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आधुिनक भारतातील  ी शै िणक सुधारक पंिडता रमाबाई 
 
 

ा. डॉ. सौ. वंदना रामचं  ल ढे 
वेणुताई च  हाण कॉलेज, कराड िज. सातारा. 

 
 
 

भारता  या शै िणक सामािजक, सां  कृितक, आ थक े ात  या 
महान  य  त नी आपले योगदान दले, आप  या कतृ  वाचा जबरद  त ठसा 
उमटवलेला आहे  या आधुिनक भारतातील शै िणक सामािजक चळवळीतील 
पंिडता रमाबाईचं योगदान अन  यसाधारण आहे. जु  या ढी, पंरपरा िव  द 
लढा देवून  वत: िश ण घेऊन इतर ि यांनाही कोणतीही जात-पात न मानता 
गरीब- ीमंत असा भेद न करता ि यांना िश ण दल.े  
 १९ वे शतक हे  ी सुधारकां  या दृ  टीने अ  यतं मह  वाचे शतक ठरले. 
देवा  या था परंपरा सं  कृतीचे र ण करण ्याचे काम ि यांचे आहे असा समज 
अस  यामुळे या जबाबदारीतून मु  त होऊन िश ण घेणे दुरच होते. जाती-धम, अंध  दा वाईट था, परंपरा यातून ि यांना 
बाहेर काढून ितला ित  ठा, स मान िमळवून दे  याचे शै िणक काय पंिडता रमाबाई यांनी केले आिण ि यांचे जीवन 
बदल  यात अन  यसाधारण योगदान दले.  
 
पंिडता रमाबाई –  
 आधुिनक भारतातील शै िणक चळवळीत मह वपूण योगदान देणा या पंिडता रमाबा चा ज  म  हैसूर सं  थानातील 
माळहेरंजी या गावामधील एका ा ण कुटुंबात अनंतशा  ी ड गरे व अंबाबाई यां  या पोटी २३ एि ल १८५८ रोजी झाला. 
 याकाळी अनंतशा  ी हे सं  कृतचे िव ान पंिडत होत.े ि यांनी सं  कृत िशकले पािहज.े आपले ान समाजाला दले पािहजे 

असा आ ह  याचंा होता.  यांनी आपली प  नी ल  मीबाई यांना सं  कृत िशकिवले  यानंा एकूण तीन मुले होती. क  णाबाई, 
ीिनवास व रमाबाई होय.१ 

 ड गरे कुटु ंब हे माळहेरंब येथे भातशेती व लागवड क न आपले अथाजन करत होते. पण ते ि यांना  वातं य देतात 
िशकिवतात हे तेथील लोकांना पसंत न  हते.  यातूनच आ थक अडचणी सु  झा  या. शेवटी ड गरे कुटंुब गाव सोडून तीथया ा 
कर  यासाठी िनघाले. सततच वास, उपासमार, रोगराई, दा र  यामुळे थम अनंत शा  ी व नंतर आई ल  मीबाई व बिहण 
कृ  णाबाई यांचाही मृ  यू झाला. भावंडे पोरक  झाली. ीिनवास व रमाबाई या कलक  याम  य ेरा न बोधनावर  या  यान 
देऊन उदरिनवाह क  लागले. यां  या सं  कृतवरील भू वामुळे  यानंा कलक  ता िव  विव ालयालने ‘पंिडता’ व ‘सर  वती’ या 
पद  या द  या.२ 
 वैदीक पूव काळात भारतात आया  या आगमानापूव   ि यांना अितशय स  मानाने वागवले जात असे. या काळात 
ि यांना समाजात े  ठ समजले जात असे. ि या पु षासमान सव कारचे  वातं य व अिधकार उपभोगत हो  या. आयपूव 
काळात  ीचा दजा उ  च होता हे मोहनजोदडो व हड  पा या सधू सं  कृतीतील उ  खननात सापडले  या िश  पाव न  प  ट 
होत.े पण उ  तर वै दक काळापासून ि चा दजा घस  लागला.३ म  ययुगीन काळात ि यांना किन  ठ दजा ा  त झाला. 
अधांरयुग िनमाण झाले. यातून ि यांना बाहेर काढ  यासाठी अनेक समाजसुधारक य  न करत होते.  देशाची गती ही  ी 
िश णावर अवलंबून आहे हे जाणून पंिडता रमाबाईने अनेक िश ण सं  था उघड  या. समाजसुधारणेबरोबर शै िणक सुधारणा 
करणे गरजेचे आहे याची जाणीव   यानंा झाली. वण हा ज  मावर न  ह े तर गुणावर अवलंबून असतो असे ितपादन क न 
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 यानंी समाजातील बालिववाह, अ  पृ  यता, मू तपूजा, सतीची चाल, बालिवधवांना कमकांडे या चाली रीत ना  यानंी कडाडून 
िवरोध केला.  यां  या पासून ेरणा घेऊन अनेकांनी िवधवािववाह  ीिश ण, जातीभेद, िनवारण अ  पृ  यता िनवारण 
इ  यादी गो  टीत सुधारणा के  या.  
 ि यांनी जपतप, उपासतापास, पूजाअचा, कमकांडे, देवपूजा यात न अडकता िश ण घेऊन कुटंुबा  या व देशा  या 
िवकासात आपले योगदान ावे असे िवचार पंिडता रमाबा नी मांडले.  
 
