
सावित्रीबाई फुले याांची एक फार छान कविता 
 

! 
 

सावित्रीबाई फुले याांची एक फार छान कविता... 
तयास मानि म्हणािे का? 

ज्ञान नाही विद्या नाही 
ते घेणेची गोडी नाही 
बुद्धी असुनन चालत नाही 
तयास मानि म्हणािे का? 

दे रे हरी पलांगी काही 
पशहूी एेेसे बोलत नाही 
विचार ना आचार नाही 
तयास मानि म्हणािे का? 

पोरे घरात कमी नाहीत 

तयाांच्या खाण्यासाठीही 
ना करी तो उद्योग काही 
तयास मानि म्हणािे का? 

सहानुभूती ममळत नाही 
मदत न ममळे कोणाचीही 
पिाा न करी कशाचीही 
तयास मानि म्हणािे का? 
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दसुऱ्यास मदत नाही 
सेिा त्याग दया माया नाही 
जयापाशी सदगुण नाही 
तयास मानि म्हणािे का? 

ज्योनतष रमल सामुद्रीकही 
स्िगा नरकाच्या कल्पनाही 
पशतु नाही त्या जो पाही 
तयास मानि म्हणािे का? 

बाईल काम करीत राही 
एेेतोबा हा खात राही 
पश ूपक्षात एेेसे नाही 
तयास मानि म्हणािे का? 

पश-ुपक्षी माकड माणुसही 
जन्ममतृ्यु सिाा नाही 
याचे ज्ञान जराही नाही 
तयास मानि म्हणािे का? 
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सावित्रीबाई 

 

“…..ज्ञान बबना सब कुछ खो जािे, 
बुद्धध बबना हम पशु हो जािें, 
अपना िक्त न करो बबााद, 

 

जाओ, जाकर मशक्षा पाओ……” 



 

(सावित्रीबाई फुले याांच्या जयांतीननममत्त!) 
 

माझ्या सािू चा गां आज, असे जन्मददन| 

आज पोरीला या तुझ्या, िाटे अमभमान|| 

 

हाल अपेष्टा अपार, सोसल्या तू आई| 

आम्ही मुलीांनी करािी, कशी त्याची भरपाई? 

 

शने- दग डाांचे िषााि, झेललेस अांगािर| 

पण, जजद्दीपुढे तुझ्या, त्याांचे हरले प्रहार|| 

 

जोनतबाच्या सांगे, उभी सािू कणखर| 
तुम्हा दोघाांच्या कारणे, आज मान माझी िर|| 
 

आई, तू एक ज्िाला , तलिार तळपती| 
शजक्त लेखणणची, माझ्या ददलीस तू हाती|| 
 

आई, तुझ्या स्िप्नान्परी, मी मशकेन गां फार! 
अभी राहीन गां ताठ, घेईन जग खाांद्यािर|| 
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होय,मी सावित्री ज्योनतबा फुले बोलतेय.... 
एरव्ही बोललेही नसत,े 



पण माझ्या विचाराांचे 

तुम्ही घोटून घोटून क्रिम केलेय. 
चक्क माझी देिी बनिून 

मला फोटोमध्ये फे्रम केलेय. 
 

जमेल तेंव्हा,जमेल तसे 

माझे सोईनुसार कौतुक करता. 
खरे द:ुख याचे की, 

तुम्ही मला गदृहत धरता. 
त्याचा राग मी तुमच्यासमोर खोलतेय.. 
होय,मी सावित्री ज्योनतबा फुले बोलतेय.... 

 

कुऱ् हाडीचा दाांडा गोतास काळ व्हािा, 
सगळ्या गोष्टी डोक्यािरून गेल्यात. 

ज्या माझ्या िारसा साांगतात, 

त्याच बेईमान झाल्यात. 
असे होईल,मला काय मादहत? 

मला कुठे पुढचे ददसले होत?े 

एका िेगळ्या जगासाठी 
मी मशव्याशाप, 

दगडाबरोबर शणेही सोसले होते. 
तुमच्याच शब्दात साांगायचे तर 



रात्रांददिस घासले होते. 
आज मी कसले घाि झेलतेय? 

होय,मी सावित्री ज्योनतबा फुले बोलतेय.... 
 

ही काही उपकाराची भाषा नाही. 
आजच्या बाजारू समाजसेिेसारखा 
हा बेंडबाजा अगर ताशा नाही. 

मी विसरून गेले होते, 
आम्ही कोणकोणते विष पचिले आहे. 

हल्ली मात्र तुम्ही  
आमच्या आत्मसन्माला डडचिले आहे. 

म्हनूनच तुमच्या बदहऱ् या कानी 
हे गाऱ् हाणे घालतये. 

होय,मी सावित्री ज्योनतबा फुले बोलतेय..... 
 

माय मािल्याांनो,लेकीबाळीांनो. 
तुम्ही मशकलात सिरलात. 

