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शिवेदि 

 
१९ र्व्या ितकामध्ये भारतामध्ये आसि सविेषतः महाराष्ट्रामध्ये अनेक 

प्रकारचे िामासजक पसरवतगन घडून आल्याचे सदिते. इंग्रजाचंा व सिस्ती 
धमाचा- प्रभाव, पासिमात्य सिक्षिाम ळे सवचारानंा समळािेल्या नर्व्या सदिा, 
याम ळे अनेक पसरवतगनिीि र्व्यसक्तमत्तवानंा प्रहदू धमग व चात वर्ण्यावर 
आधारिेिी िमाज रचना याबद्दि प नर्ववचार करावािा वाटू िार्िा व 
त्याप्रमािे त्याची पाविे पडू िार्िी हे बौसिक स्स्थत्यंतर 
उच्चवर्वियापंािून तत्कािीन अस्पशृ्य वर्ापयंत पोहोचिे व त्याचा प्रत्यक्ष 
पसरिाम म्हिजे प्रहदू धमातून सविेष करून सिस्ती धमाकडे ओढ घेर्ण्याची 
प्रवृत्ती वाढू िार्िी. कोकिस्थ सचत्पावन ब्राह्मि क ट ंबात जन्माि 
आिेल्या रमाबाई डोंर्रे याचें र्व्यसक्तमत्तव या सवचारिरिीने प्रभासवत 
झाल्याम ळे त्यानंी सिस्ती धमाचा स्वीकार केिा आसि तत्कािीन िमाज 
रचनेमध्ये एक महत्तवाचे पसरवतगनवादी पाऊि उचििे. धमांतरानंतर 
'पसंडता रमाबाई' या नावाने त्या त्याचं्या सवद्वते्तम ळे ओळखू जाऊ 
िार्ल्या. पंसडता रमाबाईंनी सिस्ती धमग स्वीकारिा तरी 
भारतीयत्वापािून, प्रहदू धमातीि उच्च तत्तवज्ञानापािून फारकत घेतिी 
नर्व्हती. त्याम ळेच त्यानंी जे िामासजक व िैक्षसिक कायग केिे त्याचा पाया 
भारतीयत्व हाच रासहिा. जे काम िासवत्रीबाई फ िे यानंी प्रहदू धमामध्ये 
राहून पार पडिे त्याच प्रतीचे कायग पसंडता रमाबाईंनी धमांतरानंतरही 
तत्कािीन महाराष्ट्रामध्ये प्रभावीपिे पार पाडिे. स्त्री स्वातंत्र्याचा उिार 
व सवचार महाराष्ट्रामध्ये रमाबाईंनी त्या काळात प्रकषाने प्रर्ट केिा अिे 
म्हटिे तर च कीचे होिार नाही. 

तत्कािीन िमाजातीि बािसवधवा, सनराधार स्स्त्रया, स्स्त्रयानंा 
घ िमटावयाि िाविाऱ्या अनेक सवषम चािीसरती, सिक्षिाचा अभाव, 
बािकाचंी उपेक्षा व एकूिच बह जन िमाजाची द दगिा याकडे पंसडता 
रमाबाईंनी केवळ िमाजसहतकासरिी म्हिून पासहिे नाही तर मातृत्वाच्या 



वत्िि भावनेने या िाऱ्याचंा जन्म पसंडता रमाबाईंच्या ि धारिावादी 
भसूमकेमध्ये अिल्याचे आपिािं आढळून येते त्या दृष्टीने आजच्या 
महाराष्ट्राने त्याचें िदैव ऋिाईत रासहिे पासहजे.  

अिा या कतृगत्ववान मसहिेचे चसरत्र 'महाराष्ट्र राज्य िासहत्य आसि 
िंस्कृती मंडळातफे' प्रकासित होत अििेल्या 'महाराष्ट्राचे सिल्पकार' या 
चसरत्रमािेमध्ये सिसहर्ण्याची कामसर्री मराठीतीि सििहस्त िेसखका व 
कवसयत्री डॉ. सिसिसिया कार्व्हािो याचं्याकडे िोपसवर्ण्यात आिी. त्यानंी 
प.ं रमाबाईंचे हे चसरत्र आत्मीयतेने सिहून पूिग केिे. हे चसरत्र आजही 
महाराष्ट्रातीि मसहिा वर्ािाच नर्व्हे तर िवगिामान्य वाचकािाही 
उद्बोतधक वाटेि यात मंडळािा िंका वाटत नाही. हे प स्तक प्रकासित 
करर्ण्याचा ि योर् मंडळािा िाभिा याबद्दि मी धन्यता र्व्यक्त करतो. 
 

मधु मंगेि कर्णिक 
म ंबई           अध्यक्ष 
२३ फेब्र वारी, २००७      महाराष्ट्र राज्य िासहत्य आसि 
िंस्कृती मंडळ 



प्रस्ताविा 

 
आज र्व्यक्ती आसि िमाज याचं्याकडे बघर्ण्याचा र्व्यापक, जाती-धमग-

प्रिर् भेदातीत अिा दृसष्टकोन बळावत चाििेिा आहे. परंत  दीडिे-
दोनिे वषापूवी जाती-धमग र्व्यवस्थेचा सविक्षि पर्डा िमाजमनावर होता. 
एकीकडे 'जार्सतक खेड्या' ची िंकल्पना वाढीि िार्िेिी आहे; तर 
द िरीकडे मूितत्तववाद बोकाळत चाििेिा आहे. एकीकडे स्त्री देहाची 
सवटंबना, देहप्रदिगन, बाजारूवृत्ती बळावत चाििेिी आहे. एकीकडे 
सिक्षिाची दारे िवांिाठी ख िी झािेिी आहेत; तर द िरीकडे स्त्रीचा घर 
आसि नोकरी िाभंाळताना र्ोंधळ उडािेिा आहे. एकीकडे स्वेच्छा व 
िक्तीच्या सनवृत्तीचे प्रस्थ, सर्रर्ण्या-कारखान्यानंा बििारे टाळे याम ळे 
प रुषािा घरी बिर्ण्याची वेळ आिेिी आहे, तर घर चािवर्ण्यािाठी, 
अथाजगन करर्ण्यािाठी स्स्त्रयानंा घराबाहेर पडर्ण्याची वेळ आिेिी आहे. 
यातून उदे्भविाऱ्या िंघषातून क ट ंबर्व्यवस्थेवर सवपरीत पसरिाम होऊ 
िार्िेिा आहे. या परस्परसवरोधी घटना ि ज्ञािं सवचार करायिा 
िाविाऱ्या आहेत. तिाच िंघषातून यथायोग्य सनिगयही घ्यावयाि 
िाविाऱ्या आहेत. 

दोनिे वषापूवीच्या धार्वमक िामासजक पसरस्स्थतीत स्स्त्रयानंा करावा 
िार्िारा िंघषग आसि सवकािाची दारे िताड उघडिेिी अिताना 
आत्मसवकािािाठी र्व्यसक्तमत्तव सवकािािाठी स्स्त्रयानंा करावा िार्िारा 
िंघषगही सविक्षि आहे. त्याम ळे त्या काळातीि र्व्यक्तींनी, काळाचं आर्व्हान 
किं स्वीकारिं आसि काळािा आर्व्हान किं सदिं, हे पाहि उद्बोर्धक 
आहे. आज धमगसनरपेक्ष दृसष्टकोिातून त्या र्व्यक्तींकडे, त्याचं्या कायाकडे 
पासहिं, की त्याचें थोरपि सविेषत्वाने जािवते. 

कोकिस्थ सचत्पावन ब्राह्मि क ट ंबात जन्माि आिेल्या रमाबाई 
डोंर्रे, याचं्या जीवनात घडिेिी स्स्थत्यंतरे म्हिजे त्यानंी काळाच्या 
हाकेिा सदिेिी उत्तरे होती. रमा डोंर्रे, पसंडता रमाबाई िरस्वती, 



रमाबाई डोंर्रे-मेधावी, मेरी रमा अिा स्स्थत्यंतरातून आज पंसडता 
रमाबाई म्हिून त्या िवांना पसरसचत आहेत. प्रहदूधमग, भारतीय िंस्कृती व 
तत्तवज्ञानावर पोििा रे्िेिा रमाबाईंचा प्रपड सिस्ती धमगस्वीकारानंतरही 
आहार-सवहार-पोषाख यातही पूिगपिे भारतीयच रासहिा. पसंडता 
रमाबाईंनी सिस्ती धमग स्वीकारल्याम ळे प्रहदू धर्वमयामंध्ये नाराजी उमटिी. 
रमाबाई सिस्ती झाल्या; परंत  सिस्ती धमातीि कोित्या पंथाचे वा 
धमासधकाऱ्याचे असधपत्य त्यानंी स्वीकारिे नाही. त्याम ळे सिस्ती 
धर्वमयानंीही त्यानंा फारिे आपिेिे केिे नाही. तरीही या स्वतंत्र 
र्व्यसक्तमत्तवाचा प्रभाव महाराष्ट्रावर रासहिा. 

कवी रेर्व्ह. नारायि वामन सटळक आसि िक्ष्मीबाई सटळक यानंा 
सिस्ती धमातीि अनेक पंसथयानंी स्वीकारिं. नारायि वामन सटळक 
यानंी सिस्ती धमाच्या भारतीयीकरिािा महत्तव सदिे. कसववृत्तीचे 
अिल्याम ळे भजन कीतगन या भारतीय पूजापितीने त्यानंी भारतीय 
सिस्ती व परदेिी सिस्तप्रिारकाचं्या हृदयािा हात घातिा होता. 
िक्ष्मीबाई सटळकानंी आपल्या समस्कीि स्वभावाने व िेखनाने अनेकानंा 
प्रजकिे होते. त्याम ळे हे सटळक दापंत्य मराठी िमाजािाही परके वाटिे 
नाही. पसंडता रमाबाई कवसयत्री अिल्या ; तरी िामासजक कायाबाबत 
त्याचं्या सवचाराचंी धार प्रखर होती. प्रसतकूि पसरस्स्थतीवर मात करीत 
आिेिी, अत्यंत स्वच्छ व स्पष्ट सवचार व चासरत्र्याची एक तरुि सवधवा, 
कमगठ िमाजािा आर्व्हान देते. 'बायबि' िारखा सिस्ती धमगगं्रथ, 
एकटीच्या बळावर, मराठीत भाषातंर करायिा घेत, त्यातही भारतीय 
धमाच्या िंकल्पना नाकारीत पूिगत्वाि नेते, ही सतची ताकद अजमावता 
प रुषप्रधान िंस्कृतीची दमछाक झािी अििार. अन्य क िा प रुषािा 
आपिं मानर्ण्यापेक्षा, त्या सिस्तािाच आपिं मानतात. याबाबतीत 
रमाबाईंची त िना िंत मीराबाईंिी होऊ िकेि. धमगगं्रथाचंा पर्डा 
अििेल्या प रुषप्रधान मानसिकतेिा सदिेल्या आर्व्हानाम ळे प्रहदू व सिस्ती 
धमासधकाऱ्याचंा प रुषी अंहकार द खाविा रे्िा होता. त्याम ळे रमाबाईंच्या 



सवरोधात रि माजिे. रमाबाईंनी सिस्ती धमात प्रवेि केल्याम ळे वैसदक 
धमाचे असभमानी अििेल्या िोकमान्य बाळ र्ंर्ाधर सटळक याचंाही 
रमाबाईंवर रोष होता. आपल्या िमाजािाठी एका िभ्य, सवद्वान स्त्रीने 
आपल्याच धमाचा अविंब करीत जीवन जर्िे पिंत केिे अिते; तर खूप 
मोठे कायग होऊ िकिे अिते. अिा सवश्वाि िोकमान्य सटळकानंा वाटत 
अििा पासहजे. तथासप याच धमातीि दासंभकतेचा अन भव र्ाठीि 
अिल्याने रमाबाईंनी तो धमग िोडिा, हेही सततकेच खरे आहे. 

कवी नारायि वामन सटळक याचं्याबरोबरही पंसडता रमाबाईंचा वाद 
झािा होता, तो सिस्तािा व सिस्तसवचारानंा भारतीय रंर् 
चढसवर्ण्याबाबत! भारतीय भाषा िंस्कृतीचा प रस्कार करीत जर्िाऱ्या 
पसंडता रमाबाईंनी सिस्तसवचारानंा भारतीय धमगिंकल्पनाचंा िेप 
िावर्ण्याि नकार सदिा. भारतीय िंकल्पनातूंन सिस्तसवचार सवकसित 
करर्ण्यात काहीच रै्र नाही अिी नारायि वामन सटळकाचंी भसूमका होती. 
रमाबाईंनी आरती-ओवी-अभरं् हे रचनाप्रकार स्वीकारिे; पि िंकल्पना 
मात्र स्वीकारल्या नाहीत. प्रहदू धमातीि मूतीपूजा, प जाऱ्याचंा 
दासंभकपिा, देवापयंत पोहोचर्ण्याि िार्िारा मध्यस्थ, यापेक्षा, देवािी 
थेट िंवाद िाधिं सिस्ती धमात िक्य आहे अिे त्यानंा वाटिे. वयाच्या 
सविार्व्या वषापयंत आई-वसडि-बहीि-भाऊ याचं्या आधारावर रमाबाईंना 
त्याचं्या मृत्य नंतर स्वतःच्या सनिगयािाठी, द िऱ्याच कोिावर सविंबनू 
राहावं िार्िं नाही. बािपिापािून भोर्िेल्या प्रसतकूि पसरस्स्थतीने 
त्यानंा खंबीर मनाची, िमतोि सवचारिक्ती व सववेकाची देिर्ी समळािी 
होती. त्याम ळे सिस्तािी थेट िंवाद िाधिे त्यानंा असधक पिंत पडिे 
अिाव.े 

प ढे तर रमाबाईंनी आपिा जीवनाधार म्हिून सिस्तािाच स्वीकारिे. 
त्या सिस्तावर पूिगपिे सविंबून राहू िार्ल्या. सिस्तािा त्यानंी इतके 
मानिे, इतके सजवंत केिे की त्यावर त्यानंी स्वतःचे चैतन्य जार्ते ठेविे. 
मान्यवर िेखक सव.द. घाटे म्हितात, 'महाराष्ट्रात नारायि वामन 



सटळक व पसंडता रमाबाई सिस्ती झािे. पि त्यानंी सिस्तािाच प्रहदू 
केिे.' पौवात्य देिातीि सिस्त आसि सिस्ती धमग त्यानंी स्वीकारिा 
खरा, पि भारतीय िंस्कृतीिा ते पारखे झािे नाहीत. या िंदभात त्यानंी 
सिस्तािा प्रहदू अथवा भारतीय केिे होते. आज प्रहदू-सिस्ती-म ििमान 
या िंकल्पना म ळावते आहे. हे िवग धमग िेवटी एकाच ईश्वराकडे जािारे 
आहेत, हे िोकानंा कळू िार्िे आहे. धमगगं्रथातंीि समथकानंा नवे अथग 
िावर्ण्याचे प्रयत्न होत आहेत. िेवटी मसहमा काळाचा अितो. हा काळ 
आपल्या कतृगत्वाने र्ोठवर्ण्याचा प्रयत्न प्रज्ञावंत करीत अितात. कवसयत्री 
िरोसजनी नायडू यानंी पसंडता रमाबाईंना श्रिाजंिी अपगि करताना 
काढिेिे उद्गानर िूचक आहेत. त्या म्हितात, 'पसंडता रमाबाई म्हिजे, 
भारतीय िंताचं्या मासिकेतीि एक सिस्ती िंत आहेत.' रमाबाईंचे हे 
िंतत्व भारतीय मान्य करतात, यात िंदेह नाही. 

आज 'र्व्यसक्तस्वातंत्र्य' हे बदित्या काळाचे ब्रीद बनिे आहे. त्याम ळे 
एक र्व्यसक्त म्हिून, पसंडता रमाबाईंनी माडंिेिे सवचार आजही स्तृत्य व 
पे्ररिादायी आहेत. त्याम ळे त्याचं्या धमांतराने रै्रिमज होर्ण्याचा प्रश्न 
उद्भ वत नाही. पसंडता रमाबाई नामक एका मनस्स्वनीचे अंतरंर् िमजून 
घेताना अिा कोिताही प्रत्यवाय उपस्स्थत होऊ नये अिे वाटते. 

'पसंडता रमाबाई: र्व्यसक्तत्व: आसि िासहत्य' अिा माझा एक गं्रथ 
प्रसिि झािा आहे. पसंडता रमाबाईंच्या िासहत्यावर मी माझा एम्.सफि. 
चा िोधसनबधं, अथात प्रबसंधका सिसहिी होती. त्याचं्या िामासजक व 
आध्यास्त्मक स्वरूपाच्या कायावर मिा जास्त िक्ष कें सद्रत करता येिे 
त्यावेळी िक्य नर्व्हते. पसंडता रमाबाईंना अनेक भाषा अवर्त होत्या. 
सवसवध भाषातिे त्याचें िासहत्य पासहिे तरी िक्षात येते, ती त्याचंी 
िमाजासवषयी, स्स्त्रयासंवषयी त्यानंा अििेिी कळकळ िमाजाच्या 
वैचासरक उत्थापनािाठी त्यानंी माडंिेिे सवचार आजही आपल्यािा 
प्रभावीत करतात. महाराष्ट्र राज्य िासहत्य आसि िंस्कृती मंडळाने 
'महाराष्ट्राचे सिल्पकार' या योजनेत पंसडता रमाबाईंचे चसरत्र िेखन 



करर्ण्याि िासंर्तिे; तेर्व्हा पसंडता रमाबाईंच्या जीवनाचा व िासहत्याचा 
प नि धाडंोळा घेताना, त्याचं्या कतृगत्वाची, र्व्यसक्तत्वाची, वैचासरकतेची 
आजही िमाजािा र्रज आहे याची जािीव झािी. हे छोटेखानी चसरत्र 
सिसहताना जो आनंद व जी पे्ररिा समळािी, ती आजच्या सपढीिाही 
समळेि अिी आिा आहे. 

-िॉ. शिशिशिया कार्व्हािो 
           विई 
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स्री-स्वातंत्र्याचा पशहिा स्वर 

 
१८६६ िािी 'पायोसनयर' या इंग्रजी वृत्तपत्रात एक बातमी प्रसिि 

झािी होती. "अयोध्येत दसक्षिेतून एक मोठा पंसडत आिा आहे. 
त्याच्याबरोबर त्याची पत्नी, अठरा व आठ वषाच्या अिा दोन कन्या व 
िोळा वषाचा म िर्ा आहेत, त्या िवांना सकत्येक गं्रथि िा तोंडपाठ 
येतात. एका िभेत त्या पसंडताने हजारो श्लोक पाठ म्हटिे. धाकट्या 
म िीनेि िा आपल्या वयाप्रमािेच श्लोक स्पष्ट व ि ंदर रीतीने म्हटिे." 

या बातमीत क िाही र्व्यक्तीचे नाव सदिेिे नाही. परंत  िंस्कृतसवद्या व 
भाषा पारंर्त अिा अनंतिास्त्री डोंर्रे याचं्या क ट ंबासवषयीची ही बातमी 
आहे. 'धाकटी म िर्ी' म्हिजे रमाबाई आहेत. मराठी क ट ंबात जन्माि 
आिेल्या, िंस्कृत भाषा अवर्त केिेल्या रमेिा पसहिी प्रसििी अिी 
एका इंग्रजी वृत्तपत्रात समळािी आसि त्यानंा त्यासवषयी काही मासहतीही 
नर्व्हती. त्याचें पदभ्रमि चाििेिेच होते. 

१८७८ िािी ज िै मसहन्यात म ंबईतीि दैसनकात प नि एक बातमी 
झळकिी. 'हल्ली कोिकत्याि रमाबाई नावाची कोिी मराठी स्त्री आिी 
आहे. सतने किकत्तयाि काही सदवि म क्काम करून तेथीि सवद्वान 
मंडळीि चसकत करून िोडिे आहे. बाई िंस्कृत भाषा बोिते. जार्च्या 
जार्ी िंस्कृत कार्व्य करते. सतचे वय वीि वषाचे अिून ती असववासहत 
आहे. महाराष्ट्रीय अििी तरी कनाटक प्रातंातून आिी आहे.' 

या बातमीने महाराष्ट्रात खळबळ उडािी. स्त्री अिूनि िा िंस्कृत 
भाषा किी सिकिी ? अजूनही असववासहत किी ? किकत्तयापयंत 
मराठी बाई पोहोचिी किी ? ज्या काळात म िीचा जन्म झाल्याि नाकं 
म रडिी जात होती. ज्या काळात बािसववाह होत होते. म िीिा 
असववासहत ठेविे पाप िमजिे जात होते, पसतसनधनानंतर िती जार्ण्यात 
धन्यता मानिी जात होती. स्त्रीने सिक्षि घेिे, घराबाहेर-र्ावाबाहेर 
पडिे, प्रवाि करिे सनसषि मानिे जात होते, त्या काळात एका स्त्रीची 



सवद्वता बरं्ाििारखा प रोर्ामी प्रातं स्वीकारतो. हे िारे मराठी िमाजािा 
सवस्मयचसकत करिारे होते. ही द िरी बातमी म्हिजे पंसडता रमाबाईंच्या 
स्त्रीसिक्षिसवषयक व िमाजोन्नसतसवषयक त्याबरोबर िासहत्यसवषयक 
कायाचा पूवगिूर होता. 

किकत्ता ही त्यावेळी भारताची राजधानी होती. बरं्ाि हा ि धारिेत 
अगे्रिर अिा प्रातं होता. राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र सवद्यािार्र, 
केिवचंद्र िेन, कािीचरि बनॅजी यािारख्या सवचारवंतानंी ब्राह्मोिमाज 
स्थापन करून धमग-स्त्री-िमाजसवषयक ि धारिेचे िूतोवाच केिेिे होते. 
या पाश्वगभमूीवर रमा नामक तरुिीचे आपिा भाऊ श्रीसनवाि िास्त्री 
याच्याबरोबर १८७८ िािी किकत्तयात आर्मन झािेिे होते. या 
दोघानंाही हा प्रातं अनोळखी होता. भारत भ्रमि करीत ते येथे आिे होते. 
दोघेही िंस्कृत भाषा व सवद्या प्राप्त केिेिे होते. ज्या काळात स्त्रीिा 
सिक्षिापािून वंसचत ठेविे जात होते. त्या काळात वीि वषाच्या या 
तरुिीिा अठरा हजार श्लोक म खोदे्गत होते. भारतभ्रमि करीत ही भावंडं 
येथे आिी होती. व एका सवद्वत् िभेत आपल्या पासंडत्याची प्रसचती सतने 
सदिी होती. 

किकत्तयात एका देवळात ही दोन्ही भावंडं आिी. एका वस्त्रासनिी 
आिेल्या रमेने आपल्या िंस्कृत ज्ञानाने व िंभाषिाने च िूक दाखसवताच 
किकत्ता िहरात ही बातमी वाय वेर्ाने पिरिी. उपािमारीने कृि 
झािेल्या; परंत  ज्ञानाच्या तेजाची चमक अििेल्या त्याचं्या म दे्रवरीि भाव 
प रोर्ामी किकत्तावासियानंी ओळखिे. एका तरुिीिा धमगगं्रथाचें ज्ञान 
आहे कळल्यावर किकत्तयाच्या सिनेट हाऊिमध्ये त्याचं्या स्वार्तािाठी 
एक खाि जाहीर िभा आयोसजत करर्ण्यात आिी. िभेत र्व्यािपीठावर 
प्रो. टाने, प्रो. र्ौ. पसंडत महेिचंद्र न्यायरत्न बििे होते. प्रो. टोन यानंी 
इतर पसंडताचं्या िाहाय्याने स्वार्तपर िंस्कृत श्लोक रचिा व म्हटिे. 

यया भवत्या चसकतः पस्र्ण्डता ईदश्या वयम् | 
ततो भर्व्यामहे िाक्षात् वतगते ऽत्र िरस्वती || 



(हे मोठमोठ्या पसंडतानंा थक्क करिाऱ्याि म िी; येथे िाक्षात िरस्वती 
अवतरिेिी आहे..) 

ते प ढे म्हिािे 'मी स्वतः जरी म्िेंच्छ अििो; तरी मी आजपयंत 
पसंडताचं्या सवद्वतेचे प्रदिगन पासहिे आहे. परंत  आपल्यािारखे उदाहरि 
प्रथमच पाहात आहे, कार्व्यरचनेतून आपिी स्त ती करर्ण्याि मी अिमथग 
आहे. मी आपिाि नमस्कार करतो. 

यावर रमेने त्वसरत परंत  नम्रपिे ित्कारािा िंस्कृतात उत्तर सदिे. 
नाहं िरस्वती िाक्षात मन्यध्वे मा ंन िारदाम् 
प्रकत  तस्याः िभामध्ये एको ऽहं पसरचासरका. 
(मी िरस्वती नाही वा िारदाही नाही. या िरस्वती मंसदरातीि मी, 

सवदे्यची एक नम्र उपािक आहे. िेसवका आहे.) सतच्या अस्खासित िंस्कृत 
वािीने िारी िभा अवाक् झािी. सतचे वकृ्तत्व, कसवत्व व पासंडत्य पाहून 
तेथे उपस्स्थत अििेल्या सवद्वानानंी या वीि वषीय तरुिीिा 'पसंडता 
रमाबाई िरस्वती' हा सकताब बहाि केिा आसि रमाबाईंच्या आई-
वसडिानंी सतिा सिक्षि देर्ण्यािाठी केिेल्या पसरश्रमाने आसि प्रयािाचे, 
इतकी वष े िहन केिेल्या वनवािाचे आसि तपियेचे याप्रिंर्ी िाथगक 
झािे. याच क्षिापािून पसंडता रमाबाईंच्या िमाजि धारिेच्या कायािा 
ि रूवात झािी. त्यानंतरच्या अनेक िभामंध्ये, पसंडता रमाबाईंनी प्राचीन 
कािातीि स्त्रीिा िमाजात सकती महत्तवाचे स्थान होते, बािसववाहाने 
स्स्त्रयाचं्या प्रर्तीचे िवग मार्ग किे क ं सठत झािे, अिे स्पष्टपिे िारं्ायिा 
ि रूवात केिी. वैसदक वाङ मरयाचा रमाबाईंचा र्ाढा अभ्याि होता. 
त्याचें सवचार ऐकून िभा सदपून जात अिे. देिभक्त आनंद मोहनदाि 
यानंी बोिसविेल्या एका िभेत रमाबाईंना बरं्ािी भाषेत मानपत्र देर्ण्यात 
आिे. इंग्रज आमदानीत स्स्त्रयािंाठी बोिसविेिी ही पसहिीच िभा 
होती. स्त्रीच्या स्वतंत्र सवचाराचा पसहिा स्वर... अिा घराबाहेरीि.. 
िामासजत मेळार्व्यात, उमटिा अन् त्या अनंतात सविीन होईपयंत घ मतच 
रासहिा. 



शवदु्यल्ितेचा जन्म 

 
अनंतिास्त्री डोंर्रे हे म्हैिूर िंस्थानातीि माळहेरंब येथीि रसहवािी 

होते. ते वेदाध्ययन व िेती करिारे कोकिस्थ सचत्पावन ब्राह्मि होते. 
प्रचसित पितीन िार, एका बासिकेिी त्याचंा सववाह झािा होता. प ढे ही 
म िर्ी मरि पाविी. अनंतिास्त्री यानंा सवद्याप्राप्तीची आि होती. त्याम ळे 
घरातीि कटकटींपािून पळून जाऊन त्यानंी शंरे्रीच्या िंकराचायांच्या 
मठात प्रवेि केिा. तेथून त्यानंी प िे र्ाठिे. द िऱ्या बाजीरावाचें र् रू 
वेदिास्त्रिंपन्न रामचंद्रिास्त्री िाठे याचें ते सिष्ट्य बनिे. 

रामचंद्रिास्त्री प र्ण्यातीि पेिर्व्याचं्या राजवाड्यात राजघरार्ण्यातीि 
स्स्त्रयानंा िंस्कृत सिकसवर्ण्यािाठी जात. तो काळ अिा होता की, 
िवगिामान्य वर्ातीि स्स्त्रयानंा सिकसविे जात निे. तिी िोयही नर्व्हती. 
राजघरार्ण्यातीि स्स्त्रया थोड्या फार सिकत. 

पेिर्व्याचं्या राजवाड्यात बाजीरावाचं्या पत्नी वाराििीबाई यानंा 
िाठेिास्त्री िंस्कृत ‘रघ वंि’ सिकवीत. आपल्या र् रंुबरोबर 
अनंतिास्त्र्यानंीही राजवाड्यात अनेकदा प्रवेि केिेिा होता. 
वाराििीबाईंना िंस्कृत श्लोक म्हिताना त्यानंी पासहिे, ऐकिे, तेर्व्हाच 
त्यानंी मनािी सनिय केिा, की, आपल्या पत्नीिाही िंस्कृत सिकवायचे. 
त्या काळातिा, त्याचं्याप रता तरी हा सनिगय धाडिीच म्हिायिा हवा. 

आपल्या घरात योग्य तो प्रसतिाद न समळाल्याने अनंतिास्त्री 
घराबाहेर पडिे होते. दहा वषपेयंत ते घराबाहेर होते. कािातंराने 
आपल्या र्ावी, मंर्िोरिा परतत अिताना; ते पैठि र्ावी थाबंिे होते. 
तेथे माधवराव अभ्यंकर या एका ब्राह्मिािी त्याचंी भेट झािी. अभ्यंकर 
क ट ंब कािीयाते्रिा सनघािे होते. अनंतिास्त्री सवध र आहेत हे कळल्यावर 
त्यानंी आपल्या उपवर म िीचा हात हातात घेर्ण्याि त्यानंा सवनंती केिी. 
अनंतिास्त्रींनी त्यानंा होकार सदिा, व अभ्यंकराचंी अंबा नावाची म िर्ी 
िक्ष्मीबाई झािी. 



अनंतिास्त्री परंपरावादी अिूनही ि धारकी प्रवृत्तीचे होते. 
धमगिास्त्रािा अन िरून जरी ते जर्त होते, तरी आपल्या पत्नीिा िंस्कृत 
धमगगं्रथातीि ज्ञानही देत होते. त्याचें हे वार्िे एका पसंडताने त्याचं्या 
र् रूिा िासंर्तिे. र् रंूनी त्यानंा आपल्या िमोर उभे राहून पसंडताचं्या 
िभेत आपि केिेल्या ‘पापा’ ची, म्हिजे बाईिा धमगगं्रथ सिकसविे; या 
पापाची कब िी द्यावी अिे िासंर्तिे. त्याप्रमािे अनंतिास्त्री त्याचं्यािमोर 
हजर झािे. आपल्या पत्नीिा आपि का सिकसवतो, व त्यात काही रै्र 
नाही, हे त्यानंी चारिे पंसडताचं्या िमोर िासंर्तिे. त्यानंा आपि 
धमगगं्रथातंीि अवतरिे सिकसवतो. श्र ती, स्मृसत, प रािे, रामायि, 
महाभारत इ. चा अभ्याि करर्ण्याचा स्स्त्रयानंा असधकार अिल्याचे त्यानंी 
िासंर्तिे. आपल्या र् रूचे मन वळसवर्ण्यात अनंतिास्त्री यिस्वी झािे व 
स्त्रीसिक्षिाचा मार्ग त्यानंी ख िा केिा. 

अनंतिास्त्री मंर्िोरिा राहात अित. परंत  म्हैिूरच्या िीमेवर, पसिम 
घाटाच्या सिखरावरीि र्ंर्ामूळ या डोंर्राळ प्रदेिात हे डोंर्रे क ट ंब 
येऊन रासहिे. यासठकािी त्यानंा खडतर सदवि कंठावे िार्िे. येथे 
प्रहस्त्र श्वापदाचें भय अिे. तथासप याच सठकािी त ंर्भदे्रच्या तीरावर वयाने 
छोट्या अििेल्या िक्ष्मीबाईंच्या तोंडून िंस्कृतचे िमध र स्वर उमटत 
रासहिे. िंस्कृत सिकर्ण्याि िक्ष्मीबाईंनी अनंतिास्त्र्यानंा चारं्िा 
प्रसतिाद सदिा. 

अनंतिास्त्रीनी याच सठकािी एक छोटेिे घर बाधंिे. भातिेती व 
नारळाची िार्वड यावर त्याचंा उदरसनवाह चािे. तीथगके्षत्राची जार्ा 
अिल्याने अनेक याते्रकरू येथे येत. अनंतिास्त्री स्वतः त्याचंी िेवा 
करर्ण्याि सिि अित. तेरा वषपेयंत ते येथेच राहात होते. र्ंर्ामूळ र्ावी 
त्याचें क ट ंब सवस्तारत रे्िे. त्यानंी िहा म िं झािी. कृष्ट्िाबाई (१८४९) 
श्रीसनवाि (१८५०) आसि रमाबाई (१८५८) अिी तीन अपत्ये जर्िी. 
बाकीची तीन िहानपिीच मरि पाविी. रमाबाईंचा जन्मसदवि २३ 
एसप्रि होता. 



याते्रकरंूना दानधमग करर्ण्यात अनंतिास्त्रींनी आपिी िंपत्ती 
घािविी. त्याम ळे र्ंर्ामूळ िोडून आपल्या क ट ंबािह त्यानंा तीथगयात्रा 
करीत सफरावे िर्ािे. त्यावेळी रमा फक्त िहा मसहन्याचंी होती. घर 
िोडताना त्यानंी रमेिा एका वेताच्या टोपिीत घािून एकाच्या डोक्यावर 
ती टोपिी सदिी होती. रमाबाईंच्या आय ष्ट्यातीि प्रवाि अिा ि रू झािा. 
या प्रवािानेच सतिा अन भविम ि बनसविे. नंतर तर सतच्या कतृगत्वाने 
प्रभासवत होऊन िाऱ्या जर्ाने सतिा डोक्यावर घेतिे. 



दुदैवािी िामिा 

 
अनंतिास्त्री आपल्या पसरवारािह दसक्षि भारताच्या कोनाकोपऱ्यात 

भ्रमि करीत होते. क ठेतरी देवळात उतरून प रािे वाचून जपजाप्य 
करून दररोजचे अन्न समळवीत अित. या काळात अनंतिास्त्री व 
िक्ष्मीबाई यानंी आपल्या म िाचें सिक्षिही केिे. अनंतिास्त्रींचा द िरा 
सववाह वयाच्या चर्व्वेचाळीिार्व्या वषी झािा होता. वाढत्या पसरवाराच्या 
सववंचनानी ते आता थकत चाििे होते. िंस्कृत सवद्यािंपन्न अििेल्या 
िक्ष्मीबाईंनी या सवदे्यचे बाळकडू रमेिा पाजायिा ि रूवात केिी होती. 
रमेच्या तल्लख ब िीने अवघ्या बारार्व्या वषी अठरा हजार श्लोक म खोद्गदत 
केिे होते. ‘पायोसनयर’ वृत्तपत्राने १८६६ िािी सदिेिी बातमी 
रमाबाईिंबधंीची होती. वयाच्या आठर्व्या वषी आपल्या बापाप्रमािेच ि ंदर 
व स्पष्ट श्लोक ती उच्चारू िार्िेिी होती. 

आईबाबाचं्या िहवािाबरोबरच सनिर्ाच्या ख ल्या िाळेत सवसवध 
अन भवाचें सिक्षि रमेिा समळत रे्िे. सनिर्ग-पि -पक्षी याचं्या 
िहवािाम ळेच सतच्यातीि कसववृत्तीिा खतपािी समळत रे्िे अिावे. 
तिेच कौट ंसबक व िामासजक प्रसतकूितेच्या धर्ीत तावनू ि िाखून सतचे 
र्व्यसक्तमत्तव िमृि बनत रे्िे. 

अनंतिास्त्रींना धमगगं्रथ जरी अवर्त अििे, तरी केवळ ब्राह्मि 
अिल्याम ळे अंर्मेहनतीचे काम ते करू िकत नर्व्हते. जो काही 
थोडाथोडका पैिा कमविेिा होता; तो देवाब्राह्मिानंा दान करर्ण्यात 
त्यानंी घािविा होता. घरातीि मूल्यवान वस्तू त्यानंा सवकार्व्या िार्ल्या 
होत्या. हातात काही चादंीची व ताबं्याची नािी तेवढी उरिी होती. 
कीडिेिे अन्न ते सवकत आिीत आसि सिजवनू खात. नंतर तर अिे 
सदवि आिे की, घरात एक दािाही सिल्लक रासहिा नाही. पसरस्स्थती 
इतकी पराकोटीची प्रसतकूि होती; की, उपािमारीने आपल्या डोळयानंी 
आपिा मृत्य  बघिे त्याचं्या हातात रासहिे होते. मर् क ट ंबातीि 



िाऱ्यानंीच ठरसविे; की, दासरद्र्यात सखतपत इथे मरर्ण्यापेक्षा क िाच्या 
नजरेि येिार नाहीत; अिा जंर्िात जाऊन तेथेच मरायचे. 

र्ंर्ामूळिारख्या सनजगन प्रदेिात िक्ष्मीबाईंच्या व श्रीसनवाि व रमेच्या 
िंस्कृत अध्ययनाचे िूर घ मिे होते. या अनौपचासरक सिक्षिाचा त्याचं्या 
पोटापार्ण्यािाठी त्यानंा उपयोर् करता येत नर्व्हता. िेवटी मृत्य ची प्रसतक्षा 
करर्ण्यािाठी त्यानंा सनजगन अिा जंर्िात जािे भार् पडिे. 

र्व्यंकटसर्रीच्या सिखरावर वििेल्या सतरूपतीिारख्या पसवत्र 
के्षत्रातीि आपिे वास्तर्व्य िोडून अनंतिास्त्रीचे क ट ंब केवळ मृत्य च्या 
िोधात घनदाट जंर्िात आिे. अकरा रात्री आसि सदवि ते केवळ 
जंर्िी खजूर, पाने खाऊन व पािी सपऊन रासहिे. िारीसरक व मानसिक 
यातनातूंन जात ते जर्त होते. अनंतिास्त्री खूप म्हातारे व अिक्त झािे 
होते. त्यानंा अंधत्व आिेिे होते. एखाद्या पसवत्र क ं डात उडी घेऊन जीव 
देर्ण्याचा सवचार ते करीत होते. क ट ंबातीि इतरानंीही त्याच पितीने 
आत्महत्या करावी वा आपापल्या वाटेने सनघून जावे अिा सवचार त्यानंी 
केिा होता. प्रहदूधमगिास्त्रान िार पसवत्र क ं डात ब डी मारून जीव देिे 
आत्महत्या िमजिी जात नर्व्हती. त्याम ळे हाच मार्ग िवांना र्व्यवहायग 
वाटिा. त्याम ळे अनंतिास्त्रींनी प्रथमतः ब डी मारर्ण्याचा सनिगय घेतिा. 
रमा िवात धाकटी. त्याम ळे िवात िेवटी उडी मारर्ण्याचे सतच्या नसिबात 
होते. 

अनंतिास्त्र्यानंा नीट सदित नर्व्हते. त्यानंी आपल्या धाकट्या म िीिा, 
रमेिा आपल्या कवेत घेतिे. सतचे डोके आपल्या हातात घेतिे. सतच्या 
चेहऱ्यावर मायेने हात सफरवीत सवि हृदयाने ते म्हिािे, “माझ्या 
िाडक्या म िी ! नेहमीच िक्षात ठेव. तू माझी िवात धाकटी , िाडाची 
म िर्ी आहेि. मी त िा देवाच्या हाती िोपसवतो. तू त्याची आहेि. 
आय ष्ट्यभर तू त्याची िेवा कर.” त्यानंा प ढे बोििे अिक्य झािे. त्यानंी 
आपल्या म िानंा नेहमीच ित्यवचनी रहार्ण्याि सिकसविे होते. 



अनंतिास्त्री आपल्या मृत्य ची तयारी करीत होते. त्यािाठी प्रचतन 
करीत होते. तेर्व्हा श्रीसनवािच्या मनात सवचार चमकिा. तो म्हिािा, 
“आपिे वडीि दासरद्र्याने प्रपजून, सपचून जाऊन आत्महत्या करीत आहेत. 
हे सवदारक दृश्य आपल्यािा बघविार नाही.” आपल्या जातीचा, विाचा, 
धमाचा िर्ळा असभमान दूर ठेवनू त्याने काम करर्ण्याचा सनिय केिा. 
अनंतिास्त्र्यानंा चािर्ण्याचेही त्राि नर्व्हते. श्रीसनवािने त्यानंा खादं्यावरून 
वाहून आििे. ते जंर्िातून बाहेर पडत होते. बाहेर पडर्ण्याि त्यानंा दोन 
सदवि िार्िे. त्याही अवस्थेत त्यानंा वाटत होते., की, सनदान वाघ, 
िाप, वा इतर प्रहस्त्र प्रार्ण्यानंी तरी आपिे आय ष्ट्य िंप ष्टात आिावे. परंत  
तिे झािे नाही. ते जंर्िाच्या पायथ्यािी आिे. 

उपािमार आसि आय ष्ट्यभर उपििेिे कष्ट याम ळे आिेिा िीि, 
याम ळे अनंतिास्त्र्याचंा मृत्य  जवळ येत चाििा होता. र्ावाजवळच्या 
एका देवळात ते आिऱ्यािाठी थाबंिे. तेथीि प जाऱ्याने त्यानंा तेथे 
टेकर्ण्याि मनाई केिी. तेथून ते आिखी एका पडक्या देवळापािी आिे. 
तेथे प्रहस्त्र श्वापदे रात्री आश्रयािाठी येत अित. त्या जार्ी ते चार सदवि 
रासहिे. त्याचंी अिहाय अवस्था ओळखून एक तरूि ब्राह्मिाने त्यानंा 
थोडे खावयाि सदिे. अनंतिास्त्र्यानंा खूप ताप आिेिा होता. त्यानंा 
पािी व िाखर हवी होती. िाखर समळािी नाही. एक पािी सदिे. त्यावर 
त्यानंी आपिा प्राि िोडिा. 

या क ट ंबाची द रावस्था इतकी होती की त्यानंा जरी िंस्कृत ज्ञात होते. 
तरी त्याचं्या ब्राह्मि अिर्ण्याची िंका यावी तिी पसरस्स्थती सनमाि 
झािेिी होती. त्यानंा मदत करर्ण्याि प ढे आिेिा तरुि ब्राह्मि 
अनंतिास्त्र्याचं्या मृतदेहाचे अंत्यसवधी करर्ण्याि कचरत होता. मृत्य पूवी 
अनंतिास्त्र्यानंी िंन्यािािी दीक्षा घेतल्याम ळे धमगिास्त्रान िार त्याचं्या 
पे्रताचे दफन करिे आवश्यक होते. त्या तरुि ब्राह्मिाने इतर तरुिाना 
अनंतिास्त्रींचे पे्रत प रर्ण्यािाठी खड्डा खिर्ण्याि िासंर्तिे. श्रीसनवािने 
आपल्या एका धोतरामध्ये वसडिाचें पे्रत र् ंडाळिे आसि दफनािाठी दोन 



मिैपयंत आपल्या खादं्यावरून वाहून नेिे. र्ावापािून दूर एका नदीकाठी 
त्यानंी वसडिानंा प रिे. जंर्िातून बाहेर पडताना वसडिाचंा अस्स्थपंजर 
मृतवत् देह श्रीसनवािने खादं्यावरून वाहून आििा होता. आता त्याचंा 
मृतदेहही त्यािा वाहावा िार्िा. 

अनंतिास्त्र्याचें दफन झािे; त्याच िंध्याकाळी िक्ष्मीबाईही तापाने 
फिफिल्या. त्यानंा वाटिे आता आपिही काही जास्त सदवि राहािार 
नाहीत. हृदयावर दर्ड ठेवनू ही सतन्हीं म िं आपल्या आईिा घेऊन 
सनघािी. त्या र्ावातून ते बाहेर पडिे. अन्नाच्या व कामात िोधात त्यानंा 
भटकावे िार्िार होते. एका दयाळू माििाने त्यानंा अन्न व प्रवािािाठी 
पैिे सदिे. तेथून ते रायपूरिा आिे. सनरािा आसि उपािमार यानंी ते 
पीडिे होते. भाऊ तर अिक्तपिाम ळे काही काम करू िकत नर्व्हता 
आसि अजूनही भीक मार्र्ण्याचे धैयग त्याचं्याकडे नर्व्हते. भकू आसि ताप 
याम ळे आईची होिारी तडफड म िानंा बघवत नर्व्हती. आईिा केवळ 
घािभर अन्न हवे होते. तेही त्यानंा समळू िकत नर्व्हते. 

िक्ष्मीबाईंनी बाजरीच्या भाकरीचा त कडा मार्र्ण्यािाठी रमेिा 
िेजारच्या एका घरात पाठसविे. रमा तेथे रे्िी. पि भाकरीच्या 
त कड्यािाठी; सतच्या तोंडून िब्द फ टत नर्व्हता. मोठ्या धैयाने सतने 
आपिे अशू्र आवरून धरिे होते. त्या घरातीि बाईंने रमेिा पे्रमाने 
सवचारिे. त िा काही खायिा हवे का ? रमा म्हिािी, हो! फक्त 
बाजरीच्या भाकरीचा त कडा. बाईंनी तो सदिा. त्याबरोबर रमेने धूम 
ठोकिी., व आपल्या आईिा सतने भाकरी आिून सदिी. सतची आई 
इतकी अिक्त झािी होती की, सतिा भाकरीही खाता येत नर्व्हती. एके 
सदविी तापाचा कहर झािा. त्यात िक्ष्मीबाई बेि ि होऊन काही 
सदविातच मरि पावल्या. त्याचंा अंत्यसवधी तर अनंतिास्त्राचं्या 
अंत्यसवधीपेक्षा द ःखद होता. र्ावातीि दोन ब्राह्मि फक्त मदतीिा आिे. 
श्रीसनवाि होताच. उंचीने कमी अििेल्या रमेने सतरडीिा आपल्या 



डोक्याचा आधार देऊन चौथा ‘खादंा’ सदिा आसि तीन मिै अंतरावर 
अििेल्या स्मिानभमूीत त्यानंी पे्रत नेिे. 

१८७४ िािी अनंतिास्त्र्याचंा आसि त्याचं्यानंतर अर्दी िहा 
मसहन्यातच िक्ष्मीबाईंचा झािेिा मृत्य  म्हिजे त्याकाळचे भकूबळी होते. 
िोळा वषीय रमेने पासहिेिे व अन भविेिे हे पसहिे भकूबळी ! 

कृष्ट्िाबाई ही श्रीसनवाि व रमेची थोरिी बसहि. सतचे िग्न झािे होते. 
िग्न झाल्यापािून द दैव सतच्या पाठीि िार्िे होते. आपल्या जावयाने 
सवद्याभ्याि करावा अिी अनंतिास्त्र्याचंी इच्छा होती. पि त्याचे 
अभ्यािात िक्ष नर्व्हते. वाईट िंर्तीम ळे एकदा तो घरातून पळून रे्िा. 
िग्नािा तेरा वषे होऊन रे्ल्यावर मर् तो आपिी बायको मार्ायिा 
आिा. परंत  कृष्ट्िाबाई त्याच्याबरोबर रे्िी नाही. श्रीसनवािचे िग्नही 
अठरार्व्या वषी झािे होते. पि श्रीसनवाििा ती म िर्ी आवडत नर्व्हती. 
आसि तीही या भटक्याचं्या भ्रमंतीत िहभार्ी होर्ण्याि राजी नर्व्हती. 
त्याम ळे आईवसडिाच्या मृत्य नंतर ही सतन्ही भावंडे एकमेंकािाठी उरिी. 
त्यातच १८७५ मध्ये कृष्ट्िाबाईंना कॉिरा झािा; व त्यात ती मरि पाविी. 
आता श्रीसनवाि आसि रमा याचंा भारतभर पायी पायी प्रवाि ि रू झािा. 

श्रीसनवािचे तारुर्ण्यातीि पीळदार िरीर उपािमार व उपाि-तपाि 
यानंी अिक्त झािे होते. तो क ठेतरी काहीिं काम करीत अिे. तरीही 
अनेक सदवि त्यानंा अन्नासवना घािवावे िार्िे. चार रुपये मसहना अिे 
त्यािा क ठिे काम समळत अिे. त्याम ळे पार्ण्यात सभजविेिे दािे व 
थोडेिे मीठ अिे त्याचें जेवि अिे. अंर्ावर पाघंरर्ण्यािाठी प रेिे कपडेही 
नित. त्याचंी अनवािी मार्गक्रमिा चाििी होती. रस्त्याच्या कडेिा, 
झाडाखािी प्रकवा उघड्या मदैानात रात्र काढीत. एकदा पजंाबमध्ये 
झेिम नदीच्या सकनारी, थंडीपािून बचाव करर्ण्यािाठी त्यानंी जसमनीत 
खडे्ड खििे, आसि त्यात स्वतःिा र्ळयापयंत र्ाडून घेतिे. उघड्यावर 
राहािं, सफरिं, थंडी-पाविाचा पसरिाम याम ळे प ढे रमाबाईंना बसहरेपिा 
आिेिा होता. 



१८७६ मध्ये सहमाियाच्या आिपाि भटकत अिताना मंडी येथीि 
रेवळि िरोवरजवळ ही दोन्ही भावंडे आिी. तेथीि िात टेकड्या 
म्हिजे िप्तषी आहेत. ते प्रिन्न झािे तर सकनाऱ्यावर येऊन भक्तानंा दिगन 
देतात, अिे त्यानंा कोिीतरी िासंर्तिे. श्रीसनवाि आसि रमा यानंी 
त्यातीि खरेपिा तपािायचा प्रयत्न केिा. पार्ण्यातीि ि िरी खाऊन 
टाकतीि, अिी भीती घातिेिी अिूनही श्रीसनवािने न घाबरता भल्या 
पहाटेच पार्ण्यात उडी घेतिी. पोहोत पोहोत तो त्या टेकड्याजंवळ रे्िा, 
तेर्व्हा त्यािा िमजिे की, देवदार िाकडाच्या तरफ्यावर दर्डमाती 
रचून त्यावर र्वत व झाडपािा उर्विेल्या त्या टेकड्या आहेत. मारे् 
जाऊन ढकिल्या की; त्या िहज सकनाऱ्यापयंत तरंर्त येतात व िप्तषी 
भासवकानंा भेटायिा येतात, अिे िासंर्तिे जात होते. यातीि खोटेपिा 
त्यानंा कळिा. िहानपिी आईवसडिाबंरोबरच्या भ्रमंतीतही त्यानंा 
अिाच एक अन भव आिा होता. तीथगयात्रा करीत द्वारका येथे ते आिे 
होते. तेथे ‘प रािातीि’ ि विगसर्री सदििा नाही. त्याम ळे श्रीसनवािने 
पसवत्र होर्ण्यािाठी असधक उपाितपाि करायिा ि रूवात केिी होती. 

अनंतिास्त्रींनी कृष्ट्िाबाई व श्रीसनवाि याचें िग्न केवळ घरातीि 
वसडिधाऱ्याचं्या दडपिाम ळे बािपिीच केिे होते. आपल्या पसहल्या 
पत्नीपािून झािेल्या म िीचे िग्नही बािपिीच उरकिे होते. तथासप 
रमेचे िग्न बािवयात करर्ण्याचे त्यानंी टाळिे होते. आपल्या द िऱ्या 
पत्नीिा त्यानंी िंस्कृतज्ञानिंपन्न केिे; तिेच रमेिाही सिक्षिाची आवड 
सनमाि करून बािवयातीि िािंासरक जबाबदारीपािून दूर ठेविे होते. 
त्यानंतर क ट ंबातीि एकेकाचे सवपरीत पसरस्स्थतीतीि मृत्यू, दासरद्र्य. 
यानंा िामोर जात ितत प्रवाि करीत १८७८ िािी श्रीसनवाि आसि रमा 
किकत्ता येथे आिे. तीथगयात्रा करीत अिता तीथगके्षत्री भेटिेिे दासंभक, 
ढोंर्ीब वा याचं्यामधून हे दोघेजि प रोर्ामी, ि धारकी सवचाराच्या 
िोकामंध्ये, किकत्ता या सठकािी आहे. िहानपिी प्राप्त केिेल्या िंस्कृत 
भाषा व धमगगं्रथाचें ज्ञान याचंी येथे किोटी िार्िी. सविार्व्या वषापयंत 



असववासहत, ज्ञान आसि अन ष्ठानाने चेहऱ्यावर फाकिेिी प्रभा आसि 
म ळातिे देखिेपि अििेिी ही तरुिी, किकत्तयातीि सवद्वान, पसंडत, 
ि धारकी िोकाचं्या नजरेि न पडती तर नविच! एका वस्त्रासनिी 
आपल्या भावाबरोबर आिेिी रमा, पसंडता रमाबाई िरस्वती बनिी आसि 
भारतीय स्त्रीसिक्षिाचा दीपस्तंभ ठरिी. 



