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ीवाद:

ी चळवळ
डॉ. ि मता द. जोशी
ि िसपल अ णराव कलोडे
महािव ालय, नागपूर

सारांश समाजाम ये कमी जा त

आढळते.

हंद ू धमाने

ि यांना अनेक अिधकारापासून वंिचत के ले आहे. शू ा माणे

हंद ू

ीला देखील

वेदा ययन

नाही.

कोण याही

िविश

चौकटी या

समाजातील

कर याचा

कं वा

ि यां या

य यागादी

दजाचे

संदभातच झाले पािहजे.

माणात ि यांचे शोषण सव

िवधी

मू यांकन

हे

कर याचा
या

ह

समाजा या

ी जीवनावर मह वपूण असा

भाव शकणा-या मह वा या

सं था

हणजे कु टुंबसं था व नातेदारी सं था व िववाह सं था, वंशवारसा

आिण

धा मक

समाजातील

परं परा

या

होत.

ि यांचे

अिधकार

आिण

कत

व था

याबाबत या

ी पु षा या न ा तांि क घटकाकडू न वैयि क नैितक आधार िमळतो.

हंद ू धमाम ये अशा अनेक पूवपार चालत आले या अिन
यांना ितलांजली दे यासाठी अनेक समाजसुधारकांना अथक

ढी आिण परं परा हो या.
य

करावे लागले.

तावना
‘ ी’ हा श द उ ारला क आप या डोळयासमोर येते ती शोिषत, िपडीत,
के वळ चूल आिण मूल हेच आपले िव

समजणारी अशी, िज यावर अनंत काळापासून

अ याचार होत आलेले आहेत. पण अ याचाराला िवरोध कर याची मानिसक तयारी
नसलेली

ी,

ित या

या

मानिसक

असमथचे

कारण

ितला

काय ा या पा ठं बा नाही. ‘ व: या शोधासाठी चालले या
समजून घेतांना थोडे इितहासात जावून वेध
मुि

समाजा या

आिण

ीचा आजचा लढा

यावा लागले. या काळात हा लढा

या नावाने ओळख या गेला नसेल, तरीही आज या

ी मु

ी

चळवळीची मुळे

यात सापडतील.
जागितक लोकशाहीवादी

ी संघटणेने जागितक ि यां या पा रि थकडे ल

वेधले यासाठी 1975 हे वष मिहला वष
तयारी करावी. अशी िवनंती संयु
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हणून पाळावे व

यां या ह ांची सनद

संघाला (युनो) एका ठरावा ारे के ली.
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युनोने िह िवनंती मा य के ली व 1975 हे वष आंतररा ीय मिहला वष
कर याचे ठरिवले. ि यां या सामािजक जीवनात आमूला
एक वषा या काळ पुरेसा नाही

बदल घडवून ये यासाठी

हणून 1985 पयत आंतररा ीय मिहला दशक मानने

अशी सूचना प रषदेने के ली. समाजाचा एक अिवभा य घटक
संघटना या दशकात वाढ या आहेत.
हा

लवकर

संपणारा

हणून साजरे

नाही.

हणून ि यां या अनेक

ी पु ष समानतेसाठी करावा लागणारा संघष

ी

पु षांम ये

जुन

आिण

सहकायाची

भावना

समािव

होणे

आव यक आहे.
सामािजक

चळवळ

ही

नवमू य

योगासाठी तरतूद करते. पु ष धान सं कृ ती व
अि त वातून िनमाण झालेली

मानिसक

िवचारसारणी

संरचने या

संगमा या

व थेतील सामािजक जािणवा

ी पु षांची मानिसकता या याशी या संघषाचे

िनगिडत आहे. िनयितवादा िव
ठरिवणा-या

या

आिण

व प

हा संघष आहे. ि यांची भूिमका आिण दजा गौण

िव

चा

हा

िपज-या या गुलामी संपवून

संघष आहे. ि यांची
यांना अंध

सामािजक

आिण

े या जगातून तसेच पुरातन

काळा या सोनेरी पंजरयायां या जाळयातून बाहेर काढणे हा हेतू या चळवळी या मागे
आहे ि यांना समाजात यो य

थान िमळवून दे यासाठी अनेक चळवळी समोर आ या

आिण ि यांना मग या शहरी असो क
भारतातील पु षांचे
आहे.

ामीण याय िमळवून दे याचा

ाब य हे पा ा य समाजातील पु षां या

य

के ला.

