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सािव ीबाई  फुले यां चे सामािजक काय 
 
 

ा. सुमन  क  े
सहा यक ा यापक, इितहास िवभाग, 

कमवीर भाऊराव पाटील महािव ालय,  पंढरपूर. 
 

तावना:  
 ांती योती सािव ीबाई फुले यांनी मिहलांसाठी शू -अितशु ांसाठी शै िणक 
योगदान िदले तेवढेच यांनी सामािजक कायातही मोलाचे योगदान िदले आहे. पु ष धान 
भारतीय समाजरचनेम ये मिहलाना अ यंत हीन थान दे यात आलेले होत.े ही समाज यव था 
लाद याचे काम यथेील धम यव थेने केले होत:े आिण ही धम यव था पुणपणे मनुने 
िलहले या मं नु मृतीवर आधा रत होती. यवसायापासून ते अगदी खानपानापयत समाज जीवन 
िनयं ि त कर याचे काम मनुवादी वृ ी या लोकांनी केले होते. हेच समान जीवन फुलयां या 
काळापयत चालू होत.े महार-मांग समज या जाणा  या लोकांकडून िवटाळ होतो अशी 

ाहमणांची िशकवण अ पृ यां या मनात घर क न बसली होती. ि या आिण शु ांचे शोषण 
सारखेच होत.े महा मा फु यां या सोबत राहन शै िणक कायासोबत सामािजक कायही मोठ्या िहरारीने सािव ीबाई ं नी केले. परंतु  पािहजे 
तेवढी यां या कायाची न द इितहासात झाली नाही. हणूनच तुत शोधिनबंधात सािव ीबाई फु यां या सामािजक कायावर काश 
टाक याचा य न केला आह.े  
 
बालपण :  
 सािव ीबाईचा ज म ३ जानेवारी १८३१ रोजी नायगाव ता. खंडाळी िज. सातारा येथे खडंोजी नेवसे पाटील व ल मी यां या पोटी 
झाला. लहानपणापासूनच िज ासू वृ ी अस याने नवीन गो ची मािहती क न घे यात यांना आवड होती. महाराणी ताराबाई , िहंदवी 
वरा याचे सं थापक िशवाजी महाराज यांचे आदश होते. योतीरावाशी यांचा िववाह १८४० म य ेझाला. यावेळी योतीरावाचे  वय 

१३ तर सािव ीबाईचे वय १० वष होत.े  
 
योतीबां या शै िणक कायात सािव ीबाईचे योगदान :  

 शेकडो वषापासून गुलामिगरीचे आिण िहंनतेचे जीवन जगणा  या ि याचा उदधार महा मा फु यांनी केला. यासाठी यांनी 
आप याच प नीला सािव ीबाईना िश ण देवून िशि का हणून तयार केल.े यावेळी सािव ीबाईनी संसार, मुलबाळ  िकवा घरदार याची 
पवा न करता आप या पती या कायासाठी एि छक सुखाचा याग क न जगाचा संसार केला. यासाठी ेनर, िशि का, मु या यािपका 
हणून काम केल.े यासाठी यांनी हालअपे ा, िनंदा-नाल ती, िश या-शाप, संकटे यांना समोरे जाऊन ती कठोरपणे पचिवली. िश णाचे करी 

अिवरतपणे चालू राहावे आिण ितकूल परि थती यावर मात कर यासाठी यांनी य न केले. हणूनच जोितरावां या कायात सािव ीबाई 
ख  या अथाने अधाग नी आिण ेरणा हो या. पालकां या भेटी घेऊन मुल या िश णाचे मह व यांना पटवून िदले. शकडो वषापासून 
िश णापासून वं िचत असणा  या ि यांना यांनी िश णाची दारे उघडी क न िदली.  
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ि मु  आंदोलांना या णे या:  
 १९ या शतकातील ि यांना गुलामासारखे जीवन जगावे लागत होत.े देवधम आिण कमकांडाम ये ि यांना जोखडून टाक यात 
आले होते. ि  हणजे पु षां या कामवासणा, इ छे माणे गरजा भागवणारी एक व तु  असे मानले जात होते. ितला इ छा आकां ा असू 
शकतात हे मा य कर यास ा णांनी नकार िदला होता. िहंदू  धमातील ि यांवर जेवढा अ याय झाला तेवढा जगात कोण याही धमातील 
ि यांवर झाला नाही. ि यांनी िशं ण घेतले तर या वैराचारी बनतील यांचे नवरे लवकर मरतील अशी भीती दाखवून यांना 
िश णापासून वंिचत ठेव यात आले होत.े  
 अशा वेळी सािव ीबाई फुले यांनी ि मु चे काय हाती घेतले. ि यां चे दुख पाहन या रडत बस या नाहीत तर ि मु साठी जो 
सं ाम अपेि त आहे तो यांनी मोठ्या िज ीने िचकाटीने चालिवला. ि िश णाबरोबर बालिववाह, केशवपन, ूणह या, सतीची चल अशा 

थाना यांनी िवरोधा केला. मिहला िशकली पािहजे, सश  झाली पािहजे यासाठी यांनी जीवनभर लढा िदली आिण मोठ्या कौश याने तो 
यश वी सु ा केला. ि यां यात बोधन, सुधारणा झाली पािहजे यासाठी यांनी मिहला सेवा मंडळाची थापना केली. जाितभेद न करणे हा 
ही हेतु  या या थापणे मागे होता. ितळगुलां या सारखे काय म हाती घेऊन यांनी ि यांना एक  आण याचा य न केला.  
 