जया अगंी मोठेपि 

 
पसंडता रमाबाई आसि श्रीसनवाि याचें किकत्तयातीि वास्तर्व्य 

िाधारिपिे एक वषांचे होते. या वास्तर्व्यात केिवचंद्रिेन या 
धमगि धारकािंी रमाबाईंची ओळख झािी. ते ब्राह्मो िमाजाचे िभािद 
होते. एकदा ही दोन्ही भावंडे केिवचंद्रिेन याचं्या घरी रे्िी अिता, 
त्यानंी अत्यंत पे्रमाने या दोघाचें स्वार्त केिे. त्यानंी आपिी बायको व 
म िर्ी याचं्याबरोबरही त्याचंी ओळख करून सदिी. त्याचं्या म िीचे 
न कतेच िग्न झािे होते. चौदा वषाखािीि म िीचे िग्न करून ब्राह्मो 
िमाजाचा सनयम मोडल्याम ळे ब्रह्मो िमाजीय त्याचं्यावर नाराज होते. 
केिवचंद्रिेन यानंी रमाबाईंना वेदाची एक प्रत भेट म्हिून सदिी. त्यानंी 
सतिा सवचारिे, “तू वेदाचंा अभ्याि केिा आहेि का? ” तेर्व्हा रमाबाई 
म्हिािी, “स्स्त्रयानंा वेदाचंा अभ्याि सनसषि आहे. जर मी वेद वाचिे तर 
धमाच्या सनयमाचें उल्लघंन केिे अिे होईि. ” तेर्व्हा त्यानंी फक्त स्स्मत 
केिे. परंत  त्यानंी सतिा वेद व उपसनषदाचंा अभ्याि करर्ण्याि प्रोत्िाहन 
सदिे.  

रमाबाईंनी वेद वेदातं, उपसनषदे वाचर्ण्याि ि रुवात केिी आसि 
त्याचं्या मनात त्याबद्दि सनरसनराळे प्रश्न सनमाि झािे. बािपिी तीथगके्षत्री 
पासहिेिा दासंभकपिा. एवढी अन ष्ठाने करूनही न झािेिी देवाची भेट... 
धमगगं्रथाचं्या अभ्यािानेही दूर न झािेिे दासरद्र्य आसि वेद-उपसनषदात 
स्त्री िूद्राबंद्दि र्व्यक्त झािेिे सवचार. याम ळे श्रीसनवाि आसि रमाबाई या 
दोघाचंाही प्रहदू धमावरीि सवश्वाि डळमळीत होऊ िार्िा होता. 

धमगगं्रथात स्स्त्रयानंा सदिेिे द य्यम स्थान पाहून रमाबाईंचे अंतःकरि 
र्व्यसथत झािे. यातून मार्ग काढर्ण्याचा सवचार त्याचं्या मनात घोळू 
िार्िा. स्त्रीचे महत्तव पटवनू देिारी, िमाज प्रबोधनपर अिी र्व्याख्याने 
देर्ण्याि त्यानंी ि रुवात केिी. 



किकत्तयात अिताना श्रीसनवाि व रमाबाई यानंा एका िभेचे आमंत्रि 
आिे. ही िभा काही सिस्ती िोकानंी आयोसजत केिेिी होती. ही भावंडे 
अिा प्रकारच्या िभेिा कधी रे्िी नर्व्हती. मर् काही पसरसचत ब्राह्मिानंी 
त्यानंा, त्या िभेचे सनमंत्रि स्वीकारून िभेिा जावे अिे िासंर्तिे. म्हिून 
ते तेथे रे्िे. त्या िभेतीि वातावरि त्यानंा वेर्ळे वाटिे. तेथे ख च्या 
टेबिे, सदवे, िोफा अिा त्यानंी कधी न पासहिेल्या र्ोष्टी होत्या. काही 
भारतीय स्त्री-प रुष इंग्रजािंारख्या पोिाखात वावरताना त्यानंी तेथे 
पासहिे. रेर्व्ह. के.एम. बनॅजी तिेच कासिचरि बॅनजी ही नावे 
ब्राह्मिािंारखी अिूनही ही माििं मात्र ‘िाहेब’ बनल्यािारखी त्यानंा 
सदित होती. ते िोक तेथे पाव-सबस्कीटे खात होते. चहा पीत होते, 
त्यानंी या भावंडानंाही त्यात िहभार्ी र्व्हायिा िासंर्तिे. परंत  त्यानंी त्या 
र्ोष्टींना स्पिगही केिा नाही. अििे अधार्वमक वार्िे त्यानंा मान्य नर्व्हते. 

ती सिस्ती माििे कोितीही मूर्वत िमोर न ठेवता, ख चीिमोर र् डघे 
टेकून प्राथगना करीत होते. रमाबाईंना तर वाटिे की; ते िारे 
ख च्यांिमोरच नतमस्तक झािेिे आहेत. त्यानंतर एका सिस्ती माििाने 
रमाबाईंना ‘पसवत्र बायबि’ ची िंस्कृत प्रत सदिी. रमाबाईंना त्या 
प स्तकाचे बाह्य दिगन आवडिे. त्यानंी त्यातीि रचना वाचर्ण्याचा प्रयत्न 
केिा. परंत  त्यानंा काही कळिे नाही. प्रहदंूच्या िंस्कृत धमगिास्त्रातीि 
भाषेपेक्षा ही िंस्कृत भाषा त्यानंा काहीिी वेर्ळी वाटिी. त्यातिी 
सिकविही इतकी सवसचत्र वाटिी की, अििे प स्तक वाचिे म्हिजे 
वेळेचा अपर्व्यय आहे, अिे त्यानंा वाटिे. त्यानंतर अिल्या िभेत ही 
भावंडे कधी िहभार्ी झािी नाहीत. पसंडता रमाबाईंना गं्रथरूप ‘बायबि’ 
चे झािेिे हे प्रथम दिगन. या आधी बािपिी आईवसडिाबंरोबर प्रवाि 
करताना घार्रा घातिेल्या र्ोऱ्या मडमा त्यानंी पासहल्या होत्या. त्या 
सिस्ती स्स्त्रयानंा पाहून त्या खूप घाबरल्याचेही त्यानंी नोंदवनू ठेविेिे 
आहे. 



श्रीसनवािची िाथ जोपयंत आहे, तोपयंत एकटीने जीवन कंठर्ण्याि 
आपि िमथग आहोत, अिे रमाबाईंना वाटत होते. त्याम ळे सववाहाच्या 
मार्र्ण्यानंा त्यानंी दाद सदिेिी नर्व्हती. म ंबई इिाख्यातीि पसहिे 
आय.िी.एि. श्रीपाद बाबाजी ठाकूर हे पसंडता रमाबाईंची ख्याती ऐकून 
किकत्तयातीि सिल्हट येथे आिे. एका िभेत श्रीसनवाििास्त्रींच्या 
अध्यक्षतेखािी श्रीपाद ठाकूर यानंी अस्खसित िंस्कृतमध्ये भाषिही 
केिे. त्यानंा पंसडता रमाबाईंचे िक्ष आपल्याकडे वेधून घ्यायचे होते. परंत  
त्या िभेिा रमाबाई उपस्स्थत नर्व्हत्या. योर्ायोर्ाची र्ोष्ट अिी की ही 
िभा आयोसजत करिारे सबपीन सबहारी दाि, अथवा मेधावी आसि रमाबाई 
यानंा परस्परासंवषयी आकषगि सनमाि झािे होते. 

एका िभेत सबपीन सबहारी मेधावी यानंी पसंडता रमाबाईंच्या 
पूवगजीवनाचा इसतहाि आपल्या तेजस्वी भाषेत श्रोत्यानंा िासंर्तिा. 
त्यावेळी रमाबाईंचा त्याचं्यािी प्रथम पसरचय झािा. त्यातून स्नेह वाढत 
रे्िा होता. त्याम ळे श्रीपाद ठाकूर याचं्या मार्िीची त्यानंी फारिी दखि 
घेतिी नर्व्हती. मात्र याच ि माराि द दैवाने रमाबाईंवर प न्हा घािा 
घातिा. ढाक्यात श्रीसनवाि आजारी पडिा. ८ मे १८८० रोजी त्याचे 
सनधन झािे. आता रमाबाई पूिग एकट्या रासहल्या. नातेवाईक कोिी 
नर्व्हतेच. काही पसरसचत तेवढे होते. श्रीसनवािने प्राि िोडताना िासंर्तिे 
होते- “आता देवच त िा िाभंाळीि” त्याचं्या वसडिानंीही मृत्य वेळी त्यानंा 
नेमके हेच िासंर्तिे होते. भावाच्या मृत्य चे द ःख होतेच. परंत  ईश्वरावर 
सवश्वाि ठेवनू त्या प न्हा खंबीरपिे उभ्या रासहल्या. 

रमाबाईंसवषयी महाराष्ट्रातीि वृत्तपत्रात ितत बातम्या झळकत 
होत्या. त्यात श्रीसनवािच्या मृत्यचूी बातमी कळताच त्याचं्या भसवतर्व्याची 
प्रचता मराठी माििानंा भेडिाव ू िार्िी. त्यानंा िग्न करर्ण्यासवषयी 
ि चसवर्ण्यात येऊ िार्िे. यावेळी सबपीन सबहारी मेधावी यांनी त्यानंा 
िग्नाची मार्िी घातिी. रमाबाईंना त्याचंा आधार वाटिा व त्यानंी १३ 
जून १८८० रोजी बाकंीपूर िहरात नोंदिी पितीने सववाह केिा. 



पसंडता रमाबाईंचा सववाह अनेक बाबतीत वैसिष्ट्ट्यपूिग होता. तो 
पे्रमसववाह होता. आपल्यािा आवडिाऱ्या र्व्यक्तीबरोबर त्यानंी सववाह 
केिा होता. वयाच्या बासविार्व्या वषी झािेिा म्हिजे तो प्रौढसववाह 
होता. सबपीन सबहारी हे िूद्र िमाजातीि होते. परंत  उच्चसवद्यासवभसूषत 
होते. त्याम ळे सवचारपूवगक केिेिा हा आंतरजातीय सववाह होता. मेधावी 
हे बरं्ािी होते. त्याम ळे हा सववाह आंतरप्रातंीयही होता आसि नोंदिी 
पितीने झािेिा म्हिून हा सववाह प्रसतिोम पितीचाही होता. 

पसंडता रमाबाईंचे वडीि धमासभमानी अथवा प रािमतवादी अिूनही 
स्त्रीसिक्षिािंदभात ि धारकी प्रवृत्तीचे होते. परंत  त्याचंी म िर्ी तर 
त्याचं्यापेक्षाही असधक ि धारकी सनघािी. अनंतिास्त्र्याचं्या मनात 
स्स्त्रयानंा सिक्षि देर्ण्यािंबधंीच्या सवचाराचे जे बीज पडिे त्याचा वृक्ष, 
पसंडता रमाबाईंच्या कतृगत्वाने जिू बहरून आिेिा होता. 

ब्राह्मि स्त्रीने िूद्राबरोबर िग्न करिे प्रहदू धमासवरोधात होते. परंत  
रमाबाई म्हितात, “मी आसि माझा नवरा, दोघेही प्रहदूधमावर सवश्वाि 
ठेवत नर्व्हतो. त्याम ळे आम्ही नोंदिी पितीने सववाह केिा.” 

रमाबाई सबपीनबाबूंना ‘बी’ या नावाने हाक मारीत अित. हेही त्याचं्या 
प रोर्ामी सवचाराचेंच दिगक आहे. सबपीन सबहारी वकीि होते. कोटाच्या 
कामासनसमत्ताने ते सदविभर बाहेर अित. आिाममधीि सििचर प्रातंी 
त्याचें वास्तर्व्य होते. रमाबाई आपिा बराचिा वेळ वाचनात घािवीत 
अित. सििचरमधीि ॲनिन नावाचे एक बॅसिस्ट समिनरी मेधावींकडे 
येत अित. मेधावींचे सिक्षि समिन िाळेत झािे होते आसि त्यानंा 
‘बायबि’ सवषयी मासहतीही होती. रेर्व्ह. ॲिन, रमाबाईंना ‘बायबि’ 
मधीि भार्ाचें स्पष्टीकरि देत अित. प्रहदू प रािे आसि िास्ते्र यापेक्षा 
‘बायबि’ मधीि ‘उत्पसत्त’ च्या कथा वेर्ळया आहेत, अिे रमाबाईंना 
जािव ू िार्िे. एकतर रमाबाईंचा प्रहदू धमावरीि सवश्वाि डळमळीत 
र्व्हायिा िार्िा होता. त्या नवी तत्तवे अििेल्या धमाच्या िोधात 
होत्याच. त्यातच बरं्ािी भाषेतीि ‘िेंट िूकचे ि भवतगमान’ हे छोटेिे 



प स्तक त्यानंा सबपीनबाबूंच्या गं्रथिंग्रहात िापडिे होते. ते वाचायिा 
त्यानंी ि रूवात केिी होती. आपिी सिस्ती होर्ण्याची इच्छा सतने 
सबपीनबाबूनंा बोिून दाखविी. मेधावींना ते आवडिे नाही. तथासप त्यानंी 
रेर्व्ह. ॲिन यानंा आपल्या घरी येर्ण्याची बंदी केिी होती. 

द दैव रमाबाईंच्या पाठी हात ध ऊन िार्िे होते. िग्नानंतर एकोिीि 
मसहन्यानंी सबपीनबाबूचंा कॉिऱ्याने बळी घेतिा. ४ फेब्र वारी १८८२ रोजी 
ते मरि पाविे. तेर्व्हा रमाबाईंच्या पदरात दहा मसहन्याची म िर्ी मनोरमा 
होती. 

३ फेब्र वारी १८८२ रोजी सबपीनबाब ूकोटातून रात्री घरी आिे. तेर्व्हा 
रमाबाई तापाने फिफििेल्या होत्या. मनोरमेकडे िक्ष देर्ण्यािाठी कोिी 
नर्व्हते. त्या रात्री खार्ण्यािाठीही घरात काही नर्व्हते. म्हिून त्यानंी फ टािे 
खाल्ले. त्या रात्री ओकाऱ्या, पोटात कळ येिे अिे होऊन पहाटे त्याचें 
सनधन झािे. रमाबाईंना त्याचंा सववाह झाल्यानंतर त्याचं्या िमाजाने 
त्यानंा जातीबसहष्ट्कृत ठरसविे होते. त्याम ळे सबपीनबाबूंच्या मृत्य नंतर 
त्याचं्या िवदहनािाठीही कोिी प ढे आिे नाही. महाप्राि श्री राम 
हसरचरिदाि बहादूर यानंी िवाची र्व्यवस्था केिी. आपल्या आय ष्ट्यातीि 
अत्यंत सप्रय अिा वसडि, आई, बहीि, भाऊ, पती याचं्या अंत्यसवधीचे 
दारुि िोहळे रमाबाईंना बघावे िार्िे. 

सबपीनबाबूचं्या मृत्य नंतर रमाबाईंना आपल्या नवऱ्याने केिेिे कजग 
फेडायचे होते. अभ्यािाच्या सनसमत्ताने त्यानंी कधीतरी अडीचिे रुपयाचे 
कजग काढिे होते. वैधर्व्यानंतर रमाबाई प र्ण्यात आल्या. तेर्व्हा त्यानंी त्याचें 
कजग फेडिे. आपल्या र्व्यवहारातीि चोखपि त्यानंी येथे दाखवनू सदिे. 

पचंसविीच्या आत रमाबाईंवर अनेक िंकटे आिी. परंत  त्या 
डर्मर्ल्या नाहीत. प्रसतकूि अन भवानंी त्यानंा प्रौढ व पसरपक्व बनसविे. 
वसडिाचं्या पे्रताचे दफन झाल्यावर या भावंडानंा िरे्च तेथिा म क्काम 
हिवावा िार्िा. आईच्या मृतदेहाचे दहन झाल्यावर ते र्ाव िोडून प ढे 
जावे िार्िे. बसहिीच्या मृत्य नंतर त्यानंा आपिा प्रवाि केवळ दासरद्र्य व 



उपािमार याम ळे थाबंवता आिा नाही. किकत्तयात त्यानंा मायेची ऊब 
समळािी. त्या प्रसििीच्या प्रकािझोतात आल्या. परंत  श्रीसनवािच्या 
मृत्य ने एकाकीपिाचा अंधार रमाबाईंिमोर उभा रासहिा. सतच्या प्रखर 
तेजाप ढे हा अंधार फार काळ सटकिा नाही. सबपीन सबहारी मेधावींची िाथ 
त्यानंा समळािी. ज्या ज्या सठकािी पाऊि ठेवावे त्या त्या सठकािची 
जमीन खचत जावी तिे रमाबाईंच्या बाबतीत झािे. िग्नानंतर अठका-
एकोसिि मसहन्याच्या आतच सबपीनसबहारी मरि पाविे. परंत  दोन-तीन 
मसहन्यानंी िरे्चच रमाबाईंनी आपिी म िर्ी मनोरमा सहच्यािह सििचर 
िोडिे. त्यानंा फार मोठा पल्ला र्ाठायचा होता. 



स्रीउद्धाराच्या कायाची िुरूवात... 

 
१८८० िािी किकत्तयातीि सिनेट हॉिमध्ये कतृगत्व र्ाजसवल्यानंतर 

म ंबईतीि एका वतगमानपत्रात रमाबाईंसवषयी बातमी आिी होती की; हल्ली 
किकत्तयाि रमाबाई नावाची कोिी मराठी स्त्री आिी आहे. सतने 
किकत्तयातीि सवद्वान मंडळीि चकीत करून िोडिे आहे. बाई िंस्कृत 
भाषा बोिते. जार्च्या जार्ी कार्व्य करते. अिा सवद्वान कवसयत्रीसवषयी 
महाराष्ट्रात आधीच क तूहि सनमाि झािे होते. त्यानंतर त्याचं्या अकािी 
वैधर्व्याची बातमी महाराष्ट्रात थडकिी आसि महाराष्ट्रातीि ि धारकी 
सवचाराच्या न्यायमूती महादेव र्ोप्रवद रानडे, डॉ. रामकृष्ट्ि भाडंारकर, 
न्यायमूती तेिंर् प्रभतृींनी रमाबाईंना प र्ण्यात येर्ण्याचे आमंत्रि सदिे. प िे 
हे त्याकाळी िासहत्य व िंस्कृतीचे माहेरघर होते. अनेक िामासजक व 
राजकीय वादळाचे कें द्रस्थान होते. प्राथगना िमाजाने िमाजकायािाठी 
रमाबाईंना मदतीचा हात सदिा. येथे येताच रमाबाई प्राथगनािमाजात 
िामीि झाल्या. न्या. महादेव र्ोप्रवद रानडे व रमाबाई रानडे यानंी त्यानंा 
मानसिक आधार सदिा. 

चोवीि वषीय सवधवा रमाबाई प र्ण्यात आल्या, तेर्व्हा तत्कािीन 
बािसवधवाचंी व एकूिच िामासजक पसरस्स्थती त्याचं्या प ढे आर्व्हान 
म्हिून उभी ठाकिी होती. घराघरात बािसवधवा ह ंदके दाबून बििेल्या 
होत्या. िमाजमनावर धमगगं्रथ, त्यातीि कमगठपिा याचंा इतका पर्डा 
होता; की, प्रचसित प रूषप्रधान िंस्कृतीने स्त्रीिा चार प्रभतीत कोंडून 
ठेविे होते. स्त्रीने िौभाग्यवती बनिे व प रुषािा स्वर्गप्राप्ती समळावी 
म्हिून म िर्ा जन्माि घाििे हे सतचे भार्धेय बनिे होते. वाझं स्त्री, 
सवधवा यानंा अि भ िमजिे जात होते. िौभग्यवती व सवधवा यात फरक 
केिा जात अिे. सवधवेिा सवनासकनारीचे सवटकरी रंर्ाचे आिवि नेििे 
भार् अिे. दासर्ने घाििे सनसषि अिे, केिवपन करून सतिा सवदू्रप केिे 
जात अिे. बोडक्या केिेल्या डोक्यावरून पदर घ्यावा िारे्. प्रिर्भेदावर 



आधारिेल्या िमाजर्व्यवस्थेवर पसंडता रमाबाईंना घिाघाती प्रहार 
करायिा ि रुवात केिी. प्रहदूधमगगं्रथ-वेद-वेदातं-उपसनषदे-श्र सत-स्मृसत-
प रािे यातून प्राप्त केिेिे ज्ञान रमाबाईंना उपयोर्ी ठरिे. त्या बळावर त्या 
िमाजात प्रबोधन करीत सफरू िार्ल्या. स्त्रीचे महत्तव पटवनू देऊ 
िार्ल्या. स्स्त्रयानंा घर िाभंाळिे भार् अिल्याम ळे रमाबाईंच्या िभेिा 
प रुष असधक अित. त्याम ळे प्रत्येक प रुषाने आपल्याबरोबर आपल्या 
बायकोिा वा घरातीि अन्य स्त्रीिा घेऊन यावे अिा दंडक रमाबाईंनी 
घातिा होता. 

स्स्त्रयाचं्या हक्कािंंबंधी महाराष्ट्रभर प्रबोधन करीत सफरताना आपल्या 
भाषिात रमाबाई िार्ंत, “प रुषानंा वाटते की, स्त्री त्याचंी मािमत्ता 
आहे. धमगिास्त्रात तर, ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमहगसत’अिे म्हटिे आहे. स्त्रीिा 
या दास्यातून म क्त करर्ण्यािाठी माझे प्रयत्न आहेत. िोक म्हितात; की, 
हे प रुषासवरुि बंड आहे. त्याम ळे हे पाप आहे, परंत  मिा वाटते, 
स्स्त्रयासंवषयी प रुषाचंा अििेिा िंक सचत दृसष्टकोन आपि बदित नाहीत 
आसि स्स्त्रया स्वतःिा म क्त करर्ण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत, तर हेच मोठे 
पाप आहे.” 

बोिक्या ि धारकापं्रमािे रमाबाईंची भसूमका समळसमळीत नर्व्हती; तर 
कत्या ि धारकापं्रमािे ती ठाम भसूमका होती. कोिाही प रुषाची िाथ 
निताना रमाबाई ही सवधाने करीत होत्या. त्या आपि प्राप्त केिेल्या 
ज्ञानाच्या, अन भवाच्या बळावर. या काळात महात्मा जोतीराव फ िे आसि 
िासवत्रीबाई फ िे हे दापंत्य िमाजाची टीका िहन करीत स्त्रीसिक्षि व 
िमाजि धारिेचे कायग करीत होते. न्यायमूती महादेव र्ोप्रवद रानडे व 
रमाबाई रानडे प रोर्ामी सवचार प्रिृत करर्ण्याचे कायग करीत होते. हे 
ध्यानात घेतिे . म्हिजे एकट्या सवधवा स्त्रीने, रमाबाईंनी, स्वतंत्रपिे 
स्त्रीसिक्षिाचे हाती घेतिेिे कायग ठळकपिे नजरेत भरते. अनौपचासरक 
सिक्षि प्राप्त केिेिी एक तरुिी िमाजसिसक्षकेची भसूमका वठवीत होती. 



किकत्तयातून आपल्या म िीिा घेऊन रमाबाई आधी म ंबईत आल्या व 
त्यानंतर िरे्चच प र्ण्यात रे्ल्या. ३० एसप्रि, १८८२ रोजी प र्ण्यात त्याचें 
र्व्याख्यान दीड ताि चाििे. १ मे, १८८२ रोजी प र्ण्यात ‘आयग मसहिा 
िमाज’ स्थापन झािा. स्स्त्रयाचंा उिार हे या िमाजाचे प्रम ख उसद्दष्ट 
होते. धमग आसि परंपरेच्या जोखडातून बािसवधवानंा म क्त करर्ण्याचा तो 
प्रयत्न होता. त्यात सिक्षि व स्वाविंबनािा प्राधान्य होते. 

स्स्त्रयािंाठी कायग करीत अिताना १८८२ िािी रमाबाईंनी ‘हंटर 
कसमिन’ िमोर सदिेिी िाक्ष महत्तवाची आहे. डब्ल्यू, डब्ल्य ू हंटर , या 
इंग्रज सिक्षि तज्ज्ञाच्या अध्यक्षतेखािी भारतातीि सिक्षिाबाबत चौकिी 
करर्ण्यािाठी आिेल्या मंडळाप ढे रमाबाईंनी सदिेिी ही िाक्ष आहे. 
आपिे स्पष्ट सवचार स्वच्छ िब्दात िारं्ून रमाबाईंनी आपिी बािेदार वृत्ती 
दाखवनू सदिी. यात, न कताच िाळेत जार्ण्यात सनघािेल्या म िीि 
िग्नाच्या बेडीत अडकविे, हातात िेखिी धरिी तर वैधर्व्य येते अिी 
भीती घाििे, स्स्त्रयानंा सिक्षि देर्ण्यािाठी सिसक्षकाचंी अििेिी उिीव 
अिा अनेक र्ोष्टी त्यानंी ‘कसमिन’ च्या नजरेि आिून सदल्या. ‘स्स्त्रया या 
िोकिंख्येच्या अध्या प्रमािात आहेत व िोकिंख्येचा द िरा अधाभार् 
त्यानंा पायाखािी त डवीत आहे. भारतीय स्त्री प रुष डॉक्टराकंडे 
औषधोपचारािाठी जार्ण्याि िंकोच बाळर्िारी आहे. त्याम ळे अनेक 
स्स्त्रया मृत्य म खी पडतात. त्याम ळे या देिािा स्त्री-डॉक्टराचंी र्रज 
आहे. केवळ सिक्षिाच्या अभावी या देिातीि मोठी िंख्या आज मृत्य म खी 
पडत आहे,’ रमाबाईंनी ठािून िासंर्तिे. 

यावेळी कसमिनच्या िभािदानंी रमाबाईंची उिटतपाििी केिी. 
त्यानंा अनेक प्रश्न सवचारिे. प रुषवर्ग स्त्रीसिक्षिाच्या सवरोधात 
अिल्याबद्दि आपिा अन भव काय? काही स्स्त्रयानंा घरच्या घरी सिक्षि 
समळते; अिे अनेक प्रश्न सवचारिे व रमाबाईंनी त्यानंा िडेतोड उत्तरे 
सदिी. त्यावेळी रमाबाईंना फारिे इंग्रजी येत नर्व्हते. त्याम ळे त्याचें सवचार 
इंग्रजीत भाषातंर करून इंग्िंडिा पाठविे. त्यानंी प्रभावीत होऊन 



स्र्व्हक्टोसरया रािीने स्स्त्रयािंाठी हॉस्स्पटिे उघडर्ण्यािाठी आसि 
इंग्िंडहून डॉक्टर पाठवर्ण्यािाठी ‘डफरीन फंड’ स्थापन केिा. 

आपि स्वतः डॉक्टर होऊन स्स्त्रयाचं्या उत्थानाचे काम असधक 
चारं्ल्या प्रकारे करू िकतो, अिे रमाबाईंना वाटत होते. प र्ण्यात 
प्रबोधनाचे कायग चाििे अिताना पचंहौद समिनच्या िेंट मेरीज 
होममधीि समि हफग डग बरोबर रमाबाईंचा पसरचय झािा होता. तिेच 
फ्रास्न्ििा िोराबजी या सिस्ती बाईबरोबर मतै्री झािी होती. समि 
हफग डगच्या िहाय्याने त्या इंग्रजी सिकू िार्ल्या होत्या. 

फा. नेहेम्या र्ोरे हे एकेकाळी प्रहदू ब्राह्मि होते. धमांतर करून ते 
सिस्ती झािे होते. १८८२ मध्ये रमाबाईंची फा. र्ोरे याचं्यािी पचंहौद-
समिन-हाऊिमध्ये भेट झािी होती. आसि सिस्ताच्या सिकवि कीसवषयी 
आपल्या मनात सनमाि झािेल्या िंका रमाबाईंनी त्याचं्याप ढे प्रकट 
केिेल्या होत्या. 

इंग्िंडिा जाऊन वैद्यकिास्त्र सिकावे, अिे रमाबाईंना वाटत होते. 
हफग डग यानंी रमाबाईंना इंग्िंडिा जार्ण्याि प्रोत्िाहन सदिे. प्रवािखचग 
सनभविे भार् होते. रमाबाईंनी वकृ्तत्वाबरोबरच आता िेखनािाही 
ि रूवात केिी. ‘स्त्रीधमगनीती’ नामक गं्रथ सिहायिा त्यानंी ि रूवात 
केिी. हे प स्तक सिसहर्ण्यामारे् इंग्िंडिा जार्ण्याचा प्रवािखचग भरून 
काढिे हे एक तात्कासिक कारि अििे; तरी प स्तकाच्या प्रस्तावनेत 
रमाबाईंनी स्वच्छपिे आपिी भसूमका माडंिी आहे की, ‘या देिातीि 
स्स्त्रया अर्दी अिहाय आसि ज्ञानिून्य आहेत. त्याम ळे त्यािं आपिे सहत 
किे करून घ्यावे, हेही िमजत नाही. याजकसरता ज्ञानी िोकानंी, त्यातें 
सहत काय केल्याने होईि, हे त्यािं िारं्ून त्याचं्याकडून त्याप्रमािे 
आचरि करसविे पासहजे.’ स्स्त्रयानंा नीतीज्ञानसवषयक िार िारं्िारा 
िंस्कृत, मराठी गं्रथ त्याचं्या वाचनात आिा निल्याने ही उिीव 
रमाबाईंना भरून काढावयाची होती. 



पसतसनधनाचे द ःख ताजे अिताना रमाबाईंनी हा गं्रथ सिसहिा होता. 
‘अस्वस्थ मनःस्स्थतीत अिताना महाराष्ट्र भाषेत प्रथम सिसहर्ण्याचे धाडि 
केिे आहे.’ अिेही रमाबाईंनी प्रस्तावनेत सिसहिे आहे. 

स्त्रीजीवनाच्या सवसवध बाजू रमाबाईंनी ‘स्त्रीधमगनीती’ त सवचारात 
घेतिेल्या आहेत. आत्मसवश्वाि, स्वाविंबन व नीटनेटका यावर त्याचंा 
भर आहे. आत्मसवश्वाि हा र्व्यसक्तजीवनाचा पाया आहे, अिे त्या म्हितात. 
ज्याची कोिी चोरी करू िकत नाही, व जे िंकटातही आपिे रक्षि 
करते. अिे ‘सवद्या’ नामक धन समळसवर्ण्याि झटिे पासहजे. िंयम व 
मयादा या र् िानंा अििेिे महत्तव त्या प्रसतपादन करतात. 
बािसववाहातीि असनष्टतेवर त्या प्रकाि टाकतात. र्ृहकायग, दक्षता, 
काटेकोरपिा, सिस्तबिता, बािकाचे पािन व सिक्षि िवगिामान्य 
जीवनोपयोर्ी व र्व्यावहासरक मार्गदिगन अिे अनेक सवषय प्रस्त त 
प स्तकात हाताळिे आहेत. 

‘स्त्रीधमगनीती’ हे िंस्कृतप्रच र प स्तक अिल्याची टीका २३ ज िै, 
१८८२ च्या ‘नेसटर्व्ह ओसपसनयन’ या वृत्तपत्राने केिी. परंत  प्रहदू स्त्री-
प रुषानंी त्यातीि उपदेि स्वीकारर्ण्यािायक आहेत, अिेही म्हटिे आहे. 

‘स्त्रीधमगनीती’ वरीि १ ऑर्स्ट, १८८२ रोजी आिेिी ‘केिरी’ तीि 
टीका मात्र प्रखर होती. रमाबाईंच्या धमांतराच्या आधीची ही टीका आहे. 
त्यावेळी र्ोपाळ र्िेि आर्रकरही िोकमान्य सटळकांबरोबर ‘केिरी’ त 
होते. ‘केिरी’ त सिसहिे आहे, ‘या बाईंवर िंस्कृतचा इतका प्रभाव आहे 
की, ि ि मराठीत िाधा िब्द जरी उच्चारायचा अिेि; तर त्यावरही 
िंस्कृताची झिक सदिेि. ’ यानंतर ‘केिरी’ च्या २२ ऑर्स्ट, १८८२ 
च्या अंकात सिसहिे आहे की, ‘जर पसंडता रमाबाईंना असधक प स्तके 
सिहायची अितीि ; तर सतने मराठीचा यथायोग्य रीतीने अभ्याि 
करावा.’ 

रमाबाईंच्या, नंतरच्या मराठी प स्तकात मात्र ि धारिा झािेिी सदिते. 
परंत  त्यानंतर तर रमाबाईंनी इंग्िंडिा प्रयाि केिे व तेथे 



प्रवािविगनात्मक िेखन केिे. प ढे तर इंग्रजी भाषेवर प्रभ त्व आिे आसि 
भारतीय प्रहदू स्त्रीसवषयी इंग्रजीतच प स्तक सिसहिे. 

‘स्त्रीधमगनीती’ या प स्तकाच्या बऱ्याच प्रती िरकारने सवकत घेतल्या. 
स्त्रीसिक्षिािंबधंी, स्स्त्रयाचं्या र्व्यसक्तमत्तव सवकािािाठी आवश्यक 
िद्ग िाचें विगन त्यात अिल्याकारिाने व त्याआधी ‘हंटर कसमिन’ प ढे 
सदिेिी िाक्ष व त्यान िार इंग्िंडच्या रािीने घेतिेिी दखि, याची 
खात्री पटल्याने व काळाची र्रज ओळखून िरकारने या प स्तकाच्या प्रती 
सवकत घेतल्या. त्यातून प रेिा पैिा जमा झािा व रमाबाईंनी इंग्िंडिा 
जार्ण्याचा सनिगय पक्का केिा. 



परदेि प्रवाि 

 
जून, १८८२ मध्ये इंग्िंडमधीि वॉर्ण्टेज सिस्टरानंी रमाबाईंचे स्वार्त 

केिे. रमाबाईंबरोबर दोन वषाची मनोरमा व आनंदीबाई भर्त नावाची 
रमाबाईंची मतै्रीि होती. सिसक्षका म्हिून सतिा प्रसिसक्षत करता आिे; तर 
बघावे, अिा सवचार करून सतिा त्यानंी िोबत घेतिे होते. 

रमाबाई इंग्िंडिा जार्ण्याि सनघाल्या; तेर्व्हा प र्ण्या-म ंबईतीि त्याचं्या 
समत्रमंडळींनी काही कारिे िारं्ून त्याचं्या परदेिर्मनात अडथळा 
आिर्ण्याचा प्रयत्न केिा होता. त्याचं्या प्रश्नाचंी उत्तरे देर्ण्याि 
रमाबाईंकडे िर्ोिर् वेळ नर्व्हता म्हिून इंग्िंडिा पोहोचताक्षिीच त्यानंी 
िाऱ्या आके्षपाचंी उत्तरे सिहून व प्रवािातीि अन भव सिहून आपिे स्नेही, 
िदासिव पाडं रंर् केळकर यानंा पत्र पाठविे. केळकरानंा रमाबाईंच्या 
कायाची जािीव अिल्याम ळे त्यानंी हे पत्र छापून, रमाबाईंना 
इंग्िंडमधीि खचािाठी त्याचे पैिे पाठवनू सदिे. आपल्या समत्रािा पत्र 
सिहून रमाबाईंनी सवि ि मतै्रीचा एक आदिगही घािून सदिा. 

एक स्वतंत्र सवराची, सवधायक कायािाठी ब रिटिेल्या सवचाराच्या 
िोकाचंी पवा न करिारी, त्याचबरोबर कवसयत्री, प्रवािविगन करिारी 
िेसखका अिी सतच्या र्व्यसक्तमत्तवाची अनेक अंरे् या प्रवािविगनातून 
उजळून सनघतात. तत्कािीन पसरस्स्थतीचे विगन िसितरम्य भाषेतून 
सिसहिेिे मराठी िासहत्यातीि हे पसहिे प्रवािविगन म्हिावे िारे्ि. 

इंग्िंडमध्ये रे्ल्यावर क िाचा प्रमधेपिा स्वीकारावा िार्ू नये. म्हिून 
रमाबाईंनी प्रहद स्थानात येिाऱया तेथीि सिस्टरानंा (मठवासिनी) मराठी 
सिकसवर्ण्याचा व त्या बदल्यात इंग्रजी सिकर्ण्याचा करार केिा होता. 
स्वतंत्र प्रजे्ञची पसंडता रमाबाई म्हिते, ‘सिस्टर ि सपरीअरने अिे 
ि चसवल्यावर, मी त्याि िारं्ून पाठसविे की, त्यानंी जो माझा खचग 
चािसवर्ण्याचा पतकर घेतिा तो सनःस्वाथग अिावा, (म्हिजे प ढे मिा 
आभारी करून सििन करर्ण्याच्या आिेने प्रकवा द िऱ्या कोित्याही 



प्रकारच्या मतिबाने अिू नये.) तरच मी त्याचं्या मंडळीपािी राहीन. 
नाहीपेक्षा जािार नाही. हे माझे म्हििे त्यानंी कबूि केल्यावर माझे या 
देिात राहार्ण्याचे सठकाि सनसित करून मी इकडे येर्ण्याची तयारी केिी.’ 
इतक्या कोवळया वयातीि रमाबाईंचा हा बािेदारपिा नजरेत भरतो. 
परंत  त्यानंी सतकडच्या सिस्टराचंी दयाकृत्ये, िेवाकाये पासहिी व तीन 
मसहन्यानंी िरे्चच २९ ििेंबर, १८८३ रोजी, धमांतर केिे. सिस्टर 
सजराल्डीनिा रमाबाई आईिमान मानत होत्या. त्या या धमांतर 
प्रिंर्ाच्या िाक्षीदार होत्या. आता पंसडता रमाबाई, मेरी रमाबाई झाल्या व 
मनोरमाच्या नावाआधीही मेरी अिे िावर्ण्यात आिे. कारि सिस्ती 
मठवासिनी आपल्या नावाआधी ‘मेरी’ अिे िावत अित. मात्र 
धमांतरानंतर रमाबाईंनी आपिे नाव कायम ठेविे. 

 सिस्ती धमग स्वीकारल्यानंतरही रमाबाई सिस्ती धमाचा, धमगगं्रथाचा 
व पथंाचंाही अभ्याि करीत होत्या. पथंातंीि मतसभन्नता पाहून त्यानंा 
आियग व खेदही वाटिा. आपल्या सवचारानंा योग्य अिा सिस्ती धमग 
आपल्यािा िापडिेिा आहे मात्र सिस्ती धमाचा र्ाभा अििेल्या 
सिस्ताच्या िोधात त्या होत्या. 

पसरस्स्थतीन िार स्वतःत बदि करर्ण्याची रमाबाईंची प्रवृत्ती व प्रकृती 
होती. बािपिापािून करार्व्या िार्िाऱ्या प्रवािाचा तो पसरिाम होता. 
आपल्या भारतीयत्वाची जािीव, परदेिातही पाविा-पाविावर त्यानंा 
होत होती. िंडनमधीि बार्ामंधून प्रहडिाऱ्या, अध्या फ िेल्या 
र् िाबािारख्या िहान म िी पाहून ‘महाभारता’ त वर्वििेल्या 
ऋसषकन्याचंी त्यानंा आठवि होते. ‘डेजी’ ची फ िे त्यानंा खासिया व 
र्ारो पवगतातीि वनप्रदेिाचंी आठवि करून देतात. 

इंग्िंडिा जार्ण्याि सनघािेल्या रमाबाईंवर ‘सतची प्रकृसत ििक्त नाही’ 
अिा आके्षप घेतिा होता. रमाबाई म्हिते, ‘ही माझी रोर्मूिक अिक्तता 
नर्व्हे. अिी ि दृढ प्रकृती फारिी िोकाचंी निते. आज आठ वषापािून 
ितत प्रवािात माझे आय ष्ट्य रे्िे अिून, िेकडो सठकािचे हवापािी 



माझ्या प्रकृतीिा मानविे आहे. समत भोजने व समताचार अिल्याने िहिा 
रोर् होर्ण्याचे भय नाही.’ 

दोन वषाच्या मनोरमेिा घेऊन रमाबाई इंग्िंडिा सनघाल्या होत्या. 
त्या सवषयीही काहूर माजिे होते. याचे स्पष्टीकरि देताना रमाबाई 
म्हितात, ‘भ ईवर ठेसविी; तर म ंर्ी चावेि. आसि अंधातरी ठेसविी; तर 
कावळा नेईि. अिी आिंका करून सतिा अर्दी नाज कपिाने वाढसविी 
आहे... अिेही नाही. सकती तटस्थपिे... व तकग ि िपिे त्या सनिगय घेत 
होत्या. हे यावरून सदिून येते.’ 

सिस्ती मठवासिनी भसर्नींबरोबर रमाबाई राहात अिल्याम ळे 
रमाबाईंना खूप ि रसक्षत वाटत होते. अथात, इतकी तरूि सवधवा 
इंग्िंडमध्ये राहािार किी, क ठे? या प्रश्नाचंी उत्तरे त्यानंी कॉन्र्व्हेंटमधीि 
मठातीि आपल्या वास्तर्व्यातून सदिी. इंग्िंडमध्ये रे्ल्यावर रमाबाईंनी 
आपिा पोिाख बदििा. हवामानान िार पोिाख बदिर्ण्याची 
आवश्यकता होती. पि आपिा भारतीय आहार मात्र रमाबाईंनी बदििा 
नाही. 

रमाबाईंच्या र्ंभीर प्रवृत्तीमारे् समस्कीिपिा, सवनोदब िीही दडिेिी 
होती, याचे प्रत्यंतर एका सठकािी येते. त्या जेर्व्हा माल्टा िहर बघायिा 
रे्ल्या; तेर्व्हा रस्त्यावरीि िर्ळे िोक त्यानंा काळया पोिाखात सदििे; 
आपल्या नजरेतून स्वतःचा ‘अवतार’ विगन करताना रमाबाई म्हितात, 
“आम्ही त्या िहरात रे्िो; तेर्व्हा िर्ळी माििे आमच्याकडे टक िावनू 
पाहू िार्िी. त्यानंा वाटिे अिेि; हे पाढंऱ्या कापडाने वेसष्टिेिे नवीन 
पदाथग कोित्या प्रदिगनाकसरता, कोिी येथे पाठसविे आहेत, कोिाि 
ठाऊक?” 

इंग्िंडमधीि चेल्टनहॅम महासवद्याियाच्या म ख्याध्यासपका क . डॉरथी 
बेि व िेंट मेरीज होममधीि सिस्टर सजराल्डीन याचंा भरभक्कम आधार 
रमाबाईंना समळािा होता. आध्यास्त्मकता आसि धार्वमकता यासवषयी 
सिस्टर सजराल्डीन व रमाबाई यांच्या चचा चाित. ‘होम्ि ऑफ फ िहॅम’ 



येथीि दयाकृत्ये करिाऱ्या धमगभसर्नी पाहून प्रहदू व सिस्ती धमाचा 
त िनात्मक सवचार त्या करू िार्ल्या. आपल्याकडे िापािा दूध 
पाजतीि, म ंर्ीिा िाखर घाितीि, पि एखाद्या उपेसक्षत स्त्रीकडे 
ढ ंकूनही पाहािार नाहीत. हा फरक त्यानंा सविेषत्वाने जािविा. सिस्ती 
धमातीि िमानता, अन कंपा, करुिा त्यानंा खूप भाविी. मानवतेचा व 
करुिेचा मंत्र देिाऱ्या सिस्ताकडे त्या आकर्वषत झाल्या. सिवाय फा. 
नेहेम्या र्ोरे याचं्या पत्राम ळे रमाबाईंना एक र्ोष्ट कळिी. सिस्टर 
सजराल्डीनबरोबर झािेल्या, आपल्या पत्रर्व्यवहारात त्या सिसहतात की, 
‘मी ज्या ब्राह्मो िमाजाची एक भार् आहे, तो वेदानंी सिकविेिा नाही. या 
प्रवाहाचे मूळ जर सिस्ती अिेि; तर मी त्यािाच प्रर्टपिे का स्वीकारू 
नये?’ 

रमाबाईंनी िहानपिी कधीतरी ‘येिू’ िब्दाचा केिेिा प नरूच्चार 
िंस्कृत ‘बायबि’ ची न वाचताच बाजूिा ठेवनू सदिेिी प्रत, बरं्ािी 
भाषेतीि, ‘िेंट िूकचे ि भवतगमान’ वाचून सनमाि झािेिे तरंर्, या 
िवांना धमांतराने एक वेर्ळी सदिा समळािी. नवीन आध्यास्त्मक जीवनाचे 
आर्व्हान त्यानंी स्वीकारिे. या घटनेम ळे प र्ण्यात त्याचं्यावर टीकेचे मोहोळ 
उठिे. परंत  हे आघाति िा झेिर्ण्याची त्याचंी मानसिक तयारी आधीच 
झािेिी होती. आपल्या वैयसक्तक जीवनातीि हार पत्करूनही सबपीन 
सबहारी मेधावींच्या मृत्य नंतर रमाबाई म्हितात, ‘ते असधक जर्िे अिते 
तर काय झािे अिते, िारं्ता येत नाही.’ कदासचत रमाबाईंचे धमांतर 
झािे निते. कारि आपल्याकडे येिाऱ्या ॲिन नामक समिनऱ्यािा, 
सबपीन बाबूनंी आपल्या घरी येर्ण्याि बदंी घातिी होती. तीही रमाबाईंच्या 
सिस्ती धमाबाबत वाढत चाििेल्या उत्ि कतेम ळेच! 

देवाची कृपा आपल्यावर अििे, आपल्या िक्तीन िार ित्कृत्ये करिे, 
पापापािून दूर राहािे, हे आपल्या म क्तीिाठी प रेिे आहे. अिी रमाबाईंची 
सिस्ती धमािंबधंी, स्वतःची िमजूत होती. धमातरानंतरही रमाबाईंनी 
आपिा स्वासभमानी बािा बदििा नाही. त्या म्हितात, ‘माझ्या 



आध्यास्त्मक आईबापाचंा मी मान राखते; पि त्याबरोबर त्यानंा प्रश्न 
सवचारर्ण्यािाठी, मी कमी करिार नाही. आसि श्रिेबाबतच्या िवग 
सवषयावंर मी त्याचं्यािी िहमत अिेनच अिे नाही. मिा माझ्या स्वतःचा 
सवचार र्व्यक्त करर्ण्याची म भा अिावी’ एकदा रमाबाईंनी सिस्टर 
सजराल्डीन यानंा सिसहिे- ‘मी माझ्या जातीच्या पूवगग्रहापंािून दूर रे्िेिे 
नाही; हे खरे आहे. मी प्रहदू आहे. कारि माझ्या पूवगजाचं्या अनेक 
रीतीभाती मी अन िरते.’ 

सिस्ती धमात आनंदाचे सनदान िापडल्यावर सिस्ती धमाचा, असधक 
जोमाने अभ्याि करर्ण्याि रमाबाईंनी ि रूवात केिी. त्याचबरोबर सवसवध 
िास्ते्र, र्सित, इंग्रजी वाङ म य याचंा अभ्याि केिा. मूळ ‘बायबि’ ग्रीक 
व सहब्र ूभाषेत होते. त्याम ळे त्या भाषा सिकर्ण्यािाठी रमाबाईंनी ि रूवात 
केिी. ििेंबर १८८४ मध्ये चेल्टनहॅम येथे त्या िंस्कृतच्या अध्यासपका 
म्हिून रूजू झाल्या. कानाच्या बसहरेपिाम ळे वैद्यक सिकर्ण्याचा सवचार 
रमाबाईंना िोडून द्यावा िार्िा. 

या िर्ळया घडामोडीत रमाबाईंवर इंग्िंडिा रे्िेल्या आनंदीबाई 
भर्त यानंी आत्महत्या केिी. मृत्य च्या आधी सतच्या इच्छेप्रमािे सतिा 
बाप्तीज्मा सदिा रे्िा. इंग्िंडिा ‘ब खारा’ नामक आर्बोटीतून रमाबाई व 
आनंदीबाई सनघाल्यावर आपल्या मसैत्रिीची योग्य ती काळजी रमाबाई 
घेत होत्या. आर्बोटीत त्यानंा २७ सदवि उपवाि काढावा िार्िा. 
रमाबाईंना अिा खडतर आय ष्ट्याची िवय होती. पि आनंदीबाईंना 
नर्व्हती. ती तर कधी घराबाहेरही पडिी नर्व्हती. याची रमाबाईंना जािीव 
होती. आसि आता तर सतने अर्दी आत्महत्याच केिी. या घटनेने रमाबाई 
एकदम खचून रे्ल्या. रमाबाईंवर एकदम दडपि आिे. रमाबाईंनी 
आपल्या आय ष्ट्यात अत्यंत प्रसतकूि पसरस्स्थतीिा तोंड सदिे होते. 
वेळोवेळी जीवनातीि बदिािाही िामोरे जाऊन त्याचा स्वीकारही केिा 
होता. त्याम ळेच तर परक्या प्रातंातही रमाबाईंना जमवून घेता आिे. 
आनंदीबाईंना ते जमिे निावे. 



पसंडता रमाबाईंच्या धमांतराकडे न्यायमूर्वत महादेव र्ोप्रवद रानडे, 
र्ोपाळ र्िेि आर्रकर, डॉक्टर भाडंारकर यानंी जरािा िसहष्ट्ि तेने 
पासहिे; तर ज्योसतराव फ िेंनी प्रहदू धमातीि कमगठ प्रवृत्तीिा, स्त्री-
िूद्रानंा सदिेल्या नीच स्थानािाच रमाबाईंनी आर्व्हान सदल्याम ळे त्यानंा, 
त्यानंी पाप्रठबा सदिा, जोतीराव फ िे म्हितात, ‘ज्यावेळी प र्ण्यात पसंडता 
रमाबाईंने येऊन प्रहदूधमगप्रसतपादक अनेक र्व्याख्याने सदिी त्यावेळी मिा 
त्याचं्या र्व्याख्यानाची फारिी थोरवी वाटिी नाही. कारि प्रहदूधमाचे 
उत्पादकानंी स्त्री िूद्रादी असतिूद्र जातीवर कोिकोित्या प्रकारची आर् 
पाखडून त्याजवर अनेक प्रकारचे ज िमी िेख केिे. हे त्या सबचाऱ्या 
बाईबापड्या पसंडता रमाबाईि माहीत कोठून? परंत  त्यानंी सविायतेि 
जाऊन प्रहदू व सिस्ती धमाची त िना केल्याम ळे त्याि प्रहदूधमाचा हेकट 
व पक्षपातीपिा सदिून आल्याबरोबर त्यानंी प्रहदू धमाचा सधक्कार करून 
सिस्ती धमाचा अंर्ीकार केिा. अिा िोधक िास्ध्वनीि पाहर्ण्याची 
सकत्येकाि फार इच्छा झािी आहे. पसंडता रमाबाई मनाचा दृछ सनिय 
करून इंग्िीि अभ्याि करर्ण्याकरता अिमंजि पत्रकत्यांनी ह्या अबिेि 
नानाप्रकारची सनरथगक ‘इिापनीतीतीि कोल्ह्या’ िारखी दूषिे सदिी. 
अरे ह्या स्स्त्रयाबंरोबर ह ंबर घाििाऱ्याने पं. रमाबाईंचे नावि िा घ्यावयाचे 
नर्व्हते. कारि याची िमजूत ती सकती? जर पसंडता रमाबाईंबरोबर याि 
तोिून पासहिे; तर याचे वजन खंडीि नवटक्यािारखे भरिार आहे.’ 
जोतीराव फ ल्यानंी आपल्या नेहमीच्या िैिीत, रमाबाईंच्या धमांतरावर 
टीका करिाऱ्या पत्रकत्याचा िमाचार घेतिेिा आहे. 



