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साराांश  

    .       एकोनणसाव्या शतकात भारतीय स्त्री जीवनाच्या दषृ्टीने नवीन पवााला सुरुवात झाली. दीघा काळाच्या 

मध्ययुगीन अांधार् या जीवनातनू बाहरे ययेायाची सांधी नस्त्रयाांना नमळाली नशषणाणाच्या नननमतानाने स्त्रीला घराबाहरे 

पडयायाची सांधी नमळाली आनण नस्त्रयाांचे व्यनक्तमत्व बदलयायास सुरुवात झाली. समाजाचाही नस्त्रयाांकडे पाहयायाचा 

दनृष्टकोन हळूहळू बदलू लागला समाज जीवनातले वेगवेगळ्या षणाेत्रातील दरवाजेही नस्त्रयाांसाठी उघडायला सुरुवात 

झाली. परांपरागत चालीरीती नस्त्रयाांना अनेक बांधनात जखडून ठेवल ेहोते. त्याना बांधनातून मुक्त करयायासाठी अनेक 

सुधारकाांनी पुढाकार घेतला. त्यात राजाराम मोहन रॉय, केशव धोंडो कवे, आगरकर, सानवत्रीबाई फुले, ज्योनतराव 

फुल,े याांचे फार मोठे योगदान आह.े ज्योनतराव फुल ेयाांनी मनामध्ये एक गाठ बाांधली ती म्हणजे स्त्री नशषणाणाची. 

त्यानी नस्त्रयाांना नशषणाण देयायासाठी मुलींची शाळा उघडून आपल्या पत्नीला नशनषणाका कन न त्याांनी स्त्रीयाांसाठी 

नशषणाणाची दारे उघडी कन न ददली. जसजशी स्त्री प्रगती करीत पुढे सरकत गलेी, तसतसा स्त्रीलाच आपल्या अांगी 

असणाऱ्या सुप्त गणुाांचा अनुभव यायला लागला. आत्मननष्ठचेी जाणीव व्हायला लागली. स्वतःकडे पाहयायाचा 

दनृष्टकोन बदलू लागला. स्वतः मध्ये दकती  बळ आह ेयाची जाणीव होऊ लागली. परावलांबना नवषयी त्या हळूहळू 

जागृत होऊ लागल्या. अन्यायानवरुद्ध प्रनतकार करयायाचे सामर्थया नतच्यामध्य े ननमााण होऊ लागल े  1857 च्या 

स्वातांत्र्य उठावानांतर अनेक नवीन सुधारणा झाल्याने समाज जीवनाला आधुननकतेचा स्पशा झाला. नशषणाणाच्या 

योगाने अज्ञानाची जाणीव होऊन ज्ञानाची ओढ लागली. 1950 मध्ये स्वतांत्र भारताने प्रजासतानाक राज्य पद्धतीचा 

स्वीकार केला. 1952 मध्ये पनहल्या सावानत्रक ननवडणुका झाल्या नस्त्रयानी  नवनवध षणाेत्रात पदापाण कन न आपल े

कतृात्व नसद्ध केले. नवजयालक्ष्मी पांनडत या स्वतांत्र भारताच्या वकील म्हणून रनशयाला गले्या. राजकुमारी अमतृ कौर 

या भारताच्या पनहल्या मांनत्रमांडळात आरोग्य मांत्री झाल्या. 

                इांग्रज राजवटीने अनेक सुधारणा केल्याने  नवे वातावरण, आधुननक नशषणाण, निटटशाांचे प्रगत जीवन 

इत्यादी चा पटरणाम समाजजीवनावर झाला लोक नशषणाणाकडे आकर्षषत होऊ लागले. इांग्रजी नशषणाण आनण 

नोकरीच्या नवीन सांधी प्राप्त झाल्या  लोकाांच्या मनोरचनेत बदल होऊ लागला. दीघाकाळ कोंडलले ेजीवन जगणाऱ्या 

