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ज्या काळात स्त्रीला समाजात मनाचे स्त्थान ममळत नव्हते ; मिक्ाांपासून आणि स्त्वातांत्र्यापासून दरू ठेवून स्त्रीला 
परावलांबी आणि परतांर ठेवले जात होते त्या काळात साववरीबाईचा जन्म झाला . पढेु मार साववरीबाईना, 
ज्योततबा फुले याांचा उदार दृष्टी कोि असल्याने , स्त्वतःचे व्यक्ततमत्व घडववण्याची सांधी प्राप्त झाली. 

महारष्रातील महान समाज सुधारक व दमलताांचे उद्धारकते महात्मा ज्योततबा फुले याांच्या 
सांघर्षमय  समाजसुधारिाच्या कायाषत त्याांना ंाांद्याला ंाांदा लावनू स्त्री – मिक्ि व दमलत्धारक कायष 
करिाऱ्या त्याांच्या सौभाग्यवती साववरीबाई फुले या सातारा क्जल्हातील मिरवळपासून जवळच असलेल्या 
नायगावच्या ंांडोजी नेवसे पाटील याच्या घरी ३ जानेवारी १८३१ रोजी साववरी हह कन्या जन्मली . त्याची हह 
एकुलती एक लाडकी मुलगी होती. त्या काळात बालवववाहाची परत होती. त्यामुळे साववरी सात वर्ाषची होताच 
ततच्यासाठी नवरामुलगा िोधण्यासाठी मोहीम सुरु झाली. मिवाय साववरी हाडापेराने मजबतू आणि थोराड 
असल्याने साववरीबाईच्या आई – वडीलाांनी मोहीम जरात सुरु केली. नेवसे पाटील आणि धनकवडीचे पाटील 
याांचा घरोबा होता. त्यातनू ज्योततबा बारा वर्ाषचे आणि साववरीबाई नऊ वर्ाषच्या  होत्या . 

साववरीबाई आणि ज्योततबा याांना अपत्य नव्हते . त्याांनी यिवांत  नावाचा मुलगा आणि त्याच्या ववधवा आईला 
आपल्या घरी साभाळले. पढेु साववरीबाईनी ज्योतीबािी ववचाममषनय करून यिवांतलाच दत्तकच घेतले . 
यिवांतच्या ंऱ्या आईला साववरीबाईंनी अत्यांत पे्रमाने वागववले हह त्याांच्या मनाच्या मोठेपिाची साक् . 
साववरीबाईंना बालपिी घरच्याकडून मिक्िासाठी प्रोत्साहन ममळिे त्या काळात ितयच नव्हते. साववरीबाईना 
मार बालवयापासून मिकावे असे मनातून वाटत होते. 

ज्योततबाबरोबर साववरीबाईंना वववाह झाल्यावर त्याांना तत्याांच्या मनातील इच्छा पिूष करण्याची सांधी चालून 
आली ज्योततबाच्याच मानाने क्स्त्रयाांना मिकावे असा ववचार केलेला असल्यामुळे त्याांनी आपल्या पत्नीपासूनच 
स्त्रीमिक्िाला आरांभ  केला होता. ज्योतीबाांच्या वडीलाांनी आपल्या मुलाच्या मिक्िाबाबद्च ववरोध प्रकट केला 
होता. ततथे सुनेच्या मिक्िाला ते नकार देतील यात काय आश्चयष .  पि ज्योतीबाच्या मुलीांसाठी िाळा 
काढण्याचा ववचार तनक्श्चत झाला . त्यमुळे त्याचा आरांभ त्याांनी आपल्या पत्नीपासूनच  म्हिजे साववरीबाईन 
पासूनच केला. िेतात करताांनाच झाडांाली बसून काळ्या मातीत अक्रे गगरवत साववरीबाई मिकू लागल्या . 
या मध्ये प्रगती झाल्यावर त्याांनी एका सरकारी िाळेत प्रवेि घेवनू पुढचे मिक्ि चालू ठेवले . 