तळहृदयातिा स्रीचा ावाज 

 
इंग्िंडमध्ये तीन वष े रमाबाईंचे वास्तर्व्य होते. अमेसरकेतीि 

पेसनसिल्वासनया येथीि स्स्त्रयाचं्या वैद्यक महासवद्याियाच्या डीन डॉ. 
रचेि बॉडिे यानंी, आनंदीबाई जोिी याचं्या डॉक्टरकीच्या पदवीदान 
िमारंभाचे आमंत्रि केल्याम ळे १८८६ मध्ये रमाबाई सफिाडेस्ल्फयािा 
आल्या. आनंदीबाई जोिींची आईकडीि आजी, अनंतिास्त्री डोंर्रेंची 
माविबसहि िार्त होती. भारतातीि पसहिी मसहिा डॉक्टर म्हिून 
आनंदीबाईंच्या या आनंदिोहळयात उपस्स्थत राहिे रमाबाईंना आपिे 
कतगर्व्य वाटिे. सिवाय आपि स्वतः डॉक्टर होऊ िकिो नाहीत; तरी 
आपल्या दूरच्या नात्यातीि व सविेषतः मराठी भसर्नी डॉक्टर होतेय याचा 
त्यानंा मोठा आनंद होता. त्यावेळी रमाबाईंचे भाषिही झािे. 

डॉ. आनंदीबाईंच्या पदवीदान िमारंभानंतर द िऱ्या सदविी अमेसरकन 
पे्रिने रमाबाईंचे भाषि व भारतीय मसहिािंाठी झटिारी र्व्यक्ती म्हिून 
रमाबाईसवषयी वृत्तातं सदिा होता. हा वृत्तातं २ मे, १८८६ च्या ‘द मराठा’ 
या िोकमान्य सटळकाचं्या इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिि झािा होता. तथासप 
त्यात डॉ. आनंदीबाईंचे असभनंदन करताना, पसंडता रमाबाईंना र्ौि 
िेखिे होते. पंसडता रमाबाईंचे कायग मोठे अििे, तरी धमांतराम ळे, 
िोकमान्य सटळकाचंा त्याचं्यावर रोष होता. 

रमाबाई अडीच वषे अमेसरकेत होत्या. खरं तर रमाबाईंचा र्ोरा रंर्, 
घारे डोळे, याम ळे त्या ‘त्याचं्या’ पैकीच (अमेसरकेतल्यािारख्या) सदित 
होत्या. आनंदीबाई जोिींची चसरत्रकथा सिसहिारी कॅरोसिन डाि म्हिते; 
‘रमाबाई सदिायिा ि ंदर होती. सतच्या त्या सवधवेच्या पाढंऱ्या िाडीवरून 
ती भारतीय वाटत होती इतकेच! ब्राह्मि र्व्यक्तीकडे अििारा र्ंभीरपिा, 
सतची तेज ब सिमत्ता आसि इंग्रजीचे ज्ञान याम ळे सतचा सफिाडेस्ल्फया व 
बोस्टन येथीि उच्चवर्ात िहज प्रवेि झािा.  



रमाबाईंनी अमेसरकेतीि आपल्या वास्तर्व्यात िैक्षसिक िामासजक 
के्षत्राचंी पाहिी करर्ण्याि ि रूवात केिी. सिक्षिािा र्व्याविासयकतेची 
जोड अिावी, अिे त्यानंा वाटत होते. आपल्याकडे बािवाडीची सनतातं 
आवश्यकता आहे, अिे वाटल्याम ळे ‘फ्रोबेल्ि प्रकडरर्ाटगन’ चा त्यानंी 
अभ्याि केिा. अिे सिक्षि आपल्याकडीि बािसवधवानंा देऊन त्यानंा 
सिसक्षका म्हिून घडवावे, अिा त्याचंा सवचार होता. अमेसरकेत त्यानंी 
िािेय क्रसमक प स्तकाचंी भाषातंरे केिी. ही प स्तके छापर्ण्यािाठी 
आर्वथक िाहाय्य समळावे; म्हिून स्वतः ‘The High Caste Hindoo 
Woman’ (१८८७) हे इंग्रजी प स्तक सिसहिे. या िेखनाचा म ख्य उदे्दि 
भारतातीि स्त्रीजीवनाचा पािात्यानंा पसरचय करून द्यावा हा होता. 
त्याचबरोबर भारतीय स्त्रीिा सिक्षिाची अििेिी सनतातं र्रज त्यानंा 
पटवनू द्यावयाची होती. आपल्या िमाजासवषयीचे त्याचें सनरीक्षि िूक्ष्म 
होते. तत्तवािाठी, ध्येयािाठी सहरीरीने कायग करू इस्च्छिाऱ्या एका झ ंजार 
स्त्रीचे दिगन प्रस्त त प स्तकातून होते. यामधीि रूढी-परंपरा स्त्रीच्या 
माथी मारल्या त्यासवषयी त्यानंा मनस्वी चीड आहे. केवळ म िाचा जन्म 
र्व्हावा म्हिून िाजरे केिे जािारे धार्वमक सवधी, ज्या िमाजर्व्यवस्थेची 
स्त्री बळी ठरिेिी आहे, ती जाचक र्व्यवस्था, या िाऱ्याचंा खरपूि 
िमाचार रमाबाईंनी प्रस्त त गं्रथात घेतिेिा आहे. 

परदेिात जाऊन रमाबाई आपल्या देिातीि आपल्या िोकानंी 
चािसविेल्या स्स्त्रयावंरीि अन्यायािा वाचा फोडतात. म िीच्या 
जन्मासवषयी रमाबाई म्हितात. ‘एखादे मच्छर वा एखादा त्रािदायक 
कीटक सचरडून टाकावा, तिे म िीिा सचरडिे जाते. सतच्या ‘र्ळयािा 
नख िावनू मारिे जाते’ म िीच्या मृत्य चे, बासिका मृत्य चे प्रमाि इतके 
होते, की एकदा पाहिी करताना रमाबाईंना अिे आढळून आिे की, 
म िर्ी तरिाने पळवनू नेिी अिे आईबाप िारं्त आहेत. िर्ळया 
घरातीि फक्त म िीच तरि किा काय पळवनू नेतो. यासवषयी त्यानंी 



आियग र्व्यक्त केिे. खरे कारि म्हिजे या बासिकाचं्या ‘र्ळयािा नख’ 
िावनू त्यानंा मारर्ण्यात आिेिे होते. 

स्त्रीिूद्रानंा ‘धमगिास्त्रा’चे ज्ञान सदल्याि, ‘धमगिास्त्र’ अपसवत्र होतीि. 
म्हिून त्यानंा धमगज्ञानापािून दूर ठेविे; त्याम ळे त्याचं्यावर ितत धमाचे 
दडपि रासहिे व त्याचंा सवकाि होऊ िकिा नाही. 

‘धार्वमक आसि िामासजक के्षत्रातीि स्त्रीचे स्थान’ या प्रकरिात, त्या 
काळात र्ाजिेिा एक खटिा, रखमाबाई िावे प्रकरिाचा उल्लेख करीत 
रमाबाई सिसहतात, ‘िसक्तिािी प्रहदू धमगिास्त्र, बिवान, सब्रसटि 
िरकार, भारतातीि बारा कोटी प रुष आसि तेहतीि कोटी देव याचं्या 
सवरोधात रखमाबाईंनी आवाज उठविा.’ पंसडता रमाबाईंच्या िब्दानंा 
सविक्षि धार प्राप्त झािेिी आहे. ‘इंग्िंडचा प्रवाि’सिसहिाऱ्या आजगवी 
रमाबाई चार वषात सकती बदिल्या याचे प्रत्यंतर ‘The High Caste 
Hindoo Woman’ या प स्तकावरून येते. इंग्िंडपेक्षा अमेसरकेत 
सवचारस्वातंत्र्य, आसवष्ट्कारस्वातंत्र्य असधक अिल्याचाही हा पसरिाम 
अिावा. अत्यंत कल्पकतेने रमाबाईंनी एकेका िब्दाचा वापर केिेिा 
आहे. ‘सचतेच्या अग्नीपािून पळून रे्ल्या तरी स्स्त्रया िोकाचं्या दाहक 
नजरात ‘िती’ जातातच.’ हे या अन भवातीि स्त्रीि िभ सनरीक्षि फार 
महत्तवाचे आहे. जेथे स्स्त्रयानंी हातात िेखिी घेतिी; तर ती सवधवा होते, 
अिा िमज प्रचसित होता. त्याच देिातीि एक स्त्री अमेसरकन िोकानंा 
आपल्या िेखिीचे िामथ्यग दाखवीत आहे. 

पसंडता रमाबाईंचे हे धारदार िेखन म्हिजे, जार्सतक पातळीवरीि 
भारतीय स्त्रीचा, स्त्रीस्वातंत्र्याचा पूवगिूर आहे. याआधी १८८२ मध्ये 
ताराबाई प्रिदे यानंी ‘स्त्री-प रुष त िना’ नामक िंभर पानाचंा सनबधं 
सिहून प रुषप्रधान भारतीय मानसिकतेवर कोरडे ओढिेिे होतेच. 
रमाबाईंनी हे िोि इंग्रजी भाषेतून परदेिापयंत पोहोचविे. या िेखनािा 
त्यानंी कृतीची देखीि जोड सदिी. ‘An Appeal’ या प्रकरिात, 
अमेसरकन जनतेकडून सनदान दहा वषपेयंत तरी आपल्या कायािाठी 



मदत समळावी म्हिून भावसनक आवाहन केिे. तळमळून त्या सिसहतात- 
‘माझ्या मायबापानंो! त मच्या िाडक्या बाळाचंी त िना त म्ही भारतातीि 
त्या बासिकािंी करून बघा, ज्या अर्दी कोवळया वयात िामासजक 
असनष्टतेच्या अपसवत्र वेदीवर बळी जातात. त्याचं्यावर अन्याय करिाऱ्या 
त्याचं्या मातासपत्याचं्या हातून त म्ही या बािसवधवानंा वाचवा. हजारो 
बािसवधवा आिेच्या सकरिासवना दरवषी मरतात, आसि आिखी हजारो 
पाप आसि नाचक्की याखािी सचरडून जातात. भारतीय कन्यकाचंा क्षीि 
आवाज आपल्या कानापयंत आसि हृदयापयंत पोहोचो!’ 

स्त्रीजीवनस्स्थतीची पौरस्त्य व पािात्य पसरस्स्थतीतीि दोन सचते्र 
एकमेकािेंजारी ठेवनू ज्या कळकळीने रमाबाईंनी हे आवाहन केिेिे 
आहे, त्यात त्याचंी भावसनक प्रर्ल्भता, त्याचें देिपे्रम व मानवताधमाने 
झपाटिेिे त्याचें मनही सदिून येते. 

या काळात रमाबाईंनी पाच वषीय मनोरमेिा इंग्िंडिा पाठविे होते 
आसि त्या आपल्या स्त्रीसिक्षि सवषयक कायािाठी अमेसरकेत प्रबोधनपर 
व मासहतीपर र्व्याख्याने देत होत्या. ‘The High Caste Hindoo Woman’ 
च्या िेखनाने रमाबाईंच्या सवचारानंा खूप प्रसििी समळािी. यातूनच 
सडिेंबर १८८७ मध्ये The Ramabai Association of Bostan’ ची 
स्थापना झािी. अनेक िंस्थानंी त्यािाठी आपिी िंमसत आसि िहकायग 
सदिे. दहा वषेपयंत आर्वथक मदत देर्ण्याचा करारही झािा. 

अमेसरकेतीि वास्तर्व्यात अमेसरकेतीि िोकािंाठी, रमाबाईंनी, 
र्व्यवस्थेच्या दबावाखािी वावरिाऱ्या भारतीय स्त्रीच्या स्स्थतीसवषयी 
इंग्रजीत अन भविेखन केिे; तर भारतीय, सविेषतः मराठी िमाजािाठी 
मराठीतून प्रर्तीिीि अमेसरकेचे विगन केिे. ‘य नायटेड स्टेटिची 
िोकस्स्थती आसि प्रवािवृत्त’ अिे या प स्तकाचे नाव होते. अमेसरकेत, या 
प स्तकाचे िेखन केिे होते. फेब्र वारी १८८९ मध्ये म ंबईत आल्यावर हे 
प स्तक प्रसिि झािे. 



प्रस्त त गं्रथातही स्त्रीि धारिासवषयक सवचारानंा रमाबाईंनी प्राधान्य 
सदिेिे आहे. स्त्रीसिक्षिाि िोकमत अन कूि निताना देखीि 
‘आनंदीबाई ही पसहिी प्रहदू स्त्री वैद्यक सिकून पदवी पावल्याबद्दि ’ 
रमाबाई सतच्याबद्दिचा असभमान र्व्यक्त करतात आसि स्त्रीसिक्षिाबद्दि 
भारतीय स्स्त्रयाचं्या मनातीि पूवगग्रह व प रुषाचं्या मनातीि द राग्रह दूर 
र्व्हावा म्हिून प्रयत्न करतात. सिक्षिाम ळे स्स्त्रयाचं्या िरीर िंपत्तीचा प्रकवा 
िौंदयाची हानी झािेिी कोठे सदिून येत नाही. सिवाय कोनगि, वेििे इ. 
सवद्याियाच्या झािेल्या पाहिीवरून एकंदरीत स्त्रीसिक्षिाच्या बाबतीत 
रमाबाई सिसहतात- ‘या सवद्याियातूंन पदर्व्या समळवनू रे्िेल्या स्स्त्रया 
सववासहत होऊन, उत्तम रीतीने िंिार चािवीत आहेत. त्या सिसक्षत 
झाल्या म्हिून म िाबाळाचंा, र्ृहकृत्याचंा अर्व्हेर करीत नाहीत. त्याचं्या 
िंिाराची वाताहत झािेिी नाही.’ फ्िॉरेन्ि नाइप्रटरे्ि, बायकाचं्या 
क िेड्ि इ. चा िंदभग त्या देतात. ‘स्स्त्रयाचं्या क िेड्ि िोकाचें प्राि 
वाचवनू, त्यानंा नरकातून ओढून काढून िातंी आसि आनंद देिाऱ्या 
अितात.’ हे नमूद करायिा रमाबाई सविरत नाहीत. 

अमेसरकेतीि स्स्त्रयाचें कपडे, बटू इ. फॅिनवर रमाबाई टीकाही 
करतात. प्रािीपाखरासंवषयी रमाबाईंच्या मनात किव आहे. आपिा 
‘नखरा’ िजवर्ण्यािाठी अमेसरकन िोक पाखराचंा बळी घेतात ही र्ोष्ट 
त्यानंा असजबात रूचत नाही. प्रािी व पाखरे पेंढा भरून देखावा म्हिून 
ठेविेही त्यानंा आवडत नाही. ‘भतूदये’ सवषयीचा रमाबाईंचा हा ‘आवाज’ 
ही िक्षात घेतिा पासहजे. करुिामयी र्ाईची हत्या करिाऱ्या 
किायावंरही रमाबाई िास्ब्दक वार करतात. भारतातीि 
भतूदयेबाबतीतीि सवरोधाभािही नजरेि आिून देतात. ‘आमच्या 
देिातीि भतूदया, अमेसरकनाचं्या उिट आहे. ते मन ष्ट्येतर प्रार्ण्यानंा 
यातना देतात. आम्ही त्याचं्यािाठी पाजंरपोळ घाितो. र्ोिाळा स्थापन 
करतो. ढेकूि-उवा-सचिटे-म ंग्या-यािं मोठ्या दयेने मन ष्ट्याचे रक्त 
देऊन त्याचें पोषि करतो. िापािा दूध पाजून त्याची पूजा करतो. पि 



मन ष्ट्याचं्या जीवाचें आम्हािा काही वाटत नाही. िेजारी कोि मेिे, तर 
आम्ही घराची दारे िावनू बितो. आमच्या बायका नाना प्रकारचे रोर् 
होऊन मरतात; पि इंग्रजानंी तंबी सदल्यावाचून आम्ही बायकाकंसरता 
दवाखाने घािीत नाहीत. आम्ही र्ाईिा मातेिमान िमजून सतच्या पाया 
पडतो. पि आमच्या बायकानंा, आमच्या म िाचं्या आयानंा, आम्ही 
मरेपयंत मारतो.’ 

सिस्ती धमातही न्याय व िमानतेची सिकवि सदिेिी अिूनही 
धमातीि आसि िमाजातीि प्रचसित रुढीपरंपरानंी स्स्त्रयानंा जे र्ौि 
स्थान सदिे आहे. त्यावरही रमाबाई नेमके बोट ठेवतात. त्या सिसहतात 
‘स्वतः सिस्ताचा व त्याि अन िरून चाििाऱ्या पौििाचा सिस्ती धमग 
म्हितो की, सिस्तात प रुष आसि बाई अिा भेद नाही. तर िवग िोक 
परमेश्वराची िेकरे आहेत. परंत  हल्ली या देिी चािू अििेल्या बह तेक 
मतात बायका प रुषापेंक्षा अवर मासनल्या जातात व त्यािं प रुषापं्रमािे 
उपदेि करर्ण्याचा असधकार व िंस्कारासद धमगकृत्य करर्ण्याचा असधकार 
नाही. त्याचंा सववाह होताना, ‘मी आपल्या भ्रताराची आज्ञा पािन करीन’ 
अिी िपथ घ्यावी िार्ते. नवरा बायकोच्या सिरःस्थानी आहे अिे 
धमोपदेिकाचे (प रुषाचें) िारं्िे आहे.’ 

प्रहदू धमगग्रथातं स्त्रीिा कमी िेखिेिे आहेच. परंत  सिस्ती 
धमगगं्रथातंीि स्त्रीसवषयक अिा उल्लेखाचंाही त्यानंा खेद वाटतो. 
स्स्त्रयाबंाबत धमातीत अिी िमानतेची भसूमका त्यानंी घेतिी आहे. 
याबाबतीत त्या, आध सनक स्त्री-म सक्तवादी सवचारिरिीच्या कायगकत्या 
स्स्त्रयाचं्या फार जवळ आहेत. 

अमेसरकेतीि िोकाचें स्वाविंबन, ‘तारायंत्र, आर्र्ाड्या, डाक इ. 
िारख्या िोकस्थासपत मंडळया’ तिेच त्याचं्या हृदयातीि धर्धर्िारा 
स्वदेिासभमान याबद्दि रमाबाई र्ौरवोद्गा र काढतात. भारतीयानंी मात्र 
त्याचें अंधान करि करीत आपिा देि सवकिा, यािंदभात त्या 
सिसहतात-‘आम्ही आपिे िोने देऊन सविायती जस्ताची भाडंी घेतिी. 



आपिे मार्ग बदं करून, सविायती स्वस्त कापड नेिायिा िार्िो. 
आम्ही काचेचे मिी व मद्य भरून आिेल्या काचेच्या बाटल्या घेऊन 
आपिी रत्नभमूी परदेिी िोकािं सवकून टाकिी आसि आता त्या मद्याने 
आमचे प्राि जात आहेत. िंभर वषापूवीच रमाबाईंनी जार्सतकीकरिाचे 
िूतोवाच करून ठेविे होते. 

भारताची राष्ट्रभाषा प्रहदी अिावी म्हिून रमाबाईंनी माडंिेिे सवचारही 
मननीय आहेत. ‘आमच्या देिात अििेल्या िवग भाषा नाहीिा करून 
त्याच्या जार्ी इंग्रजी स्थापिे म्हिजे प्रहद स्थानीिा िम द्रात ब डवनू 
त्याच्या सठकािी सब्रसटि बेटे आिून ठेवर्ण्यािारखे आहे. प्रहदी भाषेचे 
र्व्याकरिही फार िोपे आहे. अििी अमोसिक ि रेख भाषा आपिाि िभ्य 
अिता आसि ती राष्ट्रीय भाषा करर्ण्याचे इतके ि िभ अिता, आमचे 
सवद्वान बधूं प्रहद स्थानातीि िावगजसनक र्ोष्टींची वाटाघाट करर्ण्यािाठी 
ती िातािम द्राकडून आिेल्या प्राचीन समिरी सचत्रसिपीप्रमािे िाधारि 
िोकािं न कळिाऱ्या इंग्रजी भाषेत काय म्हिून करतात.’ 

पसंडता रमाबाईंना अनेक भाषा अवर्त होत्या. अनेक र्व्याकरिािाह, 
िास्त्रि ि रीतीने त्या भाषा सिकल्या होत्या. त्याम ळेच मातृभाषेचे व 
भारतीय भाषेचे महत्तव त्यानंा पटिेिे होते. सिवाय भारतीय िमाजातीि 
तळार्ाळातीि िोकािंाठी काम करायचे; तर त्याचं्या भाषेत करता यावे 
यावर रमाबाईंचा कटाक्ष होता. त्यानंा अवर्त अििेल्या इंग्रजी भाषेचा 
उपयोर् त्यानंी िेखन, िंभाषि-भाषि यािाठी केिा. परंत  ज्या 
स्स्त्रयािंाठी त्या काम करीत होत्या त्यािाठी त्यानंी मराठी व प्रहदी 
भाषेचाच अविंब केिा आसि इंग्रजीवर प्रभ त्व होते, म्हिून इंग्िंड 
अमेसरकेतच कायमचे वास्तर्व्य केिे नाही; तर सब्रसटि िरकारवर प्रहार 
करर्ण्यािाठीि िा त्यानंी मातृभाषेचा उपयोर् केिा. 

स्वदेिीबद्दिचे रमाबाईंचे सवचार र्ाधंीजीपूवग काळातीि आहेत. 
त्याम ळे त्याचं्या सवचाराचें महत्तव असधक आहे. सिवाय मातृभाषेच्या 
असभमानाचे सवचार एका ितकापूवीच त्यानंी िारं्ून ठेवल्याने त्या 



सवचारानंा आजही महत्तव प्राप्त होते. रमाबाईंचे र्व्यसक्तमत्तव ितत र्सतमान 
प्रवाही रासहिेिे आहे. त्याचं्या गं्रथातूंन, अन्य िेखनातून, वक्तर्व्यातून, 
त्याचं्या उत्तरोत्तर सवकसित होत जािाऱ्या जीवनदृष्टीचे दिगन घडते. 
त्याचंा वैचासरक आवाका सवस्तृत होत रे्िा. भारतातल्या मध्यमवर्ीय 
कौट ंसबक जीवनाच्या चौकटीतीि स्त्रीपािून जार्सतक पातळीवरीि 
स्त्रीजीवनप्रचतनापयंत त्या रे्ल्या. त्यात िमग्र राष्ट्रजीवनाचा सवचारही 
त्या करीत रे्ल्या व िंस्कृत-मराठी-इंग्रजी अिी भाषेची सवसवध वळिे या 
प्रवािािी ि िंर्तपिे प्रर्टत रासहिी. 

रमाबाई अमेसरकेतून जपानमारे् भारतात आल्या. जपानमध्येही त्यानंी 
काही र्व्याख्याने सदिी. फेब्र वारी १८८९ मध्ये म ंबईत आल्यावर त्याचंी 
मनोरमेिी भेट झािी. मनोरमा इंग्िंडमधीि सिस्टराबंरोबर म ंबईत आिी 
होती. 



बािशवधवांिा पे्रमाची ऊब 

 
भारतातून इंग्िंडिा जाताना रमाबाई सवद्यार्वथनीच्या अवस्थेत होत्या. 

परंत  अमेसरकेतून म ंबईकडे येताना त्या ज्ञानिमृि होऊन व कामाची 
सनसित योजना आखून एक िमथग स्त्री बनून आल्या होत्या. आल्याबरोबर 
िरे्चच ११ माचग रोजी १८८९ रोजी म ंबईत चौपाटी सवभार्ात 
‘िारदािदन’ या स्स्त्रयाचें विसतर्ृह अििेल्या िाळेची स्थापना केिी. 

१८५६ मध्ये सवधवा सववाहाि अन मती देिारा कायदा अस्स्तत्वात 
आिा होता. प्रसिि बरं्ािी ि धारक ईश्वरचंद्र सवद्यािार्र यानंी ‘मरेॅज 
ऑफ सवडोज’ हा गं्रथ सिसहिा होता व १८६५ मध्ये सवष्ट्ि िास्त्री पसंडतानंी 
त्याचे मराठीत भाषातंर केिे होते. सवष्ट्ि िास्त्री पसंडताच्याच प ढाकाराने 
आंगे्रवाडीत माधवराव सवठ्ठि प्रवच रकर याचं्या अध्यक्षतेखािी 
प नर्वववाहोते्तजक मंडळ स्थापन झािे. त्याचं्या प्रयत्नाने नाना सभडे, 
मोरोबा कान्होबा, अिा ि धारकानंी सवधवािंी सववाह केिे होते. मात्र 
त्यानंतर २८ माचग १८७० ते ५ एसप्रि १८७० या काळात प िे येथे सवधवा 
सववाहाच्या ििास्त्रतेिंबधंी कडाक्याचा वाद झािा. त्यात िनातनी 
सवचाराच्या िोकाचा सवजय होऊन तै्रवर्विकात सवधवासववाह सनसषि 
ठरसवर्ण्यात आिा. या पाश्वगभमूीवर पसंडता रमाबाईंना ‘िारदा िदन’ ि रू 
करावे िार्िे, याचे प्रयोजन िक्षात येते. सवधवा सववाहसवषयक 
प रोर्ामीसवचार िवगदूर पोहोचिे नर्व्हते. गं्रथप्रामार्ण्याचा पर्डा होताच. 
रमाबाईंचे ि दैव अिे की, प रोर्ामी सवचाराचं्या िोकात त्याचें पासंडत्य 
स्वीकारिे रे्िे. किकत्तयात सववाह व सििचरमध्ये वैधर्व्य आल्यावर 
आधीच मानसिक बठैक पक्की झाल्याम ळे स्वयंसनिगय घेत त्या महाराष्ट्र 
भमूीवर येऊन थडकल्या होत्या. इंग्िंड-अमेसरकेतून परतल्यावरही त्या 
प न्हा महाराष्ट्रातच आल्या आसि िरे्चच ‘िारदा िदन’ स्थापर्ण्याचा 
सनिगय घेतिा. कासिबाई कासनटकर याचं्या अध्यक्षतेखािी या िदनाचा 
ि भारंभ झािा. 



खरे तर इंग्िंडिा जाताना सिस्ती होिार नाही, अिे म्हििाऱ्या 
पसंडता रमाबाई सिस्ती होऊन आिेल्या होत्या. त्याम ळे ‘िारदािदन’ ही 
सिस्ती िंस्था अिेि; अिा सवचार करून कािीबाईंनी िमारंभािा जािे 
नाकारिे होते. परंत  या िंस्थेत येिाऱ्या स्स्त्रयानंा ज्ञान सदिे जाईि व 
आपापल्या इच्छेन िार धमाचरिही करता येईि, अिी हमी पसंडता 
रमाबाईंनी सदल्यावर कािीबाई ‘िारदा िदन’ च्या उद्घाटन िमारंभािा 
रे्ल्या.  

रमाबाईंच्या बािसवधवािंाठी कायग करर्ण्याचा उत्िाह, िंघटनात्मक 
र् ि आसि राष्ट्रीय बािा याम ळे वातावरिात जिू पे्ररिा िंचरिी, त्यात 
त्याचें धमांतर िोक क्षिभर सविरून रे्िे. बॉम्बे परर्र्ण्यातीि नामवंत 
िमाजि धारकानंी रमाबाईंना पाप्रठबा सदिा. न्यायमूर्वत महादेव र्ोप्रवद 
रानडे, न्यायमूर्वत के.टी. तेिंर्, श्री. भाडंारकर हे तर िल्लार्ार मंडळावर 
होते. १२ फेब्र वारी १८८९ च्या ‘केिरी’ तही प्रोत्िाहनपर मजकूर छापून 
आिा. भारतीय सवधवािंाठी कायग करर्ण्यािाठी, त्यानंा सिक्षि देर्ण्यािाठी 
परकीय भमूीवरून पैिा र्ोळा करून आििे यािा त्यानंी प्रिंिनीय कायग 
म्हटिे. काही क्षि सतचे धमांतर आसि िामासजक व भावसनक द रावा 
बाजूिा ठेवनू, “जर सतचे वार्िे स्पष्ट अिेि, तर िोकाचंा सतच्यावर 
सवश्वाि बिेि” अिे भाकीतही केिे. 

िारदा र्दे्र ही ‘िारदा िदन’ मधीि पसहिी सवद्यार्वथनी. पसहिी 
बािसवधवा सवद्यार्वथनी. सतच्यावरून रमाबाईंनी ‘िारदा िदन’ हे नाव 
िदनािा सदिे. सतच्याबरोबर र्ोदूताई नामक बािसवधवा होती. हीच प ढे 
महर्वष धोंडो कवे याचंी पत्नी बाया कवे झािी व एक िेवाभावी स्त्री म्हिून 
प्रसििीि आिी. पसंडता रमाबाई अथवा अर्ण्िा कवे भेटायच्या आधी 
र्ोदूताईंनी दोन वेळा आत्महत्येचा प्रयत्न केिा होता. त्या चार वष े
िदनात रासहल्या. पसंडता रमाबाईंच्या चोख वतगि कीचा प्रभाव व िारदा 
िदनमधीि प्रिन्न वातावरि याम ळे त्यानंा नवी जीवनदृष्टी समळािी. 
महर्वष धोंडो केिव कवे सकरकोळ िरीरयष्टीचे होते. ते जास्त आय ष्ट्य 



जर्तीि की नाही; यासवषयी रमाबाईंना प्रचता होती. त्याम ळे सववाहावेळी 
र्ोदूताईंची ‘आय र्ववम्याची योजना’ काढून त्यानंी िदनात मोठी जेविावळ 
घातिी. (याच महर्वष कवेंना दीघाय ष्ट्य िाभिे. १९५८ िािी पंसडता 
रमाबाईंच्या जन्मिताब्दीत ते हजर होते. त्यावेळी त्यानंी रमाबाईंसवषयी 
कृतज्ञता र्व्यक्त केिी होती.) 

र्ोदूताईंनी, कवेबरोबरच्या िग्नावेळी उखािा घेतिा होता- 
िदनाचे उपकार । मजवर झािे फार 
आनंदीने फेडायिा । अिावे तयार 
आपिी पत्नी या िदनाचे फळ आहे. यासवषयीची कृतज्ञता र्व्यक्त 

करताना अर्ण्िािाहेब कवे म्हितात की, “या िाळेतून ती आपल्याबरोबर 
तीव्र ज्ञानिाििा घेऊन बाहेर पडिी. येथेच सतचे मन ि िंस्कृत व 
अंतःकरि सविाि बनिे. आमच्या प ष्ट्कळिा हिक्या दजाच्या वेडर्ळ 
िमजूतीपािून सतची म क्तता झािी. एक अत्य त्तम र्ृसहिी व जीसवताची 
जोडीदार मिा िदनाच्या कृपेने िाभिी आहे.” 

‘िारदा िदन’ मध्ये रमाबाईंनी बािसवधवानंा एक र्व्यक्ती म्हिून प्रसतष्ठा 
समळवनू सदिी. रमाबाईंना स्वतःिा अनौपचासरक सिक्षि समळािे होते. 
स्वतःच्या र्व्यसक्तमत्तवाचा सवकाि होर्ण्यािाठी आवश्यक अिेच सिक्षि 
त्यानंी येथे या म िींना सदिे. रमाबाईंचे स्वच्छ चासरत्र्य व र्व्यवहार याम ळे 
या म िींनाही सिस्ती धमासवषयी कधी वावरे् वाटिे नाही. अिा धमग 
स्वीकाराम ळेच तर रमाबाईंना नवी जीवनदृष्टी समळािी होती. 

र्ोदूताई चार वषे िदनात रासहल्या. त्या काही सिस्ती झाल्या 
नर्व्हत्या. र्ोदूताईंच्या आर्मनानंतर आिखी पचंवीि स्स्त्रयाचंा भरिा 
िदनात झािा होता. ‘िारदा िदन’ वर धमांतराबाबत टीका होऊनही 
िोकानंा त्याचे आकषगि वाटतच रासहिे. बायाबाई उफग  आनंदीबाई कवे 
याचंी धाकटी बहीि कृष्ट्िाबाई र्दे्र यानंी ‘िारदा िदन’ चे विगन केिे 
आहे, ‘अमेसरकेतीि िोकाचं्या उदार िाह्याम ळे प र्ण्यातीि अर्दी 
चारं्ल्या वस्तीमध्ये एक बरं्िा खरेदी करर्ण्यात आिा. काय त्या 



बरं्ल्याची िोभा व काय तो ि दंर फ िानंी शंर्ारिेिा बर्ीचा! सजकडे 
पासहजे सतकडे मोकाट सफरर्ण्याची आम्हािा म भा. सदवािखानादेखीि 
आमची बठैकीची जार्ा, ि ंदर कोच, ख च्यांवर बिून र्प्पा मारार्व्यात. 
बारे्त जाऊन जाई-ज ई, मोर्रा, चमेिी, बक ळी, मध माितीच्या वेर्ण्या 
र् ंफून केिावंर िादार्व्यात, रमाबाईंनी आम्हािा, फ िाचंी, पक्षाचंी व 
झाडाचंी मासहती देऊन द र्वबिीतून त्याचें सनरीक्षि करर्ण्याि सिकवावे, 
काय ते िाड! सचते्र प स्तके याचंा हवा तेवढा िंचय. कधी कधी रमाबाई 
स्वतः पहाटेि उठून आम्हाि आर्ािीवर नेऊन नक्षते्र, तारे दाखवीत व 
त्याचंी नावे वरै्रे आम्हािा मोठ्या आवडीने सिकवीत. ’ 

रमाबाई आपल्या म िींना द धा-त पात िोळवते यावरून ‘केिरी’ व 
‘ि धारक’ पत्रात तेर्व्हा वाद झािा होता. हे विगन प र्ण्यातीि 
‘िारदािदना’ चे आहे. नोर्व्हेंबर, १८९० मध्ये रमाबाईंना म ंबईतीि 
‘िदन’ प र्ण्यात हिवावे िार्िे. ‘िारदा िदना’ त म िींना सिस्ती 
प्राथगनेत िहभार्ी केिे जाते, अिे प्रिृत होऊन रमाबाईंवर टीकेची राळ 
उठिी होती. एक सवधायक स्वरूपाचे कायग रमाबाई करीत आहेत. अिे 
िमजून िंस्थेच्या िसमतीवर न्या. रानडे, भाडंारकर प्रभतृींनी त्यानंा 
िहकायग सदिे होते. मात्र िोकमान्य सटळकानंी केिरीतून त्याचं्यावर 
तोफ डार्िी. 

नेमके याचवेळी म ंबईतीि र्दी, महार्ाई यािा कंटाळून अठरा 
बािसवधवानंा घेऊन रमाबाई प र्ण्यात आल्या व तेथे एक बरं्िा सवकत 
घेऊन ‘िारदा िदन’ चे कायग चािू ठेविे. प्रसतकूि टीका होत 
अितानाही आत्मसवश्वािाच्या भक्कम पायावर त्याचें कायग तिेच स्स्थर उभे 
होते. 

म िींनी सिस्ती र्व्हावे, अिे वातावरि सनमाि होत अिल्याच्या 
नावाखािी िदनातीि म िींकडून मासहती काढर्ण्याचा प्रयत्न 
वतगमानपत्रवाल्यानंी केिा. न्यायमूर्वत रानडे, डॉ. रामकृष्ट्ि भाडंारकर व 



इतर िल्लार्ार मंडळींनी ‘रमाबाई अिोसिएिन’ िंस्थेचा राजीनामा 
सदिा. काही पािकानंी आपल्या म िींना िदनातून काढून घेतिे. 

िोकमान्य बाळ र्ंर्ाधर सटळक ‘केिरी’ चे िंपादक झाल्यावर 
केिरीने ितत पसंडता रमाबाईसवरोधी – ‘िारदा िदन’ सवरोधी भसूमका 
घेतिी. त्याआधी १८८३ मध्ये ‘केिरी’ नेच रमाबाईंबद्दि एक स्फ ट 
सिसहिे होते, ते स्फ ट ११ ििेंबर, १८९३ च्या ‘ि धारकात’ प नम गसद्रत केिे 
होते. र्ो.र्. आर्रकर हे ‘ि धारक’ चे िंपादक होते व १८८३ िािी ते 
‘केिरी’ चे िंपादक होते. त्याम ळे ते स्फ ट आर्रकरानंी सिसहिेिे 
अिाव.े त्यात म्हटिे आहे, ‘पसंडता रमाबाईंनी धमांतर केिे; हे आमचे 
द दैव होय. तथासप तेवढ्याच कारिािाठी आम्ही त्याि टाकून द्यावे; हे 
उसचत होिार नाही. तेर्व्हा त्याचं्यासवषयी मनात प्रकत  धरून त्याचं्यापािून 
सविर् राहिे व त्यानंी हाती घेतिेल्या कायाि िाहाय्य न करिे हे 
आत्मघाताचे होईि,’ र्ो.र्. आर्रकरानंा स्स्त्रयासंवषयी; त्याचं्यािाठी 
कायग करिाऱ्यासवषयी अििेिी आस्था यातून सदिून येते. 

‘िारदा िदन’ एक वषग पूिग झािे. त्यासनसमत्ताने डॉ. भाडंारकर, 
रमाबाई रानडे याचंी पसंडता रमाबाईंच्या र्ौरवपर भाषिे झािी . त्यािा 
‘ि धारक’ वृत्तपत्राने प्रसििीही सदिी होती. िोकानंी अल्पस्वल्प मदत 
करावी म्हिून र्ो.र्. आर्रकर आवाहनही करीत होते. ८ ऑर्स्ट १८९२ 
च्या ‘ि धारक’ मध्ये ३१ रु. तर २२ ऑर्स्टिा ४ रु. वर्गिी जमल्याचे 
उल्लेख आहेत. 

अमेसरकेतून पैिे आिर्ण्याचे महद्दनभतू कायग एखाद्या प रुषाकडून का 
झािे नाही. पसंडता रमाबाईंकडूनच का झािे ? याचे कारि भारतीयाचंी 
िेवाकायाबाबत अििेिी अनास्था. म्हिूनच ‘ि धारका’त आर्रकरानंी 
स्स्त्रयानंाच मदतीचे आवाहन केिे. “ही िंस्था सिस्त्यावंर प्रकवा 
परसकयावंर िवगकाळ अविंबनू अिता कामा नये; आपल्या देिबाधंवानंा 
या कामाचे महत्तव पटून त्यानंीच हे काम आपल्या सिराव घ्यावे.” अिे 



रमाबाईंना वाटे. परंत  तेथे धमांतर चािते या नावाने रमाबाईंवर सटका 
होऊ िार्िी होती. 

र्ोमतीबाईंच्या बाप्तीजमा प्रकरिी पसंडता रमाबाईंची बाजू काय आहे हे 
पाहर्ण्यािाठी र्ोपाळ र्िेि आर्रकरानंी २१ ऑर्स्ट, १८९३ च्या 
‘ि धारक’ मध्ये रमाबाईंची प्रदीघग म िाखत घेतिी. त्यात रमाबाई 
म्हितात, “मी आपिहून म िींना सिस्ती होर्ण्याि उद्य क्त करीत नाही. 
पि कोिी माझ्या प्राथगनेच्या वेळेि येऊन बिल्या, ‘बायबि’ िमजून 
घेर्ण्याि उत्ि क अिल्याि मी नाही म्हित नाही. िदनात येताना म िीचा 
धमग प्रहदू अििा; तरी त्यातून ती बाहेर पडताना; तो धमग प्रहदू राहीिच 
अिा सजम्मा माझ्याने घेववत नाही.” 

“त म्ही सिस्ती निता; तर या त मच्या िदनापािून महाराष्ट्रीय 
िोकानंा प ष्ट्कळच फायदा झािा निता काय?” या आर्रकराचं्या 
प्रश्नावर रमाबाई म्हितात, “मी सिस्ती निते; तर म ळी िारदा िदनचं 
अस्स्तत्वात आिे निते. जे मी करीत आहे, ते मी चारं्िे िमजून करीत 
अिल्याम ळे त्याचा पसरिाम किाही झािा तरी त्याबद्दि मिा पिाताप 
होिार नाही.” रमाबाईंचे हे परखड उत्तर आर्रकरांना आवडिे. 

याच अंकात रमाबाईंनी ‘ि धारक’ कायाि पत्र पाठसविे आहे. त्यात 
त्या सिसहतात, “िदनातीि म िींना जाती-धमाप्रमािे जेवि-खाि, 
िोवळे-ओवळे, व्रतेवैकल्ये याबाबत पूिग स्वातंत्र्य आहे. कोितेही सविेष 
धमगमत सिकसविे जात नाही. तरीही क िी म िी प्रकवा त्याचें पािक 
आपिहून प्राथगनेिा येिे, ‘बबैि’ िमजून घेर्ण्याि तयार अिल्याि त्यानंा 
नकार देत नाही.” 

‘िारदा िदन’ व ‘सिस्ती धमगप्रिार’ या िेखात र्ो.र्. आर्रकर 
म्हितात, “डॉ. भाडंारकर, रा.ब. रानडे, रा.ब. भट यानंी ज्याअथी 
िदनाच्या िाहाय्य कासरिीमंडळीतून आपिी नावे काढून घेतिी. त्या 
अथी िध्या त्या िंस्थेची अिावी तिी स्स्थती नििी पासहजे. ‘िारदा 
िदन’ केर्व्हाही सनर्व्वळ समिनरी िंस्था होईि अिे आमच्याने म्हिवत 



नाही. प्रहदू धमाप्रमािे आचरि करू इस्च्छिाऱ्या म िीि तिे करर्ण्यािा 
रमाबाईंकडून यत्त्कसचतही प्रसतबधं होत नाही अिे आम्हाि पके्क ठाऊक 
आहे. ‘िारदािदना’ त आपल्या म िींनी स्वधमग त्यार् करर्ण्याची ब िी न 
होऊ देर्ण्यास्तव रमाबाई सजतकी खबरदारी घेर्ण्याि राजी आहेत, अिे 
आम्हाि आजपयंत वाटत होते; सततकी त्या घेत नाहीत; अिी थोड्या 
सदविात आमच्या नजरेि आिेल्या र्ोष्टींवरून आमची खात्री झािी आहे. 
आसि म्हिून आजपयंत या िदनाचा सजतका असभमान आम्ही वासहिा; 
सततका तो याप ढे वाहिे अिक्य आहे. अिे आम्ही मोठ्या कष्टाने कबिू 
करतो.” 

‘िारदा िदन’ िा आजपयंत सदिेिा पाप्रठबा काढून घ्यावा िार्िा, 
याचे आर्रकरानंा मनस्वी द ःख झािे. ११ ििेंबर १८९३ च्या ‘ि धारका’ 
त प्रहदू िारदा िदन िक्य नाही का ? अिा प्रश्न त्यानंी सवचारिा. 
अमेसरकेतीि िोक हजारो रुपये पाठवनू प्रहदू सवधवानंा मदत करतात 
आसि आपल्या देिातीि िोकाचं्या हातून काहीच मदत होऊ नये, याची 
त्यानंा खंत वाटते. आपल्याकडे फक्त बोिके ि धारक आहेत; कते 
ि धारक नाहीत, अिा आके्षप होता. “अल्पसहत िाधर्ण्याकसरता मोठे सहत 
र्मवावे िार्ते. हे रमाबाईंि सदिू नये. प्रकबह ना सदित अिूनही, त्यानंी 
जािूनब जून द िगक्ष करावे. हे आमच्या स्त्रीवर्ाचे द दैव होय.” अिे म्हित 
मोठ्या जड अंतःकरिाने त्यानंी िारदा िदनिा अििेिा पाप्रठबा काढून 
घेतिा होता. 

१८९५ मध्ये प र्ण्यात कागेँ्रिचे असधवेिन भरिे होते. पसंडता रमाबाईंची 
कीती ऐकून अनेक प ढाऱ्यानंी िदनािा भेट सदिी. तोपयंत िदनात बारा 
म िींचा बाप्तीज्मा झािा होता. त्या वषीच्या िामासजक पसरषदेमध्ये 
केिवपनासवरुि आसि सवधवानंा सिक्षि देऊन स्वाविंबी बनसवर्ण्याचा जो 
ठराव झािा होता त्यावर बोिताना ‘इंसडयन िोिि सरफॉमगर’ चे िंपादक 
व ि प्रसिि िमाजि धारक श्री. के. नटराजन यानंी पसंडता रमाबाईंच्या 
कामाचे कौत क केिे आसि म्हटिे , “जर आपि आपिी िदने 



काढर्ण्याची सफकीर करीत नाही; तर पसंडता रमाबाईंवर टीका करताना, 
२१ जानेवारी, १८९६ च्या ‘केिरी’ त म्हटिे आहे- “आपिेपिा िोडून 
देिारे अििे हे र्ृहस्थ सकतीही सवद्वान अििे; तरी एक प्रकारे ते आमचे 
व देिाचे ित्रूच होत.” 

या िाऱ्या र्दारोळात ‘रमाबाई अिोसिएिन ऑफ बोस्टन’ यानंी या 
िंदभात चौकिी करर्ण्यािाठी एक िसमती नेमिी. समिेि ॲ’न््यजू यानंा 
पाहिी करर्ण्यािाठी पाठविे. अिोसिएिनिाही आपल्यावर आरोप येिे 
प्रिस्त वाटत नर्व्हते. रमाबाईंची यातून सनदोष म क्तता झािी. परंत  
रमाबाईंची व प्रहदू िमाजातीि नात्यातीि द रार्व्याची जखम नंतर कधीच 
भरून आिी नाही. एकतर सवधवा आसि पसरत्यक्त स्स्त्रयािंाठी केिे 
जािारे कायग, उच्चविीय, ब्राह्मि िमाजाच्या कक्षेच्या बाहेर होते. 
रमाबाईंनी केवळ आपल्या अंतःिामथ्याच्या बळावर या कायािा ि रुवात 
केिी होती व त्यािा र्व्यापक स्वरूप सदिे होते. 

‘िारदा िदन’ म ंबईत ि रू झाल्यावर त्याच वषी म्हिजे १८८९ च्या 
सडिेंबर मसहन्यातीि २६, २७, २८ रोजी म ंबईत ‘इंसडयन नॅिनि कागेँ्रि’ 
भरिे होते. एक स्त्री प्रसतसनधी म्हिून रमाबाईंनी यावेळी भाषि केिे, 
“बािसववाह थाबविे पासहजेत” याबाबत त्यानंी प नि आवाज उठविा व 
बह िंख्य िोकानंी त्यानंा पाप्रठबा सदिा. १८९३ िािच्या कागेँ्रिमध्ये 
‘सवधवेचे केिवपन करू नये’ अिा सनिगय घेतिा रे्िा. 

बािसवधवा, पसरत्यक्ता याचं्यािाठी काम करर्ण्याची पे्ररिा रमाबाईंना 
बािपिातच समळाल्याने त्यानंी िासंर्तिे आहे. रमाबाई तेर्व्हा नऊ 
वषाच्या होत्या. एकदा यम नेच्या तीरावर एका ि क मार बासिकेिा सतचा 
नवरा व िािू मारीत होते. ती म िर्ी प्रककाळया फोडीत होती. रमाबाई 
सिसहतात, “सतच्या प्रककाळया माझ्या हृदयािा जाऊन सभडल्या. माझ्या 
भसर्नींना यथािसक्त िाह्य करर्ण्याचे जे पसवत्र कतगर्व्य मी अंसर्कारिे आहे, 
त्याची पसहिी हाक ती होती अिे मिा वाटते.” त्याचंी हाक ‘िारदा 
िदन’ च्या रूपात मूर्वतमंत झािी. ‘य नायटेड स्टेट्ि’ च्या प्रवािविगनात 



रमाबाई सिसहतात, “एकदा क मठ्याहून नावेत बिून आई-वडिाबंरोबर 
म ंबईि जात अिताना, एका सठकािी ते उतरिे अिता; एका टप्प्यावर 
(थाबं्यावर) त्यानंी तीन इंग्रजी बायका सदिल्या. त्याचें फ र्ीव िेहेंरे् 
पाहून रमाबाई घाबरल्या होत्या. त्या आपल्या फ र्ीव िेहेंग्यामध्ये िहान 
म िानंा िपवनू नेतीि; याचंी त्यानंा भीती वाटत होती.” 

या स्स्त्रयानंा घाबरिाऱ्या रमाबाईने त्याचं्याच भसर्नी अििेल्या 
स्स्त्रयाचं्या नैसतक प्रोत्िाहनावर व आर्वथक आधारावर ‘िारदा िदन’ ि रू 
केिे होते व बािसवधवानंा आपल्या पे्रमाची ऊब सदिी होती. 

१८९६ मध्ये र् जरातमध्ये पडिेल्या द ष्ट्काळातून रमाबाईंनी आििेल्या 
स्स्त्रया व १८९७ मध्ये प र्ण्यात आिेिी प्िेर्ची िाथ याम ळे िरकारी 
आदेिान िार रमाबाईंना ‘िारदा िदन’ रातोरात केडर्ाविा हिवावे 
िार्िे. 



दुष्ट्काळग्रस्तांिा मदतीचा हात 

 
१८९६ मध्ये र् जरातमध्ये द ष्ट्काळ पडिा होता, रमाबाई तेथे रे्ल्या. 

तेथीि िोकाचंी द रवस्था पाहून त्याचें हृदय द्रविे. मद्रािमधीि १८७६-
७७ चा द ष्ट्काळ त्यानंा आठविा. तेर्व्हा त्या केवळ अठरा वषाच्या होत्या. 
त्याची फारिी झळ त्यानंा पोहोचिी नर्व्हती. परंत  त्या द ष्ट्काळाच्या कथा 
त्यानंी ऐकल्या होत्या. त्यानंतर दासरद्र्य आसि भ केपोटी आपल्या घरातीि 
सप्रय र्व्यक्तींचा मृत्यू त्यानंा पासहिा होता. केवळ धमगगं्रथाचें ज्ञान त्याचं्या 
पोटापार्ण्याचा प्रश्न िोडव ूिकिे नर्व्हते, याचाही अन भव र्ाठीि होताच. 
तिे झािे अिते; तर आपल्या आईवसडिाचें प्राि आपि वाचव ूिकिो 
अितो, याची मनस्वी खंत त्यानंा होती. 

आपल्या ‘द ष्ट्काळसवषयक अन भवा’ त रमाबाई सिसहतात, ‘आम्ही 
आमचे िारे द्रर्व्य देवता प्रिन्न करिाऱ्या ब्राह्मिानंा दान देर्ण्यात खची 
घातिे. पि देव ब्राह्मि आम्हािा श्रीमंती देऊ िकिे नाहीत. अनेक 
तीथगके्षत्रानंा भेटी देर्ण्यात, तीथगके्षत्री स्नान करर्ण्यात आसि पाप-िापम क्त 
होर्ण्यात आय ष्ट्याचा काळ घािविा, परंत  त्याम ळे आम्हािा दासरद्र्यच प्राप्त 
झािे. एकवीि वषाचा माझा तरुि व उत्िाही भाऊ मसहनोन्मयसहने 
उपवाि करर्ण्यात घािवल्याम ळे िरीराचे आरोग्य र्मावून बििा. परंत  
दर्डाच्या देवमूर्वत तिाच कठीि रासहल्या आसि आमच्या प्राथगनेिा उत्तर 
समळािे नाही.’ 