अन्यायानी, न ढीनी हरैाण झालेल्या, अज्ञानात नखतपत पडलले्या, नस्त्रयाांना मुक्त करयायाचे प्रयत्न सुन  झाल.े निटटश 

प्रशासनालाही नस्त्रयाांची दरुावस्था, त्यातही सती सारखी अमानुष चाल भयांकर वाटत होती. नस्त्रयाांवर होणारी शक्ती 
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कमी कन न नस्त्रयाांना वाचनवयायासाठी धडपड, प्रशासकीय पातळीवर सुन  झाली होती. राजा राजाराम मोहन रॉय 

याांनी सती प्रथेनवरुद्ध आांदोलन उभे कन न सती बांदी कायदा अनस्तत्वात येयायास पटरश्रम घतेले. या सवाांचा पटरणाम 

स्त्रीनवषयक समाजाचा दनृष्टकोन बदलयायास कारणीभूत ठरला. 

मखु्य शब्द – नशषणाण, मैत्रीय, दपाण, स्त्री नशनषणाका, व्रत-वैकल्य,े बालनववाह, केशवपना, सत्यशोधक 

उदिष्ट े

1. समाज सुधारकाांनी नस्त्रयाांच्या उद्धारासाठी कोणते प्रयत्न केल ेते जाणून घेण.े 

2. स्त्री जागृतीसाठी झालले्या प्रयत्नाांचा आढावा घेण.े 

3. सामानजक प्रथाांमुळे नस्त्रयाांच्या नवकासाचा मागा कसा बांद होतो ह ेजाणून घणेे. 

4. सामानजक व साांस्कृनतक बांधनात अडकलले्या नस्त्रयाांची मानहती घेण.े 

 प्रस्तावना 

कोणत्याही समाजातील जीवनमान काळानुसार बदलत असतोच. जुन्या कल्पना माग ेपडते, नवीन कल्पना 

पुढे येऊन जीवनात बदल घडून येतो. परांतु ही प्रदिया फार मांद गतीची असत.े तसेच ननसगािमानुसार घडत जाणारी 

असते. परांतु एखाद्या वेळेस एखादी घटना इतकी प्रभावी ठरते की, पुढील बदलाांच्या प्रदियेला नवे वळण दऊेन 

होणाऱ्या बदलाांना नवी गती प्राप्त होत.ेपटरणामी सामानजक पटरनस्थतीच्या पटरवतानाला सुरुवात होते. उतानर 

पेशवाईच्या काळात अनस्थर राजकीय पटरनस्थती, मोठ्या प्रमाणात जानतभेद, प्रभावी नेततृ्वाचा अभाव त्यामुळे 

पटरनस्थतीवर कोणाचेच ननयांत्रण नसल्यान े आमजनतेची आनण स्त्रीयाांची मोठ्या प्रमाणात नपळवणूक होत होती. 

सवाात जास्त कननष्ठ जातीचे लोक आनण नस्त्रयायाांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत होत.े सामानजक आनण धार्षमक 

बांधनानी सवासामान्य समाजातील लोक त्रस्त झाल ेहोते. सांस्कृती पुवा काळात असणाऱ्याचे टठकाण आनण कां दमुळे 

शोधताांना अग्नीला माणसाळवताना पुरुष आनण स्त्री याांची श्रमनवभागणी काय होती याची आपण कल्पना कन  

शकतो. नशकारीला परुुष जात असताना नस्त्रया घरची कामे कन न मलुाांचा साांभाळ करायची ही व्यवस्था बऱ्याच 

वषाापयांत कायम होती. स्त्रीने बौनद्धक नशषणाण घेणे ह ेकोणत्याही समाजाला मान्य नव्हते. 1933 मध्ये भारतातील 

पनहल्या स्त्री शास्त्रज्ञ कमला सोहोनींना बांगळून च्या पदवु्यतानर नशषणाण सांस्थेत प्रवेश घेयायासाठी  नाकारयायात आला 

होता. प्राचीन काळात मानवावर मोठ्याप्रमाणात धमााचा प्रभाव असल्यान े प्रत्येक मानव भीतीपोटी ईश्वराची 

सांकल्पना मान्य करीत होता. कारण ह े त्याचे अज्ञान होत.े वेदातील दकत्येक ऋचा नस्त्रयाांनी रचलेल्या होत्या. 

