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साराांश 

           जगातील कोणत्याही देशाला जलद चचतन आजण सवससमावेशक जवकास साधण्यासाठी पुरुषाप्रमाणे स्त्री ची ही 

आवश्यकता आह.े कारण सामाजजक व राजकीय जवकासाची फळे  स्त्री च्या योगदानाजशवाय कधीच पूणस होऊ शकत नाही, ह े

शास्त्रीय सैद्ाांजतक सत्य आह ेआजण या सत्याची सत्यता स्वामी जववेकानांदाांच्या “There is no change for the welfare  

of the word unless conditions of women are improved. it is not possible for bird only with one wing” 

‘या वाक्यातून होते .म्हणजेच या ठठकाणी स्त्रीचे राजकीय व समाजातील महव स्व स्पहोत होते. परांतु भारतीय समाज व्यवस्थेत 

पुरुषाांना असणारे महव स्वाचे स्थान पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था मजहलाांना समाजात ददलेल्या जनष्कृहोत दजास यामुळे 

लोकसांख्येतील स्त्री हा मोठा घटक उपेजक्षत राजहला आजण सवाांगीण जवकास प्रदियेपासून स्त्री न े देखील सामाजजक व 

राजकीय क्षेत्रात भरघोस प्रगती केली कारण प्राचीन काळापासून जवजवध समाजसुधारकाांनी स्त्री च्या प्रगतीसाठी ददलेल े

योगदान फार महव स्वाचे आह े   

की वर्डसस  ;-   समाजसुधारक, सक्षमीकरण, सामाजजक व राजकीय जवकास, मजहला. 

प्रस्तावना ;-                                                         

                                           

  स्त्री ही सृहोतीची शक्ती मानली जात,े म्हणजेच मानव 

जातीचे अजस्तत्व स्त्रीपासून आह े असे मानले जाते . 

मजहला सक्षमीकरणाचा अथस या जनर्ममतीची शक्ती 

जवकजसत आजण पठरष्कृत करण ेआजण त्याला सामाजजक, 

आर्मथक, राजकीय न्याय, जवचार स्वातांत्र्य, जवश्वास, धमस 

आजण उपासना, सांधीची समानता प्रदान करण े आहे .

दसुऱ्या शबदाांत – मजहला सक्षमीकरण म्हणजे मजहलाांची 

सामाजजक आजण आर्मथक जस्थती सुधारणे  .गारजेणेकेन 

त्याांना रोज, जशक्षण, आर्मथक प्रगतीसाठी समान सांधी 

जमळतील, जेणेकेन त्याांना सामाजजक स्वातांत्र्य आजण 

प्रगती जमळेल  .हा िक मागस आह े हयागारे जस्त्रया 

पुरुषाांप्रमाणे त्याांच्या प्रत्येक आकाांक्षा पूणस के शकतात.  

आह े.                                                                                             

कोणत्याही समाजात प्रबोधनाची सुरुवात ही त्या 

समाजात वावरणाऱ्या सांवेदनशील व बुजद्जीवी 

समुहाच्या कृतीतून होत असते . व्या शतकात 

भारतात१८ व्या शतकातयुरोपात   तसेच , महाराष्ट्रात 

प्रबोधनाचे पडसाद उमटायला प्रारांभ झाला  .पाजामात्य 

उदारमतवादी .तव स्वाचा प्रभाव येथील प्रबोधनावर 

जनजातच पडला  .समाज हा पठरवतसनशील , सांवेदनशील 

आजण अनुकरणजप्रय असल्यामळेु या पठरवतसनाचे आयाम, 

प्रश्न, उपाय, भुजमका, जनरजनराळे घटक ह े देखील 

बदलण्यास सुरुवात झाली  .थोडक्यात , तात्पयस असे की, 

भारतीय स्त्रीसुधारणेचा उत्िाांतीवादी इजतहास हा 

मजहला सक्षमीकरणाचासुध्दा इजतहास राजहला आहे .

कोणतीही सुधारणा ही जनुवळ राजकीय, सामाजजक 

ककवा धार्ममक नसत ेतर त्यात आांतरसांबांध असतात हाच 

धागा सक्षमीकरणाला गती देताना समाजसधारकाांनी 

पकडला  

        स्त्रीसुधारणेचा उत्िाांतीवादी इजतहास हा मजहला 

सक्षमीकरणाचासुध्दा इजतहास राजहला आहे .कोणतीही 

सुधारणा ही जनुवळ राजकीय, सामाजजक ककवा धार्ममक 

नसते तर त्यात आांतरसांबांध असतात .हाच धागा 

सक्षमीकरणाला गती देताना समाजसुधारकाांनी पकडला 

आह.े 
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सवस प्रकारची स्वातांत्र्ये आजण समानता याांवर भर देण्यात 

आला आह;े तथाजप भारतात स्त्री जवरुद् पुरुष अशी 

भावना भारतीय सांस्कृतीत कधीच नुहतीउलट ., 

जस्त्रयाांच्या उद्ाराचे प्रयत्न राजा राममोहन रॉय, महात्मा 

फुल,े आगरकर, न्यायमूती रानडे, महषी कवे इ .

