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Core Paper VIII: History of Emancipatory Movements in Modern World

Objectives: To make students aware about social movements of the world and introducing her/him
with main emancipatory movements of the modern world.

Module
1. Race
(a) Understanding Race and Apartheid
(b) Martin Luther King, Jr. and Afro-American Civil Rights Movements
(c) Nelson Mandela and Anti-Apartheid Movement in South Africa

2. Gender
(a) First Wave Feminist Movement
(b) Second Wave Feminist Movement
(c) Third Wave Feminist Movement

3. Caste
(a) Concept and Understandings
(b) Caste as Tradition, Power and Humiliation
(c) Anti-caste movements of  Dr. B.R. Ambedkar and Periyar E.V. Ramasamy.

4. Class and Tribe
(a) Marxist and Neo-Marxist Understandings of Class
(b) Nature of Labour Movements in India
(c) Understandings of   Tribe and Nature of  Indian Tribal Struggles in the 20th Century

References:
• Alan B. Anderson, George W. Pickering, Confronting the Color Line: The Broken Promise

of the Civil Rights Movement in Chicago, University of Georgia Press, 2008.

• Andrews Kenneth T., Freedom Is a Constant Struggle: The Mississippi Civil Rights
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University of Alabama Press, 2005

• Babbitt Susan E., Sue Campbell, (ed.) Racism and Philosophy, Cornell University Press, 1999
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1989.
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1994.
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वाांशिक भेदभाव 
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१.२  वाांद्दिक भेदभाव म्हणजे काय ? 

१.३  वाांद्दिक भेदभावाची पार्श्वभूमी  

१.४  वाांद्दिक भेदभावाचा ाईगम  

१.५  वाांद्दिक भेदभावला ाऄनसुरून लादण्यात ाअलेली बांधने  

१.६  वाांद्दिक भेदभावाबाबतचे ाऄद्दधकृत धोरण  

१.७  वाांद्दिक भेदभाव धोरणास ाअद्दिकेमधील द्दवरोध  

१.८   वाांद्दिक भेदभाव धोरणास जागद्दतक स्तरावरील द्दवरोध  

१.९  वाांद्दिक भेदभाव समाप्ती 

१.१० साराांि 

१.११ प्रश्न  

१.१२ सांदभव  

 

१.० उशिष्ट   

 

१.  वाांद्दिक भेदभाव सांकल्पना समजून घेणे. 

२. वाांद्दिक भेदभाच्या  पार्श्वभूमीचा  ाऄभ्यास करणे. 

३. वाांद्दिक भेदभावाची बांधने काय होती ती समजून घेणे. 

४. वाांद्दिक भेदभावाच्या ाऄद्दधकृत धोरणाबाबतची माद्दहती जाणून घेणे . 

५. वाांद्दिक भेदभावास ाअद्दिका व जागद्दतक स्तरावर द्दवरोध कसा झाला याची माद्दहती 

द्दमळद्दवणे. 

६. वाांद्दिक भेदभाव समाप्तीबाबतची माद्दहती जाणून घेणे. 

 

१.१ प्रस्तावना  

   

जगातील मानवप्राणी हा वेगवेगळ्या  वांिानी द्दवभागाला ाअहे. ाऄिा वेगवेगळ्या वांिानी 

द्दवभागलेल्या मानवाांनी एक स्वतांत्र सांस्कृती द्दनमावण केली ाअहे, यातूनच वाांद्दिक चालीरीती, 

रुढीपरांपराांचा ाईगम झाला. त्यामळेुच  एक वांि हा दसुऱ्या वांिापेक्षा वेगळा ाअहे, एक वांि हा 



   

 

ाअधदु्दनक जगाच्या ाआद्दतहासातील      चळवळी 
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दसुऱ्या  वांिापेक्षा शे्रष्ठ ाअहे  या भावना ाअपोाअपच मानवी प्राण्यामध्ये द्दनमावण झाल्या व 

यातूनच  वाांद्दिक भेदभावला सरुवात झाली व ाऄल्पावधीतच या वाांद्दिक भेदभा  ची व्याप्ती 

मोठ्या प्रमाणात वाढली. सदर प्रकरणात ाअपण वाांद्दिक भेदभाव म्हणजे काय वाांद्दिक 

भेदभावाची पार्श्वभूमी, वाांद्दिक भेदभावाचा ाईगम, वाांद्दिक भेदभावला ाऄनसुरून लादण्यात 

ाअलेली बांधने, वाांद्दिक भेदभावाबाबतचे ाऄद्दधकृत धोरण, वाांद्दिक भेदभाव धोरणाची 

वैद्दिष््टये, तसेच वाांद्दिक भेदभाव धोरणास ाअद्दिकेमधील झालेला द्दवरोध तसेच  वाांद्दिक 

भेदभाव धोरणास जागद्दतक स्तरावरील द्दवरोध व  वाांद्दिक भेदभावाचा झालेला िेवट 

ाअदींबाबत ची माद्दहती पाहणार ाअहोत. 

 

१.२ वाांशिक भेदभाव म्हणजे काय ? 

 

एखाद्या राष्ट्रातील एखाद्या वांिाने ाअपल्याच राष्ट्रातील दसुऱ्या वांिापेक्षा ाअपण वणावने, 

सांस्कृतीने, ाअचार- द्दवचाराने, रूढी-परांपरनेे  वेगळे व शे्रष्ठ ाअहोत  हे द्दसध्द करण्यासाठी 

प्रयत्न करणे व यासाठी वाांद्दिक भेदनीतीचा ाऄवलांब  करणे म्हणजेच वाांद्दिक भेदभाव होय. 

तसे पाद्दहले १९१० मध्ये दद्दक्षण ाअद्दिकन सांघराज्याची द्दनद्दमवती झाली होती. या 

सांघराज्यात गौरवणीय द्दिद्दटि व डच बोर याांच्यात सातत्याने सांघर्व सरुू होता. दद्दक्षण 

ाअद्दिकेतील केप व नाताळवर द्दिद्दटिाांचे वचवस्व होते तर रान्सवला व ऑरेंज िी स्टेट 

डच्याांच्या ताब्यात होता. दद्दक्षण ाअद्दिका सांघराज्यातील ाअद्दिकॅनर डच बोर ह े

द्दिद्दटिाांपेक्षा ाऄद्दतिय कडवट व वणवद्वेर्ी होते. मात्र पढेु ाअद्दिकॅनरचा प्रभाव द्दिद्दटिाांच्या 

ताब्यात ाऄसणाऱ्या केप व नाताळ या प्राांताांवर पडल्यापासून द्दिद्दटिाांनेही वांिद्वेर्ी धोरणाचा 

द्दहरीरीने परुस्कार केला. याच कालखांडात १९२४ मध्ये  ाअद्दिकॅनरानी स्थापन केला 

नॅिनॅद्दलस्ट पक्ष बहुमताने द्दनवडून सते्तवर ाअला येथूनच खाऱ्याथाांने दद्दक्षण ाअद्दिकेत 

वाांद्दिक भेदभावाला सरुवात झाली. दद्दक्षण ाअद्दिकन समाज गौरवणीय िासक व  त्याच्या 

द्दनयांत्रणाखाली गलुाम ाऄवस्था प्राप्त झालेले कृष्ट्णवणीय लोक ाऄिा दोन भागामध्ये 

द्दवभागाला होता. दद्दक्षण ाअद्दिकेत वाांद्दिक भेदभाव द्दनमावण होण्या पाठीमागील  काही 

महत्त्वाचे घटक  

 

१.२.१ दद्दक्षण ाअद्दिकेतील गौरवणीयाांच्या मनात स्वताःच्या वांि शे्रठत्वाची भावना 

रुजली होती त्यामळेु ते कृष्ट्णवणीयाांचा द्वेर् करत होते  

१.२.२  दद्दक्षण ाअद्दिकेतील मळु  गौरवणीय रद्दहवासी डच बोर समानतेचे कडवे द्दवरोधक 

होते. 

१.२.३  'डच ररफॉम्ड चचव 'या धमवसांस्थेने वाांद्दिक भेदभावाला खतपाणी घालण्यास 

सरुुवात केली होती. 

१.२.४  'डच ररफॉम्ड चचव 'या धमवसांस्थेनेकृष्ट्णवणीय ाअद्दिकन हे हीन वांिाचे ाअहते 

ाऄसा प्रसार करण्यास सरुुवात केली. 

१.२.५  डच ररफॉम्ड चचव 'या धमवसांस्थेने कृष्ट्णवणीय ाअद्दिकन हे काद्दनष्ठ प्रतीचा 

देवदेवताांची पजुा करतात ाऄसा प्रसार करण्यास सरुुवात केली. 



 

 

वाांद्दिक भेदभाव 
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१.२.६  १९३६मध्ये कृष्ट्णवणीय, गौरवणीय व द्दमश्रवणीय याांच्या स्वतांत्र मतदार याद्या 

तयार करून कृष्ट्णवणीयाांना स्वतांत्र प्रद्दतद्दनद्दधत्व देण्यात ाअले होते. 

१.२.७  गौरवणीयाांच्या यनुायटेड पाटीलाही ाअद्दिकेतील कृष्ट्णवणीयाांवर गौरवणीयाांचे 

कायम वचवस्व ाऄसायला पाद्दहजे ाऄसे वाटत होते. 

 

दद्दक्षण ाअद्दिकेत १९४८ मध्ये ाअद्दिकनर नॅिनल पाटीचे  सरकार बहुमताने  सते्तवर 

ाअले व पांतप्रधान डॉ. डॅद्दनाऄल मालन याांच्या नेततृ्वाखाली सते्तवर ाअलेल्या  सरकारने 

वाांद्दिक भेदभावाची धोरण ाऄत्यांत पद्धतिीरपणे व कडक धोरणाने राबद्दवण्यास सरुवात 

केली. डॉ.डॅद्दनाऄल मालन (१९४८-५४), जे. जी. स्रीजडम (१९५४-५८), डॉ. हेनरीक 

व्हेखोडव(१९५८-६६) व बालथझार जे. होस्टर(१९६६-७८) या चारही पांतप्रधानाांनी 

१९४८ ते १९७८ या कालखांडात सलग तीव्र वाांद्दिक भेदभावाचे धोरण दमनतीचा वापर 

करत ाऄत्यांत कठोर पद्धतीने राबद्दवले त्यामळेुच ाअद्दिका खांडातील िाांततेला मोठा धक्का 

बसला. 

 

आपली प्रगती तपासा. 

१. दद्दक्षण ाअद्दिकेत वाांद्दिक भेदभाव द्दनमावण होण्यास जबाबदार ठरलेल्या  घटकाांची 

माद्दहती साांगा. 

 

१.३ वाांशिक भेदभावाची पार्श्वभूमी  

 

वाांद्दिक भेदभाव हा एक वांि हा दसुऱ्या वांिापेक्षा वेगळा ाऄसतो  या तत्वावर ाअधारलेला 

ाअहे. दद्दक्षण ाअद्दिकेत जर १९% गौरवणीय, ६८% कृष्ट्णवणीय ाअद्दिकन व ३% 

ाअद्दियायी व ाऄन्य ाअहेत. म्हणूनच  ६८% कृष्ट्णवणीय ाअद्दिकन लोकाांना त्याांचे 

स्वायत्तत एकवांिीय राष्ट्र त्याांनी दद्दक्षण ाअद्दिकेत द्दनमावण केले पाद्दहजे ाऄिी वाांद्दिक 

भेदभावाची नीती पाद्दिमात्य गोऱ्या यरुोपीय वासातवाद्याांनी प्रस्ततु केली. यातूनच 

खाऱ्याथाांने वाांद्दिक भेदभाची पार्श्वभूमी तयार झाली. याही पढेु जावून यरुोपीय 

वासातवाद्याांनी ाअपले वेगळेपण द्दसद्ध करण्यासाठी ाऄसे साांगण्यास सरुवात केली की 

यरुोपातील गौरवणीय वांिानेाआतर वांिापेक्षा सववशे्रष्ठ ाऄसून त्याांचे शे्रष्ठत्व ाआतर वांिाने मान्य 

करायला पाद्दहज.े कारण यरुोपातील गौरवणीयाांच्या वांिशे्रष्ठत्वाला यरुोपच्या रूढी-परांपरा, 

ाअचार-द्दवचार, ऐद्दतहाद्दसक वरसाांचा कायदेिीर पाया ाअहे. याच द्दवचाराांचा ाअधार घेवून 

त्याांनी ाअपल्या वाांद्दिक भेदभाव द्दवचारसरणीला बळकटी देण्याचा पद्धतिीरपणे प्रयत्न 

केला. तसेच वाांद्दिक भेदभाव ही  एक द्दनसगवदत्त गोष्ट ाअहे हे त्याांनी वारांवार लोकाांना पटवून 

साांगण्यास सरुुवात केली यातून वाांद्दिक भेदभाची पार्श्वभूमी तयार झाली. 

 

१.४ वाांशिक भेदभावाचा उगम  

 

वाांद्दिक भेदभावाचा ाईगम दद्दक्षण ाअद्दिकेच्या सांघराज्यात झाला. या सांघराज्यातील 'केप 

ऑफ गडु होप' या भागात सववप्रथम डच ाइस्ट ाआांद्दडया कां पनीचे काही लोक १६५२ मध्ये 
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रहायला ाअले.व ह े द्दठकाण १७७५ पयवन्त डच लोकाांची वसाहत बनली. या द्दठकाणच्या 

डचाणा 'ाअद्दिकनर द्दकां वा बोाऄर' ाऄसे म्हटले जावू लागले. याच डचाणी येथील स्थाद्दनक 

मागास ाऄसणाऱ्या ाअद्ददवासींच्या जद्दमनी द्दहसकावून घेवून गलुामाप्रमाणे वागद्दवण्यास 

सरुवात केली व िेतीवर िेतमजूर म्हणून काम करण्यास भाग पाडले. १७७५ मध्ये िें चाांनी 

ही वसाहत द्दजांकली व िें च व डच याांच्यात तह होवून ही वसाहत द्दिद्दटिाांकडे राद्दहल ाऄसे 

जाहीर केले. त्यामळेु ाअद्दिकेच्या ाऄन्य भागात रहाण्यासाठी ाऄसलेले द्दिटीि लोक कायम 

वास्तव्यासाठी 'केप ऑफ गडु होप' मध्ये ाअले. 'केप ऑफ गडु होप' ताबा द्दमळताच 

द्दिद्दटिाांनी या द्दठकाणची गलुामद्दगरी नष्ट करण्याचा एक भाग म्हणनु येथील िेतीवर काम 

करणाऱ्या गलुामाांची गलुामद्दगरीतूांन मकु्तता केली. पररणामी डच लोकाांना िेतीवर काम 

करण्यासाठी मजूर द्दमळणे ाऄिक्य झाले. या कारणास्तव डचाना ही वसाहत सोडणे भाग 

पडले. नांतर डचानी १८३५ ते १८४९० या कालखांडात ाईत्तरकेडील 'रान्सवाल' व 

'ऑरेंज िी स्टेट 'या भागात स्थलाांतर केले. तर काही डचानी केप वसाहती- च्या 

कॉलनीच्या 'नाताळ 'म्हणून ओळखळ्याजाणाऱ्या पूवव भागात स्थलाांतर केले. या 

स्थलाांतराच्या प्रश्नावरूनच द्दिद्दटि व डच याांच्यात बोर यदु्ध झाले. या यदु्धात डचाांचा पराभव 

झाला.पढेु द्दिद्दटिाांनी रान्सवला व ऑरेंज-िी-स्टेट ही राज्य द्दजांकली पढेु नाताळ हे राज्य 

केप कॉद्दलनीस जोडले व १९१० मध्ये रान्सवला, ऑरेंज-िी-स्टेट, नाताळ व केप 

कॉद्दलनी या प्रदेिाचे 'दद्दक्षण ाअद्दिकेचे सांघराज्य' द्दनमावण झाले. 

 

या नवीन सांघराज्यात ६८% कृष्ट्णवणीय ाऄसून सदु्धा त्याांना द्ददली जाणारी वांिभेदाची 

वतवणूक ही ाऄमेररकेतील द्दनग्रो लोकाांना द्ददल्या जाणाऱ्या वतवणकुीपेक्षा ाऄत्यांत हीन दजावची 

होती. 

 

१.५ वाांशिक भेदभावला अनुसरून  लादण्यात आलेली बांधने   

 

ाऄल्पसांख्येने ाऄसणाऱ्या गौरवणीयाांची राजवट दद्दक्षण ाअद्दिकेत सरुु झाली होती. याचाच 

फायदा घेत या गौरवणीयाांने ाअपल्या सते्तचा फायदा घेत सांख्येने जास्त प्रमाणात 

ाऄसणाऱ्या कृष्ट्णवणीयाांवर ाअपली सामाद्दजक, ाअद्दथवक, राजकीय व िैक्षद्दणक बांधने लादून 

कृष्ट्णवणीय लोकाांचे जीवन ाऄत्यांत द्दबकट बनद्दवले होते. खालील मदु्याांच्या ाअधार े

गौरवणीयाांने कृष्ट्णवणीयाांवर कोणती बांधने लादली होती त्याची माद्दहती स्पष्ट करण्यात 

ाअली ाअहे. 

 

१.५.१ कृष्ट्णवणीयाांना िहराांमध्ये रहाण्यास मज्जाव करत त्याांना िहराांमधून हाकलून 

देण्यात ाअले. 

१.५.२ दद्दक्षण ाअद्दिकेच्या एकूण के्षत्रफळाच्या केवळ १३ % भागात त्याांना राहण्याची 

सक्ती करण्यात ाअली.त्यामळेु ८०लाखाहून ाऄद्दधक कृष्ट्णवणीय  लोक या भूप्रदेिात ाऄत्यांत 

गदीने पितुलु्य जीवन जगत होते. 

१.५.३ कृष्ट्णवणीय लोकाांना द्ददलेल्या राखीव प्रदेिाव्यद्दतररक्त ाआतर प्रदेिामध्ये जमीन 

खरदेी करण्यास सक्त मनााइ करण्यात ाअली होती. 
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१.५.४ गौरवणीयाांने वांिभेद धोरणाला ाऄनसुरून पोस्ट, तारायांत्र, दळणवळण व वाहतकु 

या सामाद्दजक सेवाांच्या बाबतीत कृष्ट्णवणीयाांसाठी स्वतांत्र व्यवस्था द्दनमावण केली होती. 

१.५.५ गौरवणीयाांने वांिभेद धोरणाला ाऄनसुरून रले्वे, बससेवा, ाईपहारगहृे, ाईद्याने, 

बागबगीचे, दवाखाने, क्रीडाांगणे, चचव व समदु्रद्दकनाऱ्याचे बीच या द्दठकाणाांची सदु्धा 

कृष्ट्णवणीयाांसाठी स्वतांत्र व्यवस्था केली होती. 

१.५.६ कृष्ट्णवणीय लोकाांना द्दनवासाचा पत्ता, कामाचे द्दठकाण, ाअदीबाबतची माद्दहती 

देण्यासाठी सोबत ओळखपत्र ठेवण बांधनकारक करण्यात ाअले होते. पररणामी 

कृष्ट्णवणीयाांना ाअपल्या सोबत ओळखपत्राांचा जडुगा  घेवून द्दहांडावे लागत होते. 

१.५.७ कृष्ट्णवणीयाांना ओळखपत्र व परवान्याांद्दिवाय कोणत्या द्दठकाणी द्दफरण्यास मज्जाव 

होता. 

१.५.८ गौरवणीयाांनी 'द्दमक्स मॅरेंज व ाआम्मोरॅद्दलटी ऍक्ट' हा कायदा करून  या कायद्यान्वये  

गौरवणीय व कृष्ट्णवणीय या दोहोंत द्दववाह होणार नाहीत हे या  कायद्याने स्पष्ट केले होते. 

गौरवणीयाांचे वाांद्दिक पाद्दवत्र्य व िदु्धता कायम ठेवण्यासाठी हा कायदा करण्यात ाअला 

होता. 

१.५.९ गौरवणीयाांच्या िाळेत कृष्ट्णवणीयाांच्या मलुाांना प्रवेि द्दनद्दर्ध्द करण्यात ाअला होता. 

१.५.१० गौरवणीयाांचनी ' बाांटू एज्यकेुिन  ऍक्ट' पास करून  कृिनवणीयाांच्या मलुाांच्या 

द्दिक्षण घेण्याच्या मयावदा द्दनद्दित केल्या होत्या. या कायद्याांन्वय कृष्ट्णवणीय मलेु द्दलद्दहता-

वाचता येतील एवढीच द्दिकायला पाद्दहजे. या पढुील द्दिक्षण त्याांना घेता येणार नाही हे या 

कायद्याने द्दनद्दित केले होते. 

१.५.११ कृष्ट्णवणीयाांची मलेु ाईच्च द्दिक्षण घेणार नाहीत या साठी गौरवणीय सतत लक्ष 

ठेवून होते. तसेच कृष्ट्णवणीयाांच्या मलुाांना बाहय जगाचे व परुोगामी सधुारणाांचे ज्ञान प्राप्त 

होणार नाही याकडे लक्ष ठेवून होते. 

१.५.१२ कृष्ट्णवणीयाांना गौरवणीयाांनी स्वतांत्र ाईधोग स्थापन करण्यास पूणवपणे मज्जाव 

केला होता. 

१.५.१३ कृष्ट्णवणीयाांना ताांद्दत्रक कौिल्य हस्तगत करण्यास मनााइ होती. 

१.५.१४ गौरवणीयाांनी १९११ मध्ये सांमत केलेल्या कायद्यान्वये      वणीयाांना 

सांप करण्याची बांदी घालण्यात ाअली होती. 

१.५.१५ कृष्ट्णवणीयाांना ाईधोगधांदे, कारखाने, खाणी व िेतीमध्ये ाऄल्पमजरुीने कामे करावी 

लागत होती. एकां दरीत गौरवणीयाांनी ही कृष्ट्णवणीयाांवर लादलेली बांधने होती ती ाऄत्यांत 

द्दबकट व ाऄन्यायकारक होती. या बांधनाांमळेु कृष्ट्णवणीयाांचे राजद्दकय, सामाद्दजक, ाअद्दथवक व 

िैक्षद्दणक हक्क द्दहरावून घेण्यात ाअले होते. 

 

आपली प्रगती तपासा 

वाांद्दिक भेदभावला ाऄनसुरून लादण्यात ाअलेल्या  बांधनाची माद्दहती जाणून घ्या. 
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१.६ वाांशिक भेदभावाबाबतचे अशधकृत धोरण    

 

डॉ. डॅद्दनाऄल मालन  हे १९४८ मध्ये दद्दक्षण ाअद्दिकेचे पांतप्रधान झाले व त्याांनी ाअपल्या  

नव्या  वाांद्दिक भेदभावाची बांधने ाऄत्यांत कडक केली. या धोरणाला ाऄनसुरून त्याांनी 

कृष्ट्णवणीय ाअद्दिकनाांवरील बांधने व द्दनयांत्रणे ाऄत्यांत कडक केली. याची  कारणे पढुील 

प्रमाणे ाअहेत. 

 

१.६.१ १९४७ मध्ये भारताला स्वातांत्र्य द्दमळाल्यानांतर द्दिद्दटि राष्ट्रकुलात गोऱ्या 

द्दिद्दटिाांन पेक्षा गौरतेर देिाांची सांख्या वाढली होती. तसेच या देिाांमध्ये वाांद्दिक समानतेला 

मान्यता द्दमळाली होती. ाऄिी वाांद्दिक समानता गौरवणीयाांना दद्दक्षण ाअद्दिकेच्या वाांद्दिक 

भेदभाव धोरणास धोकादायक ठरणार होती. म्हणूनच गौरवणीयाांने कृष्ट्णवणीयाांच्या मनावर 

ाअपले  वाांद्दिक शे्रष्ठत्व द्दबांबद्दवण्यासाठी वाांद्दिक भेदभावाची बांधने कडक केली. 

 

१.६.२ डॉ.डॅद्दनाऄल मालन याांच्या ाअद्दिकन नॅिनल पक्षातील जहाल द्दवचारसरणीचे 

सभासद  वाांद्दिक समानतेला कडाडून द्दवरोध करत होते. त्याांच्या मते गौरवणीय शे्रष्ठव  

कृष्ट्णवणीय नीच प्राणी ाअहेत. हेच धोरण कडक करण्यासाठी डॉ. डॅद्दनाऄल मालन याांच्या 

सरकारने वाांद्दिक भेदभावाची बांधने कडक केली. 

 

१.६.३ डॉ. डॅद्दनाऄल मालन याांच्या पक्षाने १९४८ मध्ये कृष्ट्णवणीयाांच्या धोक्यापासून 

गौरवणीयाांना वाचद्दवण्यासाठीचां द्दनवडणूक लढवली होती व द्दनवडणूक द्दजांकली होती. 

त्यामळेु गौरवणीयाांना द्ददलेल्या ाअर्श्ासनाची पूती करण्यासाठी दद्दक्षण ाअद्दिकेचे पांतप्रधान 

झाल्यानांतर त्याांनी कृष्ट्णवणीयाांवर वाांद्दिक भेदभावाची बांधने कडक करण्याचा द्दनणवय 

घेतला. पढेु जे. जी. स्रीजडम (१९५४-५८), डॉ. हेनरीक व्हेखोडव (१९५८-६६) व 

बालथझार जे. होस्टर (१९६६-७८) या चारही पांतप्रधानाांनी १९४८ ते १९७८ या 

कालखांडात सलग तीव्र वाांद्दिक भेदभाव धोरण जा त त जास्त प्रमाणात कडकपणे 

राबद्दवले. 

 

१.७ वाांशिक भेदभाव धोरणास आशिकेमधील शवरोध  

 

दद्दक्षण ाअद्दिकेतील सत्ताधारी हे वाांद्दिक भेदभावाचे कट्टर समथवक ाऄसल्याने या 

सत्ताधाऱ्याांना द्दवरोध करणे ाऄद्दतिय कठीण काम होते. जे वाांद्दिक भेदभावाला द्दवरोध 

करतील त्याांना कठोर द्दिक्षा केल्या जात होत्या. तसेच नवीन राजकीय पक्ष स्थापनेस बांदी 

ाऄसल्यासने नवीन  द्दवरोधी पक्षही प्रचलीत नव्हता. ाऄसे जरी ाऄसले तरी वाांद्दिक 

भेदभावाला पढेु टप्पप्पया टप्पप्पयात द्दवरोध झाल्याचे द्ददसून येते. 

 

१.७.१ अल्बर्व लुशथलीचा शवरोध : 

ाऄल्बटव  लदु्दथली हा ाअद्दिकन नॅिनल कााँगे्रसचा नेता होता. त्याांनी ाअद्दिकन गौरवणीय 

सरकारच्या दडपिाही धोरणाच्या द्दवरोधात मोहीम काढून कृष्ट्णवणीय कामगाराांच्या 

माध्यमातून काही द्ददवस काम बांद पाडले. तसेच त्याांनी  काही कृष्ट्णवणीय लोकाांच्या 
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मदतीने १९५२ मध्ये गौरवणीय लोकाांच्या दकुानाांमध्ये व राखीव जागाांमध्ये घसुखोरी 

करण्याची मोहीम यिस्वी राबद्दवली. पण ही घसुखोरी करणाऱ्या ८००० कृष्ट्णवणीयाांना 

प्रचलीत सरकारने ाऄटक केली व ही प्रचलीत मोहीम दडपून टाकली . 

 

१.७.२.सांयुक्त शनषेध मोहीम: 

ाअद्दियायी, द्दबगर गौरवणीय व ाअद्दिकन नॅिनल कााँगे्रस हे  जोहान्सबगव येथील 

द्दक्लपटावून येथे एकत्र ाअले व प्रचलीत सरकारच्या द्दवरोधात द्दनदिवने करण्यास सरुुवात 

केली व पोद्दलसानी द्दनदिवने ाईधळून लावण्यापूवीच द्दनदिवकाांनी 'स्वातांत्र्याची सनद' 

जाहीरपणे वाचून दाखवली. व पढेु स्वातांत्र्याची सनद' हाच कायवक्रम ाअद्दिकन नॅिनल 

कााँगे्रसने स्वीकारला.  

 

यात  ाअद्दिकन जनतेसाठी पढुील मागण्या होत्या . 

१. कायद्यासमोर समानता . २. सभा, सांचार, भार्ण, धमव व मदु्रण स्वातांत्र्य. 

३. मतदानाचा ाऄद्दधकार ४. काम करण्याचा हक्क 

५. समान कामासाठी समान वेतन ६. सप्ताहात ४० तास काम. 

७. द्दकमान वेतन  ८. बेकार भत्ता  

९. द्दन:िलु्क वैद्यकीय मदत  १०. सक्तीचे मोफत व समान द्दिक्षण. 

 

१.७.३ नेते व सांस्थाांचा वाांशिक भेदभावस शवरोध: 

दद्दक्षण ाअद्दिकेतील कृष्ट्णवणीय व गौरवणीय चचव द्दमिनऱ्यानी वाांद्दिक भेदभावस द्दवरोध 

करण्यास सरुुवात केली. याचे नेततृ्व रेव्हर हडलस्टन या प्रद्दसद्ध धमवप्रमखुाने केले. 

पररणामी या प्रवाहातूनही द्दवरोध वाढला. 

 

१.७.४ वाहतुक व्यवस्थेवरील बशहष्कार: 

ाअद्दिकन नॅिनल कााँगे्रसने प्रचलीत गौरवणीय सरकारला द्दवरोध करण्यासाठी सातत्याने 

प्रयत्न सरुू केले होते. ाऄिातच गौरवणीय सरकारने बस भाड्यात मोठ्याप्रमाणात वाढ 

केली होती. प्रचलीत सरकारच्या या धोरणाला द्दवरोध करण्यासाठी ाअद्दिकन नॅिनल 

कााँगे्रसने कृष्ट्णवणीय कामगाराांना कामावर जाताांना बस ऐवजी पायी जाण्यास साांद्दगतले. 

कामगार रोज १० द्दकलोमीटर ाऄांतर रोज पायी जावू लागले हे धोरण सतत तीन मद्दहने सरुू 

ठेवले. भाडे कपात होाइपयांत ही मोहीम तीन मद्दहने सरुू होती. 

  

१.७.५ आशिकन क ांग्रेसचा १९६० मधील सांघषव :  

प्रचलीत सरकारच्या ाऄन्यायकारक  धोरणाला द्दवरोध करण्यासाठी ाअद्दिकन नॅिनल 

कााँगे्रसने राजधानी जोहान्सबगव जवळ ाऄसलेल्या िापव व्हील  या छोट्या नगरात  प्रचांड मोचे 

व द्दनदिवने ाअयोद्दजत केले. प्रचांड द्दवरोध लक्षात घेता पररद्दस्थती द्दनयांत्रनात ाअणण्यासाठी 

प्रचलीत सरकारने द्दनदिवकाांवर गोळीबार केला. या गोळीबारात ६७ द्दनदिवक मतृ्यू पावले. 

ाऄनेक द्दनदिवक जखमी झाले. प्रचलीत सरकारने १५००० द्दनदिवकाांना ाऄटक केली. 

यानांतर प्रचलीत सरकारने ाअद्दिकन नॅिनल कााँगे्रसवर बांदी घातली. ाऄसे ाऄसून सदु्धा 

प्रचलीत सरकारच्या ाऄमानरु् कारवााइला द्दवरोध करण्यासाठी ाअांदोलकाने द्दहांसेला द्दहसेने 
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ाईत्तर देण्यासाठी बााँबस्फोट, गोळीबार ाआत्यादी मागावचा ाऄवलांब केला.मात्र प्रचलीत 

सरकारने बळाचा वापर करून ाअांदोलकाांचे खच्चीकरण केले. डॉ. नेल्सन मांडेला याांना 

ाऄटक करून त्याांच्या द्दवरोधात खटले भरले. 

 

डॉ. नेल्सन मांडेला याांना जन्मठेपेची द्दिक्षा केली व प्रचलीत सरकारने ही पररद्दस्थती 

द्दनयांत्रणात ाअणली. 

 

१.७.६ १९७० मध्ये असांतोषाचा भडका : 

ाअद्दिकेतील रान्सवाल घटक राज्याने गौरवणीय डचाांची भार्ा कृष्ट्णवणीय िाळाांमध्ये 

सक्तीची केली. या द्दवरोधात कृष्ट्णवणीय िाळाांमधील छोट्या छोट्या मलुाांनी सोवेटो या 

िहरात प्रचांड द्दनदिवने केली. या द्दनदिवकाांवर पोद्दलसाांनी गोळीबार केला यात २०० द्दनदिवक 

मतृ्यमुखुी पडले. पोद्दलसाांनी केलेल्या या ाऄत्याचारामळेु ही चळवळ सांपूणव देिात ाऄद्दतिय 

वेगाने पसरली. मात्र सहा मद्दहन्यात ही चळवळप्रचलीत  सरकारने ाऄद्दतिय कू्ररपणे मोडून 

काढली. या कू्ररपणाचे ५०० ाअद्दिकन लोक बळी ठरले. तर स्टीव्ह बोका या  ाअद्दिकन 

नेत्याला पोद्दलसी ाऄत्याचारमळेु ाअपला प्राण गमवावा लागला. 

 

आपली प्रगती तपासा   

वाांद्दिक भेदभाव धोरणास ाअद्दिकेमध्ये  द्दवरोध कसा झाला त्याची माद्दहती तपासा 

 

१.८ वाांशिक भेदभाव धोरणास जागशतक स्तरावरील शवरोध  

 

वाांद्दिक भेदभा  स जसा दद्दक्षण ाअद्दिकेत द्दवरोध सरुू झाला होता तसाच द्दवरोध जागद्दतक 

स्तरावर सदु्धा द्दवरोध सरुू झाला होता याची माहीत  खालील मदुद््याचा ाअधारावर स्पष्ट 

करण्यात ाअली ाअहे. 

 

१.८.१ शिशर्ि राष्रकुल देिाांचा शवरोध : 

दद्दक्षण ाअद्दिकेमधील प्रचलीत गौरवणीयाांच्या सरकारने सरुू केलेल्या वाांद्दिक भेदभावाच्या 

धोरणास. द्दिद्दटि राष्ट्रकुल दिेाांचाही द्दवरोध होता. द्दिटनचे पांतप्रधान हेरॉल्ड मॅक्लीन ये 

जेंव्हा १९६० मध्ये दद्दक्षण ाअद्दिकेच्या दौऱ्यावर होते तेंव्हा ाऄद्दिकेतील वाढत्या 

राष्ट्रभावनेचा ाईल्लेख करून कोणत्याही सरकारने 'बदलत्या काळानसुार प्रत्येक राष्ट्राने व 

त्या राष्ट्रातील सरकारने वाांद्दिक भेदभावाचा त्याग करायला पाद्दहजे' ाऄसे प्रद्दतपादन केले. 

मात्र दद्दक्षण ाअद्दिकेतील सरकारने याकडे दलुवक्ष केले. पररणामी दद्दक्षण ाअद्दिकन सरकार 

व द्दिद्दटि सरकारचे सांबांध द्दबघडले व पढेु दद्दक्षण ाअद्दिकेचे राष्ट्रकुल सदस्यत्व रि 

करण्यात ाअले. 

 

१.८.२ जागशतक स्तरावरील दोन मोठ्या सांघाची भूशमका : 

जगातील सांयकु्त राष्ट्रसांघ व ाअद्दिका एकता सांघ या दोन मोठ्या सांघाने दद्दक्षण 

ाअद्दिकेतील वाांद्दिक भेदभावाच्या धोरणाचा द्दनरे्ध केला. सांयकु्त राष्ट्रसांघाने १९६२ मध्ये 

दद्दक्षण ाअद्दिकेबरोबरच्या सवव ाअद्दथवक व्यवहाराांवर बद्दहष्ट्कार टाकला. तसेच ाअद्दिका 
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एकता सांघाने ही सवव ाअद्दथवक व्यवहाराांवर बद्दहष्ट्कार टाकला. मात्र या  दोन मोठ्या सांघाने 

बद्दहष्ट्कार टाकूनही १९६० पासून १९८० पयवन्त दद्दक्षण ाअद्दिकेचे तत्कालीन पांतप्रधान 

व्हेवडव व व्होस्टर याांनी या बद्दहष्ट्काराची दखल घेतली नाही. 

 

१.९ वाांशिक भेदभावाचा िेवर्  

 

दद्दक्षण ाअद्दिकेतील प्रचलीत सरकारने १९४८ पासून १९८० पयवन्त कृष्ट्णवणीय लोकाांना 

कोणत्याही सवलती न देता चालूच ठेवले होते. कृष्ट्णवणी      वाांद्दिक भेदभावाचे समथवन 

करणाऱ्या सरकारच्या द्दवरोधात द्दनरे्ध मोचे, चळवळी काढून ाअपला द्दवरोध कायम ठेवला 

होता. ाअद्दिका एकता सांघ, सांयकु्त राष्ट्र सांघ व ाऄन्य मानवतावादी सांघट      पाठींबा 

द्ददला होता. त्यामळेु वाांद्दिक भेदभावाचा प्रश्न दद्दक्षण ाअद्दिकेपरुता न राहता या प्रश्नाला 

जागद्दतक स्वरूप प्राप्त झाले होते. पररणाम याची दखल दद्दक्षण ाअद्दिकेतील प्रचलीत 

सरकारला घ्यावी लागली व यातूनच वाांद्दिक भेदभावाचा िेवट झाला. 

 

१.९.१ पांतप्रधान बोथाचे धोरणां: 

दद्दक्षण ाअद्दिकेत १९७९ मध्ये दद्दक्षण ाअद्दिकेत साववद्दत्रक द्दनवडणकुा होवून पांतप्रधान पी. 

डब्लू. बोथा याांचे सरकार सते्तवर ाअले. पांतप्रधान पी. डब्लू. बोथा याांना वाांद्दिक 

भेदभावाच्या बदलत्या पररद्दस्थतीची जाणीव झाली होती. त्यामळेुच पांतप्रधान पी. डब्लू. 

बोथा याांनी दद्दक्षण ाअद्दिकेतील कृष्ट्णवणीयाांच्या बाबत काही ाऄनकूुल द्दनणवय घेण्याचे 

ठरद्दवले. व त्याची प्रत्यक्ष ाऄांमलबजावणी केली. 

 

१.९.२ १९७९ मध्ये कृष्ट्णवणीय कामगाराांना सांघटना स्थापन करण्यास व सां   र 

जाण्यास परवानगी द्ददली. 

 

१.९.३  १९८१ मध्ये कृष्ट्णवणीय लोकाांना नगरपाद्दलका द्दनवडणकुीत मतदानाने प्रद्दतद्दनधी 

द्दनवडण्याचा ाऄद्दधकार द्ददला. 

 

१.९.४  १९८४ मध्ये नवी राज्यघटना प्रस्थाद्दपत करत सांसदेत दोन सभागहृ द्दनमावण केले. 

एक द्दमश्र वणीयाांसाठी तर दसुर े ाअद्दियायी वांिीयाांसाठी. मात्र गौरवणीयाांचे वचवस्व 

प्रस्थाद्दपत व्हावे ही ाऄपेक्षा होती. 

 

१.९.५  १९८५ मध्ये द्दमश्रवांिीय द्दववाह व लैंद्दगक सांबांधाना परवानगी देण्यात ाअली. 

 

१.९.६ १९८६ मध्ये गोरते्तरना पास देण्याचा कायदा रि करण्यात ाअला. 

 

१.९.७ पांतप्रधान बोथाच्या धोरणाला शवरोध :  

पांतप्रधान पी. डब्लू. बोथा याांनी ाअपल्या धोरणाला ाऄनसुरुन दद्दक्षण ाअद्दिकेतील 

कृष्ट्णवणीयाांच्या बाबत काही ाऄनकूुल द्दनणवय घेतले होते. मात्र  कृष्ट्णवणीयाांना ाऄपेद्दक्षत 

ाऄसणारा मतदानाचा हक्क व िासकीय प्रद्दक्रयेत पूणव सहभाग या गोष्टी त्याांनी द्दवचारतात 



   

 

ाअधदु्दनक जगाच्या ाआद्दतहासातील      चळवळी 

10 

घेतल्या होत्या. त्यामळेुच ाऄद्दिकन नॅिनल कााँगे्रसने ाअपल्याला जो पयांत ाअपल्याला 

राजकीय हक्काांची पतुवता होत नाही तो पयांत ही हक्क चळवळ बांद होणार नाही ाऄसे जाहीर 

केले. 

 

१.९.८  पांतप्रधान बो   सरकारच्या शवरोधात चळवळ :  

पांतप्रधान बो   सरकारच्या द्दवरोधात चळवळ ाईभी करत ाअद्दिकन नॅिनल कााँगे्रसने 

द्दहांसक मागावचा ाऄवलांब सरुु केला. यासाठी त्याांनी वाांद्दिक भेदभावाबिल सहानभूुती 

दाखद्दवणाऱ्या कौद्दन्सलर  व कृष्ट्णवणीय पोद्दलस हत्या करण्यास सरुुवात केली. ाऄिा 

लोकाांच्या मानेत टायर टाकून ाऄिा लोकाांना  पेटवायला सरुवात केली. त्यामळेु ाऄ   त  

वातावरण द्दनमावण झाले. ाऄिातच  िोपव द्दव्हल येथे मतृ पावलेल्या कृष्ट्णवणीयाांच्या २५ व्या 

स्मदृ्दतप्रीत्यथव द्दनघालेल्या िोकसभेच्या द्दमरवणकुीवर पोद्दल      गोळीबार केला. या 

गोळीबारात ४० कृष्ट्णवणीय मारले गेले. त्यामळेु प्रचलीत सरकारने या भागात ाअणीबाणी 

जाहीर केली व पढेु ही ाअणीबाणी सांपूणव देिात लागू केली. द्दवनावॉरांट लोकाांना ाऄटक 

करणे, द्दवनाचौकिी लोकाांना तुरुां गात टाकणे ही कारवााइ सरुू झाली. वतृ्तपत्र, टेद्दलद्दव्हजन व 

रदे्दडओ या प्रसारमध्यमाांवर बांदी घालण्यात ाअली. त्यामळेु या चळवळीची तीव्रता कमी 

झाली. 

 

१.९.९ आांतरराष्रीय दबाव :  

१९८६ मध्ये राष्ट्रकुलातील द्दिटन व ाऄन्य सदस्य देिाांनी दद्दक्षण ाअद्दिकेद्दवरुद्ध कडक 

ाअद्दथवक बांदीचे धोरण जाहीर केले. दद्दक्षण ाअद्दिकेला  कजे देवू नयेत, तेलद्दवक्रीबांदी, 

सांगणक व ाअद्दण्वक साद्दहत्य पाठद्दवण्यावर बांदी, साांस्कृद्दतक व वैज्ञाद्दनक कयवक्रमाांवरील 

बांदी, ाअदी घटकाांना ाऄनसुरून बांदी टाकण्यात ाअली. त्यामळेु दद्दक्षण ाअद्दिकेची नाकेबांदी 

झाली. 

