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विविध कालखडंातील भारतीय स्त्री जीिनातील वथथत्यतंरे : थथान ि दजााचा आढािा 
 

 

                                                 पाटील रविद्र अमतृ1   प्रा. बरड ेसिुणाा साहबेराि2 

1संशोधक विद्याथी, बी.एस.डब्ल्यू., एम.एस.डब्ल्यू., सेट, नेट. 

2सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर समाजकाया महाविद्यालय, मोराण,े वज. धुळे.                     

 

प्रथतािना : 

भारतीय पुरुषप्रधान समाजव्यिथथेन े वस्त्रयांना नेहमी दयु्यम दजााचे थथान ददले 

आह.े कौटंुवबक, सामावजक, आथीक, राजदकय ि धार्ममक अशा सिा व्यिथथा वस्त्रयांचे 

शोषण करतात. वस्त्रयांना वशक्षण ि धामीक अवधकार नाकारण्यात आला होता. चूल-मूल, 

रांधा, िाढा ि खरकटी काढा या थिरूपात वस्त्रला बांधून ठेिण्यात आले होत.े नर-नारी ही 

व्यिथथा नैसर्मगक आह,े मात्र पुरुषप्रधान समाज व्यिथथते वलग आधाररत भेदभाि मुद्दाम 

केला जातो. पुरूषी विचारसरणीन े स्त्रीचे माणूसपण नाकारून वस्त्रची दयवनय वथथती 

वनमााण केली आह.े आजची पररवथथती बदललेली असली तरी मवहलांच्या समथया / प्रश्न 

आजही संपलेले नाहीत. आजच्या आधुवनक युगातील मवहला एकीकड े रूढी, परंपरा, 

कमाकांड यांच्यात जखडत चाल्या आहते. तर दसुरीकड ेजागतीकीकरणाच्या झगमगटात 

वस्त्रयांचे िथतूकरण होत आह.े म्हणून भारतीय स्त्री जीिनाच े अध्ययन करत असतांना 

विविध कालखंडातील स्त्री जीिनाचा आढािा घेण ेअत्यंत महत्िपूणा ठरत.े 

सशंोधनाच ेउद्दशे : 

१) भारतीय स्त्री जीिनात विविध कालखंडानुसार घडुन आले् या वथथत्यंतराचंा अभ्यास करणे. 

२) भारतीय पुरुषप्रधान समाज व्यिथथेतील वस्त्रयांच ेथथान ि दजााचा आढािा घेणे. 

अध्ययन पध्दती : 

प्रथतुत विषयाच्या अध्ययनासाठी संशोधनकत्याान े मावहती ि तथ्य वमळविण्याकररता दयु्यम 

स्त्रोताचा उपयोग केला आह े.दयु्यम स्त्रोतातील मावहती ही दसुर् या व्यतींचीची ि वलखीत थिरूपात असते .या 

पध्दतीतून विषयासंबंधीत महत्िपूणा मावहतीचे संकलन करण्यात आले आहे  .त्यासाठी गं्रथालयातील संदभा 

गं्रथ, पुथतके, मावसके, ितामानपत्र इ  .साधनांचा िापर करण्यात आला आहे.  

विविध कालखंडातील स्त्री जीिन :  

१) िदैदक कालखंड : 

िैददक काळात समाजात वस्त्रयांना गौरिपूणा ि थितंत्र थथान प्राप्त झाल ेहोत.े वस्त्रयांना पुरूषांच्या 

बरोबरीन ेसमान अवधकार होत.े मुलांप्रमाणे मुलींचे ही उपनयन होत असे. िेदांतील दकत्येक ऋचा वस्त्रयांनी 

रचले्या आहते. वस्त्रया यज्ञात भाग घेत असत. िेदाध्यन, विद्याभ्यास, कलावशक्षण, िादन, गायन, नृत्ये इ. 

