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अनुक्रमणिका 

निवेदि 
 

प्रत्येक समाजाचा एक नवनिष्ट आकृनिबंध असिो. त्याचे कायय आनि व्याप्िी याचंीही वैनिष्ट्ये 
असिाि. ही वस्िुस्स्ििी लक्षाि घेिली असिा असे नदसूि येिे की, समाजरचिा एकसंध, एकसाची कधीच 
िसिे. संपूिय समाििा आनि संपूिय नवषमिा या दोि टोकाचं्या मध्ये िी कोठेिरी स्स्िर होिािा नदसूि येिे. 
अिा स्स्ििीि सामानजक नवषमिेचे नवश्लेषि करिे जरूर असिे. नप्रन्सस्टि नवद्यापीठाचे मेस्ववि युनमि यािंी 
या दृष्टीिे “Social Stratification : Its Qualities and Functions” या आपवया गं्रिाि असा प्रयत्ि केला 
आहे, 

 
२. प्लेटोच्या ित्त्वज्ञ राजाच्या आनधपत्याखालील समाजाचे नचत्र रंगवीि असिािा प्लेटोच्या 

डोळयासंमोर जो समाज होिा त्याची बाधंिी वगीय पद्धिीची होिी. प्लेटोपासूि सुरुवाि करूि सेन्सट 
ऑगस्टीि, मनॅकयाव्हेली याचं्या नवचाराचंा मागोवा घेऊि लेखक मार्कसयच्या वगयमीमासेंकडे वळिो. आजच्या 
संदर्भाि मार्कसय आनि वबेर याचं्या गं्रिाचंा अायास होिे अव य आहे. त्या दृष्टीिे या पुस्िकाचा अायास 
उपयुर्कि ठरेल. सामानजक िराचं्या रचिेची नवनवध रूपे आनि कमीअनधक प्रमाि याचंी माडंिी करिािा गोरे 
व निग्रो याचं्या संबधंाि िसेच र्भारिािही जािीजािींि वगीय घटक समानवष्ट असिाि असा निष्ट्कषय लेखकािे 
काढला आहे. अिाच िऱ्हेिे समाजाच्या िरािंील नवनवधिा, िररचिेचे पनरिाम, सामानजक चलिवलि 
इत्यादी नवषय लेखकािे हािाळले आहेि. 

 
३. असा हा महत्त्वाच्या नवषयावरील गं्रि. सामानजक पनरवियिाचा अायास करिाऱ्या श्रीमिी सरला 

कारखािीस यािंी या गं्रिाचा अिुवाद केला आहे. ‘रनियाची पंचवार्षषक योजिा’, ‘मार्कसयवाद म्हिजे काय?’ 
गन्नर नमडालचे ‘आर्षिक नसद्धान्सि व अधयनवकनसि प्रदेि’ इत्यादी त्यािंी केलेले सुगम अिुवाद समाजापढेु 
आहेिच. युनमि याचें पुस्िक सुगम िाही, िरीपि एका महत्त्वाच्या पुस्िकाचा हा सुबोध अिुवाद वाचकािंा 
रुचेल अिी खात्री आहे. पुस्िकाच्या िवेटी निवडक संदर्भय सानहत्यसूची, नवषयसूची, मराठी-इंग्रजी व 
इंग्रजी-मराठी िब्दसूची नदवयािे पुस्िकाची उपयुर्कििा वाढलीच आहे. असा हा गं्रि प्रकानिि करिािा 
मंडळास आिंद होि आहे.  

 
४. सामानजक व ऐनिहानसक नवषयावरील मलूर्भिू नवचारािंा चालिा देिारी “Fall of the Mughal 

Empire” (Part III) (Sir Jadunath Sarkar); “Indian Muslims” (Ram Gopal); “Later Mughals” 
(Vol.II) (W. Irvine); “On Civil Government” (J. Locke) इत्यादी गं्रिही प्रकाििाच्या मागावर आहेि. 
‘Theory of Literature’ (Rene Wellek and Austin Warren) सानहत्य नसद्धान्सि (अिुवादक: 
प्रा.स.गं.मालि)े, गुलिि-ई-इब्रानहमी (फनर िा) हे गं्रि प्रनसद्ध झाले आहेि. 

 
५. मंडळाच्या या अिा प्रकाििाचें वाचक सनिय स्वागि करिील अिी आिा आहे. 
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अिुवानदकेचे दोि िब्द 
 
अमेनरकेिील नप्रन्सस्टि युनिव्हर्षसटीचे समाजिास्त्रज्ञ मेस्ववि एम्. युनमि याचं्या ‘सोिल 

स्रॅनटनफकेिि- द फॉम्सय अडँ फंर्किन्सस ऑफ इन्इक्वॉनलटी’ या पुस्िकाचा हा अिुवाद ‘सामानजक िर- 
नवषमिेचे प्रकार व कायय’ या िावािे प्रनसद्ध होि आहे. 

 
अिेक समाजसंिोधकािंी ियार केलेवया प्रबधंाच्या आधारावर लेखकािे या पुस्िकाि सामानजक 

नवषमिेचा प्र ि सनवस्िरपिे माडंला आहे. कालय  मार्कसय व मरॅ्कस वबेर या दोि मूलग्राही नवचारविंाचं्या 
दृनष्टकोिाचंा, कोित्या िा कोित्या स्वरूपाचा संयोग सामानजक घडिीच्या आधुनिक अायासकाचं्या 
र्भनूमकेि आढळिो, असे लेखकािे प्रनिपादि केले आहे. सामानजक नवषमिेची मूळ कारिे, प्रकार व पनरिाम 
याचं्या संदर्भाि या नवचारविंाचें व त्याचं्या अिुयायाचें मिैर्कय व मिरे्भद कसे व का आहेि याचे वळेोवळेी 
नववरि केले आहे. 

 
मार्कसयवादी प्रिालीप्रमािे नवचार करिारे मालमत्ताधारी व मालमत्ताहीि हे दोि मुख्य वगय मािूि 

आनि आर्षिक निकष मुख्य मािूि समाजाच्या घडिीचा अायास करिाि; िर वबेर व ित्स्वरूप प्रिालींवर 
निष्ठा असलेले निक्षि, निवास, नमळकि व कटटंुनबक पा्यर्भमूी इत्यादींमुळे निमाि होिारी सामानजक 
प्रनिष्ठा, मािसन्समाि, समाधाि इत्यादी आत्मनिष्ठ नििकेच-ककबहुिा अनधक महत्त्वाचे-घटक मािूि 
समाजािील िराचं्या प्र िाचंा अायास करिाि. या (दुसऱ्या) प्रिालीची सनवस्िर माडंिी अिेक 
संिोधिात्मक निबधं-प्रबधं, व पुस्िके याचं्या आधारावर लेखकािे केली आहे आनि पषु्ट्कळदा स्विःचे निष्ट्कषय 
व िटलनिक नवचार माडंले आहेि.  

 
प्रारंर्भी लेखकािे अमेनरकि समाजपद्धिीच्या नवश्लेषिाि सव्च म महत्वाचे असलेले दोि प्र ि माडंले 

आहेि आनि ही समाजपद्धिी सवांिा जीविसधंी प्राप्ि करूि देिारी, उत्कषाच्या वाटा पुरुषािी व्यर्किींिा 
खुवया असलेली र्भमूी हे आजही या समाजाचे वैनिष्ट्य आहे असे म्हििा येईल का, याब्दलल िकंा उपस्स्िि 
केली आहे. िसेच, समारोपाि, नवषमिेमुळे समाजाची प्रगिी होिे या नवचारसरिीचे खंडि केले आहे आनि 
अनधक समप्रमािाि समाजािील चागंवया गोष्टी सवांिा उपलब्ध होण्यासाठी पयायाचंा िोध घेण्याची 
आव यकिा प्रनिपादली आहे. 

 
लेखकाची माडंिी सरळ व सुस्पष्ट आहे आनि िी प्रत्यक्षावर-पहािी व संिोधिे यावंर- आधारलेली 

आहे. त्यामुळे र्भारिीय समाज-अायासकािंा आपवया अिुर्भवािंी त्यािील प्रनिपादिे जोखूि पाहिे िर्कय 
होईल. पूवापार र्भारिीय समाजपद्धिीचाही उल्लेख लेखकािे अिेकदा केला आहे. आपवया आजच्या 
बदलत्या पनरस्स्ििीि त्याि होिारे फरक का व कसे होि आहेि याचा िोध घेण्यास या पसु्िकाचा 
मागयदियिपर उपयोग होईल. नविषेिः आपवया समाजािील नवषमिा कोित्या कारिािे निमाि झावया, 
त्यामुळे आपवया समाजाि नकिी व कोििे वगय अगर सामानजक िर निमाि झाले आहेि, त्यामधील 
व्यस्र्किजीविावर नवषमिाचें काय पनरिाम होिाि, त्याचं्या दुष्ट्पनरिामापंासूि मुर्कि राहण्यासाठी कोििे मागय 
िोधले जािाि इत्यादी प्र िाचं्या अायासाला चालिा नमळण्याच्या दृष्टीिे िे उपयुर्कि ठरेल, असे म्हिावयास 
हरकि िाही. 

सरिंा कारखानीस  
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अनुक्रमणिका 

प्रास्िानवक 
 

सामानजक नवषमिा सवयत्र आढळिे. सामानजक संरचिेची काही सावयनत्रक अंगर्भिू वैनिष्ट्ये असली 
पानहजेि, आनि त्याचं्यामधूि नवषमिेचा उद र्भव होि असला पानहजे, असे अिुमाि यावरूि निघिे. 
समाजागनिक नवषमिेचा आकृनिबधं, निचे कायय आनि निची व्याप्िी पुष्ट्कळ वगेळी आढळिे ही त्याचवळेी 
लक्षाि येिारी दुसरी वस्िुस्स्ििी होय. यावरूि असे अिुमाि निघिे की, सामानजक संरचिेची अगंर्भिू 
वैनिष्ट्ये एकसाची िसिाि, आनि संपूिय समिा व संपूिय नवषमिा या दोि टोकामंध्ये िािलेवया कावपनिक 
रेषेवर सवय मािवी समाज कोठे िा कोठे, पि नर्भन्न नर्भन्न जागी उरे्भ आहेि अिी कवपिा करिे उपयोगाचे 
ठरेल. वस्िुस्स्ििी अिी असवयामुळे, ज्या नवनर्भन्न पनरस्स्ििींमध्ये सामानजक नवषमिा वगेवगेळया 
आकृनिबधंामंध्ये आनि पनरमािामंध्ये अस्स्ित्वाि येिे आनि निची धारिा होिे, त्या पनरस्स्ििींचे नवश्लेषि 
करिे ही समाजिास्त्रज्ञाचंी जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी अवप प्रमािाि पार पाडण्याचा प्रयत्ि या 
पुस्िकाि केलेला आहे. 

 
काही मध्यविी सकंवपिाचंी प्रिम स्पष्टिा केवयाखेरीज असे नवश्लेषि पद्धििीरपिे करिे मला 

अिर्कय वाटले. उदाहरिादाखल “मूवयमापि” आनि “बनक्षिी” या दोि संकवपिाचंा निदेि करिा येईल. 
या संकवपिामंध्ये वगेवगेळया गोष्टींची रे्भसळ, कदानचि अदूरदृष्टीिे, केली गेली आहे का, आनि या बाबी 
वगेळया, अलग नवचाराि घेिवयािे सैद्धानंिक दृष्ट्या कोििे लार्भ पदराि पडिील, या अंगािे अिा मूलर्भिू 
सकंवपिाचंी प्रिमिर नचनकत्सा करिे मला आव यक वाटले. स्िािाचें नवलगीकरि आनि मूवयमापि याचं्या 
संयोगािूि िर निमाि होिाि या पारंपनरक संकवपिेची प्रिम नवस्िारािे नचनकत्सा केवयाखेरीज 
िररचिाचं्या नवनर्भन्न आकृनिबंधाचंी समाधािकारकपिे व्यवस्िा लाविे अिर्कय आहे असे मला आढळूि 
आले. खरी गोष्ट अिी आहे की, कोित्याही िरव्यवस्िेच्या प्रत्यक्ष काययवाहीि चार प्रमुख प्रनिया नियािील 
असिाि : स्िािाचें नवलगीकरि, स्िािाचंी िमवारी, स्िािाचें मूवयमापि, आनि स्िािािंा नदली जािारी 
बनक्षिी. वगेवगेळया हाडामासंाच्या समाजामंधील परस्परनर्भन्न व पुष्ट्कळदा वरकरिी असगंि अिा 
वैनिष्ट्याचंी फोड व्हावयाची असेल, िर या प्रनिया पृिक् समजवया पानहजेि. 

 
अिा रीिीिे नवषमिेच्या बाबीची संकवपिात्मक फेरमाडंिी केली आनि निच्या सवय गंुिागंुिीसह िी 

नवचाराि घेिली म्हिजे आजवर गोंधळाि पाडिाऱ्या अिेक संिोधि-फनलिाचंी-उदाहरिािय, स्िाि-
रेखाकंिानवषयीच्या (स्टेटस निस्टलायझेिि) अायासाचं्या फनलिामंधील फार मोठी िफावि अनधक 
चागंवया प्रकारे उकल होऊ िकिे. नसद्धािंाचं्या व संिोधिाच्या या िव्या वाटा अनधक दूरवर धंुडाळिे, इष्ट 
ठरले असिे िरी, स्िलमयादेमुळे येिे िर्कय झालेले िाही. पि अिा संिोधिाची व नसद्धािंिाची वाटचाल 
कोित्या नदििेे होिे कदानचि योग्य ठरेल त्याचे काही नदग्दियि मी केले आहे. 

 
जागेच्या अर्भावी, हािािी असलेवया पुष्ट्कळ संिोधिफनलिाचंा केवळ ओझरिा व उदाहरिापुरिा 

उल्लेख करण्यापेक्षा जास्ि न्सयाय त्यािंा देिा आलेला िाही. पि त्याच वळेी संकवपिा नविद करिािा आनि 
सवयसामान्सय नवधािे/प्रमेये माडंिािा िटलनिक सानहत्य, ऐनिहानसककालीि व समकालीि दोन्सही, सिि 
िजरेसमोर ठेवले आहे. त्यामुळे, पुष्ट्कळिी आधारादाखल घेिलेली उदाहरिे अमेनरकि समाजाच्या 
अायासामंधूि घेिलेली असली िरी, आज ज्ञाि असलेवया सवय नवनवध समाजािंा सवयसाधारि नवधािे लाग ू
पडिाि िा याचा नवचार सिि डोळयासंमोर ठेवलेला आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

समाजिास्त्रज्ञ या िात्यािे, आपवया व्यावसानयक लेखि-संिोधिाि जास्िीि जास्ि प्रमािाि मूवय-
निरपेक्षिा व वस्िुनिष्ठिा राखण्याचा दंडक घालूि नदलेला आहे. सामानजक नवषमिाचं्या राजकीय व िैनिक 
पनरिामासंबंंधीची माझी वैयस्र्किक मिे जाहीर आहेि. या वैयस्र्किक बानंधलकीमुळे, माझ्याकडूि िास्त्रीय 
नवचारपद्धिीच्या नियमाचें व पथयाचें िकळि उल्लंघि केले गेले िसेल, असा मी नव्ास बाळगिो. 

 
मेल्विन टु्यममन 



 

 

अनुक्रमणिका 

१. आजवरचा नवचार आनि नसद्धांि 

 
फार पुरािि काळापासूि आर्षिक, सामानजक व राजकीय नवषमिा हा समाजित्त्वज्ञाचं्या अनििय 

नजव्हाळयाचा नवषय रानहला आहे. अिा नवषमिाचंी स्वार्भानवकिा, नचरंिििा व अपनरहाययिा यासंबधंी त्यािी 
नसद्धािं माडंले आहेि. त्याचबरोबर, कोििेही सामानजक उन्दलष्ट गाठण्याच्या दृष्टीिे या नवषमिांचा काही 
उपयोग असिो का असा प्र ि पि त्यािंी उपस्स्िि केला आहे. सामानजक िर का पडिाि, िे नटकूि का 
राहिाि याचा अायास करिाऱ्याचं्या समोर आजदेखील हेच प्रमुख प्र ि आहेि. िेव्हा, ह्या व संबंनधि 
प्र िानंवषयी प्राचीि काळापासूि आधुनिक काळापयंि नवचारविंािंी माडंलेवया नवचाराचंा िोडर्कयाि आढावा 
घेिे फलदायी ठरेल.[अँड्र्यू  हॅकर. पोमिंमिकिं मिअरी (न्सयूयॉकय , मकॅनमलि, १९६१) या गं्रिाि असा आढावा उत्कृष्टपिे घेिला आहे.]  

 

प्िेटो ते मार्कसय 
 

प्लेटोला अनर्भपे्रि असलेवया आदिय समाजाि न्सयायाच्या अंमलबजाविीइिकेच सामानजक स्िैयय व 
अंिगयि निस्ि यािंा महत्त्व होिे. ही वैनिष्ट्ये डोळयासमोर ठेविूच त्यािे ित्त्वज्ञ-राजाचं्या आनधपत्याखालील 
समाजाचे नचत्र रंगनवले. प्लेटोच्या डोळयासमोर जो समाज होिा त्याची बाधंिी जाििू बुजूि वगीय पद्धिीची 
कस्वपलेली होिी. त्या समाजािील सवय िागनरक गार्षडयन्सस (पालक), ऑस्र्कझनलयरीज (साहाय्यक), आनि 
वकय सय (श्रनमक) या िीिपैकी कोित्यािरी एका वगाि समानवष्ट होिार होिे. पालक-वगाि परि िास्िे आनि 
नबगर िास्िे असे दोि गट राहिार होिे. प्रत्येक प्रमुख िराला त्यािे निनिि व स्विंत्र काये िेमूि नदली होिी. 

 
िासक बिण्यास लागिारी गुिसंपदा सवानधक प्रमािाि अंगी असिाऱ्या व्यर्किी पालकवगािच 

जन्समाला येिील असे िाही, दुसऱ्या दोि वगािील मािानपत्याचं्या पोटी देखील त्या जन्समाला येिे िर्कय आहे, 
हे प्लेटोला जािवले होिे. म्हिूि वगीय स्िाि वारिािे, विंपरंपरागि कोिास नमळू िये, सवय वगांमधील 
मुलािंा आपवया अंगचे उपजि गुि प्रकट करण्याची समाि सधंी पनरपूिय स्वरूपाि नमळावी, आनि ज्याच्या 
त्याच्या अंगच्या गुिापं्रमािे योग्य िी र्भनूमका पार पाडिा येण्यासाठी आव यक िे प्रनिक्षि नमळाव ेअिी 
व्यवस्िा त्यािे आपवया आदिय समाजाि कस्वपली. आदियपद्धिीिे निवड व प्रनिक्षि झावयास पालकािंा 
निरंकुि सत्ता बहाल करिे समियिीय ठरेल असे प्लेटोचे मि होिे. कटटंुनबक आप-पर र्भाविेिूि भ्रष्टाचार 
जन्समाला येिो ही गोष्ट लक्षाि घेऊि, पालकवगािील व्यर्किींिा व्यस्र्किगि स्वरूपाि कुटंुब करण्याची सवड 
त्यािे िाकारली. या वगािील कोित्याही सर्भासदािे “नकमाि गरजेच्या वस्िू सोडूि कोििीही खाजगी 
मालमत्ता बाळगू िये.” या ित्त्वाचा आग्रह धरला. स्विःच्या मालमते्तच्या रक्षिाच्या दृष्टीिे धोरिे आखण्याचा 
मोह मग त्यािंा पडिार िाही, सवय लक्ष सामानजक कवयािावर कें निि करिे त्यािंा िर्कय होईल, अिी त्याची 
धारिा होिी. 

 
सत्तावाटपाच्या दृष्टीिे पानहवयास आत्यनंिक नवषम िर असलेला समाज प्लेटोिे कस्वपला ही गोष्ट 

स्पष्ट आहे. परंिु, त्याचवळेी हे लक्षाि ठेनवले पानहजे की, सपूंिय समाि सधंी, खाजगी मालमते्तचे संपूिय 
उच माटि, समाजाच्या कवयािाची एकलक्ष्यी आस्िा, ही त्या समाजािील राज्यकत्या वगाची व्यवच्छेेदक 
वैनिष्ट्ये असिार होिी.  

 
सामानजक नवषमिेसबंंधीच्या नवचाराचं्या इनिहासाि ॲनरस्टॉटलच्या ‘पॉनलनटर्कस’ या गं्रिाला 

िेवढेच महत्त्व आहे. त्यािे म्हटले आहे:  



 

 

अनुक्रमणिका 

 

“प्रत्येक राज्याि िीि वगय असिाि: एक वगय खूप श्रीमिं असिो, दुसरा वगय खूप गरीब असिो. आनि 
निसरा मधला असिो. पनरनमििा आनि मध्यममागीपिा या गोष्टी सवाि चागंवया हे सवयमान्सय आहे. म्हििू 
दैवविात् नमळिाऱ्या गुिाचंी देिगीही पनरनमि प्रमािािच लार्भावी हे वास्िनवक उत्तम. त्या स्स्ििीि 
नववकेाला अिुसरण्यास मािसे सवाि अनधक अिुकूल असिाि. परंिु, सौंदयय, िर्किी, कुल आनि संपत्ती 
याबाबिीि अपनरनमि देिगी लार्भलेवया व्यर्किींिा, ककवा अत्यंि गरीब असलेवया, ककवा कमालीच्या दुबळया 
असलेवया, ककवा पनिि अवस्िेि असलेवया व्यर्किींिा नववकेाला अिुसरिे फार कठीि जािे. पनहवया 
गटािील मािसे कहस्त्र व जुलमी सत्ताधीि होिाि िर दुसऱ्या गटािील मािसे ठक व मवाली बििाि.” 
[ॲनरस्टॉटल, पॉनलनटर्कस (न्सयूयॉकय , मॉडिय लायब्ररी १९४३) प.ृ १९०] 

 
कूळ, िारीर बळ आनि संपत्ती याबाबिीि आढळिारी नवषमिा सुससं्कृि, साय िासि नटकविू 

धरण्याच्या आनि सूज्ञ व संयमी स्वर्भावाच्या प्रजेची घडि करण्याच्या कामी आड येिे का, निचा या दोि 
गोष्टींवर कसा पनरिाम होिो हा प्र ि अँनरस्टॉटलला रे्भडसावीि होिा हे स्पष्ट नदसिे. निरनिराळे वगय मिदाि 
कसे करिाि यासारख्या, सामानजक िराचंा व राजकारिाचा असलेला अन्सयोन्सय संबंध स्पष्ट करिाऱ्या 
प्र िाचंा अायास अिाच स्वरूपाच्या समस्यािंी निगनडि असिो. 

 
उच मिीच श्रेिींमध्ये मािसाचंी व्यवस्िा लावण्याची योग्य रीि घालूि देण्यावर सेंट टॉमस व सेंट 

ऑगस्टीि या दोघाचंाही सारखाच कटाक्ष होिा. सत्ता, मालमत्ता व प्रनिष्ठा याबाबिीि सवय काळािील सवय 
नठकािच्या मािवी समाजामंध्ये सुस्पष्ट व वैनिष्ट्यपूिय उिरंड व रे्भदारे्भद का नदसूि यावा याचे आकलि 
करण्याची दोघािंाही सारखीच नजज्ञासा होिी. ‘नध नसटी ऑफ गॉड’ मध्ये सेंट ऑगस्टीििे दीिदनरिी 
लोकाबं्दलल म्हटले आहे:  

 
‘आपवया कमािे आनि िालायकीिे िे दीिदनरिी बिलेले असिाि त्या प्रमािाि त्याचंी िी अवस्िा 

असावी ही एक न्सयाय्यच गोष्ट असिे; आनि म्हिूि त्याचें दैन्सयदानरद्र्यच त्यािंा एक सुव्यवस्िेि ठेवि असिे. 
(ई्रनिर्षमि) िैसर्षगक व्यवस्िेिी मेळ राखण्यािे लार्भिारी मिःिािंी त्यािंा नमळाली िसिी िर आहे 
त्यापेक्षा त्याचंी अवस्िा अनधक केनवलवािी झाली असिी.’ [सेंट ऑगस्टीि, ‘नध नसटी ऑफ गॉड’ (न्सयूयॉकय , मॉडिय लायब्ररी 
१९५०); पृ. ६९०] 

 

ॲनरस्टॉटल आनि मनॅकआव्हेली याचं्याि सुमारे दोि हजार वषांचे अिंर आहे. परंिु ॲनरस्टॉटल 
आनि इटानलयि रेिेसान्ससच्या कालखंडािील हा प्रनिर्भाविं या दोघाचं्या नजव्हाळयाचे नवषय सारखेच आहेि. 
राज्य करण्यास कोण लायक असिाि, आनि कोित्या प्रकारच्या राज्यव्यवस्िेमधूि सुव्यवस्िा, सुख, 
समृद्धी व सामथयय निमाि होईल हेच प्र ि मनॅकआव्हेलीिे उपस्स्िि केले. श्रेष्ठीवगय व सामान्सयजि याचं्यािील 
ििाव हे संघनटि समाजाचे कायमचे वैनिष्ट्य असिे असे मनॅकआव्हेलीला आढळूि आले. या ििावाच्या 
जोडीला श्रेष्ठी लोकािंा सामान्सय जिाचंी र्भीिी वाटि असिे िर श्रेष्ठींच्या ब्दलल सामान्सय जिाचं्या नठकािी 
मत्सर आढळिो, त्याचं्या जुलमी सते्तची दहिि आढळिे, असे त्याला नदसूि आले. परंिु पूवीच्या अिेक 
ित्त्वज्ञापेंक्षा मनॅकआव्हेलीला लोकिाही राज्यव्यवस्िेि अनधक गुि नदसि होिे, कारि लोकाचें सामुदानयक 
निियय राजाचं्या नििययापेक्षा अनधक िहािपिाचे असण्याचा संर्भव असिो अिी त्याची धारिा होिी. 
‘नडस्क्र्षसस’ या गं्रिाि त्यािे म्हटले आहे:  

 
‘पारख करण्याच्या लोकाचं्या कुविीब्दलल बोलावयाचे िर, सारख्याच बनुद्धमते्तच्या दोि वर्कत्याचं्या 

िोंडूि नर्भन्न उपाययोजिाचंी िे निफारस ऐकिाि िेव्हा सव्त्कृष्ट उपायाच्या बाजूिे लोकािंी मि नदले िाही 
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असे फारच क्वनचि प्रसंगी घडलेले आढळिे. कािावंर पडिाऱ्या गोष्टींमध्ये िीरक्षीरनववके करण्याची त्याचंी 
कुवि यावरूि नसद्ध होिे. धैयय ककवा िादृि स्वािय याचंा संबंध येिो त्या बाबिीि त्याचंी कधी कधी नदिार्भलू 
होि असली िरी, राजादेखील स्विःच्या नवकाराचं्या आहारी जािोच आनि राजाचे नवकार प्रजेच्या मािािे 
नकिीिरी अनधक प्रबळ असिाि.’ [निकोलो मनँकआव्हेली ‘नध नप्रन्सस अँड नध नडस्कोर्षसस’ (न्सययूॉकय ; मॉडिय लायब्ररी, १९४०) पृ. १६३.]  

 

लोकाचं्या नववकेिीलिेब्दलल मनॅकआव्हेलीला अिेक िकंा होत्या हेही खरे आहे. र्भाविेच्या र्भराि 
वियि करण्याकडे जििेचा कल असिो, आनि प्रजासत्ताक राज्यकारर्भारासाठी त्याचें प्रदीघय निक्षि होण्याची 
आव यकिा असिे असे त्याचे मि होिे. सते्तची पदे र्भषूनवण्याची उपजि योग्यिा असलेवयािंा पुढे येण्याची, 
र्भरिी होण्याची व प्रनिक्षि नमळण्याची समाि संधी उपलब्ध असेल िर सत्तापदासंाठी सवानधक पात्र 
व्यर्किींची निवड होिे असे त्याचे प्रनिपादि होिे. स्पधेची संधी समाि असेल, आनि अिा समाि सधंीवर 
आधारलेवया स्पधेिूि पनरस्स्ििीिील नवषमिा निमाि होि असेल िर िी नवषमिा वैध व वाछंेिीय माििाऱ्या 
समाजाचे वियि ‘खुला समाज’ असे केले जािे. आपवया किृयत्वाच्या जोरावर इिराचं्या पढेु जाण्याची, 
असमाि होण्याची, सवांिा सारखीच सधंी वा मोकळीक देिारा या अिािे ‘खुला’ हा िब्दप्रयोग येिे केलेला 
असिो. ज्या खुवया समाजाचा पुरस्कार आज सरास केला जािो, त्या अिा खुवया समाजाचा उद घोष 
मनॅकआव्हेलीिे केला होिा असे िोडर्कयाि आपि म्हिू िकिो. अिा समािसंधीच्या अर्भावी एकेका नपढीि 
असलेले बनुद्धमते्तचे सुप्ि व गुप्ि धि प्रकट ि होऊ िकवयािे बरेचसे वाया जािे. 

 
िॉमस हॉब्सिे मािवानवषयीचे एक िवचे दियि राजकीय नवचाराच्या के्षत्राि प्रनवष्ट केले. मािवमात्र 

इिूिनििूि सवयत्र सारखाच असिो यानवषयी, त्याच्या इिर कोिाही पूवयकालीिापेक्षा हॉब्सची पक्की खात्री 
होिी. सत्ता व नविषेानधकार याचं्या के्षत्रािवया नवषमिेची जागा समिेिे घेिली पानहजे, असा याचा हॉब्सच्या 
दृष्टीिे स्वार्भानवक अिय होिा. सत्ता व नविषेानधकार नमळनवण्यासाठी सवय व्यर्किी सारख्याच इच्छुेक असिाि, 
आनि जीविािील श्रेयस्कर गोष्टींचा त्याचंा हव्यास सारखाच ि सपंिारा असिो, असे त्याचे प्रनिपादि होिे. 
काही नियमाचें पालि करण्याचे मािसांिी मान्सय ि केवयास, सत्ता व नविषेानधकार नमळनवण्यासाठी सवांच्या 
एकसमयी चालिाऱ्या या प्रयत्िांमधूि अराजक माजेल. ‘सामानजक करार’ अिा नियमाचंा बिलेला असिो; 
या कराराच्या ििीिुसार, आपला स्वराज्याचा अनधकार लोक, स्वचे्छेेिे व एकमिािे, त्याचं्या सामानयक 
इच्छेा-आकाकं्षा व संकवप-निधार स्विःच्या ठायी धारि करिाऱ्या एका व्यर्किीच्या स्वाधीि करिाि. जी 
ई्रप्रिीि असिाि अिा ‘िॅचरल लॉ’च्या ित्त्वापंासूि आनि अिािच, प्रजेच्या समंिीपासूि निष्ट्पानदि 
केलेवया कायदेकािंूच्या चटकटीि आपली र्भनूमका पार पाडण्याचे बंधि राजावर असिे. राजाबरोबर असा 
करार करण्यास िकार देिाऱ्या अवपसंख्या व्यर्किीचे काय? िर, बहुसखं्याकंाचं्या संमिीिे िेही या कराराला 
बाधंील ठरिाि असे हॉब्सचे म्हििे होिे. 

 
अिा ‘आदिय’ समाजाि कोििेही नविषेानधकारसंपन्न वगय असिार िाहीि कारि राजाच्या लेखी 

सवांिा समाि न्सयाय या ित्त्वास त्यामुळे बाधा येईल. सवय व्यर्किींच्या जीनविनवत्ताचे रक्षि समाित्वािे होईल 
अिा पद्धिीिे राज्य करण्याि राजा अपयिी ठरला िर त्याला लोक पदच्युि करू िकिील, िसा त्यािंा 
अनधकार असेल. 

 
लॉक, बकय , बेंिमॅ (सवय इंस्ग्लि), रूसो (फ्रें च) आनि हेगेल (जमयि) हे यािंिरच्या काळािील प्रमुख 

समाजित्त्वज्ञ होि. अिुवानंिक गुिसंपदेिील फरक, सपंानदि गुिामंधील फरक, ककवा या दोन्सहींचे काही 
एक नमश्रि यापकैी कोित्याही पायावर असो, पि सामानजक वगांच्या वा िराचं्या उदयामुळे काही िीव्र व 
िािडीच्या समस्या उाया राहण्याची िर्कयिा या व इिर समाजित्त्वज्ञािंा जािवली होिी. कोित्या प्रकारचे 
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िासि या समस्यािंा सवानधक पनरिामकारक रीिीिे िोंड देऊ िकेल याब्दलल या समाजित्त्वज्ञाचं्या 
प्रत्येकाच्या स्विंत्र कवपिा होत्या. 

 
एकोनिसाव्या ििकाच्या आरंर्भापासूि, ककबहुिा अमेनरकि-फ्रें च राज्यिािंीपासूिच, 

जिसामान्सयाचंा सहर्भाग हे ज्याचें वैनिष्ट्य म्हििा येईल अिा िातं्यािंा आरंर्भ झाला होिा. सरंजामदारी 
सते्तवर आधानरि जुिी व्यवस्िा युरोपमध्ये सवयत्र कोसळि होिी. िव्या अमेनरकि प्रजासत्ताकाचा वाढनवकास 
अिपेनक्षि होिा, आनि त्यािूि प्रजासत्ताक राज्यपद्धिीच्या नठकािची क्षमिा प्रकट होि होिी. उमरावाचें 
सत्ता, सपंत्ती, सुखोपर्भोग यावंरीस नविषेानधकार ही निसगाचीच (म्हिजेच ई्रप्रिीि) रचिा आहे या 
नसद्धािंाला, जीविािील ‘श्रेयस्कर’ गोष्टींमध्ये सवय मािसािंा समाि नहस्सा नमळिे हा मािसाचा निसगयदत्त 
(म्हिजेच मािवी प्रकृिी व स्वर्भाव यािंा अिुसरूि) हक्क आहे. या आियाच्या प्रनिस्पधी नसद्धािंािंी सवयत्र 
आव्हाि नदले जाि होिे. निवाय पनिम युरोपीय समाजाचे झपायािे औद्योगीकरि होि होिे. त्यािूि सत्ता 
व संपत्ती यावंर आधारलेले, आजच्या वगािी साधम्यय असलेले सामानजक वगय उदयास आले. 

 
कािय  मार्कसय 
 

समाजाच्या वैनिष्ट्यामंध्ये प्रनिस्पधी सामानजक व आर्षिक वगािील संघषाला मार्कसयिे जेवढे 
मध्यविी स्िाि नदले आनि समाजपनरवियि घडविू आििाऱ्या वगेवगेळया िर्किींपैकी सवाि वरचढ म्हििू 
वगयसंघषाला मार्कसयिे जे स्िाि नदले िसे त्याआधी कोिीच नदले िव्हिे. िरं्भर वषांपूवी मार्कसयिे प्रनिपादि 
केलेवया नवचारप्रिालीचा सद्यःकालीि समाजिास्त्रीय नवचार नव्ावर नजिका पनरिाम झाला आहे नििका 
दुसऱ्या कोित्याच नवचारसरिीचा झालेला िाही. 

 
सुप्रनसद्ध ‘कम्युनिस्ट मनॅिफेस्टो’ च्या प्रारंर्भीच, “आजवर होऊि गेलेवया सवय समाजाचंा इनिहास हा 

वगयलढ्ाचंा इनिहास आहे” असा उद घोष मार्कसयिे उच मरवािे केला. 
 
वगय कसे निमाि होिाि? मार्कसयच्या नववचेिाप्रमािे समाजाच्या उत्पादिव्यवस्िेि व्यर्किी जी 

निरनिराळी काये व र्भनूमका पार पाडिाि त्यािूि वगय उदयास येिाि, उत्पादिाची पद्धिी आनि उत्पादिाि 
गंुिलेवयामंधील संबधं- ‘उत्पादि संबधं’-या मार्कसयच्या नवचारािील मध्यविी संकवपिा आहेि. उदारहिािय 
ििेी, हस्िव्यवसाय, कारखािदारी याचंी एकेक वैनिष्ट्यपूिय उत्पादिरीि असिे, त्या त्या रीिीिुसार 
उत्पादिाि गंुिलेवया व्यर्किी वगेवगेळया स्िािावंर असिाि आनि िी स्िािे त्याचं्यािील संबधं निनिि करीि 
असिाि. ििेीच्या र्भागाि जमीिदार आनि र्भदूास, खंडकरी, वा गुलाम; हस्िव्यवसायानधनष्ठि अियव्यवस्िेि 
महाजि व कारागीर, उत्पादकाचं्या व्यावसानयक सघंाचा सर्भासद आनि निकाऊ उमेदवार; िर 
कारखािदारी उद्योगामंध्ये र्भाडंवलदार आनि कामगार; अिी प्रनिस्पधी, नवरोधी स्िािे व नहिसंबधं सागंिा 
येिील. 

 
मालक-कामगार, जमीिदार-र्भदूास, महाजि-कारागीर, याचं्यािील संबधंाचं्या बाबिीि मोर्कयाचा 

िब्दप्रयोग ‘नवरुद्ध’ हा आहे. मार्कसयच्या दृनष्टकोिाप्रामािे, उत्पादिसाधिािंी नर्भन्नप्रकारे संबंनधि असलेवया 
मािसाचें नहिसंबधं स्वार्भानवकपिेच नवरोधी असिाि. बूज्वा र्भाडंवलदारी समाजाि, िफ्याचे प्रमाि कमाल 
ठेवण्याि आनि कामगारािंी स्विःच्या श्रमािूि निमाि केलेला ‘वाढावा’ (म्हिजेच िफा) सगळा स्विःच्या 
नखिाि घालण्याि मालकाचें नहिसंबधं गंुिलेले असिाि. स्वार्भानवकपिेच, ही “नपळविूक” कामगारािंा 
संिापजिक वाटिे. परंिु र्भाडंवलदार वगय त्याच्या आर्षिक सते्तच्या जोरावर िासिसत्ता आपवया कबजाि 



 

 

अनुक्रमणिका 

ठेवण्याि यिस्वी होिो आनि निचा उपयोग करूि कामगाराचं्या असंिोषाच्या कोित्याही पनरिामकारक 
अनर्भव्यर्किीला अडिळा आििो. 

 
कामगार जेव्हा ििखंनडि आनि असंघनटि असिाि ककवा त्याचं्या हीिदीि पनरस्स्ििीच्या 

कारिाचंी जािीव िसवयाकारिािे स्विःच्या दैन्सयाचे मूळ दूर करण्यासाठी िे नियािीलपिे झटि िाहीि, 
त्यावळेी र्भाडंवलदार अियव्यवस्िेवर व निच्या उत्पादिावर अनधकच पनरिामकारक नियंत्रि नमळनविाि. 

 
आपला एक वगेळा सामानजक वगय आहे याची खास जािीव िसिािाही ककवा त्या वगाचे समाईक 

सर्भासद या िात्यािे कोििीही सामुदानयक कृिी िे करीि िसिािाही, कामगाराचंा म्हिूि एक वगय घनटि 
होिो, बाधंला जािो ही येिे लक्षाि घ्यावयाची महत्त्वाची गोष्ट आहे. मार्कसयच्या म्हिण्याप्रमािे दोि िस्तुमनष्ठ 
कारिापंोटी कामगाराचंा वगय ियार होिो. (१) उत्पादिसाधिाचं्या संदर्भािली त्याचंी समाि आर्षिक 
पनरस्स्ििी, (२) असंिोषाची अनर्भव्यर्किी दडपण्यासाठी वापरण्याि येिाऱ्या िासिसते्तच्या समोर त्याचंी 
सापेक्षिः सारखीच दुबयलिा, ही िी दोि कारिे होि. सामानजक िराचं्या अायासाचा एक खास मार्कसयवादी 
दृनष्टकोि आहे, आनि वगांचे अस्स्ित्त्व िस्तुमनष्ठ असिे ही कवपिा हे त्या दृनष्टकोिाचे व्यवच्छेेदक लक्षि आहे. 
संपूिय सामानजक पनरस्स्ििीला आकार देण्याचे सामथयय “उत्पादिसंबधंाच्या” नठकािी असिे या अिािे 
आर्षिक अंगाच्या सामथयावर नदलेला र्भर हेही मार्कसयवादी दृनष्टकोिाचे आिखी एक खास वैनिष्ट्य आहे. 
राजकीय सत्तावाटप, जीविसरिी यासारख्या घटकाचंाही सामानजक आकृनिबधं निनिि होण्याि, 
वगावगांमधील सीमारेषा निनिि होण्यास हािर्भार लागिो हे मार्कसय अमान्सय करीि िाही. पि 
मालकीहक्कसंबधं ही नििायक पायार्भिू संरचिा आहे, आनि सत्तावाटप, सासं्कृनिक रीनिर्भािी, कटटंुनबक 
जीविपद्धिी, निक्षिपद्धिी, व इिर अिा गोष्टी या “निष्ट्पानदि” ककवा “दुय्यम” ककवा “बाह्यावरिा”च्या 
(सुपरस्रर्कचर) स्वरूपाच्या आहेि असे मार्कसयचे आग्रही प्रनिपादि होिे. मालकीबाबिच्या नवषम 
पनरस्स्ििीच्या पोटी मुळाि निमाि झालेवया रे्भदािंा पुष्ट्कळदा पुष्टी देण्याचे कायय हे बनहरंग घटक करीि 
असिाि. 

 
सामानजक िराचं्या अायासाच्या मार्कसयवादी दृनष्टकोिाि आिखी िीि सजं्ञा महत्त्वाच्या आहेि: 

वगीय जािीव, वगीय संघिर्किी, व वगीय संघषय. 
 
आपले घटक सर्भासद उत्पादिाच्या नियेि कोििी र्भनूमका पार पाडिाि आनि मालकवगािी त्याचें 

संबंध कसे आहेि याचे र्भाि एकेका वगाला होिे. हे र्भाि म्हिजेच िगीय जाणीि होय. कामगाराचं्या वगीय 
जानिविे आिखीही एक र्भाग असेल. आपवया श्रमािूि निमाि झालेवया ‘वाढाव्या’चा योग्य वाटा 
आपवयापासूि नहराविू घेऊि मालकवगय आपले िोषि कसे व नकिपि करीि आहे याचे र्भाि हेदेखील वगीय 
जानिविे अिुस्यिू आहे. आपला न्सयाय्य वाटा पदराि पडावयाचा असेल िर संघनटि सामुदानयक कृनिद्वारा 
र्भाडंवलदारी मालकवगाचे उच माटि करूिच िो नमळू िकेल हे कामगारवगाला उमगले म्हिजे कामगाराचंी 
वगीय जािीव पूिय प्रकषय पावली असे म्हििा येईल. 

 
आपला राजकीय व आर्षिक उन्दलष्टाचं्या पूियिेसाठी ज्या प्रमािाि कामगार एकत्र येऊि कृिी करिाि 

त्या प्रमािाि त्याचं्याि िगीय संघशक्ती निमाि झाली आहे असे म्हििा येईल. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

वगयसंघषाचे दोि टप्पे असिाि: (१) वगीय जािीव चागंली नवकनसि झालेली िसिे त्या काळाि, 
उत्पादि निर्षमिीमधील नह िासाठी कामगार व र्भाडंवलदारामंध्ये चालिारा अजाि संघषय हा पनहला टप्पा. 
(२) कामगारािंा त्याचं्या ऐनिहानसक र्भनूमकेची जािीव निमाि होिे आनि स्विःची पनरस्स्ििी सुधारण्यासाठी 
व अखेरीस उत्पादिसाधिाचंी मालकी हािाि घेण्यासाठी िे सामुदानयक कृिी करिाि िेव्हा दोि वगांि जो 
जािीवपूवयक व हेिुपुरस्सर संघषय होिो िो दुसरा टप्पा होय. 

 
“योग्य” पनरस्स्ििीि, म्हिजे कामगार निराि झालेले िसिील, ककवा समृद्ध परलोकवासी 

जीविाब्दललच्या धार्षमक आ्ासिािंी त्याचंी नदिार्भलू झालेली िसेल अिा पनरस्स्ििीि त्यािंा त्याचं्या 
स्स्ििीची जािीव निमाि होईल आनि पनरस्स्ििी बदलण्यासाठी िे सामुदानयक कृिी करिील ही गोष्ट 
मार्कसयच्या दृष्टीिे अपनरहायय होिी. परंिु, पुष्ट्कळदा, कामागारांमध्ये योग्य जािीव आकार घेि िाही, असे 
मार्कसयला आढळूि आले. म्हिूि त्यािे “भ्रामक जािीव”ेची कवपिा पुढे माडंली. आपला वाजवी वाटा प्राप्ि 
करूि घेण्यासाठी र्भाडंवलिाही उलिूि पाडण्याची काही आव यकिा िाही, निच्या चटकटीि आपि िो 
नमळव ू िकिो अिी धारिा बाळगूि कामगार वियि करिाि िेव्हा त्या धारिेला उ्ेदलिूि मार्कसय “भ्रामक 
जािीव” अिी संज्ञा वापरिो. र्भाडंवलिाहीचा कोित्याही रूपािला स्वीकार आनि कोित्याही प्रकारे 
र्भाडंवलिाहीिी केलेली जुळविूक मार्कसयच्या मिे “भ्रामक जानिव”ेचाच र्भाग होय.  

 
मॅर्कस िेबर 
 

सामानजक िरासंंबधंीच्या बहुिेक सवय आधुनिक समाजिास्त्रीय संिोधिाि व लेखिाि मार्कसयच्या 
नवचारािील काही अंि आनि मरॅ्कस वबेरच्या काही संकवपिा याचंा नमलाफ आढळिो. मरॅ्कस वबेर हा एक 
िामविं जमयि समाज-इनिहासकार, अियिास्त्रज्ञ व समाजिास्त्रज्ञ होऊि गेला. त्याचे प्रमुख लेखि नवसाव्या 
ििकािील पनहवया पंचवीस वषांि झालेले आहे. 

 
मार्कसयवादी नवचारसरिीच्या काही मूलर्भिू अंगािंी वबेरचे मिैर्कय होिे; सामानजक िराचं्या 

अायासकािंा सामान्सयिः वाटिे त्यापेक्षा हे मिैर्कय पुष्ट्कळच अनधक प्रमािाि आहे. सामानजक िराचं्या 
आर्षिक पलंूैिा नििायक महत्त्व असिे हे मार्कसयचे मि वबेरला नविषेेकरूि मान्सय होिे. व्यर्किीच्या वा वगाच्या 
जवळ नकिी मालमत्ता आहे यावरूि व्यर्किीला ककवा वगाला नमळिाऱ्या जीविसधंी मूलिः अवलंबूि असिाि 
असे मार्कसयप्रमािेच वबेरचे मि होिे. मात्र, मार्कसयच्या उलट, आर्षिक पनरमािाच्या जोडीला सत्ता व 
दजा/स्िाि अिी दोि पनरमािे िराचं्या संदर्भाि नवचाराि घ्यावी लागिाि असे वबेरिे प्रनिपानदले. 
मालमत्ता, सत्ता व दजा/स्िाि ह्या िीि नर्भन्न पि नियाप्रनिनियाचं्या रूपािे परस्परािंी संलग्ि असिाऱ्या 
पायार्भिू घटकाचं्या बैठकीवर कोित्याही समाजाि उच मिीच श्रेिींची वबेरच्या मिे निर्षमिी होि असिे. 
मालमते्तच्या नवषम धारिेपोटी िगग निमाि होिाि, सते्तच्या नवषम वाटपािूि राजकीय पक्ष निमाि होिाि, 
आनि दजा ककवा प्रनिष्ठा यामंधील फरकापोटी नर्भन्न नर्भन्न स्िािािुंसार गट वा िर निमाि होिाि. 

जी साधण्यासाठी व्यर्किी सानंघक प्रयत्ि करिाि अिा समाि उन्दलष्टािंी एकत्र बाधंलेवया व्यर्किी 
म्हिजे ‘जमाि’ (कम्युनिटी) असा अिय केला िर, आर्षिकदृष्ट्या एकाच वगाि मोडिाऱ्या व्यर्किी अिा 
जमािीच्याही अनिवाययपिे सर्भासद बििाि का, या मुद द्यावर मार्कसय व वबेर यांची मिे निरनिराळी आहेि. 
‘खरी’ वगीय जािीव प्रकट करण्याइिके कामगार प्रबुद्ध होिील का आनि समाि उन्दलष्टासंाठी सानंघक कृिी 
करण्याच्या अिािे त्याचंी नपळविूक करिाऱ्या व्यवस्िेनवरुद्धच्या वगयलढ्ासाठी एकवटिील हे नकिपि 
िर्कय आहे यावरूिही मार्कसय व वबेर याचं्या मध्ये मिनर्भन्निा होिी. जीविाच्या संधींमध्ये आढळिारे अंिर 



 

 

अनुक्रमणिका 

अपनरहायय नाही, या र्भनूमकेवर जेव्हा कामगार येिील, आनि हे अंिर मालमते्तच्या नवषम वाटिीमधूि व 
समाजाच्या आर्षिक रचिेमधूि निमाि झालेले आहे हे त्याला समजेल िेव्हाच कामगार एकजुटीिे सानंघक 
कृिी करिील असे वबेरचे मि होिे. 

 
सामुदानयक स्वरूपाच्या अिेक प्रकारच्या वगीय कृिी होऊ िकिाि, आनि त्यापकैी फर्कि काही 

कृिींचेच उन्दलष्ट मालकीहक्क संबंधाचं्या बाबिीिली प्रस्िानपि व्यवस्िा आमूलाग्र बदलण्याचे असिे, हे वबेरिे 
जािले होिे. कामगार “भ्रामक जानिवपेोटी” कृिी करिाि, आनि मालमत्ताधारिेची प्रस्िानपि व्यवस्िा 
उलिूि पाडण्याच्या दृष्टीिे िोकड्या कृिी िे करिाि, असे म्हििािा मार्कसयिेही ही जािीव दाखनवली होिी. 

 
जमािी अस्स्ित्वाि येण्यासाठी कोित्या िर्किींची पूियिः आव यकिा आहे याची जािीव वबेर 

दाखनविो आनि त्या दृष्टीिे प्रचनलि मािदंडािुंसार िो अनधक प्रगवर्भ समाजिास्त्रज्ञ ठरिो. आर्षिक वगय 
सामान्सयिः जमािी या सदराि मोडू िकि िाहीि, पि समाि दजामुळे ियार होिारे गट या मात्र जमािी 
बििाि असे त्यािे स्पष्टपिे म्हटले आहे. समाजािे बहाल केलेवया प्रनिष्ठेच्या ककवा मािाच्या समाि रािीच्या 
आधारावर दजािुसारी गट ियार होिाि. आनि, मालमते्तिुसार मािसाला नमळिारी प्रनिष्ठा वा माि याचं्याि 
फरक पडि असला िरी, इिर घटकही िेवढेच महत्त्वाचे असिाि. मालमते्तचे माि अनधक असवयािंिर 
प्रकट केला जािारा नदमाख आनि मािसाचा दजा याचं्याि, िािे असलेच िर, सामान्सयिः अनहिकुलवत् 
असिे असे वबेरचे प्रनिपादि आहे. मालमत्ताधारी आनि मालमत्ताहीि दोघेही एकाच सामानजक श्रेिीि 
समानवष्ट असू िकिाि आनि पुष्ट्कळदा असिािही. 

 
वबेरच्या मिाप्रमािे, मालमते्तच्या धारिेिील नवषमिेमुळे उत्कषय पावण्याच्या जीविसंधींमध्ये अंिर 

पडिे, िर दजािील नर्भन्निेमुळे जीविसरिींमध्ये फरक पडिो. निरनिराळया सामानजक दजाचे गट 
एकमेकािंी िुटकपिे वागिाि. जीविसरिीमधील नर्भन्निा हा महत्त्वाचा घटक त्याच्या बुडािी असिो. 
वबेरच्या मिाप्रमािे, गटािंा जो दजा प्राप्ि होिो िो त्यािंी मुख्यत्वेकरूि हस्िगि केलेला असिो, स्विः 
आपवयाकडे खेचिू घेिलेला असिो. ही गोष्ट िे किी करिाि? िर आपवयाला अमूक एक प्रकारचा 
मािसन्समाि नमळाला पानहजे असा दावा िे पुढे करिाि आनि त्या दाव्यािी सुसंवादी िलैीपूिय रीिीर्भािी आनि 
त्याच्यापुरत्याच सीनमि अिा सामानजक नियाकमांच्या द्वारा आपला दावा खरा करिाि. आधुनिक 
समाजामंध्ये सामान्सयिः श्रिेी-गटािंा कायद्याचा आकार िसिो. परंिु, कमीअनधक आर्षिक सत्ता सपंादूि 
आपले सामानजक स्िाि बळकट केवयािंिर आपवया दजास अिुरूप नविषेानधकार िे कायद्यािे नमळविू 
घेिाि. िोडर्कयाि म्हिजे, मार्कसयप्रमािेच वबेरिेही, श्रिेी-गट ियार होण्याच्या आनि एकेका श्रेिी-गटाची 
पृिगात्मिा आनि नविषेानधकार याचं्या सीमारेषा दृढ होण्याच्या प्रनियेि मालमते्तिील नवषमिेला असलेले 
मूलर्भिू महत्त्व मान्सय केले होिे. मार्कसयपासूि वबेरचे वगेळेपि दोि गोष्टींमध्ये सागंिा येिे. वबेरिे श्रेिी-
गटािंा मार्कसयपेक्षा अनधक महत्त्व नदले, आनि आर्षिक वगांच्या सर्भासदामंध्ये जमािर्भाविेचा नवकास होण्याची 
व एकूि समाजव्यवस्िेनवरुद्धच एकवटूि कृिी करण्याच्या गरजेब्दलल समाईक जािीव निमाि होण्याची 
िर्कयिा त्यािे मार्कसयपेक्षा कमी मािली. 

 
एकत्र येण्याच्या ज्या निसऱ्या प्रकाराला वबेरिे प्राधान्सय नदले आहे िो म्हिजे राजकीय पक्ष होय. 

सते्तचे वाटप समाजाि ज्या प्रकारे झालेले असिे, त्यािूिच आर्षिक वगय, श्रिेी-गट व राजकीय पक्ष या निन्सही 
गोष्टी निमाि होि असवया िरी वबेरच्या मिाप्रमािे, राजकीय पक्ष काही नििायक बाबिींि आर्षिक वगय व 
श्रेिी-गट याचं्यापेक्षा नर्भन्न असिाि. वगांचा मुख्यािय आर्षिक असिो, िर श्रिेी-गटाचंा माि हा असिो, आनि 
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‘राजकीय पक्ष सते्तच्या “घराि” राहिाि.’ ज्या समाजाची बुनद्धनिष्ठ नियमानंधनष्ठि व्यवस्िा लावलेली असिे 
आनि “सुव्यवस्िा राखण्यासाठी मािसािंी सज्ज अिी यंत्रिा असिे” त्या समाजािच राजकीय पक्ष उदयास 
येऊ िकिाि. कारि “ह्या यतं्रिेवर प्रर्भतु्व प्रस्िानपि करिे आनि पक्षअिुयायािंी िी यंत्रिा िर्कय िर र्भरूि 
टाकिे हेच िेमके पक्षाचें उन्दलष्ट असिे”. [एच्. गर्भय आनि सी. राइट नमवस, फ्रॉम मॅर्कस वबेर (न्सययूॉकय ; ऑर्कसफडय युनिव्हर्षसटी पे्रस, 
१९५८), पृ. १९४.] 

 

वगय, श्रेिी-गट व पक्ष याचं्याि वबेरला निकटचा संबधं आढळूि आला. िो सबंंध त्यािे पुढीलप्रमािे 
वियि केला आहे : 

  
‘...“वगीय रचिा” ककवा “श्रेिींमधील नवर्भागिी” यािूि निनिि होिाऱ्या नहिसंबधंाचें प्रनिनिनधत्व 

पक्ष करू िकिाि, आनि त्यािुसार िे त्याचें अिुयायी या दोहोंपकैी एका गटािूि र्भरिी करू िकिाि. पक्ष 
हे केवळ एकाच वगाचे वा श्रिेीचे प्रनिनिनधत्व करिारे असण्याची आव यकिा िसिे, आनि बहुधा िे िसे 
िसिाि’. 

 
िोडर्कयाि, वबेरच्या दृनष्टकोिािुसार समाजाि आपवयाला िीि प्रकारचे सामानजक समुदाय 

अस्स्ित्वाि असवयाचे आढळिे. जागरूक एकात्मिा व ध्येयाचंी समाििा हे गुि त्याचं्यािं सारख्या प्रमािाि 
आढळि िाहीि. िसेच, ज्या प्रकारचे सामानजक श्रेय वा लार्भ पदराि पाडूि घेण्यािी त्यािंा मुख्य कियव्य 
असिे त्यािही फरक असिो. अिा रीिीिे, वगाचे लक्ष्य आर्षिक, श्रेिीचे सन्समाि, आनि पक्षाचे सत्ता हे असिे. 
पुष्ट्कळदा एकच व्यर्किी एकाच वळेी आर्षिक लक्ष्यप्राप्िीच्या दृष्टीिे एका वगाची, सन्समािाच्या दृष्टीिे वगेळया 
श्रेिी-गटाची, आनि सत्तासंपादिाच्या दृष्टीिे निसऱ्या पक्षाची सर्भासद असवयाचे आढळिे. कधी कधी, नविषे 
पनरस्स्ििीि, आर्षिक वगय, श्रिेी-गट आनि राजकीय पक्ष याचं्या सीमारेषा जवळ जवळ सारख्याच असवयाचे 
आढळिे. परंिु अिेक िर्कयिापंैकी ही केवळ एक िर्कयिा असिे. 

  
मार्कसय व वबेर याचं्या नवचाराचंा आपि इिर्कया नवस्िारािे परामषय घेिला; कारि सामानजक िराचं्या 

घडिीच्या सवय आधुनिक अायासकाचं्या र्भनूमकेि या दोि मूलग्राही नवचारविंाचं्या दृनष्टकोिाचंा कोित्या िा 
कोित्या स्वरूपाचा सयंोग आढळिो. 

 
अणिकडीि अमेणरकन समािशास्त्रज्ञ 
 

अमेनरकेिील समाजिास्त्रज्ञाचं्यापकैी सामानजक िराचं्या घडिीचा अायास करिाऱ्या प्रमुख 
अायासकाचं्या नवचारावंर व लेखिावर मार्कसय व वबेर याचंा प्रर्भाव आपवयाला सहजपिे नदसूि येिो. या 
के्षत्रािील पनहले मोठे िाव बहुधा रॉबटय कलड याचें घ्याव ेलागेल. कलड याचें ‘नमडलटाऊि’ १९३० साली 
प्रनसद्ध झाले. गावसमाजािील राजकीय, सामानजक, िकै्षनिक, व धार्षमक संस्िावर आर्षिक सते्तचा कसा व 
नकिी आघाि होिो याचे नवश्लेषि एका प्रानिनिनधक स्वरूपाच्या अमेनरकि गावाच्या संदर्भाि सादर करिारा 
अमेनरकि समाजिास्त्रािला हा पनहला महत्त्वाचा गं्रि होय. कलड याचं्या र्भनूमकेि मार्कसय व वबेर याचं्या 
नवचाराचें सढळ नमश्रि आढळिे. 

 
सामानजक िराचें दुसरे िामविं अमेनरकि अायासक डब्वयू. लॉईड वॉियर हे होि. ईिान्सय 

अमेनरकेच्या र्भागािील एका गावाच्या सामानजक रचिा व गावसमाजािील वगेवगेळया घटकगटाचें कायय या 
अंगािे केलेवया व “याकंी नसटी” या िावािे प्रनसद्ध असलेवया त्याचं्या अायासमानलकेिे अमेनरकेि 
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समाजिास्त्राि सामानजक िराचं्या अिुर्भवप्रामाण्यनिष्ठ अायासाला प्रारंर्भ झाला. वबेरला अिुसरूि वॉियर 
यािंी सन्समाि व दजा यावंर आधानरि श्रेिी गटांवर र्भर नदला. खरोखरीच्या ककवा मािलेवया समाि 
सामानजक दजाच्या आधारावर समाजािील वगेवगेळे र्भाग परस्परािंी किी वागिूक करिाि याचे आकलि 
करण्याचा त्यािंी प्रामुख्यािे प्रयत्ि केला. नवनर्भन्न सामानजक व आर्षिक पनरस्स्ििीिील अमेनरकि लोक 
एकमेकाकंडे कोित्या दृष्टीिे पाहिाि, किाच्या आधारावर िे एकमेकाचंा दजािुिम ठरनविाि, कोििी 
कसोटी लाविू िे परस्परािंा सहर्भाग देिाि ककवा देि िाहीि, या प्र िाचंी उत्तरे िोधण्यासाठी वॉियर यािंी 
व त्याचं्या नवद्याथयांिी पुष्ट्कळच पनरश्रम घेिले आहेि. 

 
सामानजक िरानंवषयी अमेनरकेि जे अायास झालेले आहेि त्यामंध्ये िावलटनकक व प्रनिष्ठा याचं्यावर 

र्भर नदला जािो याचे श्रेय इिर कोिाहीपेक्षा वॉियर यािंा अनधक आहे. निक्षि, निवास, नमळकि, व कटटंुनबक 
पा्यर्भमूी अिा नवनवध कसोया वापरूि अमेनरकि लोक एकमेकाचंी सामानजक योग्यिा पारखिाि, आनि 
निला अिुसरूि िे कोिािी मतै्री वाढवावयाची ककवा आपवया मुलाबाळािंा कोिामध्ये नमसळू द्यावयाचे हे 
ठरनविाि असे वॉियर याचें मि झाले. याचं्या आधारे स्िानदशगक िैमशष्ट्ट्याचा एक प्रमामणत मनदेशाकं 
(स्टॅन्सडडय इंडेर्कस ऑफ स्टेटस कॅरॅर्कटनरस्स्टर्कस) बिनवण्याचा त्यािंी प्रयत्ि केला. 

 
सामानजक िराचं्या बुडािी असलेवया ‘आत्मनिष्ठ’ निकषावंर वॉियर यािंी र्भर नदला. आपवया व 

इिराचं्या पनरस्स्ििीनवषयी, “योग्यिे” नवषयी व्यर्किी कसा नवचार करिाि, याला त्यािंी महत्त्व नदले. नर्भन्न 
उत्पन्नपािळीसारख्या वस्िुनिष्ठ निकषावंर त्यािंी कमी र्भर नदला. इिे िे मार्कसयच्या अगदी नवरोधी अिी 
र्भनूमका घेिाि. आत्मनिष्ठ घटकावंरील वॉियर याचंा र्भर, श्रेिीगट आर्षिक वगांिी समव्याप्ि वा एकरूप 
िसिाि या वबेरप्रिीि नवचाराचंी आठवि करूि देिारा आहे. 

 
वॉियर यािंी प्रिम वापरलेवया संिोधिपद्धिी व िंते्र याचंा प्रसार िर झालाच. प्रनिष्ठचे्या निडीवरील 

स्िािाप्रमािे पडिाऱ्या िराचंा नमळूि अमेनरकि समाज बिलेला आहे ही अमेनरकि समाजाब्दललची प्रचनलि 
मान्सयिा हा देखील त्याचं्या संिोधिाच्याच प्रर्भावाचा र्भाग आहे. प्रनिष्ठेच्या दृष्टीिे ज्यािंा समाि गुिाकं 
नमळिाि त्या सवांचा समाविे एका िराि होिो अिी ही पायार्भिू माडंिी आहे. प्रनिष्ठेच्या संबधंािील 
गुिाकंावंरूि िर पडिाि अिी वॉियर याचंी धारिा असवयामुळे त्यािंी सामान्सयिः केली जािे त्याप्रमािे, दोि 
ककवा िीि वगांमध्ये अमेनरकि समाजाची नवर्भागिी केली िाही. अमेनरकि समाजाची सहा िरामंध्ये वॉियर 
यािंी नवर्भागिी केली, आनि वॉियरपद्धिीिे केलेवया खास वैनिष्ट्यपूिय अायासामंध्ये आपवयाला उच म उच म, 
व कनिष्ठ उच म वगय, उच म-मध्यम व कनिष्ठ-मध्यम वगय आनि उच म-कनिष्ठ व कनिष्ठ-कनिष्ठ वगय अिा सहा िराचंा 
निदेि आढळिो. 

 
सामानजक िरानंवषयीच्या अमेनरकि संिोधिावर निसरा प्रर्भाव सी. राइट नमवस याचंा आहे. ‘नध 

पॉवर एनलट’ या गं्रिाि सामानजक संबधंाचं्या संदर्भाि सत्ता ही मध्यविी संकवपिा असूि, निदाि अमेनरकि 
समाजाि िरी आर्षिकदृष्ट्या लार्भदायी स्िािावंर असण्यािे पनरिामकारक सत्ता प्राप्ि होिे, असे नमवस 
यािंी प्रनिपादि केले आहे. धनिक श्रेष्ठी लष्ट्करािील श्रेष्ठींिी (म्हिजे लष्ट्करी उच मानधकाऱ्यािंी) 
हािनमळविी करिाि, एक खास नविषेानधकारसंपन्न गट म्हिूि स्विःकडे पहािाि, श्रेष्ठींमध्ये ि मोडिाऱ्या 
लोकापेंक्षा आपले नहिसंबधं श्रेष्ठिर व निराळे आहेि असे माििाि, आनि त्याचंा एक सत्ताधारी श्रेष्ठी वगय 
ियार होिो असे नमवस याचें प्रनिपादि आहे. धनिक श्रेष्ठी, लष्ट्करी श्रेष्ठी व सत्ताधारी श्रेष्ठी या िीि श्रेष्ठींचे 
संयुर्कि निियय अमेनरकेच्या सामानजक, आर्षिक व राजकीय धोरिामंध्ये प्रनिकबनबि झालेले आढळण्याकडे 
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कल नदसिो असे नमवस म्हििाि. त्या त्या वळेी जो प्र ि उपस्स्िि असेल त्यावर या िीि श्रेष्ठी गटापंैकी 
कोिाचा प्रर्भाव नकिी पडेल हे अवलंबिू राहिे. प्रर्भावाच्या बाबिीि वगेवगेळया प्र िावंर वगेवगेळे संनमश्रि 
आढळूि येिे. 

 
आर्षिक सत्ता व राजकीय सत्ता याचं्यामधील निकट संबधं मार्कसय व वबेर या दोघािंीही दाखनवला 

होिा, आनि एका नववनक्षि गावाच्या सामानजक जीविाचं्या संदर्भाि कलड यािंी िो नवस्िारािे नवश्लनेषि 
करूि दाखनवला होिा, या गोष्टी वर येऊि गेवया आहेि. नमवस याचं्या लेखिािे या दृनष्टकोिास नमळालेवया 
पुष्टीिे सामानजक िराचंा अायास करण्याचा हा दृनष्टकोि प्रनिष्ठा पावला असूि वॉियरिा अिुसरूि “िाव 
लटनककात्मक” दृनष्टकोि पत्करिाऱ्यािंी िो िीव्र नवरोध दियनविारा आहे. िरीदेखील आज या नवषयाि 
संिोधि करिारा कोिीही उत्पन्न व निक्षि अिा केवळ वस्िुनिष्ठ निकषावंर, ककवा लोकाकंडूि बहाल केवया 
जािाऱ्या माि व िावलटनकक यासारख्या केवळ आत्मनिष्ठ निकषावंर अवलंबूि रहाि िाही. सामानजक 
िराचं्या बहुिेक सवय अिुर्भवप्रामाण्यनिष्ठ अायासामंध्ये वस्िुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ अिा दोन्सही प्रकारच्या 
मापिकसोयाचंा उपयोग केला जािो. अमेनरकेिील सामानजक िराचंी घडि केवळ आर्षिक नहिसंबधंी 
गटािुंसार, वा श्रिेी गटािुंसार, वा राजकीय नहिसंबधंी गटािुंसार झालेली आहे या मुद्द्यावर अमेनरकि 
समाजिास्त्रज्ञामंध्ये मिैर्कय िाही. 

 
अमेनरकि समाजािील िरपद्धिीच्या नवश्लेषिाि सव्च म महत्त्वाचे म्हिूि दोि प्र ि पुढे आलेले 

आहेि. पनहला प्र ि असा की, अमेनरकेच्या संदर्भाि सामानजक वगय ही अियपूिय कोटी म्हििा येिे का, की 
नविषे नहिसबंंध आपलेसे करूि दबाव आििाऱ्या उत्पादकाचं्या संघटिा, ग्राहक संघटिा, िकै्षनिक ससं्िा, 
नवनवध सापं्रदानयक धार्षमक संघटिा, इत्यादी प्रकारच्या गटामंाफय ि व ‘लॉबीं’ च्या माफय ि अमेनरकि लोक 
आपली उन्दलष्टे साध्य करण्यासाठी कृिी करिाि असे म्हििे अनधक अियपूिय होईल? दुसरा महत्त्वाचा प्र ि 
सामानजक चलिवलिाच्या बाबीिी निगनडि आहे. एका िरािूि दुसऱ्या िराि व्यर्किीचे जे स्िलािंर 
चाललेले असिे त्यास उ्ेदलिूि आपि सामानजक चलिवलि म्हिि आहोि. उत्कषाच्या वाटा पुरुषािी 
व्यर्किींिा खुवया असलेली र्भमूी हे आजही अमेनरकेचे वैनिष्ट्य आहे असे म्हििा येईल का, हा दुसरा 
महत्त्वाचा प्र ि आहे. 

 
वगाचे अस्स्ित्व माििे अियपूिय होईल का आनि वगांच्या निडीवर वर चढूि जािा येण्याच्या िर्कयिा 

आज नकिपि उरवया आहेि या दोन्सही प्र िाचंी उत्तरे आपि िब्दाचं्या व्याख्या किा करिो, कोित्या 
प्रकारची कृिी आपवया नवचाराधीि आहे, कोित्या प्रकारच्या नकिी प्रमािािवया चलिवलिाचे आपि 
नवश्लेषि करिो यावर अवलंबूि आहेि. 

 
या दोि प्र िािंी पूियपिे संबद्ध िव्हे, पि सामानजक िराचं्या घडिीसंबधंीच्या नवचाराचं्या व 

नसद्धािंिाच्या मुख्य धारेिच समानवष्ट असिारे नवचारमंिि िामानंकि समाजिास्त्रज्ञ टालकॉट पासयन्सस यािंी 
केले आहे. मरॅ्कस वबेर याचें िे एक प्रमुख र्भाष्ट्यकार असूि, स्विःही एक प्रर्भाविाली नसद्धािंी आहेि. 
सामानजक िराचं्या नवषयी अगदी सावयनत्रक स्वरूपाि लागू पडिाऱ्या सामान्सय नवधािाचंी एक समग्र माडंिी 
करण्याचा पासयन्सस यािंी केलेला प्रयत्ि ही या नवषयाि त्यािंी टाकलेली मुख्य र्भर आहे. 

 
निरनिराळया सामानजक घटकाचें केले जािारे, त्याचं्या वायाला येिारे िैनिक मवूयाकंि वगेवगेळे 

असिे. परस्परसापेक्ष नर्भन्न मूवयाकंि हा कोित्याही समाजािील िराचं्या घडिीचा गार्भा असिो असे पासयन्सस 
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याचें मि आहे. मूवयाकंिासाठी वापरावयाच्या कसोयाचं्या बाबिीि वॉियरप्रिीि र्भनूमकेचा पासयन्सस मोठ्या 
प्रमािावर अंगीकार करिाि, आनि इिराकंडूि होिारे आत्मनिष्ठ मूवयमापि हा श्रेिी निनिि होण्याचा िसेच 
िराचं्या घडिीचा पाया असिो असे िे माििाि. ज्या वगेवगेळया निकषाचं्या आधारे मूवयमापि होऊ िकिे 
त्यापैकी मालमत्ता हा केवळ एक निकष आहे, असा युस्र्किवाद िे वॉियर यािंा अिुसरूि करिाि. समाजाि 
निरनिराळे िर अस्स्ित्वाि येिे अपनरहायय आहे ही कवपिा वॉियर याचं्या प्रनिपादिाि अिुस्यूि आहे. ही 
कवपिा पासयन्सस अनधक नवकनसि करिाि. समाईक हेिू व मूवये याचं्या पूियिेसाठी केवया जािाऱ्या कृिीच्या 
व्यूहरचिा म्हिजेच समाज, कारि हा व्यूह बाजूला केला िर समाज अिी काही वगेळी गोष्ट अस्स्ित्वाि 
असवयाचे दाखविू देिा येि िाही, अिी मुळी समाजाची व्याख्याच आहे. चागंले-वाईट, बरोबर-चूक, श्रेष्ठ-
कनिष्ठ या प्रकारचे िैनिक मूवयाकंि आनि निवाडा ही साऱ्याच समाजाचं्या धारिेची अनिवायय ििय आहे. याच 
कारिािे समाजधारिेसाठी िराचंी निर्षमिी ही घडूि आलीच पानहजे अिी गोष्ट आहे असे एक गर्षर्भि सूचि 
वबेरच्या माडंिीि आहे त्याचा आनवष्ट्कार व नवस्िार पासयन्सस यािंी केला आहे आहे. ज्या गुिाचंी समाज सवाि 
अनधक ककमि करिो िे गुि प्रकट करिाऱ्यािंा, िसेच अत्यंि मटनलक काये पार पाडिाऱ्यािंा सवाि वनरष्ठ 
स्िाि समाजाकडूि नमळण्याची िर्कयिा असिे. कोित्या पनरस्स्ििीि वा संदर्भाि कोित्या गुिाचं्या वा 
कामनगरींच्या संचाची समाज अनधक ककमि करील त्याची स्पष्टिा पासयन्सस करिाि आनि पनरस्स्ििीची वा 
संदर्भांची वगयवारी िे करिाि. एखाद्या समाजािे आपवयापुढे कोििे मुख्य उन्दलष्ट ठेवले आहे, कोित्या नदििेे 
त्याची “धडक”आहे त्याच्या अिुषंगािे संदर्भांची वगयवारी त्यािंी केली आहे. उदाहरिािय, वानंछेि ध्येय 
गाठण्यास समाज कनटबद्ध आहे की, ध्येयपूिीि उिीव रानहली िरी चालेल पि समाजाचे संघट्टि नटकले 
पानहजे, समाजाि सामरस्य नटकले पानहजे यावर समाज र्भर देऊ इस्च्छेिो, हे लक्षाि घेऊि ही वगयवारी 
पासयन्सस करिाि. सामानजक िराचंा प्रकार आनि समाजाची िरामंध्ये नवर्भागिी होण्याचे प्रमाि याचंा त्या त्या 
समाजाच्या इिर प्रमुख वैनिष्ट्यांच्या अिुषंगािे पासयन्सस खुलासा करिाि, आनि अिा प्रकारे अत्यिं 
सवयसामान्सय स्वरूपाच्या व नवस्िृि प्रमािावर लागू करिा येिील अिा प्रमेयाचंी मानलका सादर करिाि. 

 
संघषयकवपिेच्या वरूि आजच्या समाजिास्त्रज्ञािं मिरे्भद आहेि. मिरे्भदाचे िे एक प्रमुख कारि 

आहे. संघषाची िैसर्षगकिा, त्याचे इष्टानिष्ट प्रमाि, आनि त्याचे महत्त्व हे मिरे्भदाचे मु्ेदल आहेि. 
“संिुलिवादी” आनि “संघषयवादी” असे सैद्धानंिकामंध्ये दोि पक्ष असूि, त्याचं्यािील वाद असे या 
मिरे्भदाला स्वरूप आले आहे. कोित्या िा कोित्या प्रकारचा समिोल नटकविू धरण्यासाठी धडपडिारी 
समाज ही एक सजीव प्रानिसदृि संघटिा आहे अिी समिोलवादी नवचारसरिीची समाजाकडे पाहण्याची 
दृष्टी असिे. कोित्याही प्रकारच्या सामानजक माडंिीनवषयी, व्यापक समाजव्यवस्िेिी निची जुळविूक किी 
होिे, निच्यािी िी सुसंवादी आहे की िाही, असे प्र ि िे उपस्स्िि करिाि. िरांच्या माडंिीनवषयी िे, 
स्वार्भानवकपिे, हा प्र ि उपस्स्िि करिाि. िराचंी रचिा व्यापक समाजव्यवस्िेची धारिा किी करिे? 
त्याचप्रमािे, कुटंुबव्यवस्िा, निक्षिव्यवस्िा, सवयसाधारि अियव्यवस्िा या उपव्यवस्िा िराचं्या रचिेचा 
पनरपोष कसा करिाि? िोडर्कयाि म्हिजे, िराचंी रचिा हा समाजाचा केवळ एक घटक र्भाग असिो. 
समाजाच्या निरनिराळया घटक र्भागाचें कायय एक दुसऱ्यािी कसे निगनडि आहे, या अिािे त्याचें परस्परािंी 
“कायात्मक” संबंध कसे आहेि याब्दलल त्यािंा आस्िा असिे. या दृनष्टकोिािूि पानहले असिा, 
व्यर्किीव्यर्किींमधील, गटागटािंील ककवा िरािरािंील कोित्याही प्रकारचा संघषय ही नवघटिकारी घटिा 
असूि संघषय सटम्य करण्यासाठी, त्याचे प्रमाि कमी करण्यासाठी, ककवा िो िाहीसा करण्यासाठी लक्ष 
देण्याची व योग्य सामानजक कृिी करण्याची आव यकिा असिे. स्िैयय व सुव्यवस्िा या स्वार्भानवक व नित्य 
स्वरूपाच्या, िर अस्िैयय व अव्यवस्िा या नवचलिात्मक, च्युिीच्या स्वरूपाच्या म्हििू अपायकारक घटिा 
असिाि, आनि समाजव्यवस्िा योग्य रीिीिे कायय करीि िसवयाच्या त्या लक्षि असिाि, असे ही 
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नवचारसरिी गृहीि धरिे. वॉियर व पासयन्सस, आनि त्याचं्या सैद्धानंिक व अायासपद्धिीनवषयक र्भनूमकेचे 
अिुसरि करिारे इिर, याचंी अिी समिोलवादी नवचारसरिी आहे असे मािले जािे, मग िे बरोबर असो 
की चूक. 

 
रॉबटय कलड, सी. राइट नमवस, लेनवस कोसर, व रावफ दारेिडाफय  इत्यादी समाजिास्त्रज्ञ संघषयवादी 

नवचारसरिीचे पुरस्किे मािले गेलेले आहेि. समाज ही एक आर्षिक, राजकीय, िकै्षनिक इत्यादी 
व्यवस्िािंी बाधंलेली आवळयार्भोपळयाचंी मोट असिे आनि आवळार्भोपळयामंध्ये असिे िेवढेच सख्य 
त्याचं्यामध्ये असिे, म्हिजेच त्याचं्याि सामरस्याचा अर्भावच अनधक असिो, असे हे समाजिास्त्रज्ञ माििाि. 
स्िैयय, कायात्मक आिंरसंबधं व एकात्मिा यांवर संिुलिवादी देिाि िसा र्भर संघषयवादी देि िाहीि. श्रेष्ठींिा 
उपर्भोगावयास नमळिाऱ्या नविषेानधकाराचंी अनर्भव्यर्किी म्हिूि मालमत्ता, सत्ता व प्रनिष्ठा याचं्या नवषम 
वाटपाकडे पानहले जािे. श्रषे्ठींिा नमळिाऱ्या या नविषेानधकारामुंळे इिरािंा समदृ्धजीविापासूि वनंचि रहाव े
लागिे, सुख प्राप्ि करूि घेिे अवघड बििे. सामानजक िर वा नवषमिा ही समाजािील नित्य संघषाचे मूळ 
व मुख्य कारि आहे असे हा दृनष्टकोि माििो. ह्या दृनष्टकोिािुसार संघषय हा समाजजीविाचा अंगर्भिू आनि 
स्वार्भानवक र्भाग आहे. कोिामध्ये आनि कोित्या बाबींवरूि संघषय होईल याचे र्भानकि पि करिा येिे. 

 
समाजाच्या घटक-र्भागाचंी एकमेकािंी किी जुळिी झालेली आहे ककवा िे परपराचंा पनरपोष कसा 

करिाि इिकाच प्र ि केवळ संघषयवादी नवचारि िाहीि. सामानजक ससं्िामंधील ससं्िािंगयि िािििावाचंी 
कारिे िोधूि काढण्याचा प्रयत्ि करिाि. असे िािििाव ही सामानजक नियाप्रनिनियेची स्वार्भानवक 
निर्षमिी असिे असे िे माििाि. समाजधारिेि व दैिंनदि व्यवहारामंध्ये सामानजक नवषमिा वा सामानजक 
िर कोििे नवधायक कायय पार पडिाि याचा अायास संिुलिवादी करिाि. संघषयवादी त्याचं्या नवघािर 
कायांचा वा पनरिामाचंा नवचार करिाि. ह्या नवषमिा समाजाि फुटीरपिा कसा निमाि करिाि, उत्पादक 
काययिर्किी किी खच मी करिाि, आनि समाज व एकात्म समाजाि आढळले असिे, अिुर्भवास आले असिे 
त्यापेक्षा अिा समाजाि समाधाि कमी कसे आढळिे, या गोष्टींचा अायास करण्याकडे त्याचंा कल असिो.  

 
आधुनिक समाजिास्त्राि सामानजक िराचं्या अायासाला मध्यविी स्िाि प्राप्ि झाले आहे. 

अिुर्भवाच्या पुढील दोि गोष्टींवरूि आपिास असे म्हििा येिे: (१) सामानजक िरानंवषयी, कमीअनधक 
प्रगवर्भिेिे, कमीअनधक व्याप्िीचे, कमीअनधक अियपूिय असे िकेडो संिोधिपर अायास गेवया िीस वषांि, 
आनि नविषेिः १९४५ पासूि, समाजिास्त्रज्ञािंी केले आहेि; आनि (२) लोकसंख्येचा चढउिार, 
घटस्फोटाचे प्रमाि, कटटंुनबक जीवििलैी, या ककवा या प्रकारच्या सामानजक घटिा-घडामोडींचा 
जवळजवळ प्रत्येक अायासाि, मािसाजवळची साधिसपंत्ती आनि त्याचे सामानजक-आर्षिक स्िाि याचे 
ज्यािूि सूचि होिे अिा एक वा एकाहूि अनधक घटकाचंा, अायासाधीि असलेवया वागिुकीवर महत्त्वाचा 
प्रर्भाव पडला असण्याची िर्कयिा गृहीि धरलेली आपिास आढळूि येिे. पुष्ट्कळदा हा प्रर्भाव बराच असण्याची 
िर्कयिा गृहीि धरली जािे. ककबहुिा, बहुिेक सवय समाजिास्त्रीय संिोधिाि सामानजक-आर्षिक घटकाचं्या 
प्रर्भावाचें नवश्लेषि आज ‘आव यक’ गिले जािे. निवाय वय, कलग, िहरािील निवास, विं व धमय अिा 
घटकाचं्या “वगीय” घटकािंी असलेवया सहसंबधंाचे नवश्लेषि करिे, आनि पनहवया प्रकारचे घटक आपला 
प्रर्भाव स्वायत्तपिे ि पाडिा वगीय घटकाचं्या माध्यमाद्वारा िर पाडि िाहीि िा याचा िोध घेिे ही आिा 
प्रमािपद्धि झाली आहे. उदाहरिािय, कॅिॉनलक व प्रोटेस्टंट पंिीयाचं्या सामानजक वागिुकीच्या िऱ्हामंधील 
फरकानंवषयीच्या कोित्याही अायासाि, जे फरक वरकरिी सापं्रदानयक रे्भदापंोटी पडवयासारखे वाटिाि 
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िे वस्िुिः अनधक निक्षि वा संपत्ती यासारख्या िरािंी निगनडि असलेवया रे्भदापंोटी निमाि झालेले आहेि 
की काय याचे नवश्लेषि समानवष्ट असेल असे जवळपास खात्रीपूवयक म्हििा येिे. 