 

१.९.१० अमरेरकेचा पाशठांबा : 

राष्ट्रकुलाच्या ाअद्दथवक नाकेबांदीच्या कारवााइस सप्पटेंबर १९८६  ाऄमेररकेने पाद्दठांबा द्ददला व 

तत्कालीन ाऄध्यक्ष रोनाल्ड ररगन याच्या नकाराद्दधकाराची पवाव न करता तेथील 

प्रद्दतद्दनधीगहृाने दक्षीण ाअद्दिकेला कजवस्वरूपात देण्यात येणारी ाअद्दथवक मदत स्थद्दगत 

केली. तसेच हवााइ वाहतूक बांद करण्यात ाअली. तसेच दद्दक्षण ाअद्दिकेतून ाऄमेररकेत 

होणाऱ्या ाअयातीवर बांदी घातली. 

 

१.९.११ दशिण आशिकेतील बदल: 

वाांद्दिक भेदाबाबत ाअांतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव द्दनमावण होत ाऄसताांनाच ाअद्दिकन 

जनताही जागतृ  झाली होती. याच काळात ाअद्दिकन जनता साक्षर झाली होती. ाअद्दिकन 

जनते   ाऄज्ञाद्दनपणा नष्ट झाला होता. यातूनच ाअद्दिकेत सदु्दिद्दक्षत, सधुारणावादी व 

व्यावसाद्दयक मध्यमवगव द्दनमावण झाला होता. एवढेच नव्हे तर या कालखांडात कृष्ट्णवणीयाांनी 

ाअद्दिकन समाजात प्रद्दतष्टेची पदे प्राप्त केली होती. पररणामी दद्दक्षण ाअद्दिकेतील या 

बदलाचा फायदा या चळवळीस झाला. 
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१.९.१२ गौरवणीयाांच्या मानशसकतेत बदल:  

वाांद्दिक भेदभावाच्या सांघर्ावमुळे बदलत्या पररद्दस्थतीनसुार सतत बदल होत गेले. त्यामळेु 

कृष्ट्णवणीयाांची बाजू मजबूत होत गेली. त्यामळेुच गौरवणीयाांची मानद्दसकता बदलत्या 

काळानसुार बदलत गेली. व गौरवणीयाांना ाऄसे वाटू लागले की ाअता ाअपण कृष्ट्णवणीयाांना  

राजकीय सहभागापासून रोखू िकणार नाही. या मानद्दसकता बदलाचा फायदा या 

चळवळीस झाला. 

 

१.९.१३ डच ररफ मव चचवची भूशमका: 

सरुवातीपासून डच ररफॉमव चचवनी वाांद्दिक भेदभावचे ाईघडपणे समथवन करून वाांद्दिक 

भेदभावला खतपाणी घातले होते. नांतर मात्र डच ररफॉमव चचवनी ाअपली भूद्दमका बदलत 

वाांद्दिक भेदभावाचे धोरण हे द्दििन धमावतत्वाांिी द्दवसांगत ाअहे ाऄसे जाहीर केले. व प्रचलीत 

सरकारच्या वाांद्दिक भेदभावाचे धोरणास  ाईघपणे द्दवरोध केला. या बदलाचा फायदा या 

चळवळीस झाला. 

 

१.९. १४  वाांशिक भेदभाव समाप्तीस अनुकूल वातावरण:  

१९८९ मध्ये दद्दक्षण ाअद्दिकेच्या ाऄध्यक्षपदी  डब्लू. डी. क्लाकव  द्दवराजमान झाले. त्याांनी 

ाऄत्यांत सावध पावले टाकत वाांद्दिक भेदभाव समाप्तीचे पद्धतिीरपणे द्दनयोजन केले. त्याांनी 

कृष्ट्णवणीयाांच्या हाती सत्ता सोपद्दवण्याचे ठरवले होते. 

 दद्दक्षण ाअद्दिकेच्या वाांद्दिक भेदभाव द्दवरोधी चळवळीचे नेततृ्व करणाऱ्या २७ वर्व 

तरुुां गावसात ाऄसणाऱ्या डॉ. नेल्सन मांडेलाची तातडीने तरुुां गातनु सटुका केली . 

 दद्दक्षण ाअद्दिकेतील ाअद्दिकन नॅिनल कााँगे्रस या पक्षाला राजकीय मान्यता द्ददली. 

तातडीने या पक्षाचे नेततृ्व डॉ. नेल्सन मांडेला याांनी स्वीकारले. 

 दद्दक्षण ाअद्दिकेतील वाांद्दिक भेदभाव करणार ेसवव कायदे रि केले. 

 दद्दक्षण ाअद्दिकेच्या द्दनयांत्रणाखाली ाऄसणाऱ्या नामीद्दबया या प्रदेिाला तातडीने 

स्वातांत्र्य द्ददले त्यामळेु तेथे कृष्ट्णवणीयाांची सत्ता प्रस्ताद्दपत झाली. 

 ाअद्दिकन नॅिनल कााँगे्रस व दद्दक्षण ाअद्दिकेचे सरकार याांच्यात कृष्ट्णवणीय लोकाांना 

सववप्रकारचे राजकीय व ाऄन्य हक्क देणारी राज्यघटना तयार करण्यासांबांधीचे द्दवचार 

पढेु येवून वाटाघाटी सरुू झाल्या. 

 

१.९.१५ वाांशिक भेदभाव समाप्ती : 

प्रचलीत दद्दक्षण ाअद्दिका सरकारचे ाऄध्यक्ष क्लाकव , ाअद्दिकन नॅिनल कााँगे्रसचे ाऄध्यक्ष 

नेल्सन मांडेला, नॅिनल पक्ष व इतर पक्ष याांच्यात कृष्ट्णवांिीय राजवट स्थापनेद्दवर्यी बरचे 

द्ददवस चचाव सरुू होती. िेवटी १९९३ मध्ये या वाटाघाटींना  यि ाअले. व सवाांनी 

गौरवणीयाांकडून कृष्ट्णवणीयाांकडे सत्ता हस्ताांतररत करण्यास मान्यता द्ददली. व दद्दक्षण 

ाअद्दिकेत साववद्दत्रक द्दनवडणकुा घेण्यास मान्यता देण्यात ाअली व खलु्या वातावरणात 

द्दनवडणकुा पार पाडण्यात ाअल्या. या द्दनवडणकुीत डॉ. नेल्सन मांडेला याांच्या ाअद्दिकन 

नॅिनल पक्षाला सांसदेत दोन ततृीयाांि जागा द्दमळाल्या. तरी पण सत्तान्तर करारात ठरल्या 

प्रमाणे दद्दक्षण ाअद्दिकेत सववपक्षीय सरकार सते्तवर ाअले व दद्दक्षण ाअद्दिकेच्या ाऄध्यक्ष- 
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पदी नेल्सन मांडेलाची व ाईपाध्यक्षपदी क्लाकव  याांची एकमताने द्दनवड करण्यात ाअली. 

येथूनच खाऱ्याथाांने वाांद्दिक भेदभाव समाप्ती झाली. 

 

१.१०         

 

जगातील सांयकु्त राष्ट्रसांघ व ाअद्दिका एकता सांघ या दोन मोठ्या सांघाने दद्दक्षण 

ाअद्दिकेतील वाांद्दिक भेदभावाच्या धोरणाचा द्दनरे्ध केला. सांयकु्त राष्ट्रसांघाने १९६२ मध्ये 

दद्दक्षण ाअद्दिकेबरोबरच्या सवव ाअद्दथवक व्यवहाराांवर बद्दहष्ट्कार टाकला. तसेच ाअद्दिका 

एकता सांघाने ही सवव ाअद्दथवक व्यवहाराांवर बद्दहष्ट्कार टाकला. मात्र या  दोन मोठ्या सांघाने 

बद्दहष्ट्कार टाकूनही १९६० पासून १९८० पयवन्त दद्दक्षण ाअद्दिकेचे तत्कालीन पांतप्रधान 

व्हेवडव व व्होस्टर याांनी या बद्दहष्ट्काराची दखल घेतली नाही.        र  र       तर 

                      त त                   त                                

                     र                                      त   

                          त      र                                           

 

१.११ प्रश्न   

 

१. दद्दक्षण ाअद्दिकेतील वाांद्दिक भेदभावाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करा ? 

२. दद्दक्षण ाअद्दिकेतील वाांद्दिक भेदभावा सांदभावतील कृष्ट्णवणीयाांवर  लादलेल्या 

बांधनाचा ाअढावा घ्या ? 

३. दद्दक्षण ाअद्दिकेतील वाांद्दिक दद्दक्षण ाअद्दिकेतील वाांद्दिक द्दवरुद्ध द्दनमावण झालेल्या 

पररद्दस्थतीचा मागोवा घ्या ? 

४. दद्दक्षण ाअद्दिकेतील  वाांद्दिक भेदभावा समाप्त कसा झाला ते स्पष्ट करा? 

 

१.१२ सांदभव  

 

१. डॉ. धनांजय ाअचायव, द्दवसाव्या ितकातील जग. 

२. प्राचायव य. ना. कदम, द्दवसाव्या ितकातील जगाचा इ त      

३. डॉ. समुन वैद्य,  धदु्दनक जग. 

४. डॉ. चौसाळकर, ाअधदु्दनक जगाची पररद्दस्थती ाअद्दण ाऄद्दलप्तता चळवळ. 

 

 

***** 
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२  

मार्टिन ल्युथर र् िं ग आर्ण आफ्रो-अमेरर न नागरी हक्  

चळवळ 

 

घटक रचना  

२.०  उद्दिष्ट   

२.१  प्र   वना  

२.२  अमेररकेतील द्दनग्रो लोकाांची  द्दथथती . 

२.३ अमेररकेतील मळेवालयाांची द्दथथती  

२.४ द्दन  च्या हक्कासाठी वैचाररक पार्श्वभूमी. 

२.५  अब्राहाम द्दलांकनची कामद्दगरी  

२.६  अब्राहम द्दलांकन नांतर द्दन     द्दथथती  

२.७  नागरी हक्क चळवळ  

२.८  माद्दटवन लयथुर द्दकां गची भूद्दमका 

२.९ द्दवसाव्या शतकातील शेवटच्या टप्पप्पयातील द्दन     द्दथथती  

२.१० साराांश 

२.११ प्रश्न  

२.१२ सांदभव  

 

२.० उर्िष्ट     

 

१.  अमेररकेतील द्दनग्रो लोकाांच्या द्दथथतीचा अभ्यास करणे. 

२. अमेररकेतील द्दनग्रो लोकाांच्या वैचाररक जागतृीस जबाबदार ठरलेलया घटकाांचा 

अभ्यास करणे. 

३. अब्राहाम द्दलांकनची कामद्दगरी समजून घेणे. 

४. अब्राहाम द्दलांकन नांतरच्या द्दथथतीचा अभ्यास करणे. 

५. नागरी हक्क चळवळ द्दवषयक माद्दहती जाणून घेणे. 

६. माद्दटवन लयथुर द्दकां गच्या कामद्दगरीचा अभ्यास करणे. 

७. द्दवसाव्या शतकाच्या उत्तराधावतील द्दन  च्या पररद्दथथतीला समजून घेणे. 
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२.१ प्रस्तावना   

 

अमेररकेतील द्दनग्रो वांशीय लोकाांनी आपलया न्याय व समानतेच्या हक्कासाठी सरुू  केलेली 

चळवळ म्हणजे नागरी हक्क चळवळ होय. ही चळवळ द्दनग्रो वांशीय लोकाांनी आपलया 

मूलभूत अद्दधकार प्राप्तीसाठी सरुू केली होती. या मूलभूत अद्दधकार प्राप्तीसाठी द्दनग्रो वांशीय 

लोकाांना प्रदीघव थवरूपात लढा द्यावा लागला व शेवटी त्याची पररणीती द्दन  च्या मूलभूत 

अद्दधकार प्राप्तीने झाली. याचाच अभ्यास आपण अमेरीकेतील द्दनग्रो लोकाांची   द्दथथती कशी 

होती, द्दनग्रो लोकाांमध्ये वैचाररक जागतृी कशी द्दनमावण झाली, अब्राहम द्दलांकनने द्दन  च्या 

न्याय हक्कसाठी कोणते योगदान द्ददले, अब्राहाम द्दलांकनच्या मतृ्यूनांतर  द्दन     द्दथथती 

कशी होती, या द्दथथतीनांतर अमेररकेत द्दन  च्या न्याय हक्कासाठी चळवळ कशी उभी 

राद्दहली व या चळवळीच्या माध्यमातून द्दनग्रो लोकाांच्या मनामध्ये कशाप्रकार ेआत्मद्दवर्श्ास 

द्दनमावण झाला व नांतर माद्दटवन लयथुर द्दकां गने द्दन  च्या न्याय हक्कासाठी कसे योगदान द्ददले 

या घटकाांना अनसुरून करणार आहोत. 

 

२.२ अमेरर ेतील र्नग्रो लो ािंची र्स्थती   

 

दद्दिण अमेररकेतील वेगवेगळ्या वसाहतमधमध्ये द्दनग्रो गलुामाांना द्दवकत घेयायाची पधतीती 

प्रचलीत होती. त्यातूनच दद्दिणेकडील कृद्दषप्रधान वसाहतमधमध्ये द्दनग्रो गलुामद्दगरीची बीजे 

रुजली गेली.ही प्रथा दद्दिण अमेररकेतील अलबामा, द्दमद्दसद्दसपी, लदु्दझयाना या नव्या 

सांघराजयाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रचलीत होती. तसेच दद्दिणेकडील वासाहतव    ना 

शेतीच्या मळ्यावर काम करयायासाठी द्दनग्रो गलुाम गरजेचे  असलयाने मानवतावादी दृद्दष्टकोन 

न ठेवता घटना द्दनद्दमवती प्रसांगी द्दनग्रो गलुामद्दगरी नष्ट करयायासाठी ठामपणे द्दवरोध केला 

नाही. अशातच जॉजव वॉद्दशांटन, थॉमस जेफरसन व बेंजाद्दमन फँ्रकद्दलांन या मानवतावादी 

नेत्याांना दद्दिण अमेररकेतील द्दन     गलुामद्दगरी ही अमानषु्य व अन्यायकारक आहे ह े

माहीत असून सधुतीा नष्ट करता आली नाही. त्यामळेुच दद्दिण अमेररकेतील द्दनग्रो गलुामाांची 

द्दथथती अत्यांत द्दबकट होती. 

• दद्दिण अमेररकेतील मळेवाले द्दनग्रो गलुामाांना जबरदथतीने शेतमळ्यावर राबवत होते. 

• दद्दिण अमेररकेतील मळेवाले द्दनग्रो गलुामाांना जबरदथतीने शेतमळ्यावर राबवत 

असताांना चाबकाच्या फटकाऱ्याने मारत होते. 

• द्दनग्रो गलुामाांच्या बायकाांना व मलुाांना जबरदथतीने शेतमळ्यात काम करायला लावत 

होते. 

• द्दनग्रो गलुामाांच्या बायकाांना व मलुाांना जबरदथतीने मळेवालयाांच्या थवयांपाकघरात 

काम करायला लावत होते. 

• दद्दिण अमेररकेतील मळेवाले द्दनग्रो गलुामाांना जबरदथतीने चोवीस तास कामाला 

जुांपत होते. 

• दद्दिण अमेररकेतील मळेवाले द्दनग्रो गलुामाांना काडीचाही द्दकां मत देत नव्हते. 



 

 

माद्दटवन लयथुर द्दकां ग आद्दण आफ्रो-अमेररकन नागरी हक्क 

चळवळ 
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• द्दनग्रो गलुामाांची उपयकु्तता सांपलयावर बाजारू वथतपु्रमाणे त्याला द्दवकले जात होते. 

• द्दनग्रो गलुलामाला उपयकु्तता सांपलयानांतर  द्दवकलयामळेु त्याच्या कुटुांद्दबयाबरोबर 

त्याची ताटातूट होत असे त्याच्या वाट्याला येणार े हे जीवनही अत्यांत कष्टदायक 

होते. 

• दद्दिण अमेररकेतील द्दनग्रो गलुामाांना साववजद्दनक द्दठकाणी वावर करयायाचा अद्दधकार 

नव्हता. 

• दद्दिण अमेररकेतील द्दनग्रो गलुामाांना द्दशिणाचा अद्दधकार नव्हता. एकां दरीत या सवव 

पररद्दथथतीमळेु दद्दिण अमेररकेतील द्दनग्रो गलुामाांचे जीवन हे अत्यांत द्दबकट हो   हे 

थपष्ट होते. 

 

आपली प्रगती तपा   : 

१. दद्दिण अमेररकेतील गलुामाांची द्दथथती कशी होती    ग . 

 

२.३ अमेरर ेतील मळेवाल्यािंची र्स्थती   

 

दद्दिण अमेररकेतील मळेवालयाांकडे शेकडो एकर जमीन असलयाने त्याांची आद्दथवक 

पररद्दथथती समधृ्द होती. द्दनग्रो गलुामाांच्या कष्टावर ते धनाढ्य बनले होते. घटनात्मक 

अद्दधकाराांचे पाठबळ त्याांच्याकडे होते. राजकत्याांच्या वरदहथत त्याांच्या बाजूने होता. 

त्यामळेुच त्याांचे जीवन सखुावह होते. ते मोठमोठ्या वाड्याांमध्ये राहत होते. द्दशकार करणे, 

घोड्यावर रपेट करणे, मद्यपान करणे व मनोरांजना- साठी नतृ्य कायवक्रमाांचे आयोजन करणे 

आदी आनांदमय जीवनाचा उपभोग घेत होते. मात्र या जीवनाचा उपभोग घेत असताांना द्दनग्रो 

गलुा   बाबतचा त्याांचा दृद्दष्टकोन चाांगला नव्हता. ते द्दनग्रो गलुामाांवर अन्याय करत होते. 

त्याांना भेदभावाची वागणूक देत होते. त्याांच्यावर अन्याय करत होते. त्याांना त्याांच्या 

हक्कापासून  वांद्दचत ठेवत होते. त्याांचे हे धोरण द्दनग्रो गलुामाांच्या दृद्दष्टकोनातून 

अन्यायकारक ठरलयानेच पढुील सांघषवमय पररद्दथथती उद्भवली. 

 

२.४ र्न  च्या हक् ासाठी वैचारर  पार्श्िभूमी   

 

अमेररकेतील द्दन  च्या न्याय हक्कासाठी सरुवातीला वैचाररक पार्श्वभूमी तयार करयायामध्ये 

दोन व्यक्तमधचे महत्वपूणव योगदान आहे. या दोन व्यक्तमधमध्ये हॅररअट थटोवे व अब्राहम द्दलांकन 

या दोन महत्वपूणव व्यक्तमधचा समावेश आहे. 

 

२.४.१ हरॅरअट स्टोवे : 

हॅररअट थटोवे या मद्दहलेने 'नॅशनल इरा' या वतृ्तपत्रातून १८५२ मध्ये  'अांकल टॉम्स केबीन' 

ही द्दनग्रो गलुामाांच्या जीवनावरील कादांबरी क्रमशः प्रकाद्दशत केली होती. या कादांबरीमध्ये 

त्याांनी अमेररकेतील गलुामाांच्या जीवनाचे वाथतवादी द्दचत्रण केले होते. 
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अलपावधीतच या कादांबरीच्या तीन लि प्रती अमेररकेच्या दद्दिण-उत्तर भागात सांपलया 

होत्या. त्यामळेुच या कादांबरीच्या माध्यमातून अमेररकेतील द्दनग्रो गलुामद्दगरी प्रथेद्दवरुधती 

आपोआपच प्रचार स ु झाला. या मळेु दद्दिण अमेररकेबरोबरच उत्तर अमेररकेत सधुतीा द्दनग्रो 

गलुामद्दगरी सारख्या अद्दनष्ट व चकुीच्या प्रथेद्दवरुधती वातावरण द्दनमावण झाले. 

 

२.४.२.अब्राहाम र्ल िं न : 

अब्राहम द्दलांकन द्दथटफन डग्लसच्या द्दवरोधात ररपद्दललकन पिाच्या माध्यमातून द्दसनेटची 

द्दनवडणूक लढवली होती त्यात अब्राहम द्दलांकाांचा पराभव झाला होता मात्र अब्राहम द्दलांकनने 

या द्दनवडणकुीच्या दरम्यान जे द्दवचार माांडले होते ते अत्यांत पररणामकारक होते. 

 

"अमेररकन द्दनग्रो गलुामाांना गोऱ्या लोकाांना बरोबरीचे अद्दधकार देयायात यावे. अमेररकन द्दनग्रो 

गलुामाांना गोऱ्याांच्या पांक्तीला नेवून बसवावे. केवळ वांशभेदामुळे द्दनग्रो गलुामाांना गलुामद्दगरीत 

डाांबून ठेवणे अन्यायकारक आहे. या अन्याकरक पधतीतीची व्याप्ती वाढु नये असे माझे मत 

आहे. हे कठोर सत्य आहे आद्दण ते बोलून दाखद्दवयायाची ही वेळ आली आहे यासाठी मला 

मरण आले तरी चालेल". त्याांच्या या द्दवचाराांची प्रद्दचती दद्दिण-उत्तर अमेररकेत 

अलपावधीतच पसरली यातूनच द्दन  च्या न्याय हक्कसाठी वैचाररक पार्श्वभूमी तयार झाली. 

 

२.५ अब्राहाम र्लिंकनची  ामर्गरी   

 

अमेररकेला एकसांघ बनद्दवयायासाठी महत्वपूणव प्रयत्न करणार ेअब्राहम द्दलांकन हे अमेररकेचे 

१६ वे अध्यि होते. त्याांनी ररपद्दललकन पिाच्या माध्यमातून आपलया राजद्दकय 

कारद्दकदीची सरुवात केली होती. अमेररकेतील द्दन  च्या वाट्याला आलेली गलुामद्दगरी   

प्रथा नष्ट करयायासाठी त्याांनी अथक प्रयत्न केले होते त्याांच्या कामद्दगरीचा आढावा खालील 

माद्दहतीच्या आधार ेमाांडयायात आला आहे . 

 

२.५.१ १८५८ ची र्सनेट र्नवडणू : 

अब्राहम द्दलांकनने १८५८ मध्ये ररपद्दललकन पिाच्या माध्यमातून द्दसनेटची द्दनवडणूक 

लढद्दवली होती मात्र या द्दनवडणकुीत त्याांना अपयश आले होते. पण त्याांनी अमेररकेतील 

द्दनग्रो गलुामाांच्या हक्कसाठी जी वैचाररक पार्श्वभूमी तयार केली त्याचा फायदा पढेु त्याांना  व 

त्याांच्या ररपद्दललकन पिाला झाला. 

 

२.५.२ १८६० ची अध्यक्षीय र्नवडणू  : 

अब्राहम द्दलांकनने १८६० ची अध्यिीय द्दनवडणूक लढवून ही द्दनवडणूक द्दजांकली. त्याांच्या 

द्दवजयाने दद्दिणेकडील सांघराजयाना जबरदथत हादरा बसला. एक चाांगलया द्दवचारी 

नेततृ्वाने अद्दवचारी प्रवतृ्तीचा शेवट केला. 

 

२.५.३ दर्क्षण ेडील राज्य सिंघराज्यातून बाहरे : 

अब्राहम द्दलांक नच्या द्दवजयाने दद्दिणेकडील राजयाांना जबरदथत हादरा बसला होता. या 

हताश भावनेतूनच सववप्रथम दद्दिण कँरोलीनच्या द्दवद्दधमांडळाने १७  द्दडसेंबर १७६० मध्ये 
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सांघराजयातून बाहेर पडयायाचा द्दनणवय प्रथताव पास केला याच प्रथतावाला अनसुरून 

फ्लोररडा, द्दमद्दसद्दसपी, अलबामा, जॉद्दजवया, लदु्दझयाना व टेक्सस ही दद्दिणेकडील सहा 

राजय अमेररकन सांघराजयातून बाहेर पडली. 

 

२.५.४.अब्राहम र्लिं नचे धोरण : 

अमेररकन सांघराजय एकसांघ व्हावे हे अब्राहम द्दलांकनचे महत्वपूणव धोरण होते. पण 

दद्दिणेकडील सहा राजय सांघराजयातून द्दनघून गेलयाने अब्राहम द्दलांकनला मोठा धक्का 

बसला होता. अशातच उत्तरकेडील अकावन्सस, टेनेसी,उत्तर कॅरोद्दलना आद्दण व्हद्दजवद्दनया ही 

राजय सांघराजयात  सामील झालयाने सांघराजयाची ताकद वाढली होती. मात्र फुटून द्दनघून 

गेलेली दद्दिणेकडील सहा राजय पनु्हा सांघराजयात परत येतील हा आशावाद पणुवपणे 

सांपषु्टात आला होता. त्यामळेुच अब्राहम द्दलांकनने आपले धोरण बदलून या राजयाांवर कठोर 

कारवाई करयायाचा द्दनणवय घेतला. 

 

२.५.५.राज्यसिंघर्वरुद्ध घोषणा : 

दद्दिणेकडील राजय परत सांघराजयात येणार नाहीत हे लिात येताच अब्राहम द्दलांकनने 

सप्पटेंबर १८६२ मध्ये सांघराजयद्दवरुधती यधु्द घोषणा केली. व अमेररकन सांघराजयातून जी 

राजय फुटून बाहेर पडली आहेत ती राजय सांघराजयात सामील झाली नाही तर या 

राजयाांमधील सवव द्दनग्रो गलुाम थवतांत्र होतील असे जाहीर केले व नव वषावच्या महुूताववर १ 

जानेवारी १८६३  मध्ये अब्राहम द्दलांकनने 'अमेररकेतील गलुामद्दगरी नष्ट करणा   

जाहीरनामा' घोषीत केला. या जाद्दहरनाम्याला अनसुरून अब्राहम द्दलांकनने दद्दिण 

अमेररकेतील राजयातील द्दनग्रो गलुाम थवतांत्र आहेत असे घोषीत केले. या घोषणेला 

अनसुरून दद्दिणेतील राजयातील सवव द्दनग्रो  गलुाम सांघराजयाच्या लष्करी छावयायाांकडे 

धावू लागले त्यामळेु त्यामळेु दद्दिणेकडील मळे ओस पडू लागले . 

 

२.५.६.गुलामर्गरी  ायद्याचे उच्चाटन: 

अब्राहम द्दलांकनला सांघसरकारचा द्दवजय दृष्टीपथास पडताच  गलुामद्दगरी कायद्याचे 

उच्चाटन करयायाचा त्याांनी द्दनणवय घेतला. यासाठी त्याांनी तेराव्या सांशोधनाचा प्रथताव 

कागेँ्रसपढेु माांडला व १८६५ मध्ये आवश्यक असणाऱ्या राजयाची मांजरुी द्दमळवून तेरावे 

सांशोधन घटनेला जोडले. 

 

२.५.७ अब्राहम र्लिं नची पनुश्च राष्ट्राध्यक्षपदी र्नवड : 

अब्राहम द्दलांकनने केलेलया महत्वपूणव कामद्दगरीच्या जोरावर १८६४ च्या अध्यिीय 

द्दनवडणकुीत पनुः प्रचांड मताांनी द्दनवडून आले. द्दनवडुन आलयानांतर त्याांनी कुणाद्दवषयी 

सूडबधुतीी न ठेवता सवाांनद्दवषयी आपलुकीची भावना ठेवत अमेररकन सांघराजयात द्दचरांतन 

शाांतता प्रथताद्दपत करयायाचे द्दवनम्र आवाहन आपलया देशबाांधवाना केले. तसेच अमेररकेत 

ऐक्य द्दटकवयायासाठी दद्दिणेब लचा राग, द्वेष, वैर नष्ट करून आपलयाला शाांतता प्रथथाद्दपत 

करायला पाद्दहजे असे            केले. 
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२.५.८ अब्राहम र्लिं नचा मतृ्यू : 

अब्राहम द्दलांकनने दसुऱ्याांदा अध्यि पदाची द्दनवडणूक द्दजांकून आपले द्दनद्दवववाद राजकीय 

वचवथव प्रथथाद्दपत केले होते. मात्र त्याांचे द्दवरोधक शान्त बसले नव्हते. ते सांधी साधून 

अब्राहम द्दलांकनचा शेवट करयाया    प्रयत्नात होते. १४ एद्दप्रल १८६५ मध्ये त्याांच्या 

प्रयत्नाांना यश आले. फॉड्वस द्दथएटसव मध्ये एका नाट्य प्रयोगाला ते उपद्दथथत राहणार होते 

ही माद्दहती तेथील वतृ्तपत्राांनी जाहीर केली या माद्दहतीच्या आधारचे जॉन द्दवलक्स बूथ 

नावाच्या माथेद्दफरुनी अब्राहम द्दलांकाांच्या पाठीमागच्या बाजूने मेंदूत गोळी झाडली. या 

घटनेनांतर त्याांचा मतृ्यू झाला. अब्राहम द्दलांकनच्या महत्वपूणव कामद्दगरीने अमेररकेतील 

गलुामद्दगरी पणुवतः नष्ट झाली मात्र दद्दिण अमेररकेतील राजयाांवर लादले गेलेले द्दनणवय उत्तर े

कडील राजयाांबिल द्वेषभावना द्दनमावण करणार ेठरले. त्यामुळेच पढेु द्दन  चे अनेक प्रश्न पढेु 

नव्याने उद्भवले व पनुः या साठी नव्याने सांघषव करावा लागला. 

 

आपली प्रगती तपासा :  

अब्राहम द्दलांकनच्या  कामद्दगरीची माद्दहती     क      ग . 

 

२.६ अब्राहम र्लिं न निंतर र्न     र्स्थती   

 

अब्राहम द्दलांकनच्या मतृ्यूनांतर अमेररकेतील द्दन  ची द्दथथती अत्यांत द्दबकट झाली होती. 

अमेररकन राजयघटनेला जोडयायात आलेलया तेराव्या सांशोधनानसुार द्दनग्रो लोकाांची जरी 

गलुामद्दगरीतून मकु्तता करयायात आली असली तरी व त्याांना समान नागरी हक्क द्ददले 

असले तरी ते या सवव गोष्टमधच्या बाबतीत वांद्दचत होते. 

 

वणव व वांश शे्रठत्वाने पछाडले   अमेररकेतील गोर ेलोक द्दन  ना समान दजावने वागद्दवयायास 

तयार नव्हते. त्यामळेु द्दनग्रो लोकाांची सामाद्दजक, आद्दथवक, रा क य, साांथकृद्दतक व 

शैिद्दणक िेत्रात कुचांबना होत होती. 

 

२.६.१. सामार्ि  क्षेत्रातील र्स्थती: 

अमेररकन राजयघटनेला जोडयायात आलेलया तेराव्या सांशोधनानसुार द्दनग्रो लोकाांची जरी 

गलुामद्दगरीतून मकु्तता करयायात आली असली तरी व त्याांना सामाद्दजक जीवनात अत्यांत 

द्दहनतेची वागणूक द्ददली जात होती.            वणव व वांशद्वेषाचा त्याांना सामना करावा 

लागत होता. साववजद्दनक वाहतूक व्यवथथेतील  आगगाड्या, बस व            त्याांना 

वेगळ्या बाकाांवर बसावे लागते होते. साववजद्दनक उपहारगहृाांमध्ये त्याांना प्रवेश नाकारयायात 

आला होता. थॉमस जेफसवनने तयार केलेलया अमेररकन थवतांत्र्याच्या जाद्दहरनाम्यातील 

त्याांचे घटनादत्त अद्दधकार नाकारयायात आले होते. 

 

द्दनग्रो लोकाांना त्याांच्याच देशात अथप ृ   प्रमाणे अत्यांत द्दबकट जीवन जगावे लागत होते. 

एकां दरीत या सवव पररद्दथथतीचा जर द्दवचार केला तर द्दनग्रो लोकाांचे अब्राहम द्दलांकन नांतरचे 

सामाद्दजक जीवन अत्यांत द्दबकट अवथथेतील होते. 
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२.६.२. शैक्षर्ण  क्षेत्रातील र्स्थती: 

शैिद्दणक िेत्रात सधुतीा मोठ्या- प्रमाणात भेदभाव होता. रे्श्तवणीयाांच्या द्दशिण सांथथाांमध्ये 

द्दनग्रो लोकाांना प्रवेश नव्हता. द्दन  साठी थवतांत्र शाळा होत्या त्याांचा दजाव अत्यांत द्दनकृष्ट 

होता. त्याांच्यासाठी उच्चद्दशिण उपललध नव्हते. एकां दरीत त्याांची शैिद्दणक प्रगतीच्या 

दृद्दष्टकोनातून सधुतीा कोंडी करयायात आली होती. त्यामळुां  त्याांची शैिद्दणक पररद्दथथती अत्यांत 

द्दबकट होती. 

 

२.६.३. आर्थि  क्षेत्रातील र्स्थती: 

अब्राहम द्दलांकनच्या मतृ्यूनांतर द्दन  ची आद्दथवक पररद्दथथती अत्यांत वाईट झाली होती. त्याांना 

थवतांत्र व्यवसाय करयायाची सांधी नव्हती. त्यामळेु त्याांना शेतीवरच काम करावे लागत होते. 

अकुशल कामगार, शेतमजूर व खांडाने शेती करणारा कूळ असेच त्याांच्या कामाचे थवरूप 

असे. ही सवव कामे अत्यांत कष्टाची व मेहनतीची होती मात्र त्यातून प्राप्त होणा   मोबदला हा 

अत्यांत अलप होता पररणामी त्याांची आद्दथवक उन्नती होयाया ऐवजी आद्दथवक अवनती मोठ्या 

प्रमाणात झाली होती. त्यामळेुच त्याांची आद्दथवक द्दथथती सधु्दा अत्यांत द्दबकट होती. 

 

२.६.४.राि ीय  क्षेत्रातील र्स्थती: 

अब्राहम द्दलांकनच्या मतृ्यूनांतर द्दन  ची राजकीय पररद्दथथती अत्यांत वाईट झाली होती. 

त्याांना मतदानाच्या राजकीय हक्कापासून दूर ठेवयायात आले होते. यासाठी त्याांच्यावर 

उत्पन्नाची व शैिद्दणक पात्रतेची अट लादयायात आली होती. यापढेु जावून त्याांच्यावर 

द्दनवडणूक करही लादयायात आला होता. तसेच राजद्दकय थवरूपात त्याांच्यावर कोणताही 

अत्याचार झाला तर त्याांना न्यायालयात दाद द्दमळत नसे. न्यायाधीश त्याांच्या तक्रारीची 

दखलही घेत नव्हते. त्यामळेुच त्याांची राजकीय द्दथथती सधु्दा अत्यांत द्दबकट होती. 

 

२.६.५ धार्मि  क्षेत्रातील र्स्थती: 

द्दन  ना सामाद्दजक, शैिद्दणक, आद्दथवक व राजकीय िेत्रातील वागणकुी सारखीच भेदभावाची 

वागणूक धाद्दमवक िेत्रात सधुतीा द्ददली जात होती. 

 

बऱ्याच द्दठकाणी द्दन  साठी वेगळे चचव होते. तर काही द्दठकाणी असणाऱ्या चचवमध्ये 

द्दन  साठी वेगळी जागा राखून ठेवलेली असे. जया द्दठकाणी त्याांची राखीव जागा असे त्या 

द्दठकाणी त्याने बसणे बांधनकारक असे. जर द्दनग्रोने हे द्ददलेले द्दनयम  मोडले    त्याांना 

कडक शासन केले जात होते. त्यामळेुच त्याांची धाद्दमवक द्दथथती सधु्दा अत्यांत द्दबकट होती. 

 

आपली प्रगती तपासा : 

१   न                         न क     

 

२.७ नागरी हक्  चळवळ  

 

"अमेररकेतील द्दनग्रो लोकाांनी त्याांच्या समानतेच्या हक्कासाठी सरुू केलेली चळवळ म्हणज े

नागरी हक्क चळवळ होय". 
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अमेररकेच्या इद्दतहासातील एक ऐद्दतहाद्दसक घटना म्हणून या चळवळीचा उललेख केला 

जातो. अमेररकेतील द्दनग्रो वांशाच्या वेगवेगळ्या सांघटनाांनी द्दन  ना मतदानाचा हक्क, 

साववजद्दनक थथळी प्रवेश, शैिद्दणक व आद्दथवक सांधीच्या प्राप्ती यासाठी ही चळवळ सरुू 

केली होती. 

 

२.७.१.र्नग्रो सिंघटनािंची र्नर्मिती : 

अमेररकेतील द्दनग्रो लोकाांना सांघटीत करयायासाठी व त्याांच्या न्याय हक्काच्या लढ्यासाठी 

अमेररकेत वेगवेगळ्या सांघटना थथापन झालया होत्या. या सांघटनाांमध्ये 'नॅशनल 

असोद्दसएशन फॉर द्दद ऍडव्हान्समेंट ऑफ कलडव पीपल' व 'कागेँ्रस ऑफ रशेल इक्वाद्दलटी' 

या दोन सांघटनाांचा समावेश आहे. यापैकी 'नॅशनल असोद्दसएशन फॉर द्दद ऍडव्हान्समेंट 

ऑफ कलडव पीपल' ही सांघटना द्दनग्रो लोकाांची सामाद्दजक व शैिद्दणक पररद्दथथती सधुारावी 

यासाठी प्रयत्नशील होती. तर 'कागेँ्रस ऑफ रशेल इक्वाद्दलटी' ही सांघटनाां द्दनग्रोना 

अमेररकन समाजात समानतेची वागणूक द्दमळावी यासाठी प्रयत्नशील होती. या दोन्ही 

सांघटनाांनी रे्श्त वणीयाांच्या जलूुमशाहीला तोंड देत दबुवल द्दनग्रो लोकाांचे मनोधैयव 

वाढद्दवयायासाठी व त्याांच्यामध्ये जागतृी द्दनमावण करयायासाठी अखांड प्रयत्न सरुू केले होते. 

याही पढेु जावून या सांघटनानी १९५४ च्या सवोच्च न्यायालयाच्या द्दनग्रो बाबतच्या 

अनकूुल द्दनकालाचा आधार घेत द्दन  च्या न्याय ह क साठी अद्दहांसेच्या मागावने लढा सरुू 

केला. 

 

२.७.२.रोझपा ि  प्र रण : 

रोझपाकव  ही एक प्रौढ द्दनग्रो मद्दहला होती. ही मद्दहला अलबामा राजयातील मॉ ांटगोमेरी 

शहरातून बसमधून प्रवास करत होती. मात्र  या मद्दहलेने प्रवास करताना आपलया शेजारी 

उभ्या असलेलया गोऱ्या पुरुषाला आपली जागा द्ददली नाही. त्यामळेुच या साध्या 

कारणावरून या मद्दहलेला अटक करयायात आली. या पिपाती घटनेचा द्दनषेध म्हणून डॉ. 

माद्दटवन लयथुर द्दकां ग या अवघ्या २५ वषीय द्दनग्रो धमोपदेशकाच्या नेततृ्वाखाली अलबामा 

राजयातील द्दन  न  सांघटीत आांदोलन सरुू केले. व या राजयातील बस वाहतकुीवर 

कडकडीत बद्दहष्कार टाकला. हा बद्दहष्कार जळजळ वषवभर चालला. या बद्दहष्काराचे 

द्दवपरीत पररणाम लिात येताच या बस कां पनीने द्दन  बाबत पिपाताचे केले जाणार ेधोरण 

बांद केले. त्यामळेु या चळवळीला हा मोठा द्दवजय द्दमळाला. 

 

२.७.३.डॉ. मार्टिन ल्युथर र् िं गची भूर्म ा :  

डॉ. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांनी हजारो द्दनग्रो तरुणाांना एकद्दत्रत करून त्याांच्या मनामध्ये 

द्दन  च्या न्याय हक्कसाठी पे्ररणा द्दनमावण केली होती व सनदशीर मागावने अद्दहांसेच्या मागावने 

आपला लढा सरुू केला होता यासाठी त्याांनी अटलाांटा शहरात 'सदनव द्दिश्चन लीडरद्दशप 

कॉन्फरन्स 'नावाची सांथथा थथापन केली. पढेु द्दहच सांथथा द्दन  च्या न्याय हक्काच्या  

अद्दहांसक लढ्याचे कें द्र बनली. आद्दत्मक बळाच्या जोरावर अद्दहांसेच्या मागावने व शाांततापूणव 

जनआांदोलनाने रे्श्तवणीयाांचे पररवतवन घडवून द्दनग्रोना न्याय हक्क द्दमळतील अशी डॉ. 

माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांची ठाम भूद्दमका होती. रे्श्तवणीयाांनी मात्र डॉ. माद्दटवनलयथुर द्दकां ग 

याांच्या भूद्दमकेला सातत्याने द्दवरोध केला. त्याांना अनेकवेळा मारहाण केली. अनेक 



 

 

माद्दटवन लयथुर द्दकां ग आद्दण आफ्रो-अमेररकन नागरी हक्क 

चळवळ 
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आांदोलनात त्याांना अटक केली. त्याांना सक्तमजरुीची द्दशिाही ठो  द्दवयायात आली. मात्र 

आपलया आांदोलन पासून ते यद्दत्कां द्दचतही ढळले नाहीत. 

 

२.७.४. उपहारगृह प्रवेश लढा: 

उत्तर कॅरोलीनातील  उलवथव या शहरातील उपहारगहृात द्दनग्रोना खाद्य पदाथव देयायास 

उपहारगहृातील एका गोऱ्या सेद्दवकेने नकार द्ददला. या नकाराचा द्दनषेध म्हणून तेथे उपद्दथथत 

असणाऱ्या सववच द्दनग्रो लोकाांनी धरणे आांदोलन करून जो प    आम्हाला उपहारगहृातून 

खाद्य पदाथव उपललध होत नाहीत तो प    आम्ही या उपहारगहृातून बाहेर जाणार नाही 

असे ठणकावून साांद्दगतले. शेवटी काही तासाच्या अांतराने  उपहारगहृाच्या मालकाने द्दन  ची 

मागणी मान्य केली. पढेु द्दन  नी याच आांदोलनाच्या अस्त्राचा वापर करत आांदोलनाची 

आक्रमकता वाढद्दवली. त्यामळेुच दद्दिणेतील बरीच उपहारगहृे  व भोजनालये द्दन  साठी 

खलुी करयायात आली. या कामद्दगरीमळेु द्दन  च्या नागरी हक्क चळवळीला हे मोठे यश 

द्दमळाले. 

 

२.७.५.१९६० चा नागरी हक्   ायदा :  

अमेररकेतील ७५% द्दनग्रो लोकाांना मतदानापासून वांद्दचत ठेवयाया     जे जे लोक क     

करत होते अशा लोकाांवर कडक कारवाई करयायासाठी १९६० मध्ये  नागरी हक्क कायदा 

अमलात आणला. या कायद्याने द्दनग्रो लोकाांना द्ददलासा द्दमळाला. मात्र या कायद्याचा प्र  ि 

व्यवहारात रे्श्त वणीयाांवर कोणताही प्रभाव न झालयाने या कायद्याचे महत्त्व कमी झाले. असे 

जरी असले तरी द्दन  च्या राजकीय पररवतवनासाठी या कायद्याचा प्रत्यि-अप्रत्यि ररत्या 

नांतर फायदा झाला हे नाकारता येणार नाही. 