लोपामुद्रा, गागी,  मैत्रीय या नस्त्रयाांचा थोडाफार इनतहास आह.े मैत्रीय याांची अध्यानत्मक षणाते्रातील प्रगल्भता एवढी 

होती की, साांसाटरक वैभवा ऐवजी आनत्मक नवज्ञानाला नतने सवास्व मानले होत.े गागीचा तत्वज्ञानाच्या षणाेत्रात फार 

मोठा प्रभाव होता. त्यामुळे जनकाने िह्मयज्ञाच्या पटरषदलेा नतला सन्मानाने आमांत्रण ददले होत.े1832 मध्य े

बाळशास्त्री जाांभेकर याांनी दपाण नावाचे पनहले मराठी वृतानपत्र सुन  केले.  त्याांनी आपल्या सुधारणावादी नवचाराांचा 

प्रसार करयायासाठी या वृतानपत्राचा वापर केला. बालनववाह, सतीप्रथा, नस्त्रयाांवर होणारे अन्याय या नवरोधात त्याांनी 

समाज जागृती केली. गोपाळ हरी देशमुख याांनी सुद्धा आपल्या शतपत्रामधून स्त्री नशषणाणाचा पुरस्कार केला. परुुषाांना 

पुनर्षववाहाची परवानगी असले तर नस्त्रयाांनाही पनुर्षववाहाची परवानगी असली पानहजे. असे लोक नहतवादी याांचे 

म्हणण ेहोते. त्याांनी केशवपन करयायाच्या प्रथेवर कडाडून टीका केली. घटस्फोट घ्यायचा असेल तर तो पती-पत्नीच्या 
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सहमतीने घतेला जावा. पती पत्नीचा माननशक व शारीटरक छळ करीत असले तर नतन ेपतीपासून वेगळे राहावे. 

आनण पतीन े नतला पोटगी ददली पानहजे. असा नवचार लोकहीतवादी याांनी माांडला. वृद्धाांनी  कुमारीकाांशी नववाह 

कन  नय ेअशी आग्रहाची मागणी करणारे नवचार रानडे याांनी माांडललेे ददसून येत.े  

         गोपाळ गणेश आगरकराांनी इसवीसन 1888 मध्य ेसुधारक वतामानपत्र काढून स्त्री जीवनात सुधारणा घडवून 

आणले. त्याांनी बालनववाहाची चाल कायद्याने बांद व्हावी म्हणून प्रयत्न केले. स्वयांवर पद्धतीने म्हणजे नस्त्रयाांच्या 

स्वइच्छेने नववाह व्हावा असा त्याांचा आग्रह होता. महात्मा ज्योनतराव फुल े याांचे िाांनतकारीकाया नस्त्रयाांच्या 

आत्मसन्मानाला जागृत करणारे आनण तत्कालीन स्त्री साहीत्याला प्ररेणा देणारे आह.े त्याांनी इसवीसन 1848 मध्य े

पुयायात मलुींसाठी पनहली शाळा सुन  केली. त्या शाळेत स्त्री नशनषणाका नमळत नसल्यामुळे महात्मा फुले याांनी आपल्या 

पत्नी सानवत्रीबाई याांना नशनषणात कन न नशनषणाका बनवल.े  नस्त्रयाांनी नशषणाण घणे ेम्हणजे धमा बुडनवणे होय, अनैनतकता 

व सामानजक आजाराला ननमांत्रण दणे े होते. असा दाांनभक प्रचार तत्कालीन सनातनी वगाान े केला त्याांनी 

सानवत्रीबाईंना दगड , सेन, नचखल फेकून मारली. ज्योतीरावाांच्या वडीलाांवर दडपण आणून त्याांना घराबाहरे 

काढयायास भाग पाडले.पण ज्योतीरावाांनी सवा  नवरोधकाांवर मात कन न मलुीसाठी आणखी शाळा काढल्या 

