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सावित्रीबाई फुले रवित काव्यफुलेतील वििडक कविताांमधील सामाविक आशय 

स. प्रा. शाांता रांगिाथ गडगे 

श्री ढोकेश्वर कॉलिे, टाकळीढोकेश्वर. ता – पारिेर . विल्हा अहमदिगर 

 

डॉक्टर मा. गो. माळी याांिी अत्यांत पररश्रमािे सावित्रीबाई फुले याांिे िाड्मय शोधिू काढले. डॉक्टर माळी याांच्या सांशोधिात त्याांिा सावित्रीबाई ांिी रिलेला 

‘काव्यफुले’ िािािा काव्यसांग्रह सापडला. परांतु डॉ. स.ग.मालशे याांिी  ‘काव्यफुले’ या कवितासांग्रहािे लेखि सावित्रीबाईिी केले िाही असा सांशय व्यक्त 

केला आह.े भारतीय स्री वशक्षणाच्या ि स्री  मकु्ती आांदोलिाच्या इवतहासात सावित्रीबाई ांिे स्थाि प्रथम दिााि ेआह.े १ िािेिारी १८४८ रोिी पणु्याला 

तात्यासाहबे वभडे याांच्या िाड्यात मलुींच्या शाळेत सावित्रीबाई ांिी अध्यावपका म्हणिू पवहले पाऊल टाकले आवण महाराष्ट्रातील स्त्री वशक्षणािी महुतूामेढ 

रोिली गेली. वशक्षणािे महत्त्ि पटििू देता देता सावित्रीबाई ांिी स्त्रीयाांिा सांघवटत केले. विधिावििाह,बालहत्या प्रवतबांध , कुमारीमाता समस्या, केशिपि ते 

सतीप्रथा  या सारख्या स्रीयाांशी सांबधीत अमािुष प्रथाांविरोधात त्याांिी काया केले म्हणिू सावित्रीबाई स्री मकु्ती आांदोलिाच्या प्रथम मागादवशाका ठरल्या. 

१८५४ साली  सावित्रीबाई ांिा ‘काव्यफुले’ िािािा काव्यसांग्रह प्रकावशत झाला. तत्कालीि काळात कोणतीही स्त्री काव्यविवमाती करू शकली िव्हती 

केिळ सावित्रीबाईिाांि ह े शक्य झाले आवण म्हणिू आधवुिक मराठी कवितेच्या ििक असा बहुमािही सावित्रीबाई ांिा प्राप्त होतो. सावित्रीबाई ांि े

‘काव्यफुले’ आवण ‘बािन्िकशी सबुोध रत्िाकर’ असे दोि कवितासांग्रह अभ्यासासाठी उपलब्ध आहते  .पवहला काव्यसांग्रह ‘काव्यफुले’ हा १८५४ साली, 

तर दसुरा काव्यसांग्रह हा १८८२ साली प्रवसद्ध झाला  .आपल्या काव्यात अिेक विषय हाताळले आहतेसावित्रीबाई ांिी .करुणा, सामाविक िाणीि आवण 

बांधतेुिे सतू्र आपल्याला त्याांच्या काव्यात आढळूि येतात. सामाविक िाणीि, आत्मपर , विसगाविषयक ,स्िातांत्र्य विषयक ,प्राथािापर, बोधपर   अशी 

सिाांगािे त्याांिी काव्यदृष्टी आपणास वदसते. 

उवदष््टये:-  

१. काव्यफुले या कविता सांग्रहातील कविताांिा सामविक आशय समििू घेणे. 

२.  काव्यफुले या कविता सांग्रहातील  सामविक प्रश्ाांविषयी सावित्रीबाई फुले याांिे वििार समििू घेणे. 

३.  समािातील अज्ञाि, ब्राम्हणशावहिे ििास्ि, अस्पशृ्यता या सामाविक समस्याांबाबत तत्कालीि समाि िीििािा आढािा घेणे.  

गहृीतके :-   

 १. ‘काव्यफुले’ या कविता सांग्रहािी रििा सावित्रीबाई फुले याांिीि केली. 

