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साांगली जिल्ह्यातील देवदासीांचा सामाजिक व आर्थिक अभ्यास 
प्रा. डॉ. सनुांदा राम परीट 
के. बी. पी. कॉलेि, इस्लामपरू  
ता - वाळवा जि- साांगली 

 
गोषवारा : राष्ट्रीय मानवी हक्क सममती 2013 नसुार भारतातील देवदासीींची 
सींख्या जवळजवळ 4,50, 000 इतकी असल्याच ेआढळून आले आहे. भारतीय 
समाजव्यवस्थेत अजनूही काही अननष्ट्ठ चामलरीती व परींपरा अस्स्तत्वात आहेत. 
देवदासीींचा प्रश्न आज एक गींभीर प्रश्न बनला आहे. ही एक अमानवी कू्रर प्रथा 
आहे स्जला दमलत तसेच सववसाधारण कुटुींबातील तरुण स्स्िया, परुुष हजारोंच्या 
सींख्येने बळी पडतात. अलीकडच्या काळात तर या देवाच्या दासी  मुींबईसारख्या 
शहरातील वेश्या व्यवसायाशी एका दषु्ट्टचक्राच्या माध्यमातून जोडल्या गेल्या 
आहेत. दैनींददन जीवनातही देवदासीींना अनेक समस्याींना सामोरे जावे लागत 
आहे. देवदासीींच्या सींदभावत मशक्षणाचा अभाव, तुच्छतेची वागवणूक, अींधश्रध्देचा 
पगडा, शारीररक शोषण, सरुक्षक्षततेचा अभाव इ. प्रकारच्या समस्या ददसनू येतात. 
सदर सींशोधन अभ्यासमध्ये देवदासी प्रथेची ऐनतहामसक पाश्ववभमूी, साींगली 
स्जल््यातील देवदासीींची आर्थवक व सामास्जक स्स्थती, समस्या व त्यावरील 
उपाययोजना इ. चा अभ्यास करणेत आला आहे. 
पाररभाषषक सांज्ञा : झलुवा, देवदासी, देवदासी प्रथा, अमानवी कू्रर प्रथा, 
अींधश्रध्देचा पगडा इ. 

