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डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा स्त्री सक्षमीकरण विषयक दृष्टिकोन आणण तयांच्या विचारांचा 

स्त्री समाजािर होणारा पररणाम 

                                                                                          

संशोधक विद्यार्थीनी                                                मार्गदशगक 

िैशाली भाऊराि ठिल्लार (मोरे)                                                             डॉ. प्राचायग राजकुमार मस्त्के 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा                                            सामाज कार्य महाववद्र्ालर्, जालना 

ववद्र्ापीठ औरंगाबाद. 

प्रस्त्तािना : 

ज्र्ा समाजामध्रे् स्त्री मानाच ेव सन्मानाच ेस्त्थान ममळणे आवश्र्क होते. अशा र्ा स्त्री घटकाला प्रत्रे्क 

क्षणीननदंा नालस्त्ती, अपमान, हत्र्ाचार, अन्र्ार् हर्ा सारख्र्ा लर्ांच्छास्त्पद बाबाीचा सतत सामना 

करावा लागतो. पथृ्वीतलावर स्त्रीला आपण मातेचा दजाय ददला. जजचा उच्चार करताच मान ही 

अमिमानाने उंचावते अशी ही माता अश हर्ा स्त्री घटकाची सक्षमीकरण हा चचतंनाचा ववषर् झाला आहे. 

व त्र्ामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचा स्त्री सक्षमीकरण ववषर्क दृष्टीकोन आणण त्र्ांच्र्ा ववचारांचा स्त्री 

समाजावर होणारा पररणाम अभ्र्ासणे महत्त्वाच ेवाटते. 
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डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीर्ांमधील अज्ञानअधंश्रध्दा दरू करण्र्ासाठी व त्र्ांच्र्ात जाणीव जागतृी 

ननमाणय करण्र्ासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबडकेरांच ेर्ोगदान महान आहे. मदहलांच्र्ा सक्षमीकरणासाठी डॉ. 

बाबासाहेब आंबडकेरांच ेववचार जाणून घेणे महत्त्वाच ेवाटते. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी स्त्री मुक्ती चळवळीचा पुरस्त्कार केला. स्त्रीच्र्ा आत्मसन्मानासाठी 

मशक्षणाची आवश्र्कता होती. मशक्षीत स्त्री प्राथममक पातळीवर आपलर्ा कुटंुबाच ेआणण नंतर समाजाच्र्ा 

मुक्तीच ेिान ठेवेल असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ववश्वास होता. महाडच्र्ा सत्र्ाग्रही ज्ञान आणण 

ववद्र्ा र्ा गोष्टी काही पुरुषासाठीच नाही. त्र्ा स्त्रीर्ांनाही आवश्र्क आहे. पुढील पीढी सुधारण्र्ासाठी 

मुलीनांही मशक्षण ददलर्ा मशवार् राहु नका.  अशा प्रकारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्री मशक्षणाला 

अग्रक्रम देवून ज्ञानाजयना पासुन कोणी ही वंचीत राहु नरे् र्ासाठी प्रर्त्न केले, मशक्षण हे सामाजजक 

उन्नतीच े व िौनतक पररवतयनाच े साधन असलर्ाचे दलीत स्त्री पुरुषांना मशक्षणाची कासधरावर्ास 

सांचगतले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुला-मुलीच्र्ा एकर मशक्षणाचा पुरस्त्कार करुन मुंबई रे्थे मसध्दाथय 

महाववद्र्ालर् व औरंगाबाद रे्थे ममलींद महाववद्र्ालर् स्त्थापन केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 

तत्कालीन मनूस्त्मतृीच े चचककत्सक ववश्लेषेन केले. स्त्रीर्ावर गुलामचगरीच े जजवन लादण्र्ाचा स्त्रीर्ांचे 

हक्क दहरावन ूघेणारर््ा त्र्ांच ेशोषण करणारर््ा र्ा मतूस्त्मतृीच ेडॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दहन केले. 

आणण स्त्री पुरुष समानतेचा स्त्वातंत्र्र्ाचा पुरस्त्कार केला. िारताला स्त्वातंत्र्र् ममळवून ददलर्ानंतर डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकरात राज्र् घटनेद्वार स्त्रीर्ांच्र्ा स्त्वातंत्र्र्ाचा ववचार करुन पुरुषाप्रमाणे स्त्रीर्ांना 

अचधकार ददले. र्ा अचधकारावर गदा रे्ऊ नरे् म्हणुन २१ ऑगस्त्ट १९४८ दहदं ुकोड बबल मांडले. र्ात 

आंतरजातीर् वववाहास मान्र्ता एक पत्नी तत्त्वाच े बंधन, पुरुषा प्रमाणेच स्त्रीर्ा सुध्दा घटस्त्फोट 

मागण्र्ाचा अचधकार मुला इतकाच मुलीला सुध्दा वडीलांच्र्ा मालमते्तत अचधकार इ. बाबींचा समावशे 