 २.  ‘काव्यफुले’ या कविता सांग्रहात  विविध आशयािरील कविताांिा समािेश आह े

३.  ‘काव्यफुले’ या कविता सांग्रहात सामविक ि शैक्षवणक आशयाच्या कविता सांख्येिे अवधक आहते  

 ४.  आधवुिक मराठी कवितेिे ििकत्ि सावित्रीबाई फुले याांिेकडे िाते. 

काव्यफुले :  सावित्रीबाई या प्रज्ञाशील कवियत्री होत्या त्याांच्या कविताांमधिू स्िावभमािी स्री, सामाविक विषमता. अांधश्रध्दा, स्री शुद्ाांसाठी वशक्षण या 

सारख्या बांडखोर बाबींिर प्रकाश पडत असल्यािे प्रस्थावपत समािािे त्याांच्या सावहत्याकडे उपेक्षेिेि पवहले. सामविक अन्यायािी िाणीि व्यक्त करणाऱ्या 

त्या तत्कालीि एकमेि स्री कवियत्री होत्या.१८५४ साली त्याांिा काव्यफुले हा पवहला कविता सांग्रह वशळापे्रस मध्ये छापूि प्रकावशत करण्यात आला.या 

काव्याच्या मखुपषृ्ठािर वशि – पािातीिे वित्र आह े.काव्यफुले ह ेिाि अवतशय समपाक आह ेया िािातील ‘फुले’ हा शब्द एकाििेळी त्याांिे आडिाि ि 

सावित्रीबाई ांिे भािविश्व स्पष्ट करतो.  या काव्यसांग्रहात एकूण ४१ कविता आहते. त्यापैकी १२ कविताांिे मोडी हस्ताक्षर सांशोधिामध्ये उपलब्ध झाल ेआह.े  

 कविता सांग्रहाच्या प्रास्तविका मध्ये ‘ माझ्याििळ असणाऱ्या सगुांधी काव्यफुलाांिी माळ तयार करूि ती अपाण करत आह ेया सगुांधी माळेच्या िाििािे 

िािकाांच्या अांतरमिाला शाांती वमळेल’ तसेि पुस्तक छापण्यास मदत केल्यामळेु वमशिरी छापखान्यािे आभार  मािले आहते तर ‘सिुि वहतकाराांिा’ हा 

काव्यसांग्रह अपाण केला आह.ेकाव्यसांग्रहािी सरुिात वशि प्राथािेिे केली असिू या प्राथािेमध्ये भगिाि वशिाच्या िटाांमधिू विद्येच्या धारा िाहू दे, या धरणी 

अज्ञाि िष्ट करूि सिाािा ज्ञाि द्यािे अश्या आशयािी त्या प्राथािा करतािा वदसतात. ४१ कविताांिे ढोबळमािािे ७ प्रकाराांमध्ये िगीकरण केले िाते ते 

पुढीलप्रमाणे 

१. विसगाविषयक कविता  

२. सामविक भाि असणाऱ्या कविता  

३. प्राथािापर कविता  

४. आत्मपर कविता 
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५. काव्यविषयक कविता  

६. बोधपर कविता  

७. इवतहासविषयक आवण स्पुट कविता यापैकी आपल्याला सामाविक भाि असणाऱ्या कविताांिा आढािा घ्यायिा आह े. 

सामविक आशय असणाऱ्या कविता :-  ‘काव्यफुले’ या कविता सांग्रहामध्ये एकूण ४१ कविता असिू त्यापैकी २० कविताांमध्ये  आपल्याला  शुद् िगाािी 

सिणाांिी केलेली उपेक्षा , त्याांच्यामध्ये  असणारे अज्ञाि , िषाािुिषे  शुद्ाांिी झालेली ससेहोलपट ,स्िणाांकडूि लादलेली गुलामवगरी, वशक्षणाविषयी 

िसलेली गोडी, पूिािन्मीिे पाप म्हणिू  शुद् िगाात वमळालेला िन्म ि आह ेत्या परवस्थतीमध्ये िगण्यािी मािवसकता यासारख्या बाबींिर त्याांिी सखोल 

