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ग्रामीण महिला हिक्षण 

प्रा. प्रहिप माधवराव एडके 

सरस्वती अध्यापक मिाहवद्यालय,हकनवट 

ता.हकनवट हि.नाांिेड 

 

भारतीय शिक्षणाचा शिचार केला असता पुरुष  ि स्त्री  शिक्षणाचा म्हणजेच सहशिक्षण  प्रणालीचा  

शिचार समोर येतो. सद्याच्या धकाधकीच्या  युगात  शिक्षण ही  काळाची गरज बनली आहे. त्यातही  

कुटुुंबात  शिशक्षत  लोक असतील  तरच समाजात अिा कुटुुंबाना  मानाचे स्थान  शमळताुंना शिसते 

म्हणून मानिी  मुलभूत  गरजात भर पडून   अन्न, िस्त्र, शनिारा  या बरोबरच आरोग्य  आशण शिक्षण  

याुंचा समािेि  झालेला असल्याने अशलकडील  काळात शिसून येते.  पुरूषप्रधान  सुंसृ्कतीत  

मशहलाुंच्या शिक्षणाचा प्रश्न आजही 21 व्या ितकात  सुद्धा महत्वाचा  िाटतो आहे.  िहरी भागाुंचा  

शिचार करता  स्स्थती  जरी बरी िाटत  असली तरी ग्रामीण  भागाचा  शिचार केल्यास  मशहलाुंच्या 

शिक्षणाची स्स्थती  गुंभीर स्वरूपाची  असल्याचे शनििशनास येते असेच म्हणािे लागेल  कारण ग्रामीण 

भागात आजही  मशहलाुंना चुल आशण मुल याुंच्या आिती-भोिती  गुरफटून  ठेिल्याचे शचत्र  ग्रामीण 

भागात  स्पष्टपणे  शिसुन येते.  शपतृसत्ताक  कुटूुंब पद्धतीमुळे  ग्रामीण  भागातील  पालकाुंची  

मुली ुंच्या शिक्षणाबद्दल  उिाशसनता  स्पष्टपणे  जानिताुंना शिसते.  

 ग्रामीण  मशहलाुंच्या शिक्षणाची  ऐशतहाशसक  पाश्र्िभूमी :-  

भारताला  स्वातुंत्र्य शमळण्याअगोिर भारतीय मशहलाुंसाठी शिक्षण  घेणे म्हणजे  तारेिरची कसरत ठरत 

असे त्यातही ग्रामीण  मुली ुंना शिक्षणाची िारे  बुंिच  होती. ''ज्या िेिात स्स्त्रया  सुशिशक्षत ि  सुचररत  

असतील अिा ररुायाुंच्या पोटी िेिाला  ललामभूत  ठरणारी नररते्न  जन्मास येतील.''1 या लोभापोटी  

तरी स्त्री ला  शिकिािे अिी  शिनिनी  अनेक समाजसुधारकाुंनी  त्या काळी केली  पण  तरीही  

'स्त्री' शिक्षणाला ग्रामीण  भागात चालना शमळालीच नाही असे म्हणािे लागेल. अिा शनरािािािी  

काळात सुद्धा  अनेक प्रयत्नाने  सामाशजक  सुधारणा  करण्याच्या उदे्दिाने  ग्रामीण  भागात शिक्षणाच्या 

सुंिभाशत  जागृती  करण्याचे कायश  करण्यात आले. महात्मा फुले  याुंनी 1848 साली मुली ुंच्या शिक्षणाची 

जबाबािारी घेऊन  िाळा सुरू केल्या  ि तत्कालीन  सरकारला सुद्धा 'स्त्री' शिक्षणािर भर िेण्यास  

भाग पाडले पण ग्रामीण  भागात त्याचाही  हिा तसा प्रचार झाला नाही.  राष्टर सुंत तुकडोजी महाराज 

याुंनी  ग्रामगीतेतील ' मशहलोन्नती' या शिसाव्या अध्यायात  ग्रामोन्नतीचा पाया शिक्षण होय असे  प्रशतपािन  

केले आहे. ''ग्रामोन्नतीचा  पाया शिक्षण, उद्याचे  राष्टर आजचे  सुंतान यासाठी आििश  पाशहजेत गुरूजन, 

राष्टर शनमाशते''2 यातून  तुकडोजी  महाराजाुंनी ग्रामीण  भागातील  शिक्षणा सुंिभाशत  आपले मत माुंडले 

आहे. खज्या अथाशने  राष्टर ाचा  शिकास करायचा  असेल तर ग्रामीण  भागातील  शिक्षणाकडे  लक्ष 

शिले  पाशहजे.  

