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णनिेदन 
 

“क्ानंतज्योती सानवत्रीबाई फुले, – काल आनि कतृचत्व” हे पुस्तक प्रकानशत करताना महाराष्ट्र 
राज्य सानहत्य आनि ससं्कृती मंडळाला सानभमान समाधान लाभत आहे. स्त्री पुरुर्ष समानतेर्ा पुरस्कार 
करिारा हजारो वर्षांपूवीर्ा वदेारं्ा काळ लगेर् संपला. पुरुर्षप्रधान संस्कृतीरे् जिू तमोयुगर् मध्यतंरी 
अवतरले. वदेारें् अध्ययन स्त्रीशदू्रादी सवच मानवानंी कराव े असे सागंिारे यजुवेदारे् आदेशही हे तमोयुग 
नवसरले आनि स्त्री व शूद्र ह्ारें् ननशबी दुदैवारे् दशावतार भोगिे आले. उच्चविीयात मोडिाऱ्या जातींनी 
स्त्री व शदू्र ह्ानंा पशूहूनही हीन दजार्ी वागिूक नदली. वदंनीय सानवत्रीबाईंनी प्रथमर् ह्ा उच्चविीय 
जातींच्या वतचनानवरुद्ध क्ातंीरे् ननशाि फडकनवले. नस्त्रयाचं्या मलूभतू प्रशनानंा हात घालिाऱ्या 
“सानवत्रीबाई”, पुन्हा ननमाि झाल्या नाहीत हे आजवररे् नवदारक सत्य आहे. वािी आनि करिी ह्ारं्ा 
अंतःकरिी मेळ घालिाऱ्या सानवत्रीबाई वदंनीय होत. 
 

त्याचं्या र्नरत्रारे् व र्ानरत्र्यारे् नवनवध पलूै सोदाहरि उकलून दाखनविारे लेख ह्ात अतंभूचत 
केलेले आहेत. सानवत्रीबाईंर्ी केवळ स्मृती जागविे नव्हे तर स्मृतीत अनभपे्रत असलेली कृती देखील 
घडावी हा हेतू ह्ा पुस्तक प्रकाशनामागे आहे. ह्ा पुस्तकाच्या संपादकारें्, ह्ा पुस्तकातील लेखकारें् मी 
व्यक्ततशः व मंडळातफे आभार मानतो. श्री. हनर नरके, समन्वयक, महात्मा फुले र्नरत्र साधने प्रकाशन 
सनमती, महाराष्ट्र शासन यानंी या गं्रथाच्या मुखपृष्ठावर छापण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनधकृतपिे 
मान्यता नदलेले सानवत्रीबाई फुले यारें् छायानर्त्र उपलब्ध करून नदल्याबद्दल मी त्यारें्ही आभार मानतो. 
मंडळारे् सनर्व, श्री. र्दं्रकातं वडे व मुद्रक स्नेहेश प्रप्रिसच, मंुबई आनि मुनद्रते शोधक श्रीमती शकंुतला मुळ्ये 
ह्ारें् पनरश्रम पुस्तकाला अनधक नीिनेिके करण्यास उपयुतत ठरले. एतदथच त्यारें्ही आभार मानतो. 
समाज या पसु्तकारे् स्वागत करेल, ह्ातील नवर्ारानंा आर्ारात पनरवर्मतत करेल अशी आशा बाळगतो. 
 
 
 मधुकर आष्टीकर, 

 अध्यक्ष 
 महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनि संस्कृती मंडळ 
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णनिेदन 
 

क्राांणिज्योिी साणित्रीबाई फुले याचं्या जन्मशताब्दीच्या नननमत्ताने महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनि 
संस्कृती मंडळाने सानवत्रीबाईंच्या जीवनकायार्ा आलेख मराठी जनतेसमोर या गं्रथाच्या रुपाने ठेवला व या 
अपूवच गं्रथाला वार्कारं्ाही तसार् अपूवच प्रनतसाद लाभला. त्यामुळे या गं्रथार्ी दुसरी आवृत्ती काढण्यार्ा 
सुयोग आलेला आहे. या गं्रथामध्ये ज्या ज्या अभ्यासू लेखकानंी सानवत्रीबाईंच्या नवर्ारारें् नवनवध पैलू प्रगि 
करिारे महत्त्वपूिच लेख नलनहले त्या सवच लेखकारें् मंडळ मनापासून मनःपूवचक आभार मानीत आहे. 
 
 
 (मधु मंगेश कर्मिक) 
 अध्यक्ष, 
 महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनि संस्कृती मंडळ 
 
मंुबई 
नदनाकं : १४ जुलै, २००६ 
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सांपादकीय 
 

क्ानंतज्योती सानवत्रीबाई फुले यारें् महाननवाि नद. १० मार्च १८८७ रोजी झाले. १९९६-९७ हे 
त्याचं्या स्मनृतशताब्दीरे् वर्षच आहे हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनि संस्कृती मंडळाने 
सानवत्रीबाईंच्या जीवन-कायार्ा थोडतयात आलेख गं्रथस्वरूपात मराठी जनतेसमोर ठेवण्यार्ा ननिचय 
घेतला, ही आमच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वार्ी अशी घिना होय. या कालोनर्त ननिचयाबद्दल महाराष्ट्र शासन 
आनि महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनि संस्कृती मंडळ यानंा धन्यवाद नदले पानहजेत. 

 
सानवत्रीबाई फुले ह्ा, थोर समाजक्ानंतकारक महात्मा जोनतराव फुले याचं्या सहधमचर्ानरिी. 

आपल्या देदीप्यमान ज्योतीने जोनतबानंी सानवत्रीबाईंच्या कतृचत्वार्ी ज्योत प्रज्वनलत केली; आनि स्त्रीसुध्दा 
पुरुर्षाचं्या बरोबरीने युगप्रवतचक कायच करू शकते, हे जगाला नसध्द करून दाखनवले. 

 
एकोनिसाव्या शतकात नस्त्रया आनि शदू्र यारं्ी क्स्थती पशपेूक्षाही हीनदीन होती. देवाच्या व धमाच्या 

नावाखाली बहुसखं्य समाज हा सवच प्रकारच्या गुलामनगरीत गिागंळ्या खात होता. स्त्रीर्ा जन्मर् मुळी 
अशुभ मानला जाई. आजही फारशी वगेळी क्स्थती नाही; परंतु ज्या काळात स्त्रीने नशकिे हे महापाप मानले 
जाई, त्या काळात मुळात ननरक्षर असलेल्या सानवत्रीबाईंनी आवशयक तेवढे नशक्षि नववाहानंतर घेतले. 
प्रारंभी पतीच्या आग्रहास्तव आनि काळाच्या ओघात स्वयंपे्ररिेने, स्वाध्यायाद्वारे. स्वतःच्या अखंड 
कायचकतृचत्वाने त्या आद्यनशनक्षका, मुख्याध्यानपका, समाजसेनवका, दीनदनलताचं्या उध्दारक; इतकेर् नव्हे, 
तर आधुननक मराठी कनवतेच्या गंगोत्री बनल्या; आनि जोनतबाचं्या मृत्यूनंतर तर सत्यशोधक समाजारे् 
नेतृत्वही त्यानंी साभंाळले. म्हिूनर् थोर र्नरत्रलेखक कै. धनंजय कीर यानंी ‘सनवत्रीबाईंरे् कायच म्हिजे 
युगकायचर् आहे-’ असे गौरवाने म्हिले आहे. प्रकबहुना जोनतरावानंी प्रनतगाम्याचं्या आनि सनातन्याचं्या 
प्रर्ंड कडव्या नवरोधाला ठोकरून सनातन्याचं्या थेि बालेनकल्ल्यात-म्हिजे पुिे पनरसरात-जे शकै्षनिक 
आनि सामानजक-सासं्कृनतक सेवरेे् क्ानंतकायच केले, त्यामध्ये सानवत्रीबाईंर्ा प्रसहार्ा वािा होता हे मान्य 
करिे भाग आहे. 

 
तत्कालीन राजकीय ऋर्षी म्हिून मान्यता पावलेले कै. मामा परमानंद यानंी, आयुष्ट्याच्या 

उतरिीला लागलेल्या फुले दांपत्याला आर्मथक सहाय्य नमळाव े म्हिून महाराज सयाजीराव गायकवाड 
यानंा ३१ जुलै १८९० रोजी जे पत्र पाठनवले त्या पत्रात ते म्हितात- ‘आपले सारे जीवन जनतेच्या ननःस्वाथच 
सेवसेाठी वरे्िाऱ्या जोनतबाचं्या आनि त्याचं्या पत्नीच्या ननष्ट्काम सेवरे्ी जािीव ठेवनू त्यानंा जीवन वतेन 
नमळत जाईल अशी व्यवस्था कृपा करून महाराजानंी करावी. जोनतबापेक्षाही त्याचं्या पत्नीरे् कौतुक कराव े
तेवढे थोडेर् होईल. नतर्ी योग्यता काय सागंावी? आपल्या पतीबरोबर नतने संपूिच सहकायच केले व 
त्याचं्याबरोबर राहून वाट्यास येतील त्या हालअपेष्टा भोगल्या. उच्चविीयातंील उच्च नशक्षि घेतलेल्या 
नस्त्रयातंही अशा प्रकारर्ी त्यागी स्त्री आढळून येिे कठीि आहे. ह्ा उभयतानंी लोककायात आपले सारे 
जीवन खर्च केले’... यावरून जोनतरावापं्रमािेर् सानवत्रीबाईंच्याही कायार्ी महती कळून येते. 

 
सानवत्रीबाईरं्ा जन्म, एका गरीब शतेकरी कुिंुबात नशरवळनजीकच्या नायगाव या खेड्यात नद. ३ 

जानेवारी १८३१ ला झाला. श-ेदीडश े उंबरा असलेल्या त्या छोट्या खेड्यात, नशक्षिार्ी परंपरा प्रकवा 
संस्कार नसलेल्या घरात जन्मलेल्या सानवत्रीबाईनंी लग्नानंतर नशकून, जोनतरावाचं्या खादं्याला खादंा 
लावनू समाजक्ातंीर्ा रथ आयुष्ट्याच्या अखेरच्या क्षिापयंत अव्याहतपिे र्ालू ठेवावा, यारे्र् नवल वािते. 
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सुधारिारं्ा हा रथ अंधश्रध्दाचं्या व रुढीपरंपराचं्या काट्याकुट्याचं्या, खार्खळग्याचं्या अवघड मागावरून 
र्ालत रानहला. समाजक्ातंीच्या त्या रथारे् एक र्ाक जोनतराव आनि दुसरे र्ाक सानवत्रीबाई होत्या. 

 
सानवत्रीबाईनंी मुलींसाठी व अस्पृशयासंाठी शाळा काढिे, आपल्या घरातर् बालहत्या-प्रनतबधंक 

गृह र्ालनविे, गोरगरीब कामगारासंाठी रात्रशाळा काढिे, दुष्ट्काळात अन्नान्नदशा झालेल्या गनरबासंाठी 
अन्नछते्र सुरू करिे, केशवपन-नवधवानववाहबंदी-देवदासी पध्दती इ. दुष्ट प्रथारें् उच्चािन करिे म्हिजे 
एकोनिसाव्या शतकातले या देशातील र्मत्कारर् होत! फुले दापंत्याच्या कायार्ा हा संपूिच इनतहासर् 
रोमारं्कारी आहे. या सवच कायात सानवत्रीबाईंनी त्या काळात जोनतरावानंा ज्या धैयाने साथ नदली, त्यास 
तोड सापडत नाही. 

 
या छोट्या गं्रथात सानवत्रीबाईंच्या महान्  क्ानंतकायारे् थोडतयात दशचन घडनवण्यार्ा प्रयत्न 

केलेला आहे. या गं्रथासाठी ज्या मान्यवरानंी वळेात वळे काढून सानवत्रीबाईंच्या जीवनातील महत्त्वाच्या 
पैलंूवर प्रकाश िाकिारे लेख अगत्याने नलहून पाठनवले; त्यारें् मनापासून आभार मानले पानहजेत. डॉ. 
सुधीर रसाळ, डॉ. य. नद. फडके, डॉ. सरोनजनी वैद्य, डॉ. बाबा आढाव, डॉ. भा. ल. भोळे, कॉमे्रड शरद 
पािील, डॉ. जनादचन वाघमारे, नव. नव. नर्पळूिकर या मान्यवर अभ्यासकानंाही आम्ही लेखन 
सहाय्यासाठी पते्र पाठवली होती. त्यातील काहींनी लेखनास असमथचता दशचवली. गं्रथाच्या मुखपृष्ठासाठी 
ठािे येथील ‘सक्न्मत्र’रे् संपादक स. पा.ं जोशी यानंी १९७२ र्ा नवशरे्षाकं मंडळाला मुद्दाम उपलब्ध करून 
नदला. त्यारें् मनःपूवचक आभार. 

 
महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनि संस्कृती मंडळारे् माजी अध्यक्ष माननीय कै. नवद्याधर गोखले यानंी 

प्रथम या गं्रथार्ी योजना उर्लून धरली. त्यानंतर नवद्यमान अध्यक्ष माननीय डॉ. मधुकर आष्टीकर यानंी 
नतर्ा पाठपुरावा केला. उपाध्यक्षा श्रीमती नीला उपाध्ये यानंी हे काम तातडीने व्हाव े म्हिून सवच प्रकाररे् 
सहकायच नदले. मंडळारे् सवच सन्मान्य सदस्य, सनर्व श्री. र्ंद्रकान्त वडे तसेर् मंडळारें् कमचर्ारी यानंीही 
वळेोवळेी योग्य सहकायच नदले. स्नेहेश प्रप्रिसचरे् श्री. प्रमोद भोगिे यानंीही काम उत्तमप्रकारे करून या 
गं्रथाच्या प्रकाशनास सहाय्य केले. 

 
या सवांरे् मनापासून आभार. 

 
—सांपादक मांडळ 
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साणित्रीबाई 
 

तारणारी तूच 
विचाराची माय 
जीि असहाय 
पंखाखाली ॥ 
 
सूययज्योतीचेच 
ललाटीचे क ं कू 
समाज विशकूं 
मानभािी ॥ 
 
मन वजथे आहे 
बंडाचे माहेर 
आतला बाहेर 
ज्िालाम खी ॥ 
 
अंगािर त झ्या 
येशचेूच वखळे 
नीतीचा न ढळे 
भाि काही ॥ 
 
त झ्या हृदयाचे 
शरणाथी मोह 
सृष्टीचे विद्रोह 
अंतरंगी ॥ 
 
मनम क्त केली 
तूच तलिार 
निी वदली धार 
तेजोमय ॥ 
 
दसऱ्यास आता 
पूवजतो आय धे 
सालभर साधे 
नाि नाही! 

 
—फ. मुां. शशदे 
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बोधप्रद सहजीिन 
 

णिद्या बाळ 
 

श्रीमती सानवत्रीबाई फुल्यारं्ी स्मनृतशताब्दी असताना, शभंर-दीडश े वर्षांपूवीच्या काळात, त्या 
काळाच्या पढुच्या शभंर-दीडश ेवर्षांनंतरर्ा नवर्ार करिाऱ्या सानवत्रीबाईचं्या आठविींनी मन भरून येतं. 
जे समाजात आजही घडत नाही, जे बोलताना आजही नजवार्ा धडा करून बोलाव ं लागतं, ते सारं 
सानवत्रीबाई बोलून, करूनही गेल्या! स्त्री स्वातंत्र्याच्या र्ळवळीमुळे कुिंुबसंस्था नष्ट होते आहे, कोसळते 
आहे असा कागंावा करिाऱ्यापंढेुही जोनतबा-सानवत्रीबाईंर्ं सहजीवन, त्यानंी जबाबदारीनं ननभावलेलं 
व्यक्ततगत आनि सामानजक पालकत्व हेही खिखिीतपिे ठेविं महत्त्वार्ं आहे. 

 
सानवत्रीबाईंच्या जीवनानवर्षयी नवर्ार करताना म. जोनतबारं्ा नवर्ार वगेळा प्रकवा दूर काढतार् 

येिार नाही. यार्ं कारि हेर् की, जोनतबा स्वतः नवर्ारवतं आनि समाजपनरवतचनासाठी प्रयत्नशील होते 
आनि त्याचं्या या जीवनात सानवत्रीबाई त्याचं्या सहर्री झाल्या होत्या. त्यामुळे सानवत्रीबाईंर्ा नवर्ार आनि 
कृती याचं्यामागे जोनतबारं्ा वैर्ानरक पाया होता हे ननर्मववाद! जोनतबारं्ं वैनशष्ट्ट्य हे की, ते सामानजक 
कामात समाजातील लोकानंा घेऊन एकिेर् काम करीत रानहले नाहीत. त्यानंी सानवत्रीबाईंसह स्वतःच्या 
घरापासून, या कामानंा सुरुवात केली; पत्नीला कामातही आपल्याबरोबर घेतलं. 

 
नवशरे्ष म्हिजे, सानवत्रीबाईही पतीच्या आवाहनाला प्रनतसाद देत, त्याचं्या नवर्ारात, कामात 

सहभागी झाल्या. महाराष्ट्रात अनेक नवर्ारवतं आनि समाजसुधारक होऊन गेले. तरी याप्रकारे समाजाच्या 
नवर्ारारं्ा ढार्ार् बदलायला ननघिारं जोनतबा-सानवत्रीबाई हे बहुधा पनहलंर् जोडप ं असाव!ं त्यातही 
सानवत्रीबाईर्ा सहभाग केवळ ‘मम’ म्हििारा प्रकवा शोभेर्ा नव्हता! नवर्ार समजून घेत, प्रशन नवर्ारत, 
प्रशनानंा हात घालत स्वतंत्रपिेही त्या जोनतबाबंरोबर वाि र्ालत होत्या. स्त्रीला मािसासारखं जगता याव ं
यासाठी नतला नशक्षिार्ी सधंी हवी; हा नवर्ार जोनतबानंी केला. त्यासाठी, आपल्या घरापलीकडच्या, 
घराघरातल्या नस्त्रयानंा जे सागंायर्ं, त्यार्ी सुरुवात स्वतःच्या घरापासून व्हायला हवी, यार्ी जाि 
असलेल्या जोनतबानंी प्रथम सानवत्रीबाईनंा साक्षर केलं, नशनक्षका म्हिून तयार केलं आनि स्त्री-नशक्षिाच्या 
कामात सहभागी करून घेतलं. 

 
या नशक्षिार्ा पनरिाम स्वतः सानवत्रीबाईंच्या व्यक्ततमत्त्वावर स्वाभानवकपिेर् नदसायला लागला. 

त्यानंा नशक्षिार्ं महत्त्व पिलं, त्यारं्ा आत्मनवश्वास जागा झाला. लोकाचं्या नवरोधाला, िीकेला, दगडाच्या 
प्रकवा शिेफेकीला न घाबरता शाळेर्ा पनरपाठ त्यानंी र्ालू ठेवला; कुिा धप्रिगिानं रस्ता अडवला तेव्हा 
त्यार्ा मुकाबला केला. नशक्षिानं आनि जोनतबाबंरोबरच्या सहजीवनानं त्यारं्ं आत्मबळ वाढत गेलं असाव.ं 
त्यातूनर् त्यानंा गेल्या शतकातल्या नस्त्रयाचं्या असह् नजण्यातला जीवघेिेपिा पोर्ला! नदीवर जीव 
द्यायला गेलेल्या गरोदर नवधवलेा जोनतबांनी नदलेला धीर अशा गोष्टी सानवत्रीबाईनंीही अंनगकारल्या. आज 
नवधवार् नव्हे, तर तरुि मुली र्ंगळवादाच्या आनि वासनाकाडंाच्या भोवऱ्यात सापडल्या, तर नकतीजिींरे् 
जन्मदाते आईबाप तरी जोनतबा-सानवत्रीबाईरं्ी मािुसकी साभंाळताना नदसतात? सानवत्रीबाई जोनतबाचं्या 
बरोबर उभ्या तर रानहल्यार्, पि त्यातून त्यानंी बालहत्या प्रनतबंधकगृह सुरू केलं. तेही गुपर्ूप-
र्ोरिेपिानं नव्हे, र्क्क जानहरात देऊन. ‘येथे येऊन बाळंतपि करून जा’ असं जाहीरपिे आवाहन करून 
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नस्त्रयाचं्या र्ळवळीवर स्वैरार्ारारे् आरोप करिारे प्रकवा ‘घिस्फोिाच्या कायद्याच्या सोपेपिामुळे नस्त्रया 
भराभरा घिस्फोि घेतात’ म्हििारे लोक जोनतबानंी केलेल्या या जाहीर आवाहनावर काय म्हिाले असते, 
हा नवर्ार मनोरंजक ठरेल! बालहत्या प्रनतबंधकगृहार्ं हे काम सानवत्रीबाईनंी केवळ अंगावर पडलं म्हिून 
प्रकवा केवळ कतचव्यभावनेनं ननभावलं नाही तर, अनतशय पे्रमानं आनि काळजीनं त्यानंी या कात्रीत 
सापडलेल्या, गरोदर, नवधवा प्रकवा अन्य पनतत नस्त्रयारं्ी सुिका आनि देखभाल केली. 

 
बालहत्या प्रनतबंधकगृह ठाम भनूमकेतून र्ालवलं, हे तर नवलक्षि आहेर्; पि त्यातलंर् एक मूल 

स्वतः दत्तक घेिं ही कृनतशीलतेर्ी आिखी एक महत्त्वार्ी पायरी आहे. लग्नानंतर योग्य त्या 
कालावधीनंतरही या जोडप्याला मूल होत नाही हे बघून, त्यावळेच्या वातावरिानुसार घरातल्या 
वडीलधाऱ्यारं्ा जोनतबामंागे दुसऱ्या लग्नार्ा लकडा र्ालू झालार् होता. यावळेी जोनतबानंी केलेल्या 
सवालाला फार धार आहे आनि त्याला मोठे पनरमािही आहे. ‘पुरुर्षाला जर एकाहून अनधक लग्नं 
करण्यार्ी मुभा असेल तर स्त्रीलासुध्दा अनेक नवरे करण्यार्ी परवानगी का असू नये?’ या सवालात स्त्री 
पुरुर्ष समतेच्या मूल्यार्ा नवर्ार आहेर्; त्यानशवाय जोडप्याला मूल झाले नाही तर, दोर्ष एकट्या स्त्रीर्ार् 
असतो, या गृनहतालाही यात प्रशन नवर्ारला गेला आहे. नवऱ्याच्या दोर्षामुळे मलू होत नसेल तर मुलासाठी 
प्रकवा अन्यही कारिासाठी स्त्रीने दुसऱ्या लग्नार्ा नवर्ार करायला काय हरकत आहे, असं जोनतबा नवर्ारू 
शकले. त्याचं्यानंतर, आज नवसाव ं शतक संपत आलं असतानाही, घरीदारी पुरुर्षाच्या दुसऱ्या 
नववाहाइतकी सहज मान्यता स्त्रीच्या दुसऱ्या नववाहाला नमळताना नदसत नाही, हे वास्तव नजरेआड करून 
र्ालिार नाही. 

 
नवधवारं्ी क्स्थती-नवशरे्षतः उच्च जातींतील नवधवारं्ी क्स्थती गेल्या शतकात आजच्याहून भीर्षि 

होती. वय कोितंही असो, नवरा वारला की त्याच्या नवधवरे्ं केशवपन करिं ही; नतच्या खाण्यानपण्याच्या 
आनि वस्त्रप्रावरिाच्या ननबधंाबरोबरर्ी दुष्ट परंपरा नवधवाचं्या बाबतीत पाळली जात असे. केशवपनामुळे 
स्वतःरे् तोंड लपवावसेे वािाव े अशी पनरक्स्थती त्याचं्यावर लादली जायर्ी आनि त्यार्वळेी दरमहा 
वाढिारे केस कापण्यासाठी, अंधाऱ्या आडोशाला बसून न्हाव्याला सामोरं जाव ं लागायर्!ं यावर 
सानवत्रीबाईनंी जोनतबाबंरोबरच्या र्रे्तून एक नवलक्षि कल्पना लढवली. त्यानंी मुळी न्हाव्यानंार् आवाहन 
करिारी पनरर्षद घेतली. केशवपनाच्या रुढीतून नस्त्रयावंर केल्या जािाऱ्या अत्यार्ारार्ं स्वरूप न्हावीबधूंना 
समजावनू सागंून, त्यानंी न्हाव्यारं्ा संप घडवला. या सपंार्ं वगेळेपि हेर् त्यातले मोठेपि आहे. हा सपं 
न्हाव्याचं्या दरवाढीसारख्या मागण्यासंाठी नव्हता; उलि या संपामुळे एका परीने त्याचं्या दरमहाच्या 
उत्पन्नात कायमर्ी कपात होण्यार्ीर् खात्री होती. तरीसुध्दा नवधवा नस्त्रयाबंाबतच्या बंधुभावातून हा संप 
झाला. यामुळे ही रुढी कायमर्ी नानहशी झाली नसली, तरी नतच्या कू्रतेकडे लक्ष वधेण्यार्ं, 
संवदेनाशीलतेला जाग आिण्यार्ं आनि रुढीर्ा फेरनवर्ार करण्यासाठी आवाहन करण्यार्ं बळ, या 
न्हाव्याचं्या संपानं नननितर् गोळा झालं असिार! यातही फुले दापंत्याच्या दृष्टीर्ं नवशालपि हे की, 
आपल्या जातीपुरता कोता नवर्ार न करता, ते मानवतेर्ा नवर्ार करत होते. माळी समाजात नवधवाचं्या 
केशवपनार्ी र्ाल नसताना, ब्राह्मिासंारख्या उच्च जातीमधल्या या अमानवी प्रथावंरही हल्ला र्ढवत होते. 

 
अनेकदा बालनववाहाच्या प्रथेमुळे, तरूिवयातर् पनतननधनार्ा आघात नस्त्रयाचं्या वाट्याला येत 

असे. कधी-कधी तर नववाह म्हिजे काय हे कळण्यापूवीर् मुली नवधवा होत असत. इततया लहान 
वयातल्या या दुःखद प्रसंगानंतर उभ ंआयुष्ट्य एकिेपिानं, कुिंुबातलं ओझ्यार्ं गाढव होऊन, अपमाननत 
आनि नदवाभीतासारखं, नवधवानंा जगाव ंलागायर्ं. म्हिनूर् त्यारं्ा पनुर्मववाह व्हावा यासाठी नवधवा नववाह 
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सभेर्ी स्थापना सानवत्रीबाईंनी केली होती. समाजमनात खोलवर रुतलेले परंपरागत नवर्ार, 
एकट्यादुकट्याच्या प्रयत्नानंी दूरही होत नसतात आनि त्यानंी केलेली उपाययोजनाही पुरी पडण्यासारखी 
नसते. हे लक्षात घेऊनर्, नवधवाचं्या नववाहासाठी प्रयत्न करण्यासाठी, सानवत्रीबाईनंी नवधवा नववाह 
सभेच्या सहाय्याने हा उपक्म आखला. 

 
महाराष्ट्रात १८९६ साली दुष्ट्काळ पडला, तो जोनतबाचं्या ननधनानंतरर्ा दुष्ट्काळ. त्यापूवीच्या 

दुष्ट्काळात सानवत्रीबाई-जोनतबानंी बरोबरर् काम केलं होतं. दुष्ट्काळग्रस्तासंाठी अन्नछत्र र्ालवण्यार्ं काम 
कष्टार्ं आनि जबाबदारीर् ं होतं. त्यापूवीच्या १८७६-७७ मधील दुष्ट्काळात, जोनतबानंी जनतेला 
दुष्ट्काळग्रस्तासंाठी मदतीर् ं आवाहन केलं होतं. नमळेल नतथून अन्नधान्य जमवनू सानवत्रीबाईंच्या 
पुढाकाराने अन्नछत्रार्ी देखभाल होत होती. नठकनठकािी छात्रालयं उघडून जवळपास दोन हजार 
मुलामुलींसाठी जेविार्ी सोय करण्यात आली होती. छात्रालयारं्ी जबाबदारीही सानवत्रीबाई साभंाळत 
होत्या. दुष्ट्काळातील सामानजक पनरक्स्थतीर्ं मार्ममक विचन सानवत्रीबाईंच्या ओव्यामंध्ये सापडतं ते असं- 
 

“दुष्ट्काळ ही पापािी गिी । शूद्राणद अणिशूद्र भोगिी । 
िमिमीि खाऊन िदिी । पुण्यािले पुण्यिान । 
नाना किा णित्रणिणिते्र । दाििी खोिी पुराि सूक्िे । 
धमृकमािी भयणिते्र । सिांपुढे करुणनया ।” 

 
दुष्ट्काळासारखं संकि असो की प्लेगसारखी साथ असो- आपल्या घराच्या पलीकडे, समाजार्ी 

पनरक्स्थती ओळखून मदतीला धावनू जाण्यार्ा या दापंत्यार्ा पनरपाठ होता. त्यामुळे जोनतबाचं्या 
ननधनानंतरच्या १८९७ च्या प्लेगच्या साथीमध्ये रुग्िारं्ी सेवा करता-करतार् रोगार्ी लागि झाल्यामुळे 
सानवत्रीबाईही या साथीच्या बळी ठरल्या! एखाद्या सैननकाने प्रकवा सेनानीने युध्दात लढता-लढता मरि 
स्वीकाराव ेतसेर् मरि सानवत्रीबाईंनी स्वीकारले! जोनतबाचं्या हयातीत, त्याचं्या बरोबरीनं आनि त्याचं्या 
पिात्  एकिीने-पि त्यार् बानंधलकीने सानवत्रीबाईनंी काम केले. १८९३ च्या सत्यशोधक पनरर्षदेर् ं
अध्यक्षपद सानवत्रीबाईनंी भरू्षवले होते. त्याचं्या स्वतंत्र, आत्मननभचर व्यक्ततमत्वार् ं दशचन, जोनतबाचं्या 
ननधनानंतरच्या त्याचं्या वािर्ालीत अनधक स्पष्ट झालं! 

 
जोनतबा-सानवत्रीबाईंच्या रुपाने, सुरुवातीला म्हिल्याप्रमािे एक धडा घालून देिारं सहजीवन या 

साऱ्या घिनाचं्या प्रवासामधून बघायला नमळतं. जोनतबाकंडे येिाऱ्या मािसारं्ं घरात केवळ स्वागत आनि 
जेविखाि करण्यापुरती सानवत्रीबाईंर्ी भनूमका सीनमत नदसत नाही. नशक्षि, पनरर्षदा, नवर्ारप्रसार, 
रुग्िसेवा, बालहत्या प्रनतबधंकगृह, दुष्ट्काळग्रस्तारं्ी देखभाल यासारख्या कामातं जोनतबाचं्या बरोबरीने 
त्या स्वतः कामात उतरलेल्या नदसतात. ननपनुत्रकतेर्ी खंत न करता मुलगा दत्तक घेिे, त्याच्या नववाहातून 
नमश्र नववाहार्ी कृती करून एक नव ेपाऊल िाकिे, हेही त्यारें् वगेळेपिर्! पि ‘यशवतंा’ पुरतेर् आपले 
पालकत्व बाधूंन न ठेवता, एका परीने साऱ्या समाजार्ंर् पालकत्व या जोडप्याने नशरावर घेतले, हे नवशरे्ष! 
या कामारे् व्यापक स्वरूप लक्षात घेता, समाजातला नवरोध बघता, जोनतबा, सानवत्रीबाई, यशवतंा-हे 
कुिंुब का फुिलं नाही? कुिंुबातला मुलगा रतताच्या नात्यार्ा नव्हता, तरी हे कुिंुब एकसंघ का राहू 
शकलं? तकच  असं सागंतो की, खादं्यावर घेतलेल्या घरादाराच्या, समाजाच्या जबाबदारीत, सवांनी 
समजदारीने वािा उर्लला! सानवत्रीबाईंच्या स्वातंत्र्यार्ा, नवकासार्ा नवर्ार करत, त्यानवर्षयी जोनतबानंी 
आदर बाळगला. त्यासाठीर्ं आपलं योगदान आनंदानं स्वीकारलं! 
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स्त्री-स्वातंत्र्याच्या आनि स्त्रीपुरुर्ष समानतेच्या र्ळवळीतून जाग्या झालेल्या, ‘सरे्तन’ झालेल्या 
कायचकत्या घरं फोडतात, कुिंुब मोडतात, असं आजही लोक म्हितात; तेव्हा माझे डोळे जोनतबा-
सानवत्रीबाईकंडे वळतात. जोनतबासंारखा समजंस जोडीदार असेल तर त्यार्ी सहर्री मािूस म्हिनू 
उमलत जाते, कतृचत्वाच्या सुगंधार्ं दान समाजाला करू शकते. ती सानवत्रीबाईएंवढी कतृचत्ववान नसली, 
तो जोनतबाचं्या तोलामोलार्ा नसला तरीही, एकमेकारं्ी कदर करत, काळजी वाहत, आदर बाळगत 
जािारं जोडपं त्याचं्या स्वतःच्या कुवतीएवढं मोठं होतं आनि साफल्यार्ा अनुभव घेत जीवन जगू शकतं! हे 
सारं या शब्दात न बोलूनही, जोनतबा-सानवत्रीबाई या जोडप्यानं करून दाखवलं. र्ुकतमाकत, नशकत 
वाढत जािाऱ्या पत्नीला स्वीकारू न शकिाऱ्या नवऱ्यामुळेसुध्दा घरं फुितात. म्हिून आपल्या सवच 
शततीननशी आनि सजगतेसह प्रत्येक जोडप्यानं जोनतबा-सानवत्रीबाईंकडे बघत, आपलं आयुष्ट्य जगण्यार्ा 
प्रयत्न केला, तरी समाजात केवढातरी बदल नदसू लागेल, असा मला नवश्वास वाितो. (नहमालयाच्या 
अत्युच्च नशखरार्ी आठवि काढत, आपल्या घराच्या पन्नास पायऱ्या न दमता र्ढण्यार्ी आकाकं्षा ही आपली 
सुरुवात का ठरू नये?) 
 

हे सारं म्हििं मला आज अशासाठी महत्त्वार्ं वाितं की, आजही सानवत्रीबाईंर्ी थोरवी विचन 
करून, नस्त्रयापंुढे बोलताना मी एक अनुभव पुन्हापनु्हा घेतला आहे. 

 
‘सानवत्रीबाईनंी कष्टानंी जे पेरलं, ते आज आपि आरामात खातो आहोत. त्याचं्यार् खादं्यावर 

आपलं जीवन उभ ंआहे. आता आपि आपल्या पुढच्या नपढ्ासंाठी कोित्या अक्ोडार्ी झाडं लाविार?’ 
असा प्रशन नवर्ारल्यावर काहीशा प्रामानिकपिे, पि काहीशा नकारात्मक दृनष्टकोनातून त्या नस्त्रया मला 
प्रशन नवर्ारतात, ‘सानवत्रीबाईंच्या पाठीशी जोनतबा होते आनि ते त्यांना बरोबरीनं घेऊन जाऊ इक्च्छत होते! 
आमर्ं काय?’ त्यारं्ा प्रशन आजच्या सहजीवनानवर्षयीर् ंकिू वास्तव सागंिारा आहे. 

 
या जोडप्यानं सहजीवन समतेर्ं, स्वातंत्र्यार्ं मूल्य जपिारं तर नदसतंर्, पि यारं्ं पालकत्वही 

थोर होतं. आजही वाढत्या लोकसंख्येर्ा आनि अनाथ मुलारं्ा प्रशन डोळ्यांपुढे नदसत असतानाही, मलू 
दत्तक घेण्यार्ा नवर्ार सहजपिे समाजाच्या पर्नी पडलेला नदसत नाही. नवशरे्षतः आजही नकत्येक 
घरात, मूल दत्तक घेण्याला पुरुर्षार्ा नवरोध नदसतो. जैनवक नपतृत्व हे पुरुर्षाथार् ं एक महत्त्वार्ं लक्षि 
मानण्यार्ी प्रथा आजही परुुर्षाचं्या मनावर हुकुमत र्ालवताना नदसते. म्हिूनर्, गरोदर नवधवासंाठी 
बालहत्या प्रनतबधंक गृह इ. स. १८६३ साली, स्वतःर् सुरू करिे आनि त्यानंतर त्यातलेर् एक मूल दत्तक 
घेिे हे फुले दापंत्याच्या जबाबदार पालकत्वार्ं नमुनेदार नर्त्र जािवतं. पि या जोडप्यानं जैनवक 
पालकत्वार्ा नवर्ार नजततया सहजी ओलाडंला, नतततयार् सहजपिे त्यानंी एकप्रकारे स्वातंत्र्य, समता, 
बंधुता या मूलभतू मूल्यावंर र्ालिाऱ्या समाजननर्ममतीसाठी, त्यारे्ही पालकत्व स्वीकारलं. 

 
या पालकत्वार्ार् एक अतूि भाग आहे मातृत्वार्ा. यार्ाही मी सुरुवातीलार् उल्लखे केला आहे. 

केवळ नववाहातंगचत, जैनवक मातृत्वारे्र् अवडंबर आपल्या संस्कृतीत आहे. नवधवारं्ं मातृत्व आनि त्यारें् 
अपत्य यानवर्षयीर्ी बालहत्या प्रनतबंधकगृहानं दाखवलेली मािसुकीर्ी जाि आजही दुर्ममळ असताना, 
मातृत्वारे् हे सीनमत गौरव कशासाठी? नशवाजी महाराजारं्ी घडि करिाऱ्या नजजाऊर्ा मलाही अनभमान 
जरूर आहे. पि सगळ्यार् माता आनि सगळीर् मुलं नजजाऊ-नशवबा होऊ शकत नाहीत. अशावळेी 
मातृत्वाला नैनतकतेच्या सासं्कृनतक मखरात बसवण्याऐवजी, त्याहून नवशाल मातृत्वाच्या ज्या दोन वािा, 
सानवत्रीबाईंच्या जीवनानेर् आपल्यापढेु इततयापूवीर् ठेवल्या आहेत, त्यारं्ा खरा गौरव आपि का करत 
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नाही? स्वतःच्या नवऱ्यापासून मूल जन्माला घालायर्ी इच्छा असिाऱ्या स्त्रीला हे स्वातंत्र्य आहेर्. 
त्यापलीकडे नतला काही कारिासाठी, काही कामासाठी या प्रकारर्ं मातृत्व नको असेल तर, नतला ते 
नाकारण्यार्ं स्वातंत्र्यही स्वीकारिारी नवी ससं्कृती जन्माला यायला हवी. प्रकबहुना त्याहीपलीकडे जाऊन 
स्वतःरे् मलू असून, नसून प्रकवा नाकारूनही, एखाद्या स्त्रीनं आपल्या कुिंुबापलीकडच्या ‘मोठ्या 
समाजकुिंुबार्’ं मातृत्व स्वीकारायर्ं ठरवलं तर त्यार्ी बूज आपि कशी राखिार आहोत? 

 
मला आवजूचन असं सागंावसंं वाितं, की जोनतबा-सानवत्रीबाईंच्या जीवनातले घिनाप्रसंग तर 

महत्त्वारे् आहेतर् आनि त्याचं्या तपनशलानंवर्षयी नलनहिंबोलिं तर अगत्यार्ं आहेर्; पि याच्याही 
पलीकडे जाऊन या अलौनकक जोडप्याकडे बघत-बघतर्, त्याचं्यानंतरच्या शभंर-दीडश े वर्षांत आपि 
नकती आनि काय-काय ओलाडंत, मागे िाकत जात आहोत, हेही बघायला हव.ं त्याचं्या जीवनात एक 
बाप, एक आई, एक पती, एक पत्नी आनि एकनत्रतपिे पालक अशा ज्या-ज्या भनूमका त्यानंी घेतल्या आनि 
सहजपिे ननभावल्या, त्यारं्ा नवर्ार करत, त्या अंगीकारण्यार्ा प्रयत्न आपि केला पानहजे. अन्यथा 
ज्ञानेश्वरीर्ी पारायि,ं गुरूर्नरत्रारे् सप्ताह आनि कुिाकुिार्ी दोनशवेी आनि सातशवेी जयंती/पुण्यनतथी 
याचं्यासारख्यार् जोनतबा-सानवत्रीबाईंच्या नावारं्ा उच्चार हा एक पोकळ, अथचशून्य उपर्ार ठरेल. स्त्रीमुतती 
प्रकवा मानवमुतती यातला आज महत्त्वार्ा ठरलेला कोिताही शब्द हाताशी न धरता, सवचस्वानं समाजात 
सवांगीि बदल घडवण्यासाठी आिानपिा करिाऱ्या जोनतबा-सानवत्रीबाईंना म्हिूनर् मला एकनत्रतपिेर् 
अनभवादन करावसंं वाितं! 
 

✸ 
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एकोणिसाव्या शिकािील स्त्री-जीिन 
 

नीला उपाध्ये 
 

आजच्या आघाडीच्या कथाकार आशा बगे यारं्ी, ननराधार नवधवरे्ी फरफि सागंिारी ‘ननवडंुग’ 
नावार्ी एक सुरेख कथा आहे. ती कथानानयका नवधवरे्ी व्यथा सागंताना म्हिते, ‘आम्हा नवधवारं्ं नजि ं
म्हिजे कसं अगदी ननवडंुगासारखं असाव,ं अशी साऱ्यारं्ी अपेक्षा असते. ननवडंुग कसा कुठेही िाका-
नतकडे तगतो! तसं आम्ही जगाव,ं असं साऱ्यानंा वाितं. अहो, घरातल्या एखाद्या खोलीतलं एखादं कपाि 
जरी नेहमीच्या जागेवरून हलवलं, तरी ती खोली नरकामी-नरकामी वािू लागते, पि आमच्यासारख्या, 
साऱ्यानंार् नकोनकोशा झालेल्या नवधवारं्ी पाठविी एका घरातून दुसऱ्या घरी केली, तर कुिालाही 
र्ुकल्या-र्ुकल्यासारखं देखील वाित नाही बघा!’ 

 
केवळ महाराष्ट्रातर् नव्हे तर, संपूिच प्रहदुस्थानात, स्त्री-नशक्षि व समाजसुधारिा र्ळवळीच्या 

आद्यप्रवतचक मनहला ठरिाऱ्या क्ानंतज्योती सानवत्रीबाई जोनतबा फुले याचं्या काळ-कतृचत्वार्ी पाश्वचभमूी 
असलेल्या, एकोनिसाव्या शतकातील महाराष्ट्राच्या स्त्री-जीवनार्ा वधे घेऊ लागले तेव्हा, वरील वातय 
सहजर् आठवले. कारि, सततीरे् बालनववाह, त्यातून ओढविारे अकाली वैधव्य, केशवपनार्ी नवदू्रपता, 
तारुण्यसुलभ भावना-वासनाचं्या कोंडीतून घरच्याकंडूनर् लादला जािारा व्यनभर्ार, शानपत मातृत्वार्ी 
बदनामी िाळण्यासाठी गतभतृचकाकंडून नवहीर जवळ केली जािे-हेर् एकोनिसाव्या शतकातील बहुताशं 
नस्त्रयारें् भागधेय होते! एका परीने कादंबरीकार ह. ना. आपिे यानंी त्याचं्या ‘पि लक्षात कोि घेतो?’ या 
कादंबरीत घडवलेले जीवनदशचन म्हिजे तत्कालीन स्त्रीजीवनारे् प्रानतनननधक नर्त्रिर् मानायला हव.े 
प्रकबहुना मराठीतील पनहली कादंबरी-बाबा पद्मनजी नलनखत ‘यमुनापयचिन’ ही कादंबरी-नवधवारें् दुःख 
नर्तारिारीर् आहे. 

 
एकानवसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर उभे राहून, एकोनिसाव्या शतकातील स्त्रीजीवनाकडे आपि 

मागे वळून पाहतो तेव्हा लक्षात येतं की, अनेक महत्त्वाच्या राजकीय-सामानजक क्स्थत्यंतरार्ा तो कालखंड 
एकूिर् ‘स्त्री’ या मनुष्ट्यप्राण्यारे् नननित अक्स्तत्व-महत्त्व उमजले जाण्याच्या दृष्टीने फार क्ानंतकारी ठरला. 
एकोनिसाव े शतक हे आपि भारताच्या इनतहासात प्रबोधनारे् युग मानतो. इ.स. १८१८ साली 
महाराष्ट्रातील पुण्याच्या शननवारवाड्यावरील मराठेशाहीर्ा भगवा झेंडा खाली उतरून त्यावर इंग्रजारं्ा 
युननयन जॅक फडकला आनि सबंध प्रहदुस्थानभरच्या नब्रिीश सते्तवर नशक्कामोतचब झाले. हे केवळ राजकीय 
सत्तातंर नव्हते. त्या नव्या राजविीबरोबर नव्या संस्था, धमच-समाजव्यवस्थेर्ी नवी मूल्ये, जागनतक संदभच 
असलेली नवी अथचव्यवस्था आली आनि एकूिर् समाजमंथन सुरू झाले. 

 
पाठोपाठ १८३५ साली लॉडच मेकॉलेने प्रहदुस्थानात इंग्रजी नशक्षिपध्दती आिली आनि राजकीय 

सत्तातंराबरोबर आनुर्षंनगकपिे येिारे सामानजक पनरवतचनारे् रंग अनधकर् गनहरे झाले! त्यातही पुिे शहर 
प्रदीघच काळ पेशवाईच्या प्रभावाखाली रानहले. पि मंुबई शहरात जागनतक व्यापार करिाऱ्या बंदरार्ी अशी 
एक सवचसमावशेक, मोकळीढाकळी संस्कृती बनत गेली. स्त्रीपुरुर्ष समानता, व्यक्ततस्वातंत्र्य अशा; तोवर 
भारतीय समाजाला अपनरनर्त असलेल्या जीवनमूल्यारं्ा उद्घोर्ष ही नवी नशक्षि प्रिाली करीत होती. त्या 
नशक्षिार्ा लाभ होऊन नव्या आकाकं्षा जागृत झालेल्या येथील नवनशनक्षत समाजातील फुले दापंत्य, गोपाळ 
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गिेश आगरकर, लोकनहतवादी, पंनडता रमाबाई यासंारख्या पुरोगाम्यानंा, समकालीन नस्त्रयाचं्या सनातन 
व्यथावदेनारें् सामानजक भान प्रथमर् व्यापक पातळीवरून प्रखरपिे आले आनि प्रनतगामी सनातन्याचं्या 
दबावाला बळी न पडता स्त्रीसुधारिेर्ा नवर्ार ते जाहीरपिे माडूं लागले. आपल्या कुिंुनबयाचं्या नवरोधाला 
न जुमानता आपल्या ‘कुिंुबाच्या’ म्हिजे पत्नीच्या हाती पािी-पेक्न्सल देऊ लागले. इतर र्ारर्ौघा 
नवऱ्याहूंन वगेळा असलेला आपला पती आपल्यासारख्या मातीच्या गोळ्यातून एक स्वतंत्र नवर्ारशतती, 
व्यक्ततमत्व असलेला नवा मािूस घडव ू पाहत आहे. यानवर्षयीच्या कृतज्ञतेच्या भावनेने भारावलेल्या 
तत्कानलन सुनशनक्षत नस्त्रया इततया पनतअनुगानमनी असत की, घरातल्या ज्येष्ठ मािसाचं्या नवरोधाला न 
जुमानता पतीर्ी आज्ञा त्या नशरसावदं्य मानत. 

 
पि हे पनतअनुगानमत्व कधी-कधी इतके िोकारे् असे की, यातील मुळात स्वतःही अत्यतं कतचबगार 

असलेल्या खूपशा नस्त्रयारें् कतृचत्व पनतननधनानंतरर् खऱ्या अथाने बहरत असे. ‘निळकाचं्या अस्थी पेिीत 
गेल्या आनि मग मला माझ्या स्वतंत्र अक्स्तत्वार्ी जािीव झाली’ हे ‘स्मृनतनर्ते्र’कार लक्ष्मीबाई निळकारें् 
वातय सवचश्रुतर् आहे! 

 
‘आमच्या आयुष्ट्यातील काही आठविी’ हे आत्मर्नरत्र नलनहताना आपले पती न्या. महादेव गोप्रवद 

रानडे यारें् थेि नाव न घेता, सतत त्यारं्ा ननदेश शालीनपिे ‘स्वतः’ असा करिाऱ्या रमाबाई रानडे यारें्ही 
कतृचत्व महादेव तथा माधवरावाचं्या ननधनानंतरर् बहराला आल्यारे् आढळते. तशा त्या १८७७ पासून 
मंुबईतील प्राथचना समाजात डॉ. सखाराम अजुचन राऊत, डॉ. आत्माराम दादा तखचडकर, भास्कर हरी 
भागवत, सदानशव पाडुंरंग केळकर प्रभतृी प्राथचनासमाजी, नस्त्रयाचं्या ज्या सभा भरवीत असत, त्यानंा 
उपक्स्थत राहत. त्या ५०-६० भनगनींसमोर सौ. गंगूताई भाडंारे, सौ. काशीबाई गोप्रवदराव काननिकर 
प्रभतृींनी वार्लेले स्त्रीजीवननवर्षयक ननबधं ऐकता-ऐकता १८८१ साली स्वतः रमाबाईनीही त्या सभेपढेु 
‘नस्त्रयानंा अवशय नवद्या कोिती?’ आनि ‘नस्त्रयारें् ससंारातील कतचव्य’ हे दोन ननबंध वार्ल्यार्ी नोंदही 
सापडते. पि पुण्यात आपल्या वाड्यात ‘प्रहदू लेडीज सोशल तलब’र्ी १९०२ साली रमाबाईनी केलेली 
स्थापना काय, प्रकवा १९०८ साली मंुबईत आनि पुढील वर्षी पुण्यात त्यानंी मलबारी शठे, दयाराम नगडुमल, 
सर भालर्ंद्र कृष्ट्ि भािवडेकर या पुरोगामी पुढाऱ्याचं्या सहकायाने केलेली सेवासदनर्ी स्थापना काय; 
१९०१ साली माधवरावारें् ननधन झाल्यानंतरर् झाली, हे लक्षात घ्यायला हव.े 

 
नवऱ्याने ऐकून इंग्रजी नशक्षि घेऊ लागलेल्या रमाबाई रानडे यारं्ा तसेर् काशीताई काननिकरारं्ा 

घरच्याकंडून जबर छळ होण्याच्या त्या काळात, स्वतःच्या पतीकडून र्क्क थेि अमेनरकेला वैद्यकीय नशक्षि 
घेण्यासाठी पाठवली गेलेली, प्रहदुस्थानातील पनहली मनहला डॉतिर आनंदीबाई गोपाळ जोशी अमेनरकेहून 
स्वदेशी परतल्यावर अवघ्या अडीर् मनहन्यानंी २६ फेबु्रवारी १८८७ रोजी, पतीच्यार् हट्टामुळे मुत्युमुखी 
पडली. आपली प्रकृती ढासळत आहे, हे वैद्यकीय ज्ञानामुळे उमजत असतानाही, कॅम्पातल्या डॉतिरला 
बोलावनू न घेता, आपला नवनक्षप्त पती ब्राह्मिाकंडून दररोज प्रशपडत असलेल्या तीथांर्ा, 
अंगाऱ्याधुपाऱ्यारं्ा, ग्रहशातंीयज्ञारं्ा तमाशा ती बुध्दीमती तरुिी अगनतकपिे बघत रानहली आनि वयाच्या 
अवघ्या बावीसाव्या वर्षी कू्र काळार्ी नशकार झाली. भगीरथ प्रयत्नानंी घेतलेले वैद्यकीय नशक्षि पती 
हट्टामुळे नतच्या उपयोगी ठरू शकले नाही. तरी ती स्नेहशील तरूिी आपल्या अमेनरकन मनैत्रिींना नलनहत 
रानहली, ‘मला ठाऊक आहे- अमेनरकेत आपल्या नस्त्रयाशंी र्ागंले वागिारे पुष्ट्कळ नवरे आहेत, ते आपल्या 
बायकानंा खूप सुखही देत असतात. तथानप, या सवांच्या तुलनेतही माझा पती अनधक र्ागंला, अनधक श्रषे्ठ 
आहे, असं मला वाितं!’ 
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या सवच मनहलापेंक्षा सानवत्रीबाई फुले वगेळ्या ठरतात कारि, त्या अशा पनतअनुगानमनी नव्हत्या; 
त्या पनतसहगानमनी होत्या! तात्या नभडे यानंी मुलींर्ी शाळा काढण्यासाठी जोनतबानंा पुण्यातील आपली 
जागा मोफत नदली व सोबत १०१ रुपयारं्ी देिगी नदली. नतथे १८४८ साली जोनतबानंी मुलींसाठी पनहली 
शाळा काढली. बायामािसानंी अक्षरे वार्ली तरी, त्या अक्षराचं्या आळ्या बनून घरच्या पुरुर्षाचं्या तािात 
जातात, अशा वडेगळ कल्पना रुढ असल्याच्या त्या काळात अन्नपूिा जोशी (वय पार् वर्ष)े, सुमती मोकाशी 
(४ वर्ष)े, दुगा देशमुख (६ वर्ष)े, माधवी थते्त (६ वर्ष)े, सोनू पवार (४ वर्ष)े, जनी कर्मडले (५ वर्ष)े या सहा 
ब्राह्मिा-धनगर-मराठा मुलींनी या शाळेत प्रवशे घेतला. जातीपातींर्ा नवर्ार न करता, या सवच मुलींना 
आईच्या ममतेने नशकवायला जाताना सानवत्रीबाईंनी सनातन्याकंडून दगड-शिेगोिे फुलासारखे झेलले. 
‘हे श्रीहरीरे् काम आहे’ असे सागंत, स्वतः अभ्यासक्म पूिच करीत सानवत्रीबाईनंी स्त्रीनशक्षिारे् कायच इततया 
नर्कािीने केले की, मेजर कँडी यानंा शाळेतील नवद्यार्मथनींच्या प्रगतीबद्दल समाधानारे् उद्गार काढाव े
लागले! सत्यशोधक समाजारे् नेतृत्व, केशवपनास नवरोध, बालनववाहास नवरोध, नवधवानववाह, स्त्री-
शूद्रानतशदू्रानंा नशक्षिदान, सती र्ालीस नवरोध, ननराधार बालके-नस्त्रया याचं्यासाठी आधार-अन्नछत्र 
र्ालविे, बालहत्त्या प्रनतबधंक गृह र्ालविे (१८५३) अशा अनेक बाबतींत सानवत्रीबाईंनी जोनतबाचं्या 
बरोबरीने इतके समाजकायच केले की, जोनतबानंा जाहीरपिे मान्य करावसेे वािले- ‘माझ्या हातून जे काही 
घडले, त्यास माझी पत्नी कारिीभतू आहे.’ अन् थोर र्नरत्रकार धनंजय कीर यानंा ‘म. जोतीराव फुले’ या 
र्नरत्रगं्रथात हे नमूद करावसेे वािले. पानंडत्य आनि प्रनतभा असलेली एकोनिसाव्या शतकातील स्त्री, 
म्हिून पंनडता रमाबाईर्ा उल्लेख केला जातो. परंतु (१८५८ साली जन्मलेल्या) रमाबाईंपेक्षा दोन दशकाहूंन 
अनधक वर्ष ेआधी (३ जानेवारी १८३१ रोजी) जन्मलेल्या सानवत्रीबाई या दोन्ही गुिातं कमी नव्हत्या, त्या 
प्रनतभाशाली कवयत्री, उत्तम अभ्यानसका, ननःस्वाथी समाजसेनवका आनि म. फुल्याचं्या मृत्युनंतर 
सत्यशोधक समाजारे् नेतृत्व करिाऱ्या महान नेत्या होत्या.’ 

 
एका परीने सनातन काळापासून १९ व्या शतकापयंत अज्ञान, बालनववाह, वैधव्य, संपूिच परावलंबन 

यामुळे नवध्वसं, ऱ्हास, नवनाशाच्या नदशनेे शतकानुशतके र्ाललेली भारतीय स्त्रीजीवनार्ी लाि 
थोपवण्यार्ा पनहला प्रयत्न सानवत्रीबाईनंी केला. हजारो वर्षांच्या स्तब्धतेर्ा भगं त्यानंी आपल्या कायाने 
केला, असे म्हिाव ेलागते, कारि प्राथचनासमाजी कुिंुबातंील नस्त्रयारें् त्या काळातील पुरोगानमत्व हा एक 
सुखद अपवाद होता! डॉ. सरोनजनी वैद्य यानंी त्याचं्या ‘संक्मि’ या गं्रथातील ‘उपासनेला दृढ र्ालवाव’े 
या प्राथचना समाजावरील लेखात, वैयाकरिी दादोबा पाडुंरंग (तखचडकर) यारें् धाकिे बधूं, प्राथचना 
समाजारे् संस्थापक डॉ. आत्माराम पाडुंरंग (१८२३ ते १८९८) याचं्या प्रगतशील कन्याचं्या अत्यंत हृद्य 
आठविी पढुीलप्रमािे सानंगतलेल्या आहेत :- 

 
‘नवल्सन कॉलेजजवळील डॉ. आत्मारामाचं्यार् घरात प्राथचना समाजार्ी पनहली बैठक झाली होती. 

त्यानंी आपल्या पत्नीला आनि दुगा, अन्नपूिा व मािक या नतन्ही मुलींना उत्तम इंग्रजी नशक्षि नदले होते... 
आत्मारामारं्ी आनि रप्रवद्रनाथ िागोरारें् मोठे बधूं सत्येंद्रनाथ िागोर यारं्ी खूप मतै्री होती. सतरा वर्षांच्या 
रप्रवद्रनाथानंा प्रथम इंग्लंडला पाठवण्यापूवी, इंग्रजी भारे्षर्ी व पािात्य रीनतनरवाजारं्ी नीि मानहती व्हावी 
म्हिून सत्येंद्रनाथानंी त्यानंा आत्मारामाचं्या घरात १८७८ साली आिनू ठेवले होते. इथेर् रप्रवद्रनाथानंा 
अनवस्मरिीय अशी ॲना (अन्नपूिा) ही अवखळ, धीि, कलासंपन्न मतै्रीि भेिली होती. रप्रवद्रनाथानंी नतला 
‘ननलनी’ असे नव ेनाव देऊन ‘शुन ननलनी खोलो गो आनख’ अशी एक सुंदर कनवताही नलनहली होती. ती 
कनवता ॲनाला इतकी आवडली की, ती इंग्रजीतून कनववयांना म्हिाली होती, ‘कनववयच, मला वाितं- 
उद्या जर कधी मी मतृ्यूशय्येवर पडले तर तुमच्या कनवता मला नवजीवन देतील!’ एकोनिसाव्या शतकात 
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या देखण्या अन्नपूिेर्ा नववाह हॅरॉल्ड नलट्लहेड या आयनरश मािसाशी झाला होता तर वनडलापं्रमािेर् 
डॉतिर झालेल्या धाकट्या मािकने आपल्या पारशी वगचनमत्रार्ा वकीलभाऊ बॅनरस्िर डी. एम. बहादुरजी 
याच्याशी, पारशी समाजाच्या नवरोधाला न जुमानता पे्रमनववाह केला होता... १८६६ साली मेरी कापेंिर 
स्त्री-नशक्षिाच्या कायासाठी इंग्लंडमधून जेव्हा भारतात आली, त्यावळेी अगदी दुसऱ्यार् नदवशी डॉ. 
आत्माराम आपल्या नतन्ही मुलींसह मेरीला भेिायला गेले होते. साध्या पि नीिनेितया पोर्षाखातील त्या 
शाळकरी प्रहदू मुली सहजतेने इंग्रजी बोलत होत्या, साता समुद्रापलीकडच्या इंग्लंडबद्दल मेरीला 
कुतुहलाने प्रशन नवर्ारत होत्या. त्याचं्या या भेिीनंतर मेरीला वािायला लागले, ‘प्रहदुस्थानातील नस्त्रयाचं्या 
मागासलेपिाबद्दलर्ी आपली समजूत र्ुकीर्ी तर नाही?’ पि नंतरच्या पुढील सहा मनहन्याचं्या 
प्रहदुस्थान-भ्रमिाच्या काळात नतच्या लक्षात आले की, हा केवळ सुखद अपवादर् होता!’... 

 
पि तखचडकर-भनगनी, डॉ. काशीबाई नवरंगे यासंारख्या, प्राथचना समाजाच्या मोकळ्या 

वातावरिात तयार झालेल्या सुनशनक्षत, व्यक्ततत्वसंपन्न नस्त्रया हाताच्या बोिावर मोजण्या इतपतर्! प्राथचना 
समाजाच्या ननमंत्रिावरून ३१ मे १८८२ रोजी मद्रासमागे पुिे शहरात येऊन प्रथम ‘आयच मनहला समाजा’र्ी 
व नंतर ‘शारदा सदन’र्ी स्थापना केलेल्या, आयुष्ट्याच्या उत्तराधात निस्ती धमचस्वीकारामुळे वादग्रस्त 
झालेल्या पंनडता रमाबाई सरस्वती मेधावी (डोंगरे) ही; महाराष्ट्राबाहेर मंगरूळजवळ जन्मलेली व 
प्रहदुस्थानभररे् पािी प्यायलेली अनंतशास्त्री डोंगरे यारं्ी कन्या देखील अपवादात्मकर् होती. 
संमतीवयाच्या नवधेयकासाठी झगडिाऱ्या मलबारीशठेच्या सुधारिानवर्षयक ननवदेनापंासून स्फूती घेऊन, 
बालनववाहाने आपल्यावर पती म्हिून लादले गेलेल्या दादाजी नभकाजीपासून सुिका नमळावी म्हिनू 
१८८४ ते १८८७ पयंत मंुबई उच्च न्यायालयात लढून एक नवा सामानजक इनतहास घडवलेल्या डॉ. 
रखमाबाई ही पार्कळशी ज्ञातीतील स्त्रीही अपवादात्मकर् होती. ‘प्रहदू लेडी’ या िोपि नावाने १८८५ 
साली ‘िाइम्स ऑफ इनंडया’त रखमाबाईनंी ‘बालनववाह’ व ‘सततीरे् वैधव्य’ या नवर्षयावंर इगं्रजीतून 
नलनहलेल्या पत्रानंी तेव्हा एकर् खळखळ माजवली होती! 

 
एरव्ही मराठी समाजातील, त्यातही तथाकनथत उच्चवर्मियातंील बहुताशं नस्त्रयारं्ी दुदचशा 

बालनववाहाच्या रुढीमुळे कीव करण्याजोगीर् होती. तथाकनथत खालच्या जातीतील नवधवारं्ा ‘पाि लागत 
असे’ म्हिजे पनुर्मववाह करून नदला जात असे. पि ब्राह्मिानद कनथत उच्चवर्मियातंील नवधवरे्ा पनुर्मववाह 
शास्त्रसंमत मानला जात नव्हता. मात्र ‘अष्टवर्षात् भवते् कन्या’ अशासारख्या वर्नानंी बालनववाहाला 
शास्त्राने पयायाने संमती नदलेली होती. वयाच्या र्ौदाव्या वर्षांपयंत मुलगी ऋतुमती होईस्तोवर नतला घरात 
अनववानहत ठेविे म्हिजे मुलीच्या आईबापानंा घोर वािायर्ा. नवऱ्या मुलारे् वय, आरोग्य काहीही न 
बघता आपल्या घरातली ब्याद त्याच्या गळ्यात अडकवनू आपि एकदारे् मोकळे व्हायरे्, एवढार् ध्यास 
आई-बापानंा लागलेला असायर्ा. प्लेग, नहवतापासारख्या जीवघेण्या रोगाचं्या साथी-अपुऱ्या वैद्यकीय 
सोयी, यामुळे पुरुर्षारे् सरासरी आयुमान ४०-४५ वर्षरे् असण्याच्या त्या काळात जरठबाला नववाह संमत 
असल्याने आठ-दहा वर्षांच्या नकतीतरी नाजुक जुईच्या कळ्यासंारख्या मुली ननवडंुगासारख्या ननबर 
पतीच्या बलात्कारसह शारीनरक जबरीमुळे एक तर कुस्करल्या तरी जात, सततच्या बाळंतपिाच्या र्क्ात 
अडकून नर्पाड होऊन जात प्रकवा कळते व्हायच्या आधीर् वैधव्यार्ी नशकार बनत. 

 
इ.स. १८८१ च्या नशरगितीनुसार प्रहदुस्थानात एकोिीस वर्षांच्या आतील बालनवधवा ६ लाख, ६९ 

हजाराहूंन अनधक होत्या. पि नवधवाचं्या पनुर्मववाहार्ी इष्टता मात्र सनातनी मान्य करायला तयार नव्हते. 
नवष्ट्िुशास्त्री पनंडतानंी लोकनहतवादींच्या सहाय्याने १८६५ साली ‘पुनर्मववाहोते्तजक मंडळा’र्ी स्थापना केली 
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होती व पुढे एनप्रल १८७४ मध्ये ४७ व्या वर्षी कुसाबाई या २५ वर्षांच्या नवधवशेी पुनर्मववाह करून, त्यानंी 
स्वतःच्या आर्रिाने धडाही घालून नदला होता! त्याआधी १८६९ मध्ये नवधवानववाहेच्छू पाडुंरंग 
करमरकरारं्ा नववाह ब्राह्मि समाजातीलर् विेतूाई पराजंपे या नवधवशेी वृत्तपत्रीय जानहरातीच्या 
माध्यमातून जुळवनू नवष्ट्िूशास्त्रींनी खूप खळबळ माजवली होतीर्. १८७० साली पार्कळशी समाजातील 
नवधुर डॉ. सखाराम अजुचन यानंी (डॉ.) रखमाबाईर्ी नवधवा आई जयंतीबाई याचं्याशी पुनर्मववाह केला 
होता. (या नववाहारे् वैनशष्ट्ट्य म्हिजे, सुनशनक्षत जयंतीबाईनी स्वतः आत्मनवश्वासाने डॉ. सखाराम अजुचन 
यानंा पत्र नलहून त्याचं्याशी पनुर्मववाह करण्यार्ी इच्छा व्यतत केली होती!) त्याही अगोदर १८६० मध्ये गौंड 
सारस्वत जातीत रघुनाथ जनादचन व नर्माबाई यारं्ा पनुर्मववाह झाल्यार्ी नोंद आढळते. 

 
परंतु २५ जुलै १८५६ रोजी संमत झालेल्या कायद्यान्वये, प्रहदूधमीय नवधवा नस्त्रयाचं्या नववाहाला 

कायदेशीर मान्यता नदली गेली असली तरी, जनमानसावरील रुढीच्या पगड्यामुळे पुनर्मववानहतारं्ी 
वैवानहक वािर्ाल कष्टप्रदर् राही. मोरोबा कान्होबा नवजयकर यानंी जून १८७० मध्ये जानहरात देऊन 
पुनर्मववाह केला होता. पि सामानजक छळाला कंिाळून वर्षाच्या आतर् त्या दुदैवी दापंत्याला गोवानलया 
िँकर्ी नवहीर जवळ करानवशी वािली होती. त्यारं्ी ती आत्महत्त्या होती की खून; हा त्या काळर्ा 
र्र्ानवर्षय होता! १८६९ ते १८८९ या वीस वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात २२ तर गुजरातमध्ये २५ 
पुनर्मववाह झाल्यार्ी उपलब्ध आकडेवारी, पनुर्मववाह सवचमान्य होत र्ालला नव्हता हेर् दशचनवते! फार 
कशाला? सुधारकारें् अग्रिी नेते न्या. रानडे यानंा देनखल नपतृभततीपोिी नवधवा-नववाह करण्यार्ा आपला 
मूळ नवर्ार सोडून, रमाबाईशंी नववाहबध्द व्हाव ेलागले होते! 

 
उपरोल्लनेखत अपवादात्मक नस्त्रया वगळल्या तर सवचसामान्य प्रहदू स्त्री शदू्रानतशदू्राइंतकीर् शोनर्षत 

होती. नतला पायात जोडा घालायला परवानगी नव्हती. ओसरीवर बाहेर येण्यार्ी मुभा नतला नव्हती; 
पुरुर्षाशंी दाराआडूनर् हळू आवाजात नतला बोलाव ेलागे. घरच्या कत्या पुरुर्षाने वर्षातून दोनदा सिावारी 
आिलेली लुगडीर् नतला परुवनू पुरवनू नेसावी लागत. स्वयंपाकघर, माजघर, कोठीर्ी खोली एवढ्ार् 
भागात नतर्ा वावर घरात असे आनि र्लू व मूल यातर् ती अहोरात्र व्यग्र असे. पुरुर्षापेंक्षा कननष्ठ असल्यारे् 
संस्कार बालपिापासूनर् नतच्यावर प्रबबवले जात. लहान मुलींना पंगतीत जेवायला बसताना कधीही पाि 
नदला जात नसे, मुलें  मात्र पािानशवाय कधी पंगतीत बसत नसत! मुलींर्ा नतिकारा सवांनार् फार असे. 
कोिासही मुलगी झाली की, काहीतरी अशुभ झाल्यासारखे दुःख होई. मुलगी म्हिजे बापाच्या गळ्यातील 
धोंड-या सावचनत्रक भावनेतून लवकरात लवकर नतरे् हात नपवळे करून आपि मोकळे व्हायरे्, एवढी एकर् 
भावना वधुनपत्यार्ी असे आनि त्या ओढीतून घररे् आप्तस्वकीयर् दुदैवी बालनवधवाशंी अत्यंत ननषु्ठरपिे 
वागत असत. 

 
स्त्री ही पुरुर्षार्ी अधांगी मानली गेली असल्यामुळे, पती मरि पावतार् नतरे्ही जीवन 

त्याच्याबरोबरर् संपले पानहजे, असे अपेनक्षले जाई. सती जाण्यार्ी र्ाल होती तोपयंत हे सहज शतय होते. 
पि १८३९ साली लॉडच वके्स्िंग्जने सतीबंदी कायदा जारी केला. त्यामुळे पतीबरोबर मरिे शतय नसले तर, 
उरलेले आयुष्ट्य मरिप्राय-कष्टप्रद अवस्थेत पत्नीने काढाव,े असे अपेनक्षले जाई. पतीच्या मागे स्त्रीने 
एकभतुत राहून जाडेभरडे वस्त्र नेसल्याने, झोपायला कंथा (गोिपाि) घेतल्याने पतीला मोक्ष नमळतो आनि 
पत्नीलादेखील लवकरात लवकर पतीसह स्वगात स्थान नमळते, अशी स्त्रीर्ी समजूत धमचशास्त्रानंी करून 
नदली होती. 
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१९ व्या शतकात वैधव्य दुःखातला सवांत अमानुर्ष भाग असे तो म्हिजे, नवधवरेे् सततीने केले 
जािारे केशवपन! (कनववयच प्रवदा करंदीकर त्याचं्या ‘धोंड्या न्हावी’ या श्रोतृनप्रय कनवतेरे् वार्न करताना, 
नतच्यातील गोठ्यात होिाऱ्या केशवपनाच्या खुडबुडीर्ा संदभच आजच्या नपढीला कळत नाही, याबद्दल 
म्हिून तर नेहमी आनंद व्यतत करतात!) त्या राक्षसी रुढीला ‘नारीिा ं कबरीबधं पनतबधंाय जायते’ या 
शास्त्रवर्नार्ा अप्रत्यक्ष पाप्रठबा दशचवला जाई. मृत पतीला मोक्ष नमळण्यासाठी नवधवरे्ा कबरीबधं म्हिजे 
केशसंभार उतरविे आवशयक आहे, असा त्या वर्नाच्या कुनिल अथच सनातन्यानंी लावला होता. त्यामुळे 
रुढीनप्रय समाज पनतननधनानंतरही सकेशा रानहलेल्या नवधवारं्ी स्वैनरिी, पानपिी म्हिून संभावना करीत 
असे. नतर्ा स्पशच झालेले पािी, अन्न, फुले नविाळलेली, अशुभ असे मानून फेकून नदली जात. न्या. रानडे 
याचं्या ननधनानंतर रमाबाईनंी केशवपन करण्यास नकार नदला, तर त्याचं्या घरच्या परंपरानप्रय बायका 
पूजाअर्ा-अन्नपान इत्यानद व्यवहारातं रमाबाईंना वाळीत िाकल्याप्रमािेर् कसे वागवीत, वर्षचभर त्यारें् 
जेविारे् ताि वर माडीवरर् कसे पाठवले जाई, वर्षचभरानंतर त्या खाली माजघरातर् जेवायला येऊ 
लागल्या तेव्हा त्यारें् पान सवांच्या पंगतीत न माडंता, थोडे दूर ननराळे कसे माडंले जाई, हे रमाबाई रानडे 
यानंी आपल्या आठविीत नलहून ठेवले आहेर्. 

 
‘त्या काळी उच्च मानल्या जािाऱ्या ब्राह्मि, सारस्वत, प्रभ ूवगैरे जातीच्या नस्त्रयानंा पनतननधनानंतर 

केशवपनाच्या या गहचिीय रुढीस बळी पडाव ेलागे. पनतननधनसमयी पत्नीरे् वय दहा वर्षांपेक्षा कमी असले 
तरी नतला केशवपन करून घ्याव े लागायरे् आनि दर मनहन्याला त्यार् नक्येसाठी नानपतासमोर मान 
वाकवावी लागे. कौमायावस्थेत आनि सौभाग्यकाळात ज्या केशकलापारे् नाजुक हातानंी तेल व सुगंधी 
द्रव्ये लावनू संवाहन केले, सुवानसक फुले अलंकार घालून ज्यार्ी शोभा वाढनवली, त्या केशकलापाला 
मुकाव ेलागिे, स्त्रीला नकती दुःखकारक होत असेल? त्यातही नवधवरे्ा केशसंभार नष्ट करण्यार्ी जी रीत 
होती, ती अनतशय ओंगळ व हृदयद्रावक होती. नतर्ा सासरा-वडील दीर-नपता प्रकवा वडीलभाऊ यानंी 
एखाद्या अधंाऱ्या खोलीत नानपताला आिनू बसवलेले असे. गतभतृचकेच्या आप्तनस्त्रया नतला त्या 
नानपतासमोर ढकलून देऊन खोलीरे् दार ढकलून घेत असत. ती नबर्ारी हंुदके देऊन रडत असतानार्, 
नानपत आपल्या वस्तऱ्यार्ा प्रयोग नतच्या डोतयाच्या कोमल त्वरे्वर करून नतच्या केसारें् उच्छेदन करी. 
या नक्येत होिाऱ्या वदेना आनि अनुर्षंगाने त्या स्त्रीच्या डोतयाला, मानेला, खादं्याला होिारा नानपताच्या 
हाताच्या स्पशच यामुळे ती स्त्री अक्षरशः थरथर कापत असे. प्रख्यात कादंबरीकर ह. ना. आपिे यानंी १८९६ 
साली नलनहलेल्या ‘पि लक्षात कोि घेतो?’ या कादंबरीत घडवलेले सततीच्या केशवपनारे् हृदयद्रावक 
दशचन त्या काळातील उच्चवगीयाचं्या घरोघरीच्या घिनारें् प्रानतनननधक नर्त्रर् आहे. 

 
‘सदार्ारार्ी अनेक बधंने नस्त्रयावंर असतानाही, या केशवपन नक्येत ननरननराळ्या तऱ्हेने होत 

असलेली गतभतृचकेर्ी नविंबना, प्रहदुधमाला व रुढीला मान्य होती. नवकेशा स्त्रीला अंग झाकण्यासाठी र्ोळी 
घालायलाही रुढीर्ा प्रनतबधं असे. सुवानसनी वापरतात त्यापंैकी कोित्याही रंगारे् लुगडे नतला नननर्षध्द 
असे. जाडेभरडे ताबंड्या रंगारे् आलवि नेसून, त्यार्ार् पदर भुडं्या डोतयावरून घेऊन, तोर् अंगाभोवती 
लपेिून त्या सोवळ्या झालेल्या स्त्रीला आपले लज्जारक्षि कराव ेलागे. नतला कोिताही दानगना घालायला 
बंदी असे. 

 
घरात एखादी नवधवा स्त्री सकेशा अवस्थेत असली तर, त्या घरात पुण्यकृत्ये प्रकवा शुभकाये होत 

नसत. ही अडर्ि नतला नवकेशा केल्यावर मग दूर होई. नवकेशावस्था व ताबंडा वशे प्राप्त झाल्यावर मग 
त्या स्त्रीला घरातील सोवळ्यात प्रवशे नमळे. नतरे् स्वयंपाकपािी ‘पुण्यवान लोकानंा’ र्ालू लागे. तशा त्या 
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नवदू्रप अवस्थेत नतला मात्र स्वयंपाकघराबाहेर येिेसुध्दा नकोसे होई. एकदा नतच्यामागे लागलेले 
पोळपाि-लाििे मरेस्तोवर नतर्ी पाठ सोडत नसे. पि घरातील शुभकायांच्या वळेी मात्र नतला ‘बोडकी’, 
‘करंिी’, ‘पाढंऱ्या पायारं्ी अवदसा’ अशी दूर्षिे देऊन हौसमौजेपासून दूर ठेवले जाई.’ अशा नेमतया 
शब्दातं ‘श्रीमती रमाबाई रानडे’ या र्नरत्रगं्रथात डॉ. सरोनजनी वैद्य यानंी १९ व्या शतकातंील नवधवाचं्या 
व्यथा बोलतया केल्या आहेत. 

 
आर्मथक परावलंबनातून नवधवाचं्या होिाऱ्या या दुदचशरे्ी जाहीर र्र्ा प्रथम बाळशास्त्री जाभेंकरानंी 

आपल्या ‘दपचि’ पत्रातून सुरू केली. मागोमाग भाऊ महाजनानीही आपल्या ‘प्रभाकर’ पत्रातून, 
लोकनहतवादींर्ी, पुनर्मववाहारे् समथचन करिारी पते्र प्रनसद्ध केली. नस्त्रयारें् परावलंनबत्व सराव,े यासाठी 
त्यानंा र्नरताथच संपादक नशक्षि देण्यार्ी आवशयकता गोपाळ गिेश आगरकर आपल्या ‘सुधारका’तून 
प्रनतपानदत रानहले. संमती वयारे् नवधेयक मंजूर व्हाव े यासाठी र्ळवळ करिारे पारशी पत्रकार-कवी 
बैरामजी मलबारी, बालनववाह व लादलेले वैधव्य या एकार् प्रशनाच्या दोन बाजू कशा आहेत, याबद्दलर्ी 
निपिे प्रनसध्द करून नब्रिीश सते्तवर दबाव आित रानहले. त्याकाळी ‘अवघे पाऊिश ेवयमान’ असलेला 
वृद्ध पुरुर्ष नऊ-दहा वर्षाच्या कोवळ्या मुलीच्या गळ्यात नववाहमाला घालण्यासाठी बेलाशक बोहोल्यावर 
र्ढत असे. या जठरबाला-नववाहामुंळे मुली लहान वयात नवधवा होत. तारुण्यसुलभ वासनाचं्या आहारी 
जाऊन, कुिंुबातल्यार् कोिा पुरुर्षाने केलेल्या जबरी शरीरसंगाला बळी पडून ती नवधवा गभचवती झाली तर 
जनप्रनदेच्या भयाने नतला नदी-नवहीर, जीव देण्यासाठी जवळ कराव ेलागायरे्. 

 
सानवत्रीबाई फुले यारें् द्रष्टपेि म्हिजे अशा कोिा ननराधार काशीला जीव देण्यापासून परावृत्त 

करून, नतरे् मलू स्वतःरे् म्हिून वाढवनू, अनाथ अभचकालय र्ालवनू त्यानंी आपली समाजनहतैर्षी दृष्टी 
स्पष्ट केली. नवधवारें् केशवपन बंद पडाव,े यासाठी नानपतानार् त्या कुकमावर बनहष्ट्कार घालायला त्यानंी 
पे्रनरत केले. मुलगा म्हिनू पाळलेल्या यशवतंाला जोनतबाचं्या शवाला अग्नी देण्यास आप्तानंी प्रनतबधं 
केला, तर ही माऊली स्वतः हातात मडके घेऊन स्मशानात केली. स्त्रीनशक्षिार्ा पाया घालण्यारे् 
सानवत्रीबाईरें् कायच तर अलौनककर् म्हिाव े लागेल. एकोनिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात महाराष्ट्रातील 
स्त्रीजीवनारे् वैर्ानरक पुनरुत्थान झाले. कारि पुनर्मववाहाच्या प्रशनावर प्रकवा संमतीवयाच्या नवधेयकावर 
वादळ उठण्याआधीर्, महाराष्ट्रातील द्रष्ट्ट्या सुधारकानंी नस्त्रयानंा नशक्षि देण्यासाठी शाळा सुरू केल्या 
होत्या. त्यारे् फनलत १९ व्या शतकाच्या अखेरच्या १५-२० वर्षांत डॉ. आनंदीबाई गोपाळराव जोशी, डॉ. 
रखमाबाई, पंनडता रमाबाई, ताराबाई प्रशदे, रमाबाई रानडे, काशीताई काननिकर, बाया कवे प्रभतृी 
कतृचत्ववान, सुनशनक्षत नस्त्रयाचं्या रुपाने नदसू लागले होते. पि या साऱ्यातंील अग्रिी स्त्री होती ब्राह्मिेतर 
समाजात जन्मलेल्या सानवत्रीबाई फुले! त्या माऊलीने शभंर वर्षांपूवी दगड-शिेगोिे खाल्ले म्हिनू आम्ही 
आजच्या नस्त्रया फुले झेलतो आहोत. सानवत्रीबाईंच्या पुण्यस्मृतीला माझे शतशः अनभवादन! 
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स्त्री-जीिनाला निी णदशा देिारी कायकृिी 
 

डॉ. णनमृलकुमार फडकुले 
 

महाराष्ट्राच्या स्त्री जीवनाला आकार देिारी एक रर्नात्मक शतती म्हिून सानवत्रीबाई फुले यारं्ा 
उल्लेख अनभमानाने करता येतो. सानवत्रीबाईनंी स्त्रीला प्रनतष्ठा नदली. स्त्रीच्या व्यक्ततत्वारे् आनि कतृचत्वारे् 
उदात्त, क्ानंतकारक दशचन त्याचं्यामुळेर् घडले असे म्हिायला प्रत्यवाय नाही. नवनवर्ाराचं्या या ज्योतीरे् 
तेज आजच्या आनि उद्याच्या महाराष्ट्राला पे्ररिा देिारे आहे. गडकऱ्याचं्या ‘पुण्यप्रभाव’ नािकातले एक 
वातय आठवते- ‘पुरुर्ष ही परमेश्वरार्ी कीती आहे, तर स्त्री ही परमेश्वरार्ी मूती आहे.’ अनुप्रासाच्या मोहाने 
हे वातय नलनहले गेले नाही; त्यातले सत्य लेखकाने जािून घेतले आहे. स्त्रीला परमेश्वर म्हिण्यात एक 
प्रकारर्ा भाबडेपिा आहे अशी कोिी िीका करील; पि नतच्या ठायी असलेल्या अपार वात्सल्यार्ा, 
ननर्ममनतशीलतेर्ा आनि सेवतूेन संस्कार करण्यार्ा, त्यागार्ा गुिधमच लक्षात घेतला तर स्त्रीच्या सामर्थ्यार्ी 
यथोनर्त जािीव होऊ शकते. स्त्रीमध्ये असलेल्या देवत्वारे्ही दशचन घडू शकते. पि प्रार्ीन काळापासून स्त्री 
हा केवळ आपल्यार् देशात नव्हे तर, जगात सवचत्र उपेके्षर्ा नवर्षय बनलेला आहे. पुरुर्षाच्या तुलनेत स्त्री 
सदैव दुय्यम आहे असेर् मानले गेले. नतच्या गौरवारे् नकत्येक उल्लखे सानहत्यात आढळत असले तरी नतला 
स्वतंत्र व्यक्ततत्व आहे, स्वतंत्र मन आहे, यार्ी डोळस जािीव पूवीही नव्हती, आजही ती सवाथाने आलेली 
नदसत नाही. अशा पारंपनरक वािेने र्ालताना ज्या नस्त्रयानंी नव्या वािारं्ा शोध घेतला आनि स्त्री 
स्वातंत्र्याच्या र्ळवळीला बळ देऊन समाजमन घडवले, त्यात सानवत्रीबाई फुले हे एक नवशरे्षनाम आहे. 
पुरािकाळातली सानवत्री पतीरे् प्राि परत नमळवण्यासाठी मृत्यबूरोबर झगडली. पि आधुननक काळातली 
ही सानवत्री मृतवत् झालेल्या समाजात आनि स्त्रीच्या जीवनात नवा प्राि ओतण्यासाठी एकोनिसाव्या 
शतकात अखंड संघर्षच करीत रानहली. नतच्या लढ्ार्ी स्फूर्मतदायक गाथा समजून घेण्यासाठी त्या 
कालखंडातील सामानजक क्स्थतीगतीरे् नर्त्र पाहिे जरुरीरे् आहे. 

 
एकोनिसाव्या शतकातले स्त्रीजीवन हे अनेक प्रकारच्या रुढीत जखडलेले होते. ‘न स्त्री 

स्वातंत्र्यमहचनत’ असे म्हिून मनूने स्त्रीच्या पारतंत्र्यावर कायमरे् नशक्कामोतचब करून ठेवले होते. घराच्या र्ार 
प्रभतींत कोंडल्या गेलेल्या स्त्रीला ज्ञानापासून, अनधकारापासून आनि स्वातंत्र्यापासून अनेक शतके वनंर्त 
ठेवलेले होते. नजरे् नखही कधी समाजाच्या दृष्टीला पडत नाही; प्रकवा सूयचही नजला पाहू शकत नाही ती 
स्त्री श्रेष्ठ मानली जािे म्हिजे अज्ञानार्ी परमावधी होती. ‘मी’ या हनरभाऊ आपिे याचं्या कादंबरीतील 
नानयका म्हिते, ‘बाबारे! आम्ही गोठ्यात बाधंलेली मुकी जनावरे.’ या उद्गारात स्त्री जीवनातली सारी 
दयनीयता आनि दुःख व्यतत झाले आहे. स्त्रीच्या या पारतंत्र्याला धमच आनि रुढी यारं्ा आधार नदल्यामुळे 
नतर्ी परवशता अनधकर् दृढ झालेली होती. स्त्रीनवर्षयक सुधारिानंा वगेाने र्ालना देण्यार्ा प्रयत्न 
लोकनहतवादी, जोनतबा फुले, नवष्ट्िुशास्त्री पंनडत आनि आगरकर यानंी प्रामुख्याने केला. सामानजक 
सुधारिा आनि स्त्रीनवर्षयक प्रशन यारं्ा संबधं अत्यंत ननकिर्ा आहे हे या सुधारिावादी नवर्ारवतंानंी 
ओळखले होते. स्त्रीर्ा मनोनवकास नशक्षिाच्या माध्यमातूनर् होऊ शकतो म्हिून ती प्रथम नशनक्षत झाली 
पानहजे, असे ठाम प्रनतपादन त्यानंी केले. लोकनहतवादी, फुले आनि आगरकर याचं्या दृष्टीसमोर 
सुनशनक्षत, स्वतंत्र आनि व्यक्ततत्वसंपन्न स्त्रीरे् नर्त्र उभे होते. लोकनहतवादींनी ‘शतपत्रा’ंतून स्त्रीसुधारिेर्ा 
नवर्ार भावोत्कि भारे्षतून माडंला. स्त्री आनि पुरुर्ष यारें् अनधकार समान असले पानहजेत ही भनूमका त्यानंी 
आग्रहपूवचक माडूंन म्हिले आहे– 
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‘जसे पुरुर्ष, तशा नस्त्रया आहेत असे आधंळ्या प्रहदू लोकासं समजा.’ नस्त्रयासं आनि परुुर्षासं सारखे 
अनधकार आहेत असे ठरवा. जो अनधकार संसारासबंंधी व सुखासंबधंी पुरुर्षासं आहे तोर् नस्त्रयासं असावा. 
स्त्रीच्या संबधंात सामानजक न्यायार्ा आनि मािसुकीर्ा हा नवर्ार मराठी सानहत्यातून प्रथमर् उत्कितेने 
प्रकि झालेला नदसतो. लोकनहतवादींर्ी ‘शतपते्र’ इ. स. १८४८ ते १८५० या कालखंडात नलनहली गेली. 
त्यापूवीच्या काळात स्त्री-पुरुर्ष समानतेर्ा नवर्ार कोिा नवर्ारवतंाच्या मनात उद भवल्यार्ा आधार आढळत 
नाही. स्त्री हा केवळ करुिेर्ा नवर्षय नव्हे. भतूदयेच्या मलमपट्ट्या लावनू नतच्यासंबधंीर्ी सामानजक 
दुखिी दूर होण्यासारखी नव्हती. पुरुर्षरनर्त शास्त्रातूंन, आर्ारसंनहतातून जो अन्यायी, एकतफी दृष्टीकोन 
नदसतो, तोर् प्रथम पुसून िाकला पानहजे आनि करुिेपेक्षा सामानजक न्यायारे् तत्त्व गृहीत धरून 
स्त्रीपुरुर्षारं्ा नवर्ार केला पानहजे; अशी दृष्टी लोकनहतवादींच्या सानहत्यात आढळते. फुले-आगरकरानंी 
स्त्री-स्वातंत्र्यवादी नवर्ारारं्ा ध्वज अनभननवशेाने उर्लून धरला, यारे् कारि त्याच्या मुळाशी सामानजक 
न्याय होता. महात्मा फुल्यानंी तर एक नवी, पुरोगामी नवर्ारारं्ी सुनशनक्षत, स्वावलंबी, बंडखोर स्त्री उभी 
करण्यासाठी आपली सारी सामर्थ्ये वरे्ली. सानवत्रीबाई फुल्यानंी या कायाला आपले जीवन समर्मपत केले. 
त्यामुळे एकोनिसाव्या शतकातले स्त्रीनर्त्र हळुहळु बदलत गेले. कोिताही सामानजक बदल जािीवपूवचक 
घडवनू आिावा लागतो. पनरवतचनार्ी आर् जेव्हा मनाला लागून राहते, तेव्हा नवर्ारवतं कृतीच्या 
पातळीवर उतरतात. फुले दंपतीरे् स्त्री-दास्य-नवमोर्नारे् कायच हा महाराष्ट्राच्या सामानजक पनरवतचनार्ा 
एक महत्त्वपूिच अध्याय आहे, यात शकंा नाही. 

 
प्रार्ीन काळापासून स्त्रीला अनेक अथांनी कननष्ठ मानण्यात येत होते. स्त्री ही केवळ शृगंारार्ी पुतळी 

आनि ‘नरकमागचस्यदीनपका’ आहे असे मानले गेले. केशवपनार्ी आनि सतीर्ी र्ालदेखील नतच्यावर 
लादली गेली. नतने केवळ पतीर्ी सावली होऊन राहाव ेआनि पनतव्रत्य हार् आपला परमधमच समजावा, 
पनतव्रता हीर् पुण्यशील असते, अशा अथार्ी अनेक भ्रानंतमलूक वर्ने ननमाि करण्यात आली. स्त्रीला 
देवता समजण्यातही नतरे् मनुष्ट्यत्व नाकारण्यासारखे आहे. मध्ययुगातल्या संतसानहत्यातही स्त्रीरे् नर्त्र 
पारंपनरक दृष्टीनेर् नर्तारलेले आढळते. नवठ्ठलाला माऊली समजून भतती करिाऱ्या संतानंी स्त्रीमधल्या 
माऊलीर्ी मात्र उपेक्षा केली. स्त्रीसंबधंीर्ा सनातन, साकेंनतक आनि पक्षपाती नवर्ार लोकमनात रुजून 
बसलेला असल्यामुळे एकोनिसाव्या शतकातले स्त्रीरे् जीवन पूवीसारखे परावलंबी रानहले. महाराष्ट्रात 
लोकनहतवादींनी केशवपनार्ा आनि सती जाण्यार्ा प्रशन धसाला लावला. यापूवी बंगालमध्ये राजा 
राममोहन रॉय आनि ईश्वरर्ंद्र नवद्यासागर यानंी या प्रशनावंर रान उठवले होते. पतीच्या जळत्या नर्तेत 
आपल्या नजवतं देहार्ी राखरागंोळी करिाऱ्या स्त्रीला देवता मानून नतर्ी पूजाअर्ा आजही क्वनर्त्  कोठेतरी 
केली जाते. अज्ञानी रुढींर्ी बंधने नकती नर्वि असतात, हेर् त्यातून स्पष्ट होते. इ. स. १८१७ ते १८२७ या 
दहा वर्षांच्या काळात दरवर्षी सरासरीने सहाश ेनस्त्रया बगंालमध्ये सती गेल्या, ही मानहती अनधकृत म्हिनू 
नदली आहे. (अवार्ीन महाराष्ट्रार्ी सामानजक पुनघचिना -लेखक डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे, पृ. १२५) ‘पुिे 
शहरारे् विचन’ या पुस्तकारे् लेखक ना. नव. जोशी यानंी एक नर्त्तथरारक अनुभव सानंगतला आहे. ते 
म्हितात, 

 
‘एक स्त्री सती जात असता नतरे्ही अंग पोळून ती बाहेर ननघाली; आनि सवच अंगार्ी आग झाली 

म्हिून नदीत उडी िाकण्यास पळू लागली. पि ब्राह्मि लोकानंी नतला पकडून जुलुमाने सरिात फेकली 
व वर मोठे मोठे ओंडके िाकून नतर्ा प्राि घेतला. ही गोष्ट इंग्रज सरकारास कळतार् त्यास दया येऊन 
त्यानंी लोकासं अशी ताकीद केली की, ज्या बाईला सती जािे असेल नतने अथवा नतच्या घरच्या लोकानंी 
सरकारात कळवाव.े सरकार हुकूम देईल तर जाव.े 
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या नवलक्षि राक्षसी रुढीच्या भोवती धमाजे्ञरे् वलय ननमाि केलेले होते. वर नदलेली दोन 
उदाहरिे एकोनिसाव्या शतकातील आहेत. गायीसबंधंी सहानुभतूी आनि भतती ठेविाऱ्या तथाकनथत 
धार्ममक ब्रह्मवृदंाला कोवळ्या-कोवळ्या ननष्ट्पाप मुली आगीत जळत असताना मात्र शातंपिाने पहावसेे 
वाित होते. या अज्ञानाला आनि कू्रतेला कोित्याही भारे्षत एखादे साथच नवशरे्षि सापडेल असे वाित 
नाही. धमच हा मािसाला सवच बाजंूनी करकर्नू बाधूंन ठेविारा असेल तर त्याच्या पाशातून मुतत होऊन 
मानवधमार्ी कास धरली पानहजे, असा आशय म. फुल्याचं्या क्ानंतकायातून आनि त्याचं्या सानहत्यातून 
व्यतत होतो. ‘सावचजननक सत्यधमच’ हा त्यारं्ा गं्रथ या दृष्टीने मननीय आहे. लोकनहतवादींनी नलनहले आहे, 

 
‘प्रहदू हो धन्य तुमर्ी!’ तुम्हीर् आपल्या मुलीरे् खािीक स्वस्थपिाने होता. तुमच्यासारखे राष्ट्र 

आनि तुमच्यातील नवद्वानासंारखे नवद्वान यास तुलना परृ्थ्वीवर कोठेही नमळिार नाही. लोकनहतवादी हे 
ब्राह्मि होते, पि ब्राह्मिी धमात नशरलेल्या नवसंगतीरे्, अन्यायी रुढींरे् आनि अज्ञानी प्रवृत्तीरे् ते कठोर 
िीकाकार होते. िीका करताना त्यारं्ी भार्षा आक्मक होते. आपल्या भारे्षच्या शस्त्राने ते दानंभक रुढींवर 
घाव घालतात. लोकनहतवादी आनि फुले या दोन्ही समाज सुधारकानंी रुढीवादावर ननदचय प्रहार करून 
नवधायक नवर्ार जनतेला नदले आहेत. दोघाचं्याही भारे्षत काहीशी ग्राम्यता व नशवराळपिा आहे अशी 
हास्यास्पद िीका सनातनी वृत्तीच्या लोकानंी केली. पि ती ननरथचक आहे. खरे स्त्रीजीवन शतकानुशतके 
उद्ध्वस्त करीत रानहलेल्या तकच शून्य धमचरुढींवर प्रहार करताना ते सोवळ्या आनि सौम्य शब्दातूंन कराव,े 
ही अपेक्षार् वडेेपिार्ी आहे. 

