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तावना-    

                          भारतीय ी जवना या इितहासाचा आढावा घेतला असता, काह  मोज याच यांचा उ लेख 

व वध कारणाकर ता केला जातो.क  याम ये र जया सुलतान ,राणी ल मीबाई,अ ह याबाई होळकर, राजमाता 
जजाऊ आद  सार या यांचा उ लेख यां या व वध े ातील कारणामुळे केला जातो. पण इथे एक बाब ल ात 

घे याजोगी म वाची ठरते, व ती हणज ेअशा काह  ंयाना राज य ा  अस यामुळे या एक विश  असामा य 

असे काय क  शक या.परंतू सामा य या अ ानाचा,अिश तपणाचा समाजातील कमठ व ढ वाद  

वचारा या लोकांनी फायदा घेतला व ितचे  काय े  चुल व मूल ापुरतेच िसमीत ठेव याच काह   काह  

कालखंडा य त यश व पय त केला.मा  भारतीय  िश णाचे पुर कत व थोर समाज सुधारक महा मा जोतीबा 
फुले व ा ती योती सा व ीबाई फुले यांनी  िश णाची मुहतमेढ रोवून,  जवनाला एक वत:चे अ तव व 

ओळख िनमाण क न दली. यामुळेच आज आपणाला समाजात व सवच े ात  िधटपणे व स मानाने वावरत 

असेलली  दसून येते.मूक पण ेअ याय व अ याचार सहन करणार   िश णामुळेच सश  झाली.आज ितने 

आप यातील गुणां या जोरावर जवळपास सवच े ात आप या यशाची मुहतमेढ रोवून,अवकाशात देखील ितने 

पु षां या बरोबर ने काय कर यासाठ  झेप घेतली आहे,व आप या कायाचा एक वेगळा असा ठसा या या े ात 

उमट वला आहे.िश णामुळे ित आज चुल आ ण मूल हे ितचे काय े  साभांळून देखील इतर कायात पुढेच 

आहे.िश ण हे वाघीनीचे दूध आहे ,जो ते ाशन करेल ,तो गुरगुर या िशवाय राहणार नाह , ा उ ा माण ेआजची 
सुिश त  ित यावर होणा-या अ याया व द व सामाजातील व वध घटकावर होमा-या अ याया व द 

आवाज उठवून याय िमळ व यासाठ  यथोिचत यायीक मागाचा अवंलंब क न याय िमळवत पुढेच झेप घेत 

आहे.ित या अशा कार या जडणघडणीत िश णाचा भूमीका ह  खुपच मह वाची ठरते आहे. 

  िच क सक व आधुिनक वचारांची बनली- अंध- दा मागे,अिश त पणा असतो.भारतीय  ह  

अिश ीत अस यामुळेच ित या ानाचा समाजातील कमठ , ढ वाद ,पु षी सं कृतीची मानिसकता असले या 
पु ष वगाने या अ ानाचा फायदा घेऊन ितला अनेक जाचक बंधनात गंुतवून ठेवले.ित या वातं यावर 
अनेक जाचक अट  घात या,जणू काह   ज म हा यातना सहन कर यासाठ च िनमाण केला आहे.अशी 
मानिसकता  बन व यात आली.व यामुळेच क  काय ितने ा सव गो ींना आपली मूक संमती देऊन याचा 
वकारच केला अशी प र थती बनली. 
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       परंतू वांतं यपूव कालखंडात राजा राममोहन राय यांनी थमत: यावर ल होणा-या 
अ याया व द आवाज उठवून,पूढ ल काळातील -दा य मु ची नांद च िनमाण केली.महा मा जोतीबा फुले 

व ां ती योती सा व ीबाई फुले ा समाजसुधारक दाप याने तर यांना िश णाची दारे खुली क न 

दे यासाठ  अनेक यातना व क  सहन केली. आज  ह  समाजातील व वध घडणा-या बार क भाव जाणून 

घेते आहे. या आधारे ती अंध ा व दा यां या िसमारेषा ती समजावून घेऊन व- ववेकते या आधारे याचा 
वकार कर त आहे. ढा परंपरांम ये काला माण े घडवून येणारा  बदल  वकार याची ितने तयार  केली 

आहे.थोड यात सांगावयाचे हणज े िश णामुळेच आजची भारतीय  ह  िश णामुळे  िच क सक व 

आधुिनक वचारांची बनली आहे. 