वशकण्यास पुणा परिानगी होती. केशिपण, सतीप्रथा, बालवििाह, पडदा पध्दत या प्रथा त्या काळात 

नव्हत्या. मुलींना पती वनिडण्याचे थिातंत्र्य होते. विधिा स्त्री पुनर्मििाह करु शकत असे. 



IJAAR   Vol.9 Issue-4               ISSN – 2347-7075 

677 

 पाटील रविद्र अमतृ,  प्रा. बरड ेसुिणाा साहबेराि 

 

 

िैददक काळात गागी, मैत्रेयी, कात्यायनी, लोपमुद्रा, दिेयानी, सुलभा या वस्त्रया ब्रह्मिाददनी 

होत्या. तसेच अरंूधती, कौश्या, तारा, कंुती, गौतमी या सद्योव्दाहा वस्त्रयांनी िेद अध्ययन केले होत.े 

२) थमतृी कालखडं : 

थमृती काळात वस्त्रयांच्या थथान ि दजाात घसरण झाली. वतच ेसिा अवधकार काढून घेण्यात आले. 

‘न स्त्री थिातंत्र्यमहाती’... वशक्षणाच्या अवधकारािर बंधने आली तसेच अनेक बंधने घालण्यात आली. 

पुरूषांच्या बरोबरीचे थथान नाकारण्यात आले. ह्या काळात वस्त्रयांची रती ि जन्म दणेे ही दोन महत्िाची 

कताव्य मानण्यात आली. वस्त्रयांनी पुरूषांच्या अधीन असले पावहज,े यासाठी काही वनयम दखेील 

बनविण्यात आल ेहोत.े 

३) जनै धमा :  

जैन धमााची दारे वस्त्रयांसाठी सुरूिातीपासूनच खुली होती. जैन धमााची भुवमका वस्त्रयांच्या 

बाबतीत समतेची ि आदराची होती. जैन धमााने वस्त्रयांना ददक्षा घेण्याचा अवधकार ि धमा प्रसारात थथान 

ददल ेहोत.े ह्या धमाातील मवहलांना वशक्षणाचा अवधकार ददला होता. वस्त्रयांना पुरूषांच्या बरोबरीच ेथथान 

दणे्यात आल ेहोत.े 

४) बौध्द धमा :  

गौतम बुध्दांनी अवखल मानि जातीला समतेचा मागा दाखविला. वस्त्रयांसाठी हा काळ आशादायी 

होता. बुध्दांनी वस्त्रयांना बौध्द धमााची ददक्षा ददली. त्यांनी वस्त्रयांसाठी थितंत्र ‘वभक्षुणी संघ’ची थथापना 

केली होती. बुध्दांनी वििावहत, अवििावहत, विधिा, िेश्या या सार्याच िगाातील वस्त्रयांना बौध्द धमााचे 

दारे खुली केली. बौध्द काळात सामावजक ि धामीक क्षेत्रात वस्त्रयांना मानाच े थथान होत.े बौध्द धमााने 

वस्त्रयांमधील आत्मविश्वास ि आत्मसन्मान जागृत केला होता. 

सुभद्रा, अमरा, उदमु्बरा, भद्रा-कंुडा-केशा, जयंती, सुमेधा, अनोपमा, खेमा इ. प्रवसध्द वभक्षुणी 

होत्या. ज्या ज्ञान, विद्वता आवण तकाशास्त्रात पारंगत होत्या. 

५) मौया कालखंड : 

मौया काळातील वस्त्रयांची वथथती तुलनने ेसमाधानकारक होती. या काळात त्यांना बरेच थिातंत्र्य 

होत.े वस्त्रयांना वशक्षणाचा अवधकार होता. वस्त्रयांना पुनर्मििाह आवण वनयोग करण्याची परिानगी होती. 

कौरट्याच्या अथाशास्त्रानुसार वििाहासाठी स्त्रीचे िय १२ िषे आवण पुरुषाचे िय १६ िषे असाि.े मौया 

काळातील वस्त्रया हरे म्हणून, सम्राटाचे अंगरक्षक म्हणून काया कररत असत. 