१४ जानेवारी १८४८ साली ज्योतीबाांनी पुण्यास मुलीांची पहहली िाळा काढली. पि मुलीना मिकवयाचे धाडस 
करायला कुिी मिक्क पढेु येईना . तेव्हा साववरीबाई िाळेत जावनू मुलीना मिकवू लागल्या . बाय्कैनी मिकिे 
हे महापाप . आणि त्याांना मिकविे हे तर महाभयांकर पाप, असे त्या काळी सवषच समाज समजत असल्याने, 

साववरीबाई िाळेत मुलीना मिकवायला जाऊ लागल्या की पुण्यातले अततकमषठ लोकां  त्याचावर दगड, िेि, 

गचंल वैगरे फेकीत. पि साववरीबाईना या सवष छळाला िाांतपिे तोंड देवनू मुलीना मिक्ि देण्याचे कायष चालू 
ठेवले . साववरीबाई आणि ज्योततबा फुले याांनी नांतर दोन िाळा काढल्या . त्या व्यवक्स्त्थत चलल्या पुिे येथील 
हे मिक्ि कायष पाहून १९५२ म्स्त्ध्ये इांग्रज सरकारने फुले पतीपत्नीचा मेजर कॅन्डी याांच्या हस्त्ते जाहीर सत्कार 
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केला आणि िाळाांना सरकारी अनदुानही जाहीर केला . भारतातल्या मुलीना पहहल्या िाळेतील या पहहल्या 
मिक्षक्केने आपले मिक्ि देण्याचे व्रत चालूच ठेवले. 

पि हे सवष त्या पतीच्या पावलावर पावूल टाकून अांधपिे करीत नव्हत्या , तर त्या कायाषवर त्याची तनष्टा होती 
, म्हिनू पतीतनधनानतरही त्याांनी सत्यिोधक समाजाचे ‘समता आांदोलन’ पुढे चालू ठेवले . साववरीबाई 
मिकल्या तेव्हा त्याच्या ठायी असिारया कववमनाला जे काही आढलले ते त्याांनी कववता आणि अभांगाच्या 
रुपात िब्दबद्ही  केले. १८५४ साली त्याचा ‘काव्यफुले’ हा काव्यसांग्रह प्रमसद्ध झाला. ‘मातोश्री साववरीबाईंचे 
भार्िे व गािी ‘ या नावाने पसु्त्तकही १८९१ मध्ये प्रमसद्ध करण्यात आले . ककते्तक कववतात तनसगाषची 
मनोरम वनेही आलेली आहेत. काव्यलेंनाप्रमािेच त्याांनी ‘गहृहिी’ या मामसकात लेंही मलहहले . त्याच्या 
लेंनाला स्त्वानुभवाचा भतकम आधार असल्याने ते लेंन पररिामकारक झाले आहेत. 

साववरीबाईनी  ज्योतीबाांच्या सवष कायाषत हहरीरीने भाग घेतला क्स्त्रयाांनी मिकावे हे त्याांचे ब्रीद वातय होते. 
अनाथना आश्रय ममळवा हह त्याची कायषक्ेर त्याांच्या श्रद्धेने प्रभावी झाली . सामक्जक कायाषत पढुाकार घेिे हे 
त्याांचे ध्येय होते. त्यामुळेच १८७६ – ७७ मधल्या दषु्काळात त्याांनी ंपू कष्ट केले . पुढे १८९७ मध्ये प्लेगची 
भयांकर साथ आली असताना त्याांनी आपल्या स्त्वतः च्या प्रकृतीचीही पवाष न करता प्लेगची लागि 
झालेल्याांसाठी काम केले . ददैुवाने त्या स्त्वतःच प्लेगच्या भीर्ि रोगाने बळी  ठरल्या. आणि १० माचष १८९७ 
मध्ये त्याांना मतृू आला. समजातल्या हदन  : दमलताांना मायेने जवळ करिाऱ्या, क्स्त्रयाांना मिक्ि ममळावे म्हिनू 
धडपदनाऱ्या साववरीबाई ंयाष अथाषने ज्योततबाच्या सहचरिी म्हिनू िोभल्या . त्याच्या थोर सामक्जक कायष 
ववर्याची कृतध्नता म्हिनू १९९५ पासून ३ जानेवारी हा साववरीबाईचा जन्महदन हा “बलीकाहदन ” म्हिनू 
साजरा केला जातो. 
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सावित्रीबाई फुले  
 