  यावसाियक िश णातून या कौश यात वाढ व आिथक स मता- िश णा या िश णा या संधी 
िमळा यामूळे या व वध यावसाियक कौश य वकासा या िश ण मास वेश घेऊन, नवीन यवसाय व 

कारखाने उभे कर याचे कौश य आ मसात क  लाग या आहेत. यामुळे यांना व वध कौश य आ याने 

यां या उ पादनिशलतेत वाढ होत आहे. ामीण भागातील  बचत गटा या मा यमातून आिथक पाठबळ उभे 

क न,व वत: चा यवसाय करत आहे.व वत: चे उ पादन बाजारपेठेत बचत गटा याचा मा यमातून व  

क न आिथक या स म होत आहे.तसेच आिथक यवहार व बॅकेचे यवहार ह  चोक करायला स म होत 

आहे.तर शहर  भागातील  ह  नौकर  व यवसाय या मा यमातून आिथक या स म बनत चालली 
आहे.िमळणा-या आिथक पाठबळातून ती आप या मुलांचे िश ण व कुटंूबाचे संऱ ण यासाठ  खच  घालत आहे. 

 

   संघटन व  लढा- महा मा गांधीना ह  वातं या या लढयातह  यांचा सहभाग मो या माणात 

िमळाला होता.तसेच ा तीकार  गटात ह   सहभाग होता. यां या वातं य ल यातील सहभागामुळेच व 

या यात िश णामुळे झाले या जागृतीमुळे ंया या सामा जक सुधारणे या चळवळ ला गती 
िमळाली. यातूनच पूढे यांवर ल अ याया व द संघट त काय कर यासाठ  वमे स इं डयन असोिसएशन 

1917 (W.I.A) तर आ खल भारतीय म हला प रषद 1927 (A.I.W.C) ह  सं था मक चळवळ उभी रा हली. भारतीय 

ी चळवळ या प ह या लाटेमुळे यांचे जीवन व समाजातले थान याब ल या पूवापार दैववाद  व 

िनराशावाद  क पना बदलून वचारांना एकदम िनराळे वळण िमळाले ,तर वषमतेला नैसग क िलंगभेद कारण 

अस याचे आतापय त मानले जात होते, याला दुस-या लाटेने ध का दला.आता ितसर  लाट -पु ष 

संबंधातली अ यायकारक उतरंड समजून घेऊन एका न या समाजाचा व समाज बदलाचा शोध घेत आहे. 

          आज िमतीला कतीतर  सं था मक चळवळ  या ा वषयी काय कर त आहे. यात या 
बला कार, वर ल अ याय,हु ंडाबळ , सासर  होणारा छळ,घट फोट,संप ीतील चा अिधकार, ववाह वषय 

कायदे,वारसा ह क याबाबत समाज व शासनासमोर  उप थत क न याय िमळ व यासाठ  झगडत 

आहे.  संघटनेत या अशा कार या कायामुळे कोण याह  एका चा  हा एका चाच न राहता ,तो संपुण 

ंयाचा मानून  ं संघटना काय कर त आहे.उदा.अिलकडे िनमाण झालेला शने-िशंगणापूर देव थान चौथ-

यावर ल यां या वेशा बंद कडे ह  संघटनांनी शासनाचे व समाजाचे ल  वेधले आहे. 
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 यांचा नेतृव वकास – िश णातून व वध तरावर कला गुण,तसेच कौश ये सादर कर या या संधी िमळत 

मूलीनां िमळत अस याने या या सभािधटपणा, वचार य  कर याचे कौश ये ,आपली बाजू यव थत 

मांड याचे कौश ये ,दुस-याचे वचार यव थत ऐक याचे व यावर वमष  िचंतन कर याचे कौश ये वकिसत 

होते. तसेच शालेय पातळ वर ल व वध डा पध या मा यमातून या या डा कौश याचा ,सामज यांचा 
वकास होतो,तसेच सहकाय िशलता वाढ स लागून,संघटन,नेतृ व गुणांचा वकास झा याने या वत%चे  

यव थत मांडतात.तसेच संगी छोटया वा मोठया गटाचे नेतृ व  ह  करतात. 
          िश णातून याय ,अ याय ,ह क,कत य,यां या बाबतची जाणीव होत अस याने,  आज 

ठक ठकाणी अ याय व अ याचारा या वरोधात नेतृ व क  लागली आहे.राजकारण,समाजकारण, डा-
कौश ये,संघटन,समाजसेवा, व वध शासक य व िनमशासक य,सं थातील पदावर राहून ती यासं थाचे नेतृ व 

कर त आहे. यामुळे आजची  ह  अबला राह ली नसुन ती िश ण घेउन सबला झाली आहे. यातच िश णाचे 

यश आहे. 