आय मिहला समाज-  
 एक  ी िशकली तर  याचा प रणाम ित  या मुलांवर घरावर तसाच समाजावर ही होत असतो. जगातील अध  
मानवी श  ती  ी आहे आिण  ी सव कायास स म आहे हे िस  द झाले आहे.  या देशाम  ये ि यांना पु षां माणे वागणूक 
दली गेली ते देश आज आ थक दृ  ा मजबूत आहेत. ि यांना स म कर  यासाठी पंिडता रमाबा नी १ मे १९८२ रोजी आय 

मिहला समाजाची  थापना केली.  
 जीवना  या सवच े ात असमान वागणूक ि यांना दली जात होती. ि यांवर होणारे अ  याय, अ  याचार, ढी 
पंरपरा यातून मु  त कर  यासाठी आय मिहला समाज  थापन कर  यात आला होता. आय मिहला समाज  थापन कर  यासाठी 
पंिडता रमाबाईस कािशबाई काणीटकर, रखमाबाई राऊत यांची मदत झाली होती.४ आय मिहला समाजातफ  ी सुधारणेवर 
समाजातील वाईट ढी, परंपरेवर  या  याने देऊन ि यांना िश णातून आ  मस  मानाने जगणेचे िवचार दे  यात आले.  
 
रमाबाई असोिसएशन (अमे रका) –  
  ी सबलीकरणाची सु वात 1960 म  ये अमे रकेतील िन ोका या जहालमतवादी गटांनी मांडली होती.  य  ती 
 हणून ि यांकडे पा न समाजात  याचंाही िवकास झाला पािहजे ही िवचारधारा न  याने समाजापुढे आली होती.५

 युरोपातील ि यांचा दजा पा न भारतातही ि यांना समान िश ण व समान ह  क िमळाले पािहजेत असे पंिडता 
रमाबा ना वाटू लागले. सन १८८३ म  ये पंिडता रमाबाई इं  लडला गे  या  यानंी ि  चन धमाचा  वीकार केला. सन १८८६ 
साली आनंदीबाई जोशी यां  या पदवीदान समारंभास हजर रािह  या. अमे रकेतील िश ण, ि यांचा दजा  यानंी पािहला. तेथे 
 यानंी अनेक  या याने दली. भारतातील ि यां  या सम  या  यानंी  या  यानातून मांड  या. भारतातील बालिवधवां  या 

कायास मदत करणेसाठी रमाबाई असोिसएशन ही सं  था काढली.६ यातून ि यांना स म कर  यासाठी पैसा उभा केला.  
 