 
म. फुले हे तर श्रेष्ठ कृनतवतं होते, दृढननियी होते. सामानजक पनरवतचनार्ी पनहली प्रभावी 

ललकारी त्याचं्या उततीतून आनि कृतीतून प्रकि झाली. सानवत्रीबाई फुले हे महाराष्ट्रातल्या पनहल्या 
जागरूक आनि व्यक्ततत्वसंपन्न स्त्रीरे् उदात्त प्रनतक आहे, यात शकंा नाही. नवननर्ममती करताना जे जुनाि 
झाले आहे, जे व्यततीला आनि समाजाला बाधूंन ठेवते, प्रगतीच्या वािा अरंुद करते ते न्यायननष्ठुरतेने 
बाजूला साराव ेलागते. अन्यायावर तुिून पडाव ेलागते. लोकनहतवादींच्या ‘शतपत्रातं’ आनि म. फुल्याचं्या 
सानहत्यात हीर् भनूमका आहे. फुल्याचं्या नवर्ारानंा अनधक व्यापक असे सामानजक अनधष्ठान आहे. नवरर्ना 
करिाऱ्या सुधारकानंा, ‘जुने जाऊ द्या मरिालागुनी जाळुनी प्रकवा पुरुनी िाका’ हा अिीतिीर्ा मागच 
स्वीकारावार् लागतो. आगरकराचं्या नवर्ारातही आक्मक अनभननवशे आहे. जीिच आर्ारनवर्ारावंर त्यानंी 
आपल्या धगधगीत शब्दातूंन घिाघाती िीका केली आहे. त्यानंी म्हिले आहे, 

 
‘आमर्ी गृहपध्दती, आमर्ी राज्यपध्दती, आमर्ी शासे्त्र, आमच्या कला, आमरे् विचसबंंध, आमच्या 

राहण्याच्या र्ाली, आमच्या वागण्याच्या रीती-साराशं, इंग्रज येईपयंत आमरे् सारे व्यक्ततजीनवत्व व 
राष्ट्रजीनवत्व घशात घालून ओतलेल्या पोलादासारखे प्रकवा शृखंलाबध्द बंनदवानासारखे, अथवा उदकाच्या 
ननत्य आघाताने दगडाप्रमािे कठीि झालेल्या लाकडासारखे प्रकवा हाडकासारखे शकेडो वर्ष े होऊन 
रानहले, असे म्हिण्यास हरकत नाही.’ 

 
आगरकरानंी व्यक्ततस्वातंत्र्यार्ा पुरस्कार करून स्त्री-नशक्षिार्ा नवर्ार ठामपिे माडंला. स्त्रीला 

मािुसकीशनू्य पध्दती साखळदंडात ठेविाऱ्या धमार्ा उल्लेख त्यानंी, ‘हे भीर्षि, बीभत्स, अमंगळ प्रहदुधमा’ 
अशा संबोधनाने केला आहे. साराशं, एकोनिसाव्या शतकात स्त्रीकडे सामानजक न्यायाच्या दृष्टीने 
पाहाण्यार्ी प्रवृत्ती उदयाला येऊ लागली. स्त्री स्वातंत्र्याच्या नवर्ाराला या शतकात र्ालना आनि रे्तना 
नमळू लागली. म. फुले यानंी तर- ‘स्त्री ही पुरुर्षापेंक्षा श्रेष्ठ आहे’ असे मत माडंले आहे. स्त्रीच्या ठायी संगोपन 
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करण्यासाठी जे वात्सल्य ननसगाने ठेवले आहे, त्यामुळे स्त्री ही पुरुर्षापेंक्षा काकिभर सरस आहे, असे त्यारें् 
प्रनतपादन आहे. 

 
एकोनिसाव्या शतकात समाजसुधारिेर्ी र्ळवळ मूळ धरू लागली. सवचर् समाजसुधारकानंी 

स्त्रीसुधारिा आनि नशक्षि यानंा या र्ळवळीत अग्रस्थान नदलेले नदसते. बालनववाह, जरठबाला नववाह, 
केशवपन, सतीर्ी भयानक रुढी आनि नशक्षिार्ा अभाव या साऱ्या गोष्टींच्या नवरुद्ध र्ळवळ उभी करण्यात 
आली. यारे् श्रये पुष्ट्कळ अशंी पािात्य नवदे्यच्या प्रसाराला नदले पानहजे. भौनतक शास्त्राचं्या अभ्यासातून 
आनि उदारमतवादी पािात्य नशक्षिातून लोकनहतवादी, फुले, आगरकर, न्यायमूती रानडे प्रभतृी 
समाजसुधारक बाहेर पडले आनि पािात्य नवद्या व दृष्टीकोन यारें् त्यानंी स्पष्ट समथचन केले. सनातन 
जीवनमूल्ये आनि आधुननक नवर्ारधारा यारं्ा संघर्षच सुरू झाला. बुनद्धवाद, व्यततीरे् स्वातंत्र्य आनि 
सामानजक न्याय या मूल्यारं्ा प्रभाव भारतीय जीवनावर वाढत गेला. महाराष्ट्रात त्यारे् नवशरे्ष प्रत्यंतर येऊ 
लागले. नस्त्रयाचं्या नशक्षिावर सुधारकानंी सवानधक भर नदला यारे् कारि स्त्री हा समाजार्ा अत्यतं 
महत्त्वार्ा घिक जर अज्ञानात रानहला, तर साऱ्या सामानजक जीवनावर त्यार्ी अननष्ट छाया पडेल हे 
त्यानंी ओळखले होते. 

 
व्यतती हे स्वयनंसध्द मूल्य आहे; मग ती स्त्री असो की पुरुर्ष असो! नतला मूलभतू अनधकार आहेत ही 

जािीव समाजात रुजिे आवशयक आहे, असे सुधारकानंा वाित होते. सतीबंदीर्ा कायदा हा 
र्ळवळीतूनर् ननमाि झाला. १८५५ साली ईश्वरर्दं्र नवद्यासागर यानंी प्रहदुनवधवाचं्या पनुर्मववाहार्ा 
पुरस्कार करिारे एक पुस्तक नलनहले. महाराष्ट्रात पनुर्मववाहासाठी र्ळवळ करिाऱ्या व्यततीमध्ये म. 
फुले, डॉ. भाडंारकर, सर नारायि र्ंदावरकर, आगरकर, न्या. रानडे, महर्मर्ष कवे प्रभतृी प्राधान्याने होते. 
महाराष्ट्रात मुलींसाठी पनहली शाळा १८२४ साली अमेनरकन नमशन या संस्थेने काढली. १८२९-३० या 
वर्षात मुलींसाठी आिखी सहा शाळा स्कॉनिश नमशनरी सोसायिीने सुरू केल्या. पि या शाळातूंन आपल्या 
मुलींना पाठविे नागनरकानंा फारसे पसंत नव्हते. परकीय संस्कृतीच्या व परधमाच्या लोकानंी काढलेल्या 
या शाळानंा फारसा प्रनतसाद नमळाला नाही. स्त्रीनशक्षिार्ी ही र्ळवळ अत्यंत मंद होती. महात्मा ज्योनतबा 
फुले यानंी पुण्यात १८५१ साली मुलींर्ी जी शाळा सवच प्रकारच्या नवरोधाला तोंड देऊन स्थापन केली; 
त्यामुळे स्त्री नशक्षिाच्या आदंोलनाला भरती येऊ लागली. म. फुल्यानंी सामानजक सुधारिेच्या र्क्ाला 
आपल्या पुरोगामी नवर्ारानंी जी गती नदली, नतच्यातून पनरवतचनार्ा इनतहास घडत गेला, हे ननर्मववाद आहे. 

 
फुल्यानंी स्थापन केलेल्या या शाळेरे् प्रमुख वैनशष्ट्ट्य म्हिजे ती केवळ मागासलेल्या वगातील 

मुलींसाठी नव्हती. ब्राह्मि आनि बहुजन समाजातीलही काही मुलींनी या शाळेत प्रवशे घेतला होता. 
समाजार्ा प्रर्ंड प्रक्षोभ फुल्यानंा सहन करावा. सनातनी कमचठानंी या शाळेला आनि स्त्री नशक्षिाला 
संस्कृतीच्या नावाखाली कडवा नवरोध केला. स्त्रीने नशक्षि घेिे, नतने पुरुर्षापं्रमािे नलनहिे आनि वार्िे हे 
त्याचं्या दृष्टीने संस्कृनतनवध्वसंक कृत्य होते. फुल्याचं्या वनडलानंीही शतय नततका नवरोध केला. पि 
ज्योनतबा आनि सानवत्रीबाई दोघानंीही घरादारार्ी बंधने तोडून िाकली आनि स्त्री नशक्षिाला वाहून घेतले. 
महाराष्ट्राच्या सामानजक सुधारिेर्ा इनतहास हा फुले दापंत्याचं्या कतृचत्वार्ा आनि व्यापक नवर्ारारं्ा 
इनतहास आहे, यात शकंा नाही! स्त्री ब्राह्मि असो की कोित्याही विातील असो, नतने र्लू आनि मूल या 
आपल्या परंपरागत कायचकके्षच्या पलीकडे जाऊ नये, हे लोकमत असताना त्याच्या नवरूद्ध नदशनेे 
पोर्ण्यार्ा नवक्म फुले पतीपत्नींनी केला. सानवत्रीबाईंनी नशक्षि घेतले आनि पढेु दीघचकाळ स्त्री-नशक्षिारे् 
कायच त्या करीत रानहल्या. हे करताना त्यानंा कोित्या खडतर वािेने पावले िाकावी लागली, यार्ा 
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इनतहास सवांना माहीत आहे. क्ातंीर्ी वाि कधीर् सरळ नसते. अनेक खार्खळग्यानंी आनि 
काट्याकुट्यानंी भरलेल्या या वडे्यावाकड्या वळिाच्या वािेवरून र्ालिे हे एक नदव्य आहे. पि फुले 
पती-पत्नी ननधाराने, शातंपिे वािर्ाल करीत रानहले. त्यामुळेर् महाराष्ट्रात स्त्री नशक्षिार्ी र्ळवळ 
सामर्थ्यचवान बनली. खरे तर केवळ स्त्रीर् नव्हे तर ब्राह्मि सोडल्यास इतर सवच जाती-जमातींतल्या 
पुरुर्षातंही नशक्षिार्ा अभाव होता. अध्ययन, अध्यापन, लेखन आनि वार्न ही एकार् वगार्ी शतकानुशतके 
नमरासदारी होती. मठूभर नशकलेसवरलेले लोक शतेकऱ्यारें् आनि कष्टकऱ्यारें् शोर्षि करू शकत होते. 
आपले शोर्षि होत आहे यारे्ही भान बहुजनसमाजाला आनि खालच्या स्तरातील लोकानंा आलेले नव्हते. 
अज्ञान, अंधःश्रद्धा आनि पार्वीला पजुलेले दानरद्र्य यार्ा पनरिाम इतकार् झाला की, बहुसंख्य समाज 
कतृचत्वहीन व प्रारब्धवादी बनला. आपल्या दुःखारे् मूळ आपल्या प्रारब्धातर् आहे आनि हे प्रारब्ध मनुष्ट्य 
बदलू शकत नाही, या ननराशावादी नवर्ाराचं्या नवळख्यात बहुसंख्य लोक सापडलेले होते. स्त्री तर 
माननसक दृष्ट्ट्या बालपिापासूनर् खर्लेली असायर्ी. आपि उपेनक्षत आहोत, स्त्री असल्यामुळे आपि 
दुदैवी आहोत, हा न्यनूगंड सवचर् नस्त्रयाचं्या मनात खोलवर गेलेला असायर्ा. पुरुर्ष हा कता आहे, आपि 
त्यार्ी सेवार्ाकरी करीत राहिे हार् आपला धमच आहे, ही भावना नतच्या मनात आनि जीवनात नखळलेली 
असायर्ी. अशा पनरक्स्थतीत नतला नशक्षि देऊन आत्मसन्मानार्ी जािीव नतच्याठायी ननमाि झाल्यानशवाय 
ती आपल्या गुलामनगरीच्या साखळ्या तोडायला नसद्ध होिार नाही; हा बहुमोलार्ा नवर्ार 
समाजसुधारकानंी एकोनिसाव्या शतकात उर्लून धरला. पािात्य नवदे्यरे् हे ऋि मान्य केलेर् पानहजे. या 
नवदे्यर्ा प्रभाव पडला नसता, तर भारतातल्या आनि महाराष्ट्रातल्या सामानजक जरठ वातावरिातून 
समाजाला मुतत होता आले नसते. 

 
महात्मा फुल्यानंी स्त्री-शूद्राचं्या दुःख दैन्यारे् कारि सागंताना म्हिले आहे, ‘नवदे्यनवना मती गेली, 

मनतनवना नीती गेली’ आनि यार् क्माने पुढे ते म्हितात, ‘इतके अनथच एका अनवदे्यने केले.’ सवचसामान्य 
मािसाला, घराच्या र्ार प्रभतीत कोंडल्या गेलेल्या स्त्रीला, ज्ञान आनि स्वातंत्र्य यारं्ा प्रकाश जोनतबानंी 
दाखवला. लोकनहतवादी, आगरकर प्रभतृींनी क्ातंीप्रद नवर्ार रसरशीतपिे सानंगतले. नवर्ारवतं म्हिून 
त्यारं्ी कामनगरी लक्षिीय आहे. पि प्रत्यक्ष कृतीच्या पातळीवर उतरून बहुजन समाजात शकै्षनिक र्ळवळ 
पेिवण्यासाठी आपल्या आक्त्मक शततीर्ी नठिगी प्रथम फुल्यानंी िाकली आनि आपल्या व्यक्ततत्वार्ी 
ज्योत त्या नठिगीच्या साहाय्याने पेिवण्यारे् महनीय कायच सानवत्रीबाईनंी केले. सानवत्रीबाई फुले आपल्या 
संस्कृतीला भरू्षिभतू आहेत असे म्हिण्यापेक्षा त्या ससं्कृतीर्ा एक आधारस्तंभ आहेत असे म्हििेर् 
संयुक्ततक ठरेल. आज नवसाव्या शतकाच्या अखेरीला स्त्रीच्या प्रजे्ञने आनि प्रनतभेने अनेक कायचके्षते्र उजळून 
िाकलेली नदसतात. राष्ट्राच्या प्रशासनार्ी सूते्रही आजर्ी स्त्री हाती घेऊन राष्ट्र र्ालव ू शकते हे आता 
ऐनतहानसक सत्य बनले आहे. पि या कतृचत्वार्ा जन्म एका सानवत्रीच्या व्यक्ततत्वातून झाला हे मान्य कराव े
लागेल. 
 

साणित्रीबाई आपल्या एका कणििेि म्हििाि- 
‘शुद्राांना साांगण्याजोगा । आहे णशक्षि मागृ हा 
णशक्षिाने मनुष्ट्यत्ि । पशुत्ि हाििे पहा ॥ 
इांग्रजी णशकुनी जाणिभेद मोडा 
भिजी भारूडा । फेकुणनया ॥’ 
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या काव्यातल्या नवर्ारावंरून सानवत्रीबाई फुले या एकोनिसाव्या शतकातल्या क्ानंतकारकाचं्या 
मानलकेत सहज सामावल्या जातात. त्यारें् नवर्ार आनि कृती सामानजक पनरवतचनाला कशा कारिीभतू 
झाल्या, यार्ी जािीव होते. 

 
फुले दापंत्याने काढलेल्या शाळेबद्दल १८५२ च्या अहवालात सानवत्रीबाईचं्या उदात्त शकै्षनिक 

कायाबद्दल गौरवारे् उद्गार काढले आहेत. सानवत्रीबाई आनि जोनतबा फुले याचं्यामुळे स्त्रीनशक्षिाला 
उते्तजन नमळू लागले आनि ही र्ळवळ समथच बनू लागली, असे शासकीय अहवालात नमूद केले आहे. श्री. 
ना. नव. जोशी यानंी ‘पुिे शहरारे् विचन’ या पुस्तकात म्हिले आहे. तो उतारा पुढे यासाठी देत आहे की, 
एकोनिसाव्या शतकातील या कायावर आिखी प्रकाश पडेल. 

 
“या साली मुलींर्ी शाळा ऐतदे्दशीय गृहस्थानंी प्रथमर् स्थापन केली... या स्त्री नशक्षिारे् पुढारी रा. 

जोनत गोप्रवद फुले हे होते. त्यानंी या कामारे् प्रथम दुःख व श्रम सोसले. काही नदवस पंतोजी नमळत नव्हते. 
तेव्हा त्यानंी ननलेप बदु्धीने स्वतः पंतोजीरे् काम केले. त्या शाळेत मदतननसार्ी गरज भासली तेव्हा ती 
नमळेना, म्हिून त्यानंी आपल्या बायकोस मदतीस आिली. त्यास दोनप्रहरी भाकरी खाण्यास देखील 
फुरसत नसे. एक एक नदवस संध्याकाळपयंत उपाशी राहाव े लागे. तरी त्यानंी या परोपकारी कृत्यार्ा 
नपच्छा सोडलार् नाही. पढेु काही नदवसानंी लोकाचं्या मनातील शकंा ननघनू मुली शाळेत नबननदक्कत येऊ 
लागल्या व शाळा बरीर् र्ालली. राजेश्री जोनतबार्ा सरकारने सन्मान करून एक शालजोडी बक्षीस 
नदली...” 

 
नशक्षिार्ा प्रवाह समाजाच्या खालच्या स्तरातूनही अननरुद्धपिे वाहत राहावा हे स्वप्न फुल्यानंी का 

पानहले असाव?े नशक्षिातून नवर्ार करण्यार्ी आनि नवर्ारातून अन्यायाशंी संघर्षच करण्यार्ी शतती ननमाि 
होते म्हिून फुल्यानंा ही नवलक्षि अनुभतूी आलेली होती. ज्ञानार्ी स्वाभानवक प्रवृत्ती, पारतंत्र्यारे् पाश 
तोडून स्वतंत्र होण्यार्ी असते. ज्ञानातूनर् स्वातंत्र्य आनि समता या मूल्यारं्ा उदय होतो. 

 
एकोनिसाव्या शतकात बहुजन समाजातल्या स्त्री-पुरुर्षातं ही जािीव उत्पन्न व्हावी यासाठी त्यानंी 

जन्मभर पनरश्रम केले. सानवत्रीबाई देखील आपल्या स्वतंत्र व प्रभावी व्यक्ततमत्वाने प्रबोधनाच्या र्ळवळीत 
उभ्या रानहल्या. महात्मा फुल्यारं्ी पत्नी म्हिूनर् केवळ नव्हे तर, आपल्या स्वयकंतृचत्वाने त्याचं्याभोवती 
प्रकाशवलय उत्पन्न झाले आहे. मात्र नवदे्यर्ा उपयोग स्त्रीने अलंकरिासाठी करू नये. आत्म्याला जागृतीर्ी 
साद घालिारी नवद्या नवननर्ममतीसाठी असते. सामानजक प्रबोधनासाठी स्त्री-शततीने कायच कराव ेही देखील 
सानवत्रीबाईरं्ी इच्छा होती. नवसंस्कृतीच्या रर्नेत नव्या जगाच्या माडंिीत, स्त्रीर्ा वािा महत्त्वार्ा असावा. 
जुन्या काळात ती केवळ शोभेर्ी बाहुली प्रकवा पायार्ी दासी होती. पि नव्या काळात सुनवद्य स्त्रीच्या हातात 
नवयुगार्ा म्हिजेर् समतेर्ा, स्वातंत्र्यार्ा आनि प्रनतष्ठरे्ा ध्वज असावा. हे स्वप्न सानवत्रीबाईनंी पानहले 
होते. आजर्ी जागतृ स्त्री हे स्वप्न साकार करू शकली, तर सानवत्रीबाईंर्ी तपिया फळाला आली असे 
म्हिता येईल. 

 
ग्रामीि भागातील स्त्रीच्या समस्या आजही जनिल आहेत. खेड्यापाड्यात शाळा आल्या, वीज 

आली, यंत्र, तंत्र आले. पि दोन र्ार इयत्ता झाल्या की मुलींच्या नशक्षिाला खंड पडतो. कारि अजूनही 
मुलगा आनि मुलगी याचं्या नशक्षिात फरक केला जातो. सनातनी वातावरि ननवळले असले तरी मुलीला 
अनधक नशकवनू काय करायरे्, फार तर नतला नलनहता वार्ता येते एवढे प्रस्थानपत झाले म्हिजे नतच्या 
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लग्नार्ा मागच सुकर होईल ही नवर्ारसरिी खेड्यापाड्यातं बऱ्यार् नठकािी आढळते. बाह् सुधारिा 
झाल्या पि नशक्षिातून जे माननसक पनरवतचन अपेनक्षत आहे; ते होण्याच्या दृष्टीने आजच्या 
समाजसुधारकानंा कायच कराव ेलागेल. प्रबोधनार्ी लाि केवळ नागरी भागात उर्ंबळून र्ालिार नाही. ती 
ग्रामीि भागात आनि आनदवासी भागात पोहोर्नवण्यारे् आव्हान स्वीकारले पानहजे. फुल्यारं्ी र्ळवळ 
ग्रामीि जनतेच्या जीवनाशी अनधकाशंाने ननगनडत होती हे लक्षात घेिे आवशयक आहे. शतेकऱ्यारं्ी व 
कामकऱ्यारं्ी, शूद्रानतशदू्रारं्ी मुले व मुली सवाथांनी ज्ञाननवज्ञानात पुढे येत आहेत हे नर्त्र आज नदसाव.े 
 

✸ 
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क्राांणिज्योिी साणित्रीबाई फुले : काल आणि कितृत्ि 
 

प्रािाय ृडॉ. मा. गो. माळी 
 

म. जोतीराव फुले याचं्या पत्नी क्ानंतज्योती सानवत्रीबाई फुले यानंी शकै्षनिक आनि सामानजक 
के्षत्रात आपल्या पतीच्या खादं्यास खादंा लावनू केलेले क्ानंतकायच बारकाईने नवर्ारात घेतल्यास एक 
र्मत्कार वािण्यासारखे आहे. एकोनिसाव्या शतकात, पुण्यासारख्या सनातन्याचं्या बालेनकल्ल्यात प्रर्ंड 
नवरोधाला न जुमानता, सानवत्रीबाईंसारख्या एका स्त्रीने भल्याभल्या जािकारानंा आनि मान्यवरानंा नदपवनू 
िाकण्यासारखे काम कराव,े हे एक नवलर् वाििे स्वाभानवक होते. नाईलाजाने का असेना; जोतीराव फुले 
याचं्या क्ानंतकायापढेु काही तथाकनथत सानहक्त्यकानंा मान तुकनवण्यानशवाय इलाज नव्हता. तथापी 
सानवत्रीबाईरें् कायच अद्याप काही जिानंा खरे वाित नाही. त्यानंी केलेल्या क्ानंतकायारे् श्रये त्यानंा देिे 
त्याचं्या जीवावर येते. नायगांवसारख्या एका खेड्यात जन्मलेली, शतेकऱ्यार्ी एक ननरक्षर मुलगी, 
लग्नानंतर नशक्षि घेते; नशनक्षका बनते; मराठी, इंग्रजी व संस्कृत भार्षा अवगत करते, व्यासंग वाढवनू 
लोकनशक्षिासाठी गद्यपद्य रर्ना करते, समाजसेनवका बनते, आनि फुल्याचं्या मृत्यूनंतर सत्यशोधक 
समाजारे् समथच नेतृत्व करते; हे ऐनतहानसक सत्य असूनसुध्दा कोत्या मनोवृत्तीच्या महाभागानंा हे सवच खोिे 
वािते. एका पनतपरायि स्त्रीपेक्षा सानवत्रीबाई मोठ्या असू शकत नाहीत, अशी काही जिारं्ी कोल्हेकुई 
ऐकावयास नमळते. एकोनिसाव्या शतकात या देशात नस्त्रयानंा जनावराइंतकीही प्रकमत नव्हती, देवाधमाच्या 
नावाखाली भयाि-भीर्षि गुलामनगरीत भरडल्या जािाऱ्या कालखंडात एक ज्योत आपले पती जोतीराव 
फुले याच्या दैनदप्यमान ज्योतीने प्रज्वनलत होते; आनि जगातील सवच स्त्री समाजाला आपल्या प्रज्वनलत 
झालेल्या ज्योतीने प्रकाश दाखवते, असे हे अपवादात्मक आनि अलौनकक उदाहरि आहे. जोतीराव फुले 
यानंाही एक थोर समाजक्ानंतकारक म्हिनू त्याचं्या हयातीतर् नव्हे तर, त्याचं्या मृत्यूनंतरसुध्दा पूिच न्याय 
नमळू शकत नाही, अशी अवस्था आहे. ही जर जोतीरावारं्ी अवस्था, तर सानवत्रीबाईनंा न्याय नमळिे नकती 
कठीि आहे यार्ी कल्पना येऊ शकेल. 

 
गेल्या काही वर्षांत सानवत्रीबाईंरे् क्ानंतकायच हळूहळू प्रकाशात येऊ लागले. याही अगोदर थोर 

र्नरत्रकार कै. धनंजय कीर, समकालीन कै. मामा परमानंद, नशक्षिखात्यारे् उपलब्ध असलेले त्यावळेरे् 
अहवाल आनि समकालीन व्यततींनी नलहून ठेवलेल्या आठविी नवर्ारात घेतल्यास, सानवत्रीबाईंच्या थोर 
कायार्ी यथाथच कल्पना येते. तथानप डोळ्यावर कातडे ओढून झोपेरे् सोंग घेिाऱ्या काही प्रर्तातूर जंतंूना हे 
मंजूर नाही. त्यानंा हे कपोलकक्ल्पत वािते. त्यासाठी काही प्रशनोत्तरे द्यानवशी वाितात. म. फुल्याचं्या 
पत्नी, सानवत्रीबाई होत्या काय? होय! त्या नशनक्षका होत्या काय? होय! अस्पृशयासंाठी उभयतानंी आपल्या 
घरातील पाण्यार्ा हौद खुला केला होता काय? होय! आपल्या घरीर् सुरू केलेल्या अनाथ बालकाश्रमार्ी 
जबाबदारी त्याचं्यावर होती काय? होय! सवच जातीजमातीतील नस्त्रयासंाठी एकत्र हळदीकंुकू समारंभ 
त्यानंी आयोनजत केला होता काय? होय! लोकनशक्षिासाठी त्यानंी गद्यपद्यरर्ना केली होती काय? होय! 
सत्यशोधक समाजाच्या त्या सभासद व नेत्या होत्या काय? होय! सनातन्यानंी सातत्याने शिेगोळे मारून 
त्यारं्ा छळ केला काय? होय! 
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वरील काही मोजकी प्रशनोत्तरे एखाद्या ननरक्षर अडािी मािसाला जरी ऐकवली तरी तो सुध्दा 
सानवत्रीबाईरें् मोठेपि आनंदाने मान्य करील. परंतु झोपेरे् सोंग घेिाऱ्या व दे्वर्षमत्सरानंी पछाडलेली 
तथाकनथत नवद्वान मंडळीना हे कसे लक्षात येिार? 

 
अंधारयुगातील सानवत्रीबाईसंारखी एक नदव्यज्योत जगातील सवच स्त्री समाजाला आपल्या प्रखर 

ज्योतीने नदव्य प्रकाश दाखवते, हे जरी आियच वािण्यासारखे असले तरी, वास्तव्य सत्य असल्याने हे ऋि 
जगातील सवच स्त्रीपुरुर्षानंी मानून या क्ानंतकायापुढे नतमस्तक होिे आनि कृतज्ञता व्यतत करिे क्मप्राप्त 
ठरते. 

 
जोतीरावानंी आपल्या दैदीप्यमान कायाच्या ज्योतीने आपल्या सहधमचर्ानरिी सानवत्रीर्ी ज्योत 

प्रज्वनलत केली आनि प्रहदुस्थानमध्ये स्त्रीसुध्दा अलौनकक व युगप्रवतचक कायच करू शकते, हे जगाला नसध्द 
करून दाखवले. सानवत्रीबाई जोतीरावाचं्या पत्नी म्हिनू त्याचं्या शकै्षनिक व सामानजक क्ानंतकायात 
सहभागी होिे स्वाभानवक होते. त्यात नवशरे्ष असे काय आहे; अशी शकंा एखाद्याच्या मनात ननमाि होण्यार्ी 
शतयता आहे. परंतु एकोनिसाव्या शतकातील रावबाजी, पेशव्याचं्या काळातील स्त्री आनि शूद्र यारं्ी 
पशुपेक्षाही हीनदीन असलेली पनरक्स्थती, भिनभक्षकुानंी देवाधमाच्या नावाखाली स्वाथासाठी घातलेला 
नंगानार्; यामुळे स्त्री आनि शूद्र ही मािसेर् नाहीत अशी ‘भदेूवा’ंर्ी ठाम समजूत होती. स्त्री म्हिजे 
नरकद्वार, स्त्री म्हिजे पापारे् माहेरघर, स्त्री म्हिजे पुरुर्षाचं्या कामवासना त्याच्या इच्छेप्रमािे भागनविारे 
एक साधन, एक दैनंनदन उपयोगी पडिारी वस्तू असे मानली जाई. स्त्रीला भावना आहेत, नतला काही 
आशा-आकाकं्षा असू शकतात, नतलाही एक स्वतंत्र व्यक्ततमत्व असू शकते, हे मान्य करण्यात पढुील सवच 
पुरािकारानंी, भिनभक्षुकानंी साफ नकारर् नदला आहे. यामुळे प्रहदू धमात स्त्री आनि शूद्रारं्ा जेवढा छळ 
झाला आहे, त्याच्यावर जेवढा अनक्न्वत अत्यार्ार झाला आहे, तेवढा जगातील कोित्याही धमात झाला 
नसेल. नस्त्रयानंी नशक्षि घेिे हे महापाप मानले जाई. नशक्षि हीसुद्धा धार्ममक बाब समजली जाई. या 
धमाप्रमािे फतत ब्राह्मिानंार् म्हिजे पुरुर्ष ब्राह्मिानंार् नवदे्यर्ा अनधकार आहे. नस्त्रयानंा, शूद्रानंा नवदे्यर्ा 
अनधकार धमानेर् नाकारला. धमच हा परमेश्वरननर्ममत असून त्यानवरूद्ध वतचन करिारे नरकात जातात अशी 
भोंदू व नकळसवािी नशकवि नदली जाई. ज्या नस्त्रया नशक्षि घेतात, त्यारें् नवरे लवकर मरतात, नशक्षिाने 
नस्त्रया स्वैर व र्वर्ाल बनतात, अशी भीती घालून या देशात हजारो वर्षांपासून ते एकोनिसाव्या शतकातील 
अव्वल इंग्रजी काळापयंत नस्त्रयानंा आनि शूद्रानंा नवदे्यपासून वनंर्त ठेवण्यात आले. त्यारें् सत्वर् नहरावनू व 
नछनावनू घेण्यात आले. पेशवाईच्या या काळ्याकुट्ट कालखंडापयंत स्त्री-शूद्रारं्ी ही अवस्था होती. 

 
या पाश्वचभमूीवर सानवत्रीबाईंच्या कायारे् मूल्यमापन केल्यास त्यारें् कायच म्हिजे भारतीय नस्त्रयाचं्या 

जीवनातील युगप्रवतचक कायच मानाव ेलागेल. जोतीरावाचं्या सत्य, समता आनि मानवतावाद या तत्वारं्ा 
त्यानंी सवच हयातभर पाठपुरावा करून स्त्री-मानवजातीसाठी आपले जीवनसवचस्व अपचि केले. भारतातील 
पनहली नशनक्षका, पनहली मुख्याध्यानपका व पनहली समाजसेनवका सानवत्रीबाईर् होय. स्त्री-शूद्राचं्या सेवतेर् 
खरी ईश्वरसेवा आहे, ही जोतीरावाकंडून पे्ररिा घेऊन नवरोधाला अगर छळाला न घाबरता आपले इक्च्छत 
कायच त्यानंी यशस्वी करून दाखनवले. स्त्री-शूद्रारें् व दीनदनलतारें् दुःख पाहून त्या रडत बसल्या नाहीत. 
रडण्यापेक्षा ज्या संग्रामार्ी गरज होती, तो स्त्री-शूद्रारं्ा दुःखमुततीर्ा सगं्राम जोतीरावासंारख्या 
क्ानंतवीराबरोबर मोठ्या नजद्दीने, धैयाने, नर्कािीने, कौशल्याने त्यानंी यशस्वी केला. त्यारं्ा स्वभाव 
दयाळू, नततकार् स्वानभमानी होता. त्या जशा रूपसंपन्न होत्या, तशार् गुिसंपन्न होत्या. स्त्री-शूद्राबंद्दल 
त्याचं्या मनात जेवढी अनुकंपा होती, नततकीर् बालनववाह, बालनवधवा, केशवपन, भ्रिूहत्या, सतीर्ी 



 अनुक्रमणिका 

र्ाल, नतरस्कृत नवधवाजीवन या सवच र्ालींबद्दल त्यानंा मनापासून र्ीड होती. धमाच्या नावाखाली भि-
नभक्षुकानंी र्ालवलेली मानवतेर्ी ही लूि त्यानंा पाहवत नव्हती. देशामध्ये ननम्मी संख्या नस्त्रयारं्ी असताना, 
त्या अज्ञानाधंकारात व गुलामनगरीच्या नरकात हजारो वर्ष ेबुडून जाव्यात, आनि याबद्दल एकाही देवाला 
अगर धमाला लाज वािू नये, यारे् त्यानंा आियच वाित होते. जो धमच नस्त्रयानंा व शदू्रानंा नवद्या नाकारतो, 
जो धमच त्यानंा गुलाम मानतो; तो धमच कोिी ननमाि केला, असा त्याचं्यापुढे प्रशन होता. परमेश्वर हा एकर् 
असून जगातील सवचर् मािसे ही एकार् परमेश्वरार्ी लेकरे आहेत, असे असताना ब्राम्हिानंी स्वतःर्ा देव 
वगेळा मानण्यारे् कारि काय? त्या देवाला संस्कृतनशवाय कोितीर् भार्षा येऊ नये, हे कसे शतय आहे? 
मग तो देवर् कसा असेल?- असे एक ना अनेक प्रशन ज्या जोतीरावापंुढे होते, तेर् प्रशन सानवत्रीबाईंपुढेही 
होते. 

 
पनरसाच्या स्पशाने लोखंडारे् सोने होते, असे मानले जाते. परंतु सोने होण्यार्ा गुि लोखंडात 

मुळात असावा लागतो हे लक्षात ठेवले पानहजे. जोतीरावाचं्या दैदीप्यमान ज्योतीने सानवत्रीबाईचं्या 
व्यक्ततमत्वार्ी ज्योत प्रज्वनलत केली, हे जरी खरे असले तरी, सानवत्रीबाई ही सुद्दा प्रज्वनलत होण्याच्या 
पात्रतेर्ी ज्योत होती, ही वस्तुःक्स्थती महत्त्वार्ी आहे. जोतीरावाचं्या वळेी कायचनवद्यानवभनूर्षत मंडळी होती. 
ती जरी समाजक्ानंतकारक नव्हती तरी, समाजसुधारक होती. यामध्ये लोकनहतवादी गोपाळराव हरी 
देशमुख, न्यायमूती रानडे, बाळशास्त्री जाभेंकर, कृष्ट्िशास्त्री नर्पळूिकर आदींर्ा समावशे होतो. या व्यतती 
त्यावळेी मोठ्या अनधकारपदावर असल्यामुळे त्यानंा रावबहादूर, रावसाहेब अशा मोठ्या मानाच्या पदव्याही 
नमळाल्या. त्यारं्ी आर्मथक पनरक्स्थती उत्तम होती आनि त्यामुळे जनमानसात त्यानंा खूप मोठी प्रनतष्ठाही 
लाभली होती. परंतु याचं्यापैकी एकार्ीही पत्नी सानवत्रीबाई होऊ शकली नाही. एकाही रावबहादुराच्या 
पत्नीने आपल्या घरर्ा सुखासमाधानार्ा संसार सोडून ‘दारर्ा’ संसार करण्यार्ा वडेेपिा स्वीकारला 
नाही. वैयक्ततक सुखाला लाथ मारून स्त्री-शूद्रारें् अश्रू पसुण्यार्ा प्रयत्न एकाही माऊलीने केला नाही. तसे 
जर झाले असते, तर ते स्त्रीसमाजारे् भाग्य मानले गेले असते. परंतु देवधमच, पूजाअर्ा, हळदीकंुकू समारंभ 
यापलीकडे त्यारं्ी मजल गेलीर् नाही. अशावळेी ननरक्षर सानवत्रीबाईनंी नव्याने नशकाव,े प्रनशनक्षत व्हाव,े 
इंग्रजीरे् ज्ञान अवगत कराव े आनि नशनक्षका म्हिनू सावचजननक कायास; न घाबरता, पुण्यासारख्या 
भिनभक्षुकाचं्या बालेनकल्ल्यात प्रखर नवरोधाला न जुमानता यशस्वीपिे काम करावे, यामध्ये सानवत्रीबाईंर्ा 
वगेळेपिा आहे, मोठेपिा आहे. म्हिूनर् त्या स्त्रीमुतती आंदोलनाच्या प्रिेत्या ठरतात. सानवत्रीबाईपंासूनर् 
भारतीय स्त्री सावचजननक कायात अवतरली. त्यानंीर् नस्त्रयानंा ज्ञानार्ी कवाडे प्रथम खुली केली. स्त्री आनि 
पुरुर्ष सवच दृष्टीने समान आहेत, हे त्यानंीर् प्रथम नसद्ध करून दाखवले. यावरून सानवत्रीबाई या भारतीय 
समाजातील स्त्रीमुतती आंदोलनाच्या आद्य जनक ठरतात. सत्य, समता आनि मानवता ही जोतीरावारं्ी 
तत्व े समाजात रुजनवण्यार्ा महान प्रयत्न त्यानंी केला. जोतीरावानंी तत्कालीन उच्चनीर्तेवर व 
जानतव्यवस्थेवर जे हल्ले केले, त्यास सानवत्रीबाईनंी जोरदार साथ नदली. जोतीरावापं्रमािे स्त्री-शूद्राचं्या 
जागतृीसाठी गद्य-पद्य स्वरुपात सानहत्य ननमाि केले. त्यामध्ये वृते्त-अलंकार याचं्या तंत्रबध्दतेपेक्षा 
हीनदीन समाजाच्या दुःखानंार् जास्त महत्त्व देण्यात आले. वार्काच्या काळजाला नभडेल अशा भावना 
त्यामध्ये त्यानंी ओतल्या. तत्कालीन पनरक्स्थतीरे् नवदारक नर्त्रि आनि दीनदनलताचं्या आतच प्रककाळ्या 
त्यामधून व्यतत झाल्या. अलंकारारं्ी रर्ना आनि शुद्धलेखन तपासिी करण्यास त्यानंा वळेही नव्हता 
आनि त्यार्ी जरुरीही नव्हती. भारे्षपेक्षा स्त्री-शूद्राचं्या जीवनारे् ‘शुध्द लेखन’ त्याचं्या दृष्टीने महत्त्वारे् होते. 
पंख्याखाली बसून न जािारा वळे घालविाऱ्या व करमिकू करून घेिाऱ्या पाढंरपेशा व उच्चभ्र ूलोकासंाठी 
जोतीरावानंी प्रकवा सानवत्रीबाईनंी नलनहले नव्हते. ज्या दीनदुबळ्या लोकासंाठी ते सानहत्य होते, ती 
लोकभार्षार् त्यानंी वापरली. प्रगल्भ भार्षा त्यानंा अवगत नव्हती, असे नव्हे. परंतु ती भार्षा ननरुपयोगी 
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वािल्याने, त्यानंी लोकभारे्षर्ा वापर केला. अभगं व श्लोक हेर् त्याचं्या दृष्टीने सोयीरे् वािले, कारि 
साधुसंतारें् अभगं आनि श्लोक हेर् बहुजन समाजाला आवडतात, ही पाश्वचभमूी त्यानंा ठाऊक होती. 
म्हिूनर् धनंजय कीर यानंी म्हिले आहे, पानंडत्य आनि प्रनतभा असलेली एकोनिसाव्या शतकातील स्त्री 
म्हिून पंनडता रमाबाईर्ा उल्लेख केला जातो. परंतु रमाबाईपेक्षा; दोन दशकापेंक्षा अनधक वर्ष े आधी 
जन्मलेल्या सानवत्रीबाई या दोन्ही गुिातं कमी नव्हत्या. त्या प्रनतभाशाली कवनयत्री, उत्तम अध्यानपका, 
ननःस्वाथी समाजसेनवका आनि फुल्याचं्या मतृ्यूनंतर सत्यशोधक समाजारे् नेतृत्व करिाऱ्या महान नेत्या 
होत्या. यावरून सानवत्रीबाईरं्ी योग्यता यथाथचपिे कळून येते. 

 
सन १८५२ मध्ये नवश्रामबागवाड्यातं जोतीरावाचं्या स्त्री-नशक्षि कायाबद्दल नब्रनिश सरकारकडून 

शाल व श्रीफळ देऊन त्यारं्ा जो गौरव करण्यात आला त्यावळेी सानवत्रीबाईंनाही अत्यानंद होिे स्वाभानवक 
होते. यावळेी सानवत्रीबाईरं्ाही गौरव झाला. त्यावळेी जोतीराव सानवत्रीबाईस म्हिाले, ‘हा गौरव तुझार् 
गौरव आहे. मी शाळा स्थापण्यास कारिमात्र आहे, पि त्या शाळा तू अनेक संकिाशंी तोंड देऊन 
यशस्वीरीत्या र्ालनवल्यास, त्यार्ा मला अनभमान वाितो.’ 

 
जोतीरावाचं्या मतृ्यूच्या नदवशी घडलेला हा प्रसंग! या महात्म्याला मृत्यरू्ी र्ाहूल लागतार् त्यानंी 

बडोदा, मद्रास, मंुबई, नागपूर, धुळे, जळगाव, नगर, कोल्हापूर वगैरे नठकािच्या सत्यशोधक समाजाच्या 
प्रमुख कायचकत्यांना बोलावनू घेतले. सानवत्रीबाई व यशवतं यानंा जवळ घेऊन उपदेश केला. नंतर सवांना 
जवळ बोलावनू ते म्हिाले, बंधंूनो, आपि खूप कायच केले. दोन हजार वर्षांत आपिाला जे नमळाले नाही, ते 
येत्या ५० वर्षांत खात्रींने नमळेल पि... तुम्ही पेशवाईत जसे गुरासारखे वागत होता, तसे न वागता 
वाघासारखे वागा. गायीप्रमािे कसायापढेु मान देऊ नका. आंग्लाई आज आहे, उद्या नाही. पि ती जोपयंत 
आहे, तोपयंत साऱ्या शदू्रानद शूद्रासं नवद्या देऊन शहािे करा. नवद्या ही मािसास मनुष्ट्यत्व प्राप्त करून देते. 
सानवत्रीने माझ्या र्नरत्राबरोबर ५० वर्ष े प्रवास केला. नतच्यामुळेर् मी लोकारें् भले करून शकलो. खुद्द 
महात्मा फुल्यानंी आपल्यार् शब्दातं शवेिच्या क्षिी सानवत्रीबाईंर्ा कृताथच दृष्टीने जो गौरवपूिच उल्लखे केला 
आहे, तो सानवत्रीबाईंच्या अलौनकक क्ानंतकायार्ी र्ोख पावती होय. 

 
‘महात्मा फुले यारें् अमर जीवन’ हे पुस्तक महात्मा फुले याचं्या पनहल्या पुण्यनतथीनननमत्त क्षनत्रय 

मराठे शास्त्री नारो बाबाजी महाघि-पािील, सत्यशोधक समाजारे् र्ालक, रा. ओतूर, तालुका जुन्नर, 
नजल्हा पिेु, यानंी सत्यशोधक समाजारे् एक प्रकाशन म्हिून नलनहले आहे. महाघि-पािील हे जोतीरावारें् 
ननकिवती असून ते नेहमी जोतीरावाबंरोबर असत. त्यानी जोतीरावारें् व सानवत्रीबाईंरे् जीवन जवळून 
पानहले होते. ते स्वतः सत्यशोधक समाजारे् प्रमुख कायचकते, लेखक व नवर्ारवतं म्हिून मान्यता पावले 
होते. समकालीन असल्यामुळे त्यानंी नलनहलेल्या र्नरत्रातील जोतीरावारं्ी आनि सानवत्रीबाईंर्ी मानहती 
अनधकृत अशी आहे. सानवत्रीबाईंना महात्मा जोतीराव फुल्यारं्ी पत्नी म्हिून नव्हे, तर सत्यशोधक 
समाजाच्या एक प्रमुख कायचकत्या व नेत्या म्हिूनही मान्यता प्राप्त झाली होती. महाघि-पािील म्हितात, 
“आज महात्मा जोतीबा आपल्यात नाहीत. तरी त्याचं्या सवच कायार्ी धुरा ते नजवतं असतानार् सानवत्रीबाई 
आपल्या खादं्यावर होऊन पढेु रेिीत असत. आज तर सत्यशोधक समाजार्ी सवच जबाबदारी त्यानंी आपल्या 
अंगावर घेतली आहे. त्याकनरता सवच सत्यशोधकानंी त्यानंा मदत केली पानहजे. महात्मा जोतीबाचं्या 
मृत्यूनंतर त्यारें् कायच नेिाने पुढे र्ालाव ेव देवीला ननदान जेविा-खाण्यार्ी अडर्ि येऊ नये, या हेतूने 
बडोद्यारे् महाराज समशरेबहादूर श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यानंी साध्वी सानवत्रीबाईंना दरमहा ५० 
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रुपये मदत गेल्या एनप्रल मनहन्यापासून र्ालू केली आहे. याबद्दल महाराज अनभनंदनास पात्र असून या 
सभेच्यावतीने आम्ही महाराजानंा दीघायुष्ट्य लाभाव,े अशी प्राथचना करतो.” 

 
वरील अवतरिावरून सानवत्रीबाईंच्या कायार्ी थोरवी अनधकर् स्पष्ट होते. १८९० मध्ये 

जोतीरावाचं्या मतृ्यूनंतर सत्यशोधक समाजाच्या कायासह जोतीरावाचं्या सवच क्ानंतकायारे् नेतृत्व 
करण्यार्ी जबाबदारी सानवत्रीबाईंवर येऊन पडली आनि ती त्यानंी यशस्वीरीत्या शवेिपयंत पार पाडली. 
महात्म्याच्या शवेिर्ा संदेश डोळ्यासंमोर ठेवनू आपल्या स्वतःच्या पोिापाण्यार्ासुध्दा नवर्ार न करता, 
स्त्री-शूद्राचं्या क्ानंतकायासाठी त्यानंी स्वतःला वाहून घेतले. देशातील सत्यशोधक समाजाच्या सवच 
कायचकत्यांना प्रभावी मागचदशचन केले. क्ानंतकायात कुठेही पोकळी ननमाि होऊ नदली नाही. महात्मा 
जोतीराव फुल्याचं्या अपूवच, अनद्वतीय क्ानंतकायार्ी अनतशय कठीि पि नततकीर् महत्त्वपूिच जबाबदारी 
पार पाडिे हे सोपे काम नव्हते. प्रखर नवरोध, आर्मथक र्िर्ि आनि अनेक सकंिे यानंा िक्कर देऊन 
सानवत्रीबाईनंी मरेपयंत समाजक्ानंतकायार्ी ज्योत अखंड तेवत ठेवली. संपूिच भारतात समाजक्ातंीच्या 
नेत्या म्हिून सानवत्रीबाई या पनहल्या युगस्त्री ठरतात. 

 
सुप्रनसध्द लेनखका इंदुमती केळकर आपल्या एका लेखात म्हितात, ‘अज्ञात आईबापारे् ननराधार 

मूल आपल्या पदरात घेऊन त्याला स्वतःच्या मुलाप्रमािे लहानार्ा मोठा करिारी उदारहृदयी स्त्री 
पहावयास नमळते, पि एखाद्या नवधवलेा अनैनतक सबंंधापासून झालेले मलू आपलेर् समजून त्यारे् संगोपन 
करिारी दुर्ममळर्! सानवत्रीबाईंच्या बालगृहात बाळंतपिास आलेल्या, काशीबाई नावाच्या ब्राह्मि तरुि 
नवधवलेा झालेले अनौरस मलू सानवत्रीबाईंनी दत्तक मुलगा म्हिून आपल्या ओिीत घेतले. केवळ भावुक 
मानवतेच्या कल्पनेच्या आहारी जाऊन त्यानंी हे साहस केले, असे कोिी म्हिू शकेल. पि मािसातील 
मािुसकी अन्य भयाच्या कल्पनेने मरि पावते, हे आपि नेहमीर् अनुभवतो. जाती, वशं, धमच व परंपरा 
याचं्या कक्षा ओलाडूंन गेलेली, नवर्ारननष्ठा असलेली स्त्रीर् ही बंडखोरी करू शकते. 

 
महात्मा जोतीराव फुले आनि सानवत्रीबाई फुले याचं्या जीवनार्ा सखोल अभ्यास केलेल्या 

ख्यातनाम लेनखका आनि एक नवर्ारवतं सौ. फुलवतंाबाई झोडगे या आपल्या एका लेखात म्हितात, 
‘एतदे्दशीय मनहलातं सानवत्रीबाई ही नशकलेली पनहली स्त्री, पनहली नशनक्षका, भारतातील सवच जातींतील 
नस्त्रयारं्ी पनहली पढुारी, आनि अस्पृशयतेला जबरदस्त नवरोध करिारी पनहली थोर कायचकती. महात्मा 
जोतीराव फुले याचं्या कायावर नतर्ी अढळ ननष्ठा होती नन स्पष्टवततेपिा, शूद्र-अनतशूद्र समाजात क्ातंी 
घडवनू आिण्यार्ी दूरदृष्टी, सदार्रि, नवदे्यर्ा व्यासंग, नवलक्षि नर्कािी व कडक तत्त्वननष्ठा इत्यानद 
गुिामुंळे त्यारें् र्नरत्र अभ्यासनीय ठरते. त्यानंी आपले सारे जीवन दनलत, शतेकरी, गोरगरीब, मजूर आदी 
समाजाच्या सेवसेाठी वाहून घेतले. नवीन आर्ारार्ी थोर परंपरा त्यानंी सुरू केली. 

 
तत्कालीन एक थोर राजकीय ऋर्षी मामा परमानंद यानंी जोतीराव व सानवत्रीबाई याचं्या 

त्यागबदु्धीने केलेल्या कायारे् जवळून ननरीक्षि केले होते. फुले दंपतीच्या कायारे् ते एक र्ाहते होते. 
जोतीराव आनि सानवत्रीबाई यानंी जीवनसवचस्व स्त्री-शूद्राचं्या कल्यािासाठी खर्च केल्याने वृध्दापकाळी 
त्यारं्ी उपासमार होऊ नये म्हिून मामा परमानंदानंी बडोद्यारे् महाराज सयाजीराव गायकवाड यांरे्कडे 
त्यारें् नर्ििीस श्री. धामिकर याचं्यामाफच त नवनंती अजच करून वतेनार्ी मागिी केली होती. त्यानंी म्हिले 
आहे, जोतीबा आनि त्यारं्ी पत्नी ह्ानंा मानसक तीस रुपयारें् वतेन आता सुरू करावे, ते त्याचं्या 
उभयताचं्या अंतापयंत र्ालू ठेवाव.े यापैकी एकाच्या मतृ्यूनंतर कमी कराव.े मागे रानहलेल्याच्या मृत्यूनंतर 
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आनि मुलारे् नशक्षि सपंल्यावर बंद कराव.े आता ही गोष्ट दीघच कालापयंत लाबंिीवर िाकता येिार नाही. 
ह्ासाठी खर्चसुध्दा फार मोठा होिार नाही, एवढीर् माझी अपेक्षा आहे. त्यारं्ी ही मागिी लवकर मंजूर न 
झाल्यामुळे, त्यानंी परत पत्र नलनहले, त्यामध्ये ते म्हितात, अधांगवायमुूळे जोतीबा अंथरुिास नखळले 
आहेत. त्यानंा जर सहाय्याला उशीर झाला तर मनातला दयाभाव नवफल ठरेल. बडोदे संस्थान आजवर 
सवच प्रकारच्या ब्राह्मिासंाठी मग ते बरे असोत, वाईि असोत, अगर उदासीन असोत; रयतेच्या घामार्ा 
पैसा उधळीत आलेर् आहे. त्यानंी एका लायक अशा ब्राह्मिेतरासाठी आनि जो शतेकरीवगापैकी आहे 
त्यासाठी त्या करापैकी थोडा पैसा खर्च केला तर अनाठायी होिार नाही. यावरून जोतीराव व सानवत्रीबाई 
याचं्या कायार्ी त्यानंी जािलेली थोरवी व याचं्याबद्दलर्ा आपलेपिा नदसून येतो. मामा परमानंद हे 
त्यावळेी मान-मान्यता पावलेले महर्षी असल्यामुळे राजालासुद्धा खडसावण्यार्ा अनधकार त्यानंा प्राप्त 
झालेला होता, हे स्पष्ट होते. अशा महर्षींनी जोतीरावापं्रमािेर् सानवत्रीबाईंच्या क्ानंतकायार्ी थोरवी नसध्द 
करुन ‘सानवत्रीबाई या युगस्त्री होत्या’ यास पुष्टीर् नदली आहे. 

 
सानवत्रीबाईंच्या कायार्ी थोरवी ही त्याचं्या कायावरूनर् नसध्द होते. नवशरे्ष म्हिजे महात्मा 

फुल्याचं्या मृत्यनंूतर नारो बाबाजी महाघि-पािील यानंी ‘महात्मा जोतीराव फुले यारें् अमर जीवन’ हे 
१८९१ मध्ये नलनहलेले पसु्तक सानवत्रीबाईनंा अपचि केले आहे. ती अपचि पनत्रका पुढीलप्रमािे : 
 

पूजनीय सत्यस्वरुप 
साध्वी सानवत्रीदेवी जोतीबा फुले 
(म. जोतीबाचं्या पत्नी) 
 
त्यारं्ी पतीवरील प्रीती, भतती आनि ननष्ठा त्यार्प्रमािे त्याचं्या अंगी असलेले सहनशीलता, 

सत्यपरायिला आनि सत्यशोधक समाजनप्रयता वगैरे सद्गुिाचं्या गौरवाथच हे पुस्तक गं्रथकत्याने 
आदरभावाने व भक्ततपूवचक नजर केले असे. 

 
ता. १५-११-१८९ 
गं्रथकता 
 
ही अपचि पनत्रका म्हिजे सानवत्रीबाईंच्या अलौनकक कायारे् यथायोग्य असे मूल्यमापन होय. 
 
सानवत्रीबाईनंी मुलींच्या शाळेत स्त्री-नशनक्षका म्हिनू काम करण्यास सुरुवात केली आनि भारतीय 

स्त्रीच्या सावचजननक जीवनास आरंभ झाला. स्त्री व शूद्र-अनतशदू्रासंह अनखल मानवजातीच्या कल्यािासाठी 
त्यानंी आपली सवच शतती वरे्ली. स्त्री ही मािसू असून पुरुर्षाप्रमािेर् नतला प्रनतष्ठा नमळाली पानहजे, हे 
केवळ उततीनेर् नव्हे, तर कृतीने सागंिारी ही पनहली भारतीय स्त्री होय. स्त्री-पुरुर्ष समानतेर्ा पनहला 
जाहीरनामा सानवत्रीबाईंर्ा आहे. सानवत्रीबाई म्हिजे स्त्रीसमाजातील भारतीय ससं्कृतीर्ा आदशच होय. 
पददनलताचं्या उध्दारासाठी पेिून उठलेले हे पनहले स्त्रीरत्न होय. वयाच्या सतराव्या वर्षी ऐन तारुण्यात 
पुण्यासारख्या सनातन्याचं्या माहेरघरात अनेक सकंिानंा िक्कर देऊन सत्य, समता आनि मानवता यासाठी 
जोतीरावाचं्या क्ानंतकायात सहभागी होऊन त्या केवळ स्त्री-मुतती आंदोलनाच्या आद्यजनक ठरल्या, असे 
नसून नवश्वमानवाच्या कल्यािासाठी श्वास घेऊन त्यासाठी सवचस्व वाहून घेिाऱ्या युगस्त्रीही ठरल्या. 
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जोतीरावाचं्या आनि सानवत्रीबाईंच्या कायाने प्रहदुस्थानात मन्वतंर घडून आले. नव्या युगार्ा आरंभ झाला. 
म्हिूनर् महात्मा जोतीराव फुले हे युगपुरुर्ष आनि सानवत्रीबाई फुले ही युगस्त्री ठरते. 

 
नद. १० मार्च १८९७ रोजी या युगस्त्रीरे् महाननवाि झाले. जोतीने प्रज्वनलत केलेली ज्योत अनंतात 

नवलीन झाली. आज या घिनेस एक शतक पूिच होत आहे. या प्रदीघच कालखंडात भारतात अनेक राजकीय 
आनि सामानजक उलथापालथी झाल्या. परंतु सानवत्रीबाई या नदव्य ज्योतीने स्त्री आनि शूद्र या समाजाच्या 
मुततीरे् जे आंदोलन र्ालू केले त्यारे् काय; हा प्रशनर् आहे. स्वातंत्र्य नमळून ३० वर्षांर्ा कालखंड झाला 
आहे. इंग्रजारें् राज्य गेले आनि देश गुलामनगरीतून मुतत झाला. महात्मा फुल्यानंी शभंर वर्षापूवी 
म्हिल्याप्रमािे इंग्रज आज ना उद्या जािार होते. परंतु या दोन ज्योतींनी त्या सत्य, समता आनि 
मानवतावादासाठी आपले आयुष्ट्य वरे्ले आनि ज्या प्रकारर्ा भारत त्यानंा अपेनक्षत होता; तसा तो झाला 
काय, हा खरा प्रशन आहे. भि-नभक्षुकानंी ननमाि केलेल्या देवदेवींर्ी दलाली संपली काय? स्त्री व शूद्र हे 
खऱ्या अथाने मुतत झाले काय? त्याचं्यावरील अन्याय थाबंले काय? सवच मानवजात ही एक आहे, असे 
मानले जाते काय? या प्रशनारं्ी उत्तरे नकारात्मकर् द्यावी लागतील. त्यारे् प्रमुख कारि म्हिजे या 
ज्योतींच्या पे्ररिा पुढे र्ालू रानहल्या नाहीत. प्रकबहुना त्यारें् कायच जािूनबुजून झाकण्यार्ार् प्रयत्न झाला. 
गरीब-श्रीमतं, नशनक्षत-अनशनक्षत, उच्च-नीर् हे भेदाभेद कमी होण्याऐवजी ते वाढतर् आहेत, असे म्हिाव े
लागते. 

 
स्त्रीसमाजारे्र् आपि उदाहरि घेऊ. आज मूठभर नस्त्रया नशकून ननरननराळ्या के्षत्रांत नोकरी 

करताना नदसतात, परंतु हे प्रमाि फारर् अल्प असे आहे. यामध्ये ग्रामीि भागातील व शूद्र-अनतशूद्र 
समाजातील नस्त्रयारं्ी संख्या नगण्यर् आहे. म्हिनू मूठभर नस्त्रयाचं्या नशक्षिावरून प्रकवा त्याचं्या कायावरून 
भारतातील स्त्रीसमाज जागतृ झाला प्रकवा मुतत झाला असे मानता येिार नाही. खरे सागंावयारे् म्हिजे, 
स्त्रीमुततीबद्दल पुरुर्षापं्रमािेर् नस्त्रयानंाही म्हिावी तशी आस्था नाही. आपल्यापुरतेर् मयानदत वतुचळ आखून 
सवचसामान्य सुनशनक्षत स्त्री आज जीवन जगत आहे. दीन आनि शदू्र-अनतशदू्र नस्त्रयावंर आजसुध्दा 
नदवसाढवळ्या होिारे अत्यार्ार आजच्या सुनशनक्षत स्त्रीला जरी नदसले तरी, त्याकडे डोळेझाक केल्यार्ा 
अनुभव येतो. अन्यायानवरूद्ध पेिून उठल्यार्ी उदाहरिे क्वनर्त् र् आढळतात. म्हिून सानवत्रीबाईंच्या 
युगप्रवतचक कायामधून पे्ररिा घेऊन देशातील शूद्र-अनतशदू्र, खेड्यापाड्यातंील दीन-दुबळ्या नस्त्रयारें् 
ज्यावळेी पुरेसे नशक्षि होईल, ज्यावळेी त्या जागृत होतील, ज्यावळेी त्याचं्यामध्ये अक्स्मता ननमाि होईल, 
ज्यावळेी त्या स्वावलंबी बनतील आनि पुरुर्षापेंक्षा कोित्याही बाबतीत कमी नाही इतका आत्मनवश्वास 
त्याचं्यामध्ये ननमाि होईल, त्यार्वळेी सानवत्रीबाईंरे् कायच पूिच होईल. 

 
सानहत्याच्या बाबतीतही अशीर् तफावत आढळते. बहुतेक सवच लेखक, कवी, उच्च ब्राह्मिवगातील 

असून त्यानंी ननमाि केलेल्या सानहत्यारे् नवर्षयही त्याचं्यार् पाढंरपेशा जीवनावर आधानरत असे असतात. 
यामध्ये काही अपवादही आहेत. परंतु सध्या एकूि सानहत्य नवर्ारात घेतल्यास शूद्र, अनतशदू्र व तळातील 
स्त्रीसमाज यानंा या सानहत्यात अद्याप पुरेसे स्थान नाही. नवनशष्ट समाजातील व शहरातील सुखवस्तू लेखक 
व कवींना हे भानर् नदसत नाही. ‘कलेसाठी कला’ या नावाखाली अशा मडंळीरे् सानहत्य आनि 
तळागाळातील समाजजीवन यारं्ा कुठे मेळर् बसत नाही. स्त्रीशूद्राचं्या पनरक्स्थतीरे्, भावनारें् आनि आशा-
आकाकं्षारें् व्याकरि अद्याप या लेखक कवींना जमलेले नाही. अलीकडे शूद्र-अनतशदू्र समाजातील काही 
नवोनदत लेखक-कवी उदयास येत आहेत. पोिनतडकीने आनि त्वरे्षाने त्याचं्या भावना त्याचं्या सानहत्यात 
उफाळत आहेत. परंतु ही संख्यासुद्धा अत्यल्पर् आहे. माझ्या मते उद्याच्या सानहत्यात तळागाळातल्या 
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बहुसंख्या समाजारे् नर्त्र रेखािले गेले नाही आनि त्याचं्या जीवनाशी ते एकरुप झाले नाही तर त्याला 
सानहत्यसुद्धा म्हिता येिार नाही. यासाठी महात्मा जोतीराव फुल्यारं्ा सवचसमावशेक असा मानवतावादी 
दृनष्टकोि सानहत्यात आिून, लोकभारे्षत सानहत्य ननमाि होण्यार्ी खरी गरज आहे. म्हिूनर् भारे्षच्या 
शुद्धलेखनापेक्षा, नतच्या सौंदयच अलंकारापेंक्षा, स्त्री-शूद्रारें् जीवन हा कें द्रप्रबदू मानून, जोतीराव आनि 
सानवत्रीबाईनंी सानहत्य जसे ननमाि केले, तीर् पे्ररिा अनुसरण्यार्ी गरज आहे. 

 
सन १८९७ साली महाराष्ट्रात प्लेगर्ी मोठी साथ पसरलेली होती. प्लेगच्या रोग्यानंा दवाखान्यात 

आिनू उपर्ार करण्यासाठी सानवत्रीबाई अहोरात्र प्रयत्न करत होत्या. त्यारं्ा मुलगा डॉ. यशवतंराव हाही 
प्लेगच्या रोग्यावंर सेवाभावाने उपर्ार करत होता. एका प्लेग झालेल्या हनरजन मुलाला सानवत्रीबाई 
आपल्या खादं्यावरून आपला मुलगा डॉतिर यशवतं याचं्या दवाखान्यात आिताना त्यानंाही प्लेगर्ा 
प्रार्दुभाव झाला आनि त्यातर् नद. १० मार्च १८९७ रोजी ही नदव्य ज्योत मालवली. एका सक्ीय जीवनार्ी 
अखेरही सक्ीयतेतर् झाली... 
 

✸ 
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‘समाजक्राांिीच्या अग्रिी’ 
 

नीळकां ठ गोपाळ मेंढे 
 

युगप्रवतचक स्वरुपार्ी सासं्कृनतक क्ातंी करिाऱ्या महात्म्यारें् जीवन हे साधेसरळ कधीर् नसते! 
तत्कालीन प्रनतगामी शतती त्यानंा सतत नवरोध करून त्यारें् जगिे कठीि करून ठेवत असतात. 
क्ानंतज्योती सानवत्रीबाई फुले आनि महात्मा जोतीराव फुले हे या देशाच्या सामानजक इनतहासातील एक 
असेर् आगळेवगेळे जोडपे होय. 

 
महात्म्यारें् जीवन हे आदशचरूप, सत्य, आव्हानरूप व तत्कालीन देशकाल-पनरक्स्थतीत सभोवतीरे् 

मानवी जीवन पनरवर्मतत करण्यार्ी क्षमता असलेले असते. एकंदरीत समाजजीवनाच्या व स्थलकालाचं्या 
नवरूद्ध नदशनेे प्रवाह पोहत जािे सोपे नसते. त्यासाठी प्रर्ंड आत्मनवश्वास, समपचिभाव, भनवतव्यतेर्ी 
सुस्पष्ट दृष्टी, पनरवतचनार्ी आकाकं्षा व मानवी कल्यािार्ी भावना मनात सतत तेवत राहावी लागते. अशा 
व्यक्ततमत्त्वार्ा आदशचरूप व स्वतंत्र व्यक्ततमत्व म्हिनू नवर्ार होिे गरजेरे् आहे. 

 
मुकंुदराजापासून पेशवाई अखेरपयंत महाराष्ट्रात नवपलु गं्रथ ननमाि झाले; पि ते सवच अध्यात्मारे् 

गं्रथ होते. भौनतक नवदे्यसंबधंी, ऐनहक उत्कर्षापकर्षानवर्षयी एकही गं्रथ झाला नाही. त्याआधी राजकारि, 
लोकशाही, कारखानदारी, स्त्रीपुरुर्ष-समता, व्यापार, ब्राह्मिारें् श्रेष्ठत्व, अस्पृशयता, जानतभेद, धमातील 
वर्नप्रामाण्य, जगातील थोर पुरुर्षारं्ी र्नरते्र, इनतहास, पुराि संशोधन इत्यादी नवर्षयानंा कुण्या संत-
पंनडताने सुध्दा स्पशच केला नव्हता. 

 
पािात्य नवदे्यमुळे भारताला बुक्ध्दप्रामाण्यार्ी देिगी नमळाली. त्यापूवी येथे गं्रथप्रामाण्य, 

शब्दप्रामाण्य व रुनढप्रामाण्यारे् युग होते. ‘जुन्या शास्त्रगं्रथामंध्ये घातक गोष्ट अशी होती की, त्यात केवळ 
आज्ञा असत. त्याचं्या मागे तकारे्, कायचकारिारे्, संयुक्ततकतेरे् कसलेही नववरे्न केलेले नसे. मानवाला 
त्यामुळे त्यानंी सवचस्वी गुलाम करून िाकले होते.’ (संदभच- महाराष्ट्र संस्कृती : प.ु ग. सहस्त्रबुध्दे, पृ. 
६५२) 

 
इ. स. १८१८ मध्ये पेशवाई बुडाली व हळुहळू संबंध प्रहदुस्थानावर इंग्रजारं्ा एकछत्री अंमल सुरू 

झाला. हा काळ नस्त्रया व शूद्र याचं्या दृष्टीने अन्याय व अत्यार्ाराचं्या पनरसीमेर्ा होता. स्त्री व शूद्रानंा 
नशक्षिास बंदी होती. बालनववाह व सती जाण्यासारख्या अननष्ट प्रथा धमांध शततींनी जािीवपूवचक रुढ 
केल्या होत्या. 

 
सानवत्रीबाईरं्ा जन्म नद. ३ जानेवारी १८३१ मध्ये झाल्यारे् मानतात. बाल सानवत्री आईप्रमािे 

गोरीपान, सुंदर व वनडलापं्रमािे प्रकृतीने धडधाकि, ननरोगी होती. नतला लहानपिापासूनर् खोिे बोलिे, 
कुिार्ी रे्ष्टा करिे आवडत नसे. लहानपिीर् शतेी काम करिे, गुरे साभंाळिे, धारा काढिे इत्यानद कामे 
ती करी. बुध्दी तीक्ष्ि, स्वभाव काहीसा रागीि व खट्याळ होता. वृत्ती तरतरीत व नजज्ञासू असल्यामुळे, 
नवीन गोष्टी नशकण्यात ती नेहमीर् तत्पर असे. पुढे उमलते वय, ननसगचतः प्राप्त झालेले सुदृढ व्यक्ततमत्व व 
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म. जोतीराव फुले याचं्यासारख्या महाप्रवाहाशी वयाच्या नवव्या वर्षी झालेले मीलन, या सवचर् बाबी त्याचं्या 
संदभात युगपनरवतचनासाठी श्रेयस्कर व क्ानंतपूरक ठरल्या. 

 
स्त्री-शूद्रावंरील वाढलेले अन्याय-अत्यार्ार व भि-ब्राह्मिारं्ी भोंदूनगरी व लुबाडिूक जर 

थाबंवायर्ी असेल तर बहुजनसमाज नशकला पानहजे, हे जोतीरावानंा प्रकर्षाने जािवले. त्यासाठी त्यानंी 
१८४८ मध्ये सानवत्रीबाईला घरी नशकवनू तयार केले. आनि सानवत्रीबाई पनहल्या भारतीय नशनक्षका बनल्या. 
सानवत्रीबाईनंी त्यावळेी घराबाहेर िाकलेले पाऊल म्हिजे नवीन युगार्ा आरंभ होता. त्यांनी नमरे्लबाईच्या 
नॉमचल स्कूलमध्ये अध्यापनारे् प्रनशक्षि घेतले. त्यामुळे सानवत्रीबाई यार् पनहल्या प्रनशनक्षत नशनक्षका व 
मुख्याध्यानपका ठरल्यारे् तत्कालीन शासकीय अहवाल व बातम्यावरून नदसून येते. स्त्री-शूद्रानतशूद्रारं्ी 
पनहली शकै्षनिक र्ळवळ सुरू केल्याबद्दल एका अनानमक समकालीनाने नद. २५ मार्च १८५३ रोजीच्या ‘नद 
पूना ऑब्झव्हचर अँड डेक्कन नवकली’ मध्ये काढलेले उद्गार आज द्रष्टेपिारे् ठरले आहेत. त्याने म्हिले 
होते, ‘हे काम म्हिजे नहन्दु संस्कृतीच्या इनतहासातील एका नव्या युगार्ा आरंभ होय.’ 

 
ज्या काळात स्त्री-शूद्रानंी नशक्षि घेिे हे धमचबाह् व नननर्षध्द मानले जाते, तेथे एका बहुजन 

समाजातील माळ्याच्या बायकोने नशनक्षका होिे, हे पुण्यासारख्या धमचमातंडाचं्या-भदेूवाचं्या व सनातन्याचं्या 
नगरीत आव्हानर् होते. मुलींना शाळेत पाठनविे हे धमचबाह् आहे, मुलींना कुमागाला लावण्यार्ार् तो 
उद्योग आहे, अशी आवई धमचमातंडानंी उठनवली. बायामािसानंी जर अक्षरे वार्ली तर त्या अक्षराचं्या 
अळ्या बनून त्या जेविाच्या तािात येतात, असे गैरसमज पसरवनू नदले. सानवत्रीबाईंर्ा, त्या शाळेत जाऊ 
नये म्हिून झालेला छळ सवचश्रुतर् आहे. परंतु त्रास देिाऱ्या गंुडानंा त्यानंी नदलेले उत्तर म्हिजे मानवी 
कल्यािासाठी त्याचं्या मनातून ओसंडिारी परम करुिार् होय. त्या म्हितात, ‘मी माझ्या भनगनींना 
नशकनवण्यारे् पनवत्र कायच करीत असतानंा तुम्ही माझ्यावर शिे अगर खडे फेकीत आहात, ती मला फुलेर् 
वाितात. ईश्वर तुम्हाला सुखी ठेवो.’ 

 
जोतीराव-सानवत्रीबाई, पूवच पुण्याच्या गंजपेठ, वतेाळपेठेच्या भागात म्हिजे दनलत-मुक्स्लम व 

कष्टकऱ्याचं्या वस्तीत राहत. तेथूनर् त्यानंी आपले कायच सुरू केले. त्याचं्या या शकै्षनिक कायामुळे त्यानंा 
त्याचं्या वनडलानंी घराबाहेर काढले. शाळेसाठी कुिी जागा देईना, शाळेच्या बाधंकामासाठी जवळ पसैा 
नव्हता, लोक आपली मुले शाळेत पाठवायला तयार होत नसत. अशावळेी लऊजी नबन राघ, राऊत मागं, 
रािबा महार यानंी आपल्या जातवाल्यानंा नशक्षिारे् महत्त्व पिवनू नदले. या कायात मदत करिाऱ्या नभडे, 
गोवडें, पराजंपे, भवाळकर, वाळवकेर प्रभतृी ब्राह्मि सहकाऱ्याबरोबरर् मुनशी गफार बेग आनि नलनजि 
यारं्ीही त्यानंा मदत झाली. तशीर् सानवत्रीबाईरं्ी एक सहकारी फानतमा शखे ही मुस्लीम नशनक्षका होती. 

 
नशक्षिारे् कायच र्ालते राहाव ेव अत्यंत प्रनतकूल पनरक्स्थतीतही मुले शाळेत येत राहावी, म्हिून 

सानवत्रीबाई स्वतः पालकाचं्या भेिी घेत. त्यानंा नशक्षिारे् महत्त्व समजावनू सागंत. मुलानंा नवरंगुळा 
नमळावा म्हिून त्यानंा मध्येर् खाऊ वाित, खेळावयास सोडत. मुलानंा त्याचं्या हुशारीबद्दल पानरतोनर्षके 
देण्यात येत. शाळेरे् वातावरि आरोग्यदायी असून नवद्याजचन व र्ानरत्र्य-ननमाि या गोष्टींकडे नवशरे्ष लक्ष 
नदले जाई. तत्कालीन पनरक्स्थतीत सानवत्रीबाईंरे् अध्यापन कायच व तळमळ लक्षात घेता आजच्या पोिभरू, 
राजकारिी, स्वाथी व वनरष्ठारं्ी हाजंीहाजंी करिाऱ्या नशक्षकारं्ी कीव येते! 
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शाळेत उपक्स्थतीरे् प्रमाि वाढवनू गळतीरे् प्रमाि कमी करिे हा प्रशन त्यावळेी नकती कठीि 
असेल! पि मुलानंा शाळेत येण्यासाठी उपक्स्थती-भत्ता देऊन हा प्रशन त्यानंी सोडनवल्यारे् नदसते. 
महाराष्ट्र शासनानेही आनदवासी व ग्रामीि नवभागात सध्या असा भत्ता देऊ केला आहे. पि यापूवीर् हा 
प्रशन जर सोडवला असता, तर साक्षरतेरे् प्रमाि आज अल्प रानहले नसते. त्यार् सुमारास, म्हिजे १८५३ 
मध्ये, ‘ज्या सामानजक पनरक्स्थतीतून मुले शाळेत येतात, त्यार्ा बरावाईि पनरिाम मुलाचं्या नशक्षिावर होत 
असतो’ हा स्वानुभवावर आधानरत नसद्धातं, सानवत्रीबाईनंी सानंगतला! 

 
त्याकाळी (बंगालमध्ये इ.स. १८२० मध्ये शाळा काढिाऱ्या) नमस कुक यानंा पुण्यात मात्र पुरेसा 

सहयोग न नमळाल्यामुळे आपली शाळा बंद करावी लागली. यार् दरम्यान निस्ती झालेल्या मोडक 
नावाच्या व्यततीने महारवाड्यात काढलेली मुलींर्ी शाळा ही तर रुढीनप्रय शूद्र-अनतशूद्रानंीर् बंद करण्यास 
भाग पाडली. १८४४ मध्ये र्र्च ऑफ स्कॉिलंड नमशनने मंगळवार पेठेत काढलेली व पुरेशी शकै्षनिक 
साधनसामुग्री असलेली शाळा देखील १८४७ साली बदं पडली. एकंदरीत, एकोनिसाव्या शतकात स्त्री-
शूद्रासंाठी र्ालनवल्या गेलेल्या सवचर् शाळा बंद पडल्यारे् नदसते. म्हिनूर् फुले दंपतीच्या या महान 
कायार्ी प्रशसंा करताना मामा परमानंद म्हितात, ‘त्याचं्या (ब्राह्मिाचं्या) बालेनकल्ल्यात राहून महार-
मागंासंाठी शाळा उघडून आनि त्यानंा समाजारे् घिक म्हिून घडनविे म्हिजे प्रसहार्ी आयाळ त्याच्या 
गंुफेतर् जाऊन उपिण्यासारखे आहे.” 

 
‘पुरुर्षापेंक्षा नस्त्रयानंा नशक्षिात अग्रक्म नदला पानहजे’- हे सागंिारे म. फुले हे पनहले भारतीय द्रष्टे व 

तत्त्वप्रर्तक होत. नशक्षिारे् व्यवहारात उपयोजन झाले पानहजे यावर त्यारं्ा भर होता. ते केवळ शाळा 
काढूनर् थाबंले नाही तर त्यानंी योग्य अभ्यासक्मही तयार केला. सानवत्रीबाईंनी अत्यंत प्रनतकूल 
पनरक्स्थतीत बहुजन समाजातील एक स्त्री म्हिनू घराबाहेर पडून जे शकै्षनिक कायच नजद्दीने, कौशल्याने व 
तळमळीने अगदी पनहल्यादंा पार पाडले, त्याला ऐनतहानसक दृष्टीने अनधक महत्त्व आहे. 

 
आज नोकरी व व्यवसायात पुरुर्षाचं्या खादं्याला खादंा लावनू काम करिारी सुनशनक्षत स्त्री म्हिजे 

शभंर-दीडश े वर्षांपूवी फुले दंपतीने केलेल्या शकै्षनिक कायारे् फनलत होय. प्रनतगाम्यारं्ा प्रखर नवरोध 
होतानाही त्याचं्याबद्दल फुले दंपतीने कधी दे्वर्षभावना दाखनवली नाही. म्हिून या पनरवतचनार्ा फायदा 
उच्चविीयाचं्यार् मुलानंी-नवशरे्षतः मुलींनी अनधक घेतला, हे इनतहासावरून नदसून येते. 

 
सानवत्रीबाईनंी जोतीरावाचं्या मागचदशचनाखाली नस्त्रयारं्ी सुधारिा करण्यासाठी ‘मनहला सेवा 

मंडळा’र्ी स्थापना केली. या संस्थेच्या अध्यक्षपदी पणु्याच्या कलेतिरच्या पत्नी इ. सी. जोन्स या बाई 
होत्या. या संस्थेमाफच त जानेवारी १८५२ मध्ये भव्य प्रमािावर जो नतळगूळार्ा कायचक्म घेतला, त्या 
कायचक्मार्ी छापील पनत्रका अशी होती : “१३-१-१८५२ रोजी पिेु कलेतिर साहेबाचं्या पत्नी नमसेस जोन्स 
यारें् अध्यक्षतेखाली सावचजननक नतळगूळ समारंभ होिार आहे. तरी सवच नस्त्रयानंी आपल्या लेकी-सुना 
घेऊन याव.े समारंभ सायंकाळी ५ वाजता आहे. कोित्याही जातीच्या अथवा धमाच्या बायका आल्या तरी 
त्या एकार् जाजमावर बसतील. जातीभेद व पक्षपात न करता सवांना सारखेर् धरून हळदीकंुकू लावण्यात 
आनि नतळगूळ वािण्यात येईल. 

 
सौ. सानवत्रीबाई भ्रतार जोतीराव फुले 
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सेके्िरीज, मनहला सेवा मंडळ.” (संदभच सानवत्रीबाई फुले : सौ. फुलवतंाबाई झोडगे, पृ. २२ ) या 
समारंभासाठी झालेला प्रर्डं खर्च व समारंभात राबिाऱ्यारं्ी तथा उपक्स्थतारं्ी संख्या लक्षात घेता, 
सानवत्रीबाईंच्या संग्राहक वृत्तीर्ी, उत्सवनप्रयतेर्ी, सेवावृत्तीर्ी, जानतभेद ननमूचलनार्ी व पुरोगानमत्वार्ी 
कल्पना येते. 

 
नद. २५ नडसेंबर १८७३ रोजी पनहला सत्यशोधक नववाह, सानवत्रीबाईंच्या पुढाकाराने, व खर्ाने 

त्यारं्ी मनैत्रि बजूबाई ग्यानोबा प्रनबाळकर यारं्ी मुलगी राधा नहर्ा सीताराम बजाजी आल्हाि यारें्शी 
झाला. यामुळे देशभर जे वादळ उठले, त्यार्ा सानवत्रीबाईंना खूप त्रासही झाला. नारायि मेघाजी लोखंडे 
याचं्या सहकायाने ब्राह्मि नवधवाचं्या केशवपनाच्या नवरूद्ध नानभकारं्ा जो ऐनतहानसक संप घडवनू आिला, 
त्यामागर्ी पे्ररिा देखील सानवत्रीबाईर् होत्या. 

 
“जोतीरावारें् अनेक र्नरत्रकार त्यानंी केलेल्या ऐनतहानसक कामारे् श्रये त्यानंा देतांना 

सानवत्रीबाईनंी वा लोखंडे, भालेकर यासंारख्या सत्यशोधक सहकाऱ्यानंी केलेल्या बऱ्यार्शा कामारें् श्रेयही 
जोतीरावाचं्या नावावर जमा करतात. सत्यशोधक र्ळवळीतल्या अनेक कामामंध्ये सानवत्रीबाईरं्ा वा 
इतरारं्ा पढुाकार असल्यारे् आता नव्या प्रकाशात स्पष्ट होऊ लागले आहे.” (संदभच- ‘िुम्ही आम्ही आपि 
सगळेि (मराठी पानक्षक) संपा. अनवनाश धमानधकारी, पुिे, २१ एनप्रल १९९७, लेख- ‘क्ातंीज्योती बाई 
सानवत्रीबाई फुले : ज्ञानसत्ता प्रसारदूत’- ले. हनर नरके, पृ. २५) 

 
१८७६-७७ साली महाराष्ट्रात जो भीर्षि दुष्ट्काळ पडला त्यावळेी जोतीरावानंी सरकाररे् त्याकडे 

लक्ष वधेले. स्वतःच्या घररे् खंडोगिती धान्य गोरगरीबानंा वािून नदले. दुष्ट्काळपीनडत गरीब मुलासंाठी 
‘क्व्हतिोनरया बालाश्रम’र्ी स्थापना केली होती. त्यानठकािी सानवत्रीबाई आपल्या मनैत्रिींसह स्वतः 
स्वयंपाक करीत. या दुष्ट्काळात फुले दंपतीने नकती मािसे मरिाऱ्या दाढेतून अक्षरशः ओढून काढली 
असतील, त्यार्ी गिती नाही. 

 
नवधवा नस्त्रयाकंडून बालहत्या होऊ नये या हेतूने जोतीबानंी पुरोगामी नवर्ारवतं कायचकत्यांच्या 

मदतीने बालहत्या प्रनतबधंक गृहार्ी स्थापना केली. तरूि नवधवानंा हे गृह म्हिजे फार मोठा आधार होता. 
स्वतःच्यार् घरात स्थापन केलेल्या (१८६३) अनाथ बालकाश्रमात सानवत्रीबाईंनी ‘३५ ब्राह्मि नवधवारं्ी 
बाळंतपिे केली. त्यार्ी सेवा करताना सानवत्रीबाईनंा कधीर् कमीपिा वािला नाही. काशीबाई या ब्राह्मि 
नवधवचे्या, अनैनतक सबंंधातून झालेल्या मुलारे् जन्मारे् वळेी स्वतः सानवत्रीबाईने जाऊन, नतने बाळाला 
जन्म नदल्याबद्दल नतरे् अनभनंदन केले. कू्र व संकुनर्त सामानजकतेच्या पलीकडे जाऊन नैसर्मगक अशा 
सृजनार्ा करण्यात आलेला हा केवढा मोठा सन्मान होय! पढेु या काशीबाईच्या यशवतं नावाच्या मुलाला 
फुले दंपतीने दत्तक घेऊन त्याला आपल्या मुलार्ा दजा नदला, हे कायच केवळ महामानवारें्र् असू शकते. 
‘जोतीरावानंी जुलै १८८७ मध्ये केलेल्या मृत्यूपत्रात सानवत्रीबाईनंी पोिच्या मुलीसारखी ही बाळंतपिे 
केल्यारे् नमूद केले आहे.’ अत्यंत प्रनतकूल आर्मथक क्स्थतीत ही आव्हाने उभयतानंी पेलली होती, हे 
महत्त्वारे् आहे. 

 
क्ातंी म्हिजे आमलूाग्र व्यवस्था पनरवतचन-मग ते धार्ममक, राजकीय अथवा सामानजक इ. 

कोित्याही के्षत्रातले असो! सवच जगाच्या इनतहासात १८४८ हे वर्षच महान क्ानंतकारक वर्षच ठरले. कालच  
मातसच याने यार् वर्षी ‘कम्युननस्िारं्ा जाहीरनामा’ हा आपला ऐनतहानसक महत्त्वार्ा प्रबधं प्रनसध्द केला. 



 अनुक्रमणिका 

अमेनरकेत नस्त्रयाचं्या उद्धारार्ी र्ळवळ यार् वर्षी न्यूयॉकच  येथील वके्ल्सयन र्र्च येथे सुरु झाली. फ्रान्समध्ये 
मानवी हक्कासाठी क्ातंी, इगं्लंडमध्ये स्त्री-स्वातंत्र्यार्ी मागिी व भारतात जोतीराव व सानवत्रीबाई यारें् 
नशक्षिारे् युगप्रवतचक कायच, या युगप्रवतचक महत्त्वाच्या घिना होत. जोतीरावानंी नदलेला स्त्रीपुरुर्ष 
समानतेर्ा (म्हिजे विचव्यवस्थेर्ा छेद करिारा) मंत्र हा धमचसत्ताक व पुरुर्षसत्ताक माननसकतेला अतंमुचख 
करिारा मूल्यनवर्ार होता. भारत व जगातील सवचर् राष्ट्रासंाठी ती एक नवीन नदशा होती. 
मातसचवादापेक्षाही ती अनधक मूलभतू होती. स्त्रीमुतती व एकंदरीत मानवमुततीर्ी हीर् खरी सुरुवात होती. 
त्यार्वळेी भारतात राजकीय क्स्थत्यंतरे झपाट्याने होत होती. 

 
स्त्रीमुतती म्हिजे नेमके काय? हे आत्ताच्या हळदीकंुकू व मंगळागौरीच्या कायचक्मात धन्यता 

मानिाऱ्या, समाजात केवळ ‘नमरनवता’ याव े यासाठीर् ‘सोशल वकच ’ करिाऱ्या, श्रीमंतीर्ा बडेजाव 
नमरविाऱ्या व स्त्रीसुलभ नैसर्मगक अक्स्तत्वावर अनतक्मि करिाऱ्या ‘सुधारिावादी’ (!) नस्त्रयानंा जर 
समजून घ्यायरे् असेल तर त्यानंी सानवत्रीबाईंरे् र्नरत्र एकदा तरी डोळ्याखालून घालाव.े 

 
तत्कालीन समाज व्रतेवैकल्ये, कुळार्ार, सतीर्ी र्ाल, नवर्षमनववाह, बालनववाह, केशवपन 

इत्यानद अननष्ट र्ालीरीतींनी व अज्ञानाने ग्रस्त होता. त्यासाठी म. फुले त्यानंी सभासंमेलने घेऊन 
जनजागतृी केली. ‘नवधवा पनुर्मववाह’ सभा स्थापन करून नस्त्रयाचं्या प्रशनानंा वाि करून नदली. या सवचर् 
कायात सानवत्रीबाईरं्ा महत्त्वार्ा सहभाग असे. यासाठी सानवत्रीबाईंशी र्र्ा करून पुढील कृतीर्ी नदशा 
नननित करीत. म. फुल्याचं्या जीवनात सानवत्रीबाईरें् स्थान, एक पत्नी यापेक्षा एक सहकारी नमत्र व एक 
पे्ररिाशतती म्हिून अनधक होते. म्हिनूर् नवर्षम संघर्षार्ी ही अभतूपूवच सासं्कृनतक लढाई जोतीरावानंा 
प्रजकता आली. 

 
नद. २८ नोव्हेंबर १८९० मध्ये वयाच्या ७३ व्या वर्षी म. जोतीबारें् दीघच आजाराने ननधन झाले. 

त्यावळेी सानवत्रीबाई ६० वर्षांच्या होत्या. जोतीरावाचं्या अखेरच्या आजारात और्षधपाण्यासाठीही पसेै 
नव्हते. सानवत्रीबाईंनी सगळी सेवाशुश्रूर्षा केली. जोतीराव गेल्यावर त्यारें् भाऊबदं अंत्ययाते्रस आडवे 
झाले. अशावळेी सानवत्रीबाईनंी धीराने पुढे येऊन त्यानंी स्वतःच्या हाती नििव ेधरले व स्वतःर् जोतीरावानंा 
अग्नी नदला. भारताच्या इनतहासात प्रथमर् घडलेली ही क्ानंतकारक घिना होय. 

 
पुढे महाराष्ट्रात १८९६ मध्ये पडलेला दुष्ट्काळ व १८९७ साली पणु्यात आलेली प्लेगर्ी साथ यात 

शूद्रानतशदू्र पददनलत समाज होरपळून ननघाला. अशावळेी त्या घरोघरी नफरून लोकाचं्या अडर्िी ऐकत, 
त्यारें् सातं्वन करीत व त्याचं्या तक्ारी सरकार दरबारी पोर्वीत. आयुष्ट्याच्या सतत संघर्षाने थकलेले 
शरीर व प्लेगच्या रोग्यारं्ी प्रत्यक्ष केलेली सेवा यात त्यानंाही प्लेगर्ी लागि होऊन नद. १० मार्च १८९७ 
रोजी या कमचयोनगनी मातेरे् महापनरननवाि झाले. 

 
सानवत्रीबाईंच्या जीवन कतृचत्वार्ा नवर्ार करताना; त्याचं्या समकालीन पुरोगामी नवर्ारवतंारें् व 

कायचकत्यांरे्ही त्यानंा खूप सहकायच नमळाले, हे नाकारता येत नाही. त्यापैकी नवष्ट्िुबुवा ब्रह्मर्ारी यानंी 
नििन धमचप्रसाराला तोडीस तोड असे उत्तर नदले. जन्मननष्ठ जातीभेद व विचभेद त्यानंा मान्य नव्हते. 
श्रमनवभाजन व नवतरिार्ा नवर्ार त्यानंी मातसचर्ा कसलाही अभ्यास न करता आपल्या ‘सुखदायक 
राज्यप्रकरिी’ या पुस्तकात माडंला, पि नवष्ट्िुबुवाच्या कोित्यार् नवर्ारार्ा समाजात प्रसार झाला नाही. 

 



 अनुक्रमणिका 

बाळशास्त्री जाभेंकर हे राजाराममोहन रॉय यारें् अनुयायी व पािात्य नवदे्यरे् पुरस्कते होते. १८३२ 
मध्ये त्यानंी ‘दपचि’ साप्तानहक काढून त्याद्वारे लोकक्स्थती, धमचरीती आनि राज्यरीती यात र्ागंले व 
उपयोगी फेरफार घडवनू आिले. 

 
बुद्धीवादार्ा पनहला पुरस्कता म्हिजे लोकनहतवादी होय, ते पािात्य नवदे्यरे् परुस्कते होते. 

