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 कोणत्याही समाजात पनमााण झालेल्या सामापजक समसयाांचे पनममालन करण्यासाठी मोठया सममदायाद्वारा केला जाणारा 

साममपहक प्रयत्न म्हणजे सामापजक चळवळ होय. सामापजक चळवळ ही समाज वा सांसकृतीत नवीन िररवतान करण्यासाठी 

ककवा त्या िररवतानाला पवरोध करण्यासाठी पनमााण होत.े 

 

सामापजक चळवळीचा अथा : 

हर्ार्ा ब्लममर याांच्या मत े " जीवनात एक नवी व्यवसथा 

सथािन करण्यासाठी केलेल े साममपहक प्रयत्न म्हणजे 

सामापजक चळवळ होय."  

सांशोधनाचा उदे्दश :  

1. प्राचीनकाळातील पस्त्रयाांच्या पसथतीचा अभ्यास करण.े 

2. वेगवेगळया चळवळीतील स्त्री सहभागाचा अभ्यास 

करणे. 

अभ्यास िध्दती: 

प्रसतमत शोधपनर्ांध हा दमय्यम साधनसामग्री वर आधाररत 

आह.े या पवषयाच्या अभ्यासासाठी िमसतके, वतामानित्रे 

आपण इांर्रनेर्द्वारे मापहती गोळा करून पवश्लेषण 

करण्याचा प्रयत्न केला आह.े  रूग्वेद काळािासून स्त्रीच्या 

र्ांडखोरीला समरूवात झाली. या काळात पस्त्रयाांना पशक्षण 

घेण्याचा अपधकार होता. िरांतम र्ोर्ावर मोजण्याइतक्या 

पस्त्रया पशक्षण घेत होत्या. इ. स. च्या आठव्या नवव्या 

शतकाियंत पवदमषी आपण कतार्गार पस्त्रयाांचे उल्लेख 

आढळतात. यापशवाय सैपनकी पशक्षण घेऊन िराक्रम 

गाजपवणाऱ्या पस्त्रया आपण राजकारणाचे धडे घऊेन 

राज्यकारभार चालपवणाऱ्या पस्त्रयाांचा उल्लेखही 

आढळतो. िरांतम या सवा पस्त्रया उच्च वणीय आपण श्रीमांत 

कम र्मांर्ातील होत्या. सामान्य पस्त्रयाांच्या र्ार्तीत मात्र 

अांधारयमग होत.े 

स्त्रीचा पववाह आपण नांतर िमत्र जन्म या कसोर्या 

पस्त्रयाांची योग्यता पसद्ध करत होत्या. सतीप्रथेचा उल्लेख 

वेदकाळात आढळत असला तरी ती रूढ िध्दती नव्हती. 

इ. स. ७०० िासून िमढे सपतप्रथेचा िमरसकार करणारे 

धमाशास्त्रकार पनघाले. 

 यमध्दात जजकलले्या पस्त्रयाांवर तर खूि अन्याय होत असत. 

वारांवार होणाऱ्या यमध्दाममळे पस्त्रयाांचे िमनापववाह र्ांद 

होऊन सती प्रथलेा मान्यता पमळाली. 

 स्त्री सवातांत्र्याची गरज :  

पस्त्रयाांनी आिल्या सवातांत्र्यासाठी चालपवललेी चळवळ ही 

अलीकडील असली तरी स्त्रीचे अवलांर्न फार िमरातन 

आह.े जगातील र्हुसांख्य देशात स्त्री ही िमरुषाची दासी 

रापहली आह.े िमरुषी समाजाच्या पवचाराममळे पस्त्रयाना 

अनेक वषा गमलाम म्हणूनच जगावे लागले आह.े एवढेच 

काय पस्त्रयाांचा व्यािारही केला जात होता. आम्ही 

जन्मािासूनच ममलींच्या सांदभाात पवचार करतो की ती 

दमसऱ्याांची सांित्ती आह.े फ्रान्सची एक स्त्रीवादी लेपखका 

म्हणते, स्त्री जन्माला यते नाही तर पतला र्नपवल ेजात.े 

ज्वालाममखी एका ददवसात र्ाहरे यते नाही तर त्यास वेळ 

लागतो त्या अथाान े पस्त्रयाांवरील अन्याय अत्याचाराच्या 

पवरोधात पवद्रोह एका ददवसात र्ाहरे यते नाही. 