पुरुषाांनीच मोठ्या प्रमाणात सुे केलेकुटुांबसांस्थलेा  .

भारतीय सांस्कृतीत अनन्यसाधारण महव स्व असल्यान ेपती, 

जपता, भाऊ, मामा, काका या नातेसांबांधाांतून स्त्री-

 .जवकासाचे मागस खुल े झालेले ददसतात

व्यजक्तस्वातांत्र्यापेक्षा व्यापक समाजजहतासाठी त्याग 

करण्याची परांपरा भारतात असल्याने स्त्रीवादाची भूजमका 

भारतीय पठरप्रेक्ष्यात पाााव स्याांच्या जवचाराांपेक्षा वेगळी 

करण्याची गरज भासतेतरी अांजतमतः स्त्रीवादाचा  .

साकल्याने जवचार केल्यास, स्त्रीस्वातांत्र्य, स्त्रीपुरुष समता -

व आत्मजनभसरता या गोहोती स्त्रीउद्ारासाठी अपठरहायस 

ठरतात. 

      आज जमतीला समाज दकतीही जवकजसत झाल्याचे 

आपण मानत असलो तरी त्याला साक्ष असणान्या 

इजतहासाला आपण जवसरु शकत नाही .

प्रबोधनकाळातील सामाजजक, राजकीय, धार्ममक 

सुधारणाांचा सांबांध मजहला सक्षमीकरण प्रदियेशी नक्कीच 

जोडललेा आह े.मुळातच सक्षमीकरण ही पठरवतसनसापेक्ष 

प्रदिया आह े .कोणतीही सुधारणा ही इजतहासाचाच 

पठरणाम असत,े ह ेआपल्याला जवसेन चालणार नाही .

जनजागृतीतूनच समाजप्रबोधन शक्य असते .म्हणूनच 

राजा राममोहन रॉय, महात्मा जोजतबा फुले, बाबा 

पद्मनजी, राजषी शाहू महाराज, महर्मष धोंडो केशव कवे, 

जवठ्ठल रामजी चशद,े ई.ुही .रामसामी नायकर (पेठरयार), 

न्यायमूती महादेव रानडे अशा अनेक समाजसुधारकाांनी 

जनरजनराळ्या समाजप्रबोधनाच्या मागासचाअवलांब करुन 

स्त्री प्रश्नाांची माांडणी केली .                                                                                                                                  

उदिहोत े 

१( मजहलाांच्या समाजकारणातील व राजकारणातील 

प्रगतीत समाजसुधारकाांच्या योगदानाचा अभ्यास करणे 

२( मजहलाांचे व्यजक्तगत व सामाजजक प्रश्नाांच्या 

सोडवणुकीसाठी महापुरुषाांच्या योगदानाचा अभ्यास 

करण े

३(  मजहलाांची सवस क्षेत्रात होत असलेली प्रगती यात 

समाजसुधारकाांचा भूजमकेचा अभ्यास करणे 

अभ्यासाची गजृहतके  

१ ( समाजसुधारकाांचा व सामाजजक योगदानामुळे 

जस्त्रयाांमध्य े शैक्षजणक व आर्मथक प्रगती झालेली ददसून 

आली येईल 

२ (समाजसुधारकाांनी ददलले्या योगदानामुळे मजहलाांमध्य े

सक्षमीकरण ददसून   येईल. 

३( अभ्यासातून समाजसुधारकाांच्या योगदानामुळे 

समाजात झालेले बदल ददसून  येतील. 

४( समाजसुधारकाांच्या योगदानाच्या अभ्यासामुळे 

समाजाचा सुधारकाांजवषयीच्या दजृहोतकोन चाांगला होईल. 