प्रस्तावना : राष्ट्रीय मानवी हक्क सममती 2013 नसुार भारतातील देवदासीींची 
सींख्या जवळजवळ 4,50, 000 इतकी असल्याच ेआढळून आले आहे. भारतीय 
समाजव्यवस्थेत अजनूही काही अननष्ट्ठ चामलरीती व परींपरा अस्स्तत्वात आहेत. 
देवदासीींचा प्रश्न आज एक गींभीर प्रश्न बनला आहे. ही एक अमानवी कू्रर प्रथा 
आहे स्जला दमलत तसेच सववसाधारण कुटुींबातील तरुण स्स्िया, परुुष हजारोंच्या 
सींख्येने बळी पडतात. अलीकडच्या काळात तर या देवाच्या दासी  मुींबईसारख्या 
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शहरातील वेश्या व्यवसायाशी एका दषु्ट्टचक्राच्या माध्यमातून जोडल्या गेल्या 
आहेत. दैनींददन जीवनातही देवदासीींना अनेक समस्याींना सामोरे जावे लागत 
आहे. देवदासीींच्या सींदभावत मशक्षणाचा अभाव, तुच्छतेची वागवणूक, अींधश्रध्देचा 
पगडा, शारीररक शोषण, सरुक्षक्षततेचा अभाव इ. प्रकारच्या समस्या ददसनू येतात. 
सदर सींशोधन अभ्यासमध्ये देवदासी प्रथेची ऐनतहामसक पाश्ववभमूी, साींगली 
स्जल््यातील देवदासीींची आर्थवक व सामास्जक स्स्थती, समस्या व त्यावरील 
उपाययोजना इ. चा अभ्यास करणेत आला आहे. 
अभ्यासाची िषदटटये : सदर सींशोधन अभ्यासासाठी पढुील उदिष्ट््ये ननस्श्चत 
करण्यात आली आहेत.  
1) देवदासी प्रथेची ऐनतहामसक पाश्ववभमूी अभ्यासणे. 
2) देवदासीींच्या आर्थवक व सामास्जक स्स्थतीचा अभ्यास करणे. 
3) देवदासीींना भेडसावणार या समस्याींचा अभ्यास करणे. 
4) देवदासीींचा सामास्जक व आर्थवक दजाव उींचववण्यासाठी उपाययोजना सचुववणे. 
गषृितक : साींगली स्जल्हयातील देवदासीींचा सामास्जक व आर्थवक दजाव 
मागासलेला आहे. 
सांशोधन पध्दती : सदर सींशोधन अभ्यासासाठी साींगली स्जल््यातील इस्लामपरू, 
मशराळा, जत, साींगली या भागाींचा अभ्यासके्षि म्हणून ननवड करण्यात आली 
आहे. साींगली स्जल््यातील देवदासीींची कोणत्याही सरकारी कायावलयामध्ये स्वतींि 
अशी नोंद असल्याच ेआढळून येत नाही. साींगली स्जल््यात समुारे 300 देवदासी 
आहेत. या सींख्येमधील १०% म्हणजे 30 देवदासीींची ननवड साध्या नमनूा 
ननवडीनसुार सदर अभ्यासासाठी करणेत आली आहे.  
प्रायममक सामग्री : सदर सींशोधन अभ्यासासाठी प्राथममक व दयु्यम स्वरुपाच्या 
सामग्री व मादहतीचा वापर करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष मलुाखतीच्या 
माध्यमातून प्राथममक मादहती गोळा करणेत आली आहे.  



VIVEK RESEARCH JOURNAL SPECIAL ISSUE 8th MARCH 2021   ISSN -2581-8848 

 

97 
 

दयु्यम सामग्री : दयु्यम स्वरूपाची मादहती ववववध सींदभवग्रींथ, इींटरनेटवरील 
ववववध सींकेतस्थळे, वतवमानपिातील लेख इ. च्या माध्यमातून ममळवली आहे.  
मयािदा : सदर सींशोधन पेपर हा पणूवपणे प्राथममक सामग्रीवर आधाररत असनू 
यातील ननष्ट्कषव इतर कोणत्याही दठकाणच्या पररस्स्थतीस लाग ूअसणार नाहीत 
मशवाय देवदासीींकडून परेुशी  मादहती देण्यास सहकायव ममळत नसल्यान े
अर्धकची मादहती ममळवण्यात अडथळे आले.  
देवदासी प्रथेची ऐततिामसक पार्शविभमूी : 'देवदासी' हा शब्द प्रथम कौदटल्यान े
आपल्या अथवशास्िात समाववष्ट्ट केला. तसेच मत्स्यपरुाण, ववष्ट्णूपरुाण यामध्येही 
देवदासीचा उल्लेख आढळतो. बौध्द वाइमयातही देवदासी हा शब्द आढळतो. 
पाचव्या शतकामध्ये बधु्दघोसाने हा शब्द वापरला आहे. देवदासीींची प्रथा 
मध्ययगुात खूपच वाढली. 1351 मध्ये भारताला भेट ददलेल्या अरेबबयातील दोन 
मसु्स्लम प्रवाशाींनी भारतातील वेश्याींना देवदासी म्हटले आहे. ते म्हणतात. 
“एखाद्या स्िीने मलू होण्यासाठी नवस केला असला आणण नतला सुींदर मलुगी 
झाली तर ती नतला 'बोंड' या नावाने ओळखल्या जाणान्या मतूीकड े नेले जात े
आणण नतथेच नतला सोडून ददले जाते. भारतातील शास्िीय नतृ्यामध्ये अत्यींत 
प्रनतष्ट्ठा असलेल्या भरतना्यम, कुचीपडुी आणण ओडीसी या नतृ्यप्रकाराींचा उगम 
देवदासी प्रथेमध्ये आहे.  
साांगली जिल्ह्यातील देवदासीांच ेस्थान : साींगली स्जल््यातील प्रामखु्याने ग्रामीण 
भागात या देवदासीींची सींख्या जास्त असल्याच े आढळले आहे. देवीच े मींददर 
असलेल्या दठकाणी उदा. जत, सोनी, भोसे इ. उदरननवावहासाठी उत्पन्न ममळेल 
अशा दठकाणी ववशषेत: ग्रामीण भागामध्ये मशराळा, वाळवा, कामेरी, कासेगाव इ. 
दठकाणी देवदासी आढळतात. जोगवा मागण्यासाठी बाजार, मींददराच्या आवारात 
उरुस, यािा, इ. दठकाणी देवदासीींचा वावर आढळतो. मींगळवार आणण शकु्रवार 
देवीचा वार माणून देवदासी जोगवा मागताना आढळतात तसेच पौणणवमेच्या 
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ददवशीही त ेजोगवा मागताना ददसतात. जत येथील श्री. यल्लम्मा देवीच ेमींददर 
पररसरात देवदासीींच ेप्रमाण अर्धक असल्याच ेददसते.  
कौटूांबबक पार्शविभमूी : साींगली स्जल््यातील देवदासीींच्या कुटूींबाची पाश्ववभमूी 
तक्ता क्र. 1 मध्ये दशववली आहे.  
तक्ता क्र. 1 
कौटुांबबक पार्शविभमूी 