 
सारािं, सामानजक नवषमिेची मूळ कारिे, प्रकार व पनरिाम याचंा अायास हा समाजिास्त्रज्ञाचंा 

प्रमुख संिोधिनवषय बिला आहे. जोपयंि नवषमिा कायम नटकूि आहेि आनि ज्या निरनिराळया िराचंा 
नमळूि समाज बिलेला असिो त्या िराचं्या जीविसंधी व जीविपद्धिींवर त्या पनरिाम घडविू आिीि आहेि 
िोपयंि त्याचं्याकडे नवस्िृि प्रमािावर लक्ष नदले जाईल याि िकंा िाही. 
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२. पाच मूिभूत िैणशष्ट्ट्ये 
 
सामानजक नवषमिा या िब्दाऐंवजी सामानजक िर या िब्दप्रयोगाचा वापर आज रूढ झाला असाला 

िरी, व्यावहानरकदृष्ट्या हे समािािी िब्द आहेि. सामानजक िराचंी व्याख्या नवनवध प्रकारे केली गेली आहे. 
सत्ता, मालमत्ता, सामानजक मूवयमापि, आनि/वा मािनसक समाधाि याबाबिीि असमाि असलेवया 
श्रिेींमध्ये कोित्याही सामानजक गटाची अगर समाजाची रचिा याला आपि सामानजक स्िरीकरि ककवा 
िरामंध्ये झालेली समाजाची नवर्भागिी असे मलूिः म्हििो. 

 
स्विःची साध्ये हस्िगि करण्याचे बळ म्हिजे सत्ता. त्यासाठी प्रसंगी नवरोध मोडूि काढावा लागेल 

हे अनर्भपे्रि आहे. वस्िू व सेवा याचं्यावरील अनधकार अिी मािंमत्तचेी व्याख्या करिा येईल. नवनिष्ट दजा 
ककवा स्िाि याचंी इिर स्िािािंी वा दजािी िुलिा मूवयमापनात अनर्भपे्रि आहे. िे स्िाि इिर स्िािाचं्या 
िुलिेि कमी वा अनधक सन्समािाचे, कमी वा अनधक लोकनप्रय, कमी वा अनधक पसिं करण्याजोगे अिा 
आियाचा निवाडा मूवयमापिाि अनर्भपे्रि असिो. मालमत्ता, सत्ता ककवा मूवयमापि यापंैकी कोित्याच 
कोटीि वगीकरि करण्याि ि आलेवया सुखाच्या वा िृप्िीच्या सवय स्त्रोिाचंा समाविे मानमसक समाधानात 
होिो. 

 
उदाहरिािय, उत्पन्नाचे वगीकरि मालमत्ता या सदराि केले जाऊ िकिे. उत्पन्नाच्या आधारावर 

व्यर्किीला नवनवध प्रकारच्या इस्च्छेि वस्िू व सेवा यावंर अनधकार सागंिा येिो आनि यालाच सत्ता म्हििाि. 
एखाद्यािे संपादि केलेवया संपत्तीमुळे (उदाहरिािय, घर ककवा मोटार घेिवयामुळे) त्याला प्रनिष्ठा वा सन्समाि 
नमळिो, अगर त्याच्यापेक्षा कमी उत्पन्नवावयाच्या पेक्षा त्याचा दजा अनधक वरचा आहे असे समजले जािे, 
आनि हे सामानजक मूवयामापि झाले. घरमालक वा मोटारमालक याचें सुख वा आत्मगटरव एखाद्या 
निष्ट्काचंिाच्या िुलिेि अनधक असू िकेल, आनि ही दोन्सही मािनसक समाधािाि मोडिाि. 

 
सत्ता, मालमत्ता, मूवयमापि व मािनसक समाधाि या सजं्ञा र्भटनिक वस्िू निदेनिि करीि िाहीि, 

िर अिा वस्िंूच्या अमूिय अिा पैलंूिी वा घटकािंी त्या निगनडि असिाि असे नदसूि येईल. दोि वगेवगेळया 
जमािीिील/ समाजािील दोि व्यर्किींजवळ अगदी सारख्याच मोटारी आहेि अिी कवपिा करा. त्या दोि 
व्यर्किींिा त्याचं्या जमािीि/समाजाि (मोटारीच्या मालकीचा पनरिाम म्हिूि) प्राप्ि होिारे वजि व त्याचें 
समाजाकडूि होिारे मूवयाकंि वगेवगेळे असेल. वजि आनि मूवयाकंि या दोि बाबिीि फरक पडि 
असवयामुळे सुख, आत्मगटरव आनि अहंकाराची वृद्धी या बाबिीिही फरक पडेल. म्हिजेच मोटार ही िीच 
एक र्भटनिक वस्िू पि निच्यापासूि होिारे याप्रकारचे लार्भ हे त्या त्या समाजािील इिर वैनिष्ट्यामुंळे ठरिाि 
आनि म्हिूि त्याचं्याि फरक पडिो. 

 
ह्या नवनवध “लार्भदायी वस्िंू”चे वाटप कसे होिे याचा व्यर्किींवर व समाजावर फार मोठा पनरिाम 

होिो ही गोष्ट स्पष्ट आहे. कारि, जीविािील सिग लार्भदायक वस्िंूचा त्याि अंिर्भाव होईल, आनि यामंध्ये 
अिािच सवाि दुर्षमळ व वानंछेि वस्िूही आवया, हे व्याख्येनुसारच ठरलेले आहे. म्हिूिच सवयच समाजामंध्ये 
सत्ता, मालमत्ता, सामानजक सन्समाि वा प्रनिष्ठा, आनि मािनसक समाधाि याचंी वाटिी करण्यासबंंधी नियम 
आढळूि येिाि. पुष्ट्कळदा िे अनलनखि असिाि. सत्ता व मालमत्ता याचं्या वाटपानवषयीच्या नियमािंी िुलिा 
करिा उवयनरि दोि बाबींच्या वाटपानवषयीचे नियम मात्र पषु्ट्कळदा, बरेच अनधक अिटपचानरक आनि लवनचक 
असिाि. त्याचं्याि एकसारखेपिा कमी असिो. 
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या वानंछेि लार्भदायक वस्िंूचे वाटप पुढीलप्रमािे होिे. सवय प्रटढ व्यर्किी समाजाि वगेवगेळी, कोििी 
िा कोििी स्िािे र्भषूवीि असिाि. या वगेवगेळया स्िािािंा ककवा दजांिा अिा वानंछेि लार्भदायक वस्िंूचा 
एकेक कोटा िेमिू नदलेला असिो, आनि िी िी स्िािे र्भषूनविाऱ्या व्यर्किींिा स्िािपरत्व ेिो प्राप्ि होिो. 
आधुनिक औद्योनगक समाजाि व्यवसायपरत्व े व्यर्किीचे स्िाि ठरिे. उदाहरिािय, मािसू डॉर्कटर, 
कारखान्सयाचा मिेॅजर, ककवा कुिल कामगार असिो. व्यवसायाचं्या वगेवगेळया स्िािमाहात्म्यािुसार विेि, 
मजुरी, फी याचें एक रूढ माि प्रचनलि असिे आनि त्या त्या स्िािी पोचिाऱ्या व्यर्किीस िे स्िािपरत्व ेप्राप्ि 
होिे. नर्भन्न नर्भन्न स्िािपरत्व ेप्राप्ि होिारी सत्ता, मालमत्ता व प्रनिष्ठा याचें माि नर्भन्न नर्भन्न असिे. ज्या स्िािाचं्या 
वायाला या गोष्टी समाि प्रमािाि येिाि त्या स्िािाचें वगेळाले गट करिा येिाि. असे गट एका उिरंडीि 
रचिा येिाि. म्हिजेच, सत्ता, मालमत्ता व प्रनिष्ठा याचं्या मािािुसार िर पाडिा येिाि, आनि प्रत्येक िर 
इिर िरापंासूि वगेळा करिा येिो. 

 
एकेका िराच्या वायास येिारा सत्ता, मालमत्ता, प्रनिष्ठा व मािनसक समाधाि या गोष्टींचा नहस्सा 

वैनिष्ट्यपूिय असिो. या नह िािुंसार िराचंी लावलेली उच मिीच श्रिेी, िराचं्या उिरंडीसारखी केलेली 
िराचंी रचिा असे समाजाचे रूप आपिास आढळूि येिे. सामानजक िरािंी बिलेवया समाजाचे हे 
सवयसाधारि नचत्र आहे आनि िोड्याफार अंिािे, प्रत्येक समाजाि सामानजक िराचंी अिी उिरंड असिे. 
“सामानजक” हा िब्द महत्त्वाचा आहे. कारि िर हे समाजािे केलेवया व्याख्येिुसार निनिि झालेवया “समाज 
आरेमखत” स्िािाचें नमळूि बिलेले असिाि आनि या स्िािािंा समाजािे ठरविू नदवयाप्रमािे “समाज 
निधानरि” सत्ता, मालमत्ता व प्रनिष्ठा याचंा नहस्सा नमळिो.  

 
सामानजक िराचं्या रचिेची पुढील काही महत्त्वाची वैनिष्ट्ये आज सानंगिली जािाि: 
१. अिी रचिा सामानजक असिे म्हिजेच निचा एक आकृनिबधं असिो. 
२. िी पुरािि आहे ; म्हिजे आजवरच्या सवय समाजामंध्ये िी अस्स्ित्वाि असवयाचे आढळिे. 
३. िी सावयनत्रक आढळिे. 
४. िी अिेकनवध रूपामंध्ये आढळिे. 
५. मािवी जीविािील सवाि महत्त्वाच्या, सवाि अनधक वानंछेि असलेवया आनि पुष्ट्कळदा सवाि 

अनधक कमिरिा असलेवया अिा महत्त्वाच्या गोष्टींचे नवषम वाडप करिारी िी रचिा असिे. या अिािे निचे 
पनरिाम र्भरीव व गंर्भीर होिाि. 

 
या पाच वैनिष्ट्यापंैकी प्रत्येक वैनिष्ट्याचा आिा आपि अनधक सनवस्िर परामिय घेऊ या. 
 

थराांचा रचना ही सामाणिक पातळीिर घडते 
व्याखयाांच्या सामाणिकतेचे महत्त्ि 

 

िराचंी घडि सामनजक असिे याचा पनहला अिय असा की, येिे आपि जीिशास्त्रीय कारणामुंळे 
उत्पन्न होिाऱ्या रे्भदाचंा नवचार करीि िसिो. िर्किी, बुद्धी, कलग व वय याबाबिीिली नर्भन्निा स्िािरे्भद व 
िररे्भद करण्यासाठी वापरिा येण्यासारखी असली िरी, काही स्िािाचं्या वायाला इिरापेंक्षा अनधक सत्ता, 
मालमत्ता व प्रनिष्ठा का येिे याचे पुरेसे स्पष्टीकरि केवळ वरील बाबींवरूि पडिारे फरक देऊ िकि िाहीि. 
जोपयंि मािसाचं्या श्रद्धा, वृत्ती व मुवये याचं्याि अंिर्भूयि केली गेवयामुळे जीविात्रीय गुिवैनिष्ट्याचंी 
सामानजकदृष्ट्या दखिं घेिली जाि िाही आनि त्यािंा समाजाकडूि महत्त्व नदले जाि िाही िोवर 



 

 

अनुक्रमणिका 

सामानजक श्रेष्ठ-कनिष्ठिेच्या आकृनिबधंाच्या संदर्भाि िी अियपूिय ठरि िाहीि. म्हििूच खािदािी कुळािील 
वृद्ध, िारीनरकदृष्ट्या कमकुवि पि पनरििप्रज्ञ व्यर्किी सामान्सय कुळािील िरुि, िस्र्किमाि 
योद्धध्याइिकीच टोळीचा िायक होण्याची िर्कयिा असिे. ककवा एखाद्या मोठ्या कारखान्सयाचा व्यवस्िापक 
घ्या. आपवया िारीनरक बळाच्या जोरावर, कुस्त्याचं्या फडाि प्रनिस्पध्यांचा परार्भव करूि िो व्यवस्िापकाची 
जागा नमळवीि िाही. िर समाजािे योग्य म्हिूि निधानरि केलेवया प्रकारचे निक्षि, प्रनिक्षि, कसब, 
व्यस्र्किमत्त्व, चानरत्र्य इत्यादी गुिािंी युर्कि असवयाच्या जोरावर हे प्रर्भतु्वाचे पद िी व्यर्किी सपंादिे, अिा 
रीिीिे, मालमत्ता व सत्ता याचंा अनधक मोठा नहस्सा नमळनवण्यास “सवाि योग्य” व “सवाि लायक” कोि 
आहे हे निखळ जीविास्त्रीय गुिवैनिष्ट्यावंरूि क्वनचिच ठरिे; िी िेहमीच एक गंुिागंुिीची सामानजक व 
सासं्कृनिक बाब असिे. 

 
मानदांड ि तयाांच्या पाठीशी असिेवया दांडप्रमाण्याचे महत्त्ि 

 

िराचं्या रचिेची “सामानजकिा” असेही निदेनिि करिे की कोित्याही समाजाि लार्भाचें वाटप 
काही “मािदंडा” िुसार अगर निष्टमान्सय नियमािुंसार होिे. स्विःला योग्य वाटिारे नियम पाळायला 
लावण्याची पुरेिी सत्ता ज्याचं्यापािी आहे त्याचेंच नहिसंबधं मुख्यिः त्या त्या वळेच्या मािदंडामंध्ये 
प्रनिकबनबि होण्याची िर्कयिा असिे. बहुिेक सवय समाजामंध्ये बहुिािं व्यर्किी असे नियम स्वीकारिािा 
आढळिाि. अगदी खालच्या िरािवया आनि जीविािील लायािं अगदी िोडा वायास आलेवया 
व्यर्किीदेखील या नियमाचंी बानंधलकी स्वीकारिाि. प्रस्िानपि नियमाचंा स्वीकार करण्याची, चाकोरीिूि 
चालण्याची वृत्ती सवयसामान्सय असवयाकारिािे इनिहासाि जैसे िे वादी कालखंडाचं्या िुलिेि िानंिकारी 
असंिोषाचें कालखंड िुलिेिे फार कमी आढळिाि. मािदंड एकदा प्रस्िानपि झाले आनि त्याचंी 
अंमलबजाविी करविू घेण्यासाठी आव यक िे दंडप्रामाण्य राज्यकत्यांच्या हािी असवयाची लोकाचंी पक्की 
समजूि झाली की मािदंडािंा दृढिा व सामथयय प्राप्ि होिे. लोकसंख्येिील सवाि वनंचि व अवमानिि 
घटकही निष्टमान्सय जीविसरिींचा मिोमि स्वीकार करिाि या गोष्टीि मािदंडाच्या दृढिेची व सामथयाची 
साक्ष पटिे.  

 
प्रतयेक णपढीचे सामािीकरि करण्याची आिश्यकता 

 

सामानजक मािदंड एका नपढीकडूि दुसऱ्या नपढीपयंि ज्या रीिीिे पोहोचनवले जािाि त्याच्यािी 
िररचिेच्या सामानजकिेचा संबंध पोहोचिो. गुलामनगरीची वा सत्ता गाजनवण्याची वा अन्सय कोित्याही 
प्रकारची मिःप्रवृत्ती आिुवनंिक वारिािे वा जीविास्त्रीय प्रनियेिे मािसािंा प्राप्ि होिे असे नसद्ध करिारा 
कोििाही पुरावा िाही. उलट, प्रत्येक मुलाला त्याच्या समाजाचे नियम मशकिाि ेलागिाि, असेच सवय 
उपलब्ध पुराव्यावरूि नदसूि येिे. प्रटढ मािसे नियमाचंी चाकोरी स्वीकारिाि व आज्ञाधारकपिे त्याचें पालि 
करिाि कारि एकिर त्यािंा धार्षमक ककवा दैवी निके्षची र्भीिी वाटिे, ककवा चालले आहे िे योग्यच आहे 
असा त्याचंा र्भोळा नव्ास असिो, ककवा व्यवस्िा काही निराळी असू िकिे अिी कवपिा करण्यासच िी 
असमिय असिाि. मुलेही हे नियम पाळण्यास मशकतात कारि, अिंिः पालकाचें नवचार योग्य आहेि यावर 
श्रद्धा ठेविे त्यािंा बंधनकारक असिे, त्यािंा निके्षची र्भीिी वाटिे अगर बनक्षसाची अपेक्षा असिे, ककवा त्यािंा 
पयायी व्यवस्िा माहीि िसिाि व कस्वपिा येि िाहीि. िोडर्कयाि सागंावयाचे म्हिजे, नियम साित्यािे 
नटकूि राहण्यासाठी एका नपढीकडूि दुसऱ्या नपढीकडे त्याचें सामानजक संिमि होिे आव यक असिे. 
प्रत्येक मुलाच्या जन्समाबरोबर समाजाची िव्यािे पिुर्षिर्षमिी करावी लागिे. मािदंड वा नियम प्रटढाकंडुि 
मुलाकंडे ज्या िऱ्हािंी संिनमि केले जािाि त्या िऱ्हािंा समाजिास्त्रीय पनरर्भाषेि सामाजीकरिाची प्रनिया 



 

 

अनुक्रमणिका 

असे म्हििाि. या प्रनियेिूि सामानजक मािदंडािंा (वा अन्सय कोित्याही सामानजक गोष्टींिा) जे आयुष्ट्य 
लारे्भल नििकेच. या प्रनियेच्या अर्भावी िे स्विंत्रपिे, स्विःच्या िाकदीवर नटकू िकि िाहीि. 

 
सामाणिक माांडण्याांची अांगभूत अल्स्थरता 

 

सामाजीकरिाच्या प्रनियेमुळे व निच्या पाठीिी असलेवया दंडप्रामाण्यामुळे मािदंडािा स्िैयय व 
साित्य प्राप्ि होि असले िरी, दुसऱ्या बाजूिे िे अस्स्िर असिाि आनि खंनडिही होिाि. सामाजीकरिाची 
प्रनिया आनि मािदंडामागचा दंड कधीच पूियत्वािे कायास्न्सवि होि िाहीि, हे त्याचे अंििः कारि होय. 
कुटंुबागनिक आनि नपढीगनिक त्याचंी पनरिामकारकिा बदलि असिे. सामानजक िराची प्रत्येक रचिा 
सिि बदलि असिे याची जी अिेक कारिे आहेि त्यापकैी हेही एक कारि आहे. 

 
नवनवध सामानजक िरामंध्ये जििप्रमाि वगेवगेळे आढळिे आनि िराचं्या रचिाचं्या अंगर्भिू 

अस्स्िरिेचा हादेखील एक स्त्रोि आहे. परंपरेिे निधानरि केलेली अनधकारपदे र्भरण्यासाठी पुरेिा संख्येिे 
लायक मुलेमुली राज्यकत्या वगािील सदस्यािंा उत्पन्न करिा आली िाहीि िर श्रेष्ठी वगांच्या बाहेरील 
िरामंधूि काही मुलामुलींची त्या स्िािासंाठी र्भरिी करण्याचा प्रसंग येिो. समाज वाढि असिो व नवस्िार 
पावि असिो अिा वळेी पुरेिा संख्येिे लायक बदली व्यर्किींच्या निर्षमिीची समस्या नविषेिः िीव्र बििे. 

 
थराांच्या रचनेचा इतर सामाणिक सांस्थाांशी सांबांध 

 

िराचंी रचिा समाजाच्या इिर अंगािी िेहमीच संबनंधि असिे या अिािेही िराचंी घडि व रचिा 
“सामानजक” असिे. “संस्िा-संघटिाचें परस्परावलंबि” ककवा “संस्िा-संघटिाचें परस्पर आंिर संबधं” 
अिा िब्दािंी आपि या संबधंाचे वियि करिो. राजकारि, िािीगोिी, नववाह, कुटंुब, अियकारि, निक्षि, 
धमय इत्यादी संस्िा िराचं्या घडिीवर व रचिेवर पनरिाम करिाि आनि त्या रचिेचाही या संस्िावंर पनरिाम 
होिो.  

 
सामानजक िराचंा संबधं राजकारिािी कसा असिो याचे एक उदाहरि देिा येईल. सत्ता िारशाने 

चालि येिे, म्हिजे, ज्या योगे श्रेष्ठींची मुले समाजािे निधानरि केलेवया योग्य वळेी आपवया पालकाचंी जागा 
घेिाि, ही रीि हे असे एक उदाहरि आहे. 

 
कोििा माल उत्पादि करण्याि येईल, कोित्या सेवाचंा पुरवठा केला जाईल, विेि ककवा मजुरी 

नकिी नदली जाईल, आनि कामासंबधंीचे नियम कसे राहिील याबाबिीिले निियय कोि घेिाि हे पानहले 
िर सामानजक िररचिेचा अियकारिािी असलेला संबंध स्पष्ट होईल. या नििययाची अंमलबजाविी 
करण्यास आव यक असलेवया र्भाडंवलावर ज्याचंी पकड आहे िे हे निियय कोठे कोठे घेिाि. अमेनरका हे 
अिा समाजाचे उदाहरि आहे. हे निियय करण्याचा अनधकार राज्यसते्तचा असिो आनि काही नठकािी 
राज्यसते्तवर ज्याचंी पकड असिे िे हे निियय घेिाि. सोनवएि रनिया हे अिा समाजाचे उदाहरि होय. काही 
नठकािी र्भाडंवलदार व सत्ताधारी नमळूि हे निियय घेिाि. अिा दुव्याचं्या साहाय्यािे अियव्यवस्िेचा ढाचा व 
काये िरव्यवस्िेिी निकटपिे एकत्र गंुनफली जािाि. 

िराचं्या रचिेला लावलेवया “सामानजक” या नविषेिाचे पाच गर्षर्भिािय आपि पानहले: (१) त्या त्या 
समाजाि वगेवगेळया गोष्टींिा नचकटनवलेले अिय, समाजािे निधानरि केलेवया कसोया आनि पुरस्कानरलेले 
आदिय या अिुसार त्या त्या समाजािवया िरव्यवस्िेचा िोंडवळा ठरिो. (२) सामानजक िराचं्या रचिेचे 



 

 

अनुक्रमणिका 

वळि घडनवण्याि आनि स्िैयय नटकनवण्याि समाजनिधानरि मािदंड व त्याचं्या पाठची समाजाची दंडिर्किी 
यािंा महत्त्वाचे स्िाि असिे. (३) हे मािदंड प्रत्येक नपढीला िव्यािे निकवाव ेलागिाि. (४) सामानजक 
िराचंी कोििीही रचिा, निदाि काही अंिािे िरी, अस्स्िर असण्याचा संर्भव असिो; कारि सवांच्या 
बाबिीि सामाजीकरि एकसारखे कधीच होि िाही. अस्स्िरिा निमाि करिारे इिरही काही घटक 
असिाि. उदाहरिािय, निरनिराळया िरामंधील जििप्रमाि असमाि असिे. (५) सामानजक िराचंी रचिा 
समाजािील इिर रचिािंी, व्यवस्िािंी, संस्िािंी घनिष्ठपिे संबनंधि असिे. उदाहरिािय, राजकारि, 
कुटंुबव्यवस्िा, अियव्यवस्िा, निक्षि, इत्यादी. िी त्याचं्यावर आघाि करिे व निच्यावर त्याचंा आघाि होिो. 

 
सामाणिक थराांची प्राचीनता 

 

मािवाच्या अगदी प्रारंर्भकाळािील वैनिष्ट्यपूिय र्भटर्कया टोळयामंध्येही सामानजक िर अस्स्ित्वाि 
असवयाचे ऐनिहानसक कागदपत्रावंरूि व प्राचीि अविषेावंरूि आढळूि येिे. त्या आनदम अवस्िेि िारीनरक 
बळाच्या जोडीला वय व कलग या िराचं्या घडिीिील महत्त्वाच्या कसोया असाव्याि. िमवारी लावीि 
असिािा “नस्त्रया व मुले िवेटी” हा बहुधा त्या काळािील नियम असावा. 

 
कागदोपत्रींचे नलनखि ऐनिहानसक पुराव ेकाही हजार वषापूवीपासूिचे उपलब्ध आहेि. त्याचं्या 

आधारे प्राचीि बनॅबलोनियि, पर्षियि, कहबू, ककवा ग्रीक, कोित्याही समाजाब्दलल नवचार केला िरी, 
खािदािी कुळाचा वारसा सागंिा येिे ही गोष्ट फार महत्त्वाची होिी. त्या समाजाि गरीब-श्रीमिं, बलवाि-
निबयल, स्विंत्र-गुलाम असे रे्भद होिे; आनि निदाि वरच्या िरािील लोकाचंी िरी, अिी श्रनेिप्रधाि रचिा 
िैसर्षगक व्यवस्िेचा र्भाग असवयाब्दलल खात्री होिी असे नदसिे. 

 
त्याचप्रमािे, त्यािंिरच्या अनधक नवपलु कागदपते्र उपलब्ध असलेवया काळाकडे, म्हिजे सुमारे 

२,००० वषांपूवीच्या काळाकडे आपि वळलो िरी हेच नचत्र नदसिे. उच मिीच श्रिेी या समाजजीविाचे 
स्वार्भानवक व अपनरहायय अंग होि, असा समज सवयदूर पसरलेला आढळिो. चीि, र्भारि, आनफ्रका खंड 
िसेच युरोप व अमेनरका येिेही हीच पनरस्स्ििी होिी. िसेच, प्राचीि अमेनरकि “रेड इंनडयि” टोळीप्रधाि 
लोकाचं्या राज्यामंध्ये “कुलीि” व “सामान्सय” असे रे्भद होिे; र्भटनिक सुखे देिाऱ्या गोष्टींची मठूर्भराजंवळ 
रेलचेल होिी िर बहुिेकजिािंा त्याचं्यापासूि बव्हंिी वनंचि रहाव ेलागि होिे. जे िोडे लोक बलवाि व 
श्रीमंि होिे आनि जे जन्समािेच श्रेष्ठ मािले जाि होिे त्यािंा गरीब व निबयल लोक माि देि, त्यांच्या आज्ञा 
पाळीि आनि त्याचंी सेवा करीि. 

 
लोकसंख्येिील काही निवडक र्भागािंा मालमत्ता, सत्ता व प्रनिष्ठा प्रमािापेक्षा अनधक उपर्भोगावयास 

नमळावी अिा प्रकारची व्यवस्िा व पुिव्ययवस्िा हे मािवी इनिहासाचे िेहमीच वैनिष्ट्य रानहलेले आहे.  
 
सामाणिक थराांची साियणिकता 

 

वस्िू व सेवा याचं्या वाटपाब्दललच्या प्रस्िानपि पद्धिीनवरुद्ध आज सपूंिय जगर्भर िीव्र असंिोष 
दृष्टोत्पत्तीस येि आहे. आजच्या व्यवस्िा नवषम आहेि याचा हा बोलका पुरावाच आहे. एका पािळीवर, आहे-
रे राष्ट्रे आनि िाही-रे राष्ट्रे अिी जगािील राष्ट्राचंी नवषम अिा िरांमध्ये नव्व्यापी रचिा झावयाचे आढळूि 
येि आहे. प्रत्येक राष्ट्रािंगयिही अिीच नवर्भागिी आढळूि येिे आनि त्याि ििाकनिि समाजवादी राष्ट्राचंाही 
समाविे आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
ज्याच्या परंपरा आजही मुख्यिः मटनखक आहेि, आनि लेखि, नवज्ञाि व संिोधि यावंर आधारलेवया 

संस्कृिीच्या िंत्रनवद्यात्मक गुिवैनिष्ट्याचंा ज्यािंा अद्यानपही केवळ ओझरिाच स्पिय झालेला आहे, अिा 
आनदम समाजािंही सामानजक िर अस्स्ित्वाि आहेि. उदाहरिािय, आनफ्रकेिील बुिमेि. िे निकार 
करिाि, रािाविािूि खाद्य गोळा करिाि, पन्नास-िरं्भर जिाचं्या टोळया करूि राहिाि, प्रत्येक टोळी 
स्वायत्त व स्वयंिानसि असिे. िरीही, त्याचं्यािही, अगदी प्रािनमक स्वरूपाची का होईिा, श्रेिी अस्स्ित्वाि 
आहे. मात्र, सवयसाधारि अिािे िर अस्स्ित्वाि िाहीि. त्याचं्याि-स्त्री-पुरुष, प्रटढ-बाल याचं्याि 
समाजनिधानरि असमाििा आहे. वय व कलग यावंर मुख्यिः आधारलेली िराचंी रचिा इिर कसोयावंर 
आकारलेवया िराचं्या रचिेपासूि वगेळी करिे महत्त्वाचे असले िरी, समाजनिधानरि व समाजदंनडि अिा 
सत्ता, मालमत्ता व प्रनिष्ठानवषयक नवषमिाचंी सािगमिकता लक्षाि घेिेही नििकेच महत्त्वाचे आहे. 

 
सामाणिक थराांच्या रचनेची णिणिध रूपे आणि कमीअणधक प्रमाि 

 

नवषमिासंंबधंी व ज्या स्वरूपाि त्या आनवष्ट्कृि होिाि त्यासंंबधंी आपि पूवी निदेि केला आहे. 
त्याचं्या कमीअनधक प्रमािासंबंधी सागंावयाचे िर, सवय स्िािािंा सत्ता, मालमत्ता व प्रनिष्ठा समाि प्रमािाि 
वाटूि नदली जावी या टोकापासूि िे प्रत्येक स्िािाला िी नर्भन्न प्रमािाि नमळावी या दुसऱ्या टोकापयंि 
सैद्धानंिकदृष्ट्या, अिेकनवध प्रमािाि, नवषमिा वा निचा अर्भाव आढळू िकेल. या दोि टोकापंकैी कोििेही 
एक टोक गाठलेला समाज प्रत्यक्षाि कधीच अस्स्ित्वाि आलेला िाही. िरी परंिु, ५००० पेक्षा अनधक जािी-
पोटजािी असलेला पारंपनरक र्भारिीय समाज प्रत्येक स्िािाला नर्भन्न प्रमािाि लार्भदायी वस्िू नमळाव्याि या 
टोकाजवळ आनि इस्त्राएलमधील सामुदानयक ििेीनधनष्ठि नकबतु्झ समाज संपूिय समिेच्या दुसऱ्या 
टोकाजवळ असवयाचे नदसिे. 

 
प्राचीि व अवाचीि काळािील समाजामंध्ये नवषम वाटपावरूि नकिी िर पडिील याबाबिीि जिी 

नवनवधिा आढळिे ििी िररचिाचंी नवनवध रूपेही आढळिाि. 
 
िराचंी माडंिी वगेवगेळया पद्धिीिे केली जाऊ िकिे; िरामंधील रे्भद कमीअधीक िीव्रिेिे असू 

िकिाि. एका िरामंधूि दुसऱ्या िरामंध्ये जाण्याच्या सधंी कमीअनधक प्रमािाि असू िकिाि; आनि िरािंा 
संघ म्हिूि कमीअनधक प्रमािाि मान्सयिा असू िकिे. हे जे फरक संर्भविाि त्यािंा अिुरूप असा 
संकवपिात्मक पेहराव चढनवण्याच्या दृष्टीिे वगय, जािी, विय, ‘एस्टेट स’ या संज्ञा उपयुर्कि ठरिाि. 

 
परंिु वगय, जािी, एस्टेट स या फार सवयसाधारि स्वरूपाच्या संज्ञा आहेि. जगािील सवय िररचिाचंी 

वगयवारी त्याचं्या उपयोगािे करिा येि असली िरी, आज जगाि अस्स्ित्वाि असलेवया वगय व 
जानिव्यवस्िाचं्या बदलत्या आकृनिबधंाचंी समाधािकारकपिे दखल घेण्यासाठी, त्याचं्याि आपापसाि 
असलेले फरक िेकमे स्पष्ट करण्यासाठी आपवयाला आिखी दुसऱ्या अिेक संज्ञाचंी गरज लागिे. 
उदाहरिािय, अमेनरकेिील गोरे व निग्रो याचं्यािील संबधंामंध्ये जािपािीची काही वैनिष्ट्ये आढळि असली 
िरी, त्या संबधंामंध्ये काही “वगीय” घटकही समानवष्ट आहेि. आधुनिक र्भारिाब्दललही अिीच पनरस्स्ििी 
आहे. जािीय व वगीय प्रकाराचें संनमश्रि येिे आढळिे. सोनवएि युनियि व पूवय यूरोपीय देिामंध्ये 
आढळिाऱ्या िराचं्या रचिाचंी, ककवा लॅनटि अमेनरकि देिामंधील सामानजक िराचं्या व गटाचं्या 
गंुिागंुिीच्या माडंिीची वैनिष्ट्ये योग्य रीिीिे वियि करण्यासाठी आिखी निराळया संज्ञाचंा आधार घ्यावा 
लागेल. लॅनटि अमेनरकि देिामंध्ये एकाचवळेी आनदवासी जीविप्रिाली, ििेी प्रधाि जीविप्रिाली, व 



 

 

अनुक्रमणिका 

आधुनिक औद्योनगक जीविप्रिाली माडंीस माडंी लाविू िादंिािा आढळिाि, त्याचें सनंमश्रि आढळिे, 
आनि िर वगेळे करण्याच्या पारंपनरक व आधुनिक दोन्सही नियमाचंा िेिे संगम आढळूि येिो. 

 
थररचनेचे दूरगामी पणरिाम 

 

सत्ता, मालमत्ता, प्रनिष्ठा व मािनसक समाधाि याचं्या नवषम वाटपािूंि जे दूरगामी पनरिाम घडूि 
येिाि त्याचें दोि सवयसाधारि गटामंध्ये वगीकरि करिा येिे : (१) जीविसंधी आनि (२) जीवििलैी. 

 
बालमृत्यचेू प्रमाि आनि त्याचा र्भार, आयुमाि, िारीनरक व मािनसक आजार, निपुनत्रकपिा, 

वैवानहक जीविािील संघषय, फारकि व घटस्फोट आनद गोष्टी आपिास जीवि-संधी या िब्दप्रयोगािे 
अनर्भपे्रि आहेि. 

 
आपि ज्या प्रकारच्या घराि व पनरसराि राहिो, आपि जे छंेद जोपासिो, ज्या ससं्कृनिनिर्षमि 

वस्िंूचा उपर्भोग घेऊ िकिो, मुलाचें व पालकाचें जे संबधं असिाि, ज्या प्रकारच्या पुस्िकाचं्या, 
नियिकानलकाचं्या व दुरनचत्रवािी काययिमाचं्या प्रर्भावाखाली आपि येिो, अिा सवांचा जीवििलैीि 
समाविे होिो. 

 
वगेवगेळया िरािंा वगेवगेळया प्रमािाि अिुर्भवण्याची संधी नमळिे अिी ही सुखदुःखे आहेि या 

दृनष्टकोिािूि आपि वरील सवय बाबींकडे पाहू िकिो. या अिािे जीवििलैी हा जीवि-संधींचाच पोटर्भाग 
आहे असे आपिास म्हििा येिे. परंिु आपि वर वियि केलेले सामानजक जीविाचे प्रकार व घाट आधी िमूद 
केलेवया बालमृत्यू, अपमतृ्य,ू मािनसक व िारीनरक आजार, व घटस्फोटाचे प्रमाि अिा घडामोडींपासूि 
अलग करिे यिािय वाटिे. मािसाच्या जीविाि त्याला प्राप्ि होिाऱ्या सधंी त्या व्यर्किीच्या इच्छेे-अनिच्छेेवर 
अवलंबूि िसिाि. त्या त्याच्या पनरस्स्ििीचा र्भाग म्हिूि, पनरिाम म्हिूि त्याच्या वायाला येि असिाि. 
या अिािे त्या अनिनिि व व्यस्र्कि निरपेक्ष असिाि.  

 
साराांश 

 

िराचं्या रचिेची पाच वैनिष्ट्ये स्पष्ट करण्याि आली. निचे प्रामुख्यािे सामानजक स्वरूप, निचे 
प्राचीित्व, निची सावयनत्रकिा, निची नवनवधिा व दूरगामी पनरिामकारकिा ह्या पाच वैनिष्ट्याचं्या आधारे व 
इिरही कारिाकंनरिा सामानजक िराचं्या घडिीच्या व रचिेच्या अायासाच्या महत्त्वाचे समियि करिा येिे. 
कारि जर सवयकाळी व सवयत्र सामानजक िर-व्यवस्िा अस्स्ित्वाि असिे, जर िो अत्यंि पनरिामकारक 
असूि इिर मुख्य संस्िा/संघटिािंी निचे निकटचे सबंधं असिाि, िर आपि निचा िोध घेिलाच पाहीजे; 
निरनिराळया अायासकािंी निच्या आकलिासाठी स्वीकारलेवया नर्भन्न दृनष्टकोिाचंा आपि अायास केला 
पानहजे; निचा सुसंगि िास्त्रीय अन्सवयािय लावण्यासाठी आव यक त्या संकवपिा व संज्ञा आपवयाला माहीि 
असवया पानहजेि; निच्या अायासासाठी सव्त्कृष्ट पद्धिींचा आपि उपयोग केला पानहजे; कोित्या 
पनरस्स्ििीि िी बदलिे आनि कोित्या नदििेे नकिी प्रमािाि बदलिे हे आपवयाला समजले पानहजे; निच्या 
उत्पत्तीची व मािवी इनिहासािील निच्या साित्याची आपवयाला सयुस्र्किक कारिे नविद करिा आली 
पानहजेि; आनि र्भनवष्ट्यकालीि समाजाच्या आराखड्याि निचे स्िाि व कायय काय असेल हा प्र ि आपि 
आपवयाला नवचारला पानहजे. पुढील प्रकरिामंधूि या सवय अंगाचंा आपि नवचार करिार आहोि. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३. णििगीकरिाच्या ि क्रमिारीच्या प्रणक्रया 
 
श्रेनिव्यवस्िा प्राचीि, सावयनत्रक व त्याचं्या मूलर्भिू वैनिष्ट्याचं्या बाबिीि समाि असिील िर त्यांिा 

अस्स्ित्वाि आििाऱ्या, त्याचंी जडिघडि करिाऱ्या व नटकनविाऱ्या काही समाि सामानजक प्रनियाही 
असवया पानहजेि. अिा पुढील चार प्रनिया दाखविू देिा येिाि: (१) नवलगीकरि (२) िमवारी, (३) 
मूवयमापि, व (४) बनक्षिी. 

 
स्थानाांचे णििगीकरि 
 

स्िािाचं्या नवलगीकरिाच्या प्रनकयेद्वारा बाप, आई, निक्षक व (कामास ठेविारा) मालक अिी 
सामानजक स्िािे एकमेकापंासूि वगेळी केली जािाि, त्याचं्यािील फरक व्याख्येच्या आधारे सुस्पष्ट केला 
जािो, प्रत्येक स्िािाला एक वैनिष्ट्यपूिय र्भनूमका िेमिू नदली जािे. प्रत्येक स्िाि नवनिष्ट र्भनूमकेि हक्क व 
जबाबदाऱ्या याचंा वैनिष्टपूिय संच अंिर्भूयि असिो. कोििाही समाज एका नपढीपेक्षा जास्ि काळ नटकूि 
रहावयाचा असेल िर ही प्रनिया अनिवायय आव यक आहे, कारि साित्यासाठी अिेक मलूर्भिू काये 
समाधािकारकरीिीिे पार पाडावी लागिाि, आनि म्हििू िी खात्रीिे पुरी होिील यासाठी व अिा रीिीिे 
त्याचंी जबाबदारी कोिावर िरी सोपवावी लागिे. प्रजोत्पत्ती, मुलाचें संगोपि व सामाजीकरि ही अिा 
कायांपैकीच होि. ही िीि काये अलग अलग सामानजक घटकाकंडे सोपनविा येिील; ककवा त्यािील प्रत्येक 
अिेक सामानजक घटकाकंडे सोपनविा येईल; ककवा सवय एकाच घटकाकडे सोपनविा येिील. ही काये पार 
पाडण्याच्या अिा िािा सनंमश्र िऱ्हा सुचनविा येण्यासारख्या आहेि. परंिु मुद द्याची गोष्ट अिी की, ही काये 
कोणाकडे तरी सोपनवलीच पानहजेि, जेिेकरूि कायाची जबाबदारी कोिावर आहे हे सवांिा माहीि असेल. 
(१) या कायांची जेव्हा सुस्पष्ट आखिी केलेली असिे, (२) कोिाचा अनधकार नकिी, अनधकारािे श्रेष्ठ-कनिष्ठ 
कोि, िसेच र्भनूमका पार पाडण्याची जबाबदारी कोिाची याचे नचत्र सुस्पष्ट असिे, (३) त्या त्या स्िािावर 
कायय करिाऱ्याचं्या र्भरिीसाठी व प्रनिक्षिासाठी काययक्षम यंत्रिा अस्स्ित्वाि असिे, आनि (४) ही काये 
मिापासूि पार पाडण्याची पे्ररिा व्यर्किींिा नमळण्याच्या दृष्टीिे, िसेच नकमाि काययक्षमिेिे िी पार 
पाडण्यानवषयी बेपवा राहण्यापासूि वा च्युि होिापासूि परावृत्त करण्याच्या दृष्टीिे पुरे पडेल असे बळ त्याचं्या 
पाठीिी असिे (बनक्षिी देऊ करिे वा निक्षा करिे हे या ‘बळा’ मध्ये समानवष्ट आहे), िेव्हा स्िािाचें 
नवलगीकरि अत्यंि पनरिामकारक रीिीिे कायास्न्सवि होिे. 

 
स्िािाचं्या नवलगीकरिाच्या प्रनियेमधूि अनधकृि स्वरूपाि जर निरनिराळया व्यर्किींवर जबाबदारी 

सोपनवण्याि आली िाही िर सवाि महत्त्वाची सामानजक काये पार पाडली जािार िाहीि; निदाि योग्य व 
पनरिामकारक मािलेवया रीिीिे िी पार पाडली जािार िाहीि. र्भनूमका सोप्या िसिाि आनि मािसाचं्या 
हािूि र्भनूमका आपसूक, कळसुत्री बाहुवयापं्रमािे पार पडि िाहीि. उलट, र्भनूमका गंुिागंुिीच्या असिाि 
आनि त्या योग्य रीिीिे पार पाडवया जायच्या असिील िर त्याचें निक्षि द्याव ेलागिे, िे घ्याव ेलागिे; र्भनूमका 
वठनवण्यासाठी लोकािंा प्रवृत्त कराव ेलागिे, आनि अखेरीस त्याचं्या पाठीिी दंडसत्तात्मक बळ उरे्भ कराव े
लागिे. म्हिूिच, रीनिर्भािींचा, संकेिाचंा अर्भाव असेल िर स्त्री-पुरुष मिःपूि व स्वैर स्वरूपाचे लगि नगक संबधं 
ठेविील असे आपि नबिनदक्किपिे गहृीि धरू िकिो. पि अिा सकेंिाचं्या अर्भावी िे साित्यपूिय नटकाव ू
संबंध ठेविील, िवजाि अर्भयकाचें पालिपोषि करिील, त्यािंा पनरपक्विा येईपयंि त्याचं्यासाठी खस्िा 
खािील, झीज सोसिील असे आपि खात्रीपूवयक म्हिू िकि िाही. 
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संकेिाचंा अर्भाव असला िरी, स्त्री-पुरुष कोित्या िरी पद्धिीची कुटंुबव्यवस्िा व मुलाचें संगोपि 
करण्याची रीि नवकनसि करिील अिी आपवयाला फार िर खात्री बाळगिा येईल. पि नियम, रीिसर 
काययपद्धिी, आनि प्रनिक्षि याचं्या अर्भावी वानंछेि पद्धि अिुसरली जाईलच असा नव्ास आपि बाळग ू
िकि िाही. जगाि निरनिराळे समाज ज्या नवनवध रीिींिी कटटंुनबक काये पार पाडिाि त्यावरूि हा मु्दला 
स्पष्ट होिो. यािली प्रत्येक पद्धिही अिेक िर्कय पयायामंधूि त्या त्या मािवी समूहािे केलेली ‘िैसर्षगक’ 
निवड असिे. अिेक पयायामंधूि एक नवनिष्ट पद्धि रुजनवण्याचा मु्दलाम प्रयत्ि झाला िाही िर प्रत्येक 
समजाि एकाचवळेी निरनिराळया प्रकारच्या कुटंुबपद्धिींची नखचडी आढळूि येईल असे म्हिावयास हरकि 
िाही. 

 
स्थानाांची क्रमिारी 
 

र्भनूमकाचं्या आधारे एकदा स्िािाचें नवलगीकरि झाले, की त्याचंी िुलिा करिे िर्कय होिे. स्िािाचंी 
क्रमिारी लाविे ही एक खास प्रकारची िुलिा आहे. स्िािाचंी िमवारी िीि नियमाचं्या आधारे करिा येिे: 

 
(१) िैयल्र्कतक गुििैणशष्ट्टे्य : र्भनूमका पनरिामकारकरीत्या पार पाडण्यासाठी, िी वठनविाऱ्याच्या 

नठकािी आव यक मािवया गेलेवया बुनद्धमत्ता, सौंदयय ककवा सामथयय या स्वरूपाच्या वैयस्र्किक 
गुिवैनिष्ट्याचं्या आधारे स्िािाचंी िमवारी लाविा येिे. 

 
(२) प्रमशमक्षत क्षमता ि कौशवये : एखादी र्भनूमका वायास आलेवयाच्या नठकािी काययक्षमिेिे 

र्भनूमका पार पाडण्यासाठी जी प्रनिनक्षि क्षमिा व कटिवये आव यक मािलेली असिाि, त्याचं्या आधारे 
िमवारी लाविा येिे. अिा क्षमिा व कटिवयाचंी काही उदाहरिे अिी : हस्िकटिवय, कायद्याचे ज्ञाि, 
पानंडत्य, इत्यादी. 

 
(३) भूणमकेचे पणरिाम : एखादी र्भनूमका पार पाडवयािे इिरावंर व समाजावर पनरिाम होिो ककवा 

नििे इिराचंा लार्भ होिो/िुकसाि होिे, त्याचं्या आधारे िमवारी लाविा येिे. उदाहरिािय, िट करमिकू 
करिाि, न्सयायाधीि न्सयाय राखिाि, पोनलस िािंिा व सुव्यवस्िा ठेविाि, इत्यादी. या पनरिामािंा उ्ेदलििू 
कधी कधी र्भनूमकाचंा/स्िािाचंा ‘सामानजक काये’ हा िब्दप्रयोग केला जािो. 

 
त्या त्या स्िािासंाठी योग्य मािसाचंी निवड करिे सोपे जाव ेहा अिा िमवारीचा मुख्य हेिू असिो. 

कोित्या र्भनूमकेसाठी कसब व बुनद्धमत्ता नकिी व कोित्या पािळीची हवी, निक्षि नकिी हव,े कोित्या 
वैयस्र्किक गुिवैनिष्ट्याचंी गरज आहे हे स्पष्ट केवयामुळे त्या त्या र्भनूमकेसाठी सुयोग्य मािसे हेरिे व त्यािंा 
र्भनुमका िेमिू देिे–उपलब्ध मिुष्ट्यबळाचा बुनद्धनिष्ठ व िेटका वापर करिे–िर्कय होिे आनि मािसाचें अनधक 
काययक्षमिेिे प्रनिक्षि करिा येिे. 

 
कोित्याही व्यर्किीच्या नठकािी नवनिष्ट गुि वा कटिवये नकिी प्रमािाि आहेि, आनि ज्या कायांच्या 

पूियिेसाठी िी र्भनूमका आहे िी काये त्या र्भनूमकेच्या द्वारे नकिपि पुरी केली जािाि याचे अचूक मोजमाप 
करिे िानंत्रकदृष्ट्या पुष्ट्कळदा कठीि असिे. िरीदेखील या प्रकारच्या निकषावंर स्िािाचंी िमवारी लाविे 
सैद्धानंिकदृष्ट्या िर्कय आहे. मात्र ही िमवारी स्िूलमािािेच लाविा येिे. कमी-अनधक प्रमािाि, त्यापेक्षा 
वर-त्यापेक्षा खाली, अिा स्वरूपाच्या ढोबळ र्भाषेिच बोलाव ेलागिे. 
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िमवारीि “अनधक चागंला” ककवा “अनधक वाईट” या स्वरूपाचा मूवयाकंिात्मक निवाडा अिुस्यूि 
िसिो. एक र्भनूमका दुसऱ्या र्भनूमकेपेक्षा अनधक कठीि असवयाचा निवाडा केला जाईल, ककवा एकेका 
र्भनूमकेि अनधक उच म दजाचे हस्िकटिवय आव यक असेल, ककवा एकेका र्भनूमकेपासूि लोकाचंी अनधक 
करमिकू होईल, पि या प्रकारची िमवारी र्भनूमकाचें िटलनिक मूवय ठरवीि िसिे. असे मूवयमापि समाज 
काय मूवयवाि माििो यावर अवलंबूि असिे. वनरष्ठ कोटाच्या न्सयायानधिापेक्षा िट समाजाची अनधक 
करमिूक करीि असेल, पि ज्या समाजाि करमिुकीपेक्षा न्सयाय अनधक महत्त्वाचा समजला जाि असेल, 
त्या समाजाि िटापेक्षा न्सयायाधीिाच्या र्भनूमकेची ककमि जास्ि करिारे मूवयमापि केले जाईल. िेव्हा, 
नवलगीकरिाप्रमािेच िमवारीही मूवयनिरपेक्ष असिे व मवूयमापिापेक्षा निराळी असिे. निची माडंिी ‘कमी’ 
ककवा ‘अनधक’ या पनरर्भाषेि केली जािे, ‘अनधक चागंली/उच म’ वा ‘अनधक वाईट/हीि’ या पनरर्भाषेि निची 
माडंिी केली जाि िाही. 

 
निरनिराळया समाजामंध्ये स्िािाचंी िमवारी व स्िािाचें मूवयमापि याचं्याि सारख्याच प्रकारचा 

सहसंबधं आढळिो हे खरे. याचे कारि या वगेवगेळया समाजाचंी बैठक मूवयप्रिालीच्या बाबिीि सारखी 
असिे. उदाहरिािय, ज्या समाजांमध्ये खािदािी कुळाि जन्समाला येण्यास महत्त्व नदले जािे त्या सवय 
समाजामंध्ये व्यर्किीच्या कुळाि आढळूि येिाऱ्या खािदािीपिाच्या प्रमािावरूि त्याचे श्रेष्ठ वा कनिष्ठ या 
स्वरूपाचे मूवयमापि होिे. पि या नठकािी ज्या दोि टप्प्यामंध्ये ही गोष्ट घडिे िे दोि टप्पे लक्षाि घेिले 
पानहजेि. खािदािीच्या प्रमािावरूि िमवारी लाविे ही पनहली पायरी असूि, खािदािीपिाच्या प्रमािाला 
काय ककमि द्यायची याब्दललचा निवाडा ही दुसरी पायरी आहे. १८व्या ििकािील अमेनरकि स्वािंत्र्ययुद्ध व 
फ्रें च राज्यिािंी ककवा २०व्या ििकािील रनियि राज्यिािंी या लोकानधनष्ठि लोकिाही िातं्याचं्या काळाि, 
उच म घराण्यािील जन्समाचा पुरावा कधी कधी बनहष्ट्कार, ह्दलपारी व मतृ्यूचे कारि ठरि असे यावरूि 
खािदािीपिाच्या प्रमािाला स्वयंनसद्ध मूवय िाही ही गोष्ट स्पष्ट नदसूि येिे. 

 
िमवारीची प्रनिया दुहेरी वचेक आहे. प्रत्येक समाजाि नवलग केलेवया स्िािाचंी जी एकंदर संख्या 

असिे, त्यापैकी फर्कि काहींचीच निवड िटलनिक िमवारीसाठी केली जािे, ही पनहली गोष्ट. ज्या 
निरनिराळया निकषाचं्या आधारे स्िािाचंी िमवारी लावली जाऊ िकिे त्यापकैी प्रत्यक्षाि फर्कि काहींचाच 
उपयोग िमवारी लाविािा केला जािो. उदाहरिािय, अमेनरकेि व्यावसानयक स्िािाचंी िमवारी 
लावण्याकडे आज नजिके लक्ष नदले जािे व नजिकी आस्िा दाखनवली जािे नििकी कटटंुनबक पा्यर्भमूीच्या 
(‘कुलिीला’च्या) अगर धार्षमक संबंधाच्या कसोयावंरूि िमवारी लावण्याब्दलल दाखनवली जाि िाही. 
कटटंुनबक नव्ािील र्भनूमकाचं्या िुलिेिे आर्षिक नव्ािील र्भनूमकािंा नकिीिरी अनधक महत्त्व नदले जािे हे 
यावरूि स्पष्ट होिे. याच्या अगदी नवरोधी स्स्ििी आनदवासी समाजामंधूि आढळिे. कटटंुनबक गोिावळयाच्या 
संदर्भािवया र्भनूमका नकिीिरी अनधक महत्त्वाच्या मािवया जािाि, िर आर्षिक जीविािील र्भनूमका 
उपेनक्षवया जािाि. 

 
कोित्या र्भनूमकावंर र्भर नदला पानहजे हे ठरनवण्याची सत्ता ज्याचं्या हािी असिे, िे ज्या र्भनूमकािंा 

महत्त्व नदले पानहजे असे माििाि, त्या र्भनूमकािंा सवांि जास्ि उठाव नमळिो असे याबाबिीि आपि म्हि ू
िकिो. मार्कसय व एंगवस याचं्या प्रनिपादिापेक्षा हे प्रनिपादि निराळे आहे. आर्षिक सत्ता हीच अंनिम नििायक 
सत्ता असिे ककवा अनंिमिः सवय काही आर्षिक नहिसबंधंावंरूि ठरिे अिा अिाचे हे प्रनिपादि िाही. या 
अनधक व्यापक दृनष्टकोिामुळे, उदाहरिािय, मध्ययुगीि युरोपमध्ये समाजजीविाच्या कें िस्िािी धमाची 
प्रनिष्ठापिा करण्याि व धमाचे िे स्िाि नटकनवण्याि चचय ही धमयसंघटिा जबाबदार होिी असे म्हिि 
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असिािाही, िसे करण्यामागे प्राधान्सयेकरूि आर्षिक नहिसंबधं होिे, असा युस्र्किवाद करण्याची गरज रहाि 
िाही. एकेका समाजाि समाजजीविाच्या एकेका अंगाला प्राधान्सय नदलेले असिे. समाज किाला प्राधान्सय 
देिो यामध्ये त्या समाजाच्या प्रर्भतु्वपदी असलेवया सत्ताधारी गटाचे नहिसबंंध प्रनिकबनबि झालेले असिाि, 
असा युस्र्किवाद आम्ही करीि आहोि. काही वळेा अिा सत्ताधारी गटाची आर्षिक बैठक आनि आर्षिक 
नहिसबंंध सापेक्षिः गटि महत्त्वाचे असू िकिाि. 

 
प्रत्येक समाजाि कोित्यािरी अंगाला प्राधान्सय असिे, ही समाजसंघटिेच्या संदर्भािली एक अमान्सय 

ि करिा येण्यासारखी वस्िुस्स्ििी आहे. कोित्या अंगाला प्राधान्सय आहे याचा स्िािाचं्या नवलगीकरिािी 
आनि िमवारीिी महत्त्वपूिय संबंध असिो. गटि अंगे व त्या अंगािंी निगनडि सामानजक संस्िा, आनि प्रधाि 
अंग व त्याच्यािी निगनडि सामानजक संस्िा याचंी िुलिा केली असिा, ज्या सामानजक संस्िािंा प्राधान्सय 
असिे त्याचं्यािी निगनडि स्िािनवलगीकरि पुढील पाच बाबिींि वैनिष्ट्यपूिय आढळिे :  

 
(१) नवलगीकरिाची निया अनधक गंुिागंुिीची असिे. सापेक्षिः अनधक सूक्ष्मिेिे स्िािरे्भद 

केवयामुळे बहुधा स्धािाचंी सखं्या अनधक असिे आनि त्याचं्याि नवनवधिाही अनधक असिे. 
(२) र्भनूमका अनधक काटेकोरपिे िेमूि नदलेवया असिाि. 
(३) प्रत्येक र्भनूमका किी पार पाडली जायला हवी त्यानवषयी जी अपेक्षा असिे िी अनधक काटेकोर 

असिे. 
(४) र्भनूमका समाधािकारकरीत्या पार पाडली आहे की िाही हे मोजण्याच्या स्िूल का होईिा पि 

मान्सय पद्धिी असिाि. 
(५) अपेनक्षि कामनगरी पार पाडवयास नमळिारी बनक्षिी आनि पार पाडण्याि अपयि आवयास 

नमळिारी निक्षा याचंी स्पष्टिा अनधक िेमकेपिािे केलेली असिे, सवांिा त्याचा एकच अिय लागि असिो, 
आनि सवांच्या बाबािीि बनक्षिी वा निक्षा सारखेपिािे लाग ूकेली जािे. कामनगरी अपेके्षला उिरवयािंिर 
नमळिारी बनक्षिी घसघिीि असिे िर च्युिीब्दलल वा अपयिाब्दलल नमळिारी निक्षा कडक असिे. 

 
उदाहरिािय, व्यवसाय आनि कुटंुब या दोि के्षत्राचंी आधुनिक औद्योनगक समाजाच्या संदर्भाि िुलिा 

करा. व्यवसायाच्या के्षत्रािील र्भनूमका अनधक गंुिागंुिीच्या असिाि, कामनगरीबाबिची अपेक्षा अनधक 
िेमकेपिािे माडंलेली असिे; त्या अपेके्षच्या मािािे कामनगरी नढलाईची होऊि चालि िाही; कामनगरीच्या 
मापिावर अनधक र्भर असिो; आनि बनक्षसी वा निक्षा या रूपािे दखल घेिारी, नियंत्रि ठेविारी दंडिर्किी 
अनधक काटेकोर आनि सवांच्या बाबिीि व्यस्र्किनिरपेक्षपिे सारखी वागिूक देिारी असिे. आनि म्हििू, 
िकै्षनिक पात्रिा, बदु्धी व कटिवय याचंी आव यकिा, कामनगरीिला कष्टसाध्यपिा, अिा प्रकारच्या अिेक 
नवषयावंर िोकऱ्या–चाकऱ्याचंी िटलनिक िमवारी लावण्यास महत्त्व आहे या गोष्टीवर पुष्ट्कळ र्भर नदला 
जािो असे आढळूि येिे. याच्या उलट कटटंुनबक के्षत्रािील सवय र्भनूमका सारख्याच महत्त्वाच्या व पार 
पाडण्यास सारख्याच अवघड असवयाचे मािण्याि येिे; त्याचं्यासाठी नर्भन्न प्रकारची पि सारख्याच दजाची 
बुनद्धमत्ता व कटिवय लागिे असे समजले जािे. मािा व नपिा यािंा आपापवया र्भनूमका पार पाडण्यास 
लागिाऱ्या नर्भन्न कटिवयामंध्ये श्रेष्ठ-कनिष्ठ अिी िमवारी लाविा येईल असे मािले जाि िाही. ककबहुिा, 
अिा प्रकारची िुलिा अवैध व नवध्वसंक समजली जािे. व्यवसाय के्षत्राि मात्र िुलिा आव यक मािली जािे. 

 
काही वचेक कसोयावंर जास्ि र्भर का नदला जािो याचा खुलासा उत्पादिप्रनियेचे सूत्रचालि 

करिाऱ्या संघटक मूवयाचं्या आधारे करूि घ्यावा लागिो. औद्योनगक समाजामंध्ये काययक्षमिा, उत्पादकिा 
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व िफा याचं्यावर र्भर असिो. साहनजकच व्यर्किींची त्याचं्यावर सोपनवलेवया कामािी बरोबर जुळिी 
करण्यावर आनि कामामंध्ये प्रमानिििा आनि साचेबंदपिा आिण्यावर र्भर नदला जािो. व्यस्र्किनवनिष्ट 
फरकाचंी प्रयोजकिा िर्कयिोवर असंबद्ध व बाद ठरनवण्याचा स्पष्ट प्रयत्ि असिो. िकै्षनिक पात्रिा, कटिवय 
व बुनद्धमत्ता हे व्यस्र्किनिरपेक्ष निकष कामाचंी सीमारेषा ठरनवण्यासाठी आनि त्याचंी आपापसाि िुलिा 
करण्यासाठी सवानधक महत्त्वाचे ठरिाि. औद्योनगक समाजाची संघटक मूवये बदलली िर, उदाहरिािय हे 
िर्कय आहे की, श्रनमकाला/कमयचाऱ्याला “कृिाियिेचा अिुर्भव देण्याची कामाची क्षमिा” या गोष्टीवर र्भर 
नदला जाईल, आनि त्या पनरस्स्ििीि िोकऱ्याचाकऱ्याचंी िमवारी लावण्याच्या कसोया मलूिः वगेळया 
असिील. 
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४. मूवयमापनाची प्रणक्रया 
 
सामानजक िराचं्या घडिीिी संबनंधि निसरी प्रनिया मूवयमापिाची होय. मूवयाचं्या ककवा 

योग्यिेच्या मापिपट्टीवर निरनिराळया स्िािािंा निरनिराळया जागा ठरविू देण्याचे कायय मूवयमापिाि केले 
जािे. श्रेष्ठपासूि कनिष्ठपयंि, उत्कृष्टपासूि निकृष्टपयंि, उच म सन्समािापासूि साधारि मािापयंि, उच म 
समाजमान्सयिेपासूि नकमाि समाजमान्सयिेपयंि स्िािाचंी िमवारी लाविारी मापिपट्टी असेही निचे वियि 
करिा येईल. मूवयमापिाि अंिर्भूयि असलेवया निवाड्याचें प्रमुख प्रकार यावरूि सूनचि होिाि. 
मूवयमापिाला समािािी असा दुसरा िब्द ‘घृिाजिक रे्भदर्भाव’ असा आहे. ‘निरस्कार, लोकाचंी अप्रीिी, 
ककवा मत्सरग्रस्ि िावड’ उत्पन्न होईल अिा रीिीिे रे्भदर्भाव करिे असा त्याचा अिय आहे.  

 
मूवयमापन आणि ितयिूक 
 

स्िािाचं्या िटलनिक योग्यिेब्दललचे ककवा मूवयाब्दललचे निियय आनि या मूवयमापिाच्या पनरिामी 
घडूि येिाऱ्या कृिी याचं्यामध्ये फरक केला पानहजे. अिा कृिी हा मूवयमापिाचा व्यािहामरक आशय होय. 
मूवयमापि ही एक प्रकारची प्रिीकात्मक लघुनलपी आहे. अ ही व्यर्किी ब ला क पेक्षा श्रेष्ठ वा अनधक योग्य 
माििे याचाच अिय िी ब िी अिी अिी वागेल असा असिो: िी करीि असलेवया मूवयमापिािच या कृिी 
गर्षर्भि असिाि. अिा पनरस्स्ििीि अ ब ला अनधक माि देईल; ककवा ब बरोबर संबंध ठेविे अनधक पसिं 
करील; ककवा क सारखे होण्यापेक्षा ब चे अिुकरि करिे निला आवडेल; ककवा िी ब च्या मिािंा व इच्छेािंा 
अनधक माि देईल; ककवा ब िे जर निला स्विःच्या बरोबरीचे मािले िर निला त्याि अनधक सन्समाि 
झावयासारखे वाटेल; ककवा स्विःनवषयी ब चे मि काय आहे याब्दलल निला अनधक कचिा वाटेल, आनि, याच 
िाण्याची दुसरी बाजू म्हिजे, ब चे जर निच्याब्दलल वाईट मि झाले, िर क चे स्विः नवषयी वाईट मि झाले 
असिा निला वाटले असिे त्यापेक्षा निला जास्ि वाईट वाटेल. आनि क च्या मुलापेंक्षा ब च्या मुलािंी आपवया 
मुलाचंा घनिष्ट सहवास असावा व त्याचं्याबरोबर लग्िसबंंध जुळूि याविे यास िी अनधक चटकि संमिी 
देईल व िसे घडूि आवयास अनधक आिंद पावले.  

 
मूवयमापनाची दोन पणरमािे : प्रणतष्ठा ि पसांती 
 

प्रणतष्ठा: मूवयमापिात्मक निवाड्याचें वगेवगेळे प्रकार एकमेकापंासूि अलग केले पानहजेि. 
स्िािाबरोबर जोडली जािारी प्रनिष्ठा प्रिम नवचाराि घेऊ. अमूक एक स्िाि नकिी सन्समानिि आहे त्याचा 
निदेि त्या स्िािाला जी प्रनिष्ठा नदली जािे त्यािूि होिो. प्रनिष्ठा देण्याि मयादिील व आदरपूवयक 
वागिकुीचा समाविे असिो. ज्या नठकािी स्िािाचंी उिरंड पके्कपिी प्रस्िानपि झालेली असिे िेिे प्रनिष्ठचेा 
प्रर्भाव अगदी स्पष्टपिे अिुर्भवावयास नमळिो. उदाहरिािय, एक रोमि कॅिॉनलक नििि मािसू घ्या. 
आपवया मोहववयािील पाद्र्यास ज्या आदरािे व मािािे िो वागनविो त्यापेक्षा नबिप वा कार्षडिलला िो 
अनधक माि देईल आनि त्याचंा अनधक आदर करील. त्याचप्रमािे, सैन्सयािला जवाि कियलपेक्षा जिरलला, 
आनि कॅप्टि ककवा मेजरपेक्षा कियलला अनधक माि माि देईल, त्याचं्यासमोर अनधक अदबीिे वागेल. एखाद्या 
कंपिीिला कनिष्ठ अनधकारी खािेप्रमुखापेक्षा ककवा वर्कसय मिेॅजरपेक्षा जिरल मिेॅजरला आनि मिेॅकजग 
डायरेर्कटरला अनधर मािािे वा आदरािे वागवील. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

पांसती: िुलिेि एखाद गोष्ट अनधक पसंि करिे, एखाद्याला अग्रिम देिे हा मूवयमापिात्मक 
(निवाड्याचा) दुसरा प्रकार होय. “मला त्याच्यासारखे व्हायला आवडेल”, “माझी मुले त्याच्या मुलासंारखी 
झाली िर मला आवडेल”,”ििा प्रकारच्या मािसाबरोबर मतै्री ठेवायला मला आवडेल” अिा प्रकारच्या 
नवधािािंी ही पंसिी दाखनवली जािे. अिा प्रकरिी, पात्रिेसंबधंीचा निवाडा करीि असिा स्विःच्या दृष्टीिे 
वास्िववादी संर्भाव्यिा आनि सामानजकदृष्ट्या त्यािूि नमळिारे सुख याचंा नवचार निवाड्यािी सयंोग पावि 
असिो. िर्कयािर्कयिेचा नवचार ि करिा केलेले स्वप्िरंजि म्हिजे लखपिी वा पंिप्रधाि वा िट वा निकेटर 
होण्यासाठी दियनवलेली पसिंी- आनि आपि ज्यािंा बरोबरीचे माििो ककवा जे आपवयापेक्षा िोडेसेच श्रषे्ठ 
आहेि असे आपि समजिो, अिाबंरोबर साहचयय वाढनवण्याच्या, ककवा मतै्री करण्याच्या ककवा त्याचं्यासारखे 
होण्याच्या नवषयीची आपली वास्िवनिष्ठ पसिंी या दोि प्रकारामंध्ये फरक केलाच पानहजे. 

 
पंसिी आनि प्रनिष्ठा या दोि अंगािंी केलेवया एखाद्या स्िािाच्या मूवयमापिामंध्ये अियपूिय फरक पडू 

िकिो. उत्तम िवयनविारद बिण्यासाठी िरीररचिेसंबधंी सखोल ज्ञािाची आव यकिा लागिे आनि उच म 
दजाचे कटिवय लागिे म्हििू एखादी व्यर्किी िवयनविारदाच्या व्यवसायास उच म प्रनिष्ठा देईल; पि त्याच 
वळेी इिर्कया कसोिीच्या कटिवयाची गरज िसिाऱ्या व्यवसायानवषयी आपली वैयस्र्किक पसंिी अत्यंि 
ठामपिे व्यर्कि करील, हे िर्कय आहे. ज्या कसोटीच्या आधारे व्यर्किी नववनक्षि स्िाि उच म प्रनिष्ठेचे माििे, 
त्या कसोटीला िी व्यर्किी स्विः उिरि असेल ककवा कसोटीला उिरिे आपवया आवार्कयाि आहे असे निला 
वाटि असेल, िर त्या स्िािाच्या बाबिीि प्रनिष्ठा व पसिंी या दोन्सही अंगािंी केलेले निवाडे जुळूि येिील 
अिा िर्कयिा आहे. प्रनिष्ठा व पसंिी याचें संर्भाव्य सयंोग पढुीलप्रमािे आहेि:  

 
 प्रमतष्ठा पसंती 
१ उच म उच म 
२ उच म कनिष्ठ 
३ कनिष्ठ उच म 
४ कनिष्ठ कनिष्ठ 

 
उच म व कनिष्ठ अिा दोि पािळयावंरच मूवयमापि जेव्हा केले जािे िेव्हाच्या एकंदर िर्कयिा वर 

नदवया आहेि. प्रनिष्ठा व पसंिी यासबंंधी केवळ दोि िव्हे िर िीि ककवा िीिपेक्षा जास्ि पािळयावंर 
मूवयमापि करावयाचे ठरविू ित्त्विः िर्कय असलेवया संयोगाचंी संख्या वाढनविा येिे. 

 
मूवयमापनाची व्याप्ती : भूणमकाणिणशष्ट मूवयमापन 
 

प्रामुख्यािे दोि वगेवगेळया गोष्टींिा लक्ष्य करूि मूवयमापि केले जािे आनि त्याचं्यािला रे्भद 
ध्यािाि घेिे महत्त्वाचे आहे. नवनिष्ट स्िाि आनि र्भनूमका यािंा लक्ष्य करूि केलेले मूवयमापि आनि 
सवयसाधारि सामानजक दजास लक्ष्य करूि केलेले मूवयमापि. मूवयमापिासाठी निवडलेवया दोि 
लक्ष्याचं्या व्याप्िीमध्ये फरक आहे आनि त्यामुळे या दोि मूवयमापिामंध्ये रे्भद करिे आव यक ठरिे. 

 
पनहवया बाबिीि नववनक्षि स्िाि/र्भनूमका हे लक्ष्य असिे, आनि म्हिूि मूवयमापि स्िािनवनिष्ट वा 

र्भनूमकानवनिष्ट असिे असे म्हििा येईल. स्िािाचंी प्रिवारी लावण्याच्या ज्या कसोया असिाि त्याच 
मूवयमापिाच्याही कसोया असिाि. वैयस्र्किक गुिसपंदा, प्रनिक्षिाद्वारा संपानदलेली कटिवये व क्षमिा, 
आनि र्भनूमकेची साऱ्या समाजाच्या दृष्टीिे असलेली काये, त्या र्भनूमकेचा दूरगामी पनरिाम, त्या र्भनूमकेच्या 
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पूियिेिे होिारी निष्ट्पत्ती, याचंा नवचार करूि स्िािाचा िम ठरनवला जािो आनि त्याच कसोया वापरूि 
त्या र्भनूमकेचे/स्िािाचे मूवयमापि केले जािे. 

 
र्भनूमका नवनिष्ट मूवयमापिाि, कटिवय, िहािपि, वा समाजसेवा यापंैकी एक ककवा अिेक 

कसोया त्या र्भनूमकेला ज्या प्रमािाि लागू पडि असिील त्यावरूि निचे मूवय, निची गुिवत्ता व निची 
पात्रिा ठरनवली जािे. िोडर्कयाि म्हिजे, स्िािानंवषयीच्या मूवयनवरहीि निवाड्याला त्या स्िािाचे 
िटलनिक मूवय वा त्या स्िािाची योग्यिा यावरूि केलेवया निवाड्याची जोड नदली जािे. 
 
सियसाधारि मूवयमापन ि व्यर्कतीचा एकां दर सामाणिक दिा ठरणििारे मूवयमापन 
 

व्यर्किीचा एकंदर सामानजक दजा हे मूवयमापिाचे दुसरे महत्त्वाचे लक्ष्य आहे. मािसू जी वगेवगेळी 
स्िािे र्भषूवीि असिो आनि त्याला त्याब्दलल मालमत्त, सत्ता व आस्त्मक समाधाि या स्वरूपािं बनक्षिी नमळि 
असिे, त्या सवांच्या एक प्रकारच्या एकवट मूवयमापिावर व्यर्किीची समाजािली एकंदर योग्यिा वा ककमि 
जोखली जािे व त्या प्रकारच्या निडीवर त्याचे स्िाि त्याला नदले जािे; ही प्रनिया आम्हाला येिे अनर्भपे्रि 
आहे. एकंदर सामानजक दजा ठरनवण्याची एक िमुिेदार मूवयमापि रीिी नवकनसि करण्याचा कसूि प्रयत्ि 
समाजिास्त्रज्ञािंी अिेक वष ेचालनवलेला आहे. परंिु त्याला फारसे यि आलेले िाही. िरीदेखील हा प्रयत्ि 
आपि साित्यािे चालूच ठेविो, कारि आपवयाला माहीि असिे, की समाजाि रहाि असिािा आपि 
एकमेकाचंा असा निवाडा करीि असिो आनि समाजामध्ये इिराचं्या सापेक्ष आपली मान्सयिा काय िे ठरवीि 
असिो. हा निवाडा केवळ व्यवसाय, प्राप्िी अगर िकै्षनिक नसद्धीच्या आधारावरच िव्हे िर या व इिर अिेक 
बाबी एकनत्रिपिे नवचाराि घेऊि करीि असिो. त्याि कलग, वय, कािडीचा रंग, धमय, जन्समजाि राष्ट्रीयत्व, 
नववानहि/अनववानहिपिा, कटटंुनबक पा्यर्भमूी इत्यादींचा समाविे असिो. या सगळयाचंा एकवट नवचार 
करूि आपि त्या व्यर्किीचा सामानजक दजा ठरनविो. आपि कोििे घटक नवचाराि घेिले, त्यापकैी 
प्रत्येकाला आपि नकिी वजि नदले, त्याच घटकाचंा समाविे का केला व इिराचंा का केला िाही, आनि 
नदले नििके वजि आपि वगेवगेळया घटकािंा का नदले याची आपवयाला स्पष्ट कवपिा िसिे. 

 
एकंदर सामानजक दजा ठरनविाऱ्या मूवयमापिाि नर्भन्न नर्भन्न घटकाचंा नकिी र्भाग असिो याब्दलल 

समाजिास्त्रीय संिोधिाला व नसद्धािंाला पुष्ट्कळच िोध करावयाचा आहे. त्याचबरोबर, वय, कलग, ककवा 
विं यासंारख्या चलघटकाकंडे आपवया व इिर समाजामंध्ये सवयसाधारिपिे कोित्या दृष्टीिे पानहले जािे 
याची आपवयाला पुरेिी मानहिी आज आहे. त्यामुळे अत्यंि स्िूल स्वरूपाचे परंिु अियपूिय मोजमाज आपि 
आिा करू िकिो. उदाहरिािय,अमेनरकि समाजाि एखादी व्यर्किी निग्रो िसूि गोरी असेल, स्त्री िसूि पुरुष 
असेल, कॅिॉनलक ककवा ज्य ूिसूि प्रॉटेस्टंट असेल, अनिनक्षि िसूि सुनिनक्षि असेल, गरीब िसूि श्रीमिं 
असेल, श्रमजीवी िसूि बनुद्धजीवी असेल, अप्रनसद्ध कुळाि जन्समलेली िसूि घरंदाज कुळाि जन्समाला 
आलेली असेल, वृद्ध िसूि िरुि असेल, ग्रामवासी िसूि िहरवािी असेल, इिर कोित्याही रास्ष्ट्रक गटाची 
सर्भासद असण्यापेक्षा अँग्लोसरॅ्कसि रास्ष्ट्रक गटाि जन्समलेली असेल, जन्समािे परकीय िसूि स्वकीय 
(‘िेनटव्ह’) अमेनरकि असेल, बेकार िसूि नमळविी असेल, घटस्फोनटि असण्यापेक्षा नववानहि असेल, िर 
िी सामान्सयिः अनधक चागंली, श्रेष्ठ आनि लायक गिली जाईल. 

 
यापकैी प्रत्येक जोडीचा स्विंत्रपिे नवचार केला िर निवड करिे व पसंिी दियनविे सोपे असिे. पि 

एका वळेी एकाहूि अनधक कसोयाचंा आधार घेऊि आपि दजा ठरनवण्याचा प्रयत्ि करिो िेव्हा गंुिागंुि 
प्रचंड प्रमािावर वाढिे. या कसोयािंा समाजािले निरनिराळे समूह एकच वजि व महत्त्व देिाि असे िाही. 
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त्याि पुष्ट्कळ फरक पडिो. सवयसाधारिपिे कोित्याही गटाचा सदस्य आपवया गटाच्या लक्षिीय 
वैनिष्ट्यािंा, इिर सवयजि देिाि त्यापेक्षा अनधक गुि देिो. उदाहरिािय, गोरा मािूस ‘निग्रोपिा’ला हलके 
लेखिो आनि ‘गोरेपिा’ला उच म प्रनिष्ठा देिो. याची पूिय जािीव निग्रोंिा असली िरी िे जाहीरपिे या कमी 
मूवयमापिािी कधीच सहमि होि िाहीि. स्विःचे मूवयमापि व इिरािंी केलेले आपले मूवयमापि यािील 
हा फरक, वर माडंलेवया बहुिेक सवय कसोयािंा लागू पडिो. एकंदर सामानजक दजाची सकंवपिाच मुळाि 
गंुिागंुिीची आनि त्याचे मापि आिखीच जनटल. मूवयमापिाच्या नवनवध कसोया एकाच वळेी लावावयाच्या 
असिाि, त्या कसोयािंा नदले जािारे वजि सारखे िसिे, आनि मूवयमापकामंध्ये या दोन्सही मुद्यावंरूि 
कधीच एकमि होऊ िकि िसवयामुळे ही गंुिागंुि निमाि होिे. व्यर्किीच्या एकंदर सामानजक दजासंबंधीचा 
जो निवाडा होिो िोच त्याचे सामानजक संबधं, त्याला जीविाि नमळावयाच्या सधंी, त्याची जीविसरिी 
निनिि करीि असवयािे त्यािंा नििायक महत्त्व आहे. म्हिूि सामानजक िराचं्या घडिीचा अायास 
करिाऱ्या कोिाही संिोधकाला मूवयमापिाच्या या पािळीकडे दुलयक्ष करूि चालि िाही. 
 
सामाणिक पातळीिर केिे िािारे णतहेरी मूवयमापन 
 

सामाणिक व्यिहाराच्या पािळीवर आपि मूवयमापिाची िीि अंगे वगेळी करिो. प्रिमिः प्रत्येक 
समाजाि नवनिष्ट स्िाि ककवा र्भनूमका नकमाि निष्टमान्सयिेच्या रेषेच्या वर आहे की िाही हे ठरनविे आव यक 
असिे. ही रेषा समाजाि प्रचनलि असलेवया िीिीअिीिीच्या आनि वैध काय–अवैध काय यानवषयीच्या 
कवपिाचं्या आधारे संकेिािे ठरि असिे. उदाहरिािय, एखाद्या चोराचे वा गुन्सहेगाराचे स्िाि या नकमाि 
निष्टमान्सयिेच्या रेषेच्या खाली असिे. या अंगािे सवय स्िािाचें मूवयमापि करावचे लागिे. कारि समाज 
नटकवायचा असेल िर स्िािे वा र्भनूमका िीिीअिीिीच्या कसोटीला उिरिाि की िाही याचा निवाडा 
करावाच लागिो. नकमाि निष्टमान्सयिेच्या या मूवयमापिाि स्िािाचंी व र्भनूमकाचंी िुलिा समानवष्ट िसिे. 
उलट िैनिकदृष्ट्या अमुक एक स्िाि मान्सयिा देण्यायोग्य आहे की िाही ही कसोटी, लागू करण्याि येि 
असलेवया इिर नवनवध मापि कसोयापंासूि स्विंत्र असिे. अिा निवाड्याचे गंर्भीर पनरिाम होि असले िरी 
िे बरेचसे िकारात्मक असिाि. म्हिजे एखादी र्भनूमका अिैनिक ककवा बेकायदेिीर आहे असे मूवयमापि 
झावयास पनरिामी िी र्भनूमका वठनवण्यावर खटला चालनवला जाण्याची आनि त्याला निक्षा होण्याची िर्कयिा 
असिे. िर एखादी र्भनूमका वैध असूि िैनिकिेच्या नकमाि कसोटीला उिरिे असा निियय झावयास कोििीही 
बनक्षिी नमळि िाही; फर्कि निचा समाविे इिर वैध स्िािामंध्ये व र्भनूमकामंध्ये केला जािो आनि इिर 
पािळयावंरूि त्याचें मूवयमापि करण्यास त्या र्भनूमका उपलब्ध होिाि.  

 
स्िािाचंी वा र्भनूमकाचंी तुिंना करूि एक स्िाि इिर स्िािाइंिकेच निष्टमान्सय आहे की िाही, आनि 

दुसऱ्या स्िािापं्रमािेच, मकमान बनक्षिीला िे पात्र आहे की िाही हे ठरनविे हे सामानजक व्यवहाराच्या 
पािळीवरूि करावयाच्या मवूयमापिाचे दुसरे अंग होय. राष्ट्रीय समाज, जाि, जमाि, कुटंुब यासंारख्या 
समाजजीविाच्या ‘पा्यर्भमूी’ला असलेवया सामानजक ससं्िामंध्ये मािसे ज्या र्भनूमका वठवीि असिाि, जी 
स्िािे र्भषूवीि असिाि त्याचें मूवयमापि येिे केले जािे. या मूवयमापिाच्या संदर्भाि नवचारले जािारे, अिा 
मूवयमापिाला समपयक असे प्र ि पढुीलप्रमािे असिाि: िो चागंला बाप आहे का? जािीचा, जमािीचा वा 
राष्ट्राचा सर्भासद म्हिूि राहण्यास िो योग्य आहे का? िो चागंला िागनरक आहे का? समूहाचा सर्भासद 
म्हिूि निच्या वायाला येिाऱ्या पायार्भिू र्भनूमका इिर र्भनूमकाचं्या िुलिेि व्यर्किी नकिी चागंवया प्रकारे पार 
पाडिे िे या मूवयमापिाच्या वळेी नवचाराि घेिले जािे. नजविं राहण्यासाठी लागिाऱ्या वस्िू व सुखसोयी 
याचं्या नकमाि नह िावर व्यर्किी आपला हक्क सागूं िकिे की िाही ही गोष्ट या निवाड्यावर अवलंबूि असिे. 
या अंगािे केले जािारे मूवयमापि समाजाच्या साित्यासाठी अनिवायय असिे असे आपि म्हिू िकिो.  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
अिेक संर्भाव्य कसोयाचं्या आधारावर स्िािाचंी व र्भनूमकाचंी िुलिा करिे हे निसऱ्या अंगािे केले 

जािारे मूवयमापि होय. निच्या आधारे दुर्षमळ वस्िू, सुखसोयी व सत्ता या स्वरूपािवया बनक्षिीची नवषम 
वाटिी केली जािे. मत्सराला जन्सम देिाऱ्या या िुलिेच्या व निच्या पनरिामी होिाऱ्या बनक्षिीच्या नवषम 
वाटिीच्या योगािे कोित्याही समाजािील सामानजक िराचंी व्यवस्िा निमाि होिे. सापेक्ष उत्कृष्टतेचे असे 
मिषम मूवयमापन आमण पमरणामी देण्यात येणारी कमीअमधक बमक्षशी समाजाच्या अल्स्तत्िासा ी अमनिायग 
नसतात. 

 
सारािं, एनहवया अंगािे केले जािारे मूवयमापि स्पधात्मक िसिे. स्िािे वा र्भनूमका नकमािपक्षी 

स्वीकारिीय आहेि की िाही एवढेच िी पाहिे. हे मूवयमापि िकारात्मक येिे िेव्हा त्याचे पनरिाम र्भोगाव े
लागिाि. एरवी या मूवयमापिाची कोित्याच पनरिामामंध्ये निष्ट्पत्ती होि िाही. दुसऱ्या अगंािे केवया 
जािाऱ्या मूवयमापिामध्ये िुलिा अनर्भपे्रि आहे. पि नजविं राहण्यास अत्याव यक िेवढ्ा र्भरि-पोषिाचा 
हक्क बहाल करण्याच्या दृष्टीिे स्िािे वा र्भनूमका स्वीकारिीय वा पात्र आहेि की िाहीि िे ठरनवण्यापुरिेच हे 
मूवयमापि असिे. निसऱ्या अगंािे केवया जािाऱ्या मूवयमापिाि मत्सरजिक रे्भदारे्भद आनि नवषम बनक्षिीचा 
अंिर्भाव होिो. नजविं राहण्याच्या दृष्टीिे अनिवायय असिाऱ्या नवषमिेच्यापेक्षा नकिीिरी अनधक नवषम 
प्रमािाि बनक्षिी देऊ करिारी ही िुलिा असिे.  