विांति केले आह.े तसेि या परीस्थीतीतूि बाहरे पडण्यासाठी  पेशिाई िष्ट होऊि महाराष्ट्रात  सरुु झालेली ििीि इांग्रिी राििट म्हणिे समतेिर 

आधारलेली राििट असिू या राििटीमध्ये वशक्षणािी दारे सिा िगाासाठी खलुी झाली असिू शुद्ाांिी आपली पररवस्थती बदलविण्यासाठी या राििटीिा 

उपयोग करूि घ्यािा असेही त्या सिुितात. 

१) ‘काव्यफुले’ कवितासांग्रहामध्ये ७ क्रमाांकािी कविता ‘ईशस्तिि’ असिू या कवितेमध्ये  

आम्ही लेकरे तुला प्राथीतो I 

विद्या देई ज्ञाि इवच्छतो  

दैन्यासरू सांहारा  श्रीधरा II  असा आशय असिू  अज्ञाि दरू करूि विद्या, ज्ञाि घेण्यासाठी देिाकडे प्राथािा केल्यािे वदसते . खरे तर ‘ देि’ ही 

सांकल्पिा महात्मा िोतीबा फुले याांिा मान्य िाही परांत ु‘ विवमाक’ ही सांकल्पिा त्याांिा मान्य आह ेआवण सावित्रीबाईिी  द्विड सांस्कृतीतील आद्य 

देिाविषयी आदर व्यक्त केलेला वदसतो. 

२) ९  क्रमाांकािी  कविता ‘ िोवतबाांिा बोध’ (अभांग)  

महार ,मागाांिी करते मी सेिा  

आिडीच्या देिा I स्मरूणीया  

सेिा सत्यधमा I देई समाधाि  

ठेिी शाांत मि I आपले रे II दीिदवलताांिी सेिा करतािा मिाला समाधाि लाभते. दीिदवलताांिी सेिा करणे हाि सत्यधमा आह े असे त्या 

साांगतात. 

३) ११ क्रमाांकािी कविता ‘तेि सांत’ (अभांग )  

‘माििािे िाते ओळखती ि ेते  

सावित्री िदते तेि सांत’ या कवितेमध्ये  िो बोलतो तशीि कृती करतो , परवहताला प्राधन्य देतो माणसू म्हणिू माणसाशी िागतो तोि व्यक्ती सांत 

म्हणिू ओळखला िािा असे सावित्रीबाई साांगतात. 

४) २१ क्रमाांकाच्या कवितेिे वशषाक ‘शूद्ाांिे दखुणे ’ अस ेअसिू या कवितेत 

‘शूद्ाांिा साांगण्यािोगा I आह ेवशक्षण मागा हा  

वशक्षणािे मिुष्ट्यत्ि I पशुत्ि हटते पहा’ असे साांगतात . या कवितेच्या आशयामध्ये  दोि हिार िषाापासिू शूद्ाांच्या मागे ब्राम्हण सेिेिे शकु्लकाष्ट 

लागले असिू  यातूि  शुद्ाांिी मकु्तता केिळ वशक्षणािे होऊ शकते. वशक्षण घेतलेली वपढी आपल्या हक्काांसाठी िागतृ होऊि पशुत्िािे वकां िा 

गुलामवगरीिे िगणे िाकारेल असा विश्वास या काव्यात वदसतो . 

५)     २४ क्रमाांकाच्या कवितेिे वशषाक ‘ मि ुम्हणे’ असे असिू या कवितेत  

‘ िाांगर धरती I शेती करती I 

मट्ठ ते असती I  मिु म्हणे II या कवितेच्या आशयामध्ये ि ेभवूमपुत्र आहते, िे कष्ट करूि सिा िगाला पोसतात ते मट्ठ असतात म्हणिू ब्राम्हणाांिी 

शेती करू िये अशी धमााज्ञा आह ेअसे मिु िािाच्या ब्राह्मणािे साांवगतले आह.े पूिािन्मािी पापे फेडण्यासाठी हा िन्म शुद्ािा वमळाला आह,े 

शुद्ाांिी  िेहमी ब्राह्मणाांिी सेिा करत राहािी म्हणिू अशी विषमतेिर आधाररत स अमाििी समािरििा विमााण करण्यात आल्यािे त्या साांगतात. 