अ.क्र. कौटुांबबक पार्शविभमूी देवदासीांची 
सांख्या 

टक्केवारी 
(%) 

1 अत्यींत हलाखीची/ 
ननकृष्ट्ठ 

12 40.00 

2 मध्यम स्वरुपाची 08 26.67 
3 उच्च दजावची 03 10.00 
4 माहीत नाही  07 23.33 
एकूण = 30 100 

 
  सींदभव : प्रत्यक्ष भेट 
यामध्ये अत्यींत हलाखीची/ननकृष्ट्ठ स्वरुपाची कौटुींबबक पाश्ववभमूी असलेल्या 

देवदासीींची सींख्या सवावर्धक म्हणजे 40% असल्याच ेआढळून आले. याखालोखाल 
मध्यम वगावतील देवदासीींची सींख्या 26.67% असल्याच ेददसनू आले.  
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अत्यींत हालाखीची/ ननकृष्ट्ठ स्वरुपाची पाश्ववभमूी असलेल्या देवदासीींची 

सींख्या उच्च दजावची कौटुींबबक पाश्ववभमूी असलेल्या देवदासीींच्या प्रमाणापेक्षा 
चारपाटीन े अर्धक असल्याच े आढळून आले. 23.33% देवदासीींनी आपली 
कौटुींबबक पाश्ववभमूी आठवत नाही व माहीत नसल्याच ेसींगीतले.  
शकै्षणणक जस्थती : सदर अभ्यासासाठी ननवडलेल्या देवदासीींची शकै्षणणक स्स्थती 
तक्ता क्र. 2 मध्ये दशवववली आहे. सवावर्धक देवदासीींच े मशक्षणच झालेले नाही 
असे मलुाखती दरम्यान आढळून आले आहे.  
तक्ता क्र. 2 
शकै्षणणक पार्शविभमूी 

अ.क्र. शकै्षणणक जस्थती देवदासीांची 
सांख्या 

टक्केवारी 
(%) 

1 अमशक्षक्षत 14 46.67 
2 प्राथममक  09 30.00 
3 माध्यममक 07 23.33 
4 पदवी 00 00.00 
एकूण = 30 100 