दासरद्र्य आसि उपािमार यानंी मािूि सकती हतबि होतो याची 
जािीव रमाबाईंना होती, स्वतःिा अनेकदा उपवाि घडल्याचे प्रिंर् ती 
अजूनही सविरिी नर्व्हती. इंग्िंडच्या प्रवािात बोटीतून जाताना, 
ित्तावीि सदवि उपवाि घडल्याचे त्यानंी आपल्या इंग्िंडच्या प्रवािात 
सिसहिे आहे. ‘प्रहद स्थानातीि प्रवािात न ित्या पार्ण्यावरि िा भकू-
तहान भार्सवर्ण्याची िवय होती, त्याम ळे फारिे कठीि रे्िे नाही. परंत  
माझी मैत्रीि यापूवी कधी घराबाहेर सनघािेिी नर्व्हती. सतिा पराकाष्ठेचे 



कष्ट िोिावे िार्िे.’ आपल्या िोबत अििेल्या आनंदीबाई भर्त याचंी 
त्या काळजी घेताना सदितात. 

िततच द िऱ्याचा सवचार करर्ण्याची रमाबाईंची प्रवृत्ती होती. त्याम ळेच 
र् जरातमधीि द ष्ट्काळग्रस्तानंा मदतीचा हात देर्ण्यािाठी त्या धावत 
रे्ल्या. तेथे रे्ल्यावर त्यानंा सदििे की, िरकारने द ष्ट्काळग्रस्तानंा मदत 
करर्ण्यािाठी तंबू उभारिेिे होते. आपि तेथे जाऊन काय काम 
करायचे? हा प्रश्न रमाबाईंना भेडिावत होता. परंत  त्याचंा आतिा 
आवाज त्यानंा िाद घािीत होता. ‘त झे ते ज ने सदवि आठव’. इसजप्तमध्ये 
बसंदवािात पडिेल्याचंी देवाने ि टका केल्याचे त्यानंा आठविे. या 
बळावरच त्या र् जरातेत पोचल्या. 

राजप तानंा येथीि समिेि ड्रायडन याचं्याबरोबर रमाबाई र् जरातेत 
रे्ल्या. प र्ण्यातीि आपल्या अनाथाश्रमात तेथीि काही म िानंा आिता 
येईि का? अिा त्याचंा सवचार होता. त्यािाठी िोहार्पूरिा जाऊन 
िरकारी असधकाऱ्याचंी परवानर्ी समळसविे भार् होते. त्याआधी 
हॉस्स्पटिचे डॉक्टर व र्रीबािंाठी उभारिेल्या घराचे प्रम ख अििेिे 
तहिीिदार यानंा भेटिेही आवश्यक होते. 

एके सदविी िकाळीिकाळीच त्या डॉक्टरानंा भेटायिा रे्ल्या. 
डॉक्टर निल्याम ळे त्यानंा बाहेरच थाबंावे िार्िे. तेर्व्हा दवाखान्याच्या 
िमोरच त्यानंा तीन म िे चाित येताना सदििी. जिू हाडाचें िापळेच 
चाित आहेत, अिे त्यानंा वाटिे. ती म िे चाभंार जातीतीि होती. त्याचंी 
सवचारपूि करता त्यानंा कळिे; की, त्याचें वडीि मरि पाविे होते.आई 
तर एक सदविापूवीच मरि पाविी होती. ती िात वषाची म िर्ी 
अंर्ावरच्या प्रचध्या िावरीत, थंडीपािून किेबिे आपिे रक्षि करू पाहात 
होती. पि सतच्याबरोबरच्या दोन म िाचं्या अंर्ावर तर काहीच वस्त्र 
नर्व्हते. त्याचें कोमेजिेिे चेहरे व दयनीय हावभाव दारुि पसरस्स्थतीची 
िाक्ष देत होते.त्या म िानंा तिा पसरस्स्थतीत उचिून आििे सनयमबाह्य 
होते. त्याम ळे रमाबाई काहीच करू िकल्या नाहीत. नेमके त्याचवेळी 



त्यानंा ‘र्रीबािंाठी घर’ केिेल्या सठकािी जावे िार्िे. त्या वेळात ती 
म िे क ठेतरी सनघून रे्िी. तेथून आल्यावर रमाबाईंनी त्याचंा िोध 
घेर्ण्याचा प्रयत्न केिा. पि ती म िे त्यानंा िापडिी नाहीत. ते दृश्य मात्र 
त्याचं्या हृदयात कायमचे कोरिे रे्िे. 

‘र्रीबािंाठी केिेिे घर’ अर्दी र्ावाच्या बाहेर होते. तो केवळ एक 
आिरा होता. घािीने भरिेल्या जसमनीवर िोक इतस्ततः बििेिे होते. 
काहींच्या अंर्ावर प्रचध्या होत्या. काही उघडेच बििेिे होते. िारेजि 
अिक्त-रोर्ी व सनस्तेज सदित होते. त्यात काही क ष्ठरोर्ी व अन्य 
आजाराने सपडिेिे अिेही होते. ते िोक उघड्या माळावर वा झाडाखािी 
झोपत. िरकारकडून त्यानंा पीठ-मीठ वा हिके अन्न समळत अिे. काही 
िहान म िानंा तर सिजवनू देर्ण्याि कोिीच नर्व्हते. त्याचंा सिधा 
कोिीतरी हडप करीत अित. त्याम ळे काहींना उपािमार घडत अिे. 

काही पािक एक रुपया वा काही आर्ण्यािाठी, दार्ण्यािाठी, आपिी 
म िं सविेषतः म िी सवकत होते. िरकार कधीकधी त्याचं्या हातावर दोन 
पैिे ठेवत. िहान म िे त्या पैिाचं काय करिार? मोठी माििे त्याचें पैिे 
चोरून नेत अित. काही सठकािी िोकानंा डाळ-रोटी सदिी जात अिे. 
हजारो िोकाचंा अिा हजारो रुपयानंा काय काठ वळिार ? सिवाय 
त्याचें म कादम हिक्या प्रतीचे धान्य िोकानंा देऊन मिईवर हात मारीत 
होते. िोकाचं्या प ढ्यात अििेिी डाळ-रोटी, िेिाच्या पोळयािारखी 
सदित अिे. 

एके सदविी रमाबाईंची एक कायगकती रस्त्यावरून जात अिताना 
रस्त्याच्या कडेिा एक बारा वषाची म िर्ी भ केल्या अवस्थेत अििेिी 
सतिा सदििी. थोड्या वेळाने सतची बहीिही तेथे आिी. ‘मदत-छाविी’ 
त जार्ण्यािाठी त्या तेथे बििेल्या होत्या. त्यानंा क िीिं िासंर्तिं होतं 
की, एक बाई िहान म िानंा अनाथाश्रमात ठेवर्ण्यािाठी त्याचं्या िोधात 
आहेत. म्हिजे त्या म िी रमाबाईंचीच वाट बघत तेथे बििेल्या होत्या. 
परंत  आधीच रमाबाईंनी ती िराई िोडिी होती. आपल्यािा क िातरी 



चारं्ल्या माििाबंरोबर, चारं्ल्या सठकािी राहायिा समळावे अिी त्याचंी 
इच्छा होती. हे बोििे, त्या कायगकतीबरोबर चाििे अिताना काही 
माििं त्याचं्याभोवती र्ोळा झािी. ती त्या म िींना घेऊन जार्ण्याच्या 
बेतात होती. परंत  रमाबाईंच्या कायगकतीने त्या म िींना रमाबाईंकडे 
ि खरूप पोहोचसविे. 

रमाबाईंना नेहमीचा आपिा भतूकाळ आठविा. ‘आपिी पचंवीि 
वषाची मोठी बहीि व िोळा वषाचे आपि स्वतः जर अिे ‘मदत-छाविी’ 
त रे्िो अितो वा द ष्ट्कमांच्या हातात पडिो अितो. तर काय झािे 
अिते? म्हिूनच अिा िोकानंा, सविेषतः स्स्त्रयानंा-बासिकानंा चारं्िं व 
ि रसक्षत जीवन जर्ता यावं म्हिून असतिय आत्मीयतेने रमाबाईंनी त्यानंा 
आश्रय सदिा.  

‘मदत-छाविी’त अनेक िोक वेर्वेर्ळया कामािाठी िाविे होते. 
म्हातारी माििं- मध्यमवयीन प रुषमंडळी, नाज क प्रकृतीच्या स्स्त्रया, 
दर्ड फोडर्ण्याचे व त्या टोपल्या वाहून नेर्ण्याचे काम करीत होत्या. आपिे 
िोििेिे तळहात उघडून त्यानंी रमाबाईंना दाखविे. त्याचंा आक्रोि 
कानाचे पडदे फाडून टाकिारा होता. त्याचें अश्र पूिग डोळे दयेची याचना 
करीत होते. या िाऱ्या घटना, ‘यासच देही यासच डोळा’ पाहून रमाबाईंचे 
हृदय सवदीिग झािे. 

रमाबाईंचा ओढा तरुि म िी, सवधवा याचं्याकडे असधक होता. त्यानंा 
वाममार्ािा िाविे जाऊ नये म्हिून त्यानंा तेथून बाहेर काढावे, अिे 
त्यानंा फार वाटत होते. िहानग्या अनाथािंाठी त्याचें हृदय आक्रोित 
होते. या िाऱ्यानंा आपल्या पंखाखािी घेता यावे, यािाठी रमाबाई तेथे 
रे्ल्या होत्या. 

द ष्ट्काळग्रस्त सजल्ह्यातूंन रमाबाईंकडे तीनिे म िी आििेल्या होत्या. 
या आधी काही जिींना आििे; तेर्व्हा रमाबाईंना ८५० रुपये प्रवािखचग 
झािा. काही आर्वथक मदत त्यानंा समत्र-मसैत्रिींकडून झािेिी होती. 
त्याचं्या अन्नपार्ण्याची र्व्यवस्था तर आिखी जटीि िमस्या होती. 



त्याचं्यावर ि िंस्कार घडसविे हे तर त्यापेक्षाही कठीि काम होते. ‘मदत 
छाविी’ त सवसवध सठकािाचे िोक एकत्र राहात होते. त्याम ळे त्यानंा 
आिखी वाईट िवयी िार्िेल्या होत्या. 

रमाबाईंनी िाठ सवधवाचंी नीट र्व्यवस्था िाविी. िते्तचाळीि जिींना 
िाळेत पाठविे. इतराचं्या हातानंा काही काम सदिे? अमेसरकेतून त्यानंा 
समळिाऱ्या मदतीवर पन्नािेक म िींचा उदरसनवाह चाित अिे. िोक 
रमाबाईंना सवचारीत; की तू इतराचंं किं करिार? आसि रमाबाई तर 
पूिगपिे परमेश्वरावर सविंबनू होत्या. रमाबाई आसि सतच्या म िी िवग 
ऐषआरामाचा त्यार् करून िाधेपिाने जीवन जर्र्ण्याि तयार होत्या. त्या 
फक्त एकवेळचे जेवि घेत व उरिेल्या अन्नाचे/दार्ण्याचें भ केल्यानंा वाटप 
करीत. आपिे बाधंव भ केने तडफडत अिताना, सनराधार अिताना; 
आपि चारं्िं खािं, चारं्िे कपडे वापरिं, चारं्ल्या घरात राहािं, हे 
पाप आहे, अिे त्यानंा वाटत अिे. ज्या ज्या वेळेिा िवांना प रेि इतके 
अन्न समळावे, अिी प्राथगना रमाबाई करीत त्या त्या वेळेिा, क िी ना क िी 
दानिूर र्व्यक्ती त्यानंा त्या त्या वस्तू पाठवनू देत अित. अिा र्ोष्टींम ळे 
त्याचंा परमेश्वरावरीि व आपल्या ित्कृत्यावंरीि सवश्वाि दृढ होत रे्िा. 



‘मुक्ततिदि’ मधीि शदवि 

 
‘िारदािदन’ हे रमाबाईंनी अमेसरकेतीि िेवाभावी पसरसचत व इतर 

मसैत्रिींच्या आर्वथक िहकायावर उभारिेिे होते. परंत  ‘म सक्तिदन’ हे 
रमाबाईंच्या सिस्तावरीि सवश्वािाचे व त्यावर सविंबनू अिर्ण्याचे प्रतीक 
होते. 

प र्ण्यापािून चौतीि मैिावर अििेल्या केडर्ाव येथे रमाबाईंनी 
िाधारिपिे िंभर एकर जमीन सवकत घेतिेिी होती. ही पडीक जमीन 
त्यानंा स्वस्तात समळािेिी होती. रमाबाईंनी ‘रमाबाई अिोसिएिन’ िा 
त्याबद्दि सवचारिे. परंत  घटनेत तिी तरतूद निल्याने सतकडून नकार 
समळािा. परमेश्वरावर अढळ श्रिा अिल्याम ळे, त्यानंी प्रभचूी प्राथगना 
आरंसभिी आसि त्याचं्या प्राथगनेिा उत्तर समळािे. अमेसरकेतीि 
रमाबाईंच्या मैसत्रिींनी देिग्या र्ोळा करून रमाबाईंना ती रक्कम पाठविी 
व त्यानंी ती जमीन सवकत घेतिी. प र्ण्यात ‘िारदािदन’ चे काम 
चाििेिे अिल्याम ळे त्या सवकत घेतिेल्या जसमनीसवषयी त्या 
सविरूनही रे्ल्या होत्या. 

१८९६-९७ मध्ये द ष्ट्काळग्रस्त भार्ातून रमाबाईंनी तीनिे म िी/स्स्त्रया 
आिल्या होत्या. त्यानंी ‘िारदा िदन’ जवळ त्याचं्यािाठी झोपड्या 
बाधंल्या होत्या. त्याच काळाता प र्ण्यात प्िेर् ि रू झािा. ‘अठे्ठचाळीि 
तािाच्या आत म िी प र्ण्याच्या बाहेर नेर्ण्याची’, नोटीि सिटी 
मसॅजस्रेटकडून आिी. तेर्व्हा रमाबाईंनी स्थिातंर केिे. द ष्ट्काळात जजगर 
झािेल्या त्या िाऱ्या स्स्त्रयानंा घेऊन रमाबाई केडर्ाविा आल्या. 
त्यानंतरही मध्यप्रदेि, र् जरात येथीि द ष्ट्काळात िापडिेल्या अनेक 
म िींना रमाबाईंनी ‘म सक्तिदन’मध्ये आिरा सदिा होता. त्या पडीक 
जसमनीवर फ ििाऱ्या म िींना पाहून आपिे श्रम आसि पसरसचतानंी 
सदिेिा पैिा फ कट रे्िा नाही याबद्दि रमाबाईंना िमाधान वाटत अिे. 



‘म सक्तिदन’ मध्ये ५८० म िी होत्या व इंग्िंडमधीि ‘सिस्टिग ऑफ 
मिी’ च्या धतीवर बाधंिेल्या ‘कृपािदन’ मध्ये पाऊि वाकडे पडिेल्या 
स्स्त्रयाचंी र्व्यवस्था केिेिी होती. त्यात ६० म िी होत्या. पसंडता 
रमाबाईंच्या ‘िारदा िदन’ व ‘म सक्तिदन’ या घराचंी रचना व तेथीि 
र्व्यवस्था इंग्िंड-अमेसरकेतीि घरािंारखी होती. रमाबाई स्वतः तेथे 
वास्तर्व्य करून आिेल्या होत्या. तेथीि मठवासिनींचे सिस्तबि व 
िेवाभावी जीवन त्यानंी पासहिे होते. रमाबाईंच्या तेथीि ‘िदना’ वर 
त्याचा प्रभाव होता. 

एवढ्या मोठ्या िंख्यने अििेल्या िदनातीि म िींवर िक्ष ठेविे 
कठीि कमग होते. वेर्वेर्ळया पाश्वगभमूीतून आिेल्या या स्स्त्रयावंर िंस्कार 
घडसविे म्हिजे एक सदर्व्य होते. अनौपचासरक व मूल्यसिक्षिावर 
रमाबाईंचा सविेष भर होता. त्यानंा स्वतःिाही अिाच प्रकारचे सिक्षि 
समळािे होते. अनौपचासरक सिक्षि चासरत्र्यबाधंिीिाठी व नंतर स्वतःच्या 
पायावर उभे राहर्ण्यािाठी मदत करीि यावर त्याचंी सभस्त होती. 
रमाबाईंकडे फक्त िोळा पर्ारी सिसक्षका होत्या आसि इतर ८५ िोक 
केवळ मदत करर्ण्यािाठी येत. ३३ सिसक्षका, १० मेरन, ४२ कायगकते 
स्वतःच्या व आपल्या भसर्नींच्या भल्यािाठी रमाबाईंच्या बरोबर झटत 
होते. यापैकी काहीजि पर्ार न घेताही काम करिारे होते. ‘िारदा 
िदन’ मधून ७० सिसक्षका प्रसिसक्षत झािेल्या होत्या आसि ‘म सक्तिदन’ 
मधून नंतर ८० म िी, तीन वषात प्रसिसक्षत झाल्या. 

२४ ििेंबर, १८९८ रोजी म सक्तिदनचे ‘म सक्तसमिन’ झािे. वेर्वेर्ळया 
इमारतींत वेर्वेर्ळी काये ि रू झािी होती. रमाबाईंनी इमारतींना व त्या 
पसरिरात खििेल्या सवसहरींनाही नावं सदिेिी होती. भारतातीि 
अंधािाठी चािसविेिी पसहिी िाळा म्हिजे ‘म सक्तसमिन’ मधीि 
‘बातगमीिदन’ होय. बातगमी ही ‘बायबि’ मधीि एक अंध र्व्यसक्त आहे. 
त्यावरून हे नाव त्या िदनािा सदिे. द ष्ट्काळातून आिेल्या या 
िदनातीि स्स्त्रया स्वेटर सवििे, वेताच्या ख च्या सवििे, केळीच्या 



िोपटीच्या टोपल्या तयार करिे, वाकाच्या दोऱ्या तयार करिे इ. कामे 
करीत अित. 

मनोरमा परदेिातून बे्रिसिपी सिकून आिेिी होती. ‘बातगमीिदन’ 
मध्ये सतने अंधानंा सिकसविेच. पि त्याचबरोबर त्यानंा सिकसवर्ण्यािाठी 
सिक्षकही तयार केिे. 

म िािंाठी ‘िदानंद’ नावाचे िदन होते. ‘म सक्तसमिन’ मध्ये अनेक 
प्रकारचे काम म िींना सिकसविे जाई. तेि तयार करिे, द ग्धाियात 
काम करिे, ध िी, स्वयंपाक, याचबरोबर ितेकी, सविकाम, सिविकाम 
अिा कामात त्यानंा तरबेज केिे जात अिे. 

‘म सक्तसमिन’ मधीि सदवि पहाटे चारिा ि रू होई व रात्री आठ 
वाजता, ‘म सक्तसमिन’ िामिूम होई. सदविभरात अभ्याि-िाळा-खेळ-
र्ािी याचंा िमावेि अिे. जेवि-खािं-सवश्रातंी याच्या सनयसमत वेळा 
अित. त्याचं्या वेळापत्रकात, ऋत मानान िार थंड पार्ण्याने अंघोळ व 
िाळा याचं्या वेळात बदि होत अिे. थंडीच्या सदविात िकाळी िाळा व 
द पारी अंघोळ; तर उकाड्याच्या सदविात िकाळी अंघोळ व द पारी िाळा 
अिे. 

३० ते ३५ म िी पहाटे दोन वाजता उठून स्वयंपाकािा िार्त. 
र्टार्टाने त्यानंा स्वयंपाकाचे काम सदिे जाई. या म िींना द पारची 
सवश्रातंी अिे व त्यानंा िवकर झोपायिा जार्ण्याची म भा अिे. 

रमाबाई स्वतः कोित्याही प्रकारचे औषध घेत नित. त्या पूिगपिे प्रभ ू
सिस्तावर सविंबनू अित. परंत  म िींच्या आजारािाठी वा ज्या कोिािा 
वैद्यकीय मदत हवी अिेि; त्याचं्यािाठी एक प्रसिसक्षत पसरचासरका 
नेमिेिी होती, र्रज पडल्याि त्यानंा प र्ण्यातीि झनाना समिन 
हॉस्स्पटिमध्ये नेिे जात अिे प्रकवा ििून हॉस्स्पटिमध्येही दाखि केिे 
जात अिे. 

केडर्ाविारख्या रुक्ष व खडकाळ प्रदेिात वाढिाऱ्या या द ष्ट्काळग्रस्त 
म िी धष्टप ष्ट व उत्िाही सदिू िार्ल्या होत्या. त्यानंा तिं फ िताना 



बघिं, हा रमाबाईंचा आनंद होता. द ष्ट्काळग्रस्त र् जरात आसि 
राजप ताना येथे रमाबाईंनी बसघतिं होतं, की, मिैोनमिै पिरिेिी 
जमीन कोरडीठाक होती. सपकंच काय; पि चाराही तेथे उर्वत नर्व्हता. 
छोट-छोटे झरे जसमनीच्या उदरात र्डप झािे होते आसि भरभरून 
वाहिाऱ्या नद्या धाग्यािारख्या बारीक झाल्या होत्या. सवसहरीच्या तळािी 
प्रकसचतिे पािी अिे. जंर्िातीि झाडं वाळिी होती. झाडाचंी खोडे, 
फादं्या सनष्ट्पिग व ि कून कोळ झािेिी होती. द ष्ट्काळातीि उपािी व 
िारं्ाडा झािेल्या माििािारखी ती सदित होती. त्या ि किेल्या भार्ात 
सवषारी झ ड पेच काय ती सहरवीर्ार सदित होती. भ केने-तहानेने 
र्ाईर् राचें कळप भ ताच्या िैन्यािारखे सफरत होते. स्टेिनच्या आिपाि 
मरि पाविेल्या र्ाईर् राचं्या व माििाचं्या हाडाचं्या िापळयाच्या रािी 
पडिेल्या होत्या. अिा पसरस्स्थतीतून आििेल्या म िींना केवळ पे्रमाचा 
ओिावा समळताच फ िताना पाहून रमाबाई कृतकृत्य होत अित. 

याचबरोबर वतगमानपत्रानंी उठविेल्या वादळािा रमाबाई िमथगपिे 
तोंडही देत होत्या. ‘म सक्तसमिन’ मध्ये धमांतर केिे जाते अिा प्रकारची 
टीका होतच होती. ‘िारदािदन’ मधीि धमांतर प्रकारानंतर मान्यवर 
िमाजि धारकानंी पाप्रठबा काढून घेतिा होता याचे रमाबाईंना द ःख 
होतेच. परंत  ‘म सक्तसमिन’ मध्ये रमाबाई उघड-उघड प्राथगना करीत अित 
व कोिािा स्वच्छेने धमांतर करावयाचे अिल्याि सबनघोरपिे बाप्तीज्मा 
देत अित. ‘िारदािदन’ मधीि ब्राह्मि सवधवापेंक्षा ‘म सक्तसमिन’ मधीि 
वातावरि वेर्ळे होते. ‘म सक्तसमिन’ मधीि वातावरि वेर्ळे होते. 
‘म सक्तसमिन’ मध्ये दोन हजार िोक होते. त्याचं्या र्व्यसक्तमत्तवाचा िवांर्ीि 
सवकाि, आध्यास्त्मक सिक्षि, िंस्कार घडविे अिी रमाबाईंची 
जबाबदारी वाढत रे्िी होती. मूल्यसिक्षि व ि िंस्कारात त्यानंा सिस्ती 
धमातीि मूल्ये, तत्तवे देिे ही काळाची र्रज वाटिी. ‘माझी िाक्ष’ या 
आध्यास्त्मक सवकाि दाखसविाऱ्या आपल्या गं्रथात रमाबाई म्हितात- 
‘वाडवसडिाचं्या प रातन धमासवषयीचा असभमान माझ्या देिबाधंवानंा 



सिस्ताकडे येर्ण्याच्या मार्ापािून परावृत्त करतो, सिस्तासवषयी त्यानंा तो 
आनंद समळिार नाही.’ रमाबाईंची भसूमका अिी ठाम होती. त्याम ळे 
धमांतराबाबतच्या आरोपानंा रमाबाईंची भसूमका अिी ठाम होती. त्याम ळे 
धमांतराबाबतच्या आरोपानंा रमाबाईंनी धूप घातिा नाही. व िमाजाची 
पवाही केिी नाही खरं म्हिजे रमाबाईंनी प िे िोडिे. तेर्व्हा त्या िाऱ्या 
र्जबजाटापािून त्या दूर आल्या होत्या येथपािून त्याचंा र्जबजिेिा 
िामासजक प्रवाि िंपून आध्यात्मसक स्वरुपाच्या कायािा ि रूवात झािी 
होती. केडर्ावातीि ‘म सक्तसमिन’ मधीि कायग म्हिजे फार मोठे 
िामासजकच केवळ नर्व्हे; तर राष्ट्रीय कायग होते. परंत  या कायािा आता 
आध्यास्त्मक व धार्वमक स्वरूपाचीही जोड समळािी होती. सिस्ती धमाचे 
महत्तव त्यानंा पटिेिे होते व तो धमग िोकापंयगत पोहोचसवर्ण्याची र्रज 
त्यानंा वाटत होती. आता भारतीय सिस्ती िमाजाबरोबरच परदेिातीि 
सिस्ती िंस्थािी थेट िंबधं जोडल्याने कोिी पाप्रठबा काढून घेर्ण्याची 
भीतीही रासहिी नर्व्हती. 

२८ जानेवारी, १९०२ च्या ‘केिरी’ त ‘म क्ती’ म्हिजे २५०० बायकाचंा 
त रंूर् अिा िेख आिा होता. म िींचे धमांतर केिे जात आहे व त्यानंा 
नीट खायिा सदिे जात नाही, अिा रमाबाईंवर आरोप होता आसि िेवटी 
र्र्व्हनगरिा सवनंती केिी होती की, प्रत्यक्ष जाऊन ‘म सक्त’ चा तपाि 
करावा. आसि त्याप्रमािे र्र्व्हनगरानंी खरोखरच ‘म सक्तसमिन’ िा माचग 
मसहन्यात अनपेसक्षत भेट सदिी, या भेटीचे विगन करताना रमाबाई 
सिसहतात, ‘एके सदविी मी माझ्या द पारच्या कामािाठी तयारीत अिताना 
एक कायगकती ऑसफिच्या दाराजवळ आिी. सतच्याबरोबर प र्ण्याचे 
किेक्टर होते. त्या दोघानंी मिा िासंर्तिे की, ‘म क्ती’’ त म ंबईचे र्र्व्हनगर 
आिेिे आहेत. मी तर थक्क झािे. कारि र्र्व्हनगर अिा आडमार्ावर 
अििेल्या सठकािी येतीि आसि फारिा प्रसिि नििेल्या िंस्थेिा भेट 
देतीि अिी अपेक्षाच केिी नर्व्हती. र्र्व्हनगराचंा िाधेपिा व अकृसत्रमपिे 
वार्र्ण्याची पित पाहून माझ्या आियाची जार्ा आनंदाने घेतिी . त्याचं्या 



मार्ात येिाऱ्या प्रत्येकाची ते सवचारपूि करीत होते. त्यावेळी ‘म क्ती’ त जे 
जे काही ते बघत होते हे पाहून त्याचं्या चेहऱ्यावर आनंद सदित होता. 
नंतर त्यानंी िाऱ्याचंा सनरोप घेतिा. त्याचं्या आर्मनाची आम्ही कोिीही 
तयारी केिी नर्व्हती. त्याम ळे आम्ही होतो तिाच स्स्थतीत त्यानंी 
आम्हािा पासहिे. काहीजिी इथे सतथे चाित होत्या. काहीजिी आहेत 
तेथेच बिून होत्या. काहीजिी त्याचं काम नीटपिे करीत होत्या, 
काहीजिी अंर्िात झाडू मारीत होत्या आसि इतर घरातिी काम करीत 
होत्या, काहीजिी ठाकठीक पोिाखात होत्या, काहीजिी अभ्याि करीत 
होत्या, आसि काहीजिी न ित्याच हवेत बघत होत्या व काहीच करीच 
नर्व्हत्या.’ या विगनावरून रमाबाईंची िूक्ष्म सनरीक्षििक्ती सदिून येते. जिे 
घडिे तिे नेमक्या िब्दात त्या विगन करतात. 

या प्रिंर्ावरून मात्र रमाबाईंच्या मनात अिा एक सवचार चमकून रे्िा 
की, एखाद सदविी सिस्तही अिाच अचानक भेट देईि आसि अिाच 
प्रिन्नतेचा सिडकावा मारून जाईि. येथे कोिाबद्दि भीती नाही; की, येथे 
कोिी कोिाचं ित्रू नाही. आपि करीत अििेिे कायग िचोटीचे आहे 
यावर त्याचंा भरवंिा होता. त्याम ळे रमाबाईंच्या मनात कोिासवषयी 
कट ता नर्व्हती. 

प र्ण्याच्या किेक्टरनी म िींना सवचारिे की, ‘त म्हािा त मच्या घरी 
जावेिे वाटते का?’ त्यावेळी तेथे हजर अििेल्या एकाही म िीने हात वर 
केिा नाही, अिे रमाबाईंनीच सिसहिे आहे. 

‘म सक्तसमिन’ च्या प्रभती खूप उंच होत्या. कारि आत िाऱ्या स्स्त्रया 
राहात होत्या. बाहेरून कोिी र् ंडाने स्स्त्रयानंा त्राि देऊ नये; आत प्रवेि 
करू नये. यािाठी ती र्व्यवस्था होती. आसि िोकमान्य सटळकानंी त्यािा 
‘त रंुर्’ िंबोधिे होते. 

‘केिरी’ ने उपस्स्थत केिेल्या काही प्रश्नानंा ‘ि बोधपसत्रके’ ने िमपगक 
उत्तरे सदिेिी आहेत. येथीि स्स्त्रयाचं्या ‘र्व्यसक्तमत्तवसवकािा’ वर 
रमाबाईंनी असधक भर सदिेिा होता. रमाबाईंवर जे आरोप केिे जात; 



त्यािा रमाबाई आपल्या ित्कृत्यातूंन उत्तर देत अिे. ‘ि बोधपसत्रका’ 
कारानंी एकदा म्हटिे, ‘१८९७’ नंतर प ष्ट्कळ द ष्ट्काळ महाराष्ट्रात पडिे. 
त्यातल्या एकात तरी, या टीकाकारापैंकी कोिी प ढे होऊन 
रमाबाईंिारखा स्वतःच्या सजवाचा आटासपटा केिा आहे का ? कोिी 
प ढाकार घेऊन ह्या खािच्या जातीच्या द ःसखताना िाह्याचा हात प ढे 
करून रमाबाईंप्रमािे उरािी धरिे आहे का ? अिा वेळी मात्र रमाबाईंवर 
टीका करिाऱ्या वृत्तपत्रानंी मौन पाळिेिे सदिते. 

सवपरीत पसरस्स्थतीत िापडिेल्या अनेक स्स्त्रयानंा काही द ष्ट्प्रवृत्तीची 
माििे वाममार्ािा िावीत होती; तेर्व्हा रमाबाईंनी त्या म िींना-मसहिानंा 
‘म सक्तसमिन’ चा आधार सदिा. त्याचं्यावर ि िंस्कार घडवनू त्यानंा 
चारं्ल्या मार्ािा िाविे. त्याम ळे सिस्ती धमग व िोक यासवषयी म िींना 
आकषगि वाटिे; तर त्यात काहीच वावरे् नर्व्हते. एक म्हिजे रमाबाईंनी 
त्या म िींना द ष्ट्काळी प्रातंातून आिल्याआिल्या िरे्चच बाप्तीज्मा देऊन 
सिस्ती केिेिे नर्व्हते. रमाबाईंच्या वतगनाचा, त्याचं्या सवचाराचंा प्रभाव, 
त्याचं्या पे्रमाचा अन भव याम ळे अनेकींनी नंतर सिस्ती होर्ण्याची इच्छा 
प्रकट केिेिी आहे. ‘िारदािदन’ चे प र्ण्यातून केडर्ाविा स्थिातंर 
झाल्यावर िहािात वषांनी रमाबाईंच्या एक चसरत्र िेसखका, समि 
क्िेमेंसटना बटिर यानंी केडर्ाविा भेट सदिी, तेर्व्हा त्यानंा आपल्या 
िनातनी सरवाजाप्रमािे आपिे सनयमधमग पाळिाऱ्या काही उच्चविीय प्रहदू 
सवधवा तेथे आढळल्या. 

प्रहदू, पारिी आसि म ििमान िोकानंा वाटायचे की, रमाबाई म िींना 
फिवतात. त्यानंा सिस्ती करतात. त्यानंा वाटत अिे की, या बाई, प्रहदू, 
इंग्िीि आसि अमेसरकनानंाही फिवतात, आसि पैिे समळसवतात. रमाबाई 
म्हितात ‘ते आमच्याकडे त च्छता दिगक दृसष्टके्षप टाकून म्हित की, 
रमाबाई या िाऱ्या प्रार्ण्यानंा आपल्या घरी नेऊन काय करिार आहे? मर् 
ते स्वतःच त्या प्रश्नाचं उत्तर देत की, ‘हो! त्या त्यानंा सिस्ती 
करर्ण्यािाठी नेत आहेत. आसि त्यावर पैिे समळवीत आहेत.’ 



रमाबाई म्हितात की, ‘या द ष्ट्काळग्रस्त म िी, इतक्या अस्वच्छ अित 
व त्याचं्या अंर्ािा इतकी द रं्धी येत अिे की, र्ाडीत प्रवाि करिारे 
िोक त्याचं्यापािून दूर जात. त्यानंा जवळ उभ ंकरर्ण्यािाठी कोिी तयार 
निे. परंत  केवळ प्रभनेू त्यानंा मदत करर्ण्याची जी पे्ररिा आपल्या मनात 
सनमाि केिी.’ त्याचा आदर ठेवनू त्यानंी या द रं्धीय क्त स्स्त्रयानंा आपल्या 
वेंरे्त घेतिे, या कामािाठी केवळ रमाबाईंच प ढे झाल्या अिे नर्व्हे; तर 
त्याचं्या कायगकत्यांनी त्याचें हात बळकट केिे. रमाबाई त्यानंा या कायाचे 
शे्रय देतात. ‘िारदािदन’ मध्ये तयार झािेल्या, काही कायगकत्या 
स्स्त्रयानंी त्यानंा जी मदत केिी; त्याचं्या नावाचा उल्लेख क ठे नििा; तरी 
प्रभ ूआपल्या कृपेचा म कूट त्याचं्या डोक्यावर ठेवनू त्याचंा ित्कार करीि, 
अिा रमाबाईंना सवश्वाि होता. 

‘म सक्तिदन’ बाधंर्ण्यापािून तर ते पूिग होऊन त्यात कायग ि रू 
होईपयंत आसि त्यानंतरही रमाबाई पूिगपिे सिस्तावर सविंबनू होत्या. 
त्याम ळेच ‘म सक्तिदन’ अथवा ‘म सक्तसमिन’ हे रमाबाईंच्या प्रभवूरीि प्रर्ाढ 
श्रिेचे प्रतीक होते. द ष्ट्काळी भार्ात जाऊन िोकानंा आििे आसि 
त्याचं्यािाठी कायग ि रू करिे, इथपािून रमाबाईंनी प्रभचूी करुिा 
भाकिी, कारि कायग ि रू करर्ण्यािाठी त्याचं्या हातात पैिे नर्व्हते. 
िवगदूर पिरिेिा द ष्ट्काळ आसि तरुि स्स्त्रयानंा वाममार्ािा िावर्ण्याचे 
प्रकार अिा स्वरूपाच्या बातम्या त्याचं्या कानावर येऊन थडकत होत्या. 
त्या अस्वस्थ होत होत्या. इतक्यात २७२ रुपये दोन आर्ण्याचंा एक चेक 
आिा. रमाबाईंना ह रुप आिा व त्या आपल्या कायािाठी बाहेर पडल्या. 
या स्स्त्रयािंाठी अंथरुि-पाघंरुि नर्व्हते. अंर्ावर घािर्ण्यािाठी वस्तं्र, 
िाड्या नर्व्हत्या. कापडाच्या र्व्यापाऱ्याकडून अिा अटीवर िाड्या समळत 
की; सवसिष्ट सदविाच्या आत पैिे सदिे नाहीत; तर िाड्या प न्हा घेऊन 
जायचे. परंत  तिी वेळ रमाबाईंवर कधीच आिी नाही. त्याचं्या प्रत्येक 
प्रश्नािा उत्तर समळािे आसि परमेश्वर आपिे र्ाहातिे ऐकतो; यावर 
त्याचंा असधक सवश्वाि बििा. 



रमाबाईंनी अन्य समिनकें द्रानंाही मदत सदिी. या कें द्राना मदत 
पाठसवर्ण्याचा सनिगय जेर्व्हा त्यानंी घेतिा, तेर्व्हा ‘म सक्त’ मधीि िवांनीच 
रसववारचे एक वेळचे जेवि न घेर्ण्याचा सनिय केिा होता. 

केडर्ावात पार्ण्याचे द र्वभक्ष होते. त्याम ळे त्यानंी काही सवसहरीही 
खिल्या. स्स्त्रयानंा डोक्यावरून पािी वाहून आिावे िार्त अिे. 
रमाबाईंनी सवसहरीवर इंसजन बिवनू इमारतीत नळ घेतिे. ‘म सक्तिदन’ 
मध्येही वीज खेळू िार्िी. सवसहरी खिताना जसमनीच्या पोटातून जे 
दर्ड सनघािे त्यावर रमाबाईंनी ‘म सक्तसमिन’ पसरिरात अनेक इमारती 
उभ्या केल्या. एक असतिय भर्व्य; पि िाधे चचग बाधंिे. ज्याचा आकार 
पूिगपिे क्र िािारखा होता. मध्यभार्ी वेदी होती व तीनही बाजूनी 
बिर्ण्याची र्व्यवस्था होती. 

या िवांमधून रमाबाईंचे र्व्यावाहासरक ज्ञान, प्रत्येक र्ोष्टीचा वस्तूचा 
तोिून मापून वापर करर्ण्याची पित सदिून येते. हे िवग करर्ण्यामारे् 
त्याचं्या हृदयात अििेिी मािूि घडसवर्ण्याची कळकळ महत्तवाची. 
रानावनातून, सनजगन प्रदेिातून, अनवािी, उपािी-तापािी विविवताना 
माििाच्या जीवनाचे मोि त्यानंा कळिे होते. कोिीतरी आपिी काळजी 
वाहिारा आहे याचे स्मरि त्यानंी जार्विे होते. आसि आपल्या 
वसडिानंी, आपल्या भावाने त्याचं्या मृत्य िमयी ‘परमेश्वर त झी काळजी 
वाहर्ण्याि िमथग आहे’, याचेही स्मरि सदिेिे होते, त्याचे सवस्मरि 
रमाबाईंना झािे नाही. म्हिूनच आपल्या आवाक्यात येिाऱ्या िाऱ्या ंमध्ये 
त्यानंा प्रभ ूपरमेश्वर सदििा. त्याच पे्ररिेने त्यानंी आपिी िेवा आरंसभिी 
होती. 



एक मिोरम वारि 

 
मनोरमा ही रमाबाईंची एकि ती एक म िर्ी. मनोरमा आठ मसहन्याचंी 

अिताना सतचे वडीि; म्हिजे सबपीन सबहारी मेधावी मरि पाविे. 
आपल्या वसडिाचंी एक आठवि मनोरमेने आय ष्ट्यभर जपून ठेविी होती. 
ती म्हिजे, ‘मनोरमेचा जन्म झािा’ अिे त्या सदविी सिसहिेिे एका 
वाक्याचे हस्ताक्षर. सबपीन सबहारी मेधावी यानंी अिे सिहून ठेविे होते. 

‘Saturday April 16th, Easter Eve Child born at 10 minutes to 
8.00 P.M.’ 

आपल्या जन्माची ही आठवि मनोरमेने आय ष्ट्यभर जपून ठेविेिी 
होती. वसडिाचंा िहवाि काही सतिा िाभिा नाही. 

रमाबाई िहा मसहन्याची होती; तेर्व्हा त्याचं्या आईने त्यानंा टोपिीत 
घािून व ती डोक्यावर घेऊन प्रवािाि प्रारंभ केिा होतो. नंतर िाऱ्या 
जर्ाने कतृगत्ववान रमाबाईंना डोक्यावर घेईपयंत रमाबाईंचा प्रवाि 
खाचखळग्याचंा, वळिावाकिाचा, टक्क्या टोिप्याचंा होता. मनोरमेचा 
प्रवाि; ती एक वषाची अिताना ि रू झािा. किकत्ता ते म ंबई अिा तो 
प्रवाि. नंतर िरे्चच िम द्रमारे् इंग्िंड, अमेसरका अिा प्रवाि. मर् 
तारुर्ण्यात स्वतः केिेिा ऑस्रेसिया, न्यझूीिंड अिा प्रवाि. भारतात 
तर अनेक सठकािी सतचा प्रवाि चािूच होता. 

कौट ंसबक जीवन नििेल्या व िामूसहक जीवन अििेल्या वॉर्ण्टेज 
कॉन्र्व्हेंटमध्ये मनोरमेचे बािपि रे्िे. रमाबाईंनी िामासजक, आध्यास्त्मक 
वाङ्मम्यीन कायग करायिा मोकळीक समळावी, म्हिून सिस्टर सजराल्डीनने 
मनोरमेिा आपल्याकडे ठेवनू घेतिे. १८८६ मध्ये पं. रमाबाई अमेसरकेिा 
रे्ल्या, तेर्व्हा आपल्याबरोबर त्यानंी मनोरमेिा नेिे होते. परंत  तेथेच 
राहून िामासजक िैक्षसिक कायाचे सिक्षि घ्यायचे अिे ठरसवल्यावर 
त्यानंी मनोरमेिा इंग्िंडिा पाठवनू सदिे. सिस्टर सजराल्डीनच्या रूपाने 
मनोरमेिा एक जर्ावेर्ळी ‘आजी’ समळािी. 



रमाबाईंनी वयाच्या पचंसविार्व्या वषी धमांतर केिे. तेर्व्हा मनोरमा 
अडीच वषाची होती. त्याम ळे मनोरमेचा मानसिक, आध्यास्त्मक, व सिस्ती 
धमगसवषयक प्रवाि रमाबाईंपेक्षा आधी म्हिजे मनोरमेच्या बािपिीच ि रू 
झािा होता. मनोरमा बािपिापािून सिस्ती िमाजात व सविेषतः 
मठवाप्रिनीबरोबर रासहिेिी आहे. रमाबाईंना सिस्ती धमगस्वीकार करून 
त्या िमाजात वावरर्ण्यािाठी खूप मोठा िारीसरक, मानसिक, आध्यास्त्मक 
प्रवाि करावा िार्िेिा होता. 

मनोरमा जरी अत्यंत ि सिसक्षत व ि िंस्कासरत वातावरिात राहात 
अििी; तरी सतची फार मोठी मानसिक ओढाताि झािेिी आहे. एका 
बाजूिा असतिय सप्रय अिी आपिी आई व द िऱ्या बाजूिा पूिगपिे 
आध्यास्त्मक अििेिे मठवासियाचें जीवन अििेल्या स्स्त्रया. वडीि 
मरि पाविेिे व आई आपल्या कायात र् ंतिेिी अिल्याने िोबत नाही, 
अिे अनाथाचें सजिे अिे जीवन सतिा बािपिापािूनच कंठावे िार्िे. 
रमाबाईंची भसूमका अिी होती की, ‘भ ईवर ठेविे; तर म ंर्ी चावेि; 
अधातंरी ठेविे तर कावळा नेईि. इतक्या नाज पकपिे सतिा वार्विे 
नाही.’ रमाबाईंच्या धमांतराआधीही रमाबाईंनी आपिे कायग करर्ण्यािाठी 
मोकळीक समळावी म्हिून एक वषीय मनोरमेिा पचंहौद समिनमधीि 
सिस्टराजंवळ ठेवायचे ठरविे होते. केवळ िंिारात न रमता िामासजक 
वा िैक्षसिक के्षत्रात वावरायचे अिल्याि भावसनक बधं किे दूर िारावे 
िार्तात, याचा वस्त पाठ रमाबाईंनी तेर्व्हापािूनच घािून सदिेिा आहे. 
धमातराच्या वा अन्य क ठल्या भीतीपोटी अिेि; रमाबाईंनी पचंहौदमधीि 
सिस्टराजंवळ सतिा फार सदवि ठेविे नर्व्हते हे खरे; परंत  अनेक 
जर्ावेर्ळे सनिगय रमाबाई घेत होत्या त्यातिा हाही एक सनिगय होता. 

मनोरमेिा एक ध्येयवादी आई िाभिी होती. त्याम ळे ती आईच्या 
पे्रमळ िहवािाि बािपिापािूनच म किी होती आसि रमाबाईही 
आपल्या िहानग्या म िीचे कोडकौत क करर्ण्याच्या क्षिािं म किी होती. 
कौट ंसबक भावबधंानंा सतिाजंिी देर्ण्याची रमाबाईंची पूवगतयारी झािेिी 



होती. त्याची सिकवि त्याचं्या म िीिा अिी िहानपिापािूनच समळत 
होती. 

मनोरमाबाईंचे बािपि इंग्िंड; मर् सिक्षिािाठी अमेसरका. प न्हा 
डेक्कन कॉिेजात काही सिक्षि. त्यातच ‘म सक्तिदन’ चे काम, नंतर 
आपल्या आईच्या कामाची मासहती देर्ण्यािाठी व फंड र्ोळा करर्ण्यािाठी 
ऑस्रेसिया व न्यूझीिंड येथे, अिा सतच्या प्रवािाचा आिेख ितत 
वाढत-चढत रे्िा. आध्यास्त्मक िंस्कारात ती वाढ अिल्याने तेच सतच्या 
अंर्ी सभनत रासहिे. आपल्या मनातीि तारुर्ण्यि िभ भावनानंा वाट 
मोकळी करर्ण्याची िंधी सतिा समळािी नाही. 

प र्ण्यात मनोरमेिा सिकसवर्ण्यािाठी मेरी िमॅ्य एि नावाची एक ज्यू 
सिसक्षका होती. सतिा रमाबाईंनी िाळेतून काढिे होते. मेरी िॅम्य एि या 
सिसक्षकेच्या भावाबरोबर मनोरमेची मैत्री वाढत चाििी आहे, हे िक्षात 
आल्यावर रमाबाईंनी त्या सिसक्षकेिा िाळेतून काढर्ण्याचा सनिगय घेतिा 
होता. 

रमाबाईंचा सववाह सवपरीत पसरस्स्थतीत, घरातीि िवांच्या मृत्य नंतर 
कोिाचा आधार उरिा नर्व्हता; अिा पसरस्स्थतीत, वयाच्या सविार्व्या वषी 
झािा होता. मनोरमेच्या बाबतीत तिी पसरस्स्थती नर्व्हती. सिवाय 
आपल्या पिात आपिा कायगिंभार आपल्या म िीने िाभंाळावा, अिे 
रमाबाईंना वाटिे स्वाभासवक आहे. तथासप मनोरमेच्या िग्नाचा सवचारही 
रमाबाईंनी बोिून दाखसविेिा आहे. 

‘अमेसरकन रमाबाई अिोसिएिन’ चे एक उपाध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड यानंी 
‘िारदा िदन’ िंबधंी वाद ि रू झािा; तेर्व्हा रमाबाईंना काही प्रश्न 
सवचारिे होते. त्यात त्यानंी ‘िारदािदन’ वेर्ळे करून मनोरमेकडे 
िोपवावे, अिे म्हटिे होते. यावर पंसडता रमाबाईंनी म्हटिे होते की, 
‘मनोरमा तिे करू िकिार नाही. कारि या बाबतीतीि सतची मते, 
माझ्यािारखीच आहेत. ती फार िहान आहे. तरुि सवधवाचंी जोखीम 
घेिे सतिा जमायचे नाही. आसि उद्या सतचे िग्न झािे, सतिा म िेबाळे 



झािी तर सतिा ही जबाबदारी किी पार पाडता येईि? या र्व्यसतसरक्त 
रमाबाईंनी मनोरमेच्या सववाहािंबधंी काही प्रयत्न केल्याचे सदित नाही. 
त्याचबरोबर एका ज्य ूम िाबरोबर सतचा सववाह होऊ नये, अिेही त्यानंा 
वाटत अििे पासहजे. सिस्ताच्या सिकवि कीम ळे आपल्यािा त्याचा 
समळािेिा आधार आपल्या िामासजक कायाम ळे आपल्या स्वतःच्याही 
भाव-भावनानंा रमाबाईंनी सदिेिी सतिाजंिी व त्याचबरोबर आपि एका 
सवसिष्ट ध्येयाने ि रू केिेिे कायग यावरून अिे सदिून येते की, आपल्या 
िारखीच आपिी म िर्ी अिावी, अिे स्वप्न रमाबाईंनी बाळर्िेिे 
अिाव.े त्याम ळे मनोरमेच्या िग्नात रमाबाईंनी फारिे िक्ष घातिे निावे. 
दोन हजार स्स्त्रयाचंी काळजी वाहात अिताना केवळ आपल्या एका 
म िीिाठी एवढा स्वाथी सवचार करिे रमाबाईंना प्रिस्त वाटिे निावे. 

रमाबाईंच्या वसडिानंी- अनंतिास्त्रींनी, रमाबाईंचा सववाह बािपिात 
करर्ण्याचे टाळिे होते. त्याची कारिं आसि काळ वेर्ळा होता. तिा काळ 
मनोरमेच्या सववाहाबाबत नर्व्हता.रमाबाईंनी केिेल्या िामासजक कायाम ळे 
व महात्मा ज्योसतबा फ िे, िासवसत्रबाई, र्ोपाळ र्िेि आर्रकर इ. अनेक 
िमाजि धारकानंी सनमाि केिेल्या सवधायक िामासजक पाश्वगभमूीम ळे, 
िामासजक पसरस्स्थती सकतीतरी पािटिी होती, परंत  रमाबाई ज्या 
प्रकारचे सवरक्तीचे जीवन जर्िी तिे िंस्कार मनोरमेवर 
बािपिापािूनच झािेिे होते. िामासजक, िैक्षसिक व आध्यास्त्मक 
कायात मनोरमेनेही आपिे जीवन िमर्वपत करावे अिा सवचाराचंा दबाव 
कळत-न-कळत मनोरमेवर झािेिा अिावा. 

मनोरमेिा आपल्या आई र्व्यसतसरक्त असधक कोिी सप्रय नर्व्हते. त्याम ळे 
सतनेही िामासजक आध्यास्त्मक, िैक्षसिक कायात स्वतःिा वाहून घेतिे 
होते. र् िबर्ा येथे म ििमानाचं्या वस्तीत सतने म िींची िाळा ि रू केिी 
होती. (१९१३) ‘म सक्तिदन’ मध्ये ती अंध सवद्याथ्यांना बे्रिसिपीतून 
सिकवीत अिे. देिा-परदेिात सतने प्रभावी र्व्याख्याने देऊन भारतातीि 
कायािाठी फंड र्ोळा करून आपल्या आईिा मदत केिी होती. देि-



परदेिात प्रवाि करूनही मनोरमेच्या सवचारभावनाचंी म ळं भारतात घट्ट 
रूतिेिी होती. सतिा स्वतःिा भारतातीि िोकाचंी िेवा करायची 
होती. रमाबाईंनीही जर्भरचा प्रवाि केल्यानंतर महाराष्ट्र हीच आपिी 
कमगभमूी ठरविी होती. 