सांशोधन   कायसप्रणाली 

       सांशोधन कायसप्रणाली अभ्यासासाठी आवश्यक 

असललेी माजहती दयु्यम श्रोताांकडून गोळा केली गेली 

आह ेसमाजसुधारकाांगारे मजहलाांना सक्षम बनजवण्यासाठी 

जवजवध कायस केले त्याजवषयीची माजहती गोळा 

करण्यासाठी या सांशोजधकेन े जवजवध सांशोधन लेख 

सांशोधन जनसल्स यटु्युब चलक याांचा आढावा घेण्याची 

पद्ती अवलांबली आह 

जवषय जववचेन;- 

१ ( राजा राममोहन रॉय )इ.स .१७७२ त े१८३३(: 

 बांगालमध्य े समाजसुधारणेच्या माध्यमातून 

राजा राममोहन रॉय याांनी मजहला सक्षमीकरणाला 

फोडली .त्याांनी चहद ुधमासतील अनेक बुरसटलेल्या रुढी, 

प्रथा, परांपरा, चाजलठरती कशा प्रकारे जस्त्रयाांच्या 

क्षमताांना जनबांजधत करतात ह ेदाखवून ददले .तसेच, त्या 

काळात चाल ू असलेली सतीची चाल, बहुपजत्नत्व, 

जस्त्रयाांना धमासच्या व अांधश्रद्चे्या नावाखाली तत्कालीन 

पुरुषसत्ताक प्रजतगामी समाजाकडून जमळणारी िूर व 

चहसक वागणूक, या व अशा प्रकारच्या जस्त्रयाांवर 

होणाऱ्या अव स्याचाराांजवरोधात जिठटश सरकारच्या 

मदतीने काही महव स्वपणूस कायदे केल े .धमससुधारणावादी 

भुजमका हा या मजहला सक्षमीकरणाच्या प्रदियेतील 

महव स्वाचा टप्पा राजहला आह े .त्यामुळेच त्या नांतरच्या 

टप्प्यावरदेखील आपल्याला सत्यशोधक समाजाचा 

सावसजजनक सत्यधमस पहावयास जमळतो. 

२ ( जवद्यासागर ईश्वरचांद्र )इ.स .१८२० त े १८११(:-   

बांगालमध्य े जस्त्रयाांच्या सक्षमीकरणासाठी जशक्षणासारखे 

दसुरे प्रभावी साधन नाही ह े जवद्यासागराांनी पूणसतः 

ओळखल ेहोत े.त्यासाठी त्याांनी जस्त्रयाांना मोफत जशक्षण, 

जशक्षणाचे नवनवे अभ्यासिम, धडे, पद्ती याांचा अवलांब 

केला .'सुजशजक्षत  स्त्री ह े समाजाला जमळालले े वरदान 

आह,े' अस े त े म्हणत .त्याचबरोबर जवधवा 

पुनर्मववाहासांदभासत त्याांनी जिटीश शासनदरबारी देखील 
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परखड व स्पहोत भूजमका घेतली .बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेलाही 

त्याांनी कडाडून जवरोध केला .साराांश, जवद्यासागर 

ईश्वरचांद्र ह ेराजा राममोहन रॉय याांच्या कायासन प्रभाजवत 

झालेले सचे्च कत े वारस होते, असे म्हटल्यास वावगे 

ठरणार नाही. 

      ३ ( महात्मा जोजतबा फुल े)इ.स .१८२७ त े१८९०(                                                                                                                        

        महाराष्ट्रातील सुसांस्कृत व सुजशजक्षत पेशव्याांच्या 

पुण्यात जोजतराव फुले याांनी आपल्या पत्नीसमवेत 

उचललले ेस्त्री जशक्षणाचे पाऊल फारच महव स्वपूणस ठरल े.

फुले याांनी आपल े सांपूणस जीवन समाजसुधारणेसाठी 

समर्मपत केले होते .त्याांनी समाजातील अस्पृश्यता,धमासचे 

माजवलेले स्तोम, उपेजक्षत समाज घटकाांवर होणारा 

अत्याचार व अन्याय, शैक्षजणक जवषमता, जस्त्रयाांवर 

होणारे सामाजजक, धार्ममक, साांस्कृजतक व शारीठरक 

अत्याचार, इत्यादी महव स्वाच्या प्रश्नाांना वाथा फोडली .