   सींदभव :- प्रत्यक्ष भेट 
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46.67% देवदासी अमशक्षक्षत असल्याच े ददसनू आले व माध्यममकपयतं 
मशक्षण घेतलेल्या देवदासीींच्या प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण दपुटीपेक्षा अर्धक असल्याच े
ददसनू आले. प्राथममकपयतं मशक्षण घेतल्याच े30% देवदासीनी सींर्गतले. उच्च 
मशक्षण घेतलेली एकही देवदासी मलुाखतीदरम्यान आढळून आली नाही. 
अमशक्षक्षतपणाची कारणे : देवदासी अमशक्षक्षत असण्याची कारणे तक्ता क्रीं . ३ 
मध्ये दाखवली आहेत. नमनूा ननवड केलेल्या एकूण देवदासीपकैी ४६.६७% च 
देवदासी अमशक्षक्षत असल्याच े (तक्ता क्रीं .2) ददसनू आले. तथावप, देवदासी 
अमशक्षक्षत असण्यामागची कारणे याबाबत सवांचचे मत जाणनू घेण्याचा प्रयत्न 
करण्यात आला.  
 आर्थवक पररस्स्थती मशक्षण घेण्यास अनकूुल नसल्यामळेु मशक्षण घेता येत 
नसल्याच े मत 30% देवदासीनी व्यक्त केले तर मशक्षणाबिल अनास्था 
असल्यामळेु देवदासी अमशक्षक्षत राहतात असे 43.33% देवदासीनी साींर्गतले. 
कौटुींबबक पाश्ववभमूी मशक्षण घेण्यास प्रनतकूल असल्यामळेु व शाळेत प्रवेश ममळत 
नाही यामळेु देवदासी मशक्षणापासनू वींर्चत राहत असल्याच े मत अनकु्रमे 
16.67% व 10% देवदासीनी व्यक्त केले. 
तक्ता क्र.3 
अमशक्षक्षतपणाची कारणे 

अ.क्र. अमशक्षक्षतपणाची कारणे देवदासीांची 
सांख्या 

टक्केवारी 
(%) 

1 आर्थवक पररस्स्थती 09 30.00 
2 मशक्षणाबिल अनास्था 13 43.33 
3 कौटुींबबक पाश्ववभमूी 05 16.67 
4 शाळेत प्रवेश ममळत 

नाही  
03 10.00 

एकूण = 30 100 
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   सींदभव :- प्रत्यक्ष भेट 
तनवासस्थान : देवदासी देवाच्या सेवक आहेत अशीच त्याींची समाजामध्ये ओळख 
आहे. या देवदासीींच े ननवासस्थान तक्ता क्रीं . 4 मध्ये दाखवण्यात आल ेआहे. 
ग्रामीण भागात राहणार या देवदासीींच े प्रमाण 43.33% इतके ददसनू आले तर 
देवस्थान ककीं वा मींदीर पररसरात वास्तव्य करणार या 36.67% देवदासी आढळून 
आल्या. रदहवासाच ेननस्श्चत दठकाण नसल्याच े20% देवदासीनी साींर्गतले.  
तक्ता क्र. 4 
तनवासस्थान 

अ.क्र. तनवासस्थान देवदासीांची 
सांख्या 

टक्केवारी 
(%) 

1 ग्रामीण भागात 13 43.33 
2 देवस्थानाच्या दठकाणी 11 36.67 
3 ननस्श्चत दठकाण नाही  06 20.00 
एकूण = 30 100 

 
         सींदभव :- प्रत्यक्ष भेट 
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िदरतनवाििाच े साधन : देवदासीींच े उदरननवावहाच े साधन तक्ता क्र. 5 मध्ये 
दशववण्यात आल े आहे. जोगवा मागणे हे उदरननवावहाच े साधन असल्याच े
26.66% देवदासीींनी साींर्गतल े तर जागरण कायवक्रम व जोगवा मागणे यावर 
उदरननवावह करत असल्याच े 30% देवदासीींनी साींर्गतले. सवावर्धक 36.67% 
देवदासी देवाची कामे (पजूा) करून उत्पन्न ममळवतात व आपला उदरननवावह 
करतात तर इतर मागावनी उदरननवावह करणार या देवदासीींच े प्रमाण 6.67% 
असल्याच ेसदर अभ्यासात ददसनू आले.  
तक्ता क्र. 5 
िदरतनवाििाच ेसाधन 