 

२.७.६ .िॉन  ेनेडी डून र्दलासा: 

जॉन केनेडी हा डेमोकॅ्रद्दटक पिाचा कायवकताव होता. त्याला १९६० च्या द्दनवडणकुीसाठी 

डेमोकॅ्रद्दटक पिातफे उमेदवारी द्दमळाली होती. प्रभावी व्यद्दक्तमत्व, अप्रद्दतम सांघटन 

कौशलय  व सहकाऱ्याांसोबतचा आत्मद्दवर्श्ास तसेच व्यवहारचातयुावच्या जोरावर त्याांनी 

डेमोकॅ्रद्दटक पिाच्या माध्यमातून परुोगामी  कायवक्रम घेवून द्दनवडणूक लढवली व या 

द्दनवडणकुीचा प्रचार करताांना आपला पि द्दन  ना त्याांच्या प्रत्यि जीवनात नागरी हक्क 

द्दमळवून देयायास मदत करील असे जाहीर केले व त्याांनी ही अध्यिपदाची द्दनवडणूक 

लढद्दवयायास सरुवात केली. द्दनवडणकुीच्या कामामध्ये व्यथत  असतानाच जॉन केनेडीना 

असे समजले की वाहतूक द्दनयमाांचे भांग केलयाच्या साध्या कारणावरून डॉ. माद्दटवन लयथुर 

द्दकां ग याांना चार मद्दहन्याची सक्त मजरुीची द्दशिा सनुावयायात आली आहे व ते आता द्दशिा 

भोगत आहेत. सववप्रथम जॉन केनेडीने डॉ. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांच्या पत्नीला फोन करून 

त्याांचे साांत्वन केले  नांतर आपलया राजकीय ताकदीचा वापर करत त्याांनी डॉ. माद्दटवन 

लयथुर द्दकां ग याांची कारागहृातनु सटुका केली. त्यामळेुच द्दनग्रो लोक व माद्दटवन लयथुर द्दकां ग 

एकद्ददलाने जॉन केनेडीच्या पाठीशी उभे राद्दहले. 

 

२.७.८ र्न  च्या मकु्तीप्रवासाची सुरवात : 

आांतरराजय प्रवासात द्दन  ना नेहमीच पिपाती वागणूक द्दमळत होती. या प्रथेच्या द्दवरोधात 

मकु्ती प्रवास ही अद्दभनव योजना हाती घेतली. या अद्दभयानाांतगवत काही द्दनग्रो व त्याांचे काही 
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गौरवणीय द्दमत्र एकद्दत्रत येवून एकुण१३ मकु्तीप्रवास बसने वॉद्दशगटन ते न्यूऑलीअन्सला  

प्रवासाला द्दनघाले.या मकु्तीप्रवास बसेसचा  उत्तरकेडील राजयानमधील प्रवास अत्यांत  

सखुरूप झाला मात्र दद्दिणेकडील राजयात मकु्तीप्रवाशान  प्रवेश करताच द्दचत्र एकदम 

पालटले. गौरवणीयाांच्या द्दवखारी द्वेषाचा ठीकद्दठकाणी सामना करावा लागला. मकु्ती प्रवास 

करणाऱ्या बसेसवर दगडफेक करणे, बसेस पटवणे असे भयांकर प्रकार घडू लागले  शेवटी 

द्दहांसक प्रकार वाढलयानांतर दद्दिणेतील  राजयासरकाराांच्या मदतीने मकु्तीप्रवास 

करणाऱ्याांच्या मदतीला सशस्त्र लष्कर पाठवावे लागले. सरते शेवटी केनेडी शासनाच्या सक्त 

आदेशामळेु दद्दिणेतील बस, रलेवे व द्दवमान कां पन्याांना नमते घ्यावे लागले व द्दनग्रो 

प्रवाशाांबाबत प्रवसासांदभावत होणारा पिपात रि करावा लागला . 

 

२.७.९ िॉन  ेनेडी सर ारचे अनु ूल धोरण: 

केनेडी सरकारने सरुवातीपासूनच द्दनग्रो लोकाांच्या बाबतीत अनकूुल धोरणाचा अवलांब 

केला. द्दनग्रो समाजातील अत्यांत हुशार व बदु्दधतीमान लोकाांची द्दनयकु्ती शासनाच्या वेगवेगळ्या 

भागात केली. 

• हाऊद्दसांग व होमफायन    सद्दमतीच्या अध्यिपदी रॉबटव  द्दवव्हरची द्दनवड क      

• सद्दकव ट कोटावत थरगडु माशवल या कायदेतज्ाांची करयायात आलेली द्दनवड. 

• द्दफनलांड मधील अमेररकन राजदूत म्हणून करयायात आलेली कालव रोवन याांची द्दनवड. 

 

याही पढेु जावून द्दनग्रो मलुाांना प्रवेश द्दमळू नये म्हणून जया दद्दिणेतील द्दशिण सांथथाांनी 

आपलया शाळाांना कुलपे लावली होती त्या सवव शाळा त्वररत सरुू कराव्यात व या 

शाळाांमध्ये गौरवणीयाांच्या मलुाांबरोबरच द्दनग्रोनच्या मलुाांनाही प्रवेशे देयायात यावा असे 

आदेश काढले. तसेच अब्राहम द्दलांकन याांच्या जयांतीद्दनद्दमत्त आयोद्दजत करयायात आलेलया 

शासकीय कायवक्रमात राष्राध्यि केनेडी याांनी शेकडो प्रद्दतद्दित कृष्णवणीयाांना आमांद्दत्रत 

केले. राष्राध्यि केनेडमधच्या या अनकूुल धोरणाचा फायदा द्दनग्रो लोकाांना झाला व त्याांचा 

आत्मद्दवर्श्ास वाढला. 

 

२.७.१० रॉबटि  ेनेडीचे धोरण : 

रॉबटव  केनेडी हा राष्राध्यि जॉन केनेडमध   भाऊ होता. त्याांनी द्दनग्रो लोकाांना इतकी मदत 

केली की दोन वषावत तो द्दनग्रो लोकाांचा कैवारी बनला. रॉबटव  केनेडी याांनी न्याय खात्यात 

अनेक द्दनग्रो लोकाांची भरती केली. व घटक राजयाांमध्ये गणुवत्तापूणव द्दनग्रो लोकाांच्या 

द्दनयकु्त्या व्हाव्यात असे आदेश काढले. अनेक न्यायालयातील द्दन     खटले प्रलांबीत 

असत ते खटले लवकरात लवकर द्दनकाली काढयायात यावेत असे आदेश काढले. एकां दरीत 

द्दनग्रो न्यायहक्क सांघषावमध्ये रॉबटव  केनेडी याांची महत्वपूणव मदत झाली हे आपणाांस 

नाकारता येणार नाही. 

 

२.७.११ िेम्स मरेीडेथ प्र रण : 

जेम्स मेरीडेथ हा द्दनग्रो द्दवद्याथी होता. त्याांनी द्दमद्दसद्दसपी राजयातील द्दवद्यापीठात प्रवेश 

द्दमळावा म्हणून अजव केला होता मात्र या द्दवद्यापीठाने त्याचा अजव फेटाळून त्याचा प्रवेश 
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नाकारला. या घटनेला अनसुरून तो न्यायालयात गेला. न्यायालयाने त्याला न्याय देत 

त्याला या द्दवद्यापीठात प्रवेश देयायाचे आदेश द्ददले. मात्र द्दनग्रो द्वेष््टया गव्हनवर रॉस बानेट याांनी 

जेम्स मेरीडेथ याला द्दवद्यापीठातून हाकलनु द्ददले. मात्र राष्राध्यि जॉन केनेडी याांनी गव्हनवर 

रॉस बानेटवर दबाव आणून जेम्स मेरीडेथला प्रवेश देयायास भाग पाडले. जेम्स मेरीडेथ 

जेव्हा द्दवद्याद्दपठात आला तेव्हाां त्याच्यावर दगड, ऍद्दसड व बळ बलबचा तफुानी हलला 

झाला. त्याच्या बचावासाठी करयायात आलेलया कारवाईत ३७५ लोक जायबांदी झाले. असे 

असताांनाही जेम्स मेरीडेथ याांनी अत्यांत प्रद्दतकुल पररद्दथथतीत आपले दोन वषावचे द्दशिण 

पणुव केले. 

 

२.७.१२ र्न   र्वरोधात आक्रम  र्हिंसाचार : 

जॉन केनेडी याांचे सरकार द्दनग्रो लोकाांच्या द्दहताचे द्दनणवय घेत आहे हे लिात येताच 

गौरवणीय आक्रमक झाले. त्याांनी द्दनग्रो व द्दनग्रो समथवकाांवर अमानषु अत्याचार करयायास 

सरुुवात केली. यातूनच द्दनग्रो लोकाांचे हत्यास्त्र सरुू झाले. 

• अलबामात द्दवद्दलयम मूर या द्दनग्रोसमथवक गौरवणीयाांची एद्दप्रल १९६३ मध्ये हत्या 

करयायात आली. 

• जॅक्सन शहरात मेगर एवसव या द्दनग्रो नेत्याांची राहत्या घरी गोळ्या घालून हत्या 

करयायात आली. 

• द्दमद्दसद्दसपी मध्ये ईव्हसव या द्दनग्रो नेत्याांची कू्रर हत्या करयायात आली. या हत्या सरुू 

असताांनाच १५ सप्पटेंबर १९६३ रोजी बद्दमांगहॅम शहरात माणसुकीला काद्दळमा 

फासणारी घटना घडली. या द्दठकाणच्या चचववर बॉ ांब फेकयायात आला यात द्दनष्पाप 

चार लहान मलुाांचा मतृ्यू झाला. या घटनेमळेु द्दनग्रो आक्रमक झाले व सवव शक्तीद्दनशी 

ग रवणीयाांना प्रद्दतकार करयायाचा त्याांनी द्दनणवय घेतला. 

 

२.७.१३.िॉन  ेनेडीची हत्या : 

अमेररकेतील द्दनग्रो लोकाांना त्याांच्या प्रत्यि जीवनात अद्दधकार प्राप्त झालयाद्दशवाय अमेररका 

हे मकु्त राष्र बनणार नाही याची कलपना जॉन केनेडी याांना होती. यासाठीच अमेररकेतील 

सवव दकुाने, द्दवद्दक्रकेन्द्र, उपहारगहृे, द्दनवासगहृे, द्दशिणसांथथा व वसद्दतगहृे द्दन  साठी खलुी 

राहावी म्हणनु व्यापक द्दवधेयक माांडले होते. जॉन केनेडीनी माांडलेलया द्दवधेयकाला नैद्दतक 

पाठबळ यावे म्हणनु माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांच्या नेततृ्वाखाली अडीच लाख  द्दनग्रो लोकाांनी 

एकत्र येवून पाठबळ दशवद्दवले होते. द्दन  च्या न्याय हक्काच्या दृष्टीने प्रयत्न सरुू असतानाच 

जॉन केद्दनडीचे द्दवरोधक त्याांची हत्या करयायाच्या कटात गुांतले होते. कटाची रचना पणुव  

झालयानांतर २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी टेक्सस राजयातील डलास शहरात मोटारीतून जात 

असताना जॉन केनेडीची गोळ्या घालून हत्या करयायात आली. द्दन  च्या न्याय हक्कसाठी 

लढणाऱ्या एका द्दवचारी नेततृ्वाचा असा ददैुवी अांत झाला. जॉन केनेडीच्या हत्येनांतर त्याांचा 

मारकेरी जॉन द्दफत्झगेरालड याला अटक करयायात आली. मात्र जॉन केनेडीच्या मतृ्यूने 

द्दन  च्या नागरी हक्क चळवळीला मोठा धक्का बसला. 
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२.७.१४ राष्ट्राध्यक्ष र्लिंडन िॉन्सन यािंची भूर्म ा : 

जॉन केनेडीच्या हत्येनांतर उपाध्यि असणाऱ्या द्दलांडन जॉन्सन याांनी शपथ घेवून सते्तची 

सूते्र हाती घेतली व जॉन केनेडीने द्दन  च्या बाबतीत माांडलेले द्दवधेयक सांमत करणे द्दकती 

गरजेचे आहे हे कागेँ्रसला पटवून द्ददले. अखेरीस जलैु १९६४ मध्ये नागरी हक्क कायदा 

सांमत झाला. या कायद्यान्वये वाांद्दशक भेदभाव न करता सवव अमेररकन नागररकाांना 

मतदानाचा समान हक्क असावा, साववजद्दनक द्दठकाणी प्रवेशाचा सवाांना अद्दधकार असावा, 

शैिद्दणक सांथथाांमध्ये भेदभाव नसावा, सांघशासनाकडून कां त्राट द्दमळद्दवणारा कां त्राटदार 

वाांद्दशक पिपात करत असेल तर त्याचे कां त्राट रि करावे, सामाद्दजक व आद्दथवक सांथथाांमध्ये 

द्दलांगभेद व वांशभेदला मनाई करयायात यावी आदी बाबमधचा या कायद्यामध्ये समावेश होता. 

या कायद्यामळेु द्दनग्रो लोकाांना खऱ्या     न  यश दृष्टीपथास पडले . 

 

२.७.१५. मतदान हक्   ायदा : 

 द्दनग्रो लोकाांमध्ये सािरतेचे प्रमाण कमी असलयामळेु त्याांचा मतदानाचा हक्क नाकारयायात 

आला होता. मात्र मतदान हक्क कायद्यामळेु सवव द्दनवडणकुाांसाठी राष्र, राजय व थथाद्दनक 

पातळीसाठी मतदाराांच्या नोंदी व्हाव्यात व मतदानाचा अद्दधकार सवावनाच बजावता यावा 

यासाठी सवव अद्दधकार त्या त्या राजयातील ऍटद्दनव  जनरलला देयायात आले. सवावनाच 

मतदानाचा हक्क प्राप्त व्हावा यासाठी नोंदणी सरुू झाली व अलपावधीतच दद्दिणेतील चार 

राजयाांमध्ये १२४००० कृष्णवणीयाांची भर पडली. तर अन्य सहा राजयाांमध्ये मतदार 

याद्यातील कृष्णवणीय मतदाराांचे प्रमाण ४०% वरून ४६% वर गेले. पररणामी या 

कायद्यामळेु द्दन  च्या राजकीय प्रवेशाचा व राजकीय वाटचालीचा मागव मोकळा झाला. 

 

अमेररकेतील द्दनग्रो लोकाांनी आपलया न्याय हक्कसाठी नागरी हक्क चळवळ सरुू केली 

होती. ही चळवळ यशथवी करयायासाठी सववप्रथम द्दनग्रो लोकाांनी सांघटना द्दनद्दमवतीकडे लि 

द्ददले. नांतर बस प्रवास, उपहारगहृ प्रवेश, द्दन  चा मकु्ती प्रवास लढा, द्दशिण प्रवेश सांघषव, 

मतदान हक्क लढा आदी घटनाांतून प्रयत्न केले. अशातच राष्राध्यि जॉन केनेडी व त्याांचे 

अनकुुल धोरण तसेच रॉबटव  केनेडी याांचे सहकायव याच्या जोरावर ही चळवळ यशाच्या 

अांद्दतम टप्पप्पयात येयायास मदत झाली. तसेच ही चळवळ यशथवी करयायासाठी माद्दटवन लयथुर 

द्दकां ग या महान नेततृ्वाने अथक प्रयत्न केले. त्याांचेही कायव खऱ्या  थाांने या चळवळीच्या 

यशाने यथाथव झाले. 

 

आपली प्रगती तपासा : 

नागरी हक्क चळवळीची माद्दहती    ग   

 

२.८ मार्टिन ल्युथर र् िं गची भूर्म ा    

 

द्दन  चे असह्य जगणे, द्दन  मध्ये  वाढणारी बेकारी, द्दनग्रो कामगाराांची होणारी द्दपळवणूक, 

द्दन  ना गौरवणीयाांकडून द्दमळणारी पिपाती वागणूक, उपहारगहृ, वाहतकु सेवा, धाद्दमवक 

थथळे, द्दशिण सांथथा या साववजद्दनक द्दठकाणी त्याांच्यावर होणार ेअन्याय हे द्ददवसेंद्ददवस वाढू 

लागलयाने द्दन  च्या न्याय हक्कासाठी डॉ. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांनी लढयायाचा द्दनणवय घेवून 
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लढ्याच्या आरांभापासून ते अांद्दतम र्श्ासापयांत द्दनयोजनबधती, द्दवचाराने  व कायविमतेने लढले. 

त्याांना माहीत होते की द्दन  साठी नागरी हक्क कायदे मांजूर झाले आहेत मात्र त्याांची प्रत्यि 

अमलबजावणी होत नाही. यासाठीच त्याांनी आपला हा लढा सरुू केला होता. 

 

२.८.१. प्रभावी नेततृ्व : 

डॉ. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग हे एक प्रभावी व पे्ररणादायी नेततृ्व होते. त्याांनी मरगळलेलया, 

मागासलेलया व दयनीय अवथथेत जीवन जगणाऱ्या द्दनग्रो समाजाला जागतृ केले. त्याांच्या 

मनामध्ये नवचैतन्य द्दनमावण केले. त्याांच्यामध्ये अन्यायाला प्रद्दतकार करयायाची िमता 

द्दनमावण केली. याहीपढेु जावून त्याांनी द्दनग्रो समाजातील लोकाांना अन्याय , अत्याचार-

पिपात या द्दवरुधती लढयायासाठी समथवपणे     केले. द्दनग्रो लोकाांच्या मनामध्ये द्दवलिण 

आशावाद द्दनमावण केला. 

 

२.८.२. अर्हिंसात्म  सत्याग्रहाचा  मागि: 

डॉ. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांनी द्दन  च्या न्याय हक्कासाठी लढा देताांना अद्दहांसात्मक 

सत्याग्रहाच्या मागावचा अवलांब केला. सत्याग्रह करत असताांना शाांतता व सनदशीर मागावने 

सत्याग्रह केले. मोचे काढत असताांना द्दवराट मोचे काढले. अद्दहांसेच्या मागावने द्दशथतबधती 

द्दनदशवने केली. सभा भरवत असताांना सधुतीा द्दवशाल सभा भरद्दवलया. आपलया प्रभावी 

वकृ्तत्वाने अनेक सभा गाजद्दवलया. अनेक सभाांमधून असांख्य लोकाांची मने द्दजांकली. 

द्दन  च्या जवलांत प्रश्नाांना वाचा फोडयायाचे, अमेररकन जनमत जागतृ करयायाचे व द्दन  च्या 

दृष्टीने अनकुुल करयायाचे तसेच द्दन  च्या प्रश्नाबाबत सांघशासनाचे लि वेधयायाचे व 

सांघशासनावर दडपण आणयायाचे महत्वपूणव कायव केले. हे सवव कामद्दगरी करत असताना 

त्याांनी  आपला अद्दहांसात्मक सत्याग्रहाचा  मागव यद्दत्कां द्दचतही सोडला नाही. त्यामळेुच 

अलपकाळताच त्याांच्या कायावचा नावलौद्दकक वाढला. 

 

२.८.३ र्िश्चन र्लडरशीप  ॉन्फरन्स चे अध्यक्ष : 

 टलाांटा येथे भरलेलया द्दिश्चन द्दलडरशीप कॉन्फरन्सचे अध्यिथथान भूषद्दवताांना डॉ. 

माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांनी आपलया मावळ धोरणाला अनसुरून आपण नागरी हक्क चळवळ 

अद्दहांसात्मक मागावने चालद्दवणार असलयाचे ठामपणे जाहीर केले. द्दिश्चन द्दलडरशीप 

कॉन्फरन्स मध्ये आपलयाला ही चळवळ अद्दहांसेच्या व शाांततेच्या मागावने पढेु न्यायला 

पाद्दहजे असे प्रद्दतपादन केले. म्हणनुच त्याांना अमेररकेचे महात्मा गाांधी असे म्हटले जाते. 

त्यानें या कॉन्फरन्स मध्ये आपलया प्रभावशाली वकृ्तत्वाने उपद्दथथताांची मने द्दजांकली. 

 

२.८.४. डॉ. मार्टिन ल्युथर र् िं ग यािंचे पार्हले यश: 

रोझपाकव  ही एक प्रौढ द्दनग्रो मद्दहला होती. ही मद्दहला अलबामा राजयातील मॉ ांटगोमेरी 

शहरातून बसमधून प्रवास करत होती. मात्र  या मद्दहलेने प्रवास करताना आपलया शेजारी 

उभ्या असलेलया गोऱ्या पुरुषाला आपली जागा द्ददली नाही. त्यामळेुच या साध्या 

कारणावरून या मद्दहलेला अटक करयायात आली. या पिपाती घटनेचा द्दनषेध म्हणून डॉ. 

माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांच्या  नेततृ्वाखाली अलबामा राजयातील द्दन  न  सांघटीत आांदोलन 

सरुू केले. व या राजयातील बस वाहतकुीवर कडकडीत बद्दहष्कार टाकला. हा बद्दहष्कार 

जळजळ वषवभर चालला. या बद्दहष्काराचे द्दवपरीत पररणाम लिात येताच या बस कां पनीने 
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द्दन  बाबत पिपाताचे केले जाणार ेधोरण बांद केले. हे डॉ. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांचे पाद्दहले 

यश मानले जाते. 

 

२.८.५. ग्रीन्सबरो र्वद्यार्पठातील धरण े ायिक्रम : 

अमेररकेत मध्ये थटुडांट नॉन - व्हायलांट कॉऑडीनेद्दटांग कद्दमटी प्रचलीत होती. या कद्दमटीने 

डॉ. माद्दटवन लथुरच्या आदेशानसुार  ग्रीन्सबरो द्दवद्यापीठात धरणे कायवक्रम आयोद्दजत केला 

होता. या धरणे कायवक्रमात सहभागी झालेलया द्दवद्याथाांना अटक करून कोटावत आणले 

तेंव्हा या द्दवद्याथावना प्रद्दतकात्म द्दशिा देवून सोडयायात आले. तसेच या धरणे कायवक्रमाचे 

कोटावने कौतकु केले. व पढेु १९६० मध्ये नगरी हक्काची अांमलबजावणी करणारा कायदा 

कागेँ्रसने प्रद्दतद्दनधी सभागहृाने मांजूर केला. 

 

२.८.६. वॉर्शिं टनमधील मळेाव्याचे नेतृत्व : 

डॉ. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांच्या नेततृ्वाखाली द्दलांकन थमतृी पररसरात अमेररकेतील सवव धमव 

द्दवचारी लोकाांचा मेळावा आयोद्दजत करयायात आला होता. या मेळाव्यास २ लाख ५० 

हजार लोक उपद्दथथत होते. या मेळाव्यात काळ्या-गोऱ्याांचा  'नैद्दतकतेचा पेचप्रसांग'दूर 

करयायाचे द्दवनम्र आवाहन डॉ. अब्राहम द्दलांकन याांनी केले. या अद्दहांसात्मक मेळाव्यास सांपूणव 

देशातून पाद्दठांबा द्दमळाला. 

 

२.८.७ वॉर्शिं टन मधील मळेाव्याचे पडसाद : 

वॉद्दशां  नमधील मेळाव्यास सवव धमावतील समद्दवचारी लोक एकत्र आले  होते. याची भीती 

दद्दिणेत द्दनमावण झाली. यातून  दद्दिणेच्या अद्दथतत्वाला धोका द्दनमावण झाला तर पररद्दथथती 

द्दबकट होईल म्हणनुच दद्दिणेतील लोकाांनी हत्यासत्र सरुू केले. अलबामात द्दवद्दलयम मूर या 

द्दनग्रोसमथवक गौरवणीयाांची एद्दप्रल १९६३ मध्ये हत्या करयायात आली. जॅक्सन शहरात 

मेगर एवसव या द्दनग्रो नेत्याांची राहत्या घरी गोळ्या घालून हत्या करयायात आली. द्दमद्दसद्दसपी 

मध्ये ईव्हसव या द्दनग्रो नेत्याांची कू्रर हत्या करयायात आली.    हत्या सरुू असताांनाच १५ 

सप्पटेंबर १९६३ रोजी बद्दमांगहॅम शहरात माणसुकीला काद्दळमा फासणारी घटना घडली. या 

द्दठकाणच्या चचववर बॉ ांब फेकयायात आला यात द्दनष्पाप चार लहान मलुाांचा मतृ्यू झाला. या 

घटनेमळेु द्दनग्रो आक्रमक झाले व सवव शक्तीद्दनशी गरवणीयाांना प्रद्दतकार करयायाचा त्याांनी 

द्दनणवय घेतला. 

 

२.८.८. घटनात्म   ायिप्रणालीतील यश :  

डॉ. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग जॉन केनेडी याांचे सांबांध अत्यांत द्दनकटचे होते त्याांच्या कारद्दकदीत 

नागरी हक्क कायदा करयायाचे जाहीर झाले होते मात्र त्याांच्या हत्त्येनांतर सते्तवर आलेलया 

द्दलांडन जॉन्सन याांच्या कारद्दकदीत १९६४ मध्ये हा कायदा मांजूर झाला. तसेच ६ ऑगथट 

१९६४ रोजी मतदान हक्क कायदा पास झाला. त्यामळेु द्दन  ना घटनात्मक दृष्टीकोनातून 

न्याय द्दमळवून देयायात डॉ. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांना यश आले. 

 

२.८.९. नागरी हक्  चळवळीत फुट : 

द्दन  साठी घटनात्मक बाजू आशादायक व आनांद देणारी  होती मात्र त्याची अांमलबजावणी 

अत्यांत कठीण होती.त्यामळेुच द्दन  ची बेकारी वाढली होती. द्दनग्रो कामगाराांची द्दपळवणूक 
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थाांबली नव्हती. द्दनग्रो लोक बकाल वथत्याांमध्ये राहत होते. असांख्य आरोग्यद्दवषयक प्रश्नाांना 

ते तोंड देत होते. पोद्दलसाांचे अत्याचार, उदासीन सरकार व गोऱ्याांची वाांद्दशक मानद्दसकता या 

सववच गोष्टीना द्दनग्रो लोक कां टाळले होते. ही पररद्दथथती बदलयायात माद्दटवन लथुर द्दकां ग याांनी 

सरुू केलेली चळवळ अपयशी ठरत आह ेअसे पडसाद उमटू लागले व अशा द्दवचाराांचा एक 

वेगळा वगव तयार झाला व त्याांनी गोऱ्या लोकाांना 'जशास तसे' उत्तर देयायाचा द्दनणवय घेतला 

व ठीक द्दठकाणी छुपे हलले, जाळपोळ व नासधूस करयायास सरुुवात केली. त्याांच्या या 

आक्रमक धोरणामळेु ३० शहराांमध्ये १०० लोकाांचे बळी गेले. मात्र असे असताांनाही   . 

माद्दटवन लयथुर द्दकां ग हे आपलया धोरणापासून व तत्वाांपासून यद्दत्कां द्दचतही ढळले नाहीत. 

त्याांनी आपली अद्दहांसेच्या मागावतील चळवळ अशाही पररद्दथथतीत चालू ठेवली. 

 

२.८.१०. डॉ. मार्टिन ल्युथर र् िं ग यािंची हत्या : 

डॉ. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग अत्यांत सांयमाने आपले काम करत होते. द्दनग्रो चळवळीत फुट 

पडलयानांतर सरुू झालेला द्दहांसाचार थाांबद्दवयायासाठी अत्यांत तळमळीने प्रयत्न करत होते. 

याकामी द्दनग्रो लोकाांबरोबरच गोऱ्या लोकाांचाही त्याांना पाठमधबा द्दमळत होता. सांपूणव जगात 

त्याांच्या कायावचे कौतकु होत होते. या कामाचा गौरव म्हणून त्याांना १९६७ चा जागद्दतक 

शाांततेचा  नोबल परुथकार ही देयायात आला होता. अशातच आपलया कायावचा एक भाग 

म्हणून ४एद्दप्रल १९६८ मध्ये डॉ. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांनी टेनेसी राजयातील मेंद्दफस 

शहरात  एक सभा आयोद्दजत केली होती याच सभेत एका द्दनग्रो माथेद्दफरूने गोळी घालून 

हत्या केली. 

 

२.९ र्वसाव्या शत ाच्या शेवटच्या टप्पप्पयातील र्न  ची र्स्थती  

 

१९ व्या शतकात दद्दिण अमेररका व उत्तर अमेररका यादवी यधुती झाले तेव्हाां पासून द्दनग्रो 

लोक आपलया न्याय हक्कसाठी लढत होते अमेररकन राष्राध्यि जॉन केनेडी, त्याांचे बांधू 

रॉबटव  केनेडी, राष्राध्यि द्दलांडन जॉन्सन या व्यक्तमधचे सहकायव लाभलयाने व द्दन  च्या 

सधुारणा प्रवाहाला घटनात्मक जोर द्दमळालयाने तसेच डॉ. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांचे 

कायविम नेततृ्व लाभलयाने ही चळवळ खऱ्या     ने यशथवी झाली होती. मात्र असे जरी 

असले तरी अजूनही अमेररकेतील काळे-गोर े हा भेदभाव सांपला नाही. आजही अमेररकेत 

वाांद्दशक सांघषव सरुू आहे. या सांघषावतून आजही द्दहांसाचार उद्भवतात. याचे एक उत्तम 

उदाहरण म्हणजे १९९२ मध्ये चार गोऱ्या पोद्दलसाांनी लॉस इांजेद्दलस शहरात एका द्दनग्रो 

ड्रायव्हरला भयानक मारले.शेकडो लोकाांनी ही घटना पद्दहली. याचे द्दचत्रीकरण केले. तरीही 

या चारही पोद्दलसाांना कोटावने द्दनदोष सोडले. या घटनेमळेु द्दनग्रो लोकाांनी दांगली केलया या 

दांगलीतही अनेक लोक मारले गेले याचाच अथव असा होतो की आजही ही चळवळ 

खाऱ्याथाांने पूणवत्वाला पोहचली नाही. 

 

आपली प्रगती तपासा : 

१. माद्दटवन लयथुर द्दकां ग याांची कामद्दगरी            ग . 
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२.१० सारािंश  

 

अमेररकेतील द्दनग्रो लोकाांना वाांद्दशक भेदभावामळेु अत्यांत दःुखद व कष्टमय जीवन जगावे 

लागत होते. म्हणूनच अमेररकेतील द्दनग्रो लोकाांनी आपलया न्याय हक्कसाठी  नागरी हक्क 

चळवळ सरुू केली होती. या चळवळीस डॉ. माद्दटवन लयथुर याांच्या सारखे प्रभावी नेततृ्व 

लाभलयाने ही चळवळ अद्दहांसेच्या मागाव ने अांद्दतम टप्पप्पयापयांत पोहचली. या 

चळवळीला अमेररकन राष्राध्यि जॉन केनेडी, त्याांचे बांधू रॉबटव  केनेडी, राष्राध्यि द्दलांडन 

जॉन्सन या व्यक्तमधचे सहकायव लाभले तसेच घटनात्मक कायद्याच्या पाठबळामळेु ही चळवळ 

कायदेशीर दृद्दष्टकोनातून यशथवी झाली. मात्र मानद्दसक व नैद्दतक दृष्टीकोनातून या 

चळवळीला पररपूणवता प्राप्त झाली नाही. असे जरी असले तरी केवळ अमेररकेच्या नव्हे तर 

जगाच्या इद्दतहासात या चळवळीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 

 

२.११ प्रश्न   

 

१. अमेररकेतील द्दन  च्या द्दथथतीचा आढावा घ्या ? 

२. अब्राहम द्दलांकनच्या कामद्दगरीवर भाष्य करा? 

३. अमेररकेतील नागरी हक्क चळवळीवर एक दृष्टीिेप टाका? 

४. डॉ. माद्दटवन लयथुरच्या कामद्दगरीचे परीिण करा ? 

 

२.१२ सिंदभि  

 

१. प्राचायव य.ना.कदम, 'द्दवसाव्या शतकातील जगाचा इद्दतहास' 

२. डॉ.धनांजय आचायव, 'द्दवसाव्या शतकातील जग'  

३.  एन.एस.ताांबोळी, 'आधदु्दनक जग' 

४. डॉ.पी.जी.जोशी, 'आधदु्दनक जग' 

५. डॉ.समुन वैद्य, 'आधदु्दनक जग' 

 

 

 

***** 
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३  
नेल्सन मडंेला अणण दणिण अणिकेतील  

वशंभेद णवरोधी चळवळ 

घटक रचना  

३.०  ईद्दिष्ट    

३.१ प्रस्तावना 

३.२  डॉ. नेल्सन मंडेलाचंा जीवन पररचय  

३.३  वादं्दिक भेदभावाबाबतचा दृद्दष्टकोन 

३.४  राजकीय प्रवेि  

३.५  डॉ. नेल्सन मंडेलाचंा वादं्दिक भेदभावाद्दवरुद्ध लढा  

३.६  दद्दिण अद्देकेयाया राट्राधायकयिपदी द्दनयकु्ती 

३.७  डॉ. नेल्सन मंडेलायंाया कामद्दगरीचे मूल्यमापन 

३.८  सारािं 

३.९ प्रश्न  

३.१० सदंभभ 

 

३.० उणिष्ट   

 

१. डॉ.नेल्सन मंडेलायंाया जीवन पररचयाची माद्दहती जाणून घेणे. 

२. डॉ.नेल्सन मंडेलाचंा वादं्दिक भेदभावाबाबतचा दृद्दष्टकोन जाणून घेणे. 

३.  डॉ.नेल्सन मंडेलायंाया राजकीय प्रवेिासदंभाभतील माद्दहतीचा अढावा घेणे. 

४.  डॉ.नेल्सन मंडेलायंाया वादं्दिक भेदभावाद्दवरुद्ध लढ्याची माद्दहती जाणून घेणे. 

५. डॉ.नेल्सन मंडेलायंाया ऄयकयिीय कारद्दकदीचा अढावा घेणे. 

 

३.१ प्रस्तावना   

 

दद्दिण अद्देकेतील डॉ. नेल्सन मंडेलायंाया नेततृ्वाखाली वंिभेद द्दवरोधी चळवळ ही एक 

जागद्दतक आद्दतहासातील महत्त्वपूणभ चळवळ मनाली जाते. त्यानंी स्वतःविंभेदायाया छळाचा 

ऄनभुव घेतला होता तसेच अपल्या कृट्राणवणीय बाधंवावंर होणारा ऄन्यथा, ऄत्याचार व 

द्दपळवणूक ऄत्यतं जवळून पाद्दहली होती. ऄिा वाइट गोष्टींचा व घटनाचंा िेवट करण्यायाया 

ईिेिाने डॉ. नेल्सन मंडेलानंी अपल्या नेततृ्वाखाली ऄथक प्रयत्न करून  विंभेद द्दवरुद्ध 

चळवळ ईभी केली. प्रस्ततु प्रकरणात अपण डॉ. नेल्सन मडेंलाचंा जीवन पररचय त्याचंा 

वादं्दिक भेदभावाबाबतचा दृद्दष्टकोन त्यांचा राजकीय प्रवेि, त्याचंा वादं्दिक भेदभावाद्दवरुद्ध 
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लढा तसेच त्याचंी दद्दिण अद्देकेयाया रा   यकयि पदाची कामद्दगरी व त्यायंाया सवाांगीण 

कायभप्रणालीचा मूल्यमापणात्मक अढावा अदी बाबतची माद्दहती पाहणार अहोत. 

 

३.२ डॉ. नेल्सन मडेंलाचंा जीवन पररचय   

 

दद्दिण अद्देकेचे द्दिल्पकार व अद्देकन गांधी म्हणून समजल्या जणाऱ्या डॉ.नेल्सन 

मंडेलाचंा जन्म धान्सकेवी प्रांतातील कुनू गावी १९१८ मयकये झाला होता. त्याचें मूळ नावं 

'          ' हे होते. त्याचें हे नाव ंझोसा या अद्देकन भाषेतील होते. '          ' या 

िब्दाचा ऄथभ खट्याळ द्दकंवा ईनाड ऄसा अहे. ते आंग्रजी िाळेत दाखल झाल्यानतंर 

त्यायंाया मॅडमने त्यांचे नाव ं नेल्सन ऄसे ठेवले. नेल्सन या िब्दाचा ऄथभ योद्धा ऄसा अहे. 

त्यायंाया सघंषभमय अयटु्रायाकडे जर अपण पाद्दहले तर त्यानंी योद्धा या िब्दाचा  ऄथभ खऱ्या 

अथाांने यथाथभ बनवला ऄसे द्ददसते. त्याचें सरुवातीचे द्दििण क्लाकभ बरी द्दमिनरी व 

मेथद्दडस्ट िाळेमयकये झाले. नंतर ते कायद्याचे पदवीधर झाले. पढेु नतंर त्यानंा स्कॉटलंड 

द्दवद्यापीठाने डॉक्टरटे पदवी बहाल केली. त्यायंायाकडे ईत्तम वकृ्तत्व, ईत्तम सघंटन व 

प्रिासन कौिल्य होते, राजकीय मतु्सिीपणा होता, समयसूचकता व द्दनणभयिमता होती 

म्हणूनच ते ऄल्पावधीतच महान देिभक्त व लोकद्दप्रय नेत बनले. त्यानंी कृट्राणवणीयांवर 

होणार े ऄन्याय, त्याचंी होणारी द्दपळवणूक व त्यांयाया वाट्याला अलेले दयनीय जीवन 

ऄत्यतं जवळून पाद्दहले होते म्हणूनच त्यांनी अपले सवभ आय ु  कृट्राणवणीयायंाया 

ईद्धारासाठी खचभ करण्याचा द्दनणभय घेतला व यातूनच त्यायंाया कायाभचा खऱ्या अ   ने अरभं 

झाला. व अपल्या ऄतलुनीय कायाभयाया जोरावर समस्त जनसमदुयाची मने द्दजकंण्यात 

त्यानंा यि अले व ते लोकद्दप्रय नेते झाले. 

 

३.३ वाणंशक भेदभावाबाबतचा दृणष्टकोन  

 

दद्दिण अद्देकेत गौरवणीयांपेिा कृट्राण वणीयांची सखं्या जास्त अह.े मात्र गौरवणीय 

सत्ताधीि कृट्राणवणीय लोकानंा समजून घेत नाहीत. त्याचें सभा, सचंार, भाषण, धमभ व 

मदु्रण स्वातंत्र्य अदी हक्क नाकारण्यात अले अहेत. त्यानंा  मतदानायाया  

ऄद्दधकारापासून वदं्दचत ठेवण्यात अले अह,े त्यानंा पात्रतेप्रमाणे काम करण्याचा हक्क 

द्ददला जात नाही समान कामासाठी समान वेतन द्ददले जात नाही, सप्ताहात त्यानंा ४० तास 

काम करावे लागते या कामाचा मोबदला त्यानंा ऄत्यल्प प्रमाणात  द्ददला जातो, बेकार 

ऄसलेल्या  कृट्राणवणीय लोकांना बेकार भत्ता द्ददला जात नाही, त्यानंा द्दन:िलु्क वैद्यकीय 

मदत द्दमळत नाही, त्याचंा पूणभ द्दििणाचा ऄद्दधकार नाकारण्यात अला अहे, त्याचें 

ईपहारगहृ, धाद्दमभक स्थळे, सावभजद्दनक वाहतूक, प्रिासन व राजप्रणालीतील हक्क 

नाकारण्यात अले अहेत, त्यानंा प्रिासकीय सेवेत समाद्दवष्ट करून घेतले जात नाही  व 

त्यानंा गलुामप्रमाणे वागणूक द्ददली जात अहे. ही सवभ वादं्दिक भेदभावाला ऄनसुरून 

गौरवणीयांची वतभणूक ऄन्यायकारक अहे म्हणूनच डॉ. नेल्सन मंडेला यांनी या वादं्दिक 

भेदभावाद्दवरुद्ध अपले धोरण जाहीर केले. 

 



 

 

नेल्सन मंडेला अद्दण दद्दिण अद्देकेतील वंिभेद 

द्दवरोधी चळवळ 
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  पयांत िरीरात श्वास राहील तो पयांत कृट्राणवणीय लोकायंाया न्याय हक्कासाठी लढले. 

त्यानंा द्दििण, सावभजद्दनक द्दठकाणे, धाद्दमभक स्थळे, व्यवसाय, नोकऱ्या, मूलभूत हक्क, सेवा 

सदु्दवधा या द्दठकाणी सवभ घटकानंा ऄनसुरून हक्क द्दमळवून देइल. हे हक्क द्दमळवून 

देण्यासाठी मी ऄखडंपणे ऄद्दहसेंयाया मागाभचा ऄवलंब करले. जोपयांत या सवभ गोष्टी 

कृट्राणवणीय लोकांना प्राप्त होत नाही तोपयांत हा न्याय हक्क लढा ऄखडंपणे सरुू ठेवले. 

द्दकतीही सकंटे अली तरी न डगमगता या कायभपूतीसाठी  सातत्याने नेटाने प्रयत्न करले. 

 

डॉ. नेल्सन मंडेलायंाया या धोरणामयकये कृट्राणवणीय लोकायंाया सम    बिल अदर होता, त्या 

सोडद्दवण्यासाठीचा दृढ द्दनश्चय होता, या समस्या सोडद्दवण्यासाठी जो लढा द्यावा लागणार 

होता त्या लढ्याचे द्दनयोजन होते, लढा कोणत्या मागाभ ने द्यावयाचा अहे याची कायभप्रणाली 

द्दनद्दश्चत होती. म्हणजेच त्यांनी अपला वादं्दिक भेदभावाबाबतचा दृद्दष्टकोन द्दनद्दश्चत केला 

होता. 

 

३.४ राजकीय प्रवेश   

 

डॉ. नेल्सन मंडेलाचें द्दििण पूणभ झाल्यानतंर ते १९४१ मयकये जो िहरात  वास्तव्याला 

अले .सरुवातीला त्यानंी एका लोफरमयकये ईदरद्दनवाभहासाठी करकुणाची नोकरी स्वीकारून 

अपल्या कामाची सरुुवात केली. हे काम करत ऄसतानंाच द्दससलु व वॉटर ऄल्बटाइन या 

दोन राजकारण्या ंबरोबर पररचय झाला. त्यायंाया सोबत वावर सरुू झाला व या राजकीय 

लोकायंाया सहवासाने पे्रररत होवून त्यानंी राजकारणात प्रवेि केला. त्यानंी जेंव्हा 

राजकारणात प्रवेि केला तेव्हा ं दद्दिण अद्देकेतील वादं्दिक भेदभाव मोठ्याप्रमाणात 

वाढलेला होता. म्हणनुच त्यानी १९४४ मयकये नॅिनल यथु कााँगे्रसचे सभासदत्व स्वीकारले 

व ते दद्दिण अद्देकेयाया राजकारणात सद्दिय झाले. वणभभेद अंदोलनात सहभागी होणे हा 

त्यायंाया राजकीय प्रवेिाचा सरुुवातीचा ईिेि होता. अपल्या कायभप्रणालीयाया जोरावर 

त्यानंी ऄल्पावधीतच अपल्या कायाभचा स्वतंत्रपणे ठसा ईमटवला व या यिायाया जोरावरच 

त्यानंी अद्देकन नॅिनल यथु लीगची  स्थापना केली व या अद्देकन नॅिनल यथु लीगचे 

ते सद्दचव बनले. व येथूनच खऱ्या अ   ने त्याचंा राजकीय प्रवास सरुु झाला. 