फुले दाांपत्याने स्त्रीजशक्षणला ददललेे महव स्व लक्षात घतेा 

'जशक्षण' ह ेप्रत्येक व्यजक्तला सवासथासने 'सक्षम', सुजशजक्षत व 

सुसांस्कृत बनवू शकते याचे प्रबोधन पणुस जवश्वासाने 

समाजात पसरजवले .जवदे्यचे शस्त्र प्रत्येकाने हाती घ्यावे 

त्यासाठी पुण्यासारख्या ठठकाणी मुलींसाठी शाळा, 

दजलताांसाठी रात्रीचे जशक्षण वगस सुरु केले .प्रस्थाजपत 

समाजव्यवस्थेकडून होणारे बालजववाह, जवधवाांचे 

केशवपन, जस्त्रयाांवर होणारे लैंजगक अत्याचार, अनौरस 

सांतती या व अशा अनेक स्त्रीप्रश्नाांवर फुल े याांनी आपल े

लक्ष कें दद्रत केल े .त्याला अनसुरुनच त्याांनी समाज व 

धमासला त्या जवरोधात परखड प्रश्न जवचारण्याचे 

आत्मभान जस्त्रयाांमध्य े यावे यासाठी जशक्षणाच्या 

माध्यमातून जस्त्रयाांना सक्षम बनजवण्याचे प्रयत्न केले. 

त्याांच्या त्या अथक प्रयत्नाांमधूनच त्याांची पत्नी 

साजवत्रीबाई फुले, फाजतमा शेख, मुक्ता साळवे याांसारख्या 

धडाडीच्या मजहला सक्षमीकरणाचे उदाहरण म्हणनू या 

टप्प्यावर आपल्याला पुढे यतेाना ददसतात.खरे तर फुले 

दाांपत्याचा लढा हा केवळ स्त्रीप्रश्नाांपुरता नुहता तर तो 

समाजाच्या सक्षमीकरणात अडचणी जनमासण करणाऱ्या 

समाज घटकाांच्या समल उच्चाटनाच्या सांदभासत होता 

सवसव्यापी व सवसस्पशी प्रयत्न समाज उभारणीसाठी 

सवाांगाने कसा आवश्यक असतो ह े फुल े याांनी दाखवून 

ददल्याचे ददसते .साराांश, महात्मा फुले याांच्या बाबतीत 

असे म्हणता येईल की, कोणत्याही समाजात समता 

प्रस्थाजपत करावयाची असेल तर सामाजजक न्याय 

प्रस्थाजपत करावा लागतो .कारण सक्षम समाज घटकच 

न्यायाची मागणी व समतेचा उपभोग घऊे शकतो . .

त्यामुळेच समाजाच्या पुनसरचनेचे सूत्र म्हणुन, जशक्षण 

समता  +न्याय सक्षमीकरण असे म्हणता येईल. 

४(  न्यायमतूी महादेव गोचवद रानडे )इ.स .१८४२ त े

१९०१( 

 न्यायमूती महादेव रानडे याांनी बालजववाह, 

जस्त्रयाांना कुटुांबातील मालमते्तचा हक्क, स्त्री जशक्षण इत्यादी 

प्रश्नाांवर आपली परखड मत े माांडली .त्याांच्या मत े

सामाजजक, लोकशाही व आधुजनकीकरणाची पायाभरणी 

झाल्याखेरीज व्यक्ती खऱ्या अथासने स्वतांत्र होऊ शकणार 

नाही, मग ती स्त्री असो वा अन्य कोणीही ! 

  ५ (  महषी धोंडो केशव कव े)इ.स .१८५८ त े१९६२(  :  

        स्त्री जशक्षणाचे अग्रणी, जवधवा पुनसजववाहाचे 

कृतीशील पुरस्कत,े मानवीसमतेचे आग्रही, राष्ट्र 

उभारणीत स्त्रीशक्तीच्या सहभागाची आवश्यकता 

अधोरेजखत करणारे, तसेच, बहुजन व उपेजक्षत घटकाला 

स्वतांत्र व स्वावलांबी बनजवण्यासाठी स्त्री जशक्षणाबाबत 

आग्रही, ठाम व जनायी भूजमका माांडणारे महर्मष कवे ह े

न्यायमूती महादेव रानडे याांची स्त्री जशक्षणाची 

जवचारधारा पुढे घऊेन जाणाऱ्याांपैकी िक कट्टर समथसक व 

कृतीशील अनुयायी म्हणून सवसपठरजचत आहते .

समाजातील 'स्त्री' हा घटक या काळात पूणसतः दलुसजक्षत व 

उपेक्षीत होता .त्या समाजातील स्त्री शक्तीला सामर्थयसपण े

घडजवण्याचे महत्वपूणस कायस कवे याांनी केले. वैजवध्यपूणस 

स्त्री जशक्षण सांस्था, जवधवा जववाहोते्तजक मांडळी, मजहला 

जवद्यापीठ, अनाथ बाजलकाश्रम, समता सांघ, जनष्काम 

कमसमठ इत्यादी सांस्थात्मक कायासगारा जस्त्रयाांना सक्षम व 

सवल बनण्यासाठी महषी कवे याांनी आयुष्याच्या 

शेवटपयांत प्रयत्न केल े.थोडक्यात, जशक्षण  +स्वावलांबन  +

समता सक्षम समाज (न्यायपणूस समाज )ह े महषी कवे 

याांच्या 'स्त्री सक्षमीकरणा' चे प्रमुख सूत्र होत ेअस ेम्हणता 

येईल. 