सानवत्रीच्या नशषणाणाने आनण अनेक नस्त्रयाांमध्ये आत्मभान जागतृ व्हायला लागला. नशषणाण नमळाल्याने नस्त्रयात कशी 

जागृती यतेे याचे प्रत्यांतर ज्योनतरावाांच्या शाळेत नशकणारी मुक्ता नावाच्या मुलीने वयाच्या अकराव्या वषी 

नलनहलेल्या (इ. स.1855)एका ननबांधातून नमळत ेहा ननबांध ज्ञानोदय पत्रामध्य ेछापला गेला त्यात ती म्हणत ेिाह्मण 

लोक म्हणतात दक इतर  जातींनी वेद वाचू नये याचा अथा आम्हास धमापुस्तक नाही. इांग्रजी राज्यापूवी उच्चवणीय 

लोकाांचा अपराध करणाऱ्या महार माांगाचे  डोके मारीत असत. या अस्पृश्य लोकाांना सावाजननक बाजार हाट, मांददर, 

पायायाचे टठकाण, या टठकाणी प्रवेश नव्हता तो आता नमळाला. या देशातील स्त्रीमुक्तीचा हा पनहला उद्धार होता. 

महात्मा फुले याांनी इसवीसन  1863 मध्य ेबालहत्या प्रनतबांधक गृहाची स्थापना कन न मोठमोठी पोस्टर गावभर 

लावली. ज्या नवध्वानवर बलात्कार झाल्याने त्या गभावती रानहल्यास त्याांनी या गृहात येऊन आपल्या अपत्याांना जन्म 

द्यावा त्याांची नावे जाहीर होणार नाही. जाताना त्याांनी मलुां घऊेन जावे ककवा येथे ठेवून जावे. असा अनाथ मलुाांच्या 

राहयायाची सोय ज्योनतरावाांनी केली होती.  नवधवाांच्या केशवपनाला नवरोध करयायासाठी त्याांनी न्हाव्याचा एक 

ददवसाचा सांप घडवून आणला. एखाद्या स्त्रीला अपत्यप्राप्ती होत नसले तर परुुषाांनी दसुरा नववाह करावा. मग 

स्त्रीनेही दसुरा नववाह का कन  नये असा प्रश्न त्याांनी केला अशा अनेक प्रयत्नाांतनू ज्योनतबा फुले याांनी स्त्री परुुष 

समानतेचा पुरस्कार केला. एकोनणसाव्या शतकात एकूण 39 नवधवाांचे पुनर्षववाह िाह्मण समाजात घडवून आणले. 

हा नववाह करयायाचे धाडस धोंडो केशव कवे याांनी 11 माचा 1893 रोजी शारदा सदनातील पनहली बालनवधवा 

गोदबूाई जोशी याांच्याबरोबर पुनर्षववाह केला. मनावरील दडपण कमी होऊन आपल्या मनातील नववाहाची इच्छा 

व्यक्त करयायाचा धीट पणा हळू-हळू नस्त्रयाांमध्य ेयेत होता. नवध्वाांच्या ननशबी जे नवपरीत जीवन येत होत ेयाचे मूळ 

त्याांचे अजाणत ेवयात लग्न होईल त्या बाल नववाहात होती. तसेच नवध्वाांनच्या ननशबी त्याांचे दःुख वाढवणारी दषृ्ट 

न ढी होती. ती केशवपनाची हहद ू समाजातील अननष्ट चालीरीतींचा नवचार करयायासाठी सरकारन े 1887 मध्य े

वडास्वथा कनमटी नेमली होती. त्यानननमतानाने इांद ु प्रकाश मध्ये एका वाचकाांने पत्र नलन न केशवपना नवषयी काही 

सूचना ददल्या होत्या. धमाावर पटरणाम होणार नाही असा कायदा करावा. कोणत्याही स्त्रीचे केशवपन नतच्या 

