
              Cosmos Multidisciplinary Research E
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume V - Issue III  (July - Aug - Sept 2020)                                        

सारांश :-  

 भारतीय समाजातील आजची ि थती पाहाता 

 या अिशि त, ािमण, कामगार वग य असोत िकंवा उ  च

अधं ा यात गरुफटले  या िदसतात

ासंिगक वाटतो,  यांनी जुनाट ढ वर आप  या

व जनुाट ढी यां  या गलुामीतून मु  त

 यांचे वैचा रक उदा ीकरण घडवनू आणले

* मुख श  द :-  

 ढीवाद, कमकांड, अधं ा

कालखंडापासनू तर 18, 19  या शतकापयत  ी

ि यां  यित र  त बहजन समाजातील कोण  या

 यव  थनेसुार शू ांना िश णाचंी दारे कायम बंद होती

होता अस े  हणता येईल.  

 भारतीय समाज  यव  थमे  ये

जाितवादाम  ये आह ेअसे िदसते जात  या

किन  ठावंर अनेक बाबी लाद  या,  या

कोणाची झाली असले तर ती ि यांची झालेली आहे

गलुामीची िदसते.  या समाज  यव  थे  या

 भारतातील पु षस ाक  य

रािहला. आज 21  या शतकात  ी जरी िशकली

तरी दिेखल ितचा दजा कुटंुबात, समाजात सगळीकडे दु यमच आह ेअसे िदसते

उ  चविणय किन  ठविणयांवर स ा गाजवतात

काढतात असे िदसत.े  

 वैिदक कालखंडापासनू 19

बंधन,े अिन  ठ चालीरीती, ढी, था

मशूीतनू तयार झाले  या एका अि तीय  य
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भारतीय समाजातील आजची ि थती पाहाता ढ़ीवादाची पाळेमुळे फार खोलवर जलेली िदसतात

कामगार वग य असोत िकंवा उ  च िव ािवभिूषत, नोकरीपेशा शहरी असोत  या

 िदसतात, या पा  वभमूीवर सािव ीबाई फुलनी केलेले काय, ढ़ीवादावर केलेला हार

नी जुनाट ढ वर आप  या िवचार आिण कायातनू जोरदार ह  ले केल.े  ी

 गलुामीतून मु  त कर  याचा चंग बांधला आिण ि यांना मानिसक खि चकरणापासनू वाचिवले

वैचा रक उदा ीकरण घडवनू आणल.े  

अधं ा,  ी - जागतृी. गलुामी, मानिसक खि चकरण, वैचा रक उदा ीकरण वैिदक 

 शतकापयत  ी - िश णाचा आढावा घेत  यास काही िनवडक उ  च

 बहजन समाजातील कोण  याही ि ला िश ण िमळा  याची उदाहरण े  व

नसुार शू ांना िश णाचंी दारे कायम बंद होती,  ी ही अवण अस  यामळेु ितला िश ण िमळ  या

म  ये ढीवादाची मूळे आजही खोलवर जलेली िदसतात

 आह ेअसे िदसते जात  या उतरंडीने एका माणसाला दसु-यापे ा े  ठ िकंवा किन

 याच कालातंराने ढ  या पात समोर आ  यात, याम  ये

कोणाची झाली असले तर ती ि यांची झालेली आह,े असे िनदशनास येत,े  हणनूच ि यांची अव  था

व  थे  या गुलाम तर असतातच सोबतच आप  या पती  याही गुलाम असतात

भारतातील पु षस ाक  यव  थनेे ि ला माणसू कधी मानलेच नाही. ितचा दजा कायम पु षां  या

 जरी िशकली. मोठमोठ्या पदांवर पोहोचली, पु षां  या बरोबरीन ेकाम करत असली 

समाजात सगळीकडे दु यमच आह ेअसे िदसते, अ  यासा दर  या

विणयांवर स ा गाजवतात,  याचे श  य, राग ह े किन  ठविणय कुटंुबातील  ी

19  या शकतापयतचा इितहासाचा वास बघता भारताम  ये

था, परंपरा आठळून येतात. या सवाना केरकचरा ठरिव  याचे धैय  यो

 एका अि तीय  यि म  वा  या धनी,  टम ि ने  हणजेच सािव ीबाई फुले यांनी केले
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ढ़ीवादाची पाळेमुळे फार खोलवर जलेली िदसतात. ि या मग 

नोकरीपेशा शहरी असोत  या कमकांड 

ढ़ीवादावर केलेला हार, 

.  ी जागतृीसाठी अधं ा 

िसक खि चकरणापासनू वाचिवल,े 

वैचा रक उदा ीकरण वैिदक 

स काही िनवडक उ  चविणय 

ची उदाहरणे  विचत सापडतील, वैिदक 

मळेु ितला िश ण िमळ  याचा मागच बंद 

 ढीवादाची मूळे आजही खोलवर जलेली िदसतात. याचे मूळ न  क च 

 िकंवा किन  ठ ठरिवल,े े  ठानंी 

याम  ये सवात जा  त हानी जर 

णनूच ि यांची अव  था ही दहुरेी 

ही गुलाम असतात.  