 
िैयल्र्कतक पातळीिरून केिे िािारे णतहेरी मूवयमापन 
 

सवयच समाजव्यवस्िामंध्ये आपले मूवयमापि व्हाव े म्हिूि व्यर्किीदेखील िीि पािळयावंर इच्छुेक 
असिाि. सामानजक पािळीवरूि केवया जािाऱ्या निहेरी मूवयमापिािी जुळिाऱ्या या िीि पािळया 
असिाि. इिरािंी आपवयाला चागंले म्हिाव ेयासाठी व्यर्किी इच्छुेक असिाि व ही पनहली पािळी म्हििा 
येईल. सामानजक मूवयमापिाच्या पनहवया पािळीला अिुसरूि आपि असे म्हिू िकिो की, वैधपिा व 
िैनिकिा याचं्या कसोयांवर निवाडा केला असिा आपि स्वीकाराहय मािले जाव ेयासाठी प्रत्येक व्यर्किीची 
धडपड चालू असिे. निष्टमान्सय अिा धोपटमागावरूि व्यर्किीिे वाटचाल करावी असा समाजाचा आग्रह 
असिो. मुख्यत्वकेरूि या आग्रहािूि वरील प्रकारचे प्रिस्िीपत्र समाजाकडूि नमळनवण्याचे अनिवायय दडपि 
व्यर्किीच्या मिावर निमाि होिे हे खरे; पि व्यर्किीची ही जी धडपड चालिे निला त्यापलीकडचा मलूर्भिू 
आधार आहे. मुलाचं्या संगोपिाची ज्याचं्यावर जबाबदारी असिे त्या प्रटढािंी, मूल जगण्यास लायक आहे 
असे मािले िाही आनि िे नजविं रहाव ेम्हिूि ज्या गोष्टी आव यक असिाि त्या केवया िाहीि िर कोििेच 
मूल नजविं राहिार िाही. जन्समाला आवयापासूि प्रत्येक व्यर्किी आपले केवळ अस्स्ित्व नटकनवण्यासाठी, 
निच्यानवषयी समाजािील ‘बनलष्ठ ज्येष्ठा’ंिी चागंला समज करूि घेण्यावर आनि त्या मवूयमापिापोटी त्याला 
नजविं ठेवण्यावर अवलंबूि असिे. आपवया वियिुकीला होिारी अिुकूल प्रनिनिया आनि अन्न, नवश्रािंी, 
त्रास व याििा यापंासूि मुर्कििा यासारख्या मलूर्भिू गरजाचें समाधाि होिे या दोहोिील संबधं बालकाच्या 
लक्षाि आवयाखेरीज रहाि िाही. वैध-अवैध, िीनि-अिीिी यासंबधंीचे नकमाि मािदंड प्रत्येक सर्भासदािे 
पाळाविे म्हिूि हरएक मािवी समाज आपवया सर्भासदावंर दबाव आिीि असिो. इिरािें आपवयानवषयीचे 
अिुकूल मि व आपले नजविं राहिे याचं्यािला आकिंनात आिेंिंा हा सबंंध या दबावाला बळकटी व दृढिा 
आििो. 

 
आपली िुलिा ज्या इिराबंरोबर केली जािे त्या इतराइंतकेच आपवयाला चागंले व पात्र समजले 

जाव ेअिी मािसाची गरज ककवा इच्छेा असिे. अिुकूल मूवयमापिासाठी चालिाऱ्या व्यर्किीच्या िोधाच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

दुसऱ्या पािळीि निचा अंिर्भाव असिो. र्भावडें, इिर मुले ककवा प्रसंगी आई अगर वडील याचं्या रूपािे 
प्रनिस्पध्यांच्या अस्स्ित्वाची मुलाला जेव्हा ओळख होिे िेव्हा या पािळीवरील मूवयमापिाची आस त्याच्या 
नठकािी निमाि होिे. अिा रीिीिे, स्पधेचा अंिा िसलेवया मूवयमापिाच्या पनहवया पािळीवरूि मलू या 
दुसऱ्या पािळीवर येिे. इिे िे, इिराचें लक्ष, त्याचं्याकडूि होिारे लाड, आनि त्याचं्या कडूि प्राप्ि होिारे 
सुखसमाधाि याबाबि त्याच्यािी स्पधा करीि असलेवया इिराचं्या बरोबर िुलिा करूि आपली (िटलनिक) 
मान्सयिा नकिी िे पाहिे. नजविं राहण्यासाठी आव यक असलेवया गोष्टी व सुखसोयी यापुरिीच या 
पािळीवरील बनक्षिी मयानदि राहण्याकडे कल असिो. 

 
व्यर्किी ज्या निसऱ्या पािळीवर आपले मूवयमापि चाहिे त्या पािळीचे लक्ष्य मत्सरजिक रे्भदर्भाव हे 

असिाि. सामानजक पािळीवरूि निसऱ्या अंगािे केलेवया मूवयमापिाचे लक्ष्यही मत्सरजिक रे्भदर्भाव हे 
असिे हे आपि वर पानहले आहे. या पािळीवर उत्कृष्टिेच्या नवनवध कसोयाचं्या आधारावर इिर अिेक 
व्यर्किींबरोबर स्पधा करूि रे्भदर्भावात्मक मूवयमापिाची चढिी श्रेिी गाठण्याची ईष्ट्या व्यर्किी बाळगिे. 
इिरापेंक्षा आपिास अमधक चागंिं समजले जाव,े आनि अिा उच मिर मूवयमापिाला जोडूि येिाऱ्या नवषम 
बनक्षिीचा लार्भ आपवया पदराि पडावा अिी इच्छेा बाळगिे. नजविं राहण्यासाठी व्यर्किीला जे आव यक 
असिे त्यापेक्षा पुष्ट्कळ अनधक त्याच्या पदराि टाकिारी ही बनक्षिी असिे. 

 
सामामजक मूवयमापिाच्या पनहवया दोि पािळयापं्रमािेच व्यल्क्तगत मूवयमापिाच्या पनहवया दोि 

पािळया सावयनत्रक व सवय समाजव्यवस्िामंध्ये आढळिाि. स्पधात्मक मूवयमापिाची निसरी पािळी मात्र, 
मत्सरजिक रे्भदर्भाव करण्यावरील र्भर हा ज्या समाजाच्या आकृनिबधंाचा अंगर्भिू र्भाग असिो त्या 
समाजािच महत्त्वाची असिे. 

 
कोित्या िा कोित्या पािळीवर, आपवयाब्दलल इिराचें चागंले मि असाव ेही गरज व इच्छेा हे सवय 

मािवजािीचे मलूर्भिू वैनिष्ट्य आहे. इिराचें आपवयानवषयी अिुकूल मि असाव ेया इच्छेेचे रूपािंर होऊि 
आपले स्विःचेही मि स्विःसंबंधी गटरवपूिय असाव ेअिी इच्छेा मािसाच्या मिाि घर करू िकिे-इिराचं्या 
मिाचे आरिािील प्रनिकबब म्हिजे आत्म-प्रनिमा. दुसरे आपवयाब्दलल काय म्हििाि याब्दलल आपली जी 
धारिा असिे त्यावर आपली आत्मप्रनिमा आधारलेली असिे. सामानजक प्रािी या िात्यािे मुळािच आपली 
व्यस्र्किमत्त्व,े इिराचं्या आपवयानवषयीच्या मिमिािंरावंरूि आनि वृत्तींवरूि आरेखली जाि असिाि. 
आपवया व्यस्र्किमत्त्वाचं्या या रेखाकृिींची इिराचंी मिे हाच एकमेव स्त्रोि असिो. अिािच, आपवया स्विःच्या 
इच्छेा व गरजािुंसार आपि िी चाळूि घेिो, व अिा वचेक स्वरूपािच िी आपिास प्रिीि होिाि. या अिािे, 
दुसऱ्यािंी गटरवपूिय मूवयमापि कराव े म्हिूि चालिारी धडपड ही स्विःला स्विःचे मूवयमापि 
गटरवपूियरीत्या करिा याव े म्हिूि चाललेली धडपड असिे. उलटपक्षी, आपि स्विः आपले गटरवपूिय 
मूवयमापि करिो िे व्हाही इिरािंी िसे आपले मूवयमापि कराव ेयासाठी चाललेवया धडपडीच्याच िाण्याची 
िी दुसरी बाजू असिे. आपवयानवषयी इिराचें मि चागंले व्हाव ेयासाठीच्या िोधाि मािसाच्या वियिुकीला 
वळि लावण्याचे सामथयय असिे. हे सामथयय कोठूि येिे ? अिा मूवयमापिाची एका पािळीवर मािसाला 
अपनरहायय आव यकिा असिे ही एक सवयमान्सय गोष्ट आहे. या अपनरहायय आव यकिेमधूि हे सामथयय येिे. 
इतराइंतकेच आपण चागंिें समजिें जािे या मलूर्भिू गरजेचा आधार घेऊि इतरापेंक्षा आपण अमधक चागंिें 
समजिें जािे ही नििकीच प्रबळ गरज उत्पन्न करिे िुलिेिे सोपे असिे.  
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मूवयमापनाचे काही पणरिाम 
 

व्यर्किीचे जे मूवयमापि केले जािे त्याचे अत्यिं महत्त्वाचे पनरिाम होिाि. अिी मूवयमापिे 
सावयजनिकरीत्या जेव्हा प्रिीकबद्ध होिाि िेव्हा त्याचें पनरिाम अनधकच गंर्भीर होिाि. समाज ज्या प्रमािाि 
ककमि करीि आहे असे व्यर्किीला वाटिे त्या प्रमािावर त्या व्यर्किीला समाजाचे सर्भासदत्व नकिी मोलाचे 
वाटेल ही गोष्ट अवलंबिू असिे. समाजाि आपि स्वीकृि आहोि असे ज्यािंा वाटिे त्याचं्याि आनि समाजािे 
आपिास बनहष्ट्कृि केले आहे असे ज्यािंा वाटिे त्याचं्याि आनि समाजािे आपिास बनहष्ट्कृि केले आहे असे 
ज्यािंा वाटिे त्याचं्याि ठळक फरक आढळिो. व्यर्किीची समाजािी एकात्मिा असिे याचा अिय समाजाचे 
मािदंड व आदिय याचंा िी राजीखुषीिे स्वीकार करिे, त्याचें पालि करिे; निवाय, समाजाच्या नित्याच्या 
व्यवहारािं काही प्रमािाि पनरिामकारक सहर्भाग देिे आनि म्हििू, समाज आपली योग्य, चागंली ककमि 
करिो असे व्यर्किीला वाटिे िेव्हा त्या वाटण्याचे निच्या वियिावर महत्त्वाचे पनरिाम होऊ िकिाि. 

 
समाज ज्यािंा जाहीरपिे हीि लेखिो, आनि आपवया हीि मूवयमापिाला प्रिीकबद्ध करिो, िे 

आपला बचाव कसा करिाि, आपले हीित्व कसे ‘सावरूि’ घेिाि, त्यासाठी कोििे प्रयत्ि करिाि िे 
पानहले असिा मूवयमापिाचे काही इिर पनरिाम आपि बघू िकिो. हीि लेखली गेलेली व्यर्किी उच म 
मूवयमापिासाठी धडपड करण्याचे महत्त्वच िाकारिे िेव्हा िो एक संरक्षक पनवत्रा असिो, आनि या 
समियिाच्या आड दडूि िी व्यर्किी प्रयत्ि करण्याचे, अनर्भिमिीलिा दाखनवण्याचे सोडूि देिे. हा संरक्षक 
पनवत्रा आनि िंिरचे वियि, दोन्सही मूवयमापिाचेच पनरिाम असिाि. संबनंधि व्यर्किीच्या दृष्टीिे व संपूिय 
समाजाच्याही दृष्टीिे अिा प्रकारची माघार ही एक अत्यिं महत्त्वाची निष्ट्पत्ती असवयामुळे अिा वियिाला 
कारिीर्भिू होिारे प्रनिकूल मूवयमापि ही, उघडपिेच, नििायक महत्त्वाची सामानजक प्रनिया आहे. 
 
मूवयमापनाचे णतसरे पणरमाि 
 

या प्रकरिाच्या प्रारंर्भी, प्रनिष्ठा व पसंिी अिी मूवयमापिाची दोि पनरमािे वगेळी दाखनवली होिी. 
परंिु आधुनिक औद्योनगक समाजामंधील व्यवसायके्षत्रामधील स्िािाचंा नवचार करिा मूवयमापिाचे आिखी 
एक पनरमाि वगेळे करिे उपयुर्कि ठरेल. िे आपि िंोकमप्रयता या संजे्ञिे व्यर्कि करू िकिो. असे पुष्ट्कळ 
व्यवसाय असिाि की ज्यािंा ख्यािी वा कुप्रनसद्धी याचंा लार्भ होिो, ककवा िे फार मोठ्या प्रमािावर लोकाचें 
लक्ष वधूेि घेिाि. पि वनरष्ठ न्सयायालयाच्या न्सयायानधिाला नमळिे ििी खरी प्रनिष्ठा वा सन्समाि याचंा लार्भ 
त्यािंा होि िाही. असे व्यवसाय स्विःसाठी वा स्विःच्या मुलाबाळासंाठी वांछेिीय ककवा अनधक पसंिीचे 
समजले जाि िाहीि. कारि एवढेच की वास्िववादी दृष्टीिे नवचार करिा, एक िर, असे व्यवसाय आपवया 
आवार्कयाबाहेर असवयाचे समजले जािे, ककवा िे अवाछंेिीय िरी समजले जािाि. 

 
लोकनप्रयिेचे पनरमाि समानवष्ट केवयामुळे, आनि मूवयमापिाच्या पनरमािामंध्ये र्भर घािवयामुळे 

अिेक महत्त्वाचे फायदे नमळिाि. प्रनिष्ठा, पसंिी व लोकनप्रयिा या िीि अंगािंी केलेवया मूवयमापिाचंी 
एकवट करण्याची सवयमान्सय प्रमानिि पद्धि आपवयाजवळ िाही. िसेच, निक्षि, उत्पन्न, सामानजक महत्त्व, 
कटिवय, हजेरीचे प्रमाि, नविीचे उच माकं, यासारख्या नवनर्भन्न कसोयाचें िटलनिक महत्त्व व वजि निधानरि 
करण्याचा मागय िाही. म्हिूि प्रनिष्ठा, पसिंी व लोकनप्रयिा अिी मूवयमापिाची िीि पनरमािे येिे 
सुचनववयाप्रमािे वगेळी केवयािे अिी निराधार व असमियिीय बेरीज करण्याची गरज उरि िाही. त्या 
प्रमािाि पनरमािे अिी अलग करिे मोलाचे आहे. हा पनहला फायदा होय. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अिेक स्िािािंा सन्समािरूपी बनक्षिी अनधक नमळिे, पि मालमते्तच्या रूपािे बनक्षिी कमी नमळिे. 
काही स्िािाचं्या बाबिीि पनरस्स्ििी उलट असिे. प्रनिष्ठा व लोकनप्रयिा याि फरक ि केवयास, एखाद्या 
नसिे-कलाविंाला वा मुनष्टयोद्धध याला अमेनरकेच्या अध्यक्षापेक्षा अमाप अनधक सपंत्ती किी नमळू िकिे याचे 
आपिाला आियय वाटण्याचा संर्भव असिो. बनक्षिीमध्ये हा जो प्रमाििीरिेचा अर्भाव नदसूि येिो िो समाजाि 
एकाच वळेी परस्परनवरोधी मूवये मान्सय केली गेलेली असण्याचा पनरिाम असिो, समाजमान्सय 
मूवयप्रमािािील अंिनवरोधाची द्योिक अिी िी घटिा आहे, असे कधी कधी समजले जािे. मूवयमापिाच्या 
सवय प्रकारािंी बनक्षिी समप्रमाि वा सहसंबंनधि असली पानहजे असे गृहीि धरले िरच बनक्षिीि प्रमािबद्धिा 
िसिे ही वस्िुस्स्ििी आपिास अस्वस्ि करिारी ठरेल. परंिु आपि जर असे जािले की, मालमते्तची बनक्षिी 
पुष्ट्कळदा सन्समािाप्रमािे वाटली ि जािा, लोकनप्रयिेिुसार अगर बाजारर्भावाप्रमािे वाटली जाऊ िकिे व 
जािे, आनि सन्समािाच्या बरोबरीला मालमते्तच्या रूपाि नमळिाऱ्या बनक्षिीचे माि, प्रनसद्धी व लोकनप्रयिा 
यािंा जोडूि येिाऱ्या बनक्षिीपेक्षा पुष्ट्कळच कमी असिे, िर बनक्षिी प्रमाििीर िसवयाची र्भाविा दूर होिे. हा 
आिखी एक फायदा होय. 

 
मालमत्तारूपी बनक्षिीचे माि ठरनविे आनि प्रनिष्ठा ककवा लोकनप्रयिेचे प्रमाि ठरनविे या दोि 

वगेळया बाबी आहेि, हेही मूवयमापिाची पनरमािे वगेळी केवयामुळे समजूि येिे. सरकारी अनधकाऱ्याचें पगार 
गायक अगर मुनष्टयोद्धधयाच्या मोबदवयापेक्षा महत्त्वपूिय अिािे निराळयाच पद्धिीिे ठरनवले जािाि. 
पनहवयाब्दललचा निवाडा सामानजक महत्त्व व कटिवय अिा कसोयािंी होिो. उलट, गायक वा मुनष्टयोदे्ध 
याचं्या बाबिीि कंत्राटदारािंा वा व्यवस्िापकािंा नमळिाऱ्या फायद्याच्या आधारे मोबदला ठरनवला जािो. 
पे्रक्षकािंा आकर्षषि करण्याची अगर आपि निमाि केलेवया गोष्टीला नगऱ्हाइकी नमळनवण्याची क्षमिा यावरूि 
फायद्याचा अंदाज बाधंला जािो. 

 
प्रनिष्ठा, पसिंी व लोकनप्रयिा अिी मूवयमापिाची िीि पनरमािे वगेळी करण्याचा आिखी एक 

फायदा हा की, लोक जे मूवयमापि करिाि त्याचे सयुस्र्किकपिे मोजमाप करिा येण्याच्या िर्कयिा वाढिाि. 
वगेवगेळया स्िािािंा प्रनिष्ठा नकिी नदली जािे हे आपि पहाि असू िर, नकिी माि, गटरव व आदर नमळण्यास 
अमूक एक स्िाि लायक आहे असे उत्तरकत्यांिा वाटिे, या र्भोविी आपि आपले प्र ि कें निि करू. उलट, 
आपि लोकनप्रयिा मोजिार असू िर, त्याचं्या नवनिष्ट र्भनूमका पार पाडि असिािा त्यािंा पहाण्याची वा 
ऐकण्याची इच्छेा उत्तरकत्यांच्या नठकािी किा स्वरूपाची आनि नकिी िीव्र आहे हे िोधूि काढण्याचे उपाय 
आपि योजू. या बाबिीि श्रोत्याचंी/पे्रक्षकाचंी संख्या, नविीची आकडेवारी या गोष्टी आपवयाला फार उपयोगी 
पडिील. अखेरीस, आपवयाला जर पसंिीचे मोजमाप करावयाचे असेल, िर एखादे स्िाि स्विःसाठी वा 
त्याचं्या मुलासंाठी नमळनवण्याची उत्तरकिे इच्छेा करिाि का, करीि असवयास, नकिी िीव्रिेिे व साित्यािे 
करिाि, त्यासाठी िे नकिी व कसे झटिाि हे िोधूि काढण्याच्या दृष्टीिे आपि प्र ि नवचारू. प्रत्येक बाबिीि 
आपि वगेळे वळि व वृत्ती मोजीि असिो आनि प्रत्येक बाबिीि आपि त्या वळिाची वा वृत्तीची बठैक काय 
िे िोधूि काढिो. िेव्हा, सामानजक मूवयमापि, उघडपिेच, गंुिागंुिीचे असिे. स्िािाचें मूवयमापि 
वगेवगेळया प्रकारच्या ककमिींमध्ये/मूवयामंध्ये केले जािे आनि अमूक एक नकमंि करण्याची कारिे वा 
कसोट्या वगेवगेळया असिाि. 
 
मूवयमापनाच्या कसोट्या 
 

ज्या कसोयाचं्या आधारावर स्िािाचंी कमीअनधक ककमि वा योग्यिा केली जािे त्यासंबंधी आपि 
दोि महत्त्वाचे प्र ि उपस्स्िि करिार आहोि. पनहला प्र ि असा की वापराि येण्यासारख्या अिा नकिी 
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वगेवगेळया कसोया असू िकिाि? दुसरा प्र ि असा की, नवनिष्ट समाजाि कोित्या कसोया वापरवया 
जािील हे ठरनविारे घटक कोििे असिाि? 

 
चानरत्र्य ककवा व्यस्र्कित्व याचं्यािी संबनंधि अिा सवय गोष्टी, व्यर्किीची देहयष्टी, निचा चेहरामोहरा, 

उपजि ककवा कमावलेली िारीर व मािनसक गुिसंपदा, क्षमिा व कटिवये, “समाजजीविाि र्भर 
घालण्या”च्या अिेक प्रकारापंैकी कोििाही मूवयमापिाच्या कसोया म्हिूि वापरिा येिाि असे पनहवया 
प्र िाचे उत्तर आहे. ह्या असखं्य कसोयापंकैी केव्हािरी आनि कोठेिरी ज्याचंा वापर केला गेला आहे अिा 
कसोयाचंी संख्या आियय वाटाव े इिकी मोठी आहे. वर जी व्यापक वगयवारी केली आहे त्या कोटींमध्ये 
मोडिाऱ्या ज्या कसोयाचंा वारंवार वापर करण्याकडे कल आढळूि येिो त्या अिा: सौंदयय, धैयय, पानवत्र्य, 
स्वच्छेिा, वय, कलग, जािी, उदारपिा, योग्यिा, सत्ता, कटिवय, बुनद्धमत्ता, बळ, नवद्वत्ता व िीनिमत्ता या 
असिाि. 

 
आत्ता सानंगिलेवया कसोया वैयस्र्किक गुिनविषेात्मक आहेि. दुसऱ्या काही कसोया प्रामुख्यािे 

र्भनूमकेच्या वैनिष्ट्यािंी निगनडि असिाि. र्भनूमका पार पाडण्याच्या ओघाि व्यर्किी समाजाची जी सेवा 
करिाि, समाजाची जी कामे पार पाडिाि, ककवा वैयस्र्किक आनि सामानजक स्वास्थयाच्या दृष्टीिे त्यािंी 
वठनवलेवया र्भनूमकाचें जे पनरिाम होिाि त्याचं्यािी निगनडि अिा या कसोया असिाि. िािंिा व 
सुव्यवस्िा याचंी जपिकू; जीविाव यक वस्िंूचा व सुखसोईंचा पुरवठा; िव्या नपढीचे निक्षि व त्याचंी 
समाजाि मुरवि; ई्र व इिर दैवी िर्किी याचं्याि व लोकामंध्ये दुवा म्हिूि काम करिे, त्याचंा सारं्भाळ 
करिे, त्याचंी मिोगिे जाििू िी लोकाकंडूि पुरविू घेिे; आजाराचा प्रनिबंध, उपचार व निवारि; मिोरंजि 
व नवरंगुळा याचंी सोय; आनि कला व नवज्ञाि याचंा नवकास, इत्यादींचा याि समाविे होिो. 

 
अगदी सवयसामान्सय पािळीवर या कायांची माडंिी केली जािे िेव्हा समाज अस्स्ित्वाि राहण्यासाठी 

अनिवायय आव यक अिा कायांचा त्याचं्याि अंिर्भाव असिो. या कायांची जी व्याख्या केली त्यािुसारच हे 
ठरिे की या कायांचे सवय समाजामंध्ये नवधायक मूवयमापि केले जािे. पि त्याबरोबरच हेही खरे की, यापकैी 
कोित्या कायांचे मूवय इिरापेंक्षा अनधक मािायचे याबाबिीि समाजाचंा व्यवहार नर्भन्न नर्भन्न असिो. 

 
िर मग कोित्याही नववनक्षि समाजाच्या संदर्भाि मत्सरजिक िुलिा करण्यासाठी, बनक्षिीचे नवषम 

वाटप करण्याचा आधार म्हििू, आनि सवयसाधारि र्भर देण्यासाठी कोित्या कसोया वापरावयाच्या हे कसे 
ठरिे? त्या घडीला िी संस्कृिी ज्या र्भनूमका सवानधक मटवयवाि मािीि असेल त्या र्भनूमका आनि त्या 
र्भनूमकासंाठी आव यक वा उपकारक असे वैयस्र्किक गुि व कटिवये याचं्यावर र्भर नदला जाईल हे सहज 
नदसिारे व सोपे उत्तर आहे, पि िे महत्त्वाचे आहे. कारि त्यामुळे त्या समाजाची पायार्भिू मूवयप्रिाली आनि 
स्िािाचं्या नवषम मवूयमापिािूि व्यर्कि होिारी त्या समाजािील सामानजक िराचंी रचिा याचं्यािील घनिष्ट 
संबंध सूनचि होिो. 

कोििी काये महत्त्वाची आहेि आनि कोित्या कायांचे उच मिम मूवयमापि केले जाव े याब्दलल 
समाजािील वगेवगेळया गटाचें मिैर्कय असिे असे येिे सुचवावयाचे िाही. काही मिनर्भन्निा िेहमीच असिे. 
आनि, सवयसामान्सयपिे बोलावयाचे िर, समाज नजिका मोठा आनि संख्येिे संनमश्र असेल नििकी, कोित्या 
कायांवर र्भर द्यावा आनि कोित्या कायांची ककमि अनधक करावी याब्दलल समाजाच्या निरनिराळया 
नवर्भागामंध्ये मिनर्भन्निा असिे. िरीदेखील, सनंमश्र समाजािही, सामान्सय मान्सयिा असलेवया मूवयप्रिालीच्या 
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व पयायािे (निच्यापासूि निष्ट्पानदि) नवषम मूवयमापि पद्धिीच्या आधारे कोित्या र्भूनमकािंा व गुिािंा महत्त्व 
द्यावयाचे यावरूि काही सवयसाधारि मिैर्कय आढळण्याची िर्कयिा असिे. 

 
हे मिैर्कय दोि अिांिी सत्ता धारि करण्यािी अनवर्भाज्यपिे निगनडि असण्यािी िर्कयिा असिे. 

श्रेष्ठीवगाच्या नहिसंबधंािंी सवांि अनधक जुळिाऱ्या र्भनूमकाचंी/स्िािाचंी नविषे र्भर देण्यासाठी निवड केली 
जाण्याची आनि त्याचें नविषे उच म मूवयमापि केले जाण्याची िर्कयिा अनधक असिे. दुसरे या अिािे की, 
सामथययिाली श्रेष्ठीवगय या प्र िावंरूि लोकमिास आकार देण्यास समिय ठरिील ही िर्कयिा पुष्ट्कळच असिे. 
म्हिूिच, अनियनंत्रि राजेिाहीि, जेिे सत्ता राजाच्या व िात्यागोत्यािंी परस्परािंी सबंंनधि उमराव वगाच्या 
हािाि असिे िेिे, िटलनिक मूवयमापिासाठी खािदाि ही मुख्य कसोटी मािली जाण्याची िर्कयिा असिे. 
त्याचप्रमािे, ज्या समाजाि धिपिींच्या हािी सत्ता असिे त्या समाजाि सपंत्ती ही मूवयमापिाची कसोटी 
ठरण्याची िर्कयिा असिे. ककवा जेिे परंपरेिुसार सत्ता समाजािील सवाि वयस्कर मंडळींच्या हािाि असिे 
िेव्हा व्यर्किी कोिच्या नपढीिली आहे व निचे वय नकिी आहे ही मवूयमापिाची नियतं्रक ित्त्व ेअसण्याचा 
संर्भव असिो. अखेरीस, आधुनिक औद्योनगक समाजाि जेिे सते्तची अनधष्ठािे अिेक असिाि िेिे, िटलनिक 
मूवयमापिासाठी कसोयाचें नवनर्भन्न सचं उपयोगाि आिले जािाि. संपत्ती, कुल, नवद्वत्ता, व्यवसाय अिा 
वगेवगेळया कसोयाचंा त्याि समाविे असेल.  

 
वगेवगेळया र्भनूमकावंर नदला जािारा कमीअनधक र्भर अायासवयास नर्भन्न नर्भन्न समाजाचं्या प्रमुख 

मूवयप्रिालींब्दलल आपिास मटनलक ज्ञाि होऊ िकिे. उदाहरिािय, जानिव्यवस्िानधनष्ठि र्भारिीय समाज 
धार्षमक जीविािी निगनडि स्िािे व र्भनूमका यािंा, निदाि औपचानरकरीत्या िरी, सवानधक माि देिो. िर 
अमेनरकेिवया सारखा आधुनिक औद्योनगक समाज वस्िू व सुखसोयी याचं्या उत्पादिािी निगनडि स्िािे व 
र्भनूमका याचंी सवानधक कदर करिो. आिखी काही समाजामंध्ये, नविषेिः ििेीप्रधाि व प्रािनमक स्वरूपाच्या 
समाजामंध्ये, कुटंुबाि व्यर्किींिा पार पाडाव्या लागिाऱ्या र्भनूमका आनि कुटंुबव्यवस्िेिले त्याचें स्िाि यािंा 
लक्ष्य करूि नवषम मवूयमापि केले जािे. 

 
ज्या र्भनूमकािंा व स्िािािंा लक्ष्य करूि मूवयमापि केले जािे त्याचं्यावरूि त्या त्या समाजाची 

नििायक व्यवच्छेेदक वैनिष्ट्ये जाहीर होिाि. या लक्ष्यकबदंूमध्ये बदल होिो िेव्हा मोठे सामानजक पनरवियि 
घडूि येि असवयाची आपवयाला जािीव होिे. उदाहरिािय, जेव्हा एखादा समाज िात्यागोत्यावंरूि 
व्यर्किीकडे येिाऱ्या र्भनूमकाकंडे िुलिेिे दुलयक्ष करू लागिो आनि व्यर्किीच्या उत्पादिव्यवस्िेिील 
र्भनूमकावंर र्भर देऊ लागिो िेव्हा समाजाि एक मोठे पनरवियि घडूि येि असवयाचेच िे लक्षि असिे. 

 
सासं्कृनिक धारिा या केवळ वगेवगेळया सामानजक र्भनूमकािंा नकिी ककमि द्यावयाची िे ठरनविाि 

असे िाही, िर या वगेवगेळया र्भनूमका योग्य रीत्या पार पाडण्यासाठी लागिाऱ्या कटिवयाचंी 
दुर्षमळिा/नवपुलिा यानवषयी समजुिी निमाि करण्याि, दुर्षमळिेची/नवपुलिेची व्याख्या करण्याि या 
सासं्कृनिक धारिाचंा वाटा मोठा असिो. उदाहरिािय, मािसाचं्या विीिे ई्राबरोबर संवाद साधण्याचे, 
व्यवहार करण्याचे काम कसे केले पानहजे, त्याची रीि काय यानवषयी ज्या प्रकारची त्या ससं्कृिीची धारिा 
असेल, त्याची जी माडंिी संस्कृिी करील त्यामुळे हे काम कोि योग्य प्रकारे करू िकेल िेही आपोआप 
ठरिे. या कामाची व्याख्या अिी करिा येईल की ज्यामुळे अगदी मूठर्भर लोकच हे काम करण्यास पात्र 
ठरिील ककवा उलटपक्षी, साधारिपिे कोिीही िे काम करू िकेल अिी त्याची व्याख्या करिा येईल. 
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दुसरे एक उदाहरि : मुलािंा समाजाि मुरविू घेण्याचे, मुलाचं्या सामाजीकरिाचे कायय कोििीही 
सूज्ञ प्रटढ व्यर्किी करू िकिे असे सामान्सयि: मािले जािे. त्याच कामाची व्याख्या अिी करिा येईल ज्यामुळे 
त्या कामासाठी अत्यिं उच म प्रनिनक्षि मठूर्भर श्रेष्ठीच लायक असवयाचे आढळूि येईल. मुलाचें सामाजीकरि 
योग्य रीिीिे होण्यासाठी त्याचंी िज्ज्ञ मािनसक िपासिी करूि त्याचं्यावर मािसोपचार करिे आव यक 
आहे, अिा िपासिीचा व उपचाराचंा सामाजीकरिाच्या प्रनियेि अंिर्भाव होिो अिी जर व्याख्या केली, िर 
कोििीही प्रटढ व्यर्किी त्यासाठी लायक आहे असे ि ठरिा काही मठूर्भर व्यर्किीच लायक आहेि असे ठरेल. 

 
मूवयमापनातिी आतमणनष्ठता ि णतचे पणरिाम 
 

मूवयमापिाि मािसे एकमेकाचें निवाडे करीि असवयामुळे आत्मनिष्ठिा हे मूवयमापिाचे प्रधाि आनि 
अपनरहायय वैनिष्ट्य असिे. एखाद्या व्यर्किीच्या हािी सत्ता नकिी आहे वा निची मालमत्ता नकिी आहे याचा 
निियय करीि असिािापेक्षा मूवयमापिाच्या प्रनियेि आत्मनिष्ठिेला अनधक उठाव व महत्त्व नमळि असले िर 
िे स्वार्भानवक म्हिायला हव.े सत्ता नकिी हे ठरनविािा आत्मनिष्ठिा व वस्िुनिष्ठिा दोन्सही महत्त्वाच्या असू 
िकिाि, परंिु मालमते्तच्या बाबिीि मात्र आत्मनिष्ठिेला फारसा वाव िसिो. 

 
इिराकंडूि आपले चागंले मवूयमापि होिे ही एक प्रकारची बनक्षिीच. सत्ता, मत्ता आनि चागंले, इष्ट 

मूवयमापि या िीि प्रकारच्या बनक्षिींच्या बाबिीि आत्मनिष्ठिेचे महत्त्व नर्भन्न असण्याची काही महत्त्वाची 
कारिे आहेि. बनक्षिीचे मोजमाप करण्याची जी गमके वा पनरमािे, त्याचं्या वस्िुनिष्ठिेि असलेला फरक हे 
पनहले कारि होय. जसे, एखाद्याची मालमत्ता नकिी यानवषयी आपला आत्मनिष्ठ निवाडा बाजूस ठेविू 
स्विंत्रपिे मालमते्तचे मोजमाप करिा येिे. एखाद्या व्यर्किीची सत्ता नकिी िे अगदी पूिय समाधािकारकपिे 
मोजिा येि िसले िरी, वानंछेि साध्ये िो नकिी वळेा साध्य करिो त्याचे वस्िुनिष्ठ मोजमाप घेऊि त्याची 
सत्ता नकिी िे आपिास ठरनविा येिे. परंिु मूवयमापिाच्या बाबिीि िी व्यर्किी आनि इिर यािंा काय वाटिे 
आनि किावर नव्ास ठेविे िे पसंि करिाि यावरच सवय मोजमापि अवलंबूि असिे. 

 
या िीि प्रकारच्या बनक्षिींपैकी आपवया व इिराचं्या पदराि पडलेली प्रत्येक प्रकारची बनक्षिी नकिी, 

यानवषयीच्या वगेवगेळया व्यर्किींचे अंदाज नर्भन्न नर्भन्न असण्याची िर्कयिा असिे. वरच्यािी संलग्ि असा हा 
दुसरा घटक आहे. एखाद्या व्यर्किीच्या हािी सत्ता नकिी, त्याची मालमत्ता नकिी यानवषयीच्या अंदाजाचं्या 
िुलिेिे, त्या व्यर्किीची योग्यिा, प्रनिष्ठा, ककवा निचा होिारा सन्समाि यानवषयीच्या अंदाजामध्ये मूवयमापि 
करिाऱ्या व्यस्र्किगनिक फरकाचे प्रमाि पुष्ट्कळ अनधक रहाण्याचा संर्भव असिो. या दोि बाबिीिील हे प्रमाि 
वगेवगेळे असिे याचे कारि पुढीलप्रमािे सागंिा येईल. सत्ता व मालमत्ता याचं्या बाबिीि वस्िुनिष्ठ िाळा 
करूि पहािा येिो व त्याचा मेळ लागिो. त्यािे आत्मनिष्ठिेला असलेवया अवकािावर पुष्ट्कळ कठोर बंधिे 
येिाि. िर योग्यिा, प्रनिष्ठा, सन्समाि यावरूिच्या मूवयमापिाि कमालीचा फरक पडू िकिो. याचे कारि, 
असे मूवयमापि फार मोठ्या प्रमािाि मूवयमापकावर अवलंबूि असिे. एखादा िास्त्रीय वृत्तीचा िटस्ि 
निरीक्षक एखाद्या व्यर्किीचे स्विःनवषयीचे मूवयमापि आनि त्याच व्यर्किीचे इिरािंी केलेले मूवयमापि याि 
नकिपि मेळ बसिो िे अनधक अचूकपिे ठरव ूिकिो. मात्र निरीक्षकािे केलेवया चाचिीच्या वास्िनवकिेिे, 
इिराचं्या मूवयमापिािी आपली आत्म–प्रनिमा जुळविू घेण्याच्या दृष्टीिे िीमध्ये बदल करण्याची 
आव यकिा व्यर्किीला पटेलच असे िाही. उलट, सत्ता व मालमत्ता याचं्या बाबिीि, स्विंत्र निरीक्षकाचं्या 
मिाचंा प्रर्भाव पडूि, आपले स्विःचे अंदाज वस्िुस्स्ििीला फार सोडूि आहेि, याची जािीव व्यर्किीच्या 
नठकािी निमाि होण्याची िर्कयिा असिे. िीि प्रकारच्या बनक्षिींपैकी सत्ता व मालमत्ता या प्रकारच्या 
बनक्षिींच्या संदर्भाि इिराचं्या मोजमापाचंा प्रर्भाव स्विःच्या अंदाजावंर जास्ि पडिो, हा या िीि 
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बनक्षिींच्यामधील निसरा फरक आहे. अिािच, एखादी व्यर्किी मालमते्तनवषयीची आपली खरी पनरस्स्ििी 
झाकूि आपि पुष्ट्कळ मालमत्तावाि असवयाचा सावयजनिक देखावा उर्भा करू िकिे, आनि पुष्ट्कळािंा 
वियमािकाळाचे मूवय वाढनवण्यासाठी र्भनवष्ट्यकाळ गहाि टाकिे योग्य वाटिे, हे स्पष्ट आहे.  

 
आपि सत्तावाि असवयाप्रमािे व्यर्किी वागिाि, कृिी करिाि िेव्हा, पुष्ट्कळदा, इिराकंडूि सन्समाि 

आनि अदबीची वागिूक नमळनवण्याि यिस्वी होऊ िकिाि, आनि असे करूि, एरवी त्याचं्या स्िािाप्रमािे 
नमळाला असिा त्यापेक्षा अनधक सते्तचा उपर्भोग घेिाि. या मयादेपयंि, व्यर्किीच्या हािी सत्ता नकिी असेल 
ही गोष्ट आत्मनिष्ठिेच्या घटकावर अवलंबूि आहे असे म्हििा येईल. एका अिी, व्यर्किीच्या हािी नििकी 
सत्ता असिे नजिकी सत्ता हािी असवयाब्दलल िी इतराचें मि वळव ूिकिे. सते्तवर हक्क सागंिाऱ्या व्यर्किीचे 
चािुयय व सामथयय, आनि ज्याचं्याकडूि मुजरा करविू घ्यावयाचा त्याचंा र्भोळसटपिा व कमकुविपिा 
यािुसार व्यर्किीच्या हािची सत्ता कमीजास्ि होि राहण्याची िर्कयिा असिे. 

 
इिरेजि वस्िुिः करिाि त्यापेक्षा आपले मूवयमापि नकिीिरी वरच्या गुिवते्तचे केले जािे अिा 

समजुिीखाली व्यर्किी वियि करू िकिे. दुसऱ्या टोकाला, प्रत्यक्षाि लोक करीि असिाि त्यापेक्षा आपली 
ककमि फार अनधक प्रमािाि कमी लेखली जािे अिा समजुिीखालीही व्यर्किी वियि करू िकिे. दोन्सही 
प्रकारच्या वागिकुीचे गंर्भीर पनरिाम घडूि येिाि. प्रत्यक्षाि पनरस्स्ििी वगेळी असूिही इिरेजि आपला 
अनधक माि करिाि, आपली योग्यिा अनधक समजिाि ही व्यर्किीच्या नठकािची समजूि सामानजक िरािंी 
नचरफाळलेवया समाजाला स्स्िरिा प्राप्ि करूि देण्याचे कायय अिेक प्रकारे पार पाडीि असिे. (प्रत्यक्षाि 
इिर त्याची ककमि िेवढी करीि िसिािाही) आपली समाज चागंली ककमि करिो या समजुिीिूि 
समाजािील गोरगरीब, दनलि-पीनडि व्यर्किी सामानजक मािदंड/नियम उचलूि धरिाि. उलट, इिरेजि 
त्याचें मूवय खरोखरी काय करिाि हे त्यािंा समजले िर िे असंिुष्ट होिील, ककवा दुरावले जािील आनि 
सामानजक मािदंड/नियम याचं्यापासूि जास्ि च्युि होिील हे िर्कय आहे. प्रत्यक्षाि असिो त्यापेक्षा 
आपवयाला अनधक माि असवयाचे व्यर्किी समजिाि त्यािूि समाजाच्या स्िैयाला हािर्भार लागिो त्याचा हा 
पनहला प्रकार. 

 
आपि अवमानिि आहोि ककवा समाजाि आपली ककमि कमी लेखली जािे असे ज्या िरािंा, गटािंा 

ककवा व्यर्किींिा वाटिे िे, िराचं्या उिरंडीि त्याचं्या बरोबरीचे अगर खालच्या पािळीचे असलेवयािंा अिीच 
अवमानिि वागिकू देऊि, त्याचंी ककमि कमी लेखूि स्विःची आत्मप्रनिमा उजळवूि घेिाि. याला 
टर्कर्कयाचा खेळ म्हििा येईल, हा खेळ खेळूि िे आपवया अवमूवयिावर उिारा प्राप्ि करूि घेिाि. आपले 
झालेले/होिारे अवमूवयि गळयाि बाधंण्यासाठी त्यािंा समाजाि आिखी कोिी सापडले िसिे,िर एरवी 
िे कदानचि सामानजक मािदंडापासूि/नियमापंासूि दुरावले असिे. पि टर्कर्कयाचा खेळ खेळूि 
अवमूवयिाचा र्भार हलका करिा आवयािे िे दुरावले जाण्याची िर्कयिा कमी होिे. या प्रनियेच्या योगािे 
आत्मनिष्ठ मूवयमापि समाजाच्या स्ियैाला हािर्भार लाविे.  

 
ज्यावळेी समाजािील खालच्या िरािील लोंक, मरिािंिरच्या पारलटनकक जीविालाच सवयस्वी 

महत्त्व देऊि, इिरेजि आपली ककमि कमी लेखािाि यानवषयी बेपवा बििाि त्यावळेी समाजस्िैयाला 
निसऱ्या प्रकारािे मदि होिे. इहलोकाि लीि व िीनिमाि वागिकू ठेवली, िर परलोकाि िा्ि 
ई्रकृपेचा लार्भ होिो असे आ्ासि देिाऱ्या ‘मरिोत्तर जीविा’ला सवानधक प्राधान्सय देऊि िे ही गोष्ट 
साध्य करिाि. परलोकाि नमळावयाच्या बनक्षिीवरील नव्ासामुळे या जीविाि हीि लेखले गेवयािे निमाि 
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होिारे ििाव सैल पडिाि. मरिोत्तर सुखी व निकिि जीविाच्या आ्ासिािूि नदलासा प्राप्ि करूि घेिा 
आला िसिा, िर हे ििाव ही समाजव्यवस्िेब्दललच्या असंिोषाची महत्त्वाची उगमस्िािे बिली असिी. 

 
ज्या समाजाि निरनिराळया नवर्भागाचें सामानजक मोल असमाि लेखले जािे त्या समाजाच्या स्ियैास 

मूवयमापिािील आत्मनिष्ठिा या िीि प्रकारे हािर्भार लाविे. 
 
असमाि मूवयमापि हे समाज पनरवियिाचे महत्त्वाचे उगमस्िािदेखील ठरू िकिे. एखाद्या 

व्यर्किीला आपले अवमूवयि झाले आहे, आपला अवमाि झाला आहे असे वाटि असेल आनि िी व्यर्किी, 
आत्मवचंक वियिािे टर्कर्कयाचा खेळ खेळूि ककवा मरिोत्तर जीविावर हवाला ठेविू, आपवया गमावलेवया 
आत्मसन्समािाची र्भरपाई करूि घेऊ िकि िसेल, िर िी समाजानवरुद्ध व त्या समाजाच्या मािदंडानंवरुद्ध 
आिमक पनवत्रा घेण्याची िर्कयिा असिे. 

 
व्यिहारातीि काही उदाहरिे: अमेणरका 
 

पानिमात्त्य औद्योनगक समाजािील व्यवसायाचं्या मूवयमापिांचे मापि करण्याचे काम 
समाजिास्त्रज्ञािंी अलीकडे केले आहे. त्या अिुर्भवावरूि मूवयमापिप्रनियेचे आपले आकलि अनधक 
सुव्यवस्स्िि करण्याि येिाऱ्या अडचिींचे व गंुिागंुिीचे स्वरूप सोदाहरि दाखनविा येिे. पॉल हॅट्ट व सेनसल 
िॉिय यािंी १९४७ मध्ये व्यवसायाचें मूवयमापि लोक कसे करिाि, याचा प्रिमिः अायास केला. त्याि त्यािंी 
राष्ट्रीय पािळीवर अमेनरकि व्यर्किींचे िमुिे निवडले आनि त्यािंा फाइव्ह-पॉईंट स्केलवर अिुिम लाविू 
मूवयमापि करण्यास सानंगिले. त्याच्या आधारे हॅट्ट व िॉिय यािंा त्या ९० व्यवसायाचंा ढोबळ अिुिम लाविा 
आला. सुप्रीम कोटाचे न्सयायाधीि, डॉर्कटर, मंनत्रमंडळाचे सदस्य, यासंारख्या व्यवसायािंा निखरस्िािी 
स्िाि नमळाले. कवयािकारी योजिामंधील काययकिे, मर्षिकाचा व्यवसाय करिारे, लहाि दुकािाचें 
चालक, अिाचंा निडीच्या मधवया पायऱ्यावंर समाविे होिा. िर गुत्त्यािील वटेर, द्वारपाल, व रस्िे झाडिारे 
याचें व्यवसाय सवाि खालच्या पायऱ्यावंर होिे. 

 
उत्तरकत्यांिा ज्या सूचिा देण्याि आवया होत्या त्यावरूि, ककवा त्यािंी व्यवसायांचा अिुिम लावला 

त्या पद्धिीवरूि, व्यवसायाचंा अिुिम लावण्यासाठी त्यािंी कोित्या कसोया वापरवया त्यानवषयी काहीही 
निनििपिे सागंिे िर्कय िाही. काही बाबिीि काही कसोया लाववया गेवया हे स्पष्ट आहे, परंिु त्या सवयत्र 
सारख्याच लाववया गेलेवया िाहीि. उदाहरिािय सुप्रीम कोटाच्या न्सयायाधीिाला सव्च म स्िाि देिािा त्याचे 
उप्िन्न, त्याचा िाट, ककवा त्याची लोकनप्रयिा याचंा फारसा संबधं िसावा. पि इिर व्यवसायाचें मूवयमापि 
करिािा उत्पन्न व लोकनप्रयिा या कसोया िक्कीच वापरण्याि आवया असाव्याि. जास्िीि जास्ि आपि 
असे म्हिू िकिो की, िीि ककवा चार कसोया इिर कसोयापेंक्षा जास्ि वळेा वापरवया गेवया असाव्याि. 
त्यािं त्या स्िािासाठी आव यक वाटलेवया कटिवयाचा, निक्षिाचा, समाजाला त्या कायाचे जेवढे महत्त्व 
वाटिे त्याचा आनि उत्पन्न व त्या व्यवसायामुळे िर्कय होिारी िदिुषंनगक जीविपद्धिी याचंा समाविे केला 
गेला असावा. या कसोयाचं्या बरोबर, त्या स्िािावरील व्यर्किी गाजवू िकि असलेली सत्ता, व्यवसायाची 
िुनचिा, आनि स्विःच्या कामानवषयी निियय घेण्याचे अनधकार व त्याचे प्रमाि या कसोयाही निवाडा 
करण्यासाठी उपयोगाि आिवया असाव्याि. 

 
परंिु कोिाही उत्तरकत्यािे या कसोया सवयत्र व त्याही सारखेपिािे वापरवया असिील की िाही 

यानवषयी िकंा आहे. सवय उत्तरकत्यांचा एकनत्रिपिे नवचार केला, िर सवांिी त्याच एक कसोया त्याच 



 

 

अनुक्रमणिका 

एका रीिीिे वापरवया असिील असे गृहीि धरिेही कठीिच आहे. नवनिष्ट व्यावसानयकाचं्या सवयसाधारि 
योग्यिेब्दललचे आपले वैयस्र्किक मि देण्यास उत्तरकत्यांिा सागंण्याि आलेले होिे. िरी त्यािंी, त्या त्या 
व्यवसायाची योग्यिा लोक काय करिाि यानवषयीची त्याचंी जी समजूि होिी िीिुसार आपला निवाडा केला 
असण्याची िर्कयिा आपि नवचाराि घेिली पानहजे. निवाय, व्यवसायाचें अिुिम लाविािा, स्विःच्या 
मुलासंाठी िे नकिी वाछंेिीय आहेि हा नवचार मिाि बाळगूि उत्तरे देण्यास त्यािंा सागंण्याि आले होिे. 
त्यामुळे, आपवया मुलािंा िे िे व्यवसाय करिा येण्याची नकिपि िर्कयिा आहे याब्दललचा वास्िववादी 
अंदाजही अिुिम लाविािा नवचाराि घेिला गेला असण्याची िर्कयिा आहे. आपवया मुलाबाळाचं्या दृष्टीिे 
िर्कयािर्कयिेचे वास्िववादी र्भाि हा एक घटक निवाड्यास ज्या प्रमािाि कारिीर्भिू होिा त्या प्रमािाि, 
प्रनिष्ठेच्या अंगािे एरवी िुलिेिे उिरकत्यांिी जे व्यवसाय कमी प्रिीचे लेखले असिे, त्या व्यवसायाचे 
अिेकािंी जादा उच म मूवयमापि केले असेल असेही आपि गृहीि धरले पानहजे, कारि िे व्यवसाय आपवया 
मुलाचं्या आवार्कयािले आहेि आनि सन्समाििीय आहेि असे त्यािंा वाटि असिार. 

 
मूवयपापिाला िीि पनरमािे असवयामुळे स्िािाचं्या एकनत्रि, संमीनलि मूवयमापिाचे 

समाधािकारक मोजमाप करिे गंुिागंुिीचे होिे. ही गंुिागंुि टाळण्यासाठी प्रत्येक पनरमाि स्विंत्रपिे 
नवचाराि घेण्याि याव ेआनि त्या त्या अंगािे अलग मापि केले जाव ेअसे आम्ही सुचनवले आहे. यापैकी प्रत्येक 
पनरमािाच्या संदर्भाि उच म-हीि या दरम्याि निरनिराळया स्िािाचें मूवयमापि कसे होिे िे दियनविाऱ्या 
व्यवसायाचं्या मूवयमापिात्मक व्यस्र्किरेखा रेखाटिे ही पद्धि अायासासाठी उपयोगी पडेल. प्रनिष्ठा, पसंिी 
व लोकनप्रयिा याचं्या निडीवर आपि जर फर्कि उच म व हीि असे दोि रे्भद नवचाराि घेिले, िर आपवयाला 
व्यस्र्किरेखाचें प्रमुख आठ प्रकार उपलब्ध होिील : 
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 प्रणतष्ठा पसांती िोकणप्रयता 
१ उच म उच म उच म 
२ उच म उच म हीि 
३ उच म हीि उच म 
४ उच म हीि हीि 
५ हीि उच म उच म 
६ हीि उच म हीि 
७ हीि हीि उच म 
८ हीि हीि हीि 

 
या आठ कोटींमध्ये बसिाऱ्या व्यवसायािं सामान्सयिः जे उत्पन्न प्राप्ि होिे आनि त्यािंा जी इिर 

बनक्षिी नमळिे िी जर या मवूयमापिाच्या जोडीला समोर ठेव ूिकलो, िर सामानजक िराचं्या अायासाि 
आपि महत्त्वाचे व्यावहानरक आनि िानत्त्वक निष्ट्कषय काढू िकू. सत्ता व मालमत्ता या स्वरूपािील बनक्षिी 
आनि मूवयामापि याचें वगेवगेळे वैनिष्ट्यपूिय नमश्रि एकेका व्यवसायाच्या वायाला येिे. वगेवगेळया 
व्यवसायािंा लोकमािसाि जे उच मिीच स्िाि नमळिे त्यावर त्याचंा कसा पनरिाम होिो, याब्दलल पुष्ट्कळच 
संिोधि अद्याप व्हावयाचे आहे. 

 
व्यवसायाचंा अिुिम लावण्याच्या बाबिीि लोकाचं्या मध्ये पुष्ट्कळच नवनर्भन्निा आढळेल अिी आपि 

स्वार्भानवकपिे अपेक्षा करू आनि हॅट्ट व िॉिय यािंाही िसेच आढळूि आले. संिोधकद्वयािे प्रत्येक 
व्यवसायाला सरासरी प्रनिष्ठचे्या बाबीखाली गुि नदले असले, िरी त्यावरूि नर्भन्ननर्भन्न व्यवसायाचंा िटलनिक 
अिुिम लावण्याच्या बाबिीि अमेनरकि लोकाचें एकमि होिे असा अिय करिा येि िाही. उत्तरकत्यांिी जी 
िमवारी लावली, त्याि खूप मोठी िफावि होिी. पि बऱ्याच उत्तरकत्यांिी एकेका व्यवसायाला जे स्िाि 
नदले होिे, या अिािे उत्तरकत्यांच्या गटामध्ये जी मध्यवर्षि प्रवृत्ती आढळूि येि होिी त्याचे प्रनिकबब सरासरी 
दियनविे. िमवारी लावण्याच्या बाबिीि उत्तरकत्यांच्यािं वगेवगेळे गट पडले. ज्या घटकामुंळे एका गटाचा 
निवाडा दुसऱ्या गटापंासूि वगेळा झाला त्याचं्यामध्ये उत्तरकत्यांचे स्विःचे व्यवसाय, नवचाराधीि 
व्यवसायासंंबधंीचे त्याचें ज्ञाि व मानहिी, त्याचंी वये या घटकाचंा समाविे असावा. मूवयमापिाि अमेनरकि 
लोकामंध्ये जर इिकी नवनर्भन्निा आढळली िर, राष्ट्र हे एकाकं धरूि अमेनरका व इिर राष्ट्रे असा नवचार 
केवयास िमवारी लावण्याच्या मुद्यावरूि इिर आिखी फरक आढळिील अिी अपेक्षा आपि खात्री केली 
पानहजे. 

 
व्यवसायाचं्या मवूयमापिाि राष्ट्रागनिक फरक पडण्याची िर्कयिा लक्षाि घेिा, पानिमात्त्य वा त्या 

प्रकारचे औद्योनगकरि झालेले इिर समाज याचं्यािं आपापसाि काही स्पष्ट फरक असूिही व्यवसायाचें 
अिुिम जवळजवळ सारखेच लावण्याची प्रवृत्ती आढळिे हा संिोधि-िोध मोठा लक्षवधेक आहे. अलेर्कस 
इंर्कलेस व पीटर रोस्सी यािंी अमेनरका, जमयिी, गे्रट नब्रटि, न्सयझूीलंड, जपाि व सोनवएि युनियि या सहा 
आधुनिक औद्योनगक देिािं लाववया गेलेवया व्यवसायाचं्या िमवारींची पहािी कली. त्यांिी आपला निष्ट्कषय 
पुढील िब्दािं माडंला आहे: “अिेकनवध िागनरक-व्यवसायाचं्या परस्परसापेक्ष प्रनिष्ठेच्या मुद्यावरूि उच म 
पािळीची एकवार्कयिा आढळली. ही एकवार्कयिा हा केवळ योगायोग म्हििा येिार िाही. योगायोगाच्या 
पुष्ट्कळ पलीकडे जाऊि पोचिारी ही एकवार्कयिा आहे. अगदी नर्भन्न नर्भन्न सामानजक-सासं्कृनिक कोंदिाि 
हे व्यवसाय आढळि असूिही ही एकवार्कयिा पहायला नमळिे. एरवी, महत्त्वाच्या बाबिीि, या देिामंधील 
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समाजव्यवस्िा एकमेकापंासूि खूप नर्भन्न आहेि. पि या सवय समाजामंध्ये औद्योनगक व्यवस्िा सारखी आहे. 
अगदी वगेवगेळया कोंदिामंध्ये निला बसनवले िरी, या औद्योनगक व्यवस्िेला जोडूि येिारी व्यवसायाचंी 
प्रनिष्ठात्मक श्रेिी सापेक्षिः अचल असे यावरूि िीव्रपिे सूनचि होिे.” 

 
१९६४ सालच्या संिोधिािूि हािी आलेला निष्ट्कषय कदानचि याहूिही अनधक आिययकारक म्हिावा 

लागेल. िो असा की, “१९२५ पासूि अमेनरकेि वगेवगेळया व्यवसायािंा नदवया जािाऱ्या प्रनिष्ठेि र्भरीव फरक 
झालेला िाही.” [आर. डब्वय.ू हॉज, पी. एम. सीगेल, व पी. एम. रोस्सी, “ऑर्कयुपेििल पे्रस्स्टज इि द युिायटेड स्टेट स, १९२५-१९६३,” 

अमेमरकन जनगिं ऑफ सोमशऑिंॉजी (िोव्हेंबर, १९६४), ७०, २८६-३०२.] या संिोधकािंा, हॅट्ट व िॉिय यािंी १९४७ मध्ये 
केलेवया अायासावरूि काढलेवया, व त्याच्याच १९५३ मध्ये केलेवया पुिरावृत्तीत्मक अायासावरूि 
काढलेवया व्यवसायाचं्या प्रनिष्ठा-गुिामंध्ये ·९९ इिका नवलक्षि सहसंबधं आढळूि आला. मात्र त्यािंी अिीही 
सावधनगरीची सूचिा नदली की, १९४७ व १९५३ च्या दरम्याि व्यवसायाचं्या प्रनिनष्ठिपिाि लहाि प्रमािावर 
पि पद्धििीर बदल घडूि येि होिे. वैज्ञानिक संिोधिािी निगनडि व्यवसायाचं्या प्रनिष्ठेि वाढ, “सासं्कृनिक 
वळिाच्या व्यवसाया”ंच्या प्रनिष्ठेि घट, िसेच कारानगरी व्यवसायाचं्या प्रनिष्ठेि सटम्य वाढ याचंा त्याि 
समाविे होिा. व्यवसायाचं्या प्रनिष्ठािुसारी अिुिमाि अिेक दिकाचं्या काळाि जे स्िैयय आढळिे त्याचे 
स्पष्टीकरि देण्याचा प्रयत्ि करिािा हॉज, सीगेल व रोस्सी यािंी पुढील िीि अिुमािे सादर केली आहेि : 
(१) व्यवसायाचंा अिुिम लाविािा निक्षि, नमळकिीच्या स्वरूपािली बनक्षिी, “समाजाचा गाडा िीट 
चालण्याच्या दृष्टीिे व्यवसायाचे महत्त्व” हे मुख्य घटक नवचाराि घेिले जािाि. अिुिम लावण्याच्या दृष्टीिे 
असलेले या घटकाचें महत्त्व औद्योनगक समाजामंध्ये झपायािे बदलि िाही. (२) व्यवसायाचे सामानजक 
मूवयमापि आनि त्यासाठी लागिारी िकै्षनिक पात्रिा, त्याला नमळिारी बनक्षिी व समाजाच्या दृष्टीिे त्याचे 
महत्त्व याचं्याि महत्त्वाचे सरंचिात्मक परस्परावलंबि असिे, आनि “व्यवसायाचं्या प्रनिष्ठात्मक संरचिेि 
कोििाही िायमय बदल” झाला िर हे परस्परावलंबि ढळण्याची िर्कयिा असिे. (३) व्यावसानयक 
प्रनिष्ठेि फार मोठ्या प्रमािावर बदल झाले िर नसद्धी, कनरअर, ज्येष्ठिा, आनि चलिवलि या घटकाचें आज 
जे अिय प्रिीि होिाि त्याचं्याि बदल होईल, आनि त्यािूिच आिखी एक बदल घडूि येईल. िो असा की, 
प्रनिष्ठेवरूि पडिाऱ्या वगांमध्ये एका नपढीमध्येच घडूि येिाऱ्या चलिवलिाि फार मोठी वाढ होईल.  

 

संिोधकािंी वर नदलेवया कारिापंैकी दुसरे व निसरे ही दोि कारिे आपले िपूेट आपिच िोंडाि 
धरण्यासारखी, करगि घालिारी आहेि असे िीव्रिेिे वाटि असले िरी, औद्योनगक समाजामंध्ये 
मूवयमापिाच्या कसोया झपायािे बदलि िाहीि हे एक महत्त्वाचे प्रमेय आहे. या प्रमेयाचे आधार स्पष्ट 
करण्याि आले िसले, िरी िे महत्त्वाचे राहिे. निरनिराळया पनरस्स्ििीि मूवयमापिात्मक कसोयामंध्ये 
घडूि येिाऱ्या बदलाचंा वगे अायासला असिा उद बोधक निष्ट्कषय काढिा येिील. 

 
ज्या समाजाचंा अायास केला त्या समाजामंध्ये दीघय कालावधीि मूवयमापिाच्या कसोया स्स्िर 

रानहवयाचे आढळले. यावरूि या समाजामंध्ये काही महत्त्वाच्या मूवयाचें साित्य निदियिास येिे. आधुनिक 
औद्योनगक उत्पादिािी निकटचा संबधं असलेली एक वैनिष्ट्यपूिय मूवयात्मक ससं्कृिी निमाि झावयाचे 
नदसूि येिे. अिा समाजामंध्ये िंत्रनवदे्यच्या के्षत्राि सिि िवीि सुधारिा व बदल घडविू आिण्यावर फार 
र्भर असिो आनि िरीही ही मूवयसंस्कृिी नचवट व स्स्िर रानहवयाचे आढळूि येिे.  
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५. बणिशीची प्रणक्रया 
 
सामानजक िररचिेि अंिर्भूयि असलेली चटिी प्रनिया बनक्षिीच्या वाटपाची होय. पृिक् केलेवया, 

िमवारी लावण्याि आलेवया, व मूवयमापि करण्याि आलेवया स्िािािंा या प्रनियेद्वारा नवनर्भन्न प्रमािांि 
हव्या हव्यािा वाटिाऱ्या ‘चागंवया गोष्टीं’चे वाटप केले जािे. ही बनक्षिी किी वाटावी याब्दलल प्रत्येक 
समाजाि नियम ककवा मािदंड असिाि. या नियमामंध्ये अत्यंि वैनचत्र्य व पनरवियिीयिा असू िकिे आनि िे 
अिा रीिीिे कायास्न्सवि होऊ िकिाि, की त्याचं्यामुळे बहुसंख्य लोकािंा दानरद्र्य सहि कराव ेलागिे, िर 
बाकीचे िुलिेिे पहािा सुखाि ककवा ऐषारामाि रहािाि. ककवा, सवांमध्ये सापेक्षिः समाि प्रमािाि वाटप 
आव यक करिारे हे नियम असू िकिाि. बनक्षिीच्या बाबिीि िोडीफार असमाििा हे सवय ज्ञाि समाजाचें 
वैनिष्ट्य आहे. व्यर्किीला नमळिाऱ्या बनक्षिीचे प्रमाि, इिर कोित्याही कसोयािंी ठरण्यापेक्षा निच्या 
उघडपिे प्रिीि होिाऱ्या गरजानुंसार ठरिे िो समाज बनक्षिीच्या वाटपाच्या बाबिीि समाििेच्या सवाि 
अनधक जवळ जािो. ज्या समाजािले सत्ताधारी श्रेष्ठी आनि त्याचंी नवचारप्रिाली अनियंनत्रि स्पधेचा 
पाठपुरावा करिाि, आनि कोिी नकिी वस्िू व सुखसोई आपवया पदराि पाडूि घ्याव्याि यावर िासकीय 
नियतं्रि जवळजवळ िून्सय असाव ेया पक्षाचे असिाि त्या समाजाि सवाि अनधक नवषमिा निमाि होिे. 
एखाद्या व्यर्किीला नकिी बनक्षिी नमळिार िे त्या व्यर्किीच्या हािी नकिी सत्ता आहे यावरूि ठरिे आनि 
पनरिामी बहुधा कमालीची नवषमिा अस्स्ित्वाि येिे. आधुनिक कवयािकारी राज्य हा समिा व नवषिा या 
दोि टोकामंधील सुवियमध्य म्हििा येईल.  

 
बनक्षिी ज्या स्वरूपाि नमळिे त्यामध्ये काही प्रकारची बनक्षिी ही प्रत्येकाला उदंड स्वरूपाि देऊिही 

ि संपिारी असिे िर काही बनक्षिी ही दुर्षर्भक्ष्य असलेवया गोष्टींच्या स्वरूपाि नमळि असिे. हा महत्त्वाचा 
प्रकाररे्भद ध्यािाि ठेवला पानहजे. सुख, पे्रम, आदर, व स्विंत्रिा यासारखी बनक्षिी, असीम िसली िरी, 
ित्त्विः नवपलु प्रमािाि उपलब्ध असिे. या गोष्टी एखाद्याला नकिीही नमळावया िरी त्यामुळे दुसऱ्याला 
नमळिाऱ्या त्याचं्या प्रमािावर मयादा पडि िाही ककवा त्या कमी होि िाहीि. सवयसामान्सयपिे, नकिीही 
वाटवया िरी कमी ि पडिाऱ्या या गोष्टी र्भटनिक िसिाि िर आस्त्मक ककवा मािनसक असिाि. आनि त्या 
बाह्य िसिाि िर आंिनरक असिाि, म्हिजे कायय करण्याच्या ओघाि त्या नमळि असिाि. कायय पार 
पाडण्याहूि त्या वगेळया, अलग काढिा येि िाहीि. कधी कधी असा युस्र्किवाद करण्याि येिो की, असे 
उदंड मािनसक समाधाि बनक्षिी म्हििू फारसे उपयुर्कि िसिे, कारि एखाद्या वस्िूची ककवा सेवचेी 
वाछंेिीयिा निच्या दुर्षर्भक्ष्यिेच्या प्रमािाि वाढि असिे. पि एक नियम म्हिूि ही गोष्ट उघडच असत्य आहे. 
पे्रम, सुख, स्वािंत्र्य ह्या जीविािील सवाि अनधक मटवयवाि अिा गोष्टी मािवया गेवया आहेि. ित्त्विः 
जवळजवळ अमयानदि स्वरूपाि ज्या गोष्टी उपलब्ध असिाि त्याि या गोष्टींचा समाविे असिो. मात्र, जेव्हा 
अत्यंि वानंछेि अिा काही वस्िू व सेवा याचें लक्षिीय असे दुर्षर्भक्ष्य पि असिे, िेव्हा त्याचं्या वाटपाचा प्र ि 
गंर्भीर होिो. अिा वाछंेिीय पि सवािा वाटण्यास पुऱ्या पडिार िाहीि अिा गोष्टींच्या स्वरूपािील 
बनक्षिीच्या संदर्भाि सामानजक िर प्रस्िुि ठरिाि; कारि वाछंेिीय बनक्षिीच्या नवषम वाटपािीच सामानजक 
िराचं्या रचिेला कियव्य असिे. 

 
बनक्षिीचे सवयसाधारिपिे निहेरी वगीकरि करिा येिे. (१) मालमत्ता, ककवा वस्िू व सेवा 

याचं्यावरील हक्क व त्याचं्या संबंधािली जबाबदारी; (२) सत्ता; ककवा स्विःचे हेिू, प्रसंग पडेल िेव्हा 
नवरोधावर माि करूिही, पूिय करण्याची िर्किी; (३) मािनसक समाधाि; समाधाि, सुख ककवा आिंद याचंी 
प्राप्िी करूि देिारा इिराचंा प्रनिसाद ककवा त्याचं्याकडूि प्राप्ि होिारे अर्भटनिक साधि. 
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मािमत्ता 
 

मालमते्तच्या निरनिराळया प्रकाराचं्या जागी पैिाच्या रूपािील त्याचें प्रमानिि सममूवय वापरावयाची 
आपली ियारी असेल, िर मालमते्तची मोजिी करिे िुलिेिे सोपे आहे. ही मोजिी करिािा आपि 
निरनिराळया स्िािावंरील व्यर्किींिा नमळिाऱ्या मालमते्तच्या स्वरूपािील बनक्षिींची िुलिा करू िकिो, 
इिर घटकाबंरोबरच्या त्याचं्या सहसंबधंाचें संिोधि करू िकिो आनि त्याचं्या नवनर्भन्न पनरिामाचंी छेाििी 
करू िकिो. सामानजक िराचं्या रचिेचे अायासक, साधारििः मालमते्तचे काही प्रकारच नवचाराि घेऊि 
आपले काम सोपे करिाि. उदाहरिािय, पैिाच्या रूपाि नमळिारे चालू उत्पन्न मोजमापाचे व िुलिेचे एकाकं 
म्हिूि वापरले जािे. याचे काही फायदे आहेि. उत्पन्नाब्दलल बरीचिी अचिू मानहिी नमळनविे आनि 
मालमते्तच्या संबधंािील नवषमिेची िुलिा करण्यासाठी उत्पन्नाब्दललच्या या मानहिीचा उपयोग करिे 
सापेक्षिः सोपे असिे. अिाि, समाजािील सवाि श्रीमंि नवर्भागाकडे त्यािंा नमळिाऱ्या केवळ पगारी 
उत्पन्नावरूि कवपिा केली जाईल त्यापेक्षा नकिीिरी अनधक मालमत्ता असिे हे आपवयाला माहीि िाही असे 
िाही.  

 
ज्या प्रनियेद्वारा मालमते्तचे वाटप होिे त्याबाबिीि निरनिराळया समाजामंध्ये खूप वैनचत्र्य आढळूि 

येिे. काही समाजामंध्ये, स्िािािंा नमळिारी मालमत्तारूपी बनक्षिी सवकंष कें िीय अनधसते्तद्वारा नियंनत्रि 
केली जािे. या पद्धिीचा अनंगकार करूि वगेवगेळया दजांिा व पािळयावंर नमळिारी बनक्षिी त्या त्या 
दजांच्या सवांिा सारखी नमळेल याची हमी कें िीय अनधसत्ता घेिे. अनिबंध र्भाडंवलिाही समाजामंध्ये 
कोित्याही स्िािास नमळिारी मालमत्तारूपी बनक्षिी मुख्यिः बाजारयतं्रिेवर अवलंबूि असिे. नवनिष्ट 
स्िािावर असलेली व्यर्किी देऊ करीि असलेवया सेवचेी दुर्षर्भक्ष्यिा व निला असलेली मागिी याचंा एक िा 
एक प्रकारचा संयोग बाजारयंत्रिेद्वाराघडूि येिो, आनि त्यािुसार बनक्षिी पदराि पडिे. 

 
बनक्षिीिील फरक निनिि करिारा सत्ता हा अिािच एक नििायक महत्त्वाचा घटक असिो. 

खाजगी ककवा सावयजनिक के्षत्रािंील कामगार रेड युनियिमध्ये संघनटि होिाि िेव्हा त्यािंा त्यांच्या 
बरोबरीच्या असंघनटि कामगारापेंक्षा नकिीिरी अनधक विेि सामान्सयिः नमळनविा येिे. खरे म्हिजे, 
मालमते्तच्या बनक्षिीच्या बाबिीिील कोित्याही नििययप्रनियेि सत्ता हाच सवाि अनधक महत्त्वाचा घटक 
असिो असे आपि म्हिू िकिो. ही सत्ता, संघटिेिूि, ककवा सेवचे्या/वस्िंूच्या पुरवठ्याच्या बाबिीि हवी 
ििी दुर्षर्भक्ष्यिा निमाि करूि, उत्पादिसाधिावंरील नियंत्रिामंधूि, कायद्याचंा पनरिाम म्हिूि, ककवा इिर 
अिेक कारिामुंळे प्राप्ि झालेली असू िकेल. बनक्षिीची पािळी कोििी असेल ही गोष्ट अंनिमिः बनक्षिी 
पदराि पडिाऱ्याच्या हािािील सते्तिे ठरि असिे. 

 
सत्ता 

प्रत्येक समाजाि दुसरा महत्त्वाचा बनक्षिीचा प्रकार सत्ता हा असिो. कोित्याही स्िािाला बनक्षिी 
म्हिूि सत्ता नकिी नमळिे ककवा एखाद्या व्यर्किीला अगर गटाला नकिी सत्ता नमळालेली आहे हे मोजण्याचा 
समाधािकारक मागय िाही. सत्ता हा अपनरहाययपिे मालमते्तपेक्षा अनधक गंुिागंुिीचा चल घटक आहेच असे 
िाही, निदाि संज्ञाचं्या व्याख्यावंरूि िरी िो अनधक गंुिागंुिीचा असवयाचे सूनचि होि िाही. मात्र, मालमत्ता 
या बनक्षिीचे मोजमाप करण्यासाठी पैिािली नमळकि हे एक लघु-गमक जसे काम देिे त्याप्रमािे सते्तचे 
नवश्लेषि व मोजमाप करिाऱ्यािंी अिी व लघु-गमके वापरण्याबाबि फारिी उत्सुकिा दाखनवलेली िाही. 
सते्तच्या मापिासाठी प्रमाि एकाकंाचा अर्भाव असला, िरी सत्ता या बनक्षिीब्दलल काही महत्त्वाची नवधािे 
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करण्यास आपवयाला अडिळा येि िाही. आपली र्भनूमका िीटपिे पार पाडण्यासाठी एखाद्या व्यर्किीला 
लागिारी सत्ता आनि िे काम पार पाडवयाब्दलल बनक्षिी म्हिूि नमळिारी सत्ता याि फरक करिे हे प्रिमिः 
महत्त्वाचे आहे. दुसऱ्या प्रकारच्या सते्तपासूि पनहलीचा फरक दाखनवण्यासाठी दुसरीला बनक्षिीरूपी सत्ता व 
पनहलीला काययसंबद्ध सत्ता असे म्हििा येईल. 

 
व्यर्किींच्या हािी असलेवया काययसंबद्ध सते्तमध्ये नवषमिा असिे. त्यािंा बनक्षिीरूपी सत्ता नकिी 

नमळेल याच्यािी या नवषमिेचा खूपच सबंंध असू िकिो ककवा जवळजवळ मुळीच संबधं िसू िकिो. 
उदाहरिािय, ित्त्विः सवय समाजवादी समाजामंध्ये या दोि प्रकारच्या सत्ताचंी एकमेकापंासूि फारकि 
करण्याचा आग्रह बाळगलेला असिो. व्यर्किी ज्या र्भनूमका पार पाडीि असिाि त्या र्भनूमकािंा जोडूि येिाऱ्या 
वैनिष्ट्यपूिय गोष्टी आनि बनक्षिी-व्यवस्िा याचंा एकमेकािंी कोििाही संबधं िसावा यावर या समाजामंध्ये 
र्भर असिो. इस्त्राएलमध्ये काययसंबद्ध सते्तच्या वाटपाि पषु्ट्कळच नवषमिा असिे, पि त्याचीच दुसरी बाजू 
म्हिूि बनक्षिीरूपी मालमत्ता व सत्ता याचंी वाटिी समाि असावी यावर फार र्भर नदला जािो. या नठकािी, 
र्भनूमका पार पाडण्यासाठी ज्या गोष्टी लागिाि त्या देण्यािूि, अनिवाययपिे, कामाच्या के्षत्राि अंगर्भिू निमाि 
होिारी नवषमिा आनि बनक्षिीिील नवषमिा याि फरक करण्याि येिो. बनक्षिीिील नवषमिेचे समियि 
र्भनूमकामंध्ये असलेवया रे्भदाचं्या आधारावर अंििः होऊ िकेल, पि पुष्ट्कळदा निची कारिे निराळीच 
असिाि. 

 
दुसरा महत्त्वाचा फरक व्यल्क्तगत व सामामजक सते्तमध्ये असिो. आपवया नवचारािंा योग्य वाटेल 

अिा प्रकारे आपवया खाजगी जीविाला वळि लावण्याचे सामथयय असा अिय व्यस्र्किगि सते्ति अनर्भपे्रि 
असिो. रोजगार करण्याची अगर ि करण्याची मुर्भा, आपवया पसिंीप्रमािे आपवया खाजगी व सावयजनिक 
वळेेची नवर्भागिी, आनि आपवयाला आवडिाऱ्या जीविपद्धिीचा व व्यवसायाचा अनंगकार – ज्याि नवश्रािंी 
व चैि याचंाही समाविे होिो.- या गोष्टींचा व्यस्र्किगि सते्ति समाविे होिो. जर सुससं्कृि समजली जािारी 
बहुिेक जीविध्येये पैिाच्या साहाय्यािे साध्य करिा येिारी असली िर, मालमते्तचे वाटप नवषम प्रमािाि 
करिारा समाज, याद्वारा व्यस्र्किगि सते्तचे देखील वाटप नवषम प्रमािाि करीि असिो (या अिािे सुससं्कृि 
जीवि जगण्याच्या क्षमिेची असमाि निर्षमिी करीि असिो.) 

 
सामामजक सते्तची दोि प्रमुख पनरमािे असिाि. स्िािांच्या कोित्या िा कोित्या व्यहूाि आपले एक 

स्िाि असिे.त्या स्िािावर राहूि आपले हेिू साध्य करण्याचे सामथयय हे सामानजक सते्तचे पनहले पनरमाि 
होय. िासकीय िोकरिाही यंत्रिा, मोठी कंपिी, सामानजक संघटिा ही अिा व्यूहाचंी काही उदाहरिे होि. 
अिा व्यूहामंध्ये व्यर्किीच्या हािी नकिी सत्ता असेल ही गोष्ट त्या व्यर्किीकडे अनधकाराचे औपचानरक पद 
कोििे आहे त्यावर प्राधान्सयेकरूि अवलंबिू असिे. म्हिजे अिी सत्ता ही त्याच्याकडे असलेवया र्भनूमकेमुळे 
त्याला नमळालेली–पदनसद्ध–असिे; मात्र अिेक िोकरिाहींचे हे वैनिष्ट्य आढळिे की, िेच एक 
औपचानरक अनधकारपद र्भषूनविाऱ्या निरनिराळया व्यर्किी कमीअधीक सत्ता गाजनविािा आढळिाि. 
स्विःच्या व्यस्र्किगि श्रद्धा आनि नहिसंबधं यािंा अिुसरूि आपवया समाजाचे सवयसाधारि सामानजक वळि 
ठरनवण्याची व्यर्किीची क्षमिा हे सामानजक सते्तचे दुसरे पनरमाि होय. समाजाि सामानजक धोरिे कोि 
ठरनविाि आनि िी अमलाि कोि आिू िकिाि? व्यावसानयक संघटिा,कामगार संघटिा, उद्योगपिी, 
व्यापारी याचं्या संघटिा, खास नहिसंबधंाचं्या जपिुकीसाठी कायय करिारे दबाव गट, व अिाच इिर संस्िा 
याचं्याकडे सामानजक धोरिे ठरनवण्याच्या बाबिीि कोििी र्भनूमका असिे आनि सामानजक धोरिावंर असे 
गट नकिी प्रर्भाव पाडू िकिाि यानवषयी समाजिास्त्रज्ञािंी बऱ्याच सनवस्िरपिे संिोधि केले आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
मानणसक समाधान 
 

स्िािमाहात्म्यािुसार नमळिारी निसरी प्रमुख बनक्षिी म्हिजे मािनसक समाधाि. मालमत्ता वा सत्ता 
या कोटींमध्ये समानवष्ट करण्याि ि आलेली सवय प्रकारची बनक्षिी या वगाि घालण्याि येिे. मालमत्ता व सत्ता 
अिा प्रकारचे समाधाि देऊ िकिाि. िरी त्याचंी व्याख्या अगर त्याचें मोजमाप मािनसक समाधािाच्या 
पनरर्भाषेि करिा येि िाही, केले जाि िाही. मािनसक समाधािाची उगमस्िािे अिेक व नवनवध असिाि 
आनि त्याि माि, सुरनक्षििा, स्वायत्तिा, बाधंील चाकोरीपासूि मुर्कििा, कामाि सजयििीलिेचा प्रत्यय, 
इत्यादींचा समाविे होिो. यािील काही घटकाचंी मोजिी इिरापेंक्षा अवघड आहे हे मान्सय आहे. परंिु त्याचे 
कारि िेटके मोजमाप करण्याची साधिे/पद्धिी िोधूि काढण्याच्या प्रयत्िाचंा प्रारंर्भ अलीकडे झाला हे आहे.  

 
बनक्षिीच्या िीि प्रमुख प्रकारामंध्ये समाविे करिे उनचि ठराव ेअिी मािनसक समाधािाच्या कोटीची 

अिेक वैनिष्ट्ये आहेि. मालमत्ता व सत्ता सपंादण्याइिकीच असे समाधाि नमळनवण्याची व्यर्किीला पुष्ट्कळदा 
िीव्र इच्छेा असिे आनि िे नमळनवण्यासाठी व्यर्किी िीव्रिेिे प्रयत्ि करिाि हे पनहले वैनिष्ट्य सागंिा येईल. 
मालमत्ता व सत्ता याचं्या वाटपािील नवषमिेइिकीच मािनसक समाधािाच्या लार्भािील नवषमिा 
पनरिामकारक असिे. माि, सुरनक्षििा, स्वायत्तिा वा स्विंत्रिा याचं्या अर्भावाचे फार गंर्भीर पनरिाम होऊ 
िकिाि, हे दुसरे वैनिष्ट्य होय. मािनसक समाधाि मालमत्ता व सत्ता याचं्या वाटपावर प्रर्भाव पाडू िकिे 
(जसे, उलटपक्षी, सत्ता व मालमत्ता याचं्या वाटपाच्या आकृनिबधंाचा मािनसक समाधािाच्या वाटपावर 
पनरिाम होिो) हे निसरे वैनिष्ट्य. एखाद्या व्यवसायाला असलेली प्रनिष्ठा ककवा व्यवसायाची िा्िी व दीघय 
मुदिीचा करार यािूि नमळिारी सुरनक्षििा याचंा नवनिष्ट व्यवसायाि नमळिाऱ्या मालमते्तच्या बनक्षिीवर 
नवनवध प्रकारे प्रर्भाव पडू िकिो. मालमते्तची व सते्तची बनक्षिी मािसे नकिी चाहिील हे ज्याप्रमािे सांस्कृनिक 
कोंदिावर अवलंबूि असिे, त्याचप्रमािे मािनसक समाधाि संपादण्याचा प्रयत्ि नकिी िीव्रिेिे केला जाईल 
ही गोष्टही सासं्कृनिक कोंदिावर अवलंबूि असिे, हे चविे वैनिष्ट्य. बनक्षिींच्या नठकािी असे कोििेच 
अंगर्भिू गुि िसिाि की ज्यामुळे एका प्रकारची बनक्षिी इिर प्रकारच्या बनक्षिींपेक्षा अनधक वाछंेिीय ठरावी. 
निरनिराळया प्रकारच्या बनक्षिींची कमीअनधक ककमि करावयास आपि निकिो. पाचंव ेवैनिष्ट्य असे की, 
मालमत्ता व सत्ता याचं्याप्रमािेच मािनसक समाधािाचे मािवी जीविािले स्िाि-कायय सासं्कृनिक 
आकृनिबधंािुसार ठरि असेल िर, एक गोष्ट ओघािेच येिे. मालमत्ता व सत्ता याचं्या घटकापं्रमािे मािनसक 
समाधािाि अंिर्भूयि असलेवया गोष्टींची अियवत्ता आनि महत्त्व समाजािील वगेवगेळया नवर्भागाचं्या दृष्टीिे, 
िसेच वगेवगेळया समाजाचं्या दृष्टीिे, सारख्या असिार िाहीि. मालमत्ता व सत्ता याचं्या घटकाचंी ज्याप्रमािे 
समाजािले वगेवगेळे नवर्भाग कमी अनधक ककमि करिाि त्याप्रमािेच मािनसक समाधािाच्या घटकाचंीही 
करिील. या गोष्टींची ककमि करण्यावरूि एका समाजािील निरनिराळया नवर्भागामंध्ये जसा फरक आढळूि 
येईल िसा वगेवगेळया समाजामंध्येही आढळूि येईल. 