इच्छेनवरुद्ध कन  नये. पुनर्षववाह कायद्याने समाजाच्या समजुतींना, न ढींना जेवढा धक्का ददला, तेवढा नोंदणी 

कायद्याने ददला नाही. नववाह प्रसांगी वधूच े वय नेमके दकती असावे बालनववाह योग्य नाही, अशी कारण े बाल 

नववाहात होती. त्यामुळे या नवषयाकडे समाजाचे लषणा वेधल ेगलेे. त्यातूनच सांमती वयाच्या कायद्याचा नवचार पुढे 

आला. आनण समाजात एक मोठे वादळ ननमााण झाले. पटरणामी समाजात सामानजक पटरवतानाची सुरुवात झाली. 
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           प्राचीन भारतीय मनुस्मृतीत, मुनस्लम धमाामध्ये दहा वषाापेषणाा कमी वयाच्या पत्नीबरोबर समागम हा गुन्हा 

होता, कां पनी सरकारच्या राजवटीत इांनडयन लॉ तयार करताना अल्पवयीन पत्नीशी समागम हा गनु्हा मानला 

नव्हता. परांतु 1846 मध्ये नेमलेल्या कनमशनच्या मनात एकां दर स्त्री जीवनानवषयी नवीन नवचार आल ेबालनववाह 

नस्त्रवर अन्याय करणारा आह.े त्यातूनच अनेक प्रश्न ननमााण झाले. बालनववाह होता कामा नय ेयाची जाणीव झाली. 

सुधारणा वादाच्या दषृ्टीन ेसमाजात अनुकूलता ननमााण होत गलेी. नस्त्रयाांनी सासरी कसे वागावे, नस्त्रयाांचे नशषणाणात 

नवषय कोणते असावेत, स्त्रीयाांना नशकनवल्या नशवाय समाजात सुधारणा  कशी होणार, व्रत-वैकल्ये याांच्याकडे 

स्त्रीयाांनी कसे बघावे, यासारख्या  नवषयावरील लेखातून नस्त्रयाांचे उद्बोधन साधले जाई. 19 व्या शतकात स्त्रीयाांसाठी 

शैषणानणक आनण साांस्कृनतक काया करणाऱ्या व्यक्ती आनण सांस्था याांची ननर्षमती होयायास सुरुवात झाली. या कायाातूनच 

नस्त्रयाांच्या शैषणानणक नवकासाला चालना नमळाली. सामानजक कायााची नस्त्रयाांना सांधी उपलब्ध झाली. नस्त्रयाांचा 

बौनद्धक स्तर उांचावला. आनण साांस्कृनतक जीवनात नस्त्रयाांना प्रनतष्ठा प्राप्त झाली. सानवत्रीबाई फुल ेयाांनी सामानजक 

कायााला मनापासून साथ ददली. बालहत्या प्रनतबांधक  गृहातील नस्त्रयाांची बाळांतपण ेकरणे, नस्त्रयाांनी सांघटटत व्हावे 

म्हणून नस्त्रयाांसाठी हळदी-कुां कू समारांभ आयोनजत करणे, नस्त्रयाांच्या प्रश्नावर चचाा करण,े अशा अनेक गोष्टींमध्य े

सानवत्रीबाईंनी उत्साहाने काम केल,े म्हणूनच 1890 मध्ये महात्मा फुले याांच्या मृत्यूनांतर सत्यशोधक समाजाचे नेतृत्व 

सानवत्रीबाईंनी स्वीकारले. आनण त्यात त्याांना यशही नमळाल.े नशषणाणाने स्त्रीचे व्यनक्तमत्व कसे तयार होऊ शकते. 

याचा सानवत्रीबाईंनी एक नमुना होत्या. 