           नेतृ वांची याती केवळ गावापूरतीच मयाद त न राहता,ितने देशाचे सव च पद ह  भूष वलेले 

आहे,हे आपणास ातच आहे.ती या नेतृ वांची भरार  उतंूग असून ितने अवकाशात याना या नेतृ वाची धुरा 
सांभाळत,अवकाशाला देखील छोटे केले आहे. ीम.इं दरा गांधी,डा. ितमाताई पाट ल, ीम.सोनीया 
गांधी, ीम.सु या सुळे, ीम.मेनका गांधी, ीम. करण बेद , ीम.मेघा पाटकर, ीम.िसंधूताई सपकाळ, या व 

यासारा या अनेक कतबगार यांची नावे नेतृ वाबाबत समोर येतात.  

 म हलां या आरो याचा वकास- आपण आरो याची या या कर त असतांना िनरोगी शर रा बाबत कर त 

असतो. यासाठ  आजारपण ,आहार- वहार,अ व छता या बाबी ल ात घेऊन कर तो.पण आरो य हणजे केवळ 

जगणे नाह ,तर ते मानिसक ,शार रक आरो य आ ण वत: या शर राशी एक सकारा मक नाते आहे. चे 

आरो य या आईपणाशी जोडलेले असले,तर  खरे हणजे  आरो यचे  हे,  जीवना या येक 

अव थेशी िनगड त आहेत. 

          िश णातून शा रर क वाढ व वकासा या अव थेची मा हती िमळत अस याने, या आहार–
वहारात मो या माणात,तसेच दैन दन जवन प दतीत संतुलीतपणा येत आहे.शासना या आरो य वषयक 

मो हमीमूळे ह  म हलांचे आरो याचे  सुटत आहेत.बाळंतपणात माता व बालक यांचे दगाव याचे माण कमी 
हो यास यामुळे मदत झाली आहे. यांचे लैिगक आजार ,गभधारणा व बाळंतपण यासार या आजारा वषयी 
सुिश त  ह  जागृत झाली आहे. धावपळ या काळात येणारा थकवा व ताण-तणाव कमी कर यासाठ  ती 
दररोज यान-धारणा, यायाम,संतुिलत आहार, ा बाबीकडे  सजग होऊन,आप या वत% या कंुटंूबा या 
आरो याकडे ल  देत आहे. 

          ामीण भागातील  देखील आता हळूहळू का होईना,आरो य वषयक ा कडे गांभीयाने पाहात 

असून आप या आरो याकडे व कंुटंूबा या आरो याकडे ल  देत आहे. 

 डा िश णातून म हला स मीकरण-  व पु ष यातील तुलना कर त असतांना ी ला पु षा पे ा 
शा रर क मते या बाबतीत कमकुवत समजले जाते.व यामंुळेच ितला आजपय त समाजात व कुटूबांत दु यम 

असे थान दले गेले.परंतू  ह  पु षापे ा शा रर क या कमकुवत असली तर ,ितने डा िश णातून 
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आप यातील शा रर क मते या बळावर जागकितक तरावर डा े ात वेगळा असा दबदबा िनमाण केला 
आहे.पी.ट .उषा (धावपटू).,सािनया िमझा, क वता राऊत(धावपटू),मेरा कोम (बा संग),सािनया नेहवाल अंजली 
भागवत(नेमबाज),अिनशा स यद(शुट ंग).अंजुम चो ा( केटर),अनुराधा बसवाल (धावपटू), दपीका 
कुमार (Archery),गुलन गो वामी( केटर),िमथालीराज( केटर),पी. ह  िसंधू (बॅडिमंटन),आद  काह  म हला 
खेळाडंूची नावे उदाहरण हणून समोर येतात. या या पासून ेरणा घेऊन नवीन अनेक म हला खेळाडू तयार होत 

आहे. यासाठ  डा अकादमी,साई ा डा िश ण व िश ण देणा-या सं थांची भूिमका मह वाची आहे.  