साववरीबाई फुले (जन्म : नायगाव-सातारा क्जल्हा, जानेवारी ३, इ.स. १८३१ – मतृ्यू : पुिे, माचष १०, इ.स. १८९७) 
या मराठी मिक्िप्रसारक, समाजसुधारक महहला होत्या. महाराष्रातील स्त्रीमिक्िाच्या आरांमभक टप्प्यात त्याांचे 
पती जोततबा फुले याांच्यासह त्याांनी मोठी कामगगरी बजावली.समाजात स्त्री-परुुर् समानता प्रस्त्थावपत 
करण्यासाठी स्त्रीमुतती आांदोलनात सवषस्त्व वाहून घेिारे भारतीय  इततहासातले जोतीराव व साववरीबाई फुले हे 
पहहले दाांम्पत्य होय. 
चरित्र : – 

साववरीबाईंच्या आईचे नाव लक्ष्मीबाई व वडडलाांचे नाव ंांडोजी नेवसे पाटील हे गावचे पाटील . इ.स. १८४० 
साली जोततराव फुले याांच्यािी साववरीबाईंचा वववाह झाला. लग्नाच्या वेळी साववरीबाईंचे वय नऊ, तर 
जोततरावाांचे वय तेरा होते. साववरीचे सासरे गोववांदराव फुले हे मुळचे फुरसुांगीचे क्ीरसागर, परांतु पेिव्याांनी त्याांना 
पुण्यातील फुलबागेची जमीन बक्ीस हदली म्हिनू ते पणु्याला येऊन राहहले व फुलाांच्या व्यवसायावरून त्याांना 
फुले हे आडनाव ममळाले.साववरीबाईंचे पती जोततराव याांना लहानपिापासूनच आईचे पे्रम लाभले नाही. त्याांची 



मावस बहीि सगुिा-आऊ याांनीच त्याांचा साांभाळ केला होता. सगुिाऊ एका इांग्रज अगधकाऱ्याच्या मुलाच्या दाई 
म्हिनू काम करायच्या. त्याांना इांग्रजी कळायचे व बोलताही यायचे. त्याांनी आपल्या या ज्ञानाचा उपयोग 
जोततरावाांना पे्रररत करण्यासाठी केला. जोततरावही मिक्िाकड े आकवर्षत झाले. साववरीबाईंना णिश्चन 
ममिनऱ्याांनी लग्नापवूी हदलेले एक पसु्त्तक त्या सासरी घेऊन आल्या होत्या. त्यावरून जोततरावाांनाही एक नवा 
मागष सापडला त्याांनी स्त्वतः मिकून साववरीबाईंना मिकवले. सगुिाऊ तर सोबत होतीच. दोघीांनी रीतसर मिक्ि 
घेतले. 
१ मे, इ.स. १८४७ रोजी साववरीबाईंनी सगुिाऊला मागासाांच्या वस्त्तीत एक िाळा काढून हदली. ही त्याांची पहहली 
िाळा. सगुिाऊ तेथे आनांदाने व उत्साहाने मिकवू लागल्या. पढेु ही पहहली िाळा मध्येच बांद पडली. 
१ जानेवारी, इ.स. १८४८ रोजी मभड े वाड्यात जोततराव आणि सववरीबाईंनी मुलीांची िाळा काढली.१८४८ साल 
सांपेपयतं ही सांख्या ४०-४५ पयतं जाऊन पोहोचली. या यिस्त्वी िाळेचे स्त्वागत सनातनी उच्च विीयाांनी “धमष 
बुडाला…. जग बुडिार…. कली आला….” असे साांगून केले. सनातन्याांनी ववरोध केला. अांगावर िेि फेकले. काही 
उन्मत्ताांनी तर अांगावर हात टाकण्याची भार्ा केली. अनेक सांघर्ष करत हा मिक्िप्रसाराचा उपक्रम चालूच 
राहहला. घर सोडावे लागले.अनेक आघात होऊनही साववरीबाई डगमगल्या नाहीत.ज्या काळात स्त्रीला समाजात 
मानाचे स्त्थान ममळत नव्हते ; मिक्िापासून आणि स्त्वातांत्र्यापासून दरू तेवून स्त्रीला परावलांबी आणि परतांर 
ठेवले जात होते 