 

३.५ डॉ. नेल्सन मडेंलाचंा वाणंशक भेदभावाणवरुद्ध लढा   

 

दद्दिण अद्देकेतील वादं्दिक भेदभावावर अधारीत अधारलेली राज्यव्यवस्था ऄत्यतं 

कठोर होती. त्यानंी सू  केलेला वादं्दिक भेदभावावर अधारीत कायदा मोडण्याचा प्रयत्न 

केला तर त्यानंा कठोर द्दििा केली जात होती. याद्दिवाय राजकीय पि स्थापना व  सपं 

करण्यास सक्त मनाइ होती. ऄिा पररद्दस्थतीमयकये तग धरून बसलेला अद्देकन नॅिनल 

कााँगे्रस पि सदु्धा या सत्ताधारी पिायाया जाचाला कंटाळला होता. ऄिा कठीण पररद्दस्थतीत 

अद्देकन नॅिनल कााँगे्रस पिायाया राजकीय प्रवेिानतंर डॉ. नेल्सन मंडेला दद्दिण 

अद्देकेयाया राजकारणात सद्दिय झाले हो  . 
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३.५.१ अणिकन नॅशनल कााँग्रेसच्या णनषेध मोणहमते सहभाग : 

अद्देकन नॅिनल कााँगे्रसने १९५२ मयकये प्रचलीत सरकारयाया दडपिाही धोरणायाया 

द्दवरोधात एक द्दनषेध मोहीम सरुु केली होती. या मोद्दहमेत डॉ. नेल्सन मंडेला सहभागी झाले 

होते. या मोद्दहमेचा एक भाग म्हणनु कृट्राणवणीय कामगारांनी काही द्ददवस काम थाबंवले होते 

या गोष्टीला त्यानंी पाद्दठंबा द्ददला होता. तसेच कृट्राणवणी      गौरवणीयाचंी राखीव स्थळे व 

दकुाने या द्दठकाणी   सण्याची  जी द्दिस्तबद्ध मोहीम सरुू केली होती त्या मोद्दहमेला पाठींबा 

द्ददला होता. या मोद्दहमेत ८००० द्दनदिभकानंा ऄटक करण्यात अली होती. मात्र प्रचलीत 

सरकारयाया अिमक धोरणामुळे ही मोहीम नतंर बंद पडली. 

 

३.५.२. प्रचलीत सरकारच्या णवरोधात संयुक्त णनषेध मोहीम : 

अद्दियायी, द्दबगर गौरवणीय व अद्देकन नॅिनल कााँगे्रस यांनी प्रचलीत सरकारयाया 

द्दवरोधात संयकु्त द्दनषेध मोहीम  काढण्याचा द्दनणभय घेतला या साठी ते जोहान्सबगभ येथील 

द्दक्लपटावून येथे एकत्र अले व प्रचलीत सरकारयाया द्दवरोधात द्दनदिभने करण्यास सरुुवात 

केली. ही द्दनषेध मोहीम पोलीस ईलथून लावतील याची जाणीव द्दनषेधकत्याभना होती. 

म्हणूनच  पोद्दलसानी द्दनदिभने ईधळून लावण्या पूवीच द्दनदिभकानंी 'स्वातंत्र्याची सनद' 

जाहीरपणे वाचून दाखवली. व पढेु अद्देकन नॅिनल कााँगे्रसने 'स्वातंत्र्याची सनद' हाच 

कायभिम स्वीकारला. या मोद्दहमेत सदु्धा डॉ. नेल्सन मंडेलाचंी भूद्दमका महत्त्वाची होती. 

 

३.५.३ चचच णमशनऱ्याचे वांणशक भेदभाव णवरोधास सहकायच : 

सरुवातीला गौरवणीय चचभ द्दमिन    नी वादं्दिक भेदभाव पाठींबा द्ददला होता. मात्र बदलत्या 

पररद्दस्थतीला ऄनसुरून कृट्राणवणीय चचभ द्दमिन     बरोबरच गौरवणीय चचभ द्दमिनऱ्यानी 

वादं्दिक भेदभावास द्दवरोध करण्यास सरुुवात केली. याचे नेतृत्व धेव्हर हडलस्टन या प्रद्दसद्ध 

धमभप्रमखुाने केले. या सयंकु द्दवरोध कायभिमात डॉ. नेल्स  मंडेलाचें योगदान महत्वाचे होते. 

 

३.५.४  बस वाहतुक व्यवस्थवेरील बणहष्कार : 

अद्देकन नॅिनल कााँगे्रसने डॉ. नेल्सन मंडेलायंाया नेततृ्वाखाली प्रचलीत गौरवणीय 

सरकारला द्दवरोध करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सरुू केले होते. जेंव्हा गौरवणीय सरकारने 

बस भाड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ केली होती तेंव्हा सरकारयाया या धोरणाला द्दवरोध 

करण्यासाठी अद्देकन नॅिनल कााँगे्रसने कृट्राणवणीय कामगारानंा कामावर जातानंा बस 

ऐवजी पायी जाण्यास सादं्दगतले. कामगार रोज १० द्दकलोमीटर ऄंतर रोज पायी जावू लागले 

हे धोरण सतत तीन मद्दहने सरुू ठेवले. भाडे कपात होइपयांत ही मोहीम तीन मद्दहने सरुू 

होती िेवटी बस प्रिासनाला अपला द्दनणभय बदलावा लागला सवाांसाठी समान तत्वावर बस 

प्रवासाची संधी द्यावी लागली. 

 

३.५.५ : डॉ.नेल्सन मडेंलांना ऄटक:  

सत्ताधारी सरकारयाया ऄन्यायकारक  धोरणाला द्दवरोध करण्यासाठी अद्देकन नॅिनल 

कााँगे्रसने डॉ. नेल्सन मंडेला यायंाया नेततृ्वाखाली राजधानी जोहान्सबगभ जवळ ऄसलेल्या 

िापभ व्हील या छोट्या नगरात  प्रचडं मोचे व द्दनदिभने अयोद्दजत केली. प्रचडं द्दवरोध लिात 

घेता पररद्दस्थती द्दनयतं्रनात अणण्यासाठी सत्ताधारी सरकारने द्दनदिभकांवर गोळीबार केला. 

या गोळीबारात ६७ द्दनदिभक मतृ्यू पावले. ऄनेक द्दनदिभक जखमी झाले. सत्ताधारी 



 

 

नेल्सन मंडेला अद्दण दद्दिण अद्देकेतील वंिभेद 

द्दवरोधी चळवळ 

 

 

 

33 

सरकारने १५००० द्दनदिभकांना ऄटक केली. यानतंर सत्ताधारी  सरकारने अद्देकन 

नॅिनल कााँगे्रसवर बंदी घातली. ऄसे ऄसून सदु्धा सत्ताधारी सरकारयाया ऄमानषु 

कारवाइला द्दवरोध करण्यासाठी अंदोल      द्दहसेंला    सेने ईत्तर देण्यासाठी बााँबस्फोट, 

गोळीबार आत्यादी मागाभचा ऄवलंब केला. मात्र सत्ताधारी सरकारने बाळाचा वापर करून 

अंदोलकाचें खयाचीकरण केले. डॉ. नेल्सन मंडेला यांना ऄटक केली व  सत्ताधारी 

सरकारने ही पररद्दस्थती द्दनयतं्रणात अणली. 

 

३.५.६ डॉ.नेल्सन मडेंलांची सुटका: 

अद्देकन नॅिनल कााँगे्रसने डॉ. नेल्सन मंडेला यायंाया नेततृ्वाखाली राजधानी जोहान्सबगभ 

जवळ ऄसलेल्या िापभ व्हील या छोट्या नगरात  प्रचडं मोचे व द्दनदिभने अयोद्दजत केली 

होती. व यातून सघंषभमय पररद्दस्थती ईद्भवली होती. तसेच जीद्दवत व द्दव हानी झाली होती 

याचा ठपका ठेवून सत्ताधारी सरकारने डॉ. नेल्सन मंडेलानंा ऄटक केली होती. डॉ. नेल्सन 

मंडेलानंा जेंव्हा ऄटक होते तेंव्हा त्याचंी पत्नी द्दवना मंडेला द्दहने अपल्या सहकाऱ्यांयाया 

मदतीने अंदोलन सरुू ठेवले. मात्र दरम्यानयाया कालखडंात डॉ. नेल्सन मंडेला 

यायंायावरील अरोप द्दसद्ध न झाल्याने त्याचंी सटुका करण्यात अली. पररणामी 

अंदोलकामंयकये चै    चे वातावरण द्दनमाभण झाले. 

 

३.५.७ डॉ. नेल्सन मडेंलांचा णवदेश दौरा : 

डॉ. नेल्सन मंडेलाचंी सटुका झाल्या नतंर त्यानंी दद्दिण अद्देकेतील व वादं्दिक 

भेदभावद्दवरोधी चळवळीस पाठींबा द्दमळवण्यासाठी आद्दथओद्दपया, ऄल्जेररया, व आंग्लंड या 

देिामंयकये दौरा काढून वादं्दिक भेदभावा द्दवरोधी चळवळीस पाठींबा द्दमळद्दवला व या देिाचंी 

सहानभूुती द्दमळद्दवली. पररणामी या लढण्यास नैद्दतक पाठबळ द्दमळाले. 

 

३.५.८ डॉ. नेल्सन मडेंलांना पुनः ऄटक व णशिा : 

डॉ. नेल्सन मंडेलानी अपल्या वादं्दिक भेदभावा द्दवरोधी चळवळीस जागद्दतक स्तरावर 

नैद्दतक पाठींबा द्दमळद्दवल्यानंतर त्यायंायावर द्दनयतं्रण ठेवण्यासाठी ईमखोंडा संघटनेयाया 

ररव्हीद्दनया येथील कें द्रावर द्दिद्दटिानंी धाड टाकून िादं्दतकारकाचें िातंी साद्दहत्य जप्त केले व 

डॉ. नेल्सन मंडेलासह हजारो नेत्यानंा तरंुुगात टाकले. डॉ. नेल्सन मंडेला स्वतः वकील 

ऄसल्याने त्यानंी स्वतःची व राट्राधवाद्याचंी बाजू ऄत्यतं कणखरपणे माडंली व द्दिद्दटिाचें 

वणभद्वेषी राजकारण जगासमोर ईघड केले. मात्र  द्दिद्दटिानंी डॉ. नेल्सन मंडेलायंाया बाजूकडे 

दूलभि करत डॉ. नेल्सन मंडेलानंा दोषी ठरवून त्यांयायावर ठेवण्यात अलेले अरोप द्दसद्ध 

झाल्याचे दाखवून १९६४ ते १९९० पयांत कारावासाची द्दििा जाहीर केली. व त्यानंा 

रॉबन बेटावर बंद्ददस्त करण्यात अले. 

 

३.५.९ डॉ. नेल्सन मडेंलांच्या ऄटकेनंतरची पररणस्थती : 

डॉ. नेल्सन मंडेलाना ऄटक झाल्यानतंर ररव्हीद्दनयायाया वांद्दिक भेदभाव खाटल्याने सपूंणभ 

जग अश्चयभचद्दकत झाले. ऄमेररका, रद्दिया, आंग्लंड, अद्देकन राट्राध व जगातील बऱ्याच 

राट्राधानंी ररव्हीद्दनयायाया वांद्दिकभेदभाव खाटल्याचा द्दनषेध केला. ईमखोटोने सघंटनेने 

द्दहसंाचारी कृद्दतकायभिम हाती घेवून सपूंणभ देिभर द्दहसंाचार सरुू केला. ऄिातच नेल्सन 

मंडेलाचंी पत्नी द्दव   मंडेला व मलुगी          मंडेला तसेच सडेंपोस्ट व काही गौरवणीय 
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लोकानंी हे अंदोलन प्रखरपणे चालू ठेवले. नेल्सन मंडेलाचंी पत्नी द्दवना मंडेला ऄत्यतं 

कष्टदायक पररद्दस्थतीत हे अदंोलन चालवत ऄसतानंाच द्दतलाही ऄटक करून १९६० ते 

१९७० ऄिी दहा वषाभची द्दििा सनुावण्यात अली या नतंर १९८३ मयकये अद्देकेतील 

६०० सघंटनांनी 'यनुायटेड डेमोिॅद्दटक ेंट' स्थापन केली व एकद्दत्रतपणे द्दिद्दटिायंाया 

द्दवरुद्ध लढा सरुू केला. पररणामी डॉ. नेल्सन मंडेला व त्यांयाया पत्नी द्दव   मंडेला यायंाया 

ऄटकेनतंरही हे अंदोलन पढेु सरुू राहीले. 

 

३.५.१० डॉ. नेल्सन मडेंलांच्या ऄणहसंक लढ्याचा णवजय : 

डॉ. नेल्सन मंडेला व त्यायंाया पत्नी द्दवना मंडेला यांयाया ऄटकेनतंरही हे अंदोलन पढेु सरुू 

राहीले होते. याचीच दखल घेवून अद्देकन राट्राधायंाया नासावू पररषदेने तसेच जगतील 

प्रमखु देिाने व सयंकु्त राट्राध सघंाने मंडेला व त्यायंाया सहकाऱ्यांची मकु्तता करा तसेच 

त्यायंाया संघटनांवरील बंदी ईठ   व अद्देकेतील वणभद्वेष्टी सत्ता सपंषु्टात अणा ऄिी मागणी 

केली. ऄिातच दद्दिण अद्देकेची सूते्र डी. क्लाकभ  यायंायाकडे अली त्यानंी अंतरराट्राधीय 

दडपण व अंदोलनाची तीव्रता लिात घेवून राट्राधवादी संघटनानंा बरोबर वाटाघाटी सरुू 

केल्या व सन १९९० मयकये डॉ. नेल्सन मंडेलांची सटुका केली. याही पढेु जावून त्यांनी 

अद्देकेतील सवभ राट्राधवादी सघंटनावंरील बंदी ईठद्दवली वादं्दिक भेदभावा द्दवरोधी सवभ 

कायदे रि केले. िेवटी डॉ. नेल्सन मंडेलायंाया गांधीवादी ऄद्दहंसक लढ्याचा द्दवजय झाला. 

 

अपली प्रगती तपासा : 

डॉ.नेल्सन मंडेलायंाया वादं्दिक भेदभाव  द्दवरोधी लढ्याची माद्दहती             . 

 

३.६ दणिण अणिकेच्या राष्राध्यिपदी णनयुक्ती    

 

डॉ. नेल्सन मंडेलाचंी सटुका झाल्यानतंर त्यानंी अपल्या कायाभची सरुवात नव्या जोमाने 

सरुू केली. अरभंी        अपल्या अद्देकन नॅिनल कााँगे्रस पक्ष्यायाया पनुबाांधणीला 

महत्त्व द्ददले. व  ऄल्पावधीतच त्यानंी अपल्या पिाचा कायापालट केला. ऄिातच ऄयकयि 

क्लाकभ याया नेततृ्वाखाली सरकार, डॉ.नेल्सन मंडेलायंाया नेततृ्वाखाली अद्देकन नॅिनल 

कााँगे्रस, अद्देकन नॅिनॅद्दलस्ट पि, यनुायटेड पाटी अद्दण चीफ बथुलेझी यांयाया 

नेततृ्वाखालील आंकथा ेीडम पाटी यायंायात १९९१ मयकये वाटाघाटी सरुू झाल्या व 

गौरवणीयाकंडून कृट्राणवणीयांकडे होणाऱ्या           यिस्वी सागंता झाली. एद्दप्रल 

१९९४ मयकये दद्दिण अद्देकेत ऄत्यतं खलु्या  व मकु्त वातावरणात सावभद्दत्रक द्दनवडणकुा 

घेण्यात अल्या व या सावभद्दत्रक द्दनवडणकुीत डॉ. नेल्सन मंडेला यायंाया अद्देकन नॅिनल 

कााँगे्रसने ससंदेत द्दनद्दवभवाद बहुमत प्रस्थाद्दपत केले. डॉ. नेल्सन मंडेला यांनी १० मे १९९४ 

रोजी िपथ घेतली व दद्दिण अद्देकेत डॉ. नेल्सन मंडेला या पद्दहल्या कृट्राणवणीय 

ऄयकयिायाया नेततृ्वाखाली नव्या दद्दिण अद्देका राट्राधाचा जन्म झाला. पढेु दद्दिण 

अद्देकेत लोकद्दप्रयतेयाया द्दिखरावर ऄसतानंाच डॉ. नेल्सन मंडेलानी एक महत्वपूणभ द्दनणभय 

घेतला व थाबो एम्बेकी याला अपला राजकीय वारस जाहीर करून स्वतः स्वआयाछेने १६ 

जून १९९९ रोजी  दद्दिण अद्देकेयाया सवोयाच पदावरून पायईतार झाले व सते्तची सूते्र 

थाबो एम्बेकी यायंायाकडे द्ददली. 
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३.७ डॉ. नेल्सन मडेंलाचं्या कामणगरीचे मूल्यमापन   

 

केवळ दद्दिण अद्देकेयायाच नव्हें तर जागद्दतक आद्दतहासातील एकअदिभवत नेततृ्व म्हणून 

नेल्सन मंडेलाकंडे पाद्दहले जाते. त्याचें बालपण, द्दििण, वद्दकली, रोबेन बेटावरील कोठडी 

अद्दण सघंषभ लढ्याचा कालखंड ऄत्यतं प्रद्दतकूल होता. ऄसे ऄसतानाही त्यानंी अपल्या 

अयटु्रायातील साम्राज्यवाद, गररबी व विंवाद ईयाचाटनासाठी द्ददलेला लढा ऄतलुनीय होता. 

२७ वषभ तरंुुगावसात ऄसतानंा त्यायंाया मनोबल खचले नव्हते. द्दकंवा त्यानंा द्दनरािेने स्पिभ 

केला नव्हता. तसेच त्यायंाया मनामयकये गौरवणीयाबंाबत द्दतळमात्र द्वेषभाव नव्हता. त्यानंी 

कृट्राणवणीयांयाया न्याय हक्कसाठी लढा देत ऄसतानंा अपल्या ऄद्दहसंात्मक मागाभपासून ते 

यद्दत्कंद्दचतही ढळले नाही. िेवटयाया श्वासापयांत ऄंद्दतम यकयेय सायकय करण्यासाठी लढले, 

द्दजकंले व दद्दिण अद्देकेत सत्तान्तर घडवून अणणारे पाद्दहले कृट्राणवणीय नेततृ्व म्हणून 

सवभमान्य झाले. याहीपढेु जावून त्यानंी अपल्या नावासमोर पाद्दहले दद्दिण अद्देकेचे 

कृट्राणवणीय ऄयकयि म्हणून द्दबरुद लावून घेतले. त्यायंाया कारद्दकदीचे मूल्यमापन करत 

ऄसताना ते एक कुिल सघंटक होते हे अपणा ंसवाांना द्दनद्दश्चतच मान्य करावे लागेल कारण 

त्यायंाया कडे ऄसणाऱ्या ईत्तम सघंटन कौिल्यामळेुच त्यानंा द्दविाल जनासमदुयाचा 

पाद्दठंबा द्दमळाला होता व ऄंद्दतम द्दवजय प्राप्ती      द्दटकला होता. ते एक ऄनभुवसपंन्न 

राजकारणी होते कारण त्यानंी कृट्राणवणीयायंाया न्याय हक्कसाठी जो लढा स ु केला होता 

त्या लढण्यास कृट्राणवणीय, गौरवणीय, वेगवेगळे दद्दिण अद्देकेचे ऄयकयि, वेगवेगळ्या 

जागद्दतक स्तरावरील सघंटना व देि ऄिा सवभच स्तरातून पाद्दठंबा द्दमळद्दवण्यात त्यानंा यि 

अले होते.        नतंर जेंव्हा त्यानंी दद्दिण अद्देकेचे नेततृ्व अपल्या हाती घेतले तेंव्हा 

दद्दिण अद्देकेला कॉमन वेल्थ व यनुो   सभासदत्व प्राप्त झाले. त्यायंाया ऄयकयिीय 

कारद्दकदीत ईधोगधदंे, व्यापार, दळणवळण, नोकऱ्या व द्दििण िेत्रात त्यानंी भरीव 

स्वरूपाची  कामद्दगरी केली. 

 

त्यायंाया कायाभचा गौरव करत ऄसताना त्यानंा दद्दिण अद्देकेचे द्दिल्पकार म्हणनु सबंोधले 

जाते. त्याचंी गणना महात्मा गाधंी व डॉ.माद्दटभन ल्यथुर द्दकंग या अंतरराट्राधीय  नेत्यायंाया 

पंक्तीत केली जाते.        केलेल्या कायाभचा गौरव म्हणून भारत सरकारने त्यानंा 'भारत 

रत्न'हा सवोयाच परुस्कार बहाल केला. जागद्दतक स्तरावरील नोबेल प्राइज परुस्काराने ही 

त्यानंा सन्माद्दनत करण्यात अले होते. वेगवेगळ्या देिाने व दद्दिण अद्देकेतील वेगवेगळ्या 

ससं्थाने २५० पेिा जास्त परुस्कार प्राप्त करून त्यानंा सन्माद्दनत केले होते. एकंदरीत 

सवभसमावेिक द्दवचार केला तर डॉ. नेल्सन मंडेलाचंी कामद्दगरी पे्ररणादायी अहे हे अपण 

नाकारू िकत नाही. 

 

३.८ साराशं   

 

दद्दिण अद्देकेतील विंवाद हा ऄत्यतं गभंीर प्रश्न होता. या विंवादाला कायदेिीर मान्यता 

होती त्यामळेु कृट्राणवणीय लोकाचें जीवन ऄत्यतं द्दबकट व कष्टमय झाले होते. त्यानंा 

सावभजद्दनक द्दठकाणे, कायाभलये, धाद्दमभक स्थळे, व द्दििण संस्था या द्दठकाणी प्रवेि नव्हता 

तसेच त्यानंा ऄत्यतं द्दहनतेयाया वागणूक द्ददली जात होती. 



   

 

अधदु्दनक जगायाया आद्दतहासातील मकु्ती चळवळी 
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दद्दिण अद्देकेतील हा विंवाद कायम स्वरूपी नष्ट करण्या    ईिेिाने डॉ.नेल्सन 

मंडे   नी या प्रद्दतकुल पररद्दस्थतीद्दवरुद्ध ऄखडं ऄद्दहसेंयाया मागाभने समथभपणे लढा द्ददला. व 

प्रस्थाद्दपतानंा त्याचंी चूक मान्य करायला लावून पररवतभन घडवून अणले. व ते दद्दिण 

अद्देकेचे पाद्दहले कृट्राणवणीय राट्राधायकयि बनले. व जागद्दतक स्तरावर दद्दिण अद्देकेला 

सन्मान प्राप्त करून द्ददला. 

 

३.९ प्रश्न    

 

१. डॉ. नेल्सन मंडेलाचंा जीवन पररचय व दृष्टीकोण स्पष्ट करा ? 

२.  डॉ. नेल्सन मंडेलायंाया वादं्दिक भेदभाव द्दवरुद्ध लढ्याची माद्दहती नमदु करा? 

३. डॉ. नेल्सन मंडेलायंाया कामद्दगरीचे थोडक्यात मूल्यमापन करा? 

 

३.१० सदंभच  

 

१. प्राचायभ य. ना. कदम, 'द्दवसाव्या  ितकातील जगाचा आद्दतहास' 

२. डॉ.धनजंय अचायभ, 'द्दवसाव्या ितकातील जग'  

३.  एन.एस.ताबंोळी, 'अधदु्दनक जग' 

४. डॉ.पी.जी.जोिी, 'अधदु्दनक जग' 

५. डॉ.समुन वैद्य, 'अधदु्दनक जग' 

 

***** 
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१. द िंगभाव  धारणा काय आहे याचा दवद्यार्थयाांना पररचय करून देणे.  

२. द िंग आदण द िंगभाव  यािंच्याती  सिंकल्पनात्मक फरक समजून घेणे.  

३.   स्त्रीवादाची तादत्वक बैठक अभ्यासाने.  

४. स्त्रीवादी चळवळीच्या पदहल्या  ाटेचा आढावा घेणे.  



   

 

आध दनक जगाच्या इदतहासाती  म क्ती चळवळी 
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४.१ प्रस्तावना 

 

‘द िंगभाव’ ही एक सामादजक सिंकल्पना असून अगदी अ ीकडच्या काळात या सिंकल्पनेचे 

उपयोजन सामादजक शास्त्राती  दवदवध दवषयािंतगथत होत आहे. प्राम ख्याने द िंगाधारीत 

भेदभावाचा व्यवहार या अथाथने सामादजक शास्त्रािंम    ही सिंकल्पना अभ्यास ी जाते. ‘द िंग’ 

जीवशास्त्रीय सिंकल्पना असल्याम ळे नैसदगथक आहे. दजवशास्त्रान सार परूष व स्त्री असे दोन 

द िंग प्रकार आहते. मात्र या नैसदगथक सिंकल्पनेच्या आधार ेसमाजामध्ये प रुषत्व व स्त्रीत्व 

ह्या सामादजक सिंकल्पना दनमाथण झाल्या आहेत. प रुषत्व व स्त्रीत्व हे  सामादजक 

अदभकरणातून घडत असल्याम ळे ते स्थळ, काळ व सिंस्कृती परत्वे बद णार े असते, 

म्हणजे नैसदगथक नाही, समाजदनदमथत आहे. प्राम ख्याने समाजाती  प रूषािंचे व दस्त्रयािंचे 

स्थान व भूदमका दनदीती करयया करी   द िंगभेदाचा व्यवहार के   जातो. त्याम ळे दस्त्रयािंना 

समाजात कायमचे द य्यमत्व प्राप्त झा े आह.े स्त्री – प रुष सिंबिंधािंचे आक न करून 

घेययासाठी ‘द िंगभाव’ ही सिंकल्पना वापर ी जाते म्हणजेच स्त्री-प रुषािंमधी  सामादजक 

सिंबिंधािंचे आक न करून घे   साठी व दवशे्लषणासाठी एक साधन म्हणून द िंगभाव ही 

सिंकल्पना उपयोगात आण ी जाते. 

 

प रुषसत्ताक समाज व्यवस्थेमद्ध े द िंगाधारीत व्यवहारातून दस्त्रयािंचे द य्यमत्व अधोरदेित 

केल्या गे े आहे. ही द य्यमत्वाची भाव    क ट िंबसिंस्था व समादजकरण प्रदिया यािंच्या 

माध्यमातून म  ािंमध्ये अगदी  हान वयात रुजदवययाचे कायथ के े जाते. म्हणजे म  गा व 

म  गी हा भेद समादजकरणाच्या प्रदियेतून रुजदव ा जातो. हा भेद प्राम ख्याने स्त्रीवादी 

दवचार प्रवाह व चळवळी पूवी दस्त्रयािंच्या शरीर रचनेम ळे असल्याचे मानययाची प्रवतृी होती. 

अथाथत ही प्रवतृी अनेक शतकािंची असल्याम ळे दतचे रूपािंतरण प्रथेमध्ये घडून आ े व प्रथेचे 

रूपािंतरण दनसगथ दनयमात. यातून स्त्री-प रुषािंमधी  जैदवक वैदशष््यािंच्या आधारावर त्यािंचा 

द    व भूदमका दनधाथररत होतात असा प्रघात दनमाथण झा ा; इतकेच नव्हे तर तो 

अपररवतथनीय दनसगथ दनयम मानल्या गे ा. यामागी  भूदमका दपतसृत्ताक समाजाती  

प रूषािंचे उदात्तीकरण अस े तरी, दस्त्रयािंच्या शरीर रचनेम ळे त्यािंना समाजात द य्यम स्थान 

असल्याचा दनसगथ दनयम झा ा. म्हणजे स्त्री-प रुषािंमधी  दवषमतेची व अन्यायाची दि  

घेययास जागा उरत नाही. या भूदमकेम ळे द िंगभाव व्यवहारातून दस्त्रयािंचे अदधक शोषण 

घडून आ े. त्यािंच्या शारीररक रच  म ळे त्यािंच्यावर द य्यमत्व  ादययात आ े आहे. परिंत  

अ ीकडच्या काळात उभ्या रादह ेल्या अनेक स्त्रीवादी चळवळीनी या भूदमकेचा जोरकस 

दवरोध के ा व स्त्री   ना देिी  समाजात वावरताना समानतेची वागणूक दमळावी म्हणून 

 ढे उभार े. जगाच्या इदतहासाती  स्त्री कतृथत्वा ा अधोरदेित करययाकररता अनेक 

स्त्रीवादी चळवळी उभ्या रादहल्या या स्त्रीवादी चळवळींनी ‘द िंग’ आदण ‘द िंगभाव’ याती  

फरक अधोरदेित करून स्त्री शोषणाच्या भौदतक आधाराची उक  करययाचा प्रयत्न के ा. 

हा प्रयत्न द िंगभाव अभ्यासाचा आरिंभदबिंदू ठर ा. 
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४.२ हलिंगभाव : अर्थ  

 

‘द िंगभाव’ सिंकल्पनेचा अथथ समजून घेयया अगोदर ‘द िंग’ आदण द िंगभाव या दोन सिंकल्पना 

मधी  फरक समजून घ्यावा  ागे . मराठी भाषेत दैनिंददन व्यवहारात आदण बो ी भाषेत 

‘द िंग’ आदण ‘द िंगभाव’ हे दोन्ही शब्द अनेक वेळा वापर े जातात. हे दोन्ही शब्द इिंग्रजीती  

‘Gender’ या शब्दाचे पयथय वाचक शब्द अस े तरी, या दोन्ही शब्दािंचा अथथ वेग – वेगळा  

आहे. 

 

‘हलिंग’ (Sex) ही शारीररक व जीवशास्त्रीय सिंकल्पना असून ती प रुष आदण स्त्री यािंच्याती  

जैदवक अिंतर स्पष् करते. माणूस हा जन्मतः एकतर प रुष असतो दकिं वा स्त्री असतो. अथाथत 

‘द िंग’ हा मराठी भाषेती  शब्द इिंग्रजी भाषेती  ‘Sex’ या शब्दाचा पयथय वाचक शब्द आहे. 

ज्यातून जन्माने प्राप्त झा े े प रुषत्व अथवा स्त्रीत्व असा अथथ बोध होतो. म्हणजेच द िंग ह े

नैसदगथक असून स्त्रीप रुषािंच्या जननेंदियाती  फरकाम ळे दृ   स्वरूपात आहे.    

 

‘हलिंगभाव’ (Gender) हा शब्द सामादजक जडणघडणीतून बन े ी एक अदस्मता आह.े 

द िंगभाव म्हणजे ‘द िंगभेदावर आधाररत रुजदवल्या जाणारी अदस्मता, भूदमका आदण 

नातेसिंबिंध होय.’ अथाथत बाईपण व प रुषपण हे सामादजक जडणघडणीतून साकार े जाते. 

म्हणजेच द िंगभाव हा ‘प रुषी’ दकिं वा ‘बायकी’ स्वभावधमाथवर तसेच स्त्री – प रुषािंच्या 

सामादजक भूदमका आदण जबाबदारीवर आधाररत असतो.   

 

एकूणच इिंग्रजी भाषेत ‘Gender’ आदण ‘Sex’ हे दोन वेगवेगळे शब्द आहेत व त्यािंचे वेगळे 

अथथ देिी  ध्वदनत होतात.   त्र ददक्षण आदशयाई भाषािंमध्ये या दोन्ही शब्दािंकरी   ‘द िंग’ 

हा एकच शब्द प्रयोदज ा जातो. या दोहोंती  सिंकल्पनात्मक फरकसाठी ‘Sex’ म्हणज े

नैसदगथक ‘द िंग’ आदण ‘Gender’ म्हणजे ‘द िंगभाव’ अथाथत सामादजक द िंग हे शब्द वापर े 

जातात. द िंग आदण द िंगभाव याती  फरक प ढी  तर्कत्या द्रार ेस्पष् करता येई.    

हलिंग आहि हलिंगभाव यातील फरक 

हलिंग हलिंगभाव 

द िंग हे नैसदगथक आह.े  द िंगभाव हा सािंस्कृदतक असून मन ष्य 

दनदमथत आहे.  

द िंग ही जीव शास्त्रीय सिंकल्पना आहे.  द िंगभाव हा सामादजक सािंस्कृदतक असतो.  

द िंगती  भेद ह े प्रजनन प्रदियेती  

कायाथवर अव िंबून आहेत.  

द िंगभाव भूदमका, ग ण, वतथन प्रकार व 

जबाबादऱ्या इ. ची दवभागणी स्त्रीयोदचत व 

प रुषोदचत आशा प्रकार ेकरतो.  

द िंग हे श  तो सहजपणे बद ता येत 

नाही. ते दस्थर असून सवथत्र सारिे आहे.  

द िंगभाव हा बद ता असतो, स्थळ, काळ, 

सिंस्कृदत इतकेच काय क ट िंब – क ट िंबात तो 

बद तो.   

 

वरी  तर्कत्या द्रार ेद िंग आदण द िंगभाव या दोन वेगवेगळ्या सिंकल्पना आहेत हे स्पष् होते. 

या फरकाच्या अन षिंगाने द िंगभाव सिंकल्पनेचा अथथ प ढी  प्रमाणे समजून घे   येई .  
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स्त्रीवादी दवचारविंत कम ा भसीन यािंनी आपल्या ‘Understanding Gender’ प स्तकात 

द िंगभावाचा अथथ स्पष् करताना म्हट े आहे. ‚ इिंग्रजी शब्द ‘Gender’ या शब्दाचा शा दब्दक 

अथथ ‘द िंग’ असा होतो. परिंत  अ ीकडच्या काळात ‘Gender’ हा शब्द एक वेगळ्या अथाथने 

वापर ा जातो, ज्यास मराठी भाषेत ‘द िंगभाव’ सिंबोध े जाते. ‘द िंगभाव’ ही सामादजक 

शस्त्रािंमध्ये नव्याने रुजू झा े ी सिंकल्पना आहे. प्राम ख्याने स्त्री -प रुषािंची सामादजक आदण 

सािंस्कृदतक व्याख्या स्पष् करययाकररता ‘द िंगभाव’ या सामादजक सिंकल्पनेचा वापर के ा 

जातो. सदर सिंजे्ञच्या माध्यमातून स्त्री -प रुष यािंचे स्थान व भूदमका यात समाजात कसा भेद 

के ा जातो याचे आक न करून घेणे या अथाथने ‘द िंगभाव’ ही सिंज्ञा वापर ी जाते.‛ 

म्हणजेच स्त्री – प रुष यािंच्यामधी  सिंबिंधाच्या सामादजक वास्तवाचे आक न करून 

घेययासाठी व दवशे्लषणसाठी एक साधन म्हणून ‘द िंगभाव’ ही सिंकल्पना वापर ी जाते.   

 

कम ा भसीन यािंच्या ‘Understanding Gender’ या प स्तकाच्या (द िंगभाव समजून 

घेताना) भाषािंतरणाच्या मनोगतात ‘द िंगभाव’ सिंकल्पाने दवषयी श्र ती तािंबे म्हणतात, ‚भारत 

आदण ददक्षण गो ाधाथती  सामादजक सिंदभाथत स्त्री-प रुष सिंबिंधािंची दचदकत्सा करययाचे 

दवशे्लषक साधन म्हणून, दचदकत्सक हत्यार म्हणून ‘द िंगभाव’ ही सिंकल्पना वापराय ा 

हवी.‛      

 

द िंगभाव सिंकल्पनेचा अथथ स्पष् करताना अॅन ओक े यािंनी आपल्या ‘Sex, Gender and 

Society’ (१९७२), या प स्तकात म्हणतात, ‚द िंगभाव ही एक सािंस्कृदतक बाब आह.े 

त्यातून स्त्री व प रुषािंची बाईपनात व प रुषपणात होणारी सामादजक वगथवारी सूदचत होते.‛ 

एिादी व्यदक्त स्त्री दकिं वा प रुष हे जैदवक फरकाने ठरते परिंत  व्यदक्तचे बाईपण व प रुषपण 

मात्र स्थळ-काळान रूप बद णाऱ्या सािंस्कृदतक दनकषािंनी ठरते म्हणजेच द िंग हे वैदशष््य 

दस्थर असते, द िंगभाव मात्र बद णार असतो.    

 

जागदतक आरोग्य सिंघटनेने द िंगभाव शब्दाची व्याख्या आपल्या २००२     Gender 

Policy मध्ये प ढी   माणे के ी आहे.  

 

‚Gender is used to describe the characteristics of women and man that 

are socially constructed, while sex refers to those that are biologically 

determined. People are born female or male, but learn to be girls and 

boys who grow into women and men. This learned behaviour makes up 

gender identity and determines gender roles.‛      

 

अथाथत द िंगभाव ही सिंकल्पना दस्त्र आदण प रुष यािंच्या सामादजक ग णवैदशष््यािंचे वणथन 

करययासाठी वापर ी जा  , तर द िंग हे जैदवक घटकावर आधाररत आह.े व्यदक्त स्त्री दकिं वा 

प रुष म्हणून जन्मा ा येतात, प ढे त्यािंच्यात प रुषत्व दकिं वा स्त्रीत्व दवकदसत होते. हीच 

प  षत्वाची दकिं व दस्त्रत्वाची ओळि त्या आधारीत वतथनातून ठरते. या वतथनाच्या पाठीमागे 

दभन्न- दभन्न समाजाणे म  ािंम  ींसाठी आिून दद ेल्या  वेगवेगळ्या भूदमका, ग णदोष, 

प्रदत  दाच्या पद्धती असतात ह्या पद्धती म्हण  च दभन्न सामादजक व सािंस्कृदतक 

स्वरूपात म  ािंम  ींकरी   आिून दद े ा कृतीकायथिम होय. 
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वरी  दववेचनाच्या आधार े द िंगभवाची ढोबळमानाने प दढ  प्रमाणे व्याख्या करता येई , 

‚दभन्न दभन्न समाज व सिंस्कृतीने म  ािंम  ींकरी   दनधाथररत के ेल्या वेगवेगळ्या भूदमका, 

ग णदोष जबाब  ऱ्या व प्रदतसादाच्या पद्धती या आधार ेस्त्रीयोदचत व प रुषोदचत वतथनाचा 

आिून दद े ा कृती कायथिम म्हणजे  द िंगभाव होय.‛    

 

४.३ हलिंगभाव हवषमता 

 

द िंगाधारीत केल्या जाणाऱ्या दवभेदीकरण व्यवहारा ा द िंगभाव दवषमता म्हट े जाते, 

ज्यामध्ये द िंगभाव जदनत व्यवहारातून स्त्रीयािंना त्यािंच्या नैसदगथक अदधकार व सिंधीपासून 

विंदचत ठेव े जाते. क ट िंब सिंस्थेती  दपतसृते्तच्या प्रभावातून दस्त्रयािंवर अन त्पादक कायथ 

सोपदव ी जातात, जसे कपडे ध णे, साफसफाई, स्वयिंपाक करणे,  हान म  े व वदृ्धािंची 

देिभा  करणे या पद्धतीची मूल्य दवरदहत श्रम करययासाठी प्रोत्सादहत केल्या जाते, ज्यास 

प नरुत्पादक श्रम सिंबोध े जातात या उ ट प रुषािंना उत्पादक श्रम करययास प्रोत्सादहत 

केल्या जाते.    

 

क ट िंब सिंस्थेच्या व सिंस्कृतीच्या माध्यमातून म  ािंवर द िंगभावात्मक सिंस्कार के े जातात. 

ददक्षण आदशयाई राष््ािंम    तर म  ाच्या जन्माचा आनिंद साजरा के ा जातो व म  ी    

जन्माचा शोक केल्या जातो. म  ावर पे्रम, माया, कोड कौत क, योग्य आहार, आरोग्याची 

काळजी यािंची िैरात असते आदण म  ी ा मात्र याती   काहीच दमळत नाही. हल् ीच्या 

काळाती  पा क आम्ही म  ा-म  ींम    भेद करीत नाही अशी भूदमका घेतात मात्र म  गी 

परर्कयाचे धन माणययाची प्रवतृ्ती असल्याम ळे वास्तव दस्थदत       वेगळी नाही. 

 

म  ाने शूरवीर, कतथबगार असावे असे सािंदगत े जाते तर म  ीने पे्रमळ  ाजाळू घरग ती 

असावे असे दशकदव े जाते. एकूणच काय तर म  ाने काय के े पादहजे व म  ीने काय के े 

पादहजे याची दशकवण क ट िंबसिंस्था व समाज यािंच्या कडून बा वयात म       दद ी जात 

असल्याम ळे त्यािंच्यामध्ये जबाबदऱ्या, कामाची दवभागणी व कतथव्य यािंच्या दवषयीची 

द िंगादधष्ीत समाज तयार होते व ते द िंगभेदी व्यवहार करावयास  ागतात. यावरून हे स्पष् 

आहे की, द िंगभाव नैसदगथक नाही तो समादजक व सािंस्कृदतक आहे. मात्र हा द िंगभाव जदनत 

व्यवहार स्थ , का  आदण समजपर    बद त असतो.     

 

स्त्रीवादी दवचारविंत दसमॉद ब वा म्हणतात, ‚स्त्री ही जन्मा ा येत   ही, तर ती घडदव ी 

जाते. समाजाती  सामादजक, आदथथक, सािंस्कृदतक सिंस्कारातून दतचे बाईपण घडदव े 

जाते.‛ ही प्रदिया सतत च नारी असते. स्त्री ही प रुषापेक्षा वेगळी आदण गौण आहे या 

गदृहतकाचा प्रभाव म  ीच्या मनावर अगदी  हान वयापासून दबिंबदव ा जातो. या प्रदिये ा 

समाजशास्त्रीय भाषेत   मादजकरण सिंबोध े जाते. समाजशास्त्रीय दवचारविंत रूथ हाटथ  े 

यािंनी       करण प्रदिया ही १) जडणघडण  (Manipulation) २) दनयदमतीकरण 

(Canalisation) ३) शब्दसिंबोधन (Verbal Appellation) आदण ४) कृतीची व 

उपिमाची ओळि (Activity Exposure)  या चार प्रकार े घडते असे म्हट े आहे. या 

चारही प्रकारातून म  ािंमध्ये द िंगभावाची धारणा दवकदसत करययाचे कायथ घडून येते. 
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त्याम ळे या प्रदिये ा स्त्रीवादी दवचारविंत द िंगभादवकरण असे सिंबोधतात. एकूणच 

द िंगभादवकरण प्रदियेच्या माध्यमातून द िंगभाव दवषमता  जोपास ी जाते त्याम ळे सवथ 

स्त्रीवादी दवचारविंतािंनी या प्रदियेची एथोदचत चचाथ के ी आहे.                                                                        

 

आपली प्रगती तपासा  

१) द िंगभाव म्हणजे काय स्पष् करा? 

२) द िंग आदण द िंगभाव याती  फरक स्पष् करा?  