 ी शै िणक चळवळ-  

 ा  होसमाजांनी  ि  उ  दाराचे काय सु  केले होते.  यातीलच केशवचं  सेन हे पंिडता रमाबा ना भेटले.  यानंा 
काही पु  तके वाचायला दली. भारतातील दा र  अ ान, अंध  दा ि यांची हेळसांड हे सव पंिडता रमाबा नी जवळून 
पािहले होत.े विडलांनी वारंवार वेद- उपिनषदाब ल सांिगतलेले ान यातून  याचंे िवचार ग  भ होत गेले. जे  हा पंिडता 
रमाबाई आप  या आईविडलांसोबत ितथया ा करत हो  या ते  हा  यानंा ितथे हदू समाज िवषमतेने बरवटलेला दसून आला. 
ि यांवर होणारे अ  याय अ  याचार  यानंी पािहले होते. िवधवा ि यांची अवहेलना  यानंी डो यांनी पािहली होती. यातूनच 
अनेक  न  यां  या मनात िनमाण झाले. समाजातील हा दांभीकपणा मोडून समाजातील ि यांचा स  मान व ह  क उंचावला 
पािहले, यासाठी  यानंी ि यांची उ  नती कर  यासाठी आप  या सं  था  मक कायास सु वात केली.७  
 समाजात िवधवा ि यांचे फार हाल होत असत. हे पा न पंिडता रमाबाईचे मन अ  व थ झाले. ि यांचे हाल 
थांबावेत  यां  या जीवनाला चांगले वळण लागाव,े  यानंी स  मानाने जगावे  हणून  यानंी शारदा सदन  थापन केले. या 
 यां  या सं  थेव नच  याचंी द ुरदृ  टी कशी होती याची क  पना येते.  

 
1) हंटर किमशन पुढे िश ण संदभात सा  – ३ फे ुवारी १८८२ रोजी एक िश ण आयोग लॉड रपन  या काळात िश ण 

िवषयक िवचार जाणून घे  यासाठी सर िव  यम हंटर यां  या अ  य तेखाली आयोिजत केला होता.  याम  य े िश ण 
मातृभाषेतून असावे परंतु इं जी भाषाही शाळेत िशकिवली जावी. मुल  या शाळेची पाहणी कर  यासाठी  ीिनरी क 
नेम  यात यावे ि यांना वै क य िश ण दे  याची सोय करावी. िश णावरचा अनाव  यक खच टाळावा. ि -पु ष 
भेदभाव क  नय,े ि यांना िश णाचा अिधकार ावा या मु ांचा समावेश होता. रमाबा  या या सा मुळे सन १८७८ 
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म  ये लेडी डफरीन फंड उभा क न  यासाठी दवाखाने शहरात उभे कर  यात आले.८ ि यांनी सश  त रा न िश ण 
घेऊन भारतीय सं  कृतीचे संवधन, संर ण करावे असे  यांना वाटत  होते. आधुिनक भारता  या शै िणक िवकासात 
मह  वाचे योगदान देणा या पंिडता रमाबा नी ि यांसाठी आयु  यभर काय केले. रमाबा नी िबिपन िबहारी दास मेधावी 
या नावा या व कलाशी कोलक यात ल  केले. यानंतर यांना एक अप य झाले. यांनी मुलीचे नाव मनोरमा असे ठेवले. 
िववाह नंतर दोन वषातच यां या पतीचे िनधन झाले. पण या खच या नाहीत पु यातच यांनी आय मिहला समाजाची 
थापना केली. 