‘अज्ञान ही प्रहदु लोकारं्ी आनि ब्राह्मिारं्ी महाव्याधी आहे’ असे त्यारें् मत होते. पुनर्मववाहार्ा पुरस्कार व 
परदेशगमनानवर्षयीर्ी परखड मते नोंदवनू त्यानंी पारंपनरक शब्दप्रामाण्याला जबरदस्त धके्क नदले. 
नस्त्रयाचं्या सुधारिेनवर्षयी आपली मती त्यानंी अनेक पत्रातं व्यतत केली. पि, लोकनहतवादींनी जरी हा 
इतरानंा उपदेश केला असला, तरी तो त्याचं्या स्वतःच्या कृतीत व आर्रिात उतरलेला कधीर् आढळत 
नाही! (सं. महात्मा जोतीराव फुले : आमच्या समाजक्ातंीरे् जनक, ले. धनंजय कीर, पृ. ११२) 

 
धमचसुधारिेर्ा प्रयत्न करिारे व व्याकरिारे् पनंडत असलेले हे नंतररे् सुधारक होत. १८४४ मध्ये 

त्यानंी ‘मानवधमच सभा’ स्थापन केली. नववकेास धरून ननत्यनैनमनत्तक कमे नववकेास अनुसरून करावी, 
सवांस ज्ञाननशक्षि असाव,े नवर्ारस्वातंत्र्य असाव ेही सभेर्ी मुख्य तत्त्व ेहोती. मूर्मतपूजा त्यानंा वडेगळ वािे. 
नििन लोकापं्रमािे ते प्राथचना करीत. पुढे काढलेल्या ‘परमहंस सभे’र्ी तत्त्वहेी अशीर् होती. जानतभेद 
मोडण्यारे् कामही ते गुप्तपिे करीत. हा नवर्ार व कृती त्या काळाच्या मानाने अत्यतं क्ांतीकारक असली, 
तरी हे काम अत्यंत गुप्तपिे र्ालत असल्यामुळे समाज सुधारकाचं्या अंगी जी ननर्मभडता व धैयच पानहजे, ते 
त्याचं्याजवळ नव्हते. 

 
न्या. रानडे, भाडंारकर इ. पंनडत धमचसुधारिेसाठी पुराि वर्नारं्ा आधार घेत. 

समाजसुधारिेसाठीर्ी ननर्मभडता त्यांरे् जवळ नव्हती. न्या. रानडे यानंी तर जरठनववाह अनधके्षप व 
नवधवानववाहार्ा पुरस्कार करुनसुद्धा अल्पवयीन मुलीसोबत पुनर्मववाह केल्यार्ा इनतहास आहे. नवष्ट्िुशास्त्री 
नर्पळूिकरानंी ननबधंमालेतून इंग्रजावंर कडक िीका केली, तर त्याचं्या राज्यातील व्यक्ततस्वातंत्र्यार्ा 
मुततकंठाने गौरवही केला. परंतु जोतीरावानंी आरंभलेल्या क्ांतीकायार्ा गौरव न करता, त्याचं्या 
सानहत्यातील व्याकरिाच्या र्ुका काढण्यात भारे्षच्या या नशवाजीनी धन्यता मानली. लेखक म्हिून 
नर्पळूिकरारें् कतृचत्व आनि शतती अजोड होती; पि ‘नवष्ट्िुशास्त्राचं्या नवर्ारसरिीत उजेडापेक्षा उष्ट्िता 
अनधक होती. नवर्ारापेक्षा नवकारर् अनधक होता.’ (सं. महात्मा जोतीराव फुले -धनंजय कीर, पृ. १६६) 

 
बाळशास्त्री जाभेंकर, लोकनहतवादी, रानडे, भाडंारकर प्रभतृींना भारताच्या प्रार्ीन वैभवार्ा 

अनभमान होता. यापंैकी बरेर्से लोक सरकारी नोकरीत होते व इंग्रजारें् राज्य एक वरदान आहे’ असे ते 
मानीत. त्याचं्या प्राथचनापद्धती निस्ती वळिावर जात. नििन लोक प्रहदुधमातील व्यंगावंर बोि ठेवनू त्यारं्ी 
प्रनदानालस्ती करीत. त्याला वरील लोकानंी कधीर् उत्तरे नदली नाहीत. या कारिामुळे हे सवच लोक प्रहदु 
समाजाला परके वाित. ‘त्यामुळे संपूिच भारतात नवर्तैन्यार्ी लाि ननमाि करण्यारे् सामर्थ्यच त्यानंा प्राप्त 
झाले नाही. ते काम नववकेानंदानंी केले.’ (सं. महाराष्ट्र संस्कृती -ले. पु. ग. सहस्त्रबुध्दे, पृ. ६६५) 

 
जेथे सुधारिावाद्यारं्ी ही क्स्थती होती, तेथे त्याचं्या बायकारं्ी ‘सुधारिा’ हळदीकंुकवारे् कायचक्म 

करण्यापुरतीर् मयानदत राहावी यात नवल ते काय? तरी पि तत्कालीनामंध्ये ताराबाई प्रशदे यानंी ‘स्त्री-
पुरुर्ष’ संबंधार्ी बौनद्धक नर्नकत्सा केली, हे त्यारें् फार मोठे धैयच म्हिाव ेलागेल. परंतु ताराबाईनंी आपले 
सगळे लेखन स्त्री-शोर्षिावरर् कें द्रीत केले. १८८२ मध्ये पंनडता रमाबाई यानंी न्यायमतूी रानडे यारें् 
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सहकायच घेऊन, ‘आयच मनहला समाजा’ंर्ी स्थापना केली. खास प्रहदु नवधवासंाठी आश्रम काढण्यार्ाही 
त्यानंी प्रयत्न केली. परंतु त्यात त्यानंा यश न आल्याने त्या इंग्लंडला ननघून गेल्या व पुढे त्यानंी नििन 
धमचही स्वीकारला. आनंदीबाई जोशी यांरे्वर त्याचं्या पतीच्या महत्त्वाकाकें्षर्ी पकड अनधक होती. म्हिनू 
त्यानंाही फारसे काही नवधायक कायच करता आले नाही. म्हिूनर् समकालीन पुरोगामी मनहलामंध्ये 
सानवत्रीबाईंच्या कायाला तोड नाही. 

 
समकालीनामध्येर् श्री. कृष्ट्िराव भालेकर हे सत्यशोधक समाजारे् ननष्ठावतं कायचकते प्रभावी वतते, 

लेखक व ‘दीनबधूं’ पत्रारे् संपादक होते. शतेकरी आनि कामगार याचं्यानवर्षयी त्यानंा अत्यतं कळवळा 
होता. व्यवहारातील सहज व समपचक दृष्टातंादं्वारा त्यानंी ज्ञान व पनरवतचनारे् महत्त्व पिवनू नदले. 
नारायिराव लोखंडे हे सुध्दा महात्मा फुल्यारें् अनुयायी व सत्यशोधक समाजारे् तरुि नेते होते. त्यारं्ी 
कायचशतती दाडंगी होती. त्यानंी स्थापन केलेली ‘नमल हॅण्ड असोनसएशन सोसायिी’ ही भारतीय 
कामगारारं्ी पनहली संस्था होय. 

 
उत्तरकालीनापंकैी समाजसुधारिेच्या के्षत्रात गोपाळ गिेश आगरकरारें् स्थापन अनन्यसाधारि 

आहे. ते बनुद्धवादारे् ननःसीम पुरस्कते होते. ‘मनुष्ट्यतेरे् ऐनहक सुखसंवधचन’ हार् भावी काळात सावचनत्रक धमच 
व्हावा अशी त्यारं्ी इच्छा होती. एकंदर सुधारिानंवर्षयी आगरकरानंी जे नलनहले ते अत्यंत आवशेाने, 
त्वरे्षाने, तकच संगत व तीव्र भारे्षत, परंतु त्या काळी नकत्येक वर्ष ेपुढर्ा असा तो नवर्ार तत्कालीन समाजाच्या 
पर्नी पडला नाही. 

 
म. फुले याचं्यानंतर स्त्रीनशक्षिानवर्षयी िाहो फोडिारे पुरुर्ष म्हिजे महर्षी धोंडो केशव कवे. 

त्यासाठी त्यानंी स्त्रीनशक्षिानवर्षयी कें द्र पुण्यासारखे एखादे शहर न ठेवता प्रहगिे, वाई, सातारा यासारख्या 
खेड्यापाड्यापयंत स्त्रीनशक्षिारे् लोि पसरनवले. यात त्यांच्या द्रष्टेपिा सामावला आहे. नवधवारें् होत 
असलेले हाल व दुःखे सहन न झाल्याने त्यानंी पुण्याला ‘अनाथबानलकाश्रम’र्ी स्थापना केली; पि 
पुनर्मववाहासंबधंी मात्र या ससं्थेने अगदी तिस्थ भनूमका स्वीकारली. महर्षी प्रशदे यानंी देखील ब्राह्मिेतर 
र्ळवळीला राष्ट्रननष्ठ वळि लावण्यार्ा मोठा प्रयत्न केला होता. कमचवीर भाऊराव पािील यानंी देखील 
नशक्षिप्रसाराच्या के्षत्रात मोठी कामनगरी केली. लोकमान्य निळकारं्ी देशभतती जाज्ज्वल्य असली तरी ते 
धमचपनरवतचन व विाश्रम व्यवस्था पनरवतचनाच्या नवरूद्ध असल्यारे् नदसून येते. 

 
सानवत्रीबाईरें् जे सानहत्य उजेडात आले आहे यावरून त्याचं्या काव्यननर्ममतीरे् प्रयोजन कलात्मक 

सानहत्य ननमाि करिे, हे मुख्यत्व ेनसून ‘मािूस’ म्हिून जगण्यार्ा हक्क मािसानंा नमळवनू देिे हा आहे. 
त्यामुळे सानवत्रीबाईंर्ी काव्यरर्ना कातीव-कोरीव नसली तरी, त्याचं्या काव्यननर्ममतीच्या मागील आंतनरक 
तळमळीमुळे त्या रर्ना मौल्यवान उतरल्यारे् नदसून येते. सानवत्रीबाईचं्या रर्नारं्ा नवर्ार करता; श्रेष्ठ 
मानवीमूल्याचं्या स्थापनेसाठी जनसामान्यानंा केलेले आवाहन व आत्मननष्ठेतून कविाळलेली जनननष्ठा 
प्रतीत होत. एवढेर् नव्हे, तर जोतीरावाचं्या जीवनप्रर्तनाशी सानवत्रीबाईंच्या प्रर्तनार्ा नकती एकात्म मेळ 
बसला होता हेही, आनवष्ट्कृत होिाऱ्या आशय-नवर्षयावरून, जािवल्यानशवाय राहात नाही. सानवत्रीबाईंच्या 
कनवतेतून अनभव्यतत होिारी संपूिच भारतीयता, श्रेष्ठ व व्यापक जीवनमूल्ये, आत्मप्रतीती, कालसापेक्षता व 
नवर्षयार्ी नवनवधता या संदभाने नवर्ार करता, त्यारं्ी कनवतार् खरी आधुननक ठरते. म्हिून ‘आधुननक 
कनवता ननर्ममतीर्ा मान’ केशवसुतापूंवी सुमारे ३०-३५ वर्ष े काव्य लेखन करिाऱ्या सानवत्रीबाई फुले 
याचं्याकडे जायला हवा. 
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‘तारतम्य’ या पुस्तकातील/एका पूवचप्रनसद्ध लेखावरून (ले. डॉ. स. गं. मालश)े सानवत्रीबाई 
याचं्या र्नरत्रावर व सानहत्यावर त्यानंी घेतलेले आके्षप प्रथमदशचनी योग्य वािू लागतात हे खरे; तथानप 
तत्कालीन पनरक्स्थतीच्या पनरघात फुले दंपतीने मानवमुततीसाठी केलेले लोकोत्तर कायच व त्याचं्या 
र्नरत्रातून, व्यक्ततमत्त्वातून व सानहत्यातून व्यतत होिाऱ्या आशय व कळवळा या बाबी लक्षात घेता, त्यारें् 
सानहत्य व र्नरत्र मुळीर् नवसंगत वाित नाही. ‘सानवत्रीबाई या नशनक्षका होत्या व जनकल्यािासाठी त्या 
आयुष्ट्यभर झिल्या’ ही बाब इनतहासाने मान्यर् केली आहे. 

 
उपरोतत संशोधकाने जे उपहासात्मक व तकच कठोर कृपाि सानवत्रीबाईंवर र्ालनवले, त्यावरून ‘जे 

ब्राह्मि नस्त्रयानंा शतय आहे ते बहुजन समाजातील माळी जातीतल्या सानवत्रीबाईनंा कसे होईल?’ हा प्रशनर् 
त्याचं्यासमोर अनधक ननिायकपिे उभा असावा असे वािते. तसेर् डॉ. मा. गो. माळी यानंी सानवत्रीबाईचं्या 
लोकोत्तर कायार्ी प्रशसंा करताना व त्यानंा अग्रतेर्ा मान देताना जी नवशरे्षिे व गौरवपर भार्षा वापरली 
तीही त्यानंा खिकल्यारे् जािवते. तरी पि संबंनधत संशोधकास स्वतःसर् मान्य असल्याप्रमािे, “सौ. 
सानवत्रीबाई जरी फार नशकली नव्हती, तरी पतीच्या सहवासाने नतर्ी समजूत वाढून नतरे् नेहमी त्याचं्या 
इच्छेप्रमािे वतचन, पनतसेवा व आनंदी वृत्ती ही अप्रनतम होती,” असे मान्य केले तरी, आनि तत्कालीन 
धमांधता, प्रनतकूल समाज-पनरक्स्थती, न. फुल्यारें् लोकोत्तर कायच व स्त्री म्हिून तत्कालीन समाजात 
असलेले सानवत्रीबाईंरे् स्थान या दृष्टीने जरी नवर्ार केला तरी सानवत्रीबाईंच्या व्यक्ततमत्व आकलनात 
फारसा फरक पडत नाही. ‘तारतम्य’ हे नाव धारि करिाऱ्या संबंनधत तारतम्यनवहीन तकच िाला डॉ. सुरेंद्र 
बारप्रलगे यानंी ‘सानवत्रीबाई फुले समग्र वाङमय’ या पसु्तकाच्या प्रस्तावनेत इनतहास-संशोधन तत्कालीन 
पनरक्स्थती व ‘तारतम्य’ या दृष्टीने सयंनमत शलैीत जी उत्तरे नदली आहेत. तीर् अंनतमतः योग्य वाितात. 

 
सानवत्रीबाईरें् एकंदरीत र्नरत्र, व्यक्ततमत्व, तत्कालीन अंधार युगातील संघर्षारे् स्वरूप, स्त्री-

शूद्राचं्या कल्यािासाठी आयुष्ट्यभर सोसलेला छळ व कष्ट यातून सानवत्रीबाई ‘समाज क्ातंीच्या अग्रिी’ 
ठरतात. मानवमुततीर्ी-जनकल्यािार्ी आर् त्याचं्या मनात म. फुल्याइंतकीर् तीव्रतेने होती, हे त्याचं्या 
कनवतेच्या अंतरंगार्ा सूक्ष्म अभ्यास केल्यावर तर अनधकर् स्पष्ट होते. भारतीय स्त्री-शूद्रानंा अज्ञानाच्या 
अंधार कोठडीतून बाहेर काढिारी सानवत्रीबाई म्हिजे ‘आधुननक सरस्वती’र् होय. 
 

‘माऊली स्ििः िोर । जरी जोिीबा पणरस 
जैसी गांगा, यमुनेस । मेळ सुरेख भूलोकी । 
पुरािाि सरस्ििी । कल्पनेिी अनुकत िी । 
परी प्रत्यक्ष कत णिमिी । युगमािा साणित्री ।’ 

 
या शब्दारं्ी सुमनाजंली त्याचं्या र्रिी अपूचन समाज क्ातंीच्या या मातृमूतीपुढे नतमस्तक होिे- 

यातर् आपल्यासारख्या पामरारं्ी कृताथचता आहे. 
 

✸ 
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सत्यशोधक समाजाच्या नेत्या साणित्रीबाई फुले 
 

फुलिांिाबाई झोडगे 
 

क्ानंतज्योती सानवत्रीबाई फुले ज्या काळात होऊन गेल्या, तो काळ अज्ञानाच्या अधंःकारात गडप 
होता. पेशवाई मावळली गेली होती. आंग्लाईर्ा उदय झाला होता. त्यार्बरोबर नव्या नव्या गोष्टींरे् वारे 
वाहू लागले. आगगाडी काय, तारायतं्र काय, िपालपेिी काय, नव्या नवलाईच्या घिना घडू लागल्या. 
त्याकडे सारे आबालवृद्ध आियचर्नकत होऊन पाहू लागले. नशकलेसवरलेले लोकही आगं्लाईर्ी बहादुरी 
मान्य करू लागले. नव्या नवर्ारारं्ा, नव्या आर्ारारं्ा लोक अंगीकार करू लागले, तरी प्रार्ीन परंपरा 
आनि सामानजक रुढी, पुराबरोबर लव्हाळी जशी वाहून जात नाही, त्याप्रमािे निकून रानहल्या. नव्या 
नवर्ाराचं्या तुफानी वादळात काही झाडे जशी उन्मळून पडत नाहीत, त्याप्रमािे स्त्रीजनात, शूद्रानद अनतशदू्र 
जनातं आनि सवचसामान्य अशा स्त्रीपुरुर्षातं, बहुजनात अज्ञान, दानरद्र्य वाढलेले होते. त्यानंा अंधश्रदे्धने 
पछाडलेले होते. नवर्ारशून्य आर्ार आनि ननरथचक रुढी इत्यादींनी सारा मानवसमाज भारावनू गेला होता. 
बालनववाह, पुनर्मववाहास बदंी, सती प्रथा, केशवपन, स्त्री व शूद्रानदक जनास नशक्षिार्ी बंदी! तो काळ 
नवर्ारात घेतला तर मनार्ा थरकाप उडतो. भयानक काळ होता. काळाकुट्ट अधंार! 

 
काळर् नवनर्त्र होता. बाजीरावी थािार्ा. श्रेष्ठीलोक धमाच्या व रुढींच्या नावाने गोरगनरबानंा लुिून 

गबर झाले होते. सारा गोरगरीब बहुजन समाज, सामानजक गुलामनगरीत नखतपत पडलेला होता. 
अनतशदू्रारं्ी तशीर् नस्त्रयारं्ी क्स्थती अनत हीनदीन झाली होती. शूद्रार्ा नविाळ नको म्हिून शूद्राला आपल्या 
गळ्यात मडके बाधंाव ेलागे. र्ालताना जनमनीवर उठत असलेली पावले पुसून जाण्यासाठी पानारं्ी फादंी 
कमरेस बाधूंन ती वािेवर सोडावी लागे. ही अमानुर्ष प्रथा अक्स्तत्वात होती. नस्त्रयानंा गाई, शळे्या या 
जनावरापं्रमािे नवकले जाई. नतला जनावरापं्रमािे वागनवण्यात येत असे. बालनववाह, सतीर्ी र्ाल, 
अकाली वैधव्य इ. र्ालीरीतीने स्त्री जीवन बरबाद झाले होते. अशाप्रकारे बहुजन समाजार्ी क्स्थती भयावह 
बनली होती. त्यावळेी जोनतबा गोप्रवदराव फुले नावार्ा मुलगा नमशनरी शाळेत नशकत होता. नशकता-
नशकता तो समाजारे् ननरीक्षि करून अभ्यास करीत होता, जोनतबा १३ वर्षांर्ा असताना १८४० साली 
त्यारे् लग्न नायगाव, तालुका खंडाळा, नज. सातारा येथील नेवसे पािलाच्या नऊ वर्ष ेवयाच्या मुलीबरोबर 
झाले. नतरे् नाव सानवत्रीबाई हे होते. लग्न झाल्यावर जोनतबाने सानवत्रीबाईस नशकनवण्यास प्रारंभ केला. 
त्यारें् हे कायच म्हिजे स्त्री-नशक्षि बंदीवर केलेला पनहला हल्ला होय. 

 
महात्मा जोनतबा फुले आनि क्ानंतज्योती सानवत्रीबाई फुले हे जगावगेळे दापंत्य होते. त्यानंी 

शूद्रावंर होत असलेले अन्याय पानहले, अनुभवले. स्त्री जातीवर होत असलेल्या अत्यार्ारानंी हे दापंत्य 
व्यनथत झाले. स्त्री आनि शूद्र या समाजावर जे अन्याय व अत्यार्ार होतात, त्यार्ा कायचकारिभाव 
शोधल्यास प्रर्नलत असलेली समाजव्यवस्था हीर् कारि आहे; नतर्ी रर्ना पुरुर्ष प्रभतु्वार्ी असून स्त्री-
हीनत्व वाढनविारी आहे. परुुर्षप्रधान समाज व्यवस्थेने नस्त्रयारें् व शदू्रारें् पद्धतशीर शोर्षि करता येते व 
त्यानंा मनुष्ट्यत्वहीन करता येते. अशी ही अघोरी पुरुर्षसत्ताक समाजरर्ना आहे. नतच्यात बदल झाला 
पानहजे. म्हिनू त्यानंी समाज क्ातंीसाठी स्वतःरे् एक स्वतंत्र तत्वज्ञान ननमाि केले. सामानजक 
पनरवतचनाला समता, स्वतंत्रता आनि एकता या स्वभावनसद्ध तत्त्वानंा अनधष्ठान नदले. या दापंत्याने प्रर्नलत 
असलेल्या समाजव्यवस्थेनवरूध्द बडं उभारून पुरुर्षसत्ताक समाजव्यवस्था नाकारली. नपतृसत्ताक समाज- 
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रर्नेवर घिाघाती आघात सुरू केले. मातृसत्ताक समाजरर्नेर्ा त्यानंी पुरस्कार केला. स्त्री आनि पुरुर्ष हा 
संघर्षच मानव जन्मापासूनर्ा आहे आनि तो मानवप्रािी परृ्थ्वीवर असेपयंत र्ालिार आहे. ही गोष्ट नस्त्रयानंी 
लक्षात ठेवावी आनि स्त्रीमुततीर्ा संघर्षच र्ालू ठेवावा. त्यात खंड पडू देऊ नये. 

 
फुले दापंत्याने स्त्री-शूद्र हे अज्ञानाच्या पाघंरुिात झोपले असता त्यानंा जागे केले. ज्ञानारे् डोस 

नदले. त्यानंा र्ालू असलेल्या समाजरुढींनवरूध्द बडं उभारण्यास नशकनवले. स्त्री-मुतती आनि अस्पशृयोद्धार 
या र्ळवळी त्यानंी जीवाच्या अंतापयंत र्ालू ठेवल्या होत्या. नशवाय सामानजक पनरवतचनार्ा कायचक्मही 
समाजापढेु ठेवला. र्ळवळी, सभा, सम्मेलने, ननरे्षध, संप, आंदोलने, नपकेप्रिग हे र्ळवळीरे् मागचही 
दाखनवले. समता आनि स्वतंत्रता या नदव्य तत्त्वारं्ा पाठपुरावा केला. म. जोनतबारें् महान कायच राजर्मर्ष 
छत्रपती शाहूराजानंी वगेाने पुढे नेले. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी म. जोनतबानंा पूजनीय गुरू 
मानून त्यारें् कायच उजळून िाकले आनि ते भारताच्या घिनेत नोंदवनू िाकले. फुले दापंत्याने समता आनि 
स्वतंत्रता यासाठी र्ळवळीत ज्या-ज्या साधनारं्ा उपयोग केला, ती-ती सवच साधने महात्मा गाधंींनी 
स्वराज्याच्या र्ळवळीत वापरली होती, असे आढळून येते. म. गाधंी म्हितात,- ‘खरा महात्मा जोतीबा फुले 
हे होते.’ 

 
जोनतबारे् कुिंब म्हिजे जोनतबा, जोनतबारे् वडील गोप्रवदराव फुले, आनि लहानपिापासून 

जोनतबास साभंाळत आलेली सगुिाबाई. गोप्रवदराव फुलारं्ा धंदा करीत. त्यात त्यानंा पसैा बरार् नमळत 
असे लहानपिापासून शतेी जोनतबा पाहात असे. रानातल्या पडळीत जोनतबा आनि सगुिाबाई राहात 
होत्या. येथून जोनतबा गावातल्या नमशनरी शाळेत जात असे. त्याने शाळा कधीर् र्ुकवली नाही. त्यारे् सारे 
जीवन ननयमबद्ध होते. ही सवय सगुिाबाईनंी जोनतबास लावली. सगुिाबाई या पे्रमळ, मायाळू, नशस्तनप्रय 
होत्या. त्यारं्ा सहवास जोनतबाचं्या जीवन नवकासाच्या कामी सहजगत्या उपयुतत होत होता. सानवत्रीबाई 
माहेराहून नुकत्यार् आल्या होत्या. त्या घरात आनंदाने वावरत होत्या. जोनतबा शाळेतून आला तेव्हा 
सगुिाबाईने नवर्ारले- 

 
‘जोनतबा शाळेत आज काय नशकलास तू?’ 
‘आज मडॅमनी येशनूिस्तार्ी मानहती सानंगतली.’ 
 
‘त्यापासून तू काय नशकलास?’ ‘परोपकारी कृत्ये करावी. यातर् खरा पुरुर्षाथच आहे.’ ‘वाहवा! 

छान आहे. पि तुला एक गोष्ट सागं?ू’ 
 
‘सागं ना!’ जोनतबा म्हिाला. 
 
‘तू जे काही नशकतोस, तेर् तू सानवत्रीला नशकव. तुझ्या पुढील संसाराला सानवत्रीर्ा हातभार 

लागेल बघ. तुझा आनंदाने र्ाललेला संसार मला बघायर्ा आहे म्हिनू तू सानवत्रीला नशकव.’ 
 
जोनतबा म्हिाला, ‘ठीक आहे, तुझी आज्ञा नशरसावदं्य.’ 
 
सानवत्रीने मध्येर् तोंड घातले. ‘आऊला आनि मला आधी श्रीगिेशा नशकवा. नशकवाल ना?’ 
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‘होय. होय हो.’ आनि दुसऱ्या नदवसापासून जोनतबार्ी पनहली बायारं्ी शाळा सुरू झाली. शाळा-
आंब्याच्या झाडार्ी सावली. नलहायला पािी-मऊ-मऊ माती. नलहायला लेखण्या-आंब्याच्या झाडाच्या 
वाळलेल्या काड्या. जोनतबामास्तर दोन नवद्यार्मथनींना धडे देऊ लागले. ते धडे बाया नगरव ू लागल्या. 
नदवसामागून नदवस भरुचकन उडून गेले. दोन्ही नवद्यानथंनी मराठीर्ा अभ्यासक्म पूिच करून नमशनरी रेप्रनग 
तलासरे् नशक्षि घेऊ लागल्या. दोघीही रपे्रनग तलासच्या शवेिच्या वर्षात प्रथम वगच नमळवनू उत्तीिच 
झाल्या. 

 
जोनतबाने वानवडीच्या महारवाड्यात एक शाळा स्थापन केली. इ.स. १८४७ च्या जूनपासून 

ऑतिोबर मनहन्यापयंत ही शाळा कशीबशी र्ालून आपोआप बंद पडली. या शाळेच्या नशनक्षका आऊ होत्या. 
 
जोनतबाने व सानवत्रीबाईने आऊस नवर्ारले, ‘ही शाळा बंद कशी पडली? आऊर्ी शाळा कशी बंद 

पडली; यार्ा अभ्यास आपिास करावयास हवा. तरर् पढुच्या कायास पुढरे् पाऊल िाकता येईल.’ आऊ 
म्हिाल्या- ‘मी महारवाड्यातले घर उघडले. पनहल्या नदवशी पुष्ट्कळ मुले व मुली आल्या. पि पुढे 
लवकरर् त्यारं्ी संख्या कमी झाली. मी महारवाड्यातील पढुाऱ्यानंा शाळेत बोलावनू घेत असे. त्याचं्याशी 
र्र्ा करीत असे. ते मलार् धमकाविी देत असत की, तुमर्ी शाळा बंद करा. निस्ती नमशनऱ्यानंी शाळा 
काढून नकत्येक महारवाडे व मागंवाडे निस्तीवाडे बनवनू िाकले आहेत. तसा आमर्ा महारवाडा तुम्ही 
निस्तीवाडा बननविार की काय? उद्यापासून तुम्ही आमच्या वाड्यात येऊ नका. तुम्हाला आमर्ा वाडा 
उद्यापासून बंद.’ जोनतबा व सानवत्रीबाई ही दोघे सगुिाबाईकडे गंभीर नजरेने पाहात रानहले. सगुिाबाई 
त्याचं्याकडे पाहत म्हिाली. 

 
‘अरे, तुम्ही असे गंभीर का झालात? र्ागंल्या कामाला अनेक अडर्िी येतात. त्याला घाबरून 

जाण्यारे् कारि नाही.’ 
 
जोनतबा म्हिाला, ‘छे हो! छे आऊ! मी घाबरलो नाही उलि वानवडीच्या महारमागंासंाठी व 

बहुजन लोकासंाठी पनु्हा शाळा काढण्यारे् सामर्थ्यच आले आहे. बघार् तुम्ही गंमत.’ 
 
महाराष्ट्रावर नब्रिीशारं्ी सत्ता स्थानपत झाल्यावर कारभाराच्या सोयीसाठी नब्रनिशानंी समाजारे् 

तीन वगच पाडले : (१) पुढारलेले, (२) मध्यम पनरक्स्थतीरे्, (३) पूिच दनरद्री व पूिच अडािी. लोकसंख्येच्या 
मानाने (१) पढुारलेल्यारं्ा वगच-शकेडा ३ िके्क, (२) मध्यम वगच-शकेडा १७ िके्क आनि पूिच मागासलेले 
शकेडा ८० िके्क प्रमाि होते. हे ८० िके्क लोक मागासलेल्या जातीजमातींरे् आहेत. अडािी असल्यामुळे 
त्यानंा नोकऱ्या नाहीत. नब्रनिश सरकारने इ.स. १८२७ साली काही कायदे केले म्हिून लोकात ‘आंग्लाई 
म्हिजे कायद्यारे् राज्य’ ही म्हि प्रर्ारात आली. महात्मा जोनतबा फुले हे इ.स. १८२७ साली जन्मले. यार् 
सालात नब्रिीश सत्ता महाराष्ट्रात क्स्थरावली, हा योगायोग असेल. नवद्याथीदशतेर् जोनतबार्ा नमत्र 
गोतावळा बरार् वाढला होता. गोवडं, जोशी इत्यादी नमत्राबंरोबर तो आपल्या पुढील कायासंबधंी बोलत 
असे व त्यारं्ा सल्ला घेत असे. वस्ताद लहूजी मागं, खंडू, रामोशी हे तर जोनतबाला देवमािसू समजत 
असत. असे असले तरी, जोनतबा फुले त्यानंा शारीनरक खेळारे् गुरू मानीत. 

 
महारवाड्यातील शाळेच्या बाबतीत जो अनुभव आला, त्यामुळे जोनतबा फार बेर्ैन झाले. ते 

घराबाहेर पडले. गल्लीबोळातून ते मुख्य रस्त्याला लागले. ते गिेश पेठेत नशरले. त्यानंी डुल्या मारुतीकडे 
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जािारा रस्ता पकडला. तोर् समोर घोरपडी गावाच्या महारवाड्यातील धोंडी महार येत असल्यारे् नदसले. 
जोनतबार्ा रे्हरा आनंदाने फुलला. धोंडीबा जवळ येईपयंत जोनतबा रस्त्यावरर् उभा रानहला. जोनतबा 
जवळ येतार् धोंडीबाने जोनतबाकडे पाहत ‘जोहार, मायबाप जोहार!’ म्हिून नमस्कार केला आनि 
जोनतबापासून थोड्या अंतरावर जाऊन तो उभा रानहला. जोनतबालार् त्याच्याजवळ याव ेलागले. जोनतबा 
त्यास म्हिाला, ‘धोंडीबा तुमच्याकडेर् मी ननघालो होतो. रस्त्यात गाठ पडली, बरे झाले!’ 

 
धोंडीबा म्हिाला. ‘माझ्याकडे काय काम काढले, जोनतबा देवा?’ 
‘तुझ्याजवळ घोडे आहेत’. 
‘होय देवा. पि काय काम देवा?’ 
जोनतबा म्हिाले, ‘एक दवडंी द्यावयार्ी आहे.’ 
‘दवडंी देण्यार्ी परवानगी गोऱ्या साहेबाकडून काढावयास हवी ना?’ 
‘ती काढली आहे.’ 
‘दवडंी काय द्यावयार्ी? केव्हा द्यावयार्ी? सागंा देवा’ 
 
‘उगार् देवा म्हिू नकोस. नीि ऐक! तारीख २५ नडसेंबर १८४७ रोजी फुले वाड्याकडच्या 

समोरच्या असलेल्या मदैानात फार मोठी सभा भरिार आहे. या सभेला सवांनी याव े हो. ढुमढुम ढुम. 
ऐकलंस धोंनडबा?’ 

 
‘पाठसुद्धा झाली दंवडी!’ म्हित धोंनडबाने ती जोनतबास म्हिून दाखवली. जोनतबा आियाने 

त्याच्याकडे पहातर् रानहले. आनि पिुपुिले, ‘आपल्या समाजात अशा गुिी मािसारं्ा संग्रह असताना 
त्यानंा धमाने अस्पृशय म्हिनू दूर ठेवाव ेव समाजाने त्यानंा गावाबाहेर हाकलाव ेहा ननव्वळ मूखचपिा आहे.’ 

 
नद. २५ नडसेंबर १८४७ ला झालेली जंगी सभा पुण्यातर् नव्हे तर साऱ्या महाराष्ट्रात दुमदुमून 

रानहली. सभेरे् अध्यक्षस्थान लहुजी मागं यानंी भरू्षनवले होते. प्रमुख वतते जोनतराव फुले हे होते. त्याचं्या 
भार्षिार्ा थोडतयात आशय असा- ‘नस्त्रयाचं्या सवच दुःखारं्ी मुळे कोिती असतील तर नपतृसत्ताक पध्दती हे 
आहे; कुिंुबार्ी सत्ता व समाजातील सत्ता याचं्या संबधंात आहे. मनहला हीन दजाच्या आहेत हे केव्हार् 
ठरवनू िाकलेले असते. हा पुरुर्षसत्ताक व्यवस्थेत पक्का झालेला नसद्धातं आहे. नब्रिीशाचं्या आगमनानंतर 
तर हीन नवर्ारात थोडेसे पनरवतचन झाले असले तरी मलूगामी लोकशाही मूलतत्व े अजून या समाजात 
रुजली नाहीत. अबला, नस्त्रया व दुबचल शदू्रानतशदू्र या बहुजनसमाजावर मूठभर लोक प्रभतु्व गाजनवतात. 
त्याचं्यावर नाना प्रकाररे् अन्याय करतात. ‘स्त्री’ हा शब्द उच्चारला की, आपल्या डोळ्यासमोर केवळ र्ूल व 
मूल यातर् रममाि झालेली, अज्ञानाच्या व दानरद्र्याच्या गतेत अनंत काळापासून सापडलेली, पुरुर्षसत्ताक 
समाजव्यवस्थेखाली भरडून ननघत आलेली स्त्री येते. स्त्री-जातीने आजतागायत अनेक अत्यार्ार सोसले 
आहेत. नतच्यावर होत असलेल्या अन्याय, अत्यार्ाराला नतच्याकडून नवरोध झाला असल्यार्ा इनतहास 
नाही. अन्याय सहन करिे. अन्यायार्ा प्रनतकार करण्यास ती असमथच असते. जो ‘मािसू’ असतो तो 
त्याच्यावर होिाऱ्या अन्यायार्ा कडाडून प्रनतकार करतो. मानव प्राण्यार्ा स्वतंत्रता, समता आनि बंधुता हा 
स्वाभानवक धमच आहे. या धमाच्या पालनासाठी मानव या संजे्ञस पात्र असिारा मािूस, नजवापाड प्रयत्न 
करिारर्. स्त्री ही मािूसर् रानहली नाही. नतला परुुर्षप्रभतु्व असलेल्या समाजव्यवस्थेने मािसातून 
उठनवले आहे.’ 

 



 अनुक्रमणिका 

जोनतबारें् भार्षि झाल्यावर सभा संपली. तुफान गदी होती. रेिारेिी करून लोक मोठ्या रस्त्याला 
लागले. वाडा मोकळा झाला. वाड्यातील मोठ्या खोलीत एक भली मोठी सतरंजी िाकून ठेवली होती. 
खोलीच्या बाहेर एक ओसरी होती. तेथेही भला मोठा तळवि अंथरलेला होता. त्यावर काही जोनतबारें् 
कायचकते येऊन बसले होते. जोनतबाच्या अभ्यास खोलीमध्ये सगुिाबाई, सानवत्रीबाई आनि अण्िा नभडे ही 
मंडळी बसली होती. जोनतबा ओसरीवर बसलेल्या कायचकत्यांपाशी उभा होता. वाड्यातील र्ारी कोपऱ्यावंर 
प्रकाशमान कंदील बाधंले होते. सारा वाडा, वाड्यारें् अंगि, ओसरी, वाड्यातील छोट्या मोठ्या खोल्या 
प्रकाशमय होत्या. सारा भाग लग्नास आलेल्या वऱ्हाडानंी जसा फुलून जावा, तसा भरून गेला होता. 
साऱ्याचं्या रे्हऱ्यावर आनंद ओसंडत होता. या नठकािी जोनतबाच्या खोलीत बसलेले नभडे, गोवडें, जोशी, 
वाळवकेर वगैरे नमत्रमंडळी तसेर् सानवत्रीबाई, सगुिाबाई, भागाबाई, दगडूबाई ही सारी मंडळी ओसरीवर 
आली. मागे-पुढे सरकून ओसरीवर बसिाऱ्यानंी त्यानंा बसण्यास जागा नदली. 

 
जोनतबा उभार् होता. वाळवकेर जोनतबार्ी पाठ थोपिीत म्हिाले, ‘नवरा-बायकोरे् भार्षि फार 

छान झाले.’ नभडे म्हिाले, ‘ही माझ्या वाड्यार्ी नकल्ली. तू शाळा काढिार आहेस ना? काढ तेथे शाळा. या 
शाळेला मी दरमहा पार् रुपये देईन.’ बसलेली मंडळी नभडे यारं्ा जयजयकार करीत उभी रानहली. 

 
जोनतबानंी आपल्या नमत्राच्या सहाय्याने नद. १४ जानेवारी १८४८ रोजी नभडे याचं्या वाड्यात 

मुलींर्ी शाळा सुरू केली. मुलींसाठी काढण्यात आलेली ही शाळा सबधं प्रहदुस्थानातील पनहलीर् शाळा 
होय. या शाळेच्या हेडनमस्रसे म्हिून सानवत्रीबाई काम करीत होत्या. एतदे्दशीय मनहलामंधील सानवत्रीबाई 
या पनहल्या नशनक्षका, पनहल्या नशक्षितज्ज्ञ होत्या असे म्हिल्यास र्ुकीरे् होिार नाही. 

 
ही शाळा जोनतबानंी स्थापन केली. त्यावळेी संस्थापकास नजतके कष्ट पडले, त्यापेक्षा अनधक त्रास 

शाळा र्ालनवताना सानवत्रीबाईस झाला. त्याचं्यावर अनेक संकिे आली. कुभाडं रर्ण्यात आले. नाना 
प्रकारच्या किकिींना तोंड द्याव े लागले. शाळा र्ालनवण्यास प्रनतकूल पनरक्स्थती होती. लोक 
सानवत्रीबाईरं्ी प्रिगल करीत. प्रसंगी कुिाळ लोक त्याचं्यावर, शिे, दगड, धोंडे हेही फेकत. पि त्या, या 
सवच त्रासाला पुरून उरल्या. या शाळेर्ी एक वर्षात फार मोठी प्रगती झाली. मुलींच्या संख्येत वाढ झाली. 
आसपासच्या खेड्यात नतर्ा बोलबाला झाला. जोनतबाला रे्व आला. त्यानंी ननरननराळ्या नठकािी शाळा 
उघडण्यार्ा सपािा सुरू केला. 

 
पुण्यात व आसपासच्या खेड्यात मुलींच्या, मुलाचं्या तशार् महारवाड्यात काढलेल्या प्रौढाचं्या 

शाळा ही फार मोठी कामनगरी त्या काळात होती. तत्कालीन वतचमानपत्रानंी नतर्ी नोंद केली आहे. 
जोनतबाच्या कामनगरीर्ा ‘बोडच ऑफ एज्युकेशन’ने देखील फार मोठा गौरव केला. 

 
‘बोडच ऑफ एज्युकेशन’ने आयोनजत केलेला डौलदार सत्कारसमारंभ आिोपल्यावर सानवत्रीबाईनंी 

जोनतबारे् मोठ्या कौतुकाने अनभनंदन केले. जोनतबाने आनंद व्यतत केला. ते म्हिाले, ‘खरे पाहू गेल्यास 
तुमरे् अनभनंदन करावयास पानहजे. कारि मी फतत शाळा स्थापण्यास कारि मात्र आहे. पि त्या शाळा 
तुम्ही अनेक संकिाशंी झुजूंन व अनेक प्रकारर्ी दुःखे सोसून नावारूपास आिल्या, यार्ा मला अनभमान 
वाितो.’ समारंभात जोनतबाचं्या गळ्यात पडलेला हार जोनतबानी आपल्या गळ्यातून काढून सानवत्रीबाईंच्या 
गळ्यात घातला आनि ते म्हिाले, ‘समारंभात नशक्षिकायानवर्षयी माझे जे कौतुक झाले, ते माझे नव्हे, तुमरे् 
आहे. त्यारे् श्रेय तुम्हालंार् नमळायला हव.े जोनतबाचं्या या उद्गारावरून सानवत्रीबाईंच्या श्रेष्ठत्वार्ी 
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र्ागंलीर्ा कल्पना येते. सानवत्रीबाई या नहम्मतबाज होत्या. बनुद्धमत्ता, नवद्वत्ता आनि नीनतमत्ता या बाबतीत 
त्या फार कडव्या होत्या. त्यारं्ा आपल्या कायावर जबरदस्त नवश्वास असे. सारासार नवर्ार करिारी व 
ननिचय देिारी त्यारं्ी नर्कािी उच्च दजार्ी होती. अंगीकृत कायार्ी व ते यशस्वी करण्यार्ी त्यानंा फार 
तळमळ होती. त्या गुिग्राही होत्या; गुिवान लोकानंा प्रोत्साहन देत होत्या.’ वाळवकेर यानंी नलनहलेल्या 
कोल्हापूरच्या महारािी छत्रपती तारारािी यारें् र्नरत्र सानवत्रीबाई याचं्या अध्यक्षतेखाली प्रनसद्ध झाले 
होते. त्यानंा वतचमानपत्रार्ा नाद होता. त्यारें् लेख ‘गृनहिी’ मानसकात येत असत. ‘गृनहिी’ मनसक 
वाळवकेर र्ालवीत होते. या मानसकारे् जोनतबा वगचिीदार होते. वाळवकेर हे जोनतबारें् स्नेही होते.’ 
(गावगाडा, सप्टेंबर १९७३). 

 
सानवत्रीबाई फुले या नवर्ारशील आनि नक्याशील कायचकत्या होत्या. स्त्री-मुतती र्ळवळ हेही एक 

प्रकाररे् बंडर् होते. ‘स्त्री-शूद्रानद-अस्पृशय ही सारी मािसे आहेत; त्यानंा मािसे म्हिून जगायरे् आहे.’ हा 
नवर्ार धमच-आर्ारात प्रकवा रुढी-पालनात आढळत नाही. मग धमच व रुढी यारें् पालन करण्यार्ी 
आवशयकता काय आहे? हे धमचमातंड सनातन्यानंा आव्हान होते. 

 
धमाज्ञा आहे की, स्त्री-शूद्रानंी नशकू नये. रुढी सागंते की, नवधवानंी पुनर्मववाह करू नये. 

सानवत्रीबाईनंी नशक्षि देिाऱ्या शाळा सुरू केल्या. नवधवारें् पुनर्मववाह करण्यार्ी प्रथा सुरु केली. अशाप्रकारे 
जीिच नवर्ार आनि रुढी उलट्या करून नव्या नवर्ारासं गती देण्यार्ा फार नर्विपिे प्रयत्न केला. जीिच 
नवर्ारासं व जुन्या रुढीस मारक ठरतील, असे कायचक्म सुरू केले. (१) मुलींर्ी शाळा, (२) अस्पृशय 
मुलारं्ी शाळा, (३) बालसंगोपन कें द्र, (४) बालहत्त्या प्रनतबंधक कें द्र, (५) हळदीकंुकू समारंभ मंडळ, (६) 
नवधवा-नववाह मनहला संघ, (७) सत्यशोधक समाज, (८) शतेकरी संघिना, (९) दुष्ट्काळ ननवारि सभा, 
(१०) प्लेग ननवारि मनहला कनमिी. अशा प्रकाररे् अनेक उपक्म समाजक्ातंीसाठी म. जोनतबा फुले यानंी 
सुरु केले. ते क्ानंतज्योती सानवत्रीबाईनंी यशस्वीरीत्या पार पाडले. 

 
म. जोनतबा नदवगंत झाल्यावर सानवत्रीबाई सात-आठ वर्ष े जगल्या. या काळात जोनतबारं्ा वसा 

त्यानंी नेिाने व ननष्ठेने पढेु र्ालनवला. समाजार्ी उन्नती होण्यासाठी म. जोनतबानंी सत्यशोधक समाजार्ी 
नद. २४ सप्टेंबर १८७३ साली स्थापना केली होती. या समाजाने नशक्षिार्ा फार मोठा प्रर्ार केला. समाज 
जागतृीरे् हे कायच ऐनतहानसक स्वरुपारे् होते. या र्ळवळीरे् एक वैनशष्ट्ट्य म्हिजे, ही संघिना नोंदिीकृत 
नव्हती. समाजधुनरिानंी व सामानजक कायचकत्यांनी बहुजन रयतेसाठी व नतच्यार् उत्कर्षासाठी 
र्ालनवलेली ‘स्वयंसेवी र्ळवळ’ असे या संघिनेरे् स्वरूप होते. जोनतबामंागे सानवत्रीबाईंनी या समाजारे् 
कायच मोठ्या ननष्ठनेे केले. १८९३ साली सासवड येथील २० व्या पनरर्षदेस त्या अध्यक्ष म्हिनू उपक्स्थत 
होत्या. त्यानंी नठकनठकािी सभा घेऊन सत्यशोधक समाजारे् कायच मोठ्या ईष्ट्येने केले. भाऊ कोंडाजी 
डंुबरे-पािील हे पुढारी होते. त्यानंा व इतर सत्यशोधक पढुाऱ्यानंा बरोबर घेऊन साऱ्या महाराष्ट्रभर 
सत्यशोधक समाजाच्या तत्त्वारं्ा प्रर्ार केला. कोित्याही कामात त्यारं्ी माघार नसे, मग तो दुष्ट्काळ असो 
की, प्लेगर्ी साथ असो! सानवत्रीबाई एकाकी लढल्या. न मोडता, न वाकता त्यानंी झुजं नदली. मानवी 
इनतहासात एवढे मोठे कायच करिाऱ्या व्यतती दुर्ममळर्. म्हिून सानवत्रीबाईंरे् महत्त्व अनधकर् प्रभावीपिे 
आपल्या मनावर ठसते. (संदभच : प्रार्ायच गजमल माळी) 

 
सन १८९६ मध्ये महाराष्ट्रात फार मोठा दुष्ट्काळ पडला होता. तसार् त्यापूवी १८७७ साली पडला. 

त्यारं्ी हनककत ऐकली की, अंगावर शहारे उमितात. या दुष्ट्काळात सानवत्रीबाईनंी फार मोठे कायच केले. 
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१८९७ साली जानेवारीत पुिे येथे प्लेगर्ी साथ सुरू झाली. या साथीने पछाडलेल्या रोग्यारं्ी सेवा करता 
करता सानवत्रीबाईंही प्लेगने पछाडल्या गेल्या. नद. १० मार्च १८९७ रोजी हा इहलोक त्या सोडून गेल्या. 

 
युगप्रवतचक सानवत्रीबाईंरे् र्नरत्र सवांनार् आदशचभतू आहे. सानवत्रीबाई या क्ातंीच्या आद्य देवता 

होत. आपिास मानवी जीवनाच्या कतचव्यार्ा नवसर पडला तर त्यारं्ी स्मतृी व्हावी व आपले सवांरे् जीवन 
सानवत्रीबाईसंारखे साथचकी लागाव,े हार् हेतू त्यारं्ी आठवि करण्यात असावी. 
 

✸ 
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णशक्षिशास्त्रज्ञ साणित्रीबाई 
 

अणनल प्राांजळे 
 

सानवत्रीबाई फुलें सारख्या महान तपक्स्वनीवर नलहीताना, त्याचं्या जीवनकायार्ा, त्यामागील 
पे्ररिारं्ा व संस्कारारं्ा नवर्ार करताना प्रामुख्याने एकर् गोष्ट पुढे येते; ती म्हिजे सानवत्रीबाईंवर 
स्वतंत्रपिे कुठे फारसे नलनहले गेले नाही. महात्मा जोनतराव फुल्याचं्याबाबत जेव्हा जेव्हा नलनहले गेले; 
तेव्हा तेव्हा आनुर्षंनगकपिे सानवत्रीबाईवर नलनहले गेले, एवढेर् काय ते. त्याचं्याही व्यक्ततमत्त्वारे् काही 
वगेळे पैलू असू शकतात, त्याचं्या कायामध्ये त्याचं्या स्वतःच्या ऊमी, संस्कार असू शकतात, यार्ा नवर्ार 
फारसा झालेला नदसत नाही. नवशरे्षतः त्याचं्यासमोर अनाहूतपिे आलेला धप्रिगि-त्याने अब्ररू्ी भीती 
दाखनविे, स्त्रीर्ी अब्र,ू शील, मयादा, औनर्त्य याबाबतीत अत्यंत कमचठ असलेला समाज; नतच्या मदतीला 
धावनू येण्याऐवजी गंमत पाहण्यासाठी भोवताली जमा होिे आनि सानवत्रीबाईंनी धैयच न सोडता त्याच्या 
मुस्किात मारिे, त्यारे् तसेर् त्या गंमत पाहिाऱ्या आंबिशौकीनारें् पळून जािे- हा प्रसंग आनि 
सानवत्रीबाई नायगावला माहेरी असताना गिेश आनि सारजास गावकऱ्याचं्या रोर्षापासून वार्नविे- ह्ा 
दोन्ही प्रसंगानंा जरी काळाच्या र्ौकिीत पानहले तरी सानवत्रीबाईंच्या व्यक्ततमत्त्वारे् वगेळेपि मान्य कराव े
लागते. ह्ा दोन्ही प्रसंगातंील त्यारें् धैयच व वागिे पानहले की लक्षात येते, त्या केवळ जोनतरावाचं्या सावली 
नव्हत्या तर त्याचं्यातील धैयच, त्यारं्ं वागिं हे त्याचं्या नवर्ारप्रिालीर्ं प्रनतक होतं. त्याचं्या ह्ार् स्वयंपूिच व 
स्वयंभ ू नवर्ारप्रिालीर्ं दशचन त्याचं्या नशक्षिनवर्षयक कायात व नवर्ारातंही नदसते. त्यानंी नशक्षिार्ा, 
तत्कानलन समाजार्ा व नशक्षि-समाज संबधंारं्ा अत्यंत गाभंीयाने नवर्ार केलेला होता, यात शकंा नाही! 
केवळ या नवर्षयातील त्याचं्या कायार्ा नवर्ार करावयार्ा म्हिले तरी आपल्याला खालील मुद्यारं्ा परामशच 
घ्यावा लागेल 
 
१) एकोनिसाव्या शतकातील सामानजक/शकै्षनिक पनरक्स्थती- 
२) सानवत्रीबाई फुले यारें् शकै्षनिक/सामानजक कायच 
३) काही नशक्षिशास्त्रज्ञारं्ी भनूमका व सानवत्रीबाईंच्या कायारे् महत्त्व. 
 
१) एकोिणिसाव्या शिकािील सामाणजक/शकै्षणिक पणरस्स्ििी :- 
 

खरे म्हिजे या नवर्षयार्ी मानहती नवस्तृतपिे या गं्रथामध्ये इतरत्र आहेर्, तरीही थोडतयात त्या 
काळातील सामानजक व शकै्षनिक अवस्थेनवर्षयी पाहू. सानवत्रीबाईंर्ा जन्म सन १८३१ सालर्ा; तर 
कायचकालखंड सन १८४८ ते १८९७ पयचतर्ा. ह्ा काळात जरी इंग्रजारें् शासन असले तरी भारतीय जनता 
मात्र पूिचपिे मनुस्मतृीच्या प्रभावाखाली होती. कमचकाडंारे् अवास्तव महत्त्व, र्ातुवचण्याच्या नावाखाली 
मानवतेर्ी होळी, शूद्र तसेर् स्त्रीयारं्ी अमानुर्ष नविंबना, जन्मानधष्ठीत श्रेष्ठकननष्ठता; धमारे्, उच्चविीयाचं्या 
सोयीरे् नवकृत स्वरुप, धमाच्या नावावर गरीब जनतेर्ी नागविकू- हे सगळं पानहलं की त्या काळातील 
एकूि समाजव्यवस्थेर्ी कल्पना येते. नशक्षिाच्या बाबतीत तर फार अघोरी व हास्यास्पद समज सामान्य 
जनतेच्या मनात खोलवर रुजले होते. नशक्षि केवळ ब्राह्मिारं्ीर् मततेदारी होती. इतरानंी नशक्षि घेतले 
तर त्याचं्या सात नपढ्ा नरकात जातील, पुत्रप्राप्ती होिार नाही, नस्त्रया नशक्षिाने नवधवा होतील इत्यादी 
बरेर् गैरसमज परंपरेने लोकाचं्या मनात खोलवर रुजनवण्यास ब्राह्मिवगच यशस्वी झाला होता. खुद्द 
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जोतीरावारें् वडीलही त्यातून सुिू शकले नाहीत. दैवदुर्मवलासाने फुले दाम्पत्याला मूलबाळ झाले नाही हे 
खरे; पि जोतीरावाचं्या वनडलारें् कान ब्राह्मिानंी फंुकल्यावर त्यानंीही डोतयात राख घालून घ्यावी आनि 
इततया मेहनतीने, कौतुकाने, इच्छा-आकाकं्षानंी वाढनवलेल्या मुलाला व सुनेला ‘समाजकायच तरी सोड 
नाही तर घर तरी सोड” असा ननवािीर्ा इशारा द्यावा, आनि त्या महान तपस्वी दाम्पत्याने अंगावरच्या 
कापड्यानंनशी घर सोडावे- ही घिना पाहा. एकत्र कुिंुबपध्दतीच्या त्या काळातील र्ौकिीत ‘घर सोडिे’ 
ही घिना दशरथाने आपल्या लाडतया रामाला वनवासात पाठनविे यार् पातळीर्ी आहे, हे लक्षात घेतले 
म्हिजे अधंश्रद्धारं्ा पगडा आनि ब्राह्मण्यारे् जनतेच्या मनःपिलावररे् वर्चस्व लक्षात येईल. आनि हे सवच 
अकाडंताडंव कशासाठी?- तर केवळ नशक्षिार्ी दारे शदू्र व नस्त्रयानंा खुली करून नदली म्हिनू! नशक्षिार्ा 
प्रर्ार-प्रसार करण्यारे् पुण्यकायच करीत होते म्हिून! ही कायचकारिमीमासंा आज जर एखाद्या शाळकरी 
मुलास सानंगतली तर तोही आपले हसिे आवरू शकिार नाही. थोडतयात काय, तर ‘नशक्षि’ ह्ा 
‘उद्योगावर’ आपला नपढीजात हक्क गाजवनू त्याला आपल्यापुरतेर् सकुंनर्त केल्यानशवाय आपल्या वाढत्या 
कुिंुबारे् व पुढील नपढ्ारें् नवनासायास मेहनतीनशवाय व घरबसल्या पालनपोर्षि होिार नाही हे 
उमगल्यामुळे, तसेर् मधल्या काळात मनुस्मृतीला राजाश्रय नमळाल्यापासून अनधकार गाजनवण्यार्ी, 
राज्यकते कुिीही असले तरी सत्ता आपल्यार् हाती असावी ह्ा राक्षसी महत्वाकाकें्षमुळे ब्राह्मि व 
ब्राह्मण्यवादाने सपूंिच समाजाला येनकेनप्रकारेि आपला गुलाम करून ठेवले होते. सामानजक 
असुरनक्षततेर्ी भावना इतकी प्रबल होती की, आपि र्ूक करतोय हे कळत असूनही (काही) ब्राह्मि 
सामान्य जनतेला नशक्षि देण्याच्याबाबतीत वळत नव्हते हेर् खरे. बरे, इंग्रज सरकारमध्ये ह्ा गोष्टी मान्य 
नसलेले अनधकारी होते. परंतु ब्राह्मिानंी ‘नशक्षि’ ही सामानजक बाब नसून धार्ममक बाब आहे’- हा कागंावा 
र्ालनवल्यामुळे राज्यकत्यांच्या एकंदरीत स्वभावधमाप्रमािे इंग्रज सरकारनेही ह्ा बाबतीत हस्तके्षप 
करण्यास िाळािाळर् केली. भारतावर राज्य करिे सोयीरे् जाव े व इथला अल्प संख्येने असला तरी 
एकमात्र असा नशनक्षत समाज आपल्या नवरोधात जाऊ नये ही त्यारं्ी अपेक्षा रास्त असेलही कदानर्त; 
त्यातही काही नमशनरी लोकानंी प्रयत्न केले नाही असे नाही. उदाहरिादाखलर् घ्यायरे् झाले तर 
वुईल्यम कैरे व जॉन थॉमस यानंी सन १८१६ मध्ये नबहार, संयुततप्रातं येथे; तर सन १८२० साली कुक यानंी 
बंगालमध्ये काही शाळा काढल्या. त्यानंतर नमस कुक यानंीर् मंुबईत येऊन सन १८३० च्या दरम्यान मंुबई 
भागात सहा शाळा काढल्या. यार् दरम्यान पुण्यातही शननवारवाड्यात शाळा काढली. ४ ते ६ वर्षांपयंतच्या 
फतत आठ मुली ह्ा शाळेत होत्या व त्याचं्या नशक्षिारे् कायचही फार गुप्तपिे र्ाले. यावरूनर् मुलींरे् नशक्षि 
हे समाजसंमत नव्हते हे लक्षात येते. ही शाळाही सन १८३२ मध्ये बंद पडली यार् दरम्यान महारवाड्यातही 
मुलींर्ी शाळा काढण्यार्ा क्ानंतकारी प्रयत्न एका पनरवर्मतत निस्ती-मोडक नावाच्या गृहस्थाने केला. परंतु 
अंधश्रद्धा व रूढीनप्रयता नपढ्ाननपढ्ा रततात नझरपलेल्या शदू्रानतशदू्र लोकानंीर् ही शाळा बंद पडली. 
यानंतर र्र्च ऑफ स्कॉिलँड नमशनने मंगळवार पेठेत सन १८४४ साली काढलेली मुलींर्ी शाळा ही सवच 
साधनसामुग्री, नशनक्षकानंीयुतत असूनही १८४७ साली बदं पडली. या सवच उदाहरिावंरून त्याकाळातील 
सामानजक माननसकतार् आपल्यापुढे स्पष्ट होते. अशा माननसकतेला बदलिे म्हिजे एक अत्यंत कठीि व 
नदव्य कायच होते, यात शकंा नाही. 
 
२) साणित्रीबाई फुले याांिे शकै्षणिक काय ृ
 

महात्मा जोनतराव फुले यांरे्समवते सानवत्रीबाईनंी जे काही शकै्षनिक व सामानजक उपक्म सुरू 
केले व राबनवले, त्यारे् बरेर्से श्रेय सानवत्रीबाईनंाही जाते. हे उपक्म खालीलप्रमािे :- 
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१) १८४८ साली पुण्यात नभडे वाड्यात मुलींसाठी पनहली शाळा काढली व त्यात सानवत्रीबाईने 
नशनक्षका म्हिून नशकनविे सुरू केले. 

२) १५ मे १८४८ रोजी महारवाड्यात मुलामुलींसाठी शाळा सुरू केली. 
३) १८५१ मध्ये पुण्याच्या महारवाड्यात हनरजन मुलासंाठी शाळा सुरू केली व त्यातही नशनक्षका 

म्हिून सानवत्रीबाईंनी ती काम केले. 
४) १८४८ ते १८५२ या कालखंडात फुले दापंत्याने पुिे व पुिे पनरसरात २० शाळा काढल्या व त्या 

उत्तमरीत्या र्ालनवल्या. 
५) २८ जानेवारी १८५३ रोजी पणु्यात बालहत्या प्रनतबंधक गृहार्ी स्थापना. या गृहार्ी सवच व्यवस्था 

सानवत्रीबाईर् पाहत. 
६) आपल्या मुलार्ा- ‘यशवतं’र्ा नमश्रनववाह घडवनू आिला (नद. ४ फेबु्रवारी १८८९) 
७) केशवपनाच्या र्ालीनवरूद्ध न्हाव्यारं्ा संप घडवनू आिला. 
८) ‘नवधवा पुनर्मववाह’ घडवनू आििारी सभा स्थापन केली. 
९) शाळासंाठी योग्य अभ्यासक्म तयार केला. 
१०) ‘प्रौढ नशक्षि व रात्रीर्ी शाळा’ या नवर्ाराचं्या व प्रयोगाच्या जनक 
११) सतीर्ी र्ाल बंद करण्यार्ा प्रयत्न. 
१२) अस्पृशयासंाठी घरर्ा हौद खुला केला. 
१३) सत्यशोधक समाजारे् जोनतबासंमवते व त्याचं्या ननधनानंतरही कायच व नेतृत्व साभंाळले, इत्यादी. 
 
काही णशक्षिशास्त्रज्ञाांिी भूणमका ि साणित्रीबाईांच्या कायािे मह्ि 
 

बालकाचं्या नशक्षिार्ा गंभीरपिे नवर्ार; खरे तर युरोनपयन देशात १६ व्या शतकापासूनर् होऊ 
लागल्यारे् नदसते. १६ व्या शतकाच्या शवेिी जॉन कोमेननयस या नशक्षितज्ञाने स्पष्ट सानंगतले की, 
देशीभारे्षतूनही नशक्षि नदले जाऊ शकते. यापुढेही जाऊन तो गभावस्थेतील नशक्षिावर भर देऊन मातेर्ा 
आहार, व्यायाम, मनोवृत्ती, नर्त्तवृत्ती, पयावरि याला नशक्षिात महत्त्व देतो. त्यानंतर रूसोने (१७१२-
१७७८) आपल्या ‘सामानजक करार’ मध्ये अननयंनत्रत राजसते्तनवरूद्ध व्यक्ततस्वातंत्र्यार्ा पुरस्कार केला. 
(महात्मा जोनतरावाचं्या ‘शतेकऱ्यारं्ा आसूड’ मध्ये नेमकी हीर् भनूमका प्रखरपिे नदसते!) नशक्षिाला 
मानसशास्त्रारे् अनधष्ठान नमळवनू देण्यार्ा प्रयत्न पेस्िलॉजीने (१७४६-१८२७) केला. फे्रनडरक फ्रोबले 
(१७८२-१८५२) तर बालोद्यानर्ा ननमाता होता. त्याच्या मते जीवननवकासात व्यक्ततनवकास व 
समाजनवकास या दोहोर्ाही नवर्ार अंतभूचत होतो. प्रत्येक व्यततीर्ी प्रगती झाल्यानशवाय कोिताही समाज 
पुढे जाऊ शकिार नाही नन संपूिच समाज पुढे गेल्यानशवाय एकट्यादुकट्या व्यततीच्या नवकासाला अथच 
उरिार नाही. मानरया माँिेसोरी (१८७०-१९५२) यारं्ा किाक्ष मुलाचं्या भोवतालच्या पनरसरात बदल 
घडवनू आिण्यावर होता. तसेर् बालकमनंदरातील नशनक्षका प्रायोनगक मानसशास्त्रातील प्रनशनक्षत स्त्री 
असावी; ह्ावरही त्यारं्ा भर होता. िॉलस्िॉय (१८२८-१९१०) म्हितो की, ‘नशक्षकारं्ी आपल्या 
व्यवसायावर ननष्ठा असली तरर् तो उत्कृष्ट नशक्षक होईल.’ जॉन ड्यूईने (१८५९) तर आपल्या अष्टसूत्रीत 
नशक्षि म्हिजे प्रत्यक्ष जीवन व अखंड नवकास आहे हे सानंगतले आहे. यानंतर नववकेानंद, रवींद्रनाथ िागोर 
व नवसाव्या शतकात महात्मा गाधंी त्याचं्यानंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी यानंी नशक्षिार्ा मलूभतू नवर्ार केलेला 
नदसतो. 
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नशक्षिाच्या प्रगतीर्ा हा सवच एकूि आलेख आपि थोडतयात पानहला. यावरून असे लक्षात येते 
की, नशक्षिारे् महत्त्व १६ व्या शतकातर् जगाला समजले होते. मात्र भारतीय जनता त्यापासून शकेडो मलै 
दूर होती. भारतातही त्या काळच्या लोकानंी प्रयत्न केले; परंतु त्यार्ा फारसा उपयोग झाला नाही. 
सानवत्रीबाईंच्या नवर्ारात नशक्षिार्ी कळकळ नदसून येते. गनरबी-शूद्रत्व-दैन्य यारं्ा नाश करण्यासाठी 
नशक्षि हे एकमेव साधन आहे हे त्यानंी ओळखले होते, म्हिूनर् त्या ईशस्तवन मध्ये म्हितात- 
 

‘आम्ही लेकर िुला प्रार्थििो 
णिद्या होई, ज्ञान इस्च्छिो 
दैन्यासुर सांहारा । श्रीधरा ॥’ 

 
आनि हेर् त्यानंी ‘शूद्रारें् दुखिे’ मध्ये शूद्रानंा सागंण्यार्ा प्रयत्न केला- 
 

शूद्राांना साांगण्याजोगा । आहे णशक्षि मागृ हा । 
णशक्षिाने मनुष्ट्यत्ि । पशुत्ि हििे पहा ॥ 

 
‘नशक्षिासाठी जागे व्हा’ मध्ये त्या म्हितात- 
 

उठा बांधुनो, अणिशूद्राांनो, जागे होऊनी उठा 
परांपरेिी गुलामणगरी ही िोडिेसाठी उठा 
बांधुनो णशकिेसाठी उठा ॥ धत ॥ 
गेले-मेले, मनू-पेशि,े आांग्लाई आली 
बांदी-मनुिी णिद्या घेण्या, होिी िी उठली ॥ 

 
तसेर्- 

 
नसानसािून ईषा खेळिू णिद्या मी घेईन 
शूद्रत्िािा डाग हा माझा णनपिुन काढीन 

 
प्रकवा 

 
असे गजृुनी णिद्या णशकण्या जागे होऊन उठा 
परांपरेच्या बेड्या िोडुणन णशकण्यासाठी उठा ॥ 

 
या आनि इतर बऱ्यार् कनवतामंधून सानवत्रीबाईंर्ा तत्कालीन समाजव्यवस्थेर्ा खोल नवर्ार नदसतो. 
लोकारं्ी अवस्था सुधारण्यासाठी, अंधश्रद्धारं्ा नाश करण्यासाठी नशक्षिानशवाय तरिोपाय नाही- हेही 
त्यानंी जािले होते. त्या नेहमी म्हिायच्या- 
 

जे कणरिी शेिी । णिद्या सांपादिी 
िया ज्ञानिांिी । सुखी करी 
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प्रकवा 
 

णिद्या हे धन आहे रे । श्रेष्ठ साऱ्या धनाहून 
णििा साठा जयापाशी । ज्ञानी िो मानिी जन 

 
अंधश्रदे्धवर हल्ला करताना त्या म्हितात- 
 

गोट्याला शेंदूर । फासून िेलाि । 
बसिी देिाि । दगड िो ॥ 
धोंडे मुले देिी । निसा पाििी । 
लग्न का करिी । नारी-नर ॥ 

 
सानवत्रीबाई ह्ा जोनतबाचं्या सहधमचर्ानरिी होत्यार्; पि त्यारं्ा इनतहास, समाजशास्त्र यारं्ा अभ्यास 
दाडंगा होता. कोित्याही नशक्षिशास्त्रज्ञाला ह्ा गोष्टींरे् ज्ञान आवशयक असते. त्यातूनर् त्या त्या 
काळानुरूप नशक्षिपद्धती जन्मास येत असते. ज्या काळात नशक्षि घेिे पाप समजले जाई, त्या काळात 
सानवत्रीबाई म्हितात- ‘आपल्या पुत्रास नशकनविे हे मातानपत्यारे् कतचव्य आहे. जे मातानपता आपल्या 
पुत्रास प्रकवा कन्येस नशकवीत नाहीत; ते आपल्या पुत्रारे् प्रकवा कन्येरे् शत्रू असतात असे समजाव.े म्हिनूर् 
आईबापानंी आपल्या मुलामुलींस नवद्या नशकवावी, नवदे्यच्या योगे सदार्रिारे् व्रत पार पाडण्यास ते समथच 
होतात.’ 
 

सानवत्रीबाईरें् हे असले क्ानंतकारी नवर्ार ब्राह्मिाचं्या अढळ पदाला छेद न देतील तरर् नवल! 
त्यानंी पानंडत्याच्या जोरावर सानवत्रीबाईंना घोर पाप, कलीयुग, देवाच्या आजे्ञत, धुडगूस असे संबोधून 
नवरोधर् नव्हे, तर धुडकावनू लावण्यार्ा प्रयत्न केला. तेव्हा सानवत्रीबाईंनी संस्कृतर्ा अभ्यास करून 
संस्कृतातलार् दाखला त्यानंा नदला. त्या ‘सदार्रि’ मध्ये म्हितात- 
 

‘णिद्याणित्तणिहीनेन शककुलीनेन दोणहनाम 
अकुलीनोणप यो णिद्वान दैििैरणप पूज्यिे’ 

 
अथात ‘नवद्या-धन-रनहत जो मनुष्ट्य तो मोठ्या कुळातला असला, तथानप त्यास कोिी पुसत नाही; 

तुच्छ समजतात. हीन कुलीन असूनही तो नवद्यावतं असेल तर त्यार्ी पूजा देवही करतात. तो लोकातं 
मान्यता पावतो.’ 

 
जॉन कोमेननअसने जे नवर्ार १६ व्या शतकाच्या सुरूवातीलार् माडंले ते भारतीय जनतेपयंत मात्र 

१९ व्या शतकातही पोहोर्ले नव्हते. सानवत्रीबाईंनी मात्र ओळखले की, नशक्षिारे् मळू संस्कारात आहे; व 
संस्कार गभाधारिेपासूनर् सुरु होतात. मातेर्ा आहार, नवर्ार, संस्कार व पयावरि या सवांर्ा पढुील 
नपढीवर पनरिाम होत असतो. त्यामुळे त्यानी सवचप्रथम नस्त्रयाचं्या दुदचशबेाबत व सामानजक 
गुलामनगरीबाबतर् आवाज काढला. स्त्रीला एक व्यतती म्हिून एक नजवतं मािसू म्हिून मान्यता व 
तद्नंतर प्रनतष्ठा नमळवनू नदल्यानशवाय समाजारे् अधःपतन थाबंिार नाही, हा नवर्ार त्यानंी नदला. त्या 
अंतगचतर् केशवपनाला नवरोध, न्हाव्यारं्ा संप, नवधवा-नववाह ह्ा सवच गोष्टी येतात. त्यातली सवांत 
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महत्त्वार्ी बाब म्हिजे बालहत्या प्रनतबधंक गृहार्ी स्थापना होय. ह्ामुळे मानवतेला कानळमा फासिाऱ्या 
प्रवृत्तीना रोखण्यात त्या यशस्वी झाल्या. नाईलाज म्हिून समाजभयास्तव स्वतःच्या पोिच्या गोळ्याला ठार 
मारण्यार्ी वृत्ती उच्च लोकामंध्ये अनधक प्रमािात होती. बालहत्या प्रनतबधंक गृहामध्ये त्या मातानंा नदलासा 
नमळाला. भावनारं्ा ननर्रा व र्ुकारें् पनरमाजचन करण्यारे् आनंशक का होईना; स्वातंत्र्य नमळाले. केवळ 
एवढ्ा एका गोष्टीनेही नीनत-अनीतीच्या कल्पनानंा जराही धक्का न लागता; नस्त्रयाचं्या र्ुकामंागनू र्कुा 
करण्यार्ी वृत्ती व त्यायोगे आसुरी, अमानवीय व कू्र प्रवृत्ती आनि रीनतनरवाजानंा आपोआपर् आळा बसला. 
समाजारे् नैनतक स्वास्र्थ्य त्यामुळे सुधारू लागले. कोित्याही समाजातील नवीन नपढी शरीराने, मनाने व 
संस्कारानंी ननरोगी व्हावयार्ी असेल, तर त्या समाजारे् नैनतक स्वास्थ ननरोगी, स्वच्छ व सुसंस्कृत असाव े
लागते. त्याअथी सानवत्रीबाई खऱ्या अथाने महान समाजतज्ञ व नशक्षितज्ञ होत्या, हे नसद्ध होते. यारे्र् 
आिखी एक उदाहरि म्हिजे सानवत्रीबाईनंी केलेले नशक्षिारे् प्रयोग! पनहला प्रयोग म्हिजे शूद्रानतशदू्र 
मुलींच्या शाळेत स्वतः व फानतमा शखे यानंी नशकवनू ब्राह्मि मुलींच्या शाळेवर ब्राह्मि नशक्षक ठेवले. शवेिी 
र्ार्िी घेतली तेव्हा शदू्र मुलींपेक्षा ब्राह्मि मुली सरस ठरल्या. त्यावरून सानवत्रीबाईनंी नशक्षिाच्या प्रगतीस 
परंपरा व पनरक्स्थतीही कारिीभतू असते असा मूलभतू नवर्ार माडंला. आज शकै्षनिक मानसशास्त्र व 
शकै्षनिक समाजशास्त्रार्ा गंभीरपिे नवर्ार होत असताना हार् नवर्ार आधारभतू मानण्यात येतो; यावरून 
त्यारे् महत्त्व पिेल. 

 
दुसरा प्रयोग म्हिजे ‘आनंददायी नशक्षिार्ा!’ सानवत्रीबाई अलौनकक प्रनतभेच्या धनी होत्या, यात 

शकंार् नाही. शाळेत नशकनवताना उपयोगी पडतील अशा अनेक कनवता त्याचं्या संग्रहात आहेत. ह्या 
कनवता त्यानंी एकतर उत्स्फूतचपिे अथवा संपूिच नवर्ारातंी नवद्याथी-नवद्यार्मथनीच्या सहज-नशक्षिासाठीर् 
नलनहलेल्या असाव्यात. उदा. ‘स्वागतपर पद्य’, ‘रािी छत्रपती ताराबाई’, ‘श्रेष्ठ धन’, ‘बाळास उपदेश’, 
‘नवस’, ‘इंग्रजी नशका’, ‘नशकिेसाठी जागे व्हा’, ‘बोलकी बाहुली’, ‘सामुदानयक संवाद-पद्य’, ‘अज्ञान’ 
इत्यादी. यातील काही कनवता तर आजही लहान मुलाचं्या वगात गाऊन दाखनवण्यासारख्या आहेत. 
यावरून सानवत्रीबाई त्या काळातसुद्धा आनंददायी नशक्षिसदृश प्रकल्प राबवीत असाव्यात असे वािते. 
एवढ्ात प्राथनमक नशक्षिावर खूप गाभंीयाने नवर्ार होऊ लागलेला नदसतो. ‘आनंददायी’ प्रकल्प नव्याने 
प्रस्तानवत केला, हसत खेळत नशक्षिार्ी सकंल्पना माडंली म्हिनू महाराष्ट्र शासनाने श्री. नंदकुमार यारं्ा 
नवशरे्ष सत्कार अनलकडेर् केला. सानवत्रीबाईंर्ी मुलींना नशकनवण्यार्ी ननष्ठा, त्यारें् वय, त्यारं्ी प्रनतभा, 
त्या सासं्कृनतक दडपशाहीच्या र्ौकिीत स्त्रीच्या प्रनतभेर्ा व एकूि मनार्ा होिारा कोंडमारा; या सवांर्ा 
एकनत्रत नवर्ार केला तर सानवत्रीबाई मुलींना नशकनवण्यात खरोखर आनंदून जात असाव्यात असे नदसते. 
मी तर असेही म्हिेन की, त्यात त्यानंा माननसक तृप्ती जािवत असावी. त्या हसत खेळत स्वरनर्त कनवता 
गाऊन, नाट्यमय पद्धतीने नशकवीत असाव्यात. हा तकच  सहजर् पितो. त्याहून महत्त्वारे् म्हिजे अध्यापन 
पद्धतीतील नवनवीन प्रयोग सानवत्रीबाई करीत असल्यारे्नह यातून लक्षात येते. नशक्षिानवर्षयीरे् मुलींरे् व 
शूद्रारें् अथवा एकूिर् ब्राह्मिेतर समाजारे् नैराशय घालनवण्यासाठी हे आवशयकर् होते. तसे पानहले तर 
आज दीड शतकानंतरही स्त्रीशदू्राचं्या नशक्षिानवर्षयीच्या उदासीनतेत काही फार बदल जािवत नाही. 
त्यामुळेर् कदानर्त ‘आनंददायी नशक्षिसारखे प्रकल्प एकनवसाव्या शतकात प्रवशे करतानाही राबनवण्यार्ी 
गरज पडते आहे. या पाश्वचभमूीवर सानवत्रीबाईंरे् कायच, त्यानंी अध्यापन पद्धतीरे्, शलैीरे् केलेले प्रयोग, 
केवळ अलौनकक म्हिले पानहजेत. 

 
सानवत्रीबाईरं्ा नशक्षिातील नतसरा व र्ौथा प्रयोग म्हिजे अनुक्मे ‘प्रौढ नशक्षि’ व ‘रात्रीर्ी शाळा’ 

र्ालनविे हा होय. भारत सरकाररे् या दोन्हीनवर्षयीरे् प्रयत्न, त्यार्ा प्रर्ार-प्रसार, त्यासाठी खाली होिारी 
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सरकारी नतजोरी, आजच्या तथाकनथत सुनशनक्षत वगात सरकारच्या या प्रयोगानवर्षयी असलेली 
उपहासगभच, हेिाळिीयुतत व हास्यास्पदतेर्ी भावना आनि त्याद्वारे स्पष्ट होिारी आजच्या समाजार्ी 
माननसकता; ह्ारं्ा वास्तवदशी अभ्यास ह्ानठकािी आवशयक ठरतो. वरील बाबी आजच्या काळाच्या 
र्ौकिीतही जर इततया नवदू्रप नदसत असतील तर त्या १८५०-६० च्या र्ौकिीत पाहाण्यार्ी केवळ 
कल्पनार् केलेली बरी! यावरून लक्षात येते की, जोनतबा व सानवत्रीबाईंच्या नवर्ारानंा काळार्ी, तत्कालीन 
समाजमान्यतारं्ी व प्रासंनगक नवरोधार्ी बधंने मान्यर् नव्हती. त्यारं्ी माननसकता व प्रगल्भता कदानर्त 
एकनवसाव्या शतकाच्याही पढुर्ी असावी. भौनतक मयादा व परंपरेरे् कंुपि यातूंन ते आपल्याला जेवढे 
नदसले, केवळ तेवढीर् त्यारं्ी क्षमता नननितर् नव्हती. 

 
२१ व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर प्रौढनशक्षि व त्यासाठी रात्रीच्या शाळारं्ी गरज यारें् महत्त्व 

सरकार व बुनद्धवाद्यानंा नकतीही पिले असले, ती परंपरेच्या पगड्यामुळे प्रौढनशक्षिारं्ी आज प्रौढाकंडून 
वाि लावली जाते. ह्ा पाश्वचभमूीवर १९ व्या शतकात प्रौढनशक्षिार्ी केवळ कल्पनार् न सुर्नवता तन-मन-
धनाने ती राबनविे, रात्रीर्ी शाळा काढून तीमध्ये येण्यास घराघरात जाऊन (नािके इ. द्वारे) लोकानंा 
प्रवृत्त करिे हे कायच सामान्यारें् नननितर् नव्हते. त्यासाठी दुदचम्य इच्छाशतती, प्रामानिक व नर्वि नजद्द, 
ननस्वाथी, ननष्ट्काम कमचयोग्यारे्र् व्यक्ततमत्व असाव े लागते. सानवत्रीबाई व जोनतबाचं्या व्यततीमत्वारे् 
मोठेपि यासाठीर् मान्य कराव ेलागते. 

 
पार्वा प्रयोग म्हिजे फुले दापंत्याने; शाळेत येिाऱ्या मुलारें् पयावरि, त्यारं्ी क्षमता, कुिंुबार्ा 

शकै्षनिक इनतहास यारं्ा अभ्यास करून त्याचं्यासाठी वगेळा अभ्यासक्म तयार केला. याद्वारे तर त्यानंी 
नशक्षिाच्या यशक्स्वतेसाठी, त्याच्या योग्य प्रसारासाठी, त्याच्या उपयुतततेसाठी एक नवा मागच, नवा नवर्ार 
नशक्षितज्ञानंा नदला; ज्यार्ा गंभीरपिे नवर्ार होण्यार्ी आज गरज आहे. कारि विच-वगच व्यवस्थेच्या 
संकुनर्तपिामुळे अजूनतरी शाळेत येिारी मुले एकनजनसी पयावरिातली वा क्षमतेर्ी नसतात हे किू सत्य 
मान्य करावरे् लागेल. कदानर्त आज नवनशष्ट समाजातील नवद्यार्थ्यांच्या, नवशरे्षतः मुलींच्या गळतीरे् प्रमाि 
जास्त असण्यारे् एक कारि, नवसंगत अभ्यासक्म हेही असू शकेल. 

 
आपल्या शाळामंध्ये नशकनविारे नशक्षक, नशनक्षका हे प्रनशनक्षतर् असले पानहजेत, यावर जोनतबा व 

सानवत्रीबाई दोघारं्ाही किाक्ष होता. त्यामुळे प्रथम सानवत्रीबाईंनी प्रनशक्षि घेतले व नंतर सवांना प्रनशक्षि 
देता याव ेम्हिून स्वतःर् एक अध्यापक नवद्यालय (नॉमचल स्कूल) सुरू केले. 

 
िॉलस्िॉय, जॉन ड्युई, नववकेानंद, रप्रवद्रनाथ िागोर, महात्मा गाधंी, नवनोबा, राष्ट्रसतं तुकडोजी 

ह्ा काही पािात्य व काही भारतीय तसेर् सानवत्रीबाईचं्या समकालीन व नंतरच्या अशा नशक्षितज्ञानंी एक 
गोष्ट प्रामुख्याने सानंगतली; ती म्हिजे व्यवसाय नशक्षि व स्वयंपूिचता! सानवत्रीबाई व जोनतबानंी मात्र हे 
आधीरे् हेरले होते की, व्यसन, अंधश्रद्धा व अनवद्या ह्या तीन बाबी स्त्रीशदू्राचं्या गुलामनगरीस कारिीभतू 
आहेत. त्यामुळे आपल्या भार्षिांतून, कनवतामधून त्यानंी या तीन बाबतीत लोकानंा जागृत करण्यार्ा प्रयत्न 
केलेला नदसतो. यालार् त्यानंी ‘स्वयंपूिचता’ व ‘व्यवसाय नशक्षिही जोडलेले नदसते. ‘मनू म्हिे’, ‘ब्रह्मवतंी 
शतेी’, ‘श्रेष्ठ धन’, ‘शूद्रारें् परावलंबन’, ‘तयास मानव म्हिाव ेका?’, ‘अज्ञान’- या सवच कनवता आनि त्यारें् 
भार्षिे नवशरे्षतः ‘उद्योग’, ‘नवद्यादान-’, ‘सदार्रि’, ‘व्यसने’, इ. मधून त्याचं्या ह्ा नवर्ारारं्ा सहज 
अभ्यास करता येतो. 

 



 अनुक्रमणिका 

वरील सवच बाबींर्ा गाभंीयाने नवर्ार केला असता हेर् लक्षात येते की, सानवत्रीबाई प्रारंभी अनशनक्षत 
जरूर होत्या; पि जेव्हा जोनतबानंी त्यानंा नशकनवले व नशनक्षका केले; त्यावळेी त्यारें् वय जेमतेम १७-१८ 
वर्षारे् होते. मानसशास्त्र सागंते की, हे ध्येयवडेे वय असते. ह्ा वयात जर एखाद्या ध्येयाला वाहून घेण्यार्ी 
पे्ररिा झाली, तर त्या ध्येयाप्रनत आयुष्ट्यभर प्रामानिक राहून त्याच्या वािेत येिारी सगळी संकिे झेलण्यार्ी 
व्यक्ततर्ी माननसक तयारी आपोआपर् होत जाते. कदानर्त सानवत्रीबाईंरे् हेर् झाले असाव.े 
जोनतबासारखा खंबीर महामेरू त्यानंा नहम्मत देण्यासाठी; त्याचं्या कायारे् मूल्यमापन करून प्रोत्सानहत 
करण्यासाठी सतत त्याचं्या पाठीशी होता, ही बाब ननर्मववाद सत्य! मात्र सानवत्रीबाईनंी नशक्षि, अंधश्रद्धा- 
ननमूचलन व स्त्रीशदू्राचं्या माननसक गुलामनगरीरे् उच्चािन हे जिू आपले ध्येयर् ठरवनू िाकले होते. 
मानसशास्त्रीय ननयमाप्रमािे त्यातल्या अडर्िींनी त्यानंा त्यासाठी अनधक खंबीर केले. एकूि सामानजक 
क्स्थती तशी लपलेली नव्हतीर्; पि नतच्याकडे पाहण्यार्ी मानवतेर्ी दृष्टी आल्याबरोबर आनि आपल्या 
ध्येयाप्रनत झपािल्यागत पूिचपिे समरस झाल्याबरोबर सानवत्रीबाईरं्ी नवर्ारशतती व प्रनतभा अनधकानधक 
प्रगल्भ होत गेली. एक स्वयंपूिच व्यक्ततमत्व म्हिून त्या पढेु आल्या. कदानर्त त्यामुळेर् सत्यशोधक 
र्ळवळीरे् नेतृत्व जोनतबानंंतरही त्या अत्यंत समथचपिे करू शकल्या. त्यारें् नशक्षिाप्रनत नवर्ार, ननष्ठा, 
त्यातून त्याचं्या लक्षात आलेले ननरननराळे प्रशन, त्यावररे् उपाय म्हिून त्यानंी ज्योनतबासंमवते 
र्ालनवलेले/राबनवलेले उपक्म व त्या काळर्ी प्रनतकूल पनरक्स्थती; हा सपूंिच क्म सानवत्रीबाईंच्या 
व्यक्ततमत्त्वार्ी मौनलकता व श्रेष्ठत्व ननर्मववाद नसद्ध करतो. त्यानंा एक अत्यंत सवंदेनशील, प्रगल्भ व 
समाजोन्नतीर्ी कळकळ असलेली समाजशास्त्रज्ञ व नशक्षितज्ञ-तसेर् ‘नशक्षिशास्त्रज्ञ’ म्हिूनही मान्य 
करावयास भाग पाडतो. 
 

—अणनल प्राांजळे, प्रार्ायच, 
दीपनशखा गुरूकुल सैननक शाळा 

नर्खलदरा, नज. अमरावती. 
 

✸ 
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स्त्री मुक्िीच्या आद्य प्रिेत्या 
 

क्राांणिज्योिी साणित्रीबाई फुले 
 

डॉ. लीला पािील 
 

महात्मा जोनतबा फुले याचं्या पत्नीरे् नाव सानवत्रीबाई फुले. त्यारं्ा नववाह इ.स. १८४० साली 
झाला. नववाहाच्या वळेी सानवत्रीबाई ननरक्षर होत्या. जोनतबानंी नशक्षिारे् महत्त्व ओळखले होते. त्यानंी 
आपल्या पत्नीला नशकवायरे् ठरनवले. शतेीतील मातीर्ी पािी केली. त्या पािीवर झाडाच्या फादंीच्या 
कािकीने अक्षरे नगरनवण्यास आरंभ केला. हळू हळू अक्षरे काढता येऊ लागली. सानवत्रीबाईंना नशकण्यार्ी 
नजद्द होती. त्यासाठी कष्ट करण्यार्ी तयारी होती. त्यानंा नशक्षिार्ी गोडी लागली. शतेीतील नपकारं्ी नाव े
नलहून झाली. फुलझाडारं्ी नाव े नलनहता आली. रोजच्या पनरर्यातील वस्तंूर्ी नाव े सानवत्रीबाई नलहू 
लागल्या. त्यारं्ी हुर्षारी पाहून जोनतबानंा नशकनवण्यार्ा हुरूप आला. स्त्री नशक्षिारे् महत्त्व ओळखून त्यानंी 
सानवत्रीबाईनंा नशकनवले. त्याकाळी बायकानंी नशकिे महापाप आहे असे मानले जाई. समाजार्ा स्त्री 
नशक्षिाला कडाडून नवरोध होता तरीही सानवत्रीबाई नशकल्या. कारि त्या नजद्दी व करारी होत्या. 

 
सानवत्रीबाई नशनक्षका झाल्या. १८४८ मध्ये पुिे येथील बधुवार पेठेत नभड्याचं्या वाड्यात फुल्यानंी 

मुलींर्ी पनहली शाळा काढली. पनहली भारतीय नशनक्षका म्हिून सानवत्रीबाई तेथे काम करू लागल्या. 
त्यावळेच्या समाजातील दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकानंी सानवत्रीबाईंना खूप छळले. त्यारं्ी प्रनदा केली. नशव्या 
नदल्या. शाळेत जाता-येता त्याचं्यावर शिेमारा केला. परंतु सानवत्रीबाई डगमगल्या नाहीत. गरीब व दनलत 
समाजातील मुलींना नशकनविे म्हिजे देवकायच होय, असा नवर्ार करून सनातन्याकंडून होिाऱ्या छळाला 
त्यानंी जरासुद्धा भीक घातली नाही. शाळा बंद करावी म्हिून एका गंुडाने त्यानंा धमकी नदली. त्याचं्याशी 
अंगर्िीस येण्यास तो पुढे झाला. सानवत्रीबाईनंी न नभता त्याला दोन थपडा नदल्या. तो धप्रिगि मुकाट्याने 
तोंड लपवनू बाजूला गेला. नशक्षिाने धाडसीपिा येतो. नशक्षि खोिेपिा व अन्यायाला प्रनतकार करण्यार्ी 
शतती देते हे सवांनी यावरून जािून घ्याव.े सानवत्रीबाईंनी घरदार, संसार असे न म्हिता नशक्षि घेतले. 
तसेर् खूप तळमळीने व सकंिाला न डगमगता नशनक्षका म्हिनू काम केले. १५ मे १८४८ साली पुण्याच्या 
महारवाड्यात मुला-मुलींसाठी शाळा काढली. तेथेही सानवत्रीबाई नशकनवण्यारे् काम करू लागल्या पगार 
न घेता त्यागबुद्धीने काम करिाऱ्या सानवत्रीबाई या महान नशनक्षका होत. सानवत्रीबाई म्हित- 
 

शूद्राांना साांगण्याजोगा । आहे णशक्षि मागृ हा 
णशक्षिाने मनुष्ट्यत्ि । पशुत्ि हाििे पहा 

 
सानवत्रीबाईनंी मुलींच्या नशक्षिासाठी खूप कष्ट घेतले । 

 
सानवत्रीबाई मािुसकी मानिाऱ्या होत्या. तहानेने जीव व्याकुळ झालेल्या लोकानंा पािी देिे हे 

आपले काम आहे हे त्यानंी ठरनवले. त्याकाळी शूद्र-अनतशूद्र याचं्या सावलीर्ा नविाळ मानला जाई. अशा 
लोकानंा पािी नमळिे कठीि झाले. कारि या जातीच्या लोकानंा उच्च जातीरे् लोक आपल्या नवनहरीवर व 
पािवठ्यावर पािी भरू देत नसत. या खालच्या जाती-धमाच्या लोकानंा पािी नमळेना. अशा वळेी जोतीबा 
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व सानवत्रीबाई यानंी आपल्या घरातील पाण्यार्ा हौद त्या लोकानंा खुला केला. त्या काळातील जातीभेद न 
मानण्यार्ा हा ननिचय म्हिजे फार मोठी अघनित घिना होय. त्यानंी दीन-दनलतारें् दुःख जािले. जग 
काय म्हिेल यार्ी पवा न करता त्यानंा पोिाशी धरले, आसरा नदला. खरोखर सानवत्रीबाई युगस्त्री ठरल्या. 

 
शतेमुजरारें् कष्ट सानवत्रीबाईंना समजले. दीन-दुबळ्यारं्ी मुले, नस्त्रया यारं्ी दुःखे त्यानंी जािनू 

घेतली. दनलतारें् केनवलवािे व बनहष्ट्कारारे् नजिे त्यानंी लक्षात घेतले. या सवांर्ी दुःखे दूर करण्यार्ा 
प्रयत्न त्यानंी केला. त्यारं्ी सेवा केली. हे करताना समजातील दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकानंी सानवत्रीबाईंना त्रास 
नदला. पि त्या क्ानंतकारी स्त्रीने कशार्ीही पवा केली नाही. दीन-दुबळ्यानंा यानंा आधार नदला. 
समाजसेवा करण्यारे् व्रत सानवत्रीबाईंनी घेतले होते. त्या उपेनक्षत जीवन जगिाऱ्यानंा, नशक्षिारे् महत्त्व 
लक्षात आिून नदले. नवद्या हे समाजाला जागे करण्यारे् साधन आहे. मनहलानंा तर त्यार्ी फार गरज आहे 
हे सानवत्रीबाईनंी ओळखले. म्हिून स्त्री नशक्षिार्ी कामनगरी हाती घेतली. त्यार्बरोबर नस्त्रयारें् जीवन 
गुलामनगरीरे् आहे हे ओळखले. त्यारं्ी हलाखी दूर करण्यासाठी सानवत्रीबाई आयुष्ट्यभर झित रानहल्या. 