एकोपणसाव्या शतकाच्या सातव्या शतकात "Women 

Lib" ची चळवळ जगातील प्रपसध्द व महत्विूणा चळवळ 

मानली जाते. तसेच काही जचतनशील व्यक्तींनी उदा. 

राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचांद्र पवदयासागर, दयानांद 

सरसवती, केशवचांद्र सेन, महषी कवे इ. याांनी स्त्री र्द्दल 

पवचार माांडल.े  आांतरराष्ट्रीय मपहला दशकाममळे १९७५ 

ते १९८५ सवासाधारण मपहलाांवरील समाजशास्त्राचे 

सापहत्याला चाांगले उते्तजन पमळाले, त्याांचे समाजातील 

सथान, जलगावर आधाररत केल्या जाणाऱ्या भेदभावाममळे 
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पनमााण होणारे ममदे्द आपण पवशषेतः म्हणजे असमानतेची 

वागणूक. इांपडयन कौपन्सल ऑफ सोशल सायन्स ररसचा न े

जलगावर आधाररत अभ्यासात एकूण कायाक्रमाांमध्य े

पवशेष प्राधान्य ददले आह.े  १९८० ते १९९० च्या 

दरम्यान जलगासांर्ांधीच्या िलैूवर प्रकाश र्ाकणाऱ्या 

समाजशास्त्रीय सापहत्यामध्ये लक्षात यणे्याइतित वाढ 

झाली आह.े दकत्येक आलखे आपण पनर्ांध पस्त्रया 

सांर्ांधीच्या पलखाणात, भाषणात, सामापजक आपण 

आर्थथक वतमाळाांमधील पस्त्रयाांच्या सथानावर िररणाम 

करणारे ममदे्द यामध्य े "चळवळ" ही सांज्ञा 

वािरतात. िाश्चात्य देशातील पस्त्रयाांच्या चळवळीचे 

भारतातील पस्त्रयाांच्या ममक्ततचे्या चळवळींवर पवशेष 

िररणाम झाला. दशेाच्या पनरपनराळ्या भागाांतील 

दांग्याचा अभ्यास केला असता पस्त्रयाांच्या सामापजक 

मागाावरील सहभागाचा िमरावा पमळतो.  

वेगवेगळे अभ्यासक पस्त्रयाांच्या चळवळीचे वगीकरण 

आिािल्या तापत्वक दपृिकोनाप्रमाणे करतात. नीरा देसाई 

म्हणतात, पस्त्रयाांची चळवळ म्हणजे समानता आपण 

सवातांत्र ह ेसमान ध्येय पमळपवण्यासाठी केलले्या सांघरर्त 

प्रयत्न आपण पस्त्रयाांच्या जीवनावर िररणाम करणाऱ्या 

पनणाायक र्ार्ींपवषयी सांवेदनशीलता त्यामध्य े गृपहत 

धरललेी असते. भारतातील मपहला चळवळीचे नेतृत्व 

करणाऱ्या सरोज नलीनी दत्त व सरोपजनी नायडू या 

प्रममख नेत्या होत्या.  

अपखल भारतीय मपहला िररषद : 