 
मािनसक समाधािाच्या स्वरूपाची बनक्षिी आनि मालमत्ता व सत्ता या रूपािंवया बनक्षिी याचें वाटप, 

त्याचंा स्वीकार, त्याचंा पनरिाम, त्याचें महत्त्व, त्यांची वाछंेिीयिा या बाबिीि पाचं प्रकारचे साम्य असिे हे 
दाखविू नदवयािंिर त्याचं्यािील एका अियपूिय फरकाची आठवि करूि देिे आव यक आहे. माि, 
सजयििील समाधाि, गटरव, ककवा ‘चागंले सामानजक सबंधं’ अिा बनक्षिींच्या बाबिीि व्यस्र्किगि/आत्मनिष्ठ 
अिुर्भिूींिा मोठा वाव असिो. त्यामुळे स्विःच्या इच्छेेिुसार वा गरजेिुसार व्यर्किींिा याबाबिच्या आपवया 
पनरस्स्ििीचे नचत्रि करिा येिे. या बाबिीिवया वास्िवाला सामोरे जािे टाळिा येिे. हा िो लक्षाि 
घ्यावयाचा फरक होय. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मूवयमापन ि बणिशी याांचे सांबांध 
 

आिापयंि, बनक्षिींपासूि मूवयमापि अगदी निराळे असिे असे गृहीि धरूि, बनक्षिींपासूि अलग 
असे मूवयमापिाचे नववचेि केले आहे. पि मूवयमापि ही एकप्रकारची बनक्षिी म्हििू कायय करिे. एखाद्या 
स्िािाचे अिुकूल मूवयमापि त्या स्िािामुळे नमळिाऱ्या मािनसक समाधािाची वाढ करिे. उदाहरिािय, 
डॉर्कटर, वकील ककवा इंनजनिअर होण्याची इच्छेा त्या व्यवसायाि अपेनक्षि असलेले उत्पन्न व त्यामुळे 
उपर्भोगिा येिारे जीविमाि याचं्यामुळे निमाि होि असली िरी, या व्यवसायाचें समाजाि उच म मूवयमापि 
होिे आनि त्यामुळे या व्यवसायाबं्दललचे आकषयि पुष्ट्कळ वाढिे याि िकंा िाही. एखादे स्िाि प्राप्ि करण्याची 
इच्छेा त्याच्या केवया जािाऱ्या मूवयमापिामुळे निमाि होिे त्यावळेी अिा मूवयमापिाला त्या स्िािाची बनक्षिी 
म्हिूि संबोधिे योग्य असिे. 

 
अांशाचा पूिाशी सांबांध 
 

मूवयमापि व बनक्षिी याचं्यािील दुसरा संबधं अंिाचा पूिािी संबधं या प्रकारचा असिो. आधुनिक 
औद्योनगक समाजाि, नवनिष्ट व्यवसायाि प्रनवष्ट झावयावर आपिास अमुक एका प्रकारचे जीवि उपर्भोगिा 
येईल अिी मािसाची अपेक्षा असिे. सिगसाधारण सामानजक दजांची जी उिरंड समाज रचिो िीमधील त्या 
व्यवसायाि गेवयािे आपिास नमळिारा अमूक एक दजा हे त्या अपेनक्षि जीविाचे एक मध्यविी वैनिष्ट्य 
म्हिूि व्यर्किीला प्रिीि होिे, याकडे आम्हाला येिे लक्ष वधेावयाचे आहे. या दृष्टीिे पानहले असिा, ज्या 
अिेक घटकाचं्या आधारे व्यर्किीचा एकंदर सामानजक दजा ठरि असिो त्यापैकी त्याच्या व्यवसायाचे 
र्भनूमका-संबद्ध मूवयमापि हा केवळ एक घटक असिो हे खरे असले िरी, सवयसाधारि सामानजक दजा हा 
व्यवसायाला नमळिाऱ्या बनक्षिीचाच एक पैलू असिो असे आपि म्हिू िकिो. 
 
मूवयमापन ि बणिशी याांचा अन्योन्य प्रभाि 
 

एकेका स्िािाला जोडूि येिारी वैनिष्ट्यपूिय बनक्षिी काय याब्दलल लोकाचंी जी जाि असिे िी जाि 
त्या स्िािानवषयीच्या एकंदर सावयजनिक प्रनिमेला आकार देि असिे. ज्या रीिीिे ही जाि हा आकार देि 
असिे िो मूवयमापि आनि बनक्षिी याचं्यािला निसरा संबधं होय. एखाद्या स्िािाला सत्ता व मालमत्ता याचंी 
मोठी बनक्षिी नमळाली पि त्याचे ‘हीि’ असे मूवयमापि जर करण्याि आले िर, निन्सही प्रकारची बनक्षिी उच म 
प्रमािाि नमळाली असिा प्राप्ि झाला असिा िो एकंदर दजा त्या स्िािाला नमळिार िाही; त्याला सापेक्षिः 
निकृष्ट दजा नदला जाईल असा संर्भव असिो. त्याचप्रमािे, एखाद्या स्िािाचे मूवयमापि ज्या पािळीचे केले 
जाईल त्यामुळे त्या स्िािाला नमळिारी सत्ता व मालमत्ता याचं्या बनक्षिींचीही पािळी ठरेल; िी पािळी 
ठरनवण्यािली एका महत्त्वाची निधारक गोष्ट म्हििू मूवयमापि पुष्ट्कळदा कायय करिे हेही खरे आहे. 

 
मूवयमापन ि बणिशी याांची परस्पर स्िायत्त चिना आणि नकारातमक सहसांबांध 
 

मूवयमापि आनि बनक्षिी याचंी अगदी निराळया प्रकारेही परस्परांवर निया प्रनिनिया होिे. 
एकमेकाहूंि अलग, स्वायत्तपिे या घटकाचंी पािळी बदलू िकिे; या स्िायत्त चिंनेचा आम्ही प्रिम निदेि 
करिो. म्हिजेच एखाद्या स्िािाला वैनिष्ट्यपूियरीत्या प्राप्ि होिारी मालमत्ता व सत्ता याचंा त्या स्िािाच्या 
मूवयमापिाच्या पािळीिी जवळपास काही संबधं असू िकिो; उच म सन्समाि आनि निकृष्ट उत्पन्न ककवा त्याच्या 
उलट मोठे उत्पन्न पि अप्रनिष्ठा, असा सयंोग पुष्ट्कळदा आढळूि येिो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
एखादी व्यर्किी आपवया स्िािाचा गैर उपयोग करूि आपवया बरोबरीच्या इिरािंा सवयसाधारिपिे 

नमळिाऱ्या सत्ता वा मालमत्ता याचं्यापेक्षा पुष्ट्कळ अनधक सत्ता वा मालमत्ता हस्िगि करिे िेव्हा, एका बाजूला 
मूवयमापि आनि दुसऱ्या बाजूला (सत्ता व मालमत्तारूपी) बनक्षिी याचं्याि व्यस्ि, िकारात्मक सहसंबधं 
प्रस्िानपि होिो. श्रीमंि गंुड हे अिा प्रकारािले एक उदाहरि. आपवया नव्नवद्यालयीि स्िािाचा व 
अनधकाराचा गैरउपयोग करूि र्भरपूर पैसा देिारी कन्ससवटन्ससीची कंत्राटे जो स्विःच्या पदराि पाडूि घेिो 
आनि आपवया सहकाऱ्याचं्या पेक्षा फारच वरच्या दजाचे जीविमाि जो प्राप्ि करूि घेिो असा प्राध्यापक हे 
असे दुसरे उदाहरि. असे करिािा त्या प्राध्यापकािे निक्षकाची आपली मुख्य र्भनूमका पार पाडण्याि हेळसाडं 
केली िर त्याची प्रनिष्ठा ढासळण्याचा संर्भव असिो. अिा रीिीिे, नजिकी अनधक नमळकि नििकेच अनधक 
हीि मूवयमापि, अिी स्स्ििी निमाि होऊ िकिे. 

 
व्यर्किीचे मूवयमापि वगेवगेळया अंगािंी केले जािे. एका अंगािे मूवयमापि केले असिा व्यर्किीस जे 

स्िाि नदले जािे त्या स्िािािी सुसंगि असे स्िाि त्याला इिर अंगािंी मूवयमापि केले असिा जर नमळाले 
िाही, िर िो एक प्रकारचा िकारात्मक सहसंबधं होय. ित्त्विः, एका अंगािे उच म मूवयमापि झाले िर दुसऱ्या 
अंगािीही उच म मूवयमापि व्हावयास हव;े िसे ि होिे ही नवसंगिी होय. अिा प्रकारच्या स्िािीय नवसंगिीच्या 
पनरिामािंी निगनडि अिा उद्बोधक प्र िाचे संिोधि समाजिास्त्रज्ञ आज करीि आहेि. अिी परस्पर नवसंगि 
स्िािीय मूवयमापिे वायास आलेले लोक नवसंगिी हा एक िाि म्हिूि अिुर्भविाि का? िाि कमी 
करण्याचा िे प्रयत्ि करिाि का? िसे करिािा, मूवयमापिाच्या ज्या ‘निडी’वर खालची जागा नमळाली 
असेल, त्या ‘निडी’वर वरची जागा नमळनवण्याचा प्रयत्ि करिाि का? की नवसंगिीकडे दुलयक्ष करिाि? की 
ज्या अंगािे केलेवया मूवयमापिाि म्हिजे ज्या निडीवर त्यािंा हीि स्िाि नदले जािे, त्या अंगाब्दलल, त्या 
अंगािे होिाऱ्या उच म वा हीि कसवयाच मूवयमापिास ककमि िाही असे त्या मूवयमापिाचे अवमूवयि करिाि, 
आनि त्या अंगािे बहुमाि नमळनवलेवयािंा वा नमळनवण्याचा प्रयत्ि करिाऱ्यािंा क्षुि, अक्कर माि ेवा अपात्र 
लेखूि दूर सारिाि? असा नवसंगिींचा दुसऱ्या एका दृष्टीिे नवचार करिा येईल. एकेका मािसाचे व्यस्र्किमत्त्व 
अिेक पदरी असिे. मूवयमापिाच्या एकेका निडीवर त्याच्यािील काही काही पदराचेंच िेवढे मूवयमापि होि 
असिे. त्याच्या व्यस्र्किमत्त्वािले हे वगेवगेळे पदर वा पैलू परस्परािंी संवादीच असिाि असे िाही. त्याचं्याि 
ििाव असिो, नवरोध असिो, स्पधा असिे आनि व्यर्किी त्या स्पधेच्या ििावाखंाली जगि असिे. 
मूवयमापिामंध्ये आढळिाऱ्या नवसंगिींकडे या दृनष्टकोिािूि पहािा येईल. एखादी व्यर्किी उच मनिनक्षि आहे 
पि निचे उत्पन्न निकृष्ट आहे असे समजा. निच्यासमोर जेव्हा प्र ि उपस्स्िि होिाि िेव्हा , आपवया 
व्यस्र्किमत्त्वाच्या कोित्या अगंािे त्या प्र िाला सामोरे जािे उनचि होईल यासंबधंी त्यावळेी त्या व्यर्किीची जी 
धारिा असेल त्यािुसार निचा प्रनिसाद वगेवगेळा राहील, अिी आपि आपेक्षा करू. अिा प्रकारच्या नवरोधी 
ििावाचंा अायास मिदािाच्या वागिकुीच्या अायासकांिी बराच सखोल केला आहे. धमय, विं, आनि 
रास्ष्ट्रक समूहाचे सर्भासदत्व या व्यस्र्किमत्त्वाच्या इिर पदराचंाही, व त्यािूि उत्पन्न होिाऱ्या परस्परनवरोधी 
ििावाचंाही त्यािंी आपवया अायासांमध्ये समाविे केला आहे. अिा रीिीिे नवनर्भन्न मवूयमापि पट्टयावंर 
केला जािारा निवाडा, नदले जािारे स्िाि यामंधील नवसंगिी ही एक महत्त्वाची संकवपिा आहे. प्रत्येक 
व्यर्किी ही बहुरूपी असिे, निची रूपे नित्य बदलि असिाि आनि एकंदर नमश्रिही बदलि असिे. 
प्रसंगािुसार िी कधी आपले हे रूप प्रकट करील, िर कधी िे. त्या त्या प्रसंगी व्यर्किीची जी प्रर्भावी अस्स्मिा 
असेल, निच्यािी त्या वळेचे निचे प्रनिसाद, निचे वियि जुळिारे असेल. व्यस्र्किमत्त्वािली ही सनंमश्रिा आनि 
चंचलिा लक्षाि आििू देण्याचे काम स्िािीय नवसंगिीची संकवपिा करिे आनि त्या अिािे िी एक 
महत्त्वाची संकवपिा आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मूवयमापन ि बणिशी याच्याांतीि सहचिना ि सम सहसांबांध 
 

आधुनिक औद्योनगक समाजाि असलेले, बनक्षिीच्या िीि मुख्य प्रकारािंील व्यस्ि सहसंबंध स्पष्ट 
केवयािंिर आिा आपवयाला त्याचं्यामधील सहसंबधंाकंडे लक्ष नदले पानहजे. या सहसंबंधाकंडे आनि 
आंिरसंबधंाकंडे आपि दोि पािळयावंरूि पाहू िकिो : सामानजक ककवा ससं्िात्मक आनि वैयस्र्किक. 
 
व्यापक सामाणिक पातळीिरीि सहसांबांध 
 

एखाद्या समाजाि सत्ता, मालमत्ता व मूवयमापि याचें जे वाटप होिे त्या वाटपामध्ये या िीि बाबींचा 
परस्पराचं्या वाटपाच्या आकृनिबधंावर कसा पनरिाम होिो या मुद्याचा नवचार संस्िात्मक नवश्लेषिाि केला 
जािो. सत्ता आनि मालमत्ता याचं्या वाटपाि जे आंिरसंबधं अमेनरकेि आढळिाि िे नविषे स्वरूपाचे आहेि. 
त्या देिािील लोकिाही राजकीय रचिा आनि काही प्रमािाि सटम्य केलेली स्पधाप्रधाि बाजारकें िी 
अियव्यवस्िा या अमेनरकि समाजव्यवस्िेच्या दुहेरी गुिनविषेामंधूि प्रामुख्यािे या आंिरसंबधंाची पनरमािे 
आनि वैनिष्ट्यपूिय लक्षिे निधानरि झालेली आहेि. पनहवया वैनिष्ट्यामुळे, अिेक स्पधयक नहिसंबधंी गटािंा-
”लॉबीं”िा-आपवया नहिसंबधंािंा अिुकूल अिी समाजाची धोरिे बदलूि घेण्याि कमीअनधक यि नमळनविे 
िर्कय होिे. अनधकारावर रहाण्यासाठी सत्ताधारी पक्षािे, नियनमिपिे , मिदाराचंा कटल नमळनवला पानहजे 
या संकेिामुळे सावयजनिक धोरिाचं्या बाबिीि मिदारािंा खूपच नििायक सत्ता प्राप्ि होिे.  

 
अमेनरकि पद्धिीच्या अियव्यवस्िेि बाजारपेठेच्या ित्त्वाप्रमािे मालमते्तचे वाटप करण्यास मुर्भा 

असिे. याि र्भाडंवल, श्रम व व्यवस्िापि या निरनिराळया उत्पादिघटकाचंी बाजारपेठेिली असमाि िाकद, 
आनि त्या असमाि िाकदीला अिुसरूि होिारे नवषम वाटप गृहीि धरलेले असिे. नहिसंबंधी गटािंी त्याचं्या 
स्विःच्या स्वाियसाधिेच्या नदििेे कायदे करविू घेण्यासाठी आनि सावयजनिक धोरिे नफरविू घेण्यासाठी 
प्रयत्ि कराविे ही गोष्ट “अनिबंध खाजगी र्भाडंवलिाही”िी संयोग पावलेली लोकिाही नवचारप्रिाली वैध 
मािीि असवयािे राजकारि व अियव्यवस्िा याचं्याि घनिष्ट आिंरसंबधं प्रस्िानपि झालेला आहे. अिा 
पनरस्स्ििीि आर्षिक सत्ता राजकीय सते्ति रूपािंनरि होण्याची फारच मोठी िर्कयिा असिे. 

 
हा वैनिष्ट्यपूिय अमेनरकि िमुिा सोनवएि िमुन्सयाच्या अगदी नवरुद्ध आहे.नजला वैधपिा प्राप्ि 

झालेला आहे अिी अनिबधं खाजगी र्भाडंवलिाही पि िेिे िाही ककवा राजकीय लोकिाही रचिाही िाही. 
काही लॅनटि अमेनरकि राष्ट्रामंध्ये आिखीिच वगेळी िऱ्हा आढळिे. िेिे ििेी व खाि उद्योगधंदे हे 
अियव्यवस्िेचा मुख्य आधार आहेि. सवांि मोठे जमीिदार, वनरष्ठ सेिानधकारी आनि उच मपदावंरील निस्िी 
धम्पदेिक याचं्या हािाि िेिे मुख्यिः राज्याची सूते्र आहेि. अमेनरकि, सोनवएि, आनि लॅनटि अमेनरकि 
हे निन्सही िमुिे आनिया व आनफ्रका खंडािील िव्या उगवत्या समाजापेंक्षा निराळे आहेि. िेिे राजकीय सत्ता 
आनि आर्षिक सत्ता नर्भन्न नर्भन्न गटामंध्ये नवर्भागलेवया आहेि. नवनर्भन्न टोळया वा जमािी, लष्ट्करी श्रेष्ठी, 
अद्यानपही नटकूि असलेवया साम्राज्यिाही सत्ता, आनि काही नठकािी पारंपनरक धार्षमक िेिृत्व याचं्यामध्ये 
कधी या गटाच्या हािी, कधी त्या गटाच्या हािी, अिी सत्ता हेलकाव ेखाि असिे.  

 
नवकसििील देिामंधील सरकारे िेहमी कोलमडि असिाि, आनि अमेनरका, सोनवएि रनिया 

आनि कम्युनिस्ट चीि यासंारख्या बड्या सत्ताचं्या इच्छेाआकाकं्षा व त्याचें नहिसंबधं या राष्ट्राचं्या अंिगयि 
कारर्भाराि प्रर्भाव पाडीि असिाि, ही राष्ट्रे या बड्या सत्तावंर अवलंबिू असिाि, या वस्िुस्स्ििीमध्ये या 
देिािंील राजकीय सत्ता व निचे वाटप यावरची अस्स्िरिा आनि चंचलिा प्रत्ययास येिे. या देिािील 



 

 

अनुक्रमणिका 

घडामोडींवर प्रर्भाव पाडण्याच्या प्रयत्िाि, िेिील घडामोडींचा अिय लाविािा, निदाि करिािा बड्या सत्ता 
फार मोठ्या प्रमािावर चुका करिाि याचीही िोंद आपि घेिली पानहजे. 

 
सत्ता व मालमत्ता नकिी वगेवगेळया प्रकारे परस्परािंी संबंनधि असिाि त्याची येिवर नदलेवया 

उदाहरिावंरूि कवपिा येईल. या परस्परसंबधंावर प्रर्भाव पाडिारे नवनवध घटक कोििे त्याचीही कवपिा 
येईल. त्या त्या समाजािील वरचढ राजकीय व आर्षिक नवचारप्रिाली, अियकारि व राजकारि यांच्या 
संरचिा, औद्योनगकरिाचे प्रमाि, िजेारच्या राष्ट्रावंरील अवलंबि आनि त्या िजेारी राष्ट्राचें नहिसंबधं हे 
असे काही घटक असवयाचे आपि पानहले.  

 
वगेवगेळया प्रकारच्या बनक्षिींमधील सहसंबधं सम असिील की व्यस्ि हे ठरनविारे घटक लक्षाि 

घेिा, वगेवगेळया प्रकारच्या बनक्षिींमधील सहसंबधं उच म प्रमािाि सम स्वरूपाचे असिील िेिे कमाल 
नवषमिा आढळण्याची िर्कयिा असिे. कारि मालमते्तच्या रूपािली बनक्षिी मोठी नमळिे यािच उच म प्रमािाि 
सत्ता व मूवयमापि या रूपामंधील बनक्षिी नमळिे गर्षर्भि असेल िर त्याचा अिय असाही होिो की, एका 
प्रकारच्या बनक्षिीचे मध्यम अगर कनिष्ठ माप नमळाले असेल त्याला इिर दोि प्रकारच्या बनक्षिींचेही मध्यम 
अगर कनिष्ठ मापच नमळेल. उलट जेिे सहसंबधं बिेाचेच सम असिाि, ककवा िसिािच, ककवा व्यस्ि 
असिाि िेिे नवषमिा कमी असण्याचा संर्भव असिो. कारि, एका प्रकारची बनक्षिी नकिीही अवप नमळाली 
िरी, दुसऱ्या दोि प्रकारापंकैी नकमाि एका प्रकारची बनक्षिी समाधािकारक प्रमािाि नमळनविा येण्याची 
संधी व्यर्किीला अनधक प्रमािाि उपलब्ध राहिे. या सवयसामान्सय नियमाला अपवाद एकच. िो म्हिजे, जेव्हा 
बहुिेक सवय लोकािंा सत्ता, मालमत्ता ककवा मूवयमापि या निन्सही प्रकारची बनक्षिी सारख्याच प्रमािाि 
नमळालेली असिे िेव्हा. अिा वळेीही निन्सही बनक्षिींमध्ये उच म प्रमािाि सम सहसंबधं असिो; पि नवषमिेचा 
अर्भाव आढळिो. संपूिय समिा असलेवया समाजािच अिी स्स्ििी आढळेल. िेिे सवांमध्ये सारख्या प्रमािाि 
सत्ता, मालमत्ता व प्रनिष्ठा याचें वाटप झालेले असिे आनि म्हिूि त्याचं्याि उच म प्रमािाि सम सहसबंधं 
असिाि.  

 
बनक्षिींच्या संरचिाचं्या नवनवध अंगाचंा आपि येिे जो नवचार केला, त्यावरूि बनक्षिीच्या बाबी 

जगािील समाज किा नवनवध रीिीिे हािाळिाि हे निदियिास येिे. कोित्या बनक्षिीवर सवानधक र्भर नदला 
जािो. िसेच कोििी बनक्षिी नमळनवण्यासाठी सवानधक प्रयत्ि केला जािो; नवनिष्ट स्िािाचा एकंदर दजा 
ठरनविािा कोित्या बनक्षिींिा नकिी महत्त्व नदले जािे; बनक्षिीच्या नवषम वाटपाची आधारर्भिू बैठक म्हिूि 
कोित्या कोटीिील-व्यावसानयक, धार्षमक की बृहद पनरवानरक-स्िािाची निवड केली जािे; बनक्षिींची 
िुलिा करण्यासाठी वापरलेली एकाकें नकिी सवयिुि आहेि; निरनिराळया बनक्षिींच्या वाछंेिीयिेब्दलल 
समाजाि नकिी मिैर्कय असिे आनि हे मिैर्कय कसे निमाि झालेले असिे; या सवय बाबींमध्ये समाजा-
समाजामंध्ये फरक आढळिाि.  



 

 

अनुक्रमणिका 

६. थरव्यिस्थाांमधीि णिणिधता 
 
काही मूलर्भिू प्रनियाचंा पनरिाम म्हिूि िर अस्स्ित्वाि येिाि आनि त्याच प्रनियाचं्या द्वारा 

िरव्यवस्िा नटकूि राहिाि. िरव्यवस्िाचंी काही इिर अंगे असिाि जी समाजागनिक वगेळी असिाि. 
नवनर्भन्निेचा पल्ला केवढा मोठा असिो िे स्पष्ट करण्यासाठी र्भारिािील जानिव्यवस्िा आनि अमेनरकेिील 
वगयव्यवस्िा याचं्याि ही पनरमािे किी कायास्न्सवि होिाि िे आम्ही दाखनविार आहोि.  

 
स्थानप्राप्ती ि िैधीकरि 
 

ज्या साधिािंी वा मागांिी व्यर्किीस स्िाि प्राप्ि होिे िे िरव्यवस्िाचें एक कें िीय गुिवैनिष्ट्य असिे. 
स्िाि प्राप्िीचे दोि मुख्य मागय समाजिास्त्राज्ञ खास करूि वगेळे करिाि : (१) आरोपिाद्वारा प्राप्ि झालेले 
स्िाि, आनि (२) नसद्धीच्या जोरावर संपानदि केलेले स्िाि. पनहवया प्रकाराि व्यर्किीवर स्िाि आरोनपि 
केले जािे; वा त्याला िे िेमिू नदले जािे, ककवा त्याला िे वारिािे नमळिे–जसा राजपतु्र वारसपरंपरेिे राजा 
होिो. स्विःच्या नसद्धीच्या, कामनगरीच्या जोरावर स्िाि प्राप्ि करूि घेिे हा दुसरा प्रकार. लोकनप्रय र्भाषेि 
सागंायचे म्हिजे, िुम्ही कोण आहात यावरूि स्िािप्राप्िी होिे आनि िुम्ही काय करू शकता ककवा काय 
केिें आहे यावरूि स्िािप्राप्िी होिे असा हा फरक आहे. प्रटढत्व, वयाची पनरपक्विा हा स्िािप्राप्िीचा 
आिखी एक मागय आहे. वयाला एकवीस वष ेपूिय झाली की मिदािाचा हक्क प्राप्ि होिो, हा त्यािला प्रकार 
होय. स्िािप्राप्िीचा आिखी एक मागय म्हिजे स्िािनिर्षमिी करिे–उदाहरिािय, जसे मूल जन्समाला 
आवयामुळे नपिृत्व प्राप्ि होिे.  

 
मात्र कोित्याही समाजाि स्िािप्राप्िीचा एकचएक मागय िसिो. एखादा समाज स्वप्रयत्िािंी प्राप्ि 

केलेवया स्िािापेक्षा आरोनपि स्िािावर अनधक र्भर देईल, आरोनपि स्िािाला वरचढपिा देईल, ककवा 
जीविचिाच्या स्वार्भानवक फेऱ्याच्या ओधाि स्िािनिर्षमिी होण्यावर, ककवा वगेवगेळी स्िािे र्भषूनवण्याच्या 
दृष्टीिे व्यर्किी पनरपक्व बिण्यावर जोर देईल. िे काहीही असो, आरोनपि, प्रयत्िसाध्य, पनरपक्विा आनि 
िवनिर्षमि स्िािप्राप्िी या सवाचे नमश्रि काही प्रमािाि सवयच समाजामंध्ये आढळिे. 

 
िेहमीच असे नमश्रि का असिे हे समजूि घेण्यासाठी आपि वैधीकरिाची संकवपिा वापरिो. 

एखाद्या व्यर्किीिे कोित्याही मागािे एखादे स्िाि प्रिम प्राप्ि करूि घेिले असले, िरी त्या स्िािाला जोडूि 
येिारी र्भनूमका पार पाडीि राहूि त्या स्िािावरील आपला हक्क वैधीकृि करूि घ्यावा लागिो. त्या 
स्िािावरील हक्काचे वैधीकरि त्याला सिि कराव े लागिे. सामान्सयपिे प्रत्येकाला वय वाढवयािंिर 
(संसाराि पडवयावर) नपिृत्वाचे स्िाि प्राप्ि होिे. परंिु कायद्याप्रमािे ककवा रूढीप्रमािे बापािे वागायला 
पानहजे िसे िो वागला िाही, िर नपिृत्वाचे सवयसामान्सय अनधकार वापरण्यास त्याला िकार नदला जाऊ 
िकिो, ककवा त्याचे मूलही त्याच्यापासूि काढूि घेिले जाऊ िकिे. िुद्ध आरोनपि स्िािाच्या ककवा वारिािे 
प्राप्ि झालेवया स्िािाच्या बाबिीिही, उदाहरिािय राज्यपदाच्या वारिाच्या बाबिीि, कोित्या िा कोित्या 
प्रकारचे वैधीकरि आव यक असिे. कारि एखादा राजा जर योग्य रीिीिे राज्य करीि िसेल िर त्याच्या 
हक्कावर नियंत्रि येऊ िकिे, त्याला ह्दलपार ककवा कसहासिभ्रष्ट केले जाऊ िकिे, ककवा स्िािपरत्व ेप्राप्ि 
होिारे अनधकार वापरण्याच्या संदर्भाि त्याच्यावर बंधिे येऊ िकिाि. अिा प्रकारचे वैधीकरि हे एक 
प्रकारची प्रयत्िसाध्य नसद्धी असिे. स्िाि नटकनवण्यासाठी ज्या प्रमािाि वैधीकरि िेहमीच आव यक असिे 
त्या प्रमािाि सवय प्रकारच्या िेमूि नदलेवया स्िािामंध्येही काही प्रमािाि प्रयत्िपूवयक प्राप्िीचा र्भाग असिो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
भारत 
 

र्भारिाि प्रत्येक व्यर्किीस निचे सवाि महत्त्वाचे स्िाि जन्समािे प्राप्ि होिे ककवा निला िे िेमूि नदले 
जािे. िे म्हिजे नवनिष्ट जािीचे सर्भासदत्व होय. ित्त्विः िरी, कोिालाही जाि बदलिा येि िाही. 
खेडेगावाचं्या बाबिीि ही सावयनत्रक सत्यस्स्ििी आहे. स्विःचे कूळ लपनवण्याची सधंी िेिे जवळ जवळ 
िसिेच आनि त्याच्या जािीचा व्यवसाय करूिच त्याला उदरनिवाह करिा येिो. म्हिूि, प्रत्येकाचे प्रािनमक 
स्िाि वारिािे चालि आलेले ककवा परंपरेिे प्राप्ि झालेले असिे; प्रयत्ि करूि नमळनवलेले िसिे. या 
पनरस्स्ििीिही, स्िाि नटकूि राहण्यासाठी िोडेफार वयधीकरि हे लागिेच. जाि त्याच्याकडूि ज्या अपेक्षा 
करीि असिे त्या प्रत्येकाला पूिय कराव्या लागिाि, िाहीिर त्याला जािीबाहेर टाकले जािे. विंपरंपरागि 
व्यवसाय चालनविे, ठरानवक प्रकारचे अन्नसेवि करिे, जािीिच नववाह करिे, हीि जािीच्या लोकाचं्या 
संपकाचा नवटाळ ि होऊ देिे–अिा प्रकारच्या जािीचे पृिक् पि राखिाऱ्या नवनधनिषेधाचें, यमनियमाचें 
पालि करण्याचे िाकारवयास िी व्यर्किी अपेक्षापूिी करण्यास असमिय ठरिे.  
 
अमेणरका 
 

र्भारिािी िीव्र नवरोधी असे अमेनरकेचे उदाहरि आहे. प्रत्येकाला आव यक िे कसब आनि आव यक 
िी योग्यिा प्रकट करूि, आनि त्याही बहुधा इिराबंरोबर स्पधा करूि, अमेनरकेि स्िाि प्राप्ि करूि घ्याव े
लागिे असे मािले जािे अमेनरकेि सरासरीिे, ज्याला त्याला त्याच्या योग्यिेिुसार, किृयत्वािुसार स्िाि 
नमळिे असा प्रचनलि समज आहे. िकै्षनिक पात्रिा, व्यवसाय, उत्पन्न, ककवा या के्षत्रािील स्िािािंा जोडूि 
येिारी जीवििलैी व संधी या सवयच बाबिीि जे व्यर्किीला व्यवहाराि नमळि असिे िेवढ्ालाच िो पात्र 
असिो असे समजले जािे. अमेनरकेिील आजच्या सासं्कृनिक मािदंडापं्रमािे कटटंुनबक संबधंांचा वापर 
करूि ककवा दुसऱ्या कोित्याही प्रकारच्या वैयस्र्किक वनिवयामुळे इिरािंा डावलूि खास नविषेानधकाराच्या 
साहाय्यािे स्िाि संपादि करिे हे कधी कधी अवैध मािले जािे. 

 
वास्िनवक पनरस्स्ििी मात्र पुष्ट्कळच निराळी आहे. उदाहरिािय, सधंीची समाििा पूिांिापेक्षा 

पुष्ट्कळच कमी आहे. ज्याचं्या वनडलाचें प्रनिनष्ठि व्यवसाय आहेि, ज्याचें वडील उच म निनक्षि व संपत्तीवाि 
आहेि अिा, गटरविीय, प्रॉटेस्टंट मुलािंा सवाि उत्तम संधी नमळिे हे आिा नसद्ध झालेले आहे. या कुटंुबगि 
अगर जन्समजाि वैनिष्ट्यापंकैी प्रत्येक वैनिष्ट्यामुळे, अन्सय प्रकारच्या कुटंुबािील मुलापेंक्षा, या मुलािंा 
यिस्वी होण्याची अनधक सधंी नमळिे. िात्पयय, वाछंेिीय स्िाि प्राप्ि करूि घेिा येण्याच्या िर्कयािर्कयिा , 
अिा प्रकारे, अिेक आरोमपत गुिधमांच्या योगे महत्त्वपूियरीत्या प्रर्भानवि होि असिाि. 

 
असे असले िरी, र्भारिीय व अमेनरकि व्यवस्िामंध्ये िीव्र नवरोध आहे. वारिािे चालि आलेली 

नविषे अिुकूलिा वापरिे ही गोष्ट अमेनरकेि बेकायदेिीर मािली गेलेली िाही हे खरे; पि अमेनरकि 
सासं्कृनिक नवचारप्रिाली निला िैनिकदृष्ट्या काहीिी अवैध, अन्सयाय्य समजिे. िोडर्कयाि म्हिजे, 
वैचानरक–सासं्कृनिक वळि व दबाव प्रयत्िसाध्य स्िािप्राप्िीच्या बाजूचे असूि आरोनपि स्िािप्राप्िीच्या 
बाजूचे िाहीि. आनि अिुकूल संधी एका नपढीिे पुढच्या नपढीला बहाल करण्याि कायदेशीर अडिळे िसले, 
िरी प्रस्िानपि सवयस्पिी मािदंड अिा अिुकूलिाचंा फायदा उठनविे ही गोष्ट उत्तरोत्तर अनधकानधक 
अश्लाघ्य ठरवीि आहेि. उलट, र्भारिाि बहुिेक परंपरा, मािदंड व कायदे मुख्यत्वकेरूि आरोनपि 
गुिवैनिष्ट्यािुंसार स्िाि बहाल करण्याच्या मलूर्भिू पद्धिील उचलूि धरिारे आहेि.  



 

 

अनुक्रमणिका 

दांडप्रामाण्य 
 

सामानजक मािदंड, मूवये, नियम व रूढी याचें लोकािंी अिुसरि कराव ेआनि त्याचें साित्य नटकूि 
रहाव ेयासाठी सवयच सामानजक िरव्यवस्िामंध्ये काही िा काही यंत्रिा उाया कराव्या लागिाि. िवजाि 
सर्भासदाचें प्रचनलि रूढ चाकोरीि वळि पाडण्याचे, त्यांिा ‘सुसंस्कृि’ करण्याचे काम प्रत्येक समाजाि 
चालिे. ही सामानजकीकरिाची वा सुसंस्कृिीकरिाची प्रनिया ही सवाि महत्त्वाची यंत्रिा होय. असे 
सामानजकीरि पनरिामकारक होण्यासाठी, सामानजक चाकोरी स्वीकारिाऱ्यािंा बनक्षिी व िी 
नधक्कारिाऱ्यािंा निक्षा देिारे दंडप्रामाण्य निच्या पाठीिी असले पानहजे. हे दंडप्रामाण्य कायद्यापं्रमािे 
औपचानरक व नलनखि स्वरूपाि असू िकिे ककवा बनहष्ट्कृिी, दटाविी व हेटाळिी याचं्यासारखे 
अिटपचानरक स्वरूपाि असू िकिे. समाजवानंछेि वियिाला उते्तजि नमळाव ेम्हिूि केली जािारी प्रिसंा 
ककवा नदली जािारी बनक्षिी अिटपचानरक दंडप्रामाण्याचाच प्रकार होय. अिटपचानरक दंडप्रामाण्यही 
कायद्याइंिकेच अिुल्लंघिीय व पनरिामकारक असू िकिे. दंडप्रामाण्यात्मक कृिी सवय सारख्या िसिाि; 
काही सटम्य असिाि िर काही कडक; काही िात्कानलक असिाि िर काही नचरकानलक; काही सवयमान्सय 
असिाि िर काही नवनिष्ट गटामंध्येच मान्सय असिाि; लागू करण्याच्या दृष्टीिे काही खाजगी िर काही 
सावयजनिक असिाि. 
 
भारत 
 

वगेवगेळया जािींमधील आनि जािीच्या अंिगयि असलेले मूलर्भिू रे्भद स्पष्ट करण्यासाठी, िे 
आरेनखि करण्यासाठी आनि िे नटकविू धरण्यासाठी समिय औपचानरक व अिटपचानरक स्वरूपाच्या 
दंडप्रामाण्यात्मक कृिी मदि करिाि. उदाहरिािय, रूढी व कायदा, दोन्सहीही अस्पृ यािंा काही कामािं र्भाग 
घेऊ देि िाहीि–काही देवळामंध्ये पूजा करू देि िाहीि, अिेक व्यवसायामंध्ये प्रविेबंदी आहे, ककवा काही 
सावयजनिक नठकािी कहडू देि िाहीि. राष्ट्रीय लोकसरे्भि अस्पृ यािंा प्रनिनिनधत्व द्याव ेया अिाचा कायदा 
अलीकडे झाला त्याआधी अिा प्रकारच्या प्रनिनिनधत्वाला संपूिय बंदी होिी. सामानजक िरव्यवस्िा नटकविू 
धरण्यासाठी असा कायदेिीर प्रनिबधं आजच्या जगाि क्वनचिच आढळिो. मात्र दोिि ेवषांपूवी ही पनरस्स्ििी 
जवळजवळ सावयनत्रक होिी. 

 
व्यर्किीची स्विःची जाि, िसेच इिर जािी – बहूधा उच म जाि – व्यर्किीवर वगेवगेळया प्रकारचे 

प्रनिबधं लादिे. िे प्रनिबधं उल्लंघिाऱ्यािंा दंड करिे. “व्यर्किीिे आपवया पायरीिुसार वागाव”े याचा आग्रह 
खु्दल त्या जािीचाही असिो आनि इिर जािींचाही असिो. आपवयाहूि कनिष्ठ जािींिा वा त्या जािीिवया 
व्यर्किींिा जानिव्यवस्िेि वरच्या पािळीवर चढू ि देण्यासाठी, ककवा उच म जािींसाठी राखूि ठेवलेले व्यवसाय 
त्यािंी करू ियेि म्हििू इिर वनरष्ठ जािी प्रनिबधं लागू करीि असिाि. िर, आपवया जािीच्या सर्भासदािे 
आपवयाहूि कनिष्ठ जािींच्या रीिींचा स्वीकार करूि स्विःची व जािीिील इिराचंी प्रनिष्ठा कमी करू िये 
म्हिूि एकेक जाि आपवया सर्भासदावंर जात्यिंगयि प्रनिबंध लादिाि. 

 
स्विःच्या जािीच्या व दुसऱ्या जािींच्याकडूि घािवया जािाऱ्या प्रनिबधंाचं्या बाबिीि, िर्कय असेल 

िेिे, कायदेिीर निबधंाचें साहाय्य अंिर्भूयि असिे. पि, पुष्ट्कळदा , कायदा आनि न्सयायालये याचंा आधार 
जाि घेि िाही. अपराधी व्यर्किीला िारीनरक नदव्य करण्याची निक्षा सानंगिली जािे. निला धाक दाखनवला 
जािो. निची किदािालस्िी केली जािे, निची लाज काढली जािे, निला वाळीि टाकली जािे, ककवा, 
अखेरीस “जानिबनहष्ट्कृि” करूि निला कनिष्ठ जािीचे सर्भासदत्व पत्करण्यास र्भाग पाडले जािे. जेव्हा 



 

 

अनुक्रमणिका 

एखादी कनिष्ठ जािीिील व्यर्किी वनरष्ठ जािींसाठी राखूि ठेवलेवया पद्धिीिे वागू लागिे, िेव्हा निला परि 
निच्या कनिष्ठ जािीच्या रीनिर्भािींिुसार वागण्यास र्भाग पाडण्याच्या नदििेे वनरष्ठ जािींचे प्रनिबंध दबाव 
आिीि असिाि.  
 
अमेणरका 
 

अमेनरकेिील स्स्ििी याच्या अगदी उलट आहे. कारि, निग्रोंचा अपवाद वगळिा, कोित्याही 
स्िािप्राप्िीच्या बाबिीि (वयाची व परवािा नमळनवण्याची िेवढी अट सोडवयास) कोिालाही अटकाव िाही. 
ित्त्विः, योग्य पात्रिा नसद्ध करिाऱ्या प्रत्येकासाठी सवय व्यवसाय व धंदे खुले आहेि. आनि अिी पात्रिा प्राप्ि 
करूि घेण्यासाठी, ित्त्विः, विं, कलग, ककवा धमय आड ि येिा सवांिा प्रनिक्षि नमळनविा येिे. व्यावसानयक 
पद नमळवावयाचे ककवा व्यवसायाि प्रविे नमळवावयाचा िर काही मयादा पडिाि. पि सिगसाधारण 
सामानजक दजा संपादि करण्याच्या बाबिीि िर जवळपास कोित्याच मयादा िाहीि. एखाद्यािे सामानजक 
प्रनिष्ठा व बहुमाि याचंी नवनिष्ट पािळी गाठण्याचा प्रयत्ि केला िर फर्कि अिटपचानरक प्रनिबधंच काय िे 
त्याला रोखू िकिाि. ज्याचं्या बरोबरीचा वगीय दजा एखादी व्यर्किी नमळनवण्याचा प्रयत्ि करीि असिे िे 
त्या व्यर्किीचा नकिी प्रमािाि स्वीकार करिाि त्यावर सवयसाधारिपिे सारे काही अवलंबूि असिे. स्वीकृिी-
अस्वीकृिीचे प्रमाि हेच प्रनिबंध म्हििू जे काही कायय करीि असिील िेच. 
 
स्थानदशयकाांची दृश्यता आणि साततय 
 

सामानजक िरव्यवस्िेि स्िािे संपादि करण्यािी घनिष्ठपिे निगनडि असलेले पुढील प्र ि आहेि: 
१) ज्याचं्या आधारे स्िािाचंी व्याख्या केली जािे िे निकष दृ य व ओळखिा येण्यासारखे आहेि का? (३) 
या दियकाचं्या नठकािी साित्य नकिी असिे? हे िे प्र ि होि. 

 
व्यवसाय ककवा निक्षि याचं्या जागी कािडीचा रंग हा जेव्हा मािसाचे स्िाि ठरनविारा निकष 

असिो, िेव्हा िो दृ य असिो. एखादी ससं्कृिी निरनिराळया व्यावसानयकासंाठी त्याचें त्याचें नववनक्षि पोिाख 
ठरविू देईल हे िर्कय आहे. ‘व्हाईट कॉलर/ब्लू कॉलर’ या रूढ िब्दप्रयोगाि अिुस्यूि असलेवया 
पोिाखािील व्यवसायनिष्ठ रे्भदाकडे उदाहरि म्हिूि आपिास बोट दाखविा येईल. ककवा, 
इंग्लंडमधवयाप्रमािे, जेिे निक्षिामुळे बोलण्याच्या लकबी, उच मार याचं्याि िीव्र बदल घडूि येिो िेिे 
स्िािदियक कसोया दृ य बििाि. सवयसाधारिपिे स्िाि निर्षदष्ट करिाऱ्या कसोया नजिर्कया अनधक 
दु य ि नटकाव ूनििके सामानजक िर अनधक रेखीव व पृिक असण्याची िर्कयिा असिे, आनि स्विःचे स्िाि 
बदलिे नििके अनधक कठीि बििे. दृ य व नटकाऊ कसोया हे सापेक्षिः अनधक साचेबंद अिा िरव्यवस्िेचे 
व्यवच्छेेदक लक्षि आहे िर सापेक्षिः लवनचक अिा िरव्यवस्िामंध्ये दियक ठळक नदसूि येिारे िसिाि 
आनि िे नटकाऊ पि िसिाि. 

 
अमेनरकेि कािडीचा रंग हा मािसाचे स्िाि निनिि करिारा एक प्रमुख दियक आहे. आियय असे 

की र्भारिािील जानिव्यवस्िेि मात्र अिा कायमच्या दृ य दियकावंर र्भर आढळूि येि िाही. याचा अिय, 
अमेनरकि िरव्यवस्िा सनंमश्र आहे. निची काही अंगे जािीय वळिाची व काही अंगे वगीय वळिाची आहेि. 

 
जािीिील सर्भासदाचे दृ य व नटकाऊ स्वरूपाचे जे दियक असिाि, त्याचंी राखि नविषेिः ग्रामीि 

पािळीवर आग्रहािे केली जािे. कारि, िेिे प्रत्येकाला प्रत्येक जि ओळखिो आनि म्हिूि त्याला जािीचे 



 

 

अनुक्रमणिका 

नियम पाळावचे लागिाि. परंिु मोठ्या लोकसखं्येच्या र्भारिीय िहरािील अिानमक जीविाि या जािदियक 
कसोयाचंी दृ यिा व नटकाऊपिा पुष्ट्कळच कमी होिो. 
 
स्थानाांच्या णशड्या : एक णिरुद्ध अनेक 
 

सवय िरव्यवस्िाचें एक मध्यविी वैनिष्ट्य असे, की ज्यावर व्यर्किीचे मूवयमापि होिे अिा एकाहूि 
अनधक निड्या असिाि. या निड्यावंर नविषे वा िामविं स्िाि प्राप्ि करूि घेण्यासाठी व्यर्किी प्रयत्ििील 
असिाि. उदाहरिािय, र्भारिाि जािींच्या उिरंडीिील स्िाि सवानधक महत्त्वाचे असिे; एखादा ‘अस्पृ य’ 
नकिीही नवद्वाि ककवा श्रीमाि झाला िरी ‘हलर्कया’ जािीिील त्याच्या जन्समामुळे िो समाजाि नकिी पढेु 
येिार, त्याला नकिी वरचा सामानजक दजा नमळिार यावर मोठ्या मयादा पडिाि. उलट, अमेनरकेि 
कोिालाही निक्षि, संपत्ती, सत्ता ककवा व्यवसाय याचं्या निड्यावंर वरचे स्िाि पटकाविू सन्समाििीय होिा 
येिे. यािील प्रत्येक घटकाचा दुसऱ्या घटकावंर प्रर्भाव व पनरिाम होि असला, िरी त्या प्रत्येकाला मोजमाप 
करिा येण्याइिके स्विंत्र अस्स्ित्व असिे. म्हिूि सापेक्षिः गरीब व कमी निक्षि असलेली व्यर्किी कधी कधी 
पुष्ट्कळ मोठ्या सते्तच्या व प्रनिष्ठेच्या स्िािावर जाऊ िकिे, ककवा औपचानरक निक्षि िसिाही व प्रनिनष्ठि 
व्यवसाय िसिाही खूप श्रीमंि होऊ िकिे. 

 
अमेनरकि समाजाि मूवयमापिाच्या ज्या मुख्य निड्या आहेि त्याचं्यावरील स्िािाचं्या 

आंिरसंबधंाबं्दलल अिेक वगेवगेळे अायास झालेले आहेि. त्याचं्यािला सहसंबधं गुिाकं ·५० च्या आसपास 
आहे, िसेच िमवारी लावलेवया व्यवसायापंकैी एकचिुिांि व्यवसायाचं्या बाबिीिच त्याचें व्यवसायाच्या 
निडीवरील स्िाि, त्याचं्या उत्पन्न आनि निक्षि या निड्यावंरील स्िािािी जुळिे, असे या अायासामंध्ये 
आढळूि आले आहे. व्यर्किीच्या एकंदर सामानजक दजाच्या मूवयमापिावरूि अमेनरकेि खूपच गंुिागंुि व 
संनदग्धिा आहे असे म्हििा येईल. िेिे व्यर्किीचे मूवयमापि अिेक निड्यावंर होिे आनि त्याचं्याि 
सहसंबधंाचंा अर्भाव आहे हे त्याचे अंििः कारि असेल. 
 

थराांची पृथगातमता आणि एकणिनसीपिा 
 

र्भारिािील समाजरचिेच्या बहुिेक वियिावंरूि असा ग्रह होिो, की िेिे मुख्यिः चार नर्भन्न जािी 
आहेि. त्याचप्रमािे, अमेनरकि समाज िीि वगांमध्ये नवर्भागला गेलेला आहे अिी अगदी सवयसामान्सय प्रचनलि 
समजूि आहे. परंिु ही दोन्सही वियिे वस्िुस्स्ििी फाजील सोपी करूि माडंिारी आहेि. उदाहरिािय, र्भारिाि 
कहदू समाजाि चार प्रमुख जािींच्या जोडीिे, १९३१ मध्ये पाच कोटी लोक ‘अस्पृ य’ गिले गेले. निवाय, 
दहा कोटी मुसलमाि लोक र्भारिाि होिे जे, ित्विः, जानिव्यवस्िेपासूि मुर्कि होिे. परंिु यापकैी बहुसंख्य 
मुसलमाि धमांिनरि कहदु आहेि, आनि ककग्सले डेस्व्हसिे म्हटवयाप्रमािे, “केवळ सर्किीिे, फायद्याच्या 
लोर्भािे, ककवा पनरस्स्ििीवि योगायोगािे घडूि आलेवया धमांिरामुळे सामानजक जीविसरिी संपूिय 
बदलण्याची फारच कमी िर्कयिा होिी.” [ककग्स्ले डेस्व्हस, द पॉप्युिेंशन ऑफ इंमडया अडँ पामकस्तान (कप्रस्टि, एि,जे.: कप्रस्टि 
युनिव्हर्षसटी पे्रस, १९५१) , प.ृ १६४.] 

 

अिेक नर्भन्न धमय आनि धार्षमक रे्भदािंा छेेदूि जािाऱ्या हजारो जािी व उपजािी याचं्या 
सहअस्स्ित्वामुळे र्भारिीय समाजरचिा अत्यिं गंुिागंुिीची बिली आहे. सामानजक रचिा चार प्रमुख जािींची 
बिलेली आहे ही कवपिा नकिी फाजील सोपी आहे याचे यावरूि नदग्दियि होिे. ित्त्विः एकेक जाि एकेका 
व्यवसायाला बाधंलेली आहे आनि कोिालाही जािव्यवसाय सोडूि दुसरा व्यवसाय करिा येि िाही. ित्त्विः 
हे बंधि अगदी कडक आहे. पि व्यवहाराि हे बंधि फारसे काटेकोरपिे पाळले जाि िाही. या 



 

 

अनुक्रमणिका 

वस्िुस्स्ििीमुळे प्रत्यक्षाि समाजरचिा आिखी गंुिागंुिीची झालेली आहे. नववनक्षि व्यवसाय नवनिष्ट 
जािीिवया मािसािेच केला पानहजे असे जर असेल, पि र्भारिाच्या सवय खेड्यापाड्यािं आढळिे अिी 
कोििीच जाि िसेल, आनि अमुक एका जािीिे करावयाची कामे करावयास एखाद्या खेड्याि त्या जािीचे 
कोिीच िसेल, िर दुसऱ्या जािीिवया कोिाला िरी िे काम करावचे लागिार. यामुळे जानिव्यवस्िेचे नचत्र 
गोंधळाचे होिे. १९३१ मध्ये चोवीस निवडक जािींचा अायास करण्याि आला; त्या जािींच्या बाबिीि फर्कि 
४५ टके्क लोक त्याचं्या त्याचं्या जािीच्या पारंपनरक व्यवसाय करीि होिे. त्याचप्रमामे र्भारिािील पुरुष 
कामगारापंैकी सवयसाधारिपिे सुमारे ५० िे ७५ टके्क लोक िेवढे त्याचं्या जािीच्या व्याख्येप्रमािे िेमूि नदलेले 
काम करिाि असे सानंगिले जािे. नसद्धािंदृष्ट्या जिी आदिय अवस्िा असावयास हवी होिी त्यापासूि च्युि 
अिी अवस्िा आढळण्याची पढुील दोि प्रमुख कारिे आहेि: (१) काही जािी इिर्कया उच म समजवया जािाि 
की त्यािंा दुसऱ्याचंी सेवा करिे िर्कय िसिे आनि काही इिर्कया कनिष्ठ समजवया जािाि की 
दुसऱ्याचं्याकडूि सेवा घेण्यास त्या अपात्र समजवया जािाि; त्यामुळे सेवचे्या कामाचंी अटळपिे नद्वरुर्किी 
होिे; आनि (२) निरनिराळया जािींमधील जििप्रमाि नर्भन्ननर्भन्न असवयामुळे परंपरागि कामे पार 
पाडण्यासाठी परंपरागि जािींचे लोक पुरेसे उपलब्ध होऊ िकि िाहीि. 

 
आिा अमेनरकेकडे वळू या. अमेनरकेि िीि वगय आहेि असे सोयीसाठी म्हटले जािे आनि बहुिेक 

लोक िसेच माििाि. िरी डब्वयू. लॉईड वॉियर व त्याचें अिुयायी यािंा अमेनरकि समाजाची नवर्भागिी सहा 
वगांमध्ये करिे उपयुर्कि वाटले. उच म, मध्यम व कनिष्ठ या िीि वगांचे परि प्रत्येक वगाि उच म व कनिष्ठ – 
उदाहरिािय, वनरष्ठ उच म व कनिष्ठ उच म–असे दोि र्भाग त्यािंी पाडले. या सहा वगांिा अलग करिाऱ्या रेषा 
अत्यंि अस्पष्ट आहेि हे उघडच आहे.  

 
नरचडय सेंटसय याचंा अायास वॉियर याचं्या आधीचा आहे. त्या अायासाचा निष्ट्कषय (पुढे ठेविािा) सेंटसय 

यािंी म्हटले आहे की, त्यािंी ज्याचंी मुलाखि घेिली त्यापैकी बहुिेकािंी आपि मध्यमवगािील असवयाचे 
सानंगिले; स्विःचा अंिर्भाव उच म अगर कनिष्ठ वगाि करण्यास फारच िोड्याचंी ियारी होिी. जेव्हा ‘कनिष्ठ 
वगांच्या’ जागी “कामगार वगय” असे िब्द घालण्याि आले िेव्हा मात्र त्या वगाि स्विःचा समाविे करण्यास 
बऱ्याच मोठ्या संख्येिे लोक पुढे आले; ककबहुिा, अमेनरकि समाजाि एकच एक मध्यमवगय िेवढा आहे हे 
वियि/नचत्रि लोकनप्रय झालेले आहे. या वियिाि, अमेनरकेि वगयरे्भद अस्स्ित्वाि िाहीि असे सुचवले जािे, 
िसेच हेदेखील सूनचि केले जािे, की व्यवसाय, निक्षि, उत्पन्न वा संपत्ती या ज्या प्रमुख नििायक कसोया 
त्यामंधील फरक हे कमी-अनधक या स्वरूपाचे प्रमािाचे रे्भद आहेि, आनि त्याचं्या आधारे वगेळे वगय 
पाडण्याइिके िे ठळक वा रंुद िाहीि. िर वगेळे करण्याचे निकष अिेक असवयाकारिािे ब्लू कॉलर व 
व्हाईट कॉलर यासारखा ठळक व्यवसायरे्भददेखील व्यर्किीच्या एकंदर सामानजक स्िािाचा दियक म्हििू 
फारसा उपयोग पडण्यासारखा िाही. 

 
र्भारिािील संपूिय जानिव्यवस्िा नकिीही गंुिागंुिीची असली िरी, सवयसाधारिपिे, अमेनरकेिील 

वगावगांमधील रे्भदरेषा र्भारिािील जािी व उपजािींिा अलग करिाऱ्या रे्भदरेषापेंक्षा खूपच जास्ि पसुट 
आनि अनिनिि आहेि. आनि कायद्यािे अगर रूढीिे मान्सय केलेवया उपवगांची सखं्या र्भारिापेक्षा अमेनरकेि 
िक्कीच खूप लहाि आहे. एकंदरीि असे म्हििा येईल की, अमेनरकेिील वगय र्भारिािील जािींपेक्षा संख्येिे 
फार कमी आहेि आनि िे पुष्ट्कळ कमी एकनजिसी आहेि. दोन्सही समाजामंध्ये िरामंधील रे्भद आनि एकेका 
िराच्या अिंगयि आढळिारे पोटरे्भद आिखी कमी करण्याच्या नदििेे दबाव नदसूि येि असला, िरी 



 

 

अनुक्रमणिका 

अमेनरकि व र्भारिीय िरव्यवस्िाचंा िोंडवळा एकसारखा नदसायला लागण्यापूवी फार मोठे सामानजक बदल 
घडूि येिे आव यक आहे. 
 
थराांची िािीि आणि साांणघकता 
 

एकेका िरािील लोक इिर िरामंधील लोकापेंक्षा आपला समूह अलग असवयाचे नकिी प्रमािाि 
माििाि आनि इिरािंा दूर ठेवण्याचा प्रयत्ि नकिी प्रमािाि करिाि, हा िराचं्या एकनजिसीपिािी आनि 
पृिगात्मिेिी संबंध असलेला एक महत्त्वाचा प्र ि आहे. या नठकािी आपि सर्भासद व्यर्किींमध्ये िराची 
जािीव नकिी आढळिे आनि सानंधक ऐर्कय नकिी आढळिे यासंबधंी नवचार करीि आहोि. 

 
र्भारिािील जािींिा परस्परासंाठी निरनिराळया प्रकारची कामे करावी लागिाि, आनि त्यामुळे 

त्यािंा सिि एकमेकाचं्या सहवासाि याव ेलागिे. िरी, ित्त्विः जािी ठळकपिे पृिगात्म रहािाि, आनि 
कोिाला आपली जाि बदलिा येि िाही असे समजले जािे. परंिु, वस्िू व सेवा याचं्या आव यक 
देवािघेवािीच्या कके्षबाहेरचे काही संबधं असिाि. त्यापकैी दोि संबधं असे आहेि की, ज्याचं्याि िे संबधं 
आढळिाि त्या व्यर्किींचा दजा समाि असवयाचीच िे सबंंध ही खूि आहे असे जगर्भर मािले जािे. सहर्भोजि 
संबंध (रोटी व्यवहार) आनि नववाहसबंंध (बेटी व्यवहार) हे िे दोि सबंंध होि. परजािीयािंी सहर्भोजि व 
नववाह या दोन्सही प्रकारचे सबंंध ठेवण्यास जािीय अस्स्मिा बंदी करिे. प्रत्यक्षाि एकाच ‘नविाल’ जािीच्या 
पोटजािींमध्ये मात्र बऱ्याच प्रमािावर–नकिी त्याचे िक्की मोजमाप करिे कठीि आहे-नववाहसंबधं होऊ 
िकिो आनि प्रसंगनविषेी नर्भन्न जािींच्या सर्भासदामंध्येही नववाहसबंंध घडूि येऊ िकिो. 

 
र्भारिािील आिंरजािीय नववाहापेंक्षा अमेनरकेि नर्भन्न वगांमध्ये आंिरनववाह अनधक सखं्येिे होिाि. 

परंिु अमेनरकेि वगीय रे्भद अस्पष्ट आहेि आनि त्याचं्याबाबाि लोकािं सनंदगधिा आहे. यामुळे बाब 
गंुिागंुिीची ठरिे. मुळािच जर व्यर्किींिा अचूकपिे नर्भन्न वगांमध्ये नवर्भागिा येि िसले िर नववनक्षि नववाह 
आंिरवगीय आहे की िाही हे ठरनविे िेवढेच कठीि जािे. अिा आंिरवगीय नववाहाबं्दलल आपवयाजवळ 
नव्ासिीय मानहिी फार कमी आहे. छेोया लोकसमूहाचं्या बाबिीि वधु-वराचं्या वनडलाचंा व्यवयास 
कोििा िे िोधूि काढण्याचे काम काही अायासामंध्ये केले गेले. अिा काही अपवादात्मक उदाहरिामंध्येच 
फर्कि अिी नव्सिीय मानहिी नमळिे. या अायासांवरूि अमेनरकेिील सवयसाधारि प्रवृत्तीब्दलल िीटसे 
अिुमाि काढिा येि िाही. सवयसाधारि निरीक्षिाच्या आधारावर आपि गृहीि धरू िकिो की र्भारिािील 
आंिरजािीय नववाहापेंक्षा अमेनरकेि आंिरवगीय नववाह अनधक संख्येिे होिाि. िरी अमेनरकेिही 
आंिरवगीय नववाह हा एक मािदंड बिला आहे, ककवा िी एक नित्यिेमाची गोष्ट बिली आहे असे म्हििा येि 
िाही. 

 
अमेनरकेिील आंिरवगीय रोटीव्यवहाराब्दललही आपि नििकेच अनिनिि आहोि. आंिरवगीय 

नववाहाचं्या बाबिीि आढळिारी सवयसाधारि पनरस्स्ििी याही बाबिीि आढळिे असे आपि गृहीि धरले िर, 
र्भारिािी िुलिा करिा, रोटीव्यवहारास अमेनरकेि कोििेही कायदेिीर अडिळे िसवयामुळे असा व्यवहार 
प्रमाििः अनधक घडि असेल असे आपि सयुस्र्किकपिे म्हिू िकिो. िरी देखील, नर्भन्न वगांमधील व्यर्किींचा 
रोटी व्यवहार ही एक गोष्ट आहे अिी अपेक्षा आपि बाळगिार िाही. खािावळी, चहापािगृहे, उपाहारगहेृ 
यासंारख्या सावयजनिक नठकािी र्भारिापेक्षा अमेनरकेि पुष्ट्कळच अनधक आिंरवगीय सम्मीलि आढळूि येिे 
याि िकंा िाही. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

व्यर्किींच्यामधील समाििेची रोटीबेटी व्यवहाराची टोकाची कसोटी बाजूस ठेवली िर, िरनवषयक 
अस्स्मिेचे प्रमाि समाजाि नकिी आढळिे याचे मोजमाप करण्यासाठी आपवयाला निरनिराळे अिेक निदेिक 
वापरिा येिील. अिाि िे सावधाििेिे वापरले पानहजेि. िेच निदेिक एकेका िराि आढळिाऱ्या सानंघक 
ऐर्कयाचे मोजमाप घेण्यासाठीदेखील वापरिा येिील. 

 
आपि एकाच िरािले आहोि असे ज्याचं्याब्दलल आपिास वाटिे त्याचं्यािी आपला रोटीबटेी 

व्यवहार अगदी सहजपिे घडूि येिो. या दोि कसोयाचं्या जोडीला िरनवषयक अस्स्मिा प्रकट करिाऱ्या 
निदेिकामंध्ये “िू कोित्या वगािील आहेस?” अिा, आपली ओळख पटनवण्यािी संबधं असलेवया प्र िािंा 
नदला जािारा प्रनिसाद; कोित्या पक्षाच्या, व्यर्किीच्या, ककवा समस्याचं्या बाजूिे ककवा नवरुद्ध मिदाि केले 
या स्वरूपाचे मिदािाच्या वळेचे वियि; आनि ज्यामंधूि मािूस सिाििी आहे की उदारमिवादी हे कळूि येिे 
अिा नवचारसरिी, दृनष्टकोि आनि मिःप्रवृत्ती याब्दललच्या प्र िािंा नदली जािारी उत्तरे, याचंा समाविे 
होिो. हे निदेिक फार सावधाििेिे वापराव ेलागिाि. कारि मािूस आपली जी ओळख सांगिो िी आत्मनिष्ठ 
असिे, आनि नवचारसरिी-दृनष्टकोि-मिःप्रवृत्ती, व मिदािाच्या वळेचे वियि यानवषयीच्या प्र िाचं्या 
उत्तरामंधूि हािी येिारा पुरावा आडवळिी असिो. निवाय, अिेक अायासावंरूि असे आढळूि आले आहे 
की, एखाद्या िराच्या नठकािी सानंघक ऐर्कय नकिी आढळेल ही गोष्ट त्या वळेी िराला ज्या समस्येचा सामिा 
करावा लागिो त्यावर अवलंबूि असिे, आनि म्हिूि सानंघक ऐर्कय हे बदलत्या प्रमािाि आढळिे. प्रत्येक 
व्यर्किीचे व्यस्र्किमत्त्व अिेक पदरी असिे असे आपि पानहले. वगेवगेळे प्र ि त्याच्या वगेवगेळया बाजंूिा स्पिय 
करिाि, नर्भन्न नर्भन्न पदरािंी निगनडि र्भाविािंा आवाहि करिाि. उदाहरिािय, निग्रोंिा समाि अनधकार 
देण्याचा प्र ि समोर असला िर कामगाराच्या व्यस्र्किमत्त्वािील ‘पूवयग्रहदूनषि वियनवदे्वषी गटरविीय’ हे अंग 
जागिृ होऊि त्यािुसार िो कामगार मिदाि करील हे िर्कय आहे. िो कामगार इिर गटरविीयािंी आपले 
सानंघक ऐर्कय प्रकट करील; म्हिजेच अिावळेी िो “गटरविीय” िराचा सर्भासद म्हिूि कृिी करीि असेल, 
व त्या अंगािे त्याच्या नठकािी िरनवषयक अस्स्मिा आढळूि येईल. परंिु कामगार व चालक याि संघषय 
उपस्स्िि झाला असेल अिा वळेी िोच कामगार त्याच्या निग्रो बाधंवाबंरोबर सानंघक ऐर्कय प्रकट करील ही 
िर्कयिा असिे. अिावळेी कामगार म्हिूि िो स्विःकडे पहाि असिो आनि या रूपािी, ओळखीिी सुसंगि 
अिा र्भाविा त्याच्या हृदयाि आनवष्ट्कृि होिाि.  

 
िेव्हा, वगीय सानंघकिा अिेक घटकामुंळे खच मी व कमजोर होिे. हे घटक पुढीलप्रमािे आहेि:  
१) व्यर्किी आपवया नठकािी धमय, विं, इत्यादी अंगािंी जी वगािीि अिी रूपे धारि करिे, आनि 

ज्या रूपािंी निला जवळीक वा निष्ठा वाटिे अिा रूपाचंी संख्या. 
२) वगािीि वा राष्ट्रीय मूवयप्रिाली व मािदंड याचंा प्रर्भाव; याद्वारा सवय वगांिा समाईक असलेवया 

नहिसबंंधावंर आग्रहपूवयक लक्ष कें निि केले जािे आनि निरनिराळया वगांचे नर्भन्न नर्भन्न व खास नहिसंबधं 
बाजूला सारले जािाि. 

३) आपवयासारख्याच सामानजक व आर्षिक पनरस्स्ििीि असलेवया लोकाबंरोबर अिुर्भवाला येिारी 
एकरूपिा एका बाजूला; आनि जी पािळी गाठण्याची व्यर्किी आकाकं्षा बाळगिे अिा पािळीवरील लोकािंी 
निला जी एकरूपिा वाटिे निचे प्रमाि दुसऱ्या बाजूला, या दोन्सहींमधील रस्सीखेच. 

४) एखाद्या समस्येवरूि निमाि होिाऱ्या प्रनिस्पधी गटामंध्ये धुवीकरि नकिपि झालेले आहे, ककवा 
त्यािंा वगययुद्धाचे स्वरूप नकिपि आलेले आहे, त्याचे प्रमाि. (उदाहरिािय, निवडिुकीिील उमेदवार 
स्पष्टपिे वगीय नहिसंबधं व प्रनिमा याचें प्रनिनिनधत्व करिाि का?)  
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५) निरनिराळया प्र िावंर मिैर्कय प्रस्िानपि करण्याची संधी नमळेल इिर्कया प्रमािाि स्विःच्या 
आर्षिक व सामानजक पािळीवरील लोकाबंरोबर व्यर्किीचे परस्परसंबंध व व्यवहार घडूि येिाि के? 

६) समजूि घेण्याच्या आनि एकरूप होिाच्या दृष्टीिे, एकेका समस्येच्या संदर्भाि; वगीय र्भनूमका 
रेखीव स्वरूपाि िब्दानंकि केलेली आहे की िाही? िोडर्कयाि, उत्सुक असलेवया व्यर्किीस दीक्षा देिा येईल 
अिी बहुमान्सय वगीय नसद्धािंप्रिाली हािािी आहे का?  

  
वगीय सानंघकिेवर प्रर्भाव टाकण्याची संर्भाव्य िर्किी असलेले हे नवनवध घटक लक्षाि घेिले म्हिजे 

व्यर्किीची मिे पक्की करण्याि कोित्या पनरस्स्ििीि त्याच्या व्यस्र्किमत्त्वािील कोििा रूप-सचं वरचढ ठरिो 
या गोष्टीचा साित्यािे अिुर्भवप्रामाण्यनिष्ठ अायास चालू ठेवायची निकड स्पष्ट होिे. त्याचप्रमािे, 
निरनिराळया प्र िावंर निरनिराळया र्भनूमका घेिवया जािाि, त्या मागे वगेवगेळया प्रकारचे वगीय दबाव 
कसकसे कायय करिाि याचंाही अिुर्भवप्रामाण्यनिष्ठ अायास होि राहण्याची आव यकिा आहे. या प्रकारच्या 
अायासामंध्ये, सामानजक स्िाि आनि आर्षिक नहिसबंधं याचंा प्रर्भाव वरचढ असिो या प्रमेयास आम्ही 
आजही अग्रस्िाि देऊ. कारि, व्यर्किी ज्या अिेक रूपािंी एक होिे त्यापकैी ही केवळ दोि असली िरी, 
पायार्भिू नहिसंबधं आनि मलूर्भिू आस्िेचे नवषय याचं्यािी निगनडि अिी ही रूपे आहेि. एका बाजूिे 
उदरनिवाहािी आनि दुसऱ्या बाजूिे सामानजक मूवयमापिािी िी संबनंधि आहेि.  

 
र्भारिाच्या बाबिीि ठामपिे सागंण्याचा आमचा अनधकार िाही. पि समजूि अिी होिे, की 

अमेनरकि मािसाचं्या िुलिेि बहुसंख्य र्भारिीयाचं्या मिाि ‘मी कोि?’ या प्र िावरूि संघषय कमी उदर्भविो 
कारि र्भारिाि व्यर्किीची जाि, निचा धमय आनि निचे आर्षिक नहिसबंंध याि अनधक मेळ आढळिो. 
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७. थररचनेचे पणरिाम – १ 
 

िीिन-सांधी 
समाजिास्त्रीय लेखिाि ‘जीवि-संधी’ हा िब्दप्रयोग प्रनवष्ट करण्याचे श्रये मुख्यिः मरॅ्कस वबेरला 

आहे. ‘र्कलास, स्टेटस, अँड पाटी’ [आर.बेंनडर्कस व एस.एम.नलप्सेट,क्िंास,स्िेिस अडँ पािी,(ग्लेंको, इनलिॉय : द फ्री पे्रस, १९५३) 

पृ. ६३-७५] या आपवया निबधंाि त्यािे “जीविाि नमळावयाच्या सधंी निधानरि करिाऱ्या एक वा अनधक गोष्टी 
ज्याचं्याि समाि आहेि, त्या गोष्टींमध्ये जे सहर्भागी आहेि अिा लोकाचंा समूह” अिी वगाची व्याख्या केली. 
“वस्िंूचा पुरवठा, ऐनहक जीविाचा साज, आनि वैयस्र्किक जीविािुर्भव” याचंा समाविे वबेरिे “जीवि-
संधी” मध्ये केला.  

 
गिय आनि नमवस याचं्या मिे जीवि-संधींमध्ये पढुील गोष्टींचाही समाविे होिो :  
 
“जन्समािंिरच्या पनहवया वषी नजविं राहण्याच्या संधीपासूि लनलिकलाचंा आस्वाद घेण्याची सधंी, 

आरोग्यमय जीवि जगण्याची (व चागंली उंची प्राप्ि होण्याची) संधी, आजारी पडवयास वळेच्यावळेी 
औषधोपचार होऊि लटकर बरे होण्याची सधंी, बालगुन्सहेगार होण्यापासूि मुर्कि रहाण्याची सधंी, आनि सवाि 
महत्त्वाची म्हिजे माध्यनमक ककवा उच म निक्षि पूिय करण्याची सधंी या सवांचा समाविे होिो.” [हॅन्सस गिय व सी. 
राइट नमवस, कॅरॅक्िर अडँ सोशिं स्रक्चर (न्सययूाकय ; हारकोटय, बे्रस, १९५३).] 

  

एक जीवि-सधंी प्राप्ि झाली की दुसरी कोििी संधी नमळिार िे निनिि होिे, आनि, उलटपक्षी, 
एक सधंी हुकली की दुसरी कोििी हािूि निसटिार िेही निनिि होिे. सधि कुटंुबाि जन्समाला आवयामुळे 
उच म निक्षिाची सधंी निनिि होि असली िरी, उच म निक्षिाची सधंी व्यर्किीची व्यावसानयक सधंी (वा पािळी) 
निधानरि करिे. पुढे जाऊि, वारिािे नमळालेवया संपत्तीच्या जोडीला िी व्यर्किी आिखी नकिी संपत्ती 
करण्याची िर्कयिा आहे ही गोष्ट ठरनवण्यास व्यावसानयक पािळी मदि करिे. एखादी व्यर्किी नकिी 
आरोग्यसंपन्न राहील हे ठरनवण्याि बहुधा संपत्ती व निक्षि या दोन्सही घटकाचंा मोठा हाि राहील, आनि, 
पयायािे, िी व्यर्किी नकिी काळपयंि उदरनिवाहासाठी काम करू िकेल हे ठरनवण्याि निची 
आरोग्यसंपन्निा प्रस्िुि ठरेल. ह्या अिुमानिि उदारहिावरूि नदसूि येिे त्याप्रमािे, जीविसंधी एकमेकींिा 
निनिि करीि असिाि. त्यािील काही अनधक मूलर्भिू असिाि आनि काही संधी या कालािुिमे आधी प्राप्ि 
होिाि. 

 
ज्या समाजाि जीवि-संधी नवकि घेिा येिाि िेिे उत्पन्नािील फरक हा, उघडच महत्त्वाचा 

नििायक घटक ठरिो. उत्पन्नािील फरक हा घटक निक्षि आनि व्यवसाय या दुसऱ्या दोि पायार्भिू 
घटकािंी कसा संबंनधि असिो याचे काही नदग्दियि अमेनरकि उदाहरिावरूि आपिास होऊ िकेल. 
त्यावरूि आपि या िीि घटकावंर अवलंबिू असिाऱ्या इिर बऱ्याच जीवि-संधींचा अायास करू. अमेनरकेि 
व्यवसाय हे उत्पन्नाचे मुख्य साधि असवयामुळे आपि प्रिम निरनिराळया व्यवसायािील नमळकिींची मानहिी 
घेऊ या. व्यवसायाचें फर्कि स्िूल गटच जर आपि नवचाराि घेिले, िर आपवयाला असे आढळूि येिे की, 
१९६१ मध्ये पुढील गटाचें मध्यकमाि उत्पन्न पुढीलप्रमािे होिे. पाढंरपेि ेव्यवसानयक व व्यवस्िापक ६८२१ 
डॉलर, कसबी कारागीर ५५२७ डॉलर, अधय कसबी कारखािदारी मजूर ४३४४ डॉलर, आनि अकुिल सेवक 
कामगार आनि नबगर ििेमजूर ३०१९ डॉलर. [हरमि नमलर, मरचमॅन पुअरमॅन (न्सययूॉकय ; नसग्िेट बुर्कस, १९६५), प.ृ१५१.] 

व्यवसाय व निक्षिाचा निकट संबधं असवयामुळे, नकिी वषांचे िालेय निक्षि पूिय झाले आहे त्याला धरूि 
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सरासरी वार्षषक उत्पन्नाचे माि काय आढळिे िे पहािेही लार्भदायक ठरेल. पुढे नदलेवया िर्किा िमाकं १ 
मध्ये १९५९ चे आकडे नदलेले आहेि. [नकत्ता, पृ. १५३-१५७.] 

 

तक्ता १: मशक्षण ि ममळकत याचं्यातीिं संबंध 

िालेय निक्षि : वष े सरासरी आयुष्ट्यर्भराची 

 वार्षषक उत्पन्न अपेनक्षि नमळकि 

८ वषांपेक्षा कमी २५५० डॉलर १४३००० डॉलर 

८ वष े ३७६९ ’’ १८४००० ’’ 

९ िे ११ वषे ४६१८ ’’ २१२००० ’’ 

१२ वष े ५५६७ ’’ २४७००० ’’ 

१३ िे १५ वषे ६९६६ ’’ २९३००० ’’ 

१६ ककवा अनधक ९२०६ ’’ ४२५००० ’’ (अंदाजे) 
 
वरील आकड्यावंरूि सहज नदसूि येिे की, व्यवसाय व/वा व्यावसानयक पािळीिी सहसंबधंी 

िकै्षनिक पािळी यािुसार वार्षषक नमळकि वा जीविर्भरची अपेनक्षि नमळकि या स्वरूपािवया मालमते्तमध्ये 
दृ य अिी नवषमिा आहे. ििानप, ही नवषमिा गोऱ्या लोकामंध्ये निग्रोंपेक्षा पुष्ट्कळच जास्ि आढळिे. मात्र, 
त्यावरूि निग्रो जमािीमध्ये अनधक समाििा असवयाचे निदेनिि होि िाही; नमळकिीि वाढ होण्याच्या दृष्टीिे 
िकै्षनिक पािळी उंचावण्याची सीमािं उपयोनगिा निग्रोंच्या बाबिीि निक्षिाच्या पढुील दर एकाकंागनिक 
कमी होिे हे त्याचे रहस्य आहे. उदाहरिािय, गोऱ्याचं्या व गोरेिराचं्या जीविर्भरच्या नमळकिींची िुलिा केली 
असिा आपवया पुढील दुसऱ्या िमाकंाच्या िर्कत्यािील फनलिे नमळिाि. [नकत्ता, पृ. १६४]  

 

तक्ता २: मशक्षण ि गोरे ि गोरेतर याचंी ममळकत याचं्यातीिं सहसंबंध 

 जीविर्भराची अपेनक्षि नमळकि 

निक्षि : वष े गोरे गोरेिर गोऱ्याचं्या नमळकिीिी 

   गोरेिराचं्या नमळकिीचे 

 डॉलर डॉलर टके्कवारीि प्रमाि 

८ वषांपेक्षा कमी १५७००० ९५००० ६१ 

८ वष े १९१००० १२३००० ६४ 

९ िे ११ वषे २२१००० १३२००० ६० 

१२ वष े २५३००० १५१००० ६० 

१३ िे १५ वषे ३०१००० १६२००० ५४ 

१६ वष े ३९५००० १८५००० ४७ 

१७ ककवा अनधक वष े ४६६००० २४६००० ५३ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

या िर्कत्यावरूि नदसूि येिे की, गोऱ्याचं्या बाबिीि प्रािनमक निक्षि पूिय केलेवयापेंक्षा माध्यनमक 
िालेय निक्षि पूिय केलेवयािंा जीविर्भराि ६२००० डॉलर अनधक नमळकिीची अपेक्षा बाळगिा येिे. िेच 
गोरेिराचं्या बाबिीि, प्रािनमक निक्षि पूिय करिाऱ्याचं्यापेक्षा माध्यनमक निक्षि पूिय करिारे फर्कि २८००० 
डॉलर अनधक नमळकिीची अपेक्षा बाळगू िकिाि. दोहोंच्या वाढीव नमळकिीची िुलिा केली िर गटरेिर 
गोऱ्याचं्या िुलिेि निम्म्यापेक्षा कमी वाढीव नमळकिीची अपेक्षाच िेवढी करू िकिाि. त्याचप्रमािे, कॉलेज 
निक्षि व त्यािंिरचे उच म निक्षि घेिलेले गोरे व गोरेिर याचं्यािील नवषमिा अनधक आहे, म्हिजेच निक्षिाची 
पािळी उंचावण्याबरोबर नवषमिेचे प्रमाि वाढि जािे, हेही या िर्कत्यावरूि स्पष्ट होिे. माध्यनमक निक्षि 
पदवीधराचं्या पािळी वर गोऱ्याचं्या नमळकिीिी गोरेिराचं्या नमळकिीचे प्रमाि ६० टके्क वा अनधक आहे िर, 
कॉलेजचे १ िे ३ वष ेनिक्षि घेिाऱ्याचें ५४ टके्क, ४ वषांचा कॉलेज अायासिम पूिय केलेवयाचें ४७ टके्क, आनि 
५ ककवा अनधक वषांचे कॉलेज निक्षि पूिय केलेवयाचें ५३ टके्क आहे. अमेनरकेि दोि िररचिा एकाच वळेी 
अस्स्ित्वाि आहेि ही गोष्ट अमेनरकि िरव्यवस्िेचा अायास करिाऱ्यािंी स्पष्ट ध्यािाि ठेवण्याची गरज आहे. 
एक िररचिा निग्रो व गोरे याचं्यासह सवय समाजाला लागू होिारी आहे, िर दुसरी गोरे लोक व गोरेिर लोक 
याचं्यािील नवषमिेचा पल्ला स्पष्ट करिारी. 

 
जे दानरद्र्यावस्िेि रहाि आहेि असे मािले जािे असा लोकसंख्येचा एक मोठा र्भाग अमेनरकेि आहे 

या गोष्टीकडे अलीकडच्या काळाि लक्ष वधेले जाि आहे. नकमाि निवाह (वा दानरद्र्य) रेषा चार जिाचं्या 
कुटंुबासाठी वार्षषक २५०० डॉलर धरवयास, १९६० मध्ये, अमेनरकेि २ कोटी लोक गरीब होिे; दरवषी, ३५०० 
डॉलर उत्पन्नपािळीच्या नठकािी ही रेषा ओढवयास ४ कोटी ६० लक्ष लोक गरीब होिे आनि वार्षषक ५५०० 
डॉलर उत्पन्नपािळीच्या नठकािी रेषा ओढवयास ७ कोटी लोक गरीब होिे. [ऑर्कसर ओिािी “पॉव्हटी इि अमेनरका”, 
लुईस ए. फरमाि सपंानदि पॉव्हिी इन अमेमरका (ॲि आबयर, नमनिगि: युनिव्हर्षसटी ऑफ नमनिगि पे्रस १९६५), पृ. २५]  

  
एकापेक्षा जास्ि सर्भासद असलेली कुटंुबचे िेवढी नवचाराि घेिली असिा, १९६० च्या डॉलरच्या 

मूवयाि, अमेनरकेिवया उत्पन्न-वाटपाचे (िकेडेवारीि) नचत्र पुढीलप्रमािे आढळिे. (येिे कर देण्यापूवीचे 
उत्पन्न जमेला धरले आहे.) [ड्राइट मॅर्कडोिावड, “अदर इस्न्सव्हनजबल पुअर” फरमाि याचं्या उपरोर्कि पुस्िकाि, पृ. १५.]  