पुढे मार साववरीबाईना, ज्योततबा फुले याांचा उदार दृष्टीकोि असल्याने स्त्वताचे व्यक्ततमत्व घडववण्याची सांधी 
प्राप्त झाली .मिक्िाच्या प्रसारासाठी अन्य सामाक्जक क्ेराांतही काम करिे गरजेचे आहे, क्स्त्रयाांचा आत्मववश्वास 
वाढविे गरजेचे आहे हे साववरीबाईंनी समजनू घेतले . पि हे सवष त्या पतीच्या पावलावर पावूल टाकून अांधपिे 
करीत नव्हत्या , तर त्या कायाषवर त्याची तनष्टा होती , म्हिनू पतीतनधनानतरही त्याांनी सत्यिोधक समाजाचे 
‘समता आांदोलन’ पुढे चालू ठेवले . साववरीबाई मिकल्या तेव्हा त्याच्या ठायी असिारया कववमनाला जे काही 
आढलले ते त्याांनी कववता आणि अभांगाच्या रुपात िब्दबद्ही केले. १८५४ साली त्याचा ‘काव्यफुले’ हा 
काव्यसांग्रह प्रमसद्ध झाला. ‘मातोश्री साववरीबाईंचे भार्िे व गािी ‘ या नावाने पुस्त्तकही १८९१ मध्ये प्रमसद्ध 
करण्यात आले . ककते्तक कववतात तनसगाषची मनोरम वनेही आलेली आहेत. काव्यलेंनाप्रमािेच त्याांनी ‘गहृहिी’ 
या मामसकात लेंही मलहहले . त्याच्या लेंनाला स्त्वानुभवाचा भतकम आधार असल्याने ते लेंन 
पररिामकारक झाले आहेत. 
बाला-जरठ वववाहप्रथेमुळे अनेक मुली वयाच्या बारा-तेराव्या वर्ी ववधवा व्हायच्या. ब्राह्मि समाजात ववधवा-
पुनववषवाह अक्जबात मान्य नव्हता. पतीच्या तनधनानांतर अिा ववधवाांना सती जावे लागे ककां वा मग त्याांचे 
केिवपन करून कुरूप बनववले जाई.ववरोधाचा अगधकार नसलेल्या या ववधवा मग कुिातरी नराधमाच्या मिकार 
बनत. गरोदर ववधवा म्हिनू समाज छळ करिार, जन्माला येिाऱ्या मुलाला यातनाांमिवाय काहीच ममळिार 
नाही अिा ववचाराांनी या ववधवा आत्महत्या करत ककां वा भू्रिहत्या करत.फसलेल्या वा बलात्काराने गरोदर 
राहहलेल्या ववधवाांचे त्या बाळांतपि करत. गहृातील सवष अनाथ बालकाांना साववरीबाई आपलीच मुले मानत. याच 
हठकािी जन्मलेल्या कािीबाई या ब्राह्मि ववधवेचे मूल त्याांनी दत्तक घेतले. त्याचे नाव यिवांत ठेवले. 
केिवपन बांद करण्यासाठी नामभक समाजातील लोकाांचे प्रबोधन करिे व त्याांचा सांप घडवनू आििे, 

पुनववषवाहाचा कायदा व्हावा यासाठी प्रयत्न करिे अिी अनेक कामे साववरीबाईंनी कल्पकतेने पार पाडली. 
सत्यिोधक समाजाच्या कायाषतही साववरीबाईंचा मोठा सहभाग असे.महात्मा फुले याांच्या तनधन (इ.स. १८९०) 
झाला. त्यानांतर साववरीबाईंनी सत्यिोधक समाजाच्या कायाषची धुरा वाहहली. आपल्या ववचाराांचा प्रसार त्याांनी 