 
त्या काळात बालनववाह होत असत. पाळण्याला बाप्रशग बाधूंन बालवयात मुला-मुलींरे् नववाह 

होत. अनेक मुली बालनवधवा होत. तरुि वयातील नवधवानंा पुरुर्ष फसवीत. काही वळेा त्यारं्ाही पाय 
घसरे, र्ुकून गरोदर रहात. अशा नस्त्रयानंा घरीदारी आश्रय नसे. मग त्यानंा नदी-नवनहरीत जीव द्यावा 
लागे. एखाद्या स्त्रीला असे धाडस करता येत नसे. मग नतर्ा खूप छळ केला जाई. काशीताई अशीर् नवधवा 
स्त्री. ती आपला जीव देण्यासाठी गेली. तेव्हा जोनतबाने नतला आपल्या घरी आिले. सानवत्रीबाईनंी नतला 
मायेने जवळ केले. नतर्ी सवच काळजी घेतली. नतला मुलगा झाला. त्यार्ा नामकरि समारंभ केला. त्यारे् 
नाव यशवतं ठेवले. सानवत्रीबाईंने त्याला आपला मुलगा मानले. त्याला नशक्षि नदले. पुढे तो डॉतिर 
झाला. सानवत्रीबाईंनी बालहत्या प्रनतबधंकगृह सुरू केले. सुधारिावादी म्हिनू त्यारें् हे काम मोलारे् आहे. 
नवधवानंा आसरा नदला. अशा सानवत्रीबाई थोर सामानजक कायच करिाऱ्या व नस्त्रयाचं्या आधारस्तंभ होत्या. 
स्वतःला मलू नसताना अनाथ मुलारं्ी माउली होण्यार्ा मनार्ा मोठेपिा सानवत्रीबाईकंडे होता. 
परोपकारी, त्यागी स्त्री म्हिनू त्यारें् कौतुक कराव ेतेवढे थोडे! 

 
१८७६ व १८९६ असा दोन्ही साली महाराष्ट्रात भयानक दुष्ट्काळ पडला. या दुष्ट्काळार्ी मानहती 

सरकारकडे देण्यारे् काम जोनतबा व सानवत्रीबाईंनी पोिनतनडकेने केले. सानवत्रीबाईंनी दुष्ट्काळारे् विचन 
ओव्यात सादर केले. त्या म्हितात- 
 

झाडेझुडपे िाळून जािी । उजाड झाला सिृ देश । 
गुरे मरिी रानािनाि । मािसे मरून पडिी घराि ॥ 
त्याांिी पे्रिे कुजुनी जाि । णजकडे णिकडे दुगंधी । 
दुष्ट्काळािी ही गिी । शूद्राणद अणिशूद्राणद भोगिी ॥ 

 
सानवत्रीबाईनंी दुष्ट्काळात दीन-दनलतानंा मदत केली. इगं्रज सरकारला दुष्ट्काळ ननवारण्यासाठी 

उपाय सुर्नवले. त्या पती-पत्नींनी नठकनठकािी अन्नछते्र उभारली. ती र्ालनवण्यार्ी जबाबदारी 
सानवत्रीबाईंच्या पढुाकाराने पार पाडली. नठकनठकािी हे काम र्ालू केले. 
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सत्यशोधक समाजामाफच त दोन हजार नठकािी हे काम र्ालू केले. छात्रालये उघडली. मुला-
मुलींर्ी त्या नठकािी जेविार्ी व्यवस्था केली. या सवच छात्रालयारं्ा कारभार सानवत्रीबाईर् पाहात होत्या. 
त्याकाळी केशवपन ही रुढी फार होती. ही धमार्ी आज्ञा आहे असे भासनवले जाई. या अघोरी प्रकारास 
नकतीतरी सुंदर बानलका बळी पडत. इच्छेनशवाय बळजबरीने त्यानंा केशवपनासाठी न्हाव्यापुढे बसाव ेलागे. 
त्यावळेी त्यारं्ी क्स्थती हृदय नपळविून जाईल अशी असे. नशवाय मृत नवधवरेे्ही केस कापण्यास भाग 
पाडत. हे पाहून जोनतबा व सानवत्रीबाई या दोघानंी या प्रकाराला आळा घालण्यार्ी प्रनतज्ञा केली. 
स्त्रीवगार्ी नविंबना, अवहेलना आनि अघोरी छळ थाबंावा म्हिून त्यानंी प्रयत्न केले. नजवतं व मृत भनगनींरे् 
केस कापू नयेत अशी न्हाव्यांना नवनंती करण्यारे् ठरले. त्यासाठी पुिे, मंुबई पनरसरातील न्हाव्यारं्ी एक 
पनरर्षद बोलनवली. न्हावी कोिते अघोरी काम करतात यावर र्र्ा झाली. ताबडतोब न्हाव्यानंी संपार्ा 
ननिचय घेतला. या देशातील न्हाव्यारं्ा, हा पनहला संप होय. अशा तऱ्हेने केशवपनाच्या संकिातून नवधवारं्ी 
सुिका करण्यात सानवत्रीबाईंनी पढुाकार घेतला. 

 
१८९७ साली महाराष्ट्रात प्लेग रोगार्ी मोठी साथ आली होती. या साथीत अनेकजि दगावले. 

लोक गाव सोडून रानावनात राहू लागले. इगं्रज सरकारने रोग ननवारि कें दे्र उभारली. परंतु प्लेगच्या 
संशयानेर् लोकावंर जबरदस्ती होऊ लागली. अशावळेी सानवत्रीबाईंनी आपले दत्तक नर्रंजीव यशवतं 
यारं्ी मदत घेतली. दीन-दनलतानंा दवाखान्यात नेले व त्यारं्ी सेवा सानवत्रीबाईंनी केली. एक महारार्ा 
मुलगा या रोगाने पछाडलेला होता. ते पाहून माऊलीने त्यास खादं्यावर घेतले. दवाखान्याकंडे त्या 
ननघाल्या. पि खुद्द त्यानंार् त्यार्ी लागि झाली. आपला संसार न करता पीनडत व दीनदनलतासंाठी 
सानवत्रीबाई राबल्या; अगदी आपल्या शवेिच्या क्षिापयंत. 

 
जोनतबा फुले यारें् कायच फार महान होते. ते कायच करताना सानवत्रीबाईरं्ी साथ नतततयार् नजद्दीने 

त्यानंा नमळाली. सनातनी लोकानंी सानवत्रीबाईंर्ा छळ केला पि त्यांनी नर्कािी सोडली नाही. त्याकाळी 
सतीर्ी र्ाल होती. एखाद्या नवनववानहत बानलकेच्या पतीरे् अर्ानक ननधन होई. त्या बानलकेला 
नवऱ्याच्या नर्तेवर स्वतःला जाळून घेऊन सती जाव े लागे. सती जािे ही भयानक प्रथा होती. इच्छा 
नसतानाही पतीच्या पे्रताबरोबर जाळून घेऊन सती जाव ेलागे. सती जािे हा भयानक अघोरी धार्ममक नवधी 
पाहून सानवत्रीबाईनंा फार र्ीड आली. यानवरोधी आवाज उठनवला गेला. त्यावळेच्या सरकारवर सतीर्ी 
र्ाल बंद करण्यानवर्षयीर्ी कायदा करावा म्हिून सानवत्रीबाई व जोनतबा यानंी दबाव आिला. 

 
सानवत्रीबाईनंा स्वतःला मलू नव्हते. त्याकाळात त्याचं्या पतीने दुसरा नववाह करावा म्हिून खूप 

नवनवण्या झाल्या. सानवत्रीबाई तशा हुर्षार, धाडसी व गरीबाचं्या कैवारी होत्या. जोनतबाचं्या नवर्ाराशंी त्या 
एकरूप झालेल्या होत्या. त्या थोर समाजसेनवका होत्या. जोनतबाचं्या नवर्ारार्ी व आर्ारार्ी झेप फार 
मोठी होती. ती सवचसामान्य मािसाला पर्ण्यासारखी नव्हती. सानवत्रीबाई असामान्य होत्या. त्यानंी 
जोनतबाबंरोबर ही झेप घेतली. स्वतःरे् मूल नसले तरी एका नवधवरे्ा मुलगा यशवतं याला दत्तक घेतले. 
सानवत्रीबाई थोर मनाच्या होत्या. त्यानंी आपल्या दत्तकपुत्राला डॉतिर केले. केवढे हे थोर नवर्ार व 
आर्ार! सानवत्रीबाईंरे् मन उदार होते. त्यारं्ी मते सुधारक होती. कारि त्यानंी आपल्या मुलारे् लग्न 
ग्यानबा ससािे याचं्या राधाबाई या मुलीशी केली. हा नववाह ४ फेबु्रवारी १८८९ मध्ये झाला. तो नमश्र नववाह 
होता. तो होऊ नये म्हिनू त्याचं्या नातेवाईकानंी खूप नवरोध केला. धमतयाही नदल्या. परंतु सानवत्रीबाईंनी 
जोनतबाचं्या मदतीने न डगमगता तो सोहळा उत्तमरीतीने साजरा केला. 
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सानवत्रीबाईंच्या काळात स्त्री ही पापारे् माहेर, नरकद्वार समजले जाई. स्त्री म्हिजे मोहारे् मूळ! 
गुलामनगरीत त्यानंी राहाव ेअसा धमार्ा दंडक होता. स्त्री ही पायार्ी दासी आहे. पुरुर्षाच्या सुखासाठी ती 
आहे. अशाप्रकारे स्त्रीरे् जीवन जनावरासारखे होते. सानवत्रीबाईंनी या अन्यायाला वार्ा फोडली. 
नस्त्रयावंरील अत्यार्ार दूर करण्यासाठी त्यानंी नशक्षिारे् महत्त्व त्यानंा जािवनू नदले. नस्त्रयाचं्या हक्कासाठी 
त्या लढल्या. नस्त्रयानंा गुलामनगरीतून मुतत करण्यासाठी त्या अनवरत झिल्या. 

 
सानवत्रीबाईनंा वािे की, नवरा वारला तर नवधवरे्ा काय दोर्ष? त्यानंी नवधवानंी पुन्हा नववाह करावा 

असे मत माडंले. ज्या नवधवरे्ी इच्छा असेल नतने दुसरा नववाह करावा हे त्यानंी सानंगतले. नवधवा पुनर्मववाह 
घडवनू आििारी सभा स्थापन केली. ती सभा दर १५ नदवसानंी भरत असे. तीमध्ये हळदीकंुकू समारंभ, 
रसपान समारंभ व्हायरे्. तसेर् प्रौढ नस्त्रयारें् नशक्षि आनि नस्त्रयारं्ा होिारा छळ या नवर्षयावर र्र्ा होई. 
उपाय सुर्नवले जात. नस्त्रयारं्ी ही पनहली संघिना म्हिावी लागेल. सानवत्रीबाईंमध्ये संघिना कौशल्य 
होते. त्या सोशीक होत्या. सवांना समजावनू घ्यायच्या; म्हिूनर् नस्त्रयारं्ी संघिना करण्यात त्यानंा यश 
आले. 

 
सानवत्रीबाईरं्ी थोरवी त्याचं्या कायावरून लक्षात येते. सानवत्रीबाई या थोर तळमळीच्या नशनक्षका 

होत्या. नवलक्षि नर्कािीने आनि कठोरपिे त्यानंी ज्ञान देण्यारे् कायच केले. नस्त्रयावंरील अन्यायानवरोधात 
त्या आयुष्ट्यभर लढल्या. सानवत्रीबाईरें् हे महान कायच त्याचं्या नशक्षिातून नमळालेली पे्ररिा होय! म्हिनू 
‘भनगनींनो’, साक्षर व्हा आनि ननभचय व्हा-’ हा संदेश क्ानंतज्योती सानवत्रीबाई फुलेंर्ा! प्रस्थानपतानंवरोधी 
पाऊल उर्लून, सनातनवाद्याशंी संघर्षच करून, नस्त्रयावंरील अत्यार्ार, रुढी-परंपरेच्या दृढ शृखंला 
तोडण्यारे् असीम धाडस दाखनविाऱ्या सानवत्रीबाई फुले ह्या स्त्री मुततीच्या आद्य प्रिेत्या होत. 

 
सानवत्रीबाई फुले याचं्या नठकािी द्रष्टपेि तर होतेर्; पि स्त्री र्ळवळ पनरवतचनासाठीर्ा संघनित 

लढा नवनशष्ट वगाच्यार् हातात राहून त्यारं्ी नमरासदारी वाढू नये हा जािीवपूवचक प्रयत्न त्यानंी केला. आज 
ओ. बी. सी. वगासाठी आनि नस्त्रयासंाठी ज्या राखीव जागा ठेवण्यार्ी शासनार्ी भनूमका आहे. त्यास 
सामानजक मान्यता नमळावी यादृष्टीने नवर्ारारें् बीज पेरण्यारे् असामान्य कायच त्यानंी केले. सानवत्रीबाई 
फुले म्हिजे असामान्य त्याग, असीम ननष्ठा, अपनरनमत श्रद्धा, अखंड पनरश्रम, अनवर्लपिे मूल्यारं्ी 
जपिूक, अतुलनीय धाडस आनि अनवरतपिे स्त्री, शूद्र, अनतशूद्रासाठी पुरोगामीपिाने झििारे वदंनीय 
व्यक्ततमत्व होय. 
 

✸ 
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साणित्रीबाई ि जोणिबा— 
 

दोन स्ििांत्र व्यस्क्िमत्िे 
 

द. स. झोडगे सांपादक-गािगाडा, पुिे 
 

महात्मा जोनतबा फुले व क्ानंतज्योती सानवत्रीबाई फुले. या क्ानंतकारक जोडप्यार्ी नाव े मानव 
समाज क्ातंीच्या जागनतक इनतहासात ललामभतू अशी राहिार आहेत. या उभयतानंी दाशरथी रामापासून 
घडत आलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रार्ीन इनतहासाला नवीन वळि लावनू र्ैतन्यशील केले. क्ानंतज्योती 
सानवत्रीबाईनंी इ. स. १८४८ साली मुलींर्ी शाळा र्ालू केली. नशक्षिबंदी, नवधवा-नववाह बंदी इत्यादी 
साऱ्या बंदी मोडून िाकण्यार्ी घोर्षिा करून स्त्री-मुततीर्ा झेंडा फडकनवला. त्यावळेी जगातल्या बहुतेक 
देशातंील नस्त्रया महाराष्ट्रातील नस्त्रयापं्रमािेर् कष्ट करीत होत्या. हाल भोगीत होत्या, त्रास सोशीत होत्या. 
जातीभेद, उच्चनीर्ता, स्पृशय-अस्पृशय, नशवानशव, सोवळे ओवळे इत्यादीनी सारा समाज जखडून बाधंला 
गेला होता. याला कारि पुरुर्षप्रधान समाजरर्ना होय, असे त्यारें् मत होते. 

 
म. जोनतबानंी नद. २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी ‘सत्यशोधक’ समाजार्ी स्थापना केली. समाजातफे 

सततीच्या प्राथनमक नशक्षिार्ी त्यानंी मागिी केली. सवच नशक्षि नवनामूल्य नमळाव ेअसा त्यांर्ा आग्रह होता. 
दीनदुबळे, दनलत यारें् नशक्षि, स्त्रीदास्य नवमोर्न, अस्पृशयता-ननमूचलन, शतेकऱ्यारें् नवकनसत जीवन 
इत्यादी नकतीतरी उपक्म म. फुले यानंी केले. त्यात सानवत्रीबाईरं्ा फार मोठा भाग होता. या दापंत्याने 
आपल्या कायातून अंगी असलेल्या कतृचत्व, काव्य लेखन व संघिन, र्ातुयच या गुिारं्ा र्ागंल्या प्रकारे 
उपयोग केला. त्यानंी महाराष्ट्रार्ी धार्ममक, शकै्षनिक, औद्योनगक, सामानजक भमूी नागंरून साफ केली 
आनि समतेरे् बीजारोपि केले. म. जोनतबारें् व्यक्ततमत्व फार मोठे किखर व लढाऊ होते. कोित्याही 
गोष्टीत त्यानंा अपयश आले, तरी ती गोष्ट यशस्वी करण्यासाठी ते पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करीत. ते हट्टी 
स्वभावारे् होते. 

 
म. फुले समग्र वाङ्मय (आवृत्ती ४ थी इ.स. १९६१) या गं्रथाच्या प्रस्तावनेत महाराष्ट्रारे् माजी 

मुख्यमंत्री, व भारतारे् संरक्षिमंत्री शरद पवार हे म्हितात, ‘स्त्री-शूद्रनतशदू्र म्हिजे सवच उपेनक्षत समाज हा 
या देशार्ा भाग्यनवधाता आहे. शतेकरी हार् या देशार्ा पोप्रशदा आहे. या ठोस भनूमकेतून त्यानंी शतेकऱ्यारं्ा 
‘आसूड’ नलनहला. शभंर वर्षापूवी सहकारार्ा पुरस्कार केला, अत्याधुननकीकरिार्ा त्यानंी आग्रह केला. 
त्यानंी अनेक आंदोलने उभारली. नगरिी कामगाराचं्या संघिना उभारण्यास प्रोत्साहन नदले. देवदासी, 
पनरत्यतता, भिके, दनलत याचं्या मुततीसाठी र्ळवळी केल्या. म. फुल्यानंा समदृ्ध आनि ननकोप मािसू 
घडवायर्ा होता. यावरून म. फुल्याचं्या कायार्ी थोरवी स्पष्ट होते.’ 

 
औरंगाबाद येथील सानहक्त्यक प्रार्ायच गजमल माळी, म. फुले याचं्यानवर्षयी म्हितात, ‘नवश्वकुिंुब 

वादार्ी संकल्पना म. फुले यानंी प्रथम आपल्या देशाला नदली. त्यारें् व्यक्ततमत्त्व असामान्य होते. 
त्याचं्याप्रमािेर् त्यारं्ी पत्नी सानवत्रीबाई यारें् कतृचत्व अलौनकक होते. इ. स. १८९० साली महात्मा फुले 
वारले आनि त्याचं्या कायारे् व्रत घेऊन सानवत्रीबाई पढेु सरसावल्या. म. फुले याचं्या कायार्ी धुरा त्यानंी 
आपल्या खादं्यावर घेतली. महात्मा जोनतराव याचं्या कौिंुनबक आनि सावचजननक जीवनाशी एकरूप 



 अनुक्रमणिका 

झालेली ही स्त्री होती. आपल्या पतीच्या घरातील जबाबदारी आनि सावचजननक जबाबदारी आपल्या अंगावर 
घेऊन यशस्वीनरत्या पार पाडिारी स्त्री नवरळार्! सानवत्रीबाईंनी सत्यशोधक समाजास आपले नेतृत्व नदले 
होते. (“महात्मा फुले यारें् सहकारी” पृ. १०) 

 
नागपूर येथील कुमुनदनी यावलकर यानंी क्ानंतज्योती सानवत्रीबाई फुले यारं्ी थोरवी र्ागंल्या 

प्रकारे सानंगतली आहे. इ. स. १८३१ ते १८९७ हा बाईंर्ा जीवनकाळ. या काळात सामानजक पनरक्स्थती 
फार नबकि होती. आपल्या युगप्रवतचक पतीच्या प्रत्येक कायात भाग घेऊन ती यशस्वी करण्यासाठी त्या 
फार झित त्यासाठी त्यानंा हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या. सानवत्रीबाईंनी नस्त्रयासंाठी आनि 
दीनदुबळ्यासंाठी जी कामनगरी केली नतला इनतहासात तोड नाही. जोनतबानंी काढलेल्या मुलींच्या व 
अस्पृशयाचं्या शाळा बंद पाडण्यासाठी लोकानंी केवढी उठाठेव केली, धाकदडपशाही केली, वाळीत 
िाकण्यार्ा दम नदला. शवेिी हे दापंत्य एका मुसलमान नमत्राच्या घरात राहू लागले. अजून मुसलमानाकंडे 
पािी प्यायला लोक कर्रतात. भल्या भल्या समाजसुधारकांर्ी मजल फतत आतंरजातीय नववाहपुरती! 
तेही मुलामुलींनी स्वतःहून ठरवले तरर्! एरव्ही एका जातीर्ा दुसऱ्या जातीशी नववाहसंबंध नाही. 

 
पुनर्मववाहार्ा प्रशन तळागाळातील जातींर्ा नव्हता. वरच्या जातीतील समाजार्ा होता. या 

समाजातील नवधवा नस्त्रयारें् फार हाल होते. या नवधवानंा जीव नकोसा होऊन जाई. सानवत्रीबाई असामान्य 
स्त्री होत्या. त्यानंी पाय घसरलेल्या-नव्हे जुलमारे् घसरवलेल्या-नवधवा बायकारं्ी बाळंतपिे केली. एवढेर् 
नव्हे तर, अशार् एका ब्राह्मि नवधवरेे् गोरेगोमिे मूल दत्तक म्हिून घेतले. केवढे हे धाडस? ते 
सानवत्रीबाईनंी भावनववशतेने प्रकवा भतूदयेने प्रकवा पतीच्या सागंण्याने केले असेल का? हे संभवनीय नाही. 
हे केवळ अशतय आहे. जातपात, वशंधमच आनि परंपरा याचं्या मयादा उल्लंघून स्वतःच्या नवर्ाराशंी 
प्रामानिक असलेली स्त्रीर् जगावगेळे धाडस करू शकते. म. फुले यारें् नवर्ार, धैयच, कतृचत्व ही त्यारं्ी 
महानता केवळ सानवत्रीबाईमुंळेर् झळाळून उठते. या दापंत्यारे् आपि सवांनीर् भावपूिच स्मरि करावयास 
हव.े 

 
सानवत्रीबाईंच्या काळात नस्त्रयारं्ी व शूद्रानतशूद्रारं्ी क्स्थती फार भीर्षि होती. अनतशूद्रानंा 

रस्त्यावरून र्ालायरे् झाल्यास गळ्यात थंुकीसाठी मडके बाधंाव े लागे व र्ालताना उमिलेली पावले 
पुसण्यासाठी कमरेला झाडारं्ी डहाळी बाधंावी लागे ही गोष्ट काल्पननक प्रकवा अनतरंनजत नाही. त्या 
काळार्ी वस्तुःक्स्थती आहे. त्यारें् आजरे् वशंज आपल्या पूवचजाचं्या हालअपेष्टाचं्या नवर्ारात गुरफिले गेले 
तर त्यानंा रडू कोसळल्यानशवाय राहिार नाही. नस्त्रयारं्ी अवस्था तर लाडंग्याने कान धरून र्ालनवलेल्या 
शळेीसारखी बनली होती. नस्त्रयानंा उठल्यापासून झोपेपयंत काम कराव े लागे, तेही नतनेर् केलेल्या 
भाकरीतील र्तकोर तुकड्यासाठी! तेवढ्ावर ती जगत असे. नवधवारं्ी क्स्थती तर मोठी केनवलवािी 
होती. बालनववाह रूढ होते. पाळण्यात हातपाय हालवीत व मुठी र्ोखीत पडलेल्या बालकारं्ाही नववाह 
करण्यात येत असे. 

 
बालनववाहार्ी रुढी पाळण्यासाठी सहा-सात वर्षांच्या मुलींरे् २५-३० वर्षांच्या मुलाबंरोबर लग्न 

करून िाकीत, लग्न झाले की बानलका सासरघरी नादंावयास जात असे. तरी ती वयात आलेली नसे. 
सासरघरी काही नदवस रुळते न रुळते तोर् नतर्ा नवरा मरे. नबर्ारीला वैधव्य प्राप्त होई. रूढी म्हिून नतरे् 
केशवपन होत असे. नवधवा म्हिून नतच्या कपड्यात बोलीर्ालीत फरक पडत असे. खािं-नपि-ंबोलि-ं 
र्ालि-ंवागि-ंवावरिं याचं्या बाबतीत नतला बधंने पाळावी लागत. त्या सवांर्ा फायदा घेऊन पुरुर्षाकंडून 
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ती फसली जाई. गरोदर रानहली की नव्या सकंिाने ती बेजार होई, बदनाम होई. नतच्यावर अत्यार्ारही 
होऊ लागत. अशा प्रकारर्ा स्त्री, शूद्रानदकानंा मािसातूंन उठनवण्यार्ा काळा काळ होता. फुले दापंत्याने 
स्त्री शूद्रासंाठी समता आनि सेवाभावी नशक्षिारे् मंनदर उभे केले. ही त्यारं्ी अपूवच कामनगरी होती. यात 
नतळमात्र शकंा नाही. 

 
प्रनसद्ध नवर्ारवतं, सानहक्त्यका नवद्या बाळ म्हितात, ‘शहरी व ग्रामीि नस्त्रयानंा त्या काळातील 

नजि ंएवढं तपनशलातं माहीत नसतं म्हिनूर् ते सानंगतल्यावर मी त्यानंा नवर्ारू इक्च्छते, सानवत्रीबाईनंी व 
जोनतरावानंी जे पेरले, ते आज आपि खात आहोत. आज आपिही काही पेरलं नाही, तर आपल्या 
नातवडंा-पतवडंानंी काय करावयार्ं? यार् वळेी मला हेही सागंिे गरजेरे् वािते की, फुले दापंत्याने जे 
नवर्ारार्ं बी पेरलं ते मूलभतू समतेरे् आनि समाजपनरवतचनारे् बी होते. हे नबयािं जानतवतं आहे, पि ते 
फार उनशराने वर येिार आनि फळ देिार. नबयािं आहे म्हिूनर् ते दर नपढीने लावायला हवं, तरर् त्यात 
नंतरच्या नपढ्ासंाठी काहीतरी उगवत, हाती येत राहील. जुन्या काळात नव्या नवर्ारारं्ी माडंिी करत, 
त्यानुसार कृती करत, जगण्यार्ा पराक्म त्यानंी केला. त्याचं्या जयंती मयतंीतून त्यानंी अनंगकारलेल्या 
समतेर्ी पे्ररिा घ्यायला हवी.’ 

 
सानवत्रीबाई फुले यानंी जोनतबानंा बरीर् पते्र पाठनवली आहेत. ती सानवत्रीबाईचं्या मनार्ी, बुद्धीर्ी 

व नवर्ारारं्ी साक्ष देतात. १८५६ सालच्या एका पत्रात भावारे् मतपनरवतचन कसे केले यार्ी मानहती नदली 
आहे. इ. स. १८६८ च्या पत्रात सानवत्रीबाईनंी एका नवीनर् घिनेर्ी मानहती नदली आहे. गिेश नावाच्या 
ब्राह्मि तरुिारे् सारजा नामक तरुिीवर पे्रम जडले होते. या दोघावंर सारे गाव नर्डले. त्यारं्ी प्रधड 
काढली. त्यानंी त्यानंा जाळण्यारे् ठरनवले होते. त्यात सानवत्रीबाई मध्ये पडल्या. इंग्रजांरे् भय 
दाखनवल्यावर गिेश आनि सारजा यारं्ी सुिका झाली. या दोघानंी सानवत्रीबाईरें् पाय धरले. कोित्याही 
गोष्टीर्ा त्या नवर्ार करीत व मगर् ती गोष्ट कृतीत आिीत. यामुळे त्याचं्या कायात (अपयशारे्) भय फारसे 
राहत नव्हते. 

 
सानवत्रीबाईनंी समाजक्ातंीसाठी तत्कालीन रूढी व नवर्ार यावर मात करून स्वतंत्रता, समानता 

व बंधुता या मूल्यवान जीवन तत्त्वारं्ी, मानवी हक्कारं्ी जािीव समाजात रुजवली. सानवत्रीबाईंनी नाना 
प्रकारे समाजसेवा केली. जानतभेद ननमूचलन, स्त्री दास्यनवमोर्न, अस्पशृयोद धार, नशक्षिाकनरता शाळा, 
शतेमजूर व शतेकरी संघिना, देवदासी, मुरळ्या, यल्लम्मा इ. स्त्रीवगात नशक्षिार्ा प्रसार, दुष्ट्काळ 
ननवारि, प्लेगच्या रोग्यारं्ी सेवा, सवचसामान्यारें् जीवन क्स्थर करण्यार्ी त्यारं्ी धडपड होती आनि तीही 
अनवश्रातं! त्यानंी अनेक गोष्टीत बदल घडवनू आिला. सानवत्रीबाईचं्या काळातील पनरक्स्थती बदलली. 
आजच्या वतचमानकाळातही सानवत्रीबाईंच्या कायार्ी गरज संपलेली नाही. पृर्थ्वीवर मानवप्रािी नजवतं 
आहे, तोपयंत सानवत्रीबाईंच्या समता आनि सेवा कायार्ी गरज पडिार आहे, इतके ते नर्रंतन आहे. 

 
सानवत्रीबाईंच्या काळात ज्या स्त्री-शूद्रानतशदू्र लोकानंा सानवत्रीबाईंच्या कायार्ा लाभ झाला, त्या 

भाग्यवान लोकारें् वशंज आज मानाने जगून संसार करीत आहेत. त्यारं्ीही मुले-बाळे, नातवडें-पतवडें 
नशक्षि घेत, सानवत्रीबाईंर्ी नशकवि आर्रण्यार्ा प्रयत्न करीत आहेत. सानवत्रीबाईंच्या काळात 
मानवप्राण्यारं्ी मािुसकीर् हरवली गेली होती. दुबळ्या स्त्री शूद्रानदकावंर बनलष्ठ-श्रेष्ठी लोक प्रभतु्व 
गाजवीत होते. त्यानंा जनावरासारखे वागवीत होते. सानवत्रीबाईंना मािूस हा प्रािी मािुसकीने माखलेला 
असा पाहावयार्ा होता. त्यानंा सारे जग संुदर नदसत होते. त्या काव्यात सागंतात- 
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‘सुांदर सतष्टी । सुांदर मानि 
सुांदर जीिन सारे 
सद भािाच्या पजृन्याने 
बहरूनी िाकू सारे ॥ धत ॥ 
मानि जीिन हे । णिकसुया । 
अपयश भय हे । सोडुणनया ॥ आपि जगू 
इिरास जगिू । बहरूनी िाकू सारे ॥ 

 
सानवत्रीबाईरें् जीवन नर्नकत्सक दृष्टीने पानहले तर अनेक प्रशन मनामध्ये उभे राहतात. 
 
सानवत्रीबाईनंी जोनतबाचं्या कायाला पती म्हिून हातभार लावला की, त्यात स्वतंत्र पे्ररिा होती? 

महात्मा जोनतबाचं्या प्रत्येक भागात सानवत्रीबाईरं्ा भाग होता की, त्यात काही स्वयंपे्ररिा होती? 
सानवत्रीबाईर्ं सारं जीवन जोनतबाच्या कायानेर् गंुडाळून गेल्यारे् नदसते. कायच म. जोनतबाने उभे कराव े
आनि ते क्ातंी कायच सानवत्रीबाईंनी डोतयावर घ्याव े आनि त्यात यशारे् श्रये जोनतबानंा द्याव?े यार्ा 
उलगडा डोके न र्ालनवता सानवत्रीबाईंच्या काव्यात सापडतो. 
 

‘जयािे मुळे मी कणििा रणििे । 
जयािे कत पे िम्ह आनांदे णित्त े
जयाने णदली बुद्धी ही साणित्रीला । 
प्रिामा करी मी यिी जोणिबाला ॥ 

 
या काव्यात सानवत्रीबाईंच्या अंगी असलेल्या श्रद्धा आनि कृतज्ञता या गुिारें् वार्कास दशचन होते. 

सानवत्रीबाई स्त्रीमुततीच्या र्ळवळीच्या आद्य संस्थानपका समजल्या जातात. पि या र्ळवळीस जोनतबानंी 
जन्म नदला; हे नवसरता येत नाही. 

 
सानवत्रीबाई या म. जोनतबाचं्या साथी होत्या आनि म. फुले सानवत्रीबाईंरे् साथी होते. दोघेही 

मरेपयंत एकमेकारें् साथीदार रानहले होते. त्याचं्यात एकदाही भाडंि झाल्यारे् कोिाच्या ऐनकवात नव्हते. 
 
या उभयतानंा मूलबाळ नव्हते. धमाच्या व रूढीच्या दृष्टीने घराण्याला नदवा लावण्यास मुलगा 

असावा लागतो. पि सानवत्रीबाईस मलूर् होत नव्हते. त्यामुळे सानवत्रीबाईकंडे तर नस्त्रया वाझंोिी म्हिनू 
पाहत व स्वभावानुरूप कुजबुजत. लोक जोनतबानंा दुसरे लग्न करण्यास आग्रह करू लागले. एकदा तर 
खुद्द सानवत्रीबाईनंी जोनतबास म्हिले, ‘स्वामी, तुम्ही वशंार्ा नदवा लावण्यासाठी दुसरे लग्न करा.’ या 
वातयावरून उभयतारें् कडातयारे् भाडंि झाले. या भाडंिाच्या अनेक भावपूिच दंतकथाही ऐकावयास 
नमळतात. 

 
एकदा सानवत्रीबाई फुले आपल्या घराकडे जात असता रस्त्यावरील एका घरात भाडंिे र्ालली 

होती. नवरा आपल्या बायकोला लािण्याने मारीत होता. त्यार्ी बायको ओरडत होती, रडत होती, ‘मला 
मारू नका,’ ओरडून सागंत होती. घरापढेु स्त्री-पुरुर्षारं्ी गदी जमली होती. नवरा बायकोच्या भाडंिात 
कोिी पडाव?े या नवर्ाराने सवांनीर् बघ्यार्ी भनूमका घेतली होती. त्यारं्ी गदी हिवनू सानवत्रीबाई आत 
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नशरल्या. त्यानंा पाहतार् नवरोबा गजरला, ‘बाईसाहेब, तुम्ही नवरा-बायकोच्या भाडंिात पडू नका.’ ‘अरे 
र्ल’ असे रागात ओरडून त्याच्या हातातले लाििे नहसकावनू सानवत्रीबाईंनी त्याला जोरात दाराकडे 
ढकलले. दारात सोल्जर युरोनपयन नशपाई होता. त्याने नवरोबास पोनलस गेिावर नेले. दोन नदवस त्यास 
गेिात राहाव े लागले. त्याच्या बायकोने सानवत्रीबाईस नवनंती करून नवऱ्यास सोडवनू आिले. असा 
सानवत्रीबाईरं्ा दबदबा होता. 

 
नवरा-बायकोच्या संसारात मुलगा असिे, हे भाग्यारे् लक्षि समजले जाते. मुलगा असेल तर तो 

घरातील धार्ममक नवनधकमच करतो, श्राद्ध वगैरे पूजा-अरे्त भाग घेण्यार्ा त्यार्ा हक्क असतो. सानवत्रीबाईनंी 
त्याचं्याकडे बाळंतपिासाठी आलेल्या काशी नावाच्या ब्राह्मि नवधवरे्ा मुलगा दत्तक म्हिून ओिीत घेतला. 
स्वतःच्या पोिर्ा मुलगा समजून त्यारे् पोर्षि, बालपि, नशक्षि केले. जोनतबाने आपली वडीलोपार्मजत 
सारी इस्िेि या दत्तक मुलाच्या नावाने केली. या मुलारे् नाव ‘यशवतं जोनतबा फुले’ असे होते. आनि तेही 
सानवत्रीबाईनंीर् ठेवले होते. यशवतंवर त्यारं्ी फार माया होती. सानवत्रीबाईंनी जोनतबाचं्या कौिंुनबक व 
सावचजननक प्रपंर्ास दाद देत प्रनतसाद नदला होता. व आपल्या मनार्ा, बुद्धीर्ा आनि गुिारं्ा सदुपयोग 
त्या करीत होत्या. 

 
सन १८८३ साली पनंडता रमाबाई पुण्यात आल्या होत्या. त्याचं्या आगमनाने साऱ्या पुण्यात खळबळ 

उडून रानहली होती. त्यार् काळात ताराबाई प्रशदे यारं्ी ‘स्त्री-पुरुर्ष तुलना’ ही छोिीशी पकु्स्तका प्रनसद्ध 
झाली. ताराबाईंनी आपल्या पुक्स्तकेत पुरुर्ष ज्ञातीरे् वाभाडे काढले आहेत. पंनडता रमाबाई आनि ताराबाई 
यारें् फुले दापंत्याने छान स्वागत केले. स्त्रीनवकासासाठी पुरुर्षानंी काही केले नाही, असे म्हिता येत नाही. 
स्त्री-पुरूर्ष समतेर्ा नवर्ार, स्त्रीमुततीर्ा आराखडा, म. फुले यानंी तयार केला हे नाकारता येत नाही. म. 
फुले हे लोकोत्तर परुूर्ष होते. त्यारं्ी साथ आयुष्ट्यभर नमळाल्याने सानवत्रीबाईंच्या जीवनार्ी जडिघडि 
झाली; हे सत्य आहे. तरीदेखील म. जोनतबारं्ी सारी सामानजक काये सानवत्रीबाईनंी यशस्वी केली असे 
म्हिाव ेलागेल. 

 
म. फुले आजारी होते. नद. २६ नोव्हेंबर १८९० ला त्यानंा देवाज्ञा झाली. गुरूवारर्ी रात्र काळरात्र 

ठरली. रडारडीने व्यापून गेली. ही दुःखद बातमी वाऱ्यासारखी सवचत्र पसरली. सत्यशोधक समाजारे् 
अनुयायी आले. त्यानंी अत्यंनवधीर्ी तयारी केली. अंगिात जोनतबारं्ा देह लोकाचं्या दशचनास ठेवला होता. 
त्याचं्या कपाळावर हात ठेवनू सानवत्रीबाई धाय मोकलून रडत होत्या. जवळ दत्तकपुत्र यशवतं बसला 
होता. या दत्तकपुत्राने मृतापढेु मडके धरावयारे् नाही यार्ा घोळ माळी लोकानंी सुरू केला. हा पुत्र माळीर्ा 
नाही, असा वादनववाद सुरू केला. वादनववाद संपत नाही हे पाहून सानवत्रीबाईंनी आपले रडे थाबंनवले, 
डोळे पुसले. मयतीपढेु धरावयारे् मडके हातात घेतले व दत्तक पुत्रास म्हिले, ‘तू जोनतबा माळ्यार्ा पुत्र 
आहेस. र्ल माझ्या बरोबर’ हा दुःखद प्रसंग सानवत्रीबाईचं्या असामान्य सामर्थ्यार्ा साक्षात्कार घडनविारा 
असा आहे. अशा प्रकाररे् अनेक प्रसंग सानवत्रीबाईंच्या र्नरत्रात आढळून येतात. 

 
स्त्री-पुरूर्ष समतेनवर्षयी सध्या खूप बोलले जाते. र्र्मर्ले जाते, तरी त्यार्ा शवेि होत नाही! हजारो 

वर्षापूवी प्रस्थानपत झालेल्या पुरूर्षप्रधान समाजरर्नेरे् प्रभतु्व कमी झालेले नाही. नस्त्रयानंा समाजात 
दुय्यमर् मानले जाते. नस्त्रयाचं्या हक्काला नवशरे्ष प्राधान्य देऊन समानतेच्या मलूभतू प्रशनाकडे दुलचक्ष करता 
येिार नाही. नस्त्रयारें् हक्क पुरुर्षासंारखेर् असतात. मानवी हक्काबंाबत बरेर् काही बोलले जाते. पि पुरुर्ष 
हक्कार्ा भाग अनधक असतो. बहुसंख्य नस्त्रया परुूर्षी छळवादामुळे आपले हक्क बजाव ूशकत नाहीत. बहुसंख्य 
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नस्त्रया आपल्या हक्कापंासून वनंर्त आहेत. पि त्यार्ी नोंद मानवी हक्कातं र्र्मर्ली गेली नाही. अशा प्रकारर्ी 
दुःखे नस्त्रयानंा भोगावी लागतात. 

 
स्थाननक स्वराज्य ससं्थातंील मनहला प्रनतननधींसाठी पिेु महापानलकेतफे मनहला समता पनरर्षद 

भरनवण्यात आली होती. ही भव्य नदव्य पनरर्षद दोन नदवस र्ालली होती. या दोन नदवसाचं्या अनधवशेनात 
थोरारं्ी व नवर्ारवतंारं्ी भार्षिे झाली. अनेक ठराव पास झाले आनि काही मागण्याही करण्यात आल्या. 
‘सानवत्रीबाई फुले स्मृनतशताब्दी’ हे वर्षच शासनाने “मनहला धोरि अंमलबजाविी वर्षच” म्हिून जाहीर 
कराव.े त्या नननमत्त ननरननराळे कायचक्म घ्यावते. सानवत्रीबाईंरे् नाव े िपाल नतकीि काढाव,े इत्यादी. 
मनहला समता पनरर्षदेमध्ये प्रारंभी नवनवध नवर्षयावंरील र्र्ासत्रारें् आयोजन करण्यात आले होते. 
क्ानंतज्योनत सानवत्रीबाई फुले व म. जोनतबा फुले याचं्या छायानर्त्रानंा पुष्ट्पहार घातले. पनररे्षदस आलेल्या 
उपक्स्थतारें् मन हेलावले. त्यानंी मनातल्या मनात फुले दापंत्यास आदरार्ी पे्रमाजंली वानहली. 

 
क्ानंतज्योती सानवत्रीबाईंयाचं्या ठायी सत्यप्रीती, सत्यननष्ठा आनि कडवी समता होती. म्हिून त्या 

सवांना वदं्य वाित होत्या. मृत्यूपूवीर् त्या लोकनप्रय झाल्या होत्या. त्यारें् र्नरत्र मानवतेने भरलेले होते. 
त्यारं्ी काम करण्यार्ी पद्धती, नर्कािी आनि तडफ यामुळे त्यारें् र्नरत्र आबालवृद्धानंा आदशचभतू आहे. 
त्या नमतव्ययी, नमतभार्षी, नमताहारी होत्या. त्यानंी नस्त्रयासंाठी शदू्रानदकासंाठी खूप काही केले. दीडश े
वर्षापूवीच्या अधंाऱ्या काळात सानवत्रीबाईनंी समाजक्ातंी घडवनू आिली. ती कशी? नमशनरी नस्त्रयाचं्या 
प्रर्ारार्ी पद्धत, गािे, डफ या आवाजात त्या नस्त्रयाचं्या जमावात आपले नवनवर्ार माडंीत. अशा प्रकारर्ी 
स्त्री मुतती र्ळवळीर्ा पाया घालिारी ती असामान्य स्त्री होती. 

 
सानवत्रीबाई फुले यारें् र्नरत्र अनेक र्नरत्र लेखकानंी नलहून प्रनसद्ध केले आहे. काहींना आपल्या 

पुस्तकारं्ी दुसरी आवृत्ती काढावी लागली. हा सानवत्रीबाईंच्या नामार्ा मनहमा होय! गारगोिी, नज. 
कोल्हापूर येथील सानहत्य संशोधक डॉ. मा. गो. माळी यारं्ी २० पुस्तके प्रनसद्ध आहेत. त्यापैकी सहा 
गं्रथानंा नवनवध पुरस्कार नमळाले आहेत. त्याचं्या ‘क्ातंीज्योती सानवत्रीबाई जोनतराव फुले’ या गं्रथास खास 
पुरस्कार नमळालेला आहे. नशवाय त्यानंी सानवत्रीबाई फुले समग्र वाङ्मयारे् संपादन केले आहे. 

 
डॉ. मा. गो. माळी यानंा आम्ही आमरे् नमत्र कै. गोपीनाथ पालकर याचं्या संग्रही ‘सत्यशोधक’ 

समाजाच्या इनतहासास उपयुतत होिारी काही साधनसामुग्री होती, नतरे् झेरॉतस फोिो काढून नदले. 
दुष्ट्काळारे् काही फोिो नबघडलेले होते. पालकर यांरे्कडे सात-आठ फुितया व नपर्तया फोिोच्या 
कारे्च्या ननगेनिव्ह होत्या. त्यारें् फोिो घेतले. ते नबनर्ूक आहेत. हे फोिो आम्ही डॉ. माळी यानंा 
संशोधनासाठी नदले व त्यारं्ा उपयोग करण्यार्ी नवनंती केली. डॉ. माळी यानंी सानवत्रीबाई फुले यारें् सुंदर 
र्नरत्र नलहून प्रनसद्ध केले. मत्सरी सानहक्त्यकानंी या पसु्तकावर भयंकर िीका केली. त्या िीकेला ना बूड 
ना खोड. सारे मनकल्पी आधार. सानवत्रीबाईनंा दोर्ष देिे हेर् िीकेर्ा सार. 

 
काही वर्षापूवी आमच्याकडे ‘सत्यशोधक’ समाजार्ा अभ्यास करिाऱ्या डॉ. गेल आम्व्हेि येत 

असत. त्यानंी दोन-तीन पुस्तके नलनहली आहेत. ‘जोनतबा फुले आनि स्त्री मुततीर्ा नवर्ार’ या पुस्तकात 
त्या म्हितात; अनेक पुरुर्षानंी स्त्री नवर्षयक प्रशनावर मोठी मोनहम काढली असे सानंगतली जाते. याही पढेु 
जाऊन, ‘करू पनहलं नमन जोनतबाला! त्यानं जन्म नदला स्त्रीमुततीला’ असं गािं आज स्त्री मुतती 
र्ळवळीमध्ये म्हिलं जातं.’ जोनतबा आनि सानवत्रीबाई यानंी पुरूर्षसत्ताक समाज रर्नेवर घिाघाती हल्ल े
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केले आनि मातृसत्ताक समाजव्यवस्थेवर पुरस्कार केला. नपतृसत्ताक व्यवस्थेपासून व्यततीरे्, कुिंुबारे् 
समाजारे् आनि देशारे् काय तोिे होतात हे नमूद केले. एकूि नस्त्रयाचं्या ‘गुलामनगरी’स नपतृसत्ताक 
समाजव्यवस्था हीर् जबाबदार आहे. ती उखडत काढण्यार्ा कायचक्म त्यानंी आखला. त्यात 
सानवत्रीबाईरं्ा महत्त्वार्ा भाग होता. 

 
एकोनिसाव्या शतकात समाजसुधारिा र्ळवळीमध्ये नस्त्रयारं्ी भागीदारी नकती होती? १८८० पयंत 

नस्त्रयारं्ी भागीदारी फारशी झाली नव्हती. सुनशनक्षत नस्त्रया बोिावर मोजण्याइतपत होत्या. त्याही घरात 
बसून गप्पा मारिाऱ्या होत्या. १८४८ पासून सानवत्रीबाईरें् नशक्षिारे् कायच र्ालूर् होते. केशवर्ंद्रसेन याचं्या 
समाजातील नस्त्रयानंी, नस्त्रयाचं्या उन्नतीसाठी १८६५ साली ‘ब्राह्मो समाज’ ही नस्त्रयारं्ी संघिना उभी केली. 
१८७८ मध्ये ‘आयच नारी समाज’ नावार्ी एक स्त्री संघिना स्थापन केली. १८८२ मध्ये बंगाली नस्त्रयानंी स्वतः 
पुढाकार घेऊन स्त्री र्ळवळ सुरू केली. महामानव रप्रवद्रनाथ िागोरारं्ी मुलगी स्विचकुमारीदेवी यानंी 
१८८२ साली ‘लेडीज नथऑसॉनफकल सोसायिी’ सुरू केली. १८८६ मध्ये ‘सखी समाज’ नावार्ी एक 
संघिना स्थापन झाली. १८८२ मध्ये पनंडता रमाबाईरे् मनहलासेवरेे् कायच सुरू झाले. मनहला र्ळवळींर्ा 
असा स्थूल इनतहास सागंता येतो. पढुील शतकात स्त्रीमुततीच्या कायचकत्या २० व्या शतकाकडे मागे वळून 
पाहतील तेव्हा त्या दर्कतील आनि पिुपिुतील; नस्त्रयारें् दुय्यम स्थान जेथरे् तेथेर् आहे. प्रलगभेदावर 
आधारलेली असमता तशीर् निकून आहे. नस्त्रयारं्ी पनरक्स्थती पुरुर्षापेंक्षाही भयकंर हलाखीर्ी आहे. 
सध्यार्ी सामानजक, आर्मथक व कौिंुनबक व्यवस्था अयोग्य आहे. या गोष्टीरे् योग्य ननदान करून 
कायचकारिभावार्ा शोध घेतला पानहजे. 

 
पुरुर्षारें् प्रशन एक नदी असेल, तर नस्त्रयारें् प्रशन एक सागर आहे. ते सोडनविे म्हिजे आकाशाला 

गवसिी घालण्यासारखे अशतय काम आहे, यार्ी जािीव सानवत्रीबाईनंा होती. सानवत्रीबाईंच्या काळात 
नवऱ्याच्या व कुिंुनबयाचं्या गरजा एखाद्या बायकोने पुरनवल्या नाही, तर नतला मारपीि होत असे. रूढींमुळे 
त्यावर इलाजही करता येत नसे. उलि त्या बायकोस ठार करण्यात येत असे. नस्त्रयावंर अत्यार्ार होिे, 
त्यानंा ठार मारिे यारे् मूळ नपतृसत्ताक समाज व्यवस्थेतील कुिंुबात आहे. हे कुिंुब स्त्रीला हीन समजते. 
इंग्रजाचं्या आगमनानंतरर् धमच, अथच, रूढी याचं्या उतरंडी ढासळू लागल्या हे नाकारण्यात अथच नाही. 
कुिंुबात एकमेकाशंी असलेल्या परस्पर संबधंाबाबत जी ऐनतहानसक व्याख्या आहे. त्यामुळे मनहलानंा 
स्वावलंबी होऊन आपला नवकास करून घेण्यास खूपर् अडर्िी आहेत. यासाठी जगातील मनहलारं्ी 
मातृसत्ताक राजविीर्ी अपेक्षा आहे. 

 
सानवत्रीबाई फुले उपदेश करतात, ‘खेडोपाडी रानहलेले पुरूर्ष आनि नस्त्रया पूिच अडािी आहेत. 

नस्त्रया बोिावर मोजण्याइततया नशकलेल्या आहेत. स्त्रीशूद्रही जनता आपि अडािी आहोत. परंपरेने 
होिाऱ्या अन्याय व अत्यार्ार यारं्ा प्रनतकार करण्यास असमथच आहोत; या न्यूनगंडाने पछाडले गेले होते. 
हा न्यूनगंड काढून िाका.’ असे आवाहन केले. ‘आपि पुरूर्षापेंक्षा कमी शततीच्या आहोत’, ही न्यनूत्वार्ी 
भावना काढून िाकली पानहजे. नस्त्रयानंी स्वतःच्या पायावर उभे राहून स्वावलंबी बनले पानहजे. सापं्रत 
समाजार्ी माडंिी पुरुर्ष-प्रभतु्वाखाली झाली. या पुरूर्षप्रधान समाज व्यवस्थेमुळे नस्त्रयावंर घोर अन्याय होत 
आले आहेत. आजही होत आहेत. पुढील काळातही होतील. म्हिनू जागृत झालेल्या आजच्या नस्त्रयानंी गप्प 
न बसता प्रािपिाला लावनू मातृसत्ताकतेर्ी स्थापना केली पानहजे. पि आधी नशका व स्वावलंबी व्हा’ हा 
अष्टाक्षरी मंत्र सानवत्रीबाईंनी काव्यातून नदला आहे. 
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नवदभच भागातील स्त्रीमुतती र्ळवळीच्या नेत्या डॉ. सीमा साखरे म्हितात- म. जोनतबा व 
सानवत्रीबाई हे अलौनकक दापंत्य होते. नमळेल त्या मागानी समतेसाठी व मािुसकीच्या रक्षिासाठी 
जीवाच्या आकातंाने ते लढले. सामानजक पनरवतचनासाठी समतेरे् अनधष्ठान देऊन त्यानंी वैर्ानरक संघर्षच 
सुरू केला. त्यारें् कायच छत्रपती शाहू महाराजानंी पुढे नेले. तथापी हे कायच ज्याचं्यासाठी आहे त्यानंी स्वतः 
हाती घेऊन पनरवतचन र्क्ाला वगे नदला तरर् त्यारे् पनरिाम नदसू लागतील. ज्यार्ी लढाई त्यानंीर् 
लढायर्ी असते. म्हिून नस्त्रयाचं्या र्ळवळीर्ी गरज असते. या देशातील स्त्री जीवनार्ा इनतहास हा 
गुलामीर्ा इनतहास आहे. पि नस्त्रयानंा ‘देवता’ म्हिून संबोधले जाते, पि त्या मािसू म्हिून जगू शकल्या 
नाहीत. हे सत्य आहे, खोिे काही नाही (‘समता’ अंक १९९२) 

 
क्ानंतज्योती सानवत्रीबाई फुले याचं्या काळात आपला देश नब्रिीश साम्राज्यात मोडत होता. हे 

साम्राज्य जगभर पसरले होते. त्यावर सूयच मावळत नव्हता अशी म्हि प्रर्ारात होती. मोगलाई, पेशवाई 
खलास झाल्या होत्या. कायदेबाज राज्य सुरू झाले होते. तरी परंपरेने र्ालत आलेल्या पुरूर्षसत्ताक 
समाज व्यवस्थेतील रूढीत व नवर्ारातं बदल झालेला नव्हता. स्त्री, शूद्रादी बहुजन समाज शकै्षनिक, 
आर्मथक, धार्ममक आनि सामानजक गुलामनगरीत रूढीने पक्का डाबंून ठेवला होता. त्यातून त्यारं्ी सुिका 
करण्यासाठी फुले दापंत्यानंी समाजक्ातंीरे् बंड उभारले. त्याला १५० वर्ष े होत आली आहेत. या 
कालावधीत जगातील नठकनठकािच्या स्त्री समाजात सानवत्रीबाईंच्या बंडारे् लोि पोहोर्ले. त्यानंीनह 
आपल्या नवकासासाठी स्त्रीमुतती र्ळवळीच्या संस्था स्थापन केल्या. जगभर नस्त्रयारं्ी जागतृी होऊ लागली. 
नस्त्रयाचं्या जागनतक पनरर्षदाही भरू लागल्या. 

 
जागनतक पनरर्षदारें् शातंता, समानता व नवकास हे सूत्र आहे. १९७५ साली पनहली पनरर्षद 

मेक्तसकोस, दुसरी पनरर्षद कॉपनहेगनला झाली. नतसरी पनरर्षद नैरोबीला झाली. सन १९७५ ते १९८५ हे 
दशक आतंरराष्ट्रीय मनहला दशक म्हिून घोनर्षत करण्यात आले. क्व्हएन्ना, नरओनर्, कैरो, कॉपनहेगन 
येथेही मनहलाचं्या जागनतक पनरर्षदा झाल्या. नबजींग येथे र्ौथी आतंरराष्ट्रीय पनरर्षद १९९५ साली झाली. 
अशा प्रकारे अगदी थोडतयात सानवत्रीबाईंपासून आजपयंत मनहलाचं्या स्त्रीमुतती र्ळवळीर्ा इनतहास 
सागंता येतो. नबप्रजगच्या पनरर्षदेत नस्त्रयाचं्या अनेक प्रशनारं्ी र्र्ा झाली. वाढत्या प्रहसेरे् व सामनूहक 
बलात्कारारे् मूळ नपतृसत्ताक पद्धतीत असलेल्या कुिंुब रर्नेत आहे. पुरूर्षसत्ताक पद्धती दप्तरी बाधूंन 
मातृसत्ताक पद्धती मानवसमाजात रूढ करिे आवशयक आहे. त्यासाठी संघर्षच करण्यार्ी गरज आहे. हेर् 
नबजींग पनरर्षदेस गेलेल्या नव-लोकशाही नवर्ारवतं मनहलारें् नवर्ार आहेत. 

 
म. जोनतबा फुले आनि सानवत्रीबाई फुले या जोडप्याने लोकासंाठी फार खस्ता खाल्ल्या. स्त्री-

मुततीसाठी व अस्पृशयोद्धारासाठी ननरननराळे कायचक्म आखून ते यशस्वी करून दाखनवले. स्त्रीदास्य 
नवमोर्न, शूद्रानतशदू्रारं्ी गुलामनगरी ननमूचलन या कायारे् ध्येय अंनगकारलेल्या कायचकत्यांना हे दापंत्य 
एखाद्या दीपस्तंभाप्रमािे मागचदशचन करीत राहील. 
 

✸ 
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साणित्रीबाईांिी साणहत्यणनर्थमिी 
 

डॉ. सुभाष सािरकर, अमराििी 
 

भारतीय प्रबोधनयुगातील पनहल्या एतदे्दशीय नशनक्षका, स्त्रीमुततीच्या पनहल्या कृनतशील उद्गात्या, 
प्रौढ तथा मनहला नशक्षिाच्या पनहल्या सनक्य पुरस्कत्या आनि पददनलताचं्या पनहल्या नक्याशील कैवारी- 
अशा नवनवध गौरवास्पद भनूमकामंधून क्ानंतज्योती सानवत्रीबाईंनी जनसामान्याचं्या मनामंध्ये मातृमूतीरे् 
अढळ धु्रवपद प्राप्त केले आहे. शूद्रानतशूद्र पददनलतानंा सुनशनक्षत व सुसंस्कानरत करण्यार्ा वसा घेतलेल्या 
सानवत्रीबाईंच्या धीरोदात्त व्यक्ततमत्वारे् आकलन एक स्वतंत्र प्ररेिेर्ी स्वत्वसंपन्न व्यतती या स्वरूपात 
नव्याने होिे आवशयक आहे. अन्यथा ‘क्ानंतसूयच जोनतबारं्ी पनतपरायि पत्नी, केवळ एवढ्ा संकुनर्त 
पनरघातर् अडकून, त्याचं्या स्वयंप्रज्ञ व्यक्ततमत्वावर अन्याय होण्यार्ा धोका आहे. [‘सानहत्यातील तोतयेनगरी’- डॉ. 
स. ग.ं मालश,े ‘तारतम्य’ आ. पनहली १९८७ परर्ुरे प्रका. प.ृ ४७-६२.] 
 

सानवत्रीबाई म्हिजे नवलक्षि आत्मनवश्वासार्ी आनि अखंड र्ैतन्यार्ी जिू मूसर्! जोनतबानंा 
केवळ मनःपूवचक साथ देण्यारे्र् नव्हे, तर प्रसंगनवशरे्षी धीर देऊन त्यारं्ी आशा तेवत ठेवण्यारे्ही सामर्थ्यच 
सानवत्रीबाईंच्या ठायी होते, ही बाब नद. १० ऑतिोबर १८५६ रोजी नायगावहून त्यानंी जोनतबानंा जे पत्र 
नलनहले [‘सानवत्रीबाईर्ी जोनतबास पते्र’, सानवत्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय, सपंा. डॉ. मा. गो. माळी, म. रा. सा. स.ं मंडळ प्रका. आ. पनहली, 
१९८८, पृ. ७४] त्यावरून स्पष्ट होते. कोवळ्या वयात सासर-माहेरर्ी सावली सोडून रिरित्या वैशाख 
विव्यात जोनतबाचं्या सोबत बाहेर पडण्यार्ा त्यारं्ा ननिचय, वयाच्या नवसाव्या वर्षी पुण्यासारख्या 
सनातन्याचं्या बालेनकल्ल्यात िारगिाचं्या प्रिगलिवाळ्या आनि प्रनदानालस्ती सहन करून (आनि 
प्रसंगनवशरे्षी अंगावर आलेल्या धप्रिगिाच्या मुस्किात हािून सुद्धा!) प्रौढ मुलींना प्रनशक्षि देण्यारे् त्यानंी 
केलेले नदव्य, जोनतबासारख्या प्रखर ध्येयवडे्या क्ानंतपुरुर्षासोबत सतत ५० वर्ष े काट्याच्या अिीवर 
वैयक्ततक प्रपंर् तोलून पनरसरातल्या साऱ्या साधनवनंर्तारं्ा ससंार यशस्वी करण्यात त्यानंी दाखनवलेले 
कतृचत्व, जोनतबाचं्या अंत्ययाते्रतही आडमुठ्या नातलगाचं्या नाकावर निच्चनू नििव े धरण्यातून त्यांनी 
दाखनवलेले लोकनवलक्षि धैयच-इतकेर् नव्हे; तर पनतननधनानंतरही खर्ून न जाता, पतीच्या 
सत्यधमचप्रसारकायात स्वतःला झोकून देण्यार्ी त्यारं्ी तयारी आनि साथीच्या रोगाने ग्रस्त झालेल्या 
रुग्िाचं्या सेवते त्यानंी अखेरीस ठेवलेला देह-या एकाहून एक लोकनवलक्षि घिना नवर्ारता घेता, 
सानवत्रीबाईंच्या प्रगल्भ, समृद्ध व भव्योदात्त अशा व्यक्ततत्वापढेु कोिीही सहृदय भारतीय आदराने 
नतमस्तक होईल यात शकंा नाही. 
 

अशी ही स्वत्वसंपन्न मातृमूती सृजनशील काव्यप्रनतभेर्ीही धनीि होती, ही वस्तुक्स्थती अलीकडेर् 
उजेडात आली आहे. वयाच्या तेनवसाव्या वर्षीर् (१८५४) ‘काव्यफुले’ नावार्ा त्यारं्ा ४१ स्फुिरर्नारं्ा 
संग्रह प्रकानशत झाला असून ‘बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर’ ही ५२ कडव्यारं्ी काव्यरर्ना त्यानंी 
जोनतबाचं्या ननधनानंतरच्या वर्षी (१८९१) नलहून १८९२ मध्ये प्रकानशत केलेली आहे. या व्यनतनरतत 
नशवस्तुनतपर अशा संस्कृत ‘नशवमनहम्न स्तोत्रा’ रे् ओवीबद्ध मराठीत त्यानंी केलेले सुबोध रूपातंरसुद्धा 
अगदी अलीकडेर् प्राप्त झाले आहे. [नशवमनहम्न स्तोत्र’ (भार्षातंर-सानवत्री जोनतबा फुले) ‘अक्षरवैदभी’ जुलै ९६, सपंा. डॉ. सुभार्ष 
सावरकर, ज. सा. साधना अमरावती, पृ. ३.] अथात वरील रर्नाचं्या सगं्राहकानंी पाठनसद्धी व पाठशुद्धीसंदभात 
केलेली हेळसाडं, अनावशयक शोधने, संस्करिे व प्रके्षप यामुंळे त्या रर्नारं्ी मूळ स्वरूपात अनुपलब्धी हा 
एक मोठा अडसर या रर्नाचं्या अभ्यासमागात उपक्स्थत होतो. तरीही या रर्नामंागर्ी पे्ररिा व 
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ननर्ममतीमागर्ी तळमळ ध्यानात घेता, सानवत्रीबाईंर्ी काव्यकळा ही अनघड असूनही मौल्यवान आहे, हे 
मान्य करावरे् लागते. शब्दानंा निवनू सजवनू कातीव-कोरीव शब्दबंध घडनविे आनि त्याला कलात्मक 
करण्यासाठी तंत्रारे् आडाखे उपयोनजिे- अशा कुठल्याही खिािोपात न पडता सानवत्रीबाईनंी स्वतःच्या 
अस्सल, अथचपूिच व मानवीय अनुभतूींरे् प्रामानिक आनवष्ट्करि केल्यारे् या रर्नावंरून नदसून येते. देव-
दैव-धमच शरि तसेर् गतानुगनतक तंत्रशरि अशा त्या काळातील रूढ कनवतेच्या तुलनेत, सानवत्रीबाईंर्ी 
साधीसुधी पद्यरर्ना ही, मंत्रवती-ओघवती-बोधवती-प्रयोजनवती असून ती वास्तवानभमुख असल्यामुळे 
उजवी ठरते. जनसामान्याबंद्दलच्या त्याचं्या उपजत कळवळ्यामुळे तसेर् जनतत्त्वावरील त्याचं्या प्रगाढ 
ननष्ठेमुळे सानवत्रीबाईंर्ी साधीसुधी जनभारे्षतील कनवता ही समकालीन तंत्रनसद्ध रर्नानंा बाजूस सारून 
ठसठशीतपिे नजरेत भरते आनि थेि मनात उतरते. 
 

त्याचं्या ‘काव्यफुले’ वरून १४३ वर्षांर्ा काळ उलिून गेल्यानंतर आज काव्याच्या मूल्यमापनारे् 
पारंपनरक ननकर्षर् मोडीत काढण्यार्ी भार्षा केली जात आहे. दनलत, जनवादी, स्त्रीवादी, नवमुतत भिके, 
आनदवासी- असे नवनवध सानहत्यप्रवाह अनभजन सानहत्यपरंपरेपासून फुिून बाहेर पडत आहेत. 
तळागाळातली दबलेली मानवी आयुष्ट्ये व जीवनसंघर्षाशी ननगनडत असलेली त्यारं्ी मूल्ये हीर् खरी 
प्रानतनननधक मूल्ये असून, त्या मूल्याचं्या अनुरोधाने समाजात पनरवतचन घडवनू आिण्यार्ी व त्यासाठी एक 
प्रभावी साधन म्हिून सानहत्यार्ा वापर करण्यार्ी या साऱ्या प्रवाहारं्ी नजद्द उमिून येत आहे. आधुननक 
मराठीपुरते बोलायरे् झाले तर ही परंपरा ठळकपिे सुरू झाली ती जोनतबापंासून! अन् जोनतबानंी 
पुकारलेल्या सासं्कृनतक क्ातंीर्ी ज्योत आपल्या तळहातावर घेऊन नबकि वाि र्ालिाऱ्या 
सानवत्रीबाईंच्याही सानहत्यार्ी जातकुळी त्यार् जीवनमूल्यारं्ी उद्गाती आहे. फरक एवढार् की, 
जोनतबाचं्या रर्नामंध्ये सूयार्ी दाहकता प्रतीत होते; तर सानवत्रीबाईंच्या रर्नामंध्ये र्ंद्रार्ी शीतलता 
उमलून येते. दोन्ही प्रकाशाकाकं्षीर् असल्या तरी, व्यक्ततत्वानुसार जोनतबारं्ी प्रनतभा ही युयुत्सू, आव्हानक, 
नवदारक वास्तवलक्ष्यी-अशी प्रखरदाहक पनरवतचनकला घेऊन अवतरते; तर सानवत्रीबाईंर्ी प्रनतभा ही 
आश्वासक, आवाहक, संयनमत वास्तवलक्ष्यी- अशी शातं, संयतशील पनरवतचनननष्ठा घेऊन अवतरते; आनि 
शब्दा-शब्दाला आश्वासक सचे्चपिा बहाल करीत क्स्नग्ध आत्मीयतेसह उलगडत जाते. मातृमतूीरे् ऋजु, 
करुिागभच व्यक्ततत्वनवशरे्ष हे सानवत्रीबाईंच्या या शलैीतून वार्कमनाला फुलवत, गोंजारत जातात. 
 

वस्तुतः आक्मक अशा प्रखर प्रनतभेरे् दाहक नवलनसत असूनही महात्मा जोनतबारें् लेखन हे 
त्याचं्या स्मृनतशताब्दीनंतर आता कुठे ‘सानहत्य’ म्हिून मान्यता पाव ूलागले आहे. [‘महात्मा फुले गौरवगं्रथ’, स.ं डॉ. 
मा. गो. माळी व इतर, म. रा. सा. स.ं मडंळ प्रका. जुलै ८२, पृ. ६०८-७०६] या पाश्वचभमूीवर पाहू जाता सानवत्रीबाईंच्या 
लेखनाबद्दल नवद्वान पंनडतानंी अगदी नमनालार् नकारघंिा वाजवनू अपशकून करिे आरंभले [‘सानहत्यातील 
तोतयेनगरी’- उ. नन. पृ. ४७-६२] ही गोष्टही अपेनक्षतर् म्हिली पानहजे. अशा पनरक्स्थतीत सानवत्रीबाईंच्या लेखनारे् 
‘सानहत्यदृष्ट्ट्या’ मूल्यमापन करू पाहािाऱ्या समीक्षकाला सकुंनर्त अशा रूढ अनभजनवादी कसोट्या 
अन्यायकारकर् वाितील, ही बाब उघड आहे. सबब, जनसामान्यानंवर्षयीच्या अस्सल नजव्हाळ्याने 
ओथंबलेल्या व त्याचं्या पुनरुत्थानासाठी आत्मीयतापूिच नवधायक दृनष्टकोन धारि करिाऱ्या सानवत्रीबाईंच्या 
भावकाव्यात्मक लेखनारे् मूल्यमापन व्यापक अशा जनसानहत्य मूल्यननकर्षाचं्या [‘जनसानहत्य : समीक्षानवर्ार’- डॉ. 
सुभार्ष सावरकर, आमर्ी श्रीवािी (भारतीय सानहत्यशास्त्र आनि समीक्षा नवशरे्षाकं, फेब्र ु९७ सपंा. सदानंद मोरे, का. स. वािी प्रगत मराठी अध्ययन 
ससं्था धुळे, पृ.] आधारे नसद्ध करिे हेर् न्यायसंगत ठरेल. 
 

सानहत्य हे जनासंाठी नलनहले जाते; जनतत्त्वाशी (म्हिजे धमच, पंथ, पक्ष, विच, वगच, जात, प्रलग 
आनद उपाधींपलीकडल्या ननखळ ‘मािसा’शी) लेखकार्ा र्ाललेला नवधायक हृदयसंवाद म्हिजेर् 
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सानहत्य असून जनसंस्कृतीरे् संवधचन हे त्यारे् ध्येय असते,- अशी जनसानहत्य नवर्ारार्ी मान्यता असून 
‘जनसानहत्य म्हिजे जनननष्ठ जानिवनेे जीवनार्ा घेतलेला कलात्मक वधे’ -होय. जनसानहत्य ही संज्ञा 
मूल्यात्मक आहे. जनसानहत्य समीक्षा-पद्धतीत कोित्याही सानहत्यकृतीर्ा नवर्ार (१) ननर्ममती (२) 
अक्स्तत्व आनि (३) आस्वाद या नतन्ही अंगानंी करावा लागतो. ननमात्याच्या जनननष्ठरे्ी प्रत, 
सानहत्यकृतीच्या कलात्मकतेर्ी प्रत व आस्वादकावरील ससं्कारार्ी प्रत- तपासून व जनसंस्कृतीच्या 
संवधनात त्यारे् महत्त्व जोखूनर् ‘जनसानहत्य’ -म्हिून एखाद्या सानहत्यकृतीर्ा दजा ठरनवता येतो. 
 

वरील मान्यताचं्या जनसानहत्य दृष्टीतून सानवत्रीबाईंच्या ‘काव्यफुले’मधील स्फुि कनवताचं्या, 
तसेर् ‘बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर’ या दीघच रर्नेच्या मलू्यमापनार्ा प्रयत्न यापुढील नववरे्नात करण्यारे् 
योनजले आहे. 
 
काव्यफुले 
 

सानवत्रीबाईंच्या या काव्यसंग्रहात संकनलत केलेल्या ४१ रर्नापंैकी आठ-दहा रर्ना या 
समकालीन परंपरामान्य नवर्षयानंा धरूनर् केलेल्या नदसतात. उदाहरिाथच, ‘प्रास्तानवका’ व ‘अपचनिका’ या 
रर्ना गं्रथप्रकाशनार्ी औपर्ानरक रीत म्हिून; ‘नशवप्राथचना’, ‘नशवस्तोत्र’, ‘ईशस्तवन’ या रर्ना 
कायारंभीरे् नमन म्हिनू; ‘छत्रपती नशवाजी’, ‘रािी छत्रपती ताराबाई’ या रर्ना इनतहासप्रनसद्ध नवभतूींरे् 
पुण्यस्मरि म्हिून; तर ‘स्वागतपर पद्य’, ‘सामुदानयक संवादपद्य’ या रर्ना अध्यापनार्ी अगर नवशरे्ष 
आयोजनार्ी समयोनर्त ननकड म्हिून तशा परंपरामान्यर् म्हिाव्या लागतील. अथात्  याचं्यापैकीही 
‘अपचनिका’, ‘ईशस्तवन’, ‘रािी छत्रपती ताराबाई’ व ‘सामुदानयक संवादपद्य’ याचं्या नवर्षयामंध्ये नवा 
प्रर्तनगभच आशय भरण्यार्ी सानवत्रीबाईरं्ी प्रवृत्ती जािवल्यानशवाय राहात नाही. सबब, समकालीन 
काव्यपरंपरेर्ा नवकास साधण्यारे् श्रेयही सानवत्रीबाईंना देिे भाग पडते. 

 
‘अपचनिका’ ही वसंतनतलका वृत्तातील र्ार ओळींर्ी रर्ना सुजनानंा आवाहन करीत असतानार् 

कृतज्ञतेने भारावलेली कवनयत्रीर्ी भाववृत्ती आनवष्ट्कृत करीत असून, या भाववृत्तीतून नतला स्वाभानवक व 
रमिीय असा बाज प्राप्त झाला आहे. कृतज्ञताभावाबरोबरर् समपचिभाव व कृताथचभाव याचं्या संयनमत 
संयोगाने ही भावकाव्यात्म रर्ना आत्मानवष्ट्कारी व हृदयस्पशी उतरली आहे. ‘ईशस्तवन’ मध्ये दैन्यासुरार्ा 
संहार करण्यासाठी शकंरार्ी करुिा भाकताना ज्ञान व नवदे्यर्ी मागिीही केली आहे. ह्ातील स्तवन-
प्राथचना-यार्ना हे घिक भावननक-माननसक अशा भक्ततसूत्राद्वारे एकजीव झाले असून त्यारं्ा परस्परमेळ 
आल्हाददायक आहे. जगातले दैन्य व अज्ञान ननवारिार्ी आकाकं्षा धरिारे हे प्रर्तन जनससं्कृती-संदभात 
मौल्यवान आहे. ‘रािी छत्रपती ताराबाई’ या रर्नेद्वारे स्त्रीसामर्थ्यचपूजकाच्या भनूमकेतून सानवत्रीबाईंनी 
ताराबाईरं्ा गुिगौरव केला आहे. स्त्रीर्ी अक्स्मता रे्तवण्यामागर्ी प्रखर जािीव ही या रर्नेतील नवी, 
अभतूपूवच बाब म्हिता येईल. ‘सामुदानयक संवादपद्य’ ही नाट्यसंवाद शलैीतील कृनतपर रर्ना बानलकाचं्या 
मनात ज्ञानाजचनार्ी महती व स्त्रीस्वातंत्र्यार्ी दीप्ती उजळिारी असून यातील प्रर्तन हे जनसामान्याचं्या 
जीवनशलैीशी ननगडीत आहे. समाजपनरवतचनासाठी एकमात्र उपाय नशक्षि हार् असून त्याद्वारे क्ातंीर्ी 
र्ाहूल मनामनात जागी करिे हे या कृनतपर पद्यारे् प्रयोजन होय. साहनजकर्, बालमने घडव ूपाहािाऱ्या 
सानवत्रीबाईंच्या सजचनशील प्रजे्ञर्ा हा नवलास असून तो जनससं्कृतीच्या समदृ्धीशी मुळातर् जुळलेला आहे. 
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अशाप्रकारे, परंपरामान्य नवर्षयातंही नवा जीवनननष्ठ आशय ओतण्यार्ी सानवत्रीबाईरं्ी असोशी ही 
स्पृहिीय खरीर्; परंतु सानवत्रीबाईंच्या मुतत (तरीही प्रनतबद्ध) प्रनतभेरे् खरे दशचन घडते, ते समकालीन 
एतद देशीय काव्यपरंपरेपासून हिून, काव्यरर्नेसाठी सवचस्वी नव े नवर्षय ननवडण्यातून तथा आत्मननष्ठेच्या 
प्रकाशात त्यानंा आत्मनवश्वासपूवचक हाताळण्यातून! अशा अनभनव रर्नामंधून सानवत्रीबाईंर्ी स्वतंत्र पे्ररिा, 
मौनलक प्रज्ञा व उत्स्फूतच क्ानंतकानरता प्रतीत होत असून या रर्नारें् त्याचं्या नवर्षयानुरोधाने वगीकरि 
करून १) आत्मकथनपर २) ननसगचप्रर्तनपर ३) समाजप्रर्तनपर व ४) काव्यप्रर्तनपर अशा क्माने नवर्ार 
करिे सोयीरे् ठरेल. 

 
सानवत्रीबाईंच्या आत्मकथनपर रर्नामंध्ये ‘माझी जन्मभमूी’, ‘संसारार्ी वाि’, ‘आमर्ी आऊ’, 

‘जोनतबानंा नमस्कार’, ‘जोनतबारं्ा बोध’ व ‘सानवत्री-जोनतबा संवाद’ या सहा रर्ना समानवष्ट असून, 
त्यापंैकी ‘माझी जन्मभमूी’ या विचनात्मक कनवतेतून कवनयत्रीच्या जन्मभमूीर्ी स्मृती जागनवली जाते. नतरे् 
आवाहन बळीच्या वशंजानंा असून एकीकडे राम, पाडंव, नशवाजी या पुण्यश्लोकाबंद्दल गौरवभाव तर 
दुसरीकडे मातृकुलाबद्दल गौरवभाव-यामंधून प्रर्तनार्ी पातळी आत्ममग्नतेत हरवनू गेलेली नदसते. 
कनवता वार्ताना नतर्ी दुपेडी बाधंिी ही सहज ओघाने आकारास येत असल्यारे् जािवते. मानवतेर्ा गौरव 
वाढनविारी वीरवृत्ती व जनसंस्कृतीर्ा तोल साभंाळिारी भनूमननष्ठा- या दोहोंर्ा स्पशच या कनवतेतून 
वार्कमनाला होतो. ‘संसारार्ी वाि’ या अभगंात्मक रर्नेतून स्वतःर्ी अक्स्मता कसदार व प्रबुद्ध करण्यारे् 
आवाहन स्त्रीजातीला करण्यात आलेले आहे. सहज गद्यप्राय संवादलेखनातून या कनवतेर्ी रर्ना होत गेली 
असून नहच्या द्वारे, प्रपंर्ार्ा शीि झेलिाऱ्या स्त्रीला आत्मीयताभावाने उपदेश केलेला आहे. 
 

शाांििा आपली । ठेिािी प्रपांिी 
हीि िाि सािी । सांसाराि ॥  
[‘ससंारार्ी वाि’- ‘काव्यफुले’, सानवत्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय (उ. नन.) प.ृ ८] 

 
आत्ममग्नता सोडून परसतंोर्षार्ी कास धरिाऱ्या व्यापक भाववृत्तीतून, तसेर् स्त्रीजातीने 

शतकानुशतके हाल सोसून प्राप्त केलेल्या समजंस शहािपिातून यातील काव्याथाला व्यापकता व 
प्रगाढताही लाभली आहे. जीवनसहर्रार्ा प्रनतसाद नसला तरीही धीराने ससंार सफल करावा असा 
सानवत्रीबाईरं्ा गर्मभत उपदेश हा जनससं्कृतीच्या संदभात मूल्यवान ठरतो. ‘आमर्ी आऊ’ ही आऊंर्ी 
मानसपूजा बाधंिारी कनवता ननवदेनपर असूनसुद्धा अंतरीच्या सहज कृताथचताभावाने मूल्यस्पशी उतरली 
आहे. ‘जोनतबानंा नमस्कार’ व ‘जोनतबारं्ा बोध’ याचं्यापकैी पनहली रर्ना म्हिजे अनुष्टुभ छंदातल्या र्ार 
ओळींरे् नमन असून दुसरी मात्र बऱ्यापैकी ननदोर्ष अशी अभगंरर्ना आहे. ही रर्ना मानव सेवा व सत्यधमच 
याचं्या आसाभोवती सतत गनतमान रानहली असून त्याव्यनतनरतत समपचिभाव व मानवननष्ठा ही 
जनससं्कृतीला पोर्षक अशी मूल्ये सुद्धा या रर्नेत नभनलेली आहेत. तरीही सखोल वैर्ानरक प्रगल्भतेच्या 
अभावी या दोन कनवता गुिवते्तत फारशी उंर्ी गाठू शकल्या नाहीत. 

 
‘सानवत्री व जोनतबा संवाद’ या अभगंात्मक रर्नेरे् आशयकें द्र हे अंधार नवतळून प्रकाश 

पसरल्याच्या ‘पहाि’ जानिवशेी ननगडीत आहे. या रर्नेतील कवनयत्रीर्ी आत्मननष्ठा ही व्यतती-कुिंुब-
समाज या ननष्ठामंधून क्माने उत्तीिच होत जाऊन व्यापक जनननषे्ठत पनरित झालेली नदसून येते. ही कनवता 
संवाद व स्वगत याचं्या सरनमसळीतून व प्रनतमानाचं्या जोड्यामंधून फुलत गेली असून, ज्ञानपहािेच्या 
आशयबीजार्ा नतच्यात सहज असा नवकास झालेला नदसतो. नवनवध स्वरूपाच्या अधचघिकारं्ा येथील मेळ 
व तोल मनोवधेक आहे. पे्रम व आत्मीयता यानंी ओतप्रोत असा भावनाथच प्रर्तन-ननवदेन-संवाद-स्वगत या 
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नवनवध रूपाचं्या एकात्म रर्नेतून साकार झाल्यामुळे मूळ अनुभवाला नजवतंपिा, नाट्यमयता व 
भावसघनता आलेली आहे. 

 
ज्ञानसंवधचन व मानवतापोर्षि यारं्ी सूतते गािाऱ्या या कनवतेच्या वार्नाने नशवपावचतीच्या 

युग्मप्रनतमेर्ा स्पशच वार्कमनाला घडल्यानवना राहात नाही. त्यामुळे भारतीय जनससं्कृतीच्या संवधचनार्ा 
आयाम या कनवतेला सहजगत्या प्राप्त होतो. 
 

‘काळरात्र गेली । अज्ञान पळाले ॥ 
सिा जागे केले । सूयाने या ॥ 
........... 
जाऊ िला गाठू । मानििा कें द्र । 
मनुष्ट्यत्ि इांद्र-पदी जाऊ ॥  
[‘सानवत्री व जोनतबा सवंाद’- ‘काव्यफुले’ उ. नन. पृ. ३४] 

 
हा या कनवतेर्ा अनंतम र्रि एका अदम्य आशावादार्ी नादंीर् ठरिारा आहे. 
 

सानवत्रीबाईंच्या ननसगचप्रर्तनपर रर्नामंध्ये ‘जाईरे् फूल’, ‘जाईर्ी कळी’, ‘फुलपाखरू व फुलार्ी 
कळी’, ‘मानव व सृष्टी’, ‘मातीर्ी ओवी’ व ‘नपवळा र्ाफा’- या सहा कनवतारं्ा समावशे असून या रर्नामंधून 
कवनयत्रीर्ी ननसगचजािीव व ननवदेन-प्रर्तनार्ी स्वच्छ खळाळती प्रवानहतता हे गुि सहज प्रत्ययास येतात. 

 
‘जाईरे् फूल’ मधून जगरीतीरे् यथादशचन घडनवलेले असून त्यातील मानव व ननसगच यादंरम्यानर्ा 

नवसंवाद अधोरेनखत होतो. अल्पाक्षर-रमिीय अशा या रर्नेतून, कवनयत्रीर्ी आत्मननष्ठा ही गंभीर 
नीनतदृष्टीने भारली गेल्यार्ी प्रतीती येते. त्यार्बरोबर ननसगचतत्त्वाशी र्ाललेली लनडवाळ सलगीदेखील 
वार्कमनाला आल्हानदत करून जाते. आशयबीजाच्या स्वाभानवक नवकासातून उमलून आलेली 
जगरहािीबद्दलर्ी आजचवी तक्ार ही सूर्कतेने सुंदर बनली असून, शालीनता व ननरागसता यारं्ा आदर 
ठेवनू अंतरीर्ा ओलावा जपण्यारे् या कनवतेतील आवाहन हे हृदयंगम आहे. हे आवाहन प्रर्तनातून सहज 
उमलून आलेल्या बोधाच्या पातळीवर होत असल्याने प्रभावी व नजवतं झाले आहे. ‘जाईर्ी कळी’ मध्ये 
कळीच्या रूपकाद्वारे स्त्रीत्वार्ी ननयतीर् जिू उघड करण्यात आली असून, येथील तिस्थ सौंदयचदशचन व 
स्त्रीत्वाच्या कडेकंगोऱ्यानंी सजलेले भावोष्ट्ि प्रर्तन हे कवनयत्रीच्या आत्मननष्ठरे्ा स्त्रीजािीवसंदभच जािवनू 
देिारे आहे. मालाकार गंुफिीर्ा हा रर्नाबधं सृष्टीसौंदयच व मानवी सौंदयच यांदरम्यानच्या अदृशय धाग्यार्ी 
सूर्कतेने प्रतीती आिनू देिारा आहे. ही कनवता ‘आशयारे् शब्दरूप’ या दृष्टीने कलात्मक उतरली असून, 
एखाद्या लोककथेतील नवरनहिी राजकन्येप्रमािे येथील मानवी कळी (स्त्री) र्ी जीवनसाफल्यार्ी आतच 
असोशी हृदयंगम उतरली आहे. ‘मानव व सृष्टी’ या कनवतेत मानवी जग आनि सृष्टी याचं्या दरम्यानरे् 
एकात्मतेरे् सूत्र साध्या सुंदर पद्धतीने उघड होत असून, त्यातून एक अथचपूिच रर्ना आकारास आलेली 
आहे. मानवासकि र्रार्रात व्यापलेले ननसगचर्तैन्य-एवढा प्रदीघच आवाका कवनयत्रीच्या आत्मननष्ठेने या 
काव्यानुभवात धारि केल्यारे् प्रतीत होते. एका पावसामुळे सृष्टीला जसा बहर येतो, तसार् नशवारालाही 
र्ैतन्यार्ा पूर येतो. नतकडे सृष्टीर्ा शृगंार भरास येतो, तर इकडे फळाफुलाचं्या समृद्धीने मानवी जीवनारे् 
पोर्षि होते. यार् तत्त्वानुरोधाने, सद भावपजचन्य बरसवीत ‘जगा व जगवा’ हा नदव्य संदेश एखाद्या 
साक्षात्कारासारखा झिकन पुढे येतो आनि कवनयत्रीर्ी जािीव तर त्याहीपलीकडे जाऊन पुढील शब्दातं 
भारतीय तत्त्वदशचन प्रकि करते- 
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‘मानि प्रािी णनसगृसतष्टी द्वय-णशक्क्यािे नािे 
एक असे िे म्हिुणन सतणष्टला शोभिू मानिलेिे ॥’ 

 
हा एक प्रकारर्ा जीवनसौंदयंवाद होय. या आधीर्ी ओळ- 
 

‘सुांदर सतष्टी, सुांदर मानि, सुांदर जीिन सारे’ 
[‘मानव व सषृ्टी’- ‘काव्यफुले’ सानवत्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय (उ. नन. पृ. १७)] 

 
–ही तर सृष्टी व मानव याचं्यामधील एकात्मतेच्या साक्षात्कारार्ीर् ननर्ममती आहे! अशा 

पनरक्स्थतीत, जे नवद्वान ‘आधुननक पिगीताच्या धतीवरर्ी कृनत्रम रर्ना’ ठरवनू नतर्ी कुरे्ष्टा करू पाहात 
असतील, त्याचं्या संवदेनाक्षमतेर्ी तर कीवर् करावी लागेल. [‘सानहत्यातील तोतयेनगरी’- डॉ. स. ग.ं मालश े ‘तारतम्य’ 
(उ. नन. पृ. ६१)] अशी ही एकात्म अखंडता कविाळिारी सृजनगभच भाववृत्ती व त्या भाववृत्तीतून जीवनारे् 
दशचन देिारी नवशाल जािीव- ही जनसंस्कृतीच्या धारिपोर्षिाच्या संदभात मौल्यवान आहे. एका सुंदर, 
सूर्क, नमतव्ययी व कलापूिच गंुफिीतून अशी मौल्यवान जीवनदृष्टी उजागर करिारी ‘सृष्टी व मानव’ ही 
रर्ना त्यामुळेर् एक महत्त्वार्ी जनकनवता ठरते. 
 

‘मातीर्ी ओवी’ ही भनूमपुत्राला आवाहन करिारी कनवता मात्र ‘काळी’ आनि ‘पाढंरी’ र्ा मनहमा 
सागंत-सागंत तार्मकक नववरिावंर बेतली गेली आहे; व त्यामुळेर् ती सामान्य भावनात्मक पातळीवर 
रेंगाळत रानहली आहे. ‘फूलपाखरू आनि फुलार्ी कळी’ ही, कथात्म घािातून परुुर्षी जगार्ी भ्रमरवृत्ती 
उघड करिारी व वार्काला अंतमुचख करून प्रर्तनास प्रवृत्त करिारी कनवता नतच्या गद्यप्राय 
ननवदेनशलैीमुळे कलात्मकतेत डावी ठरत असली तरी, नतच्या अंतरंगातील प्रखर नैनतक दृष्टी व त्या 
दृष्टीतून पुरुर्षी भ्रमरवृत्तीर्ा केलेला स्पष्ट ननरे्षध- या बाबी जनसंस्कृतीच्या संवधचनासाठी मौल्यवान ठरतात. 

 
सानवत्रीबाईंच्या समाजप्रर्तनपर रर्नामंध्ये ‘नशकिेसाठी जागे व्हा’, ‘मनू म्हिे’, ‘ब्रह्मवतंी शतेी’, 

‘शूद्रारें् दुखिे’, ‘इंग्रजी माऊली’ (अभगं व पद्य), ‘शूद्र शब्दार्ा अथच’, ‘बळीरे् स्तोत्र’, ‘शूद्रारें् परावलंबन’ 
आनि ‘तयासं मानव म्हिाव ेका?’- अशा दहा कनवतारं्ा समावशे होत असून बोधपर कनवतामंध्ये ‘अज्ञान’, 
‘तेर् संत’, ‘श्रेष्ठ धन’, ‘बाळास उपदेश’, ‘नवस’, ‘बोलकी बाहुली’, ‘गुलाबारे् फूल’- या सात कनवतारं्ा 
समावशे होतो. 

 
‘नशकिेसाठी जागे व्हा’ मध्ये अनतशदू्र बंधुसमूहाला मुततीकनरता नवद्या आत्मसात करण्यारे् 

आवाहन करण्यात आले आहे. या कनवतेच्या तळाशी असलेली आत्मननष्ठा ही आत्मनवश्वासपूिच जनननष्ठार् 
होय. रर्ना सामान्यत्व ेकलापूिच असून कनवतेतील प्रधानभाव क्ातंीप्रवि मानवतेशी ननगडीत आहे. ‘मनु 
म्हिे’ या कनवतेरे् आशयकें द्र मनुस्मनृतप्रनित धूतचनीतीशी संबनंधत असून, यास्थळी कवनयत्रीर्ी आत्मननष्ठा 
ही कृनर्षननष्ठेत नवसर्मजत झाल्यारे् नदसून येते. कनवतेरे् रर्नासूत्र भावननक-माननसक स्वरूपारे् असून 
एकूि रर्नाबंध कलात्मक उतरला आहे. प्रर्तनार्ी पातळी मानव्यननष्ठ असून वतचमान नवर्षमतापूिच 
समाजव्यवस्थेकडून भनवष्ट्यातील न्यायपूिच समाजव्यवस्थेकडे होिारा येथील जािीवप्रवास हा 
जनससं्कृती- संदभात महत्त्वार्ा आहे. ‘ब्रह्मवतंी शतेी’ मध्ये कृनर्षकमच व नवद्याध्ययन याचं्या संयोगातून 
सुखसमदृ्धीर्ी प्राप्ती- हे आशयसूत्र असून कृनर्षननष्ठा हीर् येथे आत्मननष्ठेर्ी पातळी होय. 
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शूद्र हे शतेीब्रह्मार्ी मशागत करून अन्नपरब्रह्म जन्माला घालतात; अहंब्रह्माक्स्मवाले मात्र आयते 
खाऊन वर दारुड्यासारखे मतलबी नीती बरळतात : अशा नवरोधलयाच्या माडंिीनंतर कवनयत्री 
शतेीब्रह्माला नवदे्यर्ी जोड देण्यास सुर्नवते आनि र्मत्कार घडून यावा तसे ‘ब्रह्मवन्ती’ च्या सेवकाला 
‘ज्ञानवन्ती’ ही सुखसमदृ्धी प्रदान करते! [‘ब्रह्मवंती शतेी’- ‘काव्यफुले’ उ. नन. प.ृ २०] असा हा र्मत्कारर् या 
कनवतेच्या रर्नाबधंाला नजवतंपिा आितो. या कनवतेतील अथचगाभा हा (कृनर्षकमच) + (नवद्याग्रहि) = 
(सुखसमदृ्धी) असा पनरवतचनार्ा म्हिजे जीवनसमृद्धीर्ा मागचर् जनमनावर ठसवनू जातो. एक कलात्मक 
व प्रयोजनवती कनवताः एक जनकनवता म्हिून या रर्नेर्ा ननदेश करता येईल. 
 