६)  २६ क्रमाांकाच्या कवितेिे वशषाक ‘शे्रष्ठ धि’ ह ेअसिू या कवितेत  

‘विद्या ह ेधि आह ेरे I शे्रष्ठ साऱ्या धिाहूि  

वतिा साठा ियापाशी I ज्ञािी तो मािती िि’ या कवितेच्या आशयामध्ये  योग्य  ियात वशक्षण घेण्यािे महत्ि पटििू वदले आह.े एकाग्र मिािे ि 

िेटािे वशक्षण घेतल े तर िगातील सिाात मोठे अक्षय धि प्राप्त होईल तसेि िगामध्ये ज्ञािी माणसू म्हणिू ओळख विमााण होईल अस े त्या 

साांगतात.   

७) २८ क्रमाांकाच्या कवितेिे वशषाक ‘इांग्रिी माऊली’असे असिू या कवितेच्या आशयामध्ये  

इांग्रिी माऊली I इांग्रिी िैखरी  

शूद्ाांिा उद्धरी I मिोभािे  

इांग्रिी माऊली तोडते पशुत्ि 

देई मिुष्ट्यत्ि शुद््लोका . असे साांगतात  पेशिाईच्या अस्तािांतर   स्थापि झालेल्या इांग्रिी राििटी मध्ये  कायद्यािे राज्य ि कायद्यासमोर सिा 

समाि ह ेसतू्र होते. या राज्यात शूद्ाांकडे  िातुिाण्या व्यिस्थेतील तळािा घटक म्हणिू ि पाहता माणसू म्हणिू पावहले िाईल असा विश्वास त्याांिा 

िाटतो ि याि राज्यात शूद्ाांच्या उन्ितीिा मागा वमळू शकतो असा त्याांिा विश्वास िाटतो. 

८) २९ क्रमाांकाच्या कवितेिे वशषाक ‘ ििस’ असे असिू या कवितेमध्ये  

‘धोंडे मलेु देती ििसा पािती  
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लग्ि का करती िर िारी’ असा सडेतोड प्रश् त्या उपवस्थत करतात.दगडाला शेंदरू फासिू  वकां िा बकरू मारूि मलेु होत िाहीत यािा सारासार 

वििार समािािे केला पावहि ेि आपल ेिीिि साकार केले पावहिे  असे आिहाि त्या करतात. 

९)  ३२ क्रमाांकाच्या कवितेिे वशषाक ‘ इांग्रिी वशका ’असे असिू या कवितेमध्ये इांग्रिी वशक्षणािा काय फायदा होणार याविषयी त्याांिी विांति केले 

आह.े 

‘शुद् अवतशूद्ा द:ुख वििाराया 

इांग्रिी वशकाया सांधी आली  

इांग्रिी वशकूि िातीभेद मोडा 

भटिी भारुडा फेकुविया’ या कवितेच्या आशयामध्ये ज्याांच्याकडे ज्ञाि िाही ते पशुांसारखे िाया िातात. स्िािलांबी िीिि िगायिे असेल तर 

वशक्षणावशिाय पयााय िाही तसेि वशक्षण घेतल्यािांतर शूद्ाांिा आपल्यािरील अन्यायािी िाणीि होईल ि ते िातीभेदािी उतरांड िष्ट करतील 

तसेि िषााििष ेअसेलेले  उच्ि िगाािे ििास्ि िाकारतील अशी िाणीि त्या व्यक्त करतात. 

