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1. प्रस्तािना : 

            मातृसत्ताक संसृ्कती ही भारताची खरी ओळख आहे. प्राचीन काळापासुन स्त्री ही कतृत्वसंपन्न राहहली आहे. भटकंती 

जीवनाला स्थिरावणारी स्त्रीच आहे. शेतीचा अन्नहनहमितीचा शोध  स्त्रीयांनीच लावलेला आहे.लोकजीवनाचे संहचत जतन करण्यात 

स्त्रीयांचे योगदान मोठे आहे. कतृत्व,दातृत्व, नेतृत्व आहण मातृत्व याचे एकसंघ हमश्रण म्हणजे स्त्री होय. अशा स्त्री जीवनाला  अतं्यत 

कू्रर ,अमानुष अमानवीय पद्धतीने वागवले.त्यांच्यावर हनरं्बध लादले गेले त्यांना हशक्षणापासून , हक्क अहधकारापासून वंहचत ,उपेहक्षत 

ठेवले. पुरुषप्रधान व्यवथिेच्या र्बळी ठरलेल्या भारतीय स्स्त्रयांच्या उद्धार कायदेशीर पद्धतीने डॉ .र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकर यांनी केला. 

त्यांचे हवचार स्स्त्रयांना त्यांच्या सवांगीण र्बदलाला सामोरे जाण्यासाठी आजही अतं्यत उपयुक्त आहेत.  

 

2. स्त्रीमुक्तीचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार  : 

          माणसाला हवचार शक्ती देण्याचे काम हशक्षण करते. राष्ट्र ाचा खरा हवकास हा हशक्षणाच्या माध्यमातून होऊ शकतो. हशक्षण 

हे व्यक्तीचे मानहसक, र्बौस्द्धक हवकासाचे साधन आहे. सामाहजक गुलामहगरी , आहििक हवकास, राजकीय स्वतंत्रता हमळवण्याचे 

साधन म्हणजे हशक्षण होय. एखाद्या व्यक्तीला राष्ट्र ीय प्रवाहात आणायचे असेल तर हशक्षणाहशवाय पयािय नाही. या देशातील पन्नास 

टके्क स्स्त्रयांना हशक्षणाच्या प्रवाहापासून र्बाजूला ठेवणे म्हणजे त्यांचा सवांगीण हवकास खंुटवणे होय. महाडचा सत्याग्रहात  डॉक्टर 

र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकर स्स्त्रयांना हशक्षणाचे महत्त्व पटवून देताना म्हणतात “तुम्ही आपल्या मुलीनंाही हशक्षण हदले पाहहजे. ज्ञान आहण 

हवद्या या गोष्ट्ी फक्त पुरुषांसाठीच आवश्यक आहेत असे नाही तर ते स्स्त्रयांसाठी आवश्यक आहे”. जी मनुसृ्मती स्स्त्रयांचे हक्क 

आहण अहधकार नाकारते  ती मनुसृ्महत 25 हडसेंर्बरला डॉ. र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकरांनी जाळून टाकली खरे तर तो हदवस भारतीय 

स्त्रीमुक्ती हदन म्हणून साजरा केला पाहहजे. 

डॉ.र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकरांनी समाजात असणाऱ्या स्त्रीयांच्यावर अन्याय अत्याचार करणाऱ्या अनेक रूढी ,परंपरा मोडून 

काढल्या त्यांना कायद्याने सक्तीने रं्बदी केली. र्बालहववाह, सतीप्रिा, केशवपन,हवधवा हववाह रं्बदी , र्बालजरठ हववाह यासारख्या 

अनेक गोष्ट्ी र्बार्बासाहेर्बांनी नाकारल्या. कष्ट्करी स्स्त्रयांना गरोदरपणाची पगारी  रजा र्बार्बासाहेर्बांनी मंजूर केली. समान काम समान 

वेतन,स्स्त्रयांना रात्रीचे काम देऊ नये कामाची वेळ हनस्श्चत ठेवावी हे र्बार्बासाहेर्बांचे महहलांहवषयक धोरण होय. सवाित महत्त्वाचे  

म्हणजे जगातील अनेक राष्ट्र ांना शक्य झाले नाही  ते डॉ. र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकरांनी रक्तहीन क्रांतीहशवाय करून दाखवले  ते म्हणजे 

कायद्याने पुरुषांइतकाच समान हक्क आहण अहधकार स्स्त्रयांना हदला.स्स्त्रयांना मताहधकार हदला. त्यांना लोकप्रहतहनधीग्रहांमधे्य 

शोध सारः  डॉ.र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकर यांचा स्त्री मुक्तीचा लढा फार महत्त्वाचा आहे. यासाठी त्यांनी  हहंदू कोड हर्बल मांडले . 