‘इंग्रजी माऊली’ (पद्य) रे् आशयसूत्र ‘भिधमच’ नवरुद्ध ‘इंग्रजी सत्ता’ या नवरोधाशी ननगडीत असून 
नतरे् आवाहन जनसामान्यानंा आहे. या गीतातून एक प्रकाशाकाकं्षी भाववृत्ती उत्तरोत्तर गडद होत गेली 
असून, भावगभच अथाच्या सहजगुंफिीमुळे या रर्नेस कलात्मकता आली आहे. जनसंस्कृतीला पोर्षक अशा 
गुिनवशरे्षानंा या कनवतेत उठाव नमळाला आहे. ‘बळीरे् स्तोत्र’ ही कनवता बलुत्यारं्ी अक्स्मता 
रे्तवण्यासाठी अवतरली असून भावननक-बौनद्धक रे्तकाचं्या सीमारेरे्षवर झालेली नतर्ी बाधंिी नजवतं 
अशी आहे. या कनवतेतील भावगभच अथच हा जनमानसाला आकर्मर्षत करिारा असून प्रर्तनार्ा ओघ सुप्त 
मनातील प्रनतमा-प्रतीकानंी प्रगाढ होत गेलेला आहे. दास्यमुततीच्या पे्ररिास्त्रोतार्ी आळविी करून 
अक्स्मताजागतृी साधिे व अक्स्मताजागृतीतून जनसंस्कृती-संवधचनार्ी आकाकं्षा पल्लनवत करिे-यामुंळे ही 
कनवता मूल्यगभच झालेली आहे. ‘तयासं मानव म्हिाव े का?’ ही मानव्यकें द्री कनवताही आशयबीजाच्या 
स्वाभानवक नवस्तारामुळे रर्नादृष्ट्ट्या नजवतं वािते. प्रारंभी पशूचं्या तुलनेत मानवारे् श्रेष्ठत्व गृहीत धरिाऱ्या 
या कनवतेत अखेरीस पशू व मानव यामंधील मूलभतू एकात्मतेरे् भानदेखील अबानधत आहे. जानिवरे्ी 
कक्षाही व्यापक व सखोल असून प्रर्तनार्ी प्रत कडव्यागनिक उंर्ावत नेलेली आहे; आनि जनसामान्याचं्या 
संनर्त शहािपिाच्या भक्कम आसाभोवती हे प्रर्तन सतत गनतमान राखले गेले आहे. सुबोध वाच्याथचप्रधान 
माडंिीद्वारे मानवाला पशुत्वातून वर उंर्ाविे व अंती मानव-पशू एकात्मेर्ा सृष्टर्ैतन्य पातळीवर उद्घोर्ष 
करिे : या सवांमागे कवनयत्रीर्ी व्यापक जािीव कायचरत असल्यारे् नदसून येते. पशुहून उच्चतर पातळी 
गाठण्यार्ा श्रेयमागच दाखनविारी ही कनवता जनसंस्कृतीच्या नवकासार्ी जीवनमूल्ये अधोरेनखत करिारी 
मूल्यपूिच कनवता होय. 
 

सानवत्रीबाईंच्या बोधपर रर्नापंकैी ‘तेर् सतं’ ही कनवता तर सखोल नवधायक प्रर्तनार्ा प्रगल्भ 
पनरपाकर् म्हिता येईल. मानवी श्रेयसार्ी पनरभार्षा शब्दबध्द करिारी ही कनवता जनआवाहक असून या 
कनवतेद्वारा पूजनीय, वदंनीय, थोर (नवभतूी) आनि अखेरीस संत-असे र्ढत्या श्रिेीतील प्रर्तन-नवनीतर् 
सादर करण्यात आले आहे. यातील आशयबीजार्ा नवकास भावसूत्रान्वये होत गेला असून, त्यातून 
अवतरलेली साध्यासरळ एकसरी गंुफिीर्ी ही मालारर्ना सहजसुघि झाली आहे. ननरामय प्रर्तन, 
भावगभच अथारे् संश्लेर्षि व सहज तरंगत वर येिारे नवर्ार-कि (‘मानवारे् नाते ओळखिारे जे, तेनर् 
संत’) [‘तेर् सतं’- ‘काव्यफुले’ उ. नन. पृ. ८] यामुळे जनसंस्कृतीला वळि देिारी ही कनवता मलू्यवान ठरते. 
 

‘बोलकी बाहुली’ ही प्रर्तनपर परंतु इशारावजा असलेली कनवता म्हिजे दृष्टान्ताच्या अंगाने 
नवस्तारत जािारी नववकेशील ननष्ट्कर्षचप्रधान अशी रर्ना आहे. या कनवतेतील प्रर्तनार्ी प्रत व नवश्लेर्षिार्ी 
रीत यारें्वर पारंपनरक शहािपिार्ा प्रभाव जािवत असला तरी ‘नववकेार्ा आश्रय घेऊन दुनरते िाळा’- 
असा सहजसुंदर बोध देिारी ही कनवता मूल्यदृष्ट्ट्या महत्त्वार्ी आहे. ‘गुलाबारे् फूल’ या कनवतेमधून 
नवनवध प्रनतमायुग्माचं्या माध्यमातून एक बोध वार्कमनावर ठसनवण्यार्ा प्रयास जािवतो. ‘मानव हा 
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त्याच्या अंगभतू गुिामुंळे पशुहून वगेळा आहे.’- ही त्या बोधार्ी बठैक असून त्याभोवताली गंुफल्या गेलेल्या 
नवनवध अथचघिकारं्ा मेळ हा नवलोभनीय झालेला आहे. मानवारे् हे आगळेपि ठसनवताना कनवतेतील 
भावनाथच क्मशः अनधकानधक व्यापक होत गेला असून, प्रर्तनशलैीच्या मोकळेपिामुळे तो प्रभावशालीही 
झालेला आहे. त्यामुळे जनससं्कृनत-संदभात ही कनवता महत्त्वार्ी ठरते. 
 

काव्य, कवी व काव्यप्रनक्या यारें्बाबत सानवत्रीबाईंर्ा दृनष्टकोन स्पष्ट करिाऱ्या तीन तरी कनवता 
‘काव्यफुले’ या संग्रहात आलेल्या आहेत : (१) ‘द्रष्टा कवी’ (२) ‘नपवळा र्ाफा’ आनि (३) ‘खुळे काव्य व 
खुळा कवी’. यारें्पैकी पनहल्या दोन कनवतामंधून हा दृनष्टकोन गंभीरपिे अनभव्यतत होतो; तर नतसऱ्या 
कनवतेतून त्याकाळी रूढ असलेल्या कल्पनारंजक काव्यकलेर्ा पनरहास केलेला नदसतो. 

 
‘द्रष्टा कवी’ या कनवतेत काव्यप्रनतभा ही शभं ू व र्ण्डी यारें् वरदान असल्यार्ी मान्यता आलेली 

आहे; तर ‘नपवळा र्ाफा’ मध्ये र्ाफ्याच्या प्रनतमेतून आलेली काव्यरे्तक, काव्यमूल्य आनि काव्यसाथचतय 
यारं्ी अनभव्यतती साधली गेली आहे. ‘खुळे काव्य व खुळा कवी’ मध्ये मात्र, कवीनवर्षयीच्या खुळर्ि अशा 
प्रस्थानपत धारिेर्ा यथोनर्त उपहास केलेला नदसतो. ननखळ भारतीय जानिवचे्या या नतन्ही कनवतामंधून 
कवनयत्रीर्ी आत्मननष्ठा ही सहजपिे जनननष्ठेत प्रकवा ननसगचननष्ठेत पनरित झाली असल्यारे् नदसून येते. 
‘द्रष्टा कवी’ या कनवतेमधील भावनाथांर्ी नवशालता ही अबोध मनातून तरंगत आलेल्या प्रनतमानंी तोलून 
धरली असून त्यातील प्रर्तनप्रवाहदेखील सखोल व जािीवसंपन्न झाला आहे. ‘आदशच नजण्या’ च्या शोधात 
कवनयत्री एकीकडे द्रष्टेपिाला अद भतुार्ा दजा देत असतानार्, दुसरीकडे प्रनतसृष्टी ननमात्यार्ा 
आत्मनवश्वास आनि त्याच्या तपियेतून आकारास येिारी नदव्यदृष्टी- यारं्ाही गौरव करते; इतकेर् नव्हे तर 
ज्ञान, नवद्या, रसवत्ता यारं्ाही गौरव नदव्यसृष्टीरे् कारक या नात्याने करते. 
 

कधी कल्पी मी ‘णिश्व’ णमत्र आहे 
काव्य माझे हे प्रणिसतष्टी आहे. 
[‘द्रष्टा कवी’- ‘काव्यफुले’ उ. नन. प.ृ १८] 

 
‘नपवळा र्ाफा’ मधील भावनाथांर्ी नवशालता ही सषृ्टसंवदेना ते उच्चतर मानवीमूल्ये- अशा 

नवकासक्मातून प्रतीत होत असून या नवकासक्मात अबोधमनातील प्रनतमाचं्या उपक्स्थतीमुळे प्रगल्भता व 
प्रगाढता आलेली आहे. इतराचं्या सतंोर्षाकनरता स्वतःरे् संतपचि करण्यातला नपवळ्या र्ाफ्यार्ा आदशच हा 
जनससं्कृनत-संवधचनातील महत्त्वार्ा िप्पा म्हिावा लागेल. 
 

जैसे रिीला मदन खेळिी 
िैसे कणििे मन िेिणििो ॥ 
गूढपिे िो मनाि णशरुनी 
काव्य कराया उन्मुख करिो ॥ 
नेत्र नाणसका, रणसक मनाला 
ितप्ि करूनी, मरून पडिो ॥ 
[‘नपवळा र्ाफा’-‘काव्यफुले’ उ. नन. पृ. १२.] 

 
एकंदरीत, ‘द्रष्टा कवी’ व नपवळा र्ाफा’ या दोन कनवता जनसानहत्याच्या कसोिीवर उत्कृष्ट 

ठरतात; तशार् प्रबोधन मलू्यदृष्ट्ट्याही सकस ठरतात. पनहलीर्ी रर्ना क्मवार व सुसंवादी असून 
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सुरावली एकनजनसी आहे; तर दुसरीर्ी रर्ना र्क्ाकार नजन्यासारखी असून ती खोल खोल 
जािीवपातळ्या कवते घेत अखेरीस समतोल साधिारी बाधंीव अशी आहे. 

 
‘खुळे काव्य व खुळा कवी’ र्ी रर्ना मात्र नािकी स्वरूपार्ी असून स्थूल व भडक प्रनतमा व 

प्रसंगनर्ते्र याचं्यातून अनधकानधक वक्ता प्रतीतीस आििारी उतरली आहे. 
 

‘कस्ल्पि रििो कणि काव्य 
........... 
क्षिाि रडिो । रडि नाििो । देि आळणििो 
अघणिि रििो खुळे काव्य 
............... 
नजरेसमोर उभी परी 
पे्रम किीिर परी करी 
स्स्मि हासुनी । गोड बोलुनी । त्यास णिनिुनी 
जिळ घेऊनी िुांणबिसे 
किीच्या मनी णित्र णदसे’ 
[‘खुळे काव्य व खुळा कवी’- ‘काव्यफुले’ उ. नन. पृ. १८, १९] 

 
अशाप्रकारे कक्ल्पत व स्वप्नरंजक काव्यप्रिालीर्ा उपहास करीत असतानाही कवनयत्री 

व्यनतरेकाद्वारे का असेना; पि शवेिी जनप्रबोधनर् साधते. वरील नतन्ही कनवता नवर्ारात घेता, 
काव्यननर्ममतीकडे पाहाण्यार्ी सानवत्रीबाईंर्ी दृष्टी ही गंभीर, प्रर्तनशील, जनननष्ठ, वास्तवलक्ष्यी, ध्येयननष्ठ 
व आशावादी असल्यारे् नदसून येते. 

 
अशाप्रकारे ‘काव्यफुले’ मधील सानवत्रीबाईंर्ी कनवता ही (नतच्यातील संयतशील वृत्तीमुळे) 

प्रखरतेने तळपून जरी उठत नसली तरी अनंतमतः ती जनप्रवतचनक्षमर् आहे. जनसंस्कृतीरे् संरक्षि-संवधचन 
हेर् नतरे् प्रयोजन आहे. केशवसुतांच्या काव्य-ननर्ममतीस आरंभ होण्याच्या सुमारे तीस वर्ष ेआधी ‘काव्यफुले’ 
प्रनसद्ध झाली; ही एक वस्तुक्स्थतीर् असली तरी अभ्यासकासंमोर ती अगदी अलीकडेर् आली, ही देखील 
दुसरी वस्तुक्स्थती आहे. काव्यननर्ममतीर्ी पे्ररिा, काव्यारे् लौनकक नवर्षय, काव्यान्तगचत भाववृत्तीर्ी 
नवशालता, अस्सल आत्मननष्ठेर्ी सलगता व जानिवरे्ी बहुनवधता या बाबतींत सवच समकालीन कवी-
कवनयत्रींहून वगेळी अशी इहवादी जीवनननष्ठ कनवता गेल्या शतकाच्या ऐन मध्यात सानवत्रीबाईंनी नलनहली 
असून संकुनर्त व्यक्ततवादी जानिवरेे् व्यापक मानवी जानिवते उन्नयन करिाऱ्या जनननष्ठेच्या पनरसस्पशाने 
सानवत्रीबाईरं्ी ही कनवता मलू्यगभच झालेली नदसते. रर्नेच्या बाबतीत प्रायः परंपरेला अनुसरिारीर् ती 
असली तरी अनभव्यतती मात्र ती साधते समाजक्ातंीच्या आशयार्ीर्. नशवाय सानवत्रीबाईरं्ी ही स्फुि 
कनवता म्हिजे परकीय भार्षामंधील ‘सोननयाच्या खनजन्या’तील ठसठशीत डागारं्ी अनुकृती नसून, अस्सल 
जनससं्कृतीवर पोसलेल्या देशकालनवनशष्ट, स्वानुभवानधनष्ठत, समाजक्ानंतपर जानिवारं्ी ती सहज 
प्रामानिक अशी शभंर नंबरी अनभव्यतती आहे. परपुष्ट वा परभतृ नसून मौनलक व स्वतंत्र आहे. त्यामुळे खऱ्या 
आधुननक मराठी कनवतेच्या जनकत्वार्ा मान वस्तुतः सानवत्रीबाईनंा द्यायला हवा. परंतु ‘काव्यफुले’ला त्या 
काळी व्यापक प्रनसद्धी न नमळू शकल्याने या जीवनननष्ठ भावकनवतेर्ा पुढील नवकासर् खंुिला व नंतरच्या 
काळात केशवसुती तुतारी संप्रदाय, रनवनकरि मंडळ यादं्वारे व्यक्ततकें नद्रत संकुनर्त मध्यमवगीय वळिर् 
मराठी कनवतेला लाभत गेले. पुढे मढेकरकाळी नतच्यात नवीनता आली; तर लघुअननयतकानलकाचं्या 
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उठावातून नतने गतानुगनतकतेर्ी कात िाकली. खरे आियच तर हे की, सव्वाश े वर्षांतल्या या सगळ्या 
वळिावाकिानंंतर ‘आजर्ी कनवता’ ही पुन्हा एकदा उपेनक्षत समाजघिकाचं्या जीवनानुभवाकंडे वळली 
असून दनलत, ग्रामीि, आनदवासी, भिके, स्त्रीवादी-अशा नवनवध अंगानंी फुलत ती व्यापक 
जीवनजानिवकेडे ओढली जात असल्यारे् नदसून येत आहे. 

 
यार्ार् अथच असा होतो की, आजर्ी कनवता ही सानवत्रीबाईंच्या जनजीवनननष्ठ पे्ररिेर्ा मागोवा 

घेत समूहार्ा व समष्टीर्ाही नवकास साधू पाहात आहे. दुसऱ्या शब्दातं, सानवत्रीबाईंच्या भावकनवतेर्ा 
नवकास सव्वाश ेवर्षांच्या दीघचमूच्छचनेनंतर आता कुठे साधला जात आहे! 
 
बािन्नकशी सुबोध रत्नाकर- 
 

इ. स. १८९२ साली पुस्तकरूपात प्रनसद्ध झालेल्या या बावन्न कडव्याचं्या दीघचरर्नेर्ी सहा ठळक 
भागामंध्ये नवभागिी करण्यात आली आहे : (१) उपोद्घात (२) नसद्धता (३) पेशवाई (४) आगं्लाई (५) 
जोनतबा (६) उपसंहार. 

 
जोनतबापंासून सानवत्रीबाईनंा लाभलेल्या पे्ररिेर्ी शब्दरूप अनभव्यतती ‘उपोद्घात’ मध्ये आहे; तर 

भारतार्ा प्रार्ीन ते मध्ययुगीन अशा प्रदीघचकाळार्ा सामानजक इनतहास ‘नसद्धता’मध्ये सूत्ररूपाने आला 
आहे. ‘पेशवाई’ मध्ये मध्ययुगीन इनतहासक्माच्या अखेरीस आलेल्या पेशवाईतील सडलीनकडली 
समाजक्स्थती नोंदनवली गेली असून ‘आंग्लाई’ मध्ये इंग्रज-गौरवासोबतर् जनसामान्यारं्ी झालेली 
नीनतहीन अवस्था व या पाश्वचभमूीवर जोनतबारं्ा उदय हा भाग आला आहे. ‘जोनतबा’ या भागात स्त्री-
शूद्रानतशदू्राचं्या उत्थानाकनरता जोनतरावानंी नदलेला संघर्षच नर्नत्रत झाला असून जोनतबा-सानवत्री 
सहजीवनारे्ही नर्त्रि आले आहे; तर अखेरच्या ‘उपसंहार’ या भागात जोनतगौरव शब्दबद्ध झाला आहे. 

 
‘उपोद्घात’ मध्ये भजंुगप्रयात वृत्तातील र्ार कडवी समानवष्ट असून या भागारे् आशयकें द्र म्हिजे 

एक असे र्नरत्रसंकीतचन नदसते, ज्यारे् आवाहन गुलामीत नखतपत पडलेल्या स्त्रीशदू्रानंा आहे. कवनयत्रीर्ी 
आत्मननष्ठा येथे जोनतरावाचं्या माध्यमातून शूद्रसेवाननष्ठते नवलीन झाली आहे. रर्नेमागील सूत्रदेखील 
समपचिार्ी भाववृत्ती हेर् आहे. जोनतबानंा प्रिाम-अपचि-वदंन करताना वानहलेली शब्दसुमने ही शूद्रानंा 
सदैव पे्ररिादायी ठरावीत अशी येथे अपेक्षा आहे, कारि अपचि-वदंनार्ा नवर्षय त्याचं्या उद्धारकत्यांरे् 
गुिसंकीतचन हार् आहे. असे हे नवनवध अथचघिक परस्पराशंी औनर्त्यपूिच रीतीने जुळून आले असून त्यामुळे 
या रर्नेतून एक प्रसन्न व प्रगल्भ असा कृताथचभाव प्रतीत होतो. 

 
या लेखनातील प्रर्तन हे कृतज्ञता, सश्रद्धता व भक्ततभावना यानंी भारलेले असून त्यामागर्ी 

नवधायक जािीव ही जोनतबार्ी मानसपूजा बाधंीत असतानार् शूद्रजनानंा संबोधून इनतहासार्ा ओघ 
बदलण्यार्ी हाक देऊ इक्च्छते. ‘सदोदीत हे काव्य आन्हीक व्हाव’े- अशी अपेक्षा व्यतत करतानार् आपि 
‘गुलामी जनारं्ा इनतहास’ नलहीत असल्यारे् सानवत्रीबाईं स्पष्ट करतात. यातर् अशा या जुलुमी 
इनतहासार्ा ओघ बदलण्यार्ी हाक गर्मभत आहे. 
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एकंदरीत, उपोद्घातार्ा स्थायीभाव कृतज्ञता आनि जािीवसंक्मि याचं्याशी ननगनडत असून 
उद्धारकत्याबद्दल कृतज्ञ गौरवबुद्धी व पूज्यभाव ही जनससं्कृतीर्ी अहेव लेिीर् या रर्नेतून आनवष्ट्कृत होत 
आहेत. 

 
‘नसद्धता’ या दुसऱ्या भागात भजंुगप्रयातातील बारा कडवी समानवष्ट असून, रानिी, तातचरापंासून 

आधुननक शूद्रशोर्षकापंयंत क्माने पुढे आलेल्या घिकारं्ी माडंिी ‘जेते नवरुद्ध शूद्र’ या सूत्रान्वये या भागात 
झाली आहे. 
 

णस्त्रया शूद्र सारे गुलामी गुहेि 
पशूसारखे राहिी िे कुपाि 
शकिा 
अिीशूद्र झाले स्िधमी कुपात्री 
स्िधमी अिी यािना शूद्र भोगी  
[‘नसद्धता’- ‘बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर’, सानवत्रीबाई फुले 
‘समग्र वाङ्मय’ उ. नन. पृ. ८३] 

 
असे या भागारे् आवाहन ‘नजत’ अशा शदू्र दासानंा आहे व कवनयत्रीर्ी आत्मननष्ठा ही 

शूद्रकल्यािाच्या आकाकें्षने भारावनू ‘जनननष्ठ’ेत नवसर्मजत झाली आहे. 
 
‘नसद्धता’ या भागातील नवनवध घिनाप्रसंग हे इनतहासाच्या भावननक आकलनाच्या अनुरोधाने 

अवतरले असून त्यारं्ा ओघ सुद्धा अत्यंत स्वाभानवक असार् आहे. यातील आशयघिक हे परस्पराशंी 
भावसघनता, स्पष्टता व संतुनलतता या अनुबंधानंी जोडले आहेत. भारतीय संस्कृती-संघर्षाबाबतरे् 
कवनयत्रीरे् आकलनही जोनतरावाचं्या प्रर्तनानुरोधानेर् पुढे जात असून सामनूहक अरे्तनातील प्रार्ीन 
प्रनतमानंी या भागातील माडंिीला प्रत्ययकानरता आिनू नदली आहे. 

 
स्त्रीशदू्रदास्य नष्ट करून समता प्रस्थानपत करण्यार्ा पनरवतचनमागचर् यातून सूनर्त होत आहे. 

मानवारे् अमानवीकरि करिाऱ्या प्रहदू उच्चविीयाचं्या अमानुर्ष संस्कृतीनवरुद्ध संघर्षच उभा करण्यार्ी या 
रर्नेमागील भनूमका ही जनसंस्कृतीच्या नवकासासाठी महत्त्वार्ी असून त्यामुळे या लेखनाला उच्च 
जनसानहत्य-मूल्य प्राप्त होते. 

 
‘पेशवाई’ या नतसऱ्या भागातून ठळकपिे पुढे येते ती समकालीन अभद्र वास्तवता :- 

 
‘स्िपत्नीस धाडी णनलाजी पिी ग 
छळे िाह्मिाला अशी शिैशाही 
मुखा बोलिी ही जळो पेशिा...... 
छळी स्त्रीस शूद्रा बहू पेशिाई’ 
[‘पेशवाई’- उ. नन. पृ. ८४] 

 
स्त्रीशदू्रानंा आवाहन करताना कवनयत्रीच्या आत्मननष्ठेरे् अवतरि सहजर् स्त्री-शूद्र कल्यािननष्ठते 

झालेले नदसते. या संपूिच रर्नेमध्ये प्रर्तनार्ा ओघ व ननवदेनार्ा ओघ हे एकरूप झाले असून घिनामंागील 
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सूत्र हे कालानुसारी झालेले आहे. जनसामान्याचं्या आशाआकाकं्षा व कष्टमय जीवन याचं्या बाबतीत तिस्थ 
‘साक्षी’ वृत्ती धारि करून त्याचं्या जीवनक्मावर नवदारक प्रकाश िाकिारे हे प्रर्तन क्माक्माने प्रभावी 
होते गेले असल्यारे् जािवते. याच्या मुळाशी अथात तीव्रप्रखर व अनभप्रायगभच प्रनतमारं्ी योजना आहे. तसेर् 
जनसामान्याचं्या सामूनहक शहािपिाच्या प्रभावके्षत्रात व नव्या न्यायमूल्याचं्या प्रकाशात कवनयत्रीने या 
स्थळी नोंदनवलेला गुलामी वृत्तीर्ा ननरे्षध हा जनसंस्कृती संवधचनास उठाव देिारार् आहे. एकंदरीत 
पाहाता, रर्नादृष्ट्ट्या फार आकर्षचक नसला तरी, ‘पेशवाई’ हा भाग मूल्यदृष्ट्ट्या सकस आहे. 
 

‘आंग्लाई’ या र्ौर्थ्या भागात एकूि अकरा कडवी असून, पेशवाईच्या ऱ्हासानंतर सुक्स्थर झालेल्या 
इंग्रजी राज्यातील निस्ती जीवनमूल्यारं्ा गौरव या भागात करण्यात आला आहे. तसेर् जोनतबाचं्या 
संभवार्ी पूवचपीनठकासुद्धा (पढुील शब्दातं) देण्यात आली आहे- 
 

मनुष्ट्ये णशकाया असे पात्र प्रािी 
िदे आांग्लशाही अणभजाि िािी.... 
अडाण्यास देिी णशकाया सुसांधी 
दरोडे, खुनी, िौय ृगुन्यास बांदी......... 
लळा लािुनी णशकणििी शूद्र बाळाां ॥ 
[‘आंग्लाई’- उ. नन. पृ. ८५] 

 
या भागातील आवाहन स्त्रीशूद्रासंकि जनसामान्यानंा असून, कवनयत्रीर्ी आत्मननष्ठा ही इथे 

स्त्रीशूद्रगौरवभावात अवतरलेली नदसते. या भागार्ी रर्ना जुळ्या पानामंधून उगवत्या कोंबासारखी असून 
एकीकडे इंग्रजी सत्ता, तर दुसरीकडे ज्ञानवनंर्त प्रजा व यांच्या मध्यात जोनतबारं्ा उदय-अशी ही गंुफि 
नतन्ही अथचघिकामंध्ये समतोल साधिारी आहे. आशयबीजार्ा नवकास स्वाभानवक रीत्यार् होत आलेला 
असून नवस्तार हा ननवदेनाच्या ओढीने गनतमान झालेला जािवतो. या भागातील नवनवध अथचघिकारं्ी 
परस्परगंुफि सहज भावसघन असून नतसाव्या कडव्यातील दृष्टान्ताद्वारे उमलून आलेली नाट्यात्मता ही 
त्यात भरर् घालून जाते : 
 

म्हिे बाांध शेिी पहा या णिहीरी 
पहा पीक माझे कशी छान ज्िारी 
मला गौरकान्िा िशी गोड पुत्री 
असा दांभ ज्याला नसे िो सुपात्री 
[‘आंग्लाई’- उ. नन. पृ. ८६] 

 
स्त्रीशदू्रानद सामान्यजनाचं्या आकाकं्षानंा उद्गार देिारी नवशालता हा या भागातील ननवदेनार्ा 

महनीय नवशरे्ष असून, आगं्लकालीन जनतेच्या श्रेयशून्य पशुवृत्तीवरील यास्थळीरे् प्रर्तन डोळ्यात 
झिझिीत अजंन घालिारे उतरले आहे. या भागातील जनक्स्थतीरे् आकलनही प्रनतमाचं्या बाधंिीतून 
अवतरले असून प्रर्तनार्ा ओघ हा सत्त्वहीन मािसापासून सुरू होऊन स्वत्वसंपन्न महामानवाच्या ओढीने 
गनतमान झालेला आहे. मानवता मूल्याच्या ओढीतून शब्दबद्ध झालेले हे प्रर्तन जनसंस्कृती-संवधचनाच्या 
संदभात नवधायक तसेर् आश्वासक असे उतरले आहे. त्यामुळेर् हा भाग जनसानहत्यदृष्ट्ट्या मौल्यवान 
ठरतो. 
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‘जोनतबा’ हा ‘सुबोध रत्नाकरा’र्ा पार्वा भाग र्ौदा कडव्यामंध्ये सामावलेला असून, 
स्त्रीशदू्रदनलताचं्या उत्थानारे् स्वप्न साकार करिाऱ्या जोनतबारें् कायचरूप र्नरत्र यात समानवष्ट आहे. 
नवपनरत पनरक्स्थतीला पुरून उरिारे जोनतबांरे् नायकत्व हा यातील मनोवधेक नवशरे्ष म्हिावा लागेल. 
पुढील शब्दामंध्ये आलेला जोनतगौरव पाहावा- 
 

िुकाराम जैसा िसा सांि जोिी 
सुधा ज्ञान देई जना रीणिभािी । 
पुढारी णक्रयाशील द्रष्टा प्रणसद्धी 
िदे जोणि रूढी असे िी अणसद्धी ॥ 
शकिा 
सिी धन्य मािा यिी धन्य णपिा 
िया िांणदिे आदरे जोणिकान्िा ॥ 
[‘जोनतबा’- उ. नन. पृ. ८८] 

 
अशा सहजसाध्य, भावसंपन्न माडंिीमुळे (अन्यथा घिना-तपशीलानंी रूक्ष बनू पाहािारा) हा भाग 

नर्त्ताकर्षचक झालेला आहे. 
 
या भागारे् आवाहन शूद्रजनानंा असून कवनयत्रीर्ी आत्मननष्ठा ही यात सत्यशोधक मानवननष्ठा बनून 

रानहलेली आहे. कालौघाने र्नरत्र तपशीलाच्या खुिा जागवीत असतानार् आंतनरक क्स्नग्ध 
भावसामर्थ्यासह त्यातल्या मूल्यदशी भागावर दृष्टी नखळवनू ठेवण्यारे् कसब यात साधले आहे. इथला 
आशयबीजार्ा नवकास हा अत्यंत स्वाभानवकपिे परंतु मूल्यभावानुरोधाने होत गेला असून जोनतबाला तो 
‘संत जोती’ या मूल्यपूिच प्रनतमेत भक्कमपिे प्रस्थानपत करीत आहे. अथचघिकांर्ा इथला परस्पर मेळ हा 
नजवतं नर्त्रदशी, व मनोहारी झालेला असून, एकंदरीत पाहाता हा भाग आशयात सकस व रर्नेत 
कलात्मक उतरला आहे. 

 
व्यापक जनसेवरे्ा व जोनतबाच्या उपक्मारं्ा गौरव हा या भागात सवचदूर पसरलेला असून येथील 

प्रर्तनप्रवाह हा त्या नदव्य र्नरतापुढे नतमस्तक होताना नदसतो व त्याच्या कतृचत्वार्ा एक-एक नर्रा 
प्रक्षाळत पुढे जातो. त्यामुळे येथील र्नरत्रदशचन हे एकीकडून पाहाता संकलनात्मक तर दुसरीकडून 
मूल्यदशचनात्मक झालेले आहे. पनरवतचनार्ा वस्तुपाठ शोभिारे हे जीवनर्नरत्र दनलत-ननराधार नस्त्रया, 
र्ुकलेल्या तरुिी व अबोध मुलेमुली यानंा नशक्षिारे् ससं्कार व समतेर्ा सशतत उद्घोर्ष-या नदशनेे पुढे 
जाताना सामान्य वार्काच्या मनात पनरवतचनार्ी उमी जागनविारे उतरले आहे. जनसंस्कृतीर्ा धीरोदात्त 
नायक अशा जोनतबार्ी अतंःस्थ ऊजार् जिू या भागात शब्दरूप घेऊन अवतरावी इतके हार्मदक सहसंवदेन 
लाभल्यामुळे हा भाग जनसानहत्य म्हिनू अत्यतं सकस व समृद्ध उतरला आहे. 

 
‘उपसंहार’ या अखेरच्या भागात केवळ पार् कडव्यारं्ा समावशे असून या स्थळी कवनयत्रीच्या 

दृष्टीतून जोनतबाच्या जीवनकायारे् मूल्यदशचनर् साकार झाले आहे. ‘कृनतशूर तैसा खरा ज्ञानयोगी’- असा 
इथला मूल्यननिचय आहे. हा मूल्यननिचय देतानार् ‘सुबोध रत्नाकर’ हे संपूिच काव्य रर्ण्यामागर्ी पे्ररिा 
देखील ग्रनथत झालेली आहे : 
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मनी कल्पना छान गोष्टी रिािे 
जना ग्राय होईल ऐसेणि गाि े। 
मनी इच्छुनी काव्य केले स्िभािे 
िुम्ही गाउनी त्यािले सत्य घ्यािे ॥ 
[‘उपसहंार’- उ. नन. पृ. ८९] 

 
ही ती पे्ररिा होय. ननराधार दनलत-पीनडत व शोनर्षतानंा आवाहन करिाऱ्या सानवत्रीबाईरं्ी 

आत्मननष्ठा ही थेि जनननष्ठते रूपान्तनरत झाली असल्यार्ी प्रतीतीदेखील यास्थळी येते. या भागातील 
तीन-पंर्माशं नहस्सा हा जोनतबाचं्या कायाच्या मूल्यमापनार्ा आहे तर अखेरर्ा दोन-पंर्माशं नहस्सा हा 
समारोपीय ननवदेनार्ा आहे. अखेरच्या या भागात लेखनार्ी पे्ररिा, काव्यरर्नेरे् प्रयोजन व रनसकाच्या 
प्रनतसादार्ी अपेक्षा स्पष्ट उमिली आहे. उपोद्घाताच्या र्ार कडव्यातंील प्रकिनाशीही यारं्ा साधंा नीि 
जुळिारार् आहे : 
 

जयािे मुळे मी कणििा रणििे 
जयािे कत पे िह्म-आनांद णित्त े। 
जयाने णदली बुणद्ध ही साणित्रीला 
प्रिामा करी मी यिी जोणिबाला ॥ 
[‘उपोद्घात’- उ. नन. पृ. ८१] 

 
‘उपसंहारा’ र्ी रर्ना साधी व स्वाभानवक असून त्याच्या अथचघिकामंधील गनतशील परस्परसंबधं 

हे त्याला कलात्मक बनवनू गेले आहेत. यातील आशयार्ा आवाका मानवजातीएवढा नवशाल असून, 
कवनयत्रीच्या प्रर्तनात समपचिार्ी आर् असली तरी वास्तवारे् प्रकिन मात्र अत्यंत तिस्थपिे झाले 
असल्यारे् स्पष्ट होते. नवश्लेर्षकतेऐवजी दशचनप्रधानता हे या लेखनारे् वैनशष्ट्ट्य असून पुरािे-कथा-इनतहास 
आप्रदशी ननगडीत वधेक प्रनतमा दशचनामुळे यारें्मधून त्याला सखोलता व प्रगल्भता प्राप्त झालेली आहे. 
जनससं्कृतीच्या एका प्रखर व खंद्या पुरस्कत्यारे् ज्ञानमय तथा नक्याशील रूप या काव्याद्वारे आदशचरूप घेत 
असून, अशा आदशांच्या बळावरर् जनता स्वतःच्या जीवनउजेला नक्यारूप देत योग्य मागाने वािर्ाल 
करू शकेल अशी श्रद्धा या रर्नेच्या मुळाशी नदसते. अथात जनसानहत्य म्हिून हे लेखन मौल्यवान ठरते. 

 
साकल्याने ‘सुबोध रत्नाकरार्ी’ रर्ना डोळ्यापुढे ठेवता असे जािवते की, उपोद्घात व उपसंहार 

याचं्या दरम्यानच्या सहजसवंादी बाधंिीतून साकारलेली ही रर्ना एखाद्या र्क्ाकार उद्यानासारखी आहे. 
नतर्ी सहा भागारं्ी वगेवगेळी सहा आशयकें दे्र असूनही हे सहा भाग आतंनरक बधंानंी परस्पराशंी मोठ्या 
आत्मीयतेने जुळलेले आहेत. या सवांच्या कें द्रस्थानी (स्मनृतरूपात) नवराजमान असलेल्या एका 
युगनायकाच्या र्नरत्रसंकीतचनातून कारंजापं्रमािे युगजानिवारें् व युगमूल्यारें् स्त्रोत उसळून कें द्राकडून 
पनरघाकडे वाहात आहेत. वण्यचनवर्षयाशी असलेल्या अव्यनभर्ारी ननष्ठेमुळे व कवनयत्रीच्या सहज-स्वाभानवक 
आत्मीयतेमुळे यात ओघसंपन्न अशी कलात्मकता अवतरली आहे हे स्पष्ट आहे. ‘सदोदीत हे काव्य आन्हीक 
व्हाव’े [‘उपोद्घात’- उ. नन. प.ृ ८१] अशी अपेक्षा जनसामान्याकंडून बाळगिाऱ्या कवनयत्रीच्या अंतरंगातील स्त्री-
शूद्र-पददनलताबंद्दलरे् व त्याचं्या उद्धारकत्याबद्दलरे् सारे उत्कि-सुंदर कोमल भाव या रर्नाबंधात 
आत्मीयतेने नमसळून जाऊन मानवी मूल्यभावात नवसर्मजत झाले आहेत. ही एकंदर रर्ना त्यामुळे सुबक, 
सुंदर व मूल्यपूिच उतरली आहे. 
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..‘सुबोध रत्नाकर’ मागील पे्ररिा ही बावन्नकशी युगउद्धारार्ी आहे यात मुळीर् संशय नाही. पती 
जोनतबाचं्या ननधनानंतर गतायुष्ट्यारे् प्रसहावलोकन करताना सानवत्रीबाईंना जोनतबा-सानवत्री युग्माच्या 
भावजीवनदशचनाच्या अगर ममताग्रस्त व्यक्ततगौरवाच्या पे्ररिेने झपािलेले नाही; तर त्यानंा झपािले ते 
युगजािीव आनवष्ट्कृत करण्याच्या पे्ररिेने! आनि ही बाबर् बोलकी आहे. जोनतबा हे युगनायक असल्यामुळे 
त्यारें् कायचरूप र्नरत्र व एकंदर सामानजक दृनष्टकोन यानंी या दीघचरर्नेर्ा महत्त्वार्ा भाग व्यापला हे खरे 
असले तरी वस्तुतः बावन्नपकैी अठरा कडवीर् जोनतबार्नरताशी ननगडीत अशी आहेत. ननवदेनार्ा एकूि 
रोख व आवाकार् असा काही आहे की, युगायुगापंासून भारतभमूीवर र्ालत आलेल्या जेता-नजत संघर्षारे् 
व त्यातून जन्मलेल्या अमानवी शूद्रत्वारे् प्रमेय; आनि त्या प्रमेयाच्या दाहक पाश्वचभमूीवर जोनतबानंी नदलेला 
मानवमुततीर्ा अभतूपूवच लढा हेर् ..‘सुबोध रत्नाकर’ मधून सानवत्रीबाईंना अपेनक्षत असलेले दशचन 
असल्यार्ी खात्री होते. पती जोनतबाच्या नशकविुकीने, नवर्ारसहभागाने, प्रत्यक्ष कायाने व एकंदरर् 
जीवनसंघर्षाने सानवत्रीबाईंरे् व्यक्ततत्व अंतबाह् वढेलेले असले तरी स्वतः सानवत्रीबाई हेर् युगजानिवचे्या 
आरे्ने र्ैतन्यमय बनलेले एका ननर्भ्रातं स्त्रीरे् जनसमर्मपत व्यक्ततत्व होते; प्राप्तकाळाच्या ऐरिीवर 
नवपनरतारें् आघात झेलूने शभंर नंबरी जनननष्ठेने तळपून उठलेले ते समथच स्त्रीत्व होते; ही बाब ...‘सुबोध 
रत्नाकर’च्या एकंदर आशय-आकृतीमधून स्पष्ट होते. जनसामान्यानंा थेि आवाहन करिारी साध्यासरळ 
शब्दाथांर्ी ही माडंिीसुद्धा अंतरीच्या जनननष्ठेमुळे ‘जनसानहत्य’ ठरते. 

 
सानवत्रीबाईंच्या सानहत्यननर्ममतीर्ा-अथात ‘काव्यफुले’ आनि ‘बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर’ या 

दोहोंर्ा-एकनत्रत नवर्ार केल्यास त्याचं्या काव्यकळे संबंधात काही ठळक वैनशष्ट्टे्य हाती लागतात. 
जनकल्यािाच्या तीव्र भावनेने थरारिारे आशयबीज, भारतीय सामनूहक नेनिवचे्या अनुरोधाने होत गेलेले 
त्या बीजारे् सहज नवकसन आनि या नवकसनाला उठाव देिारी जनजीवनव्यापी आत्मननष्ठा ही ती वैनशष्ट्टे्य 
होत. या वैनशष्ट्ट्यारें् दशचन जनसानहत्य-मूल्यननकर्षाचं्या [‘जनसानहत्य’ डॉ. सुभार्ष सावरकर, ‘अक्षरवैदभी’ ऑनोनड ९६, 

सपंा. डॉ. सुभार्ष सावरकर, जनसानहत्य साधना अम. पृ. ९] अनुरोधाने घडनवण्यार्ा नम्र प्रयत्न प्रस्तुत लेखाद्वारे करण्यात 
आला आहे. क्ानंतज्योती सानवत्रीबाईरं्ी सानहत्यननर्ममती म्हिजे मराठी सारस्वतारे् एक सहजसुंदर लेिेर् 
होय, हे यावरून स्पष्ट व्हाव.े 
 

✸ 
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अशी जगली साणित्रीबाई 
 

नणलनी लढके, अमराििी 
 

जन्माला आलेल्या सवच व्यतती जगतात. जीवनात बालपि, यौवन, वृद्धत्व या नैसर्मगक प्रनक्येत 
प्राप्त पनरक्स्थतीत जगतात आनि एक नदवस सपंतात. काही व्यक्तत मात्र अशा ननयतीच्या रहािगाड्यातं 
नफरतानाही आपले जीवन जाळून समाज जीवनात प्रकाश देतात. ठरनवलेल्या उनद्दष्टानुसार अडर्िींर्ी 
तमा न बाळगता मागच र्ालतात व म्हिून त्या ससं्मरिीय ठरतात. त्याचं्या जीवनकाळात त्यारें् नवर्ार 
समाजाला नदशा दाखनवतात. त्याबद्दल आपि त्याचं्याबद्दल कृतज्ञता व्यतत करतो. त्यारें् स्मरि करून 
त्यानंा अनभवादन करतो. त्यात कृतज्ञतेसोबतर् व्यक्ततपूजेर्ा भावसुद्धा असू शकतो. व्यक्ततंरे् जीवन मात्र 
यापेक्षाही काही वगेळे असते. ते संस्मरिीय तर असतेर्, तसेर् ते अनुकरिीयही असते. कारि 
भतूकाळातील त्या जीवनारे् प्रर्तन वतचमान काळातही उपयुतत ठरते. वतचमान सामानजक पनरपूिच आशय 
त्यात जािवतो. तो सामानजक आशय आजही बदललेल्या जीवनननष्ठानंा सुद्धा कल्यािकारी व मागचदशचक 
ठरू शकतो. अशा संस्मरिीय, अनुकरिीय आनि मागचदशचक तत्त्वारं्ा, नवर्ारारं्ा सानवत्रीच्या जीवनातून 
शोध घेण्यार्ा, हा अल्पसा प्रयत्न. 

 
क्ानंतज्योती सानवत्री आई-वनडलाचं्या कुिंुबात सवच सामान्य व्यततीप्रमािेर् जन्मली. एखाद्याच्या 

आशीवादारे् फळ असल्यामुळे नतला असामान्य कायाकनरता बळ नमळाले; असे समजण्यारे् कारि नाही. 
त्यामुळे नतच्या जन्माच्या प्रकवा कायाच्या मागे र्मत्कारारे् वलय लावण्यार्ी गरज नाही. ग्रामीि भागातील 
र्ार दोन मुलींसारखे सानवत्रीरे् बालपि गेले. ओरे् खोर्ून प्रर्रे्च्या झाडाला दगड मारून प्रर्र्ा पाडून 
खािे या सारखे बालसुलभ कृतींरे् जीवनही नतने अनुभवले. त्यावळेेच्या समाजधारिेनुसार बालवयातर् 
नतरे् लग्न झाले. लग्नाच्या वळेी सानवत्रीरे् वय नऊ वर्षारे् असल्यार्ा उल्लखे आहे. सासरी आल्यावर घरात 
असलेल्या पूवापार र्ालीरीती, परंपरेनुसार कुळार्ार वगैरेही नतला पार पाडावा लागला असेल, जोनतबाने 
सानवत्रीच्या नठकािी ज्ञानज्योत पेिवपेयंत त्यानंा अवतीभवतीच्या समाजात रूढ झालेले जीवनर् 
स्वीकारिे अननवायच असिार. जोनतबानंी सानवत्रीला नशकनवले. सानवत्रीच्या नठकािी ज्ञानज्योत पेिली 
आनि एके काळर्ी ही सामान्य गृनहिी पुढे क्ातंीयुगार्ा आरंभ करून नर्रंतन झाली. 

 
व्यतती-नवकासाकनरता बालवयात ससं्कार होण्यार्ी गरज आपि सवचर् मान्य करतो. सानवत्रीने 

यापेक्षा एक वगेळा नवर्ार नसद्ध करून दाखनवला. एखाद्या व्यततीरे् बालपि बाळबोध वळिाच्या कुिंुबात 
गेले तर त्या व्यततीला क्ानंतकारी नवर्ारारें् बाळकडू नमळू शकत नाही. तरीही जीवनात योग्य मागचदशचन व 
प्रगतीर्ी सधंी नमळाली तर अशी व्यतती ही स्वतःर्ा नवकास करू शकते. इतरानंा मािसू म्हिनू 
जगण्यासाठी मागचदशचन व बळ देते. मानवी कल्यािाकनरता स्वतः कािेकुिे तुडवनू पायवाि तयार करू 
शकते. व्यततींच्या सुप्त शततीर्ा नवकास करण्याकनरता संधी नमळावी. योग्य मागचदशचन नमळाव.े व्यततीर्ा 
तो जन्मनसद्ध मानवी हक्क आहे. तो हक्क जन्म, प्रलग, धमच अथवा कोित्याही कारिाने नाकारला जाऊ नये 
हार् नवर्ार क्ानंतज्योती सानवत्रीच्या उदाहरिाने नसद्ध होतो. 

 
सानवत्रीर्ा कायचकाळ दीडश े वर्षापूवींर्ा. एका शतकापूवी नतर्ी जीवनज्योत नवझनू गेली. 

त्याकाळात भारतीय समाजव्यवस्थेत स्त्री-पुरुर्षाचं्या कायचके्षत्राबंद्दल नभन्ननभन्न कल्पना रूढ. दोघारें् 
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धमार्रिारे् ननयमही नभन्न, अनधकार नभन्न एकूिर् स्त्रीरे् कोित्यार् के्षत्रात स्वतंत्र अक्स्तत्व मान्य नव्हते. 
अशा लोकमत प्रवाहाच्या नवरोधात सानवत्रीने कायच केले. नतरे् कायच ज्याचं्या नहताला बाधक होते अशा 
समाजातील तथाकनथत पंनडतारं्ा नतला नवरोध होता. ज्याचं्या नहतारे् ती कायच करीत होती, ते अज्ञानामुळे 
पारंपनरकतेत गुरफिले होते. म्हिून त्यारं्ाही आधार नव्हता. असा तो कायार्ा दृष्टीने अगदीर् प्रनतकूल 
काळ होता. आज आमच्या सामानजक धारिा बदलल्या. आम्ही लोकशाही जीवन पद्धतीला अनुरूप जीवन 
ननष्ठा स्वीकारल्या. या पनरवतचन काळातही त्या काळातील सानवत्रीच्या कायात आजर्ा सामानजक आशय व 
कायार्ी नदशा अद्यावत आहे. 
 

‘णशका आणि णशकिा’ 
 

हा संदेश आधुननक काळातील अनभनव असा समजला जातो. सानवत्रीने हा नवर्ार आपल्या प्रत्यक्ष 
जीवनात आर्रला. व्यततीला मािूस म्हिून जगण्याकनरता नशक्षिार्ी गरज आहे. हा नवर्ार आजही 
महत्वार्ा वाितो. जोनतबा समाजाला हा नवर्ार िाहो फोडून सागंत होते. त्याला प्रनतसाद नदला प्रथम 
सानवत्रीने! लग्नानंतर जोनतबारं्ी नशदोरी शतेात नेिारी सानवत्री, नशकली. जनमनीर्ी पािी आनि झाडाच्या 
डहाळी हाती धरून नतने अकं, अक्षर नगरनवण्यार्ा शुभारंभ केला. जोनतबारे् मागचदशचन होते. गृनहिी म्हिनू 
प्रापनंर्क, घरकामाच्या जबाबदारीतून सुिका नव्हती. शतेकऱ्याच्या पत्नीरे् जीवनही ननभवाव ेलागत होते. 
तरी नतने नशक्षिात प्रगती केली. भारतातील प्रौढनशक्षिातील पनहली नशष्ट्या सानवत्री ठरली. 

 
सानवत्री नशकली ती नोकरी नमळवनू सुखी व्हाव े म्हिनू नव्हे, केवळ जोनतबार्ी इच्छा म्हिूनही 

नव्हे; तर नशक्षिारे् महत्त्व मनोमन जािले म्हिनू नशकली. त्याकनरता छळ, प्रनदा नालस्ती, गंुडारं्ी 
दहशत, सवचर् नतने सोसले. एवढेर् नाही तर सासऱ्याचं्या र्ार प्रभतीर्ा आसरा सोडून जोनतबाबंरोबर 
घराबाहेर पडून एक प्रकाररे् वनवासी जीवनही स्वीकारले. स्वतः तर आदशच प्रौढ नशष्ट्या ठरलीर्. त्यार् 
बरोबर राहत्या घरात प्रौढ भनगनींरे् रात्रीरे् वगच र्ालवनू नशनक्षकाही बनली. सानवत्री प्रौढ नशक्षि कल्पनेर्ी 
गंगोत्री आहे; हे नाकारिे म्हिजे कृतघ्नपिार् ठरेल. 

 
समाजाच्या वाईि क्स्थतीरे् कारि अज्ञान आहे. ते दूर करण्याकनरता नशक्षि हे साधन आहे, ते 

नशक्षि मुलींना देण्यासाठी, नशक्षकार्ी उिीव दूर करावी, म्हिून सानवत्री नशनक्षका बनली. तो नवर्ार 
समाजात रुजनवण्याकनरता काव्यारे् भार्षिारे् माध्यमही नतने वापरले. ‘णिदे्यणििा गेले िाया । झाले पशू । 
असे सागंून ‘स्िस्ि नका बसू । णिद्या घेिे’ असे समाजारे् प्रबोधन केले. फतत उपदेश करून थाबंली नाही 
तर नशकनवण्याकनरता नवनामूल्य सेवा केली. सानवत्री भारतातील पनहली नशनक्षका, पनहली प्रनशनक्षत 
नशनक्षका, पनहली भारतीय मुख्याध्यानपका आनि पनहली प्रौढ नशक्षि मागचदर्मशका ठरली. प्रौढानंा नशक्षि 
घेण्याकनरता प्रवृत्त करण्यासाठी सानवत्रीने रर्लेली कवने आजही नततकीर् पनरिामकारक ठरतात. ती 
म्हिते, ‘अनभमानाने जगण्यासाठी, नशकून घ्या, जा शाळेला । 
 

मनुष्ट्यािा खरा दाणगना, णशक्षि आहे घ्या िला । 
जा शाळेला, जा शाळेला । 
न कुरकुरिा, न आळसिा, शाळेि जाऊ णशकू िला ॥ 

 



 अनुक्रमणिका 

आज नशक्षिारे् उनद्दष्ट म्हिजे व्यततीर्ा सवांगीि नवकासही कल्पना आपि स्वीकारली. सवांगीि 
नवकासात अक्षरज्ञान, अंकज्ञान यानशवाय भावननक व सामानजकतेर्ा नवकासही अपेनक्षत आहे. नशक्षि आनि 
नीतीनशक्षि हे एकात्म असावे, असेही आज बोलले जाते. सानवत्रीने नेमका या आधुननक वाििाऱ्या 
उनद्दष्टारं्ा त्या काळात स्पष्ट उल्लेख केला आहे. नशक्षिाच्या अनंतम उनद्दष्टाबद्दल सानवत्री म्हिते- 
 

‘णशक्षिाने मनुष्ट्यत्ि । पशुत्ि हििे पहा ।’ 
 

समाज प्रबोधन करताना पशुत्व म्हिजे व्यततीच्या नठकािी असलेल्या असामानजक, अमानवीय 
प्रवृत्ती, असे सानवत्री सागंते. ही प्रवृत्ती घालनवण्याकनरता आनि र्ागंला मािूस बनण्याकनरता नशक्षि 
पानहजे, नशक्षिात नीतीनशक्षि असाव े या संदभात सानवत्री म्हिते- ‘मुलाबाळानंा आपि नशकव,ू आपि 
सुद्धा नशकू । 
 

‘णिद्या घेऊन ज्ञान िाढिून, नीिी, धमृ ही णशकू ॥’ 
 

सानवत्री-जोनतबारं्ी नशक्षिाबद्दलर्ी कल्पना म्हिून नवद्यानीती आनि मानवताधमच नशकनवण्यारे् 
साक्षरता-माध्यम; इतकी स्पष्ट आहे. नशनक्षतामंध्ये स्वावलंबन, पनरश्रमार्ा आदर, उद्योगीपिा यावा यासाठी 
सानवत्रीने भार्षिातूंन सानंगतले. ‘आळस, परावलंबन न वाढण्यास उपयुतत धमच आहे, नवद्यादान! नवद्या 
देिारे व घेिारे या धमामुळे मािसे बनतात. नवद्या देिारा धैयचशाली व ननभचय बनतो आनि ‘घेिारा 
सामर्थ्यचशाली व शहािा बनतो’ या भार्षिात नीतीधमारे् महत्त्व सागंतानार् गुरू कसा असावा आनि नशष्ट्य 
कसा बनवा, इकडेही सकेंत केलेला आहे. एकाने एकाला नशकवा. हा नवर्ार नकती आनि कोित्या काळी 
सानंगतला आनि राबनवला; यावर प्रर्तन केल्यास सानवत्री कशी जगली ते समजू शकते. 

 
सानवत्रीने समाज जीवनारे् ननरीक्षि केले. त्या अभ्यासातून नतने काही ननष्ट्कर्षच काढले. नशक्षि 

के्षत्रातील नतर्ा ननष्ट्कर्षच आज मान्य करावा लागतो. तसेर् समाज जीवन सुखी, समदृ्ध, नीतीमय होण्यातील 
अडथळे शोधले. आजही राष्ट्रजीवनात एकात्मता ननमाि होण्यात अडथळा आििाऱ्या अनेक गोष्टी कायम 
आहेत. त्यात जन्मानधनष्ठत जाती-अनभमान, जन्मावरून उच्च-कननष्ठतेर्ी भावना, धमाधमातील दुरावा, 
श्रीमंती व गनरबीवर आधानरत प्रनतष्ठेर्ी कल्पना अशा अनेक कारिानंी मानवी जीवन सतत दुःखाच्या, 
अशातंतेच्या छायेत वावरत आहे. हे दूर करण्यारे् प्रयत्न नतने जािले. सानवत्रीच्या काळात या सवच कल्पना 
धमचसंमत, नशष्टसंमत व समाजमान्य होत्या; तरी लोकमत प्रवाहाच्या नवरोधी प्रवाहात ते प्रयत्न सानवत्रीने 
केले. समाजातून या कल्पना बदलल्यानशवाय व्यक्ततस्वातंत्र्य, समता व सामानजक न्याय प्रस्थानपत होऊ 
शकिार नाही. हा नवर्ार आज मान्यता पावला. त्याकनरता प्रयत्न कराव ेहेही आज मान्य झाले आहे. असे 
प्रयत्न करिाऱ्याला प्रनतष्ठा प्राप्त होते. परंतु सानवत्रीला मात्र या कायाकनरता दूर्षिे स्वीकारावी लागली 
होती. राष्ट्र दुभगंिाऱ्या, मानवामानवात कलह ननमाि करिाऱ्या कल्पना सोडाव्यात हे तत्वतः वैर्ानरक 
पातळीवर मान्य केले जाते. परंतु लोकापवादार्ी भीती, जनप्रनदा, रूढीर्ा पगडा असलेली माननसकता, 
स्वनकयारं्ा रोर्ष इत्यानद कारिानंी आपले नवर्ार आर्रिात आिण्यार्ी कृती मात्र सवचत्र केली जात नाही. 
ही वास्तनवकता आहे. या सवांवर मात करून नववकेाला पिेल व कल्यािकारी असेल ते भय-प्रर्ता सोडून 
स्वीकाराव;े हे समाज प्रबोधन म्हिजे अनौपर्ानरक नशक्षि होते. सानवत्रीच्या जीवनातील प्रत्यक्ष कृती व 
घिना याला साक्ष देतात. 

 



 अनुक्रमणिका 

जोनतबानंी अस्पृशयानंा घरातला हौद पािी भरण्याकनरता खुला केला. त्यात सानवत्रीने पूिच 
सहकायच नदले. समाज ज्या ननरपराध संततीकडे अनौरस म्हिून नतरस्काराने पाहत असे, अशा मुलाला त्या 
काळात स्वतःर्ा पुत्र म्हिून सानवत्रीने स्वीकारले. यशवतंाच्या नवधवा आईत मातृत्वार्ी लक्षिे नदसली; 
तेव्हा माहेर आनि सासरच्यानंी ‘पानपिी’ म्हिून मरिार्ा मागच नतला दाखनवला होता. त्या व्यक्ततला 
‘मुलगी’ म्हिून सानवत्रीने स्वीकारले. नतला संरक्षि नदले. नतरे्र् जन्मलेले मूल स्वतःर् स्वीकारले. 

 
ज्या काळात नशवानशवीरे् प्रस्थ होते. त्या काळात मनहलारं्ा हळदीकंुकवार्ा सावचनत्रक कायचक्म 

सानवत्रीने घेतला. कायचक्माच्या नोनिसीमध्ये ‘एकार् जाजमावर बसवनू सवच जाती-धमाच्या भनगनींना 
हळदीकंुकू नदले जाईल.’ असे जाहीरपिे नमूद केले. व कायचक्म त्यानुसार घडवनू आिला. त्यातून 
भेदभाव-नवरनहत, एकात्मतेने, समतेने जीवन जगण्याकनरता सानवत्रीने नदलेला कृनतपर पाठ हे 
अनौपर्ानरक नशक्षिर् होतो. शाक्ब्दक पानंडत्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीने एखादा नवर्ार जनमानसात पनरवतचन 
करण्यास अनधक प्रभावी ठरतो. ‘आर्ारा’ नशवाय नवर्ार वाझंोिे ठरतात, हे जर आम्हाला मान्य असेल 
तरर् सानवत्री आपल्या जीवनात नवर्ार, उच्चार व आर्ार यात सुसंगती ठेवनू जगली. यारे् महत्त्व पिेल. 

 
मनहलामंध्ये जागतृी करून त्यारें् संघिन बननवण्यार्ी कल्पना प्रथम सानवत्रीर्ीर्. समाजात अनेक 

बंधनानंी मनहला समाज बद्ध होता, अज्ञान-भ्रामक कल्पनारें् मनहला जीवनात प्रस्थ होते. त्या सवच 
पाश्वचभमूीवर सानवत्रीच्यापूवी मनहला संगठन कोिी केले असेल, हे भारतात तरी संभवत नाही. म्हिून 
सानवत्री भारतातील पनहली संघनिका ठरली. आज मात्र मनहलाचं्या संघिनारें् महत्त्व समाजाला पिनवले 
जाते. त्याचं्या शततीर्ा समाजजीवन उन्नत होण्यासाठी उपयोग व्हावा म्हिनू त्याचं्या जागृतीरे् प्रयत्न केला 
जातो. त्यानंी समाजोपयोगी कृती करून राष्ट्राच्या प्रगतीत सहभाग घ्यावा, ही आज सामानजक गरज 
मानली जाते. समाज-दृढतेर्ी ही प्रनक्या सुद्धा सानवत्रीने दीडश ेवर्षापूवी सुरु केली हे लक्षात घ्यायला हव.े 
सानवत्रीपूवी बदु्ध नभक्षिुींरे् संघ असल्यार्ा इनतहास आहे. परंतु त्यानंा वैयक्ततक जीवनार्ा त्याग करून 
केवळ, धमच प्रर्ारासाठी जीवन व्यतीत कराव ेलागत असे. सवचसाधारि कुिंुबातील भारतीय स्त्रीने केलेला 
हा संघिनात्मक कायार्ा प्रयोग नननित अनभनव होता. 

 
त्या संघिनाद्वारे सामानजक कायच करवनू घेण्यार्ाही सानवत्रीने प्रयत्न केला. त्यारें् बालहत्या 

प्रनतबधंकगृहारे् कायच, दुष्ट्काळात अनेक अन्नसत्रारं्ी जबाबदारी पार पाडण्यारे् कायच यातं नननितर् 
संघिनारं्ा उपयोग झाला असेल. त्या कायातील संघिनाचं्या सहभागातून एक नवनशष्ट नवर्ारसरिी प्रगि 
होते. ती म्हिजे जे काम व्यतती एकट्याने करू शकत नाही. ते काम सेवाभावी वृत्तीने तयार झालेली 
संघिनशतती यशस्वीपिे करू शकते. मोलाने एखादे काम योग्य प्रकारे होईलर् त्यार्ी खात्री देता येत 
नाही. स्वयंसेवी संघिना मात्र त्या कायाकनरता उपयोगी ठरू शकते. आजच्या काळात अशा अनेक कायांत 
सामानजक कायचकत्यांनी पढुाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा केली जाते. त्यादृष्टीने मनहला शतती जागृत करून 
त्याचं्या नठकािी सेवाभाव जागनविे राष्ट्रनहतारे् आहे. हे सानवत्रीने प्रत्यक्ष प्रयोग करून नसद्ध केले. 

 
ज्या काळात सानवत्रीने मुलींना नशक्षि देण्यारे् काम केले, त्याकाळात आमच्या समाजात स्त्री 

नशक्षि धमचमान्य व समाजमान्य नव्हते. सविच नस्त्रयानंी नशकिे म्हिजेसुद्धा पापार्रि मानले जायरे्. 
अस्पृशयारं्ा तर स्पशचही नको, मग त्यानंा नशक्षि देिे म्हिजे तर प्रलय ओढवनू घेण्याइतपत कठीि काम. 
असे समाजमन असलेल्या काळात कायच करिाऱ्या व्यततीर्ा छळ नकती आनि कसा झाला असेल, त्यार्ी 
आपि आज कल्पना करू शकिार नाही. लोकमत प्रवाहाच्या नवरूद्ध नदशनेे काम करिाऱ्याच्या झालेल्या 
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छळार्ी साक्ष इनतहासात नमदू केलेली आहे. सानवत्री तर भारतीय स्त्री. नतच्या छळार्ी तीव्रता नकती असेल 
यार्ी थोडीशी कल्पना राजस्थानातील सामानजक कायचकती भनगनी भवंरीबाई नहच्या घिनेवरून येऊ 
शकेल. 

 
सानवत्रीबद्दल सहानुभतूी असिाऱ्या नतच्या काही मनैत्रिींना नतर्ा होिारा छळ सोसवत नव्हता. 

तरी समाजाच्या नवरोधात जाऊन उघडपिे नतला आधार देण्यार्ी प्रहमतही त्यानंा होत नसावी. स्नेहापोिी 
नतला पुढील सल्ला देण्यार्ा प्रयत्न मात्र त्यानंी केला. “जोनतबा पुरूर्ष आहे. त्यानंा ते काम करू दे. तू मात्र 
मुलींच्या व अस्पशृयाचं्या शाळेतील काम बंद कराव.े” या मनैत्रिींना सानवत्रीने जे उत्तर नदले, ते समाजकायच 
करिाऱ्या भनगनींनी मनोबल देिारे आहे. सानवत्री म्हिाली- ‘जे लोग माझ्या अगंावर दगड, शिेगोळे, 
उषे्टखरकिे पािी िाकतात, ते अज्ञानी आहेत. त्यानंा या कायारे् महत्त्व कळत नाही. त्यारं्ी या 
अज्ञानापासून मुतती व्हावी. त्यानंा सत्य कळावे, म्हिनू तर मी नवद्यादानारे् काम करते. त्याचं्या या 
अज्ञानमलूक कृतीर्ा अथच मी वगेळा करते. त्यारें् दगड, शिेगोळे, प्रनदानालस्तीरे् शब्द यारं्ा वर्षाव 
माझ्यावरील फुलारं्ा वर्षाव मी मानते. माझ्या कामात ते मला उते्तजनर् देतात, असे मी मानते.’ 

 
आजही समाजपनरवतचनाच्या प्रनक्येत काम करिाऱ्या स्त्री-कायचकत्यांनी प्रिगल, िवाळी, प्रनदा 

यार्ा अनुभव येतो. तेव्हा काही वळेा आपले काम सोडण्यार्ा नवर्ार ननराशपेोिी मनात येतो. अशा वळेी 
सानवत्रीरे् शब्द कायचरत राहण्यारे् सामर्थ्यच देतात. 

 
आज स्त्री जीवनात अनेक दुःखद व अन्यायकारक समस्या ननमाि होत आहेत. आजच्या 

जीवनप्रिालीशी त्या नवसंगत आहेत म्हिून त्यार्ी धग आता जािव ू लागली आहे. ती कमी करायर्ी 
असेल, तर ज्या भ्रामक कल्पनामुंळे ही माननसकता बनली, त्या कल्पनानंा छेद द्यावा लागेल. त्या 
कल्पनानंा असा नवा अथच देऊन समाजार्ी माननसकता बदलण्यार्ा प्रयत्न केला व समाजापढेु आदशच 
उदाहरिे ठेवली सानवत्रीने! 

 
स्त्री-जीवनातील एक नर्रंतन समस्या म्हिजे पुत्रप्राप्ती न होिे, स्वतःला संतान व तोही मुलगा 

झाला नाही तर वशंार्ा नदवा नवझेल; नपतृतपचि करण्यास अनधकारी पानहजे, त्यानशवाय स्वगात जागा 
नमळत नाही. या कल्पना ननराधार असल्या तरी त्या समाजमनावर पके्क स्थान नमळवनू बसल्या आहेत. 
पत्नीला मलू झाले नाही म्हिून पुरूर्ष दुसरी पत्नी घरात आितो. यातून पत्नीर्ा छळ, गृहकलह व 
पनरत्यततार्ा प्रशन ननमाि होतो. ही समस्या आता वैयक्ततक अथवा एका कुिंुबार्ी रानहली नाही, तर 
समाजापढेु आनि शासनापुढे आव्हान देऊन उभी रानहली आहे. खुद नस्त्रयापंढेुसुद्धा पुत्रप्राप्तीच्या अभावी 
आपले भनवष्ट्य भेसूर स्वरूपात नदसू लागते आनि मग त्या देवाला नवस, बुवार्ी भतती, मंत्रतंत्रारे् उपर्ार 
यात गुरफिल्या जातात. ही माननसकता बदलण्यारे् प्रयत्न सानवत्रीने आपल्या काव्यातून, भार्षिातूंन 
आनि प्रत्यक्ष कृतीने केले. 
 

सानवत्री या कल्पनारें् खंडन करताना काव्यातून म्हिते- 
 

‘निस कणरिी बकरू मारीन । निस फेडीन, बाळ जन्मी । 
धोंडे मुले होिी, निसा पाििी, लग्न का कणरिी नरनारी? ॥’ 
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हे नवर्ार माडंण्यार्ी आजही गरज आहे. कारि या कल्पनेमुळे जनसंख्येर्ा नवस्फोि होण्यार्ी 
क्स्थती आली आहे. सानवत्रीने तर असे नवर्ार समाजाला सन १८५४ मध्ये आनि १८९२ मध्ये ‘अक्ग्नफुले’ 
आनि ‘बावनकशी रत्नाकर’ हे काव्य संग्रह प्रकानशत करून नदले. हा काव्य रर्नेर्ा काळ केशवसुताचं्या 
३० वर्ष ेआधीर्ा आहे, हे लक्षात घ्यायला हव.े 

 
सानवत्रीने स्वतः संततीला जन्म नदला नाही, तरी वात्सल्य या स्वाभानवक प्रवृत्तीने संवधचन केले. 

ननपनुत्रक ठेविाऱ्या ननसगाला नतने आव्हान देऊन मातृत्व स्वीकारले. भीरू माता आनि दुष्ट नपता, 
समाजार्ी राक्षसी माननसकता यामुळे पे्रमाला मुकलेल्या अनेक बालकानंा मातेरे् पे्रम नदले, संगोपन करून 
संस्कानरत केले. त्यापैकीर् एक यशवतं जगवला, डॉतिर बनवला; आनि सेवाभावीवृत्ती देऊन ससं्कानरत 
केला. या कृत्यामुळे समाजापुढे एक नवीन आदशच उभा झाला. स्वतःला पुत्र नाही म्हिून देवदेवतारं्ी 
यार्ना करण्यार्ी गरज नाही. त्यापेक्षा तुमच्या मातृपे्रमार्ा पान्हा, त्यासाठी तहानलेल्या अनाथ नजवानंा 
पाजून त्यानंा सुखी करण्यात मातृत्वाला गौरव आहे, हा नवर्ार आपल्या कृतीतून सानवत्रीने समाजाला 
नदला. आज आपि या नवर्ारारे् स्वागत करतो. काही सेवाभावी संस्था यासाठी कायचही करतात. त्यानंा 
समाजाकडून प्रनतसाद नमळतो. अशा मानवतावादी कायाबद्दल, गौरवही नमळतो. सानवत्रीने ‘बालहत्या 
प्रनतबधंक गृहार्ी’ जबाबदारी खूप पूवीर् साभंाळली. ती या कल्यािकारी मानवतावादी कल्पनेर्ी उद्गाती 
होय; हे नवसरता येिार नाही. 

 
वशंार्ा नदवा आनि कुळार्ा वारस या संकल्पनेला नतने आपल्या जीवनात कल्यािकारी 

मानवतावादी आधुननक आशय नदला. आपल्यापोिी जन्माला आलेले सतंानर् आपला उत्तरानधकारी ही 
पारंपनरक कल्पना सानवत्रीने नाकारली. त्या जागी कृतीने नवीन आशय असलेली कल्पना समाजासमोर 
माडंली. 

 
जोनतबारं्ी जीवनयात्री संपली. सानवत्री व यशवतं याचं्या जीवनावर फार मोठा आघात झाला. 

अंनतम संस्काराच्या मुद्यावरूनर् फुलें च्या कुळातील लोकानंी वादळ ननमाि केले. ‘जोनतबारं्ा अंत्यसंस्कार 
करण्यार्ा अनधकार आम्हालार् आहे. आम्ही त्याचं्या कुळातील आहोत. यशवतं, फुले कुळात जन्मला नाही 
म्हिून त्याला तो अनधकार नाही.’ अशी भनूमका त्यानंी घेतली. सानवत्री-जोनतबानंी मात्र आपला वारस 
यशवतं ठरनवला होता. अशा दुःखद प्रसंगीसुद्धा सानवत्रीने किखर भनूमका घेतली. ‘जोनतबाचं्या 
नवर्ाराचं्या आनि आर्ाराचं्या अगदीर् नवरोधी असिारे, केवळ जन्मावरून त्यारें् वारस ठरू शकत नाहीत. 
वैर्ानरक बानंधलकी आनि त्याचं्या आर्रिारे् व्रत घेिारार् त्यारं्ा वारस ठरू शकेल. या आधारे मी व 
यशवतं हेर् त्यारें् वारस आहोत. आम्हालार् तो हक्क आहे.’ ह्ा नवर्ारावर दृढ राहून एका हाती अग्नी 
घातलेले नििव ेआनि दुसऱ्या हातात यशवतंार्ा हात धरून नतने अतं्यनवधी पार पाडला. नववकेाशी आनि 
सत्यननष्ठेशी कोित्याही दबावाखाली येऊन प्रतारिा न करता मनोधैयच दाखनवले. कवनातील ‘वारे् जे 
उच्चारी तैसी नक्या करी । तीर् नरनारी ‘पूजनीय’ या शब्दानंी नतने ते साथच करून दाखनवले. 

 
सानवत्री नशनक्षका झाली. अज्ञानी बंधुभनगनींना ज्ञानदृष्टी देण्याकनरता! स्वतःच्या भरिपोर्षिासाठी 

यशवतंाला पुत्र मानले नाही. समाजाच्या अमानुर्ष रूढींमुळे ज्यार्ा जन्म अपनवत्र मानला जावा; समाजाच्या 
भीतीमुळे जन्मदात्रीने त्यार्ा जन्मघेण्यार्ा हक्क नाकारावा, अशा जीवाला त्यार्ा जन्म घेण्यार्ा व मानवी 
हक्क देण्यारे् उदाहरि समाजापढेु ठेवण्यार्ा प्रयत्न नतने केला. अस्पृशयता घालनवण्यारे् प्रयत्न; त्याना 
नशक्षि देण्यार्ा उद्योग हे सवच मानवतेर्ा दृष्टीकोन ठेवनू केले. त्यापासून नतला कोितीही अपेक्षा नव्हतीर्. 
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उलि त्या कायाबद्दल समाजाकडून छळार्ा दाहर् त्यानंा नमळाला. नतच्या जीवनात नतने जे-जे कायच केले 
ते सामानजक कतचव्य म्हिनूर्! अशा एका ननःस्वाथच सेवरे्ा आदशच ठरली सानवत्री! नतरे् जीवन सेवरे्ा 
उपदेश करण्यास अनधकारी ठरले. क्ानंतज्योती सानवत्री म्हिते, ‘सेिा परमािृ, पाळी व्रि सािृ, होई जे 
कत िािृ, िेि िांद्य । मानििेिे ओळखिी जे, साणित्री िदिे, िेिी सांि ॥’ 

 
मानवतेच्या भावनेतूनर् प्लेगर्ी लागि झालेल्या रुग्िारं्ी सेवा करीतर् सानवत्री संपली. अशी 

सेवाव्रतार्ी समाप्ती नतने स्वतःर्ी आहुती देऊन केली. 
 
सानवत्रीच्या जीवनकायातून अनेक नवीन सकेंत आजही आपल्याला नमळतात. पुरािातील 

सानवत्रीर्ा आदशच आमच्यापढेु आहे. सानवत्रीने प्रत्यक्ष यमाला हरवले. त्यापासूनर् वर प्राप्त केले. त्या 
वराने पती नजवतं केला. सासू-सासऱ्यानंा दृष्टी यावी म्हिून वर मानगतला हा पनरमाजचनार्ार् भाग आहे. 
संतती, तीही शभंराच्या संख्येने मागिे, आज तर आदशच ठरू शकत नाही. यादृष्टीने सानवत्रीर्ा आदशच 
अद्ययावत आहे. समाज सुखी व्हावा म्हिून ज्ञानदृष्टी देण्याकनरता मरिप्राय संकिे सोसिे यात सानवत्रीने 
ननष्ठारं्ा क्म समष्टी पासून व्यततीकडे लावलेला आहे. हा नतर्ा आदशच आज समाजाने स्वीकारण्यार्ी गरज 
वािते. 

 
आज समाजारे् ननरीक्षि केले तर व्यततीच्या कल्यािाकनरता समष्टीच्या कल्यािाला मठूमाती 

नदली जाते. अशा पनरक्स्थतीत प्रथम समष्टीच्या कल्यािार्ा नवर्ार त्या कल्यािाला बाधक ठरिार नाही, 
या मयादेत व्हावा. प्रथम समष्टीरे् नहत नंतर व्यतती नहतार्ा नवर्ार व्हावा. एवढेर् नव्हे तर समष्टीच्या 
नहतातर् व्यततीरे् नहत सामावलेले असते; हा नवर्ार दृढ होिे हार् अनेक असामानजक कृत्यावर उपाय 
ठरू शकतो. सानवत्रीच्या जीवनातून हा आदशच नमळतो. या नवर्ाराच्या अगदी उलि नवर्ार सानवत्रीने शंभर 
वर्षापूवी सानंगतला ती म्हिते, 
 

‘सुांदर सतष्टी, सुांदर मानि, सुांदर जीिन सारे । 
सद भािाच्या पजृन्याने बहरून िाकू िारे । 
मानिजीिन हे णिकसूया । भय-शििा सारी सोडूणनया । 
‘इिराां जगिून स्ििः जगू या’ 

 
या नतच्या संदेशातून खूप गाढ अथच जािवतो. अवती भवती वावरिाऱ्या नवनवध प्रकारानंी पीनडत, 

उपेनक्षत जीवानंा जगनवण्यार्ा प्रयत्न करा म्हिजे तुम्ही सुखाने जगू शकाल; तरर् तुम्हाला जगण्यार्ा खरा 
हक्क आहे. हा मानवतावादाकडे नेिारा, खूप आधीच्या काळात ननवनेदलेला नवर्ार मोलार्ा आहे. 
 

✸ 
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साणित्रीबाई फुले याांिी काव्यरिना 
 

डॉ. श्रीराम गुांदेकर 
 

सानवत्रीबाई फुले याचं्या कायार्ा व लेखनार्ा नवर्ार करताना म. जोनतबा फुले याचं्या संदभातर् 
केला जातो. काही बाबतीत तसा नवर्ार करिे अपनरहायच असले तरी सानवत्रीबाई फुले या स्वतंत्र 
व्यक्ततमत्त्वाच्या कतृचत्ववान कायचकत्या आनि कृनतशील लेनखका/कवनयत्री आहेत, हे ही लक्षात घ्याव े
लागते. आधुननक कवनयत्रींच्या परंपरेर्ा प्रारंभकाळ त्याचं्यापासून मानावा लागतो. या पद्धतीने नवर्ार 
केल्यामुळे या पती-पत्नीपैकी कोिार्ा मोठेपिा काढून घेिे प्रकवा कोिाला तरी ननष्ट्कारि मोठेपिा बहाल 
करिे, असा प्रयत्न प्रकवा हेतू नाही. या उभयतारं्ा मोठेपिा स्वयनंसद्ध आहे. काळानेही त्याना मान्यता 
नदलेली आहे. कोंबडा झाकून ठेवला म्हिजे सूयोदय थाबंत नाही. एकोनिसाव्या शतकातील प्रबोधनकाळ, 
तत्कानलन रुढीनप्रय समाज; गुलामनगरीत जगत असलेला संपूिच शूद्रानतशदू्र समाज आनि सवच नस्त्रया- 
याचं्या स्वातंत्र्यार्ा, मानवमुततीर्ा नवर्ार करून त्याचं्यासाठीर् जीवनदानी पद्धतीने कायच करिाऱ्या या 
वैनशष्ट्ट्यपूिच स्त्री-व्यक्ततमत्त्वार्ा शोध घेण्यार्ा प्रस्तुत लेखार्ा हेतू आहे. हा प्रयत्न अल्पसा आहे, तो 
पनरपूिच नाही, यार्ी नम्र जािीव प्रस्तुत लेखकाला आहे. सानवत्रीबाई फुले याचं्या लेखनानवर्षयी झालेल्या 
र्रे्र्ी मानहती प्रस्तुत लेखकाला आहे. परंतु त्या वादात सहभागी होण्यार्ीही भनूमका येथे नाही. उपलब्ध 
लेखन सानवत्रीबाई फुले यारें् आहे, असे समजूनर् हा लेख नलनहला आहे. अस्सलपिानवर्षयी वाद 
घालिाऱ्या तज्ञानंी ते जरूर घालावते. त्यातून सत्यापयंत पोहोर्ाव.े सत्यशोधकी परंपरेतील सानवत्रीबाईरें् 
लेखन ननष्ट्कारि वादाच्या भोवऱ्यातर् अडकून पडू नये. त्याचं्या काव्यार्ा बावन्नकशीपिा नसद्ध व्हावा. 
अथात जे ननके आनि नवशुद्ध आहे ते निकून राहील. त्यातील ओखिे आनि अशुद्ध ते मागे पडेल. 

 
इ. स. १८४० मध्ये नववाह झाल्यानंतर लगेर् इ. स. १८४१ मध्ये सानवत्रीबाई घरीर् म. फुले 

याचं्याकडून नशक्षि घेण्यास प्रारंभ करतात. नस्त्रयानंी नशकिे ही गोष्ट त्या काळात सहज, सरळ, साधी, 
सोपी नव्हती. तेव्हा पुिे सनातन्यारें् आनि पुरािमतानभमान्यारें् आगर होते. स्त्रीने परतयासंमोर पतीजवळ 
जािे, संभार्षि करिे ही गोष्ट प्रनद्य मानली होती. त्यांनी एकातंात भेिावे, बोलाव े अशी रूढी होती. 
सानवत्रीबाई पतीजवळ बसतात, बोलतात एवढेर् नव्हे तर नशक्षि घेतात, हा त्यारं्ा पनहला गुन्हा होता. शदू्र 
जातीच्या स्त्रीने नशकिे हा दुसरा गुन्हा होता. नशकून नशनक्षका व्हायरे् ठरनवले होते, हा नतसरा गुन्हा होता. 
नशवाय शाळा काढिे, विचजातीस्त्रीदास्य व्यवस्थेला नवरोध करिे; हा तर महाअपराध होता. एकार् 
घिनेतून सामानजक-धार्ममक गुन्ह्ारं्ी मानलका ननमाि होत होती. धमचशास्त्राप्रमािे या गुन्ह्ानंा प्रायनित्तही 
महाभयंकर होते. पि स्वतःच्या बदु्धीला पिेल तेर् करावयारे्, त्यासाठी स्वनकयाकंडून आनि 
उच्चवर्मियाकंडून जो छळ होईल, त्रास होईल, प्रनदा होईल, ती सहन करावयार्ी; हा एका स्त्रीने केलेला 
ननधार महत्त्वार्ा आहे. हा ननधारही क्ानंतकारीर् म्हिला पानहजे. या एका प्रयत्नातून हजारो वर्षांपासून 
शूद्रानतशदू्राचं्या नशक्षिार्ीर् नव्हे तर ब्राह्मिांसह सवचर् नस्त्रयाचं्या नशक्षिार्ी कोंडी फुिली. धमाच्या नावाने 
पुकारलेल्या नशक्षिबंदीला जाहीर नकार नदला. ही घिना युगप्रवतचक मानली पानहजे. म. जोनतबा फुले 
याचं्या पे्ररिेने, प्रोत्साहनाने सानवत्रीबाईंनी एवढे धाडस दाखनवले असले तरी, त्याचं्यात क्ानंतकारी 
नवद्रोहार्ी ऊमी मुळातर् असली पानहजे. त्यानशवाय त्या एवढे धाडस दाखव ूशकल्या नसत्या आनि पढेु 
आयुष्ट्यभर व्रत म्हिून, वसा म्हिून कतचव्य करीत रानहल्या नसत्या. अनेक क्ानंतकारकाचं्या नस्त्रया पतीच्या 
खादं्याला खादंा लावनू त्याचं्याबरोबर संघर्षात उतरू शकलेल्या नाहीत. त्यासाठी अनेकनवध स्वरूपार्ी 
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कारिे असली तरी पतीरे् संपूिच नवर्ार आनि कायच त्यानंा पेलता आले नाही, हेही एक महत्त्वारे् कारि 
मानाव ेलागते. या सवच पाश्वचभमूीवर सानवत्रीबाईरें् स्वतंत्र व्यक्ततमत्व ठसठशीतपिे लक्षात येते. 

 
म. फुले आनि सत्यशोधक समाजाच्या र्ळवळीतही सानवत्रीबाई त्याचं्या बरोबरीने सहभागी होत्या. 

शाळा काढिे (१८४८-१८५३); बालहत्या प्रनतबधंक गहृ काढिे (१८५३); शतेकरी व शतेमजूर स्त्री-
पुरुर्षासंाठी रात्रशाळा सुरू करिे (१८५५); म. फुले याचं्या भार्षिारें् पुस्तक प्रनसद्ध करिे (१८५६); अनाथ 
बालकाश्रम र्ालनविे (१८६४); दुष्ट्काळग्रस्तासंाठी र्ालनवलेल्या अन्नछत्रात अग्रभागी राहून कायच करिे 
(१८७५-७७); दत्तकपुत्र यशवतंराव यारं्ा आंतरजातीय नववाह घडवनू आििे (१८८९) म. फुले याचं्या 
ननधनानंतर त्याचं्या भाऊबंदानंी वाद उपक्स्थत केला, तेव्हा धमचशास्त्राच्या नवरोधात जाऊन प्रशकाळे/नििव े
धरिे (१८९०); म. फुले याचं्यानंतरही सत्यशोधक समाजाच्या कायात अखंड सहभागी होिे (१८९०-
१८९७) या सवच घिनामंधून सानवत्रीबाईंच्या स्वतंत्र व्यक्ततमत्त्वार्ा अनुभव येतो. या सवच कायात त्या 
आपल्या पतीबरोबर अननच्छेने फरफित जात आहेत, असे कुठेही नदसत नाही. 
 
आदशृ गतणहिी 
 

सानवत्रीबाई फुले यानंी नवनवध जबाबदाऱ्या स्वतंत्रपिे पार पाडल्या. सत्यशोधक समाजाच्या 
र्ळवळीत ननरंतर सहभाग घेतला. शूद्रानतशदू्राचं्या नहताच्या बाजूने कायच केले. लोकानभमुखता नवर्नलत 
होऊ नदली नाही. त्यारें् सत्यशोधक सहकारी ज्याप्रमािे धडाडीने, धाडसाने, शौयाने, तत्वननष्ठनेे, 
अनवर्लतेने कायच करीत होते; तसेर् सानवत्रीबाई पि कायच करीत होत्या. हे सवच करीत असताना, 
घरच्याही जबाबदाऱ्या पार पाडीत होत्या. पती हा जर लोकनेता, क्ानंतकारक, कृनतशूर, परोपकारी, 
दयाळू, त्यागी, सनहष्ट्ि ूअसेल तर त्याच्या पत्नीर्ी नकती ओढाताि व फरपि होते यार्ा आलेख लक्ष्मीबाई 
निळक यानंी त्याचं्या ‘स्मृनतनर्त्रा’ंत सनवस्तरपिे नर्नत्रत केला आहे. अशावळेी पत्नीही कतृचत्ववान, 
सहनशील, समजूतदार, संयमी, मननमळाव ूअसावी लागते. सानवत्रीबाई तर यापेक्षा गुिाने आिखी जास्त 
आहेत. या संबंधीच्या काही हृद्य आठविी त्याचं्या सहवासात रानहलेल्या काही सहकाऱ्यानंी नलहून ठेवल्या 
आहेत. त्यावरून त्याचं्या गहृकतचव्यदक्षतेवर आनि सामानजक, सानहक्त्यक कतृचत्वावर प्रकाश पडतो. म. 
फुले यानंा भेिावयास येिाऱ्या मंडळीत सामान्य मािसे, कायचकते, नहतप्रर्तक, नमत्र, सहानुभतूीदार 
असत. तसेर् निस्ती नमशनरी, इंग्रज सरकाररे् अनधकारीही असत. सयाजीराव महाराज आनि मामा 
परमानंद याचं्यासारखे राजर्षी आनि महर्षीही त्यारें् र्ाहते होते. सानवत्रीबाई या सवांरे् उनर्त आगत-
स्वागत करीत. कायचकत्यांना आग्रहाने भोजनाला थाबंवनू घेत. कामार्ा नकतीही ताि पडला तरी रागावत 
प्रकवा नर्डत नसत. अशा आठविी लक्ष्मि देवराव ठोसर, गोप्रवद गिपत काळे, महादू सहादू वाघोले, 
ग्यानोबा कृष्ट्िाजी ससािे यानंी नलहून ठेवल्या आहेत. [आम्ही पानहले फुले- पुरोगामी सत्यशोधक-सपंादक-रायकर 
सीताराम; प. आ. १९८१ पृ. ५, १९-२०, ३३, ३५, ४०] सानवत्रीबाईरं्ा लौनकक, स्वतंत्र बािा, सानत्त्वकपिा, दयाळूपिा, 
मननमळाऊपिा, नवनम्रता, ननगवीपिा या गुिामुंळे त्याचं्याकडे सवचसामान्य गरजू नस्त्रयापंासून निस्ती 
नमशनरी बायका, तसेर् पंनडता रमाबाई व डॉ. आनंदीबाई जोशी याचं्यासारख्या सवच स्तरातील नस्त्रया 
भेिीसाठी येत असत. [ततै्रव-काळे गोप्रवद गिपत, पृ. २०] शूद्रानतशूद्र आनि नस्त्रया याचं्यात नशक्षि प्रसारारे् कायच 
ननष्ठेने केल्याबद्दल सानवत्रीबाई फुले यारं्ा सत्कार, पुिे येथे नवश्रामबागवाड्यात म. फुले याचं्याबरोबरर् 
मेजर कँडी याचं्या हस्ते झाला होता, ही गोष्ट पुण्यातील सनातन्यांना रुर्ली नाही. यासाठी त्यानंी प्रखर 
नवरोध केला. तरीही हा सत्कार झाला. ही गोष्ट साधीसुधी नव्हती. यानंतर सानवत्रीबाईंनी आपल्या कामार्ा 
आवाका नवस्तारून व्यापक केला, हे लक्षिीय आहे. 



 अनुक्रमणिका 

म. फुले याचं्यापेक्षा एक ननराळेपि सानवत्रीबाईंच्या लेखनातून आढळते. म. फुले 
विचजानतवर्चस्ववादी आनि स्त्रीदास्य समथचक ब्राह्मिानवरुद्ध आक्मक पनवत्रा घेतात. त्याकाळात तो 
क्मप्राप्त होता म्हिून त्यानंा अिळपिे घ्यावा लागला; असे समतोल नवर्ारवतं रा. ना. र्व्हािही म्हितात 
[रा. ना. र्व्हाि, ‘कमचवीर भाऊराव पािील’ : शोध आनि बोध’ सपंादक ठोके, मो. नी. मेहता पक्ब्लप्रशग हाऊस पुिे-३० प्रथमावृत्ती १९८७ पृ. 
१०३] सानवत्रीबाईंच्या लेखनात तेवढा प्रखर आक्मकपिा नाही. नवद्रोह मात्र प्रखर आहे. नवद्रोहाने 
पेिलेल्या नस्त्रया पराभवार्ी तमा करीत नाहीत; म्हिूनर् सानवत्रीबाईरं्ा लढा युगप्रवतचक ठरला आहे. 
 

सानवत्रीबाई फुले यानंा नशक्षि, लेखन, वार्न यारें् महत्त्व पिले होते, त्यारं्ी आवड होती, हे 
मुद्दाम वगेळे सागंण्यार्ी गरज आहे. कारि त्याचं्या लेखनाच्या पे्ररिा यामध्ये आहेत. नशवाय त्यानंी फतत 
अध्यापनर् केले नाही तर लेखनही केले. त्यानंी समाजनशक्षिार्ा जिू नवडा उर्लला होता. त्याचं्या 
गं्रथसंग्रहातील, त्यानंी वार्लेल्या गं्रथसंग्रहार्ी यादी, त्या गं्रथावरील सह्ा, वार्ताना केलेल्या खुिा 
यानवर्षयीर्ी मानहती डॉ. मा. गो. माळी यानंी उपलब्ध करून नदली आहेर्. [माळी डॉ. मा. गो. ‘सानवत्रीबाई फुले : 
समग्र वाङ्मय’ महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनि ससं्कृती मंडळ, मुंबई; प. आ. १९८३ सपंा. माळी, डॉ. मा. गो. पनरनशष्ट-१ पृ. १०७-१०९] 
शूद्रानतशदू्रानंा खरे ज्ञान देण्यासाठी स्वतःच्या ननयतकानलकारे् महत्त्वही त्यानंा पिले होते. त्यावळेी 
उच्चवर्मियाचं्या मालकीर्ी व संपादकारं्ी ननयतकानलके होती. तसेर् निस्ती नमशनऱ्यानंी र्ालनवलेली 
ननयतकानलके होती. सत्यशोधकी नवर्ारावंर संपादकीय कात्री न नफरता ते जसेच्या तसे प्रनसद्ध होऊन, 
शूद्रानतशदू्र आनि नस्त्रया याचं्यापयचत जावते म्हिून त्यानंी म. फुले यारें् बालनमत्र आनि सधन प्रहतप्रर्तक 
मोरो नवठ्ठल वाळवकेर या ब्राह्मि गृहस्थानंा ‘गृनहिी’ नावारे् मानसक काढण्यार्ा आग्रह केला. या 
मानसकातून सानवत्रीबाईनंी ‘स्त्री नशक्षि’ आनि ‘नस्त्रयारं्ा सामानजक दजा’ या नवर्षयावंर लेख नलनहले, अशी 
आठवि गोप्रवद गिपत काळे यानंी नलहून ठेवली आहे. [आम्ही पानहलेले फुले, उनत पृ. २०-२१ आनि पृ. ४०] आजच्या 
स्त्रीवादी सानहत्याने या लोकानभमुख स्त्रीसानहत्याच्या प्रयत्नाकंडे पे्ररिास्थान म्हिून पानहले पानहजे. 
‘गृनहिी’ या नावावरून नस्त्रयाचं्या समस्यानंवर्षयीरे् सानहत्य त्यामध्ये प्रकानशत व्हावे, अशीर् योजना असली 
पानहजे. या उपक्माला यश आले नसले तरी तो प्रयत्न नदशादशचक होता. 
 

सानवत्रीबाई फुले या कृनतशूर लेनखका आहेत. सत्यशोधक र्ळवळीर्ी स्वतंत्रपिे जबाबदारी 
साभंाळिे, स्वतः भार्षिे करून जागतृी करिे, लेखन करिे, गंुड आनि प्रनदकारं्ा धाडसाने मुकाबला 
करिे; या सवच घिना आजही अशतय वाितात. कारि : (१) नस्त्रयाचं्या स्वतंत्र कतृचत्वावर पुरुर्षप्रधान 
माननसकतेर्ा नवश्वास बसत नाही आनि (२) एक स्त्री आनि ती ही ब्राह्मिेतर-नशक्षिार्ी परंपरा नसलेल्या 
माळी जातीत जन्मलेली स्त्री, एवढे कतृचत्व दाखव ू शकते का? असा अनवश्वास वाितो. उच्चवर्मियाचं्या 
वर्चस्ववादी, दबलेल्या माननसकतेतून हा अनवश्वास ननमाि होऊ शकतो. 
 