ाब यापे ा वेगळे

यामुळे भारतामधील ि यां या माग या या पा ा य ि यां या माग यापे ा

वेगळया आहेत.
या

देशातील

समाजसुधारकांनी

ि यांची

अव था

के या. समाज सुधारक राजाराम मोहन रॉय, ई रचं

सुधार यासाठी

िव ासागर, महादेव गो वंद

रानडे यांनी आपला आवाज धा मक आिण सामािजक परं परा यां यािव
प रणामतः इं ज सरकारने सु ा

चळवळी

उठिवला.

भािवत होवून काही कायदे तयार के ले. जसे सती

थावर बंदी, िवधवा िववाहाला मा यता, बाल िववाह प ती बंदी, इ यादी
ी िश णासाठी सु ा
काढ याचा

य

य

के ले. महा मा गांधीनी

ीला

वयंपाक घरातून बाहेर

के ला. राजक य ह , समान नाग रक व आिण िवधी मंडळात

ितिनधी व हया वरील माग या

ी ने यांनी

ि यांसाठी मािगत या. 1920 साली

भारतीय मिहला संघटना आिण अिखल भारतीय मिहला प रषद या
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सार कर यासाठी अि त वात आ या.

दजावर घाला घालणा-या

ांवर आवाज उठिवला, बला कार, सती

ी अ याचार, सती प ती, दा ,
करणा-या

ि यांचे

चळवळीचे नेते
उ

ी संघटनांनी

अि ील

,

ी

था प ती,

ड
ं ा प ती, ि यांचा कौटु िबक छळ, काम
पो टर,

यांनी मागील शतकात

ी

देवदासी,
ांवर

इ यादी.

समाज

सुधारक

काश टाकला ते जा तीत जा त

समाजाशी संबंधीत होते.

उ

ि यांसाठी अनेक कायदे होवूनही

होत आहे.

ीवर वेगवेगळया

ीयांसाठी पूव पासून काय

कारे अ याचार समाजात

ी संघटना करतच आहे.

शारी रक शोषण नसून एकं दर सामािजक शोषण हा उ श
े यां या
यादृ ीने

काही

नागपूरातील

काही

जु या

सं थांचा

आढावा

याम ये के वळ
थापनेचा होता

घेवून

या ारे

ी

चळवळीला या कतपत उपयोगी येत आहे. हे पाह या या उ श
े ाने हा अ यास आहे.
ी वादाचा िस ांत
ी वाद
िवचार

वाह.

हणजे

ी पु ष हा भेद नाका न समानतेकडे पाऊल टाकणारा

ी वाद ही संक पना जरी पा ा य आधुिनकतेत उदयास आली असली

असे जरी वरवर वाटत असले तरी,
येत.
े

याची जाणीव

या आिध या काळातपण

दसून

ीवाद समानते या त वाचा पुर कार करते. ही चळवळ पु ष िवरोधी नसून

ी चा एक माणूस

हणून िवचार करावा या िवचारांची आहे.

िस ांत आहे.

ीवादाचे

मुख तीन

1) उदारवादी िस ांत 2) मा सवादी िस ांत

आिण 3) उ वादी िस ांत.
उदारवादी

िस ांत -

उदारवादी िस ांत हे

ी ला

वतःचा िवकास करता यावा ित यातील कौश य

वाढीस लागावे या िवचारांवर िव ास ठे वत असे.
तर ती घडिवली जाते. हे

ेच

ीवादी जािणवेचे मह वचे
उदारमतवादी

दुबळी आहे, असे समजात
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ीवादी लेिखका िसमॉन द

मेय आहे. अगदी

ीवाद उदयास आला. समाजाम ये

दु यम वाचे मूळ आहे.

ी ही

ी

हणून ज मत नाही

ो हारचे िवधान

हणजे

ारं भी या अठरा ा शतकापासून
या

ढी परं परा आहे या

ीची शारी रक रचना आिण बु ीची कमतरता
ढ आहे. असा उदारमतवादी

ी या

हणून ही

ीवादाचा िवचार

वाह
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ीवादावर बरीच टका पण झाली. उदारमतवादी िवचार वाह

सुरवाती या काळात पु ष िवरोधी होता. वग, लंग भेद भाव याला अ य

पाठ बा

देणारा होता.
जहाल

ी वाद –
जहाल

ीवाद हा उदारमतदवादी िवचार वाहाला

ितउ र आहे. जहाल

ीवाद हा समाजातील िपतृस ाक सामाजीक सैरंचने या िवरोधात आहे. ि यांचे
शोषण, वच व, िनयं ण आिण
सैरंचना कारणीभूत आहे.