 ग्रामीण  मशहला शिक्षणाची सद्यस्स्थती :-  

भारताला  स्वातुंत्र्य  शमळाल्यानतुंतर  ते आजच्या 21 व्या ितकापयंत  अनेक सुधारणा  भारतीय  

मशहला शिक्षणाच्या सुंिभाशत  झाल्याचे शिसते पण ग्रामीण  भागातील 'स्त्री' शिक्षणाची  आज सुद्धा 

स्स्थती िहरी  भागातील  'स्त्री' शिक्षणाच्या बरोबरीने नाही हे  अभ्यासाअुंती  शसद्ध  होते. सामाशजक, 

आशथशक, राजकीय स्वातुंत्र्य आजही ग्रामीण  मशहलाुंना  शमळाले नाही हे काही भागातील  स्त्री याुंच्या 

शिकासाचा अभ्यास केल्याने शिसून येते.  ''1984 मधे्य प्रशसद्ध  झालेल्या ररपोटश प्रमाणे भारतात  ग्रामीण 

भागात 60%   मुले प्राथशमक  िाळेत प्रिेि घेतात, पण पाच िषाशनुंतर  फक्त 16%   मुली तर 35%  

मुले िाळेत येत राहतात.''3  अिी शिचार करण्यासारखी शबकट  स्स्थती   'स्त्री' शिक्षणाची आहे असे 

म्हणािे  लागेल.  मुलाुंच्या शिक्षणाच्या प्रमाणात  मुली ुंचे  शिक्षण हे  50%   पेक्षा ही कमी आहे.  

ग्रामीण  भागात 'स्त्री' शिक्षणाकडे  पाहण्याचा दृष्टीकोन आजही  चुकीचा  असल्याचे  शिसुन येते 

म्हणुनच  भारतीय  सुंशिधानात  सुद्धा  सुंशिधान  शनमाशत्याुंनी  'स्त्री पुरूष' समानता हे तत्व अिलुंबून  
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पुरूषाप्रमाणे  ररुायाुंना सुद्धा  शिक्षणाचा  हक्क बहाल केला आहे ि  िय िषश 6 ते 14 या ियोगटातील  

प्रते्यक   मुला-मुली ुंना  मोफत ि सक्तीचे  शिक्षण िेण्याची  व्यिस्था केली तरी पण  ग्रामीण भागात  

महीलाुंना  शिक्षणाची  जागृती  झाल्याचे  शिसत नाही. म्हणून राष्टर ीय  िौक्षशणक  धोरण (1986)  मधे्य 

''ररुायाुंचा िजाश' उुंचािण्याचे  एक  प्रमुख साधन म्हणून  शिक्षण  काम करेल  अिी स्पष्ट ग्वाही  या 

धोरणाुंतगशत शिली आहे''4 यातून समाजात  ररुायाुंना समान िागणुक  शिली जाईल अिी व्यिस्था  

शनमाशण करून ग्रामीण  मशहलेला  अुंधश्रद्धा, रूढी, परुंपरा इ.  बुंधनातून  मुक्त करण्याचा प्रयत्न  केला 

गेला आहे.  यािरून असे लक्षात  येते की स्वतुंत्र भारतात  सुद्धा ग्रामीण  भागातील  मशहलाुंच्या  

डोक्यातील  परुंपरािािी  अुंधश्रदे्धचे  भुत  उतरलेले नाही ि पुरूषी  रूबाब  सुंपलेला नाही  त्यामुळे  

ग्रामीण  भागातील  मशहलाुंच्या  शिक्षणाची स्स्थती  शबकटच  बनुन राशहली आहे. 