मपहलाांच्या चळवळीत अपखल भारतीय मपहला 

िररषदेस महत्वाचे सथान आह.े या िररषदेन े सांिूणा 

भारतात पवसतार केला होता. यातून मपहलाांना एकाच 

मांचावर येण्याची सांधी पमळाली. ममांर्ई मध्ये १९२०मध्य े

अपखल भारतीय मपहला िररषदेची सथािना करण्यात 

आली. या िररषदेच्या माध्यमातून र्ालपववाह, पवधवा 

िमनर्थववाह, श्रपमक मपहलाांच्या समसया यासारख्या 

समसयावर चचाा केली गेली. याचा िररणाम जगातील 

राज्यकत्यांवर िडला त्याममळेच UNO ने इ. स. १९७५ 

वषा आांतरराष्ट्रीय मपहला वषा म्हणून घोपषत केले.१९८० 

मध्ये मपहला सांघर्नाांनी आिले कायाक्षेत्र र्दलल े त्या 

सांघर्ना मोडत कायद्याचा सल्ला, रोजगार सांर्ांधी 

मापहती आपण आरोग्यासांर्ांधी मापहती देवू लागल्या. ८ 

माचा आांतरराष्ट्रीय मपहला ददवस घोपषत केल्यानांतर 

भारतीय मपहलाांमध्य ेनवीन जाणीव पनमााण झाली. 

स्त्री सापहत्याची चळवळ :  

गेल्या दोन तीन दशकािासून पस्त्रयाांनी सापहत्याांच्या 

माध्यमातून पस्त्रयाांच्या प्रश्नावर पलपहण्यास समरूवात केली 

आह.े पस्त्रयाांच्या सापहत्याांच्या पलखाणाममळे स्त्री 

चळवळीत प्रेरणा पमळत आह.े त्यातील काही पस्त्रया 

म्हणजे मेघा िार्कर, अरूां धती रॉय, महाश्वेता देवी, 

महाराष्ट्रात र्पहणार्ाई चौधरी िासून पनलम गोऱ्ह,े 

शर्थमला रेग,े छाया दातार, श्रमती ताांरे् इ. अनेक पस्त्रयाांनी 

पस्त्रयाांच्या प्रश्नावर अपतशय मार्थमकिण े पवचार 

माांडण्याचा प्रयत्न केला आह.े  

सामापजक समधारणचे्या चळवळी आपण पस्त्रया :  

सध्या भारतात समरू असलले्या पस्त्रयाांच्या चळवळींचा 

उगम गले्या शतकात जहदमूध्येच झालेल्या सामापजक 

समधारणेच्या चळवळीमध्य ेसािडतो. 

 जहद ू धमाान े जरी पस्त्रयाांना गौण सथान ददले होते. तरी 

स्त्री िमरूष तत्वाचे द्वतै पशव आपण शक्ती आपण वैददक 

काळातील स्त्री िमरुषाांची समानता याममळे जहद ू

िमनरूज्जीवनवादी समधारकाांना पस्त्रयाांचे सथान 

समधारण्यासाठी िाठर्ळ पमळाले. पिरर्श सते्तमध्ये ममक्त 

पशक्षणाच्या भारतात खूि प्रसार झाला. वरच्या वगाातील 

समपशपक्षत िमरुषाांनी स्त्री िमरुषाांमधील तफावत भरून 

काढण्यसाठी पस्त्रयाांच्या पशक्षणाला खूिच उते्तजन ददले. 

सवातांत्र्यसांग्राम आपण पस्त्रया :  

पस्त्रयाांना त्याांच्या ममपक्तसांग्राम मध्ये सवातांत्र्यलढ्याचा 

फायदा झाला कारण स्त्रीवाद आपण राष्ट्रवाद हया 

एकमेकींमध्ये गमांतलेल्या गोिी आहते. समभाषचांद्र र्ोस 

याांनी मपहला राष्ट्रीय सांघ नावाची सांघर्ना सथािन 

केल्याममळे पस्त्रयाांना सवातांत्र्यसांग्रामामध्ये सदक्रय सहभाग 

घेता आला.  गोजवद केळकर म्हणतात की अजहसावादी 

लढा िार िाडण्यासाठी पस्त्रया जासत योग्य असल्याममळे 

त्याांना सवातांत्र्यचळवळीसाठी एकत्र करण्यात आले.  