६ ( पांजडता रमाबाई रानडे )इ.स .१८६२ त े१९२४(                                                                                               

       साजवत्रीबाई फुले याांचा वसा यशस्वीपण ेपुढे नेताना 

स्वतःपासूनच जशक्षणाला सुरुवात केन स्त्री 

जशक्षणासाठी 'सेवा सदन', 'चहद ू सोशल अँड जलटररी 

वलव' याांसारख्या सामाजजक व शैक्षजणक सांस्था स्थापन 

करण्यापयांतचा प्रवास हा नक्कीच स्त्री सक्षमीकरणाला 

अधोरेजखत करतो .स्वतःच वालजववाहाची जशकार 

ठरलले्या रमाबाई पती महादेव रानडे याांच्या जनधनानांतर 

समाजातील कुप्रथाांजवरोधी वेगवेगळ्या व्यासपीठाांवेन 
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कणखर भूजमका घेऊ लागल्या .स्त्री गुन्हगेाराांचे पुनसवसन 

व बाल गुन्हगेाराांना समुपदेशन करण्याचे महव स्वपणूस कायस 

त्याांनी केल े

७ (   सयाजीराव गायकवाड )इ.स .१८६३ त े१९२४( 

    वडोदा सांस्थानच े राजे सयाजीराव गायकवाड याांनी 

जमश्रजववाह, जवधवा जववाह, स्त्री वारसा, कन्या जविय 

बांदी, बालजववाह बांदी, पडदा पद्ती बांदी 

इत्यादीजवरोधात सुधारणा केन आपल्या बडोदा 

सांस्थानात त्याांची अांमलबजावणी केन त्या बांद 

करण्यासाठी प्रयत्न केले .सत्ता आजण अजधकार असल ेकी 

समाजाला सक्षमतेच्या ददशेन े नेता येते, याचे प्रत्यक्ष 

उदाहरण म्हणजे सयाजीराव गायकवाड, राजषी शाहू 

महाराज ह े होत .त्याचवरोवर चशदे जवठ्ठल रामजी 

याांनीसुद्ा देवदासी व मुरळ्या वाहण्याच्या चालीचा 

प्रजतबांध केला . त्याांनी मलुींना सक्तीचे मोफत जशक्षण, 

दारुबांदी, जस्त्रयाांनी 'चुल व मुल' या पठरघातून बाहरे 

पडण्यासाठी पणु्यात ११२४ साली 'कौटुांजबक उपासना 

मांडळ' सुरु केले. 

८ (  नायकर ई .ुही .रामस्वामी पठेरयार )इ.स .१८७१ 

त े १९७३(:       द्रवीड अांदोलनाचे प्रमुख नेत,े थोर 

ताजमळ समाजसुधारक व ताजमक जनतेत 'पेठरयार' 