मनोरमेने स्वतःिा ‘प्रभचू्या हातात’ त िोपवनू सदिेिे होते. प्राथगनेच्या 
बळावर व परमेश्वरावंर सविंबनू सतने आपिी काये केिी. तरीही 
िौसककदृष्ट्ट्या सतच्या िरीरावर, सतने घेतिेल्या कष्टाचंा, मानसिक 
तािाचा सवपरीत पसरिाम होत होता. श्वािोच्छवािाचा सतिा त्राि होत 
अिे. सतिा हृदयसवकाराचेही द खिे होते. सतिा समरज येथीि 
हॉस्स्पटिमध्ये हािसवर्ण्यात आिे होते. तेथेच सतचा मृत्य  झािा. २४ 
ज िै, १९२१ रोजी वयाच्या चासळिार्व्या वषी सतचा मृत्य  झािा. आपिा 
िेवटच्या अंिाचा, मनोरमेचा मृत्य  रमाबाईंना ‘यासत देही’ बघावा िार्िा. 
त्यावेळी रमाबाई केडर्ावात होत्या. आपिा मृतदेह केडर्ाविा नेऊ नये, 
तो पाहून आपल्या आईिा द ःख होईि, अिे मनोरमेिा वाटत होते. 
समरज येथीि दफनभमूीत मनोरमेचा मृतदेह प रर्ण्यात आिा. सतच्या 
मृत्य नंतर रमाबाई म्हिाल्या; ‘देवाचे होते. देवाने नेिे.’ 



शचत्िततीचा प्रत्यय 

 
पसंडता रमाबाईंनी ‘िारदािदन’ मधून ‘म सक्तिदन’ मध्ये स्थिातंर 

केिे; त्यावेळी त्याचं्या िामासजक कायाचे आध्यास्त्मक कायात रूपातंर 
झािे. खरे तर ‘म सक्तिदन’ मधीि दोन हजार स्स्त्रयानंा िाभंाळर्ण्याची 
जबाबदारी हे फार मोठे आसि अवघड अिे िामासजक कायग होते. त्यावर 
िक्ष कें द्रीत केल्याम ळे इतर िामासजक घडामोडी, त्याचें प्रबोधन कायग, 
त्यािाठी चाििेिा त्याचंा प्रवाि, िभा-बठैकी, यातीि त्याचं्या 
िहभार्ावर मयादा पडल्या. ‘म सक्त’ मधीि स्स्त्रयाचं्या अनौपचासरक 
सिक्षिाचे व र्व्यसक्तमत्तव सवकािाचे तिेच त्याचं्या आध्यास्त्मक सवकािाचे 
कायग करर्ण्यात त्या इतक्या र् ंतल्या की, अन्य िामासजक हािचािींकडे 
िक्ष देर्ण्याि त्यानंा िवड समळािी नाही. या दरम्यान ‘बायबि’ 
भाषातंराचे काम त्यानंी हाती घेतिे होते. त्याम ळे या काळातीि त्याचें 
अन्य िेखनही धार्वमक स्वरूपाचेच होत रासहिे. स्त्रीधमगनीती, द हाय 
कास्ट प्रहदू व मन, इंग्िंडचा प्रवाि, य नायटेड स्टेटिची िोकस्स्थती 
अिािारखे िामासजक-वैचासरक-प्रवािविगनात्मक स्वरूपाच्या िेखनाची 
जार्ा आता अत्यंत धार्वमक स्वरूपाच्या िेखनाने घेतिी. यात ‘यीिूजीके 
र्ीत’ प्रहदी र्ीताचंा िंग्रह, देव प्रीती आहे, रोजचा उजेड, उद्या येिार 
आहे, इबरी र्व्याकरि अिा काही प स्तकाचंा िमावेि करता येईि. 
आधीपािूनच भासवक अििेिा त्याचंा प्रपड असधकच भासवक झािा. आता 
त्या सिस्तावरीि श्रिेतच जर्ू िार्ल्या. हजारो श्रोत्याचं्या उपस्स्थतीत 
िभेत बोििाऱ्या रमाबाई आता फक्त येिूिी, पसवत्र आत्म्यािी, 
सचत्िक्तीिी बोित, िंवाद िाधीत आपिे कायग करू िार्ल्या. 

रमाबाईंनी ‘म सक्तिदन’ अथवा ‘म सक्तसमिन’ मध्ये दवाखाना चािसविा 
होता. तरी त्या स्वतः मात्र कधीच औषध घेत नर्व्हत्या. मनोरमेचे डोळे 
काहीिे अधू होते, परंत  रमाबाईंनी सतिा औषध न घेता प्राथगना करर्ण्याचा 
उपाय ि चसविा होता. 



सिस्तवचनाचंा रमाबाईंवर अििेिा प्रभाव व आपल्याकडे आिेल्या 
र्रजवंत म िी याचं्यािाठी प्राथगना, त्याचंी िेवा याम ळे रमाबाई 
प्राथगनेिाठी जास्त वेळ देत होत्या. त्याचं्यावर चारं् िपिाचे िंस्कार 
करीत अिताना, सिस्ती धमातच त्याचंा उिार आहे, अिे त्यानंा वाटत 
होते. त्यानंी कळकळीने केिेिी प्राथगना तिेच रमाबाईंचे चोख वतगन व 
पासवत्र्याने पसरपूिग अिा त्याचं्या वार्र्ण्याने पसरिरातीि वातावरिाने 
प्रभावीत होऊन ‘म सक्तिदन’ मधीि बऱ्याच म िींनी कािातंराने बासप्तज्मा 
घेतिा होता. ‘िारदािदन’ मधीि धमांतर प्रकरिाने जिे टीकेचे मोहोळ 
उठिे. सततके ‘म सक्तिदन’ मधीि धमांतराने झािे नाही. आपि करीत 
अििेल्या कायावर रमाबाईंचा इतका सवश्वाि होता की, रमाबाई िवांच्या 
प्रश्नानंा उत्तरेही देत बिल्या नाहीत. 

रमाबाई सिस्ती झाल्या होत्या खऱ्या; परंत  त्यानंी सिस्ती धमातीि 
कोिता एखादा पंथ स्वीकारिा नर्व्हता. त्याम ळे कोित्या पथंाची दीक्षाही 
त्यानंी म िीिा सदिी नाही. 

‘म सक्तसमिन’ मध्ये धमगिंजीवनाचे, अथात पसवत्र आत्म्याची प्राथगना 
करर्ण्याचे काम जोरात चाित अिे. ‘म सक्त’ मधीि म िींनी खोटं बोिू 
नये. प्रामासिकपिे व ित्याने वार्ावे, यावर रमाबाईंचा कटाक्ष होता. 
िततच्या प्राथगनेने, तेथीि म िी प्राथगना चािू अिताना आपल्या पापाचंी 
कब िी देऊन नीतीने वार्र्ण्याचा सनिगय घेऊ िार्ल्या. ‘पसवत्र आत्म्या’ 
िा रमाबाईंनी ‘सचत्िक्ती’ अिे म्हटिे आहे. बासप्तज्मा, सिस्ती धमगप्रवेि वा 
नामकरि सवधी दोन प्रकारचा अितो. एक पार्ण्याने सदिा जािारा 
बासप्तज्मा, जो बािपिी सदिा जातो व द िरा अग्नीने समळिारा बासप्तज्मा 
यावेळी पसवत्र आत्मा त्या सवसिष्ट र्व्यक्तीवर उतरल्याचा अन भव येतो, 
रमाबाईंना अिा अन भव आिा होता. एकदा प्राथगना करीत अिताना, 
त्यानंा आपिे अंर् पोळत अिल्याचा अन भव आिा आसि एकदा तर 
त्यानंी सहब्र ू भाषेत काही वाक्ये उच्चारिी. परंत  ती आपि उच्चारिेिी 
नाही; तर आपल्या तोंडून कोिीतरी बोििे; एवढे मात्र त्यानंा जािविे. 



येथे एक िक्षात येते की, या काळात रमाबाईंनी ‘बायबि’ भाषातंराचे 
काम घेतिे होते. ‘बायबि’ हे सहब्र ूव ग्रीक भाषेत सिसहिेिे अिल्याम ळे 
व मूळ भाषेतीि िंदभग घेत ‘बायबि’ अिावे, अिे त्यानंा वाटत 
अिल्याम ळे रमाबाईंनी या दोन्ही भाषाचंा अभ्याि ि रू केिा होता. ‘इबरी 
र्व्याकरि’ नामक प स्तक ही त्या सिहीत होत्या. त्याम ळे त्याचं्या तोंडून 
सहब्र ू भाषा प्रर्टिी अिावी, अिे वाटते. रमाबाईंनी असतिय 
िमज तदारपिाचे धोरि ठेविे होते. त्याम ळे अन्य भाषेतून प्राथगना 
करर्ण्याि त्यानंी कोिावरही दडपि आििे नाही. 

सचत्िक्तीच्या प्रभावाचा असवष्ट्कार रमाबाईंना अनेकदा अन भवायिा 
समळािा. त्या पूिगपिे ईश्वरी योजनेवर सविंबनू राहात. ‘िदना’ तीि, 
‘म सक्त’ तीि म िींची िंख्या वाढावी अिी त्याचंी इच्छा होती. ती फिद्र प 
झािी. र् जरात व मध्यप्रदेि येथे पडिेल्या द ष्ट्काळात, रमाबाईंनी स्वतः 
तो प्रदेि प्रपजून काढिा व िरकारी सनयमान िार त्याचं्या परवानर्ीने 
िेकडो म िींना ‘म सक्त’ त आििे. 

‘अमेसरकन रमाबाई अिोसिएिन’ ने पाठसविेल्या मदतीतून 
रमाबाईंनी इमारती उभारल्या. एका बाजूिा माििं, र्व्यक्ती उभी 
करर्ण्याचे त्याचें काम चाििे होते व त्याचं्या सनवाऱ्यािाठी इमारती उभ्या 
केल्या जात होत्या. म िींना जीवनसवषयक व आर्वथक स्वाविंबनािाठी 
सिक्षि सदिे जात होते. 

केडर्ावच्या ‘म सक्त’ पसरिरात एकूि तेरा सवसहरी खिल्या रे्ल्या. 
काही सवसहरींना पािी िार्त नर्व्हते. पािी िार्र्ण्यािाठी रमाबाई प्राथगना 
करीत. दोन सवहीरींचे तळ तर कोरडेठाक पडत. परंत  त्या सवसहरी 
िकाळी भरून येत. हा केवळ प्राथगनेचा प्रभाव अिे रमाबाईंना वाटे. त्यानंी 
सवसहरींना नावे सदिेिी होती. ‘धीर’ नामक सवसहरींिा तर असजबात पािी 
िार्त नर्व्हते. रमाबाईंनी व इतर म िींनीही रात्रभर प्राथगना केिी आसि 
आियग म्हिजे ती सवहीर द िऱ्या सदविी उपळून आिी. सवसहरी 
बाधंर्ण्यािाठी रमाबाईंना अनेक अनासमकानंी देिग्याही पाठवल्या. एका 



र्ृहस्थाने तर १३८१४ रु. देिर्ी म्हिून पाठवनू सदिी. पंप, इंसजन, नळ 
अिी िामग्रीही देिर्ी म्हिून समळािी. सवजेची िोय र्व्हावी म्हिून 
रमाबाईंनी िाऱ्या म िींिह प्राथगना आरंसभिी; तर त्याचवेळी इंग्िंडमधीि 
एका बाईंनी देिर्ी पाठवनू सदिी. त्यातून रमाबाईंनी एक मोठा जनरेटर 
सवकत घेतिा. ‘िारदािदन’ व ‘म सक्तिदन’ मध्ये तयार होऊन बाहेर 
पडिेल्या अनेक म िींनी थोड्याफार प्रमािात आर्वथक मदत केिी. 
त्याम ळे केडर्ावातीि अनेक इमारतींत वीज पोहोचिी. काळान िार 
राहिीमानात बदि करर्ण्याि प्रवृत्त होिाऱ्या रमाबाईंचे एक प्रार्सतक 
रूप या उदाहरिावरून सदिून येते. 

‘म सक्त’ मधीि हजारो स्स्त्रयािंाठी धान्य, अन्न प रविे ही रमाबाईंची 
फार मोठी जबाबदारी होती. प्राथगनेच्या बळावर रमाबाईंनी अिे सदविही 
सनभावनू नेिे. रमाबाई म्हितात, ‘िारदािदन’ अमेसरकेतीि 
समत्रमैसत्रिीच्या आधारावर चाित अिे. परंत  ‘म सक्तसमिन’ फक्त श्रिेच्या 
व सवश्वािाच्या आधारावर चािते. 

एकदा तर, रमाबाई जबिपूर र्ाडीतून प्रवाि करताना त्याचं्या 
‘आंतल्या आवाजाने’ त्यानंा भ िावळिा उतरर्ण्याचा िंदेि सदिा. त्या 
िंकेतान िार त्या उतरल्या. स्टेिनवर बिून रासहल्या. इतक्यात द िऱ्या 
एका र्ाडीतून त्याचंी एक मतै्रीि उतरिी. सतने रमाबाईंच्या हातात एक 
प डके ठेविे व ती सनघून रे्िी. त्यात ‘म सक्त’ िाठी सदिेिी आर्वथक मदत 
देिर्ी होती. 

‘म सक्तसमिन’ च्या कायािाठी परदेिी वा इतर िोकाकंडेही पदर 
पिरसवर्ण्याचा रमाबाईंना कंटाळा आिा होता. कारि िवांना पतं्र 
सिसहर्ण्यात त्याचंा फार वेळ जात अिे. म्हिून रमाबाईंनी परमेश्वरावर 
सभस्त ठेवनू कायग करर्ण्याचा सनिगय घेतिा होता. रमाबाई आसि मनोरमा 
यानंी तर आपल्या कामाचा मोबदिा म्हिून प ढे पर्ार घेिेही बंद केिे. 
तिा ईश्वरी िंकेत समळाल्याचेही त्यानंी िासंर्तिे. मनोरमेच्या मृत्य ने 
रमाबाई पार हादरल्या होत्या; तरीही त्या िातं राहू िकल्या त्या केवळ 



सचत्िसक्तच्या आधारावर. मनोरमेचा मृत्यू हा रमाबाईंचा त्याच्या 
नजरेिमोर झािेल्या आप्तजनाचं्या मृत्य पैकी िेवटचा मृत्य  होता. ‘जे 
देवाने सदिे ते देवाने नेिे, अिे म्हिून त्या प्राथगनेत सनमग्न झाल्या. 
आपल्या स्वतःचा मृत्य देखीि रमाबाईंना आधीच कळून आल्यािारखा 
होता. ‘बायबि’ भाषातंराचे काम पूिग झाल्यावरच आपल्यािा मृत्य ूयावा 
अिी त्याचंी इच्छा होती आसि तिेच झािे. ज्या रात्री ‘बायबि’ 
भाषातंराचे प्र फं तपािर्ण्याचे काम पूिग झािे, त्याच रात्री वा मध्यरात्री 
त्याचें प्रािोत्क्रमि झािे.  

आधी फक्त उच्चविीय प्रहदू स्स्त्रया, सवधवा याचं्यािाठी कायग 
करर्ण्याचा प ढाकार घेिाऱ्या रमाबाई नंतर तळार्ाळातीि उपेसक्षत, 
अस्पशृ्य अिा स्स्त्रयािंाठी कायग करर्ण्याि, त्याचंी िेवा करर्ण्याि प्रवृत्त 
झाल्या. रमाबाईंमधीि हे पसरवतगन म्हिजे त्याचं्या धमांतराचा पसरिाम 
होता. सिस्तसिकवि कीने प्रभावीत होऊन त्यानंी आपिे िक्ष र्ोरर्रीब 
िोकाकंडे वळसविे होते. 



एकखांबी जेरूिािेम िगरी 

 
पसंडता रमाबाईंकडे त्याचंी स्वतःची अििेिी इंग्रजी ‘बायबि’ ची प्रत 

त्या कोिािाही देत नित. त्याचें मानसिक व आध्यास्त्मक भरिपोषि 
त्यावर होत अिल्याकारिाने त्या ‘बायबि’ िा आपिे अन्न िमजत 
अित. सिवाय र्व्यसक्तर्त प्राथगना करताना वा ‘बायबि’ मधीि उतारे 
वाचताना त्यातीि पानावर ‘म सक्त’ मधीि अनेकाचंी नावे त्या सिहीत व 
त्याचं्यािाठी प्राथगनाही करीत अित. ‘बायबि’ मधीि अमोि आस्त्मक 
अन्न जिे आपल्यािा प्राप्त झािे, तिे र्सरबािाही समळावे; म्हिून 
त्याचं्यािाठी ‘बायबि’ चे मराठी भाषातंर करावे अिे त्यानंी ठरविे. हे 
भाषातंर म ळाबरह कूम र्व्हावे अिी त्याचंी मनस्वी इच्छा होती. 
मूळ‘बायबि’ सहब्र ूआसि ग्रीक भाषेत अिल्याम ळे त्या भाषाही रमाबाईंनी 
अवर्त केल्या व भारतीय धमगग्रथातीि कोितीही िंकल्पना न वापरता 
मराठीत ‘बायबि’ आििे. ‘बायबि’ िोिायटीने ‘बायबि’ ची केिेिी 
मराठी भाषातंरे, रमाबाईंना सततकीिी रूचिी नाहीत. सिवाय ती भाषातंरे 
परदेिी समिनऱ्यानंी केिेिी होती. हे समिनरीही मराठी भाषा नर्व्याने 
सिकिेिे अिल्याने त्यात बऱ्याच उसिवा अिल्याचे रमाबाईंना आढळिे 
होते. 

केडर्ावमधीि ‘म सक्तसमिन’ म्हिजे ‘हे सवश्वसच माझे घर’ ची प्रसतकृती 
होती. हे सवश्व रमाबाई िमथगपिे िाभंाळीत होत्या. आता तर ‘बायबि’ चे 
सवश्वही मूर्वतमंत रूपात आिर्ण्याचा प्रयत्न त्यानंी चािविा होता. एकेक 
िब्द प्रपजून घेत, सवि ि व सनभेळ स्वरूपात ‘बायबि’ चे मराठी भाषातंर 
करर्ण्याि त्यानंी प्रारंभ केिा. १९०५ पािून ि रू झािेिे हे काम १९२२ 
पयंत म्हिजे १७ वषपेयंत चाििे होते. 

भारतीय धमगगं्रथातीि िंकल्पनामंध्ये मूर्वतपूजेचा भाव दडिेिा 
अिल्याने रमाबाईंनी या िंकल्पना नाकारल्या. मराठी भाषा म्हटल्यावर 



भारतीय िंस्कृतीचा िंदभग घेऊनच ती भाषा येिार. तरीही रमाबाईंनी 
अत्यंत काटेकोरपिे िब्द वापर केिेिा आहे. 

‘उत्पन्न’ या िद्बाऐवजी ‘सनमाि’ हा िब्द रमाबाई वापरतात. महात्मा 
ज्योसतराव फ िे यानंी परमेश्वरािा ‘सनर्वमक’ हा िब्द वापरिेिा आहे; 
याचे येथे स्मरि होते. उत्पन्न म्हिजे आपल्या अंिाची! जर पृथ्वी उत्पन्न 
केिी म्हिजे आपल्या अंिाची केिी, म्हिजे किाचीही पूजा केिी तरी 
ती परमेश्वराची पूजा केल्यािारखे होईि. ही मूर्वतपूजेची िंकल्पना 
पूिगपिे प्रहदू िंकल्पना आहे व सिस्ती तत्तवज्ञानािी ती सविंर्त आहे 
म्हिूनच ‘बायबि’ मधीि पसहल्या प्रकरिािा ‘उत्पसत्त’ अिे न म्हिता 
‘प्रारंभ’ अिे म्हटिे आहे. 

‘प त्र’ हा िब्दवापर रमाबाईंनी टाळिेिा आहे. प .ं (प म) वा प त् 
म्हिजे नरक. त्र त्रायते म्हिजे तारि करिारा. नरकातून तारतो तो प त्र. 
मन वचनान िार प त्रािा जन्म सदिा; तर सपत्यािा मोक्ष समळतो. स्त्रीवर 
अन्यायकारक अिा िब्द न वापरता देवाचा प त्र अिे म्हिर्ण्याऐवजी 
रमाबाई देवाचा म िर्ा हा िोकर्व्यवहारातीि िब्द प्रकवा िंस्कृतमधीि 
जसनत, ि त, आत्मज अिे िब्द त्या वापरतात. 

परमेश्वर म्हिजे परम + ईश्वर, म्हिजे ईश्वरामंध्ये शे्रष्ठ, म्हिजे 
एकापेक्षा आिखी कोिीतरी ईश्वर अििा पासहजे. सिवाय परमेश्वर हे 
महादेव अथवा िंकरािा वापरिेिे असभधान आहे; रमाबाईंची धाकटी 
माविी व त्याचंी म िर्ी मथ ताई, या केडर्ावात राहात अिताना आपिे 
िोवळे-ओवळे िाभंाळून राहात होत्या. रमाबाई त्यानंा िारं्त, ‘एकाच 
परमेश्वराची आराधना करावी’, तेर्व्हा त्याचं्या माविीिा वाटिे, 
िंकराचीच प्राथगना करावी. हे रमाबाईंच्या िक्षात आल्यावर त्यानंी 
‘परमेश्वर’ हा िब्द वापरिे िोडून सदिे. त्याऐवजी ‘यहोवा’ हा िब्द 
वापरतात. ‘सपता’ हा िब्दही त्या वापरतात. िंस्कृतमधीि ‘सपतृ’ 
िद्बापािून आिेिा ‘सपता’ हा िब्द त्यानंा योग्य वाटतो. ‘बायबि’ 
िोिायटीने वापरिेिा ‘सपता’ िब्द रमाबाईंनी तिाच ठेविेिा आहे. 



‘स्वर्ीय सपता’ या िद्बाऐवजी मात्र रमाबाई आकािातीि सपता वा यहोबा, 
देवा अिे िंबोसधतात. रूढ अथाने स्वर्ीय म्हिजे स्वर्ात रे्िेिा, म्हिजे 
मरि पाविेिा, सिवाय ‘स्वर्ग’ ही िंकल्पना प्रहदू धमातीि ‘िात स्वर्ा’ 
कडे नेिारी आहे; त्याम ळे ही िंकल्पना रमाबाई नाकारतात. 

‘म सक्त’ म्हिजे मोक्ष, याऐवजी रमाबाई ‘तारि’ हा िब्द वापरतात. 
मात्र आपल्या सनवािस्थानाि वा आश्रमािा ‘म सक्तिदन’ अिे नाव देताना 
त्यानंा ही प्रहदू िंकल्पना असभपे्रत निावी; तर द ःख दैन्य, द ष्ट्काळ, दास्य 
यापािून म क्तता करिारे िदन हा िौसकक अथग त्यानंी घेतिा अिावा. 

‘पिाताप’ या िब्दाबाबतही अिेच झािेिे आहे. पिाताप केल्यानंतर 
मािूि ि ि होतो म्हिजे त्याचे पाप नाहीिे होते. परमेश्वराने आपिा 
‘म िर्ा’ आपल्यािा पापापािून म क्त करर्ण्याि, तारि करर्ण्याि 
पाठसविा. म्हिजे आपल्या पापावर त्याने पाघंरूि घातिे. म्हिजेच 
मािूि पापापािून म क्त झािाच नाही; तर तो पापीच आहे; त्याम ळे 
पिाताप करा, हा िब्द न वापरता ‘पािटा’, ‘पसरताप करा’ अिा िब्द 
त्या वापरतात. 

‘प्रारंभी देवाने आकािे अस्स्तत्वात आििी’ या वाक्यप्रयोर्ात 
‘आकािे’ हा िब्द अनेकवचनी आहे. अंतराळाचे अनेक पाप दे्र परमेश्वराने 
सनमाि केिे अिे रमाबाईंना असभपे्रत अिावे. ‘आकाि’ हा िब्द त्यानंी 
स्वर्ािा उदे्दिून वापरिा आहे; प्रहदू िंकल्पनेप्रमािे िातवा वा आठवा 
स्वर्ग वरै्रे त्यानंा िारं्ावयाचे नाही. Heaven ही ज्य ूिोकाचंीच िंकल्पना 
आहे. 

पसंडता रमाबाईंनी ‘पसवत्र िास्त्रा’ चे केिेिे भाषातंर म्हिजे एक 
समिनकायग आहे. आपल्या इतर समिनकायाप्रमािेच अत्यंत आत्मीयतेने 
केिेिे हे कायग आहे. स्वतःच्या उद्योर्िीितेने, सनष्ठापूिग जीवनाने, त्यानंी 
स्वतः . ‘बायबि’ चे अनन्यिाधारि महत्तव त्याचं्या अन वादकायाने त्यानंी 
िहाय्य करिाऱ्यावंर प्रबबसविे. एकेक िब्द त्यानंी तोिूनमापून 
वापरिेिा आहे. ते त्याचं्या र्व्यसक्तमत्तवाचेच प्रतीक आहे. िामान्य 



िोकापंयंत हे ज्ञान पोहोचवावे हा त्याचंा मनस्वीपिाच यातून सदिून येतो. 
ि ितेच्या आत्यंसतक आग्रहातून रमाबाईंची भाषा कृसत्रम वाटत अििी 
तरी तत्कािीन भाषेचाच तो पसरिाम होता. मार्वटन ल्य थर यानंीि िी 
िामान्य िोकाचं्या भाषेत, जमगन भाषेत ‘बायबि’ चे भाषातंर केिे होते. 
िोळार्व्या ितकात फा. थॉमि स्टीफन (१५४९-१६१९) या जेज्वीट 
समिनऱ्याने सिसहिेल्या ‘सिस्तप राि’ या गं्रथाचीही येथे आठवि होते. 
परदेिी अिूनही मराठी भाषेची महती व मराठी िंताचं्या ओवीबि 
रचनाचंा प्रभाव यातून सिस्ताची सिकवि व सिस्तचसरत्र त्यानंी मराठीत 
आििे. रोमन सिपीत सिसहिेिे हे पसहिे मराठी सिस्तचसरत्र आसि ग्रीक 
व सहब्र ू या भाषेतून थेट मराठी ‘बायबि’ आििारी प.ं रमाबाई ही 
जर्ातीि पसहिी मसहिा. तोपयंत क िाही स्त्रीने ‘बायबि’ चे अन्य 
कोित्या भाषातं भाषातंर केिेिे नर्व्हते. 

फा. थॉमि स्टीफन परदेिी अिूनही ‘सिस्तप राि’ या नावापािूनच 
त्यानंी अनेक प्रहदू िंकल्पनाचंा स्वीकार केिा. यमकोंड, स्वर्ग अिे िब्द 
सबनसदक्कत वापरिे; तर रमाबाई भारतीय अिूनही सिस्ताचें तत्तवज्ञान 
मराठीत आिताना भाषेची आसि िंकल्पनाचंी ि सचता पाळर्ण्याचा आग्रह 
धरताना सदितात. हा त्याचंा आग्रह भारतीय िमाजि धारकाचं्या प्रपडािा 
िोभर्ण्यािारखाच आहे. रमाबाईंनी ओवी, अभरं्, आरती या रचना 
प्रकाराचंा अविंब सिस्तस्तवनािाठी अवश्य केिेिा आहे. तथासप, 
कवसयसत्र अिूनही र्ीतातूंन सिस्ततत्तवज्ञान अथवा ‘बायबि’ िारं्र्ण्याचा 
मोह टाळिेिा आहे . ‘बायबि’ जिे आहे; तिेच व त्याच पितीने 
िारं्र्ण्याचा प्रामासिक प्रयत्न त्यानंी केिेिा आहे. 

‘बायबि’ च्या भाषातंराच्या कामािाठी प्रा. म.दा. िाठे, रेर्व्ह. 
नारायि वामन सटळक अिा िंस्कृतज्ञाचंी मदत घेर्ण्याचा प्रयत्न 
रमाबाईंनी केिेिा आहे. कवी नारायि वामन सटळक तर िक्ष्मीबाई व 
आपल्या म िािह िहा मसहने केडर्ाविा रासहिे. या काळात रमाबाईंनी 
रेर्व्ह. ना. वा. सटळकाचं्या भसक्तर्ीताचंा ‘भजनिंग्रह’ आपल्या पे्रिमध्ये 



छापिा. मात्र रमाबाईंनी उपािनेिाठी ज्या र्ीताचंा अविंब केिा होता 
ती र्ीते इंग्रजी चािीतीि होती. ‘म सक्त’ मधीि म िींना भारतीय 
िंर्ीतावर बिसविेिी सिस्ती र्ािी सिकवावी अिा सटळकाचंा आग्रह 
होता व त्यािाठीच त्यानंी ‘भजनिंग्रह’ केिा होता. परंत  रमाबाई 
‘बायबि’ वचनान िार चाििाऱ्या होत्या. ‘त म्ही प्राथगना करता; तेर्व्हा 
सवदेिािंारखी र्व्यथग बडबड करू नका.’’ (मत्तय ६:७) हे वचन त्याचं्या 
मनावर पके्क ठििे होते. ‘बायबि’ मधीि दासवदाची स्तोते्र अभरं्ाचं्या 
चािीवर सिहून देतो’ अिे रेर्व्ह. ना.वा. सटळक म्हिािे होते. स्तोत्राचं्या 
वाक्यरचनेत काही फरक होईि अिी सभती रमाबाईंना वाटिी. िेवटी 
धैयगिीि नावाच्या एका सिस्ती र्वयाने त्या स्तोत्रानंा भारतीय 
िंर्ीतातीि चािी सदल्या व रमाबाईंनी त्यानंा मान्यता सदिी. 

रेर्व्ह. नारायि वामन सटळक हे ‘त का सनर्वमत िेत वरूनी मीही आिो 
सिस्तचरिी’ अिे म्हििारे होते; तर पसंडता रमाबाईंना मराठी िंत 
िासहत्याचे फारिे ज्ञान नर्व्हते. त्याचें वसडि अनंतिास्त्री डोंर्रे यानंी 
सिकसविेिी ‘देववािी’ त्यानंा अवर्त होती. प्रहदू धमाचा व धमगिास्त्राचा 
त्यार् केल्यावरही ‘बायबि’ चे भाषातंर करताना सिस्ती ‘देववािी’ त 
काही फरक पडू नये याची काळजी घेतिेिी अििे स्वाभासवक आहे. 
त्याम ळे भारतीय िंस्कृतीचा प रस्कार करिारे पके्क समिनरी रेर्व्हरंड 
नारायि वामन सटळक व ‘बायबि’ वचनान िार वार्िाऱ्या पक्क्या 
समिनरी पसंडता रमाबाई याचें एकमत होिे अिक्यच होते. त्याम ळे सटळक 
फार काळ ‘म क्ती’ त रासहिे नाहीत. 

‘बायबि’ भाषातंराच्या कामी रमाबाईंची वृसत्त आग्रही सदििी; तरी 
त्याचंा आहार-सवहार-आचार मात्र पूिगपिे भारतीयच रासहिेिा आहे. 
िाकाहार, ताटवाट्याचंा वापर, ि ती पोिाख, भारतीय पितीची िाडी 
नेििे, प्रहदी राष्ट्रभाषा अिावी याबाबत आग्रह इ. त्याचें पके्क भारतीयत्व 
िूसचत करते. वैधर्व्य िूसचत करिारी िफेद िाडी ही समिनरीवृत्तीचेही 
िूचन करते. ‘म क्ती’ मधीि अनेक म िींना रमाबाईंनी मराठी नावे सदिेिी 



होती. परदेिी समस्. मकॅगे्रर्रचे नाव िोन माविी ठेविे होते. स्वतःचे व 
म िीचे नावही रमाबाईंनी बदििे नर्व्हते. धमांतरावेळी मात्र मेरी रमा अिे 
नाव सदिेिे होते. ते त्याचें सिस्तीत्व िूसचत करर्ण्यािाठी अिावे. 
सविेषतः वॉर्ण्टेज सिस्टिगच्या मठात रासहल्याने प्रत्येक सिस्टराचं्या 
नावाआधी ‘मेरी’ हे सिस्ताच्या आईचे नाव िाविे जाई. तिेच 
रमाबाईंच्या नावाआधीही िाविे रे्िे. ‘वर्वजन मेरी’, येिूची आई मासरया, 
सहिा क मासरका अवस्थेत अिताना दैवी योजनेन िार र्भगप्राप्ती झािी, 
अिा सिस्ती िोकाचंा सवश्वाि आहे. त्याम ळे सिस्ती धमात कौमायािा व 
ब्रह्मचयािा महत्तव सदिे जाते. मठवासिनी असववासहत राहर्ण्याचे व्रत 
घेतात त्याम ळे त्याचं्या नावाआधी ‘मेरी’ हे सविेषि िाविे जाई. हे नाव 
कौमायग िूसचत करते. मठातीि सिस्टिग असववासहत अितात. त्याम ळेही 
त्यानंा हे सविेषि वापरिे जाते. काही काळ रमाबाईंनी आपल्या 
नावाआधी ‘मेरी’ हे सविेषि वापरिे . मनोरमाच्या नावाआधीही हेच 
सविेषि वापरिे जाई. आई आसि म िीचे नाव ‘मेरी’ किे अिा प्रश्न काही 
भारतीयानंी उपस्स्थत केिा होता. मात्र त्यामार्ची पाश्वगभमूी त्यानंा ज्ञात 
निावी. 

रमाबाईंचे धमांतर िहान वयात म्हिजे वयाच्या पचंसविार्व्या वषी, 
१८८३ िािी इंग्िंडमध्ये झािे. नारायि वामन सटळकाचें धमांतर 
वयाच्या चौसतिार्व्या वषी, १८९५ िािी महाराष्ट्रात झािे. िक्ष्मीबाई 
सटळकाचें धमांतर रेर्व्ह. ना. वा. सटळकाचं्याही नंतर बऱ्याच वषांनी १९०० 
मध्ये झािे. रमाबाईंना िहान वयातच धमगगं्रथातीि ज्ञानाचा फोिपिा 
अन भवावयाि समळािा होतो. अनेक प्रहदू धमगस्थळी त्यानंी जे पासहिे; 
त्या दासंभकतेचे ठिे त्याचं्या मनावरून िहजािहजी प िून जािारे नर्व्हते. 
नर्व्या धमाच्या िोधात तर त्या होत्याच; परंत  आय ष्ट्यातीि काही 
महत्तवाच्या टप्प्यावंर त्याचं्या प ढ्यात ‘बायबि’ उभे ठाकिे. किकत्तयात 
कोिीतरी सदिेिे िंस्कृत भाषेतीि ‘बायबि’ ची प्रत, इंग्िंडमध्ये 
रे्ल्यावर हाती आिेिी ‘बायबि’ ची इंग्रजी प्रत, प नि भारतात 



आल्यावर ‘बायबि’ िोिायटीने केिेिी मराठी भाषातंसरत प्रत, त्यानंतर 
सहब्र ूव ग्रीक भाषाचंा अभ्याि करून म ळातून वाचिेिे ‘बायबि’ या िाऱ्या 
स्स्थत्यंतरातून आसि भाषातंरातून सिस्ताचा िब्द सवि ि स्वरूपात 
येर्ण्याची अथवा आिर्ण्याची त्यानंा सनतातं र्रज वाटिी. ‘बायबि’ च्या 
भाषेतीि आसि स्वतःच्या सवचारातीि व अन भवातीि स्स्थत्यंतर त्यानंा 
‘बायबि’ भाषातंराच्या ि ितेच्या आग्रहापयंत घेऊन रे्िेिे आहे. 

नारायि वामन सटळकाचं्या बाबतीत अिे झािे नाही. प्रहदू धमगगं्रथाचंा 
अभ्याि, मराठी िंतवाङ मझयाचा अभ्याि, आसि त्याचं्या भारतीयत्वािा, 
सिस्ती धमग स्वीकाराने बाधा पोचिी नाही. सिस्त त्यानंा भाविा. पि तो 
भारतीय रूपात आिर्ण्यािाठी, त्याच्या सवचारानंा भारतीय रूपात 
बिवर्ण्यािाठी ते प्रयत्निीि रासहिे. यातूनच सिस्तसवषयक ओवी-अभरं् 
व कसवताबंरोबरच ‘सिस्तायन’ ही िाकार झािे. 

फादर थॉमि स्टीफन हे तर म ळातच सिस्ती होते. त्यानंी तर भारतीय 
िोकानंा ‘बायबि’ त्याचें वाटावे म्हिून भारतीय िंकल्पनाचंा स्वीकार 
करीत धमगप्रिारािाठी ‘सिस्तप राि’ सिसहिे. 

पसंडता रमाबाई ‘बायबि’ भाषातंराच्या कामी रातं्रसदवि राबत होत्या 
आसि त्याचंी प्रभकूडे प्राथगना होती की, बायबि भाषातंराचे काम पूिग 
झाल्यासिवाय आपल्यािा मृत्य  येऊ नये आसि नेमके तिेच घडिे. 
भाषातंराचे काम िंपल्यावर रमाबाई फक्त दहा सदवि जर्ल्या. या दहा 
सदविात त्यानंी ‘बायबि’ भाषातंराची प्र फं तपािर्ण्याचे काम केिे. 

रमाबाईंना हाडी ताप येत होता. त्यात मनोरमेचा हृदयसवकाराने 
झािेिा मृत्यू, स्वतःची वृित्वाकडे चाििेिी वाटचाि. बािपिापािून 
िोििेिे कष्ट. केडर्ावातीि ‘म सक्त’ तीि दोन हजार माििाचंा िंिार 
िाभंाळर्ण्याची जबाबदारी आसि त्यातच भाषातंराचा प्रचंड र्व्याप याचंा 
ताि त्याचं्यावर आिेिा अिावा. आस्त्मक, आध्यास्त्मक बळावर िवग 
र्ोष्टी त्या सनभावनू नेत अिल्या तरी मानवी देहाची, जीवनाची मयादा 
ओिाडंिे त्यानंा िक्य नर्व्हते. तरीही अंतज्ञानाने त्यानंा आपिा मृत्य  



जवळ आल्याचे जािविेच होते. ४ एसप्रि रोजी िंध्याकाळी रमाबाईंनी 
आपिी खोिी स्वच्छ करर्ण्यािाठी म िींना िासंर्तिे. िवग वस्तू जार्च्या 
जार्ी िावायिा िासंर्तल्या. अंघोळीिाठी घंर्ाळात पािी भरून 
ठेवायिा िासंर्तिे. मर् त्यानंी ‘बायबि’ भाषातंराचे िेवटचे प्रूफ तपािून 
छापखान्यात पाठविे. अंघोळ आटोपून प्रभचूी प्राथगना करून त्या 
अंथरुिावर पडल्या. त्याचंी काहीच हािचाि सदििी नाही. रमाबाई 
िातंपिे झोपी र्ोल्या होत्या... कायमच्या! ‘म क्ती’ तल्या त्याचं्या म िी 
पहाटे पहाटे ह ंदके देत रडत होत्या. 

यम ना नदीच्या तीरावर एका कोवळया म िीिा सतचा नवरा व िािू 
मारताना पाहून, सतचे ह ंदके व प्रककाळी ऐकून रमाबाईंच्या मनात 
बािसवधवा, पसरत्यक्ता, पाऊि वाकडे पडिेल्या, उपेसक्षत, र्रीब 
स्स्त्रयािंाठी कायग करर्ण्याची पे्ररिा समळािी. चाळीि वषपेयंत प्रत्यक्ष 
कायग करून त्यानंी आपिी पे्ररिा जार्ती ठेविी आसि ‘म क्ती’ त 
राहिाऱ्या भारतभरातीि अठरािे स्स्त्रया रमाबाईंच्या जार्ण्याने एकाच 
वेळी हंबरडा फोडून एकिूरात रडत होत्या. आक्रोि करीत होत्या. 
रमाबाईंची िवपेसटका ‘म सक्त’ तीि म िींनीच आपल्या खादं्यावर वाहून 
दफनभमूीत आििी. म िींची इच्छा होती की, क िा प रुषाने िवपेसटका 
वाहून नेऊ नये! 

ज्या एका खाबंावर केडर्ावमधीि ‘म सक्तनर्री’ उभी होती. ‘बायबि’ 
च्या मराठी भाषातंराचा कॅल्र्व्हरी सजने एकटीने आपल्या हातावर तोिून 
धरिा होता. जेरुिािेम नर्रीतीि नाट्य सजने आपल्या िेखिीतून 
मूर्वतमंत रूपात मराठी भाषेत िाकारिे होते. तो मानवी खाबं जी धराियी 
झािा होता. तरी मोडकळीि आिेिे, क जिेिे सकतीतरी ‘खाबं’ नर्व्याने 
रुजून आिे होते आसि त्याची, ‘म सक्तनर्रीत’ एक बार् फ िून आिेिी 
होती. 



मातृभूमीची िेवा 

 
ििेंबर १८८१ मध्ये बर्विन येथे ‘ओसरएन्टि कागेँ्रि’ भरिी होती. या 

काळात पसंडता रमाबाईंचे वास्तर्व्य सििचर येथे होते. किकत्ता येथीि 
ि धारकाग्रिी र्व्यक्ती आसि ि सवद्य पतीचा िहवाि याचं्या बळावर 
रमाबाईंनी त्या कागेँ्रििा कळसवर्ण्याच्या सनसमत्ताने िर्व्वीि श्लोकाचें एक 
कार्व्य रचिे व ते िंदेि म्हिून बर्विन येथे पाठसविे. या िेखनाचे प्रयोजन 
जरी तात्कासिक अििे; तरी त्यात उत्स्फूतगता व मातृभाषा िंस्कृतसवषयी 
अत्यादराची भावना आहे. िंस्कृत भाषेच्या उिाराचा कळकळीचा 
आसवष्ट्कार त्यात आहे. 

पसंडता रमाबाईंचे अध्ययन िंस्कृतमधून झािेिे अिल्याकारिाने ती 
त्याचंी बोिीभाषाच होती. १८७८ मध्ये आपल्या बधूंिह त्या किकत्तयात 
आल्या, तेर्व्हा अनेक सठकािी त्या िंस्कृतमधूनच िभेत बोित अित; व 
नंतर त्याचे भाषातंर केिे जाई. बर्विन येथे पाठविेल्या िंदेिात, 
िमृितेने व ि ंदरतेने सवनटिेल्या िंस्कृत भाषेची झािेिी सवकि 
अवस्था त्यानंी वर्वििेिी आहे. त्या म्हितात, ‘एखाद्या वृिेिारखी ती 
उपेसक्षत ठरिेिी आहे. परसकयानंी िंस्कृत भाषेिा व िंस्कृत 
जाििाऱ्यानंा महत्तवाचे स्थान सदिे; पि िंस्कृत ही भारतीय भाषा 
अिूनही सतची त्याचं्याकडूनच उपेक्षा होत आहे’ अिे पाहून त्याचें 
अंतःकरि त टते आहे. 

जर् झपाट्याने बदित चाििेिे आहे; याची चाहूि रमाबाईंना 
केर्व्हाच िार्िी होती. त्यात िंस्कृत भाषा ि प्त होऊन जार्ण्याि वेळ 
िार्िार नाही. याची त्यानंा जािीव झािेिी होती. त्या सिसहतात, 
‘िध्याचे जर् पसरवतगनीय आहे. त्यात अपसरवतगनीय अिे कोि बरे राहू 
िकेि. रहाटर्ाडग्यातीि पार्ण्याप्रमािे िारे दैवाच्या फेऱ्यात अडकिेिे 
आहेत.’ 



िंस्कृत भाषेसवषयीचे स्वर्त र्व्यक्त करताना रमाबाई सिसहतात, ‘पूवी 
मी अनेक म िरे् प्रिविेल्या आवडत्या पत्नीप्रमािे होते ; भ वनि ंदरी 
म्हिून माझी ख्याती होती, अनेक कवींनी केिेल्या माझ्या विगनाने 
जर्तािा माझी भ रळ पडिी होती. ’ अिा काही विगनात दैवाचा फेरा, 
बह प ते्रष्ट िमृििासिनी अिे िारे िंदभग येतात. स्त्री-प रुष भेदाम ळे 
होिाऱ्या अन्यायाबद्दि बोििाऱ्या प ढीि काळातीि रमाबाई काही 
वेर्ळयाच आहेत. आरंभकाळातीि पूवीच्या िवग िामासजक िमज ती 
त्याचं्या सिखािात िहजपिे येतात. ते त्याचं्या भारतीय िंस्कृतीवरीि 
पे्रमाचे दिगक आहे. 

‘ही भारतभमूी वास्ल्मकी, कृष्ट्ि, राम, य सधष्ठीर, िीमा आसि इतर िती 
स्स्त्रया याचं्यािारखी रत्ने प्रिविेिी आहे. परंत  सतिा किंसकत 
करिारेही सतच्या भमूीत जन्मािा आिेिे आहेत. त्यानंी काय केिे; तर 
‘आत्मद्र मोच्छेद परश्वधीसयतान’ आपल्या स्वतःच्याच ज्ञानवृक्षाच्या म ळावर 
क हाकड घातिेिी आहे कारि ते परकीय भाषाचं्या मारे् िार्िेिे 
आहेत.’ आपल्या िंस्कृतगं्रथवचनाचे िंदभग रमाबाई अिा श्लोकातूंन देत 
जातात. 

मधल्या काळात त्यानंी वेदातंिारही अन वासदत रूपात आििे होते. 
हा अन वाद प्रहदीत होता. 

१८८१ नंतर रमाबाईंच्या जीवनात अनेक घडामोडी झाल्या. खूप 
स्स्थत्यंतर झािी. पि स्वदेिी सवषयीचा त्याचंा आदर आसि असभमान 
तिूभरही कमी झािा नाही. इंग्िंड आसि अमेसरकेत वास्तर्व्य करून 
आल्यानंतरही त्यानंी मातृभाषेचाच आग्रह धरिा. प्रहदी ही राष्ट्रभाषा 
अिावी अिी त्याचंी मार्िी होती. महाराष्ट्र ही आपिी कमगभमूी म्हिून 
सनवडिी; त्यावेळी मराठी भासषक व परप्रातंातीि आिेल्या, आििेल्या 
अन्यभासषक मसहिाबंरोबर त्याचं्या त्याचं्या भाषेतूनच त्यानंी िंभाषि 
केिे. त्याचं्यािाठी सवसवध भारतीय भाषा त्यानंी अवर्त केल्या. परंत  
इंग्रजी भाषेचे दडपि त्याचं्यावर घातिे नाही. ‘बायबि’ भाषातंरािंदभात 



रमाबाईंची भसूमका आग्रही होती. त्यानंी प्रहदूधमगसवषयक िंकल्पना 
टाळल्या. नाकारताना तेथीि हवामान बदिर्ण्याचा प्रयोर् 
करर्ण्यािारखेच हे अस्वाभासवक कृत्य होते.’ फक्त ‘बायबि’ 
भाषातंराबाबतच रमाबाईंना िंस्कृती-िंक्रमि नको होते. बाकी भाषा मात्र 
त्यानंी मराठीच वापरिी आहे. िंस्कृत भाषेच्या आदरभावनेतून व 
सिस्तसवषयक पे्रमापोटी त्यानंी सिस्तावरीि दोन श्लोक तर 
िंस्कृतमध्येच सिसहिेिे आहेत. 

रमाबाईंनी आपल्या िेखनातून व आपल्या वतगनातून देखीि मातृभाषा 
व मातृभाषासवषयीची आपिी आदरभावना र्व्यक्त केिेिी आहे. परदेिात 
अिताना, मनोरमेच्या सिक्षिाची जबाबदारी घेऊ इस्च्छिाऱ्या क िा 
परदेिी बाईिा रमाबाईंनी उत्तर सदिे होते; ‘मिा त मच्याबद्दि वाटिारी 
कृतज्ञता िब्दात िारं्ता येिारी नाही मनोरमेिा इंग्िंडिा सिक्षिािाठी 
ठेवावी, ही त मची िूचना आसि त्यामार्चे पे्रम मी िमजते. पि मनोरमा 
आमच्यातीिच एक राहावी, सतने आमच्या प्रहद स्थानावर पे्रम करावे, तीही 
एक प्रहदीच राहावी, आसि सतने स्वतःिा कोिी एक परकी प्रकवा शे्रष्ठ, 
जास्त िहािी िमजू नये, अिे मिा वाटते. इंग्िंडमध्येच वाढिी ; तर ती 
एक इंग्रज स्त्री होईि; आसि मिा ते नको आहे; सतची राहिी िाधी 
अिावी, अिे मिा वाटते; नाही तर सतिा प्रहद स्थान भमूी परकी वाटू 
िारे्ि. सतथिे िोकही परके वाटतीि आसि प्रहदी िोकानंाही ती 
परकीय वाटेि. ते मिा नको आहे. प्रहदी म्हिवनू घेर्ण्याची सतिा िाज 
वाटता कामा नये. नाही तर परदेिात घरे करून रासहिेल्या काही प्रहदी 
िोकानंा प्रहदी म्हिवनू घेर्ण्याची िाज वाटते, अिे माझ्या ध्यानात आिे 
आहे. मनोरमा मोठी झाल्यावर म्हिजे ितरा वषाची झाल्यावर मी सतिा 
प ढचे सिक्षि घेर्ण्यािाठी इंग्िंडमध्ये पाठवीन. माझ्या कल्पनेप्रमािे 
स्स्त्रयानंा योग्य अिे सिक्षि समळर्ण्याची िोय प्रहद स्थानात नाही.’ 
रमाबाईंना आपल्या आईवसडिाकंडून अनौपचासरक सिक्षि समळािे होते. 
परंत  बदित्या काळान िार इंग्रजी भाषा व वैद्यक सवद्या प्राप्त करर्ण्यािाठी 



त्या इंग्िंडिा रे्ल्या. वैद्यकीय ज्ञान प्राप्त करर्ण्याि आपि िमथग आहोत 
हे कळल्यावर इतर ज्ञानिाखाचंा व िामासजक कायाचा पसरचय व सिक्षि 
रमाबाईंनी घेतिे व ते प रेिे आहे हे कळल्यावर त्या भारतात परतल्या. 
आपल्या माताभसर्नींची मातृभमूीची िेवा हे त्याचें जीसवतध्येय होते. 
म्हिूनच त्या इंग्िंडअमेसरकेतच फार काळ रासहल्या नाहीत. आर्वथक 
मदत, देिग्या समळसवर्ण्यािाठी अमेसरकेतच फार काळ रासहल्या नाहीत. 
आर्वथक मदत, देिग्या समळसवर्ण्यािाठी त्यानंा व मनोरमेिाही परदेिात 
जावे िार्िे होते. परंत  त्यानंी त्या देिग्याचंा उपयोर् िामासजक-
आर्वथक कायािाठीच केिा. स्वतःच्या स्वाथािाठी नर्व्हे. त्यानंी स्वतः 
अर्दी िाधेपिाची राहिी अविंसबिी होती. पाह र्ण्यािंाठी रमाबाईंना एक 
थाटाची इमारत िहज बाधंता आिी अिती; पि हा मोह रमाबाईंनी 
टाळिा. िोकाचं्या मदतीवर आपिा आश्रम चाितो, तेर्व्हा त्यानंा आपिी 
श्रीमंती दाखसविे हास्यापद होईि, याची जािीव बाईंना होती. 

रमाबाई आय ष्ट्यभर िाकाहारीच रासहल्या. इंग्िंड-अमेसरकेतही त्यानंी 
िाकाहारच केिा. धमग बदििा अििा; तरी आचरिाने त्या वैष्ट्िव 
होत्या. कादंा आसि ििूिदेखीि त्या खात नित. ‘म सक्तिदन’ मध्ये 
राहिाऱ्या मडमानंा देखीि वरि-भात, व अन्य िाकाहारच अिे. 
इंग्िंडमधीि एक िॉडगिाहेब एकदा आश्रम पहार्ण्यािाठी आिे होते. 
त्याचं्याप ढेही वरिभात ठेविा रे्िा आसि त्यानंीही तो मोठ्या आवडीने 
खाल्ला अिी आठवि, ‘म सक्तिदन’ मध्ये काही वषग र्व्यतीत केिेल्या डॉ. 
सवष्ट्ि  भास्कर र्ोवंडे यानंी सदिी आहे; तर आनंद सवठ्ठि श्रीखंडे यानंी, 
पाटावर बिून जेवि होत अिे, िमोरच्या पाटाजवळ, डार्व्या बाजूिा 
ताबं्याचे ताम्हि अिे. पाटाच्या एका कोपऱ्यावर घडी केिेिी ि भ्र 
नॅपसकन अिे, अिी आठवि िासंर्तिी आहे. रमाबाई स्वच्छतेच्या 
परमभक्त होत्या. िदनात िाडँ्री अिे. बाहेरून आिेल्या पाह र्ण्याचे कपडे 
ध वनू, इस्त्री करून पाह र्ण्याचं्या खोिीत अंथरूिावर र्व्यवस्स्थतपिे ठेविे 
जात. 