 सामा जक वकास व यांचे  सामा जक  काय- िश णामुळे त सामा जक काय कर याचे धाडस िनमाण 

झाले.चूल आ ण मूल काय े ात रमणार  ,चारिभंती या बाहेर या व ात डोकाव याचे सहसा धाडस न करणा-या 
काल या चे िच  डो यासमोर आणले क ,आज या सामा जक झाले या  बाबत व ित या कायाबाबत 

मनात आदराची व कौतूकाची भावना िनमाण झा यािशवाय राहत नाह .समाजातील पढ त घटकासाठ  ितने 

आपले आयु य झोकून दले आहे.मेघा पाटकर.िसधंूताई सपकाळ,सुधाताई कुलकण ,सुमन मेटे(आ दवासी या 
वकासासाठ  काय)डा. काश आमटे यां या बरोबर यां या प ी ीम. मंदा कनी आमटे ा गडिचरोली 
ज यातील भामरागड तालू यातील हेमसकसा येथे बाबा आमटे यांनी थापन केले या लोक बरादार  क पात 

आद वासी बांधवासाठ  काय करतात.तसेच लोकांनी आणून दले या व य ा यावरह  या उपचार करतात.   

केवळ चाकोर ब द वचार करणार   आता सामा जक कायात दे खल मो या उ साहाने सहभागी होऊ लागली 
आहे.दुस-या या सुख-दुख:शी ती समरस होत आहे. व वध सामा जक उप म व काय यां यात ितचा सहभाग 

वाढत आहे. 

 

 सा ह य व कला े ातील चा वकास-िश णामुळे म हला िलखाण क  लागली व व वध े ात सहभागी 
होऊ लागली, व वध े ातील घडामोड  ब ल वाचन क  लागली.आजूबाजू या प रसरात घडणा-या व वध 

घडामोड चे िच क सक पण े िनर ण क  लागली.ितने जे भोगले,सहन केले ,ज े ित या वा याला सुख वा दुख: 

आले, याब ल वचार िल खत व पात य  क  लागली. यातुनच  सा ह य िनमाण झाले,बहरत 

गेले. याला सामा जक व राज कय ,आिथक,वैय क सोिशकतेचे अंग असले,तर   ह  िश णामुळे य  

करणार  झाली.ित या लेखणीने शासन व समाज मने यांना दखल घे यास व यांबाबतचा ीकोन बदल यास 

भाग पाडले. व वध कार या िलखाणा मक काय व चळवळ  तून यावर ल अ यायबाबत बाबत  उप थत 

होत रा ह याने म हला त ार िनवारण क / वभाग,म हला सुर ा,म हलांचे आिथक स मीकरण,म हला व बाल 

क याण वभाग,कौटू बक यायालय.आद  सार या म हला हताचा वचार करणा-या घटकंची शासनाने िनयु  

केली.  

याच माणे कले या े ातह  म हलांनी मो या माणात यशाची ा ी केली. यात िच पट 

सु ी,नाटक,संगीत,गायन,नृ य आद  सार या अनेक कला कारात सार या अनेक कला कारात भारतीय ने 

आघाड  िनमाण केली. यात भारतीय गानकोक ळा ल ा मंगेशकर ,आशा भोसले,िसने अिभने ी माधुर  

द त,हेमा मालनी,उषा च हाण, दपीका पदुकोन,आद  सार या अनेक म हला कलाकाराचे नावे पूढे येतात. 
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समारोप- य या सवागीण वकासाचे साधन हणज े िश ण.अशी ढोबळ मानाने िश णाची या या केली 
जाते.समाजातील मागासले या घटकांचा ,व दुबल घटकांचा वकास हो यासाठ  िश णाचे काय मह वाचे ठरले 

आहे.म हला म ये आ म व ास व वािभमान िनमाण क न,म हला सश करणा िश णामुळेच सा य होत 

आहे. िश णा या मुळे म हलां या बाबतीतील अ यायाचे संपूण िच  बदलले नसले तर , यात आमुला  असा 
सकारा मक बदल मा  िश णातून झालेला िन तच दसतो.यातून िश णातून म हलांचे स िमकरण होत 

अस याचे िन त पण े प  होते. 
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