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ग्रामीण के्षत्रातील स्त्री शिक्षण आशण सक्षमीकरण 
                  

प्रा.डॉ.जाधव सुशिल महादेवराव 

सहयोगी प्राध्यापक-संिोधि मागगदिगक 

जयभवािी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे 

कला व शवज्ञाि महाशवद्यालय,पाटोदा शज.बीड. 

प्रस्ताविा : 

 राष्ट्र ास स्वातंत्र्यप्राप्तीिंतर ग्रामीण समाज शजविाचा सवाांगीण दृष्ट्या चेहरामोहरा बदलण्याच्या कायागस खज्या-

अर्ागिे प्रारंभ झाला. देिातील सकल समाजापैंकी खुप मोठा समाजाचा भाग हा ग्रामीण के्षत्रात वास्तव्यास 

असल्याकारणािे या घटकाचा शवकास झाल्या शिवाय राष्ट्र शवकास िक्य िसल्यािे ग्रामीण समाजाचा शवकास कसा 

होईल याकडे प्रामुख्यािे जाणीवपूवगक शवशवध धोरणे अवलंशबली गेली. 

 सुखी ग्रामे, सुसपन्न भारत महात्मा गांधीजीचं्या मते, देिाचा आत्मा गाव (खेडे) आहे. गाव हेच कें द्रशबंदू 

समजूि ग्रामीण शवकासाच्या योजिा अर्वा शवकासाचा कायगक्रम शिशित केला पाशहजे असे आचायग शविोबाजी भावे 

यािी देखील स्पष्ट् मत व्यक्त केलेले आहे. एकंदरीतररत्या िागरीके्षत्राच्या तुलिेमधे्य अशधक लोकसंख्या असलेल्या 

ग्रामीण समाजाचा शवकास झाल्याशिवाय देिाचा शवकास िक्य िाही या प्रमुख वास्तव स्थर्तीमुळे ग्रामीण शवकास 

प्रशक्रयेत देिाचा स्वातंत्र्योत्तर काळामधे्य अिन्य साधारण स्वरुपाचे महत्व प्राप्त झाले आहे. 

 शिक्षण हे मािवाच्या सवागशगण शवकासाचे सवागत महत्वाचे साधि मािले जाते. इतकेच िाही तर ही एक 

शिरंतर चालणारी प्रशक्रया देखील आहे. कोणत्याही समाजाचा, राष्ट्र ाचा, कुटंूबाचा शकंबहुिा व्यस्क्तशवकास 

करावयाचा असेल तर स्त्री शिक्षीत असणे आवश्यक आहे. स्स्त्रयांच्या दजाग वरुिच कोणत्याही राष्ट्र ाच्या शवकासाचे 

स्वरुप शिशित होत असते. शिक्षणामुळे ज्ञािाचा प्रसार होवूि अशिष्ठ चालीरीती,ररवाज लोप पाऊि वौज्ञाशिक शवचार 

रुजशवण्यास मदत होते. सकल समाजातील जवळपास अधाग घटक असणज्या स्स्त्रयांच्या शिक्षणािे वरील बाबीस 

सहाय्य होवूि पयागयािे समाजशवकास साध्य होत असतो. शविेषत: ग्रामीा के्षत्रातील स्स्त्रयांिा शिक्षणामधे्य ज्यांिी 

िागरी के्षत्रातील स्स्त्रयांपेक्ष तौलशिक दृष्ट्या मागे आहेत या ग्रामीण के्षत्रातील स्त्री सक्षमीकरणासाठी शिक्षणाचे 

योगदाि फार मोठे आहे, हे शिशित ! खज्या अर्ागिे या कारणािेच या िोध पशत्रकेचे प्रयोजि आहे. 

संिोधिाचे उदे्दि : 

 1) ग्रामीण के्षत्रातील स्त्री सक्षमीरणाचा आढावा घेणे. 

 2) ग्रामीण के्षत्रातील स्त्रीयांच्या सक्षमीकरणाचा मधे्य स्त्री शिक्षणाचे योगदाि तपासणे. 

संिोधि पध्दती : 

 प्रसु्तत िोध पत्रीकेच्या संिोधि कायागसाठी तर् संकलिासाठी स्ददशतयक स्त्रोतांचा शवशियोग करण्यात आला 

आहे. यामधे्य शवषयािी संबशधत शवशवध संदभग गं्रर्-पुस्तके,अहवाल,शियतकालीके, वृत्तपते्र,इंटरिेट इत्यादी शवशवध 

स्त्रोतांचा समावेि आहे. 

