
© 2020 JETIR February 2020, Volume 7, Issue 2                                                     www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIRDK06104 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 318 
 

भारतीय समाजातील शिक्षणामधील शलिंगभेदभाव 

डॉ. तात्याराम परमेश्वर स िंडगे 

समाजिास्त्र शवभाग प्रमुख, 

श्री शसध्देश्वर महाशवद्यालय, माजलगािंव 

Email.tpsondge@gmail.com 

 

प्रस्तावना : 

 स्त्रियाांचे सबलीकरण तथा सक्षमीकरण या सांकल्पनेचा उदय 1970 च्या मध्यावर िी चळवळीतून झाला. सेन 

आणण ग्रोन या अभ्यासकाांनी नौरोबी येथील पररषदेसाठी 1985 मधे्य जे पुस्तक प्रणसध्द केले तेंव्हा पासून  स्त्रियाांचे 

सबलीकरण या शब्दाचा आांतरराष्ट्र ीय पातळीवर वापर सुरू झाला. सक्षमीकरण ही सांकल्पना णवकास णवषयक 

चचााणवश्वात गेल्या 20-25 वषाात वापरली जात आहे. सक्षमीकरण या शब्दाची एकच एक अशी अणिकृत व्याख्या 

आढळत नाही. परां तु दुबाल णकां वा ओरबाडले गेलेले समाजातील गट पुन्हा एकदा सांसािने आणण णनणायशक्ती यावर 

णनयांत्रण आणण वाट णमळवून सक्षम होणे असा अथा समक्षमीकरणाचा नक्की आहे. दुबाल तथा दडपल्या गेलेल्या 

वगाामधे्य स्त्रियाांचे दुबाल होणे अणिकच तीव्र असते.  

 समाज कोणताही असो तेथील रणहवाश्ाांच्या णवकासाचा मुख्य घटक णशक्षण हाच असतो. िी सक्षमीकरण 

म्हणजे स्त्रियाांना त्ाांचे स्वातांत्र्य उपभोगण्याची आणण सांसािने, मालमत्ता, उत्पन्न व त्ाांच्या स्वत:च्या वेळेचा फायदा 

आणण जोखीम व्यवस्थाणपत करण्याची त्ाांची आणथाक स्त्रस्थती सुिारण्याची क्षमता होय. हे सवा णशक्षणाच्या माध्यमातून 

शक्य आहे. कारण मानवी णवकासाचा मागा णशक्षणातून जातो. णशक्षणामुळे णवकास प्रणियेत सहभागी होण्यासाठी 

आवश्क असणारे ज्ञान, कौशल्य आणण आत्मणवश्वास प्राप्त होतो. एवढेच नवे्ह तर स्त्रिया आणण मुली ांच्या णशक्षणाचा 

केवळ त्ाांच्याच णवकासावर नवे्ह तर त्ाांच्या कुटुांबाच्या आणण समाजाच्या पयाायाने देशाच्या णवकासावर देखील 

सकारात्मक पररणाम झाल्याणशवाय राहत नाही. परां तु 21 व्या शतकाच्या प्रारांभी महासत्ता बनण्याची स्वपे्न पाहत 

असताना णशक्षणाच्या बाबतीत भारतीय समाजाची णवशेषत: भारतीय स्त्रियाांची आणण त्ामधे्यही ग्रामीण स्त्रियाांची 

स्त्रस्थती फारसी समािानकारक आढळत नाही. जे काही णशक्षण आढळते ते साक्षरतेच्या पलीकडचे काही अपवाद 

वगळता पोहचलेले णदसत नाही.  

 

 

गृहीतकृते् :  

 स्त्रियाांचे समाजातील स्थान आणण भूणमकेबाबतचा पारांपाररक दृष्ट्ीकोन भारतीय समाजातील णशक्षणामिील 

णलांगभेदभाव  जबाबदार आहे. 

णशक्षणातील णलांगभेदभावाचा अथा : 

 णशक्षण घेण्याची सांिी मुलाांना देणे आणण मुली ांना नाकारणे म्हणजे णशक्षणातील णलांगभेदभाव होय. जागणतक 

लोकसांखे्यत जवळपास अिाा भाग स्त्रिया असून भारतीय लोकसांखे्यत स्त्रियाांची सांख्या 48.46 टके्क आहे. परां तु 

णशक्षण, उत्पन्न, मालमत्ताणवषयक अणिकार, वौवाणहक जोडीदार णनवडण्याचे स्वातांत्र्य यासारख्या बाबतीत पुरूषाांच्या 

तुलनेत स्त्रिया माघरलेल्या आहेत. 

