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सावित्रीबाई फुले 
3 जानेवारी 2022 रोजी देशात भारतातील पहिल्या महिला हशहिका साहवत्रीबाई फुले याांचा जन्म-हदवस साजरा केला जातो. 

त्या एक काययकत्याय िोत्या, ज्ाांनी भारतातील स्त्रियाांच्या हशिणासाठी काम केले आहण त्याांना सामाहजकदृष्ट्या बाांधलेल्या 

भेदभावाच्या प्रथाांच्या बांधनातून मुक्त िोण्यासाठी हशिण घेण्याचे आवािन केले. 

नाव साहवत्रीबाई ज्ोहतबा फुले 

जन्मतारीख 3 जानेवारी, 1831 

जोडीदाराचे नाव ज्ोहतबा फुले 

हििण हििक प्रहििण काययक्रम (अमेररकन हमिनरी, हसांहथया फरार) 

मुले यिवांत फुले (दत्तक) 

सुरुिातीचे जीिन : विक्षण, वििाह, कुटुुंब 

 

• साहवत्रीबाईांचा जन्म 3 जानेवारी 1831 रोजी मिाराष्ट्र ातील नायगाव गावात झाला. त्या वेळी सामाहजकदृष्ट्या 

मागासलेल्या माळी समाजात जन्माला येणे म्हणजे िीसाठी हशिण नव्हते. वयाच्या ९ व्या वर्षी ज्ोहतबा फुले याांच्याशी 

हववाि केला तेव्हा त्या हनरिर िोत्या. ज्ोहतबा त्यावेळी १३ वर्षाांचा िोते आहण इयत्ता हतसरीत हशकला िोते.  

• सामाहजक हवर्षमता दूर करण्यासाठी िीहशिणावर ठाम हवश्वास ठेवणारे त्याांचे दूरदशी पती ज्ोहतबा फुले याांच्यामुळे 

साहवत्रीबाईांना हशिणाचा मागय सापडला.  

• कुटुांबाच्या आजे्ञहवरुद्ध त्याने आपल्या पत्नीला घरी हशकवायला सुरुवात केली.  

सावित्रीबाई फुले याुंचे आयुष्य बदलून टाकणारी घटना : 

• साहवत्रीबाई लिान असताना त्या इांग्रजी भारे्षतील पुस्तकाची पानां ओढत िोत्या, तेव्हा त्याांच्या वहडलाांनी त्याांना रां गेिाथ 

पकडलां. त्याने हतच्या िातातून पुस्तक हिसकावून घेतले आहण हतला पुन्हा कधीिी स्पशय न करण्यास साांगून ते दूर 

फेकले. अभ्यास करणे िा केवळ त्या काळात उच्चवणीय पुरुर्षाांचा अहधकार मानला जात असे. साहवत्रीबाईांनी त्या 

हदवशी आश्वासन हदले की कािीिी झाले तरी वाचायला आहण हलिायला हशकेल. 

सावित्रीबाई फुले चररत्र : कररअर 

• ज्ोहतबा फुले याांनी त्याांना पुण्यातील एका प्रहशिण सांस्थेत हशिक प्रहशिण काययक्रमात दाखल केले िोते. 

अिमदनगरमधील अमेररकन हमशनरी, हसांहथया फॅरार आहण पुण्यातील एका सामान्य शाळेत अशा दोन हशिकाांच्या 

प्रहशिण काययक्रमाांमधे्य त्याांनी स्वत:ला प्रवेश नोांदवून घेतला. त्यानांतर साहवत्रीने भारतातील कोणत्यािी शाळेच्या 

पहिल्या महिला मुख्याध्याहपका आहण देशातील पहिल्या महिला हशहिका बनल्या. त्याांचा जन्महदवस मिाराष्ट्र ात 

बाहलका हदन म्हणूनिी साजरा केला जातो.  
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• त्या वेळी क्राांहतकारी िीवाद्ाांपैकी एक असलेल्या सगुणबाईांसोबत त्याांनी पुण्यात मराठवाड्यातील मुली ांच्या शाळेत 

हशकवायला सुरुवात केली. 