पधा यामुळे होते. याला िपतृस ाक सामािजक

यामुळे राजक य सां कृ तीक आिण सामािजक अशा सवच

पातळयांवर सं थांम ये बदल होणे आव यक आहे.
मा सवादी

ीवाद –

जहाल

ीवाद आिण उदारमतवादी

वेगळा असा मा सवादी
आव यकता
पु ष

ीवाद आहे. जो ि यां या मु

ितपादीक करतो. लंग भेदावर आधा रत जी

वगाला

संपूण

घरकामाम ये अडकू न
ते हा

ीवाद या

यांची वग,

जग

मोकळे

आहे

दो ही

िवचार वाहापासून

साठी वगमु

समाजाची

म िवभागणी आहे यामुळे

कामकर यासाठी.

पण

मिहलाला

मा

द या जातो. जे हा ि या या कामासाठी घराबाहेर पडतात
लंगभाव, याला अनुस न ब तेक कामे

पु षां या तुलनेत कमी उ प

दली जातात. आिण

दले जाते. ि यांचे शोषण थांबिव यासाठी िपतृस ाक

भांडवलशाली या िवरोधात लढा दयावा लागेल.
गृिहतकृ ये तुत

अ यासासाठी

अ यासकाराने दाखवून द या
आहे.

यामुळे

काही
माणे

गृहीतकृ ये

ि वकारली

ी चळवळीवर उ

आहे.

ऐितहािसक

वग य नेतृ वाचा जो पगडा

ी संघटनाचे काय िसिमत झाले आहे. सामािजक िनमं णाची साधने

िसिमत झा यामुळे

ी अ याचारा या घटना वाढत आहेत.

आिव कार जसा वाढतो
गृहीतकृ य तपास यासाठी

या

माणात

ी श

चा संघ टत

ी अ याचाराला घटना कमी होतात. हे

ी अ याचाराने िपडीत व न दिवले या घटना तपास यास

आ या. अ यासासाठी असंरिचत अशा मुलाखत प त चा वापर कर यात आला. याचा
अ यास कर यासाठी अ वेषणा मक आराखडा आिण वणना मक आराखडा या दो हीचा
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अ यासासाठी

नागपूरातील

काही

संघटनाचा

अ यास

कर यात आला.
समािजक

े ातून ि यांसाठी जे काय झाले यात मराठी ि यांनी ि यांक रता

थापन के लेली एक नामवंत सं था

हणजे नागपूरची मातृसेवा संघ 1921 म ये

थापन झाली. यां या शाखा िवदभ तसेच म य
रा ीय

वयंसेिवका सिमती हीची

यां या िवचारांवर लोकमा य

देश म ये वेगवेगळया नावाने आहे.

थापना 1936 साली झाली. ल मीबाई के ळकर

टळकां या िवचारसरणीचा ठसा उमटला होता. महा मा

गांधीनी ि यांनी पु षा माणे राजकारणात समाजकरणात भाग
के ले. या संघटनेचा

ारं भ हाच मुळी अ या मापे ा रा वादाने झाला.

1975 हे वष जसे आंतररा ीय मिहला दशक
लेिखका आिण

यावा असे आ हान

हणून जािहर झाले. तसेच

यां या िलखाणाला उधाण आले आिण

यांनी ि यां या

ी

ाचे ,

यां या सम यांचा वषाव समाजापुढे के ला. मिहला सं था या वेगवेगळया उ द े समोर
ठे वून काय करतात असे सामािजक, राजक य, आ थक, शै िणक,
यां या उ
पु षाबाबत

बोधना मक

ाव न यांचे वग करण कर यात आले.
ीयांचा दृ ीकोण -

उदारमतवादी

या

य ांनी ि यां या चळवळीने कायदयात प रवतन्

झाले. पण हा बदल वरवरच आहे.

ी जीवनाचा गाभा अजून जुनाच आहे.

पाह याचा दृ ीकोण अजूनही बदलला नाही. 1975 हे आंतररा ीय
िमळव या ि यांवर पडणा-या जबाबदा-या घर सांभाळणारी
यातील भूिमकांचा डोईजड भार कमी के यावाचून
नाही. अशा सामािजक
समाजाने घालून

ीकडे

ी दशक वष

ी आई व िमळवती

ी

ी पु षाम ये समानता येणार

ी िवरोधी वातावरणामुळे आज

ीचा पु षाबाबत आिण

दले या बेडयांमुळे यांचा दृ टीकोण बदलत चालला आहे. आज

ी

पु षांकडे देव दृ ीने न पाहता जीवनाचा समथदार या दृ ीने पाहाते.
िन कष 1975 हे आंतररा ीय मिहला दशक जाहीर करताच
वेगळे च वळण िमळाले. ि टश काळात
वेगळया न ह या.
ि यां या
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सामािजक

ी चळवळीला एक

ी चळवळ आिण रा ीय चळवळ या

या काळात काही समाजसुधारकांनी समाजाचा घटक असले या
अ यायाची

बंधने

दूर

कर यात

सुरवात

के ली

आिण

ी
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चळवळीची

मु तमेढ

रोवली.