 ग्रामीण  मशहलाुंच्या शिक्षणातील  समस्या :-  

शिक्षणाच्या प्रिाहात  मुली ुंना आनताुंना  मुली ुंच्या पालकाुंना 'मुलगी   ही परक्या घरचे धन आहे' ही 

मानशसकता  शनमाशण झाल्यामुळे  मुली ुंच्या शिक्षणात  अनेक समस्या शनमाशण  होताना शिसतात. '' 

स्वातुंत्र्योत्तर  काळात नागरी  भागातील  मुली ुंना शिक्षणाच्या भरपुर  सोयी, सुशिधा  उपलब्ध  होत 

असल्याने  त्याुंच्या सुंिाशगीण  शिकासाची  एक मुलभूत व्यिस्था  तयार होते, तसे ग्रामीण  मुली ुंच्या  

बाबतीत घडत नाही, शििाय समाजाचा शिरोध  त्यामुळे त्या अडचणी राशहल्या.''5 या िोन्ही  समस्या  

गुंभीर आहेत. पशहले तर  ग्रामीण  भागातील  समाजाचा शिचार करािा लागेल ि सुधारणा  कराव्या 

लागतील  आशण नुंतर  िासशकय  सोयी सुशिधाुं ुंं ची पुतशता  करािी लागेल.  

ग्रामीण भागातील  िेगिेगळ्या  समाजाचा  शिचार केला असता मुली ुंच्या शिक्षणाकडे  पाहण्याचा  

िेगिेगळा दृष्टीकोण शिसून येतो. '' मुलगी  जन्मताच  मारून  टाकण्याची प्रथा  पूिी या  जमातीत 

होती, सरकारी िडपणामुळे  ि कायद्यामुळे ही  प्रथा सुंपुष्टात  आलेली आहे.''6 अिी स्स्थती  ग्रामीण   

बुंजारा  समाजाची होती  तर आशििासी  समाजातील  पुरूषाला  आजही  शिक्षण शमळत नाही तर 

स्त्रीचा  शिचार  िुरच. अिा शबकट  समस्या  ग्रामीण  भागात  आढळून येतात. िारीज्द्द्य, अज्ञान, 

जाशतव्यिस्था, सामाशजक  रूढी ुंचा  पगडा,  अुंधश्रद्धा, इ.  गुंभीर स्वरूपाच्या समस्या आजही  ग्रामीण 

भागात मशहलाुंच्या शिक्षणाच्या सुंिभाशत  आहेत आशण त्या सोडशिण्यासाठी  ग्रामीण भागात  जागृती 

करणे काळाची गरज बनत चालली आहे.  

 ग्रामीण मशहलाुंच्या शिक्षणात समस्या / अडचणी शनमाशण होण्याची कारणे :-  

इसिी सन 2000 साली 'ररुायाुंसमोरील  आव्हाने' या सुंयुक्त  राष्टर सुंघाने  काढलेल्या ररपोटश प्रमाणे  

''ग्रामीण समाज त्याुंच्या जीिनात  पूणशपणे  स्त्रीयाुंिर  अिलुंबून  असतो, तरी तो  स्त्रीला शिक्षण 

िेण्यास  शिरोध करतो''7 हीच  प्रमुख  अडचण  ग्रामीण 'स्त्री' च्या शिक्षणात  शनमाशण झाली आहे. 

अिा  अनेक कारणामुळे  ग्रामीण 'स्त्री' आजही 'चुल ि मुल' या कुळचटलेल्या  शिचाराुंतून  बाहेर 

पडलेली नाही.  

1) समाजाचा  ररुायाुंकडे पाहण्याचा िुषीत दृष्टीकोण. 

2) शलुंगभािामधे्य  अडकलेला ग्रामीण  समाज.  

3) लहान  ियात  होणाज्या  शििाह  बुंधनामुळे  स्त्री शिक्षणाकडे  िुलशक्ष.  

4) ग्रामीण भागात  'स्त्री' शिशक्षकेचा तुटिडा. 

5) समाजात  अफाट  पसरलेली  अुंधश्रद्धा. 

6) मुली ह्या  परक्या  घरचे धन असते त्याुंना शिक्षण िेणे  काही कामाचे नाही असा शिचार.  

7) िाळेतील  गळतीची  समस्या (िाळा सोडून िेणे)  

8) कौटुुंशबक  जबाबिारी  मुली ुंिर टाकून  पालक कामाशनशमत्त बाहेर जाणे.  

9) कुटूुंबातील िाररद्य स्स्थती.  
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10) पुरूषप्रधान  सुंसृ्कती. 

11) ग्रामीण  भागात मुली ुंच्या शिक्षणाप्रती  उिाशसनता.  