 

४०००डॉलरपेक्षा कमी  २३ टके्क 

४००० िे ५,९९९ डॉलर २३ टके्क 

६००० िे ७,४९९ डॉलर १६ टके्क 

७५०० िे १४,९९९ डॉलर ३१ टके्क 

१५००० डॉलरच्या वर ७ टके्क 
 
प्रत्येक कुटंुबाला दरवषी १००० डॉलर इिके उत्पन्न नकमाि निवाहासाठी पुरिे असे धरवयास 

अमेनरकेि दानरद्र्य िाही असे आपि म्हिू िकिो. जॉि केिेि गालबे्रि यािंी “द ॲफ्लुअंट सोसायटी” या 
पुस्िकाि िीच सीमारेषा धरली, अमेनरका हा समृद्धीची रेलचेल असलेला देि आहे ही कवपिा त्यामुळे प्रसार 
पावली. जेव्हा आपि नकमाि निवाहरेषा अनधक वरची धरिो िेव्हा नचत्र अिािच पुष्ट्कळ बदलिे.  

 
समाजाच्या निरनिराळया नवर्भागाचं्या वायाला राष्ट्रीय उत्पन्नाचा नकिवा नहस्सा येिो याचा नहिबे 

करूि मालमत्ता ककवा नमळकि यािील नवषमिा नकिी िे आपि ठरव ूिकिो. १९५७ च्या निरगििीमधील 
उत्पन्ननवषयक आकडेवारीि र्भाडंवली लार्भाचा उत्पन्नाि समाविे केलेला आहे, पि वस्िु-रूप उत्पन्न 



 

 

अनुक्रमणिका 

समानवष्ट केलेले िाही. या आकडेवारीचा उपयोग करूि गनॅब्रएल कोवको यािंी असा नहिबे काढला आहे 
की, संघराज्याचे कर वजा घालवूि, लोकामंध्ये वाटवया गेलेवया राष्ट्रीय व्यस्र्किगि उत्पन्नाचे वाटप, 
लोकसंख्येचे सारखे दहा नहस्से पाडवयास, पढुीलप्रमािे झाले. [गॅनब्रएल कोवको, िेवि अडँ पॉिर इन अमेमरका (न्सययूॉकय , 
फे्रडनरक ए प्रागर, १९६२), पृ. ३४] 
 

 

 लोकसंख्येचा दर राष्ट्रीय व्यस्र्किगि उत्पन्नापकैी 

 दहािा महस्सा िाट्यािंा आिेंिंा महस्सा 

  (टके्कवारीि) 

सवाि वरचा १ २७ 

 २ १६ 

 ३ १३ 

 ४ ११ 

 ५ १० 

 ६ ८ 

 ७ ६ 

 ८ ५ 

 ९ ३ 

सवाि िळचा १० १ 

 
-उत्पन्नाचे अगदी समाि वाटप केले िर प्रत्येक नह  याच्या वायाला दहा टके्क उत्पन्न येईल. वरील 

मानहिीवरूि असे नदसूि येईल की, सवाि वरच्या दहाव्या र्भागास जवळ जवळ निप्पट नमळकि नमळिे िर, 
अगदी िळच्या र्भागाला, उत्पन्नाचे वाटप संपूिय समाि असिे िर त्यािंा जी नमळकि नमळाली असिी त्याच्या 
फर्कि एक-दिािं इिकी नमळिे. 

 
िासकीय कवयािकारी योजिाचंा पनरिाम म्हििू उत्पन्नाचे जे फेरवाटप होिे त्यािंिर व्यर्किींचे जे 

सुधानरि उत्पन्न ठरिे िे वरील प्रकारच्या आकडेवारीि नवचाराि घेिलेले िसिे, आनि म्हिूि हे टके्कवारीचे 
आकडे फसव े असिाि असा काही लोक युस्र्किवाद करिाि. कोवको यािंी दाखविू नदले आहे की, 
प्राप्िीकराचा बोजा कोिावर नकिी पडिो िे पाहिा प्राप्िीकर सवयसाधारिपिे वाढत्या उत्पन्नावर वाढत्या 
प्रमािाि आहेि, िमवधी आहेि असे म्हििा येि िाही. वगेवगेळया उत्पन्न-गटावंर कराचं्या बोजाचे वाटप 
१९५८ साली कसे झाले होिे त्याचा त्यािंी केलेला नहिबे िर्किा ि. ३ मध्ये नदला आहे:[नकत्ता, पृ. ३७.]  

  



 

 

अनुक्रमणिका 

तक्ता ३: उत्पन्न गटािुंसार मध्यविी सरकार, राज्य सरकारे व स्िानिक ससं्िा यािंा र्भरलेले कर 
१९५८  साली, एकूि उत्पन्नच्या टके्कवारीि. 

 
र्भरलेले कर (टके्कवारी) 

उत्पन्न गट               राज्य सरकारे  
वार्षषक नमळकि मध्यविी               व स्िानिक संस्िा एकूि 

डॉलर सरकार                 याचंा नहस्सा  
०-२००० ९·६ ११·३ २०·९ 

२०००-४००० ११·० ९·४ २०·४ 
४०००-६००० १२·१ ८·५ २०·६ 
६०००-८००० १३·९ ७ ७ २१·६ 
८०००-१०००० १३·४ ७·२ २०·६ 
१००००-१५००० १५·१ ६·५ २१·६ 

१५००० पेक्षा जास्ि २८·६ ५·९ ३४·५ 
सरासरी १६·१ ७·५ २३·७ 

 
या िर्कत्यावरूि, १५००० डॉलर व त्यापेक्षा अनधक उत्पन्न नमळनविारे गट सोडूि इिर उत्पन्न-

गटावंर कराचंा बोजा मूिंतः समान प्रमाणात पडतो असे नदसूि येिे. कमी उत्पन्न-गटाच्या व्यर्किींिी र्भरलेला 
प्राप्िीकर हा एरवी आव यक स्वरूपाच्या वैयस्र्किक व कटटंुनबक गरजाचं्या पूिीसाठी खचय झाला असिा आनि 
म्हिूि “कमी उत्पन्नगटािील लोकावंर अनधक उत्पन्न नमळनविाऱ्या गटािंील लोकापेंक्षा कराचंा बोजा 
पुष्ट्कळच जास्ि आहे.” [नकत्ता पृ. ३८] असा निष्ट्कषय काढिा येिो. 

 
सरकारी कवयािकारी यंत्रिाचं्या द्वारा त्यािंा ‘फेरवाटपा’च्या रूपािे नमळिाऱ्या एकूि रकमेपेक्षा 

अनधक रक्कम अमेनरकेिील सवाि गरीब लोक कराचं्या रूपािे र्भरिाि असेही कोवको सुचनविाि. १९५५ मध्ये 
मध्यविी सरकारिे कवयािकारी योजिावंर ४०२६ महापद्धम (४·०२६ नबनलयि) डॉलर खचय केले. परंिु 
४००० डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न असलेवया कुटंुबािंी त्यापेक्षा अनधक कर र्भरला. म्हििू या उत्पन्नगटासाठीच 
जरी फर्कि संघराज्य सरकारच्या कवयािनिधीिला पैसा खची पडि असिा– िसा िो केवळ त्याचं्यासाठी 
पडि िाही– िरी, त्यािंा नमळिाऱ्या समाजकवयाि सेवाचंी ककमि चकुिी करूि वर आिखी पैसा िे 
सरकारला देिाि असे झाले असिे. या मानहिीवरूि कोवको असा निष्ट्कषय काढिाि की, “कवयािासाठी 
होिाऱ्या खचामुळे उत्पन्नािील नवषमिेचे स्वरूप बदललेले िाही; नकमाि उत्पन्नगटाच्या लोकावंर 
संघराज्यीय कराचंा बोजा िसिा िर जे राहिीमाि एरवी गाठले असिे त्यापेक्षा कवयािकारी योजिाचं्यामुळे 
िे काही उंचावले गेलेले िाही.” [नकत्ता, पृ. ३९]  

 
िगय आणि िननिमता 
 

जी मुले जगिाि, िंिर ज्याचें पालिपोषि कराव ेलागिे, सामाजीकरि कराव ेलागिे, ज्यािंा प्रटढ 
जीविाि यिस्वीपिे नटकूि राहण्यासाठी आव यक असलेवया सधंी, मूवये व कटिवये द्यावी लागिाि त्याचंी 
संख्या हा कोित्याही समाजाच्या जीविाच्या आकृनिबधंािी निगनडि असा एक नििायक घटक असिो. 
वगेवगेळया गटामंध्ये जििप्रमािाि फरक आढळूि येिो त्याची कारिे काय, या नवषयाचा अायास झालेला 



 

 

अनुक्रमणिका 

आहे. त्याि सामानजक-आर्षिक स्िािाचा जििप्रमािािी संबधं नकिी, या गोष्टीचा सवाि अनधक अायास 
झालेला आहे. “नवकनसि समाजामंध्ये, इिर सवय प्रकारच्या समूहरे्भदाचं्या िुलिेि, वगयरे्भद हे बहुधा सवाि 
जास्ि सवयव्यापी असिाि” असे डेनिस राँग यािंी निदियिास आिले आहे. वगय व जििप्रमाि याचं्यािील 
संबंधानवषयीचा पुरावा असे दियनविो की, १८७० िे १९१० या कालखंडाि साधारिपिे साऱ्या पनिम 
युरोपमध्ये व अमेनरकेि “वगेवगेळया वगांि जििप्रमाि नर्भन्न नर्भन्न रानहले आनि जििप्रमािाचा वगािी व्यस्ि 
स्वरूपाचा संबधं होिा.” [डेनिस राँग, “रेंड स इि र्कलास फर्षटनलनट इि वेस्टिय िेिन्सस”, आर. बेंनडर्कस व एस. एम. नलप्सेट सपंानदि 
क्िंास, स्िेिस अड पॉिर (न्सययूॉकय ; द फ्री पे्रस ऑफ ग्लेंको, १९६६), पृ. ३५३-३५४.]  

 

१९१० िंिर जििप्रमाि कमी राखण्याि मध्यमवगीय वनरष्ठवगीयाचंी बरोबरी करू लागले आनि 
त्यामुळे या बाबिीिली वगावगांमधील िीव्र नवनर्भन्निा बोिट झाली. पूवी वगीय निडी जिी चढूि जावी िसे 
जििप्रमाि एका सारख्या प्रमािाि कमी होि जािािा आढळे. फरकाचा हा सलग सारखेपिा रानहला िाही. 
साधारिपिे नवसाव्या ििकाच्या निसऱ्या दिकाच्या अखेरीपासूि पुढच्या काळाि काही पनिम युरोपीय 
देिामंध्ये वगय व जििप्रमाि याचं्यािील व्यस्ि संबधंाचें नचत्र बदलले. काही मध्यमवगीय गटामंध्ये, निडीच्या 
वरच्या पायऱ्यावंर असलेवया इिर काही व्यावसानयक गटाचं्या–कारखािदार, व्यापारी, पाढंरपेिा 
व्यावसानयक–िुलिेिे कुटंुबाचंा आकार लहाि राखला जाि असवयाचे साित्यािे आढळूि आले. परंिु 
गेवया २५ वषांमध्ये जििप्रमािामध्ये आढळूि येिाऱ्या वगीय नवनर्भन्निेचा आकृनिबंध नबघडला आहे; त्यामुळे, 
वगय व जििक्षमिा याि सवयसाधारिपिे व्यस्ि सबंंध असण्याची सवयसाधारि प्रवृत्ती अद्यानप चालू असली 
िरी, हा अिुबधं ज्यािंा लागू होि िाही अिी अिेक उदाहरिे आढळिाि. मुलाचंी संख्या कमी असिे ही 
सुखवस्िू कुटंुबाि आधीच्या काळाि फॅिि होिी. त्यावळेच्या फॅििच्या िुलिेिे पुष्ट्कळच अनधक मुले 
असण्याकडे ह्या कुटंुबाचंा आिा कल आढळूि येिो. ह्या प्रवृत्तीचे स्पष्टीकरि अद्यापही झालेले िाही. पि 
निच्या उदयामुळे जििप्रमािाच्या बाबिीि वगावगांमध्ये जे फेरफार आढळूि येि त्याचं्यािली गंुिागंुि 
पुष्ट्कळच अनधक वाढली आहे. 

 
जििप्रमािािील वगीय नर्भन्निाचं्या बाबिीि र्भनवष्ट्याि नचत्र कसे राहील? याबाबिीि राँग यािंी 

युस्र्किवाद केला आहे की, “जििप्रमािािील वगीय नर्भन्निा हे पानिमात्य लोकसमहूाचं्या लोकसंख्याचं्या 
रचिेचे आजचे वैनिष्ट्य र्भनवष्ट्याि िष्ट होिे अटळ आहे” िे पुढे असे म्हििाि की, “एकनजिसी व्यावसानयक 
व िकै्षनिक गटाि कुटंुबाचा आकार आनि उत्पन्न याचं्याि सहसंबंध निमाि होण्याची िर्कयिा आहे. कारि, 
आपवया सर्भासदाचं्या दृष्टीिे िमुिेदार वियिाचे मािदंड प्रस्िानपि करण्याइिपि, मािनसकदृष्ट्या 
अिुकरिीय आदिय-गट म्हिूि कायय करण्याइिपि, िे लहाि असिील.” [नकत्ता, पृ. ३६०.] 
 

िगय ि मृतयुप्रमाि 
 

नवनिष्ट वयािंिर नजविं रहाण्याची िर्कयिाही वैनिष्ट्यपूियरीत्या सामानजक-आर्षिक दजािी व्यस्ि 
स्वरूपाि निगनडि असवयाचे आढळिे. मृत्यूच्या प्रमािािील निरनिराळया वगांमधील नर्भन्निा गेवया काही 
दिकामंध्ये खूपच वगेािे कमी झालेली नदसिे. िरीदेखील वरील नवधाि बरोबर आहे. निग्रो आनि गोरे हा 
वियरे्भद ढोबळमािािे वगयरे्भदाचा निदियक आहे असे गृहीि धरूि पानहले, आनि निग्रो व गोरे याचंी िुलिा 
केली, िर असे आढळूि येिे की, सवय वयोगटामंध्ये निग्रोंचे मृत्यूचे प्रमाि गोऱ्यापेंक्षा पषु्ट्कळच अनधक आहे; 
आनि २५ िे ४४ या वयोगटाि निग्रोंच्या मृत्यचेू प्रमाि कमाल अनधक आहे. वगेवगेळया सामानजक-आर्षिक 
दजाच्या गटामंध्ये अर्भयकाचं्या मृत्यूचे प्रमाि, पूवी कधीही िव्हिे इिके समसमाि होण्याच्या जवळ आले आहे. 
िरीदेखील गोऱ्यापेंक्षा निग्रो मुलाचं्या मृत्यूचे प्रमाि दुप्पट आहे आनि निग्रो मािाचं्या बाळंिपिािील मृत्यचेू 
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प्रमाि गोऱ्या नस्त्रयापेंक्षा चटपट आहे. [मेरॉपॉनलटि लाइफ इन्सिुरन्सस कंपिी, “इंपूव्ह ड मॉययनलटी अमगं कलडय पॉनलसी होवडसय,” 
स्िॅमिल्स्िकिं बुिेंमिन (ऑगस्ट १९६२), खंड ४३.]  

 

जन्समाच्या वळेी मृत्युप्रमािाच्या बाबिीि वयसंबद्ध अिी जी प्रमािे आढळलेली असिील त्या 
प्रमािाचं्या अंनकि एकेका वगािील व्यर्किी आपवया आयुष्ट्यर्भर रानहवयास त्या व्यर्किी सरासरी नकिी वष े
जगिील यानवषयी आज अंदाज बाधंले जािाि. ही आकडेवारी वरील मुद द्यास अगदी जवळची अिी आहे. 
या अिाच्या अपेनक्षि आयुमािाच्या बाबिीिही अमेनरकेि गोऱ्या व निग्रो लोकामंध्ये फार अियपूिय फरक आहेि. 
१९५९ मध्ये िवजाि गोरे बालक ६७·३ वष ेजगण्याची अपेक्षा होिी, िर निग्रो बालक ६०·९; िवजाि गोरी 
बानलका ७३·९ वष ेजगण्याची अपेक्षा होिी, िर निग्रो बानलका ६६·२ वष.े [व्हायििं सॅमिल्स्िक्स ऑफ द य.ू एस. १९५९, 
खंड १, मधील आकडेवारी ए सोमशऑिंॉमजकिं ॲिंमॅनॅक फॉर द य.ू एस. या मरे गेंडेल व हॅन्सस एलध . झेटरबगय यािंी सपंानदि केलेवया पुस्िकाि 
(न्सयूयॉकय ; बेडनमनिस्टर पे्रस) पृ. ४३ वर उद धृि केवयाप्रमािे.] 
 

िगय आणि आतमहत्त्या 
 

आत्महत्त्या हा सामानजक वियिािला एक अत्यिं महत्त्वाचा व उद बोधक पि, ज्या नवषयाचंा आजही 
फारसा िीट बोध झालेला िाही अिा नवषयापंैकी एक नवषय आहे. आत्महत्त्या किास म्हिाव ेयानवषयी 
पसस्परनवरोधी आनि ज्याचं्याि िुलिा होऊ िकि िाहीि अिा व्याख्या केवया गेवया आहेि यामुळे, आनि 
अपूिय मानहिीमुळे या अायासके्षत्रािील प्रगिी अवघड ठरलेली आहे. वगय व आत्महत्त्या या नवषयावरील 
मानहिीचे नवश्लेषि करिािा जॉि नगब्स म्हििाि, “या नवषयाब्दलल जी काही िोडी मानहिी उपलब्ध आहे 
निच्यावरूि निरनिराळया व्यवसायािील लोकामंध्ये आत्महत्त्येचे प्रमाि अत्यंि नर्भन्न असाव ेअसे नदसेि.... 
ज्या व्यवसायामंध्ये फार अनधक उत्पन्न व प्रनिष्ठा असिे आनि ज्या व्यवसायाि फार कमी उत्पन्न व प्रनिष्ठा 
असिे अिा दोन्सही टोकाचं्या व्यावसानयकांमध्ये आत्महत्त्येचे प्रमाि सवयसाधारिपिे फार अनधक आढळिे.” 
[जॅक पी. नगब्स, “सुइसाइड”, आर. के. मटयि व आर. निस्बेट सपंानदि काँिेम्पोररी सोशिं प्रॉब्िेंम्स (न्सययूॉकय : िरकोटय, पे्रस अँड ववडय, १९६१) 

या पुस्िकािील पृ. २४४.] परंिु नगब्स असेही निदियिास आििू देिाि की, या सवयसाधारि नियमाला अपवाद 
आढळिाि; वय व विं यासंारख्या घटकामुंळे वरील नियमापंासूि वगेळी अिी प्रवृत्ती आढळूि येिे. 
आत्महत्त्येचे प्रमाि हे विं या घटकािी अियपूियरीत्या निगनडि आहे असे, नविषेिः अमेनरकेच्या बाबिीि, 
नदसिे. काही राज्यामंध्ये निग्रोंचे आत्महत्त्येचे प्रमाि गोऱ्यापेंक्षा अनधक असू िकेल हे खरे असले िरी, सपूंिय 
अमेनरका देिाचा नवचार करिा, निग्रोंमधील आत्महत्त्येचे प्रमाि गोऱ्यामंधील आत्महत्त्येच्या प्रमािापेक्षा बरेच 
कमी आहे असा निष्ट्कषय उपलब्ध असलेवया सगळया मानहिीिुसार निघिो.  

 
वगेवगेळया घटकाचं्या प्रर्भावामुळे नियमाला अपवाद निमाि होि राहिाि. िसेच वगेवगेळे निकष 

स्वीकारूि संिोधि होि असवयािे त्याचं्या निष्ट्कषांची िुलिा करिा येि िाही. या कारिास्िव, वगांिुसार 
आत्महत्त्येचे प्रमाि वगेळे आढळिे का, या मुद द्याब्दलल कोििीच सवयसाधारि नवधािे करिा येि िाहीि असे 
आपि म्हिू िकिो. िरी देखील, वगीय निडीच्या दोि टोकािंा असलेवया वगांमध्ये आत्महत्त्येचे प्रमाि काही 
कारिािंी अनधक आढळिे असे या नवषयासंबधंीच्या पुष्ट्कळिा संिोधिावरूि नदसूि येिे. 
 
िगय ि घटस्फोट 

 
घटस्फोटाच्या प्र िानवषयी नविषे अायास केलेवया नववयम जे. गूडी याचें म्हििे असे की, 

घटस्फोटाच्या वगीय आकृनिबंधानवषयी निनिि मि देण्यास एकदोि नपढ्ापूंवीची मानहिी जरी पुरेिी 
िव्हिी, िरी पि १९२० िंिर सामानजक-आर्षिक दजा व घटस्फोटाचे प्रमाि याचं्यािवया व्यस्ि संबधंाचा 
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वगेळाच आकृनिबंध पुढे आला. घटस्फोटाकडे असलेवया कलाचा निदेिाकं वापरूि आनि व्यावसानयक गट 
स्िूलमािािे वगय निर्षदष्ट करिाि असे मािूि गूडेिे त्याचं्यािील फरक काढला.िो पढुील िर्कत्याि नदला 
आहे. [नववयम जे. गूडी, आफ्िर डायव्होसग (ग्लेंको; इनलिॉय, द फ्री पे्रस, १९५६), पृ. ४६. १०० हा निदेिाकं, त्या व्यावसानयक अपेक्षचे्या िरं्भर 
टके्क घटस्फोट होिा असे सूनचि करिो. लोकसखं्येिील ‘पुरुष कामकरी’ (male labour) या कोटीिवया सखं्येिी त्या व्यवसायािील व्यर्किींच्या 
सखं्येची िकेडेवारी आधाराला घेऊि.] 

 

तक्ता ४: नागरी व्यिसायानुसार घिस्फोिाचा किं 
अमेनरका, एनप्रल, १९४९ 

 घटस्फोटाकडे असलेवया 

व्यवसाय कलाचा निदेिाकं 

१ पाढंरपेिा व्यावसानयक निम-व्यावसानयक ६७·७ 

२ व्यापारी, मालक-चालक, व्यवस्िापक, अनधकारी ६८·६ 

३ कारकूि, नविेिे ७१·८ 

४ कारागीर, फोरमि ८६·६ 

५ यंत्रकामगार (निम-कसबी) ९४·५ 

६ सेवक कामगार २५४·७ 

७ मजूर (ििेमजूर व खाि कामगार सोडूि) १८०·३ 
 
आपि िकै्षनिक पािळी हा वगाचा निदेिाकं म्हिूि वापरला िरी आपवयाला वगय व घटस्फोट याि 

व्यस्ि सबंंध नदसिो, असे प्रनिपादि गूडी ठामपिे करिाि. प्रािनमक ककवा त्याहूि कमी िालेय निक्षि 
घेिलेवयामंध्ये, माध्यनमक ककवा कॉलेज निक्षि घेिलेवयापेंक्षा, घटस्फोटाचा कल अनधक असिो. परंिु, 
निग्रोंच्या गटाि मात्र हा सबंंध उलटा आहे; निग्रोंमध्ये नजिके निक्षि अनधक नििके घटस्फोटाचे प्रमाि 
अनधक–त्याला अपवाद फर्कि कॉलेज निक्षि घेिलेवया निग्रोंचा; त्याचं्याि घटस्फोटाचे प्रमाि, जवळजवळ 
मुळीच निक्षि ि घेिलेवयाइंिके कमी आहे. निग्रोंच्या सवाि कनिष्ठ वगाि घटस्फोटाचे प्रमाि कमी 
आढळण्याचे कारि िे कायदेिीर घटस्फोट घेण्याचा प्रयत्ि ि करिा एकमेकािंा सोडूि देिाि अगर वगेळे 
राहिाि हे असाव,े असे मि गूडी यािंी व्यर्कि केले आहे.  

 
उत्पन्न हा वगाचा निदेिाकं म्हिूि वापरला िरी , वगय व घटस्फोट याचं्याि हाच व्यस्ि संबधं 

असवयाचे आढळिे; १९४९ च्या जिगििेप्रमािे अमेनरकेि १००० डॉलरपयंि वार्षषक नमळकि 
असलेवयामंध्ये घटस्फोटाचे प्रमाि, ४००० डॉलर व त्यापेक्षा अनधक वार्षषक उत्पन्न असलेवयांपेक्षा,सुमारे 
निप्पट होिे. 

 
िगय ि िैं णगक ितयनच्युती 
 

अवफे्रड एम. नकन्ससी व त्याचें सहकारी यािंी मािवी स्त्रीपुरुषाचं्या लगि नगक वियिाच्या केलेवया 
अायासामुळे लगि नगक वियिाच्या संबधंाि (त्या त्या काळच्या प्रचनलि िीनिमते्तच्या संदर्भाि गिवया जािाऱ्या) 
वियिच्युिी आनि वगय याचं्यािील संबधंाचं्या आकृनिबधंाचा अायास करिे आिा िर्कय झाले आहे. नकन्ससींिी 
जमा केलेवया मानहिीवरूि, ज्यािंी िोडेसे उच म माध्यनमक िालेय निक्षि घेिले आहे, परंिु जे उच म माध्यनमक 



 

 

अनुक्रमणिका 

िालेय निक्षिाच्या पािळीपलीकडे गेले िाहीि, अिा लोकामंध्ये समकलगी संर्भोगाचे प्रमाि सवाि अनधक 
आहे, आनि कनिष्ठ िकै्षनिक पािळीवरील लोकामंध्ये उच म माध्यनमक निनक्षिापेंक्षा त्याचें प्रमाि अंदाजे 
निम्म्यािे आहे, िर उच म माध्यनमक निनक्षिापेंक्षा कॉलेज निक्षि घेिलेवयामंध्ये िे प्रमाि बरेच कमी आहे असे 
सूनचि होिे. कामवासिेची पूियिा अिेक मागांिी केली जािे. त्या एकंदर पूियिेमध्ये समकलगी संर्भोगाद्वारे 
केवया जािाऱ्या पूियिेचे िकेडा प्रमाि नकिी त्याचा आपि नहिबे माडंला, आनि २१ िे २५ वयोगटािील 
अनववानहि िरुिच केवळ नवचाराि घेऊि, नकिी वष ेनिक्षि घेिले आहे त्यावरूि िीि (०-८, ९-१२, आनि 
१३ वा अनधक वष ेनिक्षि घेिलेले) गट पाडले िर, समकलगी संर्भोगाद्वारे केलेवया एकूि पूियिेच्या टके्कवारीि 
हे प्रमाि नकमाि िकै्षनिक पािळीवर ८·०६, मधवया पािळीवर १६·३१ व कॉलेजनिनक्षिाचं्या पािळीवर ३·७२ 
आढळिे. मात्र हे प्रमाि वयोगटापं्रमािे खूपच बदलिे. ० िे ८ वषपेयंि निक्षि घेिलेवया गटाच्या बाबिीि 
३१ िे ३५ या वयोगटाि त्याच िकै्षनिक पािळीवरील २१ िे २५ वयोगटापेक्षा हे प्रमाि निपटीिे अनधक आहे. 
परंिु, नकन्ससींच्या मिे मात्र त्याचंी मानहिी असे दाखनविे की, जी िरुि मुले उच म माध्यनमक निक्षिासाठी 
प्रविे घेिाि पि िे पूिय करीि िाहीि, अिा मुलाचं्याि समकलगी संर्भोगाचे कमाल प्रमाि आढळिे. 
कुिुहालाची गोष्ट म्हिजे, ही मुले यासंबधंी सवाि अनधक बोलिािा आढळिाि. नकन्ससी नलनहिाि, “हेच 
िरुि मुख्यिः समकलगी सरं्भोगाचा सवानधक नधक्कार करिाि; अिा कृत्याचंा सवानधक उपहास करिाि, 
त्याचं्याब्दलल घृिा व्यर्कि करिाि, आनि सवानधक प्रमािाि अिी कृत्ये करिाऱ्यािंा निक्षा करिाि. आनि 
िरीसुद्धा सवाि अनधक उघडपिे समसंर्भोगाची कास धरिारा हाच गट असिो.” [अवफे्रड एम्. नकन्ससी, सेक्शुअिं 
मबहेमियर इन द ह्यूमन मेिं (नफलाडेस्वफया : डब्वय.ू बी. सॉडसय, १९४८), पृ.३८४.]  

 
साराांश 
 

समाजिास्त्रीय संिोधकािंी केलेवया अायासामंधूि हािी आलेली काही मानहिी वर नदली आहे. अिा 
प्रकारच्या अिेक अायासंापकैी काही अायासाचंा िमुन्सयादाखल उल्लेख वर आला आहे. या मानहिीवरूि 
निघिाऱ्या निष्ट्कषांचे िीि गट पडिाि. (१) नवचाराधीि बाब आनि वगय याचं्यामध्ये सम संबधंाचा आढळ. 
म्हिजे नजिका वगय वनरष्ठ नििर्कया अनधक प्रमािाि त्या बाबीचा आढळ– मग िी बाब कोििीही असो. (२) 
नवचाराधीि बाब आनि वगय याचं्याि व्यस्ि–संबधं म्हिजे नजिका वगय उच म नििर्कया कमी प्रमािाि त्या बाबीचा 
आढळ; (३) नवचाराधीि बाब आनि वगय याचं्यािील संबंधाि अनियनमििा. वगय व बाब याचं्याि कोित्याही 
प्रकारचा संबधं नियनमि स्वरूपाि आढळूि ि येिे. 

 
सवयसाधारिपिे, वगाचे स्िाि आनि जीविािील वानंछेि वस्िंूची प्राप्िी यािील सम सबंंध हा वरचढ 

असा आकृनिबधं असवयाचे आढळिे. परंिु हा आकृनिबधं वळेोवळेी बदलिो; कधीकधी वय, वस्िी, कलग व 
विं अिा घटकामुंळे िो उलटही म्हिजे व्यस्िही होिो. 

 
सामानजक आर्षिक पािळया निनिि करण्यासाठी नकिी नर्भन्न नर्भन्न निकष वापरले जािाि िेही या 

अायासावंरूि नदसूि येिे. काही अायासक निक्षि ककवा व्यवसाय ककवा उत्पन्न अिा कोित्यािरी एकाच 
निकषाच्या आधारावर वगयरे्भद पाडण्याि समाधाि माििाि. अिेक व्यस्र्किनिष्ठ निकषावंर आधारलेवया वगीय 
स्िािनवषयक मूवयाकंिाचंा दुसरे काही अायासक वापर करिाि. आिखी काही अायासक व्यावसानयक 
प्रनिष्ठा व उत्पन्न याचं्या संयोगासारखे बहुनवध “वस्िुनिष्ठ” निकष वापरिाि. 

 
निक्षि, उत्पन्न, व्यावसानयक प्रनिष्ठा यापकैी एका ककवा अनधक वस्िुनिष्ठ निकषावंर आधारलेले 

वगीय स्िाि हे पायार्भिू म्हििू आधाराला घेण्याची प्रवृत्ती अायासकामंध्ये वरचढ आहे. खरे िर, व्यावसानयक 
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प्रनिष्ठा हा वस्िुिः एक व्यस्र्किनिष्ठ निकष आहे. या बहुनवध र्भनूमकाचं्यामुळे समस्या निमाि होिाि; निक्षिाच्या 
निकषावर पाडलेले एका अायासािील वगय उत्पन्नावर वा व्यवसायािुसार पाडलेवया दुसऱ्या अायासािील 
वगांिी सममूवय असिीलच असे पूवयगृहीि धरिे िर्कय िसिे. अनधकाि अनधक आपि इिकेच म्हि ूिकिो 
की, जीविािील अिेक अत्यिं महत्त्वाच्या संधी, नविषेिः अमेनरकेि, सामानजक-आर्षिक स्िािािुसार- जे 
स्िाि एका ककवा अनधक व्यस्र्किनिष्ठ अगर वस्िुनिष्ठ निकषािे अिुिमानंकि केलेले असिे- नवषमिेिे 
नवर्भागवया जािाि असे एकूि मानहिीवरूि निदेनिि होिे. र्भनवष्ट्यकालीि संिोधिािही हेच निकष वापरले 
गेले िरी कदानचि हाच आकृनिबधं त्यािूि निष्ट्पन्न होईल. पि त्याच वळेी काही बाबिीि अियपूियरीत्या वगेळे 
असे आकृनिबंध आढळूि येण्याची िर्कयिाही आपि अपेनक्षण्यास हरकि िाही. 
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८. थररचनेचे पणरिाम – २ 
 
िीिन–सरिी 
 

समाजाि ज्यािंा िुवयबळ प्रमािाि सन्मान वा प्रमतष्ठा प्राप्ि होिे, त्याचंा समाविे एका स्िाि-गटाि 
होिो. अिा स्िािसंबद्ध गटाचं्या खास वैनिष्ट्यािंा उ्ेदलिूि जीिनसरणी ही संज्ञा वापरली जािे. उलट, 
उत्पादनव्यिस्िेतीिं भूममकेिर आर्थिक िगांचे सर्भासदत्व अवलंबूि असिे, आनि जीवि-संधी हे आर्षिक 
वगांचे वैनिष्ट्य असिे. सन्समािाच्या एकेका नववनक्षि पािळीला योग्य अिी वागिकुीची रीि असिे. त्या 
रीिीिुसार व्यर्किी वियि करिे, िेव्हा सन्समाि ककवा प्रनिष्ठा ककवा नविषेत्व याचं्यावर व्यर्किीला अनधकार कसा 
सागंिा येिो िे निधानरि करण्याच्या हेिूिे मरॅ्कस वबेरिे या संजे्ञचा वापर केला. 

 
समकालीि समाजिास्त्रज्ञािंा वबेरपेक्षा वगेळया कारिािे जीविसरिींमध्ये रस आहे. निरनिराळया 

िराचं्या खास स्विःच्या वैनिष्ट्यपूिय जीविसरिी ककवा उपसंस्कृिी खरोखरच असिाि का; असे िर 
मालमत्ता, सत्ता ककवा मूवयमापि यापंकैी किाच्या आधारे पाडले जािाि, या प्र िाचे उत्तर िोधण्याि त्यािंा 
रस वाटिो. जीविसरिींच्या प्र िाकंडे आपि दोि निरनिराळया दृनष्टकोिािूि पाहू िकिो. एक िर 
सामानजक-आर्षिकदृष्ट्या समाि स्िािावंर असलेवयाचं्यामध्ये कोित्या जीविसरिी आढळिाि या अंगािे 
आपि अायास करू िकिो; ककवा, समाि जीविसरिी असिाऱ्याचं्या नठकािी सामानजक-आर्षिक 
गुिनविषे कोििे आढळिाि या प्र िाचा मागोवा आपि घेऊ िकिो. 

 
एका अिािे जीविसरिी हा िब्दप्रयोग संस्कृिी या िब्दाइिकाच व्यापक आहे. जीविसरिींिा 

सामान्सयिः उपसंस्कृिी समजले जािे इिकाच याब्दललच्या नवचाराि फरक आहे. सवांिा समाि असलेवया 
संस्कृिीच्या चटकटीि जीविसरिीच्या योगािे एका िरापासूि दुसरा िर अलग केला जािो. स्िाि व माि 
या गोष्टींनवषयी मोठी आस्िा व आग्रह बाळगिाऱ्या समाजामंध्येच अिा सामानजक िराचें अनधष्ठाि असलेवया 
वैनिष्ट्यपूिय जीविसरिी आढळिाि. आपले वियि आपवया नवनिष्ट सामानजक-आर्षिक पािळीला अिुरूप, 
योग्य असे होि आहे, की िाही, असा नवचार व्यर्किी सिि करीि असिे. अिुरूप जीविसरिीचा अंनगकार 
करण्याच्या नदििेे असलेले दबाव इिके सूक्ष्म असू िकिाि की, स्िाि/प्रनिष्ठा सारं्भाळण्याच्या नवचारािे 
आपवया वागिुकीस आपि नकिी प्रकारािंी वळि देि असिो याब्दलल िी व्यर्किी अिनर्भज्ञ राहू िकिे. 

 
उलट, स्िाि हा मुख्य लक्ष्यकबदू असलेवया समाजािही, व्यर्किींचे सवयच वियि स्िाि नमळनवण्याच्या 

वा राखण्याच्या एकाच नवचारािे मुख्यिः घडि असिे असे आपि गृहीि धरू िकि िाही. दुसऱ्याही गोष्टी 
नििर्कयाच ककवा त्याहूिही अनधक महत्त्वाच्या असिील आनि त्या व्यर्किीच्या वियिाला वळि लावीि 
असिील अिी िर्कयिा िेहमीच असिे. त्याचबरोबर, समाि सामानजक आर्षिक पािळीवर असलेवया 
लोकाचं्या रीनिर्भािी एकसारख्या नकिी असिाि आनि इिरापेंक्षा त्या नर्भन्न आढळिाि का याचा िोध घेिे 
समाजिास्त्रज्ञािंा आव यक असिे. स्िािाच्या जानिविेे आपले वियि कसे घडनवले जाि आहे याब्दलल अिा 
व्यर्किींिा नकिपि र्भाि असिे हेही नििकेच महत्त्वाचे आहे. 

 
अिा प्रकारच्या वैनिष्ट्यपूिय रीनिर्भािी असिाि का आनि त्याचें र्भाि व्यर्किींिा असिे का यानवषयी 

समाजिास्त्रज्ञाचंी खात्री िाही आनि ही गोष्ट योग्यच आहे. अिा वैनिष्ट्यपूिय रीनिर्भािी एकेका िरािी संयोग 
किा पाववया याब्दललही त्यािंा खात्रीपूवयक काही सागंिा येि िाही. आनि म्हिूि, एकेका सामानजक-
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आर्षिक गटाच्या अतंगगत आढळूि येिाऱ्या श्रद्धा, समजुिी आनि वागिूक याचं्या वैनचत्र्याच्या प्र िाला 
समाजिास्त्रज्ञािंा सामोरे जाव ेलागिे. एकाच सामानजक-आर्षिक पािळीवरील व्यर्किी कधी कधी स्विःच्या 
िर-बंधंूप्रमािे ि वागिा दुसऱ्या पािळयावंरील व्यर्किींसारख्या का वागिाि, असा िो प्र ि आहे. 

 
समाजिास्त्रीय नवश्लेषिासाठी जीविसरिीकडे निरनिराळया रीिीिे पाहिा येिे. (१) 

मूवयमापिाच्या एका नवनिष्ट पािळीची निदेिक म्हिूि जीविसरिीचा नवचार करिा येिो. उदाहरिािय, 
राहण्याचे नठकाि व नवनिष्ट प्रकारचे घर याचंा लोकाचंी नर्भन्न नर्भन्न िरामंध्ये नवर्भागिी करण्याचे निकष म्हिूि 
वापर केला जािो. (२) जीविसरिी ही इिर प्रकारच्या नवषमिाचंी बनक्षिी म्हिूि ककवा त्याचंा पनरिाम 
म्हिूि वायास येिारी एक बाब या अंगािे जीविसरिीकडे पहािा येिे. उत्पन्न, निक्षि व व्यवसाय यावंरूि 
जे फरक पडिाि िे ध्यािाि घेऊि घराचा प्रकार आनि निवासासाठी वस्िी याचंी निवड केली जािे, आनि 
ििी निवड करण्याची क्षमिाही या घटकाचं्या आधारे प्राप्ि होिे. (३) मूवयमापिाच्या वा सन्समािाच्या नवनिष्ट 
पनरिामावर/पािळीवर आपला हक्क नसद्ध करण्याचे िंत्र म्हिूि जीविसरिीकडे पहािा येिे. उदाहरिािय, 
िवी सामानजक-आर्षिक पािळी गाठि असिािा, आनि या िव्या िराच्या सर्भासदत्वावर आपला हक्क नसद्ध 
करण्यासाठी म्हिूि लोक आपली राहण्याची जागा बदलिाि. 

 
काही अनुभिणनष्ठ शोध 
 

वगय व जीविसरिी याचं्या संदर्भाि ‘व्हॅवयूनसस्स्टम्स ऑफ नडफरंट र्कलासेस : ए सोनिओ-
सायकॉलॉनजकल काँनरब्यूिि टू नध ॲिॅनलनसस ऑफ स्रॅनटनफकेिि’ या हबयटय नहमि याचं्या अायासाचा 
दाखला िेहमी नदला जािो. या नवषयाि ज्या अायासाचंा सवाि जास्ि उल्लेख केला जािो अिा निबधंामंध्ये 
या प्रबंधाचा समाविे होिो. [हबयटय नहमि, नलप्सेट व बेंनडर्कस यािंी सपंानदि केलेवया पूव्र्कि पुस्िकाि, पृ.४८८-४९९.] 
यिःप्राप्िीसाठी धडपडाव,े प्रयत्िाचंी ििय करावी अिी निकवि आजची संस्कृिी देिे. या अिािे यि हे 
“संस्कृिीिे व्यर्किीला िेमूि नदलेले उन्दलष्ट” आहे. निरनिराळया िरामंधील व्यर्किी “यिःप्राप्िीला ककमि 
देिाि का, यिविं होण्यासाठी आव यक त्या संधी उपलब्ध आहेि असा त्यािंा नव्ास वाटिो का, आनि 
अिा ध्येयप्राप्िीच्या मागाि अडिळे आििील अगर मदि करिील अिी दुसरी मूवये जिि करिाि का” या 
प्र िामंध्ये नहमि यािंा नविषे रस होिा. निरनिराळया वगांमध्ये वगय-नवसंगि वियिाच्या प्रमािाि फरक पडिो, 
कारि सवांिा मान्सय असलेली ध्येये साध्य करण्याची साधिे सवांच्या सारखीच आवार्कयाि िसिाि; या 
मुद्यावर नवचार करीि असिािा नहमि यािंा वरील प्र िाि रस उत्पन्न झाला. ही ध्येये खरोखरीच सवांिा 
मूवयवाि वाटिाि का हा प्र ि नहमि यािंी त्याचं्या निबंधाि उपस्स्िि केला आहे. या प्र िाचे उत्तर 
देण्यासाठी िॅििल ओनपनिअि नरसचय सेंटरिे १९४७ मध्ये एक राष्ट्रव्यापी पाहिी केली. त्याि २५०० प्रटढािंा 
व ५०० िरुिािंा प्र ि नवचारण्याि आले. 

 
या मानहिीवरूि नहमि यािंा आढळूि आले की, यि किाला म्हिावयाचे आनि यिःप्राप्िीची साधिे 

कोििी यानवषयी निरनिराळया वगांची धारिा सारखी िाही. उदाहरिािय, उत्तरावंरूि असे नदसूि आले की, 
उत्पन्न, व्यवसाय ककवा दरमहा घरर्भाडे यापैकी कोित्याही आधारावर िर पाडले िरी, जगाि यिस्वी 
होण्यासाठी कॉलेज निक्षि नकिपि महत्त्वाचे आहे याब्दलल त्या िरामंध्ये लक्षवधेक व पुष्ट्कळदा अियपूिय 
मिनर्भन्निा होिी. वगेवगेळया िरामंधवया एकाच वयाच्या व कलगाच्या व्यर्किींच्या उत्तराचंी छेाििी केली िरी 
ही नर्भन्निा कायम रानहली; मात्र, सवयसाधारि पुरुषापेंक्षा सवयच पािळयावंर नस्त्रयािंा कॉलेजनिक्षिाचे मूवय 
अनधक वाटि असवयाचे नदसले. त्याचप्रमािे, १४ िे २० वषांच्या िरुिाचंी मिे नवचाराि घेिा, त्याचं्या 
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उत्तरामंध्येही वगीय नर्भन्निा आढळूि आली. आनि इिेही पुन्सहा िरुिापेंक्षा िरुिींिा कॉलेजनिक्षिाचे महत्त्व 
अनधक वाटि असवयाचे नदसले. 

 
कोिाला जीविव्यवसायाची कोििी वैनिष्ट्ये महत्त्वाची वाटिाि? या प्र िाबाबि नहमि यािंा 

आढळूि आले की, उच मवगय कनिष्ठवगापेक्षा व्यवसायाच्या वैयस्र्किक अंगाकडे अनधक लक्ष देिो. आपि करिो 
िो व्यवसाय आपवया स्वर्भावाला अिुरूप आहे की िाही, िो व्यवसाय आपवयाला आवडिो की िाही, िो 
करण्याची पात्रिा आपवया नठकािी आहे की िाही यासारख्या उपजीनवकेसाठी कराव्या लागिाऱ्या 
व्यवसायाच्या िैयल्क्तक अंगावंर उच मवगीय अनधक र्भर देिाि; िर कामाची/िोकरीची िा्िी, विेि, व 
सुरनक्षििा अिा प्रत्यक्ष आर्षिक बाबींवर कनिष्ठवगय अनधक र्भर देिाि. प्रस्िुि लेखकाला असे वाटिे की, 
निरनिराळया िराचं्या वायाला खास म्हिूि जी कामे येिाि, त्याचंा प्रकार व स्वरूप लक्षाि घेिा र्भर 
द्यावयाच्या अंगामंधील फरक अगदी समजण्यासारखा आहे. या के्षत्रािही, वय हा घटक मिाच्या ठेविीि 
काही फेरफार घडविू आििो असे आढळले; वयाबरोबर वरील प्रकारची वगीय नर्भन्निा कमी होि असवयाचे 
आढळले; चानळिी उलटलेवया सवय व्यर्किी, मग त्या कोित्याही वगािील असोि, स्िैयय व सुरनक्षििा या 
घटकावंर अनधक र्भर देिािा आढळवया. प्रस्िुि लेखकाला असे वाटिे की, सवयसाधारिपिे कनिष्ठवगय जास्ि 
उत्पन्नाऐवजी सुरनक्षििा जास्ि पसंि करिाि; िर उलट, वनरष्ठवगय जास्ि उत्पन्न नमळनवण्याच्या िर्कयिेच्या 
जोडीला िोडा धोका पत्करण्यास ियार असिाि. 

 
इिर सवय प्र िाचं्या बाबिीि, सेंटरिे िसेच इिर संिोधकािंी घेिलेवया मििोंदिीि, वगीय 

नर्भन्निेचा सवयसाधारि आकृनिबधं नटकूि राहिो असे लेखकाला आढळले. गुिवत्ता व महत्त्वाकाकं्षा 
असलेवया कोित्याही िरुिाला जगाि िावारूपाला येण्यासाठी सधंी असिे, र्भनवष्ट्यकाळ उज्ज्वल आहे 
आनि व्यावसानयक यिासाठी कामाची गुिवत्ता व उद्योगीपिा याचंी बनक्षिी व्यावसानयक यिाच्या रूपािे 
हमखास नमळेल यावंर कनिष्ठवगीयापेंक्षा उच मवगीयाचंी नकिी िरी अनधक बळकट श्रद्धा आढळिे. प्रनिष्ठेच्या 
दृष्टीिे काही नवनिष्ट प्रकारच्या व्यवसायाचंा निरनिराळे वगय जो अिुिम लाविाि त्यािही अियपूिय नर्भन्निा 
आढळूि आली. व्यवसाय, महत्त्वाकाकं्षा व िदिुषंनगक घटक यानंवषयीची मिाची ठेवि उच मनिक्षि घ्यायचे 
की िाही, कोित्या व्यवसायामंधूि आपि व्यवसाय निवडावा याचं्यावर पनरिाम करीि असिे आनि या अिािे 
या घटकाकंडे पाहण्याचा दृनष्टकोि आर्षिक पािळीिुसार अमेनरकि समाजाि वगेवेगळा आढळिो, असा 
बराचसा ठाम निष्ट्कषय या अायासािूि सूनचि होिो असे िोडर्कयाि म्हििा येईल. वियिच्युिीचे प्रमाि 
वगेवगेळया िरामंध्ये वगेवगेळे आढळिे, िसेच व्यवसाय आनि यिनसद्धी या बाबिीि वगेवगेळया िरामंध्ये 
आकृनिबधंाचंी नर्भन्निा आढळिे. या गोष्टींचे, नविषेिः यािील दुसऱ्या गोष्टीचे स्पष्टीकरि आपिास असे देिा 
येईल की, व्यवसाय, महत्त्वाकाकं्षा व िदिुषनंगक घटक याचं्याकडे पाहण्याच्या नर्भन्न दृनष्टकोिाचंाच िो 
पनरिाम आहे. कारि, निरनिराळया वगांमधील सदस्याचंी नवनर्भन्न जीविस्स्ििी त्यािंा यिनसद्धीच्या ध्येयाला 
वगेवगेळया प्रकारे सामोरे जाण्यास प्रवृत्त करीि असेल िर यिःप्राप्िीचे प्रमाि वगेवगेळया वगांच्या बाबिीि 
अियपूियरीत्या नवनर्भन्न असेल अिी कोिीही स्वार्भानवकपिेच अपेक्षा करील. 

 
निरनिराळे आर्षिक िर निरनिराळी मूवये व दृनष्टकोि धारि करिाि ही गोष्ट किी घडूि येिे हा प्र ि 

वरील अायासाि अिुत्तनरि रानहला आहे. मात्र, यास पुढील चल घटक कारिीर्भिू असाविे असे अिुमाि 
आपि काढू िकिो : (१) र्भिूकालीि अिुर्भवाच्या आधारावर र्भनवष्ट्यकाळ रेखाटण्याची वृत्ती. (२) 
यिःप्राप्िीच्या िर्कयािर्कयिा नकिी याब्दललची मिाची धारिा, जी वगीयदृष्ट्या सहोदर व वयािे ज्येष्ठ 
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असलेवयाचं्या अिुिमावरूि बििे. (३) व्यावसानयक कनरअरच्या संदर्भाि नवनवध घटकाचें प्रयोजि व 
महत्त्व–उदाहरिािय, उच म निक्षिाचे आर्षिक मूवय, इत्यादी–यानवषयीचे आकलि नवनर्भन्न असिे. 

 
कणनष्ठ ब्िू कॉिर िगाची िैणशष्ट्ट्ये 
 

१९६३ मध्ये अवबटय कोहेि व हॅरॉवड हॉजेस यािंी कनिष्ठ ब्लू कॉलर वगाच्या वैनिष्ट्याचें िपनिलािे 
नववरि केले. [अवबटय कोहेि व हॅरॉवड हॉजेस, “कॅरॅर्कटनरस्स्टर्कस ऑफ द लोअर ब्लू कॉलर र्कलास,” सोिल प्रॉब्लेम्स (स्स्फं्रग १९७३), खंड 

१०.४, प.ृ३०३–३३४.] अमेनरकेिील कॅनलफोर्षिया राज्यािील परगण्याचं्या िीि गटामंध्ये राहिाऱ्या २६०० 
कुटंुबािंील पुरुषप्रमुखाचं्या मुलाखिींच्या आधारे त्यािंी हे नववरि केले. जिगििेसाठी पाडलेवया 
नवर्भागापंैकी ज्या नवर्भागािूंि कुटंुब ेनिवडली त्या र्भागािवया िकै्षनिक व व्यावसानयकदृष्ट्या नवनर्भन्न िराचें 
प्रानिनिनधक प्रनिकबब पडेल अिा प्रकारे या कुटंुबाचंी निवड केलेली होिी.  

 
कोहेि व हॉजेस म्हििाि, की कनिष्ठ ब्लू कॉलर वगाच्या सर्भासदाचंी जगाकडे पाहण्याची दृष्टी 

काहीिी बाळबोध आहे. त्याचं्या दृष्टीिे व्यर्किी सापेक्षिेिे दुबळी व अगनिक असिे, गरजेच्या व आकाकं्षाचं्या 
िुलिेिे निच्या हािच्या र्भटनिक साधिसामुग्रीची पािळी कमी असिे; िसेच, अिपेनक्षि बदलािंा आनि 
िुकसािीला निला सामोरे जाव ेलागिे, आनि त्याला िोंड देण्यासाठी निच्याजवळ काही िरिूद िसिे. 
पनरिामी निला नियिकानलक असुरनक्षििा अिुर्भवावी लागिे. 

 
या जीविस्स्ििीिी जुळविू घेण्यासाठी या लोकािंा खास प्रकारची मिाची ठेवि व वागिूक उत्िािं 

करावी लागिे, असा युस्र्किवाद लेखक करिाि: 
 
“व्यस्र्किनिरपेक्ष अिा बाहेरच्या व्यवहारी जगािील यिनसद्धीवर आनि प्रगवर्भ व सूक्ष्म अिा 

जीविदृष्टी हािािी असण्यावर जे मागय अवलंबिू िाहीि अिा मागांिी स्विःची असुरनक्षििा कमी करिारी व 
बळ वाढनविारी जीविपद्धिी उत्िािं करण्याचे कायय कनिष्ठ वगांमध्ये जे अगदी िळािी असिाि त्यािंा 
मुख्यत्वकेरूि कराव ेलागिे. [नकत्ता, प.ृ३०७.] 

 
“बाहेरच्या औपचानरक व्यस्र्किनिरपेक्ष, संघनटि व्यवहारी व्यावसानयक जगाि आनि अिानमकािंी 

र्भरलेवया सरकारी िोकरिाहीच्या यंत्रिेि वावरण्याची हािोटी नकिपि आहे, त्या नव्ाि वजि नकिी आहे, 
ककवा त्या नव्ाि पुढे येण्याची गुिवत्ता नकिी आहे याचा नवचार ि करिा, गरजेच्या क्षिी, जे आपिास मदि 
करिील, आधार देिील आनि आपवयालाही काही प्रनिष्ठा आहे, ककमि आहे याचा प्रत्यय आिूि देिील अिा 
आपवयाच पनरस्स्ििीिील लोकाबंरोबर अिटपचानरक ऋिािुबंधाचे जाळे नविूि ही मािसे वरील उन्दलष्ट े
साध्य करीि असिाि. वरील उन्दलष्ट ेसाध्य करण्याचे त्याचें िे मुख्य िंत्र आहे.” 

 
वैयस्र्किक संबंधाबं्दललचे हे गृहीि खरे धरूि कोहेि आनि हॉजेस असे अिुमाि काढिाि की, इिर 

वगय व कनिष्ठ ब्लू कॉलर वगय याि दोि महत्त्वाचे फरक आढळले पानहजेि: (१) कनिष्ठ ब्लू कॉलर वगाचे 
अिा संबंधावंर अनधक अवलंबि आढळेल, आनि अिा संबधंाचं्या जाळयाि कनिष्ठ-कनिष्ठ वगीय अनधक 
प्रमािाि गंुिलेले नदसिील; आनि (२) कनिष्ठ वगािील लोकामंध्ये आपवया आई-वनडलािंी, र्भावाबनहिींिी 
लग्िािंिरही घनिष्ठ संबधं नटकनवण्याची प्रवृत्ती, म्हिजे एकत्र कुटंुबािी जवळीक, साधम्यय असलेवया 
रीनिर्भािींचा प्रर्भाव आढळेल. कनिष्ठ-कनिष्ठ वगािील सर्भासदामंध्ये नववाहपूवय नमत्राबंरोबर व िजेाऱ्याबंरोबर 
संबंध नटकविू ठेवण्याची प्रवृत्ती आढळेल अिी लेखक अपेक्षा करिाि. हे जुिे संबंध आनि नववाहोत्तर 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रस्िानपि झालेले संबधं याचं्याि कालािंरािे जेव्हा ििाव निमाि होिो िेव्हा या लोकाचं्या जीविाि अनधक 
अस्िैयय निमाि होऊ िकिे. 

 
अायासाि जमा झालेवया मानहिीवरूि लेखकाचं्या अपेक्षा खऱ्या ठरिाि. उदाहरिािय, उच म-मध्यम 

वगाि िािेवाईकाचं्या गाठीरे्भटीची मध्यम-िम संख्या दर मनहन्सयाला २·०७ होिी, कनिष्ठ-मध्यम वगाि िी 
३·३६ होिी; उच म-कनिष्ठ वगाि ३·३० व कनिष्ठ-कनिष्ठ वगाि ४·०६ होिी. िािेवाईकािंी असलेवया संबंधाचंी 
सवय संबधंािंी असलेली िकेडेवारी पानहवयास वरील मानहिीला दुजोरा नमळिो. कनिष्ठ-कनिष्ठ वगाि ही 
टके्कवारी ४९, उच मकनिष्ठ वगाि ४१, कनिष्ठ-मध्यम वगाि २१, व उच म-मध्यम वगाि १६ अिी आढळिे. 
“िुमच्या घरी वारंवार कोि लोक येिाि: िजेारी, िािेवाईक, िोकरीधंद्याच्या नठकािचे नमत्र, की इिरत्र 
झालेले नमत्र?” या प्र िाला नदलेवया उत्तरावंरूि ही िकेडेवारी हािी आली. “या र्भागाि राहिाऱ्या िुमच्या 
सवाि नजवलग-िुमच्या घरी सवाि अनधक वळेा जे येिाि ककवा िुम्ही ज्याचं्याकडे जािा त्या-चार 
व्यर्किींमध्ये (िवऱ्याचे वा बायकोचे) िािेवाईक नकिी आहेि? या प्र िाला नमळिाऱ्या उत्तरािही याच 
प्रकारचा फरक आढळूि येिो. या चारापंैकी िीि, ककवा चारच्या चारही, िािेवाईक असलेवयाचंी टके्कवारी 
पुढीलप्रमािे आहे. कनिष्ठ-कनिष्ठ वगय ५६, उच म-कनिष्ठ वगय ४२, कनिष्ठ-मध्यम वगय २८, व उच म-मध्यम वगय 
२२, इिर अायासकाचं्या फनलिािंी ि जुळिारी ही फनलिे आहेि हे कोहेि व हॉजेस मान्सय करिाि, परंिु 
इिर अायासामंध्ये कनिष्ठ-कनिष्ठ वगय व उच म-कनिष्ठ वगय याि रे्भद करण्याि येि िसवयािे ही िफावि पडली 
असावी असे त्यािंा वाटिे. 

 
सावयजदनक संस््ांचे सभासदत्व 
 

१९५८ मध्ये चालयस राइट व हबयटय नहमि यािंी अमेनरकि प्रटढाचं्या दोि अायासावंर आधानरि फनलिे 
सादर केली. एक अायास १९५३ सालचा व दुसरा १९५५ सालचा आहे. एकंदर ५००० व्यर्किींची पहािी 
करण्याि आली. कटटंुनबक उत्पन्न, उत्तरकत्याचे निक्षि, कुटंुबाच्या जीविमािाब्दललचे मुलाखि घेिाऱ्याचे 
मूवयाकंि, कुटंुबप्रमुखाचा व्यवसाय, व घरमालकी या पाच निदेिकाचंा आधार उत्तरकत्याचे सामानजक 
स्िाि ठरनवण्यासाठी घेिला आनि सावयजनिक संस्िाचं्या सदस्यत्वाच्या बाबिीि आढळिाऱ्या आकृनिबधंाचें 
त्या आधारे नवश्लेषि करण्याि आले. 

 
सामानजक स्िाि ठरनवण्यासाठी वरील पाचं घटकापंकैी कोििाही घटक वापरला िरी, कनिष्ठ 

िरािंील व्यर्किींपेक्षा वनरष्ठ िरािील व्यर्किींमध्ये सावयजनिक संस्िाचें सर्भासद असलेवयाचंी टके्कवारी पुष्ट्कळ 
जास्ि आढळिे, असे फनलि लेखक पुढे ठेविाि. उदाहरिािय, वार्षषक नमळकि २००० डॉलरपेक्षा कमी 
असलेवया उत्तरकत्यांपैकी ७६ टके्क व्यर्किी कोित्याही सावयजनिक संस्िेच्या सर्भासद िव्हत्या; उलट, ज्याचें 
वार्षषक उत्पन्न ७५०० डॉलर ककवा अनधक होिे त्याचं्याि हे प्रमाि ४८ टके्क होिे. 

 
युनमि व फेवडमि यािंी प्युएट्नरकि लोकाचं्या संदर्भाि सावयजनिक संस्िामंधील सहर्भागाचा एक 

अायास केला. नकिी वषांचे िालेय निक्षि पुरे केले आहे त्यािुसार त्यािंी त्याचं्या िमुन्सयािील लोकाचें पाच 
गट पाडले. (अनजबाि निक्षि ि झालेले, १ िे ४ वष ेनिक्षि झालेले, ५ िे ८ वषे निक्षि झालेले, ९ िे १२ वष े
निक्षि झालेले, व १३ वा त्याहूि अनधक वष ेनिक्षि झालेले असे ५ गट.) त्याचें निष्ट्कषय राइट व नहमि याचं्या 
निष्ट्कषांिी जुळिाि; िकै्षनिक पािळीच्या प्रत्येक पुढील पायरीवर सावयजनिक संस्िामंध्ये र्भाग घेिाऱ्याचें 
प्रमाि वाढिे; ज्यािंी मुळीच निक्षि घेिलेले िव्हिे त्याि िे ३१ टके्क होिे, िर दुसऱ्या टोकाच्या गटाि िे ७५ 



 

 

अनुक्रमणिका 

टर्कर्कयापेंक्षा िोडे कमी इिके होिे. [मेस्ववि युनमि (ॲिावड फेवडमि समवेि) सोिल र्कलास अँड सोिल चेंज इि प्युएट्नरको 
(कप्रस्टि, एन्. जे.: कप्रस्टि युनिव्हर्षसटी पे्रस,१९६१).] 

 

िगय ि धमय 
 

रीनिर्भािींमध्ये धार्षमक वियिाचा जो र्भाग असिो त्याचा वगीय सामानजक स्िािािी कमीि कमी संबधं 
आढळेल, अिी कोिीही अपेक्षा करील. िरीसुद्धा, धार्षमक वियि व वगय याचंा निरनिराळया प्रकारािंी फार 
जवळचा संबधं असिो असे दियनविारा बराचसा पुरावा पुढे येि आहे. नििि धमाि अिेक वगेवगेळे संप्रदाय 
आहेि. नववनक्षि संप्रदायाचें सर्भासदत्व आनि सामानजक स्िािे याचं्याि घनिष्ठ संबंध असवयाचे काही वळेेला 
आढळूि येिे: व्यर्किीचे सामानजक वगीय स्िाि कोििे आहे त्याचा िो कोित्या सापं्रदानयक चचयचा सर्भासद 
असेल याच्यािी संबंध आढळूि येिो. कधी कधी, चचयमधील हजेरी व धमयपरायििेची द्योिक असलेली इिर 
वागिूक याचंा आनि सामानजक वगीय दजा याचंा संबधं असवयाचे आढळूि येिे. वगीय स्िािािंरात्मक 
चलिवलिाच्या काही आकृनिबधंाचंा आनि नवनिष्ट सापं्रदानयक चचेसच्या सर्भासदत्वाचा आनि 
धमयपरायििेचा संबंध असवयाचे इिर काही वळेा आढळिे. 

 
बेंडेल बेल आनि मानरयाि टी. फोसय यािंी १९५३ मध्ये कॅनलफोर्षिया राज्यािील सिॅफॅ्रस्न्ससस्को 

र्भागाि एक पहािी केली, कटटंुनबक वैनिष्ट्ये आनि वगयरचिेिील स्िाि याचंा धमयपरायििेिी काही संबधं 
आढळिो का िे िोधूि काढण्याचा प्रयत्ि त्यािंी केला. जिगििेसाठी पाडलेवया चार नवर्भागंािूि त्यािंी २१ 
वषांवरील पुरुषामंधूि प्रॉबनेबनलटी सँपल (संर्भाव्य िमुिे) घेिले आनि अिा एकंदर ७०१ जिाचं्या मुलाखिी 
घेिवया. िो िो र्भाग आर्षिकदृष्ट्या कोित्या पािळीवरील आहे हे जिगििेिील मानहिीच्या आधारे ठरविू 
त्याप्रमािे आपवया िमुन्सयािील व्यर्किींचे िर िर त्यािंी पाडलेच; निवाय, “िुमच्या समजुिीप्रमािे िुम्ही 
कोिच्या वगािील-उच म वा मध्यम की कामगार वा िळच्या वगािील-आहाि हा प्र ि त्यािंी उत्तरकत्यांिा 
नवचारला. वस्िुनिष्ठ निकषाचं्या आधारे वगीय उिरंडीि त्यािंा नमळिारा अिुिम आनि उत्तरकत्यांिी 
स्विःचा लावलेला आत्मनिष्ठ अिुिम नमळिाजुळिा असवयाचे त्यािंा आढळले. त्यािंी काढलेले महत्त्वाचे 
निष्ट्कषय पुढीलप्रमािे आहेि: 

 
१) मोहल्ला ककवा वस्िी याचं्या आर्षिक पािळीिी कॅिॉनलक पंिीयाचंी टके्कवारी व्यस्ि स्वरूपाि 

संबद्ध आहे. 
२) ज्या वस्त्यामंध्ये प्राधान्सयेकरूि उच म दजाची मंडळी रहािाि अिा वस्त्यामंधूि ज्यूंचे प्रमाि 

अत्यानधक आहे. 
३) सारखीच आर्षिक व कटटंुनबक वैनिष्ट्ये असलेवया व्यर्किी घेिवयास कॅिॉनलकापेंक्षा ज्यू व 

प्रॉटेस्टंट पंिीय याचं्याि, आपि उच म ककवा मध्यम वगाि मोडिो असे हक्क सागंिारी मािसे अनधक 
आढळिाि. 

 
कौंटुनबक वैनिष्ट्ये, आर्षिक स्िाि व धार्षमक कल यािील आंिरसंबधंानवषयी लेखकािंी इिरही 

काही फनलिे सादर केली आहेि. त्याचंा सवयसाधारि निष्ट्कषय पुढीलप्रमािे आहे: धार्षमक उपसंस्कृिी 
महत्त्वपूियरीत्या वृत्ती आनि वियि याचं्या बाबिीि सर्भासदािंा वैनिष्ट्यपूिय पृिगात्म वळि देिाि आनि 
आर्षिक व कटटंुनबक वैनिष्ट्याचं्या बाबिीि अगदी निराळया व पृिक् असलेवया व्यर्किींचे समूह वगेळे 
करिाि.” [बेंडेल बेल व मानरयाि टी फोसय, नरनलजस पे्रफरन्सस, फॅनमनलझम, अँड द र्कलास स्रर्कचर” द ममडिेस्ि सोमशऑिंॉमजस्ि (मे १९५७), 
प.ृ७९-८६] 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘नमलहँडस अँड प्रीचसय’ या आपवया अत्यंि गाजलेवया व प्रमािमान्सयिा पावलेवया अायासाि [नलस्टि 

पोप, नमलहँडस अँड प्रीचसय, (न्सयू हेवि, याले युनिव्हर्षसटी पे्रस,१९४२).] नलस्टि पोप यािंा आढळले की, उत्तर कॅरोनलिामधील 
गसॅ्टि नसटीमध्ये, “होनलिेस-पेंटा कोस्टल िमुन्सयाच्या चचेसपैकी ९२ टके्क चचयमध्ये प्राियिेसाठी मुख्यिः 
नगरिी कामगार जमिाि, िर इिर सवय चचेसपकैी निम्या चचयमधूि ििेकरी व िागर व्यर्किी जमिाि.” 
वॉवटर गोवडन मट [वॉवटर गोवडन मट “र्कलास नडिॉनमिेििॅनलझम इि रूरल कॅनलफोर्षिया चचेस,” अमेमरकन जनगिं ऑफ सोमशऑिंॉजी 

४९: ३४८-३५५.] व लुई ब्युलेटेिा [लुई ब्युलेटेिा, “चचय मेंबरनिप अँड चचय अटेन्सडन्सस इि मॅनडसि, नवस्कॉस्न्ससि,” अमेमरकन 

सोमशऑिंॉमजकिं मरव्ह्य ू १४: ३८४-३८९] याचं्या अायासािूिही होनलिेस-पेंटा-कोस्टल प्रकारािील चचयमधूि 
प्राधान्सयेकरूि खालच्या िरािील व्यर्किींचा र्भरिा आढळिो या प्रकारचे फनलि हािी आले आहे. अमेनरकि 
इंस्स्टयूट ऑफ पस्ब्लक ओनपनियि या संस्िेिफे १९४५-४६ मध्ये घेण्याि आलेवया, एकंदर १२,००० 
व्यर्किींचा समाविे असलेवया चार मििोंदिीची फनलिे सादर करिािा नलस्टि पोप यािंी म्हटले आहे की, 
मुख्य मुख्य सापं्रदानयक िाखाचं्या बाबिीि त्याचं्या सर्भासदत्वापैकी कनिष्ठ वगीयामंधील व्यर्किींच्या 
सर्भासदत्वाची टके्कवारी पुढीलप्रमािे होिी, “बॅनप्टस्ट ६८, रोमि कॅिॉनलक ६६, वयुिेरि ५३, मेिनडस्ट ५२, 
ज्युईि ४६, एनपस्कोपेनलयि ४२, पे्रस्नबटेनरयि ३८, काँगे्रगेििॅनलस्ट ३३. वगीय स्िाि ठरनवण्यासाठी 
िकै्षनिक पािळीचा आधार घेऊि, म्हिजे सापं्रदानयक चचेसच्या सर्भासदापंैकी ज्यािंी नकमाि माध्यनमक 
निक्षि पुरे केले आहे अिाचंाच फर्कि समाविे करूि, याच मििोंदिीच्या आधारे कनिष्ठवगीय सर्भासदाचं्या 
प्रमािाची िाखावार टके्कवारी काढली असिा िी पुढीलप्रमािे आढळूि आली: बँनप्टस्ट ३५, रोमि कॅिॉनलक 
४३, वयुिेरि ४४, मेिॉनडस्ट ५१, ज्युईि ६३, पे्रस्स्बटेनरयि ६३, एनपस्कोपेनलयि ६५ व काँगे्रगेििॅनलस्ट ७१. 
[नलस्टि पोप, “नरनलजि अँड द र्कलास स्रर्कचर,” मद अनावस ऑफ मध अमेमरकन अकॅडेमी ऑफ पोमिंमिकिं अडँ सोशिं सायन्स (माचय १९४८), 
८४-९१.] 

 

वगय व धमय या संबंधीच्या आपवया फनलिानंवषयी समारोप करीि असिा पोप यािंी आपला निष्ट्कषय 
पुढीलप्रमािे िोंदनवला आहे: “एकेका अमेनरकि जमािीचा…िररचिेचा एकेक आकृनिबंध पसंिीचा असिो, 
आनि धार्षमक संस्िा आनि रीनिर्भािी याचंा या आकृनिबंधािी िेहमीच निकटचा संबधं असिो…एकेक 
प्रॉस्टेस्टंट चचय हे एकेका वगाचे “वगीय चचय” असिे आनि त्यािील सर्भासद मुख्यिः एका वगािूि आलेले 
असिाि… अत्यंि संपन्न आनि अत्यंि नवपन्न, सामानजक मूवयमापिाच्या दोन्सही टोकािंा धार्षमक संस्िाचंा 
प्रर्भाव कमी होि जािो. या अत्यंि व्यापक अिािे चचय ही मुख्यिः मध्यमवगािी संबंनधि संस्िा आहे.” [नकत्ता.] 

 

वगय व धमय याचं्यािील संबंधाचे अगदी वगेळे आकृनिबधं युनमि आनि फेवडमि यािंा आढळले. 
िालेय निक्षि पूिय केलेवया वषांच्या आधारावर प्युएट्नरकिाचें त्यािंी अायासासाठी पाच गट पाडले. त्याचं्या 
फनलिापंैकी काही फनलिे अिी: १) चचयमधील हजेरीचे प्रमाि नियनमिपिे व असमाििेिे वगयरे्भदािंी संबद्ध 
आहे आनि त्यािूि कोििेही बाळबोध आकृनिबधं आढळूि येि िाहीि. २) प्राियिा नकिीदा केली या निकषािे 
मोजले िर अवपनिनक्षि अनधक निनक्षिापेंक्षा काहीसे अनधक धार्षमक असवयाचे आढळिे; पि चचयमधील 
हजेरी या निकषावर मोजवयास िे कमी धार्षमक ठरिाि. ३) धार्षमक वस्िू व निधी याचं्यावर दर मनहन्सयाला 
केवया जािाऱ्या खचाच्या रकमेि अपेके्षप्रमािे फरक आहे. अनिनक्षिापंैकी १४ टके्क लोक वरील बाबींवर 
दरमहा १ डॉलरपेक्षा अनधक खचय करिाि; िोडेबहुि कॉलेज निक्षि घेिलेवयापंैकी ६३ टके्क लोक नििका 
खचय करिाि. ४) आपवया आईवनडलापेंक्षा आपि कमी वा अनधक धार्षमक आहोि असे सागंिाऱ्याचं्या 
टके्कवारीि जवळपास काहीच वगीय फरक आढळि िाहीि. ५) उत्तरकत्यांच्या स्ववर्षिि धार्षमकिेिी त्याचं्या 
मुलाचं्या धार्षमकिेची िुलिा कनरिा स्पष्ट होिाऱ्या आकृनिबधंामंध्ये फारच अनियनमििा आढळिाि. ६) 
प्राियिेिे जीविाि बदल घडिो अिी श्रद्धा बाळगिाऱ्याचंी वगयवार टके्कवारी काढवयास त्याि नियनमि असे 
काही वगीय आकृनिबधं आढळि िाहीि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्युएट्नरकि लोकाचं्या अायासािूि हािी आलेवया फनलिाचंी मेिलँड अमेनरकेि [प्युएिो मरको, हिाई 
बेिे, अिंास्का ही अमेमरकन संघराज्यातीिं (य.ूएस.ए.) घिक राज्ये अमेमरकेच्या मुख्य भूभागापासून दूर ि िेगळी आहेत. मेनिँंड अमेमरका म्हणजे 

हा मुख्य भूभाग.] केलेवया अायासाचं्या फनलिाचंी िुलिा केवयास हे लक्षाि ठेवले पानहजे की, प्युएट् नरकोमध्ये 
कॅिॉनलक धमयपंिाचा प्रर्भाव आहे आनि धार्षमक उपासिादी धमयकाडंाच्या बाबिीि िटस्ि राहण्याची 
पारंपनरक लॅनटि रीिर्भाि िेिे अद्यानप प्रचनलि असवयामुळे िेिील फनलिे मेिलॅड अमेनरकेिील अायासाचंी 
फनलिे खोडूि काढिाि असे समजिा कामा िये. धमय आनि वगय याचं्याि एक वगेळया प्रकारचा संबंध असू 
िकिो या गोष्टीचा िी फनलिे हा पुरावा आहे, अिा दृष्टीिे त्याचं्याकडे पानहले पानहजे. 

 

िगय ि कुटुांब 
 

कनिष्ठ ब्लू-कॉलर वगाच्या वैनिष्ट्यानंवषयी केलेवया अायासाि कोहेि व हॉजेस यािंा असे आढळूि 
आले होिे की, व्यापक समाजाि वावरि असिािा या वगािील लोकािंा असहाय्य वाटि असिे. िी र्भाविा 
िाहीिी करण्यासाठी िे एक संरक्षक यंत्रिा म्हिूि िािेवाइकाचं्या बरोबर संबंधाचें जाळे ियार करिाि. 
इिर अायासकािंीही वगय व कुटंुब संस्िा याचं्यािील निरनिराळया संबंधाचंी पाहिी केली आहे. अनलकडच्या 
अायासामंध्ये मॉयनिहाि अहवाल हा सवाि अनधक िायपूिय आहे असे कदानचि म्हिाव ेलागेल. ‘नध निग्रो 
फॅनमली, नध केस फॉर िॅििल ॲर्किि’ (य.ूएस्. नडपाटयमेंट ऑफ लेबर, माचय १९६५) या िावािे िो 
अनधकृिपिे ओळखला जािो. या अहवालाि मॉयनिहाि यािंी मुख्यिः निग्रो कुटंुबाचं्या रचिेवर लक्ष कें निि 
केले आहे. कुटंुबाचें प्रमुखत्व करण्यास पुरुष मािूस जाग्यावर िसवयािे कुटंुबरचिा किी बदलिे, निच्यावर 
कोििा आघाि पोहोचिो याचा त्यािंी नविषे नवचार केला आहे. अिी कुटंुब े निग्रोमध्ये गोऱ्याचं्या िुलिेिे 
पुष्ट्कळ जास्ि असिाि. कुटंुबप्रमुखाच्या या अिुपस्स्ििीचा मुलाचं्या जीविसंधींवर फारच गंर्भीर पनरिाम 
होिो असा लेखकाचा निष्ट्कषय आहे. या अायासाि पाहिी करण्याि आलेली बहुसखं्य निग्रो कुटंुब ेगरीब 
असवयामुळे कनिष्ठ-कनिष्ठ वगािील एका खास नवर्भागाचे आपवयाला या अायासािूि चागंले ज्ञाि नमळिे. 
या अायासाची काही फनलिे पुढीलप्रमािे आहेि: 

 
(१) १९६० च्या अमेनरकेच्या जिगििेिुसार २२·९ टके्क निग्रो कुटंुबाि वडील अिुपस्स्िि िरी होिे 

ककवा घटस्फोटामुळे कुटंुबाचे सर्भासद रानहलेले िव्हिे; हेच प्रमाि अायासािंगयि गोऱ्या कुटंुबाि ७·९ टके्क 
होिे. 

(२) २१ टके्क निग्रो कुटंुबामंध्ये स्त्री ही कुटंुबप्रमुख होिी; गोऱ्या कुटंुबाि हे प्रमाि ९ टके्क होिे. 
(३) बालपिाि केव्हा िा केव्हा ६६ टके्क निग्रो मुलािंा कवयािनिधीमधूि मदि नमळालेली होिी; 

गोऱ्या मुलाचं्या बाबिीि ही टके्कवारी ८ होिी. 
(४) १९६४ मध्ये निग्रोंमध्ये घटस्फोटाचे प्रमाि ५·१ टके्क होिे; गोऱ्या लोकािं िे ३·६ टके्क होिे. 
(५) निग्रो गटािं अिटरस संििीचे प्रमाि गोऱ्याचं्या ८ पट होिे. (गोऱ्या लोकाि ३·०७ टके्क िर 

निग्रोंमध्ये २३·६ टके्क होिे.) 
 
पॉल स्ग्लक व ह्य ूकाटयर [पॉल स्ग्लक व ह्य ूकाटयर, “मॅरेज पॅटन्ससय अँड एज्युकेििल लेव्हल” अमेमरकन सोमशऑिंॉमजकिं 

मरव्ह्य ू(जूि १९५८). २३:३, २९४-३००.] यािंी १९५८ मध्ये एका लेखाि िकै्षनिक पािळीिुसार वैवानहक आकृनिबंधाि 
आढळूि येिाऱ्या फरकासबंधंी मानहिी सादर केली. १९४७ िे १९५४ च्या दरम्याि नववाहबद्ध झालेवया 
९,००० व्यर्किींच्या खास अायासावर मुख्यिः त्याचंा लेख आधारलेला आहे. त्यािील मानहिी अमेनरकेच्या 
मुलकी लोकसंख्येच्या संदर्भाि बहुिािंी प्रानिनिनधक समजली जािे. त्याचंी काही फनलिे पुढीलप्रमािे 
आहेि: 
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१) १९४० िे १९५० या दिकाि, कमी निनक्षि गटािील िरुिापेंक्षा अनधक निनक्षि गटािील िरि 
उिीरािे लग्ि करीि होिे. िरी पि ही िफावि दूर होि चालली होिी आनि अनधक निकलेवया गटािही 
लटकर लग्ि करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागवयाचे नदसूि येि होिे.  

२) पनिपत्िींचे निक्षि समाि असण्याकडे सवयसाधारि प्रवृत्ती नदसूि येि होिी. िरी, माध्यनमक 
निक्षि पूिय ि झालेवया िवऱ्याचं्या बाबिीि त्याचं्या बायकापेंक्षा िवऱ्याचें निक्षि कमी असण्याकडे कल होिा. 

३) घटस्फोट आनि पुिर्षववाह याचं्या प्रमािाचा निकष लाविू पानहवयास अनधक निक्षि झालेवयाचें 
नववाह अनधक नटकाऊ असा सहसंबधं आढळूि आला. 

४) निक्षि व अिेकवार नववाह याचं्याि व्यस्ि संबंध नदसूि आला. अलीकडच्या काळाि लग्ि 
झालेवयामंधील ज्यािंी उच म माध्यनमक निक्षि घेिलेले िव्हिे त्याचं्यापैकी एक-चिुिांिापेक्षा जास्िींिी 
दोिदा ककवा अनधक वळेा नववाह केला होिा. िेच, कॉलेजची पदवी घेिलेवयापंैकी फर्कि एक-दिािंािंी 
एकापेक्षा जास्ि वळेा नववाह केला होिा.  

 
िगय ि बािसांगोपन 
 

वगीय दजाचा ज्याच्यावर पनरिाम होण्याची िर्कयिा असिे असे बालसंगोपिरीिी हे कटटंुनबक 
जीविाचे आिखी एक अंग होय. या नवषयासंबधंी समाजिास्त्रज्ञ व मािसिास्त्रज्ञ यािंा सिि आस्िा वाटलेली 
आहे. कनिष्ठ वगांिील मुलाचें संगोपि उत्स्फूिय व र्भाविािील असिे; त्याि दूरवरचा, बुनद्धनिष्ठ नियोजिाचा 
र्भाग फार कमी असिो. िसेच मुलाला नवनधनिषेधात्मक आदेिािंी निस्ि लावण्याचा फारसा प्रयत्ि केला 
जाि िाही, या अिािे मुले स्वैर मोकळी असिाि; अिी त्या वगािवया संगोपिाच्या आकृनिबधंाची वैनिष्ट्ये 
म्हिूि पुढे माडंण्याकडे गेवया पंचवीस वषािील अिेक अायासाचंा कल आहे. उलट, अनधक बुनद्धनिष्ठ, 
बुनद्धपुरस्सर मागयदियि करिारी, अनधक जागरूक नियतं्रि ठेविारी ही संगोपिाच्या मध्यमवगीय 
आकृनिबधंाची वैनिष्ट्ये असवयाचे याच अायासामंधूि सानंगिले गेले आहे. 

 
हे फरक नकिी जुिे आहेि त्याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्ि यूरी ब्रॉिफेिबे्रिर यािंी केला. त्यािंी 

मुलािंा वळि लावण्याचा वगीय आकृनिबंधासंबधंीच्या उपलब्ध पुराव्याची नचनकत्सा केली. त्यािंी आपले मि 
असे नदले आहे की, बालसंगोपि पद्धिींच्या बाबिीि कामगार वगय व मध्यम वगय याचं्याि अनधक 
एकसारखेपिा आढळण्याकडे आज कल आहे. कामगारवगीय आईवनडलाचें स्विःचे वियि आनि मुलामंध्ये 
जी मूवये रुजनवण्याचे िे प्रयत्ि करिाि िी मूवये ह्या दोहोिील महत्त्वाचा फरक ब्रॉिफेिबे्रिर यािंी 
पुढीलप्रमािे दाखविू नदला आहे. 

 
गेवया पंचवीस वषांि स्वच्छेिा, आज्ञाधारकपिा, सयंम या पारंपनरक मध्यमवगीय गुिावंर 

कामगारगटािील पालकािंी सिि र्भर नदला आहे, आनि, त्याचं्या मध्यमवगीय र्भाईबंदाइंिर्कया त्याचं्या 
पद्धिी पनरिामकारक ठरलेवया िसवया िरी कदानचि त्याचं्या प्रयत्िामंध्ये एक प्रकारची अगनिक िीव्रिा 
आढळूि येईल. [यूरी ब्रॉिफेिबे्रिर, “सोिलायझेिि अँड सोिल र्कलास िू टाइम अँड स्पेस,” रीलडग्ज इन सोशिं सायकॉिंॉजी १, ३ री 
आवृत्ती इ. इ. मॅकॉबी, टी. एम. न्सयूकाँब, व इ. एल. हाटयली सपंानदि (न्सयूयॉकय : हेन्री होवट, १९५८), पृ. ४००–४२५.] 