पहाटे उठून र्ार पार्ण्याचे स्नान, मर् एकातंात प्राथगना मर् इतर 
सदनक्रम ठरिेल्या पितीने होत अिे. रमाबाईंची ही पित 
आश्रमवासिनीिा िोभिारी होती. ‘म सक्तसमिन’ मधीि जीवनपितीच 
आश्रमािा िोभिारी होती. तेथीि प्राथगनापूिग पसवत्र वातावरि, 
ज्ञानिाधना, कायगपिती, िेवेचे असधष्ठान आश्रमातल्यािारखेच होते. 
आपल्या आईवसडिाबंरोबर रमाबाईंनी अिेच जीवन कंसठिेिे होते. 
परदेिातून आल्यानंतरही रमाबाईंनी जी ‘िदने’ उघडिी. त्यात त्यानंी 
अिेच वातावरि ठेविे. इमारतींची रचना रमाबाईंनी इंग्िंड-
अमेसरकेतल्या इमारती व मठािारखी व कायगपिती जरी 
िंन्यासिनींिारखी उचिेिी होती तरी एकूि वातावरिाबाबत पािात्य 
आसि भारतीय िंस्कृतीचा ि ंदर िंर्म ‘म सक्तिदन’ व ‘िारदा िदन’ मध्ये 
झािेिा होता. 

रमाबाई आश्रमातीि प्रत्येक म िीच्या र्ािाचा म का घेत अित. फक्त 
आपल्या म िीचा, मनोरमेचा म का घेिं रमाबाईंना योग्य वाटत निे. 
‘िारदािदन’ मध्ये तेर्व्हा िाऱ्या बािसवधवाच होत्या. आईच्या पे्रमापािून 
आपि वंसचत राहतो आहोत, अिे त्यानंा वाटू नये म्हिून रमाबाई त्याचं्या 
‘आईच’ झाल्या होत्या. ‘म सक्तसमिन’ मधीि िाऱ्याजिी त्यानंा आईच 
म्हित अित. इंग्िंडमध्ये रासहल्याने तेथीि मायिेकराचंी पे्रम-ममता 
र्व्यक्त करर्ण्याची पिआत रमाबाईंना योग्य वाटल्याने त्यानंी ती आत्मिात 
केिी होती. मनोरमा, आपल्या आईिा इंग्िंडमधून पत्र पाठवताना िेवटी 
सिहीत अिे, ‘मी त िा िाठ पे्रमे व च ंबने पाठवते.’’ 

सवष्ट्ि  भास्कर र्ोवंडे याचें वसडि व आई ‘म सक्तिदन’ मध्ये 
दवाखान्यात काम करीत अित. एकदा सवष्ट्ि  र्ोवंडे आपिे आई-वडीि 
व इतराबंरोबर िकाळीच रमाबाईंना भेटायिा रे्िे होते. िहानग्या 
सवष्ट्िूिा, बाईंच्या र्ािाचा म का घेताना ओिाळल्यािारखे झािे. तेर्व्हा 
रमाबाईंनी त्यािा जवळ बोिाविे व म्हिाल्या, ‘अरे िंखा! माझा म का 
घेताना त िा िंकोच का वाटतो? मी त झ्या आईिारखी आहे. त िा त झ्या 



आईने सतचा म का घेर्ण्याि सिकसविे नाही का?’ त्यावेळी ते एकदम र्प्प 
रासहिे होते. म का घेर्ण्याची ही इंग्रज पिीत रमाबाईंनी अंर्वळिी पाडून 
घेतिी होती. काही चारं्ल्या, परदेिी िंस्कृतीचे अन करि रमाबाईंनी 
अवश्य केिे होते. परंत  आपल्या भारतीय िंस्कृतीचा त्यानंा कधीच सविर 
पडिा नाही. ‘आई’ पिाचे जैसवक व िारीर नाते नितानाही, अनाथाचंी 
आई होिे त्या, पदािा पात्र होिे, हे भारतीय तत्तवज्ञानंी िासंर्तिेल्या 
कतगर्व्य भावनेचेच उदाहरि, रमाबाईंनी घािून सदिे होते. सविेष म्हिजे 
ही कतगर्व्यभावना उत्स्फूतग आहे. िादिेिी नाही आसि तो या भारतीय 
भमूीचा र् ि आहे. 

‘म सक्तिदन’ च्या आवारातीि प्राथगनामंसदराची रचना क्र िाच्या 
आकाराची होती. दोन हजार माििे बिू िकतीि इतके ते प्रिस्त होते. 
प्राथगनेिाठी िवगजि भारतीय बठैक घािून जसमनीवर बित अित. 

धमांतरावेळी, म्हिजे बासप्तज्मा देर्ण्याचा सवधी करताना बह तेक 
सठकािी धमांतर करिाऱ्याच्यावर कपाळावर एखाद्या वाटीतीि थोडे 
पािी िावतात आसि काही पसवत्र वचनाचंा उच्चार केिा जातो. परंत  
अमेसरकेत रे्ल्यावर बिॅीस्ट (Baptist) िोकाचंा धमांतर करर्ण्याचा सवधी 
पसंडता रमाबाईंनी पासहिा आसि तो त्यानंा फार पिंत पडिा. त्याप्रमािे 
केडर्ावातही धमांतराचा सवधी करर्ण्यािाठी रमाबाईंनी एक िहान हौद 
बाधंिा. ज्यानंा धमांतर करावयाचे अिेि त्यानंी या पार्ण्याने भरिेल्या 
हौदात ब डी मारावयाची अिे. येिू सिस्ताचा माविबधूं जॉन डी बिॅीस्ट 
याने येिूिा जॉडगन नदीत अिा बासप्तज्मा सदिा होता. खरं म्हिजे जॉन 
डी बिॅीस्ट याने तो सवधी केिेिा अिल्याने त्या सवधीिा बिॅीझम, वा 
बाप्तीज्मा अिे म्हटिे जाते. मराठीत त्यािा ‘स्नानिंस्कार’ सवधी म्हटिे 
जाते. पार्ण्याच्या हौदात ब डी मारिे व भारतीय िाध िंतानंी तीथगके्षत्री 
स्नान करिे, ि सचभूगत होिे, नवीन जीवन प्राप्त होिे यात रमाबाईंना िाम्य 
वाटिे अिावे व ही पिती त्यानंी स्वीकारिी अिावी. िरीर व मनाने ि ि 



होऊन परमेश्वरािी एकरूप होर्ण्याि सििा झाल्याचा अन भव आपल्या 
माता-सपत्याबंरोबर तीथगके्षत्री सफरत अिताना रमाबाईंनी घेतिाच होता. 

प्रभ भोजनसवधीबाबतही पसंडता रमाबाईंनी अिीच भारतीय पिती 
अविंसबिेिी होती. या प्रिंर्ी धमगर् रू वा समिनरी पाव कापून त्याचे 
िहान िहान त कडे करून देत व द्राक्षरि वा िौम्य अिी पोटवाईन 
वापरीत. सिस्ताचे बसिदान, त्याचे िरीर व रक्त याचे त्यातून केिे जाते. 
रमाबाईंनी यात बदि केिा. त्यानंी पावाच्या त कड्याच्या जार्ी पोळीचे 
त कडे आसि द्राक्षारिाच्या ऐवजी मन का सभजत घािून व क स्करून तयार 
केिेिे एक र्ोड पेय वापरर्ण्याि ि रूवात केिी. इंग्िंडमध्ये अिताना 
रमाबाईंना सिस्टर सजराल्डीनने िॅटीन अक्षरे कोरिेिा एक क्रॉि सदिा 
अिता, रमाबाईंनी िासंर्तिे. त्यावर िंस्कृत अक्षरे कोरिेिा क्रॉि मी 
घािीन. मातृभाषेसवषयीचा त्याचंा स्वासभमान जाज्वल्य होता. भारतीय 
िंस्कृतीचाच ितत पाठप रावा त्यानंी केिेिा आहे. 

रमाबाई प नर्वववाह न करता रासहल्या. त्याचंी केिभषूा व वेषभषूा 
भारतीय सवधवेचीच रासहिेिी आहे. सवधवाचंी, बािसवधवाचंी द ःखे त्यानंी 
पासहिी. परंत  या द ःखातून म क्त होर्ण्याचा एकमेव मार्ग म्हिजे प नर्वववाह 
अिे रमाबाईंना कधीच वाटिे नाही. त्यानंी प नर्वववाहाची इच्छा प्रदर्वित 
केिी अिती; तर ती पूिगत्वािही रे्िी अिती. बरं्ािमध्ये व 
महाराष्ट्रातही ि धारकी िोकातं रमाबाईंची ऊठबि होती. 
धमांतरानंतरही त्यानंा इग्िंड-अमेसरका वा भारतातही एखाद्या भारतीय 
वा पािात्य सिस्ती प रुषािी सववाह करता आिा अिता. परंत  
प नर्वववाहाचा सवचार रमाबाईंनी कधी केिा नाही. बािसवधवािंाठी कायग 
हे आपिे जीसवत ध्येय, तिेच सबपीन सबहारींवर अििेिी त्याचंी सनष्ठा व 
पे्रम, याम ळेही प नर्वववाहाचा सवचार बाईंनी केिेिा सदित नाही. तथासप 
आपल्या ‘िदना’ तीि बािसवधवानंा, ज्यानंा ज्यानंा प नर्वववाहाची िंधी 
प्राप्त झािी त्यानंा त्याचंा मार्ग त्यानंी ख िा ठेविा. अर्ण्िािाहेब कवे यानंी 



‘िारदािदन’ मधीि र्ोदूताई या बािसवधवेिी प नर्वववाह केल्याचे 
उदाहरि आहेच. 

भतूदया हाही रमाबाईंच्या जीवनाचा मंत्र होता. पि पक्ष्यासंवषयी 
रमाबाईंना अपार किव होती. फ िाफळाचंी झाड-रोप ंिावनू रमाबाईंनी 
‘िारदािदन’ म ंबई, प िे येथे व ‘म सक्तिदन’ केडर्ाव येथे सनिर्गरम्य 
वातावरि सनमाि केिे होते. ‘म सक्तिदन’ मध्ये ििे, क ते्र, पोपट, कब तरे 
अिे अनेक प्रािी, पक्षी बाळर्िे होते. आपल्या िेखनकायातून वा अन्य 
कामातून मोकळीक समळताच रमाबाई त्याचं्या अंर्ावरून आपिा वत्िि 
हात सफरवीत अित. 

‘य नायटेड स्टेटिची िोकस्स्थती आसि प्रवािवृत्त’ यात अमेसरकेतीि 
व भारतातीि भतूदयेच्या सविक्षि पिरतीचे मार्वमक विगन केिेिे आहे. 
अमेसरकेत अिताना, एकदा त्यानंी एक म िर्ा कोंबडीचे पाय उिटे 
धरून घेऊन चाििेिा पासहिा. रमाबाईंनी त्यािा प्रश्न केिा. “त िा 
जर कोिी उिटे करून घेऊ रे्िा तर ते त िा चािेि का ?”  

अमेसरकेत उन्हाळयाच्या सदविात र् राचें हाि पाहून त्या तळमळत 
अित. माििाच्या पोटाचा, भ केचा जाळ िमसवर्ण्यािाठी, त्यानंा 
चरायिा बाहेर काढिं जातंय् याचा त्यानंा सविक्षि रार् होता. ही ‘सजवंत 
भाजी’ आर्र्ाडीच्या डब्यातून, भरून हजार कोिावंर पाठविी जातेय. 
नंतर ती किायाच्या हाती िापडते, हे बघून त्याचंा जीव त टत अिे. 

भारतातीि भतूदयेचा प्रकार वेर्ळा होता. अमेसरकेचे िोक मन ष्ट्येतर 
प्रार्ण्यानंा यातना देतात आसि आम्ही अिा प्रार्ण्यािंाठी ‘पाजंरपोळ’ 
घाितो. र्ोिाळा स्थापन करतो. ढेकूि, ऊवा, सचिटे, म ंग्या यािं 
मोठ्या दयेने मन ष्ट्याचे रक्त देऊन त्याचें पोषि करतो. िापािा दूध पाजून 
त्याचंी पूजा करतो. पि मन ष्ट्याच्या जीवाचें आम्हािा काही वाटत नाही. 
िेजारच्या घरी कोिी मेिे तर आम्ही घराची दारे िावनू बितो. आमच्या 
बायका, नाना प्रकारचे रोर् होऊन मरतात, पि इंग्रजानंी तंबी 
सदल्यावाचून आम्ही बायकाकंसरता दवाखाने काढीत नाहीत.’ रमाबाईंनी 



अिा भारतीय मनोवृत्तीिा फाटा देऊन िेवाकृत्ये करिाऱ्या इंग्रज व 
अमेसरकन िोकाचंा आदिग िमोर ठेविा आहे. परंत  िेवा मात्र भारतीय 
िोकाचंीच केिेिी आहे. 

 पसंडता रमाबाईंना भारतीय बािसवधवा व वाममार्ािा िार्िेल्या 
स्स्त्रयानंा ि रसक्षत व ि िंस्कृत जीवन जर्ता यावे म्हिून कायग करावयाचे 
होते. सवधवाचंी स्स्थती पाहून त्या तळमळत अित. मथ रेच्या जवळ 
वृंदावन र्ावी रमाबाई व त्यांच्या िोबत अििेल्या बाईंने वेषातंर करून 
काही सदवि वास्तर्व्य केिे. तेथीि एका बडर्व्याने त्यानंा राहर्ण्यािाठी 
एक र्सिच्छ खोिी सदिी. या सठकािी तरुि सवधवा वेश्या होऊन 
राहातात हे त्यानंी पासहिे. िात सवधवाचंी मने वळवनू त्यानंा 
आपल्याबरोबर आिर्ण्याचा प्रयत्नही रमाबाईंनी केिा होता. परंत  या िात 
बाया पळून जार्ण्याच्या बेतात आहेत, अिे िमजताच त्यानंा कोंडून 
ठेवर्ण्यात आिे. पसंडता रमाबाई तीथगयाते्रिाठी आिेल्या निार्व्यात अिी 
त्या बडर्व्यािा िंका आिी, आसि त्याने ती खोिी त्यानंा खािी करायिा 
िाविी. तीथगके्षत्रीदेखीि तरुि म िींचा रै्रवापर केिा जातो व त्यानंा 
वाममार्ािा िाविे जाते हे त्याचं्या िक्षात आिे होते. अिा 
राक्षिीवृत्तीच्या प रुषाचं्या कचाट्यातून म िींचे िंरक्षि करर्ण्याचा प्रयत्न 
रमाबाईंनी र् जरात व मध्यप्रदेिातीि द ष्ट्काळग्रस्त भार्ातही केिा होता. 
भारतीय स्त्रीिा िन्मानाने जर्ता यावे यािाठी िामासजक पसरवतगनाची 
र्रज रमाबाईंनी प्रसतपादन केिेिी होती. अिा मनोवृत्तीतून, दडपिातून 
बाहेर पडर्ण्याचा मार्ग त्यानंा सिस्तसिकवि कीत िापडिा होता. 

आपल्या धमांतराबाबति िा रमाबाईंनी प्रथमतः आपल्या 
देिबाधंवािीच िल्ला मिित केिी. रेर्व्ह नीिकंठिास्त्री र्ोरे 
याचं्याकडून त्याचं्या अनेक िंकाचें सनरिन झािे. ििेंबर १८८३ मध्ये 
रमाबाईंनी धमांतर केिे, तेर्व्हा नीिकंठिास्त्री (नेहेम्या) र्ोरे प र्ण्यात 
होते. रमाबाईंनी आपि धमांतर केल्याचे त्यानंा पत्राने कळविे. िदासिव 
पाडं रंर् केळकर या ि ह्रदािा पत्र सिसहताना रमाबाई म्हितात, ‘ज िाई 



मसहन्यात फादर र्ोरे यानंी सििन धमासवषयी, मिा ज्या िंका होत्या, 
त्याचें पत्रद्वारे िंय सक्तक (माझ्या मते) सनरिन केिे. त्यावरून माझा त्या 
धमात पूिग सवश्वाि झािा आसि रे्ल्या ता. २९ ििेंबर रोजी मी त्या धमाचे 
ग्रहि केिे. हे ऐकून त म्हाि बरेच वाईट वाटेि. पि मी या देिात आिे 
म्हिूनच मी धमांतर केिे आसि एरवी केिे निते अिे (त म्ही तरी सनदान) 
म्हिू नका. मी सििन धमाच्या सवरुि होते (झाकूंन नर्व्हे; पि उघड, 
याचा अन भव प ष्ट्कळ समिनरी िोकािं अिेि) हे त म्हािं माहीतच आहे. 
अिे धमांतर केिे म्हिून माझे देिातंर होत नाही आसि माझ्या देिावरची 
माझी प्रीतीही कमी होिार नाही. अिी आिा आहे आसि तिे होिे ख द्द 
सििन धमाच्याच सवरुि आहे.’ १० ऑक्टोबर १८८३ रोजी रमाबाईंनी 
सिसहिेिे हे पत्र १५ नोर्व्हेंबर १८८३ च्या ‘ज्ञानोदय’ अंकात प्रसिि 
झािेिे आहे. धमांतर म्हिजे फक्त मतातंर अिते आसि देिातंर निते 
हेच रमाबाईंनी ठािून िासंर्तिे. 

आिेत सहमाचि अिा जो रमाबाईंचा अनवािी, पायी-पायी प्रवाि 
झािेिा होता त्याम ळेच त्याचंी या मातीिी, मातृभमूीिी घट्ट नाळ 
ज ळिेिी होती. ती परदेिप्रवािाने किभरही त टिी नाही. ज्या मातीतून 
आपि जन्माि आिो त्या मातीची िेवा करर्ण्याचे कतगर्व्यकमग त्यानंी 
यिस्वीपिे पार पाडिे. 

रमाबाई इंग्िंडच्या प्रवािाि सनघाल्या; त्यावेळी आपल्यािा सनरोप 
देर्ण्याि आिेल्या िोकाचं्या डोळयातीि अशू्र पाहूनच त्यानंी आपल्या 
स्वदेिजनािंाठी कायग करर्ण्यािाठी मातृभमूीत परत येर्ण्याचा चंर् बाधंिा 
होता व ती र्ोष्ट सनरंतर आपल्या स्मरिात ठेविी होती. म्हिूनच 
इंग्िंडमधीि वैभवाने त्याचें डोळे सदपिे नाहीत व त्या मातृभमूीिा 
सविरल्या नाहीत. त्यािंबधंीच्या प्रश्नािा उत्तर देताना रमाबाईंनी म्हटिे 
आहे, ‘आपिी आई र्रीब अिून म्हातारी आहे, म्हिून सतिा टाकून 
द िऱ्या श्रीमंत, तरुि आसि ि स्वरुप बाईिा आईप्रमािे िन्मान देिारे 



मन ष्ट्य, मन ष्ट्यरूपी राक्षि अिे म्हटिे पासहजे.’ (इंग्िंडचा प्रवाि, प.ृ 
१५) 

इंग्िंडच्या हवामानान िार त्यानंा आपिा पोिाख करावा िार्िा. 
परंत  त्याबाबतीतही रमाबाई सिसहतात, ‘या थंड प्रदेिात आल्यावर 
आमच्याने स्वदेिी पोिाख ठेववत नाही, तरी आमच्या हृदयात स्वासभमान 
ितत जार्ृत आहे.’ (प.ृ ३६) हा स्वासभमान आपल्या मातृभमूीत परत 
येऊन इकडच्या िंस्कृतीन िार आहार-सवहार ठेवनू, येथीि िोकाचंी 
मनोभावे िेवा करून त्यानंी भारतीयाचं्या आसि पािात्याचं्याही नजरेि 
आिून सदिा. 



शििगगपे्रम 

 
पसंडता रमाबाईंची भसूमका िमाजसिक्षकाची होती. िामासजक प्रबोधन 

करताना, स्त्रीिा एक र्व्यक्ती म्हिून स्थान व सिक्षि समळावे अिा त्याचंा 
प्रयत्न रासहिा. स्त्री आसि सतचे मानसिक, कौट ंसबक व िामासजक 
पयावरि सवि ि अिर्ण्याचा सवचार, स्त्रीिा र्ौि िेखर्ण्याच्या काळातही 
रमाबाईंनी बोिून दाखसविा होता. हा सवचार आजच्या स्त्रीच्या 
र्व्यसक्तस्वातंत्र्यािाठी झटिाऱ्या चळवळींचा, त्याचं्या कायाचा महत्तवाचा व 
अग्रक्रम अििेिा भार् आहे. आज पयावरि रक्षिाच्या काळात पृथ्वी 
आसि स्त्रीमधीि िाम्य दाखसवताना, सतच्या सनर्वमतीक्षमतेिा व पयायाने 
सतच्या िंरक्षिािा महत्तव सदिे जात आहे. पृथ्वी वाचवायची अिेि; तर 
पथृ्वीवरीि जि, जंर्ि, जमीन वाचविी पासहजे. जर मािूि वाचवायचा 
अिेि तर नवीन जीव जन्मािा घाििारी स्त्री वाचविी पासहजे. 
त्यािाठी सतचे मानसिक-िारीसरक-कौट ंसबक-िामासजक पयावरिही 
ि योग्य राखिे पासहजे. तरच जन्माि येिारा घटक सनरोर्ी सनपजेि. 
पसंडता रमाबाईंनी आपिी िेखिी-वािी आसि कृसत यातून नेमका हाच 
सवचार िमाजािा सदिा. सनिर्ासवषयी आत्मीयता, भतूदया यातूनही 
त्यानंी हे सवचार दाखवनू सदिे. जीवनाकडे बघर्ण्याचा िकारात्मक 
दृसष्टकोिाचाही र्व्यसक्तमत्तव सवकािाच्या कामी किा उपयोर् होतो, हेही 
त्यानंी िासंर्तिे. 

‘स्त्री-धमगनीती’ या आपल्या प्रथम व मराठी गं्रथात स्त्रीच्या र्व्यसक्तमत्तव 
सवकािाच्या र्ोष्टी िारं्ताना, रमाबाई सिसहतात, ‘पाया चारं्िा दृढ 
बाधंल्यावाचून घर उभारिे; तर ते फार सदवि सटकत नाही. ज्याप्रमािे 
पािी द धात समिळिे अिता, पार्ण्याच्या अंर्ी द धाचे र् ि येतात व तेच 
पािी सचखिात समिळिे; तर सचखिाचा र् ि िंपासदते. सविेषकरून 
बािक व स्स्त्रया याचंी मने पाढंऱ्या व वस्त्रािारखी स्वच्छ व कोवळया 
वेळूच्या दाडं्यािारखी मृदू अितात. अिा स्स्थतीत त्यावर पसहल्याने जो 



रंर् बिवावा, तो पक्का वठतो आसि त्यािं जिी वळवावी तिी ती 
वळतात.’स्त्रीची िंवेदनिीिता आसि िंस्कारक्षम मनाचा आसवष्ट्कार 
घडसवताना सनिर्ातीि, झाडा-पाना-फ िाचंी उदाहरिे त्या देतात. प ढे 
त्या म्हितात, ‘मन ष्ट्याचा स्वभाव अिा आहे, की, चारं्िे र् ि त्याि 
िार्िे फार कठीि पडते. पि द िऱ्याचे वाईट र् ि मात्र अर्दी थोड्यािा 
वेळात जडतात. बाभळीच्या वनात एखादा चंदनवृक्ष अििा आसि तेथे 
विवा िार्िा; तर चंदनवृक्ष हा फार चारं्िा आहे; म्हिून काही 
विर्व्याच्या हातून ि टका होिार नाही. काटेरी झाडाबंरोबर त्यािही 
जळून जावे िारे्ि. स्वच्छ पार्ण्यात घािेरडे पािी समिळिे; तर ते 
तेर्व्हाच घािेरडे होते. पि घािेरड्याचे चारं्िे करर्ण्याि फारच खटपट 
पडते.’ मयादिीि जीवनाचे महत्तव रमाबाई अिारीतीने पटवनू देतात. 

तारूर्ण्यात मािूि ह रळून जातो. तारुर्ण्य सचरकाि राहािारे आहे, 
अिा भ्रमात तो अितो. पसंडती वळिाच्या भाषेत परंत  उपदेिकाच्या 
भसूमकेत स्स्त्रयानंा मार्गदिगन करताना रमाबाई म्हितात, ‘त मच्या 
िरीररूपी ओघािं येिारे यौवन मदरुपी पािी भराभर येऊन, धमगिेतूि 
वाहवनू नेर्ण्याि िमथग होिार नाही. अिी तजवीज ठेवा. त म्ही आपल्या 
आय ष्ट्यिरोवरात अक्षयिच्चसरत्ररूपी पािी िाठसवर्ण्याकसरता, त्या 
िरोवराच्या िभोवती समताचरिरूपी बाधं घािा, म्हिजे िद्ग ,िीरूपी 
ि ंदरि ंदर कमळे त्या िरोवरात फ ितीि व त्यािं एक असनवगचनीय िोभा 
येईि.’ बाह्यरूपापेक्षा र् िािा अििेिे महत्तव व चासरत्र्य हा आपल्या 
सवकािाचा पाया आहे हे रमाबाई वारंवार िारं्तात. 

र्भगवती स्त्रीची काळजी घेर्ण्यािंदभात सतचे कौट ंसबक, मानसिक, 
िामासजक व आज बाजूचे पयावरि प्रदूषिसवरहीत ठेवर्ण्यावर रमाबाई भर 
देतात, तेर्व्हा त्याचें हे सवचार त्या काळी नवेच वाटिे अििार. हेच उसद्दष्ट 
िमोर ठेवनू भारतीय स्स्त्रयािंाठी स्त्रीवैद्याचंी आवश्यकता रमाबाईंनी 
प्रसतपादन केिेिी होती. भारतीय स्त्री आपिी िािीनता व िंकोची 
वृत्तीम ळे प रुष वैद्याकंडे जार्ण्याचे टाळत अिे. याम ळे अनेक र्भगवती 



स्स्त्रयाचंा मृत्यू झािेिा होता. रमाबाई सिसहतात, ‘मर् या देिातीि 
आयाचंी प्रकृसत जर सनस्तेज अििी; तर त्याचंी िंताने किी तेजस्वी 
होतीि? वैद्यकिास्त्रात अिे िासंर्तिे आहे की, र्भोत्पत्तीचे वेळेि स्त्री-
प रुषाचंी आकृसत-प्रकृसत मनोभाव वरै्रे जिे अितीि; तिेच त्यापािून 
झािेल्या िंतानाि प्राप्त होतात.’ (प.ृ १११) ‘आमच्या देिातीि 
स्त्रीप रुषानंा नवीन, ि दृढ व सनकोप मनाची सपढी सनमाि करायची 
अिेि; तर किे वार्ायिा हवे, व सविेषतः स्स्त्रयानंा दास्यवृत्तीने 
वार्सविे; तर त्याचें मन मसिन सनरुत्िाही, तेजोहीन आसि 
अित्यपरायि रासहिे; तर म िावंर पसरिाम होईि.’ म्हिून प रुषानंी 
स्स्त्रयानंा पे्रमाने व आदराने वार्वायिा हवे, हे रमाबाई स्पष्टपिे व 
सनःिंकोचपिे िारं्तात. हा आध सनक सवचार त्यानंी त्याकाळी सनभीडपिे 
माडंिा. कारि बािसववासहताचं्या प्रककाळया बािसवधवाचें आक्रोि व 
िािंासरक स्स्त्रयानंा होिारी मारझोड त्यानंी पासहिेिी आहे. ‘य नायटेड 
स्टेटिची िोकस्स्थती आसि प्रवािवृत्त’ या प स्तकात त्या सिसहतात, 
‘आम्ही र्ाईिा मातेिमान िमजून सतच्या पाया पडतो पि आमच्या 
बायकानंा, आमच्या म िाचं्या आयानंा आम्ही मरेमरेपयंत मारतो. (प.ृ 
१६१) या आर्ळया स्वरूपाच्या भतूदयेबद्दि रमाबाईंच्या मनात िंका 
आहे.’ 

घरात स्वच्छता व आज बाजूचा पसरिर स्वच्छ व ि र्ंसधत अिर्ण्यावरही 
रमाबाईंचा भर आहे. त्या म्हितात, ‘घरािमोर प्रकवा अंर्िात, परिात 
ि ंर्सधत प ष्ट्पाचंी र् िाब, मोर्रा, जाई, ज ई, बक ळी, पासरजातक, तर्र 
आसि त ळिी, दविा, मरवा इ. झाडे जार्ा अिल्याि पेल्यातूंन अर्र 
भ ईवरून चारं्िी सदितीि अिी िावावी. एका झाडाखािी एक अिी 
िाव ूनयेत व त्याच्या खािी मळकट पदाथग टाकिे वरै्रे अर्दी होऊ नये. 
फ िाचं्या ि र्ंधाने वाय तीि द रं्धाचा नाि होतो आसि वनस्पतीच्या 
योर्ाने वारा थंड व सनरोर्ी अितो. तो नाकावाटे आपल्या िरीरात रे्िा 
म्हिजे मन प्रिन्न होऊन अंर्ात ह षारी येते. (स्त्रीधमगनीती प.ृ ९२). 



रमाबाईंची िौंदयगकल्पना केवळ सनिर्गविगनाप रतीच मयासदत नर्व्हती; तर 
सतचा िमग्र जीवनिौंदयािीच िंबधं होता. मानसिक स्वास्थािी त्याचा 
िंबधं होता, हे रमाबाईंनी दाखवनू सदिे. म ंबई व प र्ण्यातीि ‘िारदािदन’ 
तिेच केडर्ावातीि ‘म सक्तिदन’ याचंी एकूि बाधंिी व भोवतािचा 
पसरिर प्रिन्न ठेवर्ण्यात, सनिर्ाच्या िहवािात ठेवर्ण्यात रमाबाईंचा हाच 
उदे्दि होता. 

म ंबईच्या हवेपेक्षा प र्ण्याची हवा असधक चारं्िी; म्हिून प र्ण्यात 
सवरोधक अितानाही रमाबाईंनी म ंबईतीि ‘िारदािदन’ दीड वषांनी 
म्हिजे नोर्व्हेंबर १८९० मध्ये प र्ण्यात हिसविे. म ंबईत र्दी व महार्ाई 
वाढू िार्िी होती. प्रदूषि वाढू िार्िे होते. प र्ण्यातीि हवा आपल्या 
म िींना असधक मानवेि अिे रमाबाईंना वाटिे. सिवाय घराच्या आिपाि 
बार् अिावी अिेही रमाबाईंना वाटत होते. कृष्ट्िाबाई र्दे्र यानंी 
‘स्त सति मने’ या आपल्या आत्मकथनात प र्ण्यातीि ‘िारदािदन’ चे विगन 
करताना म्हटिे आहे- ‘अमेसरकेतीि िोकाचं्या उदार िाह्याम ळे 
प र्ण्यातीि अर्दी वस्तीमध्ये एक बरं्िा खरेदी करर्ण्यात आिा. काय त्या 
बरं्ल्याची िोभा व काय तो ि ंदर फ िानंी शंृ्रर्ारिेिा बर्ीचा. सजकडे 
पासहजे सतकडे मोकाट सफरर्ण्याची आम्हािा म भा. सदवािखानादेखीि 
आमची बठैकीची जार्ा. ि ंदर कोचा-ख च्यांवर बिून र्प्पा मारार्व्यात. 
बारे्त जाऊन जाई, ज ई, मोर्रा, चमेिी, बक ळी व मध माितीच्या वेर्ण्या 
र् ंफून केिावंर िादार्व्यात. रमाबाईंनी आम्हािा फ िाचंी, पक्ष्याचंी व 
झाडाचंी मासहती देऊन द र्वबिीतून त्याचें सनरीक्षि करर्ण्याि सिकवावे, 
काय ते िाड! अिा ि ंदर वातावरिात आपिे सदवि घािवायािा कोि 
बािसवधवा येिार नाही? सचते्र व प स्तके ह्याचंा हवा तेवढा िंचय. कधी 
कधी रमाबाई स्वतः पहाटेि उठून आम्हािा आर्ािीवर नेऊन नक्षते्र व 
तारे दाखवीत व त्याचंी नावे वरै्रे आम्हािा मोठ्या आवडीने सिकवीत.’ 
अिे सनरोर्ी व मोकळे वातावरि ठेवर्ण्यामारे् कौट ंसबक व िामासजक 
छळवादाने ज्याचें सजिे नरकत ल्य झािे आहे, त्यानंा माि िकीचा 



सजर्व्हाळा पटवनू देर्ण्याचा त्याचंा मानि होता. म िींना जर्ाची, देवाच्या 
अद्भहूत करिीची मासहती करून द्यायची होती व सविेष म्हिजे प्रिन्न 
मनाने जीवन जर्र्ण्याि सिि होता यावे हा उदे्दि होता. 

िंडनमधीि उद्योर्ी िोकानंी फ िविेल्या बार्ा ि ंदर, अध्या 
फ ििेल्या र् िाबािारख्या िहानिहान म िी बारे्त झाडानंा पािी 
घािताना त्यानंी पासहल्या होत्या. हे पाहताना ‘महाभारता’ तीि पसवत्र 
ऋषींचे आश्रम व वनिोभा वाढसवर्ण्यात र् ंतिेल्या ऋसषपत्नी आसि 
ऋसषकन्याचंी आठवि ही त्या िाभंाळीत होत्या. रमाबाईंनी आपल्या 
बािपिाचा बराचिा काळ सनिर्ाच्या िहवािात, रानावनातीि 
वास्तर्व्यात र्व्यतीत केिा होता. िंस्कृत िासहत्य व धमगगं्रथातीि 
सनिर्गिूके्त याचें श्रवि व वाचन व सनिर्ाच्या िहवािातीि वास्तर्व्यस्थळे 
यातूनच त्याचंी जीवनाकडे बघर्ण्याची िौंदयगिीि, स्वार्तिीि व 
िकारात्मक दृसष्ट सनमाि झािेिी अिावी. हे भान त्यानंी आपल्या 
पसरवतगनिीि आय ष्ट्यात कायम ठेविे. 

१८९७-९८ च्या दरम्यान केडर्ावच्या ‘म सक्तिदन’ मध्ये जेर्व्हा 
रमाबाईंनी स्थिातंर केिे; तेर्व्हा तेथेही अिेच प्रिन्न वातावरि सनमाि 
केिे. ‘म सक्तसमिन’ पसरिरातीि माळरानावर रमाबाईंनी प्रिन्नतेचा व 
उद्यमिीितेचा सहरवा मळा फ िविा. प र्ण्यात प्िेर्चा कहर झािा 
अिताना त्यानंा ‘िारदािदना’ तीि म िींना रातोरात केडर्ाविा 
हिवावे िार्िे खरे; परंत  ‘म सक्तिदन’ व त्या आवारातीि, तिेच 
म िींची वैयसक्तक स्वच्छता, प्रिन्नता याम ळे तेथे प्िेर्चा प्राद भाव व प्रिार 
झािा नाही. प्रकबह ना याच त्याचं्या वृत्तीम ळे रमाबाईंनाही कधी सवकार-
आजार यानंी ग्राििे नाही. यािाच रमाबाई सचत्िक्तीचा आसवष्ट्कार 
म्हित अिार्व्यात. सहरर्व्या झाडाचं्या व प्रद षिसवरहीत वातावरिात 
राहार्ण्याचा तो पसरिाम होता. रमाबाईंनी ‘म सक्तसमिन’ मधीि िवांनाच 
सनिर्ाचा पसरचय करून घेिे व त्याच्या िहवािात राहािे हा मंत्र सदिा 
होता. आनंद सवठ्ठि र्ोवंडे यानंी ‘म सक्तसमिन’ मधीि म िानंा एक काम 



सदिे. त्यानंा एका फडक्याची झोळी करायिा िासंर्तिी व म्हटिे, ‘त म्ही 
जा. आसि आवारातीि वनस्पती र्ोळा करून आिा.’ म िे आल्यावर 
रमाबाईंनी काही ‘कॉपीब के’ मार्विी. त्यात ती एकेक वनस्पती एकेका 
पानावर िाविी व एका अरंूद पट्टीने सचकटवनू एक वही पूिग करून 
सदिी व अिा रीतीने वह्या पूिग करायिा त्या म िानंा िासंर्तिे. त्या 
प्रत्येक वनस्पतीचे नाव सिहून व ती वनस्पती परमेश्वराने आपल्या अर्ाध 
िीिेने किी उत्पन्न केिी हेही त्यानंी त्या म िानंा िमजावून िासंर्तिे. 

‘िाधी राहिी आसि उच्च सवचारिरिी’ अिे रमाबाईंचे जीवन होते. 
‘स्त्रीधमगनीती’ त त्या म्हितात, ‘र् ििपंादन करर्ण्यात आपिे िक्ष अििे 
पासहजे ‘त म्ही दासर्ने घातिे आसि र्ावभर समरवत सफरिा; तरी त मच्यात 
र् ि नििा; तर कोिी त मच्याकडे ढ ंकूनि िा पाहावयाचे नाही. जर 
त मच्यात र् ि अििा; तर त म्ही कोपऱ्यातं का बिून राहाना, पि िवग 
िोकािं त म्ही आवडाि. िेवरीची फ िे सदिर्ण्यात फार छानदार आहेत, 
पि त्याि कधी कोिी ि र्ंधी फ िाचं्या त ऱ्यात घातिेिे त म्ही पासहिे 
आहे काय? बक ळीची फ िे अर्दी िहान व सदिर्ण्यात फारिी ि ंदरही 
नितात पि त्याचं्या अंर्ी ि र्ंध हा र् ि आहे. म्हिून ती वाळून अर्दी 
कोळ झािी तरी िोकाचें त्यावर पे्रम अिते.’ र् िाचें महत्तव रमाबाई 
जाितात. कारि तेच नेमके इतरातं िंक्रसमत होत अितात. रूपापेक्षा 
र् िाचंा प्रभाव असधक आहे याची त्यानंा जािीव आहे. सविेष म्हिजे त्याचे 
विगन करर्ण्यािाठी सनिर्ातीि फ िझाडाचंा, फ िाचंा दृष्टातं त्या देत 
जातात. 

बािकावंर िंस्कार घडसवर्ण्याच्या व सिक्षि देर्ण्याच्या बाबतीत 
स्स्त्रयाचंी र्रज व महत्तव पसंडता रमाबाई जाित होत्या. स्त्रीसिक्षिाबाबत 
िमाजाचा अिा एक आरोप होता, की, स्स्त्रया, सवसवध के्षत्रात सिक्षि घेऊ 
िार्ल्या; सविेषतः वैद्यक व वसकिी सिक्षि घेऊ िार्ल्या; तर म िावंर व 
क ट ंबावर द िगक्ष होईि. यावर रमाबाई सिसहतात, ‘वैद्यक सवदे्यने 
स्स्त्रयामंधीि नाज कता जाईि, ही भीती होती. परंत  रोग्याचंी ि श्र षा 



करर्ण्यात स्स्त्रया सजतक्या क िि आहेत; सततके प रुष नाहीत. अिा 
िोकािं पक्का अन भव आिा आहे. (य नायटेड स्टेटिची िोकस्स्थती पृ 
२४७) स्स्त्रया डॉक्टर, व वसकि झाल्या; तर त्यानंा स्वजातीच्या स्स्त्रयाचें 
द ःख व प्रश्न असधक तीव्रतेने कळतीि, अिे रमाबाईंचे मत होते. सिवाय 
स्स्त्रया, िामासजक, राजकीय के्षत्रात आल्या; तर तेथीि पयावरि 
वातावरि सवि ि बनत जाते यासवषयी त्या म्हितात; ‘स्त्री वकीि जेथे 
आहेत; अिा न्यायिभातूंन िवग प रुषमंडळी त्याचंा मान योग्य रीतीने 
राखतात. इतकेच नर्व्हे; तर न्यायर्ृहात तंबाकू ओढिे, अश्लीि भाषि 
करिे वरै्रे अयोग्य वतगन कोिी करू नये, अिे जे िवगिाधारि सनयम 
आहेत ते, स्स्त्रया न्यायर्ृहात रे्ल्यापािून असधक उत्तम रीतीने पाळिे 
जात आहेत.’ स्स्त्रयाचं्या उपस्स्थतीम ळे िामासजक जीवनात प रुष 
िभ्यतेने वार्तात, अिा रमाबाईंचा अमेसरकेतीि अन भव होता. 

बायकाचं्या क्र िेडाचंा (धमगय िाचंा) िंदभग देत रमाबाई म्हितात , 
‘प रुषाचं्या क्र िेडाचंा उदे्दि िोकाचें र्ळे कापून, मन ष्ट्य रक्ताचा िडा िवग 
पथृ्वीवर पाडून धमाच्या नावािा किंक िावर्ण्याचा होता. पधंरार्व्या 
ितकातीि बायकाचं्या क्र िेडाचंा उदे्दि िोकाचें प्राि वाचवनू, त्यानंा 
नरकातून ओढून काढून िातंी आसि आनंद याचंी स्थापना करिे हा होता. 
(य नायटेड स्टेटिची िोकस्स्थती पृ. २९१) स्स्त्रयाचंी ही सवधायक व 
जीवन वाचसवर्ण्याची प्रवृत्ती रमाबाईंना मोिाची वाटते. 

इंग्िंड-अमेसरकेतीि कौट ंसबक वातावरि व भारतीय िमाजातीि 
कौट ंसबक वातावरि यातीि तफावत रमाबाईंना ठळकपिे जािवत होती. 
त्या म्हितात, (अमेसरकेतीि) आई, ती आपल्या िहानग्या म िाि 
धमगगं्रथातीि प्रकवा इसतहािातीि आसि इतर प स्तकातंीि र्ोष्टी वाचून 
दाखवनू त्याचें मनोरंजन करते. उत्तम व प्रसिि स्स्त्रयाचंी चसरते्र ऐकून 
आपल्यािा कधी ना कधी त्याचं्यािारखे होता येईि अिी आिा धसरतात. 
त्यािं आमच्या सतकडच्याप्रमािे िामासजक बािसववाह रीतीच्या 
ज िूमाम ळे होिारा मातृसवयोर् आसि िाि रवाि भोर्ावा िार्त नाही. 



सनरािेची आसि द ःखाची ज्वािा अमेसरकन म िीच्या हृदयातीि 
आिाकं रािा जाळून टाकीत नाही.’ भारतातीि क टंबजीवन 
अमेसरकेतीि पे्रमळ क ट ंब-जीवनािारखे झािे; तर भारतीय िमाजाच्या 
मानसिकतेत सकतीतरी सवधायक बदि होतीि. एक र्व्यक्ती म्हिून 
जर्र्ण्याची िंधी समळेि, अिे रमाबाईंचे स्वप्न होते. 

अमेसरकेतीि सनिर्ग-िौंदयानेही रमाबाईंच्या सचत्तवृत्ती पल्लवीत केल्या 
होत्या. तेथीि हेमंत ऋतूचे विगन करताना रमाबाई सिसहतात, ‘सजकडे 
पाहावे सतकडे उंच उंच पवगतसिखरे आकािािा डोकी सभडवनू उभी 
आहेत. त्यावरीि नाना जातीचे देवदार वृक्ष इंद्रनीि मर्ण्यािारख्या 
आपल्या पािवीच्या रंर्ाने पवगतािा जिे काय नीिमेघाचें आवरि घािून 
झाकीत आहेत, त्याचं्यामध्ये सजकडे-सतकडे सवख रिेल्या नाना 
रत्नािंारखे चूिग, मेपि, ओक आसि द िरी प ष्ट्कळ झाडे, नाना प्रकारच्या 
वेिी, िहान झ ड पे आपल्या पानाचं्या ताबंड्या, सपवळया, सहरर्व्या रंर्ानंी 
त्या वनभमूीिा सचत्रसवसचत्र करीत आहेत. बाजूने पवगतशे्रिीतून, 
डोंर्राच्या पायथ्याजवळून स्फसटकािारख्या स्वच्छ पार्ण्याची नदी 
खळखळ वाहत आहे. तीत िूयगप्रकाि प्रसतप्रबबनू त्या पार्ण्यािा कोठेकोठे 
सवतळिेल्या रूप्याचे िादृि येत आहे. (य नायटेड स्टेटिची िोकस्स्थती 
प ृ१३९) रमाबाईंची जीवनाकडे बघर्ण्याची िकारात्मक दृसष्ट सनिर्ातीि 
वास्तवातीिाही िौंदयग सटपताना सदिते.’ 

न्ययूॉकग मधीि एका र्ृहस्थाने रमाबाईंना सवचारिे, “आमच्या देिात 
असतप्रनद्य अिे त मच्या पाहार्ण्यात काय आिे?” तेर्व्हा रमाबाई म्हिाल्या, 
“समत्रा, त मच्या देिातीि दोष पाहायिा मी आिे नाही. त मच्या र् िाचं्या 
िोधात मी आहे.” बािपिी त्यानंा अनसभज्ञ अििेिी ही र् िग्राहक दृसष्ट. 
त्याम ळेच आपल्या क ट ंबातीि आप्तजनाचंा सचरसवयोर् त्या सनभावनू नेऊ 
िकल्या अिार्व्यात. आपल्या पसतसनधनानंतर सिसहिेल्या ‘स्त्री-धमगनीती’ 
या गं्रथात पसतसनधनाचा िूचक उल्लेख व त्याकडे बघर्ण्याचा िकारात्मक 
दृसष्टकोन सदितो. त्या सिसहतात, ‘कोिाचे अत्यंत सप्रय अिे एखादे मन ष्ट्य 



रे्िे तर त्याबद्दि िोक न करून िंतोषच मानावा. कारि पूवी आपिे 
सप्रय मन ष्ट्य अिता, आपिे िवग पे्रम त्याचेच ठायी एकवट होऊन रासहिे 
होते. म्हिून सनमगि अंतःकरिाने त्या पे्रमाचा प्रिार इतरावंर करर्ण्याि 
िवड रासहिी निती.’ आपल्या आय ष्ट्यातीि अिा प्रकारचे द ःख 
रमाबाईंनी िामासजक कायाच्या पे्ररिेत पसरवर्वतत केिे. ‘इंग्िंडचा प्रवाि’ 
या गं्रथातं तर त्या म्हितात, ‘माझ्यािारखे ि खी मन ष्ट्यही ह्या जर्ात फार 
कमी अिेि. कारि मिा सजतके ि खाचे स्वरूप िमजते, सततके 
द िऱ्यािा िमजत नाही अिे मिा वाटते. (त्यावरून मिा त म्ही 
असभमानी िमजू नका.) कारि ज्या मन ष्ट्याने प ष्ट्कळ द ःखे पासहिेिी 
अितात, त्यािाच ि खाची प्रकमत काय ती िमजत अिते. कोिीही 
आपल्याि द ःख प्रकवा सवपत्ती अिावी, अिे इस्च्छत नाही हे खरे, पि 
माझी र्ोष्ट तिी नाही. पाडंवाचं्या मात ःश्रीने म्हटिे होते तिे मी ईश्वरािा 
म्हिते; ‘सवपदः िन्त  न िाश्वत तत्रतत्र जर्कत्पते’ म्हिजे ‘हे जर्त्पते! तू 
मिा िवगदा व िवगस्थळी सवपत्तीतच ठेव. कारि मिा त्यातच ि ख आहे.’ 
(प.ृ१-२) अिा प्रवृत्तीम ळेच जर्ातीि व आपल्या जीवनातीि िौंदयाचा 
उत्कटपिे अन भव त्या घेऊ िकल्या. 

पसंडता रमाबाईंच्या प्रिन्नवृत्तीचा आिखी एक आसवष्ट्कार म्हिजे 
त्याचं्या र्ंभीर र्व्यसक्तमत्तवािा अििेिी सवनोदी वृत्तीची झािर. रमाबाई 
इंग्िंडिा जार्ण्याि सनघाल्या; तेर्व्हा त्याचं्यावर अनेक प्रकारचे आके्षप 
होते. त्याचं्या आके्षपानंा उत्तर देताना रमाबाई म्हितात, ‘वयोवृि 
झाल्यावर मन ष्ट्यात वजन वाढते, हे अचिसमचि बाईंना पासहल्यावर 
कोिािही खरे वाटर्ण्याजोरे् आहे. एक सदवि िदरहू बाई आसि मी 
र्ाडीत बिून सफरावयाि रे्िो होतो; तेर्व्हा त्या र्ाडीत बिताक्षिीच र्ाडी 
मोडते की काय, अिे मिा भय पडिे होते. पि वजन वाढर्ण्याि ज्ञान 
सजतके कारिीभतू आहे सततके वयोवाधगक्य आहे, अिे म्हििे िवगथा खरे 
ठरत नाही. प र्ण्यातं रस्त्यातूंन पायी सफरिाऱ्या वामनरावाचें वय ६५ 
वषांपेक्षाही जास्त आहे. परंत  त्याचंी प्रकृती पाहून ते्रता य र्ातीि 



रामान चर हन मान मरून, हे कसिय र्ात वामनराव झािे आहेत, अिे 
वाटल्यावाचून राहात नाही. (इंग्िंडचा प्रवाि प.ृ १७) पचंसविीच्या 
आतल्या एका तरूिीची ही िमज आसि सतने िमाजािा सदिेिी ही 
नमगसवनोदी उत्तरे रमाबाईंच्या सनधडेपािाची आसि नकारात्मकता 
िकारात्मकतेत बदिून घेर्ण्याच्या वृत्तीची दिगक आहेत. 

रमाबाई जेर्व्हा माल्टा िहर बघायिा रे्ल्या तेर्व्हा रस्त्यावरीि अनेक 
िोक काळया पोिाखात होते. त्याचं्या नजरेतून स्वतःचा ‘अवतार’ विगन 
करताना त्या म्हितात, ‘आम्ही त्या िहरात रे्िो, तेर्व्हा िर्ळी माििे 
आमच्याकडे टक िावनू पाहू िार्िी. त्यानंा वाटिे अिेि, हे पाढंऱ्या 
कापडाने वेसष्टिेिे नवीन पदाथग कोित्या प्रदिगनाकसरता कोिी येथे 
पाठसविे आहेत, कोिाि ठाऊक (पृ. ३७) ही त्याचंी सवनोदीवृत्ती त्याचें 
द ःख हिके करर्ण्याि कारि झािी आहे. 

रमाबाईंचे सनिर्गसवषयक पे्रम आसि भतूदयावादी दृसष्ट हातात हात 
घािून जाताना सदिते. आपिा ‘नखरा’िजसवर्ण्यािठी अमेसरकेतीि 
िोक पाखरे-पक्षी याचंा बळी घेतात, ही र्ोष्ट रमाबाईंना असजबात रूचत 
नाही. प्रार्ण्या-पाखराचें पंख प्रकवा मारिेिी िर्ळीच पाखरे, त्याचं्या 
िरीरात पेंढा भरून, ती टोप्यावंर िावर्ण्याची चाि आहे. ह्या द ष्ट 
चािीच्या पायी, िक्षावधी कोट्यवधी पाखराचें प्राि बळी पडून द ष्ट पारधी 
र्व्यापाराने आपिी पोटे भरतात आसि सिष्ट बायका ह्या र्व्यापारािा उते्तजन 
देतात. आईबाप ख राक आिावयाि रे्िी, तोच कोिी द ष्टाने त्याचें प्राि 
घेतिे, इकडे घरक िात दोन-चार सपल्ले भ केम ळे चोची वािून प्रचवप्रचव 
करून करूि स्वराने आईिा हाका मारीत आहेत. पि त्याि उत्तर 
देर्ण्याि आई सजवंत नाही. ती ओरडत ओरडत एकदोन सदविानंी भ केने 
मरून जातात!अरेरे! त्याचंी ती स्स्थती आठवनू ज्याच्या डोळयािा पािी 
येिार नाही, अिा पाषाि जर्ात अिेि; तर तो मन ष्ट्यजातीचा किंक 
आहे अिे म्हिर्ण्यावाचून राहवत नाही. (य नायटेड स्टेटिची िोकस्स्थती 
प ृ१११-११३). 