िी णशक्षणाची सांकल्पना :  

 सामाणजक पररवतानाची मुलभूत आवश्कता िी णशक्षण ही असून िी णशक्षणाला दुय्यम लेखून पररवतान 

शक्य नाही. महात्मा गाांिी असे म्हणतात की, "िी णशक्षण ही समाजाची मुलभूत आवश्कता असून स्त्रियाांची 

अवस्था जोपयंत सुिारणार नाही तोपयंत कुटुांबाची, समाजाची आणण पयाायाने देशाची अवस्था सुिारणे शक्य नाही." 

स्त्रियाांना जर शौक्षणणक णवकासाची सांिी णमळाली नाही तर त्ाचा केवळ स्त्रियाांच्या जीवनावरच नवे्ह तर देशाच्या 

णवकासावर देखील णवपरीत पररणाम झाल्याणशवाय राहणार नाही. कुटुांबाच्या णहतासाठी आणण णवकासासाठी िीने 
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णशक्षण घ्यावे एवढाच िी णशक्षणाचा अथा णसमीत नाही. तर िीने स्वत:च्या आणण समाजाच्या पयाायाने राष्ट्र ाच्या 

णवकासासाठी णशक्षण घ्यावे असा िी णशक्षणाचा अथा आहे. अथाात हे णशक्षण िीला स्वतांत्र करणारे आणण 

सामाणजक व आणथाक स्वातांत्र्य देणारे असले पाणहजे. नवे्ह तर तीच काळाची गरज आहे. अन्यथा िी णशक्षण 

केवळ साक्षरता णनमााण करण्याइतपतच मयााणदत राणहल व असे होणे िी सबलीकरणासाठी आणण सामाणजक 

आणथाक पररवतानासाठी फारसे पूरक राहणार नाही. भारतीय समाजातील िी णशक्षणाचा णवशेषत: ग्रामीण 

समाजातील िी णशक्षणाचा णवचार करता स्वातांत्र्य प्राप्तीनांतरच्या 70  वषाानांतरही काही अपवाद वगळता िी णशक्षण 

िी साक्षरतेच्या पलीकडे सरकलेले आढळत नाही. 

भारतीय समाजातील णशक्षणामिील णलांगभेदभावाचा ऐणतहाणसक आढावा :  

 भारतात वौणदक कालखांडात िी णशक्षणाची व्यवस्था अत्ांत प्रगत स्वरूपाची होती. मुलाांप्रमाणेच मुली ांवर 

देखील उपनयन सांस्कार केले जात असत. ऋगे्वद काळात स्त्रियाांना णशक्षण मुक्त होते. त्ाचाच पररणाम म्हणून 

की काय गागी, मौते्रयी यासारख्या स्त्रियाांना 'णवदुषी' असा लौणकक स्वकतृात्वावर प्राप्त होऊ शकला. परां तु पुढे उत्तर 

वौणदक कालखांडात िी णशक्षणाच्या प्रगतीला ओहटी लागून स्त्रियाांच्या दजाात घसरण झाली. बौध्द काळात स्त्रियाांना 

णशक्षणाचा अणिकार प्राप्त झाला. परां तु त्ासाठी त्ाांनी गृहस्थी जीवनपध्दतीचा त्ाग करून  बौध्द णभकू्ष व्हावे 

लागत असे. बौध्द णभकू्ष झाल्यानांतरही िी बौध्द णभकू्ष व पुरूष बौध्द णभकू्ष याांच्या णशक्षणाची स्वतांत्र व्यवस्था 

णनमााण करण्याचा दांडक पाळला जात असे, हा दांडक पाळण्याकडे दुलाक्ष होण्यातून बौध्द कालीन णशक्षण व्यवस्था 

कोलमडून पडली व त्ानांतर िी-पुरूष णशक्षणाबाबत सामाणजक णवषमतेचे आणण णलांगाणिष्ठीत भेदभावाचे युग सूरू 

होऊन मुस्लीम राजवटीत सुरणक्षततेच्या कारणावरून स्त्रियाांवर अनेक बांिने येऊन त्ा बांिनाांचे ररतीररवाजात (प्रथा 

व परांपरात) रूपाांतरण झाले. त्ातून स्त्रियाांचा णशक्षणाशी सांबांि तुटला. अथाात मुस्लीम िमाात िी णशक्षणावर बांदी 

नव्हती. परां तु या काळात उच्च णशक्षण देण्याची कोणतीही व्यवस्था णनमााण झाली नाही. त्ामुळे मुस्लीम राजवटीचा 

काळ णशक्षणाच्या बाबतीत िी-पुरूषाांमधे्य णवषमता णनमााण करणारा ठरला. 