ितचा दजा कायम पु षां  या खालचाच 

 बरोबरीन ेकाम करत असली 

सा दर  यान ह ेल ात आले क , 

विणय कुटंुबातील  ीवर स ा गाजवनू 

 शकतापयतचा इितहासाचा वास बघता भारताम  ये अनेक घटकांवर अनेक 

या सवाना केरकचरा ठरिव  याचे धैय  योितराव फुल  या  

णजेच सािव ीबाई फुले यांनी केल.े 
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 19  या शतकात बालिववाह

सती था, बालह  या इ  यािद अनेक घातक ढ ना धािमक मह  व

लाद  या गे  या हो  या यातनू ि यांचे मानिसक तथा शारी रक खि चकरण झाले

जर कुणी दाखिवला असले तर तो सािव ीबाई फु

यांचा फार मोलाचा वाटा आह,े  हणनूच आ  ही

 सािव ीबाईनंी अिश ा ह े ि यां  या

पयायान ेसमाजाची अधोगती होत आह ेह ेओळखनू सव थम शै िणक कायास सु वात केली

थांब  या नाहीत तर इतर अनेक कायात मोठ्या त  प

ि यांची ित  ठा वाढिवणा-या लोकने  या

  यां  या जाित  यव  थलेा िवरोध अस  या

जाती  या मुलीने वेश  यावा असे न  ह

िशकत हो  या तसेच दसुरे उदाहरण  यां

पढुे िमिलटस म  ये डॉ  टर झाला व  ले

लोकांची सेवा क न सािव ी –  योितबा यांचे नाव मोठे केले

  या काळात बालिववाहामंळेु बा

मलुी संसार काय असतो ह ेसमज  या

 यांना कठीण  हायचे  याचाच फायदा समाजातील काही घटक घेत अ

ि वकार मा  कुणी करत नसत ते  हा

तसेच बालह  या ितबंधक गहृाची  था

िवधवा ि चा पनुरिववाह घडवनू आणला

 िवधवा ि यांसाठी अितशय अपमानजनक अशी प त  ह

घरात डांबून ठेव  या  या ा कारात सािव ीबाईनंी पढुकार घेऊन ना  यां

ना  यांचा संप घडवनू आणला अशा कारे केशवपना  या

 दिलत -  िपिडत समाजाला शतकानशुतके अ  पृ

िप  या  या पा  यासाठी  वत:  या घरातील हौद या फुले

गोळा क न 52 अलग छा ालये चालिवली

मिहलांना अधं ा व जुनार गुलामिगरीतन ूमु  त

सेवा मंडळांची  थापना केली.  या ारे  ी

आज ि यांची ि थती काही वेगळीच िदसते

सािव ीबाईनंी िश णा  या

रा  पती सारखी स  माननीय पद भषूिवत 

वाग  याचं, पेहरावाच,ं बोल  याचं, िशक  या
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 शतकात बालिववाह, जरठ िववाह, िवधवा िववाहास बंदी, केशवपन, 

िद अनेक घातक ढ ना धािमक मह  व दऊेन िवकृत सामािजक मानिसकतेतनू ि यांवर 

 यातनू ि यांचे मानिसक तथा शारी रक खि चकरण झाले, या सवातनू ि यांनी सावर  या

जर कुणी दाखिवला असले तर तो सािव ीबाई फुले यानंीच. आ  ही आज  या ि थतीला आहोत  या

णनूच आ  ही  यां  या शतश: ऋणी आहोत.  

सािव ीबाईनंी अिश ा ह े ि यां  या का अधोगतीचे कारण आह े व  ी अिशि त अस  या

ची अधोगती होत आह ेह ेओळखनू सव थम शै िणक कायास सु वात केली

 नाहीत तर इतर अनके कायात मोठ्या त  परतेने पढुकार घेतला.  या  ी – पु ष समानते  या

या लोकने  या दखेील हो  या.  

ला िवरोध अस  याची देखील बरीच उदाहरण े िदसतात,  यां

वा असे न  हते तर ा ण आिण अ ा ण अशा सवच जातीतील मलुी  यां

दसुरे उदाहरण  यांनी एका ा ण िवधवेचा मलुगा द क घेऊन यशवंत नाव ठेवले व तोच मलुगा 

र झाला व  लेग  या साथीम  ये डॉ. यशवंत  योितबा फुले यांनी समाजातील तळागाळातील 

ितबा यांचे नाव मोठे केले.  