अ.क्र. िदरतनवाििाच ेसाधन देवदासीांची 
सांख्या 

टक्केवारी 
(%) 

1 जोगवा मागणे  08 26.66 
2 जागरण कायवक्रम व 

जोगवा मागणे  
09 30.00 

3 देवाची कामे (पजूा) 
करून उत्पन्न 
ममळवणे  

11 36.67 

4 इतर  02 6.67 
एकूण = 30 100 

    
  सींदभव :- प्रत्यक्ष भेट 
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देवदासी प्रथा आणण कायदा : सवव नागररकाींना समतेचा आणण स्वतींत्र्याचा हक्क 
आहे. घटनेच्या कलम 14 नसुार सवव नागररक कायद्यापढेु समान आहेत. कलम 
15 नसुार भेदभाव न करणे, कलम 16 नसुार सवव के्षिात समान सींधी, कलम 
17 नसुार अस्पशृ्यता नष्ट्ट करणे तसेच कलम 21 नसुार जीववत स्वातींत्र्याचा 
हक्क देण्यात आला आहे. कलम 30 नसुार मशक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. 
देवदासी प्रथेववरुध्द स्वातींत्र्यपवूवकाळात आणण स्वातींत्र्यानींतरही अनेक कायदे 
करण्यात आल.े त्यापकैी काही पढुीलप्रमाणे: 
1) देवदासीनी देवळात नतृ्य केलेच पादहजे अशी सक्ती रि करणारा म्हैसरू 
सरकारचा कायदा 1993 
2) नतृ्यावर बींदी घालणारा म्हैसरू सरकारचा कायदा 1909  
3) देवदासी प्रथेच ेउच्चाटन करणारा म्हैसरू सरकारचा कायदा 1922 
4) मुींबई देवदासी सींरक्षण आणण देवदासी प्रथेच ेननमूवलन कायदा 1934 
5) देवदासी प्रथेला बींदी घालणारा आणण या कायद्याने मशके्षची तरतूद असलेला 
कनावटक सरकारचा कायदा 1983 
6) महाराष्ट्र देवदासी ननमूवलन अर्धननयम 2006 
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 शासनाने या प्रथेची गींभीर दखल घेऊन देवदासी व मरुळी प्रनतबींध 
कायद्याची तातडीने अींमलबजावणी करावी, अशी मागणी 25 फेब्रवुारी 1983 
रोजी कााँगे्रस पक्षाच्या खासदार सौ. उषा प्रकाश चौधरी याींनी लोकसभेत केली. 
देवदासीांना भेडसावणार् या समस्या : 
1) र्चरींतन उत्पन्नाच ेसाधन उपलब्ध नसल्याने सामास्जक व आर्थवक समस्याींचा 
सामना करावा लागतो. 
2) समाजातून तसेच कुटूींबातून भेदभावाची वागणकू ददली जात.े 
3) शारररीक व मानमसक अत्याचाराींना सामोरे जावे लागते.  
4) दैनींददन उपस्जवीकेच े स्स्थर साधन नसल्याने जगण्यासाठी सींघषव करावा 
लागतो. 
5) रोजगार सींधीचा अभाव. 
6) अन्यायाची दखल घेतली जात नाही. 
7) परस्पर कलह ननमावण होऊन वररष्ट्ठ गरुुकडून सामान्याींची वपळवणकू होते.  
8) वेश्या व्यवसायास प्रोत्साहन ममळते. त्यातून AIDS सारख्या महाभयींकर 
रोगाचा प्रसार होतो. 
9) वधृ्दापकाळात आधार ममळत नाही 
िपाय : 
1) देवदासीमकु्त गावाला शासनाने पाररतोवषके दयावीत. 