स्त्री शिक्षणाची ऐशतहासीक पाश्र्वभूमी : 

 बौध्द काळामधे्य शवहार हे शिक्षणाचे कें द्र होते. बौध्द धम्म शभकू्ष धमागचे ज्ञाि व प्राप्त ज्ञािाचा प्रसार 

करणे या बरोबरच धाशमगक गं्रर्ाचे मिि-पठण करण्याचे कायग पार पाडत असत,काही शिक्षण संथर्ािा राजकीय 

आश्रय तर्ा सहाय्यता शमळत असे. 

 परंतु खज्या अर्ागिे दाि-दशक्षणेवरच अिा प्रकारच्या संथर्ा   पूढे जात असत. काही शिक्षण संथर्ा सावगशत्रक 

राशहल्या िव्हत्या  शकंबहूिा त्या शवशिष्ठ वगागसाठीच शिमागण होत होत्या तर्ा कायग करीत होत्या. जातकामधे्य 

ब्राम्हण,क्षत्रीय आशण राजकुमारीचं्या वेगवेगळया शिक्षण संथर्ाचा उले्लख शमळतो. राजकीय आशण सामशजक 

पररवतगिाबरोबरच शिक्षणाच्या संदभागिे देखील समाजामधे्य बदल होवू लागले. याची पररशणती स्स्त्रया आशण िुद्रांिा 
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शिक्षणापासूि वंशचत ठेवूि त्यांचे शिक्षणशवषयक अशधकार राशहले िव्हते. मेगॉथर्ािीसच्या मते ब्राम्हण दिगशिक ज्ञाि 

स्स्त्रयांिा सांगत िव्हते. 

 मध्ययुगीि भारतामधे्य मुस्लीम कालखंडामधे्य स्त्री शिक्षणावर मोठी बंधिे असल्याचे पाहवयास शमळते. 

 भारतामधे्य शब्रटीिांच्या काळात खज्या अर्ागिे या बाबत परीवतगि घडवूि आणण्याचा प्रयत्न  

झाला. यामधे्य प्रामुख्यािे छ.राजशषग िाहू महाराज, राजा राममोहि रॉय, स्वामी दयािंद सरस्वती, महात्मा 

ज्योतीराव फुले, महशषग धोडंो केिव कवे तसेच या  शं्रखलेमधे्य तदं्नतर बापूजी सांळुखे, कमगवीर भाऊराव 

पाटील, पंजाबराव देिमुख, गोशवंदभाई श्रॉफ, स्वामी रामिांद तीर्ग या शि अिा अिेकशवध महात्यांिी स्त्रीयांच्या 

शिक्षणाकडे शविेष लक्ष देत असतािाच स्स्त्रयांिा शिक्षणाची दारे  उघडी करुि खज्या स्स्त्रयांच्या सक्षमीकरण 

प्रशक्रयेस सुरुवात केली. याची केवळ ही पररणीती आहे की आज आपणास मुलांच्या बरोबरीिे शकंबहुिा जरा 

अशधक पुढेच मुली शिक्षणा घेतािा शदसतािाचे पररपे्रक्ष्य शदसूि येत आहे. 

स्त्री शिक्षणाचे महत्व : 

 स्स्त्रयांच्या सामाशजक दजागमधे्य सुयोग्य बदल घडवूि आणण्यात शिक्षण हे महत्वाचे योगदाि देणारे प्रमुख 

साधि ठरते. उच्चशिक्षणामुळे स्त्रीला समाजामधे्य प्रशतष्ठा प्रथर्ाशपत करणारे शकंबहुिा शतच्यात वृध्दी करणारे पद 

प्राप्त होते. शिक्षणामुळे मि आशण मास्तषे्ट्क म्हणजे बुध्दीवर पररणाम होतो. यामुळे सामाशजकता व सहकायागच्या 

भाविेचा शवकास होतो. शिक्षणामुळे प्राप्त झालेल्या पदामुळे ती आशर्गक दृष्ट्या देखील स्वतंत्र व स्वावलंबी होते 

शिक्षणामुळे शवश्वाचे ज्ञाि प्राप्त होते. शिक्षणामुळे स्त्री परीवतगिशिल होण्यास व त्या प्रशक्रयेस चालिा शमळण्यास 

मदत होते. वतगमािकाळात स्स्त्रयांच्या शिक्षणामधे्य खुप सुधारण होत शदवसेंशदवस शिक्षणाचे प्रमाणे वाढत 

असल्यामुळे Üस्त्रला शतच्या समस्ांची जाणीव झाली आहे. 

सक्षमीकरण : 

 स्स्त्रयंाामधे्य स्वत्वाची जाणीव शिमागण होणे खरे तर शहच  खज्या अर्ागिे स्त्री सक्षमीकरणाची सुरुवात 

असते.पुरुष प्रधाि संसृ्कतीस धाक शिमागण करुि आत्मशवश्वासािे सावगजशिक शजविास सामोरे जाण्यासाठी 

सक्षमीकरण प्रशक्रया अतं्यत महत्वपूणग ठरते यामुळे काही प्रमाणात का होईिा स्त्री अत्याचाराच्या प्रमाणात घट 

झालेली आढळूि येते. 