होता. र्ा बबलाद्वारे स्त्वातंत्र्र्ोत्तर कालात स्त्रीर्ांच्र्ा अचधकाराच ेकार्दर्ात्मक दृष्टीrकोनातून जतन, 

संवधयन करणारे कार्य केले गेले. पुरुषप्रधान समाजातील स्त्रीदास्त्र् र्ाद्वारे संपणार होते. म्हणुन 
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आंबेडकर म्हणतात मी िारतीर् राज्र् घटना ननमायण केली त्र्ापेक्षाही दहदंकुोड बबल माझ्र्ा हातनु तर्ार 

झाले र्ाचा आनंद होता. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्वातंत्र्र् िारतात राज्र् घटना तर्ार केली व त्र्ातही स्त्वातंत्र्र् समता बधतूा 

र्ा बरर्ुक्तीवर आधाररत समाज ननममयतीसाठी स्त्रीर्ांच्र्ा हक्कांच ेसंरक्षण करुन पुरुषांच्र्ा बरोबरीचे 

अचधकार बहात केले. मदहला सक्षमीकरण ही आजच्र्ा कालातील एक महत्वाची बाब आहे. र्ा 

सक्षमीकरणात प्रामुख्र्ान े स्त्रीवाद, स्त्रीमुक्ती, स्त्री मुक्ती चळवळ, स्त्री स्त्वातंत्र्र्, स्त्रीर्ांच े हक्क व 

कतयव्रे्, अचधकार िारतीर् राज्र् घटना म्हणजेच कार्दा अशा ववववध संकलपनाचा समावेश होतो. 

प्राचीण कालापासुन ही स्त्री ववववध जातीच्र्ा, रुढीच्र्ा बंधनात अडकलेली होती.  

हर्ा सामाजजक बंधनातून स्त्रीर्ा मुक्त करणे म्हणज ेमदहला सक्षमीकरण होर्. मदहला सक्षमीकरण 

संकलपना ही सन १९७५ साली मॅक्सीको रे्थे पदहली जागनतक पररषद घेण्र्ात आली. व त्र्ा जागनतक 

कार्यक्रम जस्त्वकारला गेला. दसुरी जागनतक पररषद १९८० मध्रे् घेण्र्ात आली. र्ा मध्रे् मदहलांसाठी 

काही धोरणे ननजश्चत करण्र्ात आले. सन १९८५ साली नैरोबी रे्थील जागनतक मदहला पररषदेमध्रे् ही 

संकलपना उदर्ास आली. सक्षमीकरण म्हणज ेसमाज व्र्वस्त्थेच्र्ा प्रकक्ररे्त जे बाजुला फेकले गेले ककंवा 

ज्र्ांच्र्ावर गुलामचगरी लादलीr गेली. त्र्ा सगळर्ा वंचचतांना आपले मानवी हक्क ममळवून देण्र्ाची 

प्रकक्रर्ा म्हणज ेसक्षमीकरण होर्. तसेच सामाजजक सत्ता ककंवा अचधकार संशोधनावरील ननर्ंरण र्ांच े

जस्त्रर्ांना हक्क प्रदान करणे होर्. 

स्त्री सक्षमीकरण म्हणज े स्त्रीर्ांच े कलर्ाण आचथयक सामाजजक, राजकीर् सांस्त्कृनतक दषु्टीने त्र्ांचा 

ववकास त्र्ा स्त्वतः करणे ककंवा सक्षम सबल होणे म्हणजे स्त्री सक्षमीकरण होर्. स्त्रीर्ांना पुरुषा बरोबर 

समान संधी स्त्थान प्रनतष्ठा दजाय ममळवून देण्र्ासाठी मदहला सक्षमीकरण होणे आवश्र्क आहे. 

संशोधन समस्त्येची र्रज :- 

आज जस्त्रर्ा कोणत्र्ाच क्षेरात पुरुषापेक्षा कमी नाहीत हे मसध्द करण्र्ासाठी त्र्ा प्रर्त्नमशल आहेत. 

परंतु, पुरुषी अहंकारामुळे त्र्ा पुरुषांवर अवलंबून राहतात. ग्रामीण िागातील स्त्रीर्ा सुमशक्षक्षत, ववववध 
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कौशलर् असणारर््ा कार्य, चचकाटी व प्रामाणणक असूनही त्र्ा आचथयक दषु्टर्ा स्त्वावलंबी नाहीत. त्र्ाच्र्ा 

अगंी नेततृ्व कौशलर् असूनही त्र्ा पररजस्त्थतीमुळे मोठर्ा प्रमाणात स्त्रीर्ा पूढे रे्तांना ददसून रे्त नाहीत. 

मदहलाचा सबलीकरणाचा एक पैलू आहे. 

१९४७ च्र्ा नंतर िारतामध्रे् डॉ. बाबासाहेब आबंेडकरांनी राज्र्घटनेच्र्ा रूपाने स्त्री समानता 

आणण्र्ासाठी कार्दे केले आहेत. परंतु, तरीही आज आपणाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा स्त्री 

सक्षमीकरण ववषर्क दषू्टीकोन आणण त्र्ाच्र्ा ववचारांचा स्त्री समाजावर होणारा पररणाम हा ववषर् 

अभ्र्ासण्र्ाची गरज आहे. 