बालिववाहामंळेु बा लिवधवांचे माण दखेील फार वाढले होत,े िवधवािववाहावर बंदी होती

मलुी संसार काय असतो ह ेसमज  या आधीच िवधवा  हाय  या, वयात आ  यानंतर  यां  या

चाच फायदा समाजातील काही घटक घेत असत.  यातनू  यांना अप  य

ि वकार मा  कुणी करत नसत ते  हा सािव ीबाईनंी अशा अडचण तील ि यांची आई बनणु  यां

 ितबंधक गहृाची  थापना क न  या बालकांना जीवदान िदल.े व  यांचा सां

िवधवा ि चा पनुरिववाह घडवनू आणला.  

िवधवा ि यांसाठी अितशय अपमानजनक अशी प त  हणजे केशवपन,  यांच स दाय कमी क न  यां

 ा कारात सािव ीबाईनंी पढुकार घेऊन ना  यांचे बौि क घेऊन

चा संप घडवनू आणला अशा कारे केशवपना  या अपमानजनक कायास िवरोध दशिवला

िपिडत समाजाला शतकानशुतके अ  पृ  य ठरवनू मु  य समाजापासनू दरू ठेव  या

 घरातील हौद या फुल ेदापं  यानी इ.स. 1876-77  या दु  का

अलग छा ालये चालिवली. हजारो लोकांना अ  न िमळू लागल.े  

मिहलांना अधं ा व जुनार गुलामिगरीतन ूमु  त कर  यासाठी सािव ीबाईनंी आटोकाट य  न

ारे  ी जागतृीसाठी य  नांची पराका  ठा क न  ी मुि  आंदोलन उभारणे

वेगळीच िदसते.  

सािव ीबाईनंी िश णा  या सव म माग दाखिवला आज आ  ही उ  चिशि त आहोत

ननीय पद भषूिवत आहोत. आ  हाला वाटतबंी आ  ही  वतं  िवचारां  या

िशक  याच  वातं य आ  हाला आह,े परंतु िवचार के  यावर ल ात येतं क
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  ी – िश णाला बंदी, 

 दऊेन िवकृत सामािजक मानिसकतेतनू ि यांवर 

या सवातनू ि यांनी सावर  याचा माग 

 ि थतीला आहोत  यात सािव ीबाई फुले 

 अिशि त अस  याने कुटंुबाची व 

ची अधोगती होत आह ेह ेओळखनू सव थम शै िणक कायास सु वात केली. पण एवढ्यावरच  या 

पु ष समानते  या णे  या तसेच 

 यां  या शाळेत अमकू एका 

ते तर ा ण आिण अ ा ण अशा सवच जातीतील मलुी  यां  या शाळेत 

नी एका ा ण िवधवेचा मलुगा द क घेऊन यशवंत नाव ठेवले व तोच मलुगा 

ितबा फुले यांनी समाजातील तळागाळातील 

िवधवािववाहावर बंदी होती, ा 

 या भावनांवर िनयं ण ठेवण े

ना अप  य ा ी झाली तर  याचा 

 सािव ीबाईनंी अशा अडचण तील ि यांची आई बनणु  याचंे सव काय पार पाडून 

चा सांभाळ मायेने केला. एका 

च स दाय कमी क न  यांना 

चे बौि क घेऊन,  यांना बोिधत क न 

 अपमानजनक कायास िवरोध दशिवला.  

 समाजापासनू दरू ठेव  यात आले होते.  यांना 

 दु  काळात िमळेल ितथनू अ  न 

साठी सािव ीबाईनंी आटोकाट य  न केले व मिहला 

 मुि  आंदोलन उभारण.े परंत ु

आहोत. अगदी धानमं ी, 

तं  िवचारां  या आहोत, राह  या 

वर ल ात येतं क , आ  ही तर 
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अजूनही अधं ा आिण जुनाट ढ  या

गलुामांना ज  म देते’’ अगदी तसेच आ  ही

आहोत.  

िपढ्यानिपढ्या चालत आले  या

जबाबदारी कुटंुबातील ि यांलाच का टाकली गेली यावर िवचारमंथन कर  या

 यामळेु ढी-परंपरां  या मा  यमातून आम  या

घेतला गेला ह े दखेील आम  या ल ात येत नाही

वेगवेगळया देवाला जाने नवस करणे

ढी था परंपरांना, अधं ांना अिशि तांपे ा उ  च
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