म्हणजे थोर आत्मा व 'थानमाई' (जपता )म्हणनू 

रामस्वामी नायकर प्रजसद् होते .ताजमळनाडूतील 

िाह्मणेतर चळवळीचे अग्रणी, तसेच, मजहलाांच्या प्रश्नाांवर 

परखड भूजमका घणेारे त ेकत ेसुधारक होत े.वणस व्यवस्था, 

देवदासी पद्ती, वालजववाह, सक्तीचे वैधव्य, हुांडा पद्ती, 

अांधश्रद्ा जनमुसलन, जाती व्यवस्था, इत्यादींवर आयुष्यभर 

त्याांनी ताशेरे ओढल े .ताजमळनाडूतील जस्त्रयामध्य े

आत्मभान जनमासण करण्यात; तसेच लप्कर शासनामध्य े

५० टके्क स्त्री सहभाग नोंदजवण्यात नायकर याांची भूजमका 

अत्यांत मोलाची व महव स्वाची ठरते .स्वाजभमान 

चळवळीच्या माध्यमातून जववाह सांस्थेत तसेच कुटुांब 

व्यवस्थेत िाांतीकारी बदल घडवून आणण्याचे महव स्वपूणस 

कायस त्याांनी केले .जस्त्रयाांनी केवळ 'चुल व मुल' या कक्षेत 

अडकून न पडता, जगातील अवकाशात आपल े अजस्तत्व 

जसद् करावे यासाठी ते प्रयत्नशील होत.े 

९ (  रघनुाथ धोंडो कव े)इ.स .१८८२ त े१९५३( 

 महषी कवे याांचे जचरांजीव रघुनाथ धोंडो 

कवे याांनी िका वेगळ्या स्त्री प्रश्नावर खांबीरपण े आपली 

भूजमका माांडली .जो की आज अनेक स्त्री चळवळींचा 

प्रमुख मुिा आह े.स्त्रीची लैंगीकता, योनीशुजचत ही धमस, 

समाज जनयांजत्रत असत े .त्यामध्ये सांतती जनयमनाच्या 

जनजातीचा अजधकार केवळ पुरुषाांनाच आहे .या 

जवरोधात समाज प्रबोधनाचे महव स्वाचे काम रघुनाथ कवे 

याांनी केल े .सांतजतप्रजतबांधक व लैंगीक रोग प्रजतबांधक 

समस्याांवर िाांतीकारी कायस त्याांनी केल े.यातूनच जस्त्रयाांनी 

शारीठरकदषृ्ट्या सक्षम व सुदढृ असणां त्याचबरोबर 

जस्त्रयाांनी सक्षम, सुदढृ व जनरोगी जपढी जनमासण करणां या 

बिलचा स्वतःकडे राखून ठेवणां ह ेअपेजक्षत होते .स्त्री ही 

केवळ पुनसजनर्ममतीचे साधन नसनू ती िक जजवांत व स्वतांत्र 

व्यक्तीमत्व आह,े ह े समाजाने मान्य केल े तरच जतला 

सक्षम होता येईल असा त्याांचा जवश्वास होता.                                                                                                              

१० (  महात्मा  गाांधी   मोहनदास करमचांद  गाांधी  इ.स  

)१८६९त े१९४८( 

        स्त्री प्रजत्ा नाकारण्याच्या वृत्तीवर गाांधीजींनी बोट 

ठेवले .स्त्रीशक्तीची जाणीव ददली " .गाांधीजींनी सांमती 

वयाला, जवधवा पुनर्मववाहाला, घटस्फोटाच्या 

अजधकाराला मान्यता ददली .स्वयांजनणसयाने सांन्यस्त 

वृत्तीने राहणाऱ्या जवधवाना आदरान े पाजहल े .जवधवेला 

अशुभ माननू जतच े दशसनही जनजषद् मानल्या 

जाणाय्रा.तत्कालीन कालखांडात गाांधीजींनी जवधवाांकडे 

हया मानवतेच्या जवशालदहृोतीने पाजहले. त्यावेन त्याांच्या 

मनात असणाऱ्या स्त्री स्थानाचा प्रत्यय येतो.त्याांच्यामत े

अबला ठरवून दयु्यमत्व लादलेल्या, त्याग व अचहसेची 

मूती असणाऱ्या स्त्रीन े स्वसामर्थयस ओळखावे".सामर्थयासचा 

अथस नैजतक सामर्थयस असा असेल स्त्री परुुषापेक्षा दकतीतरी 

श्रे् आह े ".असे म .गाांधी म्हणत . स्त्री ने -शील, अिू 

वाचजवण्यासाठी पुरुषाांवर अवलांबून राहू नये .त्याांच्या 

मत े अि,ू स्वाजभमान याला आपल्या स्वतःच्या 

इच्छेजवरुद् ठेच लागत नाही .आपले बलात्कार झाला 

म्हणून स्त्री भ्रहोत होत नाही .या जवचारागारे आपले मत 

माडले.महात्मा गाांधींनी जस्त्रयाांना राष्ट्रीय चळवळीत 

सहभागास प्रवृत्त केल े आजण त्यातूनच जस्त्रयाांमध्य े

सांघटनवृत्ती जनमासण झाली .परांतु जस्त्रयाांची ही सांघटनवृत्ती 

केवळ राष्ट्रीय चळवळीचाच िक भाग ठरली. 