सवातांत्र्याच्या चळवळीत पस्त्रयाांच्या सहभागाने पभन्न 

वळण घतेल े आपण तो सहभाग नेहमी समसांघरर्त आपण 

समसांर्ध्द नव्हता. िपश्चम भारतात महाराष्ट्र आपण 

गमजरातमध्य ेसवातांत्र्यलढ्याच्या वेळी देशभक्तीची भावना 

जागवण्यासाठी प्रभात फेरी पनघत असे. सगळ्या 

भारतभर, असांख्य पस्त्रया पनवाापसत आपण भूपमगत 

व्यक्तींना अन्न िमरवत असत राजकीय कैद्याांना भेर्त असत. 

सवा र्ाहय गोिींिासून समरपक्षत असलले्या घराच्या 

र्ार्तीत नवीन आपण र्ाहय उते्तजनाांशी सामना करत 

असत. पस्त्रयाांच्या चळवळीतील र्हुतेक सहभाग हा 

अशाचा सवरूिाचा समाज आपण घर याांच्यावर आधाररत 

होता.  

सवातांत्र्योत्तर काळात स्त्री चळवळ :  

वैददक काळािासून पस्त्रयाांना आिल्या हक्कासाठी क्राांती 

करावी लागली. जगातील सवा देशातील मपहलाांचा 
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पवचार केला तर भारतीय मपहलाांसारखी दयनीय अवसथा 

दमसऱ्या कोणत्याही देशातील स्त्रीची नाही. आरोग्य, 

पशक्षण, रोजगार या आघाडयावर पतची पिछेहार् झाली 

असल्याममळे हक्काचे महत्व पतला समजू शकले नाही. 

सवातांत्र्यानांतर फाळणीच्या काळात दांग्यामध्य ेहरवलले्या 

ककवा र्ाकून ददलेल्या पस्त्रयाांचा शोध व िमनावसन 

करण्यासाठी अनेक मपहलाांनी काया केले. याच काळात 

साम्यवादी मपहलाांनी भारतीय मपहलाांचा राष्ट्रीय सांघ 

सथािन केला. िण हा सांघ केवळ एक राजकीय व्यासिीठ 

र्नला होता. सवातांत्र्योत्तर काळातल्या पस्त्रयाांच्या ज्या 

चळवळी तिासण्यात आल्या त्या चळवळी मोठया 

सममदायाच्या असून ज्याांच्यामध्ये पस्त्रयाांचा सहभाग आह े

असा फार मोठा राजकीय ककवा सामापजक र्दल घडवून 

आणण े ह े त्याांचे ध्येय आढळते अस े उपलना सेन याांनी 

म्हर्ले आह.े 

 डॉ. र्ार्ासाहरे् आांरे्डकराांच्या असिृशयाांद्वाराच्या 

चळवळीमध्ये पस्त्रयाांचा सहभाग मोठया प्रमाणावर 

आढळतो. नापशक यथेील काळाराम मांददर प्रवेश 

सत्याग्रहात पस्त्रयाांचा सहभाग फार मोठया प्रमाणावर 

होता. महाडच्या चवदार तळ्यावरच्या सत्याग्रहातही 

पस्त्रया िमरुषाांच्या र्रोर्रीन े लढल्या. १९७९ मध्ये वधाा 

पजल्यातील िवनार यथे े एक पवश्व मपहला सांमेलन 

भरवले होत.े या सांमलेनाच्या प्रममख श्रीमती शोभना 

रानडे याांनी यार्द्दल पलपहताांना असे म्हर्ल े आह े की, 

"रूढी आपण कायद"े र्नपवण्यात पस्त्रयाांचा कधीही हात 

नव्हता िण या रूढी कायद े आपण िरांिरानी स्त्रीला 

अक्षरशः िायदळी तमडपवल े आह.े स्नेहाच्या आधारावर 

उभारण्याच्या जीवनामध्य े स्त्रीलाही आिल्या 

भपवतव्याचा पनणाय घणे्याचा अपधकार असावा म्हणून 

सामापजक आचार, व्यवहाराचे पनयम या दोघाांनीही 

एकत्र र्सून आपण मनःिूवाक राजीखमशीन े ठरपवल े

िापहजेत.  