१०) ३४ क्रमाांकाच्या कवितेिे वशषाक ‘वशकणेसाठी िागे व्हा’ असे असिू या कविते मध्ये त्या  

‘गेले मेले मि ूपेशिे अांग्लाई आली  

बांदी मिुिी विद्या घेण्या होती ती उठली’ गुलामवगरीिी हिारो िषाािी परांपरा तोडायिी असेल तर िागतृ होऊि वशक्षण घेतले पावहिे. शूद्ाांिा 

वशक्षणािा हक्क िाकारणारे मिु सारखे ब्राम्हण ि त्याांिे पाठीराखे पेशिे याांिी सत्ता लयाला गेली असिू महाराष्ट्रात इांग्रिी राििट सरुु झाली 

असिू या राििटीमध्ये सिाािा वशक्षणािा अवधकार आह े  ही राििट ज्ञािदाती राििट आह ेत्यामळेु हिारो िषाातूि वशक्षणािी सांधी िालिू 

आली असिू त्यािा फायदा घ्यािा.  मलुाां बाळाांिा वशकििू िीवतिाि होण्यािे आिहाि त्या करतात.      

११) ३५ क्रमाांकाच्या कवितेिे वशषाक ‘ शूद्ाांिे परािलांबि ’ असे असिू या कवितेमध्ये  

‘ ज्ञािािे िसे डोळे म्हणोिी ि वदसे द:ुख  

 स्िािलांबी िसे शुद् वस्िकारती पशु सखु’ उच्ििगीय समािाकडूि शूद्ाांिा िी पशतुुल्य िागणकू वदली िाते त्यािे  महत्िािे कारण म्हणिे 

शूद्ाांमध्ये असणारे अज्ञाि होय. अज्ञाि  ि परािलांबी िीििामळेु पशतुुल्य िीििामध्ये ही त्याांिा काहीही िाईट िाटत िाही उलट याि िीििात 

ते सखु माितात.देि, धमा ि रुढीच्या िक्रामध्ये हा समाि दाररद््यािे गाांिला गेला आह ेअसे त्या साांगतात. 

१२)  ३७ क्रमाांकाच्या कवितेिे वशषाक ‘तयास मािि म्हणािे का असे असिू या कवितेमध्ये  

‘ ज्ञाि िाही विद्या िाही  

ते घेणेिी गोडी िाही  

बुद्धी असिू िालत िाही  

तयास मािि म्हणािे का’ असा प्रश् उपवस्थत केला आह.े अज्ञाि, कष्टािी आिड िसणे, भविष्ट्यािर विश्वास ठेििू िागणे तसेि बायको कष्ट  

करूि सांसार िालिते याविषयी कुठलाही विवधविषेध बाळगला िात िाही या बाांडगुळ प्रितृ्तीिर ताशेरे ओढले आहते. पशु-पक्षयाांमध्ये ही 

असल्या रीती िाहीत ज्या रीती मािि समािामध्ये आहते असे सावित्रीबाई साांगतात.    

 महाराष्ट्रात स्त्रीवशक्षणािी महुतूामेढ रोितािाि क्राांवतज्योती सावित्रीबाई फुले याांिी सामाविक कवितेिीही परांपरा रुििली.किवयत्री म्हणिू 

सावित्रीबाई ांच्या काव्यसषृ्टीिा शोध अि ् िेध घेतािा त्याांच्या प्रवतभेिा प्रकाश अिेक वठकाणी आपल्याला दीपििू टाकतो. खरे पाहता ‘कविता’ ह ेकाही 

त्याांिे िीवितकाया िाही. अांधार पाांघरुण यगुाियुगेु झोपी गेलेल्या समािाला िागे करण्याच्या धडपडीत त्याांिे आयषु्ट्य गेले. प्रिांड मोठा असा विरोधकाांच्या 

प्रवतकूलतेिा पहाड िढण्यात त्याांिी उमदे खिी झाली. त्याांिी ि ेकाही वलवहले ते आपल्या प्रवतभेिे प्रदशाि करण्यासाठी िव्ह.े कविता वलवहण्यामागिा 

त्याांिा दृवष्टकोिही समािप्रबोधि हाि होता. शांभर-दीडशे िषाांपिूी त्याांिी वलवहलेल्या कविता आिही समपाक िाटतात. ह े त्याांच्या अिन्यसाधारण अशा 

प्रवतभेििे लक्षण होय. 
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