 19 व्या शतकाच्या पणहल्या दशकात õणाााश्चन णमशनज्ाांनी णशक्षणाच्या बाबतीतील िी-पुरूषाांमधे्य भेदभाव 

करणाज्ा णहांदू समाजातील प्रथा परांपरा अमान्य करून मुलीनाही मुलाांप्रमाणेच आिुणनक णशक्षण देण्यास सुरूवात 

केली. णवशेषत:  मुली ांच्या प्राथणमक णशक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली. परां तु 1857 च्या 

भारतीय स्वातांत्र्य युध्दामुळे सरकारी प्रयत्न फार दूर जाऊ शकले नाहीत. 

 महात्मा ज्ोणतबा फुले णशक्षणाच्या बाबतीत णलांगाणिष्ठीत भेदभावाचे तत्व नाकारणारे आद्य भारतीय 

समाजसुिारक असून त्ाांनी साणवत्रीबाई फुले याांना णशकवून मुली ांना आिुणनक णशक्षणाचे िडे देणारी णशणक्षका तयार 

केली. णशक्षणाच्या बाबतीत णलांगाणिष्ठीत भेदभावाच्या प्रवाहाणवरूध्द जाऊन काया करणाज्ा समाजसुिारकाांच्या 

प्रयत्नातून आिुणनक भारतात िी णशक्षणाच्या कायााला जरी गती प्राप्त झाली असली तरी साक्षरतेच्या सांदभाातील 

जनगणना अहवालातील आकडेवारी लक्षात घेता णशक्षणाच्या बाबतीत भारतीय समाज णवशेषत: भारतीय स्त्रिया 

मािारलेल्या णदसतात. 1951 च्या जनगणना अहवालानुसार भारतीय लोकाांमधे्य साक्षरतेचे प्रमाण 18.33 टके्क होते. 

त्ामधे्य पुरूष साक्षरतेचे प्रमाण 27.16 टके्क तर िी साक्षरतेचे प्रमाण 8.86 टके्क होते. यावरून असे णदसते की, 

1951 मधे्य िी-पुरूष साक्षरतेच्या प्रमाणात 18.30 टके्क अांतर होते. 2011 च्या जनगणना अहवालानुसार भारतीय 

लोकाांमधे्य साक्षरतेचे प्रमाण 74.04 टके्क आढळते. त्ामधे्य पुरूष साक्षरतेचे प्रमाण 82.14 टके्क तर िी साक्षरतेचे 

प्रमाण 65.46 टके्क आढळते. म्हणजेच िी-पुरूष साक्षरतेच्या प्रमाणात 16.68 टके्क एवढे अांतर आहे. यावरून हेच 

स्पष्ट् होते की, 1951 ते 2011 या 60 वषाात भारताने साक्षरतेच्या बाबतीत बरीच प्रगती जरी केलेली णदसत असली तरी 

1951 ते 2011 या 60 वषाात िी-पुरूष साक्षरतेच्या प्रमाणातील तफावत केवळ 1.62 टक्कक्याांनी कमी करणे आपल्याला 

शक्य झाले आहे. ग्रामीण भागातील साक्षरतेचा णवचार करता Statistical Abstract of India 2004 नुसार णडसेंबर 2003 

च्या पाहणी अहवालावरून ग्रामीण भारतातील साक्षरतेचे एकूण प्रमाण 59.5 टके्क एवढे असून त्ामधे्य पुरूष 

साक्षरता 71 टके्क तर िी साक्षरता 48 टके्क एवढी आहे. यावरून असेच णदसून येते की, ग्रामीण भारतातील िी-

पुरूष साक्षरतेच्या प्रमाणात 23 टके्क अांतर आहे. 

णनष्कषा :  

 1951 ते 2011 या 60 वषाात भारताने साक्षरतेच्या बाबतीत बरीच प्रगती जरी केलेली णदसत असली तरी  1951 

ते 2011 या 60 वषाात िी-पुरूष साक्षरतेच्या प्रमाणातील तफावत केवळ 1.62 टक्कक्याांनी कमी करणे आपल्याला शक्य 

झालेले असून आजही िी-पुरूष साक्षरतेच्या प्रमाणात 16.68 टके्क एवढे अांतर आहे. तर ग्रामीण भारतातील िी-

पुरूष साक्षरतेच्या प्रमाणात 23 टके्क एवढे अांतर आहे. यावरून हेच स्पष्ट् होते की, भारतीय समाजातील 
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णशक्षणामिील णलांगभेदभावाची स्त्रस्थती आजही कायम असून भारतीय ग्रामीण स्त्रियाांच्या शौक्षणणक माघारलेपणास 

णलांगाणिष्ठीत स्त्रियाांचे समाजातील स्थान आणण भूणमके बाबतचा पारांपाररक दृष्ट्ीकोन जबाबदार आहे.  
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