आपल्या साहहत्याच्या माध्यमातनू केला. ‘काव्यफुले’ व ‘बावनकिी सुबोध रत्नाकर’ हे काव्यसांग्रह त्याांनी मलहहले. 
पुढील काळात त्याांची भार्िेही प्रकामित करण्यात आली.इ.स. १८९६ साली दषु्काळ पडला. पोटासाठी 
िरीरववक्रय करिाऱ्या बाया-बापड्याांना दषु्टाांच्या तावडीतनू सोडवून त्याांनी त्याांना सत्यिोधक कुटुांबाांत आश्रयास 
पाठववले. त्याांच्या कायाषला हातभार म्हिनू पांडडता रमाबाई, गायकवाड सरकार अिा लोकाांनी मदतीचा हात पढेु 
केला. 
इ.स. १८९६-९७ सालाांदरम्यान पुिे व पररसरात प्लेगच्या साथीने धुमाकूळ घातला. हा रोग सांसगषजन्य आहे हे 
कळल्यावर यातनू उद्भविारे हाल ओळंनू साववरीबाईंनी प्लेगपीडडताांसाठी पुण्याजवळ वसलेल्या ससािे याांच्या 
माळावर दवांाना सुरू केला. त्या रोग्याांना व त्याांच्या कुटुांबीयाांना आधार देऊ लागल्या. प्लेगच्या रोग्याांची सेवा 
करताना साववरीबाईंनाही प्लेग झाला. त्यातनू माचष १०, इ.स. १८९७ रोजी त्याांचे तनधन झाले. 
सामक्जक कायाषत त्याांचा पढुाकार असे. त्यामुळेच १८७६–७७च्या दषु्काळात त्याांनी ंपू कष्ट केले . समजातल्या 
हदन : दमलताांना मायेने जवळ करिाऱ्या, क्स्त्रयाांना मिक्ि ममळावे म्हिनू धडपदनाऱ्या साववरीबाई ंयाष अथाषने 
ज्योततबाच्या सहचरिी म्हिनू िोभल्या . त्याच्या थोर सामक्जक कायष ववर्याची कृतध्नता म्हिनू १९९५ 
पासून ३ जानेवारी हा साववरीबाईचा जन्महदन हा “बलीकाहदन ” म्हिनू साजरा केला जातो. 
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भाषण क्र : 2 

सावित्रीबाई फुले 

 
समाजात स्त्री-परुुर् समानता प्रस्त्थावपत करण्यासाठी स्त्रीमतुती आांदोलनात सवषस्त्व वाहून घेिारे 
भारतीय  इततहासातले जोतीराव व साववरीबाई फुले हे पहहले दाांम्पत्य होय. स्त्री मिक्िाच्या अग्रदतू आणि 
स्त्री स्त्वातांत्र्याांच्या प्रिेत्या साववरीबाई याांची आज 177 वी जयांती त्यातनममत्ताने त्याांना ही िब्दसमुने.... 
 
 अज्ञान, जातीभेद, स्त्रीपुरुर् भेदाभेद ममटववण्यासाठी पुले दाांम्पत्याांनी 1 जानेवारी 1848 रोजी पुिे 
येथे मुलीांची पहहली िाळा सुरु केली.  
दीडि ेवर्ाषपवूी स्त्री-परुुर् समता व सामाक्जक न्याय प्रस्त्थावपत करण्यासाठी चळवळ उभारुन तत्कालीन 
रुढीवप्रय समाज व्यवस्त्थेिी कडवी झुांज कोिी हदली, तर ती फुले दाांम्पत्याने. बालवववाहाला ववरोध करुन त े
थाांबले नाहीत, तर ववधवाांचा पनुववषवाह करण्याच ेसामाक्जक उत्तरदातयत्व त्याांनी मोठ्या हहकमतीने पार 
पाडलां. ववधवाांच्या पनुववषवाहास मान्यता ममळण्यासाठी त्याांनी इांग्रज सरकारपढेु आग्रही मागिी केली आणि 
या सामाक्जक कायाषत फुले दाांम्पत्याांना यि येऊन त्यास 1856 मध्ये मान्यता ममळाली. 
 