मदहला सक्षमीकरण करतांना, ननराक्षक्षत, ननराधार, पररत्र्क्तर्ा ववधवा, आचथयक दृष्टर्ा कमकुवत 

मागासवगीर् घटकातील िूममहीन, शतेमजूर, अमशक्षीत, परावलंबी अशा मदहलांच्र्ा ववकासावर आचधक 

िर देता र्ावा मदहलांना स्त्थाननक स्त्वराज्र्ामध्रे् स्त्थान ममळावे, व्र्ापार उदर्ोगातील स्त्पधेत दटकून 

राहता र्ावे आणण स्त्वंर्रोजगार करता र्ावे, र्ा दृष्टीने त्र्ांचसेाठी आरक्षण ठेवणे त्र्ांना कौशलर्ावर 

प्रमशक्षण देणे मागयदशयन करणे ही मदहला सक्षमीकरणाची व संशोधन समस्त्रे्ची गरज आहे. 

मठहला सक्षमीकरणाची व्याख्या : 

१. जागनतक बँक, (ेेेंदrत ्े ् ेँaहव)् च्र्ा मते व्र्क्तीला ककंवा गटांना आपली पसंती ठरववण्र्ाची व 

ही पसंती इष्ट र्ा कृतीमध्रे् आणण फल प्राप्तीमध्रे् उतरववण्र्ासाठी क्षमता वाढववण्र्ाची प्रकक्रर्ा म्हणज े

सक्षमीकरण होर्. 

२. Sharma Mukuma:- मदहला सक्षमीकरण म्हणज े दबुयलता नष्ट करणारी, स्त्रीच्र्ा शरीर, मानव 

बुध्दीमध्रे् स्त्वत्वाची जाणीव व स्त्वतः बदल जागरुकता ननमायण करणारी व त्र्ादषु्टीने स्त्वंर् 

ववकासासाठी प्रवतृ्त करणारी एक संकलपना होर्. 

३. स्त्रीला समाजात समान सधंी ननमायण करुन देणे व ववकासाची समान संधी देणे मदहलांना सवयच 

क्षेरात समान संधी देऊन जस्त्रर्ा स्त्वतःची जाणीव करुन देणे म्हणज ेमदहला सक्षमीकरण होर्. 
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४. स्त्रीर्ांचा मानमसक, शारररीक, बौदधीक, सामाजजक, सांस्त्कुनतक, राजकीर्, िावननक, 

कौटुजेेंबक ववकास म्हणजे सक्षमीकरण होर्. 

उठदटिये :- 

१. िारतीर् संववधानातील मदहला ववषर्क शोध घेणे. 

२. महाराष्र शासनाने मदहला सक्षमीकरण ववषर्क राबववलेलर्ा ववववध धोरणाचा आढावा घेणे. 

३. मदहला सबलीकरणाच ेमहत्व लक्षात घेणे. 

४. स्त्रीवाद व मदहला सबलीकरणची िूममका समजून घेणे. 

५. आंतरराष्रीर् पातळीवरील मदहला सक्षमीकरणा ववषर्ीचा धोरणाचा आढावा घेणे. 

६. िारतील मदहलांववषर्क सामाजजक स्त्तराचा अभ्र्ास करणे. 

७. स्त्रीर्ांच्र्ा सामाजजक जजवनात रे्णारर््ा अडचणीचा अभ्र्ास करणे. 

८. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्र् घटनेस अतंिुयत केलेल मूलिुत अचधकार मागयदशयक तत्वे, 

स्त्रीर्ाच्र्ा उन्नतीकरण आरक्षणे अभ्र्ासणे. 

सारांश : 

मदहला ववकासाला महत्त्व ककंवा प्राधान्र् देण्र्ाची गरज िासण्र्ाच ेप्रमुख कारण असे की, आत्तापर्तं 

सवयच समाजात जस्त्रर्ांना दयु्र्म स्त्थान देण्र्ात आले आहे. त्र्ामुळे त्र्ांच्र्ा सवांचगण ववकासाच्र्ा 

मागायत अनेक अडथळे उिे रादहले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्वातंत्र्र् िारतात राज्र् घटना 

तर्ाार करून स्त्वातंत्र्र्, समता, बंधतूा र्ा बरर्ूक्तीवर आधाररत समाज ननममयतीसाठी जस्त्रर्ांच्र्ा हक्कांच े

संरक्षण करून पुरूषांच्र्ा बरोबरीच ेअचधकार बहाल केले व मदहलांना सक्षमीकरणासाठी मोलाच ेर्ोगदान 

ममळवून ददले.  

अशा प्रकारे मदहला सबलीकरणामध्रे् कार्दा महत्त्वाची िूममका बजावत आहे म्हणून आधनुनक 

मदहलांनी जागरूक राहून र्ाचा प्रसार करणे महत्त्वाच ेआहे.  
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