स्त्री शक्तीची मापहती गावोगावी िसरपवण्यासाठी 

आसाममधील हमेप्रभा भराली आपण लक्ष्मी फम कन, 

िांजार्च्या लक्ष्मी वेद आपण जसधी देवी ररझवानी याांनी 

गावोगाव िदयात्रा करून व्याख्याने ददली. १९८१ मध्य े

मपहला आयोग सथािन व्हावा म्हणून लोकसभेत पर्ल 

सादर करण्याचा प्रयत्न केला. िमण्यात १९८० मध्ये 

असांघरर्त मपहला कामगाराांचा प्रश्न हाती घणे्यात आला. 

१९ जून त े २ जमलै १९७५  मध्ये िपहली जागपतक 

मपहला िररषद मेपक्सको येथे व दमसरी जागपतक मपहला 

िररषद १४ जमल ै त े ३१ जमल ै मध्य े कोिनहगेन येथ े

घेण्यात आली. या िररषदनेे पनणाय प्रदक्रयेत व 

राजकारणात पस्त्रयाांचा सहभाग पस्त्रयाांसाठी आयोग 

नेमण,े त्यासाठी यांत्रणा करण ेइ. पवषयी चचाा करण्यात 

आल्या. 

इ. स. १९७०  मध्ये व त्या दशकात पस्त्रयाांच्या चळवळीने 

व्यािक सवरूि धारण केले. त्यात गाांधीवादी आपण 

समाजवादी घर्काांचा िमढाकार होता. हदैरार्ादला इ.स. 

१९७५ मध्ये प्रगतशील मपहला सांघर्न र्नपवले. 

औरांगार्ाद येथ े लीग ऑफ वूमन सोल्जसा नावच सांसथा 

सथािन करून पतच्याद्वारे स्त्री सवातांत्र्याची मागणी केली. 

त्याांनी सिि म्हर्ले की, धार्थमक ग्रांथामध्ये पस्त्रयाांना आपण 

मागास जातींना दार्ण्याचा प्रयत्न आढळतो. इ. स. 

१९७५ च्या आित्कालीन घोषनेनांतर पस्त्रयाांची चळवळ 

समरू झाली. िरांतम १९७७ नांतर पतला गपत प्राप्त झाली. 

 शतेकरी चळवळी आपण पस्त्रया :  

मीरा वेलायमधन (१९८४) याांनी त्याांच्या 

पवष्लेशणात्मक आपण सपवसतर अभ्यासात अलेप्िीच्या 

कामगार पस्त्रया आपण वगालढा त्यामधील पस्त्रयाांची 

केरळमधील कम्यमपनसर्ाांनी चालवलेली काथ्या 

कामगाराांची चळवळ यामधील पस्त्रयाांची भूपमका आपण 

सहभाग याांचा पवचार केला. त्याांनी दाखवून ददललेी 

१९३८  च्या सांिामध्य ेपस्त्रयाांनी मोठया प्रमाणावर भाग 

घेतला. त े भागा चळवळीतील पस्त्रयाांच्या सहभागार्द्दल 

िीर्र कसर्सा याांनी अभ्यास केला. त्याांनी ह ेदाखवून ददल े

की, मजूर वगाातील आपण शेतकरी वगाातील पस्त्रया 

िररणामकारकरीत्या नेतृत्व करतात. १९५८-६८ या 

काळात नक्षलवाद्याांकडून चालवल्या गेलले्या श्रीकाकम लम 

चळवळीर्द्दल जवध्या (१९९०) याांचे पवचार असे आहते 

की प्रचपलत पितृसत्ताक पवचार चळवळीतील आपण 

समाजातील पस्त्रयाांची लढयातील भूपमका आपण सथान या 

दोन्हींवर िररणाम केला. जांगलातील ठेकेदाराांच्या 

वृक्षतोडीला पवरोध करण्यासाठी पचिको आांदोलनामध्य े

पस्त्रयाांनी लढाऊ भूपमका िार िाडली.  