१ १ (डॉ .भीमराव रामजी आांबडेकर )इ.स .१८९१ त े

१९५६(: 

   डॉ .बाबासाहबे आांबेडकर ह े वेगवेगळ्या चचास, 

पठरषदा, मेळावे, पत्रके इत्यादी प्रसार माध्यमाांगारे 

भारतीय समाज व्यवस्थेतील जात, वणस, धमासची मुळ 

दकती खोलवर रुजली आहते, याांबाबत आपली भूजमका 

माांडत असत .प्रस्थाजपत वगासने अनेक जाचक ेढी, 



IJAAR    Vol.10  No.1  ISSN – 2347-7075 

 प्रा.पेंडभाजे जप्रयांका भाऊसाहबे 

 

 

880 

 

प्रथापरांपरा, चाजलठरती जनमासण केल्या आहते .त्याचाच 

पठरणाम म्हणून येथील दजलत, आददवासी, मजहला 

इत्यादी उपेजक्षत घटकाांना त्याांचे अजस्तत्व व स्वातांत्र्य 

अबाजधत ठेवता यते नाही .त्यामुळे 'जशका, सांघठटत ुहा 

आजण सांघषस करा' असा ईशाराही बाबासाहबेाांनी 

समाजाला ददला .मजहलाांच्या राहणीमानाबिल त ेम्हणत 

की, इतर मजहलाांप्रमाणे दजलत मजहलाांनी देखील पणुस वस्त्र े

पठरधान करावीत .तसेच, मजहलाांनी सक्षमतेसाठी जशक्षण 

व रोजगाराच्या क्षेत्रात पुढाकार घ्यावा. िवढेच नुह ेतर, 

पारांपाठरक ेढी, प्रथा व परांपराांना झुगाेन द्यावे .दजलत 

मजहलाांच्या सक्षमीकरणामध्य े बाबासाहेबाांचे योगदान 

अजतशय मोलाचे वाटते .त्याांनी जस्त्रयाांना 'चहद ू कोड 

बीला'गारे अवकाश जमळवून दणे्याचा प्रयत्न केला. 

            वरील स्त्री सक्षमीकरणाचा इजतहास हा जरी 

पुरुषी असला तरी जस्त्रयाांच्या सहभागातूनच स्त्री प्रश्नाांची 

माांडणी व उकल करणारा असल्याचे आपल्याला ददसते .

इजतहासापासून ते आतापयांत मजहला सक्षमीकरणायाचे 

आयाम ह े सतत बदलललेे ददसतात .कारण 'जस्त्रया' हा 

घटकच मुळात िकसाची नाही .यथेील बहुजवजवधतेत 

जस्त्रयाांची 'बहुजवजवधता' समाजवहोत आह े .तेुहा 

सक्षमीकरणाचे मोजमाप िकसांधपण े करता येण े अशक्य 

आह े.येथ ेआददवासी, दजलत मजहलाांच्या सक्षमीकरणाची 

जस्थती पाहता उच्चभु्र व उच्चजशजक्षत मजहलाांच्या तुलनेत 

नक्कीच कमी आह े .तेु हा ही सवासथीची बहुजजन्नसता ही 

मजहला सक्षमीकरणाला न्याय  जमळवून देऊ शकेल . 

           आज सांख्याशास्त्राच्या प्रभावी वापरातून मजहला 

सक्षमीकरण टक्क्यातनू पुढे आणल ेगेल े.तरी वास्तजवकता 

अजधक जवदारक आह े.शासन आजण मजहला सक्षमीकरण 

याांचा परस्पर सांबांध हा आजही दढृ राजहला आह े .

सवसप्रथम जवद्यापीठीय पातळीवर 'स्त्री' अभ्यासाच्या 

ज्ञानशाखा उदयाला आल्या .मथुरा वलात्कार 

प्रकरणानांतर सरकारने सवोच्च न्यायालयाच्या जनणसयाला 

मान्य करत बलात्काराच्या कायद्याचे पुनसजवलोकन केले .

त्यानांतरही, खैरलाांजी, शक्ती जमल, जनभसया प्रकरण 

घडलेच   ! आजण पुन्हा पुनसजवलोकन करावे लागले .

हुांडावळी व घरगुती चहसा या सांदभासत १९७८ व १९८६ 

मध्ये आजण त्या नांतर २००६ मध्य े कौटुांजबक 

चहसाचाराचा कायदा आला .शहाबानो पोटगी प्रकरणात 

तर मुजस्लम मजहलाांच्या जगण्याच्या प्रश्नाांवर सवोच्च 

न्यायालयाने ददलेला जनणसय कायद्यात ेपाांतठरत होताना 

राजकीय नेत्याांनी घेतलेल्या कडव्या भूजमका लक्षात 

घ्याव्या लागतात. 