 
िगय आणि रािकीय दृणष्टकोन ि ितयन 
 

सामानजक वगीय स्िाि आनि राजकीय वळि याचं्याि संबंध आढळिो का याचे काही अायास 
करण्याि आलेले आहेि. राजकीय वळिामध्ये राजकीय झुकाव/पसंिी, मिदािाच्या संबंघािले वियि, आनि 
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जागनिक स्वािंत्र्यासंबधंीचा दृनष्टकोि याचंाही समाविे होिो. लोकमि व सामानजक वगय या नवषयावरील 
आपवया ख्याििाम लेखाि [अमेमरकन जनगिं ऑफ सोमशऑिंॉजी (जािेवारी १९५०) ६०·४, ३३३–३४५.] आियर कॉियहॉसरिे, 
वगीय स्िाि हा लोकमि घडनवण्याच्या संदर्भािला नििायक घटक नकिपि असिो ह्याचे मोजमाप 
करण्यािवया अडचिींची बऱ्याच सनवस्िरपिे चचा केली आहे. वगेवगेळे अायासक नवश्लेषिासाठी 
सामानजक वगांिील चल रे्भदाचंा उपयोग करिाि. त्यािूि निमाि होिाऱ्या अडचिी, वगयरे्भदाच्या 
कसोयािंील आंिरसंबधंाचें अपुरे नवश्लेषि, काययकारिमीमासंात्मक आराखडा नसद्ध करण्यािवया 
अडचिी, आनि एकूिच लोकमिापकैीची एखादी बाब, म्हिजे हे वा िे मि, ही एका गंुिागंुिीच्या प्रनियेची 
पनरििी असिे. त्याि पुन्सहा या मिाच्या ऐवजी िे मि का बिले यासारख्या फरकाचंा बव्हंिी उलगडा 
करिाऱ्या नवनिष्ट चल घटकावर अचूक बोट ठेवण्याच्या प्रयत्िािील अडचिी, याचंा त्यािंी निदेि केला 
आहे. 

 

हिाि सेस्ववि व वॉरेि ओ. हॅग्स्रॉम [हिाि सेस्ववि व वॉरेि ओ. हेग्स्रॉम, “नडटर्षमिन्सट्टस ऑफ सपोटय फॉर नसस्व्हल 

नलबटीज,” मिमिश जनगिं ऑफ सोमशऑिंॉजी (माचय १९६०), ११ : ५१-७३.] यािंी कॅनलफोर्षिया नवद्यापीठाच्या बकय ले 
कॅम्पसवरील ९०० नवद्याथयांच्या मिाचंा अायास केला. िागनरक स्वािंत्र्याच्या प्र िानवषयी त्याचें वळि काय 
आहे िे पाहण्याचा या अायासाचा उ्ेदलि होिा. या नवषयाच्या पोटाि समानवष्ट असिाऱ्या अिेक मुद्यावंर त्यािंा 
प्र ि नवचारले होिे. र्भाषि, मुिि, संघटिा व धार्षमक उपासिा स्वािंत्र्यावंर त्याचंी नवद्याथयांच्या वनडलाचें 
व्यवसाय आधाराला घेऊि त्याचंी वगीय नवर्भागिी केली असिा असे आढळले, की ब्लू कॉलर कामगाराचंी 
मुले सवाि अनधक स्वािंत्र्यवादी होिी. दुसऱ्या कोित्याही गटाच्या िुलिेि या गटाि स्विः अिाजयि करूि 
निकिारे नवद्यािी अनधक असवयामुळे आर्षिकदृष्ट्या पालकापंासूि िी अनधक स्विंत्र होिी. आनि 
आर्षिकदृष्ट्या स्विंत्र असलेवया मुलाचं्या नठकािी “आपवया पालकापेंक्षा अनधक स्वािंत्र्यवादी दृनष्टकोि 
असिो असा दृढ सहसंबधं आढळिो.” ब्लू-कॉलर कामगाराचंी मुले अनधक स्वािंत्र्यवादी असण्याचे हे कारि 
असाव ेअसे लेखकास वाटिे. मात्र त्यािंा असेही आढळूि आले की, िव्यािेच नवद्यापीठाि/कॉलेजाि दाखल 
झालेवया नवद्याथयांच्याि आढळिारा हा फरक नवद्यािी जसे नसनियर बििाि, वरच्या वगांमध्ये प्रनवष्ट होिाि 
िसा कमी कमी होि जािो, आनि एकूि नवद्यािी समाजच सवयसाधारिपिे अनधक स्वािंत्र्यवादी दृनष्टकोि 
बाळगि असवयाचे आढळिे. नवद्यापीठाि प्रविे करिेवळेी नवद्यािी पालकापंासूि प्राप्ि झालेला सामानजक 
दजा बरोबर घेऊि येिो व म्हिूि त्याचं्याि असलेले सामानजक स्िािाचें फरक प्रारंर्भीच्या वषाि ठळकपिे 
नदसूि येिाि. पि नवद्यापीठाि िे रुळले, मुरले की सवांिाच “नवद्यािी” हा एक समाि सामानजक दजा प्राप्ि 
होिो, सवय नवद्यािी जवळजवळ एकाच समाि सामानजक प्रनिष्ठेचे जीवि जगू लागिाि. यामुळे नवद्याथयांिले 
आपापसािले सामानजक अिंर कमी कमी होि जािे. िसेच त्याचं्या पालकापेंक्षा अनधक स्वािंत्र्यवादी 
दृनष्टकोि असलेवया निक्षकाचंा त्याचं्यावर प्रर्भाव पडिो. म्हिूिच नवद्यािीं समाजाची र्भनूमका अनधक एकसधं 
असवयाचे आढळिे, अिी लेखकाचंी धारिा आहे. 

 

एस्. एम्. नलप्सेट [एस्. एम्. नलप्सेट, “वनकंग र्कलास ऑिॉनरटेनरअनिझम,” पोमिंमिकिं मॅन (न्सयूयॉकय : डबल डे अँड कं. 

१९६०), प्रकरि ४.] यािंी कामगार वगय परंपरावादी, स्स्िनिनप्रय व एकानधकारवादी वळिाचा असिो असा नसद्धािं 
माडंला आहे. निरनिराळया देिािंील कामगार वगाच्या बाबिीि ही वैनिष्ट्ये कोित्या ह्दलीपयंि खरी आहेि 
हे दाखनवण्याचा त्यािंी प्रयत्ि केला आहे. त्यािंी आर्षिक व नबगरआर्षिक अिा प्र िाचं्या बाबिीिवया 
दृनष्टकोिाि फरक केला आहे. िे म्हििाि की, आर्षिक प्र िावंर “गरीब िर अनधक उदारमिवादी ककवा 
डाव्या नवचारसरिीचे असिाि.” उलट, िागनरक स्वािंत्र्य, आंिरराष्ट्रीयत्व अिा आर्षिकतेिर बाबींमध्ये 
सुखवस्िु लोकापेंक्षा गरीब कमी सनहष्ट्ि ूअसिाि. 
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समॅ्युएल स्टाऊफर यािंी “कम्युनिझम, कॉन्सफॉर्षमटी, ॲड नसस्व्हल नलबटीज” [सँम्युएल स्टाऊफर, 

कम्युमनझम, कॉन्फॉर्थमिी अडँ मसल्व्हिं मिंबिीज (न्सयूयॉकय : डबलडे अँड कं., १९५५).] या अायासाि आपवया नवश्लेषिासाठी जी 
मानहिी वापरली आहे त्याच मानहिीचे, नलप्सेट यािंी वगेळया अंगािे नवश्लेषि केले आनि अमेनरकेिली 
याबाबिीिली पनरस्स्ििी नविद केली. त्यािा असे आढळले की व्यावसानयक व िकै्षनिक पािळीप्रमािे वगीय 
दजा निनिि करूि गट पाडले असिा, राजकीय मिाचं्या दृष्टीिे उदारमिवादी-स्वािंत्र्यवादी र्भनूमकेच्या 
जवळ जाऊि पोचिाऱ्या या अिािे “अत्यंि सनहष्ट्ि”ू अिा सदराि ज्याचंा समाविे झाला अिा व्यर्किीची 
टके्कवारी पुढीलप्रमािे आली: 

 
उच म पाढंरपेि,े कॉलेज पदवीधर   ८३% 
कनिष्ठ पाढंरपेि,े कॉलेज पदवीधर  ६४% 
उच म कसबी कामगार, माध्यनमक पदवीधर  ४८% 
कनिष्ठ कसबी कामगार, माध्यनमक पदवीधर ४०% 
कनिष्ठ अकुिल मजूर, अवपनिनक्षि  १३% 
 
नलप्सेट याचं्या म्हिण्याप्रमािे, “प्रत्येक िकै्षनिक पािळीवर व्यर्किीचा व्यवसाय नजिका अनधक उच म 

नििका िो सनहष्ट्ि ूअसण्याची िर्कयिा अनधक आढळि असली िरी, उच मिर िकै्षनिक पािळीिी संबंनधि 
सनहष्ट्िुिेची वाढ उच मिर व्यावसानयक पािळीवरील सनहष्ट्िुिेच्या वाढीपेक्षा जास्ि असिे. सामानजक दजा 
आनि मिदािाचे प्रमाि याचं्यािला संबंध पहाि असिािा मिदािाचे प्रमाि निियनयि करिाऱ्या घटकाचें 
पृिःकरि केले असिा-यासाठी नलप्सेट यािंी जमयि मिदारानंवषयीची मानहिी वापरली आहे-त्यािंा पुढील 
वैनिष्ट्ये असलेवया गटामंध्ये मिदािाचे प्रमाि अनधक असवयाचे आढळूि आले: मोठे उत्पन्न, उच म निक्षि, 
नविषेिः मध्यम ककवा प्रटढ वय, नववानहि गटरविीय, संघटिाचें पुरुष सर्भासद.” 

 
ििानप, वगेवगेळया व्यवसायामंधील लोकामंधले मिदािाचे प्रमाि काढले असिा त्याि वैनिष्ट्यपूिय 

वगीय आकृनिबधं काही आढळि िाहीि. निवाय, नलप्सेट यािंा असे आढळूि आले की, अमेनरकेिील 
कामगार कामगारेिरापेंक्षा कमी संख्येिे मिदािासाठी येिाि, िर पनिम युरोपमध्ये पनरस्स्ििी उलट आहे. 
अखेरीस िे असे सुचनविाि की, एकानधकारवादी व अनिरेकी उजव्या प्रवृत्ती लहाि व्यापारी व कारखािदार 
याचं्यामध्ये आढळण्याची िर्कयिा अनधक आहे. “इिर कोित्याही गटापेक्षा या गटािील लोक आजही 
एकोनिसाव्या ििकािील उदारमिवादी नवचारसरिीला दृढपिे नचकटूि असिाि आनि प्रचनलि राजकीय 
संरचिेि आपवयाला कमीि कमी प्रनिनिनधत्व नमळिे अिी त्याचंी र्भाविा असवयाकारिािे त्याचं्या नठकािी 
या प्रवृत्ती रुजिाि.” 

 
नरचडय हॅनमवटि [नरचडय हॅनमवटि, नद मार्थजनिं ममडिं क्िंास: ए मरकल्न्सडरेशन, अप्रकानिि हस्िनलनखि.] यािंी “सीमान्सि 

मध्यमवगा”चा अायास केला. िुमच्या मिे िुम्ही कोित्या वगाि मोडिा या प्र िाला उत्तर देिािा कारकूि व 
नविेत्याचंा जो गट आपि मध्यमवगािील िसूि कामगारवगािील आहोि असे सागंिो त्यािंा उ्ेदलिूि हा 
िब्दप्रयोग हॅनमवटि यािंी केला आहे. कारकूिनविेिे गटािील निम्म्याहूि अनधक व्यर्किी आपला समाविे 
कामगार वगाि करिाि असे आढळले. त्याचंी फनलिे नलप्सेट याचं्या फनलिाचं्या नवरुद्ध आहेि. 
अमेनरकेिील नमनिगि नवद्यापीठाच्या सव्हे नरसचय सेंटरिे १९५६ च्या निवडिुकाचंा जो अायास केला, 
त्यावळेी गोळा केलेवया मानहिीचा वापर हॅनमवटि यािंी केला. त्यािंी ह्या सीमािं मध्यवगीय गटाची आनि 
कसबी कामगार व इिर मध्यमवगीय सदस्य याचंी अिेक बाबिीि िुलिा केली. या िुलिेचा र्भाग म्हिूि 
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एकानधकारवादी र्भनूमकेला वगेवगेळया गटामंध्ये नकिी प्रमािाि पाकठबा नमळिो त्याचीही िुलिा केली. त्यािंा 
असे आढळूि आले की, िेहमी अपेक्षा केली जािे आनि प्रनिवाद केला जािो त्याच्या उलट, निग्रोंिा 
िोकरीधंद्याच्या नठकािी व घराचं्या बाबिीि हमखास न्सयाय्य वागिूक नमळेल या दृष्टीिे सरकारिे हस्िके्षप 
करावा या मिाला सीमािं गट, स्विःचा समाविे मध्यमवगाि करिाऱ्या कसबी कामगाराचं्या गटापेक्षा, 
अनधक अिुकूल होिा. त्याचप्रमािे, कामगार आनि पाढंरपेि ेयाचं्याि, िसेच जे स्विःचा समाविे कामगार 
वगाि करिाि त्याचं्याि व पाढंरपेिामंध्ये, निग्रो व गोऱ्या मुलाचं्या िाळाचं्या एकीकरिास असलेवया 
सरकारच्या मदिीला पाकठबा देण्यावरूि कोििाच अियपूिय रे्भद िव्हिा. नरचडय हॅनमवटि यािंा असे वाटिे 
की, निदाि अप्रत्यक्षपिे िरी हे आकृनिबधं असे सुचनविाि की, कामगारवगय अनधक प्रमािाि 
एकानधकारवादी र्भनूमकेचा पुरस्किा असिो या प्रनिवादाचा गंर्भीरपिे फेरनवचार केला पानहजे.  

 
‘सामानजक व आर्षिक घटक आनि दनक्षिेिील निग्रो मिदार-िोंदिी ’ याचंा अायास डोिावड मथॅयूि 

व जेम्स् प्रोिो यािंी केला आहे. [डोिावड मॅथयूज व जेम्स् प्रोिो, “सोिल अँड इकॉिॉनमक फॅर्कटसय अँड निग्रो व्होटर रनजस्रेिि इन् द 

साऊि,” अमेमरकन पोमिंमिकिं सायन्स मरव्ह्य ू (माचय १९६३), ५७, २४-४४.] निग्रो मिदारिोंदिीच्या टके्कवारीि वगेवगेळया 
र्भागामंध्ये पुष्ट्कळ फरक का आढळिो या प्र िाचे नवश्लेषि त्याि त्यािंी केले आहे. दनक्षिेकडील अकरा 
राज्यािील निरनिराळया परगण्याचंी सामानजक व आर्षिक वैनिष्ट्ये नकिी मयादेपयंि या फरकाचें 
स्पष्टीकरि देऊ िकिाि याची त्यािंी िपासिी केली. वयोमािािुसार मिासाठी पात्र असलेवया निग्रोंपैकी 
मिदार म्हिूि िोंदिी केलेवयाचं्या टके्कवारीचा कमाल सहसंबधं पुढील िीि घटकािंी असवयाचे त्यािा 
आढळले. पाढंरपेिा व्यवसायािील निग्रोंची टके्कवारी, िालेय निक्षिाच्या वषांचे निग्रो गटाचें मध्यममाि 
आनि निग्रोंच्या बाबिीिले उत्पन्नाचे मध्यममाि. सवयसाधारि नववचेि करिािा िे नलनहिाि, “एखाद्या 
व्यर्किीची निक्षिाची, व्यवसायाची व उत्पन्नाची पािळी नजिकी अनधक वरची नििकी िी राजकारिाि 
सनियपिे सहर्भागी होण्याचा संर्भव अनधक. राजकीय सहर्भागानवषयीच्या सद्यःकालीि संिोधिािूि हािी 
येिाऱ्या जास्िीि जास्ि साकार सवयसाधारिपिे निष्ट्कषापैकी हे निष्ट्कषय आहेि.” 

 
निवडिुकीिील मिदािाचा आकृनिबधं कोित्या मयादेपयंि वगीय स्िािािंी सहसंबनंधि असिो 

याचा िोध अिेक अायासकािंी घेिला आहे; वगाचे सदस्यत्व आत्मनिष्ठ व वस्िुनिष्ठ दोन्सही कसोयावंर 
निनिि करूि असे अायास झाले आहेि. रॉबटय ॲवफोडय [रॉबटय ॲवफोडय, पािी अडँ सोसायिी, (निकागो; रडँ मकँ्िॅली, 

१९६२).] यािंी चार राष्ट्रािंील मिदािािील वगीय कलाच्या प्रमािाचा िटलनिक अायास केला. पाढंरपेिा 
“डाव्या” पक्षािंा पडलेवया मिाचंी टके्कवारी कामगाराचं्या “डाव्या” पक्षािंा पडलेवया मिाचं्या टके्कवारीिूि 
वजा करूि ॲवफोडय यािंी वगीय मिदािाच्या निदेिाकं ियार केला आनि त्याचा िुलिेसाठी उपयोग केला. 
१९५२-१९६२ या काळाि चार देिािंील वगीय मिदािाचा आकृनिबधं िर्किा ि.५ मध्ये दाखनववयाप्रमािे 
होिा [नकत्ता, प.ृ १०२.]: 
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तक्ता ५ : वगीय मिदाि–१९५२-१९६२ 
 

देि वगीय मिदािाचा निदेिाकं पाहिींची संख्या 

– मध्यम नकमाि कमाल  

गे्रट नब्रटि ४० ३५ ४४ ८ 

ऑस्रेनलया ३३ २७ ३७ १० 

अमेनरका १६ १३ २३ ५ 

कॅिडा ८ १ १७ १० 
 
िंिर, निरनिराळया पद्धिींिी वगयरे्भद पाडले असिा कोििे आकृनिबधं हािी येिाि हे पहाण्यासाठी 

ॲवफोडयिे दोि वैनिष्ट्याचं्या निरनिराळया संयोगाचं्या आधारे वगयरे्भद करूि वगीय मिदािाचा निदेिाकं 
ियार केला. त्याचे निष्ट्कषय िर्किा ि. ६ मध्ये नदले आहेि: [नकत्ता, पृ. १०६] 

 
तक्ता ६ : 
दोि वगीय वैनिष्ट्यािुंसार नवश्लेनषि केलेले मिदाि, 

१९५२ िे १९६२ च्या दरम्याि 
देि मध्यम वगीय–निदेिाकं  

 निक्षि व 
व्यवसाय 

उत्पन्न व 
व्यवसाय 

आत्मनिष्ठ 
सामानजक वगय 
व व्यवसाय 

रेड युनियि 
सर्भासदत्व 
व व्यवसाय 

गे्रट नब्रटि ५७ ५२ ५३ ५१ 

ऑस्रेनलया ४३ ४६ ४७ ४६ 

अमेनरका २६ ३१ ३५ २२ 

कॅिडा १० ११ १२ १६ 
 
या मानहिीवरूि, अमेनरका कॅिडा याचं्यापेक्षा गे्रट नब्रटि व ऑस्रेनलया या देिामंध्ये वगीय 

मिदािाचे माि अनधक उच म आहे असे स्पष्ट नदसूि येिे, असे अवफोडय यािंा वाटिे. यापकैी कोित्याही देिाि 
एकही सामानजक िर आपवया िराचे “प्रनिनिनधत्व” करिाऱ्या पक्षासाठी एकमिािे मिदाि करीि िाही 
याची त्यािंी िोंद घेिली आहे. आपवया स्िािाला ‘अिुरूप’ असलेला पक्ष सोडूि इिर पक्षािंा मिदाि 
करिाऱ्या व्यर्किींची संख्या वीस टर्कर्कयापेक्षा केव्हाही कमी आढळली िाही. म्हििू वगीय मिदािाचा 
निदेिाकं ६० पेक्षा (म्हिजे ८० उिे २०) कधीही जास्ि वाढि िाही. मिदािाच्या बाबिीि वगीय 
आकृनिबधंाचा आढळ र्भरीव स्वरूपाि होिो असे ही फनलिे दाखवीि असली िरी, सवय वगामध्ये व्यापक 
राजकीय एकवार्कयिा व सामंजस्यही र्भरीव प्रमािाि आहे हे याच मानहिीवरूि नदसूि येिे असे ॲवफोडय 
यािंा वाटिे. या बाबिीि निरनिराळया देिािंील निरनिराळे पक्ष कमीअनधक प्रमािाि वगीय नहिाचे 
प्रनिनिनधत्व करिाि, ककवा वगीय नहिाला आवाहि करिाि, ककवा ऐनिहानसक कारिािंी नवनिष्ट वगांची 
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निष्ठा त्यािंी संपादलेली असिे आनि त्यामुळे मिदािाच्या वगीय आकृनिबधंाच्या बाबिीि देिादेिाि फरक 
आढळूि येिाि, असे िे सुचनविाि. 

 
िगय ि व्यल्र्कतमत्त्ि 
 

एकेका वगाची एकेक वैनिष्ट्यपूिय उपससं्कृिी असिे अिी जर आपली माडंिी असेल िर त्याच 
माडंिीचा नवस्िार म्हिूि पुढे जाऊि आपि असेही म्हिू िकू की, निरनिराळया वगाच्या सर्भासदाचंी 
वैनिष्ट्यपूिय वगीय व्यस्र्किमत्त्व े असिाि आनि िी अजोड व पृिगात्म असिाि. उपसंस्कृिीच्या 
सर्भासदत्वाला साजेिी मूवये व वियिूक व्यर्किीचे व्यस्र्किमत्त्व अनर्भव्यर्कि करिे या गृहीिावर वरील निष्ट्कषय 
आधारलेला आहे. वगय व व्यस्र्किमत्त्व या नवषयावर उपलब्ध असलेवया सानहत्याचा अायास करूि डेल नफट
झेरावडिे असे मि माडंले आहे की, [डेल नफटझेरावड “सोशिं पार्थिमसपेशन अडँ इट्स इफेक्िस ऑन पसगनॅमिंिी” अप्रकानिि 

हस्िनलनखि.] कोित्याही वगािील सवयच सर्भासदाचंी व्यस्र्किमत्त्व ेवगीय कोंदिाि सवयस्वी बसिारी िसिाि, 
वगीय रेषा छेेदूि जािारी व्यस्र्किमत्त्व ेसवयच वगांमध्ये आढळिाि हे खरे; िरी पि, वगीय रेषा छेेदूि जािाऱ्या 
अिा व्यर्किींचे प्रमाि निरनिराळया वगांमध्ये निरनिराळे आढळेल अिी अपेक्षा आपि केली पानहजे. ही अपेक्षा 
या गृहीिावर आधारलेली आहे की एकेका वगांिील कुटंुबाचंी काये “पुष्ट्कळच मयादेपयंि नर्भन्न असिाि, 
उदाहरिािय उच मवगींय कुटंुबे त्याचें सामानजक स्िाि नटकविू धरण्याचा प्रयत्ि करीि असिाि, िर यि 
आनि अनधक वरचा दजा प्राप्ि करण्याच्या नदििेे वाटचाल यावर मध्यमवगीय कुटंुबाची िस्र्किबदु्धी फार 
मोठ्या प्रमािाि लागलेली असिे; आनि कनिष्ठवगीय कुटंुबािंा उदरनिवाह, आजारीपिाचा धोका, आर्षिक 
असुरनक्षििा व बेकारी यासारख्या प्र िाबं्दलल कचिा वहावी लागिे.” 

 
निरनिराळया अायासामंधूि पुढे माडंले गेलेले मुख्य फरक नफटझेरावडिी पुढीलप्रमािे िोंदवले 

आहेि: 
१) कनिष्ठ वगािील नस्त्रयामंध्ये कवपकिा कमी असिे, रागलोर्भादी नवकार दडपण्याची प्रवृत्ती कमी 

असिे, अज्ञािाब्दलल अनधक र्भीिी असिे, आनि आपि यिस्वी होिार िाही अिी धास्िी अनधक प्रमािाि 
असिे. 

२) संसारािी निगनडि महत्त्वाच्या समस्याचं्या संबंधीच्या नििययाि कनिष्ठ वगीय पत्िी अनधक 
प्रमािाि सहर्भागी होिे. 

३) कनिष्ठ वगािील कुटंुबाि इच्छेािृप्िी लाबंिीवर टाकण्याची प्रवृत्ती सवयसाधारिपिे कमी असिे. 
४) कनिष्ठ वगािील स्त्री-परुुष त्याचं्या र्भाविा अनधक रागंडेपिािे, मोकळेपिािे व्यर्कि करिाि 

आनि त्या काबूि ठेवण्याचा कमी प्रयत्ि करिाि. 
५) कनिष्ठ वगाि पालक-बालक संबधं मािसिास्त्रीयदृष्ट्या पहािा अनधक साचेबंद, अनधक 

अनधकारवादी व श्रेनिनिष्ठ (मुलािे आपली पायरी ि सोडिा वागाव ेया अिी), व बंनदस्ि असिाि. 
६) स्िाि व यिःप्राप्िी यावंर कुटंुबाि देण्याि येिाऱ्या र्भरामुळे मध्यम वगािील मुले अनधक सकचि 

असिाि, िसेच, सामानजक िीनिमते्तचे काटेकोर पालि करिारे व्यस्र्किमत्त्व नवकनसि करण्यावर फार र्भर 
नदला जािो, त्यामुळे ही मुले अपराधी र्भाविेिे पीनडि असिाि. 

७) मध्यमवगांचा यिःप्राप्िीकडे फार प्रबल कल असिो, आनि िो त्यासाठी आव यक असलेवया 
सहाय्यक गुिसमुच मयाचा नवकास करिो. 

८) कनिष्ठ वगाि एकानधकारवादी स्वर्भावाच्या लोकाचंी मध्यम अगर उच म वगािवयापेक्षा जास्ि 
टके्कवारी असिे. 
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९) असहाय्यिेची, निबयलिेची व अनव्ासाची र्भाविा कनिष्ठ वगाि अनधक असिे; त्याचं्या दृष्टीला 
सवयसाधारिपिे जग अनधक आिमक र्भासिे. [नकत्ता. पृ. २] 

 

ह्या फनलिाकंडे सावधाििेिे पानहले पानहजे हे खरे असले िरी, नवनर्भन्न सामानजक िर जगाकडे 
नवनर्भन्न दृष्टीिे पहािाि, या जगािील त्याचं्या स्विःच्या प्रनिमा नवनर्भन्न असिाि, आनि ज्या पद्धिीिे िे 
सामानजक संबंधाकंडे पहािाि व जीविािील नित्यकमे पार पाडिाि त्यािूि काहीसे नर्भन्न कल नदसूि येिाि 
असे समजिे सयुस्र्किक होईल. उदाहरिािय, र्भरर्भक्कम आधार असलेले एक फनलि असे की, मध्यम वगांपेक्षा 
कनिष्ठ वगाची धोका पत्करण्याची ियारी कमी असिे आनि प्रगिी ककवा यिःप्राप्िी यापेंक्षा िे सुरनक्षििेवर 
अनधक र्भर देिाि. निरनिराळया सामानजक िराचंी जीविस्स्ििी नवनर्भन्न असिे हे लक्षाि घेिा, प्रवृत्तींमधील 
अिा प्रकारची नवनर्भन्निा िकय संगि आहे. उदाहरिािय, आपि पानहले आहे की, पगार आनि सुरनक्षििा या 
दोि चल घटकाचं्या इिर सवय प्रकारच्या िर्कय कोटीिील संनमश्रिापेंक्षा कमी पगार व अनधक सुरनक्षििा हेच 
एक संनमश्रि कनिष्ठ वगय खास करूि अनधक पसंि करिो. या गृहीिाला पुष्टी नमळिे का हे पहाण्यासाठी 
इफ्राइम नमझरूची यािंी एका लोकवस्िीचे पाच र्भाग पाडले आनि त्यािंा नवचारले, “मािसािे स्विःची 
पनरस्स्ििी सुधारण्यासाठी धोका पत्करावा की जे असेल त्याि समाधाि मािाव?े” िर्किा ि. ७ मध्ये या 
प्र िाच्या उत्तरावरूि निघालेला निष्ट्कषय माडंला आहे. [इफ्राइम नमझरूची, “ॲस्स्परेिि अँड पॉव्हटी : ए निग्लेर्कटेड ॲस्पेर्कट 
ऑफ मटयन्सस ॲिोमी, अप्स्िेि न्ययूॉकग  सोमशऑिंॉमजकिं सोसायटी, इिाका (मे १५, १९६५) या ससं्िेच्या वार्षषक सरे्भपुढे वाचलेला निबंध, प.ृ ७] 

 

तक्ता ७ : सामानजक वगय व धोका पत्करण्याच्या ियारीचे मूवयमापि 
 

 वगय एकूि 

 पनहला-दुसरा निसरा चटिा पाचवा % संख्या 

मािसािे धोका पत्करावा ९३ ८२ ६८ ६४ ७४ १५६ 

मािसािे समाधािी राहाव े ७ १८ ३२ ३६ २६ ५४ 

एकूि १०० १०० १०० १०० १०० २१० 
 
वर िमूद करण्याि आलेवया फनलिासंारख्याचंा नवचार करिा त्या आधारे चटकि सवयसाधारि 

नसद्धािं ि काढण्याची सावधनगरी बाळगली पानहजे. कारि, वगेवगेळया वगाच्या जीविस्स्ििीमधील 
महत्त्वपूिय फरक हे, वगेवगेळया समाजामंध्ये अगदी वगेळया प्रकारच्या वृत्तींिा जन्सम देिील ही िर्कयिा खूप 
जास्ि आहे. उदाहरिािय, युनमि व फेवडमि यािंा आढळूि आले की, प्युएट्नरकोि उघड व ठळक 
नवषमिा असिािाही, समाजािील सवय नवर्भागामंध्ये उच म प्रिीचे मिोधैयय होिे, कारि सध्याच्या नवषमिा या 
अिुल्लंघिीय आहेि, अिी प्युएट्नरकिाचंी त्याचं्यासंबधंीची धारिा िाही. 

 
“वगीय रचिेच्या सवय पािळयावंर सामानजक व्यवस्िा न्सयाय्य व सयुस्र्किक असवयाब्दलल एकवार्कयिा 

आहे. सवय वगाच्या सर्भासदािंा समाजािी आपि पूियपिे समरस आहोि असे वाटिे. समाजािी एकनिष्ठ 
रहाव,े ज्याच्या नवकासासाठी प्रयत्ि करावा अिा योग्यिेचा आपला समाज आहे असे त्यािंा वाटिे. 
उपजीनवकेच्या संदर्भािील कटिवयाचं्या बाबिीि त्याचं्याि निनििपिे नवषमिा असली िरी र्भनवष्ट्याला 
उत्साहािे सामोरे जाण्याच्या वृत्तीच्या बाबिीि त्याचंी कुवि सापेक्षिः सारखीच आहे.” [युनमि (फेवडमिसह), 
पूव्र्कि, प.ृ १६४-१६५.]  
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साराांश 
 

या प्रकरिाि आपि जीविसरिींच्या नवनवध अंगाचंी पहािी केली, आनि सामानजक वगीय रे्भद 
कोित्या प्रमािाि नर्भन्न जीविसरिींिा जन्सम देिाि, ककवा निदािपक्षी त्याचं्यािी संबंनधि असिाि याची 
नचनकत्सा करिारे अिेक अायास उदधृि केले. या अायासािूि हािी येिारा पुरावा सगळा एकसारखा िाही, 
जसे वगयरे्भदही सवय अायासामंध्ये सारखे केलेले आढळि िाहीि. असे असले िरी, उदधृि केलेवया 
अायासामंध्ये पुढील प्रचनलि सवयसाधारि समजुिीस पाकठबा नमळण्याकडे कल नदसूि येिो; िी समजूि 
अिी– निरनिराळे सामानजक िर त्या त्या समाजाच्या संस्िात्मक आकृनिबधंािी िोड्यािा नर्भन्न नर्भन्न प्रकारे 
संबंनधि असिाि; िे काहीिा निरनिराळया दृनष्टकोिािूि जगाकडे पहािाि. मुलाचंी जोपासिा खास 
वैनिष्ट्यपूिय पद्धिींिी करिाि; नवनर्भन्न पद्धिींिी पूजा व प्राियिा करिाि; आनि नरनिर्भािी, श्रद्धा, आनि वृत्ती 
याचं्या बाबिीि, निदाि काही प्रमािाि, निराळे असिाि. आपि पानहले की, मालमत्ता, सत्ता व मूवयमापि 
यािील पायार्भिू फरकामुंळे पैिािे नवकि घेिा येिाऱ्या व संपानदि करिा येिाऱ्या जीविसंधींच्या बाबिीिच 
केवळ पनरिामकारक अंिर पडिे असे िाही िर, मिोवृत्ती, श्रद्धा व व्यवहार या मािवी प्रकृनिधमािील 
मूलर्भिू गोष्टींच्या बाबिीिही त्याचंा खोलवर पनरिाम होिो. जीविसरिींची एक श्रेिी बिवयामुळे 
जीविसरिींची नर्भन्निा प्रचनलि वगयरे्भद अनधक दृढ करण्यास सहाय्यर्भिू होिे. नवनर्भन्न जीविसंधींमुळे 
प्रिमिः सामानजक िर सासं्कृनिकदृष्ट्या दृ यमाि आनि पृिगात्म व रेखीव बििाि. ही दृ यमाििा व हे 
रेखीव पृिकपि वगयरे्भद अनधकच पके्क करिे आनि सामानजक चलिवलि आनि पनरवियि याचं्या मागाि 
स्विःच एक अडिळा बििाि. 
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९. पद्धतीच्या समस्या 
 
मालमत्ता, सत्ता व मूवयमापि याबाबिीि जेिे नवषमिा आढळूि येिे नििे जीवि-संधी व 

जीविसरिी यािही बहुधा आपवयाला फरक आढळिो. जीवि-संधी व जीविसरिी या दोि फरकाचं्या 
संचामंधील संबधंानवषयी समाजिास्त्रज्ञािंा नविषे रस आहे. दुसऱ्या प्रकराच्या फरकामुळे पनहवया प्रकारचे 
फरक निमाि होिाि का? त्याचें परस्परावंर पनरिाम होिाि का? जीविसरिींचे असे काही आकृनिबंध 
आहेि का की त्याचंा उदर्भव आनि ज्याचें साित्य याचंा नवषम वाटपािी काही संबधं िाही? अिा प्र िाचंी 
उत्तरे समाजिास्त्रज्ञ िोधीि असिाि. 

 
दोन मुखय प्रिािी 

आधुनिक समाजिास्त्राि या नवषयाच्या संबंधाि दोि मुख्य प्रिालींमधूि अायास केला जािो. एक 
प्रिाली मूलिः मार्कसयवादी आहे. मालमते्तवरूिच्या पायार्भिू व मूलर्भिू नवषमिेमधूि, प्रत्यक्षपिे ककवा 
अप्रत्यक्षपिे, इिर सवय नवषमिा निमाि होिाि, असे ही प्रिाली माििे. म्हिूि ही र्भनूमका अंनगकरिारे असे 
गृहीि धरिाि की, मालमते्तच्या कोित्या िरी मापिाच्या आधारावर ककवा मालमते्तिी घनिष्ठपिे संबंनधि 
चल घटकाच्या आधारावर, उदाहरिािय िकै्षनिक पािळीच्या आधारावर, लोकसंख्येची नवर्भागिी केली िर, 
जीविसंधी व जीविसरिी याचं्यािवया इिर सवय फरकाचें आकलि, इिर कोित्याही प्रकारच्या 
नवर्भागिीपेक्षा, अनधक चागंवया रीिीिे होिे. 

 
मरॅ्कस वबेरच्या प्रनिपादिािूि दुसऱ्या महत्त्वाच्या बटनद्धक परंपरेचा उगम मुख्यिः झालेला आहे. 

सामानजक स्िाि व सन्समाि याचं्यािी संबंनधि असलेवया काही नबगर-आर्षिक घटकाचं्या महत्त्वाब्दलल त्याचे 
प्रनिपादि आहे. सामानजक मूवयमापिाच्या निडीवर ज्याचें स्िाि सारखे आहे आनि जे एकमेकािंी 
समाििेच्या िात्यािे व्यवहार करिाि अिा व्यर्किींच्या समूहाचे सामानजक वगय करूि सामानजक िराचंा 
अायास करण्याचा दृनष्टकोि ज्यािंी प्रिम नवकनसि केला त्याचं्याि डब्वयू. एल. वॉियर याचंा समाविे होिो. 
ही र्भनूमका अंििः वबेर याचं्या नववचेिािूि आकाराि आलेली आहे. 

 
समाजाचंी िरामंध्ये नवर्भागिी करिािा, वॉियर याचंी प्रिाली पुढील मुदद्यावंर मानहिी गोळा 

करण्याचा प्रयत्ि करिे. 
 
१) कोित्या निकषाचंा वापर करूि समाजािील सर्भासद एकमेकािंा बरोबरीचे वा उच म-िीच 

ठरनविाि?  
२) या निकषापंैकी िे प्रत्येकाला नकिी वजि देिाि? 
३) त्याचं्या समाजाि नकिी गट वा िर अस्स्ित्वाि आहेि असे लोकािंा वाटिे? 
४) िे स्विःचा दजा कोििा ठरनविाि? 
५) इिर लोक त्याचंा दजा कोििा ठरनविाि? 
६) निरनिराळया सामानजक संदर्भाि कोि कोिाबरोबर एकत्र येिो? कोिाबरोबर व्यवहार करिो? 
 
वॉियर यािंी व त्याचं्या सहकाऱ्यािंी १९३० मध्ये ‘याकंी नसटी’ िावािे एका अमेनरकि िहराचा केलेला 

अायास ही या प्रिालीची गंगोत्री होय. ही प्रिाली सवय समाजाचे सहा िर पाडिे: उच म, मध्यम व कनिष्ठ या 
िीि मुख्य वगांचे पुन्सहा उच म व कनिष्ठ नवर्भाग करूि हे सहा वगय ियार होिाि. यािूि ियार होिारे सहा वगय 
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समाजिास्त्रज्ञािं वब, कब, व. म., क. म., व. क., व क. क. म्हिूि ओळखले जािाि. अिा रीिीिे एकदा 
समाजनवर्भागिी केवयािंिर वॉियरप्रिाली इिर घटकाचंा अायास करण्यास प्रारंर्भ करिे. उदाहरिािय, 
व्यावसानयक महत्त्वाकाकें्षचे आकृनिबधं ककवा मािनसक आजाराचे प्रमाि, इत्यानद. आनि ही फनलिे ककवा 
अवलंबी चल घटक वगीय सर्भासदत्वािी नकिपि संबंनधि आहेि हे पहािे. 

 
या प्रिालीचा मार्कसयवादी प्रिालीिी अिेक बाबिीि िीव्र नवरोध आहे. वॉियर याचं्या पंिािील मंडळी 

अिेकनवध निकष वापरूि वगय पाडिाि. त्याचं्यािी िुलिा करिा उत्पन्नािुसार ककवा मालमते्तिुसार 
समाजाचे िर पाडण्याची मार्कसयवादीपद्धिी सापेक्षिः साधी आहे, हा पनहला नवरोध. दुसरा नवरोध हा की, 
सामानजक स्िािाच्या संदर्भाि उत्तरकिे स्विःचे वा इिराचें जे मूवयमापि करिाि, ककवा स्विःचा ककवा 
इिराचंा जो अिुिम लाविाि त्याचा, वा त्रयस्ि निरीक्षकाचं्या निवाड्याचा उपयोग मार्कसयवादी पद्धि सहसा 
करीि िाही. उलट वॉियर याचंी प्रिाली अिा मूवयमापिावर फार अवलंबिू राहिे. निसरा नवरोध असा की, 
सामानजक संबधंाचें आकृनिबंध वॉियर याचंी पद्धि नवचाराि घेिे; मार्कसयवादी बहुधा त्याचंा नवचार करीि 
िाहीि. 

 
सुरुवािीलाच, िराचंी व्याख्या करिािाच वॉियर याचंी पद्धि बऱ्याच चल घटकािंा आपवया 

व्याख्येिच मुरविू घेिे, स्िाि देिे. िर साध्या मालमते्तच्या निदेिाकंावर एकदा िराचंी रचिा करूि घेऊि 
मग या चल घटकाचंा नवचार करण्यासाठी मार्कसयवादी पद्धि स्विःला मोकळीक ठेविे. या फरकाच्या बुडािी 
असलेला युस्र्किवाद नििायक महत्त्वाचा आहे. नवनिष्ट वस्िीिला निवास, व्यवसाय, यासारखीच इिर 
वैनिष्ट्ये आनि या वैनिष्ट्याचं्या एक िा एक प्रकारच्या संनमश्रिापोटी व्यर्किींचे करण्याि येिारे एकूि 
सामानजक मूवयमापि हे जीवि-संधी व जीविसरिी याचं्या बाबिीिले व्यर्किीव्यर्किींमधील फरक निनिि 
करिारे मूलर्भिू नििायक घटक असिाि असे वॉियरपंिीय माििाि. उलट, मार्कसयवादी असे गृहीि धरिाि 
की, मालमते्तिील व साधिसामुग्रीिील फरक, आनि िदिुषंनगक सते्तिील फरक यािूि जीवि-सधंी व 
जीविसरिी याचें नवनर्भन्न आकृनिबधं निमाि होिाि. िेव्हा वगय कसा ियार होिो, याब्दललच्या निरनिराळया 
व्याख्यािंील हा केवळ एक फरक आहे असे प्रारंर्भी वाटले िरी, नवश्लेषि केले असिा, िो फरक 
काययकारिनवषयक उपपत्तीच्या वरूिचा मूलर्भिू फरक असवयाचे आढळूि येिे. 

 
िेव्हा, वरीलपैकी कोििी नवचारप्रिाली आपि अंनगकारिो यावरूि सामानजक िराचं्या 

घडिीनवषयी मूलिः नर्भन्न अिी आपली मिे बििाि ही गोष्ट स्पष्ट आहे. या दोि प्रिालींमध्ये असलेवया 
नवरोधािूि काही मूलर्भिू प्र ि उपस्स्िि होिाि, आनि सामानजक िराचं्या घडिीचा अायास करिाऱ्या 
प्रत्येकाला प्रारंर्भीच या प्र िाचंी उत्तरे द्यावी लागिाि. 
 
दोन मूिभूत प्रश्न 

या प्र िापंैकी दोि सवाि महत्त्वाचे प्र ि असे आहेि: 
(१) नकिी िर वगेळे करावयाचे? (२) कोििे निकष वापरावयाचे? 

 
थराांची सांखया 

 

बहुिेक सवय समाजिास्त्रज्ञाचें एकमि आहे की, निदाि आधुनिक समाजाि, “िैसर्षगक” अिी संख्या 
िाही, ककवा दोि वा िीि वा चार वा कोित्याही एका नवनिष्ट संख्येइिर्कया िरामंध्ये समाजाची नवर्भागिी 
करिे चागंले असे आधीच नसद्ध करण्याचा मागय िाही. कदानचि िराचं्या संख्येचा हा प्र ि पूवीच्या काळी 
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इिका संनदग्ध िव्हिा. उदाहरिािय पूवीच्या काळी स्विंत्र िागनरक व गुलाम; ककवा उमराव, सामान्सय स्विंत्र 
िागनरक व गुलाम असे स्पष्ट वगेळे केलेले गट समाजाि असि. मध्ययुगाि समाजािवया घटक-गटािंा 
(‘एस्टेटस’) औपचानरक अनधकृि िाव ेहोिी आनि सापेक्षिः स्पष्ट अिा सीमारेषािंी िे बंनदस्ि व पृिक केलेले 
होिे. परंिु, त्या काळािही, काही लोक गृहीि धरिाि त्याप्रमािे, रे्भद फारसे सुस्पष्ट िव्हिे. ओस्सोस्की या 
पोनलि समाजिास्त्रज्ञािे निदियिास आििू नदले आहे की, ‘सोिल र्कलास’ व ‘सोिल एस्टेटस’ या संज्ञा 
ॲडॅम स्स्मिच्या काळाइिर्कया (जुन्सया जमान्सयािही) एकमेकाचं्या बदली वापरवया जाि असि. [स्िानिस्लाव 
ओस्सोस्की, “नडफरन्सट कॉन्ससेप्च्युअलायझेिि ऑफ सोिल र्कलास,” आर. बेंनडर्कस व नलप्सेट यािंी सपंानदि केलेवया क्िंास, स्िेिस अडँ पॉिर 
या पूव्र्कि पुस्िकामध्ये, पृ. ८८.] 

 
समाजाचे नकिी िर पाडावयाचे याचा नवचार करिािा आपि नकिी निकषावंर िर अलग करावयाचे 

त्याचंी संख्या लक्षाि घेिली पानहजे. उदाहरिािय, उत्पन्न व निक्षि या दोि निकषाचं्या आधारावर आपि 
समाजाची नवर्भागिी करिार असला, िर, आपवयाला असे आढळूि येईल की, निक्षि व उत्पन्न याचंा 
काहीसा सहसंबधं असला िरी, त्याचं्याि पनरपूिय सहसबंंध िाही. पनरिामी अिेक प्रकारे त्याचें संनमश्रि 
संर्भविे आनि सुस्पष्ट व एकमेकापंासूि सवयस्वी अलग अिी िराचंी रचिा करिे फार कठीि जािे. आपि 
उत्पन्नाच्या फर्कि िीि पािळया जरी नवचाराि घेिवया आनि निक्षिाच्याही िीिच पािळया घेिवया िरी िऊ 
वगय पाडिे िर्कय कोटीिले होिे. 

 
उच म उत्पन्न व उच म, मध्यम वा कनिष्ठ निक्षि 
मध्यम उत्पन्न व उच म, मध्यम वा कनिष्ठ निक्षि 
कनिष्ठ उत्पन्न व उच म, मध्यम वा कनिष्ठ निक्षि  
 
या िऊ कोटींमधील प्रत्येकीिील लोकाचें प्रमाि सारखे असण्याची िर्कयिा िसली आनि उच म उत्पन्न 

व कनिष्ठ निक्षि ककवा कनिष्ठ उत्पन्न व उच म निक्षि अिासारख्या सवाि नवसंवादी कोटीच्या िराि सवाि 
कमी व्यर्किी असण्याची िर्कयिा असली िरी, समाजिास्त्रज्ञािंी लक्ष द्याव ेइिपि त्याचंी संख्या असण्याचा 
संर्भव आहे. या उदाहरिावरूि समजूि येिे की, जेव्हा िर अलग करण्यासाठी एकापेक्षा अनधक निकष 
वापरले जािाि िेव्हा डोके नपकनविाऱ्या गंुिागंुिींिा आपि जागा करूि देि असिो. 

 
नकिी सामानजक िर वगेळे करावयाचे हे ठरवीि असिािा, आपिास रीनिर्भािींच्या नकिी 

आकृनिबधंाचें आकलि व स्पष्टीकरि करावयाचे आहे, आनि िेवढ्ा आकृनिबधंाचें वगेळेपि आनि वैनिष्ट्य 
स्पष्ट करण्याइिकी आपली नवश्लेषिाची चटकट प्रगवर्भ व सूक्ष्म आहे का हे प्र ि आपि स्विःला नवचारले 
पानहजेि. नकिी िर वगेळे करावयाचे याचा निियय घेण्याचे स्वािंत्र्य अायासकाला असिे, िरीही त्याला 
त्याच्या नववनक्षि नििययाचे समियि केले पानहजे. आपि वगेळे करिो त्यापेक्षा कमी वा अनधक िर वगेळे 
केवयािे जीवि-संधी व जीविसरिी याचं्याबाबिीि आढळिाऱ्या नवनर्भन्निाचें समाजिास्त्रीय दृष्ट्या सािय 
नवश्लेषि करिा आले िसिे, आनि त्यािे िर वगेळे करण्यासाठी अंनगकारलेवया पद्धिीच्या साहाय्यािेच 
अनधक चागंला अिय लाविा येिो असे त्यािे दाखविू नदले पानहजे. 

 
अिाजयि करिाऱ्याचें अमेनरकेि नकिी वगय पडिाि? या प्र िाचे उत्तर देिािा अिा मागयदियक 

ित्त्वाचंी आव यकिा समजूि येिे. नवनिष्ट उत्पन्न नमळनविाऱ्याचंी संख्या व टके्कवारी देिाऱ्या उत्पन्नाच्या 
मानहिीचा संच घेऊि कामाला सुरुवाि केवयास आपवया लक्षाि येिे की, अिी हजारो उत्पने्न असिाि. 
उत्पन्नािुसार इिके गट पाडिे संिोधिाला उपयुर्कि िसिे. मग, उत्पन्नाच्या कोित्या नवनिष्ट पािळया 
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वगेळया करावयाच्या, या प्र िाचा आपिास नवचार करावा लागिो. उत्पन्नाच्या पािळयामंध्ये “िैसर्षगक” 
नवर्भाग िसिाि. कारि कोििीही लोकसखं्या घेिली िरी, उत्पन्नामंध्ये अखंड सलगिा आढळण्याची 
िर्कयिा असिे. म्हिूि, उत्पन्नाचे नकिी गट पाडावयाचे; इिकेच िव्हे िर, उत्पन्नाच्या निडीवर पायऱ्या कोठे 
पाडावयाच्या हे ठरनवण्यासाठी आपवयाला दुसरा कोििािरी आधार ठरवावा लागिो. ह्या प्र िाचे उत्तर 
देण्यासाठी उपलब्ध असलेवया सवयच रीिी अखेरीस अायासकाच्या नििययावर अवलंबूि असिाि; त्यािंा 
निसगयनसद्ध असे अस्स्ित्व वा प्रामाण्य िसिे. बरोबर मध्यर्भागी रेघ ओढावयाची व वरच्या अध्यापासूि खालचा 
अधा र्भाग वगेळा करावयाचा अिी एक रीि होऊ िकेल. ककवा आपि लोकसंख्येची निहेरी नवर्भागिी करू 
िकिो. 

 
मात्र, वळेोवळेी, उत्पन्न वाटपाच्या बाबिीि आपवयाला नैसर्थगक नवर्भाजि रेषा सापडिाि. अनलकडे 

“दानरऱ्द्यरेषे” संबधंी बरीच चचा झाली आहे. िेव्हा, अिाजयि करिाऱ्याचें दानरऱ्द्यरेषेच्या वरचे आनि त्या 
रेषेच्या खालचे असे दोि िर आपि पाडू िकिो. त्याचप्रमािे, ज्यािंा नियनमि असा रोजगार/िोकरी/उत्पन्न 
आहे अिा सवांच्या उत्पन्नाचे मध्यममाि आपि काढू िकिो, आनि त्या मध्यममािाहूि कमी उत्पन्न 
नमळनविारे आनि जास्ि उत्पन्न नमळनविारे असे दोि गट पाडू िकिो. उत्पन्नाचा निकष वापरूि िर 
पाडण्यासाठी नवर्भाजि रेषा म्हिूि याचंा वापर केला िर, प्रचनलि लोकमि जे रे्भद करिे आनि ज्यािंा 
राजकीयदृष्ट्या महत्त्व आहे अिा काही रे्भदािंी िे अनधक जुळिारे होईल. मूवयमापिाचे निकष हे सवयस्वी 
आत्मनिष्ठ असिाि हे ध्यािाि घेऊि, लोकामंध्ये प्रचनलि असिाऱ्या रे्भदाचंा फायदा उठनविािा आपि 
सावधाििा बाळगली पानहजे. 

 
कोिते णनकष? 

 

नकिी िर वगेळे करायचे, या प्र िाला ज्या पद्धिीिे उत्तर नदले त्याच पद्धिीिे, वगेवगेळया िरामंध्ये 
कोित्याही समाजाची प्रािनमक नवर्भागिी करण्यासाठी कोििे निकष वापरिे उत्तम या प्र िाचे उत्तर देिा 
येईल. त्याि लहरीचा, मजीचा, आत्मनिष्ठिेचा र्भाग काहीसा कमी राहील. संिोधकाला किाि रस आहे हा 
प्र ि महत्त्वाचा असला िरी, सामानजक िरानंवषयीच्या आजवरच्या संिोधिािूि हािी आलेवया फनलिाचें 
एक संनचि उपलब्ध आहे आनि त्यावरूि िर पाडण्याच्या दृष्टीिे काही निकष इिराहूंि अनधक अियपूिय 
असवयाचे आढळूि आले आहे. उदाहरिािय, बालमृत्यू ककवा मािनसक रोग या प्रकारच्या िकारात्मक 
जीवि-संधीमध्ये एखाद्याला मुख्यिः रस असेल िर, व्यवसाय, उत्पन्न व निक्षि हे व यासारखे इिर आर्षिक 
निदेिाकं वापरूि लोकाचंी िराि नवर्भागिी करिे सवाि उपयुर्कि ठरेल. पूवीच्या अायासावंरूि वारंवार 
असे नदसूि आले आहे की, बालमतृ्य ूवा िारीनरक-मािनसक रोग अिासारखे नबघाड घडूि येण्याचे सरासरी 
प्रमाि सामानजक-आर्षिक सुस्स्ििीच्या निदेिाकंािुसार फार मोठ्या प्रमािाि बदलिे. 

 
या संबंधाि होकलग्िडे व एफ्. सी. रेडनलच याचंा “सोिल र्कलास अँड मेंटल इलधिेस” [ऑगस्ट बी. 

होकलग्िडे व एफ. सी. रेडनलच, सोशिं क्िंास अडँ मेंििं इिंनेस (न्सयूयॉकय , जॉि वायली, १९५८).] हा अायास उदबोधक आहे. 
व्यर्किीचे वगीय रचिेिील स्िाि आनि पुढील घटक याचं्याि अियपूिय संबंध आढळेल असे त्यािंी अिुमाि 
केले होिे. १)उपचानरि मािनसक रोगाचंा आढळ; २) निदाि झालेवया मािनसक नबघाडाचें प्रकार; ३) 
मािसिास्त्रीय उपचाराचा प्रकार; ४) नबघाड घडूि येण्यामागील सामानजक व मिोनवकारात्मक घटक. नकिी 
वगीय पािळया अलग कराव्याि याचा निियय करिािा, त्याचं्या इिर संिोधिाच्या आधारे, लोकसंख्येची 
पाच वगांमध्ये नवर्भागिी करिे उपयुर्कि ठरेल असे संिोधकद्वयािंी ठरनवले. “१) कुटंुब कोठे रहािे? २) िे 
कोित्या मागािे उदरनिवाह करिे? ३) त्याच्या आवडीनिवडी कोित्या, सासं्कृनिक कल काय, आनि 



 

 

अनुक्रमणिका 

फुरसिीच्या वळेचे उद्योग कोििे?” याचं्या आधारे दोि परीक्षकाकंरवी प्रत्येक कुटंुबाचा या पाचापकैी एका 
वगाि त्यािंी समाविे केला. 

 
वगय व आरोग्य याचं्यामधील संबधंाब्दललची खालील गृहीिित्त्व ेलेखकद्वयािंी आधाराला घेिली: 

“१) िरव्यवस्िा हे आपवया सामानजक संरचिेचे वैनिष्ट्य आहे. २) नववनक्षि वगािील व्यर्किींिा ज्या 
सासंानरक समस्यािंा िोंड द्याव े लागिे त्या समस्यािंा िोंड देि असिािाचे िािििाव र्भाविात्मक व 
मािनसक प्रनिनिया आनि नबघाड या स्वरूपाि अनर्भव्यर्कि होिाि, आनि ही अनर्भव्यर्किी इिर वगामधील 
व्यर्किींहूि संख्यात्मक व गुिात्मक, दोन्सहीदृष्ट्या निराळी असिे. ३) मािनसक रोग्याचंी नचनकत्सा करण्याची 
व त्यावर उपचार करण्याची कामनगरी पार पाडिारे मािसोपचारिज्ज्ञ अखेरीस त्याच समाजाचे सर्भासद 
असिाि. आनि त्या िात्यािे त्याच समाजाच्या निष्टमान्सय मूवयप्रिालीचे नियंत्रि त्याचं्यावर असिे. ४) 
मािसोपचारिज्ज्ञाचंी काययसनंहिा प्रत्यक्षाि ज्या प्रकारे पाळली, अिुसरली जािे निचा वगीय दजािी गर्षर्भि, 
प्रच्छेन्न संबंध असिो. ५) मािनसक रोगाचंी व्याख्या समाजाच्या चष्ट्म्यािूि केली जािे; म्हिजे 
मािसोपचारिज्ज्ञ ज्याला उपचार करिो ककवा त्यािे ज्याला उपचार कराविे अिी अपेक्षा केली जािे िे वियि 
मािनसक रोग या सदरािच समानवष्ट करण्याचा समाजाचा आग्रह असिो. [नकत्ता, पृ. ११.] 

 
एकमेकािंी संबनंधि अिा या गृहीिित्त्वाचं्या संचावंरूि, आनि िे ज्यावंर आधारलेले आहेि त्या 

पूवीच्या अायासावंरूि, संिोधकद्वयािे नवनिष्ट निकष का निवडले, आनि त्याचं्या आधारे समाजाचे िर का 
पाडले िे आपवयाला स्पष्ट व्हायला लागिे. अखेरीस, संिोधकािंा काही नवषयामंध्ये असलेला नविषे रस 
आनि अायासासाठी त्यािंी उपस्स्िि केलेले प्र ि याचं्यािील घनिष्ठ संबधं आपि पाहू िकिो. मािसू जे 
प्र ि, ज्या प्रकारे अायासासाठी घेिो त्याच्या पाठीिी त्याची आस्िा किी असिे िे आपि पाहू िकिो. 
त्यािंीच सानंगिवयाप्रमािे, “लोकामंध्ये आढळिाऱ्या मािनसक रोगाचं्या अस्स्ित्वाचा संबंध वगीय स्िािािी 
आहे का? मािनसक रोग्यावर जे उपचार आपवया समाजाि केले जािाि िे त्याच्या वगीय स्िािाचा पनरिाम 
असिाि का?” यासारख्या प्र िामंध्ये त्यािंा आस्िा होिी. मािनसक रोगाचें वाटप लोकसंख्येि किा प्रकारे 
झालेले असिे हे पहाण्याचे लेखकािंा औत्सुर्कय होिे हे लक्षाि घेिा, समाजिास्त्रज्ञ या िात्यािे, वगीय 
स्िािाचा मािनसक नबघाडािी िर्कय असलेला संबंध िपासूि पहाण्याकडे त्यािंी वळाव ेही अगदी स्वार्भानवक 
अिी गोष्ट होिी. 

 
सामानजक िररचिेच्या अायासाचा आराखडा ियार करिािा घटकाचंी गंुिागंुि किी नवचाराि 

घ्यावी लागिे आनि कोित्या प्रकारच्या गंुिागंुिीच्या प्र िािंा आनि संिोधिपद्धिीनवषयक रीिींिा साके्षपी 
संिोधकास िोंड द्याव े लागिे त्याची महत्त्वपूिय उकल आपिास वरील उदाहरिावरूि होिे. या 
अायासावरूि आपिास नदसूि येिे की, िर अलग करण्यासाठी कोििे व नकिी निकष वापरले जािील ही 
गोष्ट वगाची व्याख्या संिोधक किी करिो यावर अवलंबिू रहािे. वगय आनि त्याचंी बाधंिी यासंबंधीची त्याची 
धारिा काय, कोित्या गोष्टीस कारि माििे आनि कोित्या गोष्टीस पनरिाम वा निष्ट्पत्ती माििे िो पसंि 
करिो यावंरूि त्याची वगाची व्याख्या ठरि असिे. 

 
होकलग्िडे व रेडनलच यािंी ज्याच्याि वस्िुनिष्ठ आनि मूवयमापिात्मक चल घटकाचंा समाविे आहे 

अिा, अिेक निकषाचं्या आधारे िराचंी व्याख्या केली, आनि मग मािनसक रोगाचें प्रमाि व त्याचं्या 
उपचाराचं्या पद्धिी याचं्याबाबिीि नवनर्भन्न वगीय आकृनिबंध आढळिाि असे त्याचं्या दृष्टोत्पत्तीस आवयामुळे, 
त्याचं्या व्याख्येप्रमािे पाडलेवया वगांच्या वैनिष्ट्याचंा हा पनरिाम आहे असे प्रनिपादि करिे त्यािंा र्भाग 
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पडले. िोडर्कयाि म्हिजे, मािनसक रोगाचंा हािी आलेला आकृनिबधं हा व्यर्किींचा नवनिष्ट वस्िीिील 
निवास, त्याचंा व्यवसाय, त्याचं्या आवडीनिवडी, आनि समाजाकडूि त्याचें होिारे मूवयमापि याचंा पनरिाम 
आहे असे म्हिण्यासारखे वस्िुिः या घटकामंधूि काय निष्ट्पन्न होिे व असे त्याि गर्षर्भि िरी काय आहे? 

 
िकै्षनिक पािळी, उत्पन्न ककवा व्यवसाय यापकैी फर्कि एकाच्याच आधारावर सामानजक िर अलग 

केले असिे िर, मािनसक रोग व त्यावरील उपचार याचंा कोििा आकृनिबधं हािी आला असिा असाही 
मिाि प्र ि पडिो. अिा साध्या कसोयावंर िराचंी नवर्भागिी केवयािंिर निरनिराळे आकृनिबधं पुढे आले 
असिे िर, फनलिाचंा एक संच दुसऱ्या संचापेंक्षा अनधक अचूक आहे, असे निनिि करण्याची काही रीि 
सागंिा आली असिी का, असाही प्र ि पडिो. 

 
सामानजक संरचिेिील िरव्यवस्िेचा अायास आपि नकिी निरनिराळया कोिामंधूि करू िकिो, 

आनि एक दृनष्टकोि दुसऱ्यापेक्षा अनधक योग्य व समियिीय का हे सागंण्यासाठी आपि नकिी निरनिराळे 
िकय संच वापरू िकिो, हे वरील नववचेिावरूि स्पष्ट होईल. यापकैी प्रत्येक दृनष्टकोि सामानजक िराचं्या 
अायासासाठी उपयुर्कि आहे. त्या प्रत्येकाचे फायदे-िोटे आहेि, आनि अायासास सुरुवाि करण्यापूवी 
संिोधकाला त्याचें ज्ञाि असायला हव.े 

 
राष्ट्रीय नमुन्याांचे अभ्यास–णिरुद्ध समूहाांचे अभ्यास 
 

कोित्याही सामानजक अायासाि, अायासासाठी आपि कोित्या प्रकारची लोकसखं्या निवडिो 
त्यासंबधंीचा निियय महत्त्वपूिय असिो. ज्याचं्या सत्यत्वाब्दलल उच म संर्भाव्यिेचा दावा करिा येईल अिी संपूिय 
समाजासबंंधीची सवयसामान्सय नवधािे करण्याची आपली आकाकं्षा असेल िर संपूिय समाजाचे प्रनिकबब पडेल 
अिा नवस्िृि प्रानिनिनधक लोकसंख्येचा अायास करिे आव यक ठरिे. त्या समाजािील एकाच गावाचा वा 
जमािीचा अायास करूि हािी आलेवया फनलिाचं्या आधारे आपवयाला संपूिय समाजाच्या सामानजक 
िरव्यवस्िेसंबंधी अनधकारािे व रास्िपिे बोलिा येिार िाही. त्याचप्रमािे समाजव्यापी नवस्िृि पि उिळ 
सँपलच्या आधारे जमा केलेली मानहिी, त्यािूि हािी आलेली फनलिे न्या समाजािील सवय 
गावसमाजािंा/जमािींिा जिीच्या ििी लाग ूहोिार िाहीि. एकंदर समाजाची जी सवयसाधारि वैनिष्ट्यपूिय 
ठेवि असेल निच्यावर प्रत्येक गावसमाजाचे/जमािीचे आपवया म्हिूि खास असलेवया वैनिष्ट्याचें कलम 
झावयानिवाय रहािार िाही. एखादा लहाि ग्रामीि गावसमाज, ककवा एखादे उच मर्भ ूिागर कें ि याचं्यापेक्षा 
एखाद्या नव्नवद्यालयार्भोविी ‘उर्भारलेवया’ िहरािली सामानजक िररचिा अिेक बाबिीि महत्त्वपूियरीत्या 
वगेळी असण्याची िर्कयिा आहे. एखाद्या समाजािील सवय गावसमाजामंध्ये, जमािींमध्ये व समाजनवर्भागामंध्ये 
काही सवयसाधारि बाबी सारख्या आढळिील हे िर्कय आहे. संपूिय समाजाचे अिा प्रकारचे गुिनविषे िोधूि 
काढण्यासाठी वापरलेवया संिोधिरीिींमुळे प्रत्येक गावसमाज/जमाि/समाजनवर्भाग याचं्या िररचिेची 
सवाि उदबोधक, लक्षिीय व कदानचत् सवाि महत्त्वाची अिी अंगे दुलय नक्षि रहाण्याचा संर्भव असिो. 
िोडर्कयाि म्हिजे, निकषाचें प्रकार व त्याचें एकेकाचे महत्त्व ही दोन्सहीही, एका नठकािाहूि दुसऱ्या नठकािी 
निराळी असण्याची िर्कयिा असिे, मग िे स्िानिक समाज काही सवयसाधारि बाबींमध्ये नकिीही इिर 
सवांसारखेच असोि. 
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१०. सामाणिक चिनििन–१ 
 

पद्धती ि प्रणक्रया 
 

लवनचकिा वा साचेबंदपिा याचें प्रमाि हे िरव्यवस्िाचें एक मूलर्भिू वैनिष्ट्य असिे. समाजािले 
एक स्िाि, पायरी वा िर यावरूि दुसऱ्या स्िािावर, पायरीवर वा िरामध्ये जाण्याची संधी असिे का व 
नकिपि असिे, अिा प्र िरूपाि हीच गोष्ट माडंिा येईल. हे जे स्िािािंर, ककवा आरोहि-अवरोहि त्याला 
सामामजक चिंनििंन म्हििाि. चलिवलिाची कारिे कोििी, ककवा उगम किाि आहे, त्याचे आकृनिबंध 
कोििे आनि त्याचें पनरिाम काय याचंा अायास सामानजक चलिवलिाच्या अायासाि येिो. चलिवलिािूि 
सुधारिा, प्रगिी सूनचि होिे असा समज प्रचनलि असला िरी, चलिवलि िीि नदिािंी होऊ िकिे हे उघड 
आहे: िे, आरोहि, अवरोहि आनि समाि पािळीवरील स्िािािंर या िीि नदिािंी घडूि येऊ िकिे. या 
िीि प्रकारच्या चलिवलिािंा, अिुिमे, ऊध्वयगामी, अधोगामी व समिल चलिवलि असे म्हििाि. 

 
संपूियपिे खुवया समाजाि, आपवयाला सवाि अनधक योग्य असलेवया स्िािाची प्राप्िी करूि 

घेण्याची प्रत्येकाला समाि संधी असिे. त्या व्यर्किीची सापेक्ष योग्यिा व त्या स्िािानवषयी त्याचंी पसंिी 
याचंाच काय िो अडसर असिो. निवाय नवनिष्ट कामासाठी आव यक असलेली योग्यिा व्यर्किीजवळ आहे 
की िाही ही गोष्ट केवळ निच्या उपजि बुनद्धमते्तिुसार ठरिे. खेरीज, कूळ/खािदाि, वनडलाचें सामानजक 
स्िाि, प्रनिक्षि वा पे्ररिात्मक संस्कार याचं्यावरूिच्या नवषमिा या गोष्टी त्या त्या व्यर्किीच्या स्वर्भावप्रकृिीस 
सवाि अिुरूप अिा स्िािावंर त्या त्या व्यर्किी जाऊि पोचण्याच्या आड येि िाहीि. 

 
उलट, संपूियपिे साचेबंद समाजाि, सामानजक संरचिा पूियपिे नचरेबंद असिे. त्यामुळे, एकदा 

एखाद्या व्यर्किीचे स्िाि निनिि झाले की निला पुढे प्रगिी करिे अिर्कय होिे. निचे स्िािही, बहुधा कोित्या 
कुळाि नििे जन्सम घेिला यावरूि ठरि असिे. अिा साचेबंद समाजाि, नवनिष्ट कुटंुबािील जन्सम, वैयस्र्किक 
मतै्री ककवा लागेबाधें अिा व्यस्र्किसापेक्ष कसोयाचं्या आधारे व्यर्किी वगेवगेळया जागी स्िािापन्न केवया 
जािाि. त्यामुळे सवय मुलािंा त्याचं्या वनडलाचं्या पािळीवर वारिािे स्िािे प्राप्ि होिाि. वनडलाचं्या 
वगेवगेळया र्भनूमका वारिािे मुलाकंडे चालि येिाि. वगेवगेळी स्िािे कोिाला िेमूि नदली जायची हे 
ठरविािा त्या स्िािसंबद्ध कामास िो लायक वा अिुरूप आहे की िाही, त्या कामाि त्याची रुची आहे की 
िाही याचंा नवचार जसा अप्रस्िुि ठरिो ििीच समाि सधंीची मूवयात्मक संकवपिाही अप्रस्िुि ठरिे. 

 
लवनचक व साचेबंद समाजाचं्या या आदिय िमुन्सयाचंी या प्रकारे व्याख्या केवयािंिर, आज व्यवहाराि 

अस्स्ित्वाि असलेले वगेवगेळे सवय समाज या दोि टोकामंध्ये कोठेिरी बसिारे असिील हे स्पष्ट आहे. 
 
णभन्नतेची उगमस्थाने 
 

सामानजक चलिवलि ही निःसंियपिे एक गंुिागंुिीची बाब आहे. कारि वर उल्लेनखलेवया िीि 
नदिािंी होिाऱ्या चलिवलिाच्या जोडीला कालमािाचे पनरमाि असिे. याचा अिय असा की, बापाचे स्िाि 
एक असेल िर मुलाचे दुसरे, हे झाले आंिर-नपढी चलिवलि. ककवा, स्विःच्याच आयुष्ट्याि मािूस एका 
स्िािावरूि दुसऱ्या स्िािावर जाऊ िकिो, हे झाले नपढी-अंिगयि चलिवलि वा व्यावसानयक चलिवलि 
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ककवा, व्यर्किींिा एका प्रकारच्या स्िािावंरूि दुसऱ्या प्रकारच्या स्िािावंर जाण्यासा ी िंागणाऱ्या काळाचा 
नपढी-अंिगयि वा आंिर-नपढी मु्दला आपि नवचाराि घेऊ िकिो. 

 
ज्या व्यापक संदभात वा संस्िापक चटकटीि चलिवलि घडूि येिे त्या संदर्भािुसार/संस्िेिुसार 

चलिवलिाच्या व्यवस्िा वगेळया होिाि. अिा रीिीिे संदर्भय हे निसरे पनरमाि होय. व्यावसानयक 
चलिवलि, िकै्षनिक चलिवलि, समाजाकडूि होिाऱ्या सवयसाधारि मूवयमापिािले चलिवलि वा 
र्भटनिक साधिसंपत्ती वा सत्ता या के्षत्रािले आरोहि-अवरोहि, अिा वगेवगेळया सामानजक संस्िा/संदर्भाच्या 
चटकटीि घडूि येिारे चलिवलि येिे अनर्भपे्रि आहे. 

 
चलिवलिाचे तंिमंि हे चलिवलिाचे चटिे पनरमाि होय. आरोपि, किृयत्वनसद्धी, 

पनरपक्विा/ज्येष्ठिा आनि वैधीकरि या चार मागांिी व्यर्किींिा सामानजक िराचं्या निडीवर स्िािे प्राप्ि 
होिाि. 

 
ज्याचें चिंनििंन होते त्याचंा एकाकं हा पाचवा पैलू होय. व्यर्किी, कुटंुब गट, िर, ककवा संपूिय 

समाज चलिवलि अिुर्भव ूिकिो. हे सवय एकाकं त्याचप्रमािे इिरही एकाकं, अायासासाठी घेिले जाऊ 
िकिाि. 

 
चलिवलिाचे सहाव ेवैनिष्ट्य असे की, स्िािबदलाचे दोि पैलू असिाि. एक वस्िुनिष्ठ व दुसरा 

आत्मनिष्ठ. वषाला ५०० डॉलर पगारवाढ हा बदलाचा वस्िुनिष्ठ पैलू झाला, िर या बदलाला अिुलक्षिू 
निमाि झालेवया र्भाविा व प्रनिनिया हा त्या बदलाचा आत्मनिष्ठ पैलू झाला. उदाहरिािय, घडूि आलेला 
बदल हा आपला उत्कषय आहे, पुढचे पाऊल आहे असे व्यर्किी माििे की िाही, बदल िी वाछंेिीय समजिे 
की िाही, ककवा िो घडविू आिण्यासाठी प्रयत्ि करावा इिका िो बदल व्यर्किीस महत्त्वाचा वाटिो की िाही, 
यासंारख्या गोष्टी हा बदलाचा आत्मनिष्ठ पैलू होय. एकच बदल पि एकास िे ऊध्वयगामी चलिवलि वाटेल 
िर दुसऱ्यास िे समिोल वाटेल, िर निसऱ्यास िे अधोगामी चलिवलि वाटेल. 

 
नवनर्भन्न चलिवलि व्यवस्िाचंी ही सवय उगमस्िािे असवयामुळे चलिवलिाचे मोजमाप हा अत्यंि 

गंुिागंुिीचा प्र ि आहे, हे स्पष्ट होईल. दोि देिामंधील चलिवलिाच्या प्रमािाचंी िुलिा करावयाची आपली 
इच्छेा असेल, िेव्हा, साधार िुलिा करिा येईल अिी नव्सिीय मानहिी/फनलिे गोळा करण्याचे काम 
नविषेच कठीि जािे. उदाहरिािय, अमेनरका व जपाि या दोि देिामंधील व्यावसानयक चलिवलिाची 
िुलिा करण्यािील अडचिी लक्षाि घ्या. िुलिा करण्यास प्रारंर्भ करण्यापूवी, कामगार वगय ककवा ब्लू-
कॉलर यासारख्या कोटी दोन्सही देिामंध्ये एकाच अिािे वापरवया जािाि हे निनिि केले पानहजे. त्या त्या 
देिाि प्रनिष्ठेचे मूवयमापि कसे केले जािे, सरासरी उत्पन्नाचे माि काय, व लोकसंख्येि त्याचें प्रमाििीर 
प्रनिनिनधत्व नकिी असे प्र ि या संदर्भाि उदर्भविाि. इिर्कया नवनर्भन्न समाजामंध्ये, या कोटींचे अिय समाि 
असिील असे गृहीि धरूि चालिे जवळपास अिर्कय असवयामुळे ब्लू-कॉलर िरािील पालकाचं्या मुलािंा 
पाढंरपेिा व्यवसायामंध्ये प्रनवष्ट होण्याच्या या दोि देिामंधील संधींची िुलिा करण्यासाठी आव यक िी 
सममूवये प्रिम प्रस्िानपि करावी लागिील आनि िंिरच मग िुलिा करिे िर्कय होईल. 

 
स्िािबदल आनि वापरलेवया कोटी या सममूवय वा समािािी आहेि की िाहीि, यानवषयी अिी 

आस्िा बाळगण्याचे प्रयोजि, वगेवगेळया देिाचं्या अंिगयि आढळिाऱ्या िटलनिक चलिवलिाचे जे अायास 
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झाले आहेि त्यावंरूि स्पष्ट होिे. उदाहरिािय, यापंैकी काही प्रमुख अायासकािंी असे गृहीिच धरले आहे 
की, अंगमेहििीच्या कामाऐवजी पाढंरपेिा काम करावयास नमळिे, ग्रामीि र्भागािूि िहरीर्भागाि स्िलािंर 
होिे, ििेावरील कामाऐवजी िहराि काम नमळिे, ही सवय ऊध्वयगामी चलिवलिाचंी उदाहरिे मािली 
जािील, म्हिजेच समाजाि संधी उपलब्ध असवयाची व समाज लवनचक ‘खुला’ असवयाची िी खूि मािली 
जाईल. ज्या समहूािील/गटािील व्यर्किींच्या जीविाि असे चलिवलि घडूि येिे, त्याचंा त्याचं्याकडे 
पहाण्याचा खास प्रानिनिनधक दृनष्टकोि काय आहे, याची पुष्ट्कळ अनधक मानहिी नमळावयानिवाय अिा 
चलिवलिावंर ऊध्वयगामी वा अधोगामी वा समिल म्हिूि, वा िून्सय चलिवलिाची उदाहरिे म्हिूिही, 
निक्कामोियब करिारी नवधािे करिा येिार िाहीि, असे याच नवषयाच्या इिर काही अायासकाचें म्हििे आहे. 

 
चलिवलिाच्या अायासािी अिेक महत्त्वाचे राजकीय प्र ि संबंनधि आहेि. एक प्र ि, स्विःचा 

उत्कषय करण्यासाठी लोकािंा उपलब्ध असिाऱ्या संधींच्या प्रमािावरूि एखादी समाजव्यवस्िा नकिी 
वाछंेिीय, मटनलक ककवा लोकिाहीवादी आहे याचे मोजमाप करण्याचा असिो. त्याला जोडूि दुसरा प्र ि 
असा की, बुनद्धवाि व्यर्किींचा काययक्षमिेिे उपयोग केवयास समाजाच्या उत्पादिक्षमिेि वाढ घडविू 
आिण्याचा, त्या समाजाची वाढ व नवकास घडविू आिण्याचा संर्भव नकिी, हा आहे. बदल घडि असिािाच 
एकीकडे सुव्यवस्िा व िािंिा व साित्य नटकनवण्याची व दुसरीकडे असंिोष व प्रक्षोर्भ याचें माि नकमाि 
पािळीवर रोखूि धरण्याची समाजाची क्षमिा नकिी हा निसरा प्र ि. राष्ट्राराष्ट्रामंधील नवषमिा आनि त्याचंा 
संर्भाव्य राजकीय पनरिाम हा एक चटिा पैलू होय. 
 
मापनाच्या समस्या 
 

चलिवलिाचे मापि करण्यािली गंुिागंुि कमी करण्यासाठी काही बाबींसबंंधी निियय घेऊि आपले 
के्षत्र सीनमि करूि घेिे आव यक आहे. १) चलिवलिाच्या कोणत्या अगंाचें/पैिंूंचे मापि कराव,े 
उदाहरिािय आर्षिक, िकै्षनिक की व्यावसानयक प्रनिष्ठा? २) कोणाच्या अनुभिाचंी नचनकत्सा करावी, 
उदाहरिािय, व्यर्किीच्या, कुटंुबाच्या, की सामानजक िराच्या? ३) कोणाकोणाची िुलिा करावी, 
उदाहरिािय, वनडलाचंी व मुलाचंी, मुलाचं्या (एका नपढीिील) निरनिराळया गटाचंी की कालटघािवया दोि 
नर्भन्न क्षिी व्यर्किींच्या त्याच एका समूहाची? ४) प्रारंभलबदू कोििा मािावा, उदाहरिािय पनहला िोकरीधंदा, 
सवाि चागंला िोकरीधंदा, की वयाच्या निसाव्या वषी जो िोकरीधंदा करीि असेल िो? ५) अखेरचा लबदू 
कोििा मािावा, उदाहरिािय, सव्त्तम िोकरीधंदा, िवेटचा िोकरीधंदा, की नवनिष्ट वयािील िोकरीधंदा? 
६) कामधंद्याचे ककवा इिर घटकाचें कोणते वगीकरि नवचाराि घ्याव े आनि नकिी नवर्भाग मािाविे, 
उदाहरिािय जिगििेसाठी केले जािारे व्यावसानयक वगीकरि की आिखी कोििे? उत्पन्नािुसार िीि, 
चार, की पाच नवर्भाग कराविे? नबगरपाढंरपेिा नव. पाढंरपेिा असा रे्भद मािावा का? निक्षिाच्या िीि, चार 
की पाच पािळया कराव्याि? ७) िकै्षनिक, आर्षिक, व्यावसानयक प्रनिष्ठा या निरनिराळया अंगािंी होिाऱ्या 
चलिवलिाचे मापि करावयाचे असेल िर, त्या सवांचा एकमित चिंनििंन मनदेशाकं करावा का, आनि 
करावयाचा झावयास िो कसा ियार करावा? ८) चलिवलिाच्या वस्िुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ, दोन्सही पनरमािाचंा 
अंिर्भाव नवश्लेषिाि असावा का? दोन्सहींचा समाविे करावयाचा झाला िर चलिवलिाचे मापि कसे कराव-े 
म्हिजे, आत्मनिष्ठ व वस्िुनिष्ठ चलिवलिाचंी निरनिराळी प्रमािे किी एकत्र करावीि? 

 
चलिवलिाच्या मापिाची एक नवनिष्ट पद्धि इिर कोित्याही पद्धिीपेक्षा अायासकाचं्या सवानधक 

पसंिीला उिरली आहे. ‘नरसेंट रेंडस इि ऑर्कयुपेििल मोनबनलटी’ [िािाली रोगोफ, ‘मरसेंि रेंड्स इन ऑक्युपेशनिं 

मोमबमिंिी’ (ग्लेंको, इनलिॉय: नध फ्री पे्रस, १९५३).] या आपवया अायासाि िािाली रोगोफ यािंी िी प्रिम वापराि 



 

 

अनुक्रमणिका 

आिली आनि निचे नववरि केले. सामानजक अंिरात्मक चलिवलि या िावािे नमस् रोगोफ याचें 
चलिवलिाचे मोजमाप ओळखले जािे आनि त्याची त्याचंी व्याख्या पुढीलप्रमािे आहे:  

 
“प्रत्यक्षाि घडूि आलेले चलिवलि आनि मुलाचा व्यवसाय-गट आनि पालकाचा व्यवसाय-गट 

याचं्याि काही संबधं िसिा िर जेवढ्ा चलिवलिाची आपि अपेक्षा बाळग ू िे चलिवलि याचं्यािले 
गुिोत्तर म्हिजे सामानजक अंिरात्मक चलिवलि. सामानजक (वगयरे्भदात्मक) अंिराचा घटक जर 
नियािील िसिा, म्हिजेच व्यावसानयक चलिवलि केवळ उपलब्धिेच्या घटकािंीच प्रर्भानवि झालेले 
असिे िर जे चलिवलि घडूि आले असिे िे अपेनक्षि चलिवलिाच्या मूवयाकंिादं्वारा व्यर्कि होिे.” [नकत्ता, 
प.ृ ३१-३२.] 

 

कु. रोगोफ याचें हे माप आंिरनपढी चलिवलि, म्हिजे वनडलाचंी नपढी व मुलाची नपढी अिा दोि 
नपढ्ाचं्या कालावधीिील चलिवलि, हे आपले लक्ष्य बिनविे ही गोष्ट स्पष्ट आहे. मोजमापाचे हे पनरिाम 
पुष्ट्कळ महत्त्वाचे असले िरी, त्यािूि पुढील मुदद्याचंा नवचार वगळला जािो: १) प्रनिष्ठा, सत्ता ककवा 
मालमत्ता याचं्या वाटपाि िदर्भव काही बदल घडूि ि येिाही दोि नपढ्ाचं्या काळाि व्यावसानयक रचिेि 
उल्लेखिीय बदल घडूि येऊ िकिाि. (२) मुलािंी त्याचं्या वनडलाबंरोबर स्विःची िुलिा केली िर जगाि 
आपि ऊध्वयगामी वाटचाल केली आहे असे वाटेल. परंिु त्यािंी िागरी व्यावसानयक रचिेिील 
आपवयासारख्या इिरािंी स्विःची िुलिा केली िर त्यािंा आपि सगळयािं खालच्या िराि असवयासारखे 
वाटू िकेल. िोडर्कयाि, एकच चलिवलि पि त्याचे दोि प्रकारे मूवयमापि होऊ िकिे. “वस्िुनिष्ठदृष्ट्या” 
जे चलिवलि ऊध्वयगामी म्हिूि अिुर्भवाला येिे िे आत्मनिष्ठ अिुर्भवाच्या दृष्टीिे, त्याच वळेी, जागीच स्स्िर 
रानहवयासारखे ककवा अधोगामी चलिवलिासारखे वाटू िकेल. (३) एकंदर चलिवलिाचे अंदाज 
बाधंण्याच्या कामी अिुिमािे सव्च म व सवाि कनिष्ठ गटाचं्या चलिवलिाचं्या अिुर्भवाचंा समाविे रोगोफच्या 
िंत्राि होऊ िकि िाही, कारि त्याचं्या व्याख्येप्रमािेच सव्च म गटािील वनडलाचं्या मुलािंा ऊध्वयगामी 
वाटचाल करिे आनि सवाि कनिष्ठ गटािील वनडलाचं्या मुलािंा अधोगामी वाटचाल करिे अिर्कय असिे. 
(४) एकाच कुटंुबािील मुलािंा चलिवलिाच्या संदर्भाि निरनिराळे अिुर्भव येण्याची िर्कयिा असिे. 
प्रचनलि मापिाि र्भावडंामंधील िम, र्भावडंामंधील अंिर, ककवा जुळया र्भावडंाचंा जन्सम या घटकाचंा प्रर्भाव 
जमेस धरूि चलिवलि मोजण्याची िरिूद या मोजमापामध्ये िाही. 