पस्त्रयाांच्या समसयाांवरील पस्त्रयाांची चळवळ -  

हुांडा पवरोधी चळवळ: 

हुांडा प्रथा ही भारतीय समाजाला लागललेा कलांक आह.े 

धमाग्रांथात देवदेवताांच्या पववाह वणानात वधमपित्यान ेवधम 

सोर्त मौल्यवान भेर्वसतू ददल्याचा उल्लेख असल्याचे 

ददसून येते. मध्ययमगात मात्र या हुडािध्दतीला 

आवशयकतेचे रूि आले. िण आधमपनक काळात हुांडा 

देण्याच्या र्ार्तीत चढाओढ लागली आह.े िररणामी 

प्रथम र्ीका नांतर छळ आपण शेवर्ी हुांडार्ळी असे चक्र 

समरू होते. हुांडार्ांदी कायदा १९६१ व त्यानांतर वेळोवेळी 

दमरूसत्या करूनही हुांडा ददला व घेतला जातोच. 

 हुांडा पवरोधी चळवळीच ेसवरूि - 
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 सवातांत्र्यािूवी अनेक समाजसमधारक, धमासमधारक आपण 

पस्त्रयाांनी या प्रथेच्या पवरोधात मते माांडली आहते. २० म े

१९६१ रोजी कें द्रानेही हुांडापवरोधी कायदा केला. पर्हार, 

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ददल्ली, राजसथान, मध्यप्रदेश, 

िपश्चम र्ांगाल मध्ये हुांडयाच्या पवरोधात मपहला 

सांघर्नाांनी अनेक रॅली, धरण,े मोचे काढले आहते. आजही 

काढीत आहते. ३ ऑगसर् १९८२ रोजी तीस सांघर्नाांच्या 

मदतीने हुांडापवरोधी चेतना मांच गठीत झाल.े  

देवदासी चळवळ : 

देवदासी म्हणजे एखाद्या देवतेला वापहलेली ममलगी. 

अित्यप्राप्ती कररता ककवा अित्य जगण्याकररता िपहल े

ममल देवाला वाहण्याचा नवस कररत. देवदासी म्हणजे 

देवाची दासी होय. मांददरात दासी ठेवण्याची प्रथा 

मध्ययमगात समरू झाली, इ.स. १३५१ मध्ये भारताला भेर् 

ददलेल्या अरेपर्यातील दोन ममपसलम प्रवशाांनी भारतातील 

वेशयाांना देवदासी म्हर्ल े आह.े िण ही प्रथा यमरोिातही 

आढळून आली आह.े यमरोिातील रॅ्र्ीलोनमध्ये, नेदरलॅंड, 

जमानी या देशात ही प्रथा होती अस ेमानल ेजाते. इ. स. 

१९४७  साली देवदासी प्रथपेवरूद्ध कायदा करण्यात 

आला. या कायद्याने देवदासींना पववाह करण्याचा 

अपधकार प्राप्त झाला.  मोगल सम्रार् औरांगजेर्ाचा 

देवदासी पनममालन चळवळीत रस होता. महाराष्ट्रात 

कमावीर पवठ्ठल रामजी जशद ेयाांनीही याप्रथेला अमानवी 

प्रथा मानले.  

इतर चळवळी आपण पस्त्रया : 

 इतर चळवळीमध्य े उदा. सवातांत्र्याची चळवळ, 

शेतकऱ्याांची चळवळ, जमातींच्या चळवळी, 

पवद्याथ्यांच्या चळवळी हया सवा लढयामध्य े पस्त्रयाांची 

भूपमका महत्वाची आह.े पस्त्रयाांनी सामापजक आपण 

राजकीय चळवळींमध्ये वैपशििूणा भूपमका र्जावली 

आह.े  

साराांश: 

मपहलाांच्या चळवळी गलेी दकत्येक वषाािासून पवपवध 

समसयावर भाांडत असल्या तरी आज समाजाची पसथती 

िापहल्यावर असे ददसून येत ेकी पस्त्रयाांना र्लात्कार, हुांडा 

यासारख्या समसयातून ममक्त होण्यासाठी मोठा लढा उभा 

करावा लागणार आह.े 
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