६) मध्ययुगीन कालखंड : 

हा कालखंड वस्त्रयांच्या दषृ्टीने अवतशय अंधारमय होता. इ.स. ५०० नंतर समाजातील वस्त्रयांच े

थथान सतत घसरत गेले. वस्त्रयांचे थिातंत्र या काळात नावहस े झाल.े सततच्या मुवथलम आक्रमणांमुळे 

वस्त्रयांच्या सुरवक्षततेची समथया वनमााण झाली. त्यातून बालवििाह, सती प्रथा, जौहर, हडंा पध्दत, दास 

प्रथा ि पडदा पध्दतीचा उदय झाला. वििाह झा्यानंतर सासरी आले्या मुली वतरडीनेच बाहरे 
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पडायच्या. सामावजक रूढी, परंपरा जाचक बनून वस्त्रयांच्या सामावजक जीिनािर मयाादा आ्या, याचा 

पररणाम स्त्री वशक्षणािर झाला. वशक्षण ि िेदाध्यन नाकारण्यात आल.े त्यामुळे वस्त्रयांचा विकास खुंटला. 

या कालखंडामध्ये राजघराण्यात चांद वबबी, रवझया बेगम, नूरजहॉ, हजरत महल, कणािती, 

दगुाािती इ. कताबगार मवहला होऊन गे्या. 

७) िारकरी सपं्रदाय : 

मध्ययुगीन अंधारमय युगात िारकरी संप्रदायाने भतींचीची दारे सिाांसाठी खुली केली. त्यात स्त्री-

पुरूष असा भेदभाि नव्हता. िारकरी संप्रदायाने धामीक ि सांथकृवतक कायाात स्त्री ि पुरूषांना समान 

थथान ददल े होत.े मध्ययुगीन काळातील मुतींचाबाई, जनाबाई, विठाबाई, कान्होपात्रा, मीराबाई इ. संत 

वस्त्रयांनी अभंग रचनेतनू स्त्रीच्या आध्यावत्मक मुतींचीची क्पना मांडली. 

८) वशि कालखडं : 

छत्रपती वशिाजी महाराजाचं्या कालखंडात वस्त्रयांचा दजाा उंच होता. त्यांना सन्मानान ेिागविल े

जाई. मात्र ह्या काळात सती प्रथा काही प्रमाणात अवथतत्िात होती असे ददसत.े उच्च िगाातील स्त्री िगाास 

वलहण्या-िाचण्याचे थिातंत्र होते. मात्र सिासामान्य वस्त्रया या अवशक्षीत होत्या. वशिकाळात वजजाबाई, 

येसूबाई, ताराबाई यासारख्या कताबगार मवहला होऊन गे्या. 

९) पेशि ेकालखडं : 

पेशिे काळात वस्त्रयांची वथथती खालािलेली ददसत.े िेदाध्ययन, धामीक संथकार ि वशक्षणापासून 

वस्त्रयांना िंवचत ठेिले गेले. सती प्रथा, बालवििाह, बाल-जठर वििाह अशा प्रथा सराास सुरू होत्या. 

या कालखंडामध्ये राणी लक्ष्मीबाई, अवह्याबाई होळकर, भीमाबाई होळकर अशा कताबगार 

मवहला होऊन गे्या. 