 

४.४ हलिंगभावाचे स्वरूप  

 

सद्यकाद न समाज व्यवस्थेमध्ये प रुषी वचथस्वाचे मूल्य सवथ पातळीवर आदण सिंस्थािंमध्ये 

कायथरत असल्याम ळे दववाहसिं   , क टूिंबसिं   , धमथसिंस्था, राज्यसिंस्था आदण उत्पादन 

व्यवहारात दस्त्रयािंची भूदमका द य्यम आदण अन षिंदगक मान ी जाते. या दववीध स्वरूपात 

द िंगभाव प्रददशथत होतो. मात्र द िंगाभावाचे हे स्वरूप सवथत्र सारिे नसून ते स्थ , काळ, 

पररदस्थती व सिंस्कृदत परत्वे बद णार ेअसते. द िंगभावाचे स्वरूप पररदस्थती सापेक्ष अस े 

तरी काही बाबतीत ते सवथत्र सारिे ददसून येते. त्या अन षिं     द िंगभावाच्या स्वरूपाचा 

दवचार के ा अस   जैदवक आदण सामादजक अशा दोन प्रम ि प्रकरािंतगथत द िंगभाव 

सिंकल्पनेचा दवकास होतो.  

 

४.४.१ जैहवक स्वरूपातील हलिंगभाव : 

स्त्री प रुष यािंचा शरीर रचना न सार दनसगथतः त्यािंच्यामध्ये काही जैदवक कामािंची दवभागणी 

के े ी असते ही नैसदगथक दवभागणी त्यािंच्या शरीराच्या आधार े घडून आ े ी आह े

प्राम ख्याने या जैदवक दबना तत्वाच्या आधार े स्त्री-प रुष यािंच्याती  कामाची दवभागणी 

परस्परपूरक असून समाजस धारणेच्या म ळाशी त्यािंच्यामधी  स ोख्याचे सिंबिंध करीत 

आहेत. असे अस े तरी, प्राचीन काळापासून आजच्या प्रगत समाजापयांत प रुषाने नेहमी 

स्त्री पेक्षा वरचढ        मािंडययात आ   आहे.  

 

दनसगथतःच दस्त्रयािं   शरीर रचना      असल्याम ळे अदस्थरता दस्त्रयािंच्या शरीराती  

अिंतगथत व्यवहाराचे वैदशष््य आहे. प नरुत्पाद  म ळे कॅदल्शयमच्या चयापचनात दस्त्रयािंच्या 

त  नेत प रुषािंच्या शरीर दनयदमतता दािदव ी जाते. दस्त्रयािंच्या मादसक पाळीत िूप 

कॅदल्शअम शरीराबाहेर फेक े जातात गरोदरपणात गभाथच्या वाढीसाठी ते वापर े जाते 

दस्त्रयािंच्या शरीरात तयार होणार े नानादवध स्त्राव आदण कॅदल्शयमची कमतरता याम ळे 

स्त्रीच्या मज्जासिंस्थे     अदस्थरता दनमाथण होते. त्याचा पररणाम म्हणून त्यािंचे दनयिंत्रण 

कमी असते पररणामी दस्त्रया अदधक भावनाप्रधान असतात. या त  नेत प रुषािं    ैंदगक 

जीवन साधे सरळ व स टस टीत असते त्यात कस  ही धोके शारीररक वेदना अवघड 

जबाबदाऱ्या, आजारपण अिंतगथत नसतात. तरीदेिी  प रुषािंपेक्षा दस्त्रयािंचे आय ष्यमान 

सरासरीने अदधक असते. 
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वजनाच्या सिंदभाथने दवचार करता प रुषािंच्या स्नायू चे वजन त्यािंच्या एकूण वजनाच्या ४२% 

असते तर दस्त्रयािंच्या स्नायूिंचे वजन त्यािंच्या एकूण वजनाच्या ३६% असते. या दनसगथत: 

दमळा ेल्या शातीररक क्षमतेचे प रुषीपणाशी नाते जोड े गे े आह.े मू तः दनसगथतः 

दमळा ेल्या जैदवक क्षमतेचा वापर प रुष दस्त्रयािंवर स्वादमत्व गाजदवयया   सूत्र 

दपढ्यानदपढ्या प रुषािंनी आपल्या हातात ठेवल्याम ळे बाईचे भदवतव्य वा प्रगती वा अधोगती 

ठरदवययाचे काम प रुष  चे आहे असे प रुषािंना वाटते. पयाथयाने तसेच दस्त्रयािंनाही वाटते. 

प रुषािंनी बाईवर वचथस्व गाजदवणे ही गोष् नैसदगथक व जैदवक नाही, पण तशी आहे असे सतत 

दबिंबदवल्या गेल्याम ळे ही गोष् कायमची मान्य झा ी. शारीररक उिंची, वजन, आकारमान 

यािंच्या अदधर्कयाम ळे प रुष दस्त्रयािंवर शारीररक वचथस्व     त आहेत. तरी   चा अथथ 

जैदवकदृष््या प रुष दस्त्रयािंपेक्षा वरच्या दजाथचे आहेत असा होत नाही. 

 

४.४.२ समाजहनहमथत हलिंगभाव: 

द िंगभावाचे हे द सरे स्वरूप आहे. अथाथत हे स्वरूप समाज, सिंस्कृती, स्थळ, कळ या न सार 

बद णार ेआह.े या स्वरूपािंतगथत अनेकदवध सामादजक सिंस्थाच्या माध्यमात न द िंगभाव 

होत असताना   सून येतो. मू तः हा द िंगभाव मानवी समाजाने दनमाथण के ेल्या प्रथा, 

परिंपरा, रूढी, यािंच्या पगड्याम ळे घडून येतो. काही अिंशी या परिंपरािंच्या पगड्यािा ी दस्त्रया 

देिी  हा द िंगभाव आपल्यावर ओढवून घेताना ददसून येतात. त्याम ळे या द िंगभावाचे 

स्वरूप दवदवधािंगी आह.े त्याती  काही महत्वाच्या स्वरूपाचा आढावा प ढी  प्रमाणे घेता 

येई . 

 

४.४.२.१  कौट िंहबक हलिंगभाव:  

कोणत्याही देशाती  क टूिंबसिं    म  ीच्या जन्मापासून दतच्या वाढीच्या प्रत्येक टप्यावर ती 

म  ािंपेक्षा, प रुषािंपेक्षा कशी वेगळी आह ेआदण कशी वेगळी रादह ी पादहजे, याची सतत 

जाणीव करून देययाचे कायथ करते. म  ीच वागणिं, बो णिं, हसणिं, बसणिं, सवथ काही मयाथददत 

असाविं याची सतत जाणीव दत ा करून दद ी जाते. या कररता समाजाती  आदशथ 

व्यदक्तमत्वाचे दाि े दद े जातात. म  गी म्हणजे आज्ञाधारक, मयाथदाशी , वागणारी, 

कामसू, उ ट उत्तर न देणारी दकिं वा प्रश्न न दवचारणारी, जगाचा अन भव इतरािंच्या 

साहाय्याने घेणारी, घराबाहेर पडतािंना सोबत  ागणारी अशी अस ी पादहजे असा क ट िंबाचा 

कटाक्ष असतो. आई वदड ािंनी तसिं म  ी ा दशक्षण द्याविं आदण ताब्यात ठेवाविं अशी 

सामादजक अपेक्षा असते.  

 

या अपेके्षपोटी   ट िंबसिंस्थेकडून म  गा आदण म  गी यामध्ये सतत भेद के ा जातो. हा भेद 

अगदी िेळययाच्या वस्त पासून      पयांत असतो. जसे म  ािंना िेळययाकररता गाड्या, 

रोबोट इ.सारिी यािंदत्रक िेळणी दद ी जातात. तर म  ींना बाहु ी, िेळभािंडी, भात क ी 

सारिी िेळणी देऊन दतच्या घरकामा    भूदमकेचे सामाजीकरण  के े जाते. दशक्षणाच्या 

बाबतीतही म  ीच्या दशक्षणापेक्षा म  ाच्या दशक्षणा ा प्राधान्य दद े जाते. आहाराच्या 

बाबतीत देिी  म  ािंना सकस आहार देययाचा प्रयन्त के ा जातो. म  ींच्या बाबतीत मात्र 

द य्यम व अल्प प्रमाणात आहाराचे दनयोजन के े जाते. आरोग्याच्या सिंदभाथने देिी  म  ीने 

सहनशी  अस े पादहजे या भूदमकेतून सहनशी तेच्या नावािा ी द िंगभाव के ा जातो. 
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४.४.२.२ मानहसक हलिंगभाव:  

म  गा हा विंशाचा ददवा, म्हातारपणाचा आधार आदण म  गी परर्कयाचे धन अशी समाज 

मानदसकता असल्याम ळे  म  ी ा सतत द य्यम वागणूक दद ी जाते. स्त्रीचे चाररत्र्य हे दतनेच 

आय ष्यभर जपाय ा पादहजे हा सिंस्कार दतच्या मनावर पर्कका दबिंबदव ा गे े ा असतो. 

त्याम ळे या मानदसक ग  ामीचे ओझे दस्त्रया आय ष्यभर वाहतात. बा पणापासून सतत 

झा े ी हेळसािंड, उपेक्षा, द  थक्ष आदण म  ािंपेक्षा वेगळी वागणूक दमळाल्याम ळे म  ीच्या 

मानदसक जीवनावर त्याचा आघात होतो. दतची मानदसक क चिंबणा होते. या क चिंबनेचा 

पररणाम म्हणून दतच्या मनामध्ये एक प्रकारची अनादमक भीतीची भावना दनमाथण होते. या 

भावनेतून दत ा मानदसक दृष््या अस रदक्षत वाटाय ा  ागते. ही अस रदक्षतता सतत 

जाणवत असल्याम ळे स्त्री ा सतत अन्याय सहन करययाची सवय  ागते. प रुषािंच्या 

वचथस्वाम ळे दस्त्रया मानदसकररत्या दब ेल्या असतात. या प्रकारच्या द िंगभाव दवषमतेतून 

दस्त्रयािंचे मानदसक जीवन प्रभादवत होते. 

 

४.४.२.३ शैक्षहिक हलिंगभाव: 

दशक्षण प्रणा ीच्या माध्यमातून द िंगभाव जदनत दशक्षण िमावर अदधक भर देययात आ े ा 

ददसून येतो. अनौपचाररक दशक्षणाच्या माध्यमातून दस्त्रयािंवर पराव िंदबत्व व प रुषी वचथस्व 

साधययात आ े आह.े या अनौपचाररक दशक्षणाचे सवाथत मोठे कें ि क ट िंबसिंस्था आहे. 

त्याचबरोबर समाज, धमथ, सिंस्कृती इत्यादी सिंस्थािंच्या अिंतगथत अनौपचाररक पद्धतीच्या 

दशक्षणाच्या माध्यमातून दस्त्रयािंचे द य्यमत्व अधोरदेित करययाचे कायथ घडून येते. याचाच 

पररणाम म्हणून क ट िंब, समाज, धमथ सिंस्था, सिंस्कृती या अनौपचाररक दशक्षण कें िातून दस्त्रया 

सामादजक, सािंस्कृदतक, आदथथक घडदनत न द य्यम म्हणून घडदवल्या जातात. एकूणच 

भदवष्यकाळाती  पत्नी व माता या भूदमका योग्य पद्धतीने पार पाडययाच्या दशक्षणावर या 

सिंस्थािंच्या माध्यमातून अदधक भर दद ा जातो. 

 

समाजात म  गा आदण म  गी यािंच्यात दशक्षणदवषयक भेदभाव सराथस होत असतो. 

आजच्या अनेक पाठ्यिमातून दशकदवल्या जाणाऱ्या बहुतािंश दवषयातून द िंगभावाधाररत 

दवषमते ा ितपाणी घात े जाते. एकूणच काय तर दस्त्रयािंनी दशक्षण घ्यावे नोकरी करावी 

मात्र त्यािंच्यावर प रुषी वचथस्व असावे अशा पद्धतीचे सिंस्कार दशक्षणाच्या माध्यमातून 

दस्त्रयािंमध्ये रुजव े जातात. 

 

४.४.२.४ आरोग्य आहि हलिंगभाव:  

दवकासाच्या सिंकल्पनेत आरोग्या ा िूप महत्त्व आहे दस्त्रयािंच्या बाबतीत प रुषसत्ताक 

समाजव्यवस्था क ट िंब आदण स्वतः दस्त्रया स द्धा आपल्या आरोग्यदवषयक गरजा केवळ 

प नरुत्पादक चौकटीतच बघतात दस्त्रयािंचे आरोग्य म्हट े की डोळ्यासमोर दोन तीनच प्रश्न 

येतात गरोदरपण, बाळिंतपण यामध्ये होणारा त्रास दकिं वा गभाथशय दपशवीचे आजार दस्त्रयािंचे 

आजार एवढ्याप रते सीदमत मान े जातात. धमाथच्या व प रुषी वचथस्वाच्या अवडिंबराणे 

क चिंबना झा ेल्या स्त्री वगाथ ा अदधक पराव िंदबत्व स्वीकारययास भाग पाडणाऱ् या 

व्रतवैकल्य म ळे व जैदवक रचनेम ळे कॅदल्शयमच्या कमतरतेम ळे होणार ेआजार, अॅदनदमय, 

दसकल्से  सारिे हजार इत्यादी प्राद भाथवाम ळे दस्त्रयािंच्या  आरोग्याचे अनेक प्रश्न उभे 

राहतात. क ट िंब सिंस्थेकडून दशकदवययात आ े ी आरोग्यदवषयक दशकवण (आजार अिंगावर 
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काढणे) व म  ािंच्या आरोग्याचा अस े ा प्राधान्यिम याम ळे दस्त्रयािंच्या आरोग्याच्या 

बाबतीत क ट िंब व समाजाकडून द जाभाव होत असताना ददसून येतो. 

 

४.४.२.५  श्रमहवभा    आहि हलिंगभाव:  

सामादजक श्रमाची दवभागणी द िंगभेदावर आधाररत आहे. समाजाने श्रमाचे दवभागणी 

करताना स्त्री वगाथस  अनूत्पादनाची कामे जसे म  ािंचे व वदृ्धािंच्या सिंगोपन, पा न-पोषण, 

घराती  कामे, स्वयिंपाक, ध णीभािंडी इत्यादी कामे सोपव ी आहेत. जी दस्त्रयािंची कतथव्य 

म्हणून समाजाकडून  ादययात आ े ी आहेत. अनेक वषाांपयांत ही कामे अशाच पद्धतीने 

करत आल्याम ळे स्त्रीयािंनी देिी  या अन त्पाददत कायाथ ा स्वीकार े आह.े प रुषािंकडे 

समाजव्यवस्थेने उत्पादनक्षम अथाथत ज्या कामाचे बाजार मूल्य आहे ती कामे करययास 

प्रोत्सादहत के े आह.े 

 

 ैंदगक भेदा न सार समाजाची दवभागणी याचा अथथ द िंगभेदाच्या उतरिंडीवर आधार े ी 

श्रमदवभागणी ज्यात दस्त्रयािंना नेहमी िा चे स्थान दमळते.  प रुष म्हणजे कमावते व दस्त्रया 

म्हणजे गहृीणी हे या श्रमदवभागणीच्या म ळाशी अस े े समाज रूढ सूत्र आहे. त्याम ळे 

ददक्षण आदशयाई राष््ाती  कमावत्या दस्त्रयािंच्या कमाईवर देिी  प रुषी दनयिंत्रण 

असल्याचे ददसून येते. बहुतािंश दस्त्रया असिंघदटत के्षत्रात काम करतात त्याम ळे असिंघदटत 

के्षत्राती  एकाच कामाकररता स्त्री-प रुषािंना दमळणारा मोबद ा मात्र दभन्न असतो या के्षत्रात 

काम करणाऱ्या प रुषािंपेक्षा स्त्रीयािंना दमळणारा श्रमाचा मोबद ा कमी आहे. या व्यदतररक्त 

नोकरी व्यवसायाच्या दठकाणी होणाऱ् या शोषणा ा देिी  दस्त्रयािंना सामोर ेजावे  ागते. 

 

जागदतक बकेँच्या १७६ देशािंमधी  पररदस्थतीवर आधाररत अहवा ान सार काही देशात 

पतीच्या परवानगीदशवाय दस्त्रयािंना नोकरी करता येत नाही, मा मत्ता दकिं वा घर स्त्रीच्या 

नावावर नसते, असिंघदटत के्षत्राती  दस्त्रयािंना मातरृजा नसतात, असे म्हट े आहे. यान सार 

श्रमाच्या आधारावर होणाऱ्या द िंगभावाचे स्वरूप व्यापक व अदधक पररणामकारक आहे.  

 

४.४.२.६ राजकीय हलिंगभाव: 

दपतसृत्ताक समाजव्यवस्थेने चार दभिंतीच्या आती  के्षत्र दस्त्रयािंकररता मयाथददत करून ठेव े 

आहे त्याम ळे जोपयांत राजकारणात दस्त्रयािंना आरक्षण नव्हते तोपयांत राजकीय के्षत्राती  

दस्त्रयािंचा टर्कका अत्यल्पच होता. परिंत  राजकीय के्षत्रात दस्त्रयािंकररता आरक्षणाचा दनयम 

 ागू करययात आ ा व हे दचत्र हळूहळू बद ू  ाग े. हा आशादायी बद  अस ा तरी 

सते्तचे सवथ सूत्र प रुषािंच्या हाती असतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मदह ािंकररता 

आरदक्षत स्थादनक स्वराज्य सिंस्थेती  सवाथत िा चा घटक अस ेल्या ग्रामस्तरावरी  

ग्रामपिंचायतीच्या स्त्रीयािंकररता रािीव अस ेल्या जागेतून एिादी स्त्री सरपिंच पदावर 

दवराजमान झा ी असता, दतच्या सवथ अदधकाराचा वापर दतचा पती करत असताना ददसून 

येतो. 

 

त्याम ळे दस्त्रयािंच्या राजकीय आरक्षणाचा टर्कका ५०% जरी झा ा, तरी देिी  दस्त्रया 

द िंगभावाच्या प्रभावातून दमळा े    सते्तचा उपभोग घेययास दपतसृत्ता व प रुषी वचथस्वावर 

आधाररत समाजरचनेम ळे असमथथ ठरतात. त्याम ळे द िंगावर आधारीत समाजरचनेत बद  
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होणे गरजेचे आहे. तेंव्हा सवथच के्षत्रात होणार द िंगभाव थािंबे . अथाथत द िंगभा      आधारे 

होणारे दस्त्रयािंवमचे शोषण थािंबे  व सत्ताम  क समाजाची दनदमथती होई . वरी  

दववेचनावरून हे स्पष् आह े की, द िंगभावाच्या आधार े होणार े दस्त्रयािंचे शोषन दवदवध 

स्वरूपाचे आहे.  

 

                

१.                          

 

४.५ स्त्रीवाद 

 

स्त्रीवाद हा स्त्री स्वातिंत्र्याचा उद्घोष करणारा एक राजकीय दृदष्कोन आहे. स्त्रीवाद ही एक 

तत्व प्रणा ी आहे, ऐदतहादसक का िमािंमध्ये दस्त्रयािंना दास्यत्व दकिं वा द य्यमत्व का व कसे 

प्राप्त झा े याची कारणमीमािंसा करणे आदण या दास्य दनवारणाथथ चळवळ उभारणे हे 

स्त्रीवादाच्या कके्षत येते. शोषण दवरदहत समाजाची दनदमथती करणे हे स्त्रीवादाचे ध्येय आहे. 

या अथाथने स्त्रीवादी  ढा हा मानवम क्तीचा  ढा आहे. प रुषािंच्या जोडीने दस्त्रयािंचा समतेचा 

धर े ा आग्रह म्हणजे स्त्रीवाद. समान सिंधी, समान हर्कक, समान दजाथ, समान स्वातिंत्र्ये, ह े

स्त्रीवादाचे ब्रीद वार्कय आहेत. त्यम ळे स्त्रीवाद हा ए   गी दृदष्कोन नाही तर त्यामध्ये अनेक 

प्रवाह आहेत याती  प्रत्येक प्रवाह काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर उदय पाव ा त्याने स्त्री 

प्रश्नावरी  सैद्धािंदतक बाजू अदधक समदृ्ध के ी. या प्रवा  ने दवकदसत के े ा द िंगभाव, 

 ैंदगकता, दपतसृत्ता यासारख्या सिंकल्पनािंच्या आधारे राज्यव्यवस्था, अथथव्यवस्था, 

समाजव्यवस्था,  धमथ, दवकास प्रदिया, ज्ञान दनदमथती, क ा इ. दवषयाचे नवे दवशे्लषण के े 

गे े.  

 

दस्त्रयािंच्या हर्ककासाठी झगडणाऱ्या सवथ चळवळींना स्त्रीवादी चळवळ म्हट े पादहजे असे 

बहुतािंश पाीात्य स्त्रीवादी इदतहासकारािंची भूदमका आहे स्त्रीवादी दवचार प्रवाहािंचा इदतहास 

पादहल्यास त्या काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर उदया ा आल्या, जोमाने बहरल्या आदण 

काही काळानिंतर मिंदावल्या असे ददसते. म्हणूनच स्त्रीवादी इदतहासकारािंनी या टप्प्यािंचे 

वणथन स्त्रीवादी चळवळीती   ाटा असे के े आह.े स्त्रीवादाची पदह ी  ाट एकोणदवसाव्या 

शतकाच्या उतराधाथत  व दवसाव्या शतकाच्या प्रारिंभीच्या दशकािंमध्ये दवकदसत झा ी. 

स्त्रीवादाची द सरी  ाट १९६० ते १९८० या दशकािंमध्ये अदतशय जोरकसपणे व 

प्रभावीपणे उसळ ी. स्त्रीवादाची दतसरी  ाट १९९० मध्ये दवकदसत झा ी आदण 

आजतागायत अदस्तत्वात आह.े असे स्त्रीवादी अभ्यासक मानतात.  

 

आपली प्रगती तपासा  

१) स्त्रीवाद म्हणजे काय स्पष् करा?  
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४.६ स्त्रीवादी चळवळीची पहहली लाट   

 

स्त्रीवादी चळवळीची पदह ी  ाट ही पादीमात्य जगातात एकोदणसाव्या शतकाच्या 

उत्तराधाथत आदण दवसाव्या शतकाच्या स रुवा  च्या दशकामध्ये प्रभावी झा ी.  स्त्रीवादी 

चळवळींचा हा टप्पा म ख्यत्वे दस्त्रयािंना मू भूत कायदेशीर हर्कक दमळवून देययाकररता उभ्या 

रादह ेल्या स्त्रीवादी चळवळीने स रु झा ा. या का ििंडात दस्त्रयािंमध्ये सवां क्षमता असताना 

देिी  व्यवसाय आदण राजकारणाच्या के्षत्रात द यमत्व होते. दस्त्रयािंचे दवश्व केवळ घराप रते 

मयाथददत आह,े असी साधारण समाज धारणा होती. दस्त्रयािंकडे केवळ वस्तू म्हणून 

पाहययाची समाज प्रवतृ्ती असल्याम ळे स्त्री दववाहाप वी वदड ािंची दववाहानिंतर पतीची 

मा मत्ता म्हणून दतच्याकडे पादह े जात असे.  या काळात पश्यात्या राष््ािंमध्ये दस्त्रयािंना 

मतदानाचा अदधकार नसल्याने त्यािंना द य्यम दजाथचे नागररक मान े गे े. या सवां प्रश्नाचा 

उदय भािंडव ी समाजाच्या उदायातून दनमाथण    ेल्या समाज व्यवस्थेतून व 

आध दनकीकरणाची गरज म्हणून झा ा. सरिंजामी समाजातून भािंडव ी समाजात होत 

अस ेल्या             स्त्री आदण दस्त्रयािंचे दवश्व याची दचदकत्सा घडून आण ी. याच 

काळात उदया ा आ ेल्या समता, स्वतिंत्र्य व बिंध ता या दवचाराच्या प्रभावातून स्त्री 

प्र  कडे पाहययाची नवीन दृष्ी दवकदसत झा ी. य रोदपयन प्रबोधनातून उदया ा आ ेल्या 

नवीन दवचार प्रवाहािंनी स्त्रीप्रशानाची चचाथ घडून आण ी.   

 

समाजशास्त्रज्ञ रोबेटी हॅदमल्टन यािंनी म्हटल्याप्रमाणे ‘सरिंजामशाही ते भािंडव शाही या 

दस्थत्यिंतराचा काळ हा दस्त्रयािंच्या दजाथती  ठळक बद ाचा आरिंभ दबिंदू म्हणता येई .’ 

याचा पररणाम म्हणून पाीात्य जगतात अनेक मानवतावादी दवचार प्रवाहाचा उदय घडून 

आ ा. या दवचार प्रवाहािंनी दस्त्रयािंकडे बघययाची पारिंपाररक दृष्ी बद ययाकररता पोषक 

वातावरण दनमाथण के े. त्याम ळे या काळाती  उदारमतवादी, मार्कसथवादी, अदस्तत्ववादी इ. 

प्रम ि दवचार प्रवाह स्त्रीप्रश्नाना प्राधान्य देत दस्त्रम क्तीचा दवचार मािंड ा.   

 

४.६.१  उदारमतवादी स्त्रीवाद (Liberal Feminism): 

व्यक्ती स्वतािंत्र्य हा उदारमतवादी दृदष्कोनाचा पाया आहे. उदारमातावाद्यािंच्या मते, 

‘स्त्रीशोषण समाजाच्या पारिंपारीकतेबरोबरच स्त्री ा समान सिंधी, दनणथय घेययाचे स्वातिंत्र्य, 

        अदधकार, कायदेशीर हर्कक आदण अत्याचारापासून प रसेे सिंरक्षण नसल्याम ळे 

होते.’ साहदजकच दस्त्रयािंची पारिंपाररक बिंधनातून म क्ती झा ी व त्या स्वतिंत्र वतृ्तीच्या बनल्या 

म्हणजे आत्मदनभथर झाल्या म्हणजे िऱ्या अथाथने स्त्रीम क्ती घडून येई  असे 

उदारमतवाद्यािंना वाटते. व्यक्तीचे दहत साध्य करययासाठी राज्यसिंस्था, समाजव्यवस्था, 

रूढी, परिंपरा, धमथ यािंचे कमीत कमी दनयिंत्रण व्यक्तीवर असावे असे उदारमतवादाने मान े 

आहे. त्याम ळे सामादजक दनबांधािंम ळे ग्रास ेल्या स्त्री जीवनाकडे सहादजकच उदारमतवादी 

दवचारविंतािंचे  क्ष गे े. 

 

उदारमतवादी हवचार प्रवाहाचे वैहशष््टये:  

• न्याय व्यवस्थेत बद  व्हावा म्हणून सिंघषथ उभारणे.  
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• स्त्री ा व्यक्ती म्हणून आप ी भूदमका ठरदव   चे प रुषा इतकेच         आहे असे 

मानण .  

• समान हर्ककासाठी व जाचक दनबांधापासून स टका हवी यासाठी आग्रह धरणे   

 

अठराव्या शतकात भािंडव शाहीच्या उदयानिंतर क ट िंब ह ेआदथथक घटक म्हणून हळूहळू नष् 

पाव े स्त्रीने दशक्षण घेत े पादहजे मात्र उत्तम ग्रदहनी व माता हेच ध्येय उराशी बाळग े 

पादहजे, ती नवऱ्याची सहचारी अस ी पादहज,े असे स्त्रीत्वाचे आदशथ त्याकाळात प्रसतृ 

झा े होते. स्त्री ही नाजूक, हळवी, अदववेकी असते तर प रुष हा कणिर, दववेकी असतो, 

अशी कप्पेबिंद मािंडणी त्या काळात के ी जात होती. मेरी वोल्टनस्िाफ्ट, जॉन स्ट अटथ दम  

व हॅररएट टे र यािंनी या साचेबिंद प्रदतमािंदवरुद्ध जोरदार आवाज उठव ा. 

 

मरेी वोल्टनस्राफ्ट यािंनी द दह े ा 'ए हहहण्डीकेशन ऑफ हद राईट्स ऑफ वूमन' 

(१७९२) हा उदारमतवादी दवचारधारतेी  आद्य ग्रिंथ होय. मेरी वोल्टनस्िाफ्ट यािंनी स्त्री 

स्वातिंत्र्याचा व स्त्री-प रुष समतेचा जोरदार प रस्कार के ा. त्यािंच्या दवचारािंचे शदक्तस्थान 

म्हणजे स्त्री ही दतचा पती व म  े यािंची ग  ाम असू नये; ती दनणथयक्षम झा ी पादहजे आदण 

यासाठी दत ा प रुषाप्रमाणे नागररकत्वाचे अदधकार दमळा े पादहजेत हे दतने जोरकसपणे 

मािंड े.  

 

जॉन स्ट अटथ हमल व हरॅीएट टेलर या दोघािंनी ही स्त्री -प रूषािंना  सारिेच दशक्षण दद े 

पादहजे तसेच स्त्री ा प रुषाच्या बरोबरीने नागरी हर्कक व आदथथक सिंधी दमळा ी पादहजे 

अशी भूदमका घेत ी. जॉन स्ट अटथ दम चा 'द सब्जेर्कशन ऑफ वूमन' (१८६९) हा ग्रिंथ 

उदारमतवादी स्त्रीवादाती  महत्वाचा ग्रिंथ म्हणून गण ा जातो. पत्नी व माता म्हणून 

दस्त्रयािंना कराव्या  ागणाऱ्या कामािंमध्ये दस्त्रयािंची बहुतािंशी शक्ती व वेळ िची होतो बौदद्धक 

कामे करययासाठी  ागणारी उसिंत व एकाग्रता ही सततच्या कामाम ळे दस्त्रयािंकडून दहरावून 

घेत ी जाते. दववाह हा स्त्री प रुषािंमध ा म क्त असावा दस्त्रयािंना घटस्फोटाचा अदधकार 

असावा. दस्त्रयािंना घराबाहेर जाऊन नोकरी करययाचे स्वातिंत्र्य असावे. अशी भूदमका दम ने 

घेत ी. यासाठी त्याने ठामपणे क टिंबदनयोजनाचा प रस्कार देिी  के ा. मदह ािंना 

मतदानाचा अदधकार दम     म्हणून १८६७ मध्ये दवधी मिंडळाचा सदस्य असताना त्याने 

दवदधमिंडळात दब  सादर के े, मात्र ते फेटाळ े गे े. दम च्या मते ‘प रुषाच्या बरोबरीने 

दस्त्रयािंचे अदधकार नाकार े जावेत असे कोणतेही सबळ कारण नाही.’ मात्र परिंपरा आदण 

प रुषी वचथस्वाच्या रट्ेयाम ळे दस्त्रयािंच्या अदधकारािंची गळचेपी होत असते.   

 

मेरी वोल्टनस्िाफ्ट, दम  व टे र यािंच्या दवचारदवश्वाती  स्त्री ही प्राम ख्याने मध्यम वगीय 

दववादहत स्त्री होती. ही एकपरीने त्यािंच्या दवचारािंची मयाथदा होती या काळाती  कामगार 

वगाथती  दस्त्रयािंची पररदस्थती अदतशय शोचनीय होती, मात्र त्या दवषयाचा दवचार त्यािंच्या 

 ेिनात आ ा नाही. एकोदणसाव्या शतकात एदम ी डेदव्हड, फ् ोरने्स नाईटेंग , फ्रादन्सस 

पॉवर कॉ , जोसेफाईन बट र, दमद सेंट गॅरटे फॅसेट या दस्त्रयािंनीही स्त्री स्वातिंत्र्याचा 

जोरदार प रस्कार के ा. 
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एकूणच उदारमतवादी दवचार प्रवाहा ा प रुषािंच्या बरोबरीने राजकीय व सामादजक 

हर्ककासाठी दस्त्रयािंची एकजूट तसेच भािंडव शाही ा धर्कका न  ावता त्या चौकटीतच 

समान अदधकार दमळवून स्त्रीम दक्तचा दवचार अदभपे्रत आहे. याचे फद त म्हणजे ‘साफे्रजेट 

आिंदो न’ होय. हे आिंदो न उदारमतवादी दवचाराचे पदह े अपत्य म्हणून ओळि े जाते.  

 

या दवचार प्रवाहाचा प्रभाव भारतीय स्त्रीस धारणा चळवळीवर देिी  पड े ा ददसून येतो. 

प्रारिंदभक काळाती  भारतीय स्त्री स धारणावाद्यानी सती पद्धती, दवधवा प नदवथवाह, 

बहुपत्नीत्व, दस्त्रयािंचा वारसा हर्कक, स्त्रीदशक्षण या म ख्य प्रश्नािंच्या अन षिंगाने दस्त्रम क्तीचा 

दवचार मािंड ा. एकूणच उदारमतवादी दवचार प्रवाहाने दस्त्रयािंचा मतदानाचा हर्कक, 

दशक्षणाचा हर्कक, वारसा हर्कक, सिंतती दनयमनाचा हर्कक या प्रम ि मागययाच्या आधारे 

जगभरात  ढे उभे के े े ददसून येतात.  

 

४.६.२ मार्कसथवादी  स्त्रीवाद (Marxist Feminism): 

का थ मार्कसथ आदण फे्रडररक एिंगल्स यािंच्या समाजवादी दवचारािंच्या पे्ररणेने जगभराती  

स्त्रीवादी दवचाप्रवाहािंमध्ये समाजवादाच्या वैचाररक भूदमकेतून उदारमतवादी स्त्रीवादी 

दवचारधारतेी  उदणवािंची दचदकत्सा करून स्त्री शोषणाच्या दवदवध सिंस्था आदण  दवचार 

यािंच्या दवरुद्ध उभ्या रादह ेल्या चळवळींना मार्कसथवादी स्त्रीवादी दवचार प्रवाह सिंबोध े 

जाते.  मार्कसथवाद्यािंच्या मते ‘शासन सिंस्था ताब्यात घेऊन उत्पादनाच्या सवथ सिंसाधनावर 

सामादजक मा की प्रस्थादपत करून केवळ समाजवादी स्त्रीम दक्तवादी दवचार प्रवाह 

दवकदसत होई  असे नाही, तर त्या ा जोडून धमाथचा पगडा व त्यातून तयार झा ेल्या 

मानदसकता, प रुष प्रधानता या दवरुद्ध आदथथक, सामादजक, राजकीय  ढ्यात दस्त्रयािंनी 

हातात हात घा ून  ढ े पादहजे तरच स्त्रीचे स्त्री म्हणून होणार ेशोषण बिंद होई .’   

     

छाया दातार यािंनी समाजवादी स्त्रीवादी दवचार प्रवाहाचे तीन प्रवाह अधोरदेित के े आहेत.  

१) काल्पदनक समाजवादी दवचार प्रवाह  

२) शास्त्रीय समाजवादी दवचार प्रवाह  

३) समाजवादी स्त्रीम क्तीवादी दवचार प्रवाह  

 

या तीन प्रवाहाच्या माध्यमातून जगभराती  मार्कसथवादी स्त्रीवादी दवचार परिंपरनेे स्त्री 

शोषनाच्या दवरुद्ध  ढा ददल्याचे अधोरदेित के े आहे. स्त्रीवादाच्या पदहल्या  टेती  या 

परिंपरतेी  काल्पदनक (स्वप्नाळू) समाजवादी दवचार प्रवाहाती  दवचारविंत फ ररअर, सॉ िं 

दसमा,ँ रॉबटथ  ओवेन तसेच दवल्यम थॉम्प्सन, अॅना व्ही र, यािंनी स्त्री प्रश्नाच्या सिंदभाथत 

मौद क दवचारमिंथन के े.  

 

मार्कसथवादी स्त्रीवा   च्या भािंडव शाही ही मू भूतपणे शोषक सत्तासिंबिंधािंवर आधार े ी 

आहे. या दसद्धािंताचा उपयोग करून द िंगभाव सत्तासिंबिंध आदण समाजाती  उत्पादनाच्या व 

प नरुत्पादनाच्या प्रदियेत दस्त्रयािंचे होणार े शोषण याचे दवशे्लषण के े आहे. ‘वगथ’ हा 

मार्कसथवादी स्त्रीवाद्यािंना दस्त्रयािंना द य्यम स्थान प्रदान करणारा प्रम ि घटक वाटतो. 
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भािंडव शाही समाज व्यवस्था दनमाथण होयया अगोदर हे शोषण दपतसृते्तच्या माध्यमातून 

घडत होते, असी मार्कसथवादी स्त्रीवाद्यािंची धारणा आहे.  

 

फे्रडररक एिंगल्स याचा 'द ओररदजन ऑफ द फॅदम ी, प्रायव्हेट प्रॉपटी अडँ द 

स्टेट'(१८४५) हा मार्कसथवादी स्त्रीवादी दवचारधारतेी  महत्त्वचा ग्रिंथ मान ा जातो. एिंगल्सने 

या प स्तकािंत ऐदतहादसक भौदतकवादाच्या आधार ेस्त्रीयािंचे शोषण हे दनसगथदत्त नसून त्यािंचे 

का िमात क ट िंबसिंस्था, िाजगी मा मत्ता व राज्यसिंस्था यािंच्या उदया बरोबरच कसे स रु 

झा े याची मीमािंसा के ी. म्हणून वगथ व्यवस्थेचे उच्चटन झाल्यावरच स्त्रीचे प रुषािंवरी  

आदथथक पराव िंदबत्व नष् होई  आदण पे्रम सिंबिंधावर आधार े े वैवादहक सिंबिंध स्त्री-

प रुषािंमध्ये दनमाथण होती , असा त्याचा दवश्वास होता. अथाथत पारिंपाररक समाज 

व्यवस्थेच्या जोिडातून म क्त होययाकररता दस्त्रयािंचे प रुषावरी  अव िंदबत्व नष् होणे गरजेचे 

आह.े म्हणजे दस्त्रयािंकडे दनणथय स्वातिंत्र्य येई . दनणथय    तिंत्र्यातून द िंगभाव    ण  ा 

आळा बसे . हे मार्कसथवादी स्त्रीवाद्यािंचे पदहल्या  ाटेती  दवशे्लषण स्त्रीवादा    प ढी  

काळाती  चळवळीसाठी महत्वाचे होते.  

 

भािंडव ी समाजात क ट िंब सिंस्थेच्या अिंतगथत दस्त्रया जी प नरुत्पादक श्रम करतात त्यािंना 

कोणत्याही प्रकारचे मूल्य दमळत नाही. प नरुत्पादक श्रम म्हणजे स्वयिंपाक करणे, कपडे 

ध णे, म  ािंना जन्म देणे, त्यािंचे सिंगोपन करणे इ. कामाचा यात समावेश होतो. या श्रमा ा 

क ट िंबात अन त्पाददत श्रम सिंबोध े जातात. मात्र बाजारपेठेत या कामािंच्या दवस्ताररत 

स्वरुपाकररता वेतन दमळते. उदा. नदसांग, पररचाररका, दशदक्षका, टिंक ेदिका ही कामे, 

तसेच य द्धजन्य पररदस्थती मध्ये दस्त्रयािंकडे कामगारािंचे रािीव फौज म्हणून बदघत े जाते. 

यािंचे बाजारपेठेत दनदीत मूल्य आहे.  

 

दस्त्रया घरामध्ये स्वयिंपाक, स्वच्छता, अपत्य सिंगोपन ही कामे करतात ते त्यािंना बाजारपेठेत 

दवकता येत नाहीत. जोपयांत या कामाचे सामादजकरीत्य उत्तरदादयत्व घेत े जात नाही, 

तोपयांत दस्त्रयािंचा सावथजदनक के्षत्राती  प्रवेश होणे कठीण आहे. स्वयिंपाक, स्वच्छता, 

अपत्यसिंगोपन ही कामे सावथजदनक रीतीने के ी गे ी म्हणजे स्त्रीकडे परोपजीवी म्हणून 

बघणे बिंद होई  आदण दतची सामादजक प्रदतष्ठा वाढे . असे मागाथरटे यािंनी       मािंड े 

आह े. 

 

मार्कसथवादी स्त्रीवाद्यािंनी मािंड े ा द सरा महत्त्वाचा म द्दा हा घरकामाच्या वेतनाचा होता. 

मॅरीअरोसा डा ा कोस्टा व स ेम जेम्स या दोन मार्कसथवादी स्त्रीवाद्यािंनी घरकामाच्या 

वेतनाचा म द्दा जोरकसपणे मािंड ा. दस्त्रया घरी जे काम करतात ते बाजारपेठेत दवकता येत 

नस े तरी त्या कामाम ळे बाजारपेठेत अदतररक्त मूल्य दनमाथण होते. अथाथत वरकड दनमाथण 

होते. त्याम ळे दस्त्रयािंना घरकामाच्या मोबदल्यात वेतन द्याय ा हवे अशी त्यािंची मागणी 

होती. 

 

मार्कसथवादी स्त्रीवाद्यािंनी मािंड े ा दतसरा महत्त्वाचा म द्दा म्हणजे समान कामासाठी समान 

वेतन. जागदतक बाजारपेठेत एकाच कामासाठी स्त्री-प रुषािंना वेगवेगळे वेतन दमळते 

ज्यावेळेस स्त्री सावथजदनक के्षत्रात काम करते त्यावेळी दशदक्षका, पररचाररका, कारकून, 
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स्वयिंपाकी, दशवणकाम अशी बायकी कामे त्यािंना दमळतात घराप्रमाणेच बाहेर त्यािंचे काम 

कमी महत्त्वाचे मान े जाते आदण प रुषािंच्या त  नेत त्यािंना कमी वेतन दद े जाते. बहुतािंशी 

दस्त्रया असिंघटीत के्षत्रात काम करीत असल्याम ळे प रुषािंच्या त  नेत एकाच कामाकररता 

दस्त्र      कमी वेतन दद े जाते. याचे प्रम ि कारण द िंगभाव आहे. द िंगभाव धारनेम ळे 

दस्त्रयािंचे समाजाती  द य्यमस्थान त्यािंना प रुषािंच्या त  नेत कमी मोबद ा दमळययाकररता 

कारणीभूत आह.े    

 

एकूणच स्त्रीवादाच्या पदहल्या  ाटेती  मार्कसथवाद्यािंनी प्रम ख्याने वगथ धारणेच्या अिंतगथत 

स्त्रीप्रश्नाची उक  करययाचा प्रयत्न केल्याम ळे दस्त्रयािंच्या मूल्य दवरदहत कौट िंदबक श्रमा ा 

मूल्य प्राप्त करून देयया पयांत के ा. त्यम ळे द िंगभावाच्या अन षिंगाने इतर महत्वाच्या 

प्रश्नाकडे त्यािंचे द  थक्ष झा े.     

 

४.६.३ अहस्तत्ववादी स्त्रीवाद (Existentialist Feminism): 

स्त्रीवादाची पदह ी  ाट ओसरत असताना दसमा ँ दद ब व्हा या दवदूशीचे 'द सेकिं ड सेर्कस' 

(१९४९) ह े प स्तक प्रकादशत झा े. या प स्तकाने द िंगभाव जदनत स्त्री प्रश्नाची वेगळी 

मािंडणी के ी त्याम ळे स्त्रीवादी दवचारधारतेी  हे अदभजात प स्तक मान े जाते. दवद्य त 

भागवत म्हणतात, ‚ब व्हाने स्त्रीत्वाची व्याख्या दतच्या शारीररक कायाथशी आदण सनातन 

स्त्रीत्वाशी जोडून करययाचे नाकार े. स्त्री ही प रुषा प्रमाणेच स्वायत्त, स्वतिंत्र व दनदमथतीक्षम 

माणूस आहे यावर भर देताना दतने अदस्तत्ववादी दृदष्कोनातून पदह े.‛ ब व्हाच्या मते, 

प रुषािंच्या सिंदभाथत स्त्री ‘द अदर’ होते. त्याम ळे प रुषास कताथ व सजथनशी  द    

समाजाकडून बहा  के ा जातो. त्याम ळे स्त्रीच्या वाट्या ा दनदष्ियता येते. 