 
यापंकैी काही अडचिींमधूि मागय काढण्यासाठी युनमि व फेवडमि यािंी चलिवलिाच्या 

मोजमापाचे एक िव ेपनरमाि ियार केले आहे. त्याला त्यािंी सिगसाधारण व्यािसामयक चिंनििंनाचा 
गुणाकं (‘गोम्स’) हे िाव नदले आहे. ज्या सवय व्यर्किींचे वडील एकाच प्रकारच्या िोकरीधंद्याि होिे त्या 
व्यर्किींच्या चलिवलिाचे मापि व िुलिा या गुिाकंाच्या द्वारे करण्याि येिे. उदाहरिािय, कारकुिाचं्या 
मुलाची िुलिा इिर सवय कारकुिाचं्या मुलाबंरोबर करण्याि येिे. त्यािंिर सवय कारकुिाचं्या मुलाचं्या 
चलिवलिाचा एक सरासरी गुिाकं काढला जािो आनि प्रत्येक मुलाची या सरासरीबरोबर िुलिा करूि 
सरासरीपेक्षा अनधक चलिवलि त्याच्या बाबिीि आढळिे का? हे पहाण्याि येिे. [युनमि (फेवडमिसह), पूव्र्कि, 
प.ृ ३८०-३८१.] 

 

‘गोम्स’च्या संदर्भािही अडचिी उपस्स्िि होिािच. चलिवलिात्मक अिुर्भवाचं्या एका नवनिष्ट 
संचावर लक्ष कें निि करिाऱ्या कोित्याही गुिाकंाच्या बाबिीि त्या येिारच. ‘गोम्स’ एका प्रमाि गुिाकंाि- 
म्हिजे, एका मध्यममािापासूि झालेवया प्रमािनवचलिाचे मोजमाप करिारा गुिाकं-मोजिाि. त्यामुळे, 
कोित्याही उत्तरकत्या व्यर्किीिे प्रत्यक्षाि केलेवया वाटचालीच्या अंिराचे मापि ककवा त्याच्या व्यावसानयक 
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कनरअरच्या ओघाि उत्पादिव्यवस्िेिील वगेवगेळया स्िािापंकैी कोिकोित्या स्िािावंर त्यािे कधी िा कधी 
काम केले आहे त्याचे पिरेखाटि या दोन्सही गोष्टींिा वाव िसिो. चलिवलि मोजण्याच्या ह्या दोि रीिींमधील 
नवरोधावरूि, आपवयाला काय मोजावयाचे आहे, त्याचे मापि का करावयाचे आहे, त्याि कोिाच्या 
अिुर्भवािंा प्राधान्सय असेल, त्याचं्या अिुर्भवाचें कोििे पैलू आपि सवाि अनधक महत्त्वाचे माििो, या व अिा 
प्र िाचंी आपली उत्तरे स्पष्ट व निनिि करण्याचे महत्त्व समजूि येिे. 

 
चलिवलिाच्या मापिािील, कदानचि, सवाि अनधक गंुिागंुिीचा व ि सुटलेला प्र ि पुढीलप्रमािे 

माडंिा येईल: कोित्याही समाजािील सवय व्यर्किींच्या आयुष्ट्याि अगनिि व नवनवध प्रकारचे चलिवलि 
घडूि येि असिे. त्या सवांची अियपूिय बेरीज-वजाबाकी करूि ककवा संयोग करूि एकंदर समाजाच्या 
पािळीवर चलिवलिाचे प्रमाि व त्याचा पल्ला याचें यिािय नदग्दियि करू िकेल असा सवयसामान्सय गुिाकं 
काढण्याची रीि कोििी? ककवा, िरव्यवस्िेि अिेक नवनर्भन्न निड्यावंर व्यर्किी वगेवेगळी स्िािे एकाच वळेी 
र्भषूवीि असिे आनि ज्याचं्यावरूि निचे काही िा काही प्रकारचे चलिवलि चालू असिे त्या चलिवलिाची 
एकवट किी करावयाची व एकच गुिाकं कसा काढावयाचा? उदाहरिािय, एखादी व्यर्किी निच्या 
वनडलापेंक्षा पुष्ट्कळच अनधक प्रनिष्ठेच्या व्यवसायाि असू िकेल, परंिु निचे उत्पन्न व मालमत्ता वनडलापेंक्षा 
पुष्ट्कळच कमी असू िकेल. एका निडीवर ऊध्वयगामी चलिवलि आनि दुसऱ्या निडीवर अधोगामी वा िून्सय 
चलिवलि असेल िर या दोि चलिवलिाचंी अियपूियरीत्या एकवट किी करावयाची? सध्या िरी या 
प्र िाला समाधािकारक उत्तर िाही. अियपूिय असा एकवट-गुिाकं काढण्याची एक संर्भाव्य रीि पुढीलप्रमािे 
गट पाडण्याची असू िकेल: (१) सगळया निड्यावंर ऊध्वयगामी, चलिवलि असिाऱ्या व्यर्किींचा एक गट; 
(२) सगळया निड्यावंर िून्सय चलिवलि असिाऱ्याचंा दुसरा गट; (३) सगळया पायऱ्यावंर अधोगामी 
चलिवलि असिाऱ्याचंा निसरा गट. निवाय वगेवगेळया निड्यावंर ऊध्वयगामी, अधोगामी, आनि िून्सय 
यापंकैी कोित्यािरी प्रकारचे चलिवलि असलेवया व्यर्किींचे, वगेवगेळया अियपूिय संनमश्रिाचें, इिर अिेक 
गट ियार कराव ेलागिील. 

 
िरव्यवस्िेिील वगेवगेळया प्रकारच्या निड्याचं्या बाबिीि चलिवलिाचे प्रमाि जेिे नर्भन्न नर्भन्न 

असिे, ककवा लोकसंख्येच्या वगेवगेळया नवर्भागाचंी चलिवलिाची अिुर्भिूी जेिे महत्त्वपूियरीत्या वगेळी 
असिे अिा समाजाि संपूिय समाजाच्या पािळीवरील अिुर्भवाचें वगीकरि वा मोजमाप करण्याचा प्रयत्ि 
केवयास अिाि हाच प्र ि निमाि होिो. युनमि आनि फेवडमि यािंी प्युएट् नरकोि केलेवया अायासावरूि 
त्यािंा असे आढळूि आले की, निरनिराळया व्यावसानयक िराचें प्रत्यक्ष अिुर्भव फारच नवनर्भन्न होिे. 
उदाहरिािय, इिर देिाचं्या िुलिेिे िेिे कामगारवगािील मुलाचें वनरष्ठ दजाच्या िोकऱ्यामंधील प्रविेाचे 
प्रमाि सापेक्षिः खूप अनधक होिे. उलट, चलिवलिाद्वारे संपूिय कामगार वगयच्या वगय मध्यमवगाि प्रनवष्ट 
होण्याच्या दृष्टीिे प्युएट् नरकोची वाटचाल इिर देिािंी िुलिा करिा फारच मंद आहे. पनहवया प्रकारच्या 
चलिवलिाच्या िमवारीि प्युएट् नरकोचा िमाकं बराच वरचा लागिो, िर दुसऱ्या प्रकारच्या 
चलिवलिाच्या बाबिीि िवेटी िवेटी लागिो. एकाच समाजािील या दोि नवर्भागाचंी चलिवलिाची नर्भन्न 
प्रमािे एकवटूि त्यािंा अियपूिय असा एकच गुिाकं कसा द्यावयाचा? 

 
युनमि व फेवडमि यािंी निष्ट्कषय काढला की, असा कोििाही एकवट गुिाकं काढिे निरियक 

ठरेल. प्रत्येक संर्भाव्य चलिवलिाच्या कोटीची दुसऱ्या देिािील िुवयबल कोटीबरोबर िुलिा करिेच 
उनचि ठरेल. त्यािुसार, आपि पुढीलप्रमािे नवधािे करू िकू. अ देिािील कनिष्ठ मध्यमवगािील 
व्यर्किींच्या उच म मध्यमवगीय व्यवसायामंधील प्रविेाचे प्रमाि देिािील कनिष्ठ मध्यम वगापेक्षा अनधक होिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

परंिु, नर्भन्न अिुर्भवाचंी अियपूिय रीिीिे एकवट करण्याची काही रीि िोधूि काढेपाविेो, अ देिाि ब देिापेक्षा 
चलिवलिाच्या अनधक सधंी उपलब्ध आहेि असे सवयसाधारि नवधाि आपि करू िकिार िाही. 

 
चिनििनाचे काही अनुभिप्रामाण्यणनष्ठ अभ्यास 
 

अमेनरका अद्यापही किृयत्ववाि मािसाला मुर्कि व मुबलक संधी देिारा देि आहे की िाही याब्दललची 
फनलिे व मिे याचं्याि एकवार्कयिा िाही हे लक्षाि ठेविे महत्त्वाचे आहे. िरी रोगोफ याचं्या अायासावरूि 
हािी येिारे काही सवयसाधारि निष्ट्कषय मििीय आहेि. त्यािील काही महत्त्वाचे निष्ट्कषय पुढीलप्रमािे आहेि:  

 
१) वनडलाचंाच व्यवसाय मुलेही करिील ही िर्कयिा १९१० मध्ये होिी नििर्कयाच प्रमािाि िी १९४० 

मध्येही होिी; प्रत्यक्ष चलिवलिाचे सरासरी प्रमाि अपेनक्षि चलिवलिाच्या २० टके्क कमी होिे. 
२) प्रारंर्भकबदूवर चलिवलि फार मोठ्या प्रमािाि अवलंबूि िव्हिे. परंिु, मुले कोठवर जाऊि 

पोचिील ही गोष्ट प्रारंर्भकबदूवर निनििपिे अवलंबिू होिी. 
३) कोििाही एक मुलगा घेिला िरी िो वनडलाचंाच व्यवसाय वा िोकरीधंदा करील ही िर्कयिा 

सवाि अनधक होिी. त्याच्या खालोखाल, पाढंरपेि े व्यावसानयक, मालक, नविेिे, वा कारकूि 
याचं्याबाबिीि वनडलाचं्या िोकरीधंद्यापेक्षा दुसऱ्या पेिाि मुले निरिील ही िर्कयिा सवाि अनधक होिी. 

 
िोडर्कयाि, मुले आपवया वनडलाचं्या व्यवसायाखेरीज इिर व्यवसायाि निरिील ही िर्कयिा, इिर 

कोित्याही मुलािंी िुलिा करिा, वर उल्लखे केलेवया व्यवसायाि ज्याचें वडील होिे त्या मुलाचं्या बाबिीि 
सवाि अनधक होिी. [रोगोफ, पूव्र्कि.] 

 

सवय देिाचा एकंदर नवचार करिा, व्यावसानयक चलिवलिाचे प्रमाि या दोि काळािं सारखेच होिे; 
अमेनरकि समाज १९१० मध्ये होिा त्यापेक्षा १९४० मध्ये चलिवलिाच्या दृष्टीिे अनधक ककवा कमी ‘खुला’ 
िव्हिा, असा सवयसाधारि निष्ट्कषय अायासािूि हािी येिाऱ्या वगेवगेळया फनलिावंरूि सूनचि होिो असे 
रोगोफ याचें मि आहे. 

 
या निष्ट्कषाला इिर अायासामंधूिही दुजोरा नमळिो. उदाहरिािय, एस्. एम्. नलप्सेट व आर. 

बेंनडर्कस यािंी “सोिल मोनबलीटी इि इंडस्स्रयल सोसायटी” [एस्. एम्. नलप्सेट व आर. बेंनडर्कस, सोशिं मोमबमिंिी इन 

इंडल्स्रयिं सोसायिी (बकय ली, कॅनलफोर्षिया: युनिव्हर्षसटी ऑफ कॅनलफोर्षिया पे्रस, १९६०).] या आपवया अायासाि रोगोफ याचं्या 
फनलिाचंा उल्लखे करूि पुढे म्हटले आहे की, त्यािंी स्विः जमा केलेवया पुराव्यावरूि पुढील निष्ट्कषय काढिे 
योग्य ठरेल: “निरनिराळया पानिमात्त्य औद्योनगक समाजामंध्ये सामानजक चलिवलिाचा एकूि आकृनिबधं 
जवळजवळ एकसारखा आहे.” 

 
नलप्सेट व बेंनडर्कस यािंा असेही वाटिे की, पानिमात्त्य समाजामंध्ये चलिवलिाचे आकृनिबंध 

मूवयप्रिालीमधील फरकािंी निधानरि होण्यापेक्षा त्या त्या समाजाच्या व्यवसायात्मक संरचिेिे निधानरि 
झालेले आढळिाि. त्याचें अिुमाि असे आहे की, “कनिष्ठ दजाच्या सवय व्यर्किींमध्ये उच म स्िािावंर आरोहि 
करण्याची इच्छेा स्वर्भाविःच असिे… जेव्हा जेव्हा संधी नमळिे िेव्हा िेव्हा आपले समाजािील स्िाि (व 
आत्म-मूवयमापि) सुधारण्याचा, उंचावण्याचा व्यर्किी व गट प्रयत्ि करिाि.” [नकत्ता, पृ. ७३.] 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

या फनलिावंरूि एकंदर निष्ट्पत्ती अिी होिे की, पूवीच्या युरोनपयि औद्योनगक समाजापेंक्षा अमेनरका 
हा देि आिा चलिवलिाची अनधक संधी असलेला देि रानहलेला िाही. उलट, प्रमुख औद्योनगक देिामंध्ये 
चलिवलिाची संधी जवळजवळ समाि असवयाचे आढळूि येिे. 

 
चिनििन  णनधाणरत करिारे काही घटक 
 

चलिवलि निधानरि करिाऱ्या घटकाचंी अनधक यिािय समज करूि घेण्याच्या प्रयत्िाि िॉमस 
फॉर्कस व एस.एम. नमलर यािंी अमेनरका, पनिम जमयिी, जपाि इत्यादी बारा देिामंधील दोि नपढ्ामंधील 
व्यावसानयक चलिवलिाचा अायास केला. अंगमेहििीच्या श्रनमक व्यवसायामंधूि पाढंरपेिा नबगर-श्रनमक 
व्यवसायामंध्ये प्रविे करिे (वा उलट नदििेे वाटचाल करिे) अिी व्यावसानयक चलिवलिाची व्याख्या 
त्यािंी केली. त्यािंी काढलेले काही निष्ट्कषय पुढीलप्रमािे होिे: 

 
१) आर्षिक घटक महत्त्वाचे असले िरी, चलिवलि निधानरि करिारे िे अजोड वा अनद्विीय 

महत्त्वाचे घटक िाहीि, आनि िे आडवळिािेच कायास्न्सवि होिाि. 
२) िरीरश्रमाच्या व्यवसायामंधूि ऊध्वयगामी चलिवलि घडविू आििारा सगळयािं महत्त्वाचा 

एकच एक निधारक घटक िालेय-प्रविे हा आहे. 
३) िरीरश्रमाच्या व्यवसायाबंाहेर चलिवलि साधिे वा ि साधिे यावर राजकीय स्िैयय व 

पुरुषािाची व नसद्धीची पे्ररिा याचंा प्रत्यक्षपिे पनरिाम होिो, असे म्हििे िर्कय िाही.  
४) िहरीकरि ककवा एकूि राष्ट्रीय उत्पादिाची कसोटी लाविू ठरनवलेली आर्षिक नवकासाची 

पािळी यािंा ऊध्वयगामी चलिवलिाच्या दृष्टीिे महत्त्वाचे स्िाि आहे, असे आढळूि येि िाही. 
५) आर्षिक नवकासाची पािळी जेवढी उच म िेवढे अधोगामी चलिवलिाचे प्रमाि कमी आढळिे.  
६) िहरीकरि व राजकीय स्िैयय याचें प्रमाि नजिके अनधक िेवढे नबगर-श्रनमक व्यवसायामंधूि 

अंगमेहििीच्या श्रनमक व्यवसायाकंडील अधोगामी चलिवलि जास्ि.  
७) किृयत्वनसद्धीची पे्ररिा ककवा िालेय प्रविे याचंा अधोगामी चलिवलिािी महत्त्वाचा 

अन्सयोन्सयसंबधं आढळूि येि िाही. 
८) चलिवलिाच्या बाबिीि देिादेिामंध्ये जी नवनर्भन्निा आढळूि येिे त्याचे स्पष्टीकरि 

प्राधान्सयेकरूि एकूि राष्ट्रीय उत्पादि, िालेय प्रविे, राजकीय स्िैयय, िहरीकरि, व किृयत्वनसद्धीची पे्ररिा 
या पाच चल घटकाचं्या एकनत्रि पनरिामामंध्ये नमळिे. [िॉमस जी. फॉर्कस व एस. एम. नमलर, “इकॉिॉनमक पोनलनटकल अँड 
सोिल नडटरनमिन्सटस ऑफ मोनबनलटी: ॲि इंटरिॅििल िॉस-सेर्कििल, ॲिॅनलनसस”, ॲक्िा सोमशऑिंॉमजका (१९६५), ९: ७६-९३.] 

 

व्यवसाय व आर्षिक नवकास या नवषयाच्या इिर अायासकािंी, िररचिा आनि चलिवलि याचं्यािी 
निगनडि चल घटकाचं्या गंुिागंुिीच्या परस्पर-संबंधावंर र्भर नदला आहे. उदाहरिािय, नववबटय मूर यािंी 
म्हटले आहे की, [नववबटय मूर, “चेंजेस इि ऑर्कयुपेििल स्रर्कचसय”, सोिल स्रर्कचर अँड सोिल मोनबनलटी इि इकॉिॉनमक डेव्हलपमेंट या 

नवषयावर सोिल सायन्सस नरसचय कटस्न्ससलिे ३० जािेवारी १९६४ रोजी घेिलेवया पनरषदेसाठी ियार केलेला निबंध.] व्यवसायाचं्या 
संरचिेिील बदलामुंळे घडूि येिाऱ्या चलिवलिाचे श्रेय इिर घटकामंध्ये नवर्भागूि देण्याचे काम खरोखरीच 
अियपूिय व मोलाचे असेलही कदानचि; पि वस्िुिः, औद्योनगक समाजामंधील बहुिेक चलिवलि 
व्यावसानयक संरचिेिील बदलामुंळेच घडूि येिे, संधी ककवा पे्ररिा याचं्या वाटपािील बदलामुंळे घडूि येि 
िाही अिी िर्कयिा आहे. पि, त्याचबरोबर हेही लक्षाि ठेवले पानहजे की, व्यावसानयक संरचिेि अनधक, 
िविव्या जागा निमाि करण्याि आवया िरी, त्याचंा फायदा उठनवण्याच्या दृष्टीिे योग्य मूवये, पे्ररिा व 
कुिलिा असलेवया व्यर्किी असवयानिवाय चलिवलिाच्या दृष्टीिे त्याचंा फारसा प्रर्भाव पडिार िाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 

चलिवलिाच्या वाढलेवया संधींचा समाजाच्या दृष्टीिे अनधकािं अनधक फायदा करूि घेिला 
जावयाचा असेल िर कोित्या िमािे पावले उचलली जायला हवीि, त्यासंबधंी कोििी िीिी अवलंबावयास 
हवी त्यासंबधंीचा िोध हा चलिवलिनवषयक संिोधिाचा एक आव यक र्भाग आहे. 

 
चिनििनाचे काही पणरिाम 
 

समाजाि पुरुषािाच्या वाटा खुवया होिे, ककवा िव्या नदििेे आर्षिक नवकास घडूि येिे, ही गोष्ट 
िव्या प्रकारच्या आर्षिक साहसाचं्या संदर्भाि व्यर्किींच्या नठकािी किृयत्वनसद्धीची प्रबळ कामिा उपस्स्िि 
असण्यावर अवलंबिू असिे हा नसद्धािं सध्या बराच लोकनप्रय आहे. 

 
या के्षत्रािील पायार्भरिीचे कायय डेस्व्हड मकॅ्स्र्कललंड यािंी केले. [डेस्व्हड मकँ्स्र्कललंड, मद अचील्व्हंग सोसायिी, 

(कप्रस्टि, एन्. जे. व्हॅि िॉस्रॅड, १९६१).] त्यािंी असे प्रमेय माडंले की, “किृयत्वनसद्धीची गरज” या संकवपिेि अिुस्यूि 
असलेली वृत्ती एखाद्या समाजाि नजिकी अनधक आढळूि येिे नििका त्या समाजाचा नवकास; या वृत्तीच्या 
कमीअनधक अस्स्ित्वािुसार दोि देिाचं्या आर्षिक नवकासाच्या वगेाि नििायक फरक घडूि येिो. कारि 
“किृयत्वनसद्धीची गरज उच म प्रमािाि अस्स्ित्वाि असली िर आर्षिक नवकास घडूि येण्यासाठी लोकािंी 
आपापसािील व्यवहाराच्या संदर्भाि जी र्भनूमका पार पाडिे अियिास्त्रज्ञ, इनिहासकार व समाजिास्त्रज्ञ यािंी 
आव यक मािले आहे िी र्भनूमका यिस्वीपिे पार पाडण्यासाठी आव यक िसे व्यवहार बहुिािंी 
त्याचं्याकडूि घडिाि.” 

 
आर्षिक नवकासाि मािसिास्त्रीय स्वरूपाचे व मिोवृत्तींिी संबनंधि चल घटकाचंा हािर्भार या 

नवषयाि रस असिाऱ्याचं्यामध्ये मकॅ्स्र्कललंड याचंा हा नसद्धािं बराच लोकनप्रय आहे; िरीदेखील, 
संर्भाव्यिाचं्या स्पष्टीकरिासाठी नहिसंबधं, मूवये व गरजा या घटकाचंा आधार घेण्यापूवी सामानजक 
संरचिात्मक वैनिष्ट्याचं्या अंगािंी बदलाचें स्पष्टीकरि करिे अिेक समाजिास्त्रज्ञािंा अनधक पसंि पडिे. 
िसेच हेही अगदी स्पष्ट आहे की, कोित्याही समाजािील सवयसाधारि संरचिात्मक व्यवस्िा आनि त्या 
संरचिेि आपवया वायाला येिाऱ्या र्भनूमका पार पाडिाऱ्या व्यर्किींची मूवये, त्याचं्या मिोवृत्ती, आनि त्याचें 
नहिसबंंध याचं्याि निकटचा संबंध असिो. या संबधंापंैकी बऱ्याच संबंधाचंी अिेक अायासकािंी नचनकत्सा 
केली आहे, आनि या के्षत्रािील आढळाचंी उदाहरिे पुढे नदली आहेि. 

 
उदारमतिादी णिरुद्ध पुरािमतिादी णिचारसरिी 
 

अमेनरकेि, मध्यमवगाि िव्यािे प्रविे केलेले लोक, त्या वगाि जन्समाला आलेवयापेंक्षा, अनधक 
पुरािमिवादी (काँझव्हेनटव्ह) असिाि; उलट, युरोनपयि देिाचं्या अायासावरूि नदसूि येिे की, िेिे 
दुसऱ्या प्रकारचे लोक पनहवयापेक्षा अनधक पुरािमिवादी असिाि. मात्र अधोगामी चलिवलिािी संबद्ध 
वियि सवय देिामंध्ये बरेचसे सारखे असिे. अवरोहिाचा पनरिाम म्हिूि एखाद्या वगाि येऊि पडलेले िवीि 
सर्भासद त्या वगािील दीघयकालीि सर्भासदापेंक्षा अनधक सिाििी वळिािे मिदाि करिाि. [आर. बेंनडर्कस व 
एस. एम. नलप्सेट, पूव्र्कि, पृ. ७३-७४.] 

 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

नागणरक स्िातांत्रयाांबद्दिचे दृणष्टकोन 
 

ज्या महानवद्यालयीि नवद्याथयांचे पालक ब्लू कॉलर वगािील असिाि िे नवद्यािी पाढंरपेिा 
व्यावसानयक, व्यवस्िापक व अनधकारी याचं्या मुलापेंक्षा िागनरक स्वािंत्र्याचं्या संदर्भाि वृत्तीिे अनधक 
उदारमिवादी वृत्तीचे असण्याची िर्कयिा असिे. परंिु कारकूि, नविेिे ककवा नकरकोळ 
व्यापारी/धंदेवाईकाचं्या महानवद्यालयािील मुलापेंक्षा पाढंरपेि ेव्यावसानयक, व्यवस्िापक व अनधकारी याचंी 
मुले, कॉलेजच्या पनहवया दोि वषांि िरी, अनधक उदारमिवादी असण्याची िर्कयिा असिे. ब्लू कॉलर 
नवद्याथयांचे ‘महानवद्यालयीि नवद्यािी’ या िव्या व उच म स्िािावर जे आरोहि होिे त्यावर र्भर आहे. [हिाि सी. 
सेस्ववि व वॉरेि ओ. हेगस्रॉम, “नडटरनमिंटस ऑफ सपोटय फॉर नसस्व्हल नलबटीज,” मिमिश जनगिं ऑफ सोमशऑिंॉजी (माचय १९६०) XI : ५१-
७३.] 

 
कौटुांणबक सांघट्टन 
 

िारीनरक कष्टाची कामे करिाऱ्या व कमी चलिवलि असलेवया व्यर्किींच्या बाबिीि िात्यािील 
व्यर्किींबरोबर मोठ्या प्रमािावर रे्भटीगाठींची िर्कयिा बहुधा अगदी कमी असिे, िसेच आपवया पेठेिील वा 
अन्सय सावयजनिक संस्िा/संघटिा याचं्यािी त्याचें संबंध अगदी कमी असिाि. उलट ज्या व्यर्किी उच मवगीय 
असिाि आनि निवाय त्या र्भागाि स्स्िरपिे रहाि असिाि त्याचंा िात्यागोत्याच्या पानरवानरक जीविाि 
िसेच पेठेिील संस्िा/संघटिामंध्ये सवाि जास्ि सहर्भाग असिो. ऊध्वयगामी व अधोगामी चलिवलि 
करिाऱ्या गटाचंा सहर्भाग या दोि टोकामंध्ये कोठेिरी असिो. [युनजि नलटवाक “ऑर्कयुपेििल मोनबनलटी ॲड एर्कस्टेंडेड 
फॅनमली कोनहजि” अमेमरकन सोमशऑिंॉमजकिं मरव्ह्य ू(ऑर्कटोबर १९६०), २५ : १,९-२१]  

 
िगीय प्रिािी 
 

अधोगामी चलिवलि अिुर्भविाऱ्या गटािील व्यर्किी िरव्यवस्िेसंबधंीच्या मूवयाचं्या व श्रद्धाचं्या 
बाबिीि इिरापेंक्षा अनधक सिाििी असिाि. त्या कामगार वगािी एकरूप होण्यास िकार देिाि. त्याचंी 
‘खुवया’ स्वरूपाच्या वगीय समाजव्यवस्िेवर श्रद्धा असिे. पात्रिा नसद्ध करिे हा वगीय निडीवर वरचे स्िाि 
प्राप्ि करूि घेण्याचा योग्य मागय होय अिी त्याचंी श्रद्धा असिे. स्विःला मध्यम वगाि स्िाि नमळाव ेअिी 
त्यािंा महत्त्वाकाकं्षा असिे, आनि आपली मुले मध्यमवगाि स्िाि नमळविील अिी त्याचंी अपेक्षा असिे. 
[हॅरॉवड नवलेन्सस्की अँड ह्य ू एडवडयस, “द स्स्कडर-आयनडऑलॉनजकल ॲडजस्टमेंटस इि डाऊिवडय मोबाईल वकय सय” अमेमरकन 
सोमशऑिंॉमजकिं मरव्ह्य ू(एनप्रल १९४९), २४ : २, २१५-२३१.] 

 
कौटुांणबक पार्श्यभूमी 

चलिवलिाच्या दृष्टीिे ज्या नस्त्रया नविषे यिस्वी आढळवया, त्याचं्यािं ज्यािंी बालपिाि 
आईवनडलाकंडूि व एकूि समाजाकडूि अव्हेरवयाचा अिुर्भव घेिलेला होिा अिाचें प्रमाि बरेच अनधक 
होिे. निवाय अिा नस्त्रयाचं्या बाबिीि प्रटढपिािही समाजापासूि अलग पडण्याकडे कल आढळूि आला 
आनि त्याचं्याि मिोनवकारजन्सय िारीनरक आजारपिाचे प्रमािही महत्त्वपूिय रीिीिे अनधक आढळले. [एव्हनलि 
एनलस, “अपवडय सोिल मोनबनलटी अमंग अन्मॅरीड कनरअर वुइमेि”, अमेमरकन सोमशऑिंॉमजकिं मरव्ह्य ू(ऑर्कटोबर १९५२), १७ : ५, ५५९-५६२.]  

 
मानणसक आिार 
 

नकरकोळ व्यापारी/धंदेवाईक, कारकूि व कसबी िारीनरक श्रम करिाऱ्या कामगाराचंा समाविे 
असलेवया सामानजक वगािील बहुसंख्य मुले माध्यनमक िालािं परीक्षा उत्तीिय झालेली असिाि. अिामंध्ये, 



 

 

अनुक्रमणिका 

“सामानजक चलिवलि व मािनसक आजार याि निराळा आंिरसंबधं आढळूि येिो. या िीि गटामंध्ये 
मिोनवकृिींपासूि मुर्कि असलेवया ‘िॉमयल’ व्यर्किींच्या जीविाि सवाि कमी चलिवलि आढळले, िर 
स्स्कझोनफ्रनिक (नवकृि) व्यर्किींच्या जीविाि सवाि अनधक चलिवलि आढळूि आले. यावरूि, वगीय 
नवर्भागिीिील वरूि निसऱ्या िरािील व्यर्किीच्या जीविािील चलिवलि आनि मािनसक आजाराची 
गंर्भीरिा याि सहसंबंध सूनचि होिो. [ए. बी. होकलगिडे, आर. एनलस, व इ. नकरबाय, “सोिल मोनबनलटी अँड मेंटल इलिेस,” 
अमेमरकन सोमशऑिंॉमजकिं मरव्ह्य,ू (ऑर्कटोबर १९५४) १९ : ५, ५७७ -५८३.] 

 

याच अायासावरूि असे सूनचि होिे की, संपूियपिे नबिकसबी व निमकसबी कामगाराचंा समाविे 
असलेवया पाचव्या िरािील व्यर्किींचे निक्षि जास्िीि जास्ि प्रािनमक पािळीपयंि झालेले असिे; 
अिामंध्ये, मिोगंडािंी पछेाडलेवया व्यर्किींिी आपवया जीविािील साधलेवया ऊध्वयगामी चलिवलिाचे 
प्रमाि निरोगी व्यर्किींच्या िुलिेि खूप अनधक असिे. परंिु निरोगी व स्स्कझोनफ्रनिक याचं्या जीविािील 
चलिवलिाि मात्र काही फरक िसिो. 

 
आांतरिमातीय पूियग्रह 
 

निकागोमधील १५० माजी सैनिकाचंा अायास केला असिा बेटेलहॅम व जॅिोनवत्झ यािंा असे 
आढळूि आले की, अधोगामी चलिवलि अिुर्भविाऱ्या गटाि निग्रोनवरोधी िीव्रिम र्भाविा कें निि झालेवया 
होत्या, आनि ऊध्वयगामी चलिवलि अिुर्भविारा गट सवाि कमी पूवयग्रहदूनषि होिा. उलट, सामानजक 
स्िािाच्या बाबिीि ज्यािंी कोििाही चढउिार अिुर्भवला िव्हिा िे या दोि टोकाचं्या मध्ये होिे, परंिु दोन्सही 
गटापेंक्षा निराळे होिे. [बूिो बेटेलहॅम व मॉनरस जॅिोनबत्झ. डायिॅनमर्कस ऑफ पे्रज्युनडस (न्सयूयॉकय : हापयर अँड ब्रदसय, १९५०).]  

 
निग्रो व गोरे याचं्यािील वियरे्भद नमटावा यानवषयीच्या मिोवृत्तींब्दलल युनमि व कॉनलन्सस यािंा 

आढळूि आले की, वियरे्भद नमटवावा या पक्षाला अिुकूल असिाऱ्याचंा िम पुढीलप्रमािे होिा: 
 

मनोिृत्ती सामामजक स्िान 

१. अगदी ियार उच म स्िािी दोि नपढ्ा नवरानजि 
( नपिा व पुत्र) 

२. उच म िम उच म स्िािी एक नपढी नवरानजि 
( नपिा कनिष्ठ, पुत्र उच म) 

३. कनिष्ठ िम उच म स्िािी एक नपढी नवरानजि 
( नपिा उच म, पुत्र कनिष्ठ) 

४. कमीि कमी ियार कनिष्ठ स्िािावर दोि नपढ्ा नवरानजि 
( नपिा व पुत्र) 

 
उच म व कनिष्ठ स्िािावंर स्स्िर असलेवयाचं्या नठकािी वियरे्भद मोडूि काढण्यावरूि दोि टोकाच्या 

मिोवृत्ती प्रकट होिािा आढळिाि. ऊध्वयगामी व अधोगामी चलिवलि अिुर्भविाऱ्याचं्या मिोवृत्ती दोि 
टोकाच्या दरम्याि आढळिाि. [मेस्ववि एम्. युनमि व रे सी. कॉनलन्सस, ज्यु., “स्टेटस, मोनबलीटी, अँड ॲिोमी : ए स्टडी इि रेडीिेस 
फॉर डीसेनग्रगेिि,” मिमिश जनगिं ऑफ सोमशऑिंॉजी (सप्टेंबर १९५९), १० : ३, २५३-२७६.]  

  



 

 

अनुक्रमणिका 

नसववरस्टैि व सीमि यािंी [फे्रड बी. नसवव्हरस्टैि व मेस्ववि सीमि, “सोिल मोनबलीटी अँड पे्रज्युनडस,” अमेमरकन जनगिं 

ऑफ सोमशऑिंॉजी (िोव्हेंबर १९५९), ६५ : ३, २५८-२६४.] फनलिाचंा एक वगेळाच संच सादर केला आहे. एखाद्या 
व्यर्किीची ज्यू व निग्रो ह्याचं्यासबंंधी वृत्ती काय राहील ही गोष्ट चलिवलिाच्या बाबिीि त्या व्यर्किीची 
आत्मािुर्भिूी काय आहे त्यावर अवलंबूि असिे. आहोि त्या स्िािी राहूि त्या स्िािािंगयि किृयत्वनसद्धी 
करावी याि समाधाि असण्याऐवजी, स्िाि उंचावण्याच्या स्वरूपाचे चलिवलि साधण्याची इच्छेा प्रबळ 
असिे िेव्हा मिोवृत्तींवर पडिाऱ्या या स्वािुर्भिूीच्या प्रर्भावाि कोििे फेरबदल घडूि येिाि िे िोधूि 
काढण्याि त्यािंा आस्िा होिी. त्यािंा असे आढळूि आले की, चलिवलिसंमुख गट हा (स्िािािंगयि) 
किृयत्वनसद्धी संमुख गटापेक्षा अनधक पूवयग्रहदूनषि असिो, मग त्याची चलिवलिनवषयक अिुर्भिूी म्हिजे 
प्रत्यक्ष केलेवया वाटचालीचा इनिहास काहीही असो. त्यािही जे चलिवलिानवषयी आग्रही असिाि ककवा 
सामानजक दजानवषयी ज्याचं्या नठकािी िीव्र र्भाि आढळिे परंिु जे स्िािभ्रष्ट झालेले असिाि- म्हिजे 
ज्याचं्या वायाला अधोगामी चलिवलि आलेले असिे- िे सवाि अनधक पूवयग्रह बाळगिारे असिाि. त्याच्या 
उलट, ज्यािंी प्रत्यक्षाि अधोगामी चलिवलि अिुर्भवलेले होिे पि चलिवलिास फार महत्त्व देण्याचा 
ज्याचंा मिोकपड िव्हिा त्याचं्या नठकािी फार कमी पूवयग्रह आढळला. निवाय, किृयत्वनसद्धीवर र्भर 
असलेवया, ऊध्वयगामी चलिवलि अिुर्भविाऱ्या व्यर्किींच्या नठकािी पूवयग्रहाचे प्रमाि सवाि कमी आढळले. 
अिा व्यर्किींचे लक्ष आपवया कामाि/िोकरीि नविषे नसद्धी गाठण्यावर कें निि झालेले असिे, पि त्या 
किृयत्वनसद्धीचा पनरिाम म्हििू िे योगायोगािे उच मस्िािी चढूि जािाि, ऊध्वयगामी चलिवलि अिुर्भविाि. 

 
व्यािसाणयक मूवयमापन ि समाधान 
 

ऊध्वयगामी चलिवलि अिुर्भविाऱ्या व्यर्किी ज्या िव्या व्यावसानयक गटाि प्रनवष्ट होिाि त्या गटािे 
जर त्याचें चटकि स्वागि केले, त्यािंा आपलेसे केले िर त्या गटाचा अत्यिं अनर्भनिविेािे पुरस्कार िे 
करिील असा संर्भव असिो. कोित्याही चलिवलिािूि नवस्कनळिपिा निमाि होिो, काही मोडिोड होिे. 
पि जर िवागिाचें चागंले व चटकि स्वागि झाले िर याचंा आघाि कमीिकमी होिो. “परंिु जुन्सया 
सर्भासदाकंडूि त्यािंा सामानजक स्वीकृिी नमळाली िाही िर आधीच्या अिुकूल मिोर्भनूमकेनवरुद्ध प्रनिनिया 
होऊि िव्या व्यावसानयक गटाचे मिोमि अवमूवयि करूि… िे आपली जुळविूक करूि घेिाि.” [पीटर एम. 
ब्लाऊ, “ऑर्कयुपेििल बायस अँड मोनबनलटी “, अमेमरकन सोमशऑिंॉमजकिं मरव्ह्य ू(ऑगस्ट १९५७), २२ : ४, ३९२-३९९.] 

 

निरनिराळया अायासकािंी चलिवलिाच्या के्षत्राि केलेवया संिोधिािंी चलिवलिाचे जे नर्भन्न नर्भन्न 
पनरिाम िोंदनवले त्याचंी उदाहरिे देण्यासाठी आनि निष्ट्कषांमधील नवनर्भन्निा दाखनवण्यासाठी वरील 
फनलिे सादर केली आहेि. ज्या समाजाि सामानजक स्िािाला महत्त्व असिे त्या समाजाि चलिवलिाचा 
अिुर्भव हा काही प्रमािाि नवध्वसंिात्मक आघाि करिो, अिी या फनलिापंासूि सवयसामान्सय निष्ट्पत्ती निघिे 
असे म्हििा येईल. अिा समाजाि व्यर्किी आपवया स्िािानवषयी आग्रही असिे, िी स्िािाला अिी महत्त्व 
देिे आनि पनरिामी चढउिार म्हिजेच चलिवलि अिुर्भविारी व्यर्किी कचिाग्रस्ि असिे हे त्याचे कारि असू 
िकेल. ककवा चलिवलिाचा पनरिाम म्हिूि िी ज्या िवीि गटाि जािे-मग िो वरचा असो ककवा खालचा- 
त्याच्यािी यिस्वी रीिीिे जमविू घेण्यास िी असमिय ठरिे हे याचे कारि असू िकेल. िसेच, असेही आढळिे 
की, ऊध्वयगामी चलिवलिापेक्षा अधोगामी चलिवलि हे िे अिुर्भविाऱ्या व्यर्किीवर पुष्ट्कळ अनधक प्रमािाि 
िकारात्मक, म्हिजे त्याच्या मिोवृत्ती महत्त्वपूियरीत्या अिुदार व संकुनचि बिनविारा प्रर्भाव पाडील अिी 
धारिा या नवषयावरील बहुिािं सानहत्याि आढळिे. व्यावसानयक के्षत्रािील किृयत्वनसद्धी आनि िदिुषंनगक 
इिर गोष्टींिा प्रनिष्ठा प्रदाि करण्याचे निकष म्हिूि ठािीव स्वरूपाि मान्सयिा देिाऱ्या आनि या निकषावंर 
व्यर्किीचे मूवयमापि करण्यावर र्भर देिाऱ्या समाजाि प्रनिष्ठेला फार महत्त्व असिे या धारिेिी िी जुळिारी 
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आहे. ज्या किृयत्वनसद्धीवर संस्कृिी इिका जोर देिे निचे ऊध्वयगामी चलिवलि हे द्योिक असवयािे, 
ऊध्वयगामी चलिवलिाचे व्यर्किीच्या मिोवृत्तींवर र्भावात्मक, म्हिजे मिोवृत्ती अनधक उदार व नविाल 
बिनविारा पनरिाम होईल अिीच आपि अपेक्षा केली पानहजे. 

 
पणरिामाांमधीि देशोदेशींची णिणभन्नता 
 

पृिगात्म परंपरा असलेवया देिामंध्ये चलिवलिाचा प्रर्भाव निराळा पडेल. ज्या नठकािी सामानजक 
व आर्षिक आरोहि हे उन्समागी आनि च्युिीचे लक्षि समजले जािे िेिे या प्रकारच्या आरोहिाचे आकृनिबधं 
व त्याचें पनरिाम, दोन्सहीही, अमेनरकेिवयापेक्षा पुष्ट्कळच निराळे असण्याचा संर्भव आहे. त्याचप्रमािे, ज्या 
समाजाि परंपरेचे अिुसरि आग्रहािे आनि दृढपिे केले जािे आनि ज्या समाजाि फार मोठी आर्षिक 
नवषमिा आहे, म्हिजे नजिे एकीकडे संख्येिे अत्यिं लहाि उच मर्भ-ूवगय आनि दुसरीकडे दनरिी व वनंचि 
आनि संख्येिे नविाल असा जििाजिादयि अिी नवर्भागिी आहे अिा समाजाि आनि अमेनरकेसारख्या देिाि 
या बाबिीि अनधकच मोठी िफावि आढळण्याची िर्कयिा असिे. कारि अिा समाजाि स्िाि आरोनपि 
असिे, चलिवलि साधिे व्यवहाराि कठीि असिे आनि चलिवलिाकडे घृिेिे पानहले जािे. अिा 
परंपरावादी समाजाि चलिवलिामुळे समाजव्यवस्िा फार मोठ्या प्रमािावर नवस्कनळि होण्याची िर्कयिा 
असिे. 

 
नगिो जमािीिे [नगिो जमािी, “नध सोिल कॉस्न्ससके्वन्ससेस ऑफ मोनबनलटी”, जािेवारी ३०, १९६४ रोजी सोिल सायन्सस नरसचय 

कटस्न्ससलिे घेिलेवया, सोिल स्रर्कचर अँड सोिल मोनबनलटी या नवषयावरील पनरसवंादासाठी ियार केलेला निबंध.] निदियिास आििू 
नदले आहे की, पूवी वनंचि व िळािी असलेवया लोकािंी िव्यािे साधलेवया चलिवलिािूि उदयास येिाऱ्या 
िव्या गटािंा सामाविू घेण्याकरिा पारंपनरक समाजािंी काही खास संरचिात्मक उपाय योजलेले िसले िर 
या लोकाचं्या चलिवलिाचे सामानजक संरचिेच्या स्ियैावर फार मोठे गंर्भीर पनरिाम होण्याची िर्कयिा 
असिे. उदाहरिािय, मोठ्या प्रमािावर लोकािंा निक्षि देण्याि आले आनि त्याचं्याि उच म जीविमािाची 
आकाकं्षा प्रज्वनलि करण्याि आली, परंिु जर त्यािंा या आिा फलदूप होण्यासाठी परेुिा प्रमािाि रोजगार 
देण्याची व्यवस्िा करण्याि आली िाही िर, आकाकं्षा व संधी याि निमाि झालेवया असमिोलामुळे 
िानंिकारक िर्किींिा चालिा नमळण्याचा संर्भव असिो. 
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११. सामाणिक चिनििन–२ 
 

मूवयमापनास होिाऱ्या प्रणतणक्रया 
 

सामानजक चलिवलिाचे नवश्लेषि करिािा आिापयंि आपला मुख्य र्भर, मालमत्ता व सत्ता याचं्या 
फेरवाटपािील बदल आनि त्याचें निरनिराळया जीवि-संधींवर आदण जीवनसरणींवर होिारे पनरिाम 
याचं्यावर होिा. सामानजक मूवयमापिात्मक निडीवर व्यर्किींचे जे चलिवलि चाललेले असिे, व्यर्किींचे 
समाज जे मूवयमापि करीि असिो त्याि जे चढउिार होि असिाि, िे चलिवलिाचे एक नििायक 
पनरमाि आहे. या पनरमािाकडे मात्र आपि आिापयंि फारसे लक्ष नदले िाही. असे मूवयमापि ज्या समाजाि 
महत्त्वाचे समजले जािे िेिे, त्यािंा जो दजा नदला जािो त्यास निरनिराळया िराचंी प्रनिनिया वगेवगेळी 
होईल अिी अपेक्षा आपि केली पानहजे. त्या प्रनिनिया पुढीलप्रमािे असू िकिाि: १) अवाछंेिीय मूवयमापि 
टाळण्याचा ककवा गाळण्याचा प्रयत्ि. २) आधीच संपानदि केलेले मूवयमापि नटकविू धरण्याचा प्रयत्ि. ३) 
वानंछेि मूवयमापि प्राप्ि करण्याचा प्रयत्ि. 

 
प्रतीकबद्ध हीनतिािा होिाऱ्या प्रणतणक्रया 
 

हीित्वाचा निक्का आपवयावर बसू िये, अगर बसला िर िो धुविू निघावा यानवषयी मुख्यिः आस्िा 
असलेली व्यर्किी िे उन्दलष्ट साध्य करण्यासाठी अिेक निरनिराळे मागय अिुसरेल: १) निचे मूवयमापि 
करण्यासाठी वापरण्याि आलेवया मािदंडाचंा िी अव्हेर करील ककवा िे मािदंड अिैनिक, उिळ वा अनिष्ट 
आहेि असे आग्रहािे सागेंल. २) या जगािील आपवया स्िािाब्दलल िी अिास्िा दाखवील. या जगाची 
मूवयप्रिाली श्रदे्धय िाही आनि एवीिेवी संसार हा असार असूि ई्री कृपाप्रसाद व मोक्ष याच गोष्टी काय 
त्या खऱ्या महत्त्वाच्या आहेि असे िी म्हिेल. ३) निचे स्विःचे स्िाि काय याला महत्त्व िाही; मुलाबाळाचें 
कवयाि व प्रनिष्ठा यािंाच खरे महत्त्व आहे, अिी र्भनूमका िी घेईल. लार्भप्रद स्िाि प्राप्ि करूि घेण्याच्या 
त्याचं्या प्रयत्िाि आपवया मुलाबाळािंा मदि करण्याि िी आपली िस्र्किबुद्धी व साधिसंपत्ती खचय करील. 
४) वनरष्ठ सामानजक दजाची नचन्सहे/प्रिीके म्हिूि ज्या वस्िू वा गोष्टी वा रीिी महत्त्व पाववया असिील त्या 
प्राप्ि करूि घेण्यासाठी/अंगी कबबनवण्यासाठी िी र्भरमसाठ पैसा खचय करील. ५) ज्याचं्यामध्ये समाििेच्या 
िात्यािे वागिा येिे अिाचं्याच समुदायाि िी वावरेल. त्याच करगिाि िी स्विःला बंनदस्ि करूि घेईल. ६) 
ज्या कसोयाचं्या आधारे मूवयमापि केले जािे त्याचंा नधक्कार करूि िी मतै्री, िैनिकिा व सुसंस्कृििा असे 
िव ेआदिय अिुसरण्याचा आग्रह धरील. ७) निला खालच्या पािळीवर ढकलिाऱ्यािंा िी कमी लेखील आनि 
निचा निवाडा करण्याचा त्याचंा अनधकार िी िाकारील. असे करिािा, ज्या मािदंडाचं्या आधारे त्यािंी 
निवाडा केला असेल िे मािदंड िी कायम ठेवील, निरोधायय मािील हे िर्कय आहे. ८) आपवयाला हीि 
लेखिाऱ्या समाजाची मूवये व मािदंड िी संपूियपिे नधक्कारील आनि उन्समागी वियिािे ककवा राजकीय प्रहार 
करूि िी त्या समाजानवरुद्ध युद्ध पुकारील. 

 
निष्टमान्सय धोपट मागय सोडूि होिाऱ्या पदभ्रष्ट वियिाब्दलल सवयच समाज फार मोठी कचिा व्यर्कि 

करिाि. म्हिूि हे जाििू घेिे आव यक आहे की, बहुिेकवळेा समाजाकडूि होिाऱ्या हीित्वाच्या आरोपाला 
झालेवया प्रनिनियेिूि िसे वियि घडलेले असिे. आनि उन्समागी व्यर्किीला, आपिास हीि लेखले जाि िाही, 
आपवयाकडे समाििेच्या िात्यािे पानहले जािे असे मूलर्भिू आ्ासि पनरिामकारक रीिीिे 
नमळावयाखेरीज िी असे वियि सोडूि देण्याची िर्कयिा िसिे. 
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हीित्वाच्या निक्कामोियबाला होिाऱ्या प्रनिनियापंकैी एका प्रनिनियेची दखल आपिास अद्यापी 

घ्यावयाची आहे. समाजािे केलेले हीि मूवयमापि व त्याबरोबर येिारी लार्भहािी व्यर्किी पत्करिे आनि िद
र्भव आज्ञाधारक, अदबीची, लाचार वागिूक ठेविे. मािूस अिा प्रकारचे हीित्व खरोखर स्वीकारिो का, या 
प्र िाचा नवचार करिािा आपि दोि प्रकारच्या वियिाचंी पहािी केली पानहजे: १) संबंनधि व्यर्किींची दैिंनदि 
वागिूक- जीमधूि त्या व्यर्किीिे हीित्वाचा पत्कर केला आहे व त्या पत्कराच्या प्रर्भावाखाली िी आहे हे नसद्ध 
होिे. २) व्यस्र्कििः ककवा समूहपािळीवर, अवमानिि पनरस्स्ििी झुगारूि देण्याची संधी आपवया हािािी 
आहे याचे र्भाि त्यािंा होिे िेव्हाचे त्याचें वियि. जेव्हा िर्कय होिे िेव्हा अिेक हीि लेखवया गेलेवया व्यर्किी 
त्याचंी पनरस्स्ििी बदलिाि. यावरूि, हीित्वाचा पत्कर मिोमि िसूि आटोर्कयाबाहेरच्या 
दडपिापढेु/पनरस्स्ििीपुढे पत्करलेली िी केवळ िात्पुरिी िरिागिी असिे असे म्हििा येिे. आपवयाला 
येिे दोि वगेवगेळया प्रवृत्ती नदसूि येिाि: १) नवषम मूवयमापिाच्या व बनक्षसाच्या पद्धिीची स्वचे्छेापूवयक 
केलेली मिोमि स्वीकृिी; त्या समाजव्यवस्िेच्या मािदंडािंा मान्सयिेची पाविी त्याि असिे. २) अनिच्छेेिे 
पि असहाय्यिेच्या र्भाविेपोटी पत्करलेली िरिागिी, आनि या र्भाविेिूि समाजव्यवस्िेच्या मािदंडापढेु 
माि िुकनवली जािे. 

 
िरामंध्ये नवर्भागलेवया प्रत्येक समाजाि कनिष्ठ दजा देण्याि आलेवया लोकामंध्ये स्वचे्छेापूवयक 

िरिागिी, नियािील नवरोध, व िरिागिी, अिा नवनवध प्रकारच्या प्रनिनिया आढळण्याची िर्कयिा असिे. 
िरीदेखील बहुिेक अवमानिि लोक त्याचंी पनरस्स्ििी बदलण्याचा प्रयत्ि करिाि. यावरूि, त्याचं्या 
वायास आलेवया दजास त्यािंी मिापासूि मान्सयिा नदलेली िसिे हेच सूनचि होिे. सवांकडूि चागंले म्हिूि 
घेण्याची इच्छेा प्रत्येक मािवमात्राच्या नठकािी असेल िर, इिर आपवयाला हीि, िालायक समजिाि हे 
र्भाि व्यर्किीस आपले मूवयमापि बदलूि घेण्यासाठी योग्य िी कृिी करण्यास उदु्यर्कि करेल अिी िेहमीच 
िर्कयिा असिे. जात्यनधनष्ठि समाजािील कनिष्ठ जािीि जन्समाला आलेले मूल त्याच्या कुटंुबािील व 
जािीिील व्यर्किींकडूि बरोबरीचे लेखले जािे; त्याचवळेी, इिराकंडूि हीि, अवानंछेि व िालायक लेखले 
जािे. जीविािील चागंवया गोष्टींच्या लहाििा वायास िेवढे िे पात्र आहे असे मािले जािे. एकाच वळेी ही 
दोि, अगदी परस्परनवरोधी मूवयमापिे मूल स्वचे्छेापूवयक व मिोमि स्वीकारिे यावर नव्ास ठेविे कठीि 
आहे. 

 
निवाय, कनिष्ठ जािीिील मुलाला जास्ि प्रमािाि बनक्षिी देऊ करूि कनिष्ठ दजां स्वीकारण्यास 

ियार करिा येईल ही गोष्टही कवपिािीि आहे. फर्कि निके्षच्या र्भीिीिेच त्याच्याकडूि याला मान्सयिा 
नमळनवण्याचा संर्भव आहे. 

 
काही जानिव्यवस्िा हजारो वष ेसापेक्षिः स्स्िर का रानहवया आहेि याचे स्पष्टीकरि आपवयाला देिा 

येईल. िरिागिीच्या र्भाविेिूि केलेवया हीित्वाच्या पत्कराची पकड घट्ट व खोलवर पोचिारी असिे आनि 
िी स्िैयय निमाि करिारी असिे. त्याच वळेी, दीघयकाळपयंि निमटू रानहलेले आनि, बाह्यिः, आपवया 
वायास आलेला सामानजक र्भोग पत्करवयाप्रमािे वागिारे लोक, एकाएकी िानंिकारक कृिी का करिाि, 
ह्याचेही आपि या मुदद्याच्या आधारे स्पष्टीकरि देऊ िकिो. त्याचप्रमािे, हीित्वाचा नटळा पुसूि टाकण्याची 
िर्कयिा निमाि होिे िेव्हा – उदाहरिािय, जेव्हा कनिष्ठ जािीिले लोक िहराि जाऊि रहािाि आनि जेिे 
िे अिानमक असिाि िेव्हा अिी िर्कयिा निमाि होिे – जानिरे्भद पुसले जाण्याची प्रवृत्ती निमाि होिे आनि 
कनिष्ठ जािीिील अिेक सदस्य वनरष्ठ जािींच्याि आपला प्रविे यिस्वीपिे करूि घेिाि, याचेही स्पष्टीकरि 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपि देऊ िकिो. कनिष्ठ जािीच्या लोकािंी त्याचें हीित्व खरोखरच मिापासूि स्वीकारलेले असिे िर 
वनरष्ठ जािीचे म्हिूि आपली ओळख पटनवण्यासाठी त्यािंी प्रयत्ि केले असिे अिी अपेक्षा आपि करू 
िकलो िसिो. 

 
जात्यनधनष्ठि समाजाि अवमानिि स्िािाला स्वचे्छेेची, सश्रद्ध स्वीकृिी गृहीि धरिे जेिे कठीि िेिे 

आधुनिक औद्योनगक समाजामंध्ये अिा स्वचे्छेापूवयक मान्सयिेची कवपिा करिेही कठीि आहे; कारि 
आधुनिक औद्योनगक समाजाची नवचारसरिी, मूवये व कायदेकािंूची संरचिा औपचानरकपिे सवय व्यर्किींचा 
दजा समाि असवयाचे घोनषि करिाि. अिा समाजामंध्येही कनिष्ठ स्िािावरील व्यर्किींकडूि वनरष्ठ 
स्िािावरील व्यर्किींिा आज्ञाधारकपिाची व आदराची वागिूक नमळिे हे िाकारण्याचा प्र ि िाही. अिा 
प्रकारची वियिूक उघड नदसिे. परंिु, वनरष्ठ स्िािावरच्या व्यर्किींच्या हािाि वानंछेि साधिसामुग्रीची सत्ता 
व नियंत्रि असिे यामुळे प्रामुख्यािे ही वागिूक त्यािंा नमळिे. पि वनरष्ठ वगांिा जन्समजाि मोठेपिा 
सागंण्याचा हक्क असिो आनि त्या आधारे उपलब्ध लार्भापंैकी मोठा नहस्सा स्विःला घेण्याचा िैसर्षगक 
अनधकार असिो म्हिूि त्यािंा अिी वागिूक नदली जाि िाही हे समजूि घेिे महत्त्वाचे आहे. एकदा जन्सम व 
खािदाि हे निकष वगळले गेले, की िैसर्षगक श्रेष्ठत्वाच्या कवपिेचा मुख्य आधार िष्ट होिो. िोडर्कयाि, 
जन्समावरूि वा खािदािावरूि स्िाि बहाल करण्याच्या, म्हिजेच स्िाि आरोनपि करण्याच्या पद्धिीचा 
त्याग करूि, किृयत्वनसद्धीच्या आधारे दजा बहाल करण्याच्या पद्धिीवर आलो की स्िािसंबद्ध श्रेष्ठत्व 
किृयत्वाच्या जोरावर नमळवाव ेलागिे, िे वैधीकृि करूि घ्याव ेलागिे, पुिःपनु्सहा नमळवाव ेलागिे व पुिःपुन्सहा 
त्याचें वैधीकरि करूि घ्याव ेलागिे. 
 
मूवयमापनाचे ितन 
 

अवानंछेि मूवयमापि टाळण्यासाठी अगर त्याि फेरफार करविू घेण्यासाठी ज्या कृिी केवया जािाि 
त्याचं्यासारख्याच कृिी स्विःचे असलेले स्िाि नटकविू धरण्यासाठी केवया जािाि. असे असले िरी, त्या 
दोहोंमध्ये अियपूिय फरकही असिाि. आपला प्रस्िानपि दजा जिि करण्यासाठी प्रयत्ि करिारी व्यर्किी 
मूवयमापिाच्या प्रचनलि मािदंडाचें आनि त्याचं्या प्रत्यक्षािील वापराचे जोरदारपिे समियि करील. उलट, 
समाजािे ज्याला कनिष्ठ दजा नदलेला असिो िो मािूस मािदंडाचंा वैधपिाच िाकारिो ककवा िे बदलण्याचा 
प्रयत्ि करिो. हा मुख्य फरक आहे असे म्हििा येईल. 

 
सवयसाधारिपिे, आपला प्रस्िानपि दजा जिि करू पहािारा मािूस, ज्या एकंदर समाजव्यवस्िेचा 

आनि स्स्ििीचा पनरपाक म्हिूि त्याला िो नववनक्षि दजा प्राप्ि झालेला असिो िी समाजव्यवस्िा व 
समाजस्स्ििी नटकविू धरण्याचा प्रयत्ि करील; म्हिजेच िो “जैसेिेवादी” र्भनूमका घेईल. अिा रीिीिे, 
समाजाच्या मूलर्भिू मूवयप्रिालीचा आनि निच्या मुख्य संस्िाचंा िो सामान्सयिः सिाििवृत्तीचा समियक 
असेल. त्या दजाला अिुरूप नवचार व वियि सवयीिे अंगी मुरण्याइिका दीघयकाळ िो त्या दजाचा मािकरी 
रानहलेला असेल िर हे समियिाचे कायय िो मोठ्या आत्मनव्ासािे आनि त्या कायाच्या योग्यिेनवषयीच्या 
निःिकंिेिे करील. त्याच दजाच्या इिराचं्या वियिािी, नवचारािंी त्याचें वागिे, नवचार करिे इिके जुळिारे 
का असाव ेअसा प्र ि त्याला नवचारला िर हा प्र ि का उपस्स्िि करण्याि येि आहे हेच त्याला समजिार 
िाही. समाि दजाच्या इिरािंी जुळिारी वागिूक, जुळिारे नवचार आपले असाविे ही त्याला संपूियपिे 
स्वार्भानवक गोष्ट वाटेल. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्या मािदंडाचं्या आधारे निचे मूवयमापि केले जािे आनि ज्याचं्या आधारे िी इिराचें मूवयमापि 
करिे त्या मािदंडाचंी अिा व्यर्किीला सवय झालेली असली, िरी त्याचें निला चागंले र्भाि असू िकेल. 
त्याचप्रमािे, निचे स्विःचे व इिराचें वागिे त्या मािदंडािंा धरूि नकिपि आहे याचीही निला जािीव असेल. 
त्या मािदंडािुंसार वागण्याची निची कुवि कमी झाली िर निला फार कचिा वाटेल. िोडर्कयाि म्हिजे, 
नकिीही र्भटनिक व मािनसक िाि पडला िरी बाह्य देखावा कायम ठेवण्यासाठी िी िर्कय िे सवय काही करीि 
राहील. 

 
दजा नजिका नविषे नििके त्याचे लार्भ अनधक. पि सरसकट सवांिा जो दजा प्राप्ि होऊ िकिो 

त्या दजाला नविषे महत्त्व प्राप्ि होि िाही, व मग त्याला जोडूि फार लार्भही येि िाहीि. एकाच दजाची 
एकंदर मािसे आनि िो दजा प्राप्ि करूि घेण्यािली सुलर्भिा आनि त्या दजाचे नविषेपि व त्या दजाचे 
नमळिारे लार्भ याचंा असा व्यस्ि संबंध असवयािे, त्याच्या बरोबरीच्या िराि िवागिािंा प्रविे देण्यास अिी 
व्यर्किी प्रनिकार करील अिी िर्कयिा असिे. आपला दजा इिरािंा मोठ्या संख्येिे प्राप्ि करूि घेिे सुलर्भ 
करिाऱ्या कायद्यािंा नवरोध करूि िी असा प्रनिकार करील, ककवा िवागिािंा बरोबरीचे मािण्यासाठी त्याचें 
खािदाि, त्याचंा कुलेनिहास समाधािकारक असला पानहजे अिी अट िी घालील व त्याचंा प्रविे अवघड 
करील. आपवयापेक्षा वनरष्ठ गिवया गेलेवयाचें मािदंड आनि रीनिर्भािी यािंा संवदेिािील व अिुकरििील 
प्रनिसाद नदवयािे आनि त्याचंी कड घेऊि त्याचं्यािी एकरूप झावयािे आपिास त्याचंा दजा प्राप्ि होईल, 
आपला दजा उंचाविा येईल असे जर निला वाटेल िर िी िसे करील, िेच जर हे मािदंड व त्या रीनिर्भािी 
स्विःच्या पार आवार्कयाबाहेरच्या आहेि असे निचे मि झाले िर त्यािंा ढोंगी व अपात्र ठरविू त्याचंा नधक्कार 
करील. 

 
आपवयापेक्षा ज्यािंा िी वनरष्ठ माििे त्याचं्या मूवयमापिाचे मािदंड आपवयाला पेलण्यासारखे िाहीि 

असे निला वाटले िर, निच्यापेक्षा कनिष्ठ दजाच्या समजवया गेलेवया लोकापं्रमािे, िी आपवयापेक्षा वनरष्ठ 
दजाच्या व्यर्किींिी संबंध ठेवण्यापासूि दूर राहील, आनि स्विःच्या बरोबरीच्या लोकािंीच फर्कि संबंध ठेवील 
अिी िर्कयिा आहे. अिेक निकषाचंी पूियिा करण्यावर निचा स्विःचा दजा अवलंबिू असेल, आनि त्यापैकी 
काहींची पूियिा अनधक प्रमािाि िर काहींची कमी प्रमािाि निच्याकडूि होि असेल िर, ज्या निकषािंा िी 
उिरिे त्या निकषाचं्या महत्त्वावर िी र्भर देईल आनि ज्या निकषाचं्या बाबिीि िी उिी पडिे त्याचें महत्त्व 
िी कमी लेखील. निचे घर जर साधारि असेल पि निची मुले जर चागंवया खाजगी िाळेि जाि असिील 
िर िी त्या वस्िुस्स्ििीला जास्ि महत्त्व देईल, निकडे लोकाचें लक्ष वधेील; त्याचबरोबर साधारि स्वरूपाच्या 
घराि रहाण्याच्या महत्त्वावर र्भर देईल. 
 
उच्चतर दिाचा शोध 
 

जे लोक दजाच्या निडीवर वरच्या पायरीवर चढूि जाऊ इस्च्छेिाि, आपला दजा उंचाव ूइस्च्छेिाि 
त्याचें वियिही पुष्ट्कळसे अिाच प्रकारचे होिे. मात्र त्याचं्या वियिाला संदर्भय काहीसा वगेळा असिो. अनधक 
वरचा दजा नमळनवण्यासाठी आजच्या आपवया दजाची सागंड सुटली पानहजे याची जािीव असवयामुळे, जुिे 
नमत्र व पनरनचि यािंा कटनवण्याचा; जुिी वस्िी व नििला गोिावळा सोडूि दुसरीकडे जाण्याचा; िाळा, 
चचय, र्कलब बदलण्याचा; पोषाख, बोलिेचालिे, खािेनपिे, पाहुिचार इत्यादींच्या पद्धिीि बदल 
करण्याचा; ककबहुिा, ज्या ज्या गोष्टींवरूि दजा ठरनवला जािो ककवा मािसू नवनिष्ट दजावर हक्क सागं ूिकिो 
िी िी प्रत्येक गोष्ट आपवया महत्त्वाकाकें्षला अिुरूप बदलूि घेण्याचा (जुिी टाकूि िवी घेण्याचा) िे पद्धििीर 
प्रयत्ि करिील. दजा उंचावण्यानवषयी अत्यंि जागरूक आनि प्रयत्ििील असलेली मंडळी, ज्यािंा िी वनरष्ठ 
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माििाि आनि ज्यािंी आपवयाला बरोबरीचे मािाव ेअिी त्याचंी इच्छेा असिे त्याचंा पनरचय करूि घेण्याचा 
आटोकाट प्रयत्ि करिील. िे त्याचं्या रहाण्याच्या, पाहुिचाराच्या, करमिुकीच्या व निक्षिाच्या पद्धिींचे 
अिुकरि करिील. िोडर्कयाि म्हिजे, दजा जिि करू इस्च्छेिारे जे जे करण्याचा प्रयत्ि करिाि िे िे सवय 
करण्याचा हे प्रयत्ि करिील. फरक एवढाच की, र्भरीला, िे ज्यािंा वनरष्ठ माििाि आनि ज्याचं्याकडूि 
बरोबरीचे म्हिूि स्वीकृिी त्यािंा हवी असिे त्याचं्या जीविसरिीचे िे अिुकरि करिील. 

 
िव्यािे व झटपट श्रीमिं झालेले लोक (nouvean riche) हे अिा वियिाचे सवाि चागंले उदाहरि 

होय. उच म दजाच्या लोकामंध्ये जाऊि बसण्याची त्यािंा िीव्र इच्छेा व प्रयत्ि असिो. प्रसंगनविषेी त्याचें पूवीचे 
नमत्र व िािेवाईक त्याचं्याकडे येिाि आनि त्याचं्या िव्या नमत्रासंमोर ककवा ज्याचं्यािी बरोबरीचे संबंध 
प्रस्िानपि करण्याची त्याचंी धडपड असिे त्याचं्यासमोर, जी कनिष्ठ पािळी सोडूि वर उठण्याचा त्याचंा 
प्रयत्ि असिो त्या पािळीला साजेसे व त्याचं्या िव्या आकाकं्षािंा अिोर्भिीय असे वियि करिाि व त्यािंा 
पेचाि आििाि. अिा प्रसंगामुंळे िवश्रीमंिाचें जीवि पुष्ट्कळदा गंुिागंुिीचे होिे. 

 
आपि मूवयमापिाब्दललच्या िीि प्रकारच्या प्रनिनियाचंी माडंिी, काहीिी जादा सोपी व एकेरी 

अिी, प्रारंर्भी केली आहे. ज्या समाजामंध्ये दजाला मोठे महत्त्व असिे आनि जेिे ज्या गोष्टींच्या आधारे दजा 
ठरनवला जािो त्याचें वाटप नवषम असिे आनि िरीही किृयत्वाच्या जोरावर काही प्रमािाि त्या गोष्टी नमळनविा 
येण्यासारख्या असिाि, अिा समाजामंध्ये या प्रनिनिया नविषेकरूि आढळूि येिाि. 

 
सवयसाधारिपिे सवयच समाजािील सवय पािळयावंरील लोकाचं्या बाबिीि आपवया स्िािानवषयीची 

जािीव हा त्याचं्या र्भावजीविाचा एक अत्यिं महत्त्वाचा र्भाग असिो. याची दोि कारिे आहेि. इिराचें 
आपवयाब्दलल चागंले मि असाव ेआनि त्यािंी आपवयाला त्याचं्याि घ्याव,े यासाठी मािसाची जी धडपड 
चालली होिी निला एक पायार्भिू महत्त्व आहे. आनि स्िाि नमळनवण्यासाठी ककवा नटकनवण्यासाठी होिारी 
मािसाचंी वागिूक त्या त्या संस्कृिीिे निधानरि केलेवया वाटािंी होि असिे; आनि दुसऱ्यािंी चागंले 
म्हिावयाचे असेल िर या संस्कृनिनिधानरि रीनिर्भािींचा अवलंब करावा लागिो. या दोि कारिािंी 
स्िािनवषयक जािीव महत्त्व पाविे. ही गोष्ट खरीच की, जगािील लोकसंख्येचा मोठा नहस्सा अद्यानपही 
नजविं रहाण्यासाठी पुरेसे अन्न व निवारा नमळनवण्याच्याच कचिेि आहे. पि जेमिेम नजविं रहाण्याच्या त्या 
पािळीवरही लोकाचें आपवयानवषयी चागंले मि असाव ेही इच्छेा मािसामंध्ये सवय जगर्भर आढळिे. दुसऱ्याचे 
आपवयानवषयी चागंले मि असिे याला एक स्वयंनसद्ध मूवय आहे व त्या कारिािे मािसे त्याची आस धरिाि. 
मात्र त्या पािळीवर, दुसऱ्याचें आपिानवषयी चागंले मि असाव ेया पाठीमागे, आपवया प्रयत्िामंध्ये अिा 
अिुकूल अनर्भप्रायाची मदि होईल हाही नहिबे असिो. इिरासंमोर आपिास कमीपिा येऊ िये आनि आपि 
अधःपनिि ठरू िये ही पे्ररिा सवय जगर्भर अगदी गोरगरीब लोकाचं्या जीविािही मोठी असिे आनि महत्त्वाचे 
कायय पार पाडिे. 

 
प्रनिष्ठेच्या काही सूक्ष्म व नवनवध अिांचे स्पष्टीकरि होण्यास वरील नववचेिाची मदि होईल. 

बरोबरीच्या िात्यािे स्वीकार झाला म्हिजे प्रनिष्ठा नमळाली असे कोिास वाटिे, िर आिखी कोिास 
कनिष्ठत्वाचा, हीित्वाचा निक्का कपाळावर बसण्याचे टाळिा आले िरी आपली प्रनिष्ठा आपि राखली असे 
वाटिे. इिर काहींच्या दृष्टीिे, आपले उच म स्िाि कसे नटकूि राहील याची कचिा हा प्रनिष्ठचेा अिय बििो. 
आपवयाला हव्या असलेवया वस्िू व सेवा प्राप्ि करिे िर्कय व्हाव ेया दृष्टीिे इिराचें आपवयाब्दलल अिुकूल, 
चागंले मि व्हाव े या आपवया प्रयत्िािील यि हा, आपि एक लायक व्यर्किी आहोि या आपवया 
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आत्मप्रनिमेच्या अचूकिेचा परुावाच असिो; म्हिूि आपिास इिराचंा अिुकूल प्रनिसाद नमळनविे हा आपवया 
सवांच्या दृष्टीिे प्रनिष्ठेचा अिय असिो. 

 
िेव्हा, आपि असेही म्हि ूिकिो की, मान्सयिेसाठी व पसिंीसाठी, आदर व प्रनिष्ठा नमळनवण्यासाठी 

चालिारी धडपड ही, वस्िुिः, उपजीनवकेसाठीची व अस्स्मिेसाठीची धडपड असिे. उच म-कनिष्ठ स्िािाचंी 
संरचिा संस्कृिीच्या ज्या कोंदिाि वा पयावरिाि नियािील असिे त्या संस्कृिीिे प्रमानिि केलेवया व 
उठाव नदलेवया रूपामंध्ये आनि आकृनिबंधािुंसार ही धडपड चालू असिे. संस्कृनिनिधानरि आकृनिबंध हा 
िब्दप्रयोग महत्त्वाचा आहे, कारि प्रनिष्ठा/स्िाि प्राप्ि करूि घेण्याचा खेळ कोिालाही संस्कृनिनिधानरि 
रीनिर्भािींिुसार खेळावा लागिो, िाहीिर िो हरण्याची जवळजवळ निनििी असिे. वैधपिे स्विःच्या 
स्िािाचे रक्षि कसे कराव,े अनधक उच मिर मान्सयिेसाठी धडपड किी चालू ठेवावी, ककवा आपवयाला नदवया 
गेलेवया स्िािानवरुद्ध प्रनिनिया किी व्यर्कि करावी याब्दललची योग्य रीि नियमामंध्ये सानंगिलेली असिे. 
स्िािाच्या कोित्या प्रकारािंा; कोित्या प्रकारची नकिी मान्सयिा, आनि िीही नकिी लोकािंा देण्याि यावी 
ही गोष्ट सामानजक मूवये व सामानजक संस्िा ठरनविाि. 

 
जेिे नियम संनदग्ध असिाि िेिे या नियमाचें नवनवध अिय लावण्यास पुष्ट्कळच वाव असिो. ही 

वस्िुस्स्ििीही नििायक महत्त्वाची असिे. आधुनिक, वगीय, पि ‘खुवया’ समाजामंध्ये नियमामंध्ये अिा 
प्रकारची संनदग्धिा असिे. निवाय, जेिे सवयसाधारि सामानजक मूवये सवयच एकमेकािंी सुसंगि असि 
िाहीि, काही परस्पर नवसंवादी असिाि, आनि जेिे कोिाचेही मूवयमापि अिेक निकषावंरूि केले जािे, 
िेिे कोिाचा दजा नकिी यासंबंधी एकच सवयमान्सय असे सुस्पष्ट नचत्र पुढे येि िाही. त्याि गंुिागंुि असण्याचा 
संर्भव असिो. या कवपिा आपि िोड्या स्पष्ट करू या. 

 
सवय मािसे समाि व सारखी असवयाची औपचानरक र्भनूमका हे बहुिेक सवय आधुनिक, औद्योनगक 

वगीय समाजाचें वैनिष्ट्य आहे. असे असले िरी, दजा व बनक्षिी याचं्या नवषम वाटपपद्धिीमुळे निर्षववाद 
नवषम गट निमाि होिाि. पनरिामी समाजाि नवसंवाद, नवग्रह निमाि होिाि आनि कोित्या िरी मागािे 
त्याचंी हािाळिी करावी लागिे. सैद्धानंिक समिा व प्रत्यक्षािील नवषमिा याचंा मेळ घालण्याच्या िोधाि 
दोि मुख्य पयाय उपलब्ध होिाि. समाजव्यवस्िेच्या दैिंनदि काययवाहीवर, निच्या प्रत्यक्षािील व्यवहारावर 
नवषमिेचे खापर फोडले जािे. जीविाि यि संपादि करण्याि (म्हिजे उच म स्िाि संपादि करण्याि) 
अयिस्वी ठरलेवया व्यर्किींिा त्याचं्या कनिष्ठ स्िािाबं्दलल व्यस्र्कििः जबाबदार धरले जाि िाही; िर िे 
कमिनिबी ठरले असे मािले जािे. त्याचं्या जवळील अवप साधिसंपत्तीची र्भरपाई म्हिूि सावयजनिक 
निधीमधूि साहाय्य आनि आधार नमळावा हा त्याचंा हक्क आहे असे या पयायाि मान्सय केलेले असिे. दुसऱ्या 
पयायाि, यिापयिाब्दलल व्यर्किींिाच जबाबदार धरले जािे. समाजमान्सय मािदंडािुंसार ज्या व्यर्किीिे 
स्विःचा उत्कषय साधला िसेल निला आपवया अपयिाब्दलल स्विःखेरीज इिर कोिालाच जबाबदार धरिा 
येि िाही. म्हिूि, अनधक यिस्वी व्यर्किींिा नदवया जािाऱ्या सन्समािाला िी लायक िाही, आनि सामानजक 
निधीमधूि र्भरपाईदाखल साहाय्य वा आधार नमळनवण्याचा निला हक्क िाही, असे हा पयाय माििो. क्षमिा, 
हुिारी व प्रयत्ि याचं्या कमी-अनधकपिािूि नवषमिा निमाि होिाि; अिी अिा व्यस्र्किवादी ककवा 
स्वप्रयत्िवादी समाजाचंी धारिा असवयामुळे व्यर्किी नजिकी अनधक यिस्वी नििका निला अनधक सन्समाि व 
बनक्षिी प्राप्ि होिे. 
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बहुिेक आधुनिक औद्योनगक समाजामंध्ये या दोन्सही मीमासंामंधील घटक-मु्ेदल लोकाचं्या धारिेचा 
र्भाग म्हिूि अस्स्ित्वाि असवयाचे आढळिे. व्यस्र्किनिरपेक्ष सामानजक संस्िाचं्या व्यवहारामंधूि किी व नकिी 
नवषमिा निमाि होऊ िकिे याची काही जाि आढळिे. त्याचबरोबर, यिापयिाची जबाबदारी सामुदानयक 
िसिे िर व्यस्र्किगि असिे या धारिेलाही काही प्रमािाि मान्सयिा आढळिे. ‘ववेफेअर स्टेटस’ 
(कवयािकारी राज्ये) म्हिूि ओळखली जािारी राज्ये ही, व्यर्किींच्या कमीअनधक यिापयिाची जबाबदारी 
अनधकिर व्यस्र्किनिरपेक्ष व्यवस्िेवर टाकिाऱ्या समाजाचंी उदाहरिे होि असे म्हििा येईल. इिर काही 
समाज वैयस्र्किक जबाबदारीचे ित्त्व उचलूि धरिाि. असे समाज अपयिी व्यर्किींिा मदिीचा हाि पुढे 
करण्याच्या बाबिीि अगदी मागे असिाि ककवा अिी मदि करण्याच्या नवरोधी असिाि असे िाही. मात्र, 
पुष्ट्कळदा असे समाज प्रत्यक्ष व्यवहाराि आढळिे त्यापेक्षा अनधक व्यस्र्किवादी र्भनूमका नसद्धािंप्रिालीच्या 
पािळीवर आग्रहािे प्रनिपादिाि. अमेनरकेचा समाज हे अिा समाजाचे एक चागंले उदाहरि आहे. पुष्ट्कळ 
सावयनत्रक स्वरूपाच्या समाजकवयािकारी उपाययोजिािंा संस्िात्मक दृढिा येिे प्राप्ि झालेली आहे. पि 
‘ववेफेअर स्टेट’ म्हिूि ओळखला जाण्यास हा समाज मुळीच ियार िाही. 

 
निष्टमान्सय व रूढ नवचारप्रिालीिे ज्या समाजाि यिापयिाची जबाबदारी व्यर्किीवर टाकलेली 

असिे, याबाबिीि त्या व्यर्किीच्या जबाबदारीवर र्भर नदलेला असिो, आनि जेिे व्यर्किींिा यिस्वी होण्याची 
संधी समाि आहे असे मािले जािे, िेिे स्िािसंबद्ध असुरनक्षििा व कचिा कमाल प्रमािाि असण्याची िर्कयिा 
असिे. िेिे दजा व बनक्षिी याचं्या बाबिीि इिर अिेकापेंक्षा आपि कनिष्ठ असवयाचे सवयसामान्सय मािूस 
अिुर्भविो आनि त्याच्या समाजाच्या रीिीप्रमािे त्याब्दलल त्याला स्विःखेरीज इिर कोिालाच दोष देिा येि 
िाही. िनिब, वारसा व इिर बाबी याचंा यिापयिाि वाटा असिो असे नकिीही मान्सय केले िरी, सापेक्षिः 
कनिष्ठ दजा व बनक्षिी नमळनवण्यापलीकडे जो जाऊ िकलेला िाही अिा मािसाला त्याचा दजा िाकारिा 
येि िाही, ककवा दैवाचे फासे उलटे पडले हे कारि पुढे करूि आपवयापेक्षा अनधक यिस्वी बाधंवापं्रमािेच 
आपवयाला उच म दजा नमळावा असा दावा यिस्वीपिे करिा येि िाही. 

 
आपले स्िाि कोििे यानवषयी वाटिारी आस्िा वा कचिा कमी करिे ककवा नकमाि पािळीवर राखिे 

िर्कय आहे का? या प्र िाचे उत्तर हो असे आहे. पि अगदी अपवादर्भिू पनरस्स्ििीिच ही गोष्ट िर्कय आहे, हे 
मात्र ध्यािाि घ्यावयास हवे. मािसािे आपवया र्भटनिक सुस्स्ििीब्दलल व स्िािाब्दलल सवयस्वी उदासीि िरी 
असायला हव,े ककवा उच म दजा नसद्ध करिारी, सवयमान्सय अिी इिकी मािनचन्सहे त्याच्या नखिाि हवी आनि 
इिकी र्भटनिक साधिसंपत्ती निच्याजवळ हवी की इिरािंा काय वाटिे याब्दलल िी व्यर्किी पूियपिे उदासीि 
राहू िकेल. वर वियि केलेवया अपवादात्मक व्यर्किींच्या बाबिीिच वरील प्र िाला ‘होय’ असे उत्तर देिा 
येईल. 

 
बाह्यात्कारी सारख्याच पनरस्स्ििीि असलेली मािसे स्िािसबंद्ध कचिा नवनर्भन्न प्रनिनियाचं्या द्वारा 

प्रकट करिाि िेव्हा या बाबिीिली गंुिागंुि िजरेस पडिे. सारख्याच कनिष्ठ दजावर असलेली, आनि 
ज्याचंी आपवया अवििीब्दललची अिुर्भिूी पि सारख्याच प्रकारची आहे, व निच्याब्दलल जी िेवढीच 
संवदेिाक्षम आहेि अिी मािसे अत्यिं नर्भन्न प्रनिनिया व्यर्कि करिाि. असे का होिे? काही व्यर्किी एका 
प्रकारे िर दुसऱ्या व्यर्किी दुसऱ्या प्रकारे का वागिाि हे आपवयाला जािूि घ्यावयाचे आहे. आहे ही समाजाची 
चटकट मान्सय करूि आपला दजा सुधारण्याचे प्रयत्ि काही करिाि, िर काही िी समाजव्यवस्िाच 
सुधारण्याचा प्रयत्ि करिाि, वा निच्याकडे पाठ नफरनविाि, वा अवैधपिे निच्यावर हल्ल े करिाि, वा 
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इिराचं्या सुरनक्षििेचा अगर कवयािाचा नवचार ि करिा, आपवयाच िंत्रािे वागूि समाधाि नमळनवण्याचा 
प्रयत्ि करिाि, असे का? 

 
या प्र िाला आपि जे उत्तर देऊ त्याि वगेवगेळया कटटंुनबक परंपरा, संधींचे कमीअनधक र्भाि, 

समाजािील निष्टाकंडूि नमळालेले कमीअनधक उते्तजि व पाकठबा याचंा पनरिाम गृहीि धरलेला असेल. 
कनिष्ठ दजाच्या मािसाचं्या या ज्या नवनवध प्रनिनिया होिाि त्यापैकी प्रत्येक प्रनिनिया ही कोित्या घटक 
समुच मयािूि निमाि होिे हे िोधूि काढण्याचे काम समाजिास्त्राचे असिे. या प्र िाचा अायास करिािाच, 
कोित्याही समाजाि आढळिाऱ्या पदच्युि म्हिजे निष्टमान्सयिेची चाकोरी सोडूि होिाऱ्या वियिाचे 
स्पष्टीकरि िोधूि काढण्याचा आपला प्रयत्ि असेल. या निवाय, सामानजक नवकास व वाढ ही प्रनिया 
आकळण्याच्या दृष्टीिे उपयोगी असे पुष्ट्कळसे ज्ञािही त्यािूि आपिास प्राप्ि होईल. कारि अिेक प्रकारच्या 
पदच्युि वियिािूिच समाजपनरवियिाचा आरंर्भ होिो. 
 