पण नको तेिढ्या शहाण्या झालात. 
विकृत स्त्रीमुक्तीच्या 

प्रत्येकजणी कहाण्या झालात. 
माझा िारसा साांगून, 

स्िार्ाासाठी राबता आहात. 



या सगळ्या सांतापापुढे 

आज मी मभड्भाड भुलतेय..... 
होय,मी सावित्री ज्योनतबा फुले बोलतेय..... 

 

बाईपणाचे द:ुख काय असते? 

मी तुमच्यापेक्षा जास्त भोगलेय. 
आरशात पाहून साांगा, 

मी सावित्रीच्या शब्दाला जागलेय? 

तकलाद ूआणण भांपक 

स्त्रीमुक्तेची नशा 
तुम्हाांला आज चढली आहे. 

कपड ेबदलेले की, 
पुरोगामी होता येते, 

ही फॅशन तुम्ही पाडली आहे. 
मशकली सिरलेली माझी लेक 

सांस्कृतीच्या नािाखाली 
नाकाने काांदे सोलतेय.. 

होय,मी सावित्री ज्योनतबा फुले बोलतेय..... 
 

मान नको,पान नको, 
आमचे उपकारही फेडू नका. 
क्रकतान-बबतान काही नको 



झोडायची म्हनून 

भाषणांही झोडू नका. 
िानघणीचे दधू वपऊन 

कुत्रयाांसारखा गा डा घोळीत आहात. 
धमा-सांस्काराच्या नािाखाली 

टाकाऊ परांपरा पाळीत आहात. 
तुमच्या धचपाडलेल्या डोळ्यात 

म्हनूनच हे अांजन घालतये... 
होय,मी सावित्री ज्योनतबा फुले बोलतेय..... 

 

तुम्हाांला आज  

काहीसुद्धा सोसायचे नाही. 
काढणारे काढीत आहेत 

तुम्हाांला शाळा काढीत बसायचे नाही. 
तुम्ही फक्त पुरोगाममत्त्िाचा  
खरा िसा घ्यायला पादहजे. 
एखादा दसुरा ’यशिांत’ शोधून 

त्याला आधार द्यायला पादहजे, 

शाळा कॉलेजचे वपक तर 

हायबिडसारखे डोलतेय..... 
होय,मी सावित्री ज्योनतबा फुले बोलतेय..... 

 



मनमानी आणण स्िैराचाराला 
पुरोगाममत्त्िाचे लेबल लािणे, 

यासारखी दसुरी सोपी युक्ती नाही. 
फक्त निरे बदलणे, 

घटस्फोट घेणे, 

ही काही स्त्रीमुक्ती नाही. 
माझी खरी लेक तीच, 

जी सत्यापूढे झुकत नाही. 
सावित्री आणण ज्योनतबाांपूढे 

आांधळेपणाने मार्ा टेकत नाही. 
माझी खरी लेक तीच, 

आम्हाांलासुद्धा नव्याने तपासून 

स्ित:ची भाषा बोलतेय. 
आमचाही िसा 

तािून-सुलाखुन पेलतेय..... 
होय,मी सावित्री ज्योनतबा फुले बोलतेय..... 

 

आमच्याच मातीत, 

आमच्याच लेकराांकडून 

दजूाभाि बघािा लागला. 
माझा फोटो लािण्यासाठीही 



सरकारी जी.आर.ननघािा लागला. 
आपल्या सोईचे नसले की, 

विचाराांकडहेी कानाडॊळा होतो. 
समाजासाठी काही करायचे म्हटले की, 

पोटात प्लेगचा गोळा येतो. 
 

ज्योनतबाांमशिाय सावित्री, 
सावित्रीमशिाय ज्योनतबा, 
समजनू घेता येणार नाही. 

विचाराांची ही ज्योती, 
एकटी-एकटी नेता येणार नाही. 
सुनाांना लागािे म्हणून तर 

लेकीांनो, तुम्हाांला बोलतेय.... 
होय,मी सावित्री ज्योनतबा फुले बोलतेय... 
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"माझी माय सावित्री...!" 

माझी माय सावित्री होती लय 

हो धधराची.... 
लेक्रकबाळी मशकिाया पिाा केली ना घराची.... 
सदा धन्याच्या पाठीशी उभी पदर 



... खोचुन... 
क्रकती केलां रे सहन... 
कधी गेली ना खचुन... 
नतनां घडविली िाांती... 
स्ितः अआई मशकून... 
डगमगली कधी ना.. 
गोळे शणेाचे झेलून... 
"ज्योनतने" ज्योत पेटली.. 
सावित्री झाली िात.. 
रात काळोख भेदाया.. 
केली नतने सुरुिात...! 
(अघ्यादान मधून) 
महेँद्र काांबळे. 
माता सावित्रीबाई फुले 

जयांतीच्या हादीक शभेुच्छा. 

Mahendra Gautam  
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