12) मुलगा हाच 'िुंिाचा शििा' असल्याचा समज 

13) कुटुुंबाचे स्थलाुंतर. 

िरील कारणाुंमुळे  आजसुद्धा आपल्या िेिात  मुली ुंच्या शिक्षणाकडे  िुलशक्ष केले जाते असे म्हणािे 

लागेल ''एका बाजुला  मुली शिकून  आकािाला  गिसणी  घालतात तर  िुसज्या  बाजुला  काही  

मुली ुंना  प्राथशमक  शिक्षण  घेणे कठीण होते.''8 अिी अिस्था  िहरी भागातील  मुली ुंची ि ग्रामीण  

भागातील  मुली ुंची शिक्षणा सुंिभाशत  तुलना  करताना शिसून येते.  

 उपाययोजना :-  

ग्रामीण भागातील  मुली ुंच्या शिक्षणा सुंिभाशत  अनेक समस्या जरी  असल्या तरी  त्या सिश  समस्या 

िासन, समाज आशण इतर घटकाुंनी  आपापल्या  पद्धतीने  सोडशिण्यासाठी कसोिीने प्रयत्न करणे  

गरजेचे आहे जसे की, ''क्षमेने  क्रोधाला  शजुंकािे,  िुजशनाला साधुत्वाने शजुंकािे,  कृपणाला िानाने  शजुंकािे  

ि सत्याने  लबाडाला शजुंकािे''9 या शिचाराप्रमाणे  प्रते्यकानी  या समस्याुंिर  उपाययोजना  तयार 

करून  ग्रामीण मशहलाुंची स्स्थती  िहरी मशहलाुंच्या बरोबरीने  आणािी लागेल. त्यासाठी पुढीलप्रमाणे  

उपाय साुंगता येतात.  

1) ग्रामीण भागात स्त्री शिक्षणाची  जागृती करािी लागेल.  

2) िासकीय  योजनाुंची  माशहती, लाभ, मित करािी.  

3) मातृसत्ताक  कुटूुंब पद्धतीचा स्स्वकार करािा. 

4) मुलगा  ि मुलगी  समान आहेत याची जाणीि  करून द्यािी.  

5) ग्रामीण भागातील िाळाुंत मशहला शिशक्षका  उपलब्ध करून  द्याव्यात.  

6) मुली ुंना  उच्च शिक्षणापयंत  मोफत ि सक्तीचे शिक्षण शमळिून द्यािे.  

7) अधुंश्रद्धा  िुर करण्यासाठी सामाशजक  उपक्रम राबिािे.  

8) प्रते्यक समाजात शिक्षणासाठी जागृती  करािी.  

9) िुगाशबाई  िेिमुख  सशमतीच्या शिफारिी ुंची  अुंमलबजािणी करािी.  

10) सहशिक्षणासुंबुंधी  िातािरण  शनशमशती करािी.  

11) मुली ुंच्या  पालकाुंचा उिाशसन  दृष्टीकोन  िुर करण्यासाठी  त्याुंना प्रोत्साहन  द्यािे.  

12) मुलामुली ुंचा भेिभाि  न करता मुली ुंना समान िागणूक  द्यािी.  

13) िासकीय  स्तरािरून  मुली ुंना सुरक्षा  पुरिािी.  

14) ग्रामीण  भागात  माध्यशमक  उच्च शिक्षणाची  सोय करािी.   

    अगिी  प्रगत काळात सुद्धा  ''ग्रामीण  भागातील  मुली ुंच्या िाट¶ंाला  जन्मत: िोन भाग 

येतात, एक म्हणजे  शपतृप्रधान सुंसृ्कती  असलेल्या कुटुुंबात जन्म ि िुसरा जगण्यास  अपात्र  करणारा 

पररसर''10 या िोन भोगातून  जर 'स्त्री' मुक्त झाली  तर  नक्कीच  ग्रामीण मशहला शिक्षणाला  

निसुंजीिनी  लाभेल यात  िुंकाच नाही.  