ते म्हणजे  हनव्वळ महहलांच्या सामाहजक,आहििक अहधकाराचे ते हर्बल नव्हते तर; ते स्त्री आहण पुरुष समतेचा एक देशव्यापी 

कृती कायिक्रम होता. धमि,रुढी परंपरेने,वणि आहण जाती व्यवथिेने शतकानुशतके ज्या स्स्त्रयांना अमानुष हवषमतेची वागणूक 

हदली त्यांचे सवि अहधकार नाकारले ते सवि हक्क अहधकार आहण हलंगसमानता  देण्याची काम डॉ. र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकरांनी 

केले. स्स्त्रयांना मदनाचा हक्क रक्तरंजीत क्रांतीहशवाय हदला गेला. स्स्त्रयांना राष्ट्र ीय प्रवाहात आणल्याहशवाय राष्ट्र  पूणि होणार 

नाही त्यासाठी स्स्त्रयांना हशक्षणाची द्वारे खुली केली पाहहजेत असा कास्तिकारी हवचार डॉ.आंरे्बडकर यांनी मांडला आहण प्रत्यक्ष 

कृतीत ही अवलंहर्बला. 

कीिडड ः - णहांदूकोड णबल , मनुसु्मती, णलांग समानता, सतीपद्धत, बालिरठ णववाह, सांतती अणिणनयम. 
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पाठहवण्याची व्यवथिा केली. स्स्त्रयांच्या आहििक सर्बलीकरणाची भूहमका डॉ.र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकरांची होती. समान संधी, समान 

दजाि हक्क आहण अहधकार हशक्षण ,संरक्षण आहण आरक्षण हे भारतीय संहवधानामुळे स्स्त्रयांना हमळाले. स्त्री ही हवकली जाणारी वसू्त 

नाही.वेठहर्बगारी पद्धतीमधे्य अशा पद्धतीने स्स्त्रयांची हवक्री होते ती रं्बद करण्याचे काम डॉ. र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकरांनी केले. 

संतहतहनयमनाचा हर्बन सरकारी ठराव 1938 साली मांडला. 

              डॉ.र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकर यांचा स्त्री मुक्तीचा लढा फार महत्त्वाचा आहे.यासाठी त्यांनी  हहंदू कोड हर्बल मांडले . ते म्हणजे  

हनव्वळ महहलांच्या सामाहजक,आहििक अहधकाराचे  ते हर्बल नव्हते तर; ते स्त्री आहण पुरुष समतेचा एक देशव्यापी कृती कायिक्रम 

होता. धमि,रुढी परंपरेने,वणि आहण जाती व्यवथिेने शतकानुशतके ज्या स्स्त्रयांना अमानुष हवषमतेची वागणूक हदली त्यांचे  सवि 

अहधकार नाकारले ते सवि हक्क अहधकार आहण हलंगसमानता  देण्याची काम डॉ. र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकरांनी हहंदू कोड हर्बल यामधे्य 

मांडले होते. यामधे्य हववाह करण्याचा हक्क, घटस्फोट घेण्याचा हक्क, दत्तकहवधान घेण्याचा हक्क, वहडलांच्या संपत्तीतील 

वारसाहक्क यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्ट्ी ज्या स्स्त्रयांना पुरुषांप्रमाणे समानता देतात त्या र्बार्बासाहेर्बांनी करण्याचा प्रयत्न केला. रूढी 

परंपरेच्या आहण धमािच्या आधरे चार हभंतीच्या आत पन्नास टके्क  देश कोडूंन , र्बांधून ठेवला म्हणजे आपण महासत्ता होऊ शकत 

नाही. डॉ.र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकर भारतातील पहहले नेते आहेत ज्यांनी स्स्त्रयांना हक्क देणारे हहंदू कोड हर्बल नाकारल्यानंतर 

कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा हदलेला होता. 