दववाहसिंस्थेच्या माध्यमातून सामादजकरण व सिंस्कृतीकरण प्रदिया घडत असल्याम ळे 

द िंगभाव व्यवहारा ा चा ना दमळते, त्याम ळे ब व्हाने दववाहसिंस्थे ऐवजी स्त्री-प रुषािंचे माणूस 

म्हणून एकत्र येणे महत्वाचे मान े आहे. दस्त्रयािंना  मातृत्वाची दनवड करययाची सिंधी 

दमळाय ा हावी, असे ब व्हा यािंना वाटते.  

 

स्त्री ही प रुषाच्या इतकीच सचेत जादणवे सकट जगणारी स्वयिंभू व्यक्ती आहे, हे आता 

प रुषाने ओळि े पादहजे असे ब व्हा यािंनी ठामपणे मािंड े, हे दवशेष! कारण स्त्रीवादी 

चळवळीची पदह ी  ाट या काळात ओसर ी होती आदण स्त्रीवादी चळवळी   द सरी  ाट 

क ठे ददसत नव्हती. स्त्री दह स्वतःची प्रदतमा स्वतः घडवययात समथथ आहे; कारण स्त्रीत्वाचे 

म्हणून काहीच शाश्वत असे सारतत्त्व आदस्तत्वात नाही. स्त्रीने घराबाहेर पडून काम के े 

पादहजे. यातूनच स्त्री ा स्वतःचे भदवतव्य स्वतः घडदवता येई  असा  शावाद दतने प्रकट 

के ा आह.े 

 

प रुषी वचथस्वातून स्त्रीप्रदतमा दवभक्त करययाकररता दस्त्रयािंनी स्वतः होऊन प ढाकार घ्यावा 

असी अस्तीत्ववादी स्त्रीवाद्यािंची धारणा होती. प्राम ख्याने हा दवचार स्त्रीवादाच्या पदहल्या व 

द सऱ्या  ाटेती   द वा ठर ा.  

 

अपाली प्रगती तपासा  

१) स्त्रीवादाच्या पदहल्या  ाटेचे दवशे्लषण करा? 



   

 

आध दनक जगाच्या इदतहासाती  म क्ती चळवळी 

 

 

52 

२) जॉन स्टूआटथ दम  यािंचे उदारमतवादी स्त्रीम क्ती चळवळीती  योगदान स्पष् करा?  

 

४.७ सारािंश  

 

स्त्रीवादाच्या पदहल्या  ाटेती  दवदवध दवचार प्रवाहाने दवकदसत के ेल्या दवचार दवश्वातून 

द िंगभाव धारणेतून होणा    स्त्री शोषणा ा वाचा फोडययाचे काम के े आदण त्यातून 

म क्तीचा मागथ शोधययाचा प्र    के ा. या का ििंडाती  स्त्रीवाद्यािंनी प्राम ख्याने द िंगभाव व 

द िंगभाव आधाररत समाज रचनेत बद  करययाकररता पाउ  उच  े. तत्का ीन 

समाजचा प्रम ि दवचार असणाऱ्या वैचाररक भूदमकािंच्या माध्यमातून स्त्री प्रश्ना ा वाचा 

फोडययाचे कायथ के े. या काळाती  उदारमतवादी, मार्कसथवादी व अदस्तत्ववादी दवचार 

धारणेच्या अिंतगथत दस्त्रयािंच्या समाजाती  द य्यमत्वाची दचदकत्सा घडवून आण ी. 

दस्त्रयािंच्या द य्यामत्वाची कारणदममािंसा करताना वरी  दवचार प्रवाहातून दपतसृत्ता, प रुषी 

वचथस्व त्याच बरोबर सामादजक चा ीरीती, प्रथा - परिंपरा, धमथ, सिंस्कृती आदद सामादजक 

सिंस्थाच्या माध्यमातून होणाऱ्या द िंगभाव जदनत व्यवहाराची उक  करययाचा प्रयत्न के ा. 

या का ििंडाती  स्त्रीवादी चळवळीचा म ख्य हेतू दस्त्रयािंना मतदानाचा अदधकार प्राप्त करून 

देययाचा असल्याम ळे या चळवळींना ‘साफे्रजेट आिंदो न’ असे सिंबोध े जाते.      

 

एकूणच स्त्री ा मा मत्ता धारण करययाचा अदधकार अस ा पादहजे, मतदानाचा अदधकार 

अस ा पादहजे, दत ा स्वातिंत्र्याचा अदधकर अस ा पादहजे आदण त्यासाठी कायद्यात 

स धारणा करययाचे धोरण  अव िंदब े गे े पादहजे. तसेच दस्त्रयािंना गहृ कामाचा मोबद ा 

दमळा ा पादहजे. दियािंचे व्यदक्तमत्व प रुषी वचथस्वातून म क्त झा े पादहजे या कररता 

कायदेशीर पद्धतीने  ढे  उभार े गे े.  

 

याचाच पररणाम म्हणून USA मधी  ‘राष््ीय अमेररकन मदह ा मतादधकार सिंघ’ 

(National American Women’s Suffrage Associatio) या सिंघटनेच्या माध्यमातून 

उभार ेल्या मतादधकार  ढ्याचे फद त १८६९ मध्ये, स  प्रथम वायोदमिंग राज्यात 

मदह ािंना मतादधकार दमळा ा. याचे पडसाद हळूहळू य रोदपयन जगतात उमटाय ा  ाग े 

१८९३ मध्ये न्यूझी िंड हे प रुषािंच्या बरोबरीने दस्त्रयािंना मतदानाचा अदधकार देणार े

जगाती  पदह े राष्् बन े. तरीदेदि    रोपाती  बहुतािंशी राष््ािंमध्ये स्त्रीवादाच्या 

पदहल्या  ाटेच्या उत्तराधाथपयांत दस्त्रयािंना मतदानाचा अदधकार दमळा ा नव्हता. या 

का ििंडात भारत व भारतासारख्या नव  ोकशाही राष््ािंनी दस्त्रयािंना घटनात्मक 

तरत दींच्या मा  मातून मतदानाचा व समानतेचा अदधकार बहा  के ा.  

 

४.८ प्रश्न  

 

१)  द िंगभाव सिंकल्पनेचा अथथ स्पष् करा? 

२)  द िंगभावाचे स्वरूप दवषद करा?  



 

 

स्त्रीवादी चळवळीची पदह ी  ाट 
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३)  स्त्रीवादी चळवळीती  पदहल्या  ाटेती  उदारमतवादी दवचारविंतािंच्या योगदानाची 

चचाथ करा?   

४)  स्त्रीवादी चळवळीती  पदहल्या  ाटेती  वैचाररक भूदमकािंचे मूल्यमापन करा?  

५)  मार्कसथवादी स्त्रीवादी दवचाराची चचाथ करा? 

 

४.९ सिंदभथ  

 

१.  भसीन कामा ा, (अन . श्र ती तािंबे), द िंगभाव समजून घेताना,  ोकवाङ्मय गहृ, म िंबई, 

२०१०.  

२.  भागवत दवद्य त, स्त्रीवादी सामादजक दवचार, डायमिंड प्रकाशन प णे. 

३.  साळ िंिे अ. ह., दहिंदू सिंस्कृती आदण स्त्री,  ोकवाङ्मय गहृ, म िंबई. 

४.  वािंब रकर जास्विंदी, इदतहासाती  नवे प्रवाह, डायमिंड प्रकाशन, प णे, २०१४.   

५.  दसमा ँ दद बोव आ, (अन . करून गोि े), द सेकिं द सेर्कस, पद्मगिंध प्रकाशन, प णे, 

२०१०.  

६. स मिंत यशविंत, स्त्रीवाद : उदारमतवादी आदण मार्कसथवादी/समाजवादी, 

दमळूनसाऱ्याजणी, मे १९९९.  

७)  महाजन जयश्री, दस्त्रया आदण द िंगभाव, अथवथ प्रकाशन, जळगाव, २०१२.  

८)  भोस े नारायण, जात वगथद िंगभाव इदतहास मीमािंसा, अथवथ प्रकाशन, जळगाव, 

२०१७.  

 

 

 

***** 
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  ५   
स्त्रीवादी चळवळीची दुसरी लाट 

 

घटक रचना  

५.०  उदद     

५.१  प्रस्तावना  

५.२  पार्श्वभूमी   

५.३  जहाल स्त्रीवाद  

५.३.१ जमवल दिअर 

५.३.२ शलुादमथ फायरस्टोन 

५.३.३ केट दमलेट 

५.४  मनोदवशे्लषणात्मक स्त्रीवाद 

५.५  समाजवादी स्त्रीवाद 

५.५.१ ज्यदुलएट दमचेल 

५.५.२ हायडी हाटवमन 

५.५.३ आयररश याांग 

५.६  काळा स्त्रीवाद 

५.७   पयाववरणवादी स्त्रीवाद 

५.८   साराांश  

५.९   प्रश्न  

५.१० सांदभव  

 

५.० उद्दि    

        

१.  दलांगभाव चळवळीचा  दवद्यार्थयावना पररचय करून देणे.  

२. स्त्रीवादी चळवळीच्या दसुऱ्या लाटेच्या उदयाची करण मीमाांसा करणे. 

३. इ.स. १९६० नांतरच्या स्त्रीवादी चळवळींचा अभ्यास करणे. 

 

५.१ प्रस्तावना  

 

दवसाव्या शतकाच्या मध्यात स्त्रीवादाची पदहली लाट मांदावली, दसुऱ्या महायदु्धातील 

दस्थत्याांतराचा प्रभाव स्त्रीवादी चळवळीवर देखील पडला. या पार्श्वभूमीवर स्त्रीवादी 
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चळवळीची दसुरी लाट १९६० ते १९८० या दोन दशकात दवकसादसत झाली. 

स्त्रीवादाच्या पदहल्या लाटेने दस्त्रयाांना दशक्षणाचा व मतदानाचा अदधकार प्राप्त करून 

देण्यावर लक्ष कें दित केले होते; तर दसुऱ्या लाटेत दस्त्रयाांच्या खाजगी आयषु्यातील पैलू 

अदतशय सखोलपणे राजकीय आहेत, हे मानणाऱ्या दवचारवांताांनी स्त्री-परुुष समतेचा आदण 

लैंदगक स्वातांत्र्याचा परुस्कार केला. यरुोदपयन जगतात दसुऱ्या महायदु्धाच्या समाप्ती नांतर 

दस्त्रयाांच्या भूदमकाांम    बदल घडून आला. या कालखांडातील त्याांच्या जवाबदऱ्या पनुः 

परुुषाांकडे गेल्या. बहुमताांशी स्त्रीयाांना आपल्या   क    गमवाव्या लागल्या. त्यामळेु दस्त्रयाांचे 

नोकरीतील प्रमाण देखील घटले. स्त्रीयाांनी            परुुषी          ल्या      

                                              या काळातील समाज           . 

 

अमेररकन दस्त्रयाांच्या सांदभाव   दवचार केला असता १९६०           नोकरी         

दस्त्रयाांमध्ये ३८%                दक्षका,                                          

             . त्यामळेु गदृहणी आदण माता म्हणून आपल्या पारांपररक जवाबदऱ्याांकडे पनुः 

परतणाऱ्या दस्त्रयाांची प्रदतदिया स्त्रीवादाच्या दसुऱ्या लाटेत ददसून येते. एकूणच दलांगभाव 

धार  तून दस्त्रयाांवर लादलेल्या गदृहणी व माततृ्वाच्या भूदमकाांच्या प्रदतकारातून स्त्रीवादाची 

दसुरी लाट उदयाला आली.   

 

प्रामखु्याने दसुऱ्या   टेचा प्रारांभ हा जहालवादी स्त्रीवादाच्या वैचाररक भूदमकेतून झाला. या 

दवचारधारचे्या बरोबरीने मनोदवशे्लषणवादी, समाजवादी, मानवतावादी व पयाववरणवादी 

स्त्रीवादी दवचार प्रवाहाां   दस्त्रयाांच्या समान हक्कासाठी व दस्त्रयाांचे साववजदनक आदण 

खाजगी के्षत्रात होणार े शोष  थाांबदवण्यासाठी लढे उभारले. या लढ्याांच्या माध्यमातून 

दपतसृत्ता व परुुषीवचवस्वाला आव्हान ददले. प्रारांभीक   ळतील दसुरी लाट ही अमेररकेत 

उदयाला आली व त्यानांतर जगभर प्रसाररत होत गेली.    

 

प्रस्ततु प्रकरणामध्ये स्त्रीवादाच्या दसुऱ्या लाटेमधील दवदवध स्त्रीवादी दवचार प्रवाहानी 

दलांगभाव   रणेदवरुद्ध ददलेली प्रदतदिया आदण त्याच्या पररणामाची चचाव करण्यात आली 

आहे. तसेच या कालखांडातील                    के्षत्रातील स्त्रीशोषणाचे        , 

             ,                                          इ.           च्या 

माध्यमातून पढेु          . तसेच         क प्रघातातून दनमावण झालेली         

                                                                

              .   

 

५.२ पार्श्वभूमी  

 

स्त्रीवादाची द ुरी लाट १९६० च्या सरुुवातला उदयास आली आदण दोन दशके दटकली. 

पदहल्या लाटेनांतर स्त्रीवादी चळवळींना आलेली मरगळ व दसुऱ्या महायधु्दानांतरची 

बदललेली सामादजक सांरचना, यातून दलांगभाव जदनत व्यवहाराांमध्ये बदल घडून आला. या 

बदलाचा पररणाम दस्त्रयाांच्या शोषणाच्या सांस्था वाढीच्या स्वरुपात झाला. स्त्रीवादाच्या 

पदहल्या लाटेने पादिमात्य जगतातील दस्त्रयाांना मतदानाचा आदण मालमते्तचा कायदेशीर 
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हक्क प्राप्त करून ददला. मात्र मतदानाचा आदण मालमते्तचा हक्क दमळाल्याने दस्त्रयाांचे 

दलांगभावाच्या आधारावर होणार ेशोषण थाांबले नाही. कुटुांब सांस्थेतील दलांगभाव, कामाच्या 

दठकाणी होणार े शोषण, पनुरुत्पादक हक्क यासारख्या समस्याांनी दसुऱ्या महायधु्दानांतर 

दवस्ततृ रूप धारण केले. त्यामळेु दसुऱ्यालाटेतील स्त्रीवाद्याांनी कौटुांदबक दहांसाचार आदण 

वैवादहक बलात्काराच्या मदु्याांकडेही जगाचे लक्ष वेधले व  त्या दवरोधात कायदेशीर लढे उभे 

केले.  

 

अमेररकन पत्रकार माशाव दलयर (Martha Lear) याांनी माचव १८६८ मध्ये न्यूयॉकव  टाइम्स 

दनयतकादलकात  "The Second Feminist Wave: What do These Women 

Want?". या मथळ्याखाली दलदहलेल्या लेखात अमेररकेतली स्त्रीवादी चळवळींकरीता 

‚स्त्रीवादाची द ुरी लाट" हा शब्द प्रयोग केला आह.े अनेक इदतहसकाराांच्या मते खाजगी व 

साववजदनक दठकाणी दलांगभावा    आधारावर होणाऱ्या स्त्रीशोषणाच्या दवरुद्ध उभ्या 

रादहलेल्या दसुऱ्या लाटेतील स्त्रीवादी चळवळींमध्ये १९९० च्या दशकात लैंदगकता व 

अश्लील प्रदशवन या मदु्याांवरून दफुळी दनमावण झाली. या मतभेदाांचे रुपाांतरण दसुरी लाट 

ओसरून दतस    लाटेच्या उदयात घडून आले.     

 

दवसाव्या शतकातील उदारमतवादी स्त्रीवाद्याांनी दस्त्रयाांच्या मतादधका  च्या पलीकडे जाऊन 

दवचार करायला सरुुवात केली. स्त्रीयाांना लैंदगक स्वातांत्र्य, सांधीची समानता व नागरी 

स्वातांत्र्य दमळ  न देण्याकररता १९६० मध्ये सांघटनात्मक बाधणीच्या गरजेतून ‘नॅशनल 

ऑगवनायझेशन फॉर वूमन’ (NOW) ची स्थापना करण्यात आली. परुुष आदण दस्त्रया 

याांच्यामध्ये सांसाधनाचे समान दवतरण झाल्याखेरीज दस्त्रयाांना लैंदगक न्याय प्राप्त होणार 

नाही, असा NOW चा तकव  होता.  ‘द फेदमदनन दमदस्टक’ या पसु्तकाच्या लेदखका बेट्टी 

फ्रायडन याांची १९६६ मध्ये NOW च्या अध्यक्ष पदी दनवड करण्यात आली.  

 

दसुऱ्या लाटेच्या स्त्रीवादी चळवळीला बेरट्ट फ्रायडन याांच्या ‘द फेदमदनन दमदस्टक’ (१९६३) 

या पसु्तकाने गदतमान केले. फ्रायडन ह्या उदारमतवादी स्त्रीवादी होत्या त्याांनी आपल्या 

पसु्तकात दपतसृते्तच्या प्रभावातून मलुगा व मलुगी असा भेद कुटुांबसांस्थेच्या सहाय्याने केला 

जातो याचे सदवस्तर दववेचन केले आहे. त्याचबरोबर त्याांनी अमेररकेतील उपनगरात 

वास्तव्य करणाऱ्या रे्श्तवणीय मध्यम वगीय दस्त्रयाांच्या समस्याांचे अध्ययन करून, दस्त्रयाांवर 

मात ृ  व पत्नीत्वाच्या भूदमका कशा लादल्या जातात याचे दवशे्लषण केले आह.े समाज 

व्यवस्थेने दस्त्रयाांचा केवळ पत्नी आदण माता म्हणून स्वीकार करावा, एवढ्या परुते मयावददत 

न राहता एक व्यक्ती म्हणून त्याांना समाजात स्थान दमळावे ही त्याांची अपेक्षा होती. त्याांनी 

या पसु्तकात जादहरात उद्योग आदण दशक्षण व्यवस्थेतील दोषाांवर प्रकाश टाकत 

दलांगभावा    आधारावर होणार ेदस्त्रयाांचे शोषण अधोरदेखत केले आहे. या पसु्तकाने सांपूणव 

यनुायटेड स्टेट्स ऑफ अमेररकेतल्या दस्त्रयाांच्या समस्याांना वाचा फोडण्याचे काम केले व 

अनेक स्त्रीवादी चळवळींना पे्ररीत केले. त्यमळेु हजारो रे्श्तवणीय मध्यमवगीय दस्त्रया 

१९६० आदण ७० च्या दशकात स्त्रीवादी चळवळीकडे आकदषवत झाल्या व स्त्रीवादाची 

दसुरी लाट अवतरली. 
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दसुऱ्या लाटेतील चळवळींचे वेगळेपण म्हणजे कायदेदवषयक उपाय योजना. या लाटेच्या 

प्रभावातून अमेररकेत अन्न आदण औषध प्रशासनाने १९६१ मध्ये गभवदनरोधक गोळ्याांना 

मांजरुी ददली. हे दस्त्रयाांच्या व्यावसाईक दवका  च्या दृष्टीने महत्वाचे पाउल ठरले. केनेडी 

प्रशासनाने मदहलाांच्या दस्थतीवर अध्यक्षीय आयोगाची स्थापना केली, ज्याच्या अध्यक्ष 

माजी फस्टव  लेडी ‘एलेनॉर रुझवेल्ट’ होत्या. दलांग असमानता आयोगाने प्र  द्ध केलेल्या 

अहवालात मदहलाांना मदत करण्यासाठी सशलु्क प्रसूती रजा, दशक्षण आदण चाांगल्या बाल 

सांगोपनाची दशफारस करण्यात आली आहे. ‘वूमन स्राइक फॉर पीस’ नावाच्या सांघटनेने 

१९६१ मध्ये ५०,००० मदहलाांना आदण्वक बॉम्ब आदण दूदषत दधुाच्या दवरोधात आांदोलन 

करण्यासाठी एकत्र केले. 

 

आपली प्रगती तपासा  

१) स्त्रीवादाच्या दसुऱ्या लाटेच्या उदयाची कारण दममांसा करा?  

 

५.३  जहाल स्त्रीवाद (Radical Feminism) 

 

पदहल्या लाटेतील उदारमतवादी स्त्रीवादा दवरुद्धची प्रदतदिया म्हणून १९६० च्या दशकात 

जहाल स्त्रीवादी दवचार उदयाला आला. परुुष सते्तची कें िे नष्ट करून त्याला समाांतर अशी 

स्त्रीप्रधान कें िे दनमावण करण्यावर या दव  रधारेचा भर होता. स्त्रीवाद्याांनी स्त्रीयाांच्या समान 

ह   च्या मागणीच्या पढेु जाऊन प्रस्थादपत समाज व्यवस्थेला नकार द्यायला हवा अशी 

जहालवाद्याांची धारणा होती. दपतसृत्ता आदण परुुषी वचव   चे प्र  क असणार े ‘गभावशय 

काढा’ असा नारा या दवचारधारनेे ददला होता. परुुषसत्ताक समाज रचना सांपूणवपणे मोडून 

काढल्यादशवाय स्त्री मकु्त होणे शक्य नाही,    दवचार    प्रवाहाची पे्ररणा होती. वगीय 

सांघषावपेक्षा लैंदगक सांघषव येथे गाभ्याचा माणलेला असल्याने समदलांगी स्त्रीसहवासाचाही या 

दवचार धारनेे परुस्कार केला आहे.  

 

परुुषशाही ही दस्त्रयाांच्या द   ची यांत्रणा असून ती केवळ कुटुांब नव्हे, तर राज्य व्यव   , 

न्याय व्यव   , अथवव्यवस्था, दववाह, धमव, कला, सादहत्य, तत्वज्ञान, इ. साांस्कृदतक 

दवदवध अांगे अशा जीवनाच्या सवव  के्षत्रात व्यापून असते आदण स्त्रीच्या राजकीय, आदथवक, 

सामादजक, साांस्कृदतक, लैंदगक, भौदतक, ज्ञानात्मक व मानदसक शोषणाला कारणीभूत 

ठरते. गेल्या अनेक वषावत जहाल स्त्रीवादी दवचारधारनेे दस्त्रयाांशी दनगदडत दवदवध दवषयाांचे 

दवशे्लषण करून सामादजक दवशे्लषणामध्ये मौदलक भर घातली आहे. कला, अध्यादत्मकता, 

अन्न, पयाववरण, पनुरुत्पादन, माततृ्व, दलांगभाव, लैंदगकता, अश्लील छायादचते्र, याव्यदतररक्त 

धमव, दवज्ञान, काव्य, सादहत्य, गाणी, नतृ्य, पाककला, पयवटन, वैद्यकशास्त्र, इदतहास या 

दवषयाांची दस्त्रयाांच्या सांदभावत  पनुमाांडणी केली आह.े 

 

५.३.१ जमवल  द्दिअर:  

जमवल दिअर याांनी परुूषाांचे दस्त्रयाांवर असणार े लैंदगक वचवस्व दवशे्लदषत करताना 

समाजातील पायाभूत सते्तवर परुूषाांचे असलेले वचवस्व अधोरखेीत केले आहे. या परुुषी 
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वचव      त्या ‘परुुषप्रधान व्यव   ’ असे सांबोधतात. परुुषी वचवस्व अबादधत 

राखण्यासाठी कुटुांबात मलुाांवर योग्य सांस्कार करण्याची जवाबदारी दस्त्रयाांवर येते. 

 

जमवल  दिअर याांच्या मते, शारीररक भेदाांवर व्यदक्तरखेेचे पैलू ठरदवण्याचे कारण नाही. 

आपण शारीररकदृष््टया कमकुवत आहोत आदण भावनाप्रधान आहोत अशीच दस्त्रयाांची नेहमी 

समजूत करून ददली जाते. या सततच्या जा  वेमळेु स्त्री ही परुुषाांपेक्षा नेहमीच दयु्यम  

ठरदवली जाते.  

 

५.३.२  शुलाद्दमथ फायरस्टोन: 

शलुादमथ फायरस्टोन या दवदषुीने 'द डायलेदक्टक ऑफ सेक्स' (१९७०) या पसु्तकामध्ये 

दपतसृत्ताक व्यवस्थेचे सखोल दवशे्लषण केले आह.े  फायरस्टोन याांच्या मते, ‘स्त्री व परुुष 

जगातील आद्य वगव आहेत आदण त्याांच्यातील सांघषव अदधक मूलभूत आहे. दस्त्रयाांच्या 

शोषणाचे मूळ जैदवक आहे, म्हणून जैदवक िाांती स्त्रीमकु्तीसाठी आवश्यक आहे.’ ही जैदवक 

िाांती तांत्रज्ञानामळेु शक्य होईल, अशी त्याांची धारणा होती. पनुरुत्पादन व मलुाांचे सांगोपन 

ही जबाबदारी दस्त्रयाांकडून एकदा काढून घेतली गेली, तर त्याांना घरी ठेवण्याचे प्रयोजन 

उरत नाही. त्यामळेु कुटुांब हे एक आदथवक एकक म्हणून सांपषु्टात येईल. वांश सातत्यासाठी 

दभन्नदलांगी सांबांधाांची अदनवायवता अधोरदेखत केली जाते, त्याचेही महत्त्व कमी होईल. 

समदलांगी सांबांध हे तेवढेच नैसदगवक म्हणून गणले जातील. दभन्नदलांगी सांबांधातील दवषमतेवर 

आघात करण्यासाठी स्त्री-स्त्री सांबांध (Lesbian) हे एक राजकीय हत्यार म्हणून जहाल 

स्त्रीवाद्याांनी पढेु आणले. 

 

५.३.३ केट द्दमलेट: 

केट दमलेट या जहाल स्त्रीवादी दवदषुीने दस्त्रयाांच्या शोषणाचे मळेु दपतसृत्ताक दलांगभाव 

व्यवस्थेमध्ये दडलेली आहेत, असे प्रदतपादन केले. दतने 'सेक्श्यअुल पॉदलदटक्स' या 

पसु्तकामध्ये सवव सत्ता सांबांधाांच्या मळुाशी स्त्रीपरुुष - सांबांध आहेत आदण म्हणून दलांगभाव हे 

मलुभूत पणे राजकीय आहे अशी माांड   केली आहे. 

 

जहाल स्त्रीवाद्याचे दसुरे मोठे योगदान म्हणजे लैंदगकते सांबांधी त्याांचे प्रदतपादन, लैंदगकता हे 

दलांगभावाप्रमाणे एक सामादजक, साांस्कृदतक रदचत आहे अशी त्याांची धारणा आहे. दलांगभाव 

धारनेत  परुुषप्रधान समाजामध्ये दस्त्रयाांच्या लैंदगकतेची पनुरवचना ही परुुषाांच्या गरजेप्रमाणे 

व इच्छेप्रमाणे केली जाते. दस्त्रया स्वतःच्या शरीराकडे परुुष दनदमवत दनकषाांच्या चष्म्यातून 

बघतात. स्त्रीचे शरीर हे शोषणाची  जागा ठरते, याचे जहाल स्त्रीवाद्याांनी अदतशय गांभीर व 

सखोल दवशे्लषण केले आह.े 

 

५.४ समाजवादी स्त्रीवाद (SOCIALIST FEMINISM)  

 

माक्सववादी स्त्रीवादी दवचारधारतेील दलांगाांधळेपणामळेु असांतषु्ट झालेल्या माक्सववादी 

दवचारवांताांनी ऐदतहादसक भौदतकवादाच्या सैद्धाांदतक चौकटीमध्ये समाजवादी स्त्रीवादी 

दवचार दवकदसत केला. प्रामखु्याने या दवचारधारवेर माक्सववादी जहाल मनोदवशे्लषणात्मक 
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स्त्रीवादी दवचारप्रणालीचा प्रभाव पडल्याचे ददसते. काही समाजवादी स्त्रीवादी दवचारवांताांची 

अशी धारणा आहे, की भाांडवलशाही व परुुष प्रधानता या दोन स्वतांत्र व्यवस्था आहेत, 

त्याांच्या हातदमळवणी  न दस्त्रयाां    शोषणाला बळकटी दमळते.  

 

५.४.१ ज्युद्दलएट द्दमचेल: 

ज्यदुलएट दमचेल याांनी ‘सेक्शअुल पॉदलदटक्स’ (१९७०) आदण 'द वमुन्स इस्टेट' (१९७१) 

या िांथात भाांडवलशाही व दपतसृत्ताक समजव्यवस्थेचे दवशे्लषण केले आहे. समाजातील 

दस्त्रयाांची दस्थती उत्पादन, प्रजनन, लैंदगकता आदण मलुाांचे सांगोपन व समादजदककरण 

यामधील भूदमकाांवर आधारलेली असते. भाांडवलशाहीला भौदतक पाया आहे, तर परुुषशाही 

ही सामादजक व साांस्कृतीक दवचारप्रणालीवर आधारलेली आहे, अशी दमचेल याांची धारणा 

होती.  स्त्रीची जननक्षमता, मलुाांचे सांगोपन व लैंदगकता या  गोष्टींची आदथवक के्षत्रात गणना 

करून पोथीदनष्ठ माक्सववाद्याांनी घोडचूक केली, असे त्याांनी माांडले आहे. त्याांनी कुटुांब 

सांस्थेला दस्त्रयाांच्या शोषणाचे कें ि मानले आह.े ‘दस्त्रया उत्पादन व्यवस्थेत उतर    म्हणजे 

कुटुांबसांस्था आपोआप नष्ट होईल, असा नारा त्याांनी ददला.’ दमचेलच्या मते, पनुरुत्पादन, 

लैंदगकता व मलुाांचे सांगोपन या बाबींमळेु दस्त्रया उत्पादन के्षत्रात उतरल्या तरी परुुषाांच्या 

मागे पडतात. समाजवादी उत्पादन व्यवस्थेमध्ये कुटुांब हे एक आदथवक एकक म्हणून नष्ट 

होते; मात्र वैचाररक व जैव-सामादजक एकक म्हणून नष्ट होत नाही, अन्यथा सवव समाजवादी 

देशाांमधून कुटुांब व्यवस्था नष्ट झाली असती. 

 

भाांडवलशाही नष्ट होण्यासाठी जशी आदथवक िाांतीची गरज आहे, तशी परुुषशाही नष्ट 

होण्यासाठी साांस्कृदतक, मानदसक िाांतीची गरज दमचेल याांनी प्रदतपाददत केली आहे. 

स्त्रीदवषयक व परुुषदवषयक धारणा, लैंदगक दृष््ट या कामाचे दवभाजन यादवषयीच्या धारणा 

जोपयांत बदलत नाहीत, तोपयांत स्त्री-परुुष समानता अदस्तत्वात येणार नाही, असे दमचेलने 

'सायकोॲनादलदसस अडँ फेदमदनझम' (१९७४) या िांथात माांडले माांडले आह.े 

 

५.४.२ हायडी हाटवमन : 

हाटवमन याांनी परुुषशाही म्हणजे भौदतक पायावर उभारलेली व्यवस्था असून दस्त्रयाांची 

श्रमशक्ती, लैंदगकता, जननक्षमता यावर असणारे परुुषी दनयांत्रण होय, अशी माांडणी केली 

परुुषशाहीतून समाजातील परुुषा-परुुषाांमधील सामादजक सांबांध साकारतात; त्याांच्यामध्ये 

उतरांड असते या सांबांधातून परुुषाांमध्ये दनमावण होणार ेपरस्परावलांदबत्व व ऐक्यभाव यामळेु 

ते दस्त्रयाांवर वचवस्व गाजवता एकपदतक (monogamous) दभन्नदलांगी दववाह सांस्थेतून 

दस्त्रयाांचे श्रम, लैंदगकता व जनन क्षमता यावरील दनयांत्रण दृढ होते. म्हणून भाांडवलशाही व 

परुुषशाही या दोन्ही यांत्रणाचा सामना वेगवेगळ्या साधनाांनी केला पादहजे, असे हायडी 

हाटवमन याांनी माांडले आह.े 

 

५.४.३ आयररश याांग: 

या समाजवादी स्त्रीवादी दवदूशीला ‘दहुेरी-व्यवस्था’ दसद्धाांतामध्ये अनेक त्रटुी आढळल्या 

भाांडवलशाही व दपतपृ्रधानता ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे याांग याांनी 

माांडले. जोपयांत भाांडवलशाही नष्ट होत नाही, तोपयांत दस्त्रयाांचे शोषण थाांबणार नाही; करण 

दपतसृत्ता ही भाांडवलशाहीची पूववअट आहे, अशी त्याांची भूदमका होती. यापद्धतीने 
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समाजवाद्याांनी स्त्री शोषणाला पोषक असणाऱ्या भाांडवलशाही दवचाराचे खांडन करत. परुुषी 

वचवस्व आदण दपतसृत्ता याांच्या बांधनातून          आिह      आहे.  

 

आपली प्रगती तपासा  

१) स्त्रीवादाच्या दसुऱ्या लाटेतील जहाल स्त्रीवादी दवचारधारतेचे योगदान स्पष्ट करा? 

 

५.५  मनोद्दवश्लेषणात्मक स्त्रीवाद 

 

दसग्मांड फ्रॉइड (१८५६-१९३९) याांनी लैंदगकता या दवषयावर सखोल दववेचन केले आहे 

दलांगभाव ही दवदभन्न टप्प्याांमधून झालेली लैंदगक पररपक्वतेची अदभव्यक्ती आहे, असा 

दसद्धाांत माांडला.  स्त्री व परुुष याांच्या शारीररक दभन्नतेमळेु त्याांच्यात दवदभन्न प्रकारची 

लैंदगकता दवकदसत होते. स्त्रीयामध्ये असलेल्या दलांगमत्सराांमळेु ही उणीव भरून 

काढण्यासाठी माततृ्व दतला हवे हवेसे वाटते.  ‘शरीर हीच दनयती’ हा दसग्मांड फ्रॉइडने 

दसद्धाांत माांडला. दस्त्रयाांना प्राप्त असणाऱ्या दभन्न शारीररक घडणीमळेु त्याांची स्त्रीत्वाची 

जडण-घडण तसेच लैंदगकतेची जडणघडण परुुषाांच्या जडणघडणीपेक्षा वेगळी असते असे 

दसग्मांड फ्रॉइड याांनी स्त्री शोषणाची कारण मीमाांसा करताांना दवशे्लषण केले आहे. 

 

बेटी दफ्रडन, शलुदमथ फयरस्टोन व केट दमलेट या साठोत्तरीतील स्त्रीवादी तत्त्वदचांतकाांनी 

फ्राईडवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. परुुष दनसगवत: आिमक असतात या दसद्धाांताला 

कोणताही शास्त्रीय आधार नाही इतर प्रादणमात्राांमध्ये मादीकडून सकारात्मक प्रदतसाद 

दमळाल्यादशवाय नर-मादी दमलन होत नाही हे केट दमलेट याांनी सप्रमाण दसद्ध केले. 

 

दसग्मांड फ्रॉइडच्या याांच्या दवचाराांचे खांडन सववच स्त्रीवाद्यानी केले आहे. त्यामळेु त्याांच्या 

दवशे्लषणात मानदसक जडण घडणीनसुार जोपयवन्त स्त्री-परुुष याांच्यातील जैदवक भेदामुळे 

होणारा लैंदगक भेदभाव नष्ट केल्या खेरीज, खऱ्या अथावने स्त्रीमकु्ती होणार नाही, अशी 

मनोदवशे्लषणवादी स्त्रीवाद्याांची भूदमका होती.     

 

५.६ काळा स्त्रीवाद (BLACK FEMINISM) 

 

"जेव्हा कृष्ण वणीय समाजादवषयी लोक बोलतात, तेव्हा कृष्णवणीय दस्त्रयाांच्या 

दहतसांबांधाांना लैंदगक भेदभाव (sexism) बाधा आणतो; जेव्हा दस्त्रयाांदवषयी लोक बोलतात, 

तेव्हा कृष्णवणीय दस्त्रयाांच्या दहतसांबांधाांना वांशवाद (Recism) बाधा आणतो. जेव्हा 

कृष्णवणीय लोकाांबद्दल बोलले जाते, तेव्हा सवव लक्ष कृष्णवणीय  परुुषाांवर कें दित होते 

आदण जेव्हा दस्त्रयाांदवषयी बोलले जाते, तेव्हा रे्श्तवणीय दस्त्रयाांवर लक्ष कें दित होते. इतर 

कोणत्याही गोष्टीपेक्षा समदृ्ध स्त्रीवादी सादहत्यातून याची आधी  साक्ष पटते" बेल हुक्स या 

कृष्णवणीय दवचारवांतीने माांडलेले हे दवचार स्त्रीवादी चळवळ आदण कृष्णवणीयाांची चळवळ 

या पासून फारकत घेत कृष्णवणीय दस्त्रयाांनी आपली वेगळी चूल माांडली, यावर प्रकाश 

टाकतात.  

 



 

 

स्त्रीवादी चळवळीची दसुरी लाट 

 

 

61 

कृष्णवणीय  दस्त्रयाांनी एकत्र येऊन अमेररकेतील राष्रीय कृष्णवणीय स्त्रीवादी सांघटनेची 

१९७३      नॅशनल ब्लॅक फेदमदनस्ट ऑगवनायझेशन (NBFO) ची स्थापना केली. याच 

धतीवर १९७४ मध्ये       ध्येही कृष्णवणीय दस्त्रयाांचा एक गट स्थापन झाला. 

कृष्णवणीय दस्त्रया ह्या कायमच समाजातील अदधक शोषीक गट रादहल्या आहे. कारण 

दपतसृत्ता, वांशवाद, वसाहती  सत्ता अशा दतहेरी पा  मळेु तो पीदडत असतो, अशी 

कृष्णवणीय  स्त्रीवादी गटाची भूदमका होती. १९७४ साली 'कम्बही ररव्हर कलेदक्टव्ह' या 

गटाने कृष्णवणीय दस्त्रयाांच्या मकु्ती मळेु वांशवाद, दलांगवाद, वगववाद (Recism, Sexism 

and Classism) याांचा अांत होईल असे घोदषत केले. या चळवळीतून जन्माला आलेला 

एक दसद्धाांत म्हणजे 'वूमदनझम' (Womanism). 

 

ऑदलस वाकर व इतर कृष्णवणीय दस्त्रयाांनी असे स्पष्ट केले की रे्श्तवणीय दस्त्रयाांपेक्षा 

काळ्या  दस्त्रया दभन्न प्रकारचे व अदधक तीव्र प्रकारचे शोषण अनभुवतात. अजँला डेदव्हस 

याांनी 'वूमन, रसे ऍण्ड क्लास' या पसु्तकात वांश, दलांगभाव   वगव एकमेकाांशी जैदवक    

जोडलेले आहेत, याची चचाव केली आह.े दकम्बले िेनशॉ या दवचारवांतीने 'आांतरदवभागीयता' 

(Intersectionality) या सांकल्पनेची माांडणी केली. स्त्री प्रश्नाचे दवशे्लषण करताना वगव व 

वांश या कार  मधील आांतरसांबांध तपासले पादहजे, असे मत दतने व्यक्त केले. कृष्णवणीय 

दस्त्रयाांच्या व इतर अदधक शोदषत दस्त्रयाांच्या (उदा. भारतातील ददलत दस्त्रया) शोषणाचे 

दवशे्लषण करण्याचे एक नवे आयधु यामळेु प्राप्त झाले. रे्श्तवणीय परुुषाांच्या हातात 

असलेल्या सते्तचा दबमोड करायचा असल्यास रे्श्तवणीय व कृष्णवणीय स्त्री      

एक  तपणे सांघषव केला पाहोजे, अशी भूदमका घेतली. कृष्णवणीय दस्त्रयाांनी दतसऱ्या 

जग  तील स्त्रीवादी गट व उत्तराधदुनकतावदी स्त्रीवादी गट याांच्याशी मैत्री साधून दपतसृत्ता 

व रे्श्तवणीय पदिमी स्त्रीवादी चळवळीदवरुद्ध सांघषव उभा केला. 

 

५.७ पयाववरणवादी स्त्रीवाद 

 

१९७०     दशकात पयाववरदनणीय स्त्रीवादी चळवळींना व दवचाराांना सरुुवात झाली 

आपल्या भोवतालचा दनसगव, त्यातील जैवदवदवधता, सांसाधने याांचा उपयोग करून अनादी 

अनांत काळापासून मानवाने प्रगती केली. मात्र वैज्ञादनक िाांतीनांतर भाांडवलशाहीने 

दनसगाव   जी लटुालटु गेल्या दोन-अडीचशे वषाांत केली, त्यामळेु पयाववरणाचा समतोल 

ढासळला. यातूनच पयाववरण     चळवळी उभ्या रादहल्या. या चळवळींमध्ये दस्त्रयाांचा 

सहभाग मोठा होता भाांडवलशाही दवकासाचे प्रदतमान वरवर फार वस्तदुनष्ठ व कल्याणकारी 

ददसत असले, तरी प्रत्यक्षात या प्रदतमानाचे समाजातील दवदवध गटाांवर, समूहाांवर, दतसऱ्या 

जग  तील राष्राांवर होणारे पररणाम भयावह आहेत. या प्रदतमानाने पदहल्या जगातील 

मूठभर रे्श्तवणीय  परुुषाांचे वचवस्व प्रस्थादपत होते. भाांडवलशाही दनसगव व दस्त्रया यावर 

वचवस्व गाजवते. भाांडवलशाही व परुुष    याां    हात दमळव      दस्त्रयाांचे व दनसगावचे 

शोषण होते. ही पयाववरण     स्त्रीवादाची भूदमका आहे. वांदना दशवा, माररया दमस 

यासारख्या पयाववरण     स्त्रीवा      आधदुनक पािात्त्य दवज्ञान-तांत्रज्ञाना   सखोल 

समीक्षा केली आहे. दस्त्रया त्याांच्या जैदवक जडणघडणी मळेु दनसगवत: भावनाशील, हळव्या 
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असतात, दनसगावशी जोडलेल्या असतात. ऋतचुि,        ,                   

              .                                              . 

 

                                                                .    ष        

                                                                    .     

                                . भाांडवलशाही नांतर आलेल्या व्यापारी 

जागदतकीकरणाच्या प्रदियेत तर कष्टकरी दस्त्रया अदधक भरडल्या जात आहेत. म्हणून 

दवकासाच्या प्रदतमानाची दचदकत्सा व फेरमाांडणी दस्त्रयाांचे दहतसांबांध लक्षात घेऊन झाली 

पादहजे. तसेच केवळ दस्त्रयाच नव्हे तर बहुजनाांच्या दहतासाठी शासनाने कल्याणकारी 

योजना राबवल्या पादहजेत. अशी भूदमका पयाववरण     स्त्रीवा               .    

          जन चळवळीतून व्यापक मानवमकु्तीचा लढा उभार           पयाववरणवादी 

स्त्रीवादी                   .                       आदफ्रकेतील वांगारी मथाई व 

भारतातील मेधा पाटकर याांच्यासारख्या पयाववरणवादी नेत्या आहेत. 