स्वतंत्रप्रजे्ञने कतृचत्व गाजनवलेल्या अनेक नस्त्रया आपल्या इनतहासाला ज्ञात आहेत. आनि ज्या 
कतृचत्ववान नस्त्रयारं्ी नोंद घेतलेली नाही; त्या काळाच्या पडद्याआड दडलेल्या, उपेके्षने दुलच नक्षलेल्या नस्त्रया 
आिखीही जनननष्ठ इमानदार इनतहासकाराच्या प्रनतके्षत आहेत. आधुननक काळातील अशा स्वयंप्रज्ञ 
नस्त्रयारं्ाही नवर्ार करता येईल. ‘स्त्री-पुरूर्ष तुलना’ या अनद्वतीय गं्रथाच्या कत्या सत्यशोधककन्या, 
बुलढाण्याच्या ताराबाई प्रशदे यारं्ी दखल म. फुले याचं्यानंतर आज काही प्रमािात घेतली गेली आहे. 
अब्राह्मिी पत्रकानरतेत वासुदेवराव नबजे याचं्या पिात त्याचं्या पत्नी तानीबाई नबजे यानंी ‘मराठा दीनबधूं’ हे 
पत्र र्ार-पार् वर्ष ेर्ालनवले. [फडके, डॉ. य. नद., पुरोगामी सत्यशोधक, ऑतिो-नडसें. १९९६ ‘ब्राह्मिेतर वृत्तपत्रारें् अथचकारि’ पृ. 
५६] नंतर १९२३ मध्ये ते बदं पडले. ध्येयननष्ठा, वैर्ानरक स्पष्टता, नजद्द आनि धडाडी असल्यानशवाय 
ब्राह्मिेतर पत्र र्ालनविे शतय नव्हते. सत्यशोधकाचं्या परंपरेतून ननघालेल्या अब्राह्मिी परंपरेत अशा 
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कतृचत्ववान नस्त्रया होत्या. ‘जागृती’ कार भगवतंराव पालेकर याचं्या पत्नी शातंाबाई पालेकर यानंी ३२ वर्ष े
भगवतंरावानंा वृत्तपत्रासाठी मजकूर नलनहिे, पत्राच्या घड्या घालिे, कामावर देखरेख ठेविे या व अशा 
कामात मदत केली. इ. स. १९२९ च्या मंदीच्या काळात त्यानंी ‘जागृती’ साठी कागद खरेदीसाठी वीस तोळे 
वजनाच्या सोन्याच्या गोठपािल्या नदल्या. [ततै्रव, डॉ. फडके य. नद. पृ. ५८] लेख नलनहण्यासाठी प्रनतभा, 
कल्पकता, वैर्ानरक बठैक इ. गोष्टी लागतात. त्या शातंाबाई पालेकर याचं्याजवळ होत्या. परंपरेत जी कामे 
बसत नाहीत ती त्यानंी स्वींकारून भगवतंरावानंा संपूिच सहकायच नदले. नस्त्रयानंा दागदानगने नप्रय असतात, 
हा स्त्रीस्वभाव लक्षात घेतल्यावर त्यारं्ा त्याग फतत मोठा वाित नाही; तर तत्त्वननष्ठ व ध्येयवादीही वाितो. 
‘नवजयी मराठा’कार श्रीपतराव प्रशदे यानंा इ. स. १९२३ मध्य घोरपडे पे्रसच्या मालकीि श्रीमती राधाबाई 
यानंी आपला छापखाना भाड्याने नदला. [ततै्रव डॉ. फडके, य. नद. प.ृ ६०-६१] म्हिून ते पत्र पुढे र्ालू रानहले. 
आपला छापखाना, नफ्यात न र्ालिाऱ्या वृत्तपत्राला देण्यार्ा धोका हेतुतः पत्करिाऱ्या राधाबाई याही 
वैर्ानरक र्ळवळीतील पाईक आहेत. ‘गावगाडा’रे् र्ालक दादासाहेब झोडगे यानंा फुलवतंाबाई झोडगे 
यानंी अखेरपयंत साथ नदली. एवढेर् नव्हे तर सौ. फुलवतंाबाईंनी सानवत्रीबाईरें् छोिेसे र्नरत्रही नलनहले 
होते. सन १९३९ मध्ये शातंाबाई रघुनाथराव बनकर यानंीही सानवत्रीबाईंरे् अल्पर्नरत्र नलनहले होते. [माळी, 

डॉ. मा. गो. माळी सानवत्रीबाई फुले : समग्र वाङ्मय, उनन, मनोगत पृ. १७] या नस्त्रयारं्ी ऊमी आतंनरक होती; कायचननष्ठा होती, 
स्वबाधंवाचं्या प्रगतीनवर्षयी तळमळ होती. म्हिनू त्यानंी त्या-त्या कायात सहभाग घेतला. सानवत्रीबाई फुले 
यारें्ही कतृचत्व एवढ्ा पाश्वचभमूीवर पानहले तर अशतय वाित नाही. 
 

सानवत्रीबाई फुले याचं्या नावावर ‘काव्यफुले’ (१८५४) आनि ‘बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर’ 
(१८९१) हे दोन काव्यसंग्रह उपलब्ध आहेत. गद्यरर्नेत म. फुले यानंा नलनहलेली तीन पते्र आनि भार्षिारे् 
लहानसे पसु्तकही प्रनसद्ध झालेले आहे. त्याचं्या सवच लेखनात सत्यशोधकी परंपरेतील नवर्ार प्रकि झाले 
आहेत, पि ते त्याचं्या खास शलैीत प्रकि झाले आहेत. त्यारें् सानहत्य वार्ताना सात्नवक, सोज्वळ, 
घरंदाज सानवत्रीबाई, समाजनशनक्षका सानवत्रीबाई, नवद्रोही कायचकत्या सानवत्रीबाई आनि सत्यशोधक 
सानवत्रीबाई असे पैलू सहज लक्षात येतात. 
 

धार्ममक सामानजक गुलामनगरीतून अज्ञानी शदू्रनतशदू्रानंा मुतत करण्यार्ी तळमळ, अपार करूिा, 
त्याचं्या वदेनेनवर्षयी कळवळा या त्याचं्या लेखनाच्या पे्ररिा नदसतात. म. फुले याचं्यापेक्षा एक ननराळा पलूै 
या लेखनात आहे. तो म्हिजे नशवभततीर्ा, नशवस्तुती, नशवप्राथचना त्यानंी रर्ल्या आहेत. संस्कृत मनहम्न 
स्तोत्रारे् त्यानंी मराठी रूपातंर केल्यार्ाही पुरावा नमळाल्यार्ा उल्लखे डॉ. मा. गो. माळी यांनी केला आहे. 
[ततै्रव सपंादकारे् मनोगत, पृ. १८-१९] म. फुले नाक्स्तक नव्हते. त्यानंी ‘ननर्ममक’ मानला. पि १८५४ च्या दरम्यान 
ईश्वर, आनदनारायि त्यानंी मानलेले होते. ‘गुलामनगरी’ या गं्रथात लोकदैवत, ग्रामदेवते यारं्ी उपपत्ती 
आनि लोकमनातील त्याचं्या भक्ततभावार्ी नर्नकत्साही त्यानंी केली होती. धार्ममक ढोंग, कमचकाडं, 
पुरोनहत-भिारं्ी दलाली याला त्यारं्ा प्रखर नवरोध होता. ‘नशव’ हे दैवत मूळ रनहवाशारें् असले तरी त्यार्ी 
भतती व पूजा करावी, असे मात्र त्यानंी कुठेही म्हिले नाही. नशव-पावचती ही नस्त्रयाचं्या भावनवश्वातील 
आदशच पती-पत्नीर्ी प्रनतमा आहे. नशवपावचतीला बरोबरीरे् स्थान देतात. अडर्िीत सल्ला व मदत घेतात. 
ती त्याचं्या बरोबरर् असते. त्यामुळेर् नस्त्रया तुळशीवृदंावनात नशवार्ी प्रपड पूजतात. सानवत्रीबाई नशवभतत 
आहेत. म्हिून त्याचं्या कतृचत्वाला कमी लेखता येत नाही. आजही २१ व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर पुरोगामी 
म्हिनविारे र्ोरून धमचकायच, पूजा-नवधी करतात, तर पुरूर्ष आनि त्यारं्ी देवभतत पत्नी हे दृशयही 
इनतहासजमा झाले नाही. इनतहासातील घिना पाहताना त्या काळातील इतर संदभच लक्षात घेिे आवशयक 
ठरते. सवच वारकरी संतानंा आत्मबल त्याचं्या नवठ्ठलभततीतून नमळाले; हा इनतहास आपल्यापढेु आहे. 
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नायगाव या माहेराकडून नशखर प्रशगिापूरच्या नशवार्ी भततीपरंपरा सानवत्रीबाईकडे आली असेल. 
नशवभतती हा अडसर, व्यत्यय न होता त्याचं्या कायाला पे्ररक, बलदायक ठरला असावा. सत्यशोधक 
समाजातील अनेकारं्ी कुिंुबे नपढीजात वारकरी होती. धार्ममक दंभ, ढोंग, अहंकार, शोर्षि, कमचकाडं 
यानवरूद्ध संघर्षच करिे; वारकरी परंपरेशी सुसंगतर् आहे. [मोरे, डॉ. सदानंद ‘तुकाराम दशचन’, गाज प्रकाशन, पुिे अ’ नगर. 
प्र. आ. १९९६ पृ. २४९] नशवभततीर्ी परंपरा तर अवैनदक आहे. येथे भततारे् समथचन करण्यार्ा हेतू नाही. पि 
शूद्रानतशदू्रारं्ा मुक्ततलढा भक्ततपरंपरेतील व्यततीने पुढे नेला, असे म्हिल्यामुळे प्रकवा मान्य केल्यामुळे 
लढ्ाला कमीपिा येत नाही प्रकवा नाक्स्तक इहवाद्यारें् श्रेय कमी होत नाही. सानवत्रीबाई याचं्या बाबतीत 
नशवभतती हे त्यारें् सामर्थ्यचही होते आनि वैर्ानरक मयादाही होती, असे मानता येईल. भतती परंपरेतील 
सवचर् नस्त्रया कतृचत्त्ववान झाल्या नाहीत. वैनदक परंपरेतील, त्याचं्या काळातील एकही स्त्री-
विचजानतस्त्रीदास्य लढ्ात तर नाहीर् पि हा नवर्ारही माडंीत नाही. पं. रमाबाई आनि लक्ष्मीबाई निळक 
यारें् कायच धमांतरानंतररे् आहे, हे लक्षात घेतल्यानंतर वैनदक परंपरेने मानवीबुद्धी, नवर्ारशतती, 
तकच शतती नकती बनंदस्त केली होती हे स्पष्ट कळू शकते. म. जोनतबानंी त्यानंा बरोबरीरे् स्थान नदले. 
कतृचत्वाला सधंी नदली म्हिनूही सानवत्रीबाईंर्ी नशवभतती दृढ झाली असावी. 
 

इ. स. १८५४ मध्ये सानवत्रीबाई ‘काव्यफुले’ नलनहतात, त्यावळेी म. फुले ‘तृतीयरत्न’ नािक 
नलहीत असावते. कारि इ. स. १८५५ मध्ये हे नािक दनक्षिा प्राईस कनमिीकडे बनक्षसासाठी पाठनवले 
होते. [म. फुले समग्र वाङ्मय, सपंा. कीर-मालश,े महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनि ससं्कृती मंडळ, मुंबई, प. आ. १९६९ पृ. १४० ‘गुलामनगरी’] 
अशी मानहती स्वतः त्यानंीर् नदली आहे. यावळेी आधुननक मराठी कनवतेरे् जनक केशवसुत यारं्ा जन्मही 
झाला नव्हता. ते इ. स. १८६६ मध्ये जन्मले. त्यानंी इ. स. १८८५ पासून काव्य लेखनाला प्रारंभ केला. इ. 
स. १८८५-१८९५ या काळातील त्यारं्ी कनवता, पंनडती परंपरेच्या बोजड क्तलष्टपिात आनि इंग्रजी भार्षा 
आनि कल्पना-नवर्ारात अडकलेली आहे. हा काळ जनजागतृीर्ा काळ मानला जातो. या काळात 
प्रहदुस्थानात जे जे नवर्ार प्रवाह होते; त्यानंी २० व्या शतकावर कायम प्रभाव िाकला. सुधारिावाद-
सुधारिानवरोध, राजकीय की सामानजक सुधारिा, ब्राह्मिी-अब्राह्मिी वैर्ानरक संघर्षच इ. नवर्ारप्रवाह 
आजही अक्स्तत्वात आहेत. स्त्री नशक्षि, बालनववाह, केशवपन, देशारे् स्वातंत्र्य असे काही प्रशन नमिलेले 
आहेत. मराठी वाङ्मयाच्या इनतहासात हा कालखंड ‘भार्षातंर युग’ म्हिून ओळखला जातो. ससं्कृत प्रकवा 
इंग्रजी सानहत्यार्ी मराठी भार्षातंरे होत होती. इंग्रजीर्ी मराठी भार्षातंरे आज हास्यास्पद आनि नवनोदी 
वाितात. केशवसुताचं्या काव्यलेखनार्ा प्रारंभही भार्षातंराच्या पागुंळगाड्याने झाला आहे. [समग्र केशवसुत, 

सपंा. पंनडत प्रा. म. श्री; पंनडत व्हीनस प्रकाशन, पुिे पुनमुचद्रि १९७८ प.ृ ४१] असे नवधान केशवसुतारें् अभ्यासक प्रा. म. श्री. 
पंनडत यानंी केले आहे. त्याकाळातील सवचर् उच्चविीय नवद्वानापं्रमािे केशवसुतही इंग्रजीतून नवर्ार करीत 
आनि मराठीतून व्यतत करण्यार्ा प्रयत्न करीत. त्यामुळे त्यारं्ी अनभव्यतती सरळ व सुलभ नाही. [ततै्रव पृ. 
५१] असे स्पष्ट मत त्यानंी नदले आहे. ज्या काळात मराठी भार्षा नीि घडली नव्हती, त्याकाळात म. फुले, 
सानवत्रीबाई फुले, इतर सत्यशोधक प्रकवा परमहंस सभेतील दादोबा पाडुंरंग तखचडकर हे सुबोध, रसाळ, 
प्रवाही मराठी रर्ना करीत होते. त्यानंा येथील लोकमन कळलेले होते. लोकगीतारं्ी परंपरा, संत 
सानहत्यार्ी परंपरा त्यानंा मानहती होती. सत्यशोधकानंा मानवतावाद पािात्याकंडून नशकण्यार्ी गरज 
नव्हती. कारि संत परंपरेत तो होतार्. लोकपरंपरा, लोकननष्ठा, लोकानभमुखता यामुळे इंग्रजी वानघिीरे् 
दूध प्यायलेल्या मराठीरे् नशवाजी नवष्ट्िुशास्त्री नर्पळूिकर आनि आधुननक मराठी कनवतेरे् जनक केशवसुत 
याचं्यापूवी सानवत्रीबाईंनी केलेले काव्यलेखन आधुननकता सन्मुख जनननष्ठ जानिवारं्ा आनवष्ट्कार करिारे 
आहे. त्यामध्ये सवचर् नव्हे, पि बहुताशं कनवतामंध्ये काव्यात्मकता आहे. केशवसुतारं्ा सुधारिावाद, त्यारं्ी 
सामानजकता, आधुननकयुग सन्मुखता यारं्ा अनधके्षप करण्यार्ा येथे उदे्दश नाही. केशवसुत इंग्रजी आनि 
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संस्कृत मधील थोर थोर कवी आनि काव्य पनंडताच्या खादं्यावर उभे आहेत. सानवत्रीबाईंना लोकपरंपरा 
आनि जन्मजात प्रनतभा आहे. पुढे बनहिाबाई र्ौधरीही यार् परंपरेत सहभागी होतात. 
 

‘काव्यफुले’ या ४१ कनवताचं्या संग्रहात प्रास्तानवका आनि अपचनिका पद्यमय आहेत. प्रास्तानवकेत 
ही काव्यफुले सुगधंी आहेत. मजेर्ी आहेत. त्याचं्या वासाने शातंी नमळते. त्यामध्ये मनोरंजक उपदेश आहे. 
ती बुनद्धगम्य, रम्य नीतीनशक्षि, सुबोध, ज्ञान देिारी आनि भावदशचन घडनविारी आहेत असे म्हिले आहे. 
(सानवत्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय पृ. ३) ती सुजन नहतप्रर्तकानंा अपचि केली आहेत. (पृ. ३) नशव प्राथचनेत 
परंपरेप्रमािे नशवारे् स्वरूपदशचन आहे. जिा, गंगा, र्तुदचश नवद्या, नत्रनेत्र, नत्रपुंड, गळ्यातील सपच, 
नीळकंठ, हार इत्यादी विचन करून तो अज्ञानाला ज्ञान देिारा आहे. “नमस्कार तुज नशवप्रभो ॥ 
आनदननर्ममकस्वयंभनुवभो” (पृ. ४) (येथून पुढील सवच पषृ्ठाकं ननदेश ‘सानवत्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय’ या 
गं्रथातील आहेत.) नशवस्तोत्रातही नशवस्तुती करून ‘माझ्या नजव्हेवरी बसून तू नामी काव्य रर्ना कर’ असा 
वर मानगतला आहे. नशवप्राथचनात म. फुले याचं्या आदी ननर्ममकार्ी कल्पना आली आहे. नशवाप्रमािे 
सानवत्रीबाईरें् श्रद्धास्थान म. जोनतबा फुले हे आहे. नशव हे पावचतीरे् पुरूर्ष रूप आहे आनि पावचती ही नशवारे् 
स्त्रीरूप आहे. एवढेर् नव्हे तर ‘अधांगी पावचती’, ‘अधांगी निेश्वर’ या पारंपनरक नशवप्रनतमा म्हिजे पती-
पत्नींरे् परस्पराशंी असलेले तादात्म्य, परस्पर समरसता यारें् मूतचरूप आहे. म्हिून ‘काव्यफुले’ वर 
नशवपावचतीरे् छायानर्त्र छापले असाव.े सानवत्रीबाईंना जोनतबा फुले याचं्यात नशवारे् दशचन होत असाव.े 
तसेर् म. फुले यारं्ा लौनकक, त्याग, कतृचत्व इतरानंाही वदंनीय वाित होते. त्यांरे् नैनतक सामर्थ्यचही तेवढे 
होते. पत्नी, सहकारी, अनुयायी, सखी म्हिून सानवत्रीबाईंना म. फुले वदंनीय वाििे स्वाभानवक आहे. 
 

“महार माांगािी । करिे मी सेिा ॥ आिडीच्या देिा स्मरूणनया ॥ 
....सेिेच्या भािाने । सेिा जे कणरिी ॥ धन्य पाििी । मानििा ॥ 
ऐसा बोध देिी ॥ अनुभिे जोिी ॥ मनाि ठेणििी । साणित्री मी ॥” 

(पृ. ७) 
 

याप्रमािे म. जोनतबा फुले यारं्ा बोध आनि त्यानवर्षयी आदरभाव व्यतत केला आहे. छत्रपती 
नशवाजी महाराज हे त्यारें् नशवानंतररे् भततीस्थान; पि ‘शूद्रानतशदू्रारं्ा प्रभ’ू म्हिून त्यानंा मनोभाव वदंन 
आहे. (पृ. ५) संसार, प्रपरं्, मानवी जीवन आनि त्यातील सुख, समाधान, शातंता स्वतः मानण्या नं 
मानण्यावर अवलंबनू आहे. आपल्या गरजा, सुखेच्छा मयानदत केल्या की सुख वाढते. हा सुखार्ा मागच म. 
गौतम बदु्धानंी सानंगतला. सानवत्रीबाईही ‘संसारार्ी वाि’ मध्ये ‘शाांििा आपली । ठेिािी प्रपांिी ॥ हीि िाि 
सािी, सांसाराि ॥ (पृ. ८) असे म्हितात. खरा सतं कोिाला म्हिावे, त्यारं्ी लक्षिे कोिती हे ज्ञानेश्वर 
नामदेवापंासून तुकाराम-एकानाथापंयचत सवांना सानंगतले आहे. कारि लोकादराला पात्र झालेल्या 
व्यतती, जीवनसरिी, यारें् ढोंग करून समाजाला फसनविाऱ्यारं्ी समातंर परंपरा सुरू असते. श्रमजीवी 
लोकानंा खरे-खोिे यानवर्षयी संशय येत नाही; आला तरी त्यारं्ी पारख करण्यासाठी त्यानंा वळे नसतो. 
त्यानंा जीवनसंघर्षात जखडून राहाव े लागते. त्याचं्या कष्टावर, त्यानंी केलेल्या उत्पादन व ननर्ममतीवर 
ऐतखाऊ भि, पुरोनहत, सावकार, श्रीमंत, व्यापारी, दलाल, आडते, पुढारी अनधकारी र्ैन करीत असतात. 
ऐश्वयच भोगीत असतात. ‘तेर् संत’ मध्ये सानवत्रीबाई सागंतात 
 

“िािे उच्चारी । िैसी णक्रया करी ॥ िीि नरनारी, पूजनीय ॥ 
सेिा परमािृ । पाळी व्रि सािृ ॥ होई कत िािृ । िेि िांद्य ॥ 
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सुख दुःख काही । स्िािृपिा नाही ॥ परणहि पाही । िोि िोर ॥ 
मानिािे नािे । ओळखिी जे, िे । साणित्री िदिे । िेि सांि ॥” (पत. ८) 

 
कृती-उततीमध्ये संगती, सेवाकायच, ननःस्वाथीपिा, परनहतार्ी तळमळ आनि मािुसकीच्या 

नात्यार्ी ओळख ही सतंारं्ी लक्षिे त्या सागंतात. अभगं छंदात वारकरी नवर्ार परंपरेशी नाते सागंिारी ही 
रर्ना अनेक अथाने महत्वपूिच आहे. 

 
स्वतः कतृचत्ववान असलेल्या सानवत्रीबाईनंा समानधम्या, परुूर्षाथच गाजनविाऱ्या कोल्हापूरच्या रािी 

छत्रपती ताराबाई याचं्यानवर्षयी आंतनरक नाते आहेसे वािते. दुसरे कारि त्या नशवरायाचं्या वशंय आहेत 
आनि नतसरे कारि नायगाव या त्याचं्या माहेराला कोल्हापूर जवळरे् आहे. 
 

“ही एकि शूर रिगाजी । छत्रपिी िाराबाई 
णशिधनू प्रिापी माझी । िीराांिी रिदेिाई” (पत. १०) 

 
म्हिून त्यानंाही सानवत्रीबाई नमस्कार करतात, हे महत्त्वारे् कारि आहे. नायगाव, नेवसेपािील 

या कुळार्ा अनभमान व्यतत करिारी एक कनवता त्यांनी रर्ली आहे. (पृ. १०) 
 
‘मनू म्हिे’ या कनवतेत मनू आनि त्यार्ी परंपरा, बळी परंपरेर्ी दे्वष्टी आहे असे म्हिले आहे. 

 
“नाांगर धरिी । शेिी जे करिी ॥ मठ्ठ िे असिी । मनु म्हिे.. 
शूद्र जन्म घेिी । पूिीिी पापे िी ॥ जन्मी या फेडिी । शूद्र सारे ॥ 
णिषम रििी । समाजािी रीिी ॥ धूिािी ही नीिी । अमानि ॥” 

(पृ. १९) 
 

कमचनवपाक, पूवचजन्म-पुनजचन्म, पूवचसंनर्त या कक्ल्पत आधारावर समाजार्ी नवर्षम रर्ना करून 
अमानुर्ष रीती, नीतींना धार्ममक पानवत्र्याने स्थान नदले. तेर् ईश्वर ननर्ममत आहे. असे पोर्थ्या, पुरािे स्मृनतगं्रथ 
यामधून नलहून ठेवले. 
 

शतेकरी कुिंुबात जन्मलेल्या आनि शतेकरी कुिंुबात नादंावयास आलेल्या सानवत्रीबाई यानंी 
‘ब्रह्मवतंी शतेी’ नलनहली आहे. “िह्म असे शेिी । अन्नधान्य देिी । अन्नास म्हििी । परिह्म ॥ १ ॥ शूद्र 
करी शेिी । म्हिूणनया खािी । पक्वान्न झोडिी । अहां लोक ॥ २ ॥ दारूडे बोलिी । िैसे हे िागिी । मिलब 
नीिी । िािाळाांिी ॥ ३ ॥ जे कणरिी शेिी । णिद्या सांपादिी िया ज्ञानिांिी । सुखी करी ॥ ४ ॥” (पत. २०) 
शतेीला ब्रह्म आनि अन्नाला परब्रह्म मानिारा हा दृनष्टकोन खास कृर्षी परंपरेत नवकनसत झालेला आहे. ज्या 
शतेी आनि शतेकरी परंपरेर्ा द्रोह मनू-शकंरार्ायांर्ी परंपरा करते. ती परंपरा शतेी करते म्हिून अंहकारी, 
वर्चस्ववादी लोक पक्वाने्न झोडतात असे सागंनू; जे शतेकरी शतेी करून नवद्या संपादन करतात. त्यानंा 
ज्ञानवतंी शतेी सुखी करते, असे सानवत्रीबाई म्हितात. कृनर्षकमच आनि ज्ञान यारं्ी फारकत सनातन्यानंी 
हेतुतः केली होती. सानवत्रीबाई या दोन्ही गोष्टींर्ा संयोग घडनवतात. हा दृष्टीकोन द्रष्टेपिार्ा आहे. 
स्वयंप्रजे्ञर्ा आहे. नवदे्यरे् महत्त्व ‘नवदे्यनवना मती गेली.....’ मधून सवचपनरनर्त झाले आहे. सानवत्रीबाई यानंी 
धनपे्रमी समाजाला नवद्या हे ‘श्रेष्ठ धन’ असल्यारे् आवजूचन सानंगतले आहे. (पृ. २०) 
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कबीरपंथी साधूरे् आनि फुले कुिंुनबयारें् वैर्ानरक नाते जुळले होते. संत कबीरारं्ा इहवाद, 
जीवनननष्ठा महत्त्वार्ी आहे. त्यारं्ा ‘कल करे सो आज कर....’ हा दोहा सवचपनरनर्त आहे. सानवत्रीबाई 
‘बाळास उपदेश’ करतात, ‘करिे काम आजी िे । आिाि कर खेिून ॥ जे दुपारी करािायिे । िे आिाि 
कर जाऊन ॥ क्षिानांिरिे काम की नाही । या क्षणि कर ठोकुन ॥ झालां  काम की नाही ॥ न पुसे मतत्यू 
कारि ॥” (पृ. २१) बोधवादी अशी ही रर्ना आहे. इंग्रजी राजवि आनि इंग्रजी भार्षा हे १९ व्या शतकातील 
सवच समाज सुधारकानंा वरदान वािले, हे सत्य सवचज्ञात आहे. 
 

“इांग्रजी माऊली । इांग्रजी िैखरी ॥ शूद्राांना उद्धारी । मनोभािे ॥” 
(पृ. २१) 

 
असा गौरव सानवत्रीबाईनंीही केला आहे. कारि 

 
‘इांग्रजी माऊली । िोडिे पशुत्ि ॥ देई मनुष्ट्यत्ि । शूद्रलोका ॥ 

 
पशूरे् नजिे नष्ट करून मािसानंा मािुसकी प्राप्त करून देण्यारे् कायच त्या राजविीने आनि भारे्षने 

केले. ही जागृती नव्या युगार्ी पहाि ठरली म्हिनू ‘इंग्रजी नशका’ असा आग्रह त्या धरतात. 
 

“इांग्रजी णशकूणन । जािीभेद मोडा ॥ भिजी भारूडा । फेकुणनया ॥” 
 

असा व्यापक दृनष्टकोन इंग्रजी नशकण्यामागे आहे. सानवत्रीबाईंच्या या जीवनननष्ठा, मातीशी इमान 
राखिाऱ्या आहेत. ही कृनर्षकन्या ‘मातीर्ी ओवी’ गाते (पृ. २४) 
 

“काळसर मािी । णपकपािी देिी ॥ फळे फुले शोभिी । णशिाराि ॥ 
पाांढरीला मळून । कौले णििा करून ॥ राहिी घरे बाांधून । णशिाराि ॥ 
मािीिा मणहमा । साांगािा णकिी हा ॥ मािीिे नािे अहा । णशिाराि ॥” 

 
मातीमुळे मािसारें् भरि पोर्षि होते, सौंदयच ननमाि होते आनि ननवाऱ्यासाठीही मातीर्ा उपयोग 

होतो. सवच नशवारात काळी, पाढंरी, ताबंडी अशी नवनवधरंगी माती असते. मातीरे् स्तोत्र गािारी ही 
कृनर्षकन्या ‘शूद्रारें् परावलंबन’ पाहून कळवळते आनि खेदार्ी बाब अशी की, आपि परावलंबी आहोत. 
यार्ी अज्ञानामुळे त्यानंा जािीव नसते. म्हिून पशूप्रमािे आहे त्या पनरक्स्थतीत ते सुख मानतात. देव, धमच 
रूढीग्रस्त लोक अज्ञानाने पछाडलेले आहेत. त्यानंा 
 

“सुखािी नसे हाि । दुःखास सुख मानिी ॥ 
णिधािे णनर्थमले जैसे । रहािे बोध साांगिी ॥ 
...ज्ञानािे नसिी डोळे । म्हिोणन न णदसे दुःख ॥ 
स्िािलांबी नसे शूद्र । स्िीकारिी पशू सुख ॥” (पत. २५) 

 
‘जैसे थे’ वृत्ती प्रगतीर्ा अडसर झाली आहे. म्हिून ते कायम परावलंबी झाले आहेत. 
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सानवत्रीबाई फुले काय प्रकवा बनहिाबाई र्ौधरी काय या कवनयत्री नस्त्रया रूढाथाने तत्त्वज्ञानी 
नाहीत. नवदुर्षी नाहीत. तरीही परंपरेने र्ालत आलेले, अनुभवाच्या नवद्यापीठात आत्मसात केलेले मौनलक 
जीवनप्रर्तन त्या सागंनू जातात. ियास मानि म्हिािे का? (पृ. २७) या रर्नेत मानव म्हिवनू घेण्यार्ी 
कोिकोित्या मािसात पात्रता नसते, हे नवस्ताराने सानंगतले आहे. नवद्या ज्ञान नाही, ते आत्मसात 
करण्यार्ी गोडी नाही, बुद्धी असून ती र्ालत नाही, ‘देरे रे हरी खािल्यावरी’ अशी ऐतखाऊवृत्ती, नवर्ार-
आर्ारारं्ा नवधीननरे्षध नाही; खूप संतती ननमाि केली. पि त्याचं्या ननवाहार्ी काही तरतूद नाही, उद्योग 
नाही; कोिार्ी सहानुभतूी, मदत नमळत नाही; कशार्ीही पवा करीत नाही; जोनतर्ष, रमल, स्वगच, नरक या 
कल्पनावंर नवश्वास ठेवतो, पत्नी काम करीत राहते. हा ऐतोबा खात राहतो, अशा; पशूत नाहीत त्या सवयी 
व गुिधमच मािसात असतील तर त्याला मािूस म्हिू नये, असे सानवत्रीबाईंरे् स्पष्ट मत आहे. जनाई-
मुतताई, कान्होपात्रापासून बनहिाबाई र्ौधरी याचं्यापयंत मािसातील मािसूपिार्ी प्रर्ता वानहलेली 
नदसते. ‘अरे! मानसा, मानसा, कधी व्हशील मािसू’ हा बनहिाबाईंर्ा प्रशन सवच मानव समाजाला उदे्दशनू 
आहे. ही गोष्ट सवच अभ्यासकानंा मानहती आहे. सानवत्रीबाईनंीही दीघच रर्ना करून ही प्रर्ता व्यतत केली 
आहे. 
 
‘सामुदानयक संवाद पद्य’ या रर्नेत (पृ. ३०-३१) वर 
 

“अज्ञानािी दाणरद्र्यािी गुलामणगरी िोडू िला 
 

युगायुगारे् जीवन आपले फेकून देऊ र्ला” असे आवाहन केले आहे. सानवत्रीबाईर्ी काव्यफुले 
गुलामनगरीर्ी बेडी तोडण्यासाठी अवतरली आहेत, तसेर् हे कायच ननष्ठेने करिाऱ्यावंर उधळण्यासाठीही! 
त्याचं्या गळ्यात या फुलाचं्या माळा घालण्यासाठीही अवतरली आहेत. 
 

इ. स. १८९१ मध्ये ‘बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर’ हा छोिासा संग्रह प्रकानशत झाला. यारे् स्वरूप 
खंडकाव्यारे् आहे. शूद्रानतशूद्राचं्या शौयार्ा इनतहास, परकीय आयचभिारें् आक्मि, के्षत्रजनानंा 
गुलामनगरीत िाकिे. नवर्षम समाजव्यवस्था ननमाि केली, मुसलमान, निस्ती यानंीही आक्मिे केली, 
पेशवाईत अत्यार्ार झाले, इगं्रजी राजवि शूद्रानतशूद्राचं्या प्रगतीसाठी उपयोगी ठरत आहे, असा आशय या 
काव्यार्ा आहे. म. जोनतबा फुले यारं्ी पती-परमेश्वर अशी सनंमश्र प्रनतमा त्याचं्यासमोर आहे. “जयािे मुळे 
मी कणििा रणििे ॥ जयािे कत पे िह्म आनांद णित्त े॥ जयाने णदली बुद्धीही साणित्रीला ॥ प्रिामा करी मी यिी 
जोणिबाला ॥” असा आदरभाव आनि भततीभाव व्यतत केला आहे. जोनतबानंा त्यानंी ‘यती’ म्हिले आहे. हा 
त्यारं्ा गौरव आहे. 
 

“कुळािी किा गीि ग्रांिी णलही मी ॥ 
गुलामी जनािा इणिहास नामी ॥” 

 
‘कुळार्ी कथा’ असा उल्लखे वार्ल्यावर नेवसे-पािील-फुले यापंैकी एक प्रकवा उभय कुळारं्ी कथा 

असावी असे वािते, पि गुलामजनलोकारं्ी ही कुळकथा आहे, व्यापक आनि नवशाल दृनष्टकोन स्वीकारून 
ती नलनहली आहे, हे लक्षात येते. ही रर्ना त्यानंी कोिी करावयास लानवली, असाही प्रशन ननमाि होतो. 
काव्यहेतू, स्वरूप आनि पे्ररिा सागंताना उपसंहारात त्या म्हितात, 
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“मनी कल्पना छान गोष्टी रिाि,े 
जना ग्राय होईल ऐसेि गाि,े 
मनी इच्छुनी काव्य केले स्िभािे, 
िुम्ही गाऊनी त्यािले सत्य घ्यािे ॥” 

 
शूद्रानतशदू्रारं्ा स्वानभमान जागतृ होईल; ते ज्ञानी होण्यार्ी त्यानंा पे्ररिा होईल अशा गोष्टी 

रर्ण्यारे् पे्ररिा काव्य आहे. ज्याचं्यासाठी ते नलनहले त्यानंा रुर्ाव े असे प्रयोजन आहे. ते सहज, 
स्वाभानवकपिे ननमाि झाले. असे स्वरूप आहे. एक्कावन्न र्रिारं्ा हा बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर आहे. 
आशयाच्या दृष्टीने रत्नाकराएवढी नवशालता येथे आहे. 

 
सानवत्रीबाई फुले याचं्या काव्याशयाच्या नवर्ार केल्यानंतर त्याचं्या काव्याच्या वैनशष्ट्ट्यारं्ा नवर्ार 

करिे प्रस्तुत ठरते. सानवत्रीबाईंर्ी कनवता फार प्रगल्भ, प्रौढ, भारदस्त आहे असे नाही. पि आधुननक 
मराठी सानहत्यातील प्रारंभीर्ा प्रयत्न म्हिून त्याकडे पानहले तर नतरे् महत्त्व कळते. सानवत्रीबाईनंी आपि 
कवनयत्री आहोत; या जानिवनेे काव्यलेखन केले असण्यार्ी शतयता नाही; आनि तशी जािीव असली तरी 
त्या काळातील बहुतेक लेखक सानहत्याला समाजप्रबोधनारे् साधन मानतात.सानवत्रीबाई फुले तर या 
र्ळवळीतील कृनतशील कायचकत्या आहेत. ‘सानहत्य’ या शब्दार्ा अथचही ‘साधन’ असार् होतो. सानहत्य ही 
आत्मानवष्ट्कारार्ी पद्धती आहे, सानहत्यामुळे उच्च दजार्ा आनंद होतो अशी सानहत्यनवर्षयक जािीव त्यांना 
असण्यार्ी शतयता नव्हती. त्या काळातील ननबधं वाङ्मय आनि लनलत सानहत्याने प्रबोधनारे् नवर्ार 
लोकापंयंत पोहर्नवले. त्यामुळे महाराष्ट्रात वैर्ानरक मथंन झाले. सानवत्रीबाईंना काव्यलेखनार्ी पे्ररिा 
झाली. लोकसानहत्यार्ी पूवचपरंपरा, संतसानहत्यार्ी परंपरा, एवढ्ा आधाराने त्यानंी जे काही आनि जसे 
काही नलनहले आहे, त्यारे् मलू्यामापन कराव,े असा मयानदत हेतू येथे आहे. 
 

सानवत्रीबाई फुले या ग्रामीि भागात जन्मलेल्या शतेकरी कन्या आहेत. म. फुले हे शतेकरी होते 
आनि माजंरी येथे त्यारं्ी शतेी होती. [१) आम्ही पानहलेले फुले, उनन, पृ. १०-११, पृ. ३३, पृ. ४० २) महात्मा जोनतराव फुले : 

आमच्या समाजक्ातंीरे् जनक, कीर, डॉ. धनंजय, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, पुनमुचद्रि १९७५, पृ. १७९.] ते पुण्यात राहत असले तरी 
त्यारें् शतेीशी संबधं अतूि होते. त्यारें् कायचके्षत्र ग्रामीि भाग आनि ग्रामीि शतेकरी-कारागीर हेर् होते. 
त्यारं्ी भार्षा, त्यारं्ी जगण्यार्ी पदधती, प्रनतकूल पनरक्स्थतीरे् अनुकूल-प्रनतकूल पनरिाम त्याचं्या भारे्षवर 
झालेले नदसतात. लोकभार्षा, लोकमन, लोकार्ार, लोकरूढी यार्ी नेमकी जाि लेखकाला असावी 
लागते. सानवत्रीबाईंर्ा जन्म आनि जीवनही त्याचं्यातर् असल्यामुळे ही जािीव त्यानंा होती. त्याचं्या 
काव्याच्या भारे्षत शते, नशवार, माती, कौले, नविा, बाईल, ऐतोबा, बलुते, आलुते, शेंदरी देव, नवस, 
बावन्नकशी, हे शब्द सहज येतात. तसेर् फुलमाळी जीवनातील फुले, फुलमाळा, ननरननराळ्या फुलारं्ी 
नाव े आनि वैनशष्ट्टे्यही त्याचं्या काव्यात येतात. एकाथाने जीवन नवश्व हेर् काव्यनवश्वही असते. प्रनतभा, 
कल्पकता, रर्नार्ातुयच याबाबी त्यानंतर महत्त्वाच्या ठरतात. सासर-माहेरकडून त्या शतेकरी असल्यामुळे 
ग्रामजीवन, खेड्यातील शूद्रानतशदू्र आनि नस्त्रया हा त्याचं्या काव्यार्ा नवर्षय होता. नव्हे; शहरातीलही हार् 
समाज त्याचं्या काव्यार्ा नवर्षय होता. 
 

सानवत्रीबाईंच्या काव्यात शदू्र, अनतशदू्र, नस्त्रया, त्यारं्ी गुलामनगरी, युद्ध, रिभमूी, रततारे् पाि, 
तलवार, मदानी, र्ंनडका, रिदेवी, बळीराजा या प्रनतमा येतात. उपरोधासाठी डोंबकावळा, शेंदरी दैवते 
यासारख्या प्रनतमा येतात. शतेी ही सुद्धा भरि पोर्षि करिारी, आसरा देिारी माता आनि नवद्या देिारी 
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प्रनतमा म्हिूनर् आली आहे. माती ही सवच नशवार व्यापिारी, सवच मानवानंा अन्न देिारी प्रनतमा म्हिनूर् 
आलेली आहे. 
 

लोकव्यवहारात भारे्षर्ा नजवतं आनवष्ट्कार होत असतो. हा नजवतंपिार् भारे्षला काव्यात्मकता 
प्राप्त करून देत असतो. सानवत्रीबाई ज्या समाजस्तरासाठी, ज्या समाजस्तरारें् काव्य नलनहतात, तो 
समाज गरीब, ननरक्षर, भततीपरंपरा मानिारा, अंधश्रद्धाळू आहे. ऐतखाऊपिा, आळस यासारखे दोर्षही 
त्याचं्यात आहेत. नस्त्रया कष्टाळू आहेत. लोकव्यवहारातील भार्षा आनि शब्द लयबद्ध असतात. अथचपूिच 
असतात. मनातील नवर्ार-भावना व्यतत करण्यासाठी ते समथच असतात. त्यानंा म्हिी आनि वाक प्रर्ारार्ा 
दजा प्राप्त होतो. यामुळे भारे्षरे् ऐश्वयच वाढते. सानवत्रीबाई यानंी ‘देरे हरी पलंगावरी’; ‘कोंबडा झाकला तरी 
उजडावयारे् थाबंत नाही’ इ. म्हिींर्ा वापर केला आहे. आभाळ ठेंगिे होिे, देव्हाऱ्यात िाक होऊन बसिे 
यासारखे समथच वातप्रर्ार वापरले आहेत. 
 

“धोंडे मुले देिी ॥ निसा पाििी ॥ 
लग्न का करिी । नारी नर ॥” (पत. २२) 

 
संत तुकाराम आनि संत एकनाथानंी समाजापुढे उपक्स्थत केलेला प्रशनर् सानवत्रीबाई ठाशीव 

शब्दात व्यतत करतात. नवस करिे, ‘धोंड्यानंी मुले देिे’ हे वातप्रर्ार अथचपूिच आहेत; तसेर् अंधश्रध्दाळू 
समाजाला संत तुकारामाच्या दाहक भारे्षत खडसाविेही आहे. सानवत्रीबाई फुले यानंी काव्य रर्ण्यासाठी 
ओवी, अभगं, पोवाडे इ. लोकपरंपरेतील छंद स्वीकारले आहेत. वृत्त आनि अलंकारारं्ा अव्हेर केला 
नसला तरी त्यारें् स्तोमही माजनवले नाही. 

 
सृष्टी आनि मानव, ननसगच आनि मानव यारें् संबधं अतूि आहेत. हे संबधं कधी सहकायारे् तर कधी 

संघर्षारे् असतात यारे् भानही त्यानंा आहे. 
 

“मानिप्रािी णनसगृसतष्टी द्वय णशक्क्यािे नािे 
एकि असे िे. म्हिुणन सतष्टीला शोभिू मानि लेिे” (पत. १७) 

 
‘मानव आनि सृष्टी’ या कनवतेत या दोन्ही गोष्टी एकार् नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, आनि सृष्टीला 

मानवरूपी अलंकारामुंळे शोभा येते, असे त्या म्हितात. नपवळा र्ाफा, जाईरे् फूल, गुलाबारे् फूल, 
फुलपाखरू व कळी, इत्यादी कनवतामंध्ये सृष्टीला र्ैतन्यरुप नदले आहे. मानवी भावभावनारें् आरोपि 
सृष्टीवर, फुलावंर केले आहे. 

 
सानवत्रीबाई यानंी ‘माझी जन्मभमूी’ ही कनवता नायगाव या त्याचं्या माहेरावर नलनहली. नस्त्रयानंा 

माहेरार्ी ओढ असते. त्याकाळातील नस्त्रयामंध्ये तर ती खूप होती. स्त्रीगीतामधून ती प्रभावीपिाने व्यतत 
झाली आहे. सानवत्रीबाई छत्रपती ताराबाई याचं्यावर कनवता नलनहतात, बळी स्तोत्रात बळीराजार्ी पत्नी 
प्रवध्यावली यारं्ा आवजूचन उल्लेख करतात. तसेर् बोधपर कनवतेतून त्याचं्या मातृहृदयार्ा सतत आनवष्ट्कार 
होतो आनि त्याचं्यातील नशनक्षकाही तळमळीने अध्यापन करते. 
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सानवत्रीबाई फुले यानंी काव्यलेखन केले हे मान्य केले, तरी त्यात काही शब्द, ओळी, प्रकवा सपूंिच 
कनवतार् कोिीतरी घुसडली असण्यार्ी शकंा येते. ‘नपवळा र्ाफा’ या कनवतेवर बी कवीच्या ‘र्ाफा’ या 
कनवतेर्ा प्रभाव नदसतो. गेयता, लय याबाबतीत तर प्रभाव आहेर् पि त्या कनवतेतील संकल्पनावर ही 
कनवता बेतली आहे की काय अशी शकंा येते. नशवाय र्ाफातील आशयघनता, सौदयानवष्ट्कार येथे नाही. 
‘फुलपाखरू व फुलार्ी कळी’ या कनवतेवर बालकवींच्या ‘फुलरािी’ या कनवतेर्ा प्रभावर् नव्हे तर नतरे् ते 
अनुकरि वािते. ‘जाईरे् फूल’ बोलकी बाहुली ह्ा कनवताही अनुकरिात्मक वाितात. भारे्षच्या दृष्टीने 
नवर्ार केला तर आिखी काही कनवताचं्या कायानवर्षयीही संशय येतो. उदा. माझी जन्मभमूी, मानव व 
सृष्टी, द्रष्टा कवी इत्यादी. 

 
भार्षा तज्ञ, सही तज्ञ, कागद तज्ञ, संशोधक, अभ्यासक यानंी यानवर्षयी संशोधन करून 

सत्यासत्यार्ा ननिचय घ्यावा, यासाठी जािवले ते येथे प्रामानिकपिाने नोंदनवले आहे. पि काही कनवता 
प्रनक्षप्ता असल्या आनि सानवत्रीबाईंच्या कनवतारं्ी सखं्या कमी झाली तरी त्यांनी आधुननक मराठी 
सानहत्याच्या प्रारंभकाळी सानहत्यात जी कामनगरी केली, ती मौनलकर् ठरेल, यामध्ये शकंा नाही. 

 
सानवत्रीबाई फुले या शतेकरी कन्या आहेत. अंतःकरिाच्या उमीमुळे त्या सत्यशोधक र्ळवळीत 

सहभागी होतात. सत्यशोधक नवर्ाराचं्या प्रसारासाठी सानहत्य ननर्ममती होऊ लागली. सानवत्रीबाईंही 
त्यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. सवचर् सत्यशोधकी वाङ्मय त्याकाळात आनि त्यानंतर प्रदीघच काळ 
मध्यवती (?) सानहत्य परंपरेने उपेनक्षते ठेवले. वाङ्मयेनतहासातही त्यार्ी दखल घेतली गेली नाही. 
सानवत्रीबाईरें् सानहत्यही याला अपवाद नाही. केशवसुतांर्ी प्रारंभीर्ी कनवता सुबोध, प्रवाही, अंतःस्पशी 
नाही. १८९५ नंतर ती प्रौढ व प्रगल्भ झाली. त्यानंा पनंडती सानहत्य आनि पािात्य सानहत्यार्ी परंपरा होती. 
सानवत्रीबाईनंा लोकसानहत्य (त्यातही धार्ममक, सि समारंभादी गािे, जात्यावरील ओव्या इ.) आनि सतं 
सानहत्य या परंपरारं्ी पाश्वचभमूी आहे. ह्ा सवच पाश्वचभमूीवर सानवत्रीबाईंच्या सामानजक जानिवा, 
आत्मनवष्ट्कार शलैी, लोकानभमुखता लक्षिीय वािते. स्त्रीसानहत्यार्ा प्रारंभ त्याचं्यापासून मानता येईल 
एवढी योग्यता त्याचं्या काव्य रर्नेत आहे. 
 

✸ 
  



 अनुक्रमणिका 

साणित्रीबाईांिी भाषाशैली 
 

डॉ. रा. गो. ििरे 
 

१९ व्या शतकात म. फुल्यारं्ी गद्य आनि काव्य या दोन्ही प्रातंातं नवपुल लेखन केले. स्वतःला 
मराठी भारे्षरे् नशवाजी संबोधिाऱ्या पनढक पंनडताचं्या गतानुगनतकतेरे् अंधानुकरि करून कृनत्रम सानहत्य 
ननमाि करिाऱ्या बोरूबहाद्दरारं्ी त्या काळात उिीव नव्हती. बोजड, गोळीबंद, मराठी भारे्षरे् अमाप पीक 
आले होते. त्यार्वळेी जोनतरावानंी सरळ, स्वाभानवक, मार्ममक लेखिीने प्रस्थानपताचं्या व्यवस्थेर्ा 
दंभस्फोि केला. तत्कालीन हस्तीदंती मनोऱ्यातील लेखकाचं्या लेखिीपेक्षा फुल्यारं्ी लेखिी सवचस्वी 
वगेळी आहे. नतने संस्कृत व इंग्रजीच्या गुलामनगरीतून मराठीला मुतत केले. स्पष्ट रोखठोक अशा 
लोकव्यवहाराच्या बोलभारे्षत समथच ननर्ममती केली. नव. रा. प्रशदे, नव. द. घािे, गं. बा. सरदार, स. गं. 
मालश,े भा. ल. भोळे, भालर्ंद्र नेमाडे आदी नवर्ारवतंानंी त्याचं्या शलैीर्ा गौरव केला. जोनतरावारें् लेखन 
नवपुल आहे. तुलनेने सानवत्रीबाईंरे् मोजके आहे. मात्र त्यार्ी वैर्ानरक व वाङ्मयीन गुिवत्ता लक्षिीय 
म्हिली पानहजे. सन १८५४ मध्ये त्यारं्ा ‘काव्यफुले’ हा पनहला काव्यसंग्रह नशळापे्रसवर छापून प्रनसद्ध 
झाला; तर ‘बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर’ हा दुसरा कनवतासंग्रह सन १८९१ मध्ये प्रकानशत झाला. संग्रहानंा 
नदलेल्या शीर्षचकावरून त्याचं्या दृष्टीतल्या लानलत्यार्ी जािीव होते. जोनतरावानंा नलनहलेली त्यारं्ी तीन 
पते्र वैर्ानरक भारे्षच्या दृष्टीने मौनलक वाितात. या व्यक्ततनरतत प्रसंगोपात त्यानंी नदलेली पार् भार्षिे 
आहेत. त्यातून त्यारं्ी तत्कालीन समाजप्रबोधनार्ी तळमळ स्पष्ट होते. 

 
उपरोतत लेखनात त्यानंी वापरलेली भार्षा ही सामान्य जनारं्ी आहे. लोकभारे्षतून जनतेच्या 

हृदयापयंत जे सानहत्य पोहोर्ते ते नर्रस्थायी असते, यात शकंा नाही. सच्चा मनाने केलेली ही ननर्ममती 
असल्याने त्यात वास्तवारे् प्रखर दशचन घडते. उगीर् हातरे् राखून बोलिे, आडवळिाने सागंिे त्यानंा 
जमत नाही. त्याचं्या प्रकानशत सानहत्यातून यार्ा प्रत्यय येतो. त्याचं्या भार्षिारे् नवर्षय सुद्धा ननम्नस्तरीय 
जनमानसाला उदे्दशून आहेत. ही भार्षिे त्यानंा त्यारं्ी हरवलेली अक्स्मता शोधण्यासाठी नवर्ारप्रवि 
करिारी आहेत. उद्योग, नवद्यादान, सदार्रि, व्यसने, कजच या शीर्षचकावंरून त्यातल्या आशयार्ी कल्पना 
यावी. ‘उद्योग’ या नवर्षयावरील भार्षिात त्या म्हितात, “दैव, प्रारब्ध यावर नवश्वास ठेविारे लोक आळशी 
व नभकारी असून त्यारं्ा देश नेहमीर् दुसऱ्याचं्या गुलामनगरीत राहतो, यारे् ढळढळीत उदाहरि म्हिजे 
आपला प्रहदुस्थान होय” अलंकारनवरहीत अशा या साध्या वातयात, मोजतया शब्दात दैवाधीन वृत्तीवर 
प्रखर िीका केली आहे. “उद्योग हा ज्ञानस्वरूप असून आळस हा दैवार्ा नमत्र आहे.” अशीही 
नवर्ारमौक्ततके अधूनमधून र्काकत असतात. इंग्रज सरकारला त्याही (जोतीरावापं्रमािे) ‘दयाळू’ हे 
नवशरे्षि लावताना नदसतात. बरेर्दा त्याचं्या काही वातयातूंन सुनवर्ारारं्ा दरवळ येतो. “कोित्याही 
व्यसनाने मनुष्ट्यार्ा नवर्ारप्रपड धंुद होतो.” (व्यसने) तसेर् नवदे्यरे् महत्व सागंताना त्या म्हितात- “नवद्या 
देिारा धैयचशाली ननभचय बनून नवद्या घेिारा सामर्थ्यचशाली शहािा बनतो.” (नवद्यादान) ही वातये त्यानंी 
जािीवपूवचक घडनवलेली नाहीत. अशी बरीर् वातये त्याचं्या लेखनात इतस्तः नवखुरलेली आहेत. मूलतःर् 
त्यानंा शब्दारे् भान आहे. भारे्षच्या आंतनरक वैभवार्ी थोरवी ज्ञात आहे. जोनतरावाचं्या शलैीतला 
परखडपिाही येथे काही नठकािी जािवतो. उदा. “दारूबाज, जुवबेाज, व रंडीबाज ही मनुष्ट्ये 
मािुसकीला लाथाडून लावतात. ती दुरार्ारी बनतात.” येथे समाजातल्या भेदक वास्तवाच्या दशचनासाठी 
वापरलेली शलैी आशयानुरूप नाही; असे कोि म्हिेल? त्यारें् सानहत्य वार्ताना आपि समाजप्रबोधकारें् 
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सडेतोड, ननर्मभड तेवढेर् युगधारिेसाठी आवशयक असलेले परखड नवर्ार वार्ीत असल्यार्ी जािीव होत 
राहते. मात्र, नकत्येक नठकािी जोनतरावानंी वापरलेले नवनधननरे्षधनवरनहत शब्द सानवत्रीबाई िाळतात. तरी 
पनरिामकारकतेच्या दृष्टीने त्यारें् लेखन उिे ठरत नाही. 

 
मराठी काव्याला संपन्न अशी दीघच परंपरा आहे, तशी गद्याला नाही. (अपवाद केवळ महानुभाव 

सानहत्यार्ा) आंग्लकाळात नवर्ारप्रवतचक गद्यलेखनाला सुरुवात झाली. त्यात सानवत्रीबाईंरे् गद्य, 
अभ्यासूना पे्ररिा देिारे मौनलक स्वरूपारे् आहे. कधी कधी त्यारं्ी गद्यशलैी नवलोभनीय रूप धारि करते. 
उदा. “....एकारे् नाव होते खंडोबा व दुसऱ्यारे् नाव होते नपरोबा. दोघानंाही नर्लीनपली मुले होती. 
लग्नाला आलेल्या मुली होत्या. दोघारं्ाही संसार सुखाने र्ालला होता. दोन्ही घरे आनंदाने नादंत होती. 
गावातही त्यारें् वजन होते” या लहान लहान वातयातंील प्रासानदक रर्नेतून नकळंत ‘लीळार्नरत्रातंील 
गद्यखंडारें्’ स्मरि होते. त्यानंी समाजप्रबोधनासाठी वैर्ानरक सानहत्य नलनहले हे खरे असले तरी, 
उपरोतत लेखनात कौिंुनबकता, भावनात्मकता व उत्कंठा जािवते. “शलैी लेखकारे् सारे अंतरंग उघडे 
करून दाखनवते.” [डॉ. जान्हवी सतं ‘मराठी वाङ्मयीन ननबंध’, आ. ५ वी १९८९, पृ. ४८] त्यारें् लेखन नवर्ार नवलासाने 
समृद्ध आहे. त्या जेवढ्ा जोमदारपिे गद्य लेखन करताना तेवढ्ार् सामर्थ्याने लनलत लेखनालाही 
सामोऱ्या जातात. असे असूनही “त्याचं्या वाङ्मयाला व कायच-कतृचत्वाला वाङमय म्हिून मान्यता अजून 
नमळावयार्ी आहे.” [डॉ. मा. गो. माळी ‘सानवत्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय’, प्रस्तावना पृ. ४१] त्यारे् कारि इथल्या 
समाजव्यवस्थेतली दबा धरून बसलेली विच प्रवृत्ती हेर् आहे. 
 

त्यानंी जोनतबानंा नलनहलेली तीनर् पते्र उपलब्ध झाली आहेत. पत्राच्या सुरुवातीला त्या नदनाकं 
आनि नंतर ‘सत्यरूप जोनतबा स्वामी यासं, सानवत्रीर्ा नशरसाष्टागं नमस्कार” असे मोजके साधे, आदराथी 
शब्द वापरतात आनि शवेिी ‘सानवत्री जोनतबा’ या स्वाक्षरीने समारोप करतात. त्यारें् रूढ शब्द अथचवाही 
असतात. त्याचं्या माफक व्यय लेखनकृतीला कलात्मकता प्राप्त करून देतो. त्याचं्या लेखनारे् ते 
वैनशष्ट्ट्यर् आहे. गद्यार्ी भार्षा ही सहज, साधी आनि अकृनत्रम असते. नतच्यात नेमकेपिा असतो. 
“गद्यामुळे समाजात नववकेशीलता वाढते. अर्कू आनवष्ट्कार करण्यार्ी सवय लागते” [डॉ. भालर्ंद्र नेमाडे, 

‘िीकास्वयंवर’ प्रथमावृत्ती, १९९०, पृ. २५३] सानवत्रीबाईंनी गद्यात्मक पत्राच्या माध्यमातून पतीशी साधलेला 
हृदयसंवाद हृद्य वाितो. मात्र त्यात वैयक्ततततेऐवजी समाजमनस्कता सवचत्र व्यापलेली असते. स्वतःच्या 
भावानवर्षयी त्या जोनतबानंा पत्रात नलनहतात- “भाऊ तसा दयाळू, पि कोत्या बदु्धीर्ा असल्यामुळे त्यानंी 
तुम्हास व मला दूर्षिे देऊन आपली प्रनदा करण्यास कमी केले नाही.” त्यानंा अज्ञानानवर्षयी र्ीड असली 
तरी अज्ञानी लोकानंवर्षयी किव आहे. जोनतबाचं्या युगप्रवतचक कायानवर्षयी मनोमन आदर व स्वानभमान 
आहे. त्यार् पत्रात त्याचं्या आईच्या तोंडरे् वातय त्या नलनहतात- “सानवत्री, तुझ्या नजव्हेत सरस्वती नादंत 
असावी. तुझे ज्ञान ऐकून मी कृताथच झालो.” येथे वापरलेले नक्यापद पुप्रल्लगी आहे. खरे तर ते स्त्रीप्रलगी हव े
होते. पि तसा बदल केला असता तर तो सत्यापलाप घडला असता. सानवत्रीबाईंना नक्यापदारे् प्रलग 
कळत नव्हते; असे नव्हे! येथे नकळत महानुभाव सानहत्यातील सत्यान्वरे्षी दृष्टीरे् स्मरि होते. पत्र क्. ३ 
मध्ये आलेले महाराष्ट्रातील दुष्ट्काळग्रस्त पनरक्स्थतीमुळे उद भवलेल्या दयनीय अवस्थेरे् विचन, मन नवदीिच 
करिारे आहे. “अनेक लोक क्षुनधत व तृर्षीत होऊन भमूीवर मरून पडत आहेत. नकत्येक ननवडंुगार्ी बोंडे 
अन्न म्हिून खातात व मूत्र पािी म्हिून नपतात व सतंोर्ष पावतात. देह त्यागापूवी भकेूर्ी व तहानेर्ी इच्छा 
पुरनवतात व मतृ्यूच्या स्वाधीन होतात.” अलंकारादी गुियुतत भारे्षनशवाय सत्य जीवनानुभव 
वास्तवानवष्ट्कारातून प्रकर्षाने प्रतीत होतो. ऐनतहानसक दस्तऐवज म्हिनूही प्रस्तुत पत्रारे् महत्त्व आहे. 
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नवर्षयानुरूप शलैीर्ी बदलती रूपे त्याचं्या लेखनात दृग्गोर्र होतात. यार् पत्राच्या समारोपातून 
त्या नलनहतात- “तुम्ही जे लोककल्यािकारी कायच करीत आहात; त्यास माझ्या हातून सदासवचदा सहाय्य 
होत जावो व मी आपल्या नदव्य कतचव्यकमच, सेवाकायास सहाय्यभतू होवो. एवढीर् माझी इच्छा आहे. 
अनधक उिे काय वताव,े ही नवज्ञापना.” येथे त्यानंी आनवष्ट्कारात फापिसाऱ्याला फािा नदला. त्याचं्या 
प्रत्येक पत्रात तत्कालीन वतचमान जीवनाच्या समस्यारें् आकलन व जोतीरावानंवर्षयी असलेली ननष्ठ नम्र 
शब्दात व्यतत केल्यारे् नदसून येते. क्वनर्त शुद्धलेखनाकडेही त्या दुलचक्ष करतात. फुले व सानवत्रीबाई 
जनसामान्यारें् प्रनतननधी होते. आधी मध्ये आनि अंतीही जनसामान्यर् त्याचं्या नवर्ारारं्ा कें द्रप्रबदू होता. 
लेखनातही त्यारं्ी तीर् दृष्टी कायम होती. तत्कालीन उच्चभ्रूंनी त्यारं्ी अवहेलना केली तर ननम्नवगीयानंी 
त्यानंा साक्षात देवी मानले होते. पत्र क्. २ मध्ये सानवत्रीबाईंनी तसा स्पष्टोल्लखे केलेलार् आहे. त्यांच्या 
यशस्वी जीवनक्मारे् श्रये त्याचं्या कतृचत्वाला आहे तसेर् त्याचं्या प्रभावी लेखनशलैीला सुद्धा आहे. “भार्षा 
शलैीर्ी स्वभावाशी पूिच समरसता झाली म्हिजे ती त्या मािसार्ी स्वाभानवक शलैी बनते.’ [ग. नव. केतकर ‘म. 
फुल्यारें् नवर्ार आनि कायं वस्तुक्स्थती आनि नवपयास, लेखक प्रा. रमेश ढापरे, प्र. आ. १९८९, पृ. ५८] 
 

सानवत्रीबाईंच्या नवनयशील व्यततीमत्वाने जोनतरावारें् ‘महानपि’ मनोमन मान्य केलेर् होते. परंतु 
कृती-उततीतूनही सधंी सापडेल तेव्हा त्याच्या आनवष्ट्काराला त्या अगक्म देतात. एकदा कोिी त्यारं्ी 
स्तुती केली तेव्हा त्या तत्परतेने बोलून गेल्या, “अहो! माझे कसले कतृचत्व? मी शून्य आहे. सारे कतृचत्व 
यारें्. मी जे करते ते याचं्यासाठी! एखाद्या कुत्रीला नशकनवले तर ती सुद्धा माझ्यासारखे काम करील.” [सौ. 
फुलवंताबाई झोडगे, ‘पनहली भारतीय नशनक्षका : सानवत्रीबाई फुले’, नद्व. आ. १९९४ प.ृ २७] एकोनिसाव्या शतकातील एवढ्ा 
अनद्वतीय कतृचत्ववान स्त्रीर्ी ही पराकोिीर्ी नवनयशीलता अपवादात्मकर् म्हिली पानहजे. त्यारं्ी पत्रभार्षा 
अकृनत्रम आहे. ती पुस्तकी तर नाहीर् नाही. फुल्याएंवढी ती झिझिीत नसली, तरी प्रनतपाद्य नवर्षय 
नेमतया शब्दात माडंण्यात ती यशस्वी होते. एवढेर् नव्हे, वार्काला केवळ अंतमुचखर् नव्हे, तर 
उत्तरकतचव्योन्मुख करण्यारे् नतरे् सामर्थ्यच वादातीत आहे. त्याचं्या पत्र क्. २ मध्ये त्यानंी नलनहल्याप्रमािे 
गिेश नामक ब्राह्मिारे् सारजा नावाच्या तरुि मुलीशी सूत जमले व पुढर्ा अनथच घडला. गावकऱ्यानंा 
माहीत झाल्यानंतर त्यानंी त्या उभयतासं मारझोड करून त्यारं्ी गावातून प्रधड काढली. तेवढ्ात तेथे 
सानवत्रीबाई गेल्या. त्या क्ोधाने पेिलेल्या गावकऱ्यासंमोर प्रभावी वािीने आपले मनोगत व्यतत करून त्या 
उभयतारं्ी सुिका करायला त्यानंी भाग पाडले. म्हिजे सानवत्रीबाईंर्ी लेखिीर् नव्हे, तर वािी सुद्धा 
प्रभावी होती. भार्षा ही हृदयसंवाद घडवनू आिण्यारे् प्रभावी साधन असल्यारे् त्यानंी अनेकदा दाखवनू 
नदले. त्याचं्या भारे्षच्या माध्यमातून तत्कालीन जीवनागंारं्ा शोध घेता येतो. साधी ओघवती, अशी त्यारं्ी 
शलैी आहे. ‘पूवचसूरींर्ी अलंकारप्रर्ुरता यात कुठेही नाही’ [कृ. पं. देशपाडें, ‘म. फुले गौरव गं्रथ’ खंड १ ला, नद्व. आ. १९९१, 

पृ. ४७६] म्हिून जनसामान्यारं्ी त्याचं्या ठायी अतूि ननष्ठा आहे. त्याचं्या कतृचत्वानवर्षयी नवश्वास आहे. 
स्वतःला मराठी भारे्षरे् नशवाजी म्हिविाऱ्यारं्ी भार्षा पंनडती थािार्ी असून वगचवर्चस्वारे् समथचन करताना 
ती संस्कृतप्रर्ुर होत गेली. दुसरे, आंग्लाळलेले मराठी लेखक आपली साहेबी थािार्ी लेखिी परजण्यात 
धन्यता मानत होते. इगं्रजी शासन भरात असल्याने त्याचं्या भारे्षर्ा बोलबाला वाढल्यास आियच नव्हे. “त्या 
काळात प्रानंतक भार्षानंा इगं्रजीर्ा सासुरवास व दुःस्वास होता.” [प्रा. भ. श्री. पंनडत ‘नवदभच सानहत्यसघंार्ी सानहत्य 
समेंलने, अध्यक्षीय भार्षिे’, प्र. आ. १९८३, पृ. १८४] त्याही पनरक्स्थतीत सानवत्रीबाईंनी आपले देशीपि अबानधत राखले. 
एतदे्दशीय पाढंरपेशाचं्या साकेंनतक शलैीरे् तकलादूपि त्यानंी जोखले होते. शूद्रानतशूद्रानंा मातेच्या ममतेने 
त्यानंी आपलेसे केले. कधी त्याचं्यातल्या सामानजक दुरवस्थेरे्, तज्ज्ञ शल्य नर्नकत्सकाच्या नात्याने कठोर 
परीक्षिही केले. शोनर्षतानंा आपल्या गुलामनगरीर्ी जािीव झाल्याच्या आनंदारे् त्या कृतकृत्य झाल्या. 
‘बंधमुतततेर्ा हंुकार अपूवच असतो.’ [डॉ. गगंाधर पानताविे, दनलत सानहत्य, सपंादक शरिकुमार प्रलबाळे प्र. आ. १९९१, पृ. १०४] 
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सानवत्रीबाईंच्या सानहत्यातूंन तो प्रतीत होतो. भार्षा हे साधन मानल्यार्ी प्रतीती येते. (त्याद्वारा त्यानंी 
युगसमस्यानंा हात घातला व नकत्येकानंा पे्ररिा नदली.) 
 

गद्यलेखनात स्वमतपुष्ट्ट्यथच वातप्रर्ार आनि म्हिींर्ा त्या अधूनमधून वापर करतात. जोतीरावाचं्या 
गुिग्राहकतेर्ी भलावि करूनर् त्या थाबंत नाही; तर प्रसंगी त्यानंा धीरही देतात. “फुल्याचं्या जवळरे् 
त्यारें् अनेक नमत्र व प्रहतप्रर्तक त्याचं्या भनूमकेशी पूिचपिे तादात्मय पावले नाहीत.” [गं. बा. सरदार, ‘म. फुले 
व्यक्ततत्व आनि नवर्ार’, तृ. आ. १९८८, पृ. २१३] कृष्ट्िराव भालेकर, नारायिराव लोखंडे याचं्यासारखे एकेकाळरे् 
ननकिवतीय दूर गेले. फुले हा प्रसंगी आगीर्ा लोळ. त्याला कोिी शातंवाव?े ते कायच या सोनशक, धैयचशील 
सानवत्रीबाईनंी आपल्या पे्रमळ धीरोदात्त शब्दानंी केले. त्याचं्या पत्रावरून हे स्पष्ट नदसते. थोर पुरुर्षार्ी 
पत्नी होिे ही तारेवरर्ी कसरत असते म्हितात. सानवत्रीबाईंनी ती भनूमका लीलया पेलल्यारे् नदसते. 
भतूभनवष्ट्यार्ा वधे घेिारी शोधक दृष्टी त्याचं्या भार्षािातूंनही व्यतत होते. नवशरे्ष म्हिजे त्यानंा स्वतंत्र 
व्यक्ततमत्त्व होते. जोतीरावाचं्या ननधनानंतर सत्यशोधक र्ळवळ यशस्वीपिे राबनवण्यात त्याचं्यातंल्या 
कतृचत्ववान युगस्त्रीरे् दशचन घडते. म्हिूनर् केवळ “ती पतीच्या क्ानंतकायात सहभागी झालेली शालीन 
गृनहिी होती.” [डॉ. स. ग.ं मालश,े तारतम्य, प्र. आ. १९८७, पृ. ४९.] हे मत प्रर्ताजनक वािते. वास्तनवक पाहता 
जोतीरावाचं्या प्रकवा त्याचं्या स्वतःच्याही सानहत्यातून नदसिारा त्याचं्या कतृचत्वार्ा आलेख स्पष्ट आहे. 
त्यारें् सानहत्य म्हिजे िाकसाळी नािे नाही. त्यात सुखहौशी जीवनातील सूयोदय, सूयास्त बघण्यार्ा 
वळेकाढूपिा प्रकवा पाढंरपेशारं्ा औपर्ानरकपिा नाही. मोकळी, िविवीत, नजवतं बोलीभारे्षर्ा बाज 
लाभलेली- वास्तवानुगामी अशी त्यारं्ी शलैी जोतीबाचं्या शलैीइतकी झिझिीत व बोर्री नसेल; मात्र 
जोतीबाप्रमािेर् त्यानंीही सामानजक दानयत्व स्वीकारलेले असल्यामुळे क्वनर्त प्रसंगी नवदारक, किू 
सत्यारे्ही दशचन ती घडनवते. उदा. “मोगलाच्याही बापार्ा प्रहदुस्थान होता की काय कोि जािे! जे त्यानंी 
आपले पाय येथे रोवले. तेथे इनतहास असा आहे की, प्रहदुस्थान हा इनंडयन लोकारं्ा असून त्याच्यावर 
परकीयानंी राज्य केले. त्याला कारि अज्ञान हेर् होय. दोन हजार वर्ष े इनंडयन लोक अज्ञानात राहून 
पशूजीवन जगावते हे महदाियच नसून भि नभक्षुकारं्ा तो कावा आहे. तो आपिास इगं्रजी ज्ञानाने उमगला” 
[सानवत्रीबाई फुले ‘सानवत्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय’, पृ. ९७] 
 

ग्रामीि मािसू इथल्या समाजार्ा कें द्रप्रबदू आहे. त्याला डावलून आगं्लकाळात उच्चभ्रूंनी नवपलु 
प्रमािात सानहत्यननर्ममती केली. त्यामुळे त्याचं्या सानहत्याला प्रनतनननधक स्वरुप प्राप्त होऊ शकले नाही. 
उच्चभ्रूंनी नझडकारलेला मािसू सानवत्रीबाईंच्या सानहत्यात अनधनायक आहे. त्यात त्याच्या आशा-आकाशंा 
त्याच्यार् बोलीतून मुखनरत होताना नदसतात. व्यापक मानवतेला हे सानहत्य साद घालते. ही त्यार्ी 
स्वयंनसद्धता लक्षिीय आहे. 
 

सन १८५४ मध्ये त्यारं्ा ‘काव्यफुले’ हा पनहला काव्यसगं्रह प्रनसध्द झाला. त्यानंतर तीस वर्षांनी 
केशवसुतानंी कनवता नलनहली. यावरून सानवत्रीबाईंच्या कनवतेत त्याचं्यार् स्वतंत्र काव्यात्म जािीवरे्ा 
प्रत्यय येतो. हे उघड आहे. उपरोतत संग्रहात एकूि एकेर्ाळीस रर्ना असून त्यारं्ी नवभागिी 
ढोबळमानाने सात प्रकारातं करता येते. काव्यनवर्षयक, प्राथचनापर, बोधपर, आत्मपर, ननसगचपर, सामानजक 
जािीवपर आनि स्फुि. या कनवतातूंन त्याचं्या नठकािी असलेल्या प्रनतभेरे् दशचन घडते. “काव्यारे् जग हे 
उत्कि भावरंगात रंगून वाहून जाण्यारे् जग असते” [रा. ग. जाधव, ननळी पहाि, नद्व. आ. १९७९, पृ. ८५] यार्ा प्रत्यय ही 
कनवता वार्ताना येतो. 
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सरोिर मानस सुिाणसक फुलाांिे 
णििे बाांणधिो महाल कमळाांिे 
िार णिदे्यिी िौसष्ट कलाांिी 
सुबक निरत्ने त्यािर रसाांिी 

 
कवनयत्रीरे् मानससरोवर हे सुंगधी फुलारें् बनलेले असून त्यात कमळारे् महाल बाधंण्यार्ी 

आकाकं्षा त्या व्यतत करतात. त्यारं्ी काव्यदृष्टीर् येथे व्यतत होते. ननसगच व मानवी यातंील अतूि कोमल 
नाते येथे रुपनसद्ध होऊ पाहते. कल्पनेला भावनेर्ी जोड असली म्हिजे कनवतेला उत्किता लाभते. 
कवीनवर्षयी त्या नलहून जातात. 
 

अनुभि घेिो स्िगािा 
भोग भोगिो नरकािा 

 
कनवता ही वीजेसारखी असते. नतला हातात धरू पाहिारे शकेडा नव्याण्िव जळून खाक होतात 

असे केशवसुत म्हितात. तर सुरेश भि कवीरे् जीवन कसे उद्ध्वस्त होते ते सागंताना म्हितात. 
 

एकदा केव्हािरी मी ििन कणििेला णदले. 
राखराांगोळीस माझ्या मज हसािे लागले. 

 
काव्यलेखन करिाऱ्या या नतघाचं्याही नवर्ारारं्ा सूर एकर् येतो. कवी आपल्या जीवनात अन्याय, 

अत्यार्ार, मानहानी, दैन्य, वदेना यारें् हलाहल पर्वनू कनवतेच्या रुपाने जगाला अमृत देतो. कवनयत्री 
सानवत्रीबाईरें् जीवन यार् कोिीतले. आपल्या काव्यानवर्षयी आत्मनवश्वास व्यतत करताना त्या नलहून 
जातात- 
 

‘कधी कल्पी मी णिश्वणमत्र आहे 
काव्य माझे हे प्रणिसतष्टी आहे’ 

 
सानवत्रीबाईंच्या नंतर कनवता नलनहिारे केशवसुत म्हितात- ‘आम्हाला वगळा गतप्रभ झिी 

होतील तारागंिे.’ सानवत्रीबाईंर्ी अनधकतर कनवता सामानजक जािीवपर आहे. ‘केवळ कल्पनेर्ा बडेजाव 
ही कनवता नमरवीत नाही तर ती स्वजीवनाप्रमािेर् जनजीवनाशीही एकरुप होत जाते.’ [प्रा. जयंतकुमार बंड, 
‘अक्षरवैदभी’, जा. फे. मा. ९७ सपंादक डॉ. सुभार्ष सावरकर, पृ. ६] केशवसुतानंी सामानजक जािीवचे्या कनवता 
नलनहण्यापूवी तीस वर्ष े आधी सनवत्रीबाईंनी या नवर्षयार्ी कनवतेतून पायाभरिी केली होती. तत्कालीन 
जीवन-समस्यारें् त्यानंा गाढ आकलन होते म्हिूनर्; ‘त्या श्रेष्ठ युगकवनयत्री ठरतात.’ [डॉ. सुभार्ष सावरकर, 
‘अक्षरवैदभी’ जू. जु. १९९७ पृ. ४५] 
 

मराठी सानहत्यातर् कनवतेला दैनदप्यमान परंपरा आहे. श्लोक, अभगं, ओवी, आया अशा नवनवध 
रुपातं ती प्रसवते. सानवत्रीबाईंर्ा सतंकवींच्या काव्यार्ा सखोल अभ्यास असावा असे नदसते. 
 

जगी सिृसूखी असा कोि आहे 
णििारी मना िूणि शोधूनी पाहे 
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मना त्िाणिरे पूिृसांणिि केले 
ियासारखे भोगिे प्राप्ि झाले 

 
या समथच रामदासाचं्या कनवतेत पुढीलप्रमािे नेमके शब्द बदलून उत्तर देण्यार्ा त्या प्रयत्न करतात 

 
जगी सिृ सुखी असा एक आहे 
णििारी मना िूि शोधून पाहे 
मना त्िाांणिरे ज्ञान सांणिि केले 
ियासाणरखे सौख्य हे प्राप्ि झाले ॥ 

 
शब्दात बदल करताना त्या अल्पाक्षर व नेमकेपिा याला महत्त्व देतात व काव्याच्या पे्ररिादायी व 

प्रभावी शब्दात आपले नशक्षिानवर्षयीरे् ईक्प्सत समाजाच्या मनावर प्रबबनवतात. त्याचं्या सामानजक 
जािीवपे्रमािेर् शब्दारं्ी जािीवही प्रगल्भ आहे. नेमतया शब्दातून अपेनक्षत अथचननष्ट्पत्ती साधण्यात त्यारं्ा 
हातखंडा आहे. म्हिून त्यारं्ी कनवता वाङ्मयीनदृष्ट्ट्या समृद्ध आहे. [कृ. पं. देशपाडें, ‘म. फुले गौरव गं्रथ’ खंड १ ला नद्व. 
आ. १९९१ प.ृ ४७७.] हे मान्य कराव ेलागते. 
 

सानवत्रीबाईआंजन्म संघर्षचमय जीवन जगल्या. कधी परकीयाकंडून तर कधी स्वकीय आप्तेष्टाकडून 
िीकेर्ा अव्याहत भनडमार सुरू असताना एखाद्या धैयचवान वीर पुरुर्षाप्रमािे न डगमगता प्रत्येक प्रसंगाला 
सामोरे जाण्यात त्यारें् जीवन व्यतीत झाले. आप्तेष्टारं्ा यशवतंरावानंा नवरोध असल्यामुळे जोतीरावाचं्या 
पे्रतयाते्रपुढे त्यानंी नििव े(मर्मतकापुढे धरावयारे्) धरण्यारे् काम केले, असे हे संघर्षचग्रस्त जीवन! मात्र या 
जीवनाच्या काठाकाठाने काव्यारे् ननझचर अनवरत वाहताना नदसतात. म्हिनूर् सन १८९१ मध्ये त्यारं्ा 
दुसरा काव्य संग्रह- ‘बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर’ प्रनसद्ध झाला. जोतीरावाचं्या ननधननंतर एक वर्षाने आनि 
त्याचं्या स्वतःच्या मतृ्यूपूवी सहा वर्ष े हा कनवता संग्रह रनसकापंुढे आला. यार्ार् अथच असा की, त्या 
जीवनभर अधूनमधून कनवता नलहीत असाव्यात. समाजक्ातंीरे् अनसधाराव्रत पत्करलेल्या या वीरागंंनेर्ी 
कनवता इतर प्रनसद्धी माध्यमातूंनही प्रनसद्ध झाली असण्यार्ी शतयता नाकारता येत नाही. ‘१९ व्या शतकात 
नवप्रबोधनाच्या नेत्यानंी लोकमाध्यमाच्या साधनाकंडे दुलचक्ष केले नाही.” [डॉ. रा. प्रर्. ढेरे, ‘लोकसानहत्य शोध आनि 
बोध’, प्र. आ. १९९०, पृ. ६४] सानवत्रीबाईंच्या व्यक्ततमत्त्वार्ा हा काव्यात्मपलूै महत्त्वार्ावाितो. ‘बावन्नकशी...’ 
मध्ये बावन्न कडवी आहेत. त्याच्या उपोद्घाताच्या पनहल्या कडव्यात त्या नलनहतात- 
 

जयािे मुळे मी कणििा रणििे 
जयािे कत पे िह्म आनांद णित्त े
जयाने णदली ही बुद्धी साणित्रीला 
प्रिामा करी मी यिी जोिीबाला ॥ 

 
जोतीरावानंवर्षयी पूज्य बदु्धीने कृताथचता व्यतत करताना स्वतः त्या कमालीर्ी लीनता धारि 

करतात. येथील ‘यती’ हे जोतीबानंा लावलेले नवशरे्षि खूप बोलके आहे. (जोनतबा आजन्म व्यतीत करतात 
ते यतीरे्र् जीवन!) यार् संग्रहातल्या शवेिच्या बावन्नाव्या कडव्यात काव्यप्रयोजन सागंताना त्या 
म्हितात- 
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जरी यािले िोडके ज्ञान झाले 
िरी या श्रमािे खरे िीज झाले 

 
या कडव्यातल्या शवेिच्या दोन पंततीत रनसकानंा नम्रपिे आवाहन करतात- 
 

मला काव्य माझे कसे सत्य साांगा 
मनोहर का रम्य िुम्हीि साांगा 

 
अशी ही नवनयवती कनवता आहे. प्रायः रूक्ष नवर्षयही ओघवती प्रासानदक व भावुक शलैीमुळे 

उत्कि, नवलोभनीय रूप धारि करतो. “काव्यात्म भार्षा ही अपनरहायचपिे सामान्य व्यावहानरक भारे्षहून 
वगेळी” [डॉ. सूयचकातंा अजमेरा, ‘शोकाक्त्मका : काही नवर्ार’ प्र. आ. १९९३, पृ. ११८] असिे हे नतरे् अंगभतू वैनशष्ट्ट्यर्! समथच 
कनवतेत ते केव्हाही जािवतेर्. 
 

जैसे रिीला । मदन खेळिी 
िैसे किीिे । मन िेिणििो 
गूढपिे िो । मनाि णशरूनी 
काव्य कराया । उन्मुख करिो 

 
अशा मोजतया शब्दातली ही सौंदयचवादी जािीव कल्पनाजन्य शब्दबधंातून नर्त्तवधेक रूप धारि 

करते, तर- 
 

रात्री बनिे जिू रिी िी 
सुगांध खेळिी कळी जाईिी 

 
यातली गंधवले्हाळ काव्यात्मता नवलोभनीय भासते. बालकवींनी कनवतेतून ननसगच साकार करून 

रनसक मनार्ी दाद घेतली. त्याचं्या नकत्येक वर्ष ेआधी सानवत्रीबाईंनी केवळ सुंदरर् नव्हे तर उत्कि ननसगच 
कनवता नलनहली. ‘मानव आनि सृष्टी’ कनवतेतील पुढील पतंती पाहण्यासारख्या आहेत. 
 

णझमणझम येई पाऊस पडिो बहरली सतष्टी सारी 
फळाफुलाांिा िेलबुट्टीिा नेसिे शालू सारी 
कोकीळ गािे कुहुकुहुनी मोर डोलुनी नािे 
फुलाभोििी आनांदाने णफरिी भुांगे िािे 

 
येथील ‘भुगें र्ारे्’ ही प्रनतमा खूप बोलकी आहे. मात्र सानवत्रीबाईरं्ा खरा प्रपड 

समाजक्ानंतकारकार्ा. त्याच्या अनवष्ट्कारात त्याचं्या काव्योमीला खरी झळाळी येते. समाजातील 
गतानुगनतकतेवर व अंधश्रदे्धवर त्या कनवतेतून अस्त्र परजताना नदसतात. 
 

गोट्याला शेंदूर फासुनी िेलाि 
बसिी देिाि दगड िो 



 अनुक्रमणिका 

प्रकवा 
 
निस करिी, बकरू मारीन 
निस फेडिी, बाळजन्मी 

 
येथे अंधश्रद्धाभजंक गाडगेबाबारें् स्मरि होते तर- 
 

धोंडे मुले देिी, निसा पाििी । 
लग्न का करिी, नारीनर ॥ 

 
येथे तुकारामाच्या कनवतेरे् स्मरि होते 
 

“दुष्ट्काळ ही पापािी गिी । शूद्राणद अणिशूद्र भोगिी 
िमिमीि खाऊन िदिी । पुण्यािले पुण्यिान ॥” 

 
हे तत्कालीन नवदारक सत्य आहे. ‘पुण्यातले पुण्यवान’ या शब्दातं व्याजस्तुती आहे. सामानजक 

आशयाच्या कनवतेत त्याचं्या शब्दाला अशी वगेळीर् धार येते. सामानजकता हे तर जिू त्यारें् जीवन पाथेयर् 
होते. समाज प्रबोधन एवढेर् त्यारें् कायच नव्हते; तर समाजपनरवतचनार्ी त्यानंा ओढ होती. त्यासाठी त्या 
नशक्षिातून होिाऱ्या संस्कारावर अनधक भर देतात. ज्ञाननवरहीत सामान्य मािूस पशुतुल्य जीवन जगत 
असल्यारे् त्या स्पष्टपिे सागंतात. साध्या प्रवाही पद्धतीने त्यानंी आपल्या कनवतेतून माडंलेले नवर्ार 
युगायुगाला नवसंजीवन देिारे आहेत. उदा. 
 

जया जन्ममतत्य ूकळेना जराही 
म्हिोनी पशूसारखे कष्ट साही 
नसे बुद्धी ज्याला नसे ज्ञान काही 
अशा मानिाला कधी सुख नाही ॥ 
म्हिे बाांध शेिी पहाया णिणहरी 
पहा पीक माझे कशी छान ज्िारी 
मला गौरकाांिी िशी गोड पुत्री 
असा दांभ ज्याला नसे िो सुपात्री 

 
उपरोतत कडव्यातील त्यांर्ी प्रसादगुियुतत ओघवती शलैी थेि मनाला जाऊन नभडते. सामान्य 

मािसाच्या सामान्य जीवनकाकं्षा असतात. आपल्यापलीकडे सवचदूर पसरलेल्या समाजजीवनाशी त्याला 
काही कतचव्य नसते, हे पाहून सानवत्रीबाई व्यनथत होतात. त्यारें् अज्ञानजन्य जीवन अधोरेनखत करतात. 
मात्र त्याचं्या शब्दात कडविपिा येत नाही. कोित्याही नवलक्षि शब्दार्ा अवलंब न करता एकंदर 
वस्तुक्स्थतीरे् त्या यथाथचदशचन घडनवतात. पनरक्स्थतीजन्य वा परंपरेने र्ालत आलेल्या समाजाच्या 
माननसकतेरे् अलंकारनवरनहत सहज शब्दात त्यानंी घडनवलेले दशचन नेहमीर् हृद्य वािते. पेशव्याचं्या 
सै्त्रिवृत्तीरे्, तत्कालीन नस्त्रयाचं्या उध्वस्त स्त्रीत्वारे्, नक्याशून्य नवऱ्याच्या ननलचज्जवृत्तीरे् त्यानंी कनवतेच्या 
माफक शब्दात असेर् रेखानर्त्र साकार केले आहे. साध्या शब्दबधंातून त्या त्या नवर्षयार्ी पनरिामकारकता 
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साधण्यात त्याचं्या कनवतेर्ी कृताथचता आहे. प्रबोधनकायाच्या दृढीकरिाथच आयुष्ट्य वरे्िाऱ्या या युगप्रवतचक 
कवनयत्रीला भावनेच्या सातत्याने आजन्म कायचप्रवि ठेवले. यारे् प्रनतप्रबब या शब्दात उमिले आहे. 
 

ओवी, अभगंामध्ये त्यानंी यशस्वीपिे रर्ना केल्या, उपमा, उत्पे्रक्षाचं्या त्या अधूनमधून अवलंब 
करताना नदसतात. त्यांच्या लेखनात अंतःकरिार्ा कळवळा, भावसधनता, नाट्यात्मकता, नवर्षयानुरोधाने 
शलैीर्ी बदलती रूपे यारं्ा प्रत्यय येतो. त्यानंी सानहत्याकनरता सानहत्य ननमाि केले नाही; तर 
समाजप्रबोधनार्ी अंतःस्थ आस्था समोर ठेवनू त्यारं्ी लेखिी नझजली. म्हिूनर् नतच्यात जनप्रवतचन क्षमता 
आहे. त्याचं्या काव्यातली रसवत्ता लक्षिीय म्हिली पानहजे. ‘नपवळा र्ाफा’, ‘मानव व सृष्टी’, ‘द्रष्टा कवी’ 
या कनवतातं ती जािवते. सुबक नवरत्ने, नदव्यसृष्टीरे् काव्य, सद भावनारं्ा पजचन्य, नशवार, मकरंद, 
अनभरूप या प्रनतमातंली/शब्दातंली आशयघनता त्याचं्या नेमतया वापराने लक्षिीय वािते. तत्कालीन 
जनजीवनाशी कृती, उततीने एकरूपलेखा सानवत्रीबाईंच्या लेखनात बरकर, कामनगर, नकतीएकास, 
यासंारखे तत्कालीन लोक जीवनातले रूढ शब्द आनि नेिीव्ह, इंनडयन यासंारखे ननत्याच्या व्यवहारातले 
इंग्रजी शब्द येतात. त्यारं्ी भनूमका आदशच नशनक्षकेर्ी आहे. त्यानुरोधानेर् त्यारें् लेखन झालेले नदसते. 
ननसगचनवर्षयक, काव्यनवर्षयक, सामानजक जािीवपर यासंारख्या नवर्षयावंर सवचप्रथम त्यानंीर् काव्य 
नलनहले. त्यामुळे उद्याच्या र्ोखंदळ अभ्यासकानंी आनि साके्षपी सशंोधकानंी केशवसुताऐंवजी 
सानवत्रीबाईनंा मराठी कनवतेच्या आद्य प्रवर्मतका म्हिून सबंोधले तर आियच वािण्यारे् काहीर् कारि नाही. 
 

✸ 
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जनप्रबोधनािे आणिष्ट्कार : 
 

साणित्रीबाईांिी पते्र, भाषिे, सांकलने 
 

णनरांजन माधि 
 

अज्ञानाच्या अंधारात ज्ञानार्ा नदवा घेऊन दशनदशा उजळिारी व समाजारे् सवांगीि उत्थान 
घडवनू आििारी सानवत्रीबाई, एक युगस्त्री होती. क्ातंीज्योती सानवत्रीबाईंनी इथली अमानुर्ष व्यवस्था 
नाकारून शोर्षिारे्, अन्यायी दुष्ट रूढी-परंपरारें् बरुूज उद्ध्वस्त करण्यार्ा र्ंग बाधंला. महात्मा 
जोनतबाचं्या पावलावर पाऊल िाकिारी ही स्त्री कतृचत्वार्ी नर्न्मय मूती होती. अज्ञानाच्या काळोखात 
नखतपत पडलेल्या समाजाला नवजागतृीर्ी, आत्मभानार्ी पहाि नतनेर् दाखनवली. आपल्या न्याय्य, 
मानवी हक्कापं्रनत जागरूक राहून अत्यार्ारी, शोर्षक वृत्तीनवरुद्ध संघर्षानसद्ध होण्यार्ा क्ानंतकारक नवर्ार 
समाजापढेु ठेवला. पयायाने या समाजाला आपल्या अक्स्मता रक्षिार्ार् मंत्र देऊन नवर्ारप्रवृत्त करण्यार्ा 
नवडा त्यानंी उर्लला होता. सानवत्रीबाईंच्या प्रत्येक कृती-उततीमागे समाजकल्यािार्ी व्यापक व अत्यतं 
प्रबळ अशी कळकळ होती. केवळ पती सागंतात, म्हिून त्यारे् आज्ञापालन करिारी व त्याला संतोर्ष 
लाभावा, पनतननष्ठेरे् व्रत र्ालवाव े म्हिून कायच करिारी स्त्री; एवढ्ार् सीमीत अथाने सानवत्रीबाईरें् 
व्यक्ततमत्व समजून घेिे त्याचं्यावर अन्याय करिारे ठरेल. उलि सानवत्रीबाई ही स्वतंत्र, स्वायत्त प्रनतभेरे् 
देिे लाभलेली, नवलक्षि बुनद्धमत्ता लाभलेली स्वयंपे्रनरत, सेवाभावी, स्वयंप्रज्ञ कतचबगार स्त्री होती. 
समाजक्ातंीरे् ननशाि खादं्यावर घेऊन समाजाला क्ातंीकायात सहभागी करून घेिारी उदारमतवादी, 
बुनद्धप्रामाण्यवादी रिरानगिी होती. केवळ महात्मा फुल्यारं्ी अधांनगनी म्हिनू नव्हे तर ‘भारतीय 
समाजक्ातंीच्या जननी’ म्हिून सानवत्रीबाईंर्ी ओळख महाराष्ट्राला व्हायला हवी. महाराष्ट्राच्या सामानजक 
प्रबोधनार्ा इनतहासर् सानवत्रीबाई फुल्यापंासून खऱ्या अथाने सुरू होतो; हे आपल्याला मान्य केले पानहजे. 

 
क्ानंतज्योती सानवत्रीबाईंरे् हे बुनद्धवैभव, अनभजात प्रनतभा आनि अन्यायावर, दुष्ट रूढींवर तुिून 

पडण्यार्ी वृत्ती त्याचं्या वाङ्मयातून प्रनतप्रबनबत झालेली नदसते. त्यारें् लेख-कनवता, त्यारं्ी भार्षिे, त्यारं्ी 
पते्र, त्यारें् अनुवादकायच या गोष्टीर्ी साक्ष देण्यास समथच आहेत. इतकेर् नव्हे, तर सत्यशोधक समाजाच्या 
गावोगाव स्थापन केलेल्या शाखांमधून व इतरत्र अनेकदा जोनतबानंी समाजोद्धाराच्या तळमळीतून जी 
ओजस्वी भार्षिे नदलीत, त्या भार्षिारें् सकंलन-संपादनसुद्धा सानवत्रीबाईनंी अत्यंत साके्षपाने केले. या 
संपानदत भार्षिातूंन, त्यानंी जोनतबानंा नलनहलेल्या पत्रातून, स्वतंत्रपिे त्यानंी नदलेल्या भार्षिातूंन त्यारं्ी 
प्रनतभा, त्यारें् बनुद्धवैभव आनि नव्या पद्धतीने नवधायक जानिवतूेन जीवनार्ा अथच सुनननित करण्यार्ी 
क्ानंतकारकता, या गुिारें् दशचन घडते. या त्याचं्या स्फुि स्वरूपातील अनभव्यततीतून आपल्याला ठळकपिे 
सानवत्रीबाईरें् ज्योनतमचयी व्यक्ततमत्व प्रतीत होते. त्याचं्या स्वतंत्र, स्वायत्त, गुिसंपन्न युगप्रवतचकत्वारे् 
तेजस्वी दशचन घडते. सानवत्रीबाईंर्ी पते्र, भार्षिे, त्यानंी संपानदत केलेली जोनतबारं्ी भार्षिे या त्याचं्या 
रर्नाकतृचत्वाच्या अंगाने त्याचं्या व्यक्ततमत्वार्ा शोध घेिे इथे अपेनक्षत आहे. 