           नपतृसतानाक पद्धतीतील प्रतीकात्मक व्यवस्थेन ेबाजूला टाकले जात ेत ेम्हणजे स्त्रीला, असे सुप्रनसद्ध बल्गेटरयन 

फ्रें च भाषा वैज्ञाननक जूनलयादिस्ती नहच्या मते (1941) नपतृसतानाक पद्धती नस्त्रयाांना मुख्य प्रवाहातून दोन टोकाच्या 

भूनमकाांकडे लोटते नजच्याबिल समाजाला आदर वाटतो ती दवेता, पनतव्रता, सौभाग्यवती व माता ही भूनमका तर 

दसुर् या टोकाला समाजामध्ये ज्याांना ककमत नाही अशा पटरततत्या, वेश्या, कुमारीमाता, नवधवा, प्रौढ कुमाटरका 

अशा भूनमका. स्त्री ही एक मानव आह े या स्वन पाचा नवचारच समाजात ददसत नाही. स्त्रीची भूनमका पुरुषाशी  

असलले्या सांबांधावन न ठरते. याचा वास्तनवकतेशी काही सांबांध नाही. असे समाज सुधारणावादी लोकाांना वाटते. 

जगातील कोणत्याही धमाग्रांथान े स्त्रीला परुुषाच्या बरोबरीचे स्थान ददले नाही. दहजे ऑफ एव्हरी वीमेन आज मॅन 

(बायबल) नस्त्री स्वातांत्र्य अहाती (मनुस्मृनत  ) म्हणजे स्त्री ही दयु्यम व परावलांबी आह ेह ेधमाग्रांथ साांगतो. भारतीय 

परांपरेत स्त्री ही फक्त उपभोगाचे साधन समजले गलेी. परुुषाला सांसारातून मकु्त होऊन मोषणााची साधना करायची 

असेल तर स्त्री सांघाचा त्याग केला पानहजे. स्त्रीचा नवचार मानव म्हणून होत नाही. शेकडो वषाापासून नस्त्रचा जन्म हा 

पुनजान्माचे पाप आह े असे समजून नतच्याकडे तुच्छ नजरेने पानहले जात होते. आनण स्त्री ही स्वतःला कमी लेखू 

लागली होती. स्वानभमान, कोंडमारा, यशस्वी इच्छा, पूणा आत्मनवश्वास, स्वातांत्र्य,  परावलांबन या माणसाच्या 

नैसर्षगक इच्छा मारल्यावर माणसाचा कोंडमारा होतो. आनण नस्त्रया  याच्या बळी ठरल्या होत्या. प्राचीन काळापासून 

तर आजपयांत नस्त्रयाांच्या जलवांत प्रश्नाांना वाचा फोडयायाचे सातत्याने प्रयत्न सुन  आह.े ह ेजरी खरे असल ेतरी आजही 

अनेक गांभीर समस्या भारतामध्ये नस्त्रयाांच्या आहते. रुढी-परांपराांचा पगडा प्रत्येक धमाातील खाजगी जीवनात ननयांत्रण 

करणारे कायद,े आपल्याला आज ददसून येतात. आधुननक काळात नस्त्रयाांचे प्रश्न सांपले असे नाही.  आधुननक काळात 

नस्त्रयाांचे प्रश्न ह ेवेगळ्या पद्धतीने ननमााण झालेल ेआपल्याला ददसून येतात.  
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ननष्कषा  

    19 शतकाच्या उतानराधाात ननमााण झालेल्या प्रबोधन यगुान ेपरांपरेवरची पुटे खरवडयायास सुरुवात केल्यानांतर स्त्री 

उद्धाराचा नवचार आनण कृती याांना गती नमळाली. राजाराम मोहन रॉय, स्वामी दयानांद सरस्वती, महात्मा ज्योनतबा 

फुल,े लोकनहतवादी, गोपाळ हरी देशमुख,गोपाळ गणशे आगरकर, न्यायमूती रानडे, महषी धोंडो केशव कवे, नवठ्ठल 

रामजी हशदे, यासारख्या समाजसुधारकाांनी सतीबांदी, बालनववाह प्रनतबांध, नवधवा-पुनर्षववाह, केशवपनाला नवरोध, 

स्त्रीनशषणाण, नवधवाश्रम इत्यादींच्या सांदभाात 20 शतकाच्या मध्यापयांत अनेक वैचाटरक व कृनतशील चळवळी 