भ्रामक चिनििन  
 

वगेवगेळया समाजािंी व िोकरिाही यंत्रिािंी, सामानजक दजां अगर बनक्षिी याचं्याि उल्लेखिीय व 
र्भरीव स्वरूपाची वाढ ि करिाच, आपवया सदस्याचें मिोधैयय व पे्ररिा नटकविू धरण्याची िंते्र िोधूि काढली 
आहेि. चलिवलिाच्या हक्कावर र्भर नदला जािो, त्याला निष्टमान्सयिा नदली जािे, पि या िा त्या कारिािे 
उल्लेखिीय सुधारिा करिे, उत्कषय साधिे मात्र िर्कय िसिे त्यावळेी निमाि होिारा असंिोष या िंत्रािंी दूर 
केला जािो. 

 
समाजािील दनलिाचें सामानजक रहाटगाडग्याच्या दृष्टीिे असलेले महत्त्व आनि त्याचं्या नठकािची 

श्रेष्ठ दजाची िैनिकिा याचें गुिगाि िास्त्यािंी जाहीरपिे वारंवार करावयाचे, जोडीला खालच्या िरािील 
लोकाचं्या पदराि कधी कधी बनक्षिीचे चार िुकडे टाकावयाचे आनि अवमानिि दजा व अवपबनक्षिी 
याब्दललची त्याचंी संवदेिा िात्पुरिी बनधर करूि टाकावयाची हे त्याचे एक समिािले समिय िंत्र आहे. 
पारंपनरक आनि सधि-निधयि अिी नवर्भागिी असलेवया समाजािील र्भाषिबाजीला सरावलेवया पुढाऱ्याचें 
हे आवडिे िंत्र आहे. पृथवीवर स्वगय निमाि करण्याची आ्ासिे देऊि लोकनप्रय बिलेवया व जििेच्या 
उठावाच्या लाटेवर आरूढ होऊि सते्तवर आलेवया पुढाऱ्याचें हे िंत्र आहे. परंिु आपवया अिुयायाचंी र्भटनिक 
व सामानजक स्स्ििी मोठ्या प्रमािावर सुधारण्यासाठी आव यक िी साधिसामुग्री त्याचं्या हािी िसिे, िा 
त्याचंी िसे काही करण्याची नविषे इच्छेा असिे. 

 
िीनिमत्ता व िैनिक वियि याचंी अस्पष्ट कवपिा पुढे ठेविू, िैनिकिेखेरीज दजा ककवा गुिवत्ता 

ठरनवण्याचा इिर कोििाही निकष नवचार करण्याच्या लायकीचा िसिो असे सागंिू इिर निकषाचंी पूिय 
उपेक्षा करावयाची हे असेच दुसरे िंत्र आहे. अिािच, िीनिमाििेच्या बाबिीि आपि इिर कोिाहीपेक्षा कमी 
िाही असा दावा कनिष्ठ दजाचे लोक िक्कीच करू िकिाि. पनहवया िंत्राप्रमािेच हे िंत्रही, आपले सवय नविषे 
हक्क व लार्भ नटकनवण्यास वनरष्ठ गटािंा मदि करिे, आनि, त्याचवळेी कनिष्ठ दजाच्या लोकामंध्ये, निदाि 
काही काळपयंि िरी, वनरष्ठाबंरोबर आपि बरेचसे समाि आहोि अिी र्भाविा निमाि करिे. दजा व बनक्षिी 
यावरूिचे सध्याचे रे्भद हे िात्कानलक आहेि यावर र्भर देिे आनि जे काही खरेखुरे चलिवलि अस्स्ित्वाि 
असेल त्याची अनिियोर्कि स्वरूपाि जानहराि करिे, त्यावर र्भर देि रहािे हा याच्यािीच संलग्ि असा 
डावपेच आहे वराट प्रमािावर एकसाची उत्पादि हे ज्याचं्या उत्पादिव्यवस्िाचें वैनिष्ट्य आहे अिा 
समाजामंध्ये वनरष्ठपिाची नचन्सहे म्हिूि मान्सयिा पावलेवया वस्िंूच्या स्वस्ि िकला नवकि घेिे िर्कय करूि व 
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त्यायोगे दजािली नवषमिा वरकरिी लपनविे िर्कय करूि दजा व लार्भ याचं्यािवया रे्भदावंरूि लक्ष 
नवचनलि करिे िर्कय होिे. मत्सरजिक रे्भदारे्भद उत्पादिव्यवस्िेिील स्िाि व कायय याचं्यावरूि ि करिा 
दृ यमाि उपर्भोगाच्या आधारे ज्या प्रमािाि केले जािाि त्या मयादेि, एकसाची नवराट उत्पादिपद्धिीमुळे 
उपर्भोगाि जो दृ यमाि एकसाचीपिा येिो त्याचा अिा रे्भदारे्भदावंरील उिारा म्हिूि उपयोग असिो. 

 
दजा व बनक्षिी याचं्यािील नवषमिेचा आघाि िात्पुरत्या काळापयंि कमी िापदायक करण्याचे 

आिखी एक िंत्र आहे. कनिष्ठ वगािील लोक जे व्यवसाय करिाि त्यािंा बडी बडी िाव ेद्यावयाची व 
(िकलादू प्रनिष्ठेच्या) हरर्भऱ्याच्या झाडावर चढवावयाचे; दरवािाला मेंटेिन्सस इंनजनिअर म्हिावयाचे, 
कॉलेजािील साध्या यूटरला अनसस्टंट प्रोफेसर म्हिावयाचे; कंपिीिवया खािेप्रमुखािंा व्हाइस-
पे्रनसडेंटचा नकिाब देऊि पाचपन्नास व्हाइस-पे्रनसडेंट िेमावयाचे; प्रकाििसंस्िेि मुिि प्रि ियार करिाऱ्या 
कारकुिास अगर हस्िनलनखिे बंदोबस्िािे ठेविाऱ्यास संपादक म्हिावयाचे, इत्यादी. 

 
स्िािाचं्या संरचिेि कोििाही र्भरीव बदल घडविू ि आििा निचे बनहरंग आकषयक करण्यासाठी 

संघटिा व समाज ज्या िंत्राचा अवलंब करिाि त्यापकैी काही िंत्राचंी वर उदाहरिे नदली आहेि. ज्या 
व्यर्किींिा स्िािभ्रष्ट झावयाप्रमािे वाटिे पि ज्यािंा आपली अवस्िा स्विःपासूि आनि इिरापंासूि 
झाकावयाची असिे त्या व्यर्किी जी िंते्र वापरिाि िी या िंत्रािी फार नमळिीजुळिी असिाि. खऱ्याखुऱ्या 
चलिवलिाऐवजी चलिवलिाच्या आर्भासािूि समाधाि देण्याची साधिे म्हिूि त्याचं्याकडे पानहले जाऊ 
िकिे, जेव्हा समाज प्रनिष्ठलेा फार महत्त्व देि असिो आनि सावयजनिक रीिीिे दृ यमाि असिाऱ्या 
प्रिीकबद्ध दजानवषयी समाज अत्यंि संवदेिािील असिो, परंिु खऱ्या बदलाची िर्कयिा मात्र फारिी िसिे 
िेव्हा ही िंते्र खास करूि वापरली जािाि. 
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१२. काही सैद्धाांणतक प्रश्न 
 
सामानजक िरामंध्ये नवर्भागला ि गेलेला असा एकही समाज आढळि िाही. िराचं्या या सावयनत्रक 

आढळामुळे समाजिास्त्राच्या काही अायासकािंी असा युस्र्किवाद केला आहे की, सामानजक नवषमिा ही एक 
अनिवायय व मूवयवाि गोष्ट असली पानहजे. िसे िसिे िर नवषमिा इिकी सावयनत्रक किी आढळली असिी 
आनि इिर्कया साित्यािे का नटकूि रानहली असिी? या िब्दाि माडंलेला युस्र्किवाद उघड उघडच निरियक 
आहे. कोित्याही गोष्टीच्या सावयनत्रकिेवरूि अगर प्राचीित्वावरूि िी अनिवायय वा मूवयवाि असवयाचा 
निष्ट्कषय काढिा येि िाही. िोडा वळे फर्कि अनिवाययिेच्या मुदद्यावंर आपि लक्ष कें निि करू या. या बाबिीि 
मुख्य मु्दला असा माडंला जािो, की मूवयमापि व बनक्षिी याचं्या बाबिीि औपचानरक व नियमबद्ध अिी 
नवषमिा अस्स्ित्वाि असवयानिवाय कोििाही समाज नटकूच िकि िाही. या मुदद्याला पाकठबा देिारा पुरावा 
पुढीलप्रमािे माडंला गेला आहे: 

 
१. अिेक व्यर्किी एकत्र येऊि करावयाच्या कोित्याही उपिमाच्या नसद्धीसाठी त्या उपिमाि 

समानवष्ट असलेवया व्यर्किींमध्ये सते्तचे असमाि वाटप होिे ही आव यक ििय आहे: 
२. संस्कृिी व्यर्किींचा एकेक मिोकपड घडनविे, त्याचं्या नठकािी नवनिष्ट पे्ररिा रुजनविे. प्रनिक्षिास 

प्रोत्साहि म्हिूि काही प्रलोर्भिे पुढे ठेविे. काही प्रकारच्या संस्कृनिसबंद्ध पे्ररिा व प्रनिक्षिाच्या 
आकृनिबधंाखंाली बनक्षिीचे नवषम वाटप करिे अनधक सोपे असिे. 

३. वरीलसारख्या पनरस्स्ििीि, ज्याचं्या हािाि अनधकार असिाि त्याचं्या नहिसंबधंाचं्या दृष्टीिे 
बनक्षिीचे नवषम वाटप अनधक फायद्याचे असिे. 

४. त्याच पनरस्स्ििीि, लार्भाचंी नवषम वाटिी चालू ठेविे समिा प्रस्िानपि करण्यापेक्षा 
पूवेनिहासािी अनधक जुळिारे असिे. 

 
समाजाची नवर्भागिी उच मिीच िरामंध्ये होिे अटळ असिे असा निष्ट्कषय वरीलपकैी कोित्याही 

फनलिापासूि निष्ट्पन्न होि िाही हे सहज नदसूि येईल. कायय-वैनिष्ट्यािुरूप, िे कायय पार पाडण्यासाठी 
आव यक असे अनधकाराचे नवषम वाटप आनि बनक्षिी वा मूवयमापिािील नवषमिा या दोि सारख्या गोष्टी 
िाहीि. काही पंरपरा गृहीि धरवयािंिर सासं्कृनिकदृष्ट्या अमूक एक गोष्ट सोईस्कर असेल िर, िी गोष्ट 
स्विंत्रपिे सवयच पनरस्स्ििीि आव यक वा अनिवायय आहे असे निष्ट्पन्न होि िाही. 

 
समाज नटकूि रहावयाचा असेल िर त्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी अगदी अनिवायय आहेि त्यापंैकी नवषम 

िरामंधील समाजाची नवर्भागिी ही एक होय हा युस्र्किवाद अंनिमिः मािवीपे्ररिासंबंधंीच्या गृहीिकृत्यावंर 
आधारलेला असिो. ही गृहीिकृत्ये, बहुधा, स्पष्टपिे माडंण्याि येि िाहीि. मात्र, त्याचंा मनििािय असा 
असिो की, दजा व बनक्षिी याचंी नवषम वाटिी केली िाही िर, कमीअनधक नबकट असलेली व कमीअनधक 
कटिवयाचंी गरज असलेली कामे करण्यासाठी मािसेच नमळिार िाहीि. केलेवया कष्टाच्या र्भरपाईस्वरूप 
नवषमिा ही पे्ररिादायी िर्किी म्हिूि काम करिे. 

 
मािसाचं्या प्रत्यक्ष वियिावरूि पे्ररिाबं्दललचा जो पुरावा हािी येिो िो िपासण्यायोग्य आहे. नवषमिा 

नकिीही नव्व्यापी असली िरी, आपवया कष्टाची र्भरपाई म्हिूि आपिास नविषे मान्सयिा ककवा बनक्षिी 
नमळिार आहे की िाही याचा नवचार वा कचिा ि करिा मिापासूि अत्यंि कष्ट घेऊि जगर्भर स्त्रीपुरुष कामे 
करिाि, खस्िा खािाि ही वस्िुस्स्ििीही नििर्कयाच ठसठिीिपिे िजरेि र्भरवयानिवाय रहाि िाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याचप्रमािे, बनक्षिीचे वाटप जेिे िुलिेिे कमी नवषम आहे व जेिे िे फार नवषम आहे अिा दोन्सही प्रकारच्या 
पनरस्स्ििीि मािसाचा आळिीपिा िेवढाच सावयनत्रक आढळिो. समाजा-समाजामंध्येच केवळ िव्हे िर 
एकाच समाजािही मािवी प्रयत्िाचं्या कोटीि फरक आढळिो. जेिे बनक्षिीचे नवषम वाटप सवयदूर आढळिे 
िेिेही, अनधक बनक्षिीचे आ्ासि िसिाही, नििकीच कठीि कामे मिापासूि करिारी मािसे आपवयाला 
आढळिाि. उदाहरिािय, अमेनरकेिील व्यावसानयक व कटटंुनबक या जीविाच्या दोि के्षत्रामंध्ये नियािील 
असलेवया मुख्य पे्ररिामंधील फरक पहा. माि व लार्भ याचें असमाि वाटप हे पनहवया के्षत्रािले वैनिष्ट्यपूिय 
व प्रर्भावी सूत्र आहे िर दुसऱ्याि िे अिुपस्स्िि असिे. िरीदेखील पनहवया के्षत्रापेक्षा दुसऱ्या जीविके्षत्राि 
मािसे कमी मिापासूि काम करिाि असे दाखविू देिे अत्यंि अवघड जाईल. 

 
कटटंुनबक जीवि अमूक मूवये व मािदंड यािंा अिुसरूि चालिे म्हिूि त्यावरूि व्यावसानयक 

के्षत्राला िीच मूवये व िेच मािदंड सहजी लाग ूकरिा येिार िाहीि; कुटंुबाद्वारे पार पाडावयाच्या कायांसाठी 
िी मूवये व िे मािदंड पुरेसे असिील पि व्यावसानयक के्षत्राि त्याचंा काही वगेळाच संच असावा लागेल असा 
मु्दला माडंला जाईल. व्यावसानयक जग व्यस्र्किनिरपेक्ष असिे, जगडव्याळ िोकरिाही यंत्रिामंध्ये प्रचंड 
संख्येिे लोकािंा संघनटि कराव े लागिे, अिा िोकरिाही यंत्रिामंध्ये ििाव अिुस्यिू असिाि, आनि 
त्यामुळे नविषे प्रकारच्या समस्या व अडचिी निमाि होिाि, हा वरील युस्र्किवादाचाच नवस्िार आहे. 

 
अनधक बनक्षिीचे आ्ासि िसिाही मिापासूि काम करण्याची इच्छेा सर्भासदाचं्या नठकािी किी 

निमाि होिे असे आपि नवचारले िर, इिर सवांच्या कवयािािच आपले कवयाि आहे असे कुटंुबािील 
प्रत्येकजि माििो म्हिूि त्याच्या हािूि िसे वियि घडिे, हा त्या प्र िाच्या उत्तराचा एक नििायक महत्त्वाचा 
र्भाग असेल. मुलाचं्या बाबिीि जे जे घडिे िी िी निष्ट्पत्ती असिे; पालकािंा कटटंुनबक जबाबदारी टाळिा 
येि िाही. 

 
कामगारािंा उत्पादिाब्दलल जबाबदारी िर वाटेलच पि आपि उत्पानदि करीि असलेवया 

मालाब्दलल आत्मीयिाही वाटेल, अिा रीिीिे जर व्यवसाय संघनटि करिा आले, िर जास्ि बनक्षिीचे आनमष 
ि दाखवाव ेलागिाही लोकाकंडूि मिःपूवयक व कुिलिापूिय काम पुष्ट्कळ अनधक प्रमािाि करूि घेिा येईल. 
ककबहुिा, ज्या प्रमािाि उत्पादिप्रनियेि स्वयंनििययाचा आनि आत्मीयिेचा अर्भाव असेल िेमर्कया नििर्कया 
प्रमािाि चोख कामासाठी असमाि बनक्षिीचे प्रलोर्भि दाखनवण्याची गरज पडि असेल. 

 
आपि हेही ध्यािाि घेिले पानहजे की, मिापासूि काम करण्यासाठी उते्तजि म्हिूि बनक्षिीि 

रे्भदारे्भद केवयािे नहिोबी वृत्तीचा प्रादुर्भाव होईल, आनि त्यामुळे स्वचे्छेेिे जास्िीिजास्ि वळे व िस्र्किबदु्धी 
सवय करूि काम करण्याच्या वृत्तीला िडा जाईल अिी िर्कयिा आहे. बनक्षिी (विेि) जेव्हा प्रयत्िािंी जोडली 
जािे िेव्हा, नजिके पैसे नदले जािाि िेवढेच काम त्यािे कराव,े अनधक करू िये वा चागंले करू िये हे 
स्वार्भानवक ठरिे. त्याचप्रमािे, त्याला नमळिाऱ्या पगाराच्या िुलिेिे िो नकिी काम करिो आनि इिरािंा 
नमळिाऱ्या पगाराच्या िुलिेि िे नकिी काम करिाि अिी िुलिा त्यािे करावी हेही स्वार्भानवक ठरिे. अिा 
पनरस्स्ििीि सवाि अनधक अकाययक्षम व सवाि कमी मि लाविू काम करिारा कामगार कामाचे माप ठरवील 
आनि इिर कामगार त्याच्यािी िुलिा करूि आपि नकिी काम करावयाचे िे ठरविील अिीही िर्कयिा 
असिे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

उत्पादिािी आत्मीयिा साधली आनि आपवया िैनिक जबाबदारीची जािीव रुजली म्हिजे मािसे 
कामाचा प्रचंड उरक प्रकट करण्याइिकी पे्रनरि होिाि ही गोष्ट लक्षाि घेिा, मािसािंा काययप्रवृत्त करण्याची 
पद्धिी म्हिूि बनक्षिीचे नवषम वाटप आव यक असिे हा दावा खरोखरी करिा येिो का असा प्र ि आपि 
नवचारला पानहजे. पे्ररिेचे उच म माि करण्यासाठी असमाि बनक्षिी अपनरहायय असेल, आनि निच्या सापेक्ष 
पनरिामकारकिेब्दलल गंर्भीर िकंा असिील, िर िराचं्या अपमरहायगतेचा संपूिय मु्दलाच संियास्पद ठरिो. 
कारि, िराचंी अपनरहाययिा मािवी पे्ररिानंवषयीच्या अढळ सत्याच्या आधारे आपि जर नसद्ध करू िकि 
िसलो िर इिर किाच्याही आधारािे आपि िी नसद्ध करू िकिार िाही. िेव्हा मग सामानजक 
व्यवहारािवया एका, अपनरहायय िव्हे िर वैकस्वपक गोष्टीब्दलल आपि नवचार करीि आहोि या िर्कयिेला 
सामोरे गेले पानहजे. वस्िुस्स्ििी अिी असवयािे, पुन्सहा एकदा, मािवी समाजामंध्ये िराचंा आढळ सावयनत्रक 
का आहे या प्र िाला आपवयाला सामोरे गेले पानहजे. 

 
सामानजक िराचं्या संदर्भाि आपि परि एकवार पुढील नवधािे करू: (१) प्रयत्िाचंी ििय करण्याची 

पे्ररिा मािसाला नवनवध मागांिी नमळू िकिे; (२) प्रत्येक मागाि मािवी कामिा व मूवये याचं्या दृष्टीिे नवचार 
करिा जमाखचाचा काही एक अजोड िाळमेळ असिो; (३) ित्त्विः यापैकी कोििाही एक मागय दुसऱ्यापेक्षा 
अनधक िैसर्षगक अगर अिुरूप आहे असा दावा करिा येिार िाही; (४) मािसािंा पे्रनरि करण्यासाठी ज्या 
वगेवगेळया पद्धिी/योजिा याचंी कवपिा करिा येिे त्यापंकैी प्रत्येक पद्धिीचा पनरिाम म्हिूि काहींचा लार्भ 
िर काहींचे िुकसाि होिे अटळ आहे. ज्याचंा फायदा होिो अगर ज्याचें िुकसाि होिे अिाचंी संख्या 
पद्धिीगनिक नर्भन्न नर्भन्न असिे- काही योजिा निनििपिे िोड्याचं्या फायद्याच्या आनि अिेकाचं्या िोयाच्या 
असिील; िर इिर काही याच्या उलट असिील. 

 
िराचं्या कोित्याही रचिेसंबधंी सवाि उघड नदसिारी गोष्ट ही की, उच म दजावरच्या व सवाि जास्ि 

लार्भ नमळनविाऱ्याचं्या िी सवाि अनधक फायद्याची असिे. आिखी असे की, त्या नववनक्षि समाजव्यवस्िेमध्ये 
ज्यािंा सवानधक लार्भ होिो िे, त्या व्यवस्िेचा फायदा अनधक लोकािंा नमळावा म्हिूि वळेोवळेी काही प्रयत्ि 
करीि असले िरी, आपले नविषेानधकार सुरनक्षि ठेवण्यासाठी जे जे काही करिा येिे िर्कय आहे िे िे 
करिील. जो समाज कमाल धिसंपदा गोळा करिाऱ्यास सव्च म बहुमाि देिो त्या समाजाि बहुिेक मािसे 
जे जे उपलब्ध असेल िे िे अनधकाि अनधक प्रमािाि प्राप्ि करण्याची धडपड करिील हे र्भानकि सहज 
करण्यासारखे आहे. जेव्हा एखादा समाज प्रत्येकाला कमाल मयादेपयंि स्विःचा र्भटनिक उत्कषय 
साधण्यासाठी आनि दुसऱ्याच्या नठकािी मत्सर उत्पन्न करील असा सन्समाि इिरापेंक्षा अनधकाि अनधक 
नमळनवण्यासाठी चेिनविो िेव्हा, त्या समाजाि, काययप्रवृत्त करण्यासाठी असमाि बनक्षिीची लालूच सोडूि 
इिर कोििीही पद्धिी सहजपिे ग्रहि केली वा अिुसरली जाईल अिी अपेक्षा िरी किी करावी? 

 
िर मग, समाज िरामंध्ये नवर्भागला जािे उपयोगाचे असिे असे म्हिावयाचे का? होय, 

निनििपिेच. पि कोिाच्या, िर दजा व बनक्षिी याचं्या निड्यावंर वरचे स्िाि प्राप्ि असलेवयाच्या. ज्या 
प्रमािाि त्याचे स्िाि उच म, त्या प्रमािाि त्याला अिी नवर्भागिी उपयोगाची, कारि अिा नवर्भागिीमुळे त्याचा 
जास्ि लार्भ होिार. उच म बनक्षिीमुळे श्रेष्ठी वगािील व्यर्किींिा जादा काम करण्याची पे्ररिा नमळिे असे 
म्हिावयाचे िर, त्याच न्सयायािे, अवप बनक्षिीमुळे बहुसंख्याकंाचं्या काम करण्याच्या पे्ररिेवर प्रनिकूल आघाि 
होण्याची आनि प्रयत्ि ि करण्यास िे प्रवृत्त होण्याची िर्कयिा नििकीच मािली पानहजे. कनिष्ठ दजा व अवप 
बनक्षिी वायाला आलेली असिाही मािसे खूप पनरश्रम करिाि, आपली सवय गुिवत्ता पिाला लाविू उत्कृष्ट 
कायय करिाि असे पुष्ट्कळदा आढळिे. कायाची पे्ररिा देिारे इिर सासं्कृनिक संस्कार त्याचं्या मिावर अनधक 
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खोलवर झालेले असिाि, ककवा त्यािंा दुसरा पयाय नदसि िाही, ककवा नदसला िरी त्या वाटेिे जाण्याची 
त्यािंा र्भीिी वाटिे, अिी काही याची प्रमुख कारिे सागंिा येिील. पि सापेक्षिः त्याचंा कनिष्ठ दजा आनि 
त्यािंा नमळिारी अवप बनक्षिी याचं्यापासूि त्यािंा उत्तम काम करण्याची स्फूिी नमळि िाही हे मात्र िक्कीच. 

 
िरामंध्ये समाजाची नवर्भागिी होिे ही ज्यािंा एक चागंली, नवधायक गोष्ट वाटिे िे या युस्र्किवादाला 

पुढीलप्रमािे उत्तर देिाि. त्याचें म्हििे असे की, अवप बनक्षिी नमळनविाऱ्याचं्या पे्ररिावंर प्रनिकूल आघाि 
होि असेलही; पि सवाि अनधक बुनद्धमते्तच्या, म्हिजेच सवानधक बक्षीिीचे मािकरी असलेवया लोकावंर 
या व्यवस्िेचा कमाल प्रोत्साहक पनरिाम होिो; आनि, एकंदर बेरीज वजाबाकी केवयािंिरही, इिर 
कोित्याही वाटपव्यवस्िेपेक्षा ही व्यवस्िा सामानजकदृष्ट्या सवाि अनधक फलदायी आहे, अनधक उत्पादि 
देिारी आहे. परंिु, पुन्सहा एकदा जे नसद्ध करावयाचे िेच या युस्र्किवादाि गृहीि धरण्याि आलेले आहे. 
उच मपदस्िािंा नमळिाऱ्या उच म नवषम बनक्षिीमुळे होिारे एकूि िर्कि उत्पादि हे कमाल िर्कय उत्पादि आहे 
असे त्यािंा वाटेल; पि अवप बनक्षसी नमळिाऱ्यािंा, इिर पयायाबंरोबर िुलिा करिा, िे एकूि उत्पादि 
पयायी व्यवस्िेखालील िर्कय कमाल उत्पादिापेक्षा नकिीिरी कमी वाटेल. 

 
िरानंधनष्ठि नवषम समाजरचिेचा पुरस्कार करिाऱ्याचंा दुसरा एक मु्दला असिो. आयुष्ट्याि पुढे 

जाऊि जी मािसे मोठी होिाि त्यािंा काययप्रवृत्त करिाऱ्या पे्ररिामंध्ये कीिी व नविषेत्व– िोडर्कयाि 
मोठेपिा–याचंी आस ही एक अनिवायय आव यक पे्ररिा असिे. परंिु, या युस्र्किवादाि काहीिरी िोर 
करण्याची िीव्र इच्छेा आनि िोर समजले जाण्याची आकाकं्षा या दोहोिील महत्त्वाच्या फरकाकडे दुलयक्ष 
करण्याि आलेले आहे. 

 
िोराचं्या चनरत्रािं पुष्ट्कळदा या दोन्सही पे्ररिाचें नमश्रि आढळिे. असे असले िरी, या दोि पे्ररिा 

परस्परापंासूि नर्भन्न आहेि. एखादी महाि कादंबरी नलनहण्याची इच्छेा, आनि महाि कादंबरीकार म्हिूि 
ओळखले जाण्याची इच्छेा, या दोि अगदी निराळया गोष्टी आहेि. या दोन्सही इच्छेा एकाच मािसाच्या मिाि 
उपस्स्िि असू िकिील. परंिु व्यस्र्किगि प्रनसद्धीच्या इच्छेेमुळे महाि कृिी निमाि करण्यासाठी लागिारी 
बानंधलकी व यिािय दृनष्टकोि अंगी बािण्याि अडिळाच उत्पन्न होिार िाही का, असा प्र ि आपि नवचारला 
पानहजे. िे काहीही असो, महाि सासं्कृनिक नसद्धींच्या बुडािी अिेकनवध पे्ररिा आढळिाि, नसद्धींचे 
गनििास्त्र अिेकपदरी आहे, आनि अिेक जनटल घटकाचं्या संयोगािूि या नसद्धी हािी येिाि ही गोष्ट स्पष्ट 
नदसिे. दुसऱ्यािंा नहिनविारा बहुमाि ककवा उच म नवषम बनक्षिी या घटकाचंा प्रर्भाव इिर सवय घटकापेंक्षा 
वरचढ आनि स्पष्ट उमटूि नदसिारा असिो हे फाजील सोपे गृहीिकृत्य सहजपिेच खोडूि काढले जािे. 

 
आपि आिखी एक िर्कयिा नवचाराि घेिली पानहजे. िी ही की, नकिीिरी व्यर्किींची गुिवत्ता 

कायमची सुप्ि रहािे. असंख्याचंी गुिवत्ता झाकोळलेली रहािे ककवा िी प्रकट होि िाही याचे एक सवाि 
महत्त्वाचे कारि असे की, िुटपुंज्या र्भटनिक व आस्त्मक पनरस्स्ििीि रहािाऱ्या जगािील नविाल बहुसंख्येला 
आपली गुिवत्ता प्रकट करण्याची संधीच नमळि िाही. नवनिष्ट लोकसंख्येि नवज्ञाि व कला या के्षत्रािंली 
गुिवत्ता प्रत्यक्षाि नकिी असिे हे आपि निनििपिे सागं ूिकि िाही. पि आपवयाला हे िक्कीच माहीि आहे 
की, पूवी वनंचि असलेवया गटािंा संधी उपलब्ध होिाच, गुिविंाचंा अिपेनक्षि ओघ वाहू लागिो. याचा अिय 
असा िव्हे की, जग अज्ञाि प्रनिर्भाविंािंी गच म र्भरलेले आहे; पि कोित्याही काळाि, दृ यमाि असिाि 
त्याचं्यापेक्षा सवय प्रकारची नकिीिरी अनधक गुिी मािसे अदृ यमाि अवस्िेि समाजाि असिाि आनि, 
िरानधनष्ठि समाजािील नवषम संधीच या सुप्ि िर्किींिा िख लावण्यास बहुिािंी जबाबदार असिाि. 
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गुिवत्ता व निचा उपयोग यासंबंधीच्या वरील नववचेिाि गुिवत्ता या िब्दाचा एका नविषे सीनमि 

अिािे वापर केला आहे. िर्कय कोटीिील सवय मािवी गुिापंैकी फर्कि काही िोड्या गुिाचंीच दखल येिे 
घेिलेली आहे हे उघड आहे. सध्याच्या काळाि ज्यािंा सवाि अनधक मागिी आहे व माि आहे त्याचं्याब्दललच, 
उघडपिे, ही चचा आहे. प्रगिीची घोडदटड करण्यासाठी ज्या गुिाचें महत्त्व आहे िे गुि असलेवया व्यर्किींचा 
िोध, र्भरिी आनि प्रनिक्षि हा आजच्या अमेनरकेि फार मोठ्या आस्िेचा नवषय आहे. दुसऱ्या, इिर प्रकारच्या 
गुिाबं्दलल त्या मािािे खूपच कमी आस्िा आहे– उदाहरिािय, कलात्मक, मािविावादी, राजकीय, 
कटटंुनबक व सानहस्त्यक. बहुसंख्य लोकािंा वाटेल, की हे ठीकच आहे. परंिु वस्िुस्स्ििी अिी आहे, की 
बहुिेक गुिाकंडे सापेक्षिः दुलयक्ष होि आहे, िर काही अगदी संकुनचि हेिंूच्या पूियिेसाठी ज्याचंा नविषे 
उपयोग आहे अिा काही िोड्या गुिावंर र्भर नदला जाि आहे. 

 
नवषम मूवयमापि व बनक्षसवाटप याचंी एक व्यवस्िा या दृष्टीिे समाजाची िरामंध्ये नवर्भागिी 

करण्याचे संनमश्र पनरिाम आढळिाि. लोकसंख्येच्या एका नवर्भागावर होिाऱ्या पनरिामापेंक्षा दुसऱ्या 
नवर्भागावर होिारे पनरिाम निराळे असिाि. सामानजक आर्षिक नवकासाच्या दृष्टीिेही िरनवर्भागिीचे गर्षर्भि 
पनरिाम वगेवगेळे असिाि. कोिाचे नहिसंबधं िूिय मागे ठेवले आहेि आनि कोिाच्या लार्भािंा िात्कानलक 
प्राधान्सय नदलेले आहे यावर िनजकच्या र्भनवष्ट्यकाळािील फायदे-िोटे नवरुद्ध दूरगामी फायदे-िोटे या 
स्वरूपािील िाळेबंद काय माडंलेला आहे ही गोष्ट निधानरि असिे. समाजाची िरामंध्ये नवर्भागिी 
करण्यामध्ये आपि कोििा िाळेबंद स्वीकारिो यावर सामानजक-आर्षिक नवकासाचा आकृनिबधं अवलंबिू 
असिो. ककवा, उलटपक्षी असे म्हििा येईल की, आर्षिक-सामानजक नवकासाचे व समाजजीविाचे जे नचत्र 
आपवया डोळयासमोर आपि ठेव ू त्यािुसार त्याला अिुरूप अिी िरनवषयक िीिी आपिास अवलंबावी 
लागिे, ककवा आपवया धोरिामंध्ये अिुस्यूि असिे. उत्तम प्रनिनक्षि उच मपदस्ि व सापेक्षिः अवपनिनक्षि 
बहुजिसमाज याचं्याकडूि होिारे उत्पादि, आनि बहुसंख्य लोकािंा मध्यम पािळीवरील प्रनिक्षि नमळाले 
असिािा होिारी एकूि उत्पादि-नसद्धी याि फरक असिो. समाजाचे रहाटगाडगे चालनवण्याि हािर्भार 
लाविाऱ्या वगेवगेळया सर्भासदािंा समाज किा रीिीिे बनक्षिी देिो आनि मिाला समाधाि देिाऱ्या 
व्यवसायाचंी त्यािंा उपलब्धी करूि देण्यासाठी िो नकिी कष्ट उपसिो यािुसार निष्ठा, सहर्भाग, मिापासूि 
काम करण्याची वृत्ती, सामानजक कियव्य व जबाबदारी याचंी जािीव, आनि समाजाच्या मूवयािंा सवयसामान्सय 
मान्सयिा यासारख्या गोष्टी लोकाकंडूि समाजाच्या चरिी नकिी प्रमािाि वानहवया जािार ही गोष्ट अवलंबूि 
राहील. बनक्षिी आनि समाधाि देिारे व्यवसाय या दोि गोष्टींचे माप सर्भासदाचं्या पदराि टाकण्याि समाज 
नजिकी कमी-अनधक कसूर करील नििके समाजाच्या पदराि वर उल्लेनखलेवया निष्ठा, सहर्भाग इत्यादी 
गोष्टींचे माप कमी-अनधक पडेल. 

 
संधींच्या व नविषेानधकाराचं्या नवनवध संरचिाचें पनरिाम संबनंधि लोकाचं्या जीविावर आनि 

समाजाच्या एकूि वियिावर काय होिाि याचा अायास करिे हे समाजिास्त्रज्ञाचे कियव्य आहे. नजिर्कया 
अनधक नवषम प्रमािाि संपत्तीची व सन्समािाची समाज नवर्भागिी करिो नििर्कया प्रमािाि त्या समाजाच्या 
मूवयािंा मान्सयिा व माि देिाऱ्याचंी, आनि त्या समाजासाठी आपवया गुिवते्तचा उपयोग मिापासूि 
करिाऱ्याचंी संख्या लहाि असिे, ही प्रािनमक वस्िुस्स्ििी समाजिास्त्रज्ञािे अिा अायासाच्या वळेी पक्की 
ध्यािाि ठेवली पानहजे. यामध्ये गर्षर्भि असलेला िैनिक निष्ट्कषय समाजिास्त्रज्ञाचं्या दृष्टीिे महत्त्वाचा आहे. 
आपवया समजुिींिा धरूि मािसे वियि करिाि अिी बहुिेक समाजिास्त्रज्ञाचंी धारिा आहे. ही गोष्ट खरी 
असेल, आनि मान्सयिा व बनक्षिी याचं्या नवषम वाटपाच्या पनरिामी आपला समाज अन्सयायी आहे अिी जर 
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त्याचंी समजूि होि असेल, िर या समजुिीपोटी होिारे त्याचें वियि समाजस्वास्थयाच्या दृष्टीिे हानिकारकच 
असेल. िोडर्कयाि म्हिजे, िरामंध्ये समाजाची नवर्भागिी करण्याचे फळ काय याचा एकूि नहिबे माडंि 
असिािा कनिष्ठ दजा व अवपबनक्षिी वायास येिाऱ्याचं्या िैनिक प्रनिनिया व त्याचें पनरिाम याचंाही नहिबे 
माडंिे महत्त्वाचे असिे. 

 
डॉर्कटर, वकील, उद्योजक, व्यवस्िापक इत्यादी व्यवसायामंध्ये उच म लार्भ पदराि पडिाि हे खरे; 

पि िी स्िािे प्राप्ि करूि घेण्यासाठी दीघय प्रनिक्षि घ्याव ेलागिे आनि त्यासाठी दीघय काळ व जास्ि कसूि 
पनरश्रम कराव ेलागिाि, त्याग करावा लागिो. नवषम सामानजक िराचं्या संरचिेच्या बचावािय जे वगेवगेळे 
युस्र्किवाद आज केले जािाि त्यापंैकी हा युस्र्किवाद सवाि समिय आहे. परंिु या दीघय प्रनिक्षिाकडे काही 
मूठर्भर उच मपदस्िािंा उपर्भोगावयास नमळिारे महत्त्वाचे व संिोषजिक लार्भ म्हिूिही आपि पाहू िकिो. 
मि िीव्र संवदेिाक्षम व दृष्टी प्रगवर्भ बिनवण्याची, अनर्भरुची संपन्न बिनवण्याची, दृनष्टकोि नविाल बिनवण्याची 
संधी इिर्कया दीघय काळपयंि त्यािंा नमळिे याि त्याग िसूि त्याचंा नविषे लार्भच आहे असे कोिी म्हिू िकेल. 
व्यावसानयक प्रनिक्षिासाठी जो काही त्याग करावा लागि असेल िो असो, त्याच्या जोडीला हे लार्भदायी 
घटकही त्या प्रनिक्षिाचे अंगर्भिू र्भाग आहेि हे खनचिच. आनि म्हिूि ह्या प्रनिक्षिाच्या काळाला मुख्यिः 
त्यागाचा काळ म्हिूि संबोधिे कठीि आहे. 

 
निरनिराळया व्यवसायाचं्या िुलिात्मक महत्त्वाब्दलल बोलावयाचे िर, आपि फार सावधनगरीिे 

निवाडा केला पानहजे. काय महत्त्वाचे आहे हे समाज ठरवीि असिो; परंिु, साधी ककवा गंुिागंुिीची, सवयच 
कामे सारखीच महत्त्वाची असिाि अिी माडंिी करिा येिे िर्कय आहे. अंनिमिः सवयच “आव यक” कामे 
पार पाडावी लागिाि, िाहीिर समाजाचे िुकसाि होिे. एखादे काम समाधािकारकरीत्या पार पाडण्या ि 
पाडण्याचे जे पनरिाम संर्भविाि त्या पनरिामाचं्या कसोटीवर िूिय आपि कामाचे महत्त्व ठरव ूया. आपि 
असेही धरूि चालू या की, याबाबिीि आपि अचूक मोजमाप घेऊ िकिो व मिैर्कय साधू िकिो. पि ही 
व्याख्या आनि ही “अचूक” मोजमापे यावरूि बनक्षिी किी देण्याि यावी यासंबधंी कोित्याच निष्ट्कषाप्रि 
आपि येऊ िकि िाही. जे अनधक महत्त्वाची कामे करिाि त्यािंा अनधक चागंली बनक्षिी नदली पानहजे असा 
मूवयात्मक निवाडा करण्यापासूि आपली सुटका िाही. 

 
निवाय, या निवाड्याच्या मागे एक महत्त्वाची पि लपनवलेली वस्िुस्स्ििी आहे. समाि संधी नमळिे 

असे गृहीि धरले िरी, अिा प्रकारची अनधक महत्त्वाची कामे करण्यासाठी लागिारी बुनद्धमत्ता जन्समजाि 
योगायोगािे प्राप्ि होिे. उदाहरिािय, कुिल िस्त्रवैद्य होण्यासाठी खास हस्िचापवय आनि िाजुक हािाळिी 
या गुिाचंी आव यकिा असिे. अिी गुिसंपदा असलेले अगदी िोडे लोक जन्समाला येि असिील िर, 
िस्त्रवैद्यािंा अगदी उच म पनरमािाि बनक्षिी नमळावी असा युस्र्किवाद करिे म्हिजे जन्समजाि योगायोगासाठी 
मािसाला जादा बनक्षिी नमळावी असा युस्र्किवाद करण्यासारखे आहे. िस्त्रवैद्याचे काम काही बाबिीि 
इिरापेंक्षा खूपच अनधक महत्त्वाचे आहे असे आपि मान्सय केले िरी, या दुर्षमळ गुिसंपदेसह जन्समाला येण्याचे 
र्भाग्य त्याला लार्भले याखेरीज, त्याला इिकी अनधक बनक्षिी नदली जावी याचे दुसरे समियि देिा येिार 
िाही. हे समियि सोडूि नदवयावर, प्रनिक्षिाच्या काळाि त्यािे इिरापेंक्षा अनधक त्याग केला होिा ककवा 
स्विःचे कटिवय वापरण्यास त्याला इिर किािे पे्ररिा नमळिार िाही असे दोिच मु्ेदल, त्याला प्रमािािीि 
बनक्षिी देण्याचे प्रमाि म्हिूि, माडंिा येिील. परंिु, आपि वर पानहलेच आहे की, हे दोन्सही युस्र्किवाद 
िकंास्पद आहेि. 
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वरील निरीक्षिामंध्ये काही महत्त्वाचे निष्ट्कषय अिुस्यूि आहेि. पनहवया प्रिम, एखादी व्यर्किी 
कोित्या प्रकारचे काम करू िकेल ही गोष्ट (१) उपजि गुिवत्ता, आनि (२) त्या गुिवते्तचा िोध, निचे 
प्रनिक्षि, व निचा उपयोग यासाठी आव यक त्या सामानजक संधींची उपलब्धी या दोि घटकावंर अवलंबिू 
असिे. दुसरा निष्ट्कषय असा की, मटनलक समजवया, गिवया गेलेवया व त्या अिािे वानंछेि अिा गुिसंपदेसह 
जन्समाला येिे हा योगायोग असिो; आनि श्रेष्ठी वगािील मुलािंा, आपवया अंगची गुिवत्ता प्रनिक्षिाद्वारा 
नवकनसि करण्याची आनि स्विःच्या गुिसंपदेचा उपयोग करूि घेिला जाईल हे पहाण्याची संधी पुष्ट्कळ 
अनधक प्रमािाि नमळिे. अनधक बनक्षिी देिाऱ्या, अनधक कटिवयाच्या कामािंी निगनडि पदावंर अनधनष्ठि 
होण्यासाठी संधी नमळिे हे पुष्ट्कळदा योगायोगाचे व असमाि संधीचे फळ असिे. खािदािावर अनधनष्ठि 
उमराविाहीच्या जागी उपजि गुिसंपदेवर आधानरि उमराविाही आििे हे लोकिाही समाजाचे रूपलक्षि 
ठरिे निनििच स्िुत्य िाही. 

 
सवय प्रकारचा िैनिक मूवयनवचार आपि बाजूस ठेवला आहे असे समजू. िरीदेखील, नवषम वगयवारी 

व बनक्षिी समाजव्यवस्िाचं्या धारिेला आनि उन्निीला नवधायक स्वरूपाचा ठोस असा कोििा हािर्भार 
लाविाि हा प्र ि आपवयापुढे उर्भा राहिोच. समाजाची िरामंध्ये नवर्भागिी होण्याचे जे र्भलेबुरे संनमश्र 
पनरिाम आपि पानहले त्यावरूि सामानजक संरचिेच्या पयायी पद्धिींची नचनकत्सा आव यक असवयाचे 
प्रकषािे सूनचि होिे. अनधक सम प्रमािाि बनक्षिीचे वाटप करिाऱ्या व्यवस्िेसाठी असलेवया 
समाजनवकासाच्या िर्कयिासंंबंधीच्या पुराव्यावरूि पयायाचंा िोध अत्यंि मोलाचा ठरेल असे नदसूि येिे. 
िोडर्कयाि म्हिजे, व्यर्किींिी आपवया गुिसंपदेचा मिापासूि उपयोग करावा म्हिूि त्यािंा पे्ररिा देण्याचे 
आनि त्यािुरूप समाज संघनटि करण्याचे अिेक िर्कय मागय आहेि. आपवया वायाला येिारे, केवळ धिच 
िाही िर एकंदर समाधाि, जास्िीि जास्ि कसे वाढेल आनि िे िसे सिि वाढनवण्याचे अनधकानधक 
पनरिामकारक मागय कोििे याचा िोध घेण्याचे जर मािसाच्या मिाि असेल िर, या िर्कय कोटीिील 
पयायाचंी पहािी करिे निनििच त्याच्या फायद्याचे होईल. र्भनवष्ट्याि या पयायी मागािे गेवयास िर्कयिा अिी 
आहे की फायदे पुष्ट्कळ होिील आनि त्या मािािे िोटे खूप कमी सहि कराव ेलागिील. 
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णनिडक सांदभयसाणहतयाची सूची 
 
या पुस्िकाि नवचाराि घेण्याि आलेवया बहुिेक प्र िाचंी चचा अिेक समाजिास्त्रीय 

नियिकानलकािूंि करण्याि आलेली आहे; त्याि पुढील नियिकानलकाचंा प्रामुख्यािे अंिर्भाव आहे: 
 
बर्कले नवनलयम, “सोिल स्रॅनटनफकेिि अँड द फंर्कििल िेअरी ऑफ सोिल नडफरन्नसएिि”, 

अमेनरकि सोनिऑलॉनजकल नरव्ह्य ू(१९५८) २३:३ 
 
स्व्हस, ककग्स्ले, व नववबटय मूर, “सम नप्रस्न्ससपवस ऑफ स्रनटनफकेिि” अमेनरकि 

सोनिऑलॉनजकल नरव्ह्य ू(एनप्रल १९४५) १०, २४२-२४९. 
 
“नरप्लाय अँड कॉमेंट” अमेनरकि सोनिऑलॉनजकल नरव्ह्य ू(१९५३), १८:४, ३९४-३९७. 
 
मूर नववबटय इ. “बट सम आर मोर इक्वल दॅि आदसय”– अमेनरकि सोनिऑलॉनजकल नरव्ह्य ू

(फेबुवारी १९६३), २८:१, १३-१८. 
 
पारसन्सस टॉलकॉट, “ॲि ॲिॅनलनटकल ॲप्रोच टु द निअरी ऑफ सोिल स्रॅनटनफकेिि” 

अमेनरकि जियल ऑफ सोनिऑलॉजी (िोव्हेंबर १९४०) ८४९-८६२. 
 
–”अ नरव्हाइज्ड ॲिॅनलनटकल ॲप्रोच टु द निअरी ऑफ सोिल स्रनॅटनफकेिि” आर. बेस्न्सडर्कस 

अँड एस. एम. नलप्सेट याचं्या “र्कलास, स्टेटस् ॲन्सड पॉवर” मध्ये (ग्लेिको, ३, द फ्री पे्रस, १९५३) पाि 
२२-१२८. 

 
स्स्टन्सिकोम्ब आियर एलध, “सम एस्म्पनरकल कॉन्ससेके्वन्ससेस ऑफ द डेस्व्हस-मूर निअरी ऑफ 

स्रॅनटनफकेिि” अमेनरकि सोनिऑलॉनजकल नरव्ह्य ू(ऑर्कटोबर १९६३) २८; ८०५-८०८. 
 
युनमि मेस्ववि एम, “सम नप्रस्न्ससपवस ऑफ स्रनॅटनफकेिि: अ निनटकल ॲिॅनलनसस” अमेनरकि 

सोनिऑलॉनजकल नरव्ह्य ू(१९५३), १८:४; ३८७-३९४. 
 
–”नरप्लाय टु नकग्स्ले डेस्व्हस” अमेनरकि सोनिऑलॉनजकल नरव्ह्य ू(१९५३), १८:६; ६७२-६७३. 
 
–”ऑि इन्इक्वानलटी” अमेनरकि सोदसऑलॉनजकल नरव्ह्य,ू (फेबुवारी १९६३) २८:१, १९-२८ 
 
नवसोलोनवस्की र्कलोस्त्सनमरेत्स, “सम िोटस् ऑि द फंर्कििल निअरी ऑफ स्रनॅटनफकेिि”, आरध 

बेस्न्सडर्कस अँड एस्. एम्. नलप्सेट याचं्या, “र्कलास, स्टेटस् अँड पॉवर” मध्ये, २ री आवृत्ती (न्सयूयॉकय , द फ्री 
पे्रस ऑफ ग्लेिको, १९६६) पा. ६४-६८. 

 
बॉग. डी. एच. “द फंर्कििल निअरी ऑफ स्रनॅटनफकेिि: सम निग्लेर्कटेड कस्न्ससडरेिन्सस”, 

अमेनरकि सोनिऑलॉनजकल नरव्ह्य ू(१९५९), २४, ६. 
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णिषयसूची 
 
अलफोडय, रॉबटय  
अनरस्टॉटल, सामानजक नसद्धािं 
अस्िैयय, सामानजक 
अियिास्त्र (उत्पन्न, सत्ता व मालमत्ता–

पहा): 
–व दजा 
–हालचालीिील कायय  
–िराचं्या घडिीिील कायय  
–समाजिास्त्रािील नसद्धािं 
अमेनरका (निग्रो पहा) 
–र्भारिाबरोबर िुलिा 
–िील हालचाल 
–राजकीय श्रद्धा 
–सामानजक कवयाि 
इन्सकलेट, ॲलेर्कस 
इझ्राएल : मधील बनक्षसाचंी समिा 
–िराचंी घडि 
उत्पन्न (मालमत्ता, बनक्षसे पहा) 
–गोरे व गटरेिर िुलिा, िर्किा 
–वाटप 
–व घटस्फोटाचे प्रमाि 
–व निक्षि 
–नकमाि निवाहरेषा 
–कराचंी नवर्भागिी 
उदारमिवाद-राजकीय 
ओसोस्की स्िानिस्लाव 
औद्योनगकरि व स्िािाचें मूवयमापि 
काटयर, हु्यज 
कॉनलन्सस, रे सी (धाकटा) 
नकन्ससे आवफे्रड एम् 
कुटंुब (िािेवाईक पहा) 
–वगीय फरक 
–बनक्षसाचंी पद्धि 
 
–िील िराचंी घडि 
कोलको, गनॅब्रएल 
कोियहॉसर, आियर 

कोहेि अवबटय  
गिय हान्सस  
गावबे्रि जॉि केिीि 
नगब्स जॅक पी. 
गूडे नवनलयम जे 
गोवडान मत्द वॉवटर 
स्ग्लक पॉल 
घटस्फोट: 
वगीय फरक 
निग्रो नवरुद्ध गोऱ्यािंील प्रमाि 
जििक्षमिा–वगीय फरक 
जिोनवत्झ, मॉनरस 
जपाि, मधील हालचाली 
जमािी नगिो 
जानिनिष्ठ समाज: 
–वगीय समाजाबरोबर िुलिा 
–वियि 
–मुर्कि होण्यासाठी स्िलािंर 
–साकेंनिक न्सयूिगंडानवरुद्ध प्रनिया 
–स्िािािंा ऐस्च्छेक मान्सयिा. 
जीविसंधी 
–जीविपद्धिीबरोबर िुलिा 
–व्याख्या 
–वियि 
–मान्सयिा 
–वबेरचा दृनष्टकोि 
जीविमािाची अपेक्षा, वगीय फरक, 

जीविपद्धिी : 
–जीविसधंीबरोबर िुलिा 
–बनक्षस म्हििू 
–वियि 
–वबेरचा दृनष्टकोि 
ज्य,ू पूवयग्रह-हालचालीिील घटक 

म्हिूि 
युनमि मेलनवि एम 
डेस्व्हस, नकग्स्ले 
िर: 
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निकष-निियय 
संख्या-निियय 
िराचंी घडि: 
कारिे 
वैनिष्ट्ये 
पनरिाम 
नवरोधी प्रकार 
व्याख्या 
समियि 
दुहेरी (अमेनरका) 
अिय 
अस्िैयय 
इनिहास 
मार्कसयवादी दृनष्टकोि 
प्रनिया 
स्िैयय  
धमय: 
वगीय फरक 
कनिष्ठ वगांिा समाधाि म्हििू 
र्भारिािील 
मध्ययुगीि युरोपाि 
दजा ठरनवण्यािील कायय  
िागनरक स्वािंत्र्य : 
–बकय ले, कानलक अायास 
–आनि हालचाल 
िािेवाईकाचंा घटक: 
–वगीय फरक 
–व हालचाल 
–प्लेटोचा नसद्धािं 
–दजा नवरुद्ध मूवयमापि 
–बनक्षसाचंी पद्धि 
–धार्षमक अिुबधं 
–मधील िराचंी घडि 
–िराचंी जािीव 
–नियमाचें प्रवियि 
निग्रो: 
ब्दललची वृत्ती 
घटस्फोटाचे प्रमाि 
िकै्षनिक पािळी व उत्पन्न 

कुटंुबाची रचिा 
उत्पन्न –गोऱ्याचं्या िुलिेिे 
मोयनिहािचा अहवाल 
अमेनरकेिील मान्सयिा 
स्वमूवयमापि 
आत्महत्त्येचे प्रमाि 
मिदाििोंदिीचा अिुबधं 
पारसि, िालकॉट 
प्लेटो, सामानजक नसद्धािं 
प्रोिो जेम्स  
प्युएट् नरको: 
िील हालचाल 
वगांचे मिोधैयय 
धार्षमक अिुबधं 
फॉर्कस िॉमस जी. 
नफस्त्झरावड, डले 
फेवडमि, अि्वड   
फोसय मनरयिे टी. 
बनक्षसे: 
भ्रामक हालचाल 
नवषमिा 
कनिष्ठ स्िािासंाठी 
कायाचे मूवयमापि 
नवनर्भन्निेचे समियि 
लोकनप्रयिा 
सत्ता 
प्रनिष्ठा 
सत्ता 
मािनसक समाधाि 
मूवयमापिािी संबधं 
मान्सयिादियक 
कमिरिा 
स्िािाचं्या नवर्भर्किीकरिासाठी 
बकय ले, कॅनलफ 
बालनिक्षि: 
–कायाची जबाबदारी 
–कनिष्ठ व मध्यमवगाची िुलिा 
–जीवि सधंी 
–नियम प्रवियिाची साधिे. 
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बुलेटेिा, लुइस 
बुिमेि, मधील िराचंी घडि 
बेल, वने्सडेल 
बेस्न्सडर्कस, रेन्सहाडय  
बेटेलहेम, बूिो 
ब्रॉिफे्रिबे्रिर 
बंद समाज-व्याख्या 
र्भारि: 
–अमेनरकेबरोबर िुलिा 
–मधील िराचंी घडि 
मनॅकव्हॅली निकोलो 
मथॅयूज डोिावड   
मकॅर्कलेलँड डेस्व्हड 
मार्कसय  
मार्कसयवादी–सामानजक प्र िासंंबधंी 

दृनष्टकीि 
मािनसक समाधाि 
मान्सयिा: 
िराचं्या घडिीचे वैनिष्ट्य  
खोटी हालचाल 
मूवयमापिाब्दलल प्रनिनिया 
मालमत्ता: 
नमलर एस एम 
नमवस सी ब्राईट 
नमझरुची इफे्रम एच 
मूरे नवलबटय  
मूवये: 
मूवयमापिािील 
नहमिच्या अायासाि 
कायाची पसिंी 
बनक्षसाि 
वािेरचा दृनष्टकोि 
मूवयमापि: (स्िाि पहा) 
–ची यिःप्राप्िी 
–ची टाळाटाळ 
–दजाबरोबर िुलिा 
–चे पनरिाम 
–साठी निकष 
–मोजमाप 

–नटकनविे 
–वैयस्र्किक 
–लोकनप्रयिा 
–प्रनिनिया 
–बनक्षसािंी संबधं 
–व्याप्िी 
–व्यर्किीचा सामानजक दजा 
–सामानजक 
–व्यस्र्किनिष्ठ दृनष्टकोि 
मोयनिहाि डॅनियल-निग्रोंवरील 

अहवाल 
व्याख्या 
मूवयमापि व बनक्षसे 
समाजािील वाटपपद्धि 
व जीविसधंी 
मार्कसयवादी दृनष्टकोि 
पारसिचा दृनष्टकोि 
प्लेटोचा दृनष्टकोि 
बनक्षसे म्हिूि 
वस्िुनिष्ठिेचे कायय  
वबेरचा दृनष्टकोि 
राजकारि: 
वगीय फरक 
स्िािाचंा वारसा 
व हालचाल 
व सत्तासंरचिा 
व मालमत्ता 
मािनसक समाधाि 
मिदािाचा अिुबंध 
रेडनलच सी. एफ. 
रोगोफ िािाली 
रोस्सी नपटर एम 
नलपसेट एस मार्षटि 
कलड रॉबटय 
वगीय जािीव: 
–व्याख्या 
–र्भारि नवरुद्ध अमेनरका 
–आनि हालचाल 
–मूवयपद्धिी 
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वगय, सामानजक 
–जानिव्यवस्िेिी िुलिा 
–आर्षिक पाया 
–कटटंुनबक अिुबधं 
–जििक्षमिेिील नर्भन्निा 
–िील नवषमिा 
–मृत्यूचे प्रमाि 
–चे व्यस्र्किमत्त्व 
–राजकीय वृत्ती   
–धार्षमक अिुबधं 
–आनि सामानजक आजार 
–मूवयपद्धिी 
–वॉियरचा दृनष्टकोि 
–वबेरची व्याख्या 
वस्िुनिष्ठा-स्िािाचं्या मूवयमापिािील 
वारसा हक्कािे स्िािप्राप्िी  
–बहाल केलेली नवरुद्ध प्राप्ि केलेली 
–प्लेटोचा नसद्धािं 
–आनि राजकीय सत्ता 
–दजा नवरुद्ध मूवयमापि 
वॉियर डब्वयू लॉइड 
नवर्भागीकरि, हालचाली आनि वृत्ती 
नवमागी वियि 
–वगीय फरक 
–मूवयमापिानवरुद्धची प्रनिनिया 

म्हिूि 
–व्याख्या 
–मूवयपद्धिी 
नवषमिा (िराचंी घडि पहा) 
–बुिमेिमधील 
–जीविसधंी व पद्धिीिील फरक 
–अपनरहाययिा 
–इझ्रायली नकबतु्समधील 
–व्यर्किींचा प्रनिसाद 
–बनक्षसािंील (बनक्षसे पहा) 
–अमेनरकेिील 
वबेर, मरॅ्कस  
व्यवसाय- स्िािदियक घटक म्हिूि 
नििायक घटक 

मूवयमापिाि 
कुटंुबाचा आकार 
र्भारिािील 
मूवयमापिअायास 
व हालचाल 
राजकारिाि 
बनक्षसाचंी पद्धि 
व सामानजक आजार 
अमेनरकेिील 
ब्राइट चालयस 
ब्राँग डेनिस 
निक्षि: 
घटस्फोटाचे अिुबधं 
आनि कुटंुबाचा आकार 
आनि सहसंर्भोग  
उत्पन्नाचे अिुबंध 
नववाहाचे अिुबंध 
हालचालींचे अिुबंध 
आनि राजकीय वृत्ती 
धार्षमक अिुबधं 
आनि स्िाि 
आनि िराचंी घडि 
चे स्त्रीचे मूवयमापि 
सत्ता: 
व्याख्या 
व मूवयमापि 
समाजािील वाटप 
जीविसंधी व पद्धिी 
मार्कसयवादी दृनष्टकोि 
हालचाली 
राजकारिाि 
व मालमत्ता 
अनलकडील अायास 
व बनक्षसे 
वबेरचा दृनष्टकोि 
सिाििीपिा 
समिोलाचा नसद्धािं 
सहर्भोजि 
समकलगी सरं्भोग – िकै्षनिक अिुबंध 
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समाजसमूह : 
–नवमागी वियिकुीसंबधंी वृत्ती 
–स्िापिेसाठी आव यक पनरस्स्ििी 
–समाजाचे मूवयमापि 
–ची वबेरची व्याख्या 
संस्िाचें सर्भासदत्व, वगांप्रमािे 
संघषाचा नसद्धािं 
सासं्कृनिक अिुबंध, स्िािावंर 

पनरिाम 
सेंटसय, नरचडय  
नसलबरस्टीि फे्रड बी 
नसद्धािं, व हालचाली 
सीगेल पी एम 
सीमि मेलनवि 
सेस्ववि हिाि 
स्िाि (बनक्षसे पहा) 
–प्राप्िी व सारं्भाळ 
–निकष 
–नवर्भागीकरि 
–वाटप 
–मूवयमापि 
–नवसंगिी 
–र्भारि नवरुद्ध अमेनरका 
–सासं्कृनिक अिुबधंाचंा प्रर्भाव 
–िोकरीचे मूवयमापि 
–आनि जीविपद्धि 
–मोजमाप 

–हालचाली 
–िैनिक प्रनिनिया 
–प्रनिष्ठा 
–दजा 
–िटलनिक अिुिम, पनिम युरोपाि 
–नसद्धिा 
स्िािाची जािीव 
स्राऊफर समॅ्युएल 
हॅगस्रोम वारि ओ. 
हॅनमवटि नरचडय  
हॅट पॉल 
हॉबस िॉमस ‘सामानजक करार’ 

नसद्धािं 
हॉजे आर. डब्वयू. 
हॉिेस हेरॉवड  
हॉकलगिडे ऑगस्ट बी. 
नहमि हबयटय  
हालचाल: 
–निष्ट्कषय 
–पनरिाम  
–नििायक घटक 
–व्याप्िी 
–भ्रामक 
–मोजमाप 
–व व्यावसानयक प्रनिष्ठा 
–रोगोफचा अायास 
–युनमि-फेवडमिचा अायास 



 

 

अनुक्रमणिका 

शब्दसूची 
मराठी-इांग्रिी शब्दसूची 

-१- 

िराचंी घडि - Stratification 

स्वार्भानवकिा - Naturalness 

साित्य - Permanence 

अपनरहाययिा - Inevitability 

स्िैयय - Stability 

वगीय रचिात्मक - Class structured 

वारसा - Inheritance 

स्िाि - Status 

गुि - Quality 

समियि - Justification 

खाजगी मालमत्ता - Private property 

मालमते्तचे नहिसंबधं - Property Interest  

स्िािाचंी चढि – उिरंड असलेली व्यवस्िा - Hierarchical   order 

उच मपदस्ि - Elite 

सत्ता - Power 

हक्क - Privilege 

उमराविाही - Aristocracy 

अवपसंख्याक सत्ता - Oligarchy 

उत्पादिपद्धिी - Modes of Production 

उत्पादिसाधिे - Means of Production 

वस्िुनिष्ठ - Objective 

वगीय जािीव - Class Consciousness 

प्रनिष्ठा – Prestige 

-२- 

आत्मसन्समाि - Self esteem 

नियम - Norm 

िर - Stratum 

नव्व्यापी - Ubiquitous  

पनरिामस्वरूपी - Consequential 

अिुबंध - Pattern 
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लायक - Entitled 

मान्सयिा - Sanction 

बक्षीस - Reward  

सामाजीकरि करिे - Socialization  

प्रवियि - Transmission 

निकष, कसोया - Criteria 

कागदपते्र - Records 

संकवपिाबद्ध करिे - Conceptualise 

वगयवारी - Classification 

जीविसंधी - Life Chances 

जीविपद्धिी - Life style 

फुगवयाचे - Inflated 

रूपरेखा - Profile 

अिुिम ठरनविे - Rating 

मध्यविी प्रवृत्ती - Central tendency 

िानंत्रक िूििीकरि - Technological innovation   

-३- 

प्रनिया - Process 

नवर्भागीकरि, पृिक्करि - Differentiation 

वगयवारी, दजािुिम - Ranking 

साकेंनिक रीनिर्भािी - Conventions  

निवाडा, निवाळा - Judgement 

मूवयनिरपेक्ष - Value neutral 

इयत्तावारी ठरनविे - Standardization 

अियप्रवि - Meaningful 

-४- 

मत्सरयुर्कि रे्भदर्भाव - Invidious Distinctions 

कायात्मक अन्सयोन्सयसंबंधी - Action correlated 

मोजमाप, व्याप्िी - Dimensions 

सामानजक दजा - Social standing 

काययवैनिष्ट्याचे मूवयमापि - Role specific evaluation  

अिुकूल - Favourable 

स्वप्रनिमा - Self image 

अस्स्मिा, स्वरूपिा, एकरूपिा - Identity 
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सावयजनिक रीिीिे नचन्सहानंकि - Publicly symbolised 

प्रमाििीर - Symmetrical 

अप्रमाििीर - Asymmetrical 

पल्ला - Range 

व्यस्र्किनिष्ठा - Subjectivity 

अिुर्भवजन्सय िोध - Empirical findings 

-५- 

अनियंनत्रि स्पधा - Unrestricted competition 

दजा - Rank 

ज्याचे त्यािे पाहूि घेण्याचे ित्त्व - Laissez faire 

बाजारपेठेची यंत्रिा - Mechanism of market 

बदलिा घटक - Variable factor 

गनििीलिा - Dynamic 

परस्परावलंबी रूपनििायक - Reciprocal modifiers  

स्विंत्र बदल - Independent variability  

िकारािी परस्परसंबंध - Negative Correlation 

सुसंगिी - Consistency  

स्पधात्मक एकरूपिा - Competing identities  

नवरोधी ििाव - Cross purposes 

होकारािी संबंध - Positive correlations 

सहसंबंध - Co-variability 

नविाल सामानजक - Macro-social  

सूक्ष्म सामानजक - Micro-social 

संरचिा - Structure 

-६- 

नवनर्भन्निा - Variations 

बहाल केलेले - Ascribed 

नदलेले - Assigned 

वंिपरंपरेिे नमळालेले - Inherited 

प्राप्िी, यिःप्राप्िी - Achievement 

मान्सयिा नसद्ध करिे - Validation 

नवधी - Ritual Taboo 

संबंधामुळे दूनषिीकरि - Contamination 

समाज बनहष्ट्कृिी - Social ostracism 
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दृ यिा - Visibility 

नटकाऊपिा - Durability 

दियक - Indicator  

िाठर - Rigid  

लवनचक - Flexible 

बहुनवध - Multiple 

साधम्यय - Homogeneity 

अनिसुलर्भीकरि - Oversimplified  

िाव - Nomenclature 

दियक - Index 

जोरदार प्रयत्ि - Strains 

सहर्भोजि - Commensalism  

नववाह - Connubium 

वंिनर्भन्निा - Segregation 

वंिरे्भद दूर करिे - Desegregation 

पूवयग्रह - Prejudice 

कमजोरी - Attrition 

कमी करिे - Attenuation  

धुवीकरि झालेले - Polarised 

यिःप्राप्िी - Achievement  

व्यावसानयक आयुष्ट्यिम - Career 

िंत्र - Mechanism 

नििावी -Anonymous 

हु्ेदलदार, वनरष्ठ - Incumbents 

टेकू - Leverage 

अस्िैयय - Instability  

ऐस्च्छेक संस्िा - Voluntary association  

कटटंुनबक - Familial  

नवदग्ध - Classic  

समाज, समाजगट - Community 

नववाहबाह्य संबद्ध - Illegitimacy  

बालनिक्षि - Child rearing 

अनियंनत्रि - Impulsive 

अनिबंध - Uninhibited 



 

 

अनुक्रमणिका 

बुनद्धनिष्ठ - Rational  

नियंनत्रि - Controlled  

मागयदियिपर - Guided  

कल - Orientation  

स्वािंत्र्यवानदत्व - Libertarianism  

सिाििीपिा - Conservatism 

हुकूमिाहीवादी - Authoritarian 

सापं्रदानयत्व - Conformity  

सनहष्ट्िू - Tolerant 

पृिक्करि करिे - Analyse 

उदारमिवाद - Liberal Philosophy  

आढळ - Findings 

एकत्रीकरि - Integration  

व्यस्र्किमत्त्व - Personality  

सुरनक्षििा - Security 

स्िािािंर, हालचाल - Mobility 

महाप्रयत्ि - Endeavour  

बीजारोपिाचे कायय - Seminal work 

व्यस्र्किअंिगयि - Inter-personal 

संलग्ििा - Cohesion 

अव्हेर - Rejection  

अिुर्भवी - Veteran  

दूनषिवृत्तीचे - Biased 

मान्सयिा - Acceptance 

अवमूलि करिे - Depreciation 

आरोहि - Climbing 

नवमागी - Aberrant 

आकांक्षा - Aspiration  

-७- 

निनिि करिे - Determine   

मध्यमा - Medium   

सीमान्सि उपयुर्कििा - Marginal utility 

गटरेिर - Non-white 

दुहेरी पद्धि - Dual system 



 

 

अनुक्रमणिका 

नवर्भाग - Segment  

उदरनिवाह - Subsistence  

समृद्ध - Affluent 

र्भाडंवलावरील फायदा - Capital gain 

निरगििीची मानहिी - Census data 

वाढत्या उत्पन्नावर अनधक प्रमािाि करपद्धि - Progressive income-tax 

जििक्षमिेिील फरक - Differential fertility 

सामानजक-आर्षिक - Socio-economic 

व्युत्िमािे संबद्ध - Inversely correlated 

रेखाटि करिे - Delineation 

अिुबंध - Pattern 

मृत्यूचे प्रमाि - Mortality rate 

समकलगीसंर्भोग - Homo-sexuality 

घटिा - Phenomena 

-८- 

जीविपद्धिी - Life style 

उपसंस्कृिी - Sub-cultures 

अिनर्भज्ञ - Unaware 

-९- 

पद्धि - Method 

दृनष्टकोि - Approach  

काययकारिर्भावाचा नसद्धान्सि -  Theory of causation 

संनदग्ध -  Ambiguous 

नवसंगि - Dissonant  

स्वेच्छे - Arbitrary 

प्राबवय - Prevalence 

िवयनचनकत्सा केलेले - diagnosed 

मािनसक नवकृिी - Psychiatrio disorder 

गृहीिित्त्वे - Assumption 

संच - Set  

सुगावा - Clue 

उच मर्भू - Sophisticated  

-१०- 

खुवया - Open 



 

 

अनुक्रमणिका 

िाठर - Rigid 

समपृष्ठकोिी, समािंर - Horizontal  

आत्मसंबंधी पक्षपाि - Nepotism  

स्िािावर नियुर्कि - Allocation(स्िािाचें वाटप) 

काययक्षम योग्यिा - Functional suitability 

आंिरनपढी - Inter-generational 

नपढी-अंिगयि - Intra-generational   

सामानजक अंिर-हालचाल - Social distance mobility   

प्रमाि आराखडा - Standard score 

िहरीकरि - Urbanisation  

िोध - Quest 

िवश्रीमंि - Nova rich  

पेचाि टाकिे - Embarrass 

स्िािाचंी जािीव - Status consciousness 

पसंिी - Recognition 

उपजीनवका - Sustenance 

स्वरूपिा - Identity 

प्रमानिि केलेले - Standardised 

वैमिस्य - Dissonance 

व्यस्र्किनिरपेक्ष - Impersonal  

कवयािकारी व्यवस्िा - Welfare status 

िंत्र - Device  

डावपेच - Strategy 

सटम्य िाव देिे - Euphemise 

-११- 

साकेंनिक न्सयूििा - Symbolised inferiority 

िा्ि ई्री कृपा - Eternal grace  

मुर्किी - Salvation 

लाचारी - Servility  

अवमानिि - Degraded 

िरिागिी - Resignation 

औपचानरकपिे - Formally  

आज्ञाधारक - Compliant 

बळकट करिे - Validate 



 

 

अनुक्रमणिका 

जैसे िे स्स्ििी - Status quo 

र्भटनिक िाि - Material strain 

व्यस्िप्रमाि - Inverse proportion 

िवागि - New comers  

-१२- 

नव्व्यापकिा - Ubiquity 

प्राचीििा - Antiquity 

अपनरहायय - Inevitable 

मिापासूि - Conscientiously 

स्वयंनिियय - Self-determination 

वैकस्वपक - Optional 

पयाय - Alternative 

जे नसद्ध करायचे िेच गृहीि धरिे - To beg the issue 

उच मपदस्ि - Elite 

बानंधलकी - Commitment 

यिािय दृनष्टकोि - Perspective 

गनििास्त्र - Dynamism  

संगम - Confluence 

सुप्ि - Dormant  

गुिवत्ता - Talent 

देिगीदार - Contributor 

संवेदिाक्षम - Sensitive 

प्रनिसाद देिारा - Responsive 

ढोंगी - Pretentious 



 

 

अनुक्रमणिका 

इांग्रिी–मराठी शब्दसूची 
 

-१- 

Aristocracy – उमराविाही 

Class consciousness - वगीय जािीव 

Class structured society - वगीय रचिा असलेला समाज 

Elite – उच मपदस्ि 

Hierarchical - स्िािाचंी चढि उिरंड असलेली व्यवस्िा 

Inheritance - वारसा  

Inevitability – अपनरहाययिा 

Justification – समियि 

Means of production - उत्पादि साधिे 

Modes of production - उत्पादि पद्धि 

Naturalness - स्वार्भानवकिा 

Objective - वस्िुनिष्ठ  

Oligarchy - अवपसंख्याकांची सत्ता 

Power - सत्ता  

Prestige – प्रनिष्ठा 

Privilege - हक्क  

Private property - खाजगी मालमत्ता  

Property interest - मालमत्तेचे नहिसंबंध 

Qualities – गुि 

Stability - स्िैयय  

Status – स्िाि 

Meaningfulness - अियप्रवििा 

Process – प्रनिया 

Ranking – वगयवारी 

Role - कायय  

Standardise - इयत्तावारी ठरनविे  

Standardised – प्रमानिि 

Value neutral - मूवयनिरपेक्ष 

-२- 

Archaeology - पुराित्त्विास्त्र 

Classification - वगयवारी 

Conceptualise - संकवपिाबद्ध करिे 



 

 

अनुक्रमणिका 

Consequential - पनरिामस्वरूपी 

Criteria - कसोया 

Entitled - लायक 

Life chances - जीविसंधी 

Life style - जीविपद्धिी 

Norm - नियम 

Pattern, Patterning - अिुबंध 

Prescription - कायदा 

Records - कागदपते्र 

Rewards - बनक्षसे 

Sanctions - मान्सयिा 

Self esteem - आत्मसन्समाि 

Socialisation - सामाजीकरि करिे 

Transmission - प्रवियि 

Ubiquitous - नव्व्यापी 

-३- 

Conventions - साकेंनिक रीनिर्भािी 

Differentiation - पृिक्करि, नवर्भागीकरि 

Judgement - निवाडा, निवाळा 

Technological innovation - िानंत्रक िूििीकरि 

-४- 

Action correlatous - कायात्मक अन्सयोन्सयसंबंधी 

Asymmetrical - अप्रमाििीर 

Central tendency - मध्यविी प्रवृत्ती 

Dimensions – मोजमाप 

Empirical findings - अिुर्भवजन्सय िोध 

Invidious distinction - मत्सरयुर्कि रे्भदर्भाव 

Favourable evaluation - अिुकूल मूवयमापि 

Identity - अस्स्मिा, स्वरूपिा 

Profile – रूपरेखा 

Publicly symbolised - सामानजक रीिीिे नचन्सहानंकि केलेले  

Role specific evaluation - काययवैनिष्ट्याचे मूवयमापि 

Range - पल्ला  

Rating - अिुिम ठरनविे 



 

 

अनुक्रमणिका 

Social standing - सामानजक दजा 

Subjectivity – व्यस्र्किनिष्ठा 

Self image – स्वप्रनिमा 

Symmetrical - प्रमाििीर  

Attrition - नझजिे, कमजोर होिे 

Attenuation - कमी करिे 

Assigned – नदलेले 

Contamination - संबंधामुळे दूनषि होिे 

Commensalism - सहर्भोजि 

Connubium – नववाह 

Durability – नटकावपूिा 

Desagregation - वंिरे्भद दूर करिे 

Flexible – लवनचक 

Homogeneity - साधम्यय  

Inherited - वंिपरंपरेिे नमळवलेले 

Index - दियक  

Indicator - दियक  

Multiple – बहुनवध 

Nomenclature – िाव 

Oversimplified - अनि सुलर्भीकरि केलेली  

Polarised - धुवीकरि झालेले 

Prejudice – पूवयग्रह 

Ritual taboo – नवधी 

Rigid – िाठर 

Self identity - स्वरूपिा, अस्स्मिा 

Segregation - वंिनर्भन्निा  

Strains - जोराचे प्रयत्ि  

Social ostracism - समाज बनहष्ट्कृिी 

Variation - नवनर्भन्निा  

Validation - मान्सयिा, नसद्धी 

Visibility – दृ यिा 

Analyse - पृिक्करि करिे 

Authoritarian - हुकूमिाहीवादी 

Career - व्यावसानयक आयुष्ट्यिम 



 

 

अनुक्रमणिका 

Classic - नवदग्ध  

Community - समाज, समाजगट 

Child rearing - बालनिक्षि 

Conservative – सिाििी 

Conformity - सापं्रदानयकत्व  

Controlled – नियंनत्रि 

Findings – आढळ 

Familial – कटटंुनबक 

Guided – मागयदियिपर 

Incumbents - हु्ेदलदार, वनरष्ठ  

Instability - अस्िैयय   

Illegitimacy - नववाहबाह्य संबंध 

Impulsive – अनियंनत्रि 

Integration – एकत्रीकरि 

Life style – जीविपद्धिी 

Leverage - टेकू, िरफ  

Liberalism - स्वािंत्र्यवानदत्व  

Liberal philosophy - उदार मिवाद 

Mechanism – िंत्र 

Mobility - हालचाल, स्िािािंर 

Orientation - कल  

Personality - व्यस्र्किमत्त्व  

Rational - बुनद्धनिष्ठ  

Sub-cultures - उपसंस्कृिी  

Tolerant – सनहष्ट्िू 

Unaware – अिनर्भज्ञ 

Uninhabited - अनिबंध  

Voluntary associations - ऐस्च्छेक संस्िा  

Inter-generational - आंिरनपढी  

Intra-generational - नपढीअंिगयि  

Inter-personal - व्यर्किीअंिगयि 

Mobility - हालचाल, स्िािािंर 

Napotism - आप्िसंबंधी पक्षपाि 

Open - खुवया, लवनचक 



 

 

अनुक्रमणिका 

Psychoneurotics - मािनसक अस्वस्ििा 

Rigid - िाठर, बंद  

Rejection – अव्हेर 

Social distance mobility - सामानजक आंिरहालचाल 

Standard score - प्रमाि आराखडा 

Seminal work - बीजारोपिाचे कायय  

Urbanization - िहरीकरि 

Veteran – अिुर्भवी 

-५- 

Consistency - सुसंगिी 

Cross purposes - नवरोधी ििाव 

Covariability - सहबदल 

Competing identities - स्पधात्मक एकरूपिा 

Dynamics - गनििीलिा 

Independent Variability - स्विंत्र बदल 

Inconsistency - नवसंगिी 

Laissez faire - ज्याचे त्यािे पाहूि घ्यावे 

Mechanism of market - बाजारपेठेची यंत्रिा 

Micro social - सूक्ष्म सामानजक 

Macro social - नविाल सामानजक 

Negative correlations - िकारािी परस्परसंबंध 

Property - मालमत्ता  

Positive correlations - होकारािी परस्परसंबंध   

Rank - दजा   

Reciprocal Modifiers - परस्परावलंबी रूपनििायक  

Structure - संरचिा 

Unrestricted Competition - अनियंनत्रि स्पधा  

Variable - बदलिा घटक  

-६- 

Ascribed - बहाल केलेले 

Achievement - प्राप्िी   

-७- 

Affluent - समृद्ध  

Capital gain - र्भाडंवलावरील फायदा  



 

 

अनुक्रमणिका 

Determine - निनिि करिे 

Dual system - दुहेरी पद्धि 

Differential fertility - जििक्षमिेिील फरक 

Delineation - रेखाटि करिे 

Phenomena - घटिा  

Homo-sexuality - समकलगी संर्भोग  

Inversely correlated - व्युत्िमािे संबद्ध   

Life chances - जीविसंधी 

Medium - मध्यमा 

Marginal utility - सीमान्सि उपयुर्कििा 

Mortality rate - मृत्यूचे प्रमाि 

Non-white - गटरेिर  

Progressive income-tax - वाढत्या उत्पन्नावर अनधक प्रमािाि कर 

Pattern - अिुबंध  

Range - पल्ला 

Segment - नवर्भाग 

Subsistence - उदरनिवाह 

Census data - निरगििीची मानहिी 

Socio-economic - सामानजक आर्षिक 

-८- 

Achievement - यिःप्राप्िी  

Anonymous - नििावी 

-९- 

Approach - दृनष्टकोि  

Ambiguous - संनदग्ध  

Arbitrary - स्वेच्छे  

Assumption - गृहीिित्त्वे 

Clue - सुगावा, मागोवा 

Community - समाज, समूह 

Dissonant - नवसंगि 

Diagnosed - िवयनचनकत्सा केलेले  

Method - पद्धिी 

Prevalence - प्राबवय  

Psychiatric disorder - मािनसक नवकृिी  



 

 

अनुक्रमणिका 

Set - संच 

Sophisticated - उच मर्भू 

Theory of causation - काययकारिर्भावाचा नसद्धािं 

-१०- 

Allocation - स्िािावंर नियुर्कि, स्िािाचें वाटप 

Acceptance - मान्सयिा, स्वीकार 

Aberrant - नवमागी 

Aspirations - आकांक्षा 

Biased - दूनषि वृत्तीचे 

Cohesion - संलग्ििा 

Climbing - आरोहि 

Depreciate - अवमूलि करिे 

Endeavour - महाप्रयत्ि  

Functional suitability - काययक्षमयोग्यिा 

Horizontal - समपृष्ठकोिी, समािंर 

Impersonal - व्यस्र्किनिरपेक्ष 

Material strain - र्भटनिक िाि 

New comers - िवागि  

Nova rich - िवश्रीमंि 

Pretentious - ढोंगी 

Quest - िोध 

-११- 

Compliant – आज्ञाधारक 

Degraded – अवमानिि 

Dissonance - वैमिस्य  

Device - िंत्र  

Eternal grace - िा्ि ई्री कृपा 

Embarrass - पेचाि टाकिे, संकोच निमाि करिे 

Formally – औपचानरकपिे 

Inverse proportion - व्यस्ि प्रमाि 

Identity - स्वरूपिा  

Servility – लाचारी 

Status quo - जैसे िे स्स्ििी 

Sensitive – संवेदिाक्षम 



 

 

अनुक्रमणिका 

Status consciousness - स्िािाची जािीव 

-१२- 

Antiquity - प्राचीििा 

Alternative - पयाय 

To beg the issue - जे नसद्ध करायचे िेच गृहीि धरिे. 

Conscientiously - मिापासूि 

Commitment - बाधंीलकी 

Confluence - संगम 

Contributor - देिगीदार 

Dynamics - गनििास्त्र  

Dormant - सुप्ि  

Elite - उच म पदस्ि  

Inevitable - अपनरहायय  

Optional - वैकस्वपक 

Perspective - यिािय दृनष्टकोि 

Self-determination - स्वयंनिियय  

Talent - गुिवत्ता  

Ubiquity - नव्व्यापकिा, सावयनत्रकिा 

Resignation - िरिागिी 

Responsive - प्रनिसाद देिारा 

Recognition - पसंिी 

Symbolised inferiority - साकेंनिक न्सयूििा 

Salvation - मुर्किी 

Standardised - प्रमानिि केलेला  

Strategem - डावपेच 

Euphemise - सटम्य िाव देिे 

Validate - बळकट करिे 

Welfare Status - कवयािकारी समाजव्यवस्िा 

Sustenance -  उपजीनवका 
 