 समारोप :-  

             भारतीय  समाजात पुरूष प्रधान  कुटुुंब पद्धतीमुळे  धाशमशक,  सामाशजक बुंधनात 

स्त्रीला बाुंधून ठेिण्याची  मानशसकता  पूिीपासून  चालतच आलेली आहे आशण आज सुद्धा त्यात 
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सुधारणा  होण्यास तयार नाही. ग्रामीण  भागातील  मशहला आजही  जपुन, साजुक, नाजुक जीिन 

जगताुंना  शिसतात  ि 'स्त्री' ला  भयभीत  करणारे िातािरण  शनमाशण  करण्याचा प्रयत्न  केला जातो 

पण कौटुुंशबक  ि सामाशजक स्तरािर  यात सुधारणा  होणे काळाची गरज आहे.  ते केिळ  

शिक्षणामुळे  होऊ िकते.  सामाशजक जागृतीमधे्य  समाजहीत  जोपासताुंना  सामाशजक जाणीि 

करून द्यािी लागेल. ''कोणत्याही  समाजाची साुंसृ्कशतक  ि अध्यास्त्मक  पातळी त्या  समाजातील  

ररुायाुंचे स्थान काय यािरून  ओळखता येते.''11 हे समाजिून  साुंगािे लागेल  ि एक प्रकारे शिक्षण  

घेणे महत्त्वाचे  आहे त्यासाठी  िासकीय स्तरािरून  'सक्ती' करािी लागेल तरच ग्रामीण  भागातील  

मुली ुंच्या शिक्षणाची  स्स्थती सुधारेल  ि राष्टर उन्नतीकारक कृती  घडताुंना  शिसेल यासाठी  अनेक 

सामाशजक, राजकीय, धाशमशक सुंस्थाुंनी  आपापल्या पद्धतीने  प्रयत्न करणे गरजेचे  आहे. त्यासाठी  

जनजागृती करणे गरजेचे आहे नाही तर  िेिाचे नुकसान  सहन करून  घेण्यास  तयार रहािे  

लागेल त्यास जबाबिार बनािे लागेल.  

 सुंिभश सूची :-  

1) डॉ.सुंघशमत्रा गोणारकर,  िौक्षशणक  शिचारिुंत, शनमशला प्रकािन, नाुंिेड पृ.क्र. 52. 

2) प्रा.ना.ग.पिार, शिक्षण के्षत्रातील  शिचारिुंत, शनत्य नूतन प्रकािन, पुणे,2005-07, पृ.क्र. 79 

3) डॉ. िौलजा भुंगाळे, प्रा.डॉ.  रुंजना  सोनिणे,  शलुंगभाि, िाळा आशण  समाज, प्रिाुंत 

पस्िकेिन्स, जळगाि, 2016, पृ.क्र. 31 

4) डॉ. बी.पी. मरजे,  डॉ.युिराज पिार, शलुंगभाि, िाळा आशण समाज प्रिाुंत पस्िकेिन्स, 

जळगाि, पृ.क्र. 64 

5)  डॉ. िौलजा भुंगाळे, प्रा.डॉ.  रुंजना  सोनिणे,  शलुंगभाि, िाळा आशण  समाज, प्रिाुंत 

पस्िकेिन्स, जळगाि, 2016, पृ.क्र. 29 

6) डॉ.ज्योती लाुंजेिार, फुले-आुंबेडकर आशण स्त्री-मुक्ती चळिळ,  सुंकेत प्रकािन, नागपूर, 2016, 

पृ.क्र. 89 

7) डॉ. िौलजा भुंगाळे, प्रा.डॉ.  रुंजना  सोनिणे,  शलुंगभाि, िाळा आशण  समाज, प्रिाुंत 

पस्िकेिन्स, जळगाि, 2016, पृ.क्र. 31 

8) डॉ. िौलजा भुंगाळे, प्रा.डॉ.  रुंजना  सोनिणे,  शलुंगभाि, िाळा आशण  समाज, प्रिाुंत 

पस्िकेिन्स, जळगाि, 2016, पृ.क्र. 33 

9) डॉ.धनराज अहाट,  धम्म नाशयका, सुंकेत प्रकािन, नागपूर, 2016, पृ.क्र. 84 

10) डॉ. िौलजा भुंगाळे, प्रा.डॉ.  रुंजना  सोनिणे,  शलुंगभाि, िाळा आशण  समाज, प्रिाुंत 

पस्िकेिन्स, जळगाि, 2016, पृ.क्र. 32 

11) डॉ.सुंघशमत्रा गोणारकर,  िौक्षशणक  शिचारिुंत, शनमशला प्रकािन, नाुंिेड पृ.क्र. 53. 

http://www.jetir.org/