 

आपली प्रगती तपासा  

१) कळा स्त्रीवाद म्हणजे काय? स्पष्ट करून स्त्रीवादी चळवळीतील त्याांचे योगदान 

अधोरदेखत करा? 

 

५.८ दुसऱ्या   ट            चळवळीवरील टीका  

 

स्त्रीवादी चळवळीच्या दसुऱ्या लाटेतील दवचार प्रवाहानी दस्त्रयाांच्या दशक्षण व 

मताधीकाराच्या पढेु जात दस्त्रयाांच्या साववजदनक व खाजगी दठकाणी काम करण्याच्या 

अदधकाराचा आदण पनुरुत्पादन अदधकाराच्या दवस्ताराचा परुस्कार केला. या दृष्टीने दवचार 

केला असता अमेररकेत कृष्णवणीय आदण गरीब दस्त्रया दपढ्यानदपढ्या घराबाहेरची सववच 

प्रकारची कामे व नोकऱ्या करत होत्या. तसेच     -                            

            त्र        .                    टे                             . 

         २० व्या शतकाच्या उत्तराधावत ऑडे्र लॉ    आदण दवनोना ला              

                                      . प्रामखु्याने ही टीका स्त्रीवादी इदतहासात 

कृष्ण वणीय आदण कामगार वगावदतल दस्त्रयाांच्या योगदानाकडे दलुवक्ष केल्यागेल्यामळेु झाली 

आह.े  

 

यनुायटेड स्टेट्समधील दसुऱ् या लाटेतील स्त्रीवादी चळवळीवर कृष्णवणीय मदहलाांचे 

अदधकार ओळखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल टीका केली गेली आहे. यरुोपातील गोऱ् या 

स्त्रीवाद्याांनी त्याांचे आवाज अनेकदा शाांत केले दकां वा त्याकडे दलुवक्ष केले. स्त्रीवादी 

चळवळीचे प्रबळ ऐदतहादसक कथन रे्श्तवणीय आदण मखु्यतः मध्यमवगीय दस्त्रयाांच्या चेतना 

वाढवणाऱ्या गटाांवर कें दित होते. यात कृष्णवणीय तसेच कामगार वगव आदण दनम्नवगीय 

मदहलाांचे अनभुव आदण योगदान वगळण्यात आले आहेत. दसुऱ् या लाटेतील स्त्रीवाद्याांनी 

असे गहृीत धरले की, सवव दस्त्रयाांना गोऱ् या मध्यमवगीय दस्त्रयाांसारखेच अत्याचार अनभुवावे 
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लागतात. परांत ुहे अधवसत्य आहे. कारण इतर दस्त्रया आदण त्याांचे प्रश्न गोऱ् या मध्यमवगीय 

दस्त्रयाांपेक्षा वेगळे आहेत.  

 

केवळ गोऱ् या दस्त्रयाांच्या सांदभावतील मयावददत दृदष्टको  ने कृष्णवणीय दस्त्रयाांना त्याांच्या वांश 

आदण वगावनसुार उद्भवणाऱ् या शोष  ला तोंड द्यावे लागले, याकडे दलुवक्ष केले गेले. यामळेु 

दस्त्रयाांच्या कृष्णवणीय स्त्रीवाद्याांनी आपली वेगळी चूल       . दस्त्रयाांच्या मकु्ती 

चळवळीपासून वेगळ्या झालेल्या या ग     काळा स्त्रीवाद आदण आदफ्रकन स्त्रीवाद या  

नवदवचार प्रवाहाांना जन्म ददला. दकम्बली िेनशॉ याांनी १९८९ मध्ये "इांटरसेक्शनॅदलटी" हा 

शब्द स्त्रीवादी चळवळीच्या दसुऱ्या लाटेवर वचवस्व असलेल्या रे्श्तवणीय मध्यमवगीय 

दस्त्रयाांच्या दवचाराांना प्रदतसाद म्हणून वापरला. पषु्कळ स्त्रीवादी दवद्रान दसुऱ् या लाटेची 

दपढीजात दवभागणी समस्याप्रधान मानतात व दसुऱ् या लाटेला सामान्यत: बेबी बूमर दपढी 

म्हणून वगीकृत करतात. याचे कारण दद्रतीय दवर्श्यदु्ध सांपण्यापूवी या लाटेतील अनेक 

स्त्रीवादी नेत्याांचा जन्म झाला होता. 

 

प्रामखु्याने स्त्रीवादी चळवळीच्या द ु    लाटेतील स्त्रीवाद्याांचे लक्ष केवळ मध्यमवगीय 

गोऱ् या दस्त्रयाांच्या प्रश्नापरुते मयावददत असल्याम ु  काळ्या व आफ्रो-अमेररकन दस्त्रयाांच्या 

शोषणाची जाणीव त्यांच्यामध्ये तेवढ्या तीव्र प्रमाणात नव्हती. त्यातून या वगावच्या 

इदतहासाकडे व त्याांच्या कायव कतुवत्वाकडे दसुऱ् या लाटेतील स्त्रीवाद्याांनी दलुवक्ष केले त्याांच्या 

जादणवाांची दाखल न घेतली गेल्यामळेु या काळात त्याांनी आपली स्वतांत्र चळवळ उभी 

करत इदतहासाची पानमाांडणी करण्याचा प्र    केला.    

 

५.९ साराांश  

 

स्त्रीवादाची दसुरी लाट सामान्यतः १९६० ते १९८० च्या दशकात            . 

दसुऱ्या महायदु्धाच्या समाप्तीनांतर               ष                              

                           गदृहणी आदण माता म्हणून आपल्या भूदमकाांकडे परतणाऱ्या 

दस्त्रयाां    प्रदतदि                                 .   दसुरी लाट १९६० च्या 

दशकात सरुू झाली आदण १९९० च्या दश       चालू रादहली.  ही लाट यदु्धदवरोधी 

आदण नागरी हक्क चळवळी आदण जगभरातील दवदवध अल्पसांख्याक गटाांच्या वाढत्या 

आत्म-चेतनेच्या सांदभावत उलगडली     . ही चळवळ सरुुवातीला यनुायटेड स्टेट्स ऑफ 

अमेररकेत कें दित झाली आदण नांतर इतर पादिमात्य देशाांमध्ये पसरली. पदहली लाट 

मखु्यत्वे मतादधकार सांघषावशी सांबांदधत होती, तर दसुरी लाट साववजदनक आदण खाजगी 

दोन्ही           ष             अदधक कें दित होती.  बलात्कार, पनुरुत्पादक  , 

घरगतुी दहांसाचार आदण कामाच्या दठकाणी सरुक्षा हे मदेु्द                         

चळवळी   समोर आणले.                           दस्त्रयाांची              

नकारात्मक आदण हीन प्रदतमा सधुारण्यासाठी अदधक सकारात्मक आदण वास्तववादी 

प्रयत्न केले गेले. परुुषी वचवस्व आदण दपतसृते्तला आव्हान देण्याकररता दस्त्रयाांची स्वतःची 

लोकदप्रय सांस्कृती दनमावण                                    . 
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५.१० प्रश्न  
 

१)  स्त्रीवादी चळवळीच्या दसुऱ्या लाटेचे योगदान स्पष्ट करा?  

२)  स्त्रीवादी चळवळीतील समाजवादी दवचार प्रवाहाची भूदमका स्पष्ट करा?  

३)  स्त्रीवादी चळवळीच्या दसुऱ्या लाटेच्या उदयाची दचदकत्सा करा?  

४)  स्त्रीवादी चळवळीतील दसु    लाटेतील मनोदवशे्लशनवादी दवचार प्रवाहाची भूदमका 

स्पष्ट करा? 

 

५.११  सांदभव  
 

१. भसीन कामाला, (अन.ु श्रतुी ताांबे), दलांगभाव समजून घेताना, लोकवाङ्मय गहृ, मुांबई, 

२०१०.  

२.   भागवत दवद्यतु, स्त्रीवादी सामादजक दवचार, डायमांड प्रकाशन पणेु. 

३.   साळुांखे अ. ह., दहांदू सांस्कृती आदण स्त्री, लोकवाङ्मय गहृ, मुांबई. 

४.    वाांबरुकर जास्वांदी, इदतहासातील नवे प्रवाह, डायमांड प्रकाशन, पणेु, २०१४.   

५.  दसमा ँदद बवु्हा, (अन.ु करून गोखले), द सेकां द सेक्स, पद्मगांध प्रकाशन, पणेु, २०१०.  

६.  समुांत यशवांत, स्त्रीवाद : उदारमतवादी आदण माक्सववादी/समाजवादी, 

दमळूनसाऱ्याजणी, मे १९९९.  

७.  महाजन जयश्री, दस्त्रया आदण दलांगभाव, अथवव प्रकाशन, जळगाव, २०१२.  

८.  भोसले नारायण, जातवगवदलांगभाव इदतहास मीमाांसा, अथवव प्रकाशन, जळगाव, 

२०१७.  

***** 
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६ 
स्त्रीवादी चळवळीची तिसरी लाट 

 

घटक रचना  

६.०  ईद्दिष्ट   

६.१  प्रस्तावना  

६.२  पार्श्वभूमी 

६.३  स्त्रीवादी चळवळीची द्दतसरी लाट  

६.४  द्दतसऱ्या  लाटेतील महत्वाचे मिेु   

६.५  ईत्तर ऄधदु्दनकतावादी  व ईत्तर सरंचनावादी स्त्रीवाद  

६.५.१ हेलेन द्दसक्सन  

६.५.२ ज्यूडीथ बटलर 

६.६  बहू   स्कृद्दतक व ईत्तर वसाहतवादी स्त्रीवाद 

६.७   स्त्रीवादी चळवळीच्या द्दतसऱ्या लाटेची वैद्दिष््टये 

६.८  स्त्रीवादी चळवळीच्या द्दतसऱ्या लाटेवरील टीका 

६.९   सारािं 

६.१०  प्रश्न  

६.११  सदंभव  

 

६.० उतिष्ट   

 

१. द्दतसऱ्या  लाटेतील स्त्रीवादी चळवळीचा द्दवकास समजून घेणे. 

२. द्दतसऱ्या  लाटेतील स्त्रीवादी चळवळीतील द्दवचार प्रवाहाचंा ऄभ्यास करणे.  

 

६.१ प्रस्िावना  

 

स्त्रीवादी चळवळीतील द्दतसरी लाट १९९० मध्ये ईसळली. या लाटेचे नेततृ्व दसुऱ्या  

लाटेच्या प्रारभंी जन्माला अलेल्या व दसुऱ्या  लाटेतील प्रभाद्दवत कुटंुबातील द्दपढीने केले. 

स्त्रीवादी चळवळीच्या दसुऱ्या लाटेतून अलेल्या ऄपयिाची चचाव करण्यासाठी द्दकंवा या 

चळवळी द्दवरुद्धची कटू प्रद्दतद्दिया म्हणून ही द्दतसरी लाट ईदयाला अली. दसुऱ्या  लाटेतील 

स्त्रीवादी द्दवचार मंथन हे प्रामखु्याने पद्दहल्या जगातील मध्यमवगीय रे्श्तवणीय द्दस्त्रयांच्या 

ऄनभुवावर अधारलेले होते, ऄ   जोरदार टीका या लाटेच्या प्रारभंी होउ लागली. 

कृष्णवणीय स्त्रीवादी नेत्या या चळवळीच्या ऄग्रस्थानी होत्या. या काळातील स्त्रीवादाच्या 

महा कथानंा छेद देत अद्दण राजकारणावर भर देत स्थाद्दनक पातळीवर स्त्री प्रश्न समजावून 



   

 

अधदु्दनक जगाच्या आद्दतहासातील      चळवळी 

 

 

 

66 

घेताना स्त्रीवादी द्दवचारधारपेेक्षा स्थाद्दनक पातळीवरील प्रश्नाचंी बहुअयामी चचाव केली 

पाद्दहजे ऄिी धारणा स्त्रीवाद्यामंध्ये बळावू लागली होती. 

 

१९८० मधील कोपनहेगन येथील तसेच १९८५ मधील नैरोबी येथील स्त्रीवादी पररषदानंी 

ऄसे द्दनदिवनास अणून द्ददले की, स्त्रीवादी चळवळीमध्ये ऄनेक प्रवाहानसुार स्त्री प्रश्नाचे 

द्दवद्दवध ऄग्रिम अहेत. तसेच पद्दह    जगातील स्त्री समस्या द्दवरुद्ध द्दतसऱ्या जगातील स्त्री 

समस्या ऄसे ऄनेक भेद अहेत.  नैरोबी येथील पररषदेत ऄसे ऄधोरदे्दित केले गेले की, स्त्री 

वादामंध्ये ऄनेक प्रवाह अहेत अद्दण ऄसलेच पाद्दहज,े कारण प्रदेि, वगव, राष्र, वादं्दिक 

गटानसुार द्दस्त्रयाचें प्रश्न व त्याचे ऄग्रिम वेगळे अहेत.  या द्दवधानातून स्त्रीवादी गटामंधील 

सामंजस्य व एकोपा वदृ्धींगत व्हायला हवा अद्दण द्दलंगभाव द्दवषमतेद्दवरुद्ध सवव स्त्रीवादी 

गटाचंा समान लढा तीव्र व्हायला हवा, ऄसा द्दवचार या पररषदेतून माडंण्यात अला. या 

पार्श्वभूमीवर जगभरातील द्दवद्दवध देिामंधील द्दवद्दवध गटानसुार द्दस्त्रयाचं्या प्रश्नाचंी माडंणी 

करण्याला प्रोत्साहन द्ददले गेले.    

 

या नवीन दृद्दष्टकोनाचे काही सरुुवातीचे समथवक िरतेर दसुऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्याचं्या मलुी 

होत्या. त्यानंी १९९२ मध्ये ‘थडव वेव्ह डायरके्ट ऄकक्िन कॉपपोररिेन’ ची स्थापन केली. पढेु 

१९९७ मध्ये त्याचे रूपातंरण  ‘थडव वेव्ह फाईंडेिन’ मध्ये करण्यात अले. हे फाईंडेिन 

द्दलंग, वादं्दिक, अद्दथवक अद्दण सामाद्दजक न्यायासाठी काम करणाऱ्या  गटानंा अद्दण 

व्यक्तींना समद्दपवत होते. या दोन्ही ससं्थाचंी स्थापना कादबंरीकार अद्दण दसुऱ्या  लाटेतील 

कायवकत्याव ऄकद्दलस वॉकर याचंी मलुगी रबेेका वॉकर यानंी केली होती. या चळवळीचे नेततृ्व 

करणाऱ्या ‘मकद्दनफेस्टा: यगं वमुन’ (२०००) च्या लेद्दिका जेद्दनफर बॉमगाडवनर अद्दण 

‘फेद्दमद्दनझम ऄकन्ड द फ्यूचर’ (२०००) एमी ररचड्वस यानंी  च्या दोन्ही लेद्दिका १९७० 

मध्ये जन्माला अल्या अद्दण दसुऱ्या ला    ल स्त्रीवाद्याचं्या कुटंुबात वाढल्या. त्याचंा सबंंध 

सघंद्दटत स्त्रीवादी गटािंी होता. त्यानंी त्याचं्या घरातील द्दलंग अधाररत श्रम द्दवभागणीवर 

प्रश्नद्दचन्ह ईपद्दस्थत केले अद्दण त्याचं्या मलुींना अत्म-जागरूक, सिक्त, वकृ्तत्ववान, ईच्च 

द्दवद्या प्राप्त द्दस्त्रया बनद्दवले. 

 

द्दतसऱ्या  लाटेतील स्त्रीवादी चळवळ ईत्तर-अधदु्दनकतावादी द्दवचाराने प्रभाद्दवत झालेल्या, 

द्दतसऱ्या लाटेच्य स्त्रीवाद्यानंा आतर गोष्टींबरोबरच स्त्रीत्व, द्दलंग, सौंदयव अद्दण परुुषत्व 

याद्दवषयीच्या कल्पना अद्दण िबदाचंी पनुरवचना करायची होती. त्याची माडंणी त्यांनी 

स्त्रीवादाच्या द्दवकासा पासून द्दवद्दवध के्षत्ामंध्ये पसरलेल्या द्दवचाराचं्या अधार ेकेली. द्दतसरी 

लाट समजून घेण्यासाठी, प्रथम ऄमेररकेतील दसुऱ्या लाटेनतंर ईद्भवलेली ‘लैंद्दगक यदु्ध’े 

समजून घेतली पाद्दहजेत. ‘लैंद्दगक यदु्ध’ हे ऄश्लीलतेवर स्त्रीवादाच्या गटामंधील िलु्या 

चचेला द्ददलेले नाव होते. पॉनपोरग्राफी द्दवरोधी चळवळीतून स्त्रीवाद्यानंा पॉनव ईद्योग मयावद्ददत 

ठेवायचा होता. कारण त्याचंा ऄसा द्दवर्श्ास होता की पॉनव ईद्योग प्रसाररत होणाऱ्या  स्त्री 

द्दचत्णामळेु द्दस्त्रयावंरील द्दहसंाचाराला प्रोत्साहन द्दमळते. द्दतसऱ्या  लाटेतील स्त्रीवाद्यानंा 

वेश्याव्यवसाय सपंवायचा होता. ते या व्यवसायकडे कोणत्याही स्त्रीसाठी सवावत वाइट 

पररद्दस्थती म्हणून पाहत होते. दसुरीकडे काही स्त्रीवाद्यांनी ऄसा यदु्दक्तवाद केला की लैंद्दगक 

मकु्ती हा द्दस्त्रयासंाठी समानतेचा एक महत्त्वाचा घटक अहे. पोनपोरग्राफीवर बंदी घालणे 
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दडपिाही अद्दण ऄलोकतादं्दत्क अहे. त्याचंा ऄसा द्दवर्श्ास होता की ऄिा द्दस्त्रया अहेत, 

ज्यानंी स्वतः ऄिा प्रकारचा व्यवसाय द्दनवड   अहे.  

 

द्दतसऱ्या  लाटेतील स्त्रीवादी द्दवचारधारनेे सामाद्दजक िास्त्रांमधील मखु्यप्रवाही द्दसद्धातंानंा 

अद्दण माडंणीला अव्हान द्ददले. आद्दतहास, राज्यिास्त्र, ऄथविास्त्र, समाजिास्त्र, साद्दहत्य 

ऄिा सववच द्दवद्यािािा ऄंतगवत स्त्रीवादी पररपे्रक्ष्यातून नवी माडंणी होत अहे. एव्हाना या 

      ची सरुुवात झाली ऄसली तरी, स्त्रीवादी चळवळीला अद्दण माडंणीला ऄजून मोठा 

पल्ला गाठायचा अहे हे द्दनद्दित. एकूणच द्दतसरी लाट पररभाद्दषत करणे अद्दण या 

कालावधीतील चळवळींच्या कायावच्या अधारावर स्त्रीवादाच्या द्दतसऱ्या  लाटेची  व्याख्या 

करणे ऄद्दधक कठीण अहे.   

 

६.२ पार्श्वभूमी 

 

स्त्रीवादाची द्दतसरी लाट, दसुऱ्या लाटेतील स्त्रीवादासह मोठ्या झालेल्या द्दपढीद्रारा सरुू 

झाली. या लाटेत पद्दहल्या अद्दण दसुऱ्या लाटेच्या कष्टाने द्दमळवलेल्या कामद्दगरीला गहृीत 

धरले गेले. द्दतसऱ्या  लाटेतील स्त्रीवादी पूवीच्या स्त्रीवाद्यांवर टीका करण्यास अद्दण त्यांच्या 

कायावतील दोष दिवद्दवण्यास तत्पर होते. त्या सदंभाव   चळवळीच्या ऄनन्य स्वरूपाचा अद्दण 

ऄल्पसखं्याकांना वादद्दववादामंधून अपला द्दवचार प्रगल्भ केला.  

 

१९९१ मध्ये ऄद्दनता द्दहल यानंी सवपोरच्च न्यायालयाचे नामद्दनदेद्दित न्यायधीष क्लकरने्स 

थॉमस याचं्यावर लैंद्दगक छळाचा अरोप केला. या प्रकरणातील दोन्ही पक्ष अफ्रो-ऄमेररकन 

विंाचे होते. द्दहलने ऄमेररकन द्दसनेटच्या समोर केलेले सवव अरोप थॉमसने नाकारून 

अप  स या प्रकरणाचा बळी ठरद्दवल्या जात ऄसल्याचा दावा ईपेद्दक्षत ठेवण्याचा यदु्दक्तवाद 

ऄनेकदा केला जात ऄसे.  ऄिा प्रकार े द्दतसऱ्या लाटेने प्रामखु्याने ऄिा समदुायांना 

प्रवाहात अणण्याचा प्रयत्न केला, जे पूवी स्त्रीवादी ध्येयापंासून दूर राद्दहले होते. या 

लाटेतील स्त्रीवाद्यानंी विं अद्दण द्दलंग यावर लक्ष कें द्दित केले. दसुऱ्या लाटेच्या लैंद्दगक-

सकारात्मक करून प्रद्दतद्दिया द्ददली. या प्रकरणामळेु द्दहलला प्रचडं द्दवरोधाचा सामना करावा 

लागला. द्दतच्या साक्षीवर द्दवर्श्ास ठेवण्याऐवजी द्दतच्या चाररत्र्यावर हल्ला करण्यात अला. 

द्दतची चाचणी टेद्दलद्दव्हजनवर प्रसाररत करण्यात अली. एका कृष्णवणीय मद्दहलेने द्दसनेटला 

छळाची तिार केल्यामळेु सपूंणव ऄमेररकेतील मद्दहलावंर  त्याचा पररणाम घडून अला. मात् 

द्दहलचे अरोप ऄसूनही थॉमस याचंी द्दनयकु्ती करण्यात अली. याला प्रद्दतसाद म्हणून, रबेेका 

वॉकरने ‘एमएस मकगद्दझनमध्ये’ द्दहलला पाद्दठंबा देणारा भाग प्रकाद्दित केला. एमएस 

मकगद्दझनमध्ये प्रकािीत द्दहल प्रकरणाने द्दतसऱ्या लाटेची सरुूवात झाली. या मकगद्दझनमध्ये 

द्दतने द्दलद्दहले की, द्दहल प्रकरण हे स्त्रीवादानतंरची स्त्रीवादी भूद्दमका नसून, ती स्त्रीवादाची 

द्दतसरी लाट अहे.   

 

द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्यानंा दसुऱ्या लाटेद्दतल स्त्रीवाद्यानंी द्दनमावण केलेल्या ससं्थात्मक 

िक्तीचे स्थान वारिाने द्दमळाले. त्यामळेु अपले द्दवचार प्रसाररत करण्याची माध्यमे त्यांना 

ईपलबध झाली. या माध्यमातून त्यानंी ऄद्दतिय कठोर भाषा, ऄपिबद वापरले अद्दण त्याचा 
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त्यानंा ऄद्दभमान देिील वाटला. आव्ह एन्स्लरच्या नाटकातील प्रामाद्दणकपणा, द्दवनोद अद्दण 

भयपटातून द्दतसऱ्या लाटेची चेतना द्दनमावण झाली. गरुरल्ला गल्सव हा त्यातील मद्दहला 

कलाकाराचंा एक गट होता, ज्यानंी मद्दहला द्दवषयीची पारपंाररक कल्पना ईघड करण्यासाठी 

अद्दण मद्दहला कलाकारावंरील भेदभावािी लढा देण्यासाठी गोररला मास्क घातले होते. 

 

पद्दहल्या व दसुऱ्या लाटेपेक्षा द्दतसरी लाट कृष्ण वणीय मद्दहला अद्दण मलुींसाठी ऄद्दधक 

समावेिक होती. द्दनद्दष्िय, कमकुवत अद्दण ऄद्दवर्श्ासू म्हणून द्दस्त्रयांच्या रूढीवादी प्रद्दतमानंा 

प्रद्दतद्दिया अद्दण द्दवरोध म्हणून, द्दतसऱ्या लाटेने द्दस्त्रया अद्दण मलुींना िबंीर, सामर्थयववान 

अद्दण स्वतःवर द्दनयतं्ण ठेवण्यासाठी प्रोत्साद्दहत केले. लोकद्दप्रय ससं्कृतीत या पनुपव ररभाषेने 

िद्दक्तिाली मद्दहलाचं्या प्रद्दतमानंा जन्म द्ददला, ज्यात गाद्दयका मकडोना, क्वीन लतीफा अद्दण 

मेरी जे. द्दबलगे याचंा समावेि होता. मलुासंाठी मीद्दडया प्रोग्राद्दमंगमध्ये ऄद्दधकाद्दधक स्माटव , 

स्वतंत् मलुी अद्दण मद्दहलानंा मखु्य भूद्दमकेत द्दचद्दत्त केले गेले, ज्यात हेलन पार अद्दण द्दतची 

मलुगी व्हायलेट (द आनिेद्दडबल्स, २००६), अद्दण डोरा (डोरा द एक्सप्लोरर १९९९-

२००६) सारख्या टेद्दलद्दव्हजन पात्ाचंा समावेि अहे. या काळात ‚गलव पॉवर‛ नावाने 

सजीव स्वरूप देिील लोकद्दप्रय ठरले. 

 

आंटरनेटवर प्रकािनाच्या वाढत्या सलुभतेमळेु आलेक्रॉद्दनक माद्दसके अद्दण बलॉग द्दवपलु 

प्रमाणात प्रकाद्दित व्हायाला लागली. ऄनेक लेिक अद्दण ससं्थानंा आंटरनेटच्या 

माध्यमातून माद्दहतीची देवाणघेवाण अद्दण द्दव्हद्दडओ ं प्रकािनासाठी एक माध्यम ईपलबध 

झाले. या माध्यमामळेु या काळातील स्त्रीवाद्याना अपले म्हणणे मोठ्या पे्रक्षक वगावपयवन्त 

पोहोचद्दवता अले. स्त्रीवादाची द्दतसरी लाट ९० च्या दिकाच्या मध्यापासून सरुू झाली, या 

चळवळीने ईत्तर वसाहतवादी व ईत्तर अधदु्दनकतावादी द्दवचाराने प्रभाद्दवत झालेल्या या 

टप्प्या  ल स्त्रीवाद्यानंी "वैद्दर्श्क स्त्रीत्व," िरीर, द्दलंग अद्दण द्दवषमता या सकंल्पनांसह ऄनेक 

रचना नव्याने माडंण्याचा प्रयत्न केला. पूवीच्या स्त्रीवादी चळवळीचे पद्दहले दोन टप्पे परुुष 

दडपिाहीचे म्हणून ओळिले गेले अहेत. 

 

द्दतसऱ्या लाटे  ल मलुी बळकट अद्दण सिक्त म्हणून स्त्रीवादी चळवळीच्या मंचावर 

ईतरल्या, त्यानंी स्त्रीयांचे होणार े ईद्दत्पडण टाळून स्त्रीसौंदयव स्वतःसाठी द्दवषय म्हणून 

पररभाद्दषत केला. वेब हे "गली फेद्दमद्दनझम" चे एक महत्त्वाचे साधन अहे. इ-द्दझन्सने 

"सायबरग   " अद्दण "नेटग    " सारख्या माध्यमातून अणिी एक प्रकारची द्दस्त्रयासंाठी 

अपले द्दवचार प्रगट करण्यासाठी हक्कची जागा ईपलबध करून द्ददली अहे. या माध्यमाचं्या 

साह्याने द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्यानंी स्त्रीवादाच्या सकंल्पना जागद्दतक व बहु-सासं्कृद्दतक 

द्दनमावन करण्याचा प्रयत्न केला.  

 

आपली प्रगिी ि  सा 

१) स्त्रीवादाच्या द्दतसऱ्या लाटेची सकंल्पना स्पष्ट करा?  
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६.३ स्त्रीवादी चळवळीची तिसरी लाट  

 

स्त्रीवादी चळवळीची द्दतसरी लाट म्हणजे स्त्रीवादी चळवळीची पनुरवचना होय. ही द्दतसरी 

लाट १९९० च्या दिकाच्या सरुुवातीला यनुायटेड स्टेट्समध्ये सरुू झाली अद्दण २०१० 

च्या दिकात चौर्थया लाटेच्या ईदयापयंत चालू राद्दहली. या लाटेतील स्त्रीवाद्यांनी दसुऱ्या 

लाटेच्या नागरी-हक्काचं्या चळवळींच्या पढेु जाउन व्यद्दक्तवाद स्वीकारला अद्दण स्त्रीवाद 

नव्याने पररभाद्दषत करण्याचा प्रयत्न केला. द्दतसऱ्या लाटेत स्त्रीवादाच्या नवीन द्दसद्धातंाचंा 

ईदय झाला, जसे की ऄंतद्दववद्यािाद्दिय, आकोफेद्दमद्दनझम, रान्सफेद्दमद्दनझम अद्दण ईत्तर 

अधदु्दनकतावादी स्त्रीवाद, ईत्तर सरंचनावाद यासारख्या नव द्दसद्धातंाच्या सहाय्याने स्त्री 

िोषणाच्या भूद्दमकाचंी पुनमांडणी करण्यात अली. स्त्रीवादी ऄभ्यासक एद्दलझाबेथ आव्हान्स 

याचं्या मते, स्त्रीवादाची द्दतसरी लाट म्हणजे स्त्रीवादाच्या स्वरूपाभोवती ऄसलेला गोंधळ ह े

त्याचे महत्त्वाचे वैद्दिष््टय अहे. 

 

द्दतसरी लाट १९९० च्या दिकाच्या सरुुवातीस ऑद्दलद्दम्पया, वॉद्दिगं्टन येद्दथल दगंलीतून 

ईदय पावली, १९९१ मध्ये अद्दफ्रकन-ऄमेररकन न्यायाधीि अद्दण रे्श्तवणीय द्दसनेट 

न्याद्दयक सद्दमतीला ऄद्दनता द्दहल यानंी टेद्दलद्दव्हजन साक्षीच्या माध्यमातून केलेल्या 

प्रद्दतकारातून द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवादाची सकंल्पना रूढ झाली. ‘स्त्रीवादाची द्दतसरी लाट’ 

या िबदाच्या ईत्पतीचे शे्रय रेबेका वॉकर यांना द्ददले जाते, त्यानंी ‘Ms Magazin’ मध्ये 

"Becoming the third Wave" या मथळ्यािाली द्दलहीलेल्या लेिात थॉमस याचं्या 

सवपोरच्च न्यायालया  ल द्दनयकु्तीला प्रद्दतद्दिया द्ददली. या लेिाद्रार े वॉकरने हे द्दसद्ध 

करण्याचा प्रयत्न केला की, स्त्रीवादाची द्दतसरी लाट ही केवळ एक प्रद्दतद्दिया नव्हती, तर ती 

स्वतःच एक चळवळ होती.  

 

द्दकम्बली द्दवल्यम्स िेनिॉ यांनी द्दलंग, विं अद्दण वगव यांच्यामळेु द्दस्त्रयानंा ऄनेक स्तरावंर 

भोगाव्या लागलेल्या ऄत्याचाराच्या कल्पनेचे वणवन करण्यासाठी ‘आंटरसेक्िनकद्दलटी’ हा िबद 

१९८९ मध्ये प्रस्ततु केला होता. द्दतसऱ्या लाटेदरम्यान ही सकंल्पना द्दवस्तारीत होत गेली. 

१९९० च्या दिकाच्या ईत्तराधावत अद्दण २००० च्या दिकाच्या सरुुवातीला द्दतसऱ्या 

लाटेतील स्त्रीवादी ऑनलाआन अले व त्यानंी बलॉगच्या माध्यमातून जागद्दतक पे्रक्षकापंयंत 

पोहचण्याचा प्रयत्न करत स्त्रीवादाचे ध्येय व्यापक केले.   

 

दसुऱ्या लाटेच्या स्त्रीवाद्यानंी द्दमळवलेले ऄद्दधकार अद्दण कायव द्दतसऱ्या लाटेचा पाया म्हणून 

ईपयोगात अणले. या लाटेतील स्त्रीवाद्यांनी द्दिक्षणासाठी समान प्रवेि, मद्दहलाचं्या 

ऄत्याचाराद्दवषयी साववजद्दनक चचाव, गभवद्दनरोधक अद्दण आतर पनुरुत्पादक सेवामंध्ये प्रवेि, 

मद्दहला अद्दण म ु साठी घरगतुी-ऄत्याचार प्रद्दतबंधक अश्रयस्थानांची द्दनद्दमवती, बाल 

सगंोपन सेवा, तरुण मद्दहलासंाठी िैक्षद्दणक द्दनधी अद्दण मद्दहला ऄभ्यास कायविम आ. कररता 

च     ईभ्या केल्या. दसुऱ्या लाटेतील स्त्रीवादाने प्रामखु्याने गोऱ्या द्दस्त्रयाचं्या समस्यावंर 

लक्ष कें द्दित केले होते. या पढेु जाउन द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्यांनी विं अद्दण द्दलंग या 

मदु्यावंर ऄद्दधकाद्दधक भर द्ददला अहे. 
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70 

द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवादासमोरील सवावत मोठे अव्हान हे दसुऱ्या लाटेतील स्त्रीवादाचे 

महत्त्व समजून घेण्याचे होते. मूलत: दावा ऄसा होता की पद्दहल्या दोन लाटेद्रार े लैंद्दगक 

समानता अधीच साध्य केली गेली होती. त्यामळेु द्दस्त्रयाचं्या हक्कासंाठी लैंद्दगक समतेचे 

लढे सरुू ठेवणे ऄवास्तव अद्दण ऄनावश्यक होते. प्रामखु्याने  द्दलंगभाव द्दवषमता नष्ट 

होण्याकररता सकारात्मक कृती म्हणून लैंद्दगक समानता द्दनमावण होत या सकारात्मक 

बदलाच्या अधार ेस्त्रीवादाने स्त्री चेतना वाढद्दवण्यावर लक्ष कें द्दित केले.  

 

स्त्रीवादाच्या दसुऱ्या लाटेवर ऄनेकदा ऄद्दभजातवादी ऄसल्याचा अरोप केला जातो. 

दसुऱ्या  लाटेतील स्त्रीवाद्यानंी कृष्णवणीय अद्दण रान्सजेंडर द्दस्त्रयासंारख्या गटाकंडे दलुवक्ष 

केले, त्याऐवजी रे्श्तवणीय मध्यमवगीय द्दस्त्रयावंर लक्ष कें द्दित केले. द्दतसऱ्या लाटेतील 

स्त्रीवाद्यांनी त्याचं्या पूववजांच्या द्दवर्श्ासावंर प्रश्नद्दचन्ह ईपद्दस्थत करून स्त्रीवादी द्दसद्धातं 

द्दवद्दवध प्रकारच्या द्दस्त्रयानंा लागू करण्यास सरुुवात केली. ज्या िोद्दषत द्दस्त्रयानंा पूवीच्या 

स्त्रीवादी चळवळींमध्ये समाद्दवष्ट केले गेले नव्हते त्यानंा या लाटेत समाद्दवष्ट करण्याचा 

प्रयत्न केला गेला. प्रामखु्याने द्दतसरी लाट ही रॉक, द्दहप-हॉप, ईपभोक्तावाद अद्दण 

आंटरनेटच्या ससं्कृतीतून ईभी राद्दहली. त्यामळेु स्त्रीिोषनाच्या द्दवद्दवध मदु्याना त्यांनी हात 

घातला.  

 

६.४ तिसऱ्या लाटेिील महत्वाचे मिेु   

 

द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्यानंी द्दनमावण केलेल्या चळवळीतून स्त्री िोषणाचे काही महत्वाचे 

मिेु या काळात पढेु अले यामध्ये प्रामखु्याने मद्दहलांवरील ऄत्याचार, प्रजननाचा ऄद्दधकार, 

विं, सामाद्दजक वगव, रान्सजेंडर समस्या या महत्वपूणव मदु्याचं्या अधार े द्दलंगभावाच्या 

द्दवरू   चळवळ ईभी केली व द्दस्त्रयानंा त्याने हक्क प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न केला गेला. 

घरगतुी द्दहसंाचार अद्दण लैंद्दगक छळासह मद्दहलावंरील द्दहसंाचार हा द्दतसऱ्या लाटेचा 

मध्यवती मिुा बनला. या काळात V-Day सारख्या ससं्था लैंद्दगक द्दहसंा नष्ट करण्याच्या 

ईिेिाने स्थापन झाल्या. या संस्थेने कलात्मक ऄद्दभव्यक्तीच्या माध्यमातून या द्दहसंाचारच्या 

द्दवरूद्ध द्दस्त्रयामंध्ये जागरूकता द्दनमावण केली. द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्यांना द्दलंगभावाच्या 

पारपंाररक सकंल्पना बदलायच्या होत्या. 

 

गभवद्दनरोध अद्दण गभवपात हा द्दस्त्रयांच्या पनुरुत्पादनाचा ऄद्दधकार अहे, हे दािवून देणे हे 

द्दतसऱ्या  लाटेतील स्त्रीवादाचे प्राथद्दमक ध्येय होते. अइच्या जीवाचे रक्षण करण्यासाठी 

अवश्यक ऄसणाऱ्या गभव  तास वगळता सवव प्र  रच्या गभवपातावर बंदी घालण्याचा साईथ 

डकोटाचा २००६ मधील प्रयत्न अद्दण अंद्दिक गभवपात बंदी कायम ठेवण्यासाठी 

ऄमेररकेच्या सवपोरच्च न्यायालयाने द्ददलेले अदेि, याकडे मद्दहलाचं्या नागरी अद्दण प्रजनन 

ऄद्दधकारावंर द्दनबंध म्हणून पाद्दहले गेले. १९७३ मधील ऄमेररकेन सवपोरच्च न्यायालयाच्या 

गभवपात द्दनबंध द्दनणवयामळेु गभवपातावरील द्दनबंध कायदेिीर ठरद्दवला गेला. त्यामळेु 

देिभरातील ऄनेक राज्यामंध्ये हा द्दनबंधचा द्दनयम लागू करण्यात अला. यामध्ये ऄद्दनवायव 

प्रतीक्षा कालावधी, पालक-समंती कायदे अद्दण पती-पत्नी समंती कायदे याचंा देिील 

समावेि करण्यात अला.  
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द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवादी विं, सामाद्दजक वगव अद्दण रान्सजेंडर यांच्या ऄद्दधकारांना 

कें िस्थानी    त ऄसत. ऄयोग्य माततृ्व-रजा धोरणे, एकल मातानंा कल्याण अद्दण बाल 

सगंोपनाद्रार ेमाततृ्व समथवन, कायवरत माताचंा अदर, कररऄर सोडण्याचा द्दनणवय घेतलेल्या 

माताचें हक्क या सारख्या कामाच्या द्दठकाणी द्दनमावण होणाऱ्या समस्यांवर लक्ष कें िीत केले 

गेले. 

 

आपली प्रगिी िपासा  

१) स्त्रीवादाच्या द्दतसऱ्या लाटे  ल चळवळींचा अढावा घ्या?  

 

६.५ उत्तर आधुतनकिावादी व उत्तर सरंचनावादी स्त्रीवाद 

  

२१ व्या ितकाच्या सरुूवातीस ईत्तर अधदु्दनकतावादी द्दवचाराचंी रुजवणूक सववच के्षत्ात 

घडून अली होती. या द्दवचारधारचेा प्रभाव स्त्रीवादी द्दवचारांवर देिील पडला त्यामळेु या 

काळातील स्त्रीवाद हा काही बाबतीत पूवीच्या स्त्रीवादी द्दवचार धारपेेक्षा काहीसा वेगळा 

होता. द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवादी चळवळी प्रामखु्याने ईत्तर अधदु्दनकतावादी व ईत्तर 

सरंचनावादी द्दवचारवतंाचं्या द्दवचाराने प्रभाद्दवत होत्या. यामध्ये मानंोद्दवशे्लषणवादी जेक्स 

लैकैन, ऄद्दस्तत्ववादी द्दसमक द्दद बवु्हा, द्दविडंणवादी जैक्स देरीदा अद्दण ईत्तर सरंचंनावादी 

द्दमिेल फुको सारख्या द्दवचारवंताच्या द्दवचाराचंा प्रभाव ऄद्दधक होता. या प्रवाहातील हेलेन 

द्दसक्सन ही द्दवदषुी देरीदा याचं्या द्दवचाराने प्रभाद्दवत होती, तर ज्यूडीथ बटलर ही द्दवदषुी 

द्दमिेल फुको याचं्या द्दवचाराने प्रभाद्दवत होती.   

 

६.५.१ हलेेन तसक्सन:  

हेलेन द्दसक्सन ही ईत्तर सरंचनावादी द्दवचारवतं       देरीदा याचं्या ‘द्दभन्नत्व’ द्दसद्धातंाने 

प्रभाद्दवत होती. हेलेन द्दसक्सनच्या मते पदु्दलंग या     च  ऄथव स्त्रीद्दलंग         ऄनषुंगाने 

व त्याच्या द्दवरुद्धाथी     च्या रूपाने घेतला जातो. हेलेन यानंी परुुषी वचवस्वातनु केलेली 

स्त्रीत्वाची व्याख्या ही परुूषाचें द्दस्त्रयावंरील द्दविेष ऄद्दधकार प्रस्थाद्दपत करून देण्याकररता 

द्दनधाव ररत केलेली अह,े ऄिी पारपंररक स्त्रीत्वावर टीका केली अहे. हेलेन द्दसक्सन यांनी 

परुुष वगव अद्दण स्त्रीवगव ऄसी सामाद्दजक द्दवभागणी िोडून काढण्यासाठी स्त्रीवादाच्या 

सदंभावणे लेिन करणाऱ्या नव लेिकानंा प्रोत्साद्दहत केले.   

 

६.५.२ ज्यूडीथ बटलर: 

ज्यूडीथ बटलर यानंी द्दलंग अद्दण लैंद्दगक शे्रणीला ‘द्दविडंणवादी’ द्दवचाराच्या पररपे्रक्षातून 

प्रस्ततु केले अह.े त्याचं्या मते, लैंद्दगकते प्रमाणेच एिाद्या व्यक्तीची द्दलंग धारणा द्दनमावण 

केली जाउ िकते. समाजात स्त्री अद्दण परुुष त्याचं्या द्दलंगानसुार व्यवहाराच्या माध्यमातून 

स्वीकारले जातात. द्दलंगाच्या द्दवपरीत व्यावहार करणार े स्त्री-परुुष समाज द्दस्वकृत होत 

नाहीत. ज्यदु्दडथ बटलर ह्या ऄद्दस्तत्ववादी द्दसमक द्दद बवु्हा याचं्या, ‘कोणतीही स्त्री ही स्त्री 

म्हणून जन्माला येत नाही’ या द्दवचारािी सहमत होत्या. मानवी िरीराला त्यांच्या द्दलंगाच्या 

माध्यमातून द्दचन्हांद्दकत केले जाते. त्याचं्या मते द्दलंगभाव द्दलंग धारणे पेक्षा वेगळा नाही, तो 

ससं्कृद्दतक स्वरुपात द्दनधावररत होतो. त्याचं्या मते, द्दलंग, द्दलंगभाव अद्दण लैंद्दगकता यांच्या 
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द्दवषयीच्या समजधार  च्या पलीकडे जाउन द्दवचार केल्या िेरीज सपूंणव स्त्री मदु्दक्तचे ईद्ददष्ट 

साध   िक्य होणार नाही.  