1975

समाज तरावर आण याचे आिण
दजा पण िमळणार नाही
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या

आधी

ीला जर आ थक

या

चळवळीचे

काय

ीला

वातं य िमळाले नाही तर समान

हणून ितची आ थक उ ती भर यासाठी ितला िश ण देणे

आव यक आहे, हे होते. पण 1975 हे आंतररा ीय मिहला दशक जािहर होताच
सम येला

वेगळे

वळण

िमळाले.

चळवळ

याचा

येयापयत पोहचवे आिण यासाठी संघ टत र या

य

सामा यतः

अथ

ी

डोळयासमोरील

करणे होत असा संघ टत र या

बराच तं ाचा वापर क न के ला जातो. अशी तं े मोच, स या ह, िनदशन,
घेराव हे होय. याचा वापर शासनावर दबाव आण यासाठी के लाजातो. पण या
तं ाचा वापर हा
तरावरच
नाही.

ासंिगक दसून येतो. नागपूरात

दसून येत.
े

याचे काय हे

ासंिगक

ी चळवळ िह अजूनही
दसून येत.
े

ाथिमक

याम ये सात य

ी चळवळ फोफावली नाही ती शहरापुरती मया दत रािहली.

भागातील ि यांना ती अजून आप याकडे आक षत क
संघटनां या उ

ांम ये

फरक

दसून येतो.

वातं यापूव रा ीय चळवळीला पूरक होते.
आ थक आिण शै िणक
वैचा रक

ामीण

शकली नाही. काळानुसार

वातं यापूव या

ी संघटनांचे उ

ी
ये

वातं या ा ीनंतर याचा उ श
े ि यांचा

तर उं चाव याला होता. ितसरा कालखंड हा

ी मुकती या

वाहाखाली आलेला होता. याम ये आंतररा ीय मिहला दषक घोिषत झाले

होते. यामुळे
या उ

दसत

ांना

ीवादी भूिमका असले या संघटना उदयास आ या.
ाधा य

दले

या

याव न सामािजक, राजक य, आ थक, शै िणक,

बोधना मक, आरो य िवषयक संघटना या
ीचा सामाजीक िवकास

ी संघटनांनी

कारात मोडतात.

हावा हेच असले तरी

येक सं थेचे

येय

यांनी माग वेगवेगळे ि वकारलेले

दसतात.
आज या काळात राजकारण आिण समाजकारण हे हातात हात घालून चालतात
सामािजक

े ात काम करणा-या

आिण राजक य

े ात काम करणा-या

यांचा सतत संबंध येतो. संघटनेला लागणारा आ थक हातभार यातूनच पुरिवला
जातो. िनवडणुक या काळातही या संघटनां ारे राजक य प ांना मतदार

ा

होतात.

पण राजक य प ांशी संबंध आहे हे सगळयाच संघटना मा य क रत नाही. राजक य
े ाशी संबंिधत
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असणा-या

सामािजक

संघटनाकडे समाजाचा

बघ याचा

दृ ीकोण
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चांगला

दसूत नाही. राजक य

सवसामा य
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े ात वाढलेले गु हे, िबघडलेले वातावरण यामुळे

ी अशा संघटनाचा आधार घेताना दसत नाही.

आज समाजाम ये ि यांबाबत इतके गु हे अ याचार घडतात. ि यांसाठी इतके
कायदे

कर यात

आधुिनकतेकडे

आले

जात

तरी

आहे

गु हयांचे

तसतशा

माण

सम या

वाढतच

वाढत

आहे.

आहे.

समाज

जसजसा

आधुिनक करण

हणजे

पाि मीकर यांचे अंधाणुकरण करने हे समीकरण झाले आहे. त ण िपढी याला बळी
पडतांना

दसते.

आजि थती

दृक ा

साधने

दाखवतांना भडक िच े दाखिवली जातात.
वाढतो या
य

माणात

के ला आहे.

जरी

ी श

आहेत

नाही असा

ीला

आधुिनक

चा संघ टत आिव कार जसजसा

ी अ याचारा या घटना कमी होतात हे गृहीतकृ य तपास याचा
दवस दवस

ी अ याचाराचा आलेख वाढलेला

ी संघटना 1975 पासून वाढीस लाग या तरी

झाले नाही.

याम ये

यामुळे ि यां या सम या सोडिव यासाठी
ह होने श य आहे. पण या

दसतो.

ी अ याचाराचे

यामुळे

माण कमी

ी संघटनांची आव यकता

ी सम या समाजासमोर ये यासाठी

ी

संघटना यािशवाय दुसरा तरणोपाय नाही, असेच हणावे लागेल.
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