            राजाराम मोहन राय, महषी कवे, महात्मा फुले यांनी स्स्त्रयांना त्यांचे हक्क हमळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले ते हक्क आहण 

अहधकार  डॉ. र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकरांनी घटनात्मक तरतूद करून कायदेशीर संरक्षणासाहहत  हे स्स्त्रयांना हमळवून हदले. स्स्त्रयांच्या 

प्रगतीला हवकासाला अतं्यत महत्त्वाचे थिान त्यांनी हदले. नागपूर येिील आयोहजत ऑल इंहडया हडपे्रथड क्लासेस हवमेंस 

कॉन्फरन्समधे्य आंरे्बडकर म्हणतात ‘ज्या समाजात स्स्त्रया पुढे तो समाज पुढे. ज्या देशात महहलांची प्रगती होते तोच देश प्रगतीशील 

असू शकतो ’ एखाद्या देशाच्या  समाजाची  प्रगती जर मोजायची असेल तर त्या समाजातील  स्स्त्रयांचे  थिान पाहावे असे ते म्हणत 

.समान हक्क, समान प्रहतहनहधत्व, आहििक आहण सामाहजक सुरहक्षतता हीभारतीय संहवधानामुळे  एकहवसाव्या शतकात स्त्रीयांना 

हमळालेली पाहायला हमळते. भारतात महहलांच्या प्रगती हशवाय हा देश महासत्ता होऊ शकत नाही. डॉ.र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकर 

नागपूरच्या 20 जुलै 1942 पररषदेमधे्य पुढे म्हणतात ‘तुमच्या मुला-मुलीनंा तुम्ही हशकवा त्यांना महत्वकांशी र्बनवा. त्यांच्या मनामधे्य 

जे नू्यनगंड आहेत त्यांना झटकून टाकायला सांगा. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे लग्न करण्याची घाई करू नका. लग्न ही एक जोखीम 

आहे. तुम्ही ते हवसरता कामा नये की तुमच्या मुलांना सवि प्रकारच्या सुहवधा सवि प्रकारचे साधन तुम्ही देऊ शकलात तरच तुम्ही 

त्यांना लग्न करायला सांहगतले पाहहजे तर लग्न केल्यानंतर जी जर्बार्बदारी त्यांच्यावर येते त्याची ताकद त्यांच्या खंद्यामधे्य पायामधे्य 

असली पाहहजे तेव्हा त्यांची लग्न व्हायला पाहहजे.  

            कौटंुहर्बक स्वास्थ्य आहण जडणघडणीत मुलांच्या हशक्षणा इतकच मुलीचें हशक्षण महत्त्वाचे स्वतः च्या पायावर उभे राहत नाही 

तोपयंत लग्न करू न देण्याचा हवचार या हठकाणी र्बार्बासाहेर्ब मांडतात आजही अनेक हठकाणी र्बालहववाह कायद्याचा धाक र्बाजूला 

ठेवून होताना पाहायला हमळतात अशा वेळी त्यांचे  हवचार आजही समाजासाठी हदशादशिक आहे. डॉ.र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकर पुढे 

म्हणतात “लग्न केलेल्या मुलीनंी अतं्यत आदराने आपल्या जोडीदाराला पे्रमाने आहण नम्रपणे सांहगतले पाहहजे की मी तुझी मैत्रीण 

आहे. मी तुझ्यार्बरोर्बरची आहे आहण सवाित महत्त्वाचं म्हणजे मी तुझी गुलाम नाही” हा र्बार्बासाहेर्बांचा क्रांतीकारक हवचार आहे. 

स्त्रीला गुलाम म्हणून हीन लेखणे तुच्छ लेखणे हतला दुय्यमत्व देणे  यासारख्या हवकृत प्रिा परंपरेला मुळासकट उध्वथि करून 

स्स्त्रयांना  चेतना देण्याचे  काम आंरे्बडकरांनी केले. कुटंुर्ब हनयोजनाच्या र्बार्बतीत “आपण जास्त मुलांना जन्म देऊ नये जास्त मुले 

हकंवा मुली जन्माला घालणे हा देशार्बद्दल राष्ट्र ीय द्रोह आहे” हा र्बार्बासाहेर्बांचा हवचार हकती द्रष्ट्पणाचा हवचार आहे.हे आज 

लोकसंख्या वाढीमुळे होणा-या पररणामाकडे पहहले तर लक्षात येईल. 