अमेसरकेतीि र्ायरानानंा रमाबाईंनी ‘भाजीपाल्याचे मळे’ व ‘सजवंत 
भाजी’ अिे म्हटिे आहे. ‘तेथीि किाईखाने वा वधस्थाने मी कधी 
पासहिी नाहीत’ अिे त्या म्हितात. प्रािी-पक्ष्याचंी हत्या पाहून त्याचें मन 
द्रवते. 

आपल्या 'बािर्ीता'त तर रमाबाईंनी सकतीतरी प्रािी-पक्ष्यानंा र् ंतवनू 
घेतिे आहे आसि यातही त्यानंा िंरक्षि देर्ण्याचीच वृत्ती दाखसविेिा 
आहे. 'मनी' या कसवतेत रमाबाई सिसहतात, 

खर् खर् खर् कर् कर् कर् कर ्
पजंाने ती कसर दारावर म्याऊं म्याऊं म्याऊं उपािी घ्या हो मजिा मी 

वनवािी म्याऊं म्याऊं द्या खायािी (मूळज्ञान) 
ती माजंरीही जिू रमाबाईंकडे आश्रय मार्ायिा आिी आहे. ‘सचमिी’ 

सवषयक कसवतेतून त्या स्वतःिाठी काही िंदेि घेत आहेत. आसि 
इतरानंाही त्यािाठी प्रवृत्त करीत आहेत. 

सचमिी सचमिी, भिी िहािी । ऐक िाडक्या सतची कहािी 
िौकर उठती, चटकन् उडती । फादंीवरती उडान बिती 
काड्या, दोरे र्ोळा कसरती । झाडावरती घर बाधंीती 
कधी चोंसचने भोक पासडती । प्रभतीमध्ये ती घरटे कसरती 
त्यात नेऊनी र्वतसपिे ती । मऊिी र्ादी अंथसरती 
अंडी घाि सन त्यावर बिती । उब आसिती मर् ती फ टती 
सपिे िानिी त्यात सन सनघती । नाज क ि ंदर ती हो सदिती. 
उद्योर्प्रवि ‘सचमिीची कहािी ’ यात िासंर्तिी आहे; तर 

सचमिीसवषयक द िऱ्या कसवतेत सचमिीच्या क ट ंबाची, एकत्र क ट ंबाची, 
ि खी क ट ंबाची कहािी िासंर्तिी आहे. बेटक ळीिा त्या पाठक ळीिा 
बिायिा िारं्तात तेर्व्हा प्रािी-पक्षी कीटकाचें िंरक्षि म्हिजेच 
सनिर्ाचे, पयावरिाचे रक्षि व माििाचे रक्षि. त्यािा या जीविृष्टीतून 
समळिारा आनंद म्हिजे तोही सनिर्ाचाच घटक अिल्याची त्यािा 
समळिारी जािीव अिा िंदेि रमाबाई देत जातात. 



रमाबाईंचा जीवनाकडे बघर्ण्याचा एकूिच दृसष्टकोन िाकेंसतक 
दृसष्टकोनाहून वेर्ळा व सनरोर्ी आहे. त्याम ळे त्याचंी िौंदयगकल्पना 
जीवनिौंदयािी सनर्सडत आहे याचें प्रत्यंतर येत जाते. 



स्री-स्वातंत्र्याचा ाशवष्ट्कार 

 
पसंडता रमाबाईंचे िमग्र आय ष्ट्य म्हिजे स्त्री-स्वातंत्र्याचा व स्त्री-

िन्मानाचा िमथग ह ंकार होता. या सवचाराचंा पूवगिूर त्याचें वडीि 
अनंतिास्त्री डोंर्रे याचं्या सवचारात व वार्र्ण्यात िापडतो. अनंतिास्त्री 
यानंी आपिी पत्नी िक्ष्मीबाई सहिा िंस्कृत भाषा व काही धमगगं्रथातंीि 
सवचार, तत्तवे सिकसविी होती. अनंतिास्त्री कामासनसमत्त बाहेर जात; 
तेर्व्हा िक्ष्मीबाई त्याचं्या सिष्ट्यानंा सिकवीत अिे. 

अनंतिास्त्री आपल्या बायकोिा िंस्कृत सिकसवतात, ही बातमी 
उड पी येथीि धमगर् रंूपयंत जाऊन पोहोचिी. त्यानंतर मठासधकाऱ्यानंी 
िास्त्रीब वानंा उड पीिा बोिावनू त्यािंबंधी जाब सवचारिा. ‘स्स्त्रयानंा 
देववािी िंस्कृत सिकव ू नये, अिी धमाज्ञा अिताना त म्ही आपल्या 
पत्नीिा िंस्कृत सिकवीत आहात, हा त मचा अपराध आहे’ अिा प्रश्न 
केिा अिता, अनंतिास्त्री म्हिािे, ‘स्त्रीिा िंस्कृत सिकसवर्ण्यात 
धमाजे्ञसवरुि काही नाही. तिे सिि करून दाखसवर्ण्याि आपि तयार 
आहोत. स्त्री-ि द्रानंा आपि वेद सिकवीत नाहीत, िंस्कृत सिकसवतो व 
त्यात पाप नाही.’अनंतिास्त्र्याचें हे बािेदार उत्तर ऐकून मठासधकाऱ्यानंी 
त्याचें म्हििे मान्य केिे व आपिे म्हििे सिि करर्ण्याि त्यानंा योग्य ती 
म दत सदिी. काही सदविानंी सिरूर िोदे येथे पसंडताची एक मोठी िभा 
भरसवर्ण्यात आिी. त्यात कनाटकमधीि प्रसिि सवद्वान आचायग, िास्त्री 
प रासिक समळून ि मारे चारिे मंडळी अनंतिास्त्रींिी वाद करायिा उभी 
रासहिी. वाद िेखी पितीने चाििा होता. िेखी प्रश्नाचंी िेखी उत्तरे 
देिे अिा हा वाद होता. दोन मसहने हा वाद चाििा होता. या 
प्रश्नोत्तराचंा एक मोठा गं्रथच तयार झािा. त्यावर दोन प्रम ख पसंडतानंी 
िह्या केल्या. 

चौदा वषीय रमाबाईंनी हा ‘गं्रथ’ प्रत्यक्ष पासहिेिा होता. १८७२ मध्ये 
अनंतिास्त्री कनाटकातून प र्ण्याि रे्िे अिता, त्यानंी हा ‘गं्रथ’ 



आपल्याबरोबर नेिा व एका नातेवाईकाकंडे ठेविा. रमाबाईंना मात्र तो 
नंतर समळािा नाही. तो गं्रथ प्रसिि करायची त्याचंी इच्छा होती. ती 
अपूिग रासहिी. परंत  गं्रथिेखन व प्रकािन याचे बीज मात्र रमाबाईंच्या 
मनात येथेच रोविे रे्िे अिावे. भसवष्ट्यात त्याचं्या सकतीतरी गं्रथाचंी 
सनर्वमती झािी व त्याचं्या िेखनाचा िमाजप्रबोधनािाठी उपयोर् झािा. 

रमाबाईंच्या वसडिानंी जिा चारिे पसंडतािंमोर वाद घातिा होता, 
तिाच प्रिंर् रमाबाईंच्या जीवनातही उद्भोविा. येथे त्याचं्या िंस्कृत 
ज्ञानाची, त्याचं्या पासंडत्याची परीक्षा होती. १८७८ िािी रमा व श्रीसनवाि 
ही भावंडे किकत्तयात आिी. सिसक्षत व ि धारकी प्रवृत्तीचा माििाचं्या 
कक्षेत ही भावंडे आल्याने त्यानंाही आपिे पासंडत्य दाखसविे क्रमप्राप्त 
होते. त्याचं्या दासरद्र्याने आसि दैवर्तीने ते येथे आिे होते. वीि वषीय 
रमेने एका देवळात, आपल्या िंस्कृत ज्ञानाची व पासंडत्याची चमक 
दाखसवताच ि धारकाचंी म्हिून िमजिी जािारी किकत्ता-नर्री 
हादरूनच रे्िी. तेथीि ि धारकाचें व पसंडताचें िक्ष रमेकडे रे्िे. 
प रािगं्रथातीि अठरा-हजार श्लोक सतने घडाघड म्हिून दाखसविे. 
तेर्व्हा तेथीि िास्त्री-पंसडत थक्क झािे. र्व्याकरिातही सतने नैप र्ण्य प्राप्त 
केिेिे होते. किकत्तयाच्या सिनेट हॉिमध्ये तेथीि पंसडतानंी व 
अध्यापकानंी एक मोठी िभा भरवनू त्याचंा िन्मान केिा. येथेच त्यानंा 
‘पसंडता रमाबाई िरस्वती’ ही पदवी समळािी. 

यावेळी रमाबाईंना जार्च्या जार्ी आिखी काही श्लोक रचर्ण्याची 
िूचना केिी. त्याप्रमािे तेथल्या तेथे सदिेल्या सवषयावर श्लोक रचून 
आपिे िीघ्रकसवत्व त्यानंी दाखवनू सदिे. 

अनंतिास्त्र्यानंी पसंडताच्याच एका िभेत स्स्त्रयानंा िंस्कृत ज्ञान प्राप्त 
करर्ण्याचा हक्क व त्याचे महत्तव पटवून सदिे होते. त्याचं्याच िंस्कारात 
वाढिेल्या त्याचं्या धाकट्या म िीने, रमेने त्याचं्या मृत्य नंतर 
किकत्तयातीि पंसडताच्या िभेत, त्याचं्या प्रयत्नाचें प्रत्यंतर आिून सदिे. 
सििचर येथे झािेल्या िभेतही रमाबाईंच्या पासंडत्याची तपाििी झािी 



होती. १७ ििेंबर १८७९ िािी ही दोन्ही भावंडे सििचरिा पोहोचिी. 
येथे त्याचें स्वार्त करून त्याचंी समरविूक काढर्ण्यात आिी. मसिप री 
राजवाडीच्या नाट्यमंसदरात एक मोठी िभा झािी. त्यावेळी पसंडता 
रमाबाईंना िंस्कृतमध्ये एक असभनंदनपत्र देर्ण्यात आिे. त्या िभेत 
रमाबाईंना तीन िमस्या पूिग करर्ण्यािाठी सदल्या. त्यावर थोडािा सवचार 
करून रमाबाईंनी त्याची पूतगता केिी. पसहिी िमस्या अिी होती; 
‘र्द्यप्रमद सवनाङ मर’ 

त्यावर रमेचे उत्तर अिे होते : 
सवद्या ंिमभ्यस्य िदानवद्या ं
ग्राह्यो सववेको मनिेसत िम्यक् 
नरस्य िवेरप तत्तवब द्धध्या 
नािोच्यते र्द्यप्रमद सवनाङ मय॥ 
(सनमगळ अिा सवदे्यचा नीट अभ्याि करून प्रत्येकाने आपल्या मनािी 

योग्य तो सवचार ठरवून ग्रहि करावा. मानवाचे (म्हिजे त्याने रचिेिे) हे 
र्द्य (र्द्यात्मक धमगगं्रथ) िास्त्राधर अिल्यावाचून िवांकडून प्रमाि 
मानिे जात नाहीत.) 

द िरी िमस्या : ‘िा तत्र सचत्रायते’  
रमेचे उत्तर : 
या जानासत परप्रज्ञाम रूमसत: स्त्री  
िा िमाजे िती  
धमैक प्रसतपादकेऽ सवसदतद धमेऽसभजानत्यासप 
म ग्ध त्वादनवद्य नीसतसवषय ज्ञाना व बोध क्षमा 
बािा नासतसववेकवाद क ििा िा तत्र सचत्रायते। 
(अत्यंत सवद्वा न, क िाग्रब िीची अिी ती स्त्री केवळ धमगप्रसतपादन 

करिाऱ्या ं (परंत ) वास्तसवक धमगस्वरुप न जाििाऱ्या अिा िमाजामध्ये 
रे्िी अिता िवगकाही जाित अिूनही तिेच सनमगळ नीतीतत्तवाचें 
प्रसतपादन करर्ण्याची योग्यता अिूनही केवळ म ग्धपिाम ळे, सवतंडवाद 



करर्ण्याची िवय निल्याने तेथे (त्या िमाजात) सचत्राप्रमािे तटस्थ, 
स्तब्ध राहते.) 

सतिरी िमस्या : ‘अहो दग्धोऽस्स्म वृसष्टसभः’ 
रमेचे उत्तर : 
सवद्य त्पातभयग्रस्त सतज्ञजनःक्वसचत 
िीमकिे वदत्यव अहो दग्धोऽस्स्म वृसष्टसभः 
(पाविाची वेळ अिून, सवजा कडाडत आहेत व हवेत पाविाने अर्दी 

र्ारवा आििा आहे, अिा वेळी कोिी अडािी मन ष्ट्य वीज पडेि काय या 
भीतीने हतब िळ होऊन िीतकाि अिूनही म्हितो, ‘ह्या पाविाने मी 
जाळून सनघािो आहे.) 

वयाच्या एकसविार्व्या वषी रमाबाईंनी पंसडताचं्या िमस्यापूतीची 
सदिेिी ही उत्तरे त्याचं्या सवद्वरते्तची प्रसचती देतात. रमाबाईंना 
िमाजमान्यता समळर्ण्याची िक्यता यातून िूसचत झािेिी आहे. 
ज्ञानिंपादन केिेल्या स्त्रीिा जर िमाजमान्यता समळािी नाही; सतची 
अवस्था सचत्रवत् होईि, अिेही रमाबाईंनी आपल्या बोिर्ण्यातून 
िमोरच्या माििानंा दाखवनू सदिे. अनंतिास्त्री डोंर्रे यानंी ज्या 
सनभीडपिे व बेडरपिे ब्रह्मवृंदािा चसकत केिे होते, तिेच त्याचं्या 
कन्येनेही प रोर्ामी सवचारवंताचंा िम दाय स्तंसभत करून िोडिा होता.’ 

या प्रिंर्ानंतरही रमाबाई व श्रीसनवाि यानंी सििचरमधल्या िाळानंा 
भेटी सदल्या होत्या. तेथेही रमाबाईंनी सदिेिी िंस्कृत भाषिे व 
िमस्यापूती करताना सदिेिी उत्तरे यानंी तेथीि िभा सचत्रवत् झािेल्या 
आहेत. याच काळात मसहिाचं्या िंस्थानंा भेटी देऊन रमाबाईंनी भसर्नी 
मंडळाची ओळख करून घेतिेिी आहे. स्स्त्रयाचं्या िंघटना 
चािसवर्ण्याची पे्ररिा अिा िभातूंन त्यानंा समळािेिी अिावी, रमाबाईंच्या 
अन्य एका िभेिा डेप्य टी कसमिनर, पोसिि, असधकारी, य रोसपअन 
स्स्त्रया, िरकारी असधकारी यानंी हजेरी िाविी होती. तेथीि सर्रीि 
सवद्याियात रमाबाईंच्या स्वार्तािाठी एका तोरिावर सिसहिेिे होते, 



‘रमे’ रमा िमार्च्छ कृपया छात्रमंसदरे, 
(रमेच्या आर्मनाने या छात्रमंसदरावर कृपा झािेिी आहे) 
स्स्त्रयाचं्या प्रश्नािंबंधी जाहीर भाषिे करर्ण्याआधी रमाबाईंचे एक पत्र 

२० ऑर्स्ट १८७९ च्या म ंबईतीि ‘इंद प्रकाि’ मध्ये प्रसिि झािे आहे. 
रमाबाईंना फारिे मराठी येत नर्व्हते. त्या कोिाकडून तरी वतगमानपत्र 
वाचून घेत अित. नासिकमधीि िौ. अनिूया बाई ऊफग  अि  अक्का या 
िंस्कृतज्ज्ञ सवद षी प रािे िारं्त अित. त्याचं्यासवषयी रमाबाईंनी वाचिे 
अिावे, रमाबाई ‘इंद प्रकाि’ मध्ये सिसहतात, ‘केवळ प राि-श्रविाने 
बायकािं नीतीचा प्रकवा धमाचा चारं्िा बोध होत नाही. त्या केवळ 
कथारिात सनमग्न अितात. त्यानंा बोध होर्ण्यािाठी अनिूयाबाईंनी 
वकृ्तत्व करून धमान िार नीतीने, कोिता मार्ग धरल्याि उन्नसत व ि ख 
होईि, तो मार्ग रूचर्ण्याचा उपदेि करावा म्हिजे स्स्त्रयाचंी ‘दिा’ 
ि धारेि.’ सवचारािा िामासजक कायाची तिेच प्रबोधनाची जोड अिावी 
हे रमाबाईंनी यावरून िूसचत केिे आहे. 

ढाक्क्यामधीि एका िभेत रमाबाई म्हिाल्या की, ‘माझ्या िरीरात 
रक्ताचा एक प्रबद मात्र आहे, तेथपयंत आपल्या जातीचे (स्त्रीजातीचे) 
कल्याि करर्ण्याच्या कामात मी पराङ्म ईख होिार नाही.’ अिा सनधार 
करिाऱ्या) रमाबाईंच्या स्त्री स्वातंत्र्यसवषयक कायािा येथूनच ि रूवात 
झािी अिे म्हिता येईि. 

ज्या काळात आठ-नऊ वषाच्या म िींची िग्न होत, त्या काळात 
रमाबाई बावीिार्व्या वषापयंत असववासहत होत्या. अनंतिास्त्रींनी आपिी 
मोठी म िर्ी कृष्ट्िाबाई, सहचे िग्न वीि वषाची होईपयंत करावयाचे 
नाही, अिे ठरसविे होते. परंत  त्यानंी आपल्या मातोश्रींच्या इच्छेन िार 
कृष्ट्िाबाईंचे िग्न अिा म िाबरोबर िावनू सदिे की जो, घरजावई होऊन 
आपल्याबरोबर सवद्याभ्याि करर्ण्यािाठी तयार अिेि. मात्र त्या म िाचे 
अभ्यािात िक्ष नर्व्हते. एके सदविी हा म िर्ा पळून रे्िा. श्रीसनवािचेही 
अठरार्व्या वषी िग्न झािेिे होते. परंत  त्याची बायको त्याच्याबरोबर 



नादंर्ण्याि तयार नर्व्हती. अनंतिास्त्र्याचंा, पसहल्या बायकोपािून 
झािेल्या म िीचा नवरा त्याचं्यािी असतिय उिटपिे वार्त अिे. 
पसहल्या बायकोपािून झािेल्या म िामंध्ये वसडिोपार्वजत िंपत्तीवरून 
झािेल्या भाडंिाम ळे अनंतिास्त्रींनी आपल्या िंपत्तीचे वाटप केिे. या 
पाश्वगभमूीवर कृष्ट्िाबाईंचे झािेिे िग्न यिस्वी झािे नाही. परंत  
िग्नानंतर तेरा वषांनी सतचा नवरा हजर झािा व कृष्ट्िाबाईंने 
आपल्याबरोबर नादंर्ण्याि यावे यािाठी सतिा सवनव ूिार्िा. कोटानेही 
म िीने नवऱ्याकडे जावे अिा सनिगय सदिेिा होता. परंत  कृष्ट्िाबाई 
त्याच्याबरोबर राहार्ण्याि रे्िी नाही. १८७५ मध्ये ती मरि पाविी. अिा 
अनेक प्रकारच्या आपत्तींम ळे रमेचे िग्न िहान वयात होर्ण्याचे टळिे 
होते. 

असववासहत म िीबाबत अनेकदा जिा अफवा पिरसवल्या जातात तिा 
रमाबाईंबाबतही पिरसवल्या होत्या. वसडिानंी सतचे िग्न पंढरपूरच्या 
सवठोबाईिी िावनू सदिे आहे. सतच्या निीबात वैधर्व्य सिसहिेिे 
अिल्याने बापाने सतचे िग्न करून सदिे नाही, इत्यादी. रमाबाईंनी या 
प्रश्नाचंी प ढे असतिय तडफदार उत्तरे सदिी. देवभोळेपिा, भ तेखेत, 
र्ृहयोर् यावर आपल्या वसडिाचंा सवश्वािच नर्व्हता. आईच्या 
जन्मपसत्रकेत वैधर्व्ययोर् अितानादेखीि आपल्या वसडिानंी सतच्यािी 
िग्न केिे होते अिे त्यानंी म्हटिे. 

रमाबाईंना म ंबईतूनही ‘स्थळ’ चािून आिेिे होते. परंत  श्रीसनवािच्या 
मृत्य नंतर त्यानंी सबपीन सबहारी मेधावी याचं्यािी प्रसतिोम पितीने, 
नोंदिी पितीने सववाह केिा. श्रीसनवािच्या. मृत्य नंतर म्हिजे ८ मे 
१८८० नंतर िरे्चच १३ जून १८८० या सदविी त्याचंा सववाह झािा. 
आपल्या घरातीि एकेकाच्या मृत्य नंतर श्रीसनवाि व रमा यानंा िरे्चच 
आपल्या जीवनाचे सनिगय घेतिेिे आहेत. क िाच्या द ःखाबद्दि िोक 
करर्ण्यात त्यानंी वेळ दवडिेिा आहे अिे सदित नाही. श्रीसनवािच्या 
मृत्य नंतर बावीि वषीय रमेने सववाह करर्ण्याचा सनिगय घेतिा. आपल्या 



भावाची िोबत आहे तोपयंत सतिा भ्रमंतीची भीती वाटत नर्व्हती. मात्र 
याप ढे एकटं राहािं धोक्याचं आहे अिं रमाबाईंना वाटिं 
स्त्रीस्वभावि िभच होते. त्याम ळे ज्याच्यासवषयी मनापािून आकषगि 
वाटिं होते, अिा सबपीन बाबूबंरोबर सववाह करर्ण्याचा सनिगय त्यानंी 
घेतिा व नोंदिीपितीने त्वसरत िग्नही केिे. त्याचंा सववाह हा 
पे्रमसववाह, प्रौढसववाह, प्रसतिोमसववाह, आंतरजातीय व आंतरप्रातंीय 
अिा सववाह होता. रमाबाई व सबपीनबाब ू हे एक सवचाराने जवळ आिेिे 
होते. आध सनक व प रोर्ामी सवचाराचें िूचन रमाबाईंच्या सववाहातून 
झािेिे आहे. आपिी मोठी बहीि कृष्ट्िाबाई सहचा सवफि झािेिा 
सववाह, श्रीसनवािचा अयिस्वी सववाह, िावत्र बसहिीचा अल्पवयात 
झािेिा सववाह, आपल्या वसडिाचंा झािेिा सद्वतीय सववाह, सिवाय 
दासरद्र्य, कमगठ िमाज व धमगर्व्यवस्था या पाश्वगभमूीवर रमाबाईंचा 
प्रौढसववाह व पे्रमसववाह महत्तवाचा ठरतो. 

िग्नानंतर रमाबाईंच्या जीवनर्व्यवहारात फारिा फरक पडिा नाही. 
सबपीनसबहारी कामात र्व्यस्त अित, तेर्व्हा रमाबाई घरातल्या प स्तक 
िंग्रहातिी प स्तके वाचत अित. बरं्ािी भाषेतीि िंत िूककृत 
ि भवतगमान रमाबाईंना अिेच िापडिे होते. तेथे येिाऱ्या ॲिन नामक 
समिनऱ्याबरोबर रमाबाई चचाही करीत अित. 

धमांतराबाबतही रमाबाईंनी आपल्या स्वतंत्र सवचाराचंा मूर्वतमंत 
आसवष्ट्कार दाखसविा. पूिग सवचारातंी त्यानंी सिस्ती धमग स्वीकारिा 
होता. त्यासवषयी त्याचंी दृष्टी स्वच्छ होती. त्या सिसहतात, ‘बाप्तीज्मा’१ 
घेतल्याने मजसवषयीची प ज्य ब सि िोकािं िासंर्तिी अिती; तर काही 
वावरे् नर्व्हते आसि त्या स्स्थतीत माझा उपयोर् आतापेक्षा असधक झािा 
अिता. जे त म्हािं खरेिें वाटते, ते त म्ही आचरि करता ह्याची काहीतरी 
खूि त मच्या कृतीत अिावी. सवधवाचें द ःख िमन करावे, ज्या सवधवाचंी 
तिे करर्ण्याची इच्छा अिेि त्याचंा प नर्वववाह र्व्हावा, म िाचंी व म िींची 
िग्न िहानपिी करू नयेत, मूर्वतपूजा करू नये इ. उत्तम र्ोष्टी त म्हािा 



खऱ्या वाटतात ना? मर् त्या तोंडाने बोिूनच केवळ त्यावंर त मचा सवश्वाि 
आहे, अिे िोकािं नाही का चाििार? फक्त बोििे व कृती करिे यात 
अंतर आहे हे रमाबाई दाखवनू देतात. बोिल्याप्रमािे करून दाखवायचे 
तर सिस्ती धमग स्वीकारर्ण्यासिवाय द िरा मार्ग नर्व्हता, हे पसंडता रमाबाई 
स्पष्टपिे िारं्तात. त्यािाठी धैयग िार्ते. ते रमाबाईंकडे होते. 

पसंडता रमाबाईंची िारी सभस्त त्याचं्या सवचारस्वातंत्र्यावर आहे. त्या 
म्हितात, ‘सवचारस्वातंत्र्य हे प्रत्येक मन ष्ट्याि अििेच पासहजे. एखाद्या 
सविेष मतात सिरिे, म्हिजे त्याचे सनबधं व त्याच्या प्रवतगकाचंी 
सवचारिरिी ह्याचंा अंसर्कार करावा िार्तो. म्हिजे धमग हा 
पार्ण्यािारखा जीवनप्रद आहे. तो स्वतः अंतयामीच्या पे्ररिेि अन िरून 
आचरावयाचा िोडून आपल्याच िारख्या इतर मन ष्ट्यानंी घािून’ 
१: बासप्तज्मा: सिस्ती धमात प्रवेि करर्ण्याचा धार्वमक सवधी, बािक 
चाळीि सदविाचे झािे की, चचगमध्ये नेऊन हा सवधी केिा जातो. 
बािकाच्या आईवसडिाबंरोबरच धमग आईबाप (God mother/God 
father) ही चचगमध्ये जातात. बािकाच्या डोक्यावरून पािी प्रिपडून 
त्याचे नामकरि केिे जाते. या सवधीिा स्नानिंस्कार सवधी अिे म्हटिे 
जाते. जािती माििे अन्य धमातून सिस्ती धमात प्रवेि करतात त्यावेळी 
अिा धार्वमक सवधी केिा जातो. 
 
सदिेल्या सनयमाने चािावयाचे म्हिजे िोकाचं्या ओंजळीने पािी 
प्याल्यािारखे आहे. म्हिून मी सिस्ती धमान यायाचं्या एखाद्या सविेष 
मतात सिरत नाही. सिस्ताच्या िि मगरूपी सजवंत पार्ण्याचा झरा त्याच्याच 
जवळून आपल्याि पासहजे सततके अमृतजि समळत अिता, ते 
सनरसनराळया मताचं्या र्हन, द बोध व दूसषत वाक्य सकवा मतरूपी नळातूंन 
प्रकवा पन्हाळातून आल्यावरच घेतिे पासहजे अिी म ळीच आवश्यकता 
नाही.’ (‘ज्ञानोदय १८८९’) 



चचगचा प रुषप्रधान असधकारिाही रमाबाईंनी नाकारिी होती. त्या 
म्हित, ‘ मी न कतीच एका धमाच्या जोखडातून म क्त झािे आहे. आता 
परत द िऱ्या धमाच्या जोखडाखािी जार्ण्याची माझी इच्छा नाही, 
स्वातंत्र्याचा खरा अथग िमजू िार्ल्यापािून मी कधीही स्वैर वार्िेिे 
नाही, पि माझ्या र्व्यसक्तस्वातंत्र्यावर मी क िािाही आक्रमि करू देिार 
नाही. त मचे स्पष्टीकरि मिा पटिे तरच चचेने सनयम मी स्वीकारेन, 
अन्यथा नाही.’ प्रखर ब सिवाद व र्व्यसक्तस्वातंत्र्य याचंा उद घोष रमाबाईंनी 
केिेिा आहे. 

आपि कोितेही पाप केिेिे नाही. त्याम ळे कन्फेिन करिे,२ पापाचंी 
कब िी देिे हा प्रकार त्यानंा मान्य नर्व्हता. प्रभ प्रिाद३ म्हिून टोस्ट 
(भाकरी) व मद्य (द्राक्षारि) घेर्ण्याऐवजी त्या चपाती व मन काचे पािी 
घेत. अिे क जविेिे ब सिभ्रष्ट 
२: कन्फेिन (Confession) सिस्ती धमात ‘पापसनवेदन’ (Confession) 
करर्ण्याचा एक सवधी अितो. कॅथसिक पंथीय िोक चचगमध्ये कन्फेिन 
ऐकर्ण्यािाठी बििेल्या धमगर् रूकडे आपल्या पापाचंी कब िी देतात व 
प न्हा पाप न करर्ण्याचा सनिय करावयाि धमगर् रू िारं्तात आसि 
आिीवाद देतात. काही प्रोटेस्टंटपथंीय िोक चचगमधीि प्रभतीकडे बघत, 
उभे राहून पापसनवेदन करतात. ज्य ूिोक ‘सविाप प्रभत’ (Wailing wall) 
या सठकािी जाऊन प्रभतीकडे बघून आपल्या पापाबद्दि सविाप करतात व 
प्राथगना करतात. एका कार्दावर आपल्या मनातिे सवचार सिहून ते 
प्रभतीिा अििेल्या कोपऱ्यात घाितात. 
३: प्रभ प्रिाद (Communion) क्र िावर बळी जार्ण्याच्या आदल्या सदविी 
येिूने आपल्या बारा पे्रसषतािंह भोजन केिे. त्यािा िेवटचे भोजन (The 
last supper) म्हटिे जाते. यावेळी त्याने हातात भाकर घेऊन प्राथगना 
केिी व ती भाकर आपल्या पे्रसषतानंा सदिी. ‘माझ्या आठविीिाठी त म्ही 
हे करा’ अिे त्याने िासंर्तिे. यावेळी येिूने, िमाजरीतीन िार पे्रसषतानंा 
द्राक्षारिही प्यावयाि सदिा. भाकर म्हिजे येिूचे िरीर व द्राक्षारि 



म्हिजे त्याचें रक्त अिा त्या प्रसतकात्मक अथग आहे. आजही अिा 
प्रभ प्रिादसवधी चचगमध्ये होतो. कॅथसिक पथंीय, बािक बारा वषाचे 
झािे, की ‘प्रभ प्रिादिेवन’ नामक सवधी केिा जातो. मर्च सिस्ती 
बािक चचगमध्ये ‘प्रभ प्रिाद’ स्वीकारू िकतो. त्याम ळेच चचगमध्ये फक्त 
सिस्ती माििानंाच ‘प्रभ प्रिाद’ सदिा जातो. करिारे पेय, देवाचा प्रिाद 
म्हिून घेिे हे येिूिा कधीच मान्य होिार नाही, अिे त्या म्हित. पापाचंी 
कब िी न देर्ण्यात त्याचंा अहंकार नर्व्हे; तर िदाचरिावर अििेिा 
त्याचंा सवश्वाि व स्वतःच्या वतगि कीबद्दि अििेिा त्याचंा आत्मसवश्वािच 
सदिून येतो. प्रभ प्रिादािंबधंी रमाबाईंचे सवचार त्याचंी भारतीय 
िंस्कृतीवरीि सनष्ठाच िूसचत करतात. र्ळयात क्रॉि घािायिा व 
घािायचाच अिेि; तर त्यावर अपसरसचत अिी िॅसटन अक्षरे कोरायिा 
त्यानंी सवरोध दिगसविा होता व िंस्कृत अक्षरे कोरर्ण्याचा त्याचंा आग्रह 
याच भारतीयपिाचे दिगक आहे. 

सिस्ती झाल्यावर देखीि बािी येथे प्रहदू देवळात जाऊन प राि 
िासंर्तल्याबद्दि २५ ज िै १८८९ च्या ‘ज्ञानोदय’ या सिस्ती 
सनयतकासिकानेही रमाबाईंवर टीकेची झोड उठसविी होती. त्यानंा उत्तर 
देताना रमाबाई म्हितात, “माझे र्व्याख्यान आसि प राि ही दोन्ही 
िाधारि िामासजक नीती किी अिावी ह्या सवषयावर होती. म ंबईतीि 
एखाद्या देवळात चात मािात प राि प्रकवा म ििमानी मसिदीत क राि 
िारं्र्ण्याि मी तयार आहे. मात्र प्रहदंूनी आपिी देवळे व म ििमानानंी 
आपल्या मसिदी याचंी दारे उघडिी पासहजेत. ” िवग धमात स्त्रीिा 
अििेिे र्ौि स्थान, धमगगं्रथातंीि ज्ञान देर्ण्याबाबत स्त्रीवर अििेिी 
िामासजक व धार्वमक दडपिे, त्याचबरोबर एखादी स्त्री र्व्यािपीठावर 
आपिी मते, सवचार ठािून माडंते आहे, याबद्दि प रुषी अहंकारािा 
बििारा धक्का याचा स्पष्ट उच्चार रमाबाई येथे करते आहे. ही मानसिकता 
बदिर्ण्यािाठी, जातीधमाचा अडिर दूर करर्ण्यािाठी व प्रिर्भेदाचे 
वचगस्व नाहीिे करर्ण्याचा रमाबाईंचा प्रयत्न होता. ऑर्स्ट १८७९ िािी 



म ंबईतीि ‘इंद प्रकाि’ मध्ये रमाबाईंनी जे पत्र सिसहिे होते, त्याचीही 
यावेळी आठवि होते. अनिूयाबाई या िंस्कृतज्ज्ञ प रािे िारं्त अित. 
परंत  फक्त िारं्र्ण्यापेक्षा, नीतीज्ञानािा प्रबोधनाची जोड अिावी अिे 
रमाबाईंनी त्यानंा ि चविे होते. रमाबाईंनी प्रहदंूच्या देवळात जे प राि 
िासंर्तिे ते अिा प्रकारचे होते.त्यावेळच्या त्याचं्या सवचारातीि 
पसरपक्वता त्यानंतर दहा वषांनीदेखीि तिाच स्वरूपात प्रत्यक्षात येताना 
सदिते. 

महात्मा जोसतराव फ िे यानंी ऑर्स्ट १८४८ मध्ये प र्ण्यातीि ब धवार 
पेठेत, सभड्याचं्या वाड्यात म िींची िाळा ि रू केिेिी होती. तेथे महार-
मारं्-चाभंार इत्यादी असति द्राचं्या म िी सिकू िार्ल्या होत्या. १७ ििेंबर 
१८५१ रोजी रास्ता पेठेत द िरी िाळा आसि १५ माचग १८५२ रोजी वेताळ 
पेठेत म िींची सतिरी िाळा काढिी होती. िासवसत्रबाई फ िे, जोसतराव 
फ िेंना या कामी मदत करीत होत्या. रमाबाईंच्या जन्माच्या आधीची 
म िींच्या सिक्षिाबाबतची ही पाश्वगभमूी होती. रमाबाईंच्या वसडिानंा, 
अनंतिास्त्रींना याची मासहती अििी पासहजे. त्याचें काही नातेवाईक 
प र्ण्यात होते. १८७८ िािी उड पी ब्रह्मवृंदाबंरोबर झािेल्या वादसववादाचे 
बाड त्यानंी प र्ण्यातीि आपल्या नातेवाईकाकंडे ठेवल्याचा िंदभग समळतो. 
ज्या काळात महात्मा जोसतराव फ िे स्त्रीसिक्षिात कायगरत होते, त्याच 
काळात अनंतिास्त्री कनाटकात आपिी पत्नी िक्ष्मीबाई सहिा िंस्कृत 
सिकवीत होते, हे िक्षात घेर्ण्यािारखे आहे. 

महाराष्ट्रातीि तळार्ाळातीि िोकाचें व उच्चविीयाचें प्रश्न वेर्ळे 
होते. उच्चविीय बािसवधवा, पसरर्व्यक्ता याचं्यािाठी व र्व्यसक्तमत्तव 
उभारिीिाठी िार्िारे अनौपचासरक सिक्षि ही काळाची र्रज होती. 
१८८९ मध्ये रमाबाईंनी म ंबईत ि रू केिेिे ‘िारदािदन’ म्हिजे 
सवधवािंाठी अनौपचासरक सिक्षि देिारी िाळा होती आसि १८९८ मध्ये 
ि रू केिेिे ‘म सक्तिदन’ उच्चविीय , तिेच उपेसक्षत व तळार्ाळातीि 
स्स्त्रयािंाठी, एका भारतीय बाईने ि रू केिेिी भारतातीि पसहिी 



अनौपचासरक सिक्षि देिारी व आश्रय देिारी िंस्था होती. पसंडता 
रमाबाईंचे सिक्षि त्याचं्या स्वतःच्याच घरात, अनौपचासरक पितीने 
झािेिे होते. सिवाय परदेिातीि अनौपचासरक सिक्षििंस्था त्यानंी 
डोळिपिे पासहल्या होत्या. अनौपचासरक सिक्षिावरीि सवश्वािापोटीच 
त्यानंी आपिी िंस्था कोित्याही िरकारी वा धार्वमक िंस्थाचं्या 
औपचासरकतेत र् ंतवनू ठेविी नाही. फक्त त्याचें आर्वथक र्व्यवहार परदेिी 
िंस्थािंी सनर्डीत होते. 

स्स्त्रयाचें मानसिक, बौसिक उत्थापन हे रमाबाईंनी आपिे जीसवतध्येय 
मानिे होते. बािसववाह, बािसवधवा, पसरर्व्यक्ता, सवधवाचें केिवपन अिे 
स्स्त्रयाचें र्ंभीर स्वरूपाचे िामासजक प्रश्न होते. धमगगं्रथाचंा सविक्षि 
पर्डा अिल्याने कमगठ ब्राह्मिवर्ात अिा प्रश्नामं ळे बजबजप री सनमाि 
झािेिी होती. यातून िमाजमन बाहेर काढिे, त्यािाठी जनजार्ृती 
करिं आसि त्यािा कृतीची जोड अििं रमाबाईंना महत्तवाच वाटिं. 
म्हिून रमाबाईंनी आपिी िेखिी व वािी िदैव कायगरत ठेविी 
‘िारदािदन’ व ‘म सक्तिदन’ या रूपाने आपिी कृसत सजवंत ठेविी. स्त्री-
प रुष िमानतेचा, िमान हक्क आसि असधकाराचा, सविेष म्हिजे ‘मािूि’ 
पिाचा प रस्कार त्यानंी आपल्या र्व्याख्यानातूंन ितत जार्ता ठेविा. 
आपल्या र्व्याख्यानानंा यायचे अिल्याि, प रुषाने आपल्याबरोबर आपिी 
बायको, म िर्ी, िून, भावजय अिापैकी ख द्द घरची स्त्री आिल्यासिवाय 
त्यानंा रारें्त बिता येिार नाही, अिा दंडक रमाबाईंनी घातिा होता. 
तत्कािीन नर्व्याने सिहू िार्िेल्या स्स्त्रयापैंकी एक नावाजिेल्या 
िेसखका कािीबाई कासनटकर या आपल्या िािऱ्याबंरोबर अिा एका 
िभेिा रे्ल्या होत्या. पसंडता रमाबाई आसि रमाबाई रानडे यानंा 
पाहर्ण्याचा योर् त्यानंा यासनसमते्त आिा होता. 

स्त्री ही कोिाची मािकी वस्तू नाही; तर ती र्व्यक्ती आहे. सतिा मन 
आहे. सतची िंवेदनिीिता िमजून घ्यायिा हवी. रमाबाई आपल्या 
र्व्याख्यानातूंन िमाजमनावर ितत हे सवचार प्रबबसवत रासहल्या. िंत 



मीराबाईंचा िंदभगही त्याचं्या र्व्याख्यानात येत अिे. रमाबाई बारा वषाची 
अिताना आई-वसडिाबंरोबर द्वारकेिा रे्ल्या होत्या. कृष्ट्ि-मीरेची 
आठवि तेथे जार्विी जािे स्वाभासवक होते. पि रमाबाईंना जािविे ते 
मीरेचे वेर्ळेपि. मीराबाई पसतिहवाि िोडून या सठकािी कृष्ट्िभक्तीत 
तल्लीन होऊन रासहिी होती. स्त्रीदास्यसवमोचनािाठी झर्डिारी पसहिी 
िूर आयग मसहिा म्हिून रमाबाई आपल्या र्व्याख्यानात मीराबाईंचा उल्लेख 
करीत अित. 

रमाबाईंचे किकत्तयात वास्तर्व्य अिताना देिभक्त आनंदमोहन बोि 
यानंी स्स्त्रयािंाठी खाि िभा आयोसजत केिी होती. केवळ स्स्त्रयािंाठी 
आयोसजत केिेिी ही पसहिी िभा िमजिी जाते. १८७८ िािी झािेिी 
ही िभा आहे, ‘पंसडता रमाबाई िरस्वती’ हा सकताब समळाल्यावर, 
रमाबाईंची काही र्व्याख्याने किकत्तयात झािी होती. त्या िंस्कृतमध्ये 
बोित व त्याचे बंर्ािी भाषातंर केिे जाई. या र्व्याख्यानात रमाबाई 
स्स्त्रयाचें महत्तव पटवनू देिाऱ्या र्ोष्टी िारं्त अित. त्या म्हित, ‘पूिगपिे 
थाटिेल्या व र्जबजिेल्या दरबारात द्रौपदी आपल्या सपत्याबरोबर बित 
अिे. य सधसष्ठरािाही ज र्ार न खेळर्ण्यासवषयी ती बजवायची. उघड्या 
दरबारात श्रीकृष्ट्ि आपल्या मातेिह बिायचा. यावरून अिे सदिते की, 
त्या प रातन काळी स्स्त्रयानंा आताप्रमािे वाळीत टाकीत नित. 
बािसववाहाने स्स्त्रयाचं्या प्रर्तीचे िवग मार्ग रोखिे रे्िे आहेत. आपि 
िास्त्राध्ययन केिे म्हिजे आपल्यािा सदिून येईि की, पूवीच्या भारताने 
बािसववाहािा मान्यता सदिेिी नर्व्हती. िोक म्हितात, बािसववाह जर 
थाबंसविे आसि स्स्त्रयानंा सिक्षि सदिे; तर त्या अनीतीमान होतीि. पि 
हे अित्य आहे. ित्यभामा, िासवत्री आसि त्याचं्यािारख्या इतर 
प ष्ट्कळजिी सिि करतात की, हे म्हििे अित्य आहे.’ वीि वष े वय 
अििेल्या रमाबाईंच्या सवचारातीि ही पसरपक्वता वाखािर्ण्यािारखी 
आहे. 



रमाबाईंच्या बसहिीचा सववाह वा रमाबाईंचाही सववाह त्याचं्या 
वसडिानंी अर्दी बािवयात केिा नर्व्हता, हा अन भव रमाबाईंच्या र्ाठीि 
होताच. त्याचबरोबर आज बाजूच्या घडामोडींवरदेखीि त्याचें बारीक 
िक्ष होते. प रािगं्रथाचंा अभ्याि अिल्याने त्याचंा आसि वास्तव 
पसरस्स्थतीचा अथग त्या िावीत अित. द्रौपदीने आपल्या पाचही नवऱ्यानंा 
सदिेिी पे्ररिा व उते्तजना, ित्यभामा, िासवत्री याचंा आदिग प रुषाबंरोबर 
िभेत बििाऱ्या स्स्त्रया, या उदाहरिातंीि िकारात्मक दृसष्टकोि त्या 
घेत होत्या. आपल्या वसडिानंी स्त्री-सिक्षिाचा केिेिा प रस्कार त्यानंी 
अन भविा होता. त्याम ळे स्त्रीसिक्षिाचे महत्तव बािसवधवाचंी दयनीय 
स्स्थती व त्यातून त्यानंा बाहेर काढर्ण्याची अििेिी काळाची र्रज 
यािंदभात रमाबाईंच्या मनाची बठैक तयार झािेिी होती. ताराबाई 
प्रिदे, यानंी १८८५ िािी सिसहिेल्या ‘स्त्री-प रुष त िना’ या सनबधंाच्या 
आधीचे हे सवचार आहेत, हेही येथे िक्षात घेतिे पासहजे. 

पसंडता रमाबाईंनी स्त्रीसिक्षिसवषयक आपिे ध्येय पूिगत्वाि नेिे. 
प राि, इसतहाि, िासहत्य, सवसवध भाषातंीि सवचार व वतगमानकाळ 
वाचर्ण्याची सवसिष्ट दृष्टी याम ळे रमाबाई आपल्या िमकािीन ि धारक व 
सवरोधकाचं्या घडामोडीतही स्स्त्रयाचं्या बरोबर रासहल्या. त्याचं्या 
सवचारानंा प रोर्ामी सवचाराचे असधष्ठान अििेल्या किकत्ता िहरात 
र्व्यािपीठ समळािे होते व येथूनच रमाबाईंचा हा प्रवाि ि रू झािा होता. 
हा प्रवाि सब्रसटि िरकारिा खडिावर्ण्यापयंत चािूच होता. रखमाबाई 
िावे४ यानंा जेर्व्हा सब्रसटि जज्जने, ‘नवऱ्याकडे राहर्ण्याि रे्िे पासहजे.’ 
अिे ि नाविे, तेर्व्हा रमाबाईंनी सब्रसटि नीतीचा सधक्कार करीत म्हटिे, 
‘आमच्या प्रहदी बाधंवापेंक्षा हे िरकार ज िमी आहे. एकीकडे ते स्स्त्रयानंा 
सिक्षि व स्वातंत्र्य द्यायिा सिकवते आसि स्वतंत्र स्त्री नावडीच्या पतीची 
र् िामसर्री नाकारू िार्िी तर सतिा बधंनात बाधंायिा िाधन होते.’ 
सब्रसटि िरकार, भारतातीि िारे प रुष आसि स्वर्ातीि तेहतीि कोटी 
देव याचं्यासवरुि आवाज उठविाऱ्यात रखमाबाईंचे असभनंदन रमाबाई 



करतात.५ भारतातीि पसहिी मसहिा डॉक्टर म्हिून पसरसचत अििेल्या 
डॉ. आनंदीबाई जोिी यानंा अमेसरकेतून भारतात परतताना आजारी 
अिल्याने बोटीचे सतकीट नाकारिे होते. तेर्व्हाही 
४: रखमाबाई िावे: (१८६४-१९५५) याचें िग्न बािपिीच केिेिे होते. 
आपिे िग्न आपल्या इच्छेप्रमािे झािेिे नाही. त्याम ळे त्या आपल्या 
पतीबरोबर राहार्ण्याि तयार नर्व्हत्या. सिवाय बािपिी िाविेिे हे िग्न 
त्यानंा मान्य नर्व्हते. त्या वयात आल्यावर आपल्या घरी घेऊन 
जार्ण्यािाठी म्हिून त्याचं्या पतीने म ंबईच्या न्यायाियात सतच्यावर 
खटिा भरिा होता. िनातनी िोकानंी रखमाबाईंच्या पतीिा भडकसविे 
होते, परंत  रखमाबाईंनी माघार घेतिी नाही आसि आपल्या पतीबरोबर 
राहार्ण्याि त्या रे्ल्या नाहीत. प ढे त्या डॉक्टर झाल्या व िोकाचंी िेवा 
करीत कृताथग जीवन जर्ल्या. 
५: ‘द हाय कास्ट प्रहदू व मन’ पसंडता रमाबाई (प.ृ३५) 
 
त्यानंी रार्ावनू आपल्या सब्रसटि मसैत्रिीिा सनषेधाचे पत्र पाठसविे होते. 

१८८९ िािी म ंबईत भरिेल्या सतिऱ्या िामासजक पसरषदे’त पंसडता 
रमाबाईंनी, सवधवाचं्या िक्तीच्या केिवपनासवरुि ठराव पाि करून 
घेर्ण्यािाठी मदत केिी. २९ सडिेंबर रोजी हे असधवेिन झािे होते. 
िभेिाठी चार हजार िोक उपस्स्थत होते. कागेँ्रिचे अध्यक्ष िर डब्य.ू 
वेडरबनग, जस्टीि तेिंर्, डॉक्टर भाडंारकर, ि ब्रह्मर्ण्यम अय्यर अिे 
मान्यवर होते. श्रीय त ि ब्रह्मर्ण्यम अय्यर यानंी सवधवा केिवपनािंबधंीचा 
ठराव माडंिा. त्यािा रमाबाईंनी द जोरा सदिा. या ठरावातीि अठरा 
वषांची मयादा त्यानंी काढून टाकायिा िासंर्तिी. ‘सवधवा वयात 
आल्यावर आपि किे राहायचे, ते ठरसवर्ण्याची सतिा िंपूिग मोकळीक 
अिावी. आपिे केि वाढवावे, अिे जर सतिा वाटत अिेि; तर तिे 
करर्ण्याि सतिा पूिग स्वातंत्र्य अिावे. सतिा जर आपिे केि काढावेिे 
वाटिे; तर तिे करर्ण्याचीही सतिा पूिग म भा अिावी अिे म्हित 



प रािगं्रथ व पािात्य गं्रथ याचं्या वाचनातून सनमाि झािेिी आपिी 
सनभगय व सनभगर वृत्ती िादर करीत रमाबाई म्हिाल्या,’ “त्यानंा अिे 
िारं्र्ण्यात येते की, जर त म्ही आपिे केि िाबं वाढू सदिेत; तर त्याच 
केिानंी यमिोकी त मच्या नवऱ्यानंा असधक आवळून बाधंर्ण्यात येईि ही 
एक अत्यंत वेडर्ळ िमजूत आहे. िदृ्ग हस्थ हो ! अििाच अत्याचार 
आपल्या िेकी-ि नावंर होत अिता त्याचं्या मदतीिा त म्ही नको का 
यायिा ? ह्याच मंडपात एकिारखा टाहो फोडर्ण्यात येत होता की 
िरकारने जनतेचे वाकस्वातंत्र्य सहरावून घेऊ नये. तोच न्याय िवग स्स्त्रया 
प रुषाजंवळ मार्त आहेत. मिा िारं्ायचे ते एवढेच की, ठराव िमंत 
केिा की, त्याचे पािन खात्रीपूवगक झािेच पासहजे. अिी खबरदारी 
घ्यायिा हवी. आपल्या सवधवाचें केिवपन करायचे नाही, अिे त म्ही 
ठरसविे की कदासचत आपल्या घरातीि बायका ज न्या स्पाटगन स्स्त्रयानंी, 
िढाईि सनघािेल्या प रुषानंा धन ष्ट्यबािािाठी आपल्या केिाचें पेड 
कापून सदिे, तिे आपि होऊन स्वतःचे केि त्या त म्हािा अपगि 
करतीि.” स्त्रीची पे्रमभावना व आत्मिन्मान जर जार्ृत झािा; तर स्वतः 
त्यार्ाि तयार होते, हे त्यानंी िप्रमाि दाखवनू सदिे. 