2)  शारदा सदनची थापना - समाजाम ये बालिवधवांचे माण चंड वाढले होत.े यांना माणूस हणून जग याचा 
अिधकारच न हता. पंिडता रमाबा नी ११ माच १८८९ रोजी मंुबईला बालिवधवां या उ तीसाठी शारदा सदन ची 
थापना केली. पुढे ही सं था पु यात थलांत रत केली. या सं थेतील पिहली िव ा थनी गोदूबाई हीच पुढे महष  ध डो 

केशव कव यांची प  नी बनली.९ या शाळेत ावसाियक िश ण दले जात होते. याबरोबर या शारदा सदनने संमती 
वया या चळवळीला पा ठबा दला, तसेच केशवपणािव  चार केला. िवधवा ि यांना मानस मान िमळवून दला. 

सन १८९८ म ये म य देश व गुजरात येथे चंड द ु काळ पडला होता. तेथील िनरा ीत ि यांना पंिडता रमाबा नी 
आ य दे यासाठी २४ स टबर १८९८ रोजी केडगाव येथे 'मु सदन' ची थापना केली. पतीत ि यांसाठी 'कृपासदन' सु  
केले. अंधासाठी 'बातमीसदन' थापन केले तर अनाथ मुलांसाठी 'सदानंद सदन' थापन क न यांना आधारासोबत िश ण ही 
दले . यां या या कायाचा सार होऊन ि यांची सं या वाढत होती. यांची व था कर यासाठी आ थक ओढाताण होत 

होती. हणून यांनी ि यांना वावलंबी बनिव यासाठी धा य, फळे, भाजीपाला, कलाकुसरीचे िश ण दे याचे काय सु  
केले.१० 

थोड यात, १९  या शतकात महारा ात अनेक समाजसुधारक होऊन गेले या शतकात ारंभी या कालखंडात होऊन 
गेले या अनेक ी उ ारक शै िणक सुधारकापैक  एक हणजे पंिडता रमाबाई होय. समाजात अनेक कार या अिन  था, 
परंपरा हो या समाजाम ये बालिववाह, ंडा प ती, पडदा प ती सतीची चाल, ि यांचे शोषण बािलकांचे शोषण इ यादी 
अिन  था समाजात चिलत हो या. अ ान आिण अंध ेमुळे  ि यावर अनेक बंधने घाल यात आली होती. ि यावर 
होणा या अ याय, अ याचारािव  रमाबा नी आवाज उठिवला. ि यांना सुिशि त केले तर सव सुधारणांचा पाया घातला 
जाईल हे पंिडता रमाबा नी अचूकपणे जाणले होते. ि यांचे जीवन िवकिसत कर यासाठी िश ण हे एक मुख साधन आहे 
असे मत रमाबा नी वारंवार मांडले आहे.  ि यांना िश ण व यांचे ह  िमळवून दे यासाठी यांनी शारदा सदन, मु  सदन 
कृपा सदन, इ यादी सं था थापन के या. यातून ि यांना जग याची ऊजा देऊन यांची उ ती घडवून आणली. ि यांचा 
िवकास होऊन यांना िश णाचा अिधकार िमळावा हणून रमाबा नी परदेशातही काय केले .तेथे भारतीय ि यां या सम या 
मांडून बोधनाचे काय केले. शतकानूशतके हदू समाजातील ी वग हा िश णापासून वंिचत होता. हदू  धमात बालह या, 
नरबळी, बाल िवधवा सम या, केशवपण, अ पृ यता अशा अनेक था समाजात ढ हो या. िवधवा ि यांचे अ यंत हाल होत 
असे. यातून माग काढ यासाठी यांनी शारदा सदनची थापना क न यातून ि यांना वावलंबी बनिवले. हे यांचे कती 
महान काय आह.े या महान कायाची ओळख सव समाजाला होणे अ यंत गरजेचे आह.े कोरोना काळात अनेक लहान मुल चे 
बालिववाह लाव यात आल.े यांना िश णापासून वंिचत ठेव यात आले. ी ग भ हो यासाठी पंिडता रमाबाई या 
िवचारांची अन यसाधारण गरज भासत आह.े यांचा इितहास सव समाजासमोर येणे काळाची गरज आह.े 
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