बालह या ितबंधक गृह :  
 १९ या शतकात समाजात बालिववाहाची था होती. या मुलीचा पती  वारला क  ितला वैध याचे जीवन जगावे लागत होते. 
अशा वेळी समाजात ितला फसवणारे अनेक पु ष असत िकवा चुकून ितचे पाऊल वाकडे पडले आिण ती गरोदर रािहली तर 
आ मह येिशवाय ितला पयाय न हता. ित या सोबत या पोटात या अ काचीही जीव जात होता. यातून माग काढ यासाठी जोितबा आिण 
सािव ीबाईनी बालह या ितबंधक गृहाची थापना केली. अनेक ि या येथे येऊन राहत आणी बाळंत होत असत. यातील एक काशीबाई 
होती. १८७४म ये ित याच यशवंत नावाचा मुलगा फुले दांप याने द क हणून घेतला. कारण जोितबांना मूल न हते. दु स  या ल नास यानंी 
िवरोध क न ि -पु ष समानतेचा आदश घालून िदला सािव ीबाई ं नी जोितराव फु यांनी सु  केले या ां ितकाया या सरसेनाणी 
सािव ीबाई हो या हे दाखवून िदल.े  
 
केशवपन या अिन  थेस िवरोध :  
 समाजात एखा ा ि चा पती मेला तर ती ि  पु हा सुं दर िदसू नये व पु षांकडे आकिषत होऊ नये यासाठी ित या डो यावरचे केस 
काढले जात. ही था ाहमणात जा त होती. अशावेळी या िवधवेला अंधा  या कोठडीत बसिवले जाई आिण ितचे केशवेपण केले जात 
असत. यावेळी ित यावर अ याय हो याची श यता नाकारता येत न हती. पीएन महा मा फु यांनी आता यापुढे हावी केस काढणार नाहीत 
याक रता हावयांचा संप घडवून आणला. याम ये हा यांचे नुकसान होते तरी पण जोितबा सािवि णी केले या आवाहनास ितसाद देत 
संप यश वी केला आिण केशवपन था बंद पाडली. यात सािव ीबाई ं नी िहरारीने पुढाकार घेतला होता.  
 
स यशोधक समाज आिण सािव ीबाई ं  :  
 म. जोितराव फुले यांनी २४ स टबर १८७३ रो स यशोधक समाजाची थापना केली. या संघटने या मा यमातून स य शोधून 
काढणे, ह ं ड्यािशवाय कमी खचात ल न करणे , ा ण पुरोिहतशीवाय यशोधक प तीने ल न पार पाडणे हे काय जे हा स यशोधक 
समाजाने हाती घेतले यावेळी सािव ीबाई ं  हा ख  या कायक या हो या. स यशोधक समजा या थापणे नंतर शेकडो वषाची धािमक परंपरा 
बाजूला सा न संपूण देशात या प तीने िववाह पार पडू लागल.े सािव ीबाई ं नी मै ीण बाजूबाई यांची क या राधा आिण सीताराम जबाजी 
आ हाट यांचा पिहला िववाह स यशोधक प तीने झाला. पुढे आपला द क मुलगा यशवंत याचा िववाह याच प तीने झाला. यावेळी 
समजतील ा ण वच वामुळे फुले दा प याना मोठा िवरोध झाला. यामुळे फुले दा प याना खुप ास सहन करावा लागला पन यांनी हाती 
घेतलेले काय सोडले नाही. या ां ितकायात सािव ीबाई ं चा मोलाचा वाटा होता.  
 
समाज उपयोगी काय आिण सािव ीबाई ं  :  
 जोितबानी जाितभेद िनमूलनाचे काय हाती घेतले होते. जाती भेद न  होऊन एकसंघ समाज िनमाण हावा यासाठी सािव ीबाई ं नी 
समान बोधनाचे काय केले. १८७६-७७ ला जे हा महारा  दु काळ पडला यावेळी सािव ीबाई ं या नेत ृ वाखाली जागोजागी अ नछ े 
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उभारली. यािठकाणी वता सािव ीबाई ं  वयपाक करीत व अ नछ ातील मुलांना जेवण घालीत असत. पुढे म. फुले यांनी स यधमाची 
घोषणा केली. समाज बोधन केले. अ पृ यांसाठी घर, िविहरी वापर यास खुले केली. आप या घर या पा याचा हौद खुला केला व 
अ पृ यता िनवार याचे काय केल.े जाितभेद न  कर यात जोितरावांना सािव ीबाई ं नी मोठ्या माणात साथ िदली.  
 
मू यमापन : 
 १९ या शतकात िजथ मिहलाना घराबाहेर पडता येत न हते यावेळी वत िश ण घेऊन िशि का होऊन मुल ना िशकिवणे 
यांना यां यात बोधन घडवून आणणे हे ांितकाय सािव ीबाई ं नी केले. ि  उ ाराचे काय हे ई राचे काय आहे ह ेसमजून यांनी मिहला 

स म झा या पािहजे सबल झा या पािहजेत यासाठी काय केल.े मिहला सेवा मंडळा या मा यमातून यां यात सुधारणा घडवून आण याचे 
काय यांनी केले. मिहलाना यांचे ह क िमळाले पािहजेत यासाठी यांनी य न केले व यांना चंड ास समाजाकडून सहन करावा 
लागला. परंतु  मा या ासातून हजार चे भले होणे असेल तर तो ास मी आनंदाने शान करणार अशा या जोितबां या जवळ बोलत. 
अ पृ यां या उदधार याबरोबरच मिहला सश  सबळ झाली पािहजे यासाठी यांनी सव उपाय योजले. हजारो वषापासून समाज बंधनात 
पु षां या गुलामिगरीत अडकले या ि यांसाठी सािव ीबाई ं नी केलेले काय मोलाचे आहे. यामुळे ांती योती सािव ीबाई ं  फुले ा 
ि मु  अंदोलना या पिह या णे या ठरतात.  
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