 मुलत: स्त्री सक्षमीकरणाचा स्त्रीयांिा अशधकार,स्वातंत्र्य देवूि शतचे सामथ्र्य वाढशवणे हा अर्ग लक्षात घेतला 

तर या संदभागत शिक्षणािे ग्रामीण स्स्त्रयांच्या सक्षमीकरणामधे्य अतं्यत महत्वपूणग भूशमका बजावली आहे. 

स्त्री शिक्षण आशण सक्षमीकरण : 

 खरे तर स्स्त्रयांच्या सवाांशगण दजागमधे्य मुलभूत अर्ागिे बदल घडवूि आणण्यासाठी शिक्षण हा एक मेा लाचा 

दगड आहे. भारत हा खेडयांचा देि म्हणूि ओळखला जातो. खेडयातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय िेती 

आहे.वषागिूवषे ग्रामीण के्षत्रात मुलीकंडे तर्ा मुलीचं्या शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृशष्ट्कोण अतं्यत प्रशतगामी स्वरुपाचा 

होता. परंतु खरेतर स्स्त्रयांच्या सवाांशगण दजाग मधे्य मुलभूत अर्ागिे बदल घडवूि आणण्यासाठी शिक्षण हा एक 

मौलाचा दगड आहे. ही बाब आता सवगमान्य झाली आहे. याचाच स्पष्ट्पणे ग्रामीण जिशजविावर प्रभाव शिमागण 

झाल्याचे शदसूि येत आहे. याचीच पररणीती ग्रामीण के्षत्रातील मुलीचं्या शिक्षणाबाबतच्या प्रमाणातील होत असलेली 

मोठी वाढ अिी झाली आहे. 

 राजशषग िाहू महाराज म्हणतात याप्रमाणे स्त्री संरक्षणासाठी शिक्षण हाच रामबाण उपाय आहे. या बाबीस 

अिूसरुि वतगमािात ग्रामीण के्षत्रातील मुलीचं्या शिक्षणात मुलांच्या बरोबरीिे वाढ होवूि आज ग्रामीण के्षत्रातील मुली 

डॉक्टसग, अशभयंता,शिशक्षका, न्यायशधि, लोकप्रशतशिधी, मशहला बचत गट या शि अिा स्वरुपाच्या समाज 

शजविाच्या प्रते्यक के्षत्रात मुली मुलांच्या बरोबरीिे आघाडीवर शदसूि येत आहेत. भारतीय समाजासाठी सामाशजक 

दृष्ट्या ही बाब मोठी क्रांतीकारण असूि अतं्यत स्वागताहयग आहे. 

 

शिष्कषग : 

 स्त्री शिवाय पुरुष आशण पुरुषाशिवाय स्त्री शजवि पूणगत्वाला जाणे अिक्य आहे. साहशजकच पुरुषा 

समवेतच स्त्री देखील शिशक्षत,प्रगल्य झाली पाशहजे या सवगमान्य शवचारातुि वतगमािात स्त्री पुरुषांच्या बरोबरीिे 
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शिक्षण घेवूि सावगजशिक के्षत्रात पुरुषांच्या बरोबरीिे भुशमका बजावत आहे असे आपणास एकंदरीत ररत्या पाहवयास 

शमळत आहे. एव्हािा आताच मुलीचं्या शववाह वयामधे्य बदल करुि ते 18 वषागवरुि 21 वषागवर िेले आहे हा 

शिणगय स्त्री सक्षमीकरणासाठी अतं्यत महत्वाचे असे पाऊल ठरणार आहे. 

  याशिवाय आणखीही शिक्षण, राजकारण,प्रिासि व कौटंूशबक स्तरावर स्त्रीला अशधकच्या गोष्ट्ी प्रदाि 

होणे ही बाब ग्रामीण के्षत्रातील स्त्रीयांच्या सक्षमीकरणासाठी गरजेची आहे. एकंदरीत शदल्या स्वातंत्र्योत्तर काळात 

ग्रामीण के्षत्रात शिक्षणाचा शवस्तार झाल्यािे व स्त्री शिक्षणाचे महत्व जाणूि अशलकडील कामाधे्य ग्रामीण के्षत्रातील 

मुली शिक्षणामधे्य अगे्रसर ठरतािा स्पष्ट्पणे शदसूि येत आहेत. अर्ागतच ग्रामीण स्त्रीयांच्या सक्षमीकरणामधे्य 

शिक्षणाचे मोठे योगदाि असल्याचे आढळूि येते. 
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