 
सानवत्रीबाईरें् सानहत्य हे शूद्रानतशदू्र व नस्त्रयाचं्या जागृतीरे्, प्रबोधनारे् सानहत्य आहे. तत्कालीन 

समाजजीवनातील प्रनतगामी नवर्ाराचं्या कुजलेल्या, अमंगळ डबतयाला नवरोध करिारा पुरोगामी 
नवर्ारारं्ा प्रवाह यातून वाहताना नदसतो. नवर्ारगभच आशयाने अलंकृत अशी शलैी या रर्नामंधून आढळते. 



 अनुक्रमणिका 

क्ानंतज्योती सानवत्रीबाईनंी भार्षिासंाठी जे नवर्षय ननवडले आहेत, त्यातूनही त्याचं्या बनुद्धर्ी र्ुिकू 
जािवते. प्रर्नलत समाजजीवन ज्या कारिामुंळे दुःख, दानरद्रय, अवमान व शोर्षि याचं्या गतेत सापडले 
होते; त्यार्ी नेमकी कारिपरंपरा सानवत्रीबाईनंी शोधून काढली व ती ननभीडपिे समाजापुढे माडंली. या 
समाजारे् हे दैन्य, शोर्षि संपवायरे् असेल तर त्याचं्यात कतृचत्वननष्ठा, उद्योगप्रीती ननमाि व्हावी, त्यारें् 
अज्ञान दूर सारले जावे, हा सवचहारा-शोनर्षत-वनंर्त-अज्ञानी समाज सदार्रि प्रवृत्त व्हावा, व्यसनमुतत 
व्हावा अशी त्यानंा आस लागनू होती. कजाच्या खाईत नखतपत न पडता, स्वकतृचत्वावर, प्रामानिक कष्टावंर 
ज्ञानाच्या सहाय्याने हा समाज नवकनसत, सुस्थानपत, समृद्ध व्हावा या अपेके्षतून सानवत्रीबाईंनी ही भार्षिे 
नदली. सामानजक जीवनातील ही दारूि अवस्था, अपार दानरद्रय, शोर्षि, अज्ञानार्ी घनदाि पिलं 
उद्ध्वस्त करण्यासाठी त्यानंी आपली कंबर कसली. जनजागरिाथच त्यानंी जी भार्षिे नदली, त्यारें् नवर्षय 
असे :- १) उद्योग २) नवद्यादान ३) सदार्रि ४) व्यसने ५) कजच हे नवर्षय ननवडून लोकानंा उद्योगप्रवि 
करण्यार्ा यत्न त्यानंी आरंनभला. या भार्षिामंधून सानवत्रीबाईंरे् समग्र जीवनप्रर्तनर् जिू काही अकच रूपाने 
आनवष्ट्कृत झाले आहे. या भार्षिातील ओळीओळींतून जनतेसंबधंी त्यानंा वाििाऱ्या कळवळ्यारे्, 
सहानुभावारे् दशचन आपल्याला घडते. साध्या-साध्या शब्दाचं्या सहाय्याने सानवत्रीबाईंनी अज्ञ समाजापढेु 
आपला नवर्षय माडंला. जनताजनादचनानवर्षयी वाििारा आतंनरक कळवळा, आपल्या नवर्ाराचं्या 
आनवष्ट्कारासाठी प्रगल्भ शब्दारं्ी केलेली योजना, शोनर्षताचं्या उत्थानार्ी तळमळ व त्याचं्या पनरवतचनार्ी 
अंतयामीर्ी कळकळ यानंी ही भार्षिे निलेली आहेत. सामानजक अस्वास्र्थ्यारे् नेमके ननदान करून त्या 
अस्वास्र्थ्यारे् ननराकरि करिारी प्रभावी उपाययोजनाही अत्यंत समपचक पद्धतीने त्यानंी सुर्नवली आहे. 

 
‘उद्योग’ या भार्षिातून सानवत्रीबाईंनी दैवशरि मनोवृत्तीवर आपल्या शब्दारें् आसूड उगारले 

आहेत. ‘देरे हनर खािल्यावरी’ प्रकवा ‘बाबा, हे जाभंळू माझ्या हाताजवळ पडले, ते माझ्या तोंडात िाक’ 
अशा मनोवृत्तीच्या व्यततींवर अत्यंत नतखि शब्दातं त्यानंी िीका केली आहे. ‘नदवसभर न थकता उद्योग 
करिे हा मनुष्ट्यार्ा उत्तमधमच असून तो त्यार्ा खरा कल्याि करिारा नमत्र होय. या नमत्रानशवाय कल्याि 
करिारा दुसरा कोिी नमत्र जगाच्या पाठीवर नसतो, यार्ी प्रत्येकाने खूिगाठ बाधूंन ठेवावी’ असे त्या 
म्हितात. सानवत्रीबाईंनी या भार्षिात देव, दैव, याचं्यार् आधीन राहून आपल्या प्रगतीला खीळ घालिाऱ्या 
लोकाचं्या डोळ्यात झिझिीत अजंन घालण्यार्ा प्रयत्न केलेला आहे. पूवचसंनर्त, पापपुण्य, कमचनवपाक, 
प्रारब्धशरिता या सवच वृथा-काल्पननक नवश्वातून मनुष्ट्याप्राण्याने बाहेर पडाव ेआनि उद्योगी बनून स्वतःरे् व 
समाजारे्ही जीवन सुखी करावे, असे आवाहन करायला त्या नवसरत नाहीत. सानवत्रीबाईंनी उद्योगारे्ही 
‘नवर्ारी उद्योग’ व नवर्ार नसलेला उद्योग’ असे वगीकरि केले आहे. त्यासाठी त्यानंी पुढील समपचक 
उदाहरिे नदली आहेत. अभ्यास करिे हा नवर्ारी उद्योग आहे. या उद्योगात डोळे, कान व बदु्धी या 
इंनद्रयारं्ी जरूरी असते. उलिपक्षी ‘दे ग माई, भाकरी मला’ असे ओरडत भीक मागिे हाही एक उद्योग पि 
त्यास नवर्ार नसलेला उद्योग असे त्या म्हितात. एखाद्या गोष्टीर्ा नवर्ार करताना त्या नकती सूक्ष्मतेने 
त्यार्ा अभ्यास करीत व त्यार्ी सवच अंगे-उपागें ज्ञात करून घेत, हेर् यातून स्पष्ट होते. 

 
यार् भार्षिात सानवत्रीबाईनंी अज्ञानी, दैवशरि भारतीय लोक व नवज्ञानार्ी कास धरून प्रगती 

क़रून घेतलेले युरोनपयन लोक यारं्ी तुलना केली आहे. युरोनपयानंानंी दैववाद, देवभोळेपिा नाकारुन 
स्वतःला उद्योगात जंुपून घेतले, म्हिून त्यारं्ी प्रगती झाली हेही त्यानंी साधार स्पष्ट केले. इंग्रजारें् 
व्यापाराथच इथे येिे, हळुहळू या देशारे् राज्यकते बनिे हा त्याचं्या उद्योगार्ा व बनुद्धशततीर्ा र्मत्कार 
असून त्यात देवार्ा संबधं नाही; हेही त्यानंी लोकानंा ननक्षून सानंगतले. दैव, प्रारब्ध यावर नवश्वास ठेविारे 
लोक आळशी व नभकारी असून, त्यारं्ा देश नेहमीर् दुसऱ्याच्या गुलामनगरीत राहतो, त्यारे् ढळढळीत 
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उदाहरि म्हिजे आपला प्रहदुस्थान होय, असेही त्यानंी अत्यंत ननर्मभडपिे सानंगतले. इंग्रजी लोकाचं्या 
आगमनाने येथील शूद्रानदअनतशदू्रानंा हळुहळू नवदे्यर्ी गोडी लागत असून, क्माक्माने त्यारें् पाऊल 
उद्योगाकडे पडत र्ालले आहे. यावरून आपि सारे शूद्रानदअनतशदू्र लोक पशुजीवनातून खऱ्या 
मनुष्ट्यजीवनाकडे जात आहोत, असे खनर्त अनुमान करता येते; असेही त्या म्हितात. 

 
उद्योग हार् मािसार्ा तारिहार आहे. उद्योगानशवाय मािूस जीवनात यशस्वीर् होऊ शकत नाही 

हे त्यानंी ओळखले होते. आपला अज्ञ-ननरक्षर असंस्कृत-शोनर्षत समाज उद्योगप्रवि व्हावा त्यासाठी त्याने 
नवद्या घ्यावी हीर् एक आस त्यानंा लागून रानहली होती. ‘उद्योग हा ज्ञानस्वरूप असून आळस हा दैवार्ा 
नमत्र आहे.’ अशासारखी सुभानर्षतवजा वातये या भार्षिाच्या उत्तराधात आली आहेत. ‘आळस हे 
दनरद्रीपिारे् लक्षि आहे.’ असे त्यारें् ननरीक्षि-प्रर्तन आहे. 

 
‘नवद्यादान’ या नवर्षयावरील भार्षिार् सानवत्रीबाईनंी सवच दानामंध्ये नवद्यादानार्ी महती श्रषे्ठ 

असल्यारे् सानंगतले आहे. नवद्यादानारे् महत्त्व प्रनतपादन करण्याआधी मानवारे् जीवन सुखी-संपन्न 
करिाऱ्या नवनवध गुिवैनशष्ट्ट्यानंवर्षयी त्यानंी सनवस्तर नववरे्न केले आहे. कुठलेही दान सत्पात्री पडिे कसे 
आवशयक आहे हे पिवनू नदले आहे. नवद्यादानासंबधंी सानवत्रीबाई म्हितात, ‘आळस, परावलंबन वगैरे 
दुगुचि न वाढण्यास व मनुष्ट्याच्या अंगरे् सद्गुि वाढण्यास उपयुतत असा कोिता धमच असेल तर नवद्यादान 
होय. नवद्या देिारा व नवद्या घेिारा असे दोघेही या धमाच्या योगाने खरीखुरी मािसे बनतात. या धमाच्या 
शततीमुळे मनुष्ट्यातील पशुत्वार्ा लोप होतो. नवद्या देिारा धैयचशाली, ननभचय बनून नवद्या घेिारा 
सामर्थ्यचशाली शहािा बनतो.’ असे नवदे्यच्या संदभातील अत्यंत मौनलक प्रर्तन सानवत्रीबाईंनी व्यतत केले 
आहे. नवदे्यकडे पाहण्याच्या त्याचं्या सखोल, व्यापक दृष्टीर्ीर् साक्ष वरील नववरे्नाततून आपल्याला पिते. 

 
‘इंग्रज सरकारने ज्ञानदानासाठी शाळा काढल्या. पि त्या थोड्या असून त्या तेवढ्ावरर् रानहल्या 

तर सारा प्रहदुस्थान नशकलेला होण्यास आिखी दीडश े वर्ष े लागतील, अशी माझी ठाम समजूत आहे.’ 
सानवत्रीबाईंच्या या उद्गारातून त्यारें् द्रष्टेपि केवळ वतचमानार्र् नव्हे तर भनवष्ट्यार्ाही दूरगामी, नवर्ार 
करू शकण्याइतकी प्रगल्भता सानवत्रीबाईचं्या नठकािी होती. सानवत्रीबाईनंी आपल्या सभोवतीच्या 
समाजार्ा अत्यंत बारकाईने अभ्यास केला होता. मािसार्ी अवनती, अवहेलना त्यानंा बघवत नव्हती. 
मािूस असूनही पशुतुल्य जीवन जगिाऱ्या या समाजाला नवकासोन्मुख व नवर्ारप्रवृत्त कसे करता येईल हा 
एकर् ध्यास त्यानंा लागलेला होता. त्याचं्या नवर्ारारं्ा, प्रर्तनार्ा कें द्रप्रबदू, सवचहारा, शोनर्षत, उपेनक्षत 
असा समाजर् होता. सवचसामान्यानंवर्षयीर्ा हा कळवळा व्यतत करतानंा त्या म्हितात. ‘महार, मागंानद 
शूद्र-अनतशूद्र, प्रत्येक गावात बारा बलुते, बारा आलुते व धनगर, माळी, कुिबी इत्यादी लोक राहत आहेत. 
त्या लोकाजंवळ ज्ञान, कला, नर्विपिा वगैरे गुि आहेत. पि त्यार्ा उपयोग आजपयंत सरकारने करून 
घेतला नाही. त्याचं्या गुिाकंडे हेळसाडं व दुलचक्ष करून राजेलोकानंी राज्ये केली.’ आपल्या मनात जार्त 
असलेले शल्य सानवत्रीबाईनंी असे बोलू दाखनवले आहे. 

 
‘सदार्रि’ या नवर्षयावरील भार्षिार्ी सुरूवातर् सानवत्रीबाई अशी करतात, ‘सदार्रि हे 

मनुष्ट्यास अनधक सुख प्राप्त करून घेण्यारे् व्रत आहे. या व्रतामुळे सवच संसारदुःखार्ा नाश होतो’ 
सानवत्रीबाईरं्ी प्रनतपाद्य नवर्षयावरर्ी पकड कुठेही सुित नाही. पाल्हानळकता त्याचं्या ननवदेनात नसतेर्. 
नेमकेपिा, मुदे्दसूदपिा, आंतनरक तळमळ, नवर्ारारं्ी प्रगल्भता त्याचं्या या भार्षिातून नदसून येते. त्या 
म्हितात, ‘सदार्रिावर पूिच ननष्ठा पानहजे. मनुष्ट्याने सवचकाळ काहीतरी परोपकार, सतकृत्ये करण्यार्ा 
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मनात उदे्दश धरून ते नर्कािीने तडीस’ जाण्यार्ी काळजी घेतली पानहजे! सदार्रिानवर्षयी नववरे्न 
करताना त्यानंी पुण्यामधील बल्लाळपंत गोवडं्ये या सदार्ारी गृहस्थाने उदाहरि नदले आहे. सदार्रिारे् 
व्रत घेतलेल्या या बल्लाळपतंानंी आपला मुलगा सदानशव यालाही सदार्ारी कसे बननवले यारे् सुरेख विचन 
यानठकािी केले आहे. वनडलाचं्या संस्काराने सदानशव सदार्ारी बनून वेगवगेळ्या नवर्षयातं कला-
ज्ञानशाखात प्रवीि झाला. त्यारे् व्यक्ततमत्व प्रगल्भ झाले. एवढेर् नव्हे तर या सदानशवाने लार् देऊन काम 
करून घेऊ पाहिाऱ्या श्रीमतं शतेकऱ्याला खडसावले. पुढे त्याच्या ननःस्वाथच प्रामानिक सेवनेे प्रभानवत 
होऊन कलेतिरने त्यार्ा सत्कार केला व आपल्या हाताखाली त्याला दप्तरदारार्ी जागा नदली, असे 
सनवस्तर विचन सानवत्रीबाईनंी प्रस्तुत भार्षिात केले आहे. ‘सदार्रिी आईबापारं्ा मुलगा दुरार्ारी क्वनर्त 
ननपजायर्ा,’ असेही एक वातय भार्षिात आले आहे. सानवत्रीबाईंनी मानवी जीवन-नवकासाला अत्यावशयक 
असलेली मूल्ये-सामान्याचं्या मनावर ठसनवण्यार्ा प्रयत्न यातून केलेला नदसतो. सदार्रिातून सामान्य 
मािूसही कशी उंर्ी गाठू शकतो, यारे् नदग्दशचन करतानंा लोकानंा पिेल, आकळेल आनि त्यारं्ा 
नवश्वासही बसेल असे मार्ममक उदाहरि त्यानंी ननवडले आहे. लहानपिापासून नवदे्यर्ा ध्यास घेऊन 
सदार्रिारे् व्रत अनंगकारिाऱ्याला सत्कायच व दुष्टकमच कळू शकते, असे त्या म्हितात. भार्षिाचं्या नवर्षय 
ननवडीपासून तो त्यातील आशयापयंत सानवत्रीबाई अत्यंत जागरूक नदसतात. एवढेर् नव्हे तर, साध्या 
साध्या शब्दातूंन आपल्या मनातील नवर्ार लोकापंयंत पोहोर्नवण्यार्ा तळमळीने प्रयत्न त्या करतात. 
प्रसंगी प्रगल्भ भार्षाशलैीही वापरतात. अर्ूक, मार्ममक उदाहरिे देऊन आपला प्रनतपाद्य नवर्षय ताकदीने 
फुलनवतात आनि या सगळ्याचं्या मागे असते ती त्यारं्ी जनकल्यािार्ी असीम तळमळ! 

 
सानवत्रीबाईं हाडाच्या नशनक्षका होत्या, समाजाच्या सुखदुःखारं्ी त्यानंा पूिच जाि होती. सामानजक 

जीवनात कायच करताना त्यानंा आढळून आले की, या देशातील शूद्रानतशदू्र समाज हा व्यसनारं्ा गुलाम 
आहे. या व्यसनाचं्या राक्षसी मगरनमठीतून हा समाज सोडनवल्यानशवाय त्यार्ा नवकासर् होऊ शकत नाही. 
त्यासाठी त्यानंी सनवस्तपिे लोकप्रबोधन करण्यार्ा प्रयत्न केला. व्यसने कशी घातक आहेत हे सागंताना 
त्या म्हितात, ‘व्यसनापासून मनुष्ट्यार्ी बदु्धी भ्रष्ट होते व मािुसकी नष्ट होते. तस्मात्  व्यसन हे मनुष्ट्यार्ी 
प्रनतष्ठा वाढनविारे नसून मनुष्ट्यत्वास बाध आििारी खोड आहे, यास्तव ती नवलंब न करता सत्वर सोडून 
द्यावी.’ भार्षिाच्या ओघात पुढे त्या म्हितात की, ‘कोित्याही व्यसनाने मनुष्ट्यार्ा नवर्ारप्रपड धंुद होतो. 
व्यसनाच्या कैफात तो आपले मनुष्ट्यत्व नवसरून जातो व कैफाच्या धंुदीत मी कोि, माझी योग्यता काय हे 
त्यास समजत नाही.’ दारूच्या व्यसनापायी उसळी गावच्या पािलार्ी कशी वाईि क्स्थती झाली ते त्यानंी 
या भार्षिात सनवस्तर सानंगतले आहे. दारू, भागं, अफू, नवडी, नर्लीम यामुळे मनुष्ट्यार्ी कशी हानी होते 
हेही त्यानंी स्पष्ट केले आहे. 

 
कजच घेऊन व्यथच उधळपट्टी करिे, वृथा वैभवार्ा आभास ननमाि करिे नकती र्ुकीरे् आहे हे त्यानंी 

‘कजच’ या नवर्षयावरील भार्षिातून स्पष्ट केले आहे. यामुळे ‘ऋि काढून सि साजरा करण्यार्ी वृत्ती’ 
आत्मनाश करते हे त्या स्वतःच्या कवनाद्वारे सागंतात. 
 

‘शेिजीिे कजृ जो घेई 
ियािे सुख दूर जाई 
सांकिाने हैराि होई 
बेजार होऊ कजृदार ॥ 
कजाने लागिसे शििा 



 अनुक्रमणिका 

घालिी सारी मालमत्ता 
सांसाराि िाढिी गुांिा 
आली अहांिा ऋिकोिी ॥’ 

 
‘शहाण्याने कजच काढू नये’ असे का म्हितात, ते त्यानंी साधार स्पष्ट केले आहे. काही लोक कजच 

काढतात व आपल्या अगंी असलेले उद्योग र्ातुयच, धाडस, बुनद्ध, पराक्म, उत्साह हे र्षड् गुि हरवनू 
बसतात. असा, कजचबाजाऱ्यारं्ा सवच बाजंूनी होिारा ऱ्हास सानवत्रीबाईनंी वरील नववरे्नात समपचकपिे 
निपला आहे. कजच काढिे हे अनथारे् मूळ असून ते मािसाच्या सवचस्वारे् कसे नदवाळे काढते ते स्पष्ट 
करण्यासाठी त्यानंी खंडोबा व नपरोबाजी नावाच्या शतेकऱ्यारें् उदाहरि नदले आहे. कजामुळे लोक कसे 
देशोधडीला लागतात यार्ा या उदाहरिावरून लोकानंी बोध घ्यावा, असे त्या सूनर्त करतात. 

 
सानवत्रीबाईनंी नदलेल्या या भार्षिापं्रमािे त्यानंी जोनतबानंा नलनहलेली जी पते्र आहेत; तीसुद्धा 

तेवढीर् महत्त्वार्ी व त्याचं्या व्यक्ततमत्त्वावर प्रकाश िाकिारी आहेत. या पत्रातूनही त्यारं्ी 
समाजसुधारिेर्ी कळकळर् नदसून येते. वैयक्ततक, खासगी जीवनारे् उल्लखे त्यात नाममात्रर् आहेत. 
काहीतरी महत्त्वपूिच, समाजातील अस्वस्थ करिारे वास्तव पतीला कळनवण्यासाठी त्यानंी ही पते्र 
नलनहलेली आहेत. पनहल्या पत्रातून स्वतःर्ा भाऊर् आपल्या उभयताचं्या कायानवर्षयी कसा अननभज्ञ आहे, 
हे त्यानंी स्पष्ट केले आहे. त्यालाही आपि आपल्या कायारे् महत्त्व कसे पिवनू नदले यारे् विचन आहे. या 
पत्रातून त्यानंी मानवप्राण्याने दुसऱ्या मानवप्राण्यास अव्हेरिे, अपमाननत करिे कसे मूखचपिारे् आहे, हे 
स्पष्ट केले आहे. नवद्याहीनता ही पशुत्वार्ी खूि आहे. भिलोकाचं्या श्रेष्ठत्वास आधारभतू नवद्या हीर् होय. 
नतर्ा मनहमा मोठा आहे. जो कोिी नतला प्राप्त करून होईल त्यार्ी नीर्ता दूर पळून उच्चता त्यार्ा 
अंगीकार करील. अशाप्रकाररे् नवदे्यच्या संदभातील मौनलक प्रर्तन या पत्रातून त्या व्यतत करतात. प्राप्त 
पनरक्स्थतीत शूद्राचं्या नशक्षिार्ा आपला प्रयत्न कसा महत्त्वार्ा आहे हे इंग्रजानंा पिले, पि आपल्या 
भावासारख्यानंा नाही, यार्ी खंत या पत्रात व्यतत झाली आहे. पतीला धीर देिाऱ्या सानवत्रीबाई या पत्रात 
नलनहतात, ‘पुण्यात आपल्यानवर्षयी दुष्टावा माजनविारे नवदूर्षक पुष्ट्कळ आहेत, तसेर् येथेही आहेत. त्यानंा 
नभऊन आपि हाती घेतलेले कायच का सोडून द्यावे?’ जोनतबानंा नलनहलेल्या दुसऱ्या पत्रामध्ये ‘सारजा’ 
नामक नुकत्यार् वयात आलेल्या मुलीवर ‘गिेश नामक ब्राह्मिाने आिलेल्या दुधचर प्रसंगार्ा उल्लखे आहे. 
गिेशपासून गरोदर रानहलेल्या सारजार्ी व त्यार्ी दुष्ट िवाळानंी मारपीि करून गल्लीबोळातून नफरवत-
नमरवत केलेली नविंबना व त्यानंा ठार मारण्यार्ा प्रयत्न आपि कसा हािून पाडला; ते त्यानंी कळनवले 
आहे. त्यात आपि कशा यशस्वी झालो व त्या उभयतानंी आपल्याला ‘देवी’ समजून कसे वदंन केले हेही 
कळनवले आहे. या पत्रातून सानवत्रीबाईरं्ी सेवाभावीवृत्ती, अर्ाि-अफाि धैयचवृत्ती नदसून येते. कोिताही 
प्रसंग नेमतया शब्दातून स्पष्टपिे मग तो पत्रातून का होईना; उभा करण्यारे् कसबही या नठकािी नदसून 
येते. 

 
नतसऱ्या पत्रातून सानवत्रीबाईनंी ओतुर, जुन्नर पनरसरातील १८७६ नंतरच्या दुष्ट्काळी पनरक्स्थतीरे् 

इत्थंभतू विचन केले आहे. मानव, जनावरे, ननसगच यारं्ी पाण्याच्या अभावी कशी दैन्यावस्था झालेली आहे. 
त्यारे् नर्त्रदशी विचन या पत्रात आले आहे. त्या नलनहतात, ‘मािसानंा अन्न नाही, जनावरानंा र्ारापािी 
नाही. यास्तव नकत्येक, देशातंर करून आपले गाव िाकून जात आहेत. नकत्येक पोिर्ी पोरं व 
तरण्याताठ्या पोरी नवकून परागंदा होत आहेत. नद्या, नाले, ओढे, शुष्ट्क व कोरडे ठिठिीत होऊन 
मृगजळानी व्याप्त झाले आहेत.’ 
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या दुष्ट्काळात मािसे कशी हतबल झाली आहेत यारे् विचन करताना त्या नलनहतात, ‘नकत्येक 
ननवडंुगार्ी बोंडे, अन्न म्हिोन खातात, मूत्र पािी म्हिोन नपतात व संतोर्ष पावतात. देहत्यागापूवीर् भकेुर्ी, 
तहानेर्ी इच्छा पुरनवतात व मृत्यूच्या स्वाधीन होतात असे इकडरे् भयानक वतचमान आहे.’ 

 
अशा पनरक्स्थतीमध्ये सत्यशोधक मंडळीसह आपि दुष्ट्काळी भागार्ा दौरा कसा केला व त्या 

लोकानंा कसे सहाय्य केले यारे् सानवत्रीबाईंनी विचन केले आहे. कलेतिरने पकडून नेलेल्या ५० 
सत्यशोधकानंा सोडण्याबद्दल व दुष्ट्काळननवारिाबद्दल आपि कलेतिरला कसे ननवदेन नदले, हेही 
सानवत्रीबाईनंी या पत्रात नलनहले आहे. या पत्रातून सानवत्रीबाईनंी समाजाबद्दल वाििारी किव, त्यारें् 
अतुल-असामान्य धैयच आनि सकल समाजानवर्षयीर्ार् त्याचं्या अतंयामातील कळवळा प्रकि झाला आहे. 

 
जोनतबाचं्या भार्षिारें् सकंलन-संपादन करण्यातही त्यानंी आपल्या बुनद्धर्ी र्मक दाखनवली आहे. 

नेमकेपिा, मुदे्दसूदपिा ही वैनशष्ट्टे्य या संकलनातून जािवतात. जोनतबारं्ा प्रनतपाद्य नवर्ार जसाच्या तसा 
जनतेपयंत कसा पोहर्नवता येईल; यार्ी काळजी घेऊन त्यानंी भार्षिारें् संपादन केले आहे. भार्षिातील 
वैर्ानरक गाभ्याला, मूलभतू अथचवते्तला, मूलगामी भावनवश्वाला धक्का न लावता, तो नवर्षय लोकापंयंत 
पोहर्नवण्यार्ी काळजी त्यानंी घेतलेली आहे. ‘अनतप्रार्ीन काळी’ या भार्षिात मानव प्राण्यार्ी उत्पत्ती 
कशी झाली, पशुपक्षी आनि मानव याचं्यातील साम्यभेद, रानिी, अवस्थेतील मानव, मानवार्ी सुधारिकू, 
बळीराजारे् बनलस्थान या शीर्षचकातंगचत प्रगल्भ नवर्ार माडंण्यात आलेले आहेत. या संपानदत भार्षिारं्ा 
अभ्यास केल्यास असे नदसून येते की, मूळ नवर्ार जरी जोनतबारें् असले तरी या भार्षिारं्ी माडंिी, 
भार्षाशलैी ही सानवत्रीबाईंर्ीर् आहे. ‘इनतहास’ या नवर्षयावरील भार्षिात ‘बहामननयन नाईिस् ’ खोिा 
इनतहास नलनहिारे, ‘भि बनलस्थानर्ी सुधारिकू’, ‘ग्रीक-रोमन आनि गुलाम’, ‘बळीराज्य येईल तेव्हा’ या 
मुद्यातंगचत नवर्ार व्यतत झाले आहेत. ‘सुधारिकू’ या नवर्षयावरील भार्षिात प्रार्ीन काळरे् आपले थोर 
पुरूर्ष, अडािी आयचन िोळ्या, बनलस्थान ही आमर्ी जन्मभमूी आहे. ग्रीकन, रोमन लोकारं्ी सुधारिकू, 
गुलामनगरीर्ा इनतहास ध्यानी आिा, अशा मुद्याचं्या अंतगचत र्र्ा व आवाहन आलेले आहे. नननद्रस्त 
समाजाला जागे करू पाहिारे जोनतबा व त्याला सवचतोपरी साहाय्य करिारी स्वयंप्रज्ञ, आत्मननभचर 
सानवत्रीबाई या भार्षिामंधून साक्षात प्रनतप्रबनबत झालेली आहे. ‘गुलामनगरी’ या भार्षिामध्ये आडदाडं पश-ू
कुत्र्यार्ी एक गोष्ट, ॲनरस्िॉिल आनि ग्रीकारें् गुलाम, रोमन राज्यातील गुलामारें् हाल, अमेनरकन 
ननग्रोंर्ी गुलामनगरी अशा शीर्षचकातंगचत नवर्ार स्पष्ट झालेले आहेत. 

 
एकूिर् जनप्रबोधनाच्या आत्यंनतक तळमळीतून सानवत्रीबाईनंी हे संपादनकायच केले, हे स्पष्ट आहे. 

प्रर्नलत समाजव्यवस्थेवर प्रहार करून आंतरराष्ट्रीय राजकीय, सामानजक, सासं्कृनतक घिनारें् संदभच देत 
जनतेला जागे करण्यार्ा हा प्रयत्न अभतूपूवच आनि समाजक्ातंीच्या इनतहासातही अनोखा असार् म्हिावा 
लागेल. जनप्रबोधनार्ी र्ळवळ सशतत करिारी ही भार्षिे आहेत. सानवत्रीबाईंनी संपानदत केलेल्या या 
भार्षिातून त्यारं्ी वैर्ानरक प्रगल्भता स्पष्ट होते. त्यारं्ा अद्ययावत व्यासंग व समाजशास्त्रीय दृनष्टकोनही 
आपल्याला प्रतीत होतो. उपेनक्षताचं्या, वनंर्ताचं्या नवकासासाठी, उत्थानासाठी आपल्याला आपल्या 
सत्यशोधकाचं्याद्वारे काय करता येऊ शकेल यार्ा ध्यास घेऊन जगिाऱ्या सानवत्रीबाईंच्या भाव-नवर्ार-
स्पंदनारं्ा आलेखर् जिू या भार्षिातूंन प्रकि झालेला आहे. जननजव्हाळ्याच्या सूत्राने गंुफलेले नवर्ार, 
भावना यारें् तेजस्वी दशचन या भार्षिातूंन घडते. 

 



 अनुक्रमणिका 

क्ानंतज्योती सानवत्रीबाईरं्ी भार्षिे म्हिजे मूल्यगभच आशयाने समदृ्ध आनि समाजोद्धाराच्या 
तळमळीने अनभमंनत्रत झालेल्या नवर्ार-भावनारं्ा अनोखा-अथचपूिच आनवष्ट्कार होय. मानवतेच्या 
प्रस्थापनेसाठी रूढ व्यवस्थेतील दोर्षस्थळावंर प्रहार करुन समाजाला प्रर्तनसन्मुख करण्यासाठी 
सानवत्रीबाईनंी हा यत्न आरंनभला होता. त्याचं्या अंतःकरिातील उपेनक्षत-वनंर्ताचं्या अभ्युदयार्ा नवर्ार 
त्यानंा सतत प्रर्तनमग्न ठेवायर्ा. त्या प्रर्तनार्ी पनरपक्व, सुजाि अनभव्यतती भार्षिामंधून साकारली. 
सानवत्रीबाईंच्या प्रर्तनार्ा, कृनतननष्ठरे्ा, नवर्ारसृष्टीर्ा एकमेव घिक म्हिजे सवचहारा समाजारे् उत्थान. 
त्याचं्या उत्थानासाठी त्यानंी अखंड शोध र्ालनवला. त्याचं्या प्रशनार्ा सातत्याने वधे घेतला. त्यातून त्यारें् 
मानवकल्यािारे् प्रर्तन आकारले. या प्रर्तनार्ी भरभक्कम पाश्वचभमूी त्याचं्या भार्षिानंा उपलब्ध झाली आहे. 
त्यारं्ी भार्षिे नवलक्षि आशयसमदृ्ध, समाजपुरुर्षाला नवर्ारप्रवृत्त करिारी आहेत. दाहक वैर्ानरकता, 
सामानजक दोर्षारें् अर्ूक ननदान, जनजीवनार्ा अपार कळवळा त्यात ओतप्रोत भरलेला आहे. वैर्ानरक 
दृष्ट्ट्या सशतत असलेली ही भार्षिे प्रसंगी काव्यात्मक अंगानेही बहरलेली नदसून येतात. अनभव्यततीरे् 
बनहरंग क्वनर्त सुडौल, सुंदर, वधेक नसलेही, पि आशयारे् अंतरंग मात्र प्रत्येक नठकािी ननतातंसुंदर 
आहे. सहानुभतूीच्या, आत्मीयतेच्या अंतस्थ ओलाव्याच्या स्पशच या भार्षिातंील शब्दाशब्दाला लाभलेला 
आहे. त्यारें् हे वततृत्व व्यापक अशा मानवतेरे् स्वप्न पाहिारे, दबल्या-नपर्ल्या वनंर्ताचं्या वतचमानयुगीन 
दुःखातूंन त्यानंा मुतत होण्यार्ा संदेश देिारे आहे, मूल्यगभच, आशयसमृद्ध व मानवमुततीच्या नवर्ारानंी 
अनभमंनत्रत झालेली ही भार्षिे पुरोगामी नवर्ारयानत्रकानंा आजही नवी नदशा देऊ शकतील, एवढी 
महत्त्वपूिच आहेत. तत्कालीन लोकजीवनारे् इतके सूक्ष्म पनरशीलन करिारी, त्याचं्या प्रशनाचं्या संदभात 
मूलगामी प्रर्तन करून त्यानंा उत्तरे पुरनविारी सानवत्रीबाई ही खरोखरीर् अज्ञ-सवचहारा वनंर्त समाजार्ी 
मागचदात्रीर् होती. ‘सत्व’ आनि ‘स्वत्व’ हरवलेल्या समाजाला आत्मजागृतीरे् भान आनि अक्स्मतारक्षिारे् 
जीवनसंजीवक नशक्षिर् या माऊलीने भार्षिाचं्याद्वारे नदलेलं आहे. 

 
तळागाळातील समाजारे् उत्थान केवळ अनवदे्यच्या अधंारार्ा नाश केल्यानेर् होऊ शकते. या 

आशयसूत्रार्ा अत्यतं प्रसन्न आनवष्ट्कार नवस्तार त्याचं्या पत्राच्या नननमत्ताने आपल्याला अनुभवायला नमळतो. 
जनकल्यािाच्या तळमळीतून प्रर्तनप्रवृत्त झालेल्या सानवत्रीबाईंच्या वैर्ानरकतेतील सखोलता, व्यापकता, 
प्रगल्भता या पत्रातूंन सहज प्रतीत होते. मानवतेप्रनत असलेली प्रगाढ श्रद्धा, व संकिावंर मात करण्यार्ी 
अतुल धैयचशीलता यारें्ही या पत्रातून दशचन घडते. वतचमान कालीन सामानजक, राजकीय प्रशनाचं्या 
गंुत्यातून सुिण्यासाठी सामान्यानंी नेमके काय करावे, या संपानदत भार्षिामंधून त्यानंी सूनर्त केलेल्या 
नदशाही अथचपूिच आहेत. 
 

✸ 
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साणित्रीबाई फुले आणि 
 

त्याांच्या िळिळींिे 
 

यशापयश 
 

प्रािाय ृिांद्रकाांि घुमिकर 
 

सानवत्रीबाई फुले याचं्या कायचकतृचत्वारे् केवळ नवहंगमावलोकन केले तरी हे व्यक्ततमत्व सामान्य 
नव्हते ते लक्षात येते. एका समाजक्ातंीकारकार्ी पत्नी एवढेर् अक्स्तत्व त्याचं्या व्यक्ततमत्वात नव्हते. 
सानवत्रीबाईनंी जोनतरावाचं्या जीवनात अखेरच्या प्रवासापयंत साथ नदली. परंतु ती साथ केवळ एका 
पनतपरायि पनतव्रतेर्ी नव्हती. सानवत्रीबाईंर्ी पे्ररिा स्वतंत्र होती. 

 
नशरवळजवळच्या नायगाव (नज. पिेु) या खेड्यात माळी समाजातल्या नेवसे पािील याचं्या 

घराण्यात सानवत्रीबाईरं्ा जन्म ३ जानेवारी १८३१ रोजी झाला. अज्ञानार्ी परंपरा असलेले घरािे. 
नशक्षिारे् शतकानुशतके ससं्कार नाहीत. पि यार् घराण्यात जन्मलेल्या मुलीने नववाहानंतर पतीच्या 
हाताखाली नशक्षिारे् धडे नगरनवले. नशक्षि-प्रनशक्षि घेतले आनि ही मुलगी ज्ञानदानारे् व्रत घेिारी 
ज्ञानयोनगनी बनली. 

 
नशक्षिप्रसाराच्या नवर्ाराने जोतीराव झपािले होते. त्यानंी अहमदनगरला नमस् फेरॉर नावाच्या 

अमेनरकन नमशनरी बाईरे् काम पानहले होते. नगरहून परत आल्यावर लगेर् त्यानंी पुण्यात १८४८ मध्ये 
मुलींर्ी पनहली शाळा काढली. सुरूवातीला सहा मुली होत्या. नशकनवण्यासाठी नशक्षक नमळेना. 
जोतीरावानंी मग ही जबाबदारी सरळ सानवत्रीबाईंवर सोपनवली. 

 
सुनेने धमच बुडवला, असा कागंाला सनातनी ब्राह्मिानंी केला. पनरिामतः सासऱ्याने सुनेला-

मुलाला घराबाहेर काढले. नशक्षिाच्या पनवत्र कायासाठी या दापंत्याने भावनारें् नाजुक धागे तिाति 
तोडले. ‘माझं घर, माझी मािस’ं यात गंुतून न पडता घरार्ा उंबरठा ओलाडंिारी ही स्त्री; स्त्री मुतती 
र्ळवळीर्ी आद्य प्रिेती होती. 

 
फुले पतीपत्नींनी नेिाने शाळा र्ालनवल्या. १८४८ ते १८५२ या काळात हडपसर, ओतुर, सासवड, 

नायगाव, नशरवळ, नशरूर इत्यादी गावी शाळा उघडून नशक्षिाच्या कायाला गती नदली. 
 
सनातनी ब्राह्मि मंडळीनी जोतीराव-सानवत्रीबाईनंा नवरोध केला तरी पुरोगामी नवर्ारारं्ीही काही 

ब्राह्मि मंडळी होती. त्यानंी जोतीरावाचं्या कायास मदत केली. केशवराव भवाळकर यानंी सानवत्रीबाईंना 
मागचदशचन केले होते. जोतीरावानंी व्यवस्थापनासाठी दोन सनमत्या नेमल्या होत्या. त्यावर जगन्नाथ 
सदानशव, अण्िा सहस्त्रबदेु्ध, नवष्ट्िु मोरेश्वर नभडे, बापू रावजी माडें आदी उच्चविीय मंडळी होती. या 
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सुधारक नवर्ारसरिीच्या मडंळींना रूढी-परंपरेच्या र्ौकिी कधीर् मोडता आल्या नाहीत. पि नवलक्षि 
धैयच आनि धाडस दाखनविाऱ्या फुले-दापंत्याला त्यानंी मनापासून साथ नदली. 

 
फुले-दापंत्याने शाळा काढून नशक्षिप्रसारारे् काम केले हे खरेर्. स्वकीयानंी नाही पि परकीयानंी 

मात्र या कामारे् महत्त्व ओळखले. नब्रिीश सरकारच्या नशक्षिमंडळाने त्याचं्या कायार्ा गौरव केला. 
नवशरे्षतः प्रनतकूल वातावरिात सानवत्रीबाईनी जे नशक्षिारे् कायच नेिाने केले, त्यारे् अनेक गौरवपूिच उल्लखे 
नशक्षि-मंडळाच्या नवनवध अहवालामंध्ये पहावयास नमळतात. १८५२ मध्ये नवश्रामबागवाड्यात नब्रनिश 
सरकारने जोतीरावारं्ा सत्कार केला. त्यावळेी स्वतः जोतीराव सानवत्रीबाईंना म्हिाले, “हा तुझार् गौरव 
आहे. मी शाळा स्थापन करण्यास कारिमात्र आहे. पि त्या शाळा तू अनेक संकिाशंी तोंड देऊन 
यशस्वीरीत्यास र्ालनवल्यास त्यार्ा मला अनभमान वाितो.” १८९१ साली नारो बाबाजी यानंी नलनहलेल्या 
म. फुल्याचं्या र्नरत्रात या नोंदी आल्या आहेत. 

 
सानवत्रीबाईनंी या शाळा र्ालनवल्या. पि त्यानंी केवळ साक्षर करण्यासाठी नशक्षि नदले नाही. 

त्यानंा नशक्षिातून समाजजागृती करावयार्ी होती. रूढी, परंपरा, अंधश्रद्धा नाहीशा करायच्या होत्या. 
सामान्य लोक पशुतुल्य जीवन जगत होते. त्याचं्यात मनुष्ट्यत्व कसे आिता येईल यार्ा नवर्ार त्यानंी केला 
होता. सानवत्रीबाईंनी ‘नशक्षिाने येते मनुष्ट्यत्व ‘पशुत्व हािते पाहा’ हा नशक्षिनवर्षयक नसद्धातं माडंला. 
सव्वाश े वर्षापूवी हा मलूभतू नवर्ार माडंिाऱ्या सानवत्रीबाई या थोर नशक्षितज्ज्ञ होत. लोकानंा ‘मािूस’ 
बननविे, ताठ मानेने त्यानंा उभे राहायला नशकनविे, त्यानंा स्वत्व जपण्यास नशकनविे आनि त्याही 
पलीकडे मािसाबंद्दल पे्रम ननमाि करण्यास नशकनवले; एवढा नशक्षिनवर्षयक मािसूकें द्री व्यापक दृनष्टकोन 
या लोकोत्तर स्त्रीच्या नठकािी होता. 

 
सानवत्रीबाईनंी नशक्षिारे् कायच केले. त्यानंतर सामानजक कायच केले. १८७४ च्या दुष्ट्काळात 

धनकवडी येथे अन्नछत्र उघडले. दुपारी-संध्याकाळी दोन हजार भाकरी ननयनमत वािल्या जात. स्वतःच्या 
पदराला खार लावनू सानवत्रीबाई-जोतीराव यानंी हे काम केले. 

 
मृत्युपंथाला लागलेल्या हजारो जीवानंा फुले दापंत्याने हे जीवनदान नदले, तसेर् नजवतंपिी 

मरिारे् भोग भोगिाऱ्या अभागी जीवानंी-नवधवानंा नवजीवन नदले. या अभानगनी आपल्या फुितया 
कपाळाला दोर्ष देत, जळत्या नजण्यावर अश्रूंरे् प्रसर्न करीत मनार्ी आनि शरीरार्ी आग नवझव ूपाहत. 
१८९१ च्या नशरगितीनुसार ० ते ४ वर्ष ेवयाच्या नवधवा झालेल्या बानलकारं्ी संख्यार् १३,८७८ अशी होती. 
आईच्या अंगाखादं्यावर बागडण्यारे् आनि ननःसंकोर्पिे स्तनपान करण्यारे् हे वय पि यार् वयात या 
बानलकाचं्या ननशबी वैधव्य येई. रूढीने कार्लेला एखादा गरीब बाप आपल्या ९/१० वर्षाच्या कोवळ्या 
मुलीरे् लग्न एखाद्या ६०/७० वर्षाच्या जख्खड म्हाताऱ्याशी लावनू मोकळा होई. या म्हाताऱ्याने २/४ 
वर्षातर् राम म्हिल्यावर ही न्हातीधुती पोर नवधवा होऊन पुन्हा माहेरी येई. तो जन्मदाता त्या सुकुमार 
मुलीला केशवपनासाठी न्हाव्यापढेु बसवी. त्यावळेी ती पोर आकं्दून म्हिे- 
 

“का हो बाबा, मी िुमिी लाडकी 
का कणरिा मला बोडकी ॥” 
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खरे पाहू जाता, केशवपनादी रूढींर्ा जार् ब्राह्मि समाजाला अनधक होत होता. या दुष्ट रूढींर्ा 
संताप न्या. रानडे, लोकनहतवादी इ. ब्राह्मि सुधारकानंा येत नव्हता असे नव्हे; परंतु त्याचं्या सुधारिानंा 
परंपराननष्ठ मयादा पडल्या. वनडलाचं्या आनि आप्तेष्टाचं्या धाकामुळे रानड्यानंा आपल्या नवधवा बनहिींर्ा 
पुनर्मववाह करता आला नाही. आनि पनहली पत्नी वारल्यानंतर नवधवशेी नववाह न करता स्वतः रानड्यानंी 
एका दहा वर्षाच्या कुमानरकेशी नववाह केला. ‘तुम्ही प्रायशन्र्त घेतले नाही, तर ती तुमच्या मुलीला 
नादंविार नाही.’ अशी नवनहिीने धमकी देतार् लोकनहतवादींनी ननमूिपिे प्रायनित घेतले. आपल्या 
आप्तानंा झळ पोहोर्िार नाही अशा बेताने लक्ष्मिरेर्षा आखून त्यानंी सुधारिा केल्या. पाढंऱ्यावर काळे 
करण्यातर् त्यानंी धन्यता मानली. परंतु पाढंऱ्या पायाच्या अभानगनींच्या दास्यशृखंला या सुधारकानंा 
तोडता आल्या नाहीत. ते कायच जोतीराव-सानवत्रीबाईनंीर् केले. खरोखरी या दापंत्याच्या कायार्ा रथ 
जनमनीपासून दोन अंगुळे वरर् धावत होता. 

 
त्या काळात उच्चविीय सुनशनक्षत नस्त्रया नव्हत्या, असे नाही. परंतु पंनडता रमाबाईर्ा उज्ज्वल 

अपवाद वगळता, हळदी-कंुकवार्ा कायचक्म, नस्त्रयाचं्या वततृत्वाच्या स्पधा इ. जुजबी सुधारिाचं्या 
पलीकडे या माजघरातील सुधारिारं्ी मजल कधी गेलीर् नाही. 

 
यार् पाश्वचभमूीवर सानवत्रीबाईनंी केलेल्या कायाला तोड नव्हती. जोतीरावाचं्या प्रसृनतगृहात 

सानवत्रीबाई पनरर्ानरकेर् काम सेवावृत्तीने करीत होत्या. नवधवाचं्या अनौरस अपत्यानंा आपली अपत्ये 
मानून त्यानंा पे्रम-ममता देत होत्या. काशीबाई या पनतत नवधवचे्या पोिी जन्मलेल्या मुलाला सानवत्रीबाईंनी 
आपल्या ओिीत घेतले. जन्मदात्री आई ननघनू गेलेली, बाप कोि होता हे माहीत नाही. कळू लागल्यावर 
या मुलाला काय वािेल? जोतीराव-सानवत्रीबाईंना यार्ी काळजी वािे. मोठा झाल्यावर त्याला सन्मानाने 
जगता याव े म्हिून जोतीरावानंी त्यारे् लग्न कुलीन घराण्यातील मुलीशी लावनू नदले. सत्यशोधक 
समाजारे् ननष्ठावतं कायचकते ग्यानोबा ससािे यानंी आपली मुलगी या दत्तक मुलाला-यशवतंाला नदली. या 
लग्नाच्या वळेी साऱ्यानंीर् गहजब केला. साऱ्या माळी समाजाने ननरे्षध केला. ग्यानोबा ससािेंर्ी तर पुढील 
आयुष्ट्यात सोयऱ्या-धायऱ्याचं्या जातीबनहष्ट्काराच्या विव्यात नवलक्षि होरपळ झाली. 

 
या मुलाच्या लग्नाच्या वळेी जोतीरावानंी वळेोवळेी आर्मथक पनरक्स्थती खालावली होती. 

जोतीरावानंी वळेोवळेी नमळवलेला पैसा दीनदुबळ्यानंा मदत करण्यात खर्च केला होता. लग्नासाठी पैसा 
कसा उभा करायर्ा यार्ी प्रर्ता या दापंत्याला पडली. शवेिी माजंरीर्ी जमीन नवकून लग्नार्ा खर्च केला. 

 
म. फुल्याचं्या ननधनानंतर सानवत्रीबाईंना सयाजीरावानंी आर्मथक मदत नदली. यातूनर् 

यशवतंरावाने एल. सी. पी. एस्. हा वैद्यकीय अभ्यासक्म पूिच केला. 
 
काही वळेा सत्य हे कक्ल्पतापेक्षाही अद भतु असते. सानवत्रीबाईंच्या जीवनातील प्रसंग अद भतु 

आदेश कक्ल्पत वािावते एवढे नाट्य त्यात भरलेले आहे. बाईंरे् जीवन म्हिजे धगधगते अक्ग्नकंुड! 
जोतीरावानंी उभ्या आयुष्ट्यात कधी र्ूल-बोळतयारं्ा संसार माडंला नाही. सानवत्रीबाईंना कधी तसा 
माडंावसा वािला नाही. 

 
म. फुले हयात असतानाही सनातनी समाजाशी बंडखोरी करण्यात बाई फुल्यानंाही हार गेल्या 

नाहीत. एवढेर् नव्हे, तर फुल्याचं्या ननधनसमयी अतं्ययाते्रच्या वळेी ही स्त्री बंड करून पेिून उठली. 
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जोतीरावाचं्या अंत्ययाते्रच्या वळेी जोतीरावारें् भाऊबंद, फुलेमंडळी आडवी आली. दत्तकपुत्र यशवतं हे कडू 
बेिे! त्याला नििव े(गाडगे) धरू देण्यास फुलेमंडळीनी एकजात नवरोध केला. त्याप्रसंगी सानवत्रीबाईंच्या 
धैयार्ा कस लागला. उरावर धोंडा ठेवनू बाईनंी पुरुर्षाच्या प्रहमतीने पे्रतयाते्रपुढे स्वतः हातात गाडगे धरले. 
बाईंच्या एका बाजूस यशवतं व दुसऱ्या बाजूस गजानन (जोतीरावारं्ा आप्त) अशी ही अतं्ययात्रा 
स्मशानभमूीवर पोहोर्ली. नवर्ाराने आनि आर्ाराने ही स्त्री काळाच्या अनेक दशके-शतके अशी पढेु गेली 
होती. 

 
जोतीरावारे् ननधन झाले. क्ातंीसूयार्ा अस्त झाला. दशनदशा अधंारल्या. सानवत्रीबाई आनि 

जोतीरावानंी एकमेकाचं्या साथीने दीनदनलताचं्या उद्धारासाठी आपले आयुष्ट्य वरे्ले होते. जोतीराव मध्येर् 
ननघून गेले. सानवत्रीबाई एकट्या रानहल्या. पुढर्ी वाि नबकि. अवघे जीवन उद्ध्वस्त झालेले. 
सनातन्याचं्या अक्ग्नज्वाळानंी वढेलेले! छळ, अवहेलना, बनहष्ट्कार याचं्या विव्यात होरपळलेले! 
दानरद्र्याच्या दाहकतेने खर्लेले! परंतु तरीही हार न मानिारे! 

 
जोतीराव ननवतचले आनि सत्यशोधक समाज सपंला; अशी कुजबजू सनातन्यातं सुरू झाली. पि 

फुल्याचं्या खादं्यावरर्ी सत्यशोधक समाजार्ी पताका सानवत्रीबाईनंी स्वतःच्या खादं्यावर घेतली आनि 
सत्यशोधक समाजार्ी लाि खेड्यापाड्यात पसरू लागली. सानवत्रीबाईंच्या रूपाने जोतीरावार् बोलत 
आहेत, अशा वाता पसरू लागल्या. 

 
म. फुल्यारं्ी पनहली पुण्यनतथी १८९१ साली ओतूर येथे झाली. त्यावळेी सत्यशोधक समाजारे् 

कायचकते नारो बाबाजी यानंी म. फुल्यारें् र्नरत्र प्रनसद्ध केले. या पसु्तकार्ी अपचिपनत्रका त्यानंी 
सानवत्रीबाईनंा अपचि केली आहे. या अपचिपनत्रकेत म्हिले आहे. “त्याचं्या अंगी असलेल्या सत्शीलता, 
सत्यपरायिता आनि सत्यशोधक, समाजनप्रयता वगरै सद्गुिाचं्या गौरवाथच हे पुस्तक गं्रथकत्याने 
आदरभावाने व भक्ततपूवचक नजर केले असे.” 

 
सन १८९३ साली सासवड येथे सत्यशोधक समाजार्ी २० वी पनरर्षद भरली. या पनरर्षदेच्या 

सानवत्रीबाई अध्यक्ष होत्या. त्यानंतर पुरंदर तालुतयात नठकनठकािी सभा भरनवण्यात आल्या. सत्यशोधक 
समाजाच्या कायचकत्यांसमवते सानवत्रीबाई खेड्यापाड्यातून नफरत होत्या. लोकानंा भिपुरोनहताकंडून 
होिाऱ्या त्रासार्ी, धार्ममक छळार्ी मानहती देत होत्या. या काळात ग्रामीि भागात शभंर लग्ने, नवधवा 
पुनर्मववाह, इतर धार्ममक नवधी ब्राह्मि पुरोनहतावंार्नू करण्यात आले. सासवड येथील माळी लोकानंी इतर 
नठकािी जाऊन पािाखालच्या जनमनी घेतल्या. शतेकऱ्यारं्ी क्स्थती सत्यशोधक समाजाच्या 
तत्वनवर्ारातून सुधारत र्ालली. 

 
जुन्नर भागातही सानवत्रीबाई भाऊ कोंडाजी धमांजी डंुबरे, नारो बाबाजी या कायचकत्यांसह नफरत 

होत्या. इंदापूर तालुतयातही ‘सत्यशोधक’ समाजाच्या शाखा स्थापन झाल्या. केशवराव संकोजी पािील 
यानंी समाजाच्या प्रसारासाठी कायच केले. सानवत्रीबाईचं्या पे्ररिेतून या कायारे् लोि सवचदूर पसरत 
र्ालले. कृष्ट्िराव भालेकरानंी अहमदनगर नजल्ह्ात, डॉ. संतुजी रामजी लाड यानंी ठािे नजल्ह्ात असे 
नगर, पुिे, कोकि, मंुबई, नवदभच, मराठवाड्यात सत्यशोधक समाजारे् कायच मोठ्या प्रमािात पसरले. 
फुल्याचं्या कायार्ी ज्योत सानवत्रीबाईनंी अशी नवझ ू नदली नाही. एक नवराि सामानजक इनतहास बाई 
घडवीत होत्या. 
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सन १८९६ साली पुन्हा दुष्ट्काळ पडला. सानवत्रीबाईंच्या नेतृत्वाखाली सत्यशोधक समाजारे् मंडळ 
गव्हनचराकंडे गेले. सरकारने मग दुष्ट्काळी कामे काढली. शतेकऱ्यानंा साऱ्यात सूि नमळावी म्हिनू 
सानवत्रीबाईनंी खूप खिपि केली. सानवत्रीबाईंच्या कायारे् महत्त्व ओळखून निस्ती झालेल्या पंनडता 
रमाबाईनंी त्यानंा आर्मथक मदत नदली. बडोद्याच्या सयाजीरावानंी धान्य-कपडे-पैसा पाठनवला. 
सनातन्यानंी बाईंच्यानवरुद्ध काहूर उठनवले, “ती निस्ती आहे. मािसातून उठली आहे.” सानवत्रीबाईनंा हा 
छळ नवीन नव्हता. ‘अरे, नस्त्रयारें्, गनरबारें् हाल पाहून तुम्हाला लाज वाित नाही काय?’ असे फिकारून 
बाईनी त्यारं्ी तोंडे बंद केली. 

 
संकिेही एकिी-दुकिी येत नाहीत. दुष्ट्काळापाठोपाठ प्लेग आला. या गोळ्याच्या आजाराने 

धुमाकूळ घातला. या काळात सानवत्रीबाईनंी केलेले कायच केवळ अनद्वतीय होते. मदतीसाठी त्या गोऱ्या 
नमशनऱ्यानंा भेिल्या. रोग पसरू नये म्हिनू कोिते उपर्ार करावते, याच्या सूर्ना देत त्या प्रहडू लागल्या. 
रोग्यासंाठी तात्पुरते हॉक्स्पिल काढाव े असे त्याचं्या मनाने घेतले. सानवत्रीबाईंरे् व्याही ग्यानोबा ससािे 
याचं्या वानवडी-घोरपडी पनरसरातल्या माळरानावरच्या जागेत हॉक्स्पिल उघडले. सानवत्रीबाईनंी डॉ. 
यशवंतरावानंा नगरहून बोलावनू घेतले. तेथे ते लष्ट्कराच्या वैद्यकीय नोकरीत होते. यशवतंराव रजा काढून 
हॉक्स्पिलमध्ये काम करू लागले. 

 
रोगार्ी साथ आिोतयात येत नव्हती. सानवत्रीबाई वाऱ्यासारख्या विवि नफरत होत्या. अपार 

कष्टाने थकून जात होत्या. तरीही भ्रमंती र्ालू होती. मंुढव ेयेथे प्लेगने ठाि माडंले होते. नतथल्या हनरजन 
वस्तीतल्या पाडुंरंग बाबाजी गायकवाड या मुलाला प्लेगने नवळखा घातला. सानवत्रीबाईनंी धावपळ केली. 
त्याला पाठीवर घेतले. अधंार पडू लागला होता. पि मुलाला हॉक्स्पिलमध्ये घेऊन जािे तर आवशयक 
होते. हॉक्स्पिलच्या वािेवर सानवत्रीबाईनंार् प्लेगने घेरले. नद. १० मार्च १८९७ रोजी रात्री ९ वाजता त्यारं्ा 
थकला भागला देह मृत्यूच्या आधीन झाला. 

 
तेजस्वी तारका ननखळली! अवघे आकाश काळवडूंन गेले. सानवत्रीबाई आनि जोतीराव यानंी 

केवढे उत्तुंग कायच केले! आकाशात नथिे पडाव े अशी थेि आकाशालार् नभडिारी ही व्यक्ततमत्व े होती! 
बनहष्ट्कृत आनि नतरस्कृत जीवन जगताना हे दापंत्य भाजून होरपळून ननघाले. पि दीन-दनलताचं्या 
जीवनात सुखारे् झुळझुळ वाहिारे झरे त्यानंी आिून सोडले. 

 
सानवत्रीबाईरें् मोठेपि सनातन्यानंा तर कधी कळलेर् नाही; पि सोयऱ्या-धायऱ्यानंाही कधी 

कळले नाही. केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर, साऱ्या देशातील जनतेला अनभमान वािावा असे असामान्यत्व या 
स्त्रीमध्ये होते. ज्या राष्ट्रात अशा तेजस्वी ललना जन्मतात, ते राष्ट्र धन्य होय. पि यार् भमूीत या स्त्रीरे् 
कतृचत्व असत्य ठरनवले गेले. डॉ. मा. गो. माळी यानंी नलनहलेले सानवत्रीबाईंरे् नवस्तृत र्नरत्र १५/१६ 
वर्षांपूवी प्रकाशात आले, तेव्हा िीकाकार बाईंच्या कतृचत्वाने र्क्ावले, संभ्रनमत झाले, सैरभरै झाले. हे सवच 
कतृचत्व कक्ल्पत आहे, असत्य आहे अशी िीका झाली. एका स्त्रीने आनि तेही माळी जातीच्या स्त्रीने 
यशस्वीपिे शाळा र्ालवनू स्त्रीशदू्रानंा नवद्या नशकवावी, प्रौढ नस्त्रयासंाठी रात्रशाळा र्ालवावी, पनतत 
नवधवाचं्या ननष्ट्पाप मुलानंा ओिीत घेऊन या नवधवारें् अश्रू पुसावते, म. फुल्याचं्या ननधनानंतर सत्यशोधक 
समाजारे् समथच नेतृत्व कराव,े पुरोनहतानंशवाय सत्यशोधक समाज पद्धतीने लग्नकाये करावीत, त्यासाठी 
कोिात खिले-दाव ेया किकिींना सामोरे जाव,े १९७४ आनि १८९६ च्या दुष्ट्काळात मरिोन्मुख जीवाचं्या 
मुखात घास भरवावा आनि प्लेगच्या साथीत दीन-दुबळ्यारं्ी सेवाशुश्रूर्षा करताना प्रािारं्ीही कुबानी 
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करावी-ही सानवत्रीबाईंच्या कतृचत्वार्ी नवनवध रूपे िीकाकारानंा नदसली नाहीत. भावली नाहीत. प्रखर 
प्रकाशारे् झोतामागून झोत डोळ्यावंर आदळत यावते, प्रखरतेने डोळे नदपून जावते आनि काहीर् नदसेनासे 
व्हाव ेअसे या िीकाकारारें् झाले. 

 
बाईंच्या असामान्य कतृचत्वारे् स्मृनतशताब्दीच्या नननमत्ताने कृतज्ञतापूवचक स्मरि करताना, त्यानंी 

केलेल्या र्ळवळींच्या यशापयशार्ा नवर्ार जेव्हा आपि करतो, तेव्हा काय नदसते? 
 
सानवत्रीबाईनंी आयुष्ट्यभर अथक काम केले. त्यानंी केलेल्या कायाच्या पे्ररिारं्ी बीजे रुजली; 

अंकुरली, रोपे वाढली. समाजात नशक्षिार्ा प्रसार झाला. नवधवारें् पनुर्मववाह होऊ लागले. 
केशवपनासारख्या राक्षसी रूढी नष्ट झाल्या. बालहत्या प्रनतबंधक गृहासंारख्या सावचजननक संस्था ननघाल्या. 
दनलताचं्या उद्धारासाठी घिनेत तरतुदी करण्यात आल्या. 

 
जोतीरावाचं्यानंतर सानवत्रीबाईंनी सत्यशोधक र्ळवळ महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोर्वली. 

ही र्ळवळ पुरोनहतशाहीवर व विचव्यवस्थेवर आघात करिारी होती. परंतु ही ब्राह्मि नवरोधी र्ळवळ आहे, 
अशी सनातन्याकंडून जािनू बुजून नदशाभलू करण्यात आली. खरे तर ही र्ळवळ म्हिजे पुरोगामी आनि 
प्रनतगामी नवर्ारारं्ा संघर्षच होता. या र्ळवळीत जानतननमूचलनारे् प्रयत्न झाले. उच्चवर्मियारं्ी धार्ममक आनि 
सामानजक गुलामनगरी झुगारून देण्यात आली. ब्राह्मिेतर र्ळवळ म्हिून िीका झाली, तरी या र्ळवळीने 
पुढे महाराष्ट्राच्या सासं्कृनतक आनि सामानजक जीवनात अभतूपूवच क्स्थत्यंतर घडवनू आिले. या र्ळवळीने 
ब्राह्मिेतर समाजार्ा स्वानभमान जागृत केला. उच्चविीयाचं्या धार्ममक आनि सामानजक वर्चस्वाला सुरंुग 
लावला. बहुजन समाजातले लोक आज नवनवध के्षत्रातं सत्तास्थाने उपभोगीत आहेत, ते या सत्यशोधक 
र्ळवळीरे् मोठे यश आहे. या र्ळवळीतून नव ेबनुद्धवतं, नव ेकायचकते ननमाि करण्याच्या पायाभरिीरे् काम 
झाले. नशक्षिसंस्थारं्ी जाळी महाराष्ट्रात ननमाि झाली. सहकारी र्ळवळी फोफावल्या. ग्रामपरं्ायती, 
नजल्हा पनरर्षदातं आगळे र्ैतन्य खेळू लागले. सानवत्रीबाईचं्या र्ळवळीरे् हे फार मोठे यश आहे. 

 
नद. १० मार्च १९९७ हा सानवत्रीबाई फुले यारं्ा स्मनृतशताब्दी नदन! यार् मार्च मनहन्यात पुिे-मंुबई-

ठािे प्रपपरी-प्रर्र्वड या महानगरपानलकात महापौरपदावंर मनहलारं्ी आनि तीही बहुजन समाजातल्या 
मनहलारं्ी ननवड व्हावी; हा नवलक्षि योगायोग! शभंर सव्वाश ेवर्षापूवी जोतीराव आनि सानवत्रीबाई यानंी 
ज्या स्वप्नारं्ा ध्यास घेतला होता, ती स्वप्ने साकारत आहेत यार्ा आनंद आनि अनभमान कोिास वाििार 
नाही? 

 
भारतीय लोकशाहीत स्त्रीशततीर्ा आता समथच आनवष्ट्कार पहावयास नमळत आहे. ही स्त्रीशतती 

आता गनतमान होत आहे, ही समाधानार्ी गोष्ट आहे. पुरोगामी महाराष्ट्र शासनाने नस्त्रयासंाठी राखीव जागा 
ठेवल्याने स्थाननक स्वराज्य संस्थामधून नस्त्रया अहमहनमकेने पुढे सरसावत आहेत. ग्रामीि भागातील 
ग्रामपंर्ायतीमधील स्त्रीनेतृत्वार्ा नवर्ार केला तरी हे स्त्रीनेतृत्व अनशनक्षत असूनही नेतृत्वात उिे पडत नाही 
ही मोठी कौतुकास्पद बाब आहे. वर्षानुवर्ष ेकोंडली गेलेली स्त्रीशतती आता वाफेप्रमािे जोरकसपिे बाहेर 
पडताना नदसत आहे. सव्वाश ेवर्षापूवी सानवत्रीबाईंनी जे महान कायच करून पे्ररिा नदल्या, त्या पे्ररिारं्ा हा 
नवजय आहे. 
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दोन-तीन दशकापूंवी उच्च शकै्षनिक स्तरावर नस्त्रया दुर्ममळतेने आढळत. कोल्हापूर नजल्ह्ातील 
गारगोिी येथे मी नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयात अध्यापनारे् काम केले आहे. पंर्वीस-तीस वर्षांपूवी शभंर-
सव्वाश े नवद्यार्थ्यांच्या वगात केवळ दोन-तीनर् नवद्यार्मथनी तुरळक नदसत. परंतु आता ८० नवद्यार्थ्यांच्या 
वगात ३०-३५ नवद्यार्मथनी ननभचयपिे आनि मुततपिे वावरताना सरास आढळतात. 

 
ग्रामीि भागातील नवद्यार्थ्यांर्ी संख्या आता वाढत आहे, हे स्वागताहचर् आहे. कारि ज्यानंा 

कसलार् सासं्कृनतक वारसा नव्हता, अशी मुले आता महानवद्यालयाच्या, नवद्यापीठाच्या पायऱ्या र्ढत 
आहेत. उच्च नशक्षि घेतले तरर् आधुननक जीवनाच्या पे्ररिा त्यानंी समजून घेता येतील. जीवनातला आनंद 
आनि जीवनातले सौंदयच यारं्ा त्यानंा आनंद घेता येईल हे जीवन समदृ्धतेने जगता येईल. आज लक्षावधी 
मुले शालान्त परीके्षला बसत आहेत. हीर् मुले पुढे हजारोंनी पदवीधर होिार आहेत. ही सहस्त्रावधी मुले 
उच्च नशक्षिार्ी दारे ठोठाविार आहेत. पदवी घेतलेले सारेर्, संशोधक प्रकवा ज्ञानी होतील ही अपेक्षा 
नाही. तथानप यातून सासं्कृनतक पनरवतचन जरूर होिार आहे. ही पदवी घेतलेली मुले आपापल्या गावातूंन 
जीवनारे् नव ेप्रवाह आििार आहेत. 

 
या संदभात ग्रामीि स्त्रीर्ा नवशरे्ष नवर्ार होिे आवशयक आहे. जोतीराव आनि सानवत्रीबाई याचं्या 

पे्ररिेतून ब्राह्मि नस्त्रयानंा नशक्षिार्ी अभतूपूवच सधंी नमळाली. त्यामुळे आज त्या नवनवध के्षत्रांत आपल्या 
कतृचत्वाने र्मकत आहेत. परंतु बहुजन समाजातील आनि त्यातून ग्रामीि नस्त्रयारं्ी क्स्थती कशी आहे? 
सानवत्रीबाईंच्या र्ळवळींच्या यशापयशारं्ा नवर्ार करताना त्या दृष्टीने अजूनही खूप वािर्ाल करायर्ी 
आहे, यारे् भान राखिे आवशयक आहे. ग्रामीि स्त्री अजूनही घरातर् कोंडली गेली आहे. पहािेपासून रात्री 
उनशरापयंत ती कष्ट उपसत असते. घरार्ी झाडलोि, स्वयंपाकपािी, कपडे धुिे, भाडंी घासिे, मुलारें् 
संगोपन ही कामे करून नशवाय शतेात पुरुर्षाचं्या बरोबरीने राबते, शतेात औत ओढते. या साऱ्या नस्त्रया 
अक्षरशून्य आहेत. कोठारी नशक्षि आयोगाने म्हिल्याप्रमािे १९७६ साली ८० िततयावंर साक्षरतेरे् प्रमाि 
वाढायला हव ेहोते. पि प्रत्यक्षात काय नदसते? सतती नशक्षिारे् कायदे करून, प्रौढ नशक्षिाच्या योजना 
आखून, त्यासाठी अनुदानाच्या थैल्या मोकळ्या करूनही पदरात काहीर् पडले नाही. आज खेड्यात 
१५/२० िके्कदेखील नस्त्रया साक्षर नाहीत. या नस्त्रयानंा नशक्षिार्ी हमी कोि देिार? केवळ साक्षरतेर्ी नको! 
माध्यनमक आनि उच्च नशक्षिार्ीही हमी पानहजे. नस्त्रयाचं्या स्वावलंबनासाठी आनि सासं्कृनतकीकरिासाठी 
पूिच वळे नोकरीर्ी आनि व्यवसायार्ीही हमी पानहजे. शासनाने, समाजाने हे आव्हान आनि आव्हानारे् 
नशवधनुष्ट्य पेलले पानहजे. ‘इतके सारे अनथच एका अनवदे्यने केले’ असे जोतीरावानंी लोकानंा कळवळून 
सानंगतले आनि ‘नशक्षिाने येथे मनुष्ट्यत्व! पशुत्व हािते पहा’ हे नशक्षिारे् तत्त्वज्ञान सानवत्रीबाईंनी माडंले. 
या दापंत्याने केवळ कोरडे तत्त्वज्ञान न सागंता स्वतःच्या पदराला खार लावनू शाळा उभ्या केल्या. त्या 
शाळातं स्वतः नशक्षिारे् धडे नदले. ‘पुिे विचन’ कारानंी म्हिल्याप्रमािे “उभयतानंा दोन प्रहरी भाकरी 
खाण्यास देखील फुरसत नसे. एकेक नदवस संध्याकाळपयंत उपाशी राहाव े लागे. तरी त्यानंी त्या 
परोपकारी कृत्यार्ा नपच्छा सोडला नाही.” 

 
आज ग्रामीि भागातून गावागावात आनि शहरी भागात गल्ली बोळात नवनाअनुदान शाळा 

महानवद्यालये पावसाळ्यातील छत्र्यापं्रमािे उगवत आहेत. फुलेदापंत्याच्या पे्ररिेच्या हा नवजय मानायर्ा 
की पराजय मानायर्ा? जोतीराव आनि सानवत्रीबाई यानंी घेतलेले नजवापाड कष्ट, त्यारं्ी तळमळ, ननष्ठा, 
ननःस्वाथचपिा या सगळ्यार् मूल्यानंा छेद देऊन होत असलेला आजर्ा नशक्षिार्ा प्रसार (!) पानहला की 
आनंद मानायर्ा की नवर्षाद-हेर् समजत नाही. कोण्या एके काळी नशक्षिके्षत्र भ्रष्टार्ारापासून अनलप्त होते, 
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आज ते आघाडीवर आहे. नशक्षिके्षत्रात स्वाहाकारारे् मलू्य आज नवलक्षि तेजीत आहे. पूवी ब्राह्मिाकंडून 
सवचसामान्यारें् शोर्षि होत असे. आज हे शोर्षि बहुजन समाजातील नवब्राह्मिाकंडून होत नाही काय? 
फुलेदापंत्याच्या पे्ररिारं्ी पायमल्ली आज कोि करीत आहे? व्यवसायाच्या नशक्षिार्ी गरज सानवत्रीबाई-
जोनतरावानंी प्रनतपादली होती. आज नशक्षिार्ा व्यवसाय करण्यार्ी वनहवाि पडली आहे. ही दुदैवार्ी बाब 
आहे. पि वस्तुक्स्थती आहे. 

 
शभंर वर्षापूवी सानवत्रीबाईनंी अंधःश्रद्धावंर कडाडून िीका केली. ‘काव्यफुले’ या गं्रथात त्या 

म्हितात- 
 

‘धोंडे मुले देिी, निसा पाििी 
लग्न का करिी, नारीनर?’ 

 
बाईनंी जुनाि रूढी, परंपरावंर हल्ले र्ढनवले. का? तर समाज खडबडून जागा व्हावा म्हिून! 

समाजाने स्वतंत्र बुद्धी वापरावी म्हिून! पि आज शभंर-सव्वाश े वर्षानंतरही समाज आहे, नतथेर् आहे. 
आजर्ा समाज गिरायाकडून दुग्धप्राशन करनवण्यार्ा र्मत्कार करीत आहे आनि समाजनेतेही त्या 
समाजारे् कौतुक करीत आहेत. सानवत्रीबाईंनी केलेल्या र्ळवळीरे् हे यश मानायरे् का? 

 
म्हिूनर् सत्यशोधक समाजाच्या तत्वनवर्ारारं्ी, सामानजक समतेर्ी सानवत्रीबाईनी जागवलेली 

ज्योत अशी नवझ ूदेता कामा नये. ती अनधक प्रज्वनलत करण्यार्ी जबाबदारी आजच्या नपढीवर, आजच्या 
युवकावंर/युवतीवर आहे. यासाठी अभ्यासूपिा, सर्ोिी, पनरश्रम, प्रामानिकपिा आनि आशावाद ही 
गुिसंपदा त्याला/नतला कमवावी लागेल. ‘घाम गाळून कमावलेला एकर् छदाम आयत्या नमळालेल्या 
घबाडापेक्षा मौल्यवान असतो’ असे वरकमाई करिाऱ्यानंा सागंण्यार्ी प्रहमत त्याला/नतला दाखवावी 
लागेल. स्वाथी प्रवृत्तीनवरूद्ध संघर्षात्मक पि त्यार्बरोबर नवरर्नात्मक असे दुहेरी कायच या नपढीला 
कराव ेलागेल. 

 
या कायातूनर् सानवत्रीबाई-जोतीराव फुले या क्ानंतज्योतीरे् स्वप्न खऱ्या अथाने साकार होिार 

आहे. 
 

✸ 
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शिकाांिी णशदोरी : साणित्रीबाई फुले 
 

हणर नरके 
 

‘जोवतबापेंक्षाही तयाचं्या पतनीचे कौत क कराि ेतेिढे थोडेच होईल. वतची योग्यता काय सागंािी? 
आपल्या पतीबरोबर वतने सपूंणय सहकायय केले ि तयाचं्याबरोबर राहून िाट्यास येतील तया हालअपेष्टा 
भोगल्या. उच्चिणीयातंील उच्चवशक्षण घेतलेल्या वियातंही अशाप्रकारची तयागी िी आढळून येणे कठीण 
आहे. तया उभयतानंी लोककायाथय आपले सारे जीिन खचय केले’ नारायि महादेि ऊफृ मामा परमानांद णद. 
३१ जुलै १८९०. 
 

महात्मा जोतीराव फुले आनि त्याचं्या पत्नी सानवत्रीबाई फुले हे देशाच्या सामानजक आनि शकै्षनिक 
इनतहासातले एक आगळेवगेळे जोडपे होते. दीडश ेवर्षांपूवी स्त्री-पुरूर्ष समता आनि सामानजक न्याय यारं्ी 
र्ळवळ उभारण्यासाठी त्यानंी कडवी झुजं नदली. ज्ञान ही फार मोठी सत्ता असून नस्त्रया आनि दनलत-
बहुजन वगार्ी उन्नती त्याच्यानशवाय होऊ शकिार नाही, हे ओळखून प्रत्यक्ष नशक्षिप्रसाराच्या कायाला 
त्यानंी स्वतःला आयुष्ट्यभर वाहून घेतले. पुण्यात मुलींर्ी आनि संपूिच देशात अस्पृशय मुलींर्ी शाळा आनि 
‘नेिीव्ह लायब्ररी’ सुरू करण्यारे् श्रये या पतीपत्नीकडेर् जाते. देशातील ‘साक्षरता अनभयानार्ी’ सुरूवात 
त्यानंीर् १८५४-५५ मध्ये केली. फसनवल्या गेलेल्या ब्राह्मि नवधवाचं्या बाळंतपिासाठी आनि त्याचं्या 
मुलाचं्या संगोपनासाठी १८६३ साली स्वतःच्या घरात त्यानंी ‘बालहत्या-प्रनतबंधक गृह’ काढले. 
‘सत्यशोधक समाज’ स्थापन करून हंुड्यानशवायच्या कमी खर्ातील साध्या पद्धतीच्या ‘सत्यशोधक 
नववाहारं्ी’ प्रथा त्यानंी सुरू केली. स्वतःच्या घरातील पाण्यार्ा हौद अस्पृशयासंाठी खुला करून 
जातीननमूचलनाच्या कायचक्माला थेि हात घातला. बालनववाहानंा नवरोध करूनर् ते थाबंले नाहीत, तर 
नवधवारें् पनुर्मववाह त्यानंी समारंभपूवचक घडवून आिले. स्वतःला मूलबाळ झाले नाही, तर एका ब्राह्मि 
नवधवरे्ा मुलगा ‘दत्तक’ घेऊन त्याला वैद्यकीय नशक्षि नदले आनि त्यार्ा आतंरजातीय नववाह करून 
नदला. 

 
देशातील स्त्री-शूद्रानतशदू्र वगार्ी समग्र सामानजक, सासं्कृनतक आनि शकै्षनिक र्ळवळ 

उभारण्यारे् क्ानंतकारक असे ऐनतहानसक काम या जोडप्याने केले. त्याचं्या कामारे् विचन करताना एका 
अनानमक पत्रकाराने नद पूना ऑब्झव्हचर ॲण्ड डेक्कन नवकली’ या वृत्तपत्रात नलनहले होते, ‘हे काम म्हिजे 
प्रहदू संस्कृतीच्या इनतहासातील एका नव्या युगार्ा आरंभ होय.’ खऱ्या अथाने ही एका क्ानंतपवार्ी सुरूवात 
होती. स्वातंत्र्यपूवचकाळात आपल्या देशात ‘आधी सामानजक सुधारिा की आधी राजकीय सुधारिा’ यावर 
एक मोठा राष्ट्रीय वाद झालेला होता. इंग्रजाचं्या रूपात शत्रू समोर नदसत असल्याने आपि स्वाभानवकर् 
राजकीय स्वातंत्र्याला अग्रक्म नदला. नद. १५ ऑगस्ि १९४७ रोजी आपि राजकीय स्वातंत्र्य 
नमळनवल्यानंतर, आता आपले सामानजक प्रशन आपसूक सुितील, असा लोकारं्ा समज होता. परंतु 
जसजसे नदवस उलिू लागले तसतसा, लोकारं्ा भ्रमननरास होऊ लागला. त्यातून हळूहळू सामानजक 
र्ळवळी जोर पकडू लागल्या. नवनवध के्षत्रातील सामानजक न्यायाच्या र्ळवळी सघंनित करिाऱ्याचं्या हे 
लक्षात येऊ लागले की, या नवर्षयार्ी जोतीराव-सानवत्रीबाईनंी नलनहलेली ‘नवर्षयपनत्रका’ आजही 
मागचदशचक आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरारें् समग्र क्ानंतकारी प्रर्तन आजही प्रस्तुत असल्यारे् नदसून 
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आल्यामुळे, फुले दापंतीरे् जीवनकायच आनि नवर्ारबद्दल अभ्यासकानंा नवशरे्ष रस वािू लागला. आज जो 
त्यारं्ा अभ्यास र्ालू आहे, त्यामागे हे समाजशास्त्रीय वास्तव दडलेले आहे. 

 
जोतीराव-सानवत्रीबाईंवर आजवर दोनशहूेन अनधक गं्रथ नलनहले गेले आहेत. मराठीबरोबर 

नहन्दी, इंग्रजी, तेलग,ू बंगाली, कन्नड, पंजाबी, उदूच, प्रसधी, गुजराती या भार्षामंध्येही त्याचं्यातील गं्रथ 
प्रकानशत झालेले आहेत. यातल्या सानवत्रीबाईंवर नलनहल्या गेलेल्या छोट्यामोठ्या पुस्तकारं्ी संख्या ४० 
आहे. त्यातील लनलतेतर वैर्ानरक गं्रथ लक्षात घेतले तर त्यात कु. शातंाबाई रघुनाथ बनकर, मंुबई, यारं्ी 
१९३९ साली प्रकानशत झालेली ‘सानवत्रीबाई जोतीराव फुले यारें् अल्पर्नरत्र’ ही पुक्स्तका त्यानंतर १९६६ 
साली सौ. फुलवतंाबाई झोडगे यानंी नलनहलेले, ‘क्ातंीदेवता साध्वी सानवत्रीबाई फुले’ हे र्नरत्र महत्त्वारे् 
आहे. त्यानंार् वाि पुसत डॉ. मा. गो. माळी यानंी, ‘क्ानंतज्योती सानवत्रीबाई फुले’ हा र्नरत्रगं्रथ १९८० 
साली नलहीला, तर डॉ. कृ. पं. देशपाडें यानंी सानवत्रीबाईंच्या जीवन आनि सानहत्यावर ‘अक्ग्नफुले’ हा गं्रथ 
१९८२ साली प्रकानशत केला. नंतररे् संगळे गं्रथ यार् मानहतीवर आधानरत असून त्यात नवीन काहीही 
नाही. मात्र सानवत्रीबाईरें् एकही नर्नकत्सक र्नरत्र आजवर नलनहले जाऊ नये, हे दुदैव होय’ 

 
सानवत्रीबाईंच्या र्नरत्रकारानंी त्यारं्ा जन्म ३ जानेवारी १८३१ रोजी झाल्यार्ी नोंद केलेली आहे. 

पुण्यापासून सुमारे ५० नकलोमीिर दूर सातारा रस्त्यावरील नशरवळपासून पार् नकलोमीिरवर असलेले 
नायगाव हे त्यारें् जन्मगाव. 

 
सानवत्रीबाई या खंडोजी नेवश ेपािील याचं्या ज्येष्ठ कन्या होत. १८४० साली वयाच्या नवव्या वर्षी 

त्यारं्ा जोतीरावाशंी नववाह झाला. नद. ११ एनप्रल १८२७ रोजी पुण्यात जन्मलेले जोनतराव त्यावळेी १३ 
वर्षांरे् होते. 

 
लग्नानंतर जोतीरावानंी सानवत्रीबाईंना घरीर् नशक्षि नदल्यारे् शासकीय कागदपत्रावंरून नदसून 

येते. नद. १ मे १८५१ ते ३० एनप्रल १८५२ च्या शकै्षनिक अहवालात म्हिल्याप्रमािे, ‘जोतीरावानंी स्वतःच्या 
पत्नीला घरी नशक्षि देऊन नशनक्षका बननवले. नद. २२ नोव्हेंबर १८५१ च्या ‘बाँबे गाडीयन’ या वृत्तपत्रातील 
बातमीवरून सानवत्रीबाईंच्या पुढील नशक्षिार्ी जबाबदारी जोतीरावारें् नमत्र सखाराम यशवतं पराजंपे आनि 
केशव नशवराम भवाळकर (जोशी) यानंी घेतल्यारे् नदसते. सानवत्रीबाईंनी अहमदनगर येथे फेरार बाईंच्या व 
पुण्यात नमरे्लबाईंच्या नॉमचल स्कूलमध्ये अध्यापनारे् प्रनशक्षिही घेतले होते. त्यामुळे सानवत्रीबाई ह्ार् 
आद्य भारतीय नशनक्षका आनि मुख्याध्यानपका होत, हे तत्कालीन दस्तावजेावरून स्पष्ट होते. त्यानंी 
नशकनवण्यासाठी घराच्या उंबरठ्याबाहेर िाकलेले पनहले पाऊल हीर् आधुननक भारतीय स्त्रीच्या 
‘सावचजननक जीवनार्ी’ सुरूवात होय! 

 
आपल्या शकै्षनिक कामारं्ी नोंद करताना जोतीरावानंी नद. १९ ऑतिोबर १८८२ रोजी शासनाच्या 

‘हंिर नशक्षि आयोगाला’ सादर केलेल्या ननवदेनात म्हिले आहे, नजला स्वकीय म्हिता येईल, अशी 
एकही मुलींर्ी शाळा त्याकाळी येथे नव्हती. म्हिून तशी शाळा स्थापन करण्यार्ी पे्ररिा मला झाली. मी 
आनि माझी पत्नी अशा उभयतानंी नकत्येक वर्षेपयंत त्या शाळेत काम केले. नशक्षि मंडळीने अध्यक्ष सर 
अक्स्कच न पेरी आनि सरकाररे् तत्कालीन सनर्व लुम्सडेन यानंी मुलींच्या शाळानंा भेिी देऊन नशक्षि के्षत्रात 
सुरू झालेल्या या नव्या र्ळवळीबद्दल समाधान व्यतत केले.’ 

 



 अनुक्रमणिका 

नद. १५ सप्टेंबर १८५३ च्या ‘ज्ञानोदय’ला नदलेल्या मानहतीत जोतीराव म्हितात, ‘प्रथम मनात 
आले की, आईच्या योगाने मुलारं्ी जी सुधारिूक होते ती फारर् र्ागंली असते. जे लोक या देशारे् सुखार्ी 
व कल्यािार्ी काळजी बाळगतात, त्यानंी हा देश उत्तमावस्थेत यावा, यासाठी नहकडील बायकाचं्या 
क्स्थतीकडे अवशय लक्ष्य नदले पानहजे. प्रथम प्रयत्न करून त्यांस नवद्या नशकनवल्यामुळे आमच्या 
जातवाल्यासं फार वाईि वािले व प्रत्यक्ष माझ्या बापाने देखील आम्हाला घरातून घालनवले. शाळेसाठी 
कोिी जागा देईना. बाधंावयास रुपये नव्हते. लोक आपली मुले पाठवयास इक्च्छतात. परंतु त्यावळेेस 
लऊजी नबन राघ राऊत मांग व रािबा महार यानंी नशकल्यापासून कसकसे लाभ आहेत हे आपल्या 
जातवाल्यास समजावनू त्यारं्ी खात्री केली.’ 

 
वयाच्या अवघ्या २१ व्या वर्षी जोतीरावानंी एका ऐनतहानसक कामाला हात घातला होता. त्यानंा 

संपूिच साथ देिारी त्यारं्ी पत्नी त्यावळेी अवघी १८ वर्षांर्ी होती. हजारो वर्ष ेज्ञानवनंर्त रानहलेल्या शूद्र 
समाजाने ‘हे काय अनरष्ट आले?’ म्हिून उच्चविीयाचं्या सागंण्यावरून जोतीरावाचं्या कामाला नवरोध 
करायला सुरूवात केली. घराबाहेर पडाव ेलागले तरी, या नजद्दी आनि ध्येयवादी पतीपत्नीने आपले कायच 
सोडले नाही. उदरननवाहासाठी नमशनच्या शाळेत अधचवळे नोकरी करून जोतीराव उरलेला वळे शाळेला 
देत; तर सानवत्रीबाई पूिचवळे नवनावतेन नशकवण्यारे् काम करीत असत. तत्कालीन वृत्तपते्र म्हितात, ‘या 
पतीपत्नींना अनेकदा जेवायलाही फुरसद नमळत नसे! त्याचं्या या र्ळवळीत त्यानंा मदत करिाऱ्या ब्राह्मि 
सहकाऱ्यारं्ी दखल इनतहासाने घेतली आहे. परंतु त्याचं्या वरील दनलत सहकाऱ्यारं्ी मात्र उपेक्षार् 
झालेली आहे. वास्तनवक पाहता हजारो वर्ष े व्यवस्थेने ज्यानंा नशक्षि नाकारले होते, त्या अस्पृशय 
समाजातील या सहकाऱ्यारें् कायच नवशरे्ष क्ानंतकारक मानले पानहजे. जोतीराव-सानवत्रीबाईरें् घर पूवच 
पुण्याच्या गरीब दनलत-कष्टकऱ्याचं्या वस्तीत होते. आजूबाजूच्या या सासं्कृनतक पयावरिार्ा त्याचं्या 
जडिघडिीत मोठा वािा होता. सनातनी भिजीच्या तक्ारीवरून लहानपिी जोतीरावारें् नशक्षि त्याचं्या 
वनडलानंी बंद केले असता, त्यारं्ी हुशारी ओळखून मुनशी गफव्हार बेग आनि नलनजिसाहेब यानंी 
गोप्रवदरावारं्ी समजूत काढून जोतीरावारें् नशक्षि पुन्हा र्ालू केले होते, ही कृतज्ञता जोतीराव नवसरिे 
शतय नव्हते. त्यामुळे त्यानंी १८४८ च्या मध्यावर प्रथम दनलत-मुक्स्लम मुलींसाठी शाळा काढली. 

 
त्यामागर्ी भनूमका सागंताना ते म्हितात, ‘या देशात अज्ञान, जातीभेद, भार्षाभेद हे दुष्ट रोग 

आहेत. सारेर् लोक दुःखात असताना, कोिास मदत करावी हा प्रशन असला, तरी कोिालार् मदत न 
करता, उगीर् बसाव ेयापेक्षा फार दुःख ज्यावर असेल त्यास आधी मदत द्यावी हे योग्य होय. जातीभेदामुंळे 
अननवायच दुःखे महार, मागं, यासं सोसावी लागतात. याजकनरता त्यारं्ी नवद्याद वारानेर् दाद लागेल 
यास्तव त्यासाठीर् काम र्ालू केले.’ महार-मागं यानंा नशकनवण्यासारखे देशारे् दुसरे कोितेही नहत नाही, 
अशी खूिगाठ बाधूंन त्यानंी कामार्ा प्रारंभ केला. एक र्ागंला नवर्ार एकट्याने करण्याऐवजी, समानवर्ारी 
मंडळींनी एकत्र येऊन ते काम कराव,े यासाठी त्यानंी संस्था (मंडळी) स्थापन केली. गेल्या शतकात 
संस्थात्मक कामारें् जाळे उभारले गेल्यामुळेर्, देशात असंख्य कामे उभी रानहली. ‘मंडळीकरि’ ही 
आधुननक भारतार्ी पायाभरिी ठरली. जोतीराव-सानवत्रीबाईंनी ‘नेिीव्ह नफमेल स्कूल्स-पुिे’ व ‘नद 
सोसायिी फॉर प्रमोिींग नद एज्युकेशन ऑफ महारस्, मागं्ड ॲड एट्सेराज’ अशा दोन नशक्षिससं्था सुरू 
केल्या. या ससं्थामाफच त त्यानंी पुिे पनरसरात शाळारें् जाळे नविले. 

 
जोतीराव-सानवत्रीबाईनंी शकै्षनिक कायच १८५१ साली सुरू केले, असा काही अभ्यासकारं्ा समज 

आहे. परंतु तो योग्य नदसत नाही. हे काम त्यानंी १८४८ सालीर् सुरू केले होते, असे ‘ज्ञानोदय’, ‘बाँब े
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गार्मडयन’ या वृत्तपत्रावंरून नसद्ध होते. जोतीरावाचं्या मृत्यूनंतर नद. १८ नडसेंबर १८९० रोजी ‘ज्ञानोदयाने’ 
जोतीरावावंर श्रद्धाजंलीपर अग्रलेख नलनहला होता. त्यात त्यानंी १८४८ साली हे काय सुरू केल्यार्ी स्वच्छ 
नोंद केली आहे. नद. २२ नोव्हेंबर १८५१ च्या ‘बाँबे गार्मडयन’ ने याबद्दल नवस्तृत नोंद नदली आहे. १८४८ 
मध्ये सदानशव बल्लाळ गोवडें हे अहमदनगर येथे जज्जाच्या करे्रीत नोकरीस लागले. तेव्हा त्यानंी जोती 
गोप्रवद फुले या आपल्या नमत्राला नगर येथे नेले होते. एके नदवशी ते दोघे नमस फेरारच्या मुलींच्या शाळा 
पहावयास गेले. तेथील व्यवस्था बघून त्यानंा आपल्या देशातील नस्त्रयानंा नशक्षि नदले जात नाही, यार्ी 
खंत वािली, फुले पुण्यास गेले व त्यानंी नमत्रानंा हे काम हाती घेण्यार्ा बते सानंगतला. त्याचं्या पत्नीला 
नशक्षि देऊन त्यानंी शाळा सुरू केली. मग पुण्यातील महारमागंासंाठी शाळा काढली. पि पुढे सहार् 
मनहन्यात दुदैव ओढवले. लोकाचं्या मूखच पूवचग्रहारं्ा प्रभाव पडून त्याचं्या वनडलानंी त्यानंा घराबाहेर काढले 
व शाळा बंद पडली. गोवडें पुण्यास आले व त्यानंी सानवत्रीबाईंना नगरास नेले. पावसाळ्याच्या प्रारंभी त्या 
परत आल्या. मग केशव नशवराम भवाळकर यानंी त्यानंा नशक्षि द्यायर्ी जबाबदारी आपल्या नशरावर 
घेतली. शाळातूंन नशकनवण्यास उपयोगी होतील अशा तरुि स्त्रीनशनक्षकारं्ा वगचही घेण्यारे् ठरले. 
भवाळकरानंी खिपि करून पुण्यात नस्त्रया जमवनू त्यानंा नशक्षि नदले. 