प्िेर्च्या काळातही रमाबाईंनी िरकारची कानउघाडिी केिी होती. 
१८९७ मध्ये प र्ण्यात प्िेर् आिेिा होता. त्या काळात रमाबाई तळेर्ावहून 
केडर्ाविा चािल्या होत्या. त्याचं्याबरोबर दोन म िी होत्या. एक म िर्ी 
द ष्ट्काळातून आििेिी होती. सतिा खरूज झािेिी होती व सतिा ताप 
येत होता. तेर्व्हा तपाि पथकातीि डॉक्टरानंी सतिा प्िेर् हॉस्स्पटिमध्ये 
न्यायिा िासंर्तिे. त्याचबरोबर याच काळात मॅसजस्रेटने रमाबाईंना 
प र्ण्यातीि ‘िारदािदन’ मधून िाऱ्या म िींना हिवायिा, तेथून 
स्थिातंर करायिा िासंर्तिे होते, कारि द ष्ट्काळातून आििेल्या 
म िींची तेथे र्दी झािेिी होती. त्याम ळे रमाबाईंनी आपल्या म िींिकट 
रातोरात केडर्ाविा स्थिातंर केिे होते. रमाबाई ज्या प्िेर्च्या 
हॉस्स्पटिमध्ये म िींबरोबर होत्या, सतकडच्या र्व्यवस्थापनाचा कारभार 



त्यानंा स्वच्छ वाटत नर्व्हता. हॉस्स्पटि बाहेरून स्वच्छ वाटत होते, पि 
आत िारा र्िथानपिा भरून रासहिेिा होता. हॉस्स्पटिचे पहारेकरी 
काही म िी ‘ठेवनू’ घेत होते. म िींचा रै्रफायदा घेतिा जातोय, त्याचंा 
रै्रवापर होतोय अिे रमाबाईंना सदिून आिे. रमाबाई सिसहतात ‘हे द ःख 
व हे िंकट माझ्यावर आििे आहे ते प र्ण्यातीि िरकारी असधकाऱ्यानंी. 
सकतीतरी चारं्ल्या चारं्ल्या म िी प्िेर् हॉस्स्पटिच्या व िेगे्ररे्िन कँपच्या 
सनसमत्ताने आपापल्या िग्यािोयऱ्या ं पािून अिा रीतीने द रावल्या रे्ल्या 
अितीि व त्याचं्या आय ष्ट्याचंा नाि करर्ण्यात आिा अिेि हे एक 
परमेश्वरािाच ठाऊक. ’ 

‘िेगे्ररे्िन कँपमध्ये नेसटवाचंी (भारतीयाचंी) नीट र्व्यवस्था होत नाही. 
मोऱ्या नाहीत, पायखाने घािेरडे आहेत, स्स्त्रयानंा सविावा घेर्ण्यािाठी 
खोल्या नाहीत, यासवषयीही रमाबाई आवाज उठवतात. एकदा प्िेर् 
हॉस्स्पटिमध्ये त्यानंा प्िेर्ग्रस्त म िींिाठी जावे िार्िे. तेर्व्हा तेथे त्यानंा 
उघड्या जसमनीवर झोपावे िार्िे. थेथे रोग्याचंीही नीट काळजी घेतिी 
जात नाही अिे त्यानंा सदिून आिे. त्यावेळी रमाबाईंचे डोळेही आिे 
होते. तिाही अवस्थेत त्या त्या सठकािी ‘र्ार्वडयन’ या वृत्तपत्रािाठी पत्र 
सिसहत होत्या. ‘मातानंो ! आपल्या जीवाचे मोि देऊन आपल्या कन्याचें 
रक्षि करा.’ अिा मोिाचा त्यानंी त्यातून सदिा. 

१ ििेंबर १८९७ च्या ‘र्ार्वडयन’ च्या एका पत्रात रमाबाईंनी भारतीय 
स्त्रीच्या िासिनतेचे विगन करून स्त्री डॉक्टर नितीि; तर िरकारी 
डॉक्टरानंी या स्स्त्रयाचंी वैद्यकीय तपाििी करताना त्याचंा योग्य तो 
आदर ठेवनू वार्िूक द्यावी, अिे म्हटिे आहे. त्या सिसहतात, ‘Is it not 
the Indian woman quite as modest as the English woman? Does 
she not as a woman deserve better treatment even at the hands 
of the Governer and the plague committee of poona.’ यावर 
म ंबईच्या र्र्व्हनगरने, रमाबाईंचे हे म्हििे ित्यािा िोडून व रै्रिमज 



पिरसविारे आहे, अिा िेरा मारिा. िँडहस्टग या न्यायाियाच्या 
कक्षेतीि असधकाऱ्यािा रमाबाई जाहीर आर्व्हान देत म्हितात, 
६: िेगे्ररे्िन कँप : प्िेर्ग्रस्तािंाठी केिेल्या छावर्ण्या. प्िेर्ग्रस्तानंा इतर 
िोकापंािून वेर्ळं ठेवर्ण्यािाठी केिेिी ही र्व्यवस्था होती. 
 
‘माझे म्हििे ित्यािा िोडून आहे, अिे जर म्हित अितीि; तर त्यानंी 
माझ्याजवळ त्याचा प रावा मार्ावा. इंग्रज असधकारी आसि जनताही 
प रार्व्यासिवाय कोित्याही र्ोष्टीवर सवश्वाि ठेवत निताना, माझ्याकडे 
प रावा न मार्ता अिा आरोप ते माझ्यावर किा करू िकतात.’ अिा प्रश्न 
रमाबाई उपस्स्थत करतात. 

१२ ििेंबर १८९७ च्या ‘अमृतबझार’ पसत्रकेनेही याच िंदभात एक 
स्फ ट सिसहिे. त्यात ‘प्िेर्च्या िंदभातीि ही स्स्थती रमाबाईंनी सजतक्या 
उत्कटतेने इंग्रजीत सिसहिी, तिे एकाही मराठी वतगमनापत्राने सिसहिेिे 
नर्व्हते,’ अिे म्हटिे आहे. एरर्व्ही रमाबाईंच्या धमांतराबद्दि टीका 
करिारे िोकमान्य सटळक म्हितात की, ‘रखमाबाईंचे इतर काहीही 
अिो, पि बाई ब सिळमान व सनधड्या छातीची खरी.’ 

रमाबाईंनी िोकमान्य सटळकासंवषयीचा आपिा आदरही अिाच र्व्यक्त 
केिेिा आहे. िोकमान्य सटळकाचं्या सिके्षिा कारिीभतू झािेिे 
त्यावेळचे म ंबई प्रातंाचे र्र्व्हनगर एकदा केडर्ाव आश्रम बघायिा आिे. 
तेर्व्हा रमाबाईंनी त्याचें नाममात्र स्वार्त केिे होते. याचे नवि 
वाटिाऱ्यानंा त्या म्हिाल्या, सटळकािंारख्या देिभक्तािा अकारि एवढी 
िजा देिाऱ्या माििाचे आिखी किाप्रकारे स्वार्त करायचे? आपल्याच 
िमकािीन र्व्यसक्तसवषयी, ज्यानंी प्रखर सवरोध करून मनस्ताप सदिा, 
त्याचं्यासवषयी मनात कििाही प्रकत  न ठेवता, त्यानंी आपिी स्वतःचीही 
राष्ट्रभक्ती या प्रिंर्ातून र्व्यक्त केिी आहे. 

पसंडता रमाबाईंचा देिासभमान सकती जाज्ज्वल्य होता, हे त्याचं्याच 
उद्गारावंरून सदिून येते. एका भाषिात त्या म्हितात, “स्वदेिासभमान 



किा अिावा, ह्यासवषयी इकडे िाळातं काहीच सिकवत नाहीत. इकडची 
प स्तकेही सिक्षिाहग नाहीत. इकडच्या प स्तकातीि म ख्य तत्तव काय; तर 
रािीिरकारची भसक्त करा. राजसनष्ठा अििे हे मी काही वाईट म्हित 
नाही. परंत  आपल्या आईच्या भक्तीहून त्या भक्तीची मी असधक मातब्बरी 
िमजत नाही. आपल्या जननीि ित्ताप्रहार करून रािीची भक्ती 
करर्ण्यात सविेष आहे, अिे मिा वाटत नाही.” अिी र्व्याख्याने देर्ण्यात 
रमाबाईंनी मूखगपिा केिा, अिे ‘ज्ञानोदय’ ने १ ऑर्स्ट १८८९ च्या 
अंकात म्हटिे आहे. एक सिस्ती झािेिी बाई, सिस्तीधमीय 
िरकारसवरोधात बोिते आहे याबद्दि ‘ज्ञानोदय’ कत्यांना खेद वाटत 
अिावा. 

आपल्या हृदयातीि धर्धर्िारा स्वदेिासभमान दाखसवताना 
अमेसरकनाचं्या स्वदेिासभमानासवषयी, ‘य नायटेड स्टेटिची िोकस्स्थती 
आसि प्रवािवृत्त’ या गं्रथात रमाबाई सिसहतात, ‘सविायतेहून आिेिा 
चहा घेतल्याने व सतकडचे कपडे नेिल्याने माझ्या देिी उद्योर्धंद्याि 
धक्का पोचत आहे, म्हिून मी तििा चहा म ळीच सपिार नाही व सविायती 
कपडेही नेििार नाही. मोठे-छोटे कििे देिी कापड समळेि तििेच 
नेिेन, अिे अमेसरकन मन ष्ट्याने म्हटिे व तिी कृसत करून दाखविी 
आसि आम्ही काय केिे? तर आम्ही आपिे िोने देऊन सविायती 
जस्ताची भाडंी घेतिी, आपिे मार्ग बंद करून सविायती स्वस्त कापड 
नेिायिा िार्िो. आम्ही काचेच्या चकाकिाऱ्या रंर्ीबेरंर्ी मर्ण्याचं्या 
िौंदयािा भ िून काचेचे मिी व मद्य भरून आििेल्या काचेच्या बाटल्या 
घेऊन आपिी रत्नभमूी परदेिी िोकािं सवकून टाकिी आसि आता त्या 
मद्याने आमचे प्राि जात आहेत. आसि त्या फ टक्या काचा आमच्या 
पायानंा िार्ून आम्हाि मोठाल्या जखमा होत आहेत. म्हिून आमचा देि 
इतका हीन अवस्थेत आहे.’७ आमची जीवनप्रिािी च कल्याम ळे 
आपल्याच पायावर धोंडा पडिा आहे. याबद्दि त्या चीड र्व्यक्त करतात. 



भारताची राष्ट्रभाषा प्रहदी अिावी; म्हिून रमाबाईंनी माडंिेिे 
सवचारही मननीय आहेत. ‘आमच्या देिात अििेल्या िवग भाषा नाहीिा 
करून त्याच्या जार्ी इंग्रजी स्थापिे म्हिजे प्रहद स्थानािा िम द्रात ब डवनू 
त्याच्यासठकािी सब्रसटि बेटे आिून ठेवर्ण्यािारखे आहे. आमचे सवद्वान, 
ब सिमान, सवचारी िोक स्वदेिाची व स्वजातीची उन्नसत करू पाहातात; 
तर आपल्या देिात िर्ळयािं िमजर्ण्यािारखी एक भाषा व ती, स्वदेिी 
भाषाच अििे अवश्य आहे. ही र्ोष्ट त्याचं्या ध्यानात किी येत नाही. प्रहदी 
भाषा प्रहद स्थानातीि बह तेक िवग िोकािं िमजते. प्रहदी भाषा 
सिकवर्ण्यािाठी फारिे श्रम घ्यावे िार्त नाहीत. इंग्रजी प्रमािेच प्रहदीत 
पथृ्वीवरीि िर्ळया भाषाचंा िमावेि होऊ िकतो. म्हिून सतची वाढ 
होर्ण्यािा काही अडचि नाही. अििी अमोसिक ि रेख भाषा आपल्या, 
िभ्य अिता आसि ती राष्ट्रीय भाषा करायचे इतके ि िभ अिता, आमचे 
सवद्वान बधूं प्रहद स्थानातीि िावगजसनक र्ोष्टींची वाटाघाट करर्ण्याची ती, 
िातािम द्राकडून आिेल्या प्राचीन समिरी सचत्रसिपीप्रमामे िाधारि 
िोकािं न कळिाऱ्या इंग्रजी भाषेत काय म्हिून करतात, ह्याचा उिर्डा 
ते करून देतीि काय? ८ अिा रोकडा िवाि त्या करतात. रमाबाईंना 
िंस्कृत, कानडी, बरं्ािी, मराठी, प्रहदी, इंग्रजी, सहब्र,ू ग्रीक अिा अनेक 
देिी-परदेिी भाषा िाऱ्या बारकार्व्यािह अवर्त होत्या. रमाबाई स्वतः 
सकत्येक वषग परदेिात राहून आिेल्या होत्या. त्यानंा उत्तम इंग्रजी येत 
होतं. इंग्रजी भाषेत त्याचें गं्रथिेखन व पत्रर्व्यवहार होत होता. तरीही 
७ : य नायटेड स्टेटिची िोकस्स्थती आसि प्रवािवृत्त-पसंडता रमाबाई . 
(प.ृ ३३७) 
८: य नायटेड स्टेटिची िोकस्स्थती आसि प्रवािवृत्त (प.ृ १८४-१८५) 
 
आपल्या देिी भाषेचा, राष्ट्रभाषेचा, प्रहदी भाषेचा प रस्कार त्यानंी केिेिा 
आहे. 



स्वदेिी वस्तंूचा वापर, खादीच्या वस्त्राचंा वापर व स्व-भाषेबद्दिचे 
रमाबाईंचे हे सवचार भारत देिासवषयी त्यानंा अििेिा असभमान व 
देिसनष्ठा िूसचत करिारे आहेत. पसंडता रमाबाईंचे कायग कािीबाई 
कासनटकर आसि रमाबाई रानडे यानंाही पे्ररिादायी ठरिे होते.९ पसंडता 
रमाबाई मद्यपान सनषेधक स्त्रीमंडळाच्याही कृसतिीि िदस्य होत्या. 
रमाबाईंच्या एकूिच कायगकतृगत्वाबद्दि १९७९ िािी, कैं िर-ए-प्रहद हा 
सकताब त्यानंा, िरकारने सदिा. 

केडर्ावमधीि व प र्ण्यातीिही िदनातंीि रमाबाईंचे प्रिािन कौिल्य 
अचंसबत करिारे आहे. िवग प्रकारचे आर्वथक र्व्यवहार, खरेदी-सवक्री-
सवमापॉसििी जसमनी व त्यावरीि बाधंकामाची र्व्यवस्था रमाबाई एकट्या 
बघत अित. िंभर एकर जसमनीत तेरा सवसहरी खिून त्यातीि पार्ण्यावर 
िभोवतीचा वैराि पसरिर त्यानंी सहरवार्ार केिा. जसमनीतून सनघािेल्या 
दर्डाचंा वापर इमारती बाधंर्ण्यािाठी त्यानंी केिा. ‘म सक्तिदना’ त 
आश्रम पसरिरात िाळा-हॉस्स्पटि-पसतत स्स्त्रया, वृि, अपरं्, अनाथ, 
अंध स्स्त्रयािंाठी कृपािदन, प्रीतीिदन, बातगमीिदन१० अिी िदने 
आसि छापखाना उभा केिा. एका बाजूिा हे र्व्यवस्थापन; तर द िऱ्या 
बाजूिा िेखन, ‘बायबि’ भाषातंर, घराबाहेर व िहर-र्ावाबाहेर 
र्व्याख्याने अिी सवसवध कामे रमाबाई एकाच वेळी करीत होत्या. 
९: महाराष्ट्राची तेजस्स्वनी-पसंडता रमाबाई-देवदत्त नारायि सटळक. (प.ृ 
९४-९६) 
१०: बातगमीिदन : बातगमी नावाच्या एका अंध र्व्यक्तीचा िंदभग ‘बायबि’ 
मध्ये समळतो, त्या नावाने पंसडता रमाबाईंनी अंधािाठी िदन उभारिे. 



कतृगत्विाशििी 

 
पसंडता रमाबाईंच्या एकूिच आय ष्ट्याचा प्रवाि खडतर अिा आहे. 

रमाबाई िहा मसहन्याची अिताना त्याचंी आई, रमाबाईंना टोपिीत 
घािून, ती टोपिी डोक्यावर घेऊन प्रवािाि सनघािी होती. रमाबाईंच्या 
मृत्य नंतर त्याचंी िवपेसटका ‘म सक्तसमिन’ मधीि म िींनी खादं्यावर वाहून 
नेिी, तोपयंत रमाबाईंचा प्रवाि अर्व्याहतपिे चाििा होता. या मधल्या 
काळातिा त्याचंा प्रवाि त्याचं्या स्वतःच्या पायावर, स्वबळावर झािा 
होता. आपल्या तरुि वयातीि चार हजार मैिाचंा भारतभरचा प्रवाि तर 
त्यानंी आपल्या भावाबरोबर पायीपायीच केिा होता. त्याचं्या प्रसतभेिा 
पखं िाभल्यावर मात्र त्याचंा हा प्रवाि भारताबाहेरही झािा. इंग्िंड, 
अमेसरका, जपान, इंडोनेसिया येथीि प्रवाि िारीसरक-मानसिक-
बौसिक-आध्यास्त्मक अिा अनेक पातळींवर त्यानंा िमृि करिारा होता. 
जीवनसवषयक आिेिे भान आसि पसरपक्वता याम ळे अनेक महत्तवपूिग 
सनिगय घेिे त्यानंा िोयीचे झािे.  

िंस्कृत भाषा अवर्त करून धमगगं्रथाचें ज्ञान प्राप्त करिे त्याचं्या 
वसडिाचं्या प रोर्ामी वृत्तीम ळे व आईच्या पे्ररिादायी वृत्तीम ळे रमाबाईंना 
िक्य झािे. वसडिाचं्या प रोर्ामी सवचाराचा वारिा पसंडता रमाबाईंनी प ढे 
चािविा. ज्या काळात बािसववाह होत होते, त्या काळात, 
आईवसडिाचं्या हयातीत िोळा वष े उिटून रे्ल्यावरही त्या असववासहत 
होत्या. घरातीि िवगजिाचं्या मृत्य नंतर वयाच्या बासविार्व्या वषी त्यानंी 
सववाह करर्ण्याचा सनिगय स्वतः घेतिा. त्याचंा सववाह आंतरजातीय, 
आंतरप्रातंीय, प्रसतिोम आसि त्याम ळे नोंदिी पितीने झािेिा होता. 
प रोर्ामी िमजल्या जािाऱ्या बरं्ािमध्येदेखीि हा सववाह अनेकानंा मान्य 
नर्व्हता. नोंदिी पितीने केिेल्या सववाहाचे पसरिाम आपल्या वैधर्व्यापयंत 
त्यानंा भोर्ावे िार्िे. 



किकत्ता येथीि ि धारकाचं्या व अन्य सठकािच्या मेळार्व्यात व 
सविेषत्वाने प रुषाचं्या िभेत िंस्कृत भाषेत बोििारी पसहिी भारतीय 
मसहिा म्हिून रमाबाईंचा उल्लेख करावा िारे्ि. वैसदक काळातीि र्ार्ी 
आसि मतेै्रयीनंतर इंग्रजी अंमिात िंस्कृतमध्ये िभेत बोििारी रमाबाई 
ही अिी िभा प्रजकिारी मसहिा सदिते. 

पसंडता रमाबाईंनी असतिय धीराने आसि धाडिाने प्रसतकूि 
पसरस्स्थतीवर मात केिेिी आहे. मर् तो आपल्या भावाबरोबरचा 
रानावनातून, काट्याक ट्यातून, श्वापदानंी भरिेल्या जंर्िातून केिेिा 
प्रवाि अिो, वा ब खारा बोटीवरून िहानर्ी मनोरमा व सतची मतै्रीि 
आनंदीबाई सहच्याबरोबर केिेिा प्रवाि अिो. आपिे आई, वडीि, 
बहीि, भाऊ याचं्या मृत्य नंतर तिेच पती व म िर्ी याचं्या मृत्य नंतरही 
केवळ िोक करीत न बिता िरे्चच आपल्या कामाि त्या सििय 
झािेल्या आहेत. 

िम द्रपयगटन करिारी पसहिी भारतीय मसहिा म्हिून आनंदीबाई 
जोिींचा उल्लेख केिा जातो. आनंदीबाई जोिी डॉक्टर होर्ण्यािाठी 
िम द्रमागे्र अमेसरकेिा रे्ल्या होत्या; तर पंसडता रमाबाई िम द्रमारे् 
इंग्िंडिा रे्ल्या होत्या. त्याम ळे इंग्िंडिा जािारी पसहिी भारतीय 
मसहिा म्हिून पसंडता रमाबाईंचे नाव घ्यावे िारे्ि. 

पसंडता रमाबाईंनी िेवटपयंत आपिे सवचार व आसवष्ट्कारस्वातंत्र्य 
जपिे. कोिाच्याही प्रभावाखािी न येता सिस्ती धमगगं्रथाचंा सवचारपूवगक 
अभ्याि करून सिस्ती धमाचा स्वीकार जिा त्यानंी केिा तिेच प्िेर्च्या 
सदविात िरकारी असधकाऱ्याचं्या मनमानी कारभारावर टीका करून 
र्र्व्हनगरिा सनरूत्तर करर्ण्यािही त्यानंी मारे्प ढे पासहिे नाही. आपल्या 
मातृभमूीची िेवा हे त्यानंी आपिे आद्य कतगर्व्य मानिे होते. म्हिूनच 
इंग्िंडमध्ये धमांतर केल्यानंतरही वा अमेसरकेत सिक्षि घेतल्यानंतरही 
त्यानंी परदेिात स्थासयक होर्ण्याचा सनिगय घेतिा नाही. महाराष्ट्र ही 



त्यानंी आपिी कमगभमूी म्हिून सनवडिी व केडर्ाविारख्या आडमार्ावर 
अििेल्या र्ावी भारतभरातीि उपेसक्षत स्स्त्रयानंी आश्रय सदिा. 

आपिी पाच वषाची म िर्ी मनोरमा सहिा मठवासिनींबरोबर 
इंग्िंडिा पाठवनू रमाबाई अमेसरकेत आपल्या िामासजक कायात व 
सिक्षिात र्ढून रे्ल्या. भारतातही मठवासिनीच्या विसतर्ृहात मनोरमेिा 
ठेवनू आपल्या कायािाठी त्या बाहेर पडत अित. वैधर्व्यानंतर प्रथमच त्या 
जेर्व्हा म ंबई व प र्ण्यात रे्ल्या. तेर्व्हाही त्यानंी मनोरमेिा सिस्ती िाध्वींकडे 
ठेवर्ण्याचंा प्रयत्न केिेिा होता.आपल्या िहानग्यानंा पाळिाघरात वा 
वसडिधाऱ्याकंडे ठेवनू बाहेर पडर्ण्याचा प्रारंभ एकोसििार्व्या ितकाच्या 
उत्तराधात अिा पितीने झािा होता हे िक्षात घ्यायिा हवे. 

वािी, िेखिी आसि कृसत याचंा ि योग्य िंवाद िाधून प्रबोधन 
करिारी कतृगत्विंपन्न सवद षी म्हिून मसहिा ि धारकामंध्ये रमाबाईंचे नाव 
अग्रिी आहे. आपल्या िेखिी आसि वािीच्या बळावर अमेसरकेत ‘पसंडता 
रमाबाई अिोसिएिन’ स्थापन करर्ण्याि त्यानंी परसकयानंा प्रवृत्त केिे. 
दहा वषेंपयंत आर्वथक पाठबळ समळवनू म ंबई व प र्ण्यात स्त्रीसिक्षिसवषयक 
िंस्था स्थापन करिारी कृसतिीि मसहिा म्हिून रमाबाईंचा उल्लेख केिा 
जातो. हंटर कसमिनप ढे त्यानंी सदिेल्या िाक्षीम ळे तर स्र्व्हक्टोसरया 
रािीने भारतात स्त्रीवैद्य नेमर्ण्याचा व स्स्त्रयािंाठी वेर्ळे दवाखाने 
घािर्ण्याचा आदेि सदिा होता. 

पसंडता रमाबाईंनी ज्या तडफदारपिे महाराष्ट्रात प्रबोधनाचे, 
िामासजक जािीव-जार्ृतीचे कायग आपल्या र्व्याख्यानानंी व िेखनाने केिे 
होते. त्याच तडफेने आध्यास्त्मक स्वरूपाचे कायगही त्यांनी ि रू केिे होते. 
‘िारदािदन’ मधीि धमांतराचे सकटाळ उठसविाऱ्या प र्ण्या-म ंबईतीि 
टीकाकारानंा केडर्ावच्या ‘म सक्तिदन’ मध्ये रमाबाईंनी उघडपिे उत्तर 
सदिे. येथीि स्स्त्रयानंी सिस्तािा पूिगपिे ओळखावे म्हिून त्यानंी 
उघडपिे प्राथगना आरंसभिी. यावेळी टीकाकाराचं्या प्रश्नािा उत्तर 
देर्ण्याची त्यानंा आवश्यकता वाटिी नाही. िमाजाच्या तळार्ाळातून 



आिेल्या, िमाजाने उपेसक्षत ठरसविेल्या या स्स्त्रयाचं्या र्व्यसक्तमत्तवािाठी, 
आस्त्मक उन्नतीिाठी, सिस्ती धमाचा त्यानंा आधार वाटिा. 

पसंडता रमाबाईंनी स्वयंस्फूतीने केडर्ाविा ‘म सक्तिदन’ ि रू केिे. 
केडर्ाव येथीि जमीन सवकत घेतानाची त्याचंी दूरदृष्टी वाखािर्ण्यािाठी 
आहे. प्िेर्च्या काळात, मसॅजस्रेटने फतवा काढल्याबरोबर रातोरात 
त्यानंी म िींना प र्ण्यातून केडर्ावात हिसविे. आधी त्या झोपडीवजा 
घरात रासहल्या. र् जरात-मध्यप्रदेि येथीि द ष्ट्काळातही, त्या सठकािी 
प्रत्यक्ष पाहिी करून असधकाऱ्यानंा भेटून, उपेसक्षत स्स्त्रयानंा घेऊन 
येिारी, त्यानंा सवनामूल्य आश्रय देिारी धीट व कनवाळू स्त्री म्हिूनही 
रमाबाईंचा उल्लेख करावा िार्तो. ‘म सक्तिदन’ ही उपेसक्षत भारतीय 
स्स्त्रयािंाठी, परदेिी व देिी जनतेच्या आर्वथक मदतीवर-देिग्यावंर 
बाधंिेिी भारतातीि एकमेव मोठी िंस्था होती. त्याचे शे्रय रमाबाईंकडे 
जाते, सिस्ती समिनऱ्याचंा आदिग जिा रमाबाईंिमोर होता, तिेच 
ईश्वरचंद्र सवद्यािार्र, महात्मा जोसतराव फ िे यािंारख्या, स्स्त्रयािंाठी 
कायग करिाऱ्या िमाजि धारकाचंाही आदिग त्याचं्यािमोर होता. 

चसरताथग िंपादनाचे, प रुषवर्ाचे िारे र्व्यविाय स्त्री-जीवनात 
आििारी आद्य प्रवतगक म्हिून पसंडता रमाबाईंचे नाव घ्यावे िार्ते, 
केडर्ाविारख्या रुक्ष प्रदेिात सवहीर खििे, ि रंुर् िाविे, बाधंकाम 
करिे अिी कामेही स्स्त्रया करीत. सतकडच्या जसमनीत पीक 
काढर्ण्यापािून छापखाना चािसवर्ण्यापयंतची िारी कामे स्स्त्रया करीत. 
केडर्ाव येथे रमाबाईंनी मसहिाचंा एक र्ावच विविा होता. या र्ावात 
नवऱ्याने िोडून सदिेल्या, उपेसक्षत, द ष्ट्काळग्रस्त अिा अनेक प्रकारच्या 
स्स्त्रया स्वतःच्या पायावर उभ्या राहून िन्मानाने जीवन जर्ू इस्च्छत 
होत्या. ‘जर्ातीि अधा भार् स्स्त्रयानंी र्व्यापिेिा आहे’ अिे म्हििाऱ्या 
रमाबाईंनी त्याचंी योग्य ती काळजी घेतिी व त्याचं्या भसवष्ट्याची तरतूद 
करून ठेविी. 



अंधािाठी ‘बातगमीिदन’ नावाचे स्वतंत्र घर रमाबाईंनी बाधंिे. 
रमाबाईंची म िर्ी मनोरमा स्वतः बे्रिसिपी सिकिेिी होती. अंधानंा 
िेखन-वाचनाची व सवसवध किा अवर्त करर्ण्याची िंधी रमाबाईंनी 
‘म सक्तिदन’ मध्ये सदिी. 

प्रकडर-र्ाटगन ही सिक्षि पिती आपल्याकडीि बािकािंाठी उपय क्त 
ठरेि. अिे वाटल्यावरून पसंडता रमाबाईंनी अमेसरकेत अिताना, त्याचें 
प्रसिक्षि घेतिे, व ही पिाती प्रथमतः भारतात अंमिात आिर्ण्याचा 
प्रयत्न केिा. काही क्रसमक प स्तकाचें भाषातंरही त्यानंी केिे होते, 
त्याचप्रमािे अनौपचासरक सिक्षि देिारी िाळा म्हिून ‘िारदािदन’ ही 
बािसवधवािंाठी चािसविेिी िाळा अमेसरकेतीि सिक्षिपितीचाच 
पसरपाक होता. 

सवसवध सठकािचा प्रवाि व वास्तर्व्य याम ळे रमाबाईंनी अनेक भाषा 
आत्मिात केल्या होत्या. िामासजक पसरस्स्थतीची मासहती करून 
घेर्ण्यािाठी, तिेच, नवे ज्ञान प्राप्त करून घेर्ण्यािाठी भाषाचंी अििेिी 
आवश्यकता व महत्तव त्यानंी ओळखिे होते. याच सनवडीतून त्या ग्रीक व 
सहब्र ूभाषा सिकल्या व ‘पसवत्र बायबि’ चे मराठी भाषातंर करर्ण्याचे मोठेच 
कायग त्यानंी सिरावर घेतिे. मूळ सहब्र ूव ग्रीक भाषेतीि ‘बायबि’ मराठीत 
आििारी पसंडता रमाबाई ही पसहिी भारतीय मसहिा आहे. ‘पसवत्र 
बायबि’ ची जर्भरातीि भाषातंरे प रुष असधकाऱ्यानंी-धमासधकाऱ्यानंी 
केिेिी आहेत, पसंडता रमाबाई ही सिस्ती-जर्तातीि पसहिी मसहिा 
आहे, हे सविेषत्वाने नमूद करावयाि हवे. 

सवसवध भाषा आत्मिात केिेल्या अिल्या तरी प्रहदी ही राष्ट्रभाषा 
अिावी अिा रमाबाईंचा आग्रह होता. खादीचे कपडे वापरर्ण्यावरही 
त्याचंा भर होता. ‘पसवत्र बायबि’ चे भाषातंर करताना भारतीय िंकल्पना 
नाकारिाऱ्या रमाबाई आपिा पोषाख, आहार, भाषा याबाबतीत मात्र 
पूिगतः भारतीय रासहल्या. 



र्ोडिे भटजी वरिईकर याचें ‘माझा प्रवाि’ हे मराठी िासहत्यातीि 
पसहिे प्रवािविगन र्ििे जाते. त्यातीि प्रवाि १८५७ चा अििा; तरी ते 
१९०७ िािी प्रसिि झािेिे आहे. तथासप पसंडता रमाबाईंचे ‘इंग्िंडचा 
प्रवाि’ हे प्रवािविगन १८८३ मध्ये प स्तकरूपाने प्रसिि झािेिे आहे. 
मराठीतीि ते पसहिे परदेि प्रवािविगन म्हिावे िारे्ि. सिवाय ते 
पत्ररूप अिल्याने तत्कािीन पसरस्स्थतीचे पडिादही त्यात उमटिेिे 
आहेत. 

पसंडता रमाबाई स्वतः कानाने अधू होत्या. त्याचं्या वैद्यकीय 
सिक्षिातीि तो मोठाच अडिर होता. मात्र त्याचंा ‘आतिा-आवाज’ 
त्यानंा स्पष्टपिे ऐकू येत होता. प्रदूसषत िामासजक वातावरिात, असनष्ट 
रूढीपरंपरात जखडून पडिेल्या अनेकानंा बाहेर काढून त्याचंी मने 
सनरोर्ी करर्ण्याचे, त्यानंा आरोग्य देर्ण्याचे काम त्यानंी केिे. एका वेर्ळया 
रीतीने हे वैद्यकीय कायगच त्यानंी केिे. 

केवळ धमातराम ळे पंसडता रमाबाई प्रहदू िमाजाचे िक्ष्य ठरिी. 
सिस्ती धमगस्वीकार केिेिा अििा; तरी कोित्याही सिस्ती पंथातीि 
प रोसहतिाही त्यानंी नाकारिी. त्याम ळे कॅथसिक या पथंािह अनेक 
प्रोटेस्टंट पंथानंीही सतिा आपिे मानिे नाही. रमाबाईंनी सिस्त आसि 
त्याची सिकवि व त्यान िार आचरि स्वीकारिे होते. सिस्तापयंत 
पोहोचर्ण्यािाठी कोिा मध्यस्थाची र्रज त्यानंा वाटिी नाही. आपिे 
आत्मबळ आसि आध्यास्त्मक िक्ती यावर आपल्या सवरोधकािंी व आपल्या 
िमथगकािंीही त्या िडेतोडपिे, स्वच्छ सवचारासनिी व मतस्वातंत्र्यािा, 
आसवष्ट्कार स्वातंत्र्यािा कोित्याही प्रकारचा धक्का िार्ू सदिा नाही. 
आपल्या सवि िा सवचाराचें िोने त्यानंी िेवटपयंत जपिे. त्याम ळेच त्याचें 
र्व्यसक्तमत्तव झळाळून सनघािे. आय ष्ट्याच्या िंध्याकाळी जरी त्या पूिगपिे 
सिस्तावर सविंबनू होत्या, तरीही त्याचं्या िामासजक कायावर त्याचा 
झाकोळ उमटिा नाही. त्यानंी मानवता म्हिून ओळखर्ण्यािाठी केिेिी 



प्रयत्नाचंी पराकाष्ठा याम ळे त्याचें र्व्यसक्तमत्तव िदैव उजगस्वि अिेच 
रासहिे आहे. 



पंशिता रमाबाईचंा जीविपट 

२३ एसप्रि १८५८ — कनाटकातीि माळहेरंब येथे जन्म. 
  मूळ नाव : रमा डोंर्रे. 
ज िै १८७४ — वडीि, अनंतिास्त्री डोंर्रे याचंा मृत्यू. 
ऑर्स्ट १८७४ — मातोश्री, िक्ष्मीबाई डोंर्रे याचंा मृत्यू. 
सडिेंबर १८७५ — थोरिी बहीि, कृष्ट्िाबाई सहचा मृत्यू. 
१८७५ ते १८७८ — बधूं श्रीसनवाि िास्त्रींबरोबर भारतभ्रमि. 
१८७८ — किकत्ता येथे आर्मन व 
  तेथे ‘पसंडता रमाबाई िरस्वती’ ही पदवी 

प्राप्त. 
८ मे १८८० — बधूं श्रीसनवाि िास्त्री याचें सनधन. 
१३ जून १८८० — बाब ूसबसपन सबहारी मेधावी याचं्यािी सववाह. 
१६ एसप्रि १८८१ — कन्या, मनोरमा सहचा जन्म. 
४ फेब्र वारी १८८२ — सबसपन सबहारी मेधावी याचें सनधन. 
माचग १८८२ — रमाबाईंचे कन्येिह प र्ण्यात आर्मन. 
१ मे १८८२ — प र्ण्यात ‘आयग मसहिा िमाज’ ची स्थापना. 
३० नोर्व्हेंबर १८८२ — म ंबईत ‘आयग मसहिा िमाज’ ची स्थापना. 
१८८२ — ‘स्त्रीधमगनीती’ हे पसहिं मराठी प स्तक 

प्रकासित. 
फेब्र वारी १८८३ — ‘हंटर एज्य केिन कसमिन’ िमोर िाक्ष. 
२० एसप्रि १८८३ — मनोरमेिह इंग्िंडिा प्रयाि. 
१७ मे १८८३ — इंग्िंडमधीि ‘िेंट मेरीज होम’ वॉर्ण्टेज येथे 

प्रवेि. 
१८८३ — ‘माझा इंग्िंडचा प्रवाि’ हे पत्ररूप िेखन 

प स्तकरूपाने प्रकासित. 
२९ ििेंबर १८८३ — सिस्तीधमगस्वीकार. 
१७ फेब्र वारी — इंग्िंडहून अमेसरकेि प्रयाि. 



१८८६ 
६ माचग १८८६ — अमेसरकेत आर्मन. 
१८८७ — सफिाडेस्ल्फयात वास्तर्व्य. अमेसरकेतीि 

अनेक  
सठकािी प्रवाि व र्व्याख्याने. 

  अमेसरकन ‘रमाबाई अिोसिएिन’ ची 
स्थापना. 

१८८८ — ‘The High Caste Hindoo Woman’ हे 
प स्तक प्रकासित. 

 



 
११ नोर्व्हेंबर १८८८ — चीन व जपानमार्े परतीच्या प्रवािाि 

प्रारंभ. 
फेब्र वारी १८८९ — किकत्ता येथे आर्मन. 
माचग १८८९ — प र्ण्यात आर्मन. 
११ माचग १८८९ — म ंबईत ‘िारदािदन’ ची स्थापना. 
१८८९ — ‘य नायटेड स्टेटिची िोकस्स्थती आसि 

प्रवािवृत्त’ 
  हे मराठी प स्तक प्रकासित. 
सडिेंबर १८८९ — ‘इंसडयन नॅिनि कागेँ्रि’ िमोर भाषि 

करिारी पसहिी स्त्री प्रसतसनधी. 
२६ ज िै १८९१ — ‘िारदा िदन’ प र्ण्याि हिसविे. 
१८९६ ते १८९७ — द ष्ट्काळातीि मदत कायग. 
जानेवारी ते —  
ऑर्स्ट १८९८ — अमेसरकेिा द िऱ्यादंा भेट. 
२४ ििेंबर १८९८ — केडर्ाव येथे ‘म सक्तिदन’ चा ि भारंभ. 
१९००-१९०५ — सिस्तीधमग प्रिाराचे व धार्वमक स्वरूपाच्या 

िेखनाचे कायग. 
१९०५-१९२२  — ‘बायबि’ भाषातंराचे कायग. 
२४ ज िै १९२१ — कन्या मनोरमा सहचा मृत्यू. 
५ एसप्रि १९२२ — पसंडता रमाबाईंचा मृत्य.ू 



 

पंशिता रमाबाईचंी प्रशिद्ध झािेिी पुस्तके 
१.  देववािी पसरदेसवतम् ⟶ पसंडता रमाबाई सवरसचतं कार्व्यम् 

(िंस्कृत), 
   १८८१. एकूि २६ कडवी. 
 दोन िंस्कृत श्लोक ⟶ सिस्तसवषयक िंस्कृत श्लोक. 
२. स्त्रीधमगनीसत (मराठी) 

१८८२, 
  

 प्रकािक : वामन र्ोप्रवद रानडे, 
   ज्ञानप्रकािक, प िे, 
 पषृ्ठे : ८ + १४५ 
३. इंग्िंडचा प्रवाि 

(मराठी) १८८३ 
  

 प्रकािक : िदासिव पाडं रंर् केळकर, 
   इंसडयन सप्रप्रटर् छापखाना, 

म ंबई, 
 पषृ्ठे : ४७ 
४. वेदातंिार (प्रहदी अन वाद) १८४३-(िेखरूपाने िंग्रसहत) 
५. The High Caste Hindoo Woman (इगं्रजी) १८८७ 
 प्रकािक : सफिाडोस्ल्फया, अमेसरका 
 पषृ्ठे : १९ + ५१ 
६. य नायटेड स्टेटिची िोकस्स्थती आसि प्रवािवृत्त (भार्-१) 

मराठी १८८९ 
 प्रकािक : म ंबई सनिगयिार्र छापखाना 
 पषृ्ठे : ३६० 
७. िािेय क्रसमक प स्तके (भाषातंर) (इंग्रजीतून मराठी) १८९२ 
 िारदीय वाचनपाठ, प्रथमपाठ 



 प्रकािक : पसंडता रमाबाई, आकग नेज 
छापखाना, प िे 

८. Famine Expepince in India (इंग्रजी) १९०० 
९. यीिूजीके र्ीत (प्रहदी) १९०२ 
 १९०४ ते १९०५ या काळात प्रसिि झािेिी प स्तके 

प ढीिप्रमािे :- 
१०. देव प्रीती आहे (मराठी) 
११. मी सकती िोिू (मराठी) 
१२. रोजचा उजेड (मराठी) 

 



 
१३. उद्या येिार आहे (मराठी) 
१४. पसवत्र आत्म्याने व अग्नीने बासप्तज्मा (मराठी) १९०६ 
१५. आत्मे प्रजकिे (भाषातंर) (इंग्रजीतून मराठी) १९०८, पषृ्ठे : 

१२२ 
१६. इबरी र्व्याकरि- १९९८ (सहब्र ूभाषेचे र्व्याकरि), पषृ्ठे १९०८ 
१७. एक र्ोष्ट (मराठी) १९०८ 
१८. िास्त्रकथा (मराठी) 
१९. प्रभ ूयेिूचे चसरत्र – १९१३ (मराठी), पृष्ठे ३६० 
२०. जाजग म ल्लरची िाक्ष- (मराठी) १९९४, पषृ्ठे ४१ 
२१. येिू येिार आहे (भाषातंर) (इंग्रजीतून मराठी) १९१६ 
२२. िकाळ िंध्याकाळची प्राथगना (मराठी) १९१६ 
२३. भसवष्ट्यकथा- १९१७ (मराठी) पषृ्ठे ७ + २४७ 
२४. A Testimony (इंग्रजी) १९१७, पषृ्ठे ५६ 
२५. माझी िाक्ष (भाषातंर), इंग्रजीतून मराठी अन वाद: रेर्व्ह. आर. 

जोिी, 
 केडर्ाव. पसहिी आवृत्ती : १९६८, द िरी आवृत्ती : १९७० 
 अन वाद- समि. आर. आढाव, पषृ्ठे ५५ 
२६. र्ीते (प स्तक द िरे)१९१७, पषृ्ठे : ७४ 
२७. पसवत्र िास्त्रातीि र्ीते (सहब्रमूधून मराठी भाषातंर) १९१९, पषृ्ठे 

: १२३ 
२८. मूळज्ञान- (द िरी आवृत्ती) १९२१, पृष्ठे: ९५ 
२९. र्ीताचंी स्वरमासिका- १९२१, पषृ्ठे ४१ 
३० पसवत्र िास्त्र (सहब्र ूव ग्रीक या मूळ भाषातूंन मराठीत भाषातंर) 
 १९२४ िािी प्रसिि, पषृ्ठे: १७१७ 
३१. Mukti Prayer Bells & News letter (इंग्रजी वातापत्र) 
३२. Letters & Correspondence Of Pandita Ramabai 



 १८८४-१९०४ पयंतचा पत्रर्व्यवहार, पषृ्ठे ३६ + ४३५ 
 प्रकािक  : िसचव, महाराष्ट्र राज्य िासहत्य व िंस्कृती 
 मंडळ, म ंबई १९७७ 

 



महाराष्ट्र राज्य िाशहत्य ाशि िंस्कृती मंिळ, मंुबई 
महाराष्ट्राचे शिल्पकार योजिेअतंगगत माशिकेतीि चशररगं्रथ 
१)  एि.एम. जोिी श्री. र्.प्र. प्रधान रु.

 ४०/
- 

२)  िाने र् रुजी श्री. राजा 
मंर्ळवेढेकर 

रु.
 ४०/
- 

३)  दादा धमासधकारी श्रीमती तारा 
धमासधकारी 

रु.
 ४०/
- 

४)  क्रासंतप्रिह नाना पाटीि श्री. भारत पाटिकर रु.
 ४०/
- 

५)  डॉ. सवठ्ठिराव सवखेपाटीि श्री. सिवाजी िावंत रु.
 ३५/
- 

६)  िंकरराव सकिोस्कर श्रीमती िातंा 
सकिोस्कर 

रु.
 ४०/
- 

७)  मामािाहेब जर्दाळे श्री. व.न. इंर्ळे रु.
 ४५/
- 

८)  तंट्या सभल्ल श्री. बाबा भाडं रु.
 ४५/
- 

९)  यिवंतराव चर्व्हाि श्री. सवठ्ठिराव रु.



पाटीि  ४०/
- 

१०)  दादािाहेब फाळके श्री. बापू वाटवे रु.
 ३५/
- 

११)  ताराबाई प्रिदे श्री. इंद्रसजत 
भािेराव 

रु.
 २५/
- 

१२)  तेजस्स्वनी असहल्याबाई 
होळकर 

िौ. सवजया 
जहासर्रदार 

रु.
 ४५/
- 

१३)  तकग तीथग िक्ष्मििास्त्री 
जोिी 

डॉ. अरंुधती 
खंडकर 

रु.
 ४०/
- 

१४)  स्वातंत्र्यवीर िावरकर श्री. ि धाकर 
देिपाडें 

रु.
 ४०/
- 

१५)  ब.ॅ राजाभाऊ खोब्रार्डे श्री. र्व्ही.डी. मेश्राम रु.
 ३५/
- 

१६)  स्वामी रामानंद तीथग श्री. प्रकाि मेदककर रु.
 ४५/
- 

१७)  पठे्ठ बापूराव श्री. चंद्रक मार निरे् रु.
 ४५/
- 

१८)  भाई उिवराव पाटीि श्री. व. न. इंर्ळे रु.



 ५५/
- 

१९)  धोंडो केिव कवे डॉ. न.म. जोिी रु.
 ४०/
- 

२०)  िोकसहतवादी डॉ. सनमगिक मार 
फडक िे 

रु.
 ४०/
- 

२१)  यद नाथ थते्त डॉ. म .ब. िहा रु.
 ४०/
- 

२२)  र्ोप्रवदभाई श्रॉफ डॉ. सवजय सदवाि रु.
 ४५/
- 

२३)  िोककवी िाहीर रामजोिी डॉ. सिरीष र्ंधे रु.
 ४५/
- 

२४)  विंतराव नाईक डॉ. उत्तम रुद्रवार रु.
 ३५/
- 

२५)  महात्मा फ िे श्री. श्रीराम र् ंदेकर रु.
 ४०/
- 

२६)  स्वातंत्र्यिेनानी त ळिीदाि 
जाधव 

श्री. र्व्यंकटेि 
कामतकर 

रु.
 ४६/
- 

२७)  ना.र्. र्ोरे श्री. र्.प्र. प्रधान रु.



 ३५/
- 

२८)  िंकरराव चर्व्हाि डॉ. ि रेि िावंत रु.
 ४५/
- 

मंिळाची प्रकाििे शमळण्याची 
शठकािे 

अशधक माशहती/चौकिीिाठी 

िवग िािकीय गं्रथ भाडंार 
म ंबई/प िे/नार्पूर/औरंर्ाबाद व 
महाराष्ट्रातीि प्रम ख गं्रथसवके्रते 

िसचव, 
महाराष्ट्र राज्य िासहत्य आसि 
िंस्कृती मंडळ, 
प .ि. देिपाडें किा अकादमी. 
द िरा मजिा, रवींद्र नाट्य 
मंसदर इमारत, 
ियानी मार्ग, प्रभादेवी, म ंबई- 
४०००१४ 
दूरध्वनी – 
२४२२६१५६/२४३२५९२९ 

 



 
महाराष्ट्र राज्य िाशहत्य ाशि िंस्कृती मंिळाची प्रकाििे 

१)  महाराष्ट्राचा इसतहाि िा.ंभा. देव  
 प्रारै्सतहासिक महाराष्ट्र   
 (खंड पसहिा भार् – १)  रु.

 १२७/
- 

२)  महाराष्ट्राचा इसतहाि िंपादक र्ो. त्र्यं. 
क िकिी 

 

 (मध्यय र्ीन कािखंड भार्-
१) 

 रु.
 १४५/
- 

३)  मध्यय र्ीन महाराष्ट्र प्रा. म.श्री. माटे  
 (िामासजक आसि 
िासं्कृसतक 

  

 जीवन)  रु. ७५/- 
४)  िमाजिास्त्रीय सवचारातीि अन वादक हेमकातं 

बळक ं दी 
 

 प्रम ख प्रवाह (भार् पसहिा)  रु.
 २९५/
- 

५)  प.ं जवाहरिाि नेहरू िंपादक बा.ह. 
कल्यािकर 

 

 र्व्यक्ती आसि कायग  रु.
 १४०/
- 

६)  भारताचा स्वातंत्र्यिढा डॉ. वा.ना. क बेर रु.



 १०९/
- 

७)  मराठी वाङ्मायकोि खंड-४ िमन्वय िंपादक रु.
 ३२०/
- 

  डॉ. सवजया 
राजाध्यक्ष  

 

८)  दादािाहेब र्ायकवाड िंपादक मंडळ रु. ६०/- 
 काि आसि कतृगत्व   

९)  भारतातीि आसदवािी वंि प्रा. सव.श्री. 
क िकिी 

रु.
 १२५/
- 

१०)  खानदेिातीि कृषक जीवन  डॉ. रमेि िूयगवंिी रु. ६०/- 
११)  िैंसर्क नीती आसि िमाज  श्रीमती िंक तिा 

क्षीरिार्र 
रु.
 १४५/
- 

१२)  मराठी वाङ्मीयकोि डॉ. र्ो. म. 
क िकिी 

रु.
 १३०/
- 

 खंड-२, भार् – १   
१३)  महाराष्ट्राचा इसतहाि डॉ. सव.र्ो. 

खोबरेकर 
रु.
 २७५/
- 

 मराठा कािखंड, भार्-१ 
(सिवकाि) 

  

मंिळाची प्रकाििे शमळण्याची 
शठकािे 

अशधक माशहती/चौकिीिाठी 



िवग िािकीय गं्रथ भाडंार 
म ंबई/प िे/नार्पूर/औरंर्ाबाद व 
महाराष्ट्रातीि प्रम ख गं्रथसवके्रते 

िसचव, 
महाराष्ट्र राज्य िासहत्य आसि 
िंस्कृती मंडळ, 
प .ि. देिपाडें किा अकादमी. 
द िरा मजिा, रवींद्र नाट्य मंसदर 
इमारत, 
ियानी मार्ग, प्रभादेवी, म ंबई- 
४०००१४ 
दूरध्वनी – 
२४२२६१५६/२४३२५९२९ 

 



िॉ. शिशिशिया कार्व्हािो 
 
डॉ. सिसिसिया कार्व्हािो या महाराष्ट्रातीि एक नामवंत कवसयत्री 

आहेत. आपिं जर्िंच त्यानंी आपल्या िब्दात थाटिेिं आहे. 
कार्व्यिेखनाबरोबर िसितर्द्य, कथा, िंिोधन, आस्वादन, िंपादन, 
िोकिासहत्यसवषयक अिा सवसवध प्रकारचं िेखन त्यानंी केिेिं आहे. 
त्याचें हे िेखन वाचक-रसिकसप्रय ठरिेिे आहे. िसित िेखनाबद्दि 
महाराष्ट्र राज्य िािनाचे दोन प रस्कार आसि अन्य अनेक प रस्कारानंी 
महाराष्ट्राने त्यानंा िन्मासनत केिेिे आहे. मराठी िासहत्याचे अध्ययन व 
महासवद्याियीन व सवद्यापीठ पातळीवरीि मराठी भाषा व िासहत्याचे 
अध्यापन त्यानंा िमृि करीत रे्िेिे आहे. 

फेब्र वारी २००० या वषी नासिक येथे झािेल्या सिस्ती िासहत्य 
िंमेिनाचे अध्यक्षपद त्यानंी भषूसविेिे अिून, महाराष्ट्र राज्य 
पाठ्यप स्तक मंडळातफे प्रकासित झािेल्या ‘य वकभारती’ (इयत्ता 
अकरावी) या पाठ्यप स्तकाचे िंपादक म्हिून त्याचें कायग, जार्सतक 
मराठी अकादमीतफे जर्भरातीि मराठी माििानंा एकत्र आिर्ण्याच्या 
कामी ‘िोध मराठी मनाचा’ या कायगक्रमातंर्गत केिेिे कायग मोिाचे ठरिे 
आहे. स्थासनक व राज्यपातळीवरीि मराठी भाषेची िेवा व िामासजक 
प्रबोधनपर कायातीि त्याचंा िसक्रय िहभार् नेहमीच पे्ररिादायी ठरिेिा 
आहे. 

पसंडता रमाबाईंच्या प्रर्त सवचाराचंा वारिा चािविारी व स्स्त्रयाचं्या 
प्रश्नावंरीि प्रबोधनकती म्हिून सिसिसिया कार्व्हािो याचें ‘महाराष्ट्राचे 
सिल्पकार : पंसडता रमाबाई’, या प स्तकाचे स्वार्त होईि अिी आिा 
आहे. 

 
 