उभारल्या होत्या. 1848 मध्य ेपुयायातील नभडे वाड्यात नस्त्रयाांसाठी पनहली शाळा महात्मा ज्योनतराव फुले याांनी 

काढली.  लोक ननणायाची पवाा न करता, लोकाांच्या छळाला न भीता ननभायपणे सानवत्रीबाईनी नस्त्रयाांच्या नशषणाणाचा 

वसा घेतला होता. सानवत्रीबाई फुल े भारतातील पनहल्या स्त्री नशनषणाका, स्त्री मुक्ती चळवळीच्या पनहल्या नेत्या 

बनल्या होत्या.  त्याांच्या नशषणाणान ेनस्त्रयाांमधील पशुत्व जीवन नष्ट व्हायला लागल ेहोत.े ताराबाई हशद ेया प्रख्यात  

स्त्रीवादी चा जन्म एक सधन कुटुांबात झाला. ताराबाई हशद ेयाांनी सत्यशोधक नवचार सरणीशी  सांबांनधत नशषणाण 

ददले. त्याांना मराठी, इांग्रजी, सांस्कृत, हहदी भाषा अवगत होत्या. ताराबाईचा जेव्हा नववाह झाला त्यावेळी त्याांनी 

परांपरागत प्रथाांना नाकारल े होते. 1882 मध्ये त्याांनी नलनहललेा स्त्री-पुरुष तलुना हा ननबांध स्त्री-मुक्ती 

नवचारसरणीची एक िाांनतकारी  सुरुवातच होती. या ननबांधातनू नस्त्रयाांच्या वेदना व दःुखाला वाचा फोडयायाचे काया 

त्याांनी केले. 

स्त्री ही शक्ती असून नतची अनस्मता केवळ पुरुषाांच्या सांदभाात मयााददत नाही. नतचे स्वातांत्र्य समाज घडणीसाठी 

आवश्यक आह.े ही जाणीव महात्मा गाांधी ने कन न ददली. 1909  व 1919 च्या राजकीय सुधारणात नस्त्रयाांना 

मयााददत मतदानाचा अनधकार प्राप्त झाला होता. 1930 नमठाचा सत्याग्रह, 1932 ची सनवनय कायदेभांग, चळवळ 

यात महात्मा गाांधीजींच्या प्रेरणेने हजारो नस्त्रयाां प्रथमच सहभागी झाल्या. मोचे, लाठीमार, तुरुांगवास,  हाल-अपेष्टा 

याांना तोंड दयेायाचे सामर्थया याच काळात नस्त्रयाांमध्य े ननमााण झाले होत.े त्यामुळे स्त्री नशषणाणाला चालना नमळाली. 

सरोजनी नायडू, ऑनी बेझांट याांनी राष्ट्रीय चळवळ व होमन ल चळवळीचे नतेृत्व केल.े 1947 मध्य े भारताला 

स्वातांत्र्य नमळाल.े 1950 मध्ये घटना अमलात आली. घटनेमध्ये सावाभौम व प्रजासतानाकाची स्थापना, यामुळे 

नस्त्रयाांचा घटनात्मक समान नागटरकत्वाचा दजाा व सवाांना समान सांधी नमळाली. 19 शतकात   स्त्री जीवनात 

िाांनतकारी बदल झाले. तांत्रज्ञानाच्या प्रगतीने स्त्री पुरुष हा भेद कमी होऊ लागला. व्यनक्तवादी नवचारसरणीमुळे 

कुटुांब व सांस्कृती टटकणार की नाही अशी भीती ननमााण झाली आह.े नवीन स्त्री मुक्ती लाटेत नस्त्रयाांनी नस्त्रयाांवरचे 

अत्याचार, नस्त्रयाांचा व्यापार, सौंदयावधाक शस्त्रदिया, माध्यमातील नस्त्रयाांचे अश्लील नचत्रण, योनी अांगच्छेदन 

यानवरुद्ध आवाज उठनवयायावर अनधक भर ददला असून जगभरातील नस्त्रयाांनी एकत्र येऊन आपल्या उद्धारासाठी 