मिक्षक्का, लेणंका, कववतयरी, माता, समाजसेववका अिा ववववध भमूमकेतनू साववरीबाईंनी समाजातील 
गोरगरीब, दबुषल घटकाांची सेवा करण्यात आपले सारां आयषु्य पिाला लावलां. समाजातलां स्त्रीदास्त्यत्व 
ममटववण्यासाठी क्स्त्रयाांनी मिकून सवरुन स्त्वावलांबी बनावां, म्हिजे त्याांना आपल्या ंऱ् या िततीची ओळं 
होऊन परुुर्प्रधान समाजाची गलुामगगरी पत्करण्याची वेळ येिार नाही, असां ठाम मत त्याांनी क्स्त्रयाांपढेु 



माांडलां.  
 
अज्ञान, जातीभेद, स्त्रीपरुुर् भेदाभेद ममटववण्यासाठी पलेु दाांम्पत्याांनी 1 जानेवारी 1848 रोजी पिेु येथ े
मलुीांची पहहली िाळा सरुु केली. ही िाळा पढेु भारतातली पहहली मलुीांची िाळा म्हिून गिली गेली. 
ज्योतीरावाांनी आपल्या पत्नी साववरीबाई याांची त्या िाळेत मिक्षक्का म्हिून तनयतुती केली. ज्योतीरावाांनी 
सवषप्रथम साववरीबाईंना मिक्षक्त केले आणि ततच्यात मिक्षक्का होण्याची गिुवत्ता तनमाषि केली. त्या 
पहहल्या भारतीय मिक्षक्का म्हटल्या गेल्या.  
 
फुले दाांम्पत्याांनी त्यानांतर नेहटव्ह कफमेल स्त्कूल, हद सोसायटी फॉर प्रमोहटांग एज्यकेुिन या सांस्त् था स्त्थापन 
केल्या. पाहाता-पाहाता फुलेंनी पिेु िहर व पररसरात 20 िकै्णिक सांस्त्थाांचां जाळां पसरवलां. इतकेच नव्हे 
तर, िाळेतील मलुाांची गळती थाांबववण्यासाठी त्याांनी ववद्यार्थयांना 'प्रोत्साहन भत्ताा' तसेच 'आवडले त े
मिक्ि' देण्यावर भर हदला. 19व्या ितकात स्त्री मिक्िात त्याांनी केलेली कामगगरी अद्ववतीय ठरली. 
 
अमभरुची सांवधषन व चाररत्र्याची जडिघडि या गोष्टीांकड ेफुलेंच्या िाळाांमध्ये कटाक्ाने लक् हदले जात 
असे. त्यामळेु फुले दाांम्पत्याांच्या िाळाांमधील मलुीांची सांख्या सरकारी िाळेतील मलुाांच्या सांख्येपेक्ा 10 

पटीने वाढली. इतकेच नव्हे तर, फुलेंच्या िाळेतील मलुी परीक्ेतही सरकारी िाळेतल्या मलुाांपेक्ा गिुवते्तत 
सरस ठरल्या. पररिामी फुले दाांम्पत्याांची िकै्णिक क्रेा तील कामगगरीची सवषदरू प्रिांसा झाली. 
 
िकै्णिक क्ेरातल्या मौमलक कायाषबद्दल 1852 मध्ये इांग्रज प्रिासनाने फुले दाांम्पत्याचा समारांभपवूषक 
सत्कार केला. याप्रसांगी मेजर कँडी याांनी इांग्रज सरकारचे तनवेदन वाचून दांवनू या दाम्पत्याचा देऊन 
गौरव केला. ज्योतीरावाांच्या समता, सत्यपरायिता, मानवतावाद या तत्तवाांचा अांगगकार करुन त्यासाठी 
साववरीबाईंनी आपलां सारां जीवन व्यततत केलां. 
 
िअेर करा WhatsApp वर  
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