१०) वब्रटीश राजिटीचा कालखंड : 

१९ व्या शतकाच्या उत्तराधाात आले्या प्रबोधन युगाने स्त्री उद्धाराचा विचार ि कायााला गती 

वमळाली. त्यात राजा राममोहन रॉय, थिामी दयानंद सरथिती, म. फुले, म. गांधी, गोपाळ हरी दशेमुख, 

आगरकर, न्या. रानड,े महषी कि,े महषी वि.रा. वशद े इ. समाजसुधारकानंी सतीबंदी ि बालवििाह 

प्रवतबंध, विधिा पुनर्मििाह, केशिपनाला विरोध, स्त्रीवशक्षण, विधिाश्रम इ. बाबतीत काया केलेले ददसून 

येते. स्त्री प्रश्नांबाबत २० व्या शतकाच्या मध्यापयांत अनेक समाजसुधारकानंी िैचाररक ि कृवतशील 

चळिळी उभ्या के्या. पंवडता रमाबाई, रमाबाई रानड,े आनंदीबाई जोशी अशा कताबगार वस्त्रयांनी या 

काळात वस्त्रयांचा दजाा उंचािण्याचे काया केले होत.े 

वब्रटीशांनी दखेील वस्त्रयांच्या प्रश्नांबाबतीत अनेक कायद ेकेले होत.े उदा. सती बंदी कायदा १८२९, 

विधिा पुनर्मििाह कायदा १८५६, बाल वििाह प्रवतबंध कायदा, १९२९ इ. 

११) थिाततं्रोत्तर कालखडं : 

थिातंत्र्यानंतर भारतान ेक्याणकारी राज्याच ेधोरण वथिकारल.े राज्यघटनेने स्त्री-पुरुषांना समान 

अवधकार ददलेत. वस्त्रयांसाठी अनेक कायद,े कायाक्रम, योजना सुरू करण्यात आ्या. त्यामुळे अनेक प्रकारची 
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थिातंत्र त्यांना प्राप्त झाली आहते. मवहला आयोग थथापन करण्यात आला. स्त्री वशक्षणािर भर दणे्यात 

आला. त्यांच्या आथीक थिािलंबनासाठी अ्प दरात कजा पुरिठा केला जात आह.े िवडलांच्या संपत्तीत 

मुलीला समान अवधकार प्राप्त झालेत. थथावनक थिराज्य संथथेत मवहलांना ५०% आरक्षण दणे्यात आले. 

बाल वििाह, बहवििाह, केशिपन, हडंा प्रथा यासारख्या अनेक अवनष्ठ रूढी-परंपरांना पायबंद घालण्यात 

आला. 

अनेक संथथा, संघटना वस्त्रयांच्या प्रश्नांिर काया कररत आहते. त्यांना त्यांचे हक्क ि न्याय वमळिून 

दते आहते. त्यामुळे आजची स्त्री सक्षम ि आत्मवनभार होत आह.े 

साराशं : 

विविध कालखंडामधील भारतीय स्त्री जीिन, त्यांच े थथान ि दजाात सातत्यान े बदल होत गेले 

आहते. काही कालखंडामध्ये त्यांना सन्मानपुिाक िागणूक वमळाली तर काही कालखंड ह ेवस्त्रयांच्या दषृ्टीने 

वनराशाजनक होत.े आज नव्या व्यिथथनेे स्त्री-पुरुष समानतचे्या दकतीही गप्पा मार्या तरीही 

सद्यपररवथथतीत दखेील समानता ददसनु येत नाही. 

वनष्कषा ि सचूना :  

१) प्रत्येक कालखंडामध्ये पुरुषप्रधान व्यिथथेन ेवस्त्रयांना दयु्यम थथान ददलेले ददसून येते. 

२) समाजातील वस्त्रयाचंे थथान ि दजाा उंचािण्यासाठी त्यानंा वशक्षणाबरोबरच आथीकदषृ्या थिािलंबी केले 

पावहजे. 

३) वस्त्रयांना त्यांच्याविषयक कायद,े हक्क ि अवधकारांविषयी जागृत करुन स्त्री-पुरुष समानता प्रथथावपत केली 

पावहजे. 

४) घटनात्मक ि कायद्यात्मक तरतुदी, मवहला धोरण आवण त्यांच्याविषयक शैक्षवणक ि राजदकय आरक्षण 

धोरणांची योग्य अंमलबजािणी करुन मवहलांच ेसक्षमीकरण घडिून आणले पावहजे. 
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