• 1851 पयांत, साहवत्रीबाई फुले आहण जोहतबा फक्त मुली ांसाठी पुण्यात तीन वेगवेगळ्या शाळा चालवत िोते. हतन्ही 

शाळा हमळून 150 पेिा जास्त हवद्ाहथयनी ांनी नोांदणी केली िोती. 

सावित्रीबाई फुले चररत्र: नोकरीतील प्रवतकार 

• साहवत्रीबाई फुले आपल्या शाळेत एक अहतररक्त साडी घेऊन जात असत कारण त्या त्याांच्या शाळेत हशकवण्यासाठी 

आपल्या शाळेत जात असत, तेव्हा पुराणमतवादी उच्च जातीच्या स्थाहनकाांकडून त्याांना दगड आहण घाणीची तस्करी 

केली जात असे.  

• फुले याांना त्याांच्या पररसरातील उच्च वगायकडून अशा प्रकारच्या त्रासाांना सामोरे जावे लागले आिे कारण ते दडपलेल्या 

माळी जातीचे िोते. 

• मनुसृ्मती आहण त्यातील ब्राह्मणी ग्रांथाांच्या हवरोधात अभ्यास करण्याचे पाप केल्याचा ठपका ठेवल्यानांतर शेवटी त्याांना 

१८४९ मधे्य आपल्या वहडलाांचे घर सोडावे लागले.  

• पतीसोबत हमळून त्याांनी हवहवध जातीतील मुलाांना हशकहवले आहण एकूण १८ शाळा सुरू केल्या िोत्या. बलात्कार 

पीहडत आहण गरोदरपणातील पीहडताांसाठी त्याांनी बालित्या प्रहतबाधक गृि नावाचे केअर सेंटरिी सुरू केले.  

सुंस्थात्मक योगदान 

साहवत्रीबाई फुले आहण ज्ोहतबा फुले याांनी हमळून समाजकायायसाठी कािी सांस्था स्थापन केल्या िोत्या. त्या खालील प्रमाणे: 

• 14 जानेवारी 1848: हभडे वाड्यात मुली ांसाठी पहिली शाळा 

• 1851: पुण्यातील नाना पेठेत असृ्पश्ाांची पहिली शाळा 

• 1863: बालित्या प्रहतबांधक गृि 

• महिला सेवा मांडळ सहचव  

• 1873: सत्यशोधक पद्धतीने पहिला हववाि घडवून आणला 

पुस्तके 

• काव्यफुले (काव्यसांग्रि) 

• साहवत्रीबाईांची गाणी (१८९१) 

• सुबोध रत्नाकर 

• बावनकशी 

• जोहतबाांची भार्षणे (सांपादक साहवत्रीबाई फुले १८५६) 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 

• हब्रहटश वसाितवादी राजवटीत मिाराष्ट्र ातील स्त्रियाांचे आहण दहलत समाजाचे जीवनमान उांचावण्यात मित्त्वाची 

भूहमका बजावणाऱ्या एकोहणसाव्या शतकातील भारतीय समाजसुधारक साहवत्रीबाई फुले याांच्या सन्मानाथय ९ ऑगस्ट 

२०१४ रोजी या सांस्थेचे नाव पुणे हवद्ापीठातून साहवत्रीबाई फुले पुणे हवद्ापीठ असे करण्यात आले. 

सावित्रीबाई फुले जीिनचररत्र : मृतू्य 

• ज्ोहतबा आहण साहवत्रीबाईांना स्वतः ची मुले नव्हती. त्याांचा एक दत्तक मुलगा यशवांत िोता ज्ाने बुबोहनक पे्लग 

पीहडताांसाठी काम करण्यासाठी स्त्रिहनक उघडले. साहवत्रीबाई फुले याांचेिी त्याच पे्लगमुळे हनधन झाले, 10 माचय 

1897 रोजी त्याांनी अखेरचा श्वास घेतला. 
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