2) गावात देवदासी ववधी होऊ नये यासाठी गावातील पोलीस पाटील, सींरपींच 
याींना काही अर्धकार शासनाने द्यावेत. 
3) देवदासीचा ज्याच्याशी झलुवा लागतो त्याींच्या सींपत्तीमधील वाटा देवदासीला 
ममळावा. नतच्यानींतर नतच्या मलुाींना तो ममळावा. 
4) ज्याच्यापासनू देवदासीला मलेु होतात त्याींच ेनाव या मलुाींना 'बाप' म्हणून 
देण्याची कायद्यान ेसक्ती व्हावी. 
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5) देवदासीशी वववाह करुन घेणार यास आर्थवक अनदुानाबरोबरच नोकरीमध्ये 
प्राधान्य द्याव ेअथवा उदयोगधींदा उभारण्यास अथवसाहाय्य करावे. 
6) ज्या मींददरात देवदासी ववधी होतो अशी सवव मींददरे शासनान ेताब्यात घ्यावीत 
व देवदासी प्रथेसींबींधी मादहतीपट तयार करुन तो खेडयापाइयाींतून दाखवावा. 
7) प्रत्येक सरकारी दवाखान्यात मलुा-मलुीींच्या जटा कापण्याची मोफत सोय 
व्हावी. 
8) देवदासी प्रथेववरुध सातत्याने चळवळ कणारया सींघटनाींना शासनान े
अथवसहाय्य व साधनसामग्रीच्या रुपान ेरुपाने बळ द्यावे. 
तनटकषि : साींगली स्जल््यातील देवदासीींच्या सामास्जक-आर्थवक पररस्स्थतीचा 
अभ्यास या सींशोधन अभ्यासावरून असा ननष्ट्कषव ददसनू येतो की, देवदासीींचा 
सामास्जक दजाव, समाजातील त्याींच ेस्थान अत्यींत खालच्या दजावच ेआहे. त्याींना 
समाजात तुच्छ दजावची वागणकू ददली जाते. मशक्षणाच्या अभावामळेु त्याींना 
रोजगाराच्या सींधी उपलब्ध होत नाहीत. समाजातील काही घटकाींकडून तसेच 
त्याींच्या समदुायातील लोकाींकडून त्याींच ेशारररीक शोषण होते. देवीबरोबर लग्न 
लावल्यामळेु त्याींना काही वेळाने कुटुींब सोडावे लागत े त्यामळेु त्याींना अनेक 
अडचणीींना सामोरे जाव े लागते. अशावेळी सामास्जक सरुक्षक्षततेचा अभाव 
असल्याच े ददसनू येते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे देवदासीमध्ये आरोग्याच्या 
बाबतीत अनेक समस्या असलेल्या स्पष्ट्ट जाणवतात. असरुक्षक्षत लैंर्गक 
सींबींधामळेु AIDS च े प्रमाण मोठ्या प्रमाणात ददसनू येत.े उदरननवावहासाठी 
राजगार उपलब्ध नसल्याने जोगवा मागून जगावे लागत.े काही वळेा लोकाींकडून 
त्याींना जोगवा ददला जात नाही त्याऐवजी अपशब्द ऐकावे लागतात. अशा प्रकारे 
देवदासीींना दैनींददन जीवनात अनके समस्याींना सामोरे जाव ेलागत े त्यामळेु हा 
समाज दलुवक्षक्षत झालेला ददसनू येतो. शासन स्तरावर ववववध धोरणात्मक उपाय 
योजल्यास देवदासीींच्या समस्याींची सोडवणूक व समावेशकतेच्या प्रवाहात 
देवदासीींना आणण्यास ननस्श्चत मदत होईल असे वाटते.  
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