      राजा राममोहन रॉय याांच्या प्रयत्नान े 'सती प्रथा 

बांदी'चा कायदा झाला. परांत ु१९८७ चे ेपकां वर प्रकरण 

लक्षात घेता परांपराग्रस्त समाज कायद्याची कशी 

पायमल्ली करतो ह ेलक्षात येत.े १९१४ च्या ७३ व ७४ 

व्या घटनादरुुस्तीन े जस्त्रयाांना सावसजजनक 

अवकाशाबरोबरच राजकीय अवकाश सक्षमतेसाठी 

उपलबध केन ददले.                                                                                                      

        आतापयांतच्या मजहला चळवळी व आांदोलनाचा 

सूर हा आर्मथक, सामाजजक सक्षमीकरणापा राजहला .परांत ु

राजकीय अजधकाराांजशवाय सामाजजक, आर्मथकदषृ्ट्या 

सक्षम होता येत नाही हचे यातून ददसून येते .जस्त्रयाांचे 

प्रत्यक्ष सदिय राजकारणात प्रवेश करणे याचे प्रमाण आज 

जमतीस दकती आह.े आज स्थाजनक स्वराज सांस्थाांमधील 

५० टके्क जस्त्रयाांना आरक्षण दऊेनही दकती टके्क मजहला 

जमळालेल्या राजकीय सत्ता, अजधकाराचा वापर, 

स्वतःच्या सवासगीण सक्षमीकरणासाठी करत आहते हा 

प्रश्नच आह े .शासनान े वेळोवेळी मजहलाांच्या प्रश्नाांसांदभासत 

कायदे केले .धोरणे अवलांजवली, जवजवध योजना लागू 

केल्या .यामधून दकती प्रमाणात मजहलाांचे सक्षमीकरण 

झाले ह ेजर पहायचे असले तर मानवजवकास जनदेशांकावर 

िक नजर टाकलीच पाजहजे. भारताचा जगात १३६ वा 

िमाांक लागतो .मजहला समाजव्यवस्थेचा अजवभाहय व 

अजनवायस घटक आह,े ह े नुसत ेऐकायलाच जमळते .तेुहा 

या घटकाला सवासथासने प्रत्यक्ष सक्षम करणे ह े समाज, 

शासन व स्वतः मजहला याांचे प्रथम कतसव्य आह.ेवेळोवेळी 

बदलत गलेेल्या समाजव्यवस्थेच्या गरजा, उपलबध 

सांसाधने, तांत्रजवज्ञान इत्यादी बाबी लक्षात घेता 'मजहला 

सक्षमीकरण' ही व्यापक प्रदिया असल्याचे आपल्या 

लक्षात येत े.काळाच्या ओघात यामध्ये बदल होत जातो .

त्याचे काही चाांगल े तर काही वाईट, दशृ्य व अदशृ्य 

पठरणामही समाजावर उमटतात .मजहला अगोदर जात व 

धमस व्यवस्थेशी जोडल्या जात परांतु नांतर कुटुांब व 

समाजाशी जोडल्या गले्या .औद्योजगक िाांती नांतर 

सावसजजनक क्षेत्रात मजहला कामगार म्हणून 'कायसक्षेत्रा'शी 

जोडल्या गले्या .१९७५ नांतर स्वतःचे प्रश्न सोडजवण्याच्या 

प्रयत्नात सांघटनात्मक पातळीवर स्वतांत्रपण े भूजमका 

घ्यायला सुरुवात झाली .१९१० नांतर सवसच क्षेत्रात 

मजहलाांचा उणापरा वावर ददस लागला .शासनान े

केलेल्या वेगवेगळ्या कायगाांच्या आधारे मजहललेा जतच्या 
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क्षमतेनुसार सक्षम बनजवण्याच्या सांधी वचत गटाांसारख्या 

वेगवेगळ्या माध्यमाांगारे उपलबध करुन दणे्याचे प्रयत्न 

झाले .शेवटी, सक्षमीकरण मग त े कोणत्याही स्तरावरचे 

असो, ते जवकासाकडेच नणेारे असत े आजण जवकास ही 

कधीही न थाांबणारी गतीशील प्रदिया आहे .त्यामुळे 

सक्षमीकरण ही देखील अखांड, प्रवाही, गतीशील अशी 

प्रदिया आह े

 जनष्कषस 

१( समाजसुधारकाांचा व सामाजजक योगदानामुळे 

जस्त्रयाांमध्ये शैक्षजणक व आर्मथक प्रगती झालेली ददसून 

आली . 

२  ( समाजसुधारकाांनी ददलले्या योगदानामुळे 

मजहलाांमध्ये सक्षमीकरण ददसून आली. 

३ ( अभ्यासातून समाजसुधारकाांच्या योगदानामुळे 

समाजात झालेले बदल ददसून  आल े. 

४ ( समाजसुधारकाांच्या योगदानाच्या अभ्यासामुळे 

समाजाचा सुधारकाांजवषयीच्या दजृहोतकोन चाांगला झाला 

आह े. 
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