लढावे अशी जाणीव ननमााण कन न ददली आह.े  

       पाश् चात्त्य य मुक्ती नवचारात पुरुषा नवरोधी नस्त्रयाांच्या व्यक्तीमत्वाची स्थापना, सवा प्रकारचे स्वातांत्र्य व समानता 

या गोष्टींवर जास्त भर ददला गेला. भारतात स्त्री नवरुद्ध पुरुष अशी भावना नसून नस्त्रयाांचा उद्धार व्हावा यासाठी 

सवाात जास्त पुरुषाांनी पुढाकार घेतला आह.े भारतात कुटुांब सांस्थेला महत्त्य व असल्याने, नपता, भाऊ, पत्नी, मामा, 

काका, इत्यादी नातेसांबांधातून स्त्री नवकासाचा मागा मोकळे होतात. दगुाा, काली, चांडीका, देवता स्त्रीन प असल्या तरी 

प्राचीन काळापासून भारतातील स्त्री शोनषत व अन्यायग्रस्त जीवन जगत होती. वेदकाळात गागी, मैत्रीय, सुलभा या 
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नस्त्रया िाह्मणवादीनी होत्या.  इनतहासकाळात नजजाबाई, ताराबाई, अनहल्याबाई, चाांदबीबी,  राणी लक्ष्मीबाई, इ. 

राजघरायायातील नस्त्रयाांनी लढाया केल्या होत्या. मध्ययुगीन काळात मुक्ताबाई, जनाबाई,  कान्होपात्रा या नस्त्रयाांनी 

आपल्या अभांगातून नस्त्रयाांना नवी चेतना ददली. ह ेजरी खरे असले तरी मनुवादी नवचारसरणीने यथेील स्त्रीला दबुाल 

बनवून परावलांबी जीवन जगयायास भाग पाडल.े अज्ञान अांधकारात स्त्री पूणापण ेडुबली होती. धमाशास्त्राने नस्त्रयाांना 

अनेक बांधनात अडकवून ठेवल.े नतच्यावर  व्रत-वैकल्याचे  ओझे,  पाप-पुयायाशी जोडून शारीटरक कष्ट व उपवास 

नतच्यावर लादले. नवऱ्याच्या मृत्यूनांतर सती जाणे, बालवयात नववाह व मातृत्व, बालजरठ नववाह, नवधवाांचे 

केशवपन, नशषणाणाचा अभाव ह े येथील नस्त्रयाांचे भोग होत.े परांतु अनेक समाजसुधारकाांच्या प्रयत्नाने आनण भारत 

स्वातांत्र्यानांतर घटनेन े ददलेल्या सांनवधाननक अनधकार आनण येतील नस्त्रयाांच्या उध्दाराचा व मुक्तीचा मागा मोकळा 

झाला. 

सांदभा ग्रांथ  

1) नस्त्रयाांची शतपते्र डॉतटर स्वाती कवे प्रनतमा प्रकाशन पणुे 411030 

2) सानवत्रीबाई फुले समग्र वाांग्मय माळी मा. गो. महाराष्ट्र राज्य सानहत्य सांस्कृती मांडळ मुांबई 

3) श्री नवकासाच्या पाऊलखुणा स्वाती कवे प्रनतमा प्रकाशन पणुे 2003 

4) मनहला नवकास एवां सशक्तीकरण - साटरका ठाकूर - कुलसनचव महात्मा गाांधी नचत्रकूट ग्रामोदय नवश्वनवद्यालय 

नचत्रकूट नजल्हा सतना 

5) समाज राजनीती और मनहलाएां दशा और ददशा - स्वनिल सारस्वत - राधा पनब्लकेशन नई ददल्ली 110002 

6) मनहला कल्याण आनण नवकास – प्रा. सौ.माधवी कवी - नवद्या प्रकाशन नागपूर 440002 

7) स्त्री पवा - मांगला सामांत - सुगावा प्रकाशन सदानशव पठे पणुे 411030 

 

 

 