 
अशा प्रकारे नद. १५ मे १८४८ रोजी सुरू झालेले व १८४८ अखेरीस बंद झालेले हे काम १८५१ मध्ये 

पुनि सुरू झाले. 
 
मंुबईच्या पुरानभलेखागारातील दस्तावजेामंध्ये जोतीरावानंी आपल्या नशक्षिसंस्थेला आर्मथक मदत 

नमळावी म्हिनू शासनाकडे केलेला नद. ५ फेबु्रवारी १८५२ र्ा अजच आहे. याच्यार् दुसऱ्या प्रतीसोबत पूना 
कॉलेजरे् प्रार्ायच मेजर कँडी यारें् नशफारसपत्र आहे. त्यानुसार मुलींच्या पनहल्या तीन शाळा अनुक्मे नद. ३ 
जुलै १८५१, १७ सप्टेंबर १८५१ आनि नद. १५ मार्च १८५२ या नदवशी अण्िासाहेब नर्पळूिकरारं्ा वाडा, 
रास्ता पेठ व वतेाळ पेठ येथे सुरू झाल्या. त्या शाळामंध्ये प्रत्येकी र्ार, तीन व एक नशक्षक असल्याने आनि 
तेथे ४८, ५१, व ३३ इततया मुली नशकत असल्यारे् नमदू करण्यात आले आहे. यातल्या पनहल्या शाळेत 
मुख्यनशनक्षका (Mistress) सानवत्रीबाई फुले असून त्याचं्याबरोबर नवष्ट्िुपंत मोरेश्वर आनि नवठ्ठल भास्कर हे 
उपनशक्षक नशकवीत असत. पनहल्या शाळेच्या पिावर पनहल्या नदवशी आठ मुली होत्या, त्यारं्ी संख्या 
लवकरर् ४८ वर गेली. 

 
शाळारें् श्री. दादोबा पाडुंरंग यानंी नद. १६ ऑतिोबर १८५१ रोजी शाळेतील मुलींर्ी परीक्षा घेतली. 

शाळा सुरू होऊन फार थोडा काळ जाऊनही मुलींर्ी प्रगती लक्षिीय होती. शाळारं्ी प्रथम वार्मर्षक परीक्षा 
नद. १७ फेबु्रवारी १८५२ रोजी झाली तर दुसरी वार्मर्षक परीक्षा पूना कॉलेजमध्ये नद. १२ फेबु्रवारी १८५३ 
रोजी झाली. या परीक्षा बघायला पुण्यात अभतूपूवच गदी जमल्यार्ी नोंद या अहवालामंध्ये आहे. कॉलेजच्या 
आवारात तीन हजाराहूंन अनधक लोक जमले होते तर त्याहून अनधक गदी बाहेर होती. यावळेी २३७ 
मुलींर्ी परीक्षा घेण्यात आली. संस्थेच्या वार्मर्षक जमाखर्ारे् ऑनडि करून घेण्यात आले. वगचिी आनि 
र्ालकारं्ा सहभाग याद्वारे १९७४ रुपये आठ आिे ससं्थेने नमळनवले होते. शासनाच्या दनक्षिा प्राईज 
फंडाकडून वार्मर्षक नऊश े रुपये मदत नमळत असे. सावचजननक पैशार्ा र्ोख आनि तत्काळ नहशबे 
जाहीरपिे देण्यारे् ब्रीद जोतीराव सानवत्रीबाईंनी आयुष्ट्यभर पाळले. 

 
अस्पृशयाचं्या शाळाचं्या परीक्षारं्ा नद. २ फेबु्रवारी १८५८ र्ा सनवस्तर छापील अहवाल 

पुरानभलेखागारात उपलब्ध असून ही परीक्षा नद. २९ ऑगस्ि १८५६ रोजी झाली होती. ससं्थेच्या तीन शाळा 
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होत्या. त्यात भर घालण्यार्ी संस्थेर्ी इच्छा असताना १८५७ च्या बंडानंतर युरोनपयन मंडळींनी मदतीर्ा 
हात. आखडता घेतल्यामुळे संस्था आर्मथक संकिात सापडली होती. दनक्षिा प्राईज कमेिीकडून दरवर्षी 
तीनश ेरुपये मदत नमळत असे. शाळेच्या इमारत ननधीसाठी शासनाने पार् हजार रुपये मंजूर केले होते. 
अस्पृशयवगामध्ये नुकतीर् कुठे नशक्षिार्ी गोडी ननमाि होत असताना संस्थेवर शाळा बंद करण्यार्ी पाळी 
येत असल्याबद्दल अहवालात दुःख प्रकि करण्यात आले होते. तीन शाळामंध्ये एकूि २५८ नवद्याथी नशकत 
होते. या शाळामंध्येही जोतीरावारें् सहकारी श्री. गिू नशवजी मागं व धुराजी आप्पाजी र्ाभंार हेही नशक्षक 
म्हिून काम करीत होते. संस्थेच्या कायचवाहानंी शासनाला पाठनवलेल्या पत्रात म्हिले होते की, ‘कायचकारी 
मंडळार्ी आर्मथक पनरक्स्थती र्ागंली नसल्यामुळे नशक्षकानंा मोठे वतेन देता येत नाही. म्हिून नशक्षक जेथे 
अनधक पगार नमळतो नतकडे जातात. मधूनमधून असे नशक्षक शाळा सोडून गेल्यामुळे शाळेरे् नुकसान होते. 
शाळेच्या मुख्याध्यानपका सानवत्रीबाई ह्ानंी स्त्रीनशक्षिार्ा सुधारिेसाठी उदारपिे जीनवत समर्मपत करण्यारे् 
ठरनवले आहे. ह्ा बाई आपले काम नवनावतेन करतात. जसजसा ज्ञानार्ा प्रसार होईल, तसतसा नस्त्रयानंा 
नशक्षिापासून कोिता फायदा आहे, हे लोकानंा कळून येईल अशी आम्हाला उमेद वािते.’ 

 
नशक्षि मंडळारे् अध्यक्ष नामदार जॉन वॉडचन यानंी एका समारंभात जाहीरपिे सानंगतले की, जेव्हा 

मी प्रथम १८५१ मध्ये पुण्यात न्यायालयार्ा आयुतत म्हिनू गेलो त्यावेळी तेथील मुलींच्या शाळानंा मी भेि 
नदली. ज्यूचं्या नभतीमुळे वरच्या मजल्यारे् दरवाजे बंद करून नििन लोकाचं्या सुरूवातीच्या शाळा र्ालत, 
त्यारं्ी आठवि मला नतथे झाली. त्या शाळेर्ी नशनक्षका एका माळ्यार्ी पत्नी होती. आपल्या देशबाधंवारें् 
केनवलवािे अज्ञान दूर करून त्यारं्ा उद धार करण्यासाठी स्वतःच्या पत्नीने साह्भतू व्हाव े म्हिून त्याने 
नतला नशकनवले होते. माझ्या देखत नतने मुलींना काही प्रशन नवर्ारावते, अशी मी तुला नवनंती केली. काही 
तरुि नववानहत नस्त्रयारं्ा प्रनशक्षि वगचही तेथे र्ालनवला जात होता.’ 

 
जोतीराव-सानवत्रीबाईंच्या शाळारं्ी प्रगती लक्षिीय होती. उच्चविीय मुलासंाठी सरकारी शाळा 

असत. त्यातल्या एकाने ‘पूना ऑब्झव्हचर’ मध्ये नद. २९ मे १८५२ रोजी नलनहले होते, ‘जोतीरावाचं्या 
शाळातंील मुलींर्ी पिसंख्या सरकारी शाळातंील मुलापेंक्षा दहापिीने मोठी आहे, त्यारे् कारि मुलींना 
नशकनवण्यार्ी जी व्यवस्था आहे ती मुलाचं्या शासकीय शाळातंील व्यवस्थेपेक्षा अनेक पिींनी श्रेष्ठ दजार्ी 
आहे... जर अशीर् पनरक्स्थती र्ालू रानहली तर जोतीबाचं्या मुली सरकारी शाळातंील मुलापेंक्षा वरर्ढ 
ठरतील. खरोखरीर् येत्या परीके्षमुळे आपि मोठा नवजय नमळव ू असे त्यानंा वाित आहे. जर शासकीय 
नशक्षि मंडळाने यावर उपाययोजना केली नाही तर नस्त्रयानंी पुरुर्षावंर मात केली हे पाहून आम्हा पुरुर्षानंा 
लाजेने माना खाली घालाव्या लागतील.’ नब्रिीश सरकारने जोतीरावाचं्या ह्ा ऐनतहानसक कामारे् मोल 
जािनू त्यारं्ा जाहीर गौरव केला. नद. १६ नोव्हेंबर १८५२ रोजी नवश्रामबागवाड्यातील भव्य समारंभात 
त्यानंा शालजोडी अपचि करण्यात आली. जुन्या नपढीतील सनातन्यानंी मात्र, जोतीरावासंारख्या शूद्राला 
महावस्त्र अपचि करण्यात आल्याबद्दल नापसतंी दशचवली होती. 

 
जोतीराव-सानवत्रीबाईरं्ा मुलामुलींना श्रमप्रधान नशक्षि देण्यावर भर होता. त्यानंा नवर्ारशील 

आनि स्वावलंबी बननवण्यासाठी त्यानंी १८५२ च्या अहवालात पुढील मत माडंले होते, ‘Industrial 
Department should be attached to the schools in which children would learn useful trades and 
crafts and be able on leaving schools to maintain themselves comfortably and independently.’ 
तशी व्यवस्था त्यानंी ननमाि केली. 
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नशक्षिातील गळतीर्ा प्रशन हा एक प्रर्ताजनक प्रशन तेव्हा तर अनधक होता. त्यावर त्यानंी 
व्यावहानरक असे उपाय योजले. त्यार्ी कारिे शोधून त्यामागे दानरद्र्य आनि अरूर्ी ही मोठ्या प्रमािात 
कारिीभतू असल्याने त्यावर उपाययोजना शोधली. गरीब मुलामुलींनी ‘पगार’ देण्यार्ी व्यवस्था करून 
त्यानंा आवडेल असा अभ्यासक्म तयार करण्यावर भर नदला. नवद्याभासापासून ‘लाभ व सुखे’ कोिकोिती 
आहेत यार्ी ओळख करून देऊन दनलत-बहुजनामंध्ये जागरिार्ी मोनहम सुरू केली. पालकासंाठी 
साक्षरता अनभयान हाती घेऊन समग्र नशक्षिार्ा प्रकल्प उभारला. जमाखेत्रा, जातपंर्ायती, अंधश्रद्धा आनि 
दानरद्र्य या साऱ्या कारिावंर जोतीरावानंी केलेली मात आजही मागचदशचक ठरावी अशी आहे. महाराष्ट्र 
शासनाने नुकतीर् आनदवासी मुलामुलींर्ी गळती थाबंनवण्यासाठी ‘उपक्स्थतीभत्ता’ देण्यार्ी प्रथा सुरू केली 
आहे. 

 
नशक्षिातून जीवनातील ‘खरे खोिे’ ननवडण्यार्ी क्षमता आली पानहजे हा त्यारं्ा आग्रह होता. 

मुलामुलींर्ी स्वतंत्र प्रनतभा मुततपिे उमलू लागावी यासाठी ते नवशरे्ष प्रयत्नशील असत. त्यानंा त्यात 
नमळालेली यशही लक्षिीय आहे. त्याचं्या शाळेतील एका नर्मुरड्या मुलीला पानरतोनर्षक स्वीकारण्यासाठी 
व्यासपीठावर बोलावण्यात आले तेव्हा ती अध्यक्षानंा उत्स्फूतचपिे म्हिाली, ‘सर मला बक्षीस म्हिून खाऊ 
खेळिी नकोत. आम्हाला शाळेरे् गं्रथालय हव ेआहे. ही मुलगी दररोज रात्री १२ वाजेपयंत अभ्यासात बुडून 
जात असल्यार्ी गोड तक्ार नतच्या पालकानंी केली. शाळेरे् स्वच्छ आनि आरोग्यदायी वातावरि, 
अनभरूर्ी संवधचन आनि र्ानरत्र्यननमाि ह्या गोष्टींकडे किाक्षाने लक्ष नदले जात असल्याबद्दल शासकीय 
नननरक्षकानंी नशक्षकारें् कौतुक केल्यारे् आढळते. 

 
सानवत्रीबाईंच्या मुतता नावाच्या मातंग समाजातील एका नवद्यार्मथनीने स्वतःरे् आत्मकथन करिार 

ननबधं नलनहला होता. १८५५ साली ११ वर्षाच्या या नवद्यार्मथनीने नलनहलेला हा ननबधं अक्षर वाङ्मयातला 
एक श्रेष्ठ मानदंड ठरावा, इतका महत्त्वार्ा आहे. आधुननक दनलत सानहत्यार्ी ती सुरुवातर् मानायला 
हवी. ती नलनहते, “लाडूखाऊ ब्राह्मि लोक तर म्हितात की, वदे ही आमर्ीर् मत्ता आहे; ब्राह्मिेतरासं 
वदेारं्ा अनधकार नाही. याजंवरून जर आम्हांस धमचपुस्तक पाहण्यार्ी मोकळीक नाही. तर आम्ही धमचरनहत 
आहो असे साफ नदसते की नाही बरे? हे भगवाना, तुजकडून आलेला कोिता धमच आम्ही स्वीकारावा, ते 
लवकर कळीव म्हिजे तेिेप्रमािे तजवीज करता येईल!” अशी भेदक माडंिी करिारा हा ननबंध त्या 
मुलींकडून ‘ज्ञानोदय’च्या संपादकानंी ऐकला आनि ते र्नकत झाले. त्यानंी अहमदनगरहून प्रकानशत 
होिाऱ्या आपल्या वृत्तपत्रात नद. १५ फेबु्रवारी व नद. १ मार्च १८५५ रोजी दोन भागात तो छापला. हा ननबधं 
त्या वर्षीच्या शकै्षनिक अहवालामध्ये शासनाने छापला असून ना. नव. जोशी याचं्या १८६४ मध्ये प्रकानशत 
झालेल्या ‘पुिे शहरारे् विचन’ या गं्रथातही त्यानंी तो आवजूचन नदला आहे. 

 
समाजाकडून होिारा कडवा नवरोध सहन करीत आनि नशव्याशाप शातंपिे ऐकत सानवत्रीबाई काम 

करीत होत्या. त्या शाळेत जातायेताना, िाळेभरैव मुद्दाम रस्त्यावर थाबंत, अर्कि-नवर्कि बोलत; 
कधीकधी दगड मारीत; अंगावर नर्खल प्रकवा शिे िाकीत असत. शाळेत जाताना सानवत्रीबाईनंा सोबत 
दोन साड्या न्याव्या लागत. रस्त्याने जाताना खराब झालेली साडी शाळेत गेल्याबरोबर बदलावी लागे. 
दुसरी परतताना खराब होई आनि तरीही सानवत्रीबाई आपल्या कामात खंड पडू देत नव्हत्या. हा छळ 
असार् र्ालू रानहल्याने त्याचं्या व लहान मुलींच्या संरक्षिासाठी संस्थेने एका नशपायार्ी ननयुतती केली. 
त्याने नलहून ठेवलेल्या आठविीनुसार सानवत्रीबाई आपल्या अंगावर दगड प्रकवा नर्खल फेकिाऱ्यानंा 
म्हित, ‘मी माझ्या भनगनींना नशकनवण्यारे् पनवत्र कायच करीत असताना तुम्ही माझ्यावर शिे अगर खडे 
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फेकीत आहात ही मला फुलेर् वाितात, ईश्वर तुम्हाला सुखी ठेवो!’ बळवतं सखाराम कोल्हे याचं्या 
यानवर्षयीच्या आठविी सानवत्रीबाईंच्या धैयावर प्रकाश िाकिाऱ्या आहेत. 

 
१८६३ साली जोतीराव-सानवत्रीबाईनंी नवधवासंाठी सुरू केलेल्या ‘बालहत्या प्रनतबधंक 

गृहाबाबत’र्ी अस्सल मानहती अलीकडेर् उपलब्ध झाली आहे. एक तर ते गृह फतत ब्राह्मि नवधवासंाठीर् 
सुरू करण्यात आलेले होते. आनि त्यात सानवत्रीबाईरं्ा पुढाकार होता. नद. ४ नडसेंबर १८८४ रोजी 
जोनतरावानंी मंुबई सरकारच्या अवर सनर्वाला नलनहलेल्या पत्रात याबाबतर्ी सगळी मानहती नोंदवलेली 
आहे. 

 
जोतीरावारें् ब्राह्मि नमत्र गोवडें याचं्या घरी काशीबाई नावार्ी एक ब्राह्मि नवधवा स्वयंपानकिीरे् 

काम करीत होती. ही गरीब काशीबाई एका र्ागंल्या घरातील सुंदर आनि र्ानरत्र्यसंपन्न तरुि नवधवा 
होती. शजेारच्या एका कावबेाज शास्त्रीबुवाने या अनशनक्षत नवधवलेा फसनवले आनि ती गरोदर रानहली. 
गभचपातारे् सवच प्रयत्न फसल्यावर नतने एका गोंडस बाळाला जन्म नदला. शास्त्रीबुवाने हात झिकल्यामुळे 
काशीबाई मोठ्या काळजीत पडली. समाज आपल्याला जगू देिार नाही, या नभतीपोिी नतने त्या ननरागस 
बाळार्ा सुऱ्याने गळा कापला आनि त्यार्ी हत्या केली. गोवडं्याचं्या परसातल्या नवनहरीत िाकलेले हे पे्रत 
फुगून वर आले. पोनलसानंी काशीबाईवर खिला भरला. नतला जन्मपेठेर्ी काळ्या पाण्यार्ी (अंदमानर्ी) 
नशक्षा झाली. इतकी गंभीर नशक्षा देशात प्रथमर् एका स्त्रीला सुनावण्यात आली होती. १८६३ सालर्ी ही 
घिना. 

 
या खिल्यामुळे सानवत्रीबाई-जोतीराव कळवळले. त्यारं्ी नमळकत फारशी नव्हती. खरेतर त्यारें् 

स्वतःरे्र् खाण्यानपण्यारे् हाल होते. पि त्यारें् हृदय नवशाल होते. त्यानंी तत्काळ आपल्या स्वतःच्या 
राहत्या घरी (३९५, गंजपेठ, पुिे येथे) अशा ब्राह्मि नवधवासंाठी आश्रम सुरू केला. देशभर गाजलेल्या 
खिल्यार्ी इतरजन फतत र्र्ा करीत रानहले. सानवत्रीबाई-जोतीरावानंी नडल्या गेलेल्या नवधवासंाठी 
काम सुरू केले, हा फरक होता त्या दोघातं आनि इतर लोकामंध्ये! त्यानंी शहरभर आनि इतरही 
तीथचके्षत्राचं्या नठकािी जानहरातील लावल्या- “काळे पािी िाळण्यार्ा उपाय” आनि असा आश्रम सुरू 
केल्यार्ी मानहती सवचत्र पोर्वली. अनेक नठकािाहूंन ३५ ब्राह्मि नवधवा १८८४ पयंत त्याचं्याकडे आल्या. 
त्यारं्ी बाळंतपिे स्वतः सानवत्रीबाईंनी केली. १८७४ साली अशीर् एक दुसरी काशीबाई त्याचं्याकडे आली 
होती. नतर्ा मुलगा त्यानंी स्वतः दत्तक घेतला. त्याला वैद्यकीय नशक्षि देऊन डॉतिर बननवले. त्याने 
जोतीराव-सानवत्रीबाईरें् काम पुढे र्ालनवले. नद. १० जुलै १८८७ रोजी जोतीरावानंी आपले मृत्यपूत्र करून 
ते उपननबधंकाचं्या कायालयात नोंदनवले. त्यात त्यानंी सानवत्रीबाईर् ही सारी बाळंतपिे पोिच्या 
मुलींसारखी करीत असत, असे नमूद केले आहे. 

 
ब्राह्मिनवधवाचं्या केशवपनानवरूद्ध नानभकानंा संघनित करून त्यारं्ा संप घडवनू आिण्यार्ा 

कल्पक उपक्म ‘दीनबंधू’ रे् संपादक, कामगार नेते नारायि मेघाजी लोखंडे यानंी घडवनू आिला. 
त्यामागर्ी पे्ररिा सानवत्रीबाईर् होत्या. नानभकाचं्या या ऐनतहानसक सभेला नद. २३ मार्च १८९० रोजी पार्श े
न्हावी उपक्स्थत होते. त्या सभेर्ा वृत्तातं लंडनच्या ‘नद िाईम्स’ या वृत्तपत्राने नद. ९ एनप्रल १८९० च्या 
अंकात प्रनसद्ध केला. इंग्लंडमधल्या नस्त्रयानंी त्यानंा अनभनंदनारे् पत्र पाठनवले. 
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१८७७ मध्ये महाराष्ट्रात भीर्षि दुष्ट्काळ पडलेला होता. कोित्याही सकंिात मदतीला धावनू 
जािारे सानवत्रीबाई-जोतीराव शातं राहिे शतय नव्हते. त्यानंी गावोगाव नफरून ननधी जमवला. डॉ. 
नशवाप्पासंारख्या आपल्या नमत्राचं्या मदतीतून धनकवडी येथे ‘क्व्हतिोनरया बालाश्रम’ सुरू केला. 
त्यानठकािी दररोज एक हजार गोरगरीब मुलानंा जेवि घातले जाई. सानवत्रीबाई आपल्या मनैत्रिींच्या 
मदतीने स्वतः हा स्वयपंाक करीत असत. मराठीतील अन्य ‘युगकते’ नवर्ारवतं यार्वळेी मराठी भारे्षच्या 
नबघडलेल्या व्याकरिावर ननबंध नलनहण्यात गकच  होते. 

 
जोतीराव-सानवत्रीबाईनंी स्वतःच्या घरात एक वसतीगृह र्ालनवले होते. दूरदूरच्या नठकािाहूंन 

मुले नशक्षिासाठी नतथे येत असत. लक्ष्मि कराडी जाया ह्ा मंुबईच्या नवद्यार्थ्याने या वसतीगृहात राहून 
सानवत्रीबाईंच्या मायेर्ी पाखर अनुभवली होती. त्याने आठविीत म्हिले आहे की, ‘सानवत्रीबाईसंारखी 
दयाळू व पे्रमळ अंतःकरिार्ी स्त्री मी अजूनसुद्धा कोठे पानहली नाही. त्या आम्हा मुलावंर आईपेक्षासुद्धा 
जास्त पे्रम करीत असत.’ 

 
दुसऱ्या एका मुलाने आपल्या आठविींमध्ये सानवत्रीबाईंर्ा स्वभाव, त्यारं्ी साधी राहिी आनि 

जोतीराव-सानवत्रीबाईरे् परस्परावंरील अपार पे्रम यारं्ी नवलक्षि सहृदय नोंद केली आहे. हा महादू सहादू 
वाघोले नलनहतो, ‘सानवत्रीबाई फारर् उदार होती. नतरे् अंतःकरि दयेने भरलेले होते. गोरगरीबावंर ती 
फार दया करी. ती अन्नदान पि फार करी. ती कोिासही जेऊ घाली. गरीब बायारं्ी अंगावरर्ी फािलेली 
लुगडी पाहून त्यानंा ती आपल्या घरातील लुगडी देई. त्यामुळे तात्यारं्ा खर्च फार होत असे. एखादेवळेी 
तात्या नतला म्हित, ‘इतका खर्च करू नये.’ त्यावर ती शातंपिे बारीक हसत असे व ‘बरोबर काय न्यायरे् 
आहे?’ असे तात्यानंा नवर्ारीत असे. त्यावर तात्या शातं मुदे्रने थोडावळे गप्प बसत असत. ते दोघे 
एकमेकावंर अनतशय पे्रम करीत असत. सानवत्रीबाईंना स्त्रीजातीच्या उन्नतीर्ी फार कळकळ असे. त्या 
सुस्वरूप व मध्यम बाधं्याच्या होत्या. त्यारं्ी मुद्रा नेहमी शातं असे. राग म्हिनू काय र्ीज आहे ती या 
बाईच्या गावीर् नव्हती. ती नेहमीर् हसतमुख असे. मात्र नतरे् हसू गालावंर तेवढे नदसून येईल इतकेर् ते 
मयानदत असे. सानवत्रीबाईंना सवच लोक ‘काकू’ म्हित असत. पाहुिे मंडळी घरी आली म्हिजे नतला कोि 
आनंद होत असे. त्याचं्याकनरता मोठ्या आवडीने ती गोडधोड जेवि तयार करीत असे. जोतीराव 
सानवत्रीबाईनंा मोठा मान देत असत. नतला ते बोलताना, ‘अहो-जाहो’ या बहुमानदशचक शब्दानंी हाका 
मारीत असत. सानवत्रीबाई तात्यानंा ‘शिेजी’ म्हित. या दोघातं पती-पत्नीत्वारे् खरे पे्रम भरलेले होते. 
सानवत्रीबाईनंी नको म्हिलेले काम तात्या कधीही करीत नसत. सानवत्रीबाई सुनवर्ारी आनि दूरदृष्टीर्ी 
होती. नतच्यानवर्षयी आप्तजनात मोठा आदर होता. मुलींच्या शाळातूंन नतने नशनक्षकीिीरे् काम केलेले 
असल्यामुळे स्त्रीनशक्षिार्ा नवस्तार झाल्यानंतर सुनशनक्षत बायातं नतच्यानवर्षयी पूज्यभाव वाढलेला नदसत 
होता. नतच्याकडे आलेल्या मुलींना व नस्त्रयानंा ती नेहमी सदुपदेश करीत असे. पुण्यातील मोठमोठ्या 
सुनशनक्षत बाया पनंडता रमाबाई, डॉ. आनंदीबाई जोशी आनि रमाबाई रानडे नतच्या भेिीस येत असत. 

 
सानवत्रीबाईर्ा पोर्षाख तात्यापं्रमािे अगदी साधा असे. नतच्या अंगावर अलंकार नसत. नतच्या 

गळ्यात एक पोत व मंगळसूत्र असे. कपाळावर भले मोठे कंुकू लावलेले असे. रोज सकाळी सूयोदयापूवी 
स्नान करून त्या सडासंमाजचन उरकून घेत. त्यारें् घर नेहमी स्वच्छ असून िापिीपीने ठेवलेले असे. त्या 
स्वयंपाक स्वतः करीत. तात्याचं्या खाण्यार्ी व प्रकृतीर्ी त्या फार काळजी घेत. 

 



 अनुक्रमणिका 

प्रत्यक्ष त्याचं्या सहवासात वावरलेल्या व्यततीने केलेले हे विचन आहे. कोित्याही काल्पननक 
विचनापेक्षा अस्सल दस्तावजेामंधील हे ‘सानवत्रीदशचन’ नवलक्षि प्रत्ययकारी असल्याने ते नवस्ताराने उद धृत 
केले आहे. एक क्ानंतकारक स्त्री नतच्या घरगुती जीवनात कशी होती ह्ार्ा हा पुरावा होय. 

 
‘सत्यशोधक समाजा’र्ी स्थापना नद. १४ सप्टेंबर १८७३ रोजी करण्यात आली. सानवत्रीबाई 

समाजाच्या खंद्या कायचकत्यां होत्या. समाजाने पुरोनहत नाकारून साध्या पद्धतीरे्, हंुड्यानशवायरे्, कमी 
खर्ातले नववाह लावायर्ा कायचक्म हाती घेतला. पनहला नववाह नद. २५ नडसेंबर १८७३ रोजी लावण्यात 
आला नंतर ही र्ळवळ देशव्यापी झाली. देशाच्या हजारो वर्षातल्या धार्ममक परंपरा नाकारून त्यानवरूद्ध 
नवधायक नवद्रोह करिारे हे क्ानंतकारी पाऊल समाजाने उर्लले त्यात सानवत्रीबाईंर्ा पुढाकार होता, असे 
समाजाच्या पनहल्या अहवालात अनभमानाने नोंदवण्यात आले आहे. सानवत्रीबाईंर्ी मनैत्रि बजूबाई ग्यानोबा 
प्रनबिकर यारं्ी कन्या राधा आनि फुल्यारें् कायचकते सीताराम जबानी आल्हाि यारं्ा हा नववाह होता. या 
ऐनतहानसक नववाहार्ा खर्च सानवत्रीबाईनी स्वतः केला. नोंदिी नववाहासारखी असिारी ही नववाहपद्धती 
आजही महाराष्ट्रात अनेक नठकािी अमलात आहे. या नववाहानंा भिजींनी देशभर नवरोध केला. 
कोिचकरे्ऱ्या झाल्या. सानवत्रीबाई-जोतीरावानंा अपार त्रास सोसावा लागला. पि ते डगमगले नाहीत. नद. 
४ फेबु्रवारी १८८९ रोजी वयाच्या १६ व्या वर्ष ेत्यानंी आपल्या दत्तक पुत्रार्ा नववाहही यार् पद्धतीने केला. हा 
भारतातला आधुननक काळातला पनहला आंतरजातीय नववाह होय. या पद्धतीमध्ये बोहल्यावर र्ढलेल्या 
नवऱ्यामुलाने स्त्रीनशक्षिार्ी आनि नस्त्रयानंा समान हक्क देण्यार्ी प्रनतज्ञा करायर्ी असते, यातली मंगलाष्टके 
स्वतः नवरा-नवरी म्हितात. मंगलाष्टके म्हिजे दुसरे नतसरे काही नसून प्रनतज्ञा आहेत. सत्यशोधक 
समाजारे् एक नेते ग्यािोबा कृष्ट्िाजी ससािे यारं्ी कन्या राधा ऊफच  लक्ष्मी नहच्याशी यशवतंर्ा नववाह 
करण्यात आला होता. लग्नाआधी त्यारं्ा परस्पर पनरर्य व्हावा आनि त्याचं्या आवडीननवडी एकमेकानंा 
कळाव्यात, यासाठी राधाला सानवत्रीबाईनंी आपल्या घरी ठेवले होते. नतरे् नशक्षिही त्यानंीर् केले. 
याकाळात सानवत्रीबाई नतच्याशी कसे वागत यारे् विचन जोतीरावाचं्या नद. २४ सप्टेंबर १८८८ च्या पत्रातून 
नमळते. ते ससाण्यानंा नलनहतात, ‘सौभाग्यवतीने एकदारे् सवच काम साभंाळून लक्ष्मीस अगदी मोकळी 
ठेनवली आहे. त्यामुळे नतर्ा अभ्यास सुरळीत होत आहे.’ सानवत्रीबाई या सासुरवास करिाऱ्या नव्हे तर 
स्वतः सवच काम करून सुनेला नशक्षिाला प्रोत्साहन देिाऱ्या सासूबाई होत्या. 

 
जोतीरावानंा जुलै १८८७ रोजी पक्षाघातार्ा आजार झाला. त्यारें् सपूंिच उजव े अंग लुळे पडले. 

आजारपिात सानवत्रीबाईनी त्यारं्ी अहोरात्र शुश्रुर्षा केली. जोतीराव त्याही आजारातून सावरले. लेखन 
करू लागले. ह्ाकाळात त्याचं्यावर आर्मथक संकि ओढवलेले होते. ‘पूजा कमर्मशयल ॲण्ड काँन्रॅतिींग 
कंपनी’ र्ा व्यवहार थंडावला होता. उत्पन्नारे् मागच बदं झालेले आनि खर्च तर भरमसाठ. वसतीगृह, 
बालहत्या प्रनतबंधक गृह, सत्यशोधक समाज, मुलारे् नशक्षि आनि आजारपिे यामुळे हे पतीपत्नी बेजार 
झाले होते. एकवळे तर अशी आली की और्षधपाण्यालार् पैसे नव्हते. डॉ. नवश्राम रामजी घोले यानंी मोफत 
उपर्ार केले. जोतीरावारें् स्नेही आनि थोर नवर्ारवतं, सुधारक आनि लेखक महर्मर्ष मामा परमानंद यानंी 
जोतीरावानंा व सानवत्रीबाईनंा आर्मथक मदत देण्याबाबत बडोदा नरेश सयाजीराव गायकवाड यानंा पते्र 
नलनहली. नद. ३१ जुलै १८९० च्या पनहल्या पत्रात मदतीर्ी नशफारस करताना त्यानंी जोतीराव-
सानवत्रीबाईंच्या क्ानंतकारक योगदानार्ी ऐनतहानसक नोंद केलेली आहे. एका समकालीन ब्राह्मि 
नवर्ारवतंाने केलेले हे मूल्यमापन लक्षिीय आहे. ‘त्या नवपरीत काळात जोतीरावानंी आपल्या पत्नीला 
नशकवनू नतच्याद्वारे ब्राह्मिाचं्या मुलींना नशनक्षत केले, तेही कुठे? सनातन्याचं्या बालेनकल्ल्यात! महार-मागं 
या वगातील लोकासंाठी शाळा स्थापन करून त्या र्ालनविे व त्यानंा समाजात बरोबरीरे् स्थान नमळवनू 
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देिे हे त्यारें् कायच म्हिजे प्रसहाच्या गुहेत नशरून त्यार्ी आयाळ पकडण्यासारखे होते. जोतीरावापेंक्षा 
त्याचं्या पत्नीरे् कौतुक कराव ेतेवढे थोडेर् होईल. नतर्ी योग्यता काय सागंावी? आपल्या पतीबरोबर नतने 
संपूिच सहकायच केले व त्याच्याबरोबर राहून वाट्याला येतील त्या सवच हालअपेष्टा भोगल्या असे उदाहरि 
उच्चजातीमध्ये सुद्धा आढळत नाही. ह्ा उभयतानंी लोककायाथच आपले सारे जीवन खर्च केले.” 

 
या पत्रापाठोपाठ मामानंी नद. १९ ऑगस्ि १८९० रोजी दुसरे पत्र नलहून तातडीने आर्मथक मदत 

करण्याबद्दल नवनंती केली. “जोतीबानंी अनेक वर्ष ेननःस्वाथीपिे जनसेवा करण्यात घालनवली आनि सध्या 
ते असहाय्य क्स्थतीत काळ कंठीत असून अशावळेी त्यानंा मदतीर्ी ननतातं गरज आहे.” 

 
महाराजानंा जोतीरावाचं्या कामाबद्दल आदर होता, परंतु मधल्या नोकरशहानी ही पते्र 

महाराजापयंत जाऊ नदली की नाहीत यार्ीर् शकंा आहे. दरम्यान नद. २८ नोव्हेंबर १८९० रोजी 
जोतीरावारें् आजारपिातर् ननधन झाले. नडसेंबर १८९० च्या पनहल्या आठवड्यात मामानंी नतसरे पत्र 
नलनहले, ‘त्या पुण्यात्म्याने स्वतःच्या सुखदुःखार्ी पवा केव्हाही केली नाही. त्यानंा प्रर्ता वाित असे ती 
पत्नीसंबधंी व आपल्या दत्तक पुत्रासंबधंीर् होय. तेव्हा अजूनही त्याचं्या कुिंुनबयासं तरी मदत देण्यात 
यावी.” असे मामानंी नलनहले. नजद्दी मामानंी ननराश न होता सलग दीडवर्ष ेपाठपुरावा केला. दरम्यानच्या 
काळात यशवतंच्या नाव ेत्यानंी नवीन अजच सादर केला. मामा व जोतीरावारें् स्नेही रामर्ंद्रराव धामिस्कर 
याचं्या अल्पस्वल्प मदतीवर सानवत्रीबाई आनि यशवतं कसबसे गुजराि करीत होते. 

 
अखेरीस नद. १० फेबु्रवारी १८९२ रोजी सयाजीमहाराजानंी सानवत्रीबाईंच्या मदतीसाठी एक हजार 

रुपयारं्ा धनादेश धामिस्कराकंडे नदला. तुकाराम तात्या पडवळ याचं्या एस. नारायि कंपनीत ही रक्कम 
गंुतवनू व्याजातून दर नतमाहीस पन्नास रुपये सानवत्रीबाईनंी पाठनवले जात. नद. २ मार्च १८९२ च्या पत्रातून 
धामिस्करानंी ‘महाराजाचं्या मते जोतीरावारें् भव्य स्मारक उभारले जावे त्यासाठी महाराज भरीव मदत 
करतील’ असे मामानंा कळनवले. सानवत्रीबाईंर्ी र्ौकशी महाराजानंी आस्थापूवचक केल्यारे्ही त्यानंी 
नलनहले हे स्मारक मात्र काही झाले नाही. 

 
जोतीरावाचं्या ननधनसमयी सानवत्रीबाई जवळ होत्या. जोतीरावानंी आपल्या मृत्यपूत्रात आपले 

दहन न करता आपल्याला नमठात घालून पुराव ेअशी इच्छा व्यतत केली होती आनि त्यासाठी घरामागच्या 
बखळ जागेत एक खड्डाही खोदवनू घेतला होता. परंतु नगरपानलकेच्या अनधकाऱ्यानंी ननवासी जागेत दफन 
करण्यार्ी परवानगी न नदल्याने, नाईलाजाने जोतीरावावंर अक्ग्नसंस्कार कराव े लागले. अंत्ययाते्रच्या 
समयी जो नििव ेधरतो, त्याला वारसाहक्क नमळत असल्याने जोतीरावारें् र्लुत पुतिे आडव ेआले आनि 
यशवतंला नवरोध करू लागले. अशा वळेी सानवत्रीबाई धैयाने पुढे झाल्या आनि त्यानंी स्वतः हाताने 
जोतीरावाचं्या पार्मथवाला अक्ग्न नदला. भारताच्या हजारो वर्षांच्या इनतहासात एका स्त्रीने अक्ग्न देण्यार्ा हा 
पनहलार् प्रसंग असावा. नद. ३० नोव्हेंबरला वाजतगाजत अक्स्थ घरी आिनू त्या जोतीरावानंी तयार 
केलेल्या जागेत पुरण्यात आल्या. त्या जागेवर सानवत्रीबाईंनी तुळशी वृदंावन उभारले. आजही हे 
तुळशीवृदंावन नतथे असून त्याच्या पायाशी ओबडधोबड दगडाच्या पादुका उभारण्यात आल्या आहेत. 
जोनतरावारें् नर्रंतन स्मारक सानवत्रीबाईनंी त्याचं्या घरामागच्या बखळ जागेत असे साधेसुधे उभारले. 

 
जोतीरावाचं्या पिात्  सानवत्रीबाईंनी सत्यशोधक र्ळवळीरे् नेतृत्व केले. शवेिपयंत त्या काम 

करीत रानहल्या. यशवतं डॉतिर झाल्यानंतर नमल्रीत नोकरीला लागला. त्याला नोकरी नननमत्त अनेक 



 अनुक्रमणिका 

देशातं जाव ेलागले. त्यार्ी पत्नी राधा ऊफच  लक्ष्मी नहरे् नद. ६ मार्च १८९५ रोजी ननधन झाले. सानवत्रीबाई 
घरी एकट्या उरल्या. यशवतं नोकरीनननमत्त परदेशात असे. 

 
१८९३ साली सासवड येथे झालेल्या सत्यशोधक पनरर्षदेरे् अध्यक्षस्थान सानवत्रीबाईंनी भरू्षनवले 

होते. १८९६ च्या दुष्ट्काळात सानवत्रीबाई खूप राबल्या. १८९७ साल उजाडले. तेर् प्लेगरे् थैमान घेऊन. 
पुिे पनरसरात दररोज शकेडो मािसे मरू लागली. सरकारने रडँ या अनधकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली प्लेगर्ा 
बंदोबस्त करण्यारे् काम हाती घेतले. सानवत्रीबाईंनी यशवतंला रजा काढून बोलावनू घेतले आनि 
ससाण्याचं्या माळरानावंर त्यानंी यशवतंला दवाखाना घालायला लावला. त्या स्वतः आजारी मािसानंा 
उर्लून दवाखान्यात आिीत, त्याचं्यावर उपर्ार करीत. हा रोग संसगचजन्य आहे हे माहीत असूनही त्या 
सेवाशुश्रुर्षा करीत होत्या. मंुढवा गावाच्या गावकुसाबाहेर दनलत वस्तीत पाडुंरंग बाबाजी गायकवाड या 
मुलाला प्लेगर्ी लागि झाल्यारे् कळतार् सानवत्रीबाई नतकडे धावल्या. मुलाला पाठीवर घेऊन धावतपळत 
त्या दवाखान्यात पोर्ल्या. त्यातर् सानवत्रीबाईंना प्लेगर्ी बाधा झाली आनि नद. १० मार्च १८९७ रोजी रात्री 
९ वाजता त्यारें् प्लेगमुळे ननधन झाले. त्याचं्या मृत्यूर्ी बातमी ‘दीनबधूं’ने शोकाकुल होऊन नदली. 

 
सानवत्रीबाई १८४८ ते १८९७ अशी सलग ५० वर्ष ेलोकासंाठी राबत होत्या. सेवा आनि करुिेर्ा 

एक अनोखा आदशच त्यानंी घालून नदला. 
 
त्याचं्यानंतर एकाकी डॉ. यशवतं सैरभरै झाले. त्यानंी १९०३ साली दुसरा नववाह केला. त्यानंा एक 

मुलगी झाली. हाँगकाँग, आनफ्रका, र्ीन येथे त्यानंी लष्ट्करात नोकरी केली. नद. १३ ऑतिोबर १९०६ रोजी 
त्यारें् ननधन झाले. त्यारं्ी पत्नी र्ंद्रभागा आनि मुलगी सोनी ऊफच  लक्ष्मी याचं्या अनाथपिाला पारावार 
रानहला नाही. त्यानंी सवचप्रथम जोतीरावारं्ी सगळी पसु्तके रद्दीत नवकली. त्यानंतर भाडंीकंुडी नवकून 
गुजराि केली. आनि शवेिी नद. २८ ऑतिोबर १९१० रोजी जोतीराव-सानवत्रीबाईरें् घर त्यानंी अवघ्या 
शभंर रुपयानंा मारुती कृष्ट्िाजी देडगे यानंा नवकले. बाई मुलीसह रस्त्यावर आल्या. बेवारस म्हिनू 
रामेश्वराच्या दारात वारल्या! मुलीने पुढे बाबूराव गंगाराम होले याचं्याशी नववाह केला. त्यानंा दोन मुले 
झाली. मुलगा दत्तात्रय बाबूराव होले हा असून मथुरा ही कोदे्र यानंा नदली. लक्ष्मीबाई १९३८ साली वारल्या. 
डॉ. यंशवतंरावाचं्या पत्नी र्ंद्रभागाबाई त्याआधीर् १९३०-३१ च्या सुमारास वारल्या होत्या. एका 
क्ातंीकारक घराण्यार्ी अशी ही र्िका लाविारी वाताहात झाली. हजारो नवधवाचं्या जीवनात आनंदार्ा 
प्रकाश आििाऱ्या जोतीराव-सानवत्रीबाईंच्या नवधवा सुनेला मात्र बेवारस म्हिून एका मंनदराच्या दारात 
मराव ेलागले! 

 
सानवत्रीबाईनंी मौनलक लेखन केल्यार्ी मानहती र्नरत्रकारानंी नदली आहे. या सानहत्याच्या 

अस्सलपिानवर्षयी डॉ. स. गं. मालश े यानंी गंभीर आके्षप उपक्स्थत केले होते. मात्र मालश े यारें् आके्षप 
अनुमानावर आधानरत असल्याने व त्याचं्या मताला दुजोरा देिारे फारसे कोिी पढेु न आल्यामुळे महाराष्ट्र 
राज्य सानहत्य आनि संस्कृती मंडळाने ऑगस्ि १९८८ मध्ये प्रकानशत केलेले “डॉ. माळी संपानदत 
सानवत्रीबाई फुले : समग्र वाङ्मय” जनतेने स्वीकारले आहे. आजवर सत्यशोधक ब्राह्मिेतर र्ळवळीतील 
अनेकारं्ी प्रस्थानपतानंी केलेली उपेक्षा लक्षात घेऊन जनसामान्यानंी हे वाङ्मय उर्लून धरले आहे. 
त्याच्यामुळे समूह मनामध्ये एक नवलक्षि रे्तना ननमाि झालेली नदसते. 
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हे सानहत्य पुढीलप्रमािे आहे- 
१) काव्यफुले-कनवतासगं्रह, १८५४ 
२) जोनतबारं्ी भार्षिे, संपादक-सानवत्रीबाई फुले, २५ नडसेंबर १८५६ 
३) सानवत्रीबाईरं्ी जोनतबासं पते्र 
४) बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर-कनवतासंग्रह, ७ नोव्हेंबर १८९२ 
५) मातुश्री सानवत्रीबाईंर्ी भार्षिे, १८९२ 
 

हे सवच वाङ्मय १९४ पृष्ठाचं्या ‘समग्र वाङ्मय’ या गं्रथात एकनत्रत करण्यात आलेले आहे. गं्रथाला 
सुप्रनसद्ध तत्त्वज्ञ डॉ. सुरेंद्र बारप्रलगे यारं्ी प्रस्तावना आहे. 

 
‘काव्यफुले’ ह्ा १८५४ साली प्रकानशत झालेल्या सानवत्रीबाईंच्या पनहल्या काव्यसंग्रहात एकूि ४१ 

कनवता आहेत. त्यात ननसगचनवर्षयक, सामानजक, बोधपर आनि ऐनतहानसक अशा कनवता आहेत. गं्रथाच्या 
मुखपृष्ठावर शकंरपावचतीरे् नर्त्र आहे. 

 
‘जोनतबारं्ी भार्षिे’ हे पुस्तक सानवत्रीबाईंनी सपंानदत केलेले असून त्यारे् शब्दाकंन र्ालचस् जोशी 

यानंी केलेले आहे. हे पुस्तक नद. २५ नडसेंबर १८५६ रोजी प्रनसद्ध करण्यात आले असून त्यात जोतीरावारं्ी 
पि भार्षिे आहेत. 

 
‘सानवत्रीबाईनंी जोतीरावानंा नलनहलेली पते्र’ यात एकूि तीन पते्र असून नायगाव व ओतूरहून 

नलनहलेली आहेत. 
 
‘मातुश्री सानवत्रीबाईंर्ी भार्षिे’ या पकु्स्तकेत उद्योग, नवद्यादान, सदार्रि, व्यसने, कजच या 

नवर्षयावंरील त्यारं्ी भार्षिे शास्त्री नारो बाबाजी महाधर पािील यानंी संपानदत करून १८९२ साली वत्सल 
पे्रस, बडोदा येथून प्रकानशत केलेली आहेत. 

 
‘बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर’ या कनवतासंग्रहात देशार्ा इनतहास काव्यरूपाने सानंगतला असून 

जोतीरावाचं्या कायारे् नर्त्रि त्यात केले आहे. यात सलग ५२ रर्ना आहेत. हे काव्य जोतीरावाचं्या 
मृत्यूनंतर १८९१ साली केले असून पुस्तकरूपाने ते १८९२ साली प्रकानशत करण्यात आले. 

 
सानवत्रीबाईनंी आयुष्ट्यभर जोतीरावानंा नदलेली साथ अजोड होती. त्यानंी घालून नदलेला स्त्रीपुरूर्ष 

समतेर्ा आनि शातंतामय सहजीवनार्ा आदशच कालातीत होता. नशक्षि, सामानजक न्याय, जातीननमूचलन, 
पुरोनहत हिाव, या के्षत्रात त्यानंी केलेले योगदान इनतहासाबरोबरर् वतचमानालाही उजळून िाकिारे, 
आजही प्रस्तुत असिार असे योगदान आहे. सानवत्रीबाईनंी नदलेली ही नशदोरी आपले जीवन सदैव समदृ्ध 
करीत राहील! आपली साथ करील! 
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साणित्रीबाईांच्या कायािे द्रष्टेपि 
 

मनोहर कदम 
 

महात्मा जोतीराव फुले आनि त्याचं्या पत्नी सानवत्रीबाई ंयाचं्या अभतूपूवच क्ानंतकारी कायानवर्षयी 
आता आपल्या देशातर् नव्हे; तर अनेक पािात्य देशातही नवनवध अंगाने संशोधन होत आहे. ज्या पिेु 
शहरात जोतीरावानंी दीडश े वर्षापूवी सामानजक क्ातंीरे् बीज रोवले होते. नतथे ५०-६० वर्षापूवी त्यारं्ा 
पुतळा बसनवण्यावरून केवढा वादंग झाला होता. पि आज मात्र त्यार् पुिे शहरात जोतीरावारें् स्मारक ही 
अनभमानास्पद राष्ट्रीय वास्तू म्हिून जतन केली जात आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय समाजापुढील 
समस्या आनि जोती-सानवत्रीरे् नवर्ार-कायच यारं्ा धागा पुन्हा जुळून आला आहे. या पाश्वचभमूीवर जोनत-
सानवत्रीच्या कतृचत्वार्ा नवनवध अंगानंी पनु्हा-पुन्हा मागोवा घेतला जािे, आनि त्यातून त्याचं्या मोठेपिार्ा 
नवनवा पलूै गवसिे, हे महत्कायच गेल्या दोन-दशकातं अत्यंत डोळसपिे र्ाललेले आहे. 

 
जोतीरावानंी नवपुल प्रमािावर लेखन केले. ते आज उपलब्ध आहे. स्त्रीदास्य नवमोर्न आनि 

दनलतोद्धाराच्या ज्या र्ळवळी त्यानंी उभारल्या, त्यारं्ीही त्या काळात आदी ठोसपिे दखल घेतली गेली. 
जोतीरावारं्ं लेखन आनि त्याचं्या कायानवर्षयी जेवढी कागदपते्र आनि अन्य अस्सल सामुग्री आज उपलब्ध 
आहे, तेवढी सामुग्री गेल्या शतकातील फारर् थोड्या पुढाऱ्याबंाबत उपलब्ध आहे. त्यामुळे सामानजक 
लढ्ाचं्या अभ्यास करिाऱ्याना जोतीरावारं्ं मोठेपि मान्य करावरे् लागते. 

 
सानवत्रीबाईरें् मोठेपि जोतीरावांच्या कायात एकरूप झाल्यारे् त्यारे् वगेळेपिं वैनशष्ट्ट्य ठोसपिे 

पुढे येत नाही. भारतीय संस्कृतीतल्या ‘शकंर-पावचती’, ‘नवठ्ठल-रखुमाई’, ‘लक्ष्मीनारायि’ अशा 
जोड्यापं्रमािे ‘जोनत-सानवत्रीर्ा’ जोडा वदंनीय मानण्यार्ी शतयता अनधक आहे. कारि सानवत्रीबाईनंी 
जगार्ी पवा न करता पतीच्या कायात झोकून नदलं, ही ‘पतीननष्ठा’ भारतीय समाजाला अनधक नप्रय आहे. 
म्हिूनर् सानवत्रीबाईनंी नकती क्ानंतकारी कायच केले, यापेक्षा त्यानंी ‘पतीच्या पावलावर पाऊल’ िाकून 
काम केले, हे आवजूचन सानंगतले जाते. भारतीय संस्कृतीतल्या पुरुर्षप्रधान प्रवृत्तीने एक प्रकारे 
सानवत्रीबाईंवर केलेला हा अन्यायर् आहे. ह्ा अन्यायकारी प्रवृत्तीर्ा धोका अनेक मान्यवरानंा जािवत 
होता. म्हिूनर् प्रा. गं. बा. सरदार यानंी सानवत्रीबाईंच्या व्यक्ततमत्वानवर्षयी स्पष्टपिे म्हिले आहे. ‘समाज 
पनरवतचनाच्या कायात त्या केवळ त्यारं्ी (जोतीरावारं्ी) सावली होऊन रानहल्या नाहीत. त्यारें् व्यक्ततमत्व 
जोतीरावाचं्या व्यक्ततमत्वाशी संवादी असले, तरी स्वतंत्र होते. त्यारें् नवर्ार त्यानंी डोळसपिे ग्रहि केले 
होते. त्यारं्ी तत्वप्रिाली त्यानंी तत्परतेने आत्मसात केली होती. सानवत्रीबाईंच्या र्नरत्रात त्यारं्ी कायचननष्ठा 
व नीतीधैयच यारं्ी ग्वाही देिारे नकतीतरी प्रसंग आढळून येतात. सनातनी लोकानंी नकतीही अडथळे 
आिले, तरी शवेिी आपल्या तत्त्वारं्ार् नवजय होिार, याबद्दल त्यानंा शकंा नव्हती.’ 

 
सानवत्रीबाईंच्या कायारे् मलू्यमापन करताना ज्या पाश्वचभमूीवर त्यानंी कायच केले. त्या 

समाजक्स्थतीरे् डोळसपिे अवलोकन केले तर सानवत्रीबाईंच्या कायारे् द्रष्टेपिे तीव्रतेने जािवते. नवसाव े
शतक हे स्त्री-सुधारिेच्या दृष्टीने एक महत्त्वारे् पवच म्हिून मानले जाते. गेल्या शतकातील स्त्री-जीवनाशी 
क्स्थती इतकी नबकि होती की आज त्यावर नवश्वास ठेविे कठीि व्हाव.े अशा काळात सानवत्रीबाईंच्या 



 अनुक्रमणिका 

नवर्ारारं्ी आनि आर्ारारं्ी जी क्ानंतकारकता प्रकि झाली; नतरे् मूल्यमापन काळाच्या कसोिीवर करिे 
अनधक उनर्त ठरले. 

 
१८१८ साली पेशवाई संपुष्टात आली आनि महाराष्ट्रात नब्रनिश राजविीर्ा अंमल सुरू झाला. नव्या 

शासकानंी पािात्य ससं्कृतीवर आधानरत नवी प्रशासन व्यवस्था ननमाि केली. सवांना समान लेखिारा 
कायदा, नवी महसूल पद्धती आनि सावचनत्रक नशक्षि अशा नव्या सुधारिामुंळे इथल्या समाज जीवनातला 
बंनदस्तपिा मोकळा होऊ लागला. नब्रनिश येण्यापूवी महाराष्ट्रात उच्चवर्मियाकंडे नवदे्यर्ी मततेदारी होती. 
अन्य जातीतील लोकानंी नशक्षि घेतल्यास त्यामुळे ब्राह्मिाचं्या जन्मजात वर्चस्वास हादरा बसेल आनि 
नलखापढीच्या व्यवसायात स्पधा ननमाि होईल, अशी भीती त्यानंा वाित होती. म्हिनूर् कननष्ट जातींच्या 
नशक्षिाला उच्चवर्मियानंी वळेोवळेी उघडपिे नवरोध दशचनवलेला आढळतो. दादोबा पाडुंरंगानंी यासंबधंी 
आपल्या आत्मर्नरत्रात नलनहलेली एक आठवि अनतशय बोलकी आहे. मंुबईच्या नेनिव्ह एज्युकेशन 
सोसायिीच्या शाळात प्रारंभी शूद्राचं्या मुलानंा प्रवशे नमळत असे. पि १८२६-२७ च्या सुमारास मराठे, 
कोळी, कुिबी, भडंारी या जातीच्या मुलानंा शाळेतून काढून िाकण्यार्ा ननिचय झाला. दादोबा नलनहतात- 
‘धाकजी दादाजी हे त्या वळेेस वयातीत व मोठे प्रनतनष्ठत गृहस्थ होते. त्यारें् म्हििे असे पडले, की ‘जर हे 
हलतया जातीरे् लोक नशकून पुढे हुशार झाले, तर उंर् जातीच्या लोकासं इंगे्रजीत रोजगार नमळिार नाही 
व त्यारं्ी आपली बरोबरी होत जाईल. [म. फुले व्यक्ततत्व आनि नवर्ार- गं. बा. सरदार, पृ. ६३] हे त्यारें् म्हििे त्या 
काळच्या बहुतेक लोकासं मोठे शहािपिारे् व दूर अंदेशीरे् असे वािले, व त्यानंी प्रहदू लोकातं बरीर् 
वाहवा झाली. त्यातं त्याचं्या जातीत तर फारर् झाली. [महाराष्ट्रातील समाजनवर्ार- डॉ. गोप्रवद मोरेश्वर रानडे, पृ. २५०] 

यार् नेनिव्ह एज्युकेशन सोसायिीच्या शाळेतील एक व्यासंगी नशक्षक बापूशास्त्री शुतल यानंीही परभू, 
शिेवी, सोनार, वैशय अशा जातीच्या मुलासं मराठी व्याकरि नशकनवण्यारे् काम फारर् हलतया प्रतीरे् 
वाित असे.” [म. फुले व्यक्ततत्व आनि नवर्ार- गं. बा. सरदार, पृ. १३] 
 

नजथे ब्राह्मिेतर जातींतील पुरुर्षाचं्या नशक्षिाला संधी नव्हती, नतथे ‘पाप योनी’ म्हिलेल्या स्त्री 
जातीच्या नशक्षिाबद्दल तर कमालीर्ी प्रनतकूलता होती. अधमच नको, नस्त्रया कुमागास लागू नयेत म्हिनू 
त्यानंा नशक्षि नको, या समजुती बरोबरर्, नस्त्रया नशकल्या तर त्या अल्पवयात नवधवा होतील, ही भीतीही 
त्या वळेच्या समाजात रूढी होती. अशाही वातावरिात जर कोिी स्त्री नशकू लागलीर् तर, “आमर्ी 
अमयादा केलेली आम्हासं खपायर्ी नाही.” अशी समज घरातील मोठ्या मािसाकंडून नमळत असे. [स्त्री 

प्रशनारं्ी र्र्ा : एकोनिसाव ेशतक- प्रनतभा रानडे, पृ. ४] स्त्रीनशक्षिापासून संभाव्य धोके कोिते, हे दाखवण्यारे् काम काही 
ननयतकानलकानंी अगदी नहरीरीने केले. नशक्षिाने नस्त्रया नबघडतील, मयादा ओलाडंतील, स्वच्छंदी-
खर्मर्क बनतील, कथा कादंबऱ्या वार्ून अनैनतक प्रिय र्ाळे करू लागतील, अशा प्रकारच्या ठरानवक 
आके्षपापंनलकडे कोिताही गंभीर मुद्दा त्यात नसला तरी त्यामुळे स्त्री-नशक्षिाला होिारा नवरोध निकून 
रानहला, हे खरे. 
 

जोतीरावानंी १८४८ साली सावचजननक कायास प्रारंभ केला, तेव्हा त्यानंा प्रथम नस्त्रयाचं्या आनि 
अनतशदू्राचं्या नशक्षिारे् कायच हाती घ्याव े असे वािले. त्या काळात महाराष्ट्रात काही नठकािी निस्ती 
धमोपदेशकाचं्यातफे शाळा र्ालनवल्या जात होत्या. त्यापैकी अहमदनगर येथील फरार मडमेच्या शाळेर्ी 
कायचपद्धती जोतीराव आनि त्यारें् नमत्र सदानशवराव गोवडें यानंी स्वतः जाऊन प्रत्यक्ष पानहली. पणु्यास 
परतल्यावर त्यानंी बधुवार पेठेतील नभडेवाड्यात मुलींसाठी पनहली शाळा सुरू केली. मुलींच्या नशक्षिाला 
धमार्ी परवानगी नसलेल्या काळात जोतीरावाचं्या ह्ा कृतीने नननितर् खळबळ मानली असिार. अशा 
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अवस्थेत शाळेत परुूर्ष नशक्षक असल्यास शाळेर्ी वाढ होिार नाही. यार्ी जािीव जोतीरावानंा झाली. पि 
स्त्री नशनक्षका आििार कोठून? जोतीरावानंी त्यासाठी प्रथम सानवत्रीबाईंना पुरेसे नशनक्षत केले. सानवत्रीबाई 
स्वतः नशकल्या आनि आपल्यासारख्या अनेकींना नशकनवण्यासाठी त्या शाळेत जाऊ लागल्या. र्ूल आनि 
मूल यात गंुतून न पडता घरार्ा उंबरठा ओलाडूंन, सामानजक कायात झोकून देिारी सानवत्रीबाईं ही 
महाराष्ट्रातील पनहली स्त्री. नदडश े वर्षापूवी सानवत्रीबाईंनी हे पाऊल ननधारपूवचक उर्लले नसते, तर 
कदानर्त भारतातील नस्त्रयानंा आजर्ी क्स्थती नमळवायला अनेक वर्ष ेजावी लागली असती! सानवत्रीबाईंरे् 
नशकवण्यासाठी घराबाहेर पडिे, ही कृतीर् त्याचं्या स्वतंत्र, बंडखोर व्यक्ततमत्वार्ी ओळख करून देते. 

 
त्याचं्या ह्ा कृतीने पुढे त्यानंा अत्यंत नबकि प्रसंगानंा तोड द्याव े लागले, आनि ते त्यानंी धैयाने 

नदले. ही ध्येयननष्ठार् त्याचं्या जीवनात पदोपदी जािवते. भारतातल्या बहुजन समाजात वाढलेली एक स्त्री 
म्हिून सानवत्रीबाईंनी त्यावळेी स्वतःशीर् नकती नवर्ारमंथन केले असेल, यार्ी कल्पना आज करता येिे 
शतय नाही. परंतु असीम कायचननष्ठा आनि प्रर्ंड आत्मनवश्वास यामुळेर् कोित्याही आव्हानापुढे सानवत्रीबाई 
डगमगल्या नाहीत. भारताच्या इनतहासात, त्या काळातले तरी असे दुसरे उदाहरि सापडत नाही. 
सानवत्रीबाईंवर शाळेत येता-जाताना उच्चवर्मियाकंडून नशव्या-शापारं्ा, दगडधोंड्यारं्ा वर्षाव झाला. अथात 
अशा नवरोधाला जुमानण्याएवढी त्यारं्ी ध्येयननष्ठा नठसूळ नव्हती. पि ज्या माळ्या-मागंाच्या मुलींना 
नशकवनू ती ज्ञानी करीत होती, त्यार् आप्त-स्वकीयानंी नतच्या नवरोधात उठाव, नतच्या सासऱ्यावंर दडपि 
आिाव ेआनि पे्रमळ सासऱ्यानें जोती-सानवत्रीला घराबाहेर काढाव,े याच्या प्रर्ंड यातना एक नववानहत स्त्री 
म्हिून सानवत्रीबाईंनी मोठ्या प्रमािावर सहन केल्या. परतया मािसानंी नदलेल्या यातना सहन करिे, तसे 
सोपे असते. परंतु आप्त-स्वकीयाचं्या वतचनाने होिाऱ्या यातना अनधक त्रासदायक असतात. फुले दंपतीला 
वनडलारें् घर सोडाव े लागले, ते सानवत्रीबाईंच्या घराबाहेर पडण्यामुळे! केवळ जोतीरावानंी नशक्षि 
प्रसारारे्, शाळा र्ालनवण्यारे् कायच केले असते तर कदानर्त एवढा प्रखर नवरोध झाल्याही नसता. पि ‘न 
स्त्री-स्वातंत्र्यमहचनत’ वर्नाप्रमािे र्ालिाऱ्या समाजात एक बहुजन समाजातील स्त्री घराबाहेर पडून 
अस्पृशयाचं्या मुलींना नशकनवते, हे एक मोठेर् पाप होते. त्यासाठी स्वकीयाकंडूनर् सजा नमळाली होती. 

 
सानवत्रीबाईनंी या नठकािी थोडी जरी र्लनबर्लता दाखवली असती तर कदानर्त घराबाहेर 

पडण्यार्ी वळे नतच्यावर आली नसती. ज्या समाजाला नशनक्षत करायरे् आहे, तो समाजर् अद्याप 
बदलायला तयार झालेला नाही, समाजाच्या कलाप्रमािे सुधारिा व्हायला हव्यात यासारखा व्यवहारी 
नवर्ार करिाऱ्या त्या काळातील अनेक सुधारकापं्रमािे सानवत्रीबाईंना सावधपिार्ा पनवत्रा घेता आला 
असता. पि आपली झेप काळाच्या पलीकडर्ी आहे. ती घेताना सवचत्र नवरोध होिार, यार्ी पक्की खूिगाठ 
सानवत्रीबाईनंी बाधंलेली होती. त्यामुळे कसल्याही नवरोधार्ी त्यानंी कधी पवा बाळगली नाही. माहेराहून 
जोतीरावानंा पाठनवलेल्या एका पत्रात त्यानंी नलनहले, ‘पुण्यास आपल्यानवर्षयी दुष्टावा माजनविारे नवदूर्षक 
पुष्ट्कळ आहेत. तसेर् येथेही आहेत. त्यानंा नभऊन आपि हाती घेतलेले कायच का सोडून द्यावे? सदासवचदा 
कामात गंुताव,े भनवष्ट्यातले यश आपलेर् आहे.” [म. फुले व्यक्ततत्व आनि नवर्ार- गं. बा. सरदार, पृ. ६३] ह्या उपजत 
आशावादामुळेर् जोतीरावाचं्या मृत्यनंूतरही कोित्याही प्रकारे खर्ून न जाता सानवत्रीबाईनंी आपले 
सावचजननक कायच अनधक जोमाने र्ालू ठेवले. 
 

फुले दापंत्याने र्ालनवलेले नशक्षि प्रसारारे् कायच हे आजवर नशक्षिार्ी, नवकासार्ी संधी 
नाकारलेल्याना केवळ साक्षर करण्यापुरते मयानदत नव्हते; तर त्याचं्या आयुष्ट्याला नवा अथच देिारे 
क्ानंतकारक कायच होते. परंपरेने ज्यानंा कधी तोंड उघडू नदले नाही, त्यानंा बोलते करिारे होते. 
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जोतीरावानंी र्ालनवलेल्या शाळेत तीन वर्ष े अभ्यास केलेल्या एका र्ौदा वर्षाच्या मागं मुलीने जो ननबधं 
सादर केला, तो वार्ला म्हिजे आजही अंगावर कािे उभे राहतात. ती मुलगी नलनहते- ‘जर वदे 
ब्राह्मिासंाठी आहेत, तर वदेाप्रमािे वतचन करिे हा ब्राह्मिारं्ा धमच होय. जर आम्हासं धमासंबधंी पुस्तक 
पाहण्यार्ी मोकळीक नाही, तर आम्ही धमचरनहत आहो असे साफ नदसते की नाही?.... इमारतीच्या पायात 
तेल शेंदूर पाजून पुरण्यार्ा व आमर्ा ननवंश करण्यार्ा क्म र्ालनवला होता. त्या समयी महार अथवा मागं 
यातून कोिी तालीमखान्यापुढून गेला असता गुलिेकडीच्या मदैानात त्याच्या नशरार्ा र्ेंडू व तलवारीर्ा 
दाडूं करून खेळत होते. अशी जर सोवळ्या राजाच्या दारावरून जाण्यार्ी बंदी तर नवद्या नशकण्यार्ी 
मोकळीक कोठून नमळिार?” [महात्मा फुले- धनंजय कीर, पृ. ४७] हा ननबधं वार्िाऱ्या मागं मुलीनवर्षयी ‘ज्ञानोदय’ 
कत्यांनी नलनहलं.- ‘राजश्री जोनतबा माळी, पुण्याच्या अनतशूद्राचं्या शाळेरे् स्थापक. यानंी या मुलीकडून तो 
आमच्यापुढे वार्नवला. त्यावळेी राजश्री जोतीबा यानंी मनःपूवचक केलेल्या श्रमारे् फळ आमच्या दृष्टीस 
पडले. ‘ज्ञानोदय’कत्यांनी सानवत्रीबाईंच्या श्रमार्ा वगेळा उल्लखे केलेला नसला, तरी सानवत्रीबाईंच्या 
धडाडीमुळेर् ह्या कोवळ्या मुलीला त्याचं्याप्रमािे आपिही आपिाला जे वाितं ते कराव,ं बोलाव,ं नलहाव ं
असं वािलं असिार. 
 

अनतशय प्रनतकूल वातावरिात सुरू केलेल्या ह्या नशक्षिकायाला हळुहळू उत्तम प्रनतसाद नमळत 
गेला. अनेकानंी मदतीर्ा हात नदला. नशक्षिाच्या महत्त्वपूिच कायाबद्दल नब्रनिश सरकारने दोनश ेरुपयारं्ी 
शालजोडी देऊन नवश्रामबाग वाड्यात फुल्यारं्ा जाहीर सत्कार केला. नद. १७ फेबु्रवारी १८५२ रोजी ह्ा 
शाळाचं्या परीक्षा अनेक मान्यवराचं्या उपक्स्थतीत पार पडल्या. मुलींनी नदलेली उत्तरं ऐकून लोक खूर्ष 
झाले. समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी जज्ज ब्रौनसाहेब हे होते. त्यानंी स्त्रीनशक्षिाच्या महत्त्वानवर्षयी मानहती देऊन 
म्हिले- “आजर्ा हा जो प्रसंग मी ह्ा नठकािी प्रथमर् पानहला, त्यावरून माझी खात्री होते की, ह्ा 
देशातील लोक काहीतरी नवर्ार करून स्वदेश सुखी करण्यार्ा प्रयत्न करू लागले. हे पाहून मला अनतशय 
संतोर्ष होत आहे.” [आम्ही पानहलेले फुले- सपंा. हनर नरके, पृ. १४१] 

 
गेल्या शतकातील नस्त्रयाचं्या समस्यासंबंंधी नवर्ार करताना अनधक गाभंीयच जािवते ते 

बालनववाहार्ी समस्या आनि त्या पाठोपाठ स्त्रीला येिाऱ्या अकाली वैधव्यारे्. वैधव्य म्हिजे महापाप वािाव े
अशा तऱ्हेरे् अपमानास्पद आयुष्ट्य नवधवचे्या वाट्याला येत असे. नवधवा नस्त्रयाचं्या दुःक्स्थतीनवर्षयी 
लोकनहतवादींनी [लोकनहतवादीकृत ननबंधसगं्रह- सपंा. अ. का. नप्रयोळकर, पृ. २२७] म्हिलं आहे-... ती नबर्ारी जन्मापयंत 
नवधवा; नतकडून सासरा, दीर, सासू, जावा यानी म्हिाव,े की करंिी, अवदसा, नवरा मारून तोंड कशास 
दाखनवते? बाप आपले घरी का ठेनवना? बरे, रस्त्यात नफरले तर लोक म्हितात की, बोडकी पढेु आली. 
आता पाऊल पुढे कसे िाकावे?... याप्रमािे खािकारे् घरी मेंढरीर्ी देखील दुदचशा नाही. तो एक वळे सुरी 
लावतो त्यावळेेस मात्र काय दुःख होते तेवढेर्; परंतु तेथपयंत तो हाल करीत नाही. आनि हे प्रहदू लोक 
नकती दुष्ट आहेत की, जे आपल्या नस्त्रयारं्ी अशी दुदचशा करतात. यासं जगात तरी कोठे दुसरी तुळिा नमळे 
की काय?” बालनवधवारं्ी समस्या ही मुख्यतः ब्राह्मि जातीमध्ये होती. ‘ब्राह्मिाचं्या नस्त्रयापंैकी नतसरा 
नहस्सा नवधवा असतात.” असं आगरकरानंी नमूद केलेलं आहे. १८८८ साली बालनववाहासंबधंी निपि 
नलनहिारे मलबारी म्हितात. “या क्षिी प्रहदुस्थानामध्ये तीस वर्षाखालील २१ लाख नस्त्रयानंा नवधवा राहाव े
लागते.” नवधवा नववाहास बंदी असल्यामुळे त्या काळात तरुि नवधवाकंडून व्यनभर्ार झाल्याच्या घिना 
र्र्मर्ल्या गेल्या. १८६७ सालच्या ‘पुनर्मववाह प्रकरि’ लेखात तेलंग ब्राह्मि म्हितो. “...नस्त्रयानंी पुरुर्षाशंी 
संबंध करू नये असा जो; तो एकीकडेस राहून लक्षावधी बालहत्या व भ्रिूहत्या मात्र संकेत करिाऱ्याचं्या 
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पदरात पडत आहेत व तशा नस्त्रयारें् तळतळािही यार् रीतीने नमळताहेत. दुःसह कामाच्या योगाने उघड 
व्यनभर्ारास प्रवृत्त होऊन कुळासंनहत नरकास जातात.” [दोन पुनर्मववाह प्रकरिे- सपंा. स. ग.ं मालश,े पृ. १३] 

 
भ्रिूहत्या, बालहत्यासंबधंी बातम्या तत्कालीन वृत्तपत्रातून सातत्याने आलेल्या आढळतात. 

बालहत्या हा गुन्हा ठरनवला गेल्यामुळे गभचपात फार मोठी जोखीम घेऊन करावा लागत असे. ही समस्या 
जरी उच्चवर्मियारं्ी असली तरी ती मानवतेला काळीमा फासिारी होती. परंतु कुिाही उच्चवर्मियाने त्या 
काळी त्यानवरुद्ध प्रत्यक्ष कृती केलेली आढळत नाही. यातून उद भविाऱ्या भ्रिूहत्येच्या समस्येला 
नभडण्यार्ं पनहले पाऊल उर्लले, ते जोतीराव फुले यानंी! इ. स. १८६८ मध्ये पुण्यातील जुन्या गजंपेठेत 
स्वतःच्या घरातर् त्यानंी ‘बालहत्या प्रनतबंधक गृह’ काढले. कोित्याही नवधवरे्ी प्रसूतीर्ी व्यवस्था नतथे 
करण्यात आलेली होती व त्याबाबत पूिच गुप्तता राखण्यात येत होती. या बालहत्या प्रनतबंध गृहार्ी 
जबाबदारी स्वतःला अपत्य नसलेल्या सानवत्रीबाईनंी क्स्वकारली होती. अथात हे काम फुले दापंत्याने 
अगदी डोळसपिे स्वीकारलेले होते. म्हिूनर् ह्ा कामार्ी मानहती देिारी नभत्तीपत्रके पुण्यातल्या 
घराघरावंर लावली. “नवधवानंो, इथे येऊन गुप्तपिे आनि सुरनक्षतपिे बाळंत व्हाव.े तुम्ही आपले मूल न्याव े
प्रकवा इथे ठेवाव ेहे तुमच्या खुशीवर अवलंबून राहील. त्या मुलारं्ी काळजी हा अनाथाश्रम घेईल.” 

 
सानवत्रीबाईनंी बालसंगोपनार्ी आधुननक पद्धती आत्मसात केलेली होती. म. फुलें रे् र्नरत्रकार 

धनंजय कीर नलनहतात- “जोतीरावाचं्या पत्नी सानवत्रीबाई, या बालहत्या प्रनतबधंक गृहातील मुलारं्ी 
अनवरतपिे वात्सल्याने सेवा करीत, लालनपालन करीत. त्यानंा स्वतःला अपत्य नव्हते. तथापी त्या 
माऊलीने आपल्या दयाळू, उदार स्वभावाला अनुसरून त्या अभचकारें् अत्यतं पे्रमाने आनि वात्सल्याने 
संगोपन केले. ती देवातातुल्य साध्वी शजेाऱ्यापाजाऱ्याचं्या मुलानंा अधूनमधून जेवायला बोलावी. मुलानंा 
भोजन देण्यार्ा नतर्ा पनरपाठर् होता. मुलानंा ती जीव की प्राि करीत असे. मुलामंध्ये वावरताना नतला 
अत्यंत सुखसमाधान लाभे.” 
 

बालहत्येर्ी समस्या साऱ्या भारतातील असली तरी नतला प्रनतबंध करिारी ‘बालहत्या प्रनतबधं 
गृह’ ही भारतातील अशा प्रकारर्ी पनहली संस्था होती. या अनाथाश्रमात दाखल झालेल्या काशीबाई 
नावाच्या ब्राह्मि स्त्रीच्या पोिी यशवतं नावार्ा पतु्र जन्मला. या मुलाला जोती-सानवत्रीने आपला दत्तक पतु्र 
बननवले. त्याकाळी दत्तक म्हिून स्वतःच्या नात्यातील प्रकवा जातीतील मुलानंा स्वीकारण्यार्ा नरवाज 
होता. अशा काळात परतया जातीच्या बालनवधवचे्या पोिी जन्मलेल्या मुलास दत्तक म्हिून स्वीकारिे, हे 
फारर् मोठे क्ानंतकारक कायच होतं. त्यात समाजातल्या हीन गिल्या जािाऱ्यास प्रनतष्ठा देण्यार्ा नवर्ार 
होता. त्यार्प्रमािे रतताच्या, जातीच्या पलीकडे जाऊन मानवतेर्ं नातं दृढ करण्यार्ा नवर्ार होता. 
यशवतंाला पुत्र म्हिून त्यानंी र्ागंल्याप्रकारे घडनवलार्, परंतु त्याला कायद्याने आपला वारस म्हिून हक्क 
देण्यासाठी आपल्या मतृ्यूपत्रात स्पष्टपिे नोंद करून ठेवली. 

 
फुले दापंतीने र्ालनवलेल्या ‘बालहत्या प्रनतबंधक गृहा’ च्या कायाने उच्चवर्मियाचं्या अंगार्ा 

नतळपापड झाला असला, तरी अभागी नवधवाचं्या समस्याबंाबत समाज सुधारकानंा अंतमुचखही केले. या 
अनाथाश्रमाच्या स्थापनेनंतर सात वर्षांनी म्हिजे १८७५ साली एक नामवतं सबजज्ज व प्राथचनासमाजारे् 
पुढारी रा. ब. लालशकंर उनमयाशकंर यानंी पंढरपूरला बालहत्या प्रनतबधंक गृहार्ी स्थापना केली. पढेु 
यार् संस्थेर्ी एक शाखा नानशक येथे काढण्यात आली. या कामी लालशकंर याचं्याबरोबर 
लोकनहतवादींर्ा पढुाकार होता. प्राथचना समाजातील मंडळीनी र्ालनवलेले हे अनाथाश्रम दूर तीथचके्षत्री 
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होते. त्याचं्या या कामानवर्षयी जनतेच्या मनात बरेर् गैरसमज होते. या पाश्वचभूमीवर पुण्यात भर वस्तीत, 
जाहीर प्रर्ार करून फुले दापंत्याने र्ालनवलेल्या पनहल्या अनाथश्रमारं्ं महत्त्व अनधक डोळ्यातं भरतं, ते 
त्यातील दोन नस्त्रयाचं्या कतृचत्वामुळे! त्यातील पनहली स्त्री म्हिजे सगुिाबाई क्षीरसागर. ही जोतीरावाचं्या 
वनडलारं्ी मानलेली बहीि होती. जोतीरावारं्ी आई ते लहान असतानार् वारली. सगुिाबाईने जोतीरावारं् ं
संगोपन तर केलंर्, पि जोतीरावाचं्या सावचजननक कायातही ती त्याचं्यासमवते रानहली. नवशरे्षतः 
बालसंगोपनाच्या कामात सगुिाबाई-सानवत्रीबाई या दोन नस्त्रयानंी खूपर् मोठी कामनगरी केली. 
परजातीच्या नवधवा नस्त्रयाबंाबत ममत्व बाळगनू त्यारं्ं बाळंतपि करि ंआनि त्याचं्या मुलानंा आईच्या मायेनं 
मोठं करिं हे अनतशय नबकि काम या दोन नस्त्रयानंी ज्या आत्मीयतेने केलं, त्याला तोड नाही. कारि 
त्यामुळेर् नंतरच्या अनाथाश्रमावंर जी िीका झाली, तशी िीका बालहत्या प्रनतबंधक गृहाच्या नवर्षयी 
करण्यार्ी कुिार्ी प्रहमत झाली नाही. आनि त्यातून अनेकानंा या समस्येला नभडण्यार्ी पे्ररिा लाभली. 

 
या कामार्ा एक महत्त्वपूिच पनरिाम म्हिजे अशा प्रकारच्या अनैनतक संबधंातून जन्मिारी अनाथ 

मुले, पूवी जी निस्ती नमशनऱ्याकंडे जात होती, ती जािे बंद झाले. ब्राह्मिांच्या समाजनवघातक र्ालीरीती 
आनि अघोरी वतचनाला जोतीरावाचं्या बालहत्या प्रनतबधंक गृहाने जो नवधायक आनि मानवतेला उजाळा 
देिारा पयाय नदला, तस ं उदाहरि भारताच्या इनतहासात क्वनर्तर् आढळतं. समाजसुधारिेच्या 
इनतहासार्ा आढावा घेतला तर, सवचसाधारिपिे स्वतःला प्रकवा स्वतःच्या समाजाला जे दुःख भोगाव े
लागते. ज्या समस्यानंा सामोरे जाव ेलागते, त्या समस्यानंा छेद देण्यारे्, त्यानवरुद्ध बंड करण्यारे् काम 
समाजसुधारकानंी केल्यारे् आढळते. परंतु इथे तर ज्या समस्येमुळे स्वतःला नुकसान पोर्त नसले, तरी 
मानवी मूल्यारं्ी नविंबना होत असल्यारे् जािवनू फुल्यानंी त्यानवरुद्ध बंड केल्यारे् आढळते. 

 
म. फुले यानंी त्याचं्या नशक्षि प्रसाराच्या कायात आपले ब्राह्मि सहकारी, त्यार्प्रमािे सरकाररे् 

सहाय्य घेतलेले होते. परंतु बालहत्या प्रनतबधंक गृहाच्या कायात त्यानंी सरकारी मदत प्रकवा आपल्या 
ब्राह्मि सहकाऱ्यारं्ी मदत बुद ध्यार् िाळलेली नदसते. यासबंंधीर्ा जोतीराव आनि धोंनडबा यारं्ा संवाद 
‘गुलामनगरी’ मध्ये आढळतो. 

 
‘धों.- यावरून, आपि नवधवा भि-नस्त्रयानंी गभचपात वगैरे अघोर कमे करू नयेत, म्हिोन त्यासं 

गुप्तपिे बाळंत होण्याकनरता आपल्या घरी सोय केली आहे. त्या कामी आपि आपल्या सरकारजवळ 
कोित्याही प्रकारर्ी मदत न मागता व त्यार्प्रमािे त्या कामात नावालासुद्धा भि सभासद न घेता, ते काम 
आपि आपल्या खर्ाने र्ालनवले आहे.’ 

 
जो.- आपले सरकार जर म्हिाव े तर नजकडे घुगऱ्या नतकडे उदय म्हििारे आहे. कारि 

अनतशदू्रासं स्पशच करण्यार्ी बंदी असल्यामुळे त्यास सहजर् सवच रोजगारधंद्यारे् द्वार बंद झाले व त्याजमुळे 
त्याजंवर पोिाच्या आगीमुळे र्ोऱ्यामाऱ्या करण्यार्ा प्रसंग गुजरतो व त्यानंी र्ोऱ्यामाऱ्या करू नये, म्हिोन 
आमच्या सरकारने त्याचं्या हजेऱ्या घेण्यार्ी वनहवाि घातली हे बरे केले. परंतु भिाचं्या ननरानश्रत अनाथ 
नवधवा नस्त्रयासं पाि लावण्यार्ी बंदी असल्यामुळे, त्या व्यानभर्ार करून गभचपात व बालहत्या करतात, हे 
आमरे् न्यायी सरकार उघड्या डोळ्यानें पहात असून त्याजंवर मात्र मागं रामोशासंारखी र्ौकशी ठेवीत 
नाही. हे मोठे आियच होय! काय? आमच्या सहकारास गभचपात व बालहत्या करिाऱ्या बायापेंक्षा दरोडेखोर 
मागंमहार जास्ती दोर्षी आहेत असे वाितो काय? दुसरे असे की भिारें् ‘खािे थोडे परंतु मर् मर् फार.” 
अरे ज्याचं्याने एकनर्त्त होऊन आपल्या बालबनहिींच्या हजामती करिाऱ्या नानपकाचं्या हातून वस्तरा 
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नछनाऊन घेववत जर नाही, तर तसल्या लोकासं अशी कामी सभासद करून काय फळ होिार आहे? [म. 
फुले समग्र वाङ्मय- सपंा. य. नद. फडके, पृ. १८४] 
 

साहनजकर् ह्ा महत्त्वपूिच संस्थेर्ी जबाबदारी फुले यारें् ननकिरे् सहकारी आनि मुख्यतः 
सानवत्रीबाई आनि सगुिाबाई याचं्यावरर् पडली, आनि त्यानंी ती यशस्वीनरत्या ननभावली. “सुनतकागृह तर 
त्याचं्या कुिंुबाच्या ताब्यात त्यांरे् घरी होते.” असे फुले यारें् एक अनुयायी तुकाराम हनुमंत प्रपजि यानंी 
आपल्या आठविींमध्ये नलनहले आहे. [आम्ही पानहलेले फुले- सपंा. हनर नरके, पृ. ५७] 
 

सन १८७३ साली सत्यशोधक समाजार्ी स्थापना झाल्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्रात 
नठकनठकािी या समाजाच्या शाखा आनि प्रर्ार कायच जोरात सुरू झाले. धार्ममक कायातील भि-
नभक्षुकाचं्या वर्चस्वाला तडाखा देण्यारे् काम सुरू झाले. बहुजन समाजातील अनेक तरुिानंी या कायात 
झोकून नदले. गावोगावी सघंर्षच उभे राहू लागले. एक प्रकाररे् वैर्ानरक मंथन ह्ा र्ळवळीने सुरू झाले. 
१८७५ साली सत्यशोधक समाजार्ा अहवाल सवचत्र पाठनवण्यात आला. त्यावर अनेक उच्चवर्मियानंी िीका 
केली. १८७७ च्या प्रारंभी फुल्यारें् सहकारी कृष्ट्िराव भालेकर यानंी ‘दीनबधूं’ नावारे् ब्राह्मिेतरारें् पनहले 
मुखपत्र सुरू केले. सत्यशोधक र्ळवळ अशी जोरात सुरू असतानार् १८७७ साली महाराष्ट्रात मोठा 
दुष्ट्काळ पडला. या दुष्ट्काळाने ग्रामीि भागात मोठार् हाहाःकार उडवनू नदला. नैसर्मगक आपत्तीच्या ह्ा 
काळात सत्यशोधक समाजातफे ‘क्व्हतिोनरया बालाश्रम’ स्थापून दुष्ट्काळ ननवारिारे् कायच करण्यात आले. 
म. फुले यानंी आपल्या सवच सभासदानंा नवनंतीपत्रक पाठनवताना नलनहले- ‘आपिास नवनंतीपूवचक असे 
कळनवण्यात येते की, समाजारे् माफच त “क्व्हतिोनरया बालाश्रम” स्थापन केला आहे. घरात दुष्ट्काळनपनडत 
लोक आपली मुले सोडून जाऊ लागले आहेत, व त्याप्रमािे इंदापूर व नमरज व तासगांवकडील 
ब्राह्मिजातखेरीज करून बाकी सवच जातीतील नकत्येक अनाथ लोक आपली मुलेबाळे घेऊन जमले आहेत. 
कधी कधी दोन-दोन, तीन-तीन नदवसारें् उपवास काढून त्यारं्ी हाडे मात्र उरली आहेत... तरी आपि सवच 
सभासदानंी व इतर दयावतं गृहस्थानंी कृपाळू होऊन, आपल्या शततीनुसार काही ना काही तरी ही 
जानहरात पाहतारं्, मदत पाठनवण्यार्ी त्वरा केल्यास आपि आपले कतचव्यकमच अशा वळेी बजावल्यारे् श्रये 
होिार आहे.’ [म. फुले समग्र वाङ्मय- सपंा. य. नद. फडके, पृ. २२७] 
 

या अन्नछत्राबाबतर्ी आठवि गोप्रवद गिपत काळे यानंी नलहून ठेवली आहे. “सन १८७७ साली 
दनक्षि प्रातंात मोठा दुष्ट्काळ पडला होता. त्यावळेी लहानमुले व आधंळे पागंळे याचं्या बर्ावासाठी महात्मा 
जोतीरावानंी ‘धनकवडी’ येथे एक अन्नछत्र उघडले होते. तेथे रोज दुपारी व सायंकाळी दोन हजार भाकरी 
ननयनमतपिे वािल्या जात असत; व त्या भाकरी तेथेर् बसून खाव्या असा त्यानंी ननबधं घातला होता. 
मुलानंी भाकरी बाहेर नेल्यास त्यारं्ी भाकरी कोिी जबरीने नेईल अथवा मुलारें् आईबाप स्वतःर् खातील 
या भीतीमुळे ते तेथून भाकरी बाहेर नेऊ देत नसत.” [आम्ही पानहलेले फुले- सपंा. हनर नरके, पृ. ३] दुसऱ्या एका 
आठविीत श्री. महादू सहादू वाघोले यानंी नलनहलं आहे. “या कँपवर माझी आई व आिखी काही बाया 
स्वयंपाकासाठी असत. सानवत्रीबाईंकडे या कँपर्ी व्यवस्था सोपनवलेली होती. हा खर्च तात्यासाहेब 
(फुले), रामशिे उरविे, व डॉ. नशवप्पा हे नतघे करीत असत.” 
 

जोतीरावाचं्या सावचजननक आयुष्ट्याकडे पहाताना स्त्रीनशक्षिार्ं कायच, बालहत्या प्रनतबंधक गृह आनि 
क्व्हतिोनरया बालाश्रम या तीन कायात सानवत्रीबाईनंी अनतशय महत्त्वार्ी जबाबदारी पेललेली आढळते. 
जोतीराव आनि सानवत्रीबाई याचं्या कायारे् नवभाजन करून त्यारं्ं स्वतंत्रपिे मूल्यमापन करिे कठीि 
असलं तरी, तसं न करिे हेही सानवत्रीबाईंच्या कतृचत्वावर अन्याय करण्यासारखे ठरेल असे वािते. 
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सानवत्रीबाईंच्या व्यक्ततमत्वार्ा एक महत्त्वपूिच पलूै प्रकि झाला; तो महात्मा फुलेरे् ननधन झाले तेव्हा! 
आयुष्ट्यभरार्ा जोडीदार ननघून गेल्याच्या दुःखात असतानार् भाऊबंदाचं्या वतचनापढेु त्या झुकल्या नाहीत. 
आयुष्ट्यभर फुल्यानंा नवरोध करिाऱ्या त्याचं्या भाऊबंदानंा त्यानंी खादंा धरू नदला नाही. यशवतं आपल्या 
रततार्ा नाही. म्हिून त्याला नििव ं धरून देिार नाही, असा भाऊबंदानंी आग्रह धरला. सानवत्रीबाईनंी 
भाऊबंदारं्ा कोितार् आग्रह जुमानला नाही. ननरननराळ्या जातीतल्या लोकानंी फुल्यानंा खादंा नदला. पि 
नििव े कोि उर्लिार? सानवत्रीबाई नजद्दीने पुढे झाल्या. नििव े त्यानंी स्वतः उर्लले आनि यशवतं व 
गजाननाला समवते धरून त्या पे्रतयाते्रपुढे र्ालू लागल्या. एका स्त्रीने नििव े उर्लण्यार्ी ही पनहलीर् 
आनि एकमेव घिना असावी. फुल्याचं्या अंत्ययाते्रत नस्त्रयाही मोठ्या प्रमािात सहभागी झालेल्या होत्या. 
आज शतकाच्या वािर्ालीनंतरही अंत्ययात्रा, अंत्यससं्कार याबाबत सानवत्रीबाईइंतकी झेपही आपला 
समाज घेऊ शकलेला नाही, यातर् त्याचं्या कृतीरे् द्रष्टेपि आहे. 
 

जोतीरावाचं्या मृत्यनंूतरही सानवत्रीबाईनंी सत्यशोधक समाजारे् कायच नेिाने केलेले आढळते. 
प्लेगच्या साथीत १० मार्च १८८७ रोजी त्यारें् ननधन झाले. म. फुल्यानंी स्त्री-पुरूर्ष समानतेर्ा जो नवर्ार 
माडंला, त्यार्ा प्रत्यय सानवत्रीबाईंच्या कतृचत्वातून साकार झाला. आज शतकानंतर जेव्हा ‘सानवत्रीबाई 
झाल्यार् नसत्या तर’ असा नवर्ार डोतयात येतो, तेव्हा त्याचं्या कायार्ी महानता जािवते. पि 
त्याबरोबरर् त्या होऊनही आपल्या समाजाने फार मोठी मजल गाठली; असे म्हिता येत नाही. त्यारें् 
कतृचत्व आठनवताना आजच्या स्त्री-जीवनाला पडलेल्या आिखी मयादा पानहल्यानंतर खजील व्हायला होते. 
भारतीय राज्य घिनेने नदलेला स्त्री-समानतेर्ा अनधकार इथे जेव्हा मनःपूवचक स्वीकारला जाईल, तेव्हार् 
सानवत्रीबाईंच्या स्मतृीला वदंन करायला आपि खऱ्या अथाने सुपात्र ठरू. 
 

✸ 
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पणरणशष्ट-१ 
  

साणित्रीबाई फुले : जीिन, कालपि ि काय ृ

नद. ३ जानेवारी १८३१ नायगावं, ता. खंडाळा, नज. सातारा, येथे जन्म. 

 १८४० जोतीराव फुले यारें्बरोबर लग्न. 

 १८४१ नशक्षिास आरंभ. 

 १८४७ नॉमचल स्कूलमधून नशक्षक प्रनशक्षि. 

नद. १ जानेवारी, १८४८ पुिे येथील बधुवार पेठेतील नभडे वाड्यात नशनक्षत म्हिून कायास 
सुरूवात. 

नद. १ मे, १८४९ पुिे येथील उस्मानशखे यारें् वाड्यात प्रौढासंाठी शाळेर्ी स्थापना 
आनि अध्यापन कायच. 

 १८४९-१८५० पुिे, सातारा व नगर नजल्ह्ात काही शाळारं्ी सुरूवात व काही 
शाळातं नशनक्षका म्हिून कायच. 

 १८४९ शूद्र-अनतशूद्राचं्या नशक्षिासाठी पतीबरोबर गृहत्याग. 

 १८५३ बालहत्या प्रनतबधंक गृहार्ी स्थापना आनि सानवत्रीबाईरे् संगोपन 
कायच. 

 १८५४ ‘काव्यफुले’ कनवतासंग्रह प्रनसद्ध. 

 १८५५ शतेकरी व शतेमजूर यासंाठी रात्रशाळारं्ी स्थापना व अध्यापन. 

 १८८४ घरर्ा हौद अस्पृशयासंाठी खुला. 

 १८७५-१८७७ पुिे पनरसरात अन्नछते्र उघडून दुष्ट्काळ-ननवारि कायच. 

नद. १० मार्च १८९७ प्लेगने क्ानंतज्योतीरे् महाननवाि. 
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(साणित्रीबाई फुले याांिी स्िाक्षरी) 