       स्स्त्रयांच्या सन्मानाचे  महत्त्व सांगताना ते म्हणतात “ एखादा माणूस जन्मला हा समाज शेकडो वषे हटकला ही गोष्ट् फार 

महत्त्वाची नाही महत्त्वाचे काय आहे तो कोणत्या अवथिेत हजवंत होता ” म्हणजेच शोषणमुक्त ,गुलाममुक्त,हवषमतामुक्त,जातमुक्त 

अशी स्वयंभू मानहसकता हकंवा व्यवथिा जगण्यासाठी फार महत्त्वाचे असते. शतकानुशतके येिील स्स्त्रयांना दुय्यम थिान 

हमळाले.त्याच्यावरती हनरं्बध लादण्यात आले. हजवंतपणी त्यांना मरणयातना सहन कराव्या लागल्या. हा गौण दजाि भारतीय 

समाजामधे्य स्स्त्रयांना होता . मनुसृ्मतीने शूद्रांचे आहण स्स्त्रयांचे अवमूल्यन केले म्हणून तर ज्या मनुसृ्मतीने मानवी हक्कावर गदा 

आणली ती जाळून माणुसकीसाठी जगण्याचे हे हदवस आहेत. अज्ञान,अंधश्रद्धा, खुळचट प्रिा-परंपरा, पुरुषी अहंकार,परुषप्रधान 

संसृ्कती आहण मानहसकता या सगळ्यामुळे स्स्त्रयांचे मानहसक आहण र्बौस्द्धक हनन झाले आहण त्यांच्या गुलामहगरीत भर पडली. 

अशा सवि हवषम गुलामी व्यवथिेतून स्त्रीला मुक्त करायचे असेल तर मुळासकट ही व्यवथिा आहण पुरुषी मानहसकता नाकारण्याची 

गरज डॉ.र्बार्बासाहेर्ब व्यक्त करतात.  

           एखाद्या स्त्रीच्या जीवनात दृष्ट् प्रिांमुळे हकती वाईट हजवन वाट्याला येते  याहवषयी र्बोलताना 11 एहप्रल 1925 मधे्य हनपाणी 

येिील अहधवेशनात डॉ. आंरे्बडकर म्हणतात “मुलांचे लहानपणी लग्न केल्याने समाजाचे नुकसान होते. त्याही पेक्षा जास्त नुकसान 

मुलीनंा मुरळी सोडल्याने होते. देवदासी सोडल्याणे होते. देवांना लहान मुली वाहण्याचा चमत्काररक प्रघात या देशात पुरातन 

काळापासून चालत आला आहे. त्याचा फैलाव काही भागात हवशेष जोरात आहे.  देह हवकून आपले आहण आपल्या नातेवाईकांची 

पोट भरावे हे समाजहहताचे नाही.” महाडमधे्य डॉ.र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकर स्स्त्रयांना म्हणतात “तुम्हाला आपला मुलगा हशपाईच व्हावा 
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असे का वाटते तो ऑहफसर व्हावा अशी अपेक्षा तुम्ही केली पाहहजे तुम्ही सवांनी जुन्या व गहलच्छ चालीररती सोडून हदल्या पाहहजेत 

.... मुलीनंा हशक्षण द्या” 16 जून1936  रोजी मंुर्बईतल्या गोलपीठा त्य देहहवक्री करणाऱ्या स्स्त्रयांची सभा झाली त्या सभेला देवदासी, 

वाघ्या मुरळी जोगतीने सुद्धा हजर होत्या त्यांना मागिदशिन करताना डॉक्टर आंरे्बडकर म्हणतात “आजच्या सभेचे महत्त्व शंभर पटीने 

अहधक आहे समाजाचा जो भाग अतं्यत हीन आहण टाकाऊ म्हणून गणला जातो असा तुमचा समाज आहे धमािच्या नावाखाली 

अनैहतक वृत्तीने हनवािह करणाऱ्या तुम्ही स्त्री आहात त्यांचा स्वाहभमान लुप्त झालेला आहे देहहवक्री करून पोट भरणे हेच ज्यांचे 

जीहवत सविस्व आहे अशा वगािने जगात काय चालले आहे हे समजून घेण्याची हजज्ञासा दाखवावी व आपला सुधारण्याची तयारी 

करावी” म्हणून असल्या दुगंधीच्या वातावरणातून र्बाहेर पडणे समतेचा,स्वाहभमानाचा हवचार अंगीकृत करणे आहण सत्व अस्स्तत्व 

हनमािण करण्याकडे भर देणे हे फार महत्त्वाचा आहे.  

              डॉ. स्स्त्रयांच्या सवांगीण हवकासाला त्यांनी महत्व हदले. त्या आड येणा-या पुरुषप्रधान व्यवथिेवर मुनुहवचाराच्या 

मानहसकतेवर त्यांनी प्रहार केला आहण स्स्त्रयांच्या उन्नतीचा मागि कायदेशीर केला. आज स्त्रीजीवनात जे अमुलाग्र र्बदल हदसत आहेत 

त्यामधे्य डॉ.र्बार्बासाहेर्ब आंरे्बडकर यांचे योगदान महत्वाचे आहे.  
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