 

एकुणच ईत्तर अधदु्दनकतावादी व ईत्तर सरंचनावादी द्दवचार प्रवा     स्त्रीवादाची नवी 

सकंल्पना रुजद्दवण्याचा प्रयत्न केला. ज्यातून स्त्री प्रश्नाच्या ऄनषुंगाने २१ व्या ितकात 

द्दनमावण झालेल्या द्दलंगभाव धारणाचंी ईकल करण्यात अली.  

 

६.६ बहू   स्कृतिक व उत्तर वसाहिवादी स्त्रीवाद  

 

बहूसासं्कृद्दतक स्त्रीवादी द्दस्त्रयांमधील द्दभन्नत्व प्रदद्दिवत करतात. ईत्तर वसाहतवादी स्त्रीवादी 

द्दवकसनिील जगतातील मद्दहलाचें जीवन द्दवकद्दसत जगतातील मद्दहलाचं्या जीवनमाणापेक्षा 

द्दभन्न अहे, ऄिी धारणा बाळगतात. या द्दभन्नत्वाची कारण मीमासंा केली ऄसता, प्र     

राष्रातील मद्दहलाचं्या समस्या वेगळ्या अहेत, त्याचंी ससं्कृती द्दभन्न अहे. त्यामळेु 

स्त्रीवादासदंभावतील धारणा द्दभन्न अहेत. ईदा. भारतातील स्त्रीवाद यूरोद्दपयन स्त्रीवादाच्या 

पररपे्रक्षत अपल्या समस्याचें द्दनराकरण िोधण्याचा प्रयत्न करतात. मात् पद्दिमी जगतातील 

स्त्रीवादी चळवळी समोरील अव्हाने व भारता सारख्या द्दवकसनिील देिातील स्त्रीवादा 

समोरील अव्हाने द्दभन्न स्वरूपाची अहेत. त्यामळेु पद्दिमी जगतातील स्त्रीवाद अद्दण 

द्दवकसनिील देिातील स्त्रीवाद द्दभन्न स्वरुपात पररभाद्दषत करावा लागतो. वसाह  क 

प्रभावातून भारतात ईदयाला अलेल्या राष्रवादी द्दवचार धारेने भारतीय स्त्रीवादाचे वेगळेपण 

ऄधोरदे्दित केले अहे. पाद्दिमात्य स्त्रीवाद्यानंी द्दपतसृत्ताक ससं्था द्दस्त्रयांवर ऄत्याचार 

करतात, हा ऄत्याचार द्दलंगभाव प्रणालीच्या माध्यमातून ऄधोरदे्दित केल्या जातो. 

भारताच्या सदंभाव   द्दवचार केला ऄसता भारतात द्दपतसृते्त बरोबर वगव, जात, धमव, द्दलंग. 

जनजाती अद्दण समदुाय या पररपे्रक्षाद्रार े द्दलंगभाव धारणेच्या द्दवद्दवध सरंचना अद्दण 

द्दपतसृत्ताक समाज व्यवस्था अजही स्त्रीयाचं्या िोषणात ऄग्रस्थानी अहेत.  

 

आपली प्रगिी िपासा  

१) ईत्तर अधदु्दनकतावादी स्त्रीवादी द्दवचार प्रवा  चा अढावा घ्या?  

 

६.७  तिसऱ्या लाटेतिल स्त्रीवादी चळवळीची वैतिष््टये 

 

स्त्रीवादाच्या दसुऱ्या लाटेच्या प्रभावातून यएुसए मध्ये राजकीय प्रद्दतद्दनद्दधत्वाच्या सदंभावत 

मोठ्या प्रमाणात सधुारणा घडून अल्या. राजकीय के्षत्ात मद्दहलानंा प्रद्दतद्दनद्दधत्व 

द्दमळाल्यामळेु १९९३ पयंत द्दसनेटमध्ये ५ मद्दहला सदस्यांना सामील करून घेण्यात अले. 

पद्दहल्या मद्दहला ऄकटनी जनरल अद्दण पद्दहल्या मद्दहला राज्य सद्दचव म्हणून द्दस्त्रयांनी पदभार 

स्वीकारला. तसेच रूथ बकडर द्दगन्सबगव सवपोरच्च न्यायालयातील दसुऱ्या मद्दहला न्यायाधीि 

ठरल्या. १९९३ च्या कौटंुद्दबक वैद्यकीय रजा कायद्याने कमवचाऱ्यानंा कौटंुद्दबक अद्दण 

वैद्यकीय अणीबाणीसाठी द्दबनपगारी रजा घेण्याची परवानगी द्ददली. ऄत्याचाराचा सामना 

करणाऱ्या  मद्दहलासंाठी १९९५ मध्ये ‘मद्दहला द्दहसंाचार कायदा’ मंजूर करण्यात अला. ही 

द्दतसऱ्या लाटेची महत्त्वाची कामद्दगरी होती.  



 

 

स्त्रीवादी चळवळीची द्दतसरी लाट 
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यूएसएच्या आद्दतहासातील स्त्रीवादाची द्दतसरी लाट द्दस्त्रयांच्या पनुरुत्पादक ऄद्दधकारांवर 

कें द्दित होती. या काळातील स्त्रीवाद्यानंी स्त्रीच्या िरीराबिल स्वतःच्या द्दनवडीच्या हक्काची 

बाजू माडंतानंा ऄसे म्हटले की, जन्म द्दनयतं्ण अद्दण गभवपात हा मूलभूत ऄद्दधकार अहे.  

सवपोरच्च न्यायालयाने २००४ च्या कायद्याने ऄधववट जन्म गभवपात बंदी अद्दण 

गभवपातावरील द्दनबंधानंा मान्यता द्ददली. या द्दवरोधात वॉद्दिगं्टन डीसीमध्ये 'माचव फॉर वमेुन्स 

लाआव््स' नावाचा एक प्रचडं द्दनषेध मोचाव द्दनघाला होता. या मोच्यावला द्दतसऱ्या लाटेतील 

स्त्रीवाद्याबंरोबर दसुऱ्या  लाटेतील स्त्रीवादी अद्दण ऄनेक सेद्दलद्दिटींनी हजेरी लावली. या 

मोचावद्दतल प्रद्दतसादाणे प्रजनन ऄद्दधकाराचंा मिुा द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्याकंररता द्दकती 

महत्त्वाचा होता हे दािवून द्ददले. या चळवळीचा पररणाम म्हणून गभवपात द्दनबंध कायद्यात 

सधुारणा करण्यात अली.  

 

स्त्रीवादाची द्दतसरी लाट पद्दहल्या अद्दण दसुऱ्या लाटेपेक्षा वेगळी होती, कारण ती पॉप 

ससं्कृती अद्दण आ-माध्यमामंधनु पसरली. या लाटेने Riot Grrrl सारख्या गलव बडँने रॉक 

ऄडँ पॉप सगंीताद्रार े मद्दहला सक्षमीकरणाचे सदंेि प्रसाररत केले. त्याचें सगंीत ऐकणाऱ्या 

द्दकिोरवयीन मदु्दलंमध्ये द्दपतसृत्ता अद्दण िरीराच्या प्रद्दतमेची चचाव सरुू झाली. द्दचत्पट अद्दण 

दूरद्दचत्वाणी कायविमानंी थेलमा अद्दण लइुस, बफी द व्हपँायर स्लेयर, ३० रॉक ऄडँ पॉप 

या सारख्या मनोरजंन कथेवर देिील द्दतसऱ्या लाटेचा पररणाम स्पष्ट    द्ददसून येतो.  

 

रान्स फेद्दमद्दनझमला मखु्य प्रवाहात अणले हे द्दतसऱ्या लाटेच्या ईद्दिष्टा पैकी एक ईिीष्ट 

होते. रान्स जेंडरचे ऄद्दधकार ऄगदी ऄलीकडच्या काळापयंत स्त्रीवादामध्ये समाद्दवष्ट 

नव्हते. रान्स जेंडर समूहाला कायदेिीरररत्या त्यांचे हक्क सपंाद्ददत करून देण्याकररता 

द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्यानंी द्दलंग अद्दण द्दलंगभाव जद्दनत िरीर प्रद्दतमेच्या चचेतून रान्स 

जेंडर समूहानंा स्त्रीवादाच्या मखु्य प्रवाहात अणण्याचा प्रयत्न केला. अजही रान्स 

जेंडरच्या ओळिीबिल समाजातील मोठ्या वगावत ऄज्ञान अहे, परतं ुया सदंभाव   आतरांना 

द्दिद्दक्षत करण्याच्या द्ददिेने पद्दहले पाउल ईचलण्यात द्दतसरी लाट महत्त्वाची ठरली, हे 

द्दतस    लाटेतील स्त्रीवादाचे महत्वपूणव वैद्दिष््टय म्हणता येइल.   

 

भारता सदंभावने द्दवचार केला ऄसता, १९८० अद्दण ९० च्या दिकात बलात्काराचं्या 

द्दवरोधात राष्रीय द्दनषेध नोंदद्दवला गेला, हे द्दतसऱ्या लाटेचे वैद्दिष््टय होते. या कालिडंात 

ऄनेक भारतीयाचं्या मानद्दसकतेद्दतल ढोंगीपणा अद्दण मद्दहलाच्या स्वतःच्या बलात्कारामध्ये 

दोषीपणाची ऄनेक प्रकरणे पढेु अली. या द्दवरूद्ध द्दतसऱ्या   टेतील स्त्रीवाद्यानंी अंदोलने 

ईभी केली. याचे ईत्तम ईदाहरण भारतातील हेतल पारिे, भवंरी देवी अद्दण प्रद्दतभा मूती यां 

सारख्या बलात्कार प्रकरणामंळेु देिभरात द्दनदिवने झाली. ज्यामध्ये भारतीय मद्दहला गटानंा 

कायदेिीर द्दवजय द्दमळाला. याचा पररणाम भारतातील राजकीय के्षत्ावर घडून अला व 

भारतीय राजकारणात मद्दहलाचें प्रद्दतद्दनद्दधत्व वाढले. १९९५ मध्ये मायावती पद्दहल्या 

ऄनसूुद्दचत जातीच्या मखु्यमंत्ी झाल्या; तर १९९९ मध्ये सोद्दनया गांधी पद्दहल्या मद्दहला 

द्दवरोधी पक्षनेत्या बनल्या. २००७ मध्ये प्रद्दतभाताइ  पाटील ह्या भारताच्या पद्दहल्या मद्दहला 

राष्रपती झाल्या अद्दण मीरा कुमार पद्दहल्या मद्दहला सभापती झाल्या. भारतातील द्दस्त्रयांना 

ऄजूनही द्दिक्षणाची ऄनपुलबधता, मालमते्तवर ऄल्प ऄद्दधकार, घरगतुी द्दहसंाचार अद्दण 

केवळ काही नावासंाठी लैंद्दगक छळ ऄिा ऄनेक समस्याचंा सामना करावा लागतो अहे. 
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भारतीय कायदा अद्दण राजकारणात महत्त्वपूणव बदल झाले ऄसले तरी द्दवद्दवध पार्श्वभूमीतील 

मद्दहलाचें प्रश्न ऄजूनही सटुलेले नाहीत. "स्त्रीवाद" ही सकंल्पना पाद्दिमात्य देिातून द्दनमावण 

झाली ऄसली तरी भारताच्या सपूंणव आद्दतहासात मद्दहलाचं्या चळवळींचा मोठा आद्दतहास 

अहे.  अजचा भारतीय स्त्रीवाद केवळ तेव्हाच प्रभावी ठरू िकतो जेव्हा तो भारतीय 

द्दस्त्रयाचं्या ऐद्दतहाद्दसक अद्दण भौगोद्दलक ऄनभुवादं्रार ेसूद्दचत केला जाइल.   

 

ऄगदी कट्टरपंथी होण्यापासून ते त्याच्या पूवववतीचं्या कायावचा ऄनादर करण्यापयंत, 

स्त्रीवादाच्या द्दतसऱ्या लाटेला ऄनेक अघाड्यावंर टीकेला सामोर ेजावे लागले अहे. प्रथम 

अद्दण द्दद्रतीय लाटेपेक्षा या लटेतील स्त्रीवादी कमी एकद्दत्त होते. त्याचंी ईद्दिष्टे कमी स्पष्ट 

अद्दण कारणे ऄद्दधक ऄस्पष्ट होती. २१ व्या ितकात स्त्रीवादाची ऄत्यातंीक गरज अद्दण 

सामाद्दजक त्याचा प्रभाव यामुळे पूवीपेक्षा ऄद्दधक के्षत्ानंा समानतेच्या जवळ अणण्याचे 

महत्त्वपूणव कायव या लाटेत घडून अले. २०१२ मध्ये सोिल मीद्दडया-कें द्दित ‘चौथी लाट’ 

सरुू झाल्यावर ही लाट ओसरली ऄसे म्हटले जाते. 

 

६.८ तिसऱ्या लाटेतिल स्त्रीवादी चळवळीवरील टीका 

 

स्त्रीवादाच्या द्दतसऱ्या लाटे द्दवषयी टीकाकारानंी माडंलेला एक महत्वाचा मिुा म्हणजे एकीचा 

ऄभाव हा होय. द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवादी चळवळीचे प्रदेि व पररद्दथती परत्वे ध्येय 

वेगवेगळी ऄसल्यामळेु त्याचं्यामध्ये     चा ऄभाव होता. द्दकंवा एकाच कारणासाठी सववत् 

सारिी चळवळ ईभारण्यात अली नाही. जसे पद्दहल्या लाटेने मद्दहलानंा मतदानाचा हक्क 

द्दमळवून देणे हे प्रमिु ईिीष्ट सववत् सारख्याच स्वरुपात द्दवकद्दसत केले होते. दसुऱ्या लाटेत 

मद्दहलानंा कायवबलामंध्ये समान सधंी द्दमळण्याच्या ऄद्दधकारासाठी, तसेच कायदेिीर लैंद्दगक 

भेदभावाच्या समाप्तीसाठी लढा द्ददला गेला. तसे द्दतसऱ्या लाटेमध्ये सातत्यपूणव ध्येय 

नसल्याचा अरोप करत काही ऄभ्यासकानंी द्दतसऱ्या लाटे सदंभावत ती दसुऱ्या लाटेचा 

दूसरा भाग ऄसल्याचा यदु्दक्तवाद केला अहे.  

 

द्दतसरी लाट ही केवळ तरुण स्त्रीवादी ससं्कृतीची पररणीती होती.त्यामळेु द्दतसऱ्या लाटेच्या 

स्त्रीवादाच्या समीकरणामळेु चळवळ वाढण्यापासून अद्दण राजकीय ध्येयाकंडे जाण्यापासून 

रोिली गेली ऄसा देिील एक यदु्दक्तवाद केला जातो.  

 

कक थलीन पी. अयनेलो याचं्या मते, ‘कामाचे द्दठकाण अद्दण घर याचं्यातील मद्दहलाचें हक्क 

द्दनवडण्याच्या सैद्धादं्दतक अद्दण वास्तद्दवक जगातील यकु्तीमळेु मद्दहलानंी द्दपतसृते्त ऐवजी 

एकमेकानंा अव्हान द्ददले अहे.  द्दनवड म्हणून कद्दल्पलेला व्यद्दक्तवाद मद्दहलांना सक्षम करत 

नाही; तो त्यानंा िातं करतो अद्दण स्त्रीवादाला राजकीय चळवळ बनण्यापासून अद्दण 

ससंाधनाचं्या द्दवतरणाच्या वास्तद्दवक समस्यानंा सबंोद्दधत करण्यापासून प्रद्दतबंद्दधत करतो.’ 

 

द्दिरा टेरटं सारख्या स्त्रीवादी द्दवद्रानानंी "वेव्ह कंस्रक्ट" वर अके्षप घेतला, कारण त्याने 

कालिडंातील महत्त्वाच्या प्रगतीकडे दलुवक्ष केले जाते. द्दिवाय, जर स्त्रीवाद ही एक 

जागद्दतक चळवळ ऄसेल, तर द्दतने ऄसा यदु्दक्तवाद केला की, प्रथम, द्दद्रतीय अद्दण ततृीय 
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लाटेचा काळ ऄमेररकन स्त्रीवादी घडामोडीिी ऄगदी जवळून सबंंद्दधत अहे. यामळेु 

जगभरातील राजकीय समस्यांचा आद्दतहास ओळिण्यात स्त्रीवाद ऄपयिी ठरतो. ही द्दतसऱ् य 

लाटेतील स्त्रीवादाच्या ऄभ्या  तील महत्वाची समस्या अहे. या सदंभावतील टीकाकारानंी 

ऄसा यदु्दक्तवाद केला की, "वेव्ह कन्स्रक्ट" च्या माध्यमातून केवळ रे्श्तवणीय द्दस्त्रयांच्या 

समस्यावंर लक्ष कें द्दित केले अहे. त्यानंी कृष्ण वणीय व िालच्या वगावच्या द्दस्त्रयाचं्या 

प्रश्नाकंडे दलुवक्ष केले अहे. 

 

स्त्रीवादाच्या द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवादी स्वतःला सवव समावेिक म्हणून घोद्दषत करतात. 

मात्  परुोगामी ऄसतानाही, त्याचं्या कडून कृष्ण वणीय द्दस्त्रयांना वगळण्यात अले अहे.  

काळ्या स्त्रीवाद्यांचा ऄसा यदु्दक्तवाद अहे, की काळ्या स्त्रीवाद्याचं्या मद्दहला हक्कांच्या 

चळवळी केवळ काळ्या मद्दहलाचं्या स्वातंत्र्यासाठी नव्हत्या. ईलट, द्दस्त्रयाचंा मतदानाचा 

हक्क अद्दण गलुामद्दगरीचे ईच्चाटन यासारिे प्रयत्न या चळवळीतून करण्यात अले . 

ज्याचा लाभ गोऱ्या  द्दस्त्रयांना देिील झाला अहे.  

 

स्त्रीवादाच्या द्दतसऱ् य लाटेची समीक्षा करणाऱ्या समीक्षकादं्रार ेया लाटेला "द्दलपद्दस्टक" द्दकंवा 

"गली" द्दकंवा "पॉप ससं्कृती" च्या द्दविेष   नी सबंोद्दधत केले जाते. याचे कारण ऄसे की, या 

नवीन स्त्रीवाद्यानंी स्त्रीत्वाच्या ऄद्दभव्यक्तीला वस्तदु्दस्थतीचे अव्हान म्हणून समथवन द्ददले. 

त्यानसुार, यात मद्दहला द्दकंवा मलुींनी कसे कपडे घालावेत, कसे वागावे द्दकंवा सामान्यपणे 

कसे व्यक्त व्हावे, हे द्दनधावररत करण्यासाठी द्दकंवा द्दनयदं्दत्त करण्यासाठी कोणत्याही संयमाचा 

समावेि नसावा, यावर भर द्ददला अहे.  ही ईदयोन्मिु द्दस्थती १९८० च्या दिकात 

प्रचद्दलत स्त्रीवादाच्या पोनपोरग्राफीद्दवरोधी भूद्दमकेच्या ऄगदी द्दवरुद्ध होती. दसुऱ्या स्त्रीवादी 

लाटेने पोनपोरग्राफीकडे द्दस्त्रयावंरील द्दहसंाचाराला प्रोत्साहन देणार े साधन म्हणून पाद्दहले. 

नवीन स्त्रीवाद्यांनी ऄसे सचुवले की अत्म-ऄद्दभव्यक्तीबिल स्वतंत्, द्दनवड करण्याची क्षमता 

ही केवळ ऄंतगवत दडपिाही नसून प्रद्दतकाराची एक सिक्त कृती ऄसू िकते. 

 

सिक्तीकरण अद्दण स्वातंत्र्याच्या वैयद्दक्तक स्वरूपामळेु ऄिा मतावंर टीका झाली अह.े 

सिक्तीकरण सवपोरत्तम िक्ती अद्दण कृतीच्या ऄंतगवत भावना म्हणून द्दकंवा िक्ती अद्दण 

द्दनयतं्णाचे बाह्य ईपाय म्हणून मोजले जाते की नाही, हे या लाटेतील द्दवद्रानानंा स्पष्ट नव्हते. 

स्त्रीवादाच्या द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्यानंी माडंलेले स्त्रीवादी द्दवचार व दृद्दष्टकोन केवळ 

"गली" स्त्रीवाद या लेबलने मयावद्ददत नसावा द्दकंवा "पॉप ससं्कृती" चे समथवन करणार ेमानले 

जाउ नये.  त्याऐवजी, त्यानंी पार पाडलेल्या द्दवद्दवध भूद्दमकाचंा समावेि या सरंचणेत 

करण्यात यावा. 

 

एकूणच आतर कोणत्याही सामाद्दजक द्दकंवा राजकीय चळवळीप्रमाणेच, स्त्रीवादाच्या प्रत्येक 

लाटेत मतभेद होते. या लाटेमध्ये द्दलंग, जातीय अद्दण वगीय ओळि, ऄनभुव अद्दण 

स्वारस्य ऄसलेल्या ऄनेक लोकाचंा समावेि होता. यालाटेची सवावत मोठी ताकद 

सवंसमावेिकता होती. काही द्दवद्रानांनी सवं समावेिकता हीच या लाटेची सवावत मोठी 

कमजोरी म्हणून टीका केली अहे. ही टीका िोडून काढण्यासाठी द्दतसऱ्या लाटेतील 

स्त्रीवाद्यांनी एक एकीकृत ऄजेंडा द्दकंवा तत्त्वज्ञान तयार करणे हे प्रमिु लक्ष्य ठेवले होते. 
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साधारणपणे द्दतसऱ्या लाटेची सरुुवात दोन गोष्टींिी जोडलेली अहे. १) १९९१ मधील 

ऄद्दनता द्दहल प्रकरण अद्दण २) सरुुवातीच्या काळातील पॉप सगंीत गली गटाचंा ईदय. 

 

१९९१ मध्ये, ऄद्दनता द्दहल यानंी द्दसनेट न्याद्दयक सद्दमतीसमोर साक्ष द्ददली, की सवपोरच्च 

न्यायालयाचे नामद्दनदेद्दित न्यायाद्दधष क्लकरने्स थॉमस यांनी कामाच्या द्दठकाणी द्दतचा लैंद्दगक 

छळ केला होता. या द्दवरुद्ध थॉमसने सवपोरच्च न्यायालयात धाव घेतली, परतं ु द्दहलच्या 

साक्षीने लैंद्दगक छळाच्या तिारींचा पूर अला, त्याच प्रकार े हावे वाआनस्टीनच्या 

अरोपानंतंर आतर ईच्च पदस्थ परुुषादं्दवरुद्ध लैंद्दगक गैरवतवनाच्या अरोपाचंा पूर अला.  

ऄद्दनता द्दहलने ११ ऑक्टोबर १९९१ रोजी कक द्दपटल द्दहलवरील द्दसनेट ऑद्दफस 

द्दबद्दल्डंगच्या कॉकस रूममध्ये साक्ष द्ददली. थॉमस द्दवरोधात द्दहलची साक्ष ऄसूनही त्याचे 

नामद्दनदेिन सवपोरच्च न्यायालयात झाले. या प्रकरणाच्या पररणामाचे स्वरूप १९९२ मध्ये 

प्रद्दतद्दनधीगहृाच्या द्दनवडणकुीत मद्दहलानंी २४ व द्दसनेट मध्ये ३ जागा द्दजकंल्या त्यामळेु या 

वषावला "स्त्रीं वषव" म्हणून सबंोधले गेले.   

 

ऄद्दनता द्दहल प्रकरणातून पे्ररणा घेत ५ एद्दप्रल १९९२ रोजी वॉद्दिगं्टन डीसी मध्ये नकिनल 

ऑगवनायझेिन फॉर वमुन (NOW) द्रारा अयोद्दजत ‘माचव फॉर वमेुन्स लाआव्ह’ या 

अंदोलनासाठी हजारो द्दनदिवक एकत् अले. यामळेु कामाच्या द्दठकाणी होणाऱ्या लैंद्दगक 

छळाच्या द्दवरोधातील लढा ऄद्दधक तीव्र झाला. द्दलंग अद्दण विं द्दसद्धातंाचे ऄभ्यासक 

द्दकम्बली िेनिॉ यांनी स्त्री सदंभावतील जलुमाचे द्दवद्दवध प्रकार एकमेकानंा छेदतात या छेदन 

मागावचे वणवन करण्यासाठी ‘आंटरसेक्िनकद्दलटी’ हा िबद ईपयोगात अणला. तर ज्यदु्दडथ 

बटलर, यानंी द्दलंगभावाची नव्याने व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केला. 

 

६.९ सारािं 

 

दसुऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्याचं्या कुटंुबात वाढलेल्या द्दपढीच्या द्दवचार द्दवर्श्ातून स्त्रीवादाची 

द्दतसरी लाट ईदयाला अली. या लाटेतील स्त्रीवाद्यानंी पद्दहल्या व दसुऱ्या लाटेतील 

द्दस्त्रवाद्यांनी केलेल्या कायावला गहृीत धरून त्याचं्या ईणीवा िोधल्या व त्यांच्या द्दवचारावर 

टीका केली. अजवर स्त्रीवादाच्या कके्ष बाहेर ऄसलेल्या ईपेद्दक्षत गटाला मखु्य प्रवाहात 

अणण्याचा प्रयत्न केला. त्याकररता नव्या वैचाररक भूद्दमकाचंा स्वीकार करत स्त्रीवादी 

द्दवचा  ला प्रगल्भ केले.  

 

एकद्दवसाव्या ितकातील प्रभावी ऄसलेल्या ईत्तर आधदु्दनकतावादी, ईत्तर सरंचनावादी, 

बहुसासं्कृद्दतक व ईत्तर वसाहतवादी द्दवचाराचं्या प्रभावातून स्त्री िोषणाच्या वतवमान 

व्यवस्था नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. द्दतसऱ्या लाटेतील द्दस्त्रवाद्यानंी स्त्रीिोष  च्या सदंभावने 

द्दवचार माडंत ऄसताना वगव, जात, वणव, धमव, ससं्कृती याचंा बहुअयामी द्दवचार स्वीकारत 

स्त्री प्रश्नाची द्दवद्दवधता ऄधोरदे्दित केली. केवळ ऄमेररकेतील गोऱ्या द्दस्त्रयाचं्या समस्याच्या 

अधार े पद्दहल्या व दसुऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्यानंी ईभ्याकेलेल्या स्त्रीवादाच्या क   तोडत 

   , काल परत्वे या समस्याचें स्वरूप द्दभन्न ऄसल्याचे ऄधोरदे्दित केले.       
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१९९१ मधील ऄद्दनता द्दहल प्रकरणाने लैंद्दगक छळाची नवी व्याख्या केली. परुुषी 

वचवस्वाच्या बडग्यािाली  या प्रकरणाचा द्दनकाल क्लकरने्स थॉमस याचं्या बाजूने लागला. 

मात् या प्रकरणात द्दहलाने द्ददलेल्या साक्षी मळेु कामाच्या द्दठकाणी होणाऱ्या लैंद्दगक छळाचे 

स्वरूप जगजाहीर झाले. याचा पररणाम म्हणून ऄमेररकेतील ऄनेक ईच्च पदस्थ परुुषाचं्या 

द्दवरुद्ध लैंद्दगक छळाच्या प्रकरणाचंा पूर अला. त्याचबरोबर एद्दप्रल १९९२ मध्ये वॉद्दिगं्टन 

डीसी मध्ये नकिनल ऑगवनायझेिन फॉर वमुन (NOW) द्रारा कामाच्या द्दठकाणी होणाऱ्या 

लैंद्दगक छळाच्या द्दवरोधात हजारो द्दस्त्रयांनी मोचाव काढला.   

 

स्त्रीवादाची द्दतसरी लाट द्दस्त्रयाचं्या पनुरुत्पादक ऄद्दधकारावंर कें द्दित होती. या काळात 

ऄमेररकेच्या सवपोरच्च न्यायालयाने गभवपात बंदी कायदा अद्दण गभवपातावरील द्दनबंधांना 

मान्यता द्ददली. या द्दवरुद्ध २००४ मध्ये वॉद्दिगं्टन डीसीमध्ये 'माचव फॉर वमेुन्स लाआव्ह' 

नावाचा एक प्रचडं द्दनषेध मोचाव काढण्यात अला होता. या मोचावत दसुऱ्या अद्दण द्दतसऱ्या 

लाटेतील स्त्रीवाद्याबंरोबर ऄनेक रगंकमी देिील सहभागी झाल्या होत्या.   

 

या अंदोलनात द्दस्त्रवाद्यानंी स्त्री िरीराबिल स्वतःच्या द्दनवडीच्या हक्काची बाजू माडंतानंा 

ऄसे म्हटले की, जन्म द्दनयतं्ण अद्दण गभवपात हा मूलभूत ऄद्दधकार अहे, त्याच्या द्दनवडीचे 

स्वातंत्र्य द्दस्त्रयांना ऄसले पाद्दहजे. या कररता त्यांनी कायदेिीर लढा ईभारला. या 

अंदोलनाच्या पररणामा मळेु सरकारला गभवपात द्दनबंध  कायद्यात सधुारणा करावी लागली.  

 

द्दतस    लाटेतील पॉप ससं्कृतीच्या माध्यमामंधून Riot Grrrl सारख्या गलव बडँ द्रार े

मद्दहला सक्षमीकरणाचा सदंेि प्रसाररत करण्याचे महत्वपूणव कायव केले. त्यामळेु त्याचें सगंीत 

ऐकणाऱ्या द्दकिोरवयीन मलुामंध्ये द्दपतसृत्ता अद्दण िरीराच्या प्रद्दतमेची चचाव सरुू झाली. या 

लाटेतील स्त्रीवाद्यानंी रान्स फेद्दमद्दनझमला  मखु्य प्रवाहात अणण्याचा प्रयत्न केला व रान्स 

जेंडरच्या ऄद्दधकारांचा स्त्रीवादात समावेि केला. अजही रान्स जेंडर बिल समाजात 

ऄनेक गैर समज अहेत. परतं ु रान्स जेंडर बिल समाजाला द्दिद्दक्षत करण्याच्या द्ददिेने 

द्दतसऱ्या लाटेतील स्त्रीवाद्यांनी ईचललेले हे पद्दहले पाउल महत्त्वाच  अहे. 

 

भारतात, स्वातंत्र्यानतंर राज्यघटनेच्या माध्यमातून  कायद्याने स्त्री-परुुष समानतेचे सूत् 

रुजद्दवण्यात अले, ऄसले तरी भारतीय समाजात िोलवर रुजलेल्या सासं्कृद्दतक अद्दण 

धाद्दमवक श्रद्धनेे द्दिटीि सते्तनतंर स्त्री-परुुष समानतेचे स्वप्न साकार होण्यास प्रद्दतबंध केला. 

भारतीय स्वातंत्र्याच्या प्रारदं्दभक काळात सामाद्दजक प्रथा, परपंराचं्या बडग्यािाली 

कायद्याची ऄंमलबजावणी कमकुवत ठरली. त्यमळेु द्दस्त्रयाचं्या िोषणाचे सत् सरुुच राद्दहले. 

१९८०-९० च्या दिकातील हेतल पारिे, भवंरी देवी अद्दण प्रद्दतभा मूती बलात्कार 

प्रकरणाने दिेभरात द्दनदिवने झाली ज्यामळेु भारतीय स्त्रीवाद्यानंी का       लढ्याच्या 

माध्यमातून भारतीय स्त्रीिोष  ची नव्याने माडंणी केली. याचा पररणाम म्हणून १९८० च्या 

पंचवाद्दषवक योजनेत मद्दहलाचं्या अरोग्य, रोजगार अद्दण द्दिक्षणावर लक्ष कें द्दित करण्याचा 

द्दनणवय घेण्यात अला.  

 

आपली प्रगिी िपासा  

१) स्त्रीवादी चळवळीतील द्दतसऱ्या लाटेचे वैद्दि    स्पष्ट करा?  
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६.१० प्रश्न  

 

१)  स्त्रीवादी चळवळीच्या द्दतसऱ्या लाटेचे योगदान स्पष्ट करा?  

२)  स्त्रीवादी चळवळीतील ईत्तर अधदु्दनकतावादी व ईत्तर वसाहतवादी द्दवचार प्रवाहाची 

भूद्दमका स्पष्ट करा?  

३)  स्त्रीवादी चळवळीच्या द्दतसऱ्या लाटेच्या ईदयाची द्दचद्दकत्सा करा?  

४)  स्त्रीवादी चळवळीतील द्दतसऱ्या लाटेतील बहुसासं्कृद्दतक द्दवचार प्रवाहाची भूद्दमका स्पष्ट 

करा? 

५)  स्त्रीवादी चळवळीच्या द्दतसऱ्या लाटेच्या वैद्दिष््टयाचें टीकात्मक परीक्षण करा?   

 

६.११  सदंभव  

 

१.  भसीन कामाला, (ऄन.ु श्रतुी ताबें), द्दलंगभाव समजून घेताना, लोकवाङ्मय गहृ, मुंबइ, 

२०१०.  

२.  भागवत द्दवद्यतु, स्त्रीवादी सामाद्दजक द्दवचार, डायमंड प्रकािन पणेु. 

३.  साळंुिे ऄ. ह., द्दहदूं ससं्कृती अद्दण स्त्री, लोकवाङ्मय गहृ, मुंबइ. 

४.  वाबंरुकर जास्वदंी, आद्दतहासातील नवे प्रवाह, डायमंड प्रकािन, पणेु, २०१४.   

५.  द्दसमा ँद्दद बवु्हा, (ऄन.ु करून गोिले), द सेकं  सेक्स, पद्मगधं प्रकािन, पणेु, २०१०.  

६.  समुंत यिवतं, स्त्रीवाद : ईदारमतवादी अद्दण माक्सववादी/समाजवादी, 

द्दमळूनसाऱ्याजणी, मे १९९९.  

७.  महाजन जयश्री, द्दस्त्रया अद्दण द्दलंगभाव, ऄथवव प्रकािन, जळगाव, २०१२.  

८.  भोसले नारायण, जात वगवद्दलंगभाव आद्दतहास मीमासंा, ऄथवव प्रकािन, जळगाव, 

२०१७. 

 

 

***** 
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७ 
जात : व्याख्या आणि अर्थ 

घटक रचना  

७.०   उद्दिष्ट     

७.१   प्रस्तावना   

७.२ साराांश 

७.३ टीपा (Glossary) 

७.४   प्रश्न 

७.५  सांदभभ    

 

७.० उणिष्ट      

 

१. द्दवद्यार्थयाांना जात या सांकल्पना चा पररचय करून देणे  

२. द्दवद्यार्थयाांना वेगवेगळ्या तज्ज्ाांनी केलेलया जातीच्या व्याख्येचा अथभ समजावणे.  

३. द्दवद्यार्थयाांना जाती आद्दण जाद्दतसांस्था याांची समज करून देणे.  

 

७.१  प्रस्तावना   

 

जातींचे भारतीय समाजात असलेले अढळ स्थान पाद्दहल्यास आपल्याला असे आढळून येते 

की, जातींच्या द्दशवाय भारतीय समाज व्यवस्था चालूच शकणार नाही. भारतीय समाज हा 

हजारो जाती आद्दण त्याच्या अनेक पटीने पोटजातीमध्ये द्दवभागला गेलेला आहे. या सवभ 

जाती आद्दण पोट जाती एकमेकाांकडे अशा दृष्टीने पाहतात की, आपण एका देशाचे नागररक 

आहोत, त्यामळेु आपल्याला एकत्र एकजटुीने, एक द्ददलाने राद्दहले पाद्दहजे हे अनेक वेळा ते 

द्दवसरून जातात. आधदु्दनक काळामध्ये ते रोटी व्यवहार तर करतात परांत ुज्जयावेळेस आांतर-

जातीय द्दववाह आद्दण आांतर-धमीय कलह द्दनमाभण होतात त्यावेळेला त्याांचे रोटी व्यवहाराचे 

असलेले सांबांध द्दवसरून जातात आद्दण धाद्दमभक दांगली, जातीय दांगली, याद्दशवाय जातीय 

स्वाद्दभमान याांना ते बळी पडतात. आत्ताच्या काळामध्ये जर आपण पाद्दहले तर अनेक 

जातींना आरक्षण हवे आहे आद्दण त्यासाठी अनेक वषे त्याांची आांदोलने सरकार द्दवरोधी 

चालूच आहेत. त्याांच्या मागणयाांसाठी ते मोचे काढत आहेत. नव्हे सरकारला इशारा देत 

आहेत की,  जर त्याांच्या मागणया मान्य केल्या नाहीत तर ते कायदा हातात घेतील आद्दण 

त्यामळेु सरकारची जबाबदारी आद्दण कायदा-सवु्यवस्था यांत्रणाांवरचा ताण वाढत आहे. 

 

अगदी अलीकडच्या काळामध्ये म्हणायचे झाल्यास जातींवर आधाररत आरक्षण आद्दण 

त्याची मागणी ही महाराष्ट्र, गजुरात, राजस्थान, हररयाणा इत्यादी राज्जयाांमध्ये सरुू आहे. 

सदर मागणी करणाऱ्या जातींना आरक्षण तर हवे आह ेपरांत ुआपल्या जातींचे प्राबल्य द्दकां वा 
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या जातीतून समानतेच्या तत्वाकडे  त्याांचा ओढा द्ददसत नाही. याद्दशवाय त्याांना जाती 

शे्रष्ठत्व हवे आहे परांत ु त्या जाती दूर करणयासाठी त्याांनी कधीही प्रयत्न केलेले द्ददसत 

नाहीत. काही लोक आद्दथभक द्दनकषाांवर आरक्षणाची मागणी करत आहेत. कारण त्याांच्या 

मते, आरक्षण हा गररबी द्दनमूभलनाचा कायभक्रमच जणू आहे की काय? परांत ु ते ही गोष्ट 

द्दवसरतात की, जगातल्या अनेक देशाांबरोबरच भारतीय समाजामध्ये सदु्धा सरकारी 

यांत्रणाांमध्ये भ्रष्टाचार द्दशगेला पोहोचलेला आहे. द्दकां बहुना, ही आरक्षणाची मागणी करणार े

आांदोलक सदु्धा आपला आद्दथभक फायदा होत असेल तर भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत 

आहेत. त्यामळेु सरकारी कायाभलयाांमधून आद्दथभक मागासलेपणाचा म्हणजेच उत्पन्नाचा 

दाखला द्दमळणयासाठी तहसीलदार कायाभलयाच्या बाहेर दलाल उभे आहते. आज घरी 

बसलेली व्यक्ती उद्या श्रीमांत होऊ शकते आद्दण आज श्रीमांत असलेली व्यक्ती त्याच्या वाईट 

सवयी मळेु केव्हाही गरीब होऊ शकते. त्यामळेु त्याांच्या अनेक द्दपढ्याांमध्ये ही गोष्ट आज-

उद्या होतच राहील. परांत ुसामाद्दजक मागासलेपणा हा भारतीय समाज व्यवस्थेला लागलेला 

कलांक आहे आद्दण तो मात्र हजारो वषाभपासून काही द्दमटता द्दमटत नाही याची मात्र दखल 

घेतली पाद्दहजे. सामाद्दजक दृष््टया मागास असलेल्या जाती आरक्षणामळेु प्रगती करून 

आद्दथभक दृष््टया सक्षम झालेल्या आहेत परांत ु त्याांच्याकडे जातीय दृद्दष्टकोनातून 

मागासलेपणाच्या भावनेतून पाहणे मात्र काही बांद झालेले नाही. त्यामळेु जातींची सांकल्पना 

समजून घेत असताना आपल्याला जातींची द्दनद्दमभती, त्याांचे व्यवस्थापन, त्या कुठून द्दनमाभण 

झाल्या? भारतातील जाती द्दवरोधी लढे कसे द्दनमाभण झाले? आद्दण शेवटी या जाद्दतव्यवस्थेचे 

द्दनमूभलन करता येईल काय? हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. 

 

७.१.२ जाती – व्याख्या: 

जात या शब्दाचे इांग्रजी भाषाांतर ‘Caste’ असे असून तो शब्द मूळ स्पॅद्दनश आहे. याद्दशवाय 

तो पोतुभगीज शब्द ‘Casta’ यापासून तयार झालेला असून त्याचा अथभ वांशावळ द्दकां वा वांश 

असा होतो. याद्दशवाय सध्याचा प्रचद्दलत ‘Caste’ हा शब्द 'Castus ' या लॅद्दटन शब्दावरून 

आलेला असून त्याचा अथभ 'शदु्ध' असा होतो. स्पॅद्दनश लोकाांनी या शब्दाचा प्रथम वापर 

केला आद्दण भारतामध्ये १५ व्या शतकामध्ये आलेल्या पोतुभगीजाांनी तो भारतात वापरणयास 

सरुुवात केली. परांत ुत्या सांदभीय अथाभनसुार भारतीय समाजात ही जातीव्यवस्था अगोदरच 

कायभरत होती हे आपणास द्दवसरून चालणार नाही. पोतुभगीजाांनी त्याला फक्त पयाभयी शब्द 

द्ददला असे म्हणावे लागेल.  

 

सध्या जो "Caste" शब्द वापरला जातो आह े तो फ्रें च शब्द असून साधारणपणे तेथील 

द्दशक्षण के्षत्रात तो वापरला जात होता. असे असले तरी इ.स. १८ व्या शतकाच्या अगोदर 

सापडत नाही. त्या अगोदर त्याचा उल्लेख 'Cast' याच अक्षराांनी केला जात होता. 

याद्दशवाय, मनषु्ट्य जाती द्दकां वा वांश या अथाभने हा शब्द फार तर इ.स. १५५५ च्या दरम्यान 

वापरला गेल्याचे आढळते. या व्यद्दतररक्त स्पॅद्दनश शब्द 'Casta' याचा वापर यरुोद्दपयन 

आद्दण भारतीय व अमेररकन आद्दण द्दनग्रो याांच्या सांद्दमश्र वांशासाठी वापरल्याचे आढळते.  

 

भारतीय पररपे्रक्ष्यात जातीचा अथभ १७ व्या शतकापयांत वापरला जात नव्हता असे श्रीधर 

व्यांकटेश केतकर याांचे म्हणणे आहे 
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१) डॉक्टर बाबासाहेब आांबेडकर याांच्या मते, ‚Caste is mainly the custom of 

endogamy that has preserved the castes and prevented one caste from 

fusing into another.‛  

 

मूलतः जातींची सांकल्पना ही ‘इांडोगामी’ म्हणजेच ‘आपल्याच जातीतील व्यक्तीशी द्दववाह 

करणयाचे आद्दण ते पाळणयाचे बांधन होय.’ त्याच बांधनामळेु जाद्दतप्रथेचे कठोर पालन केले 

जात होते आद्दण केले जात आहे आद्दण म्हणूनच आज आपल्याला वतभमानपते्र आद्दण 

इांटरनेटवर द्दववाह सांस्था ज्जया जाद्दहराती देते त्यामध्ये 99% स्थळाांसाठी आपल्याच 

जातीला प्राधान्य द्ददले जाते. पढेु जाऊन आपल्याला धक्का असा बसतो की, उच्च जाती 

जाहीरपणे असे द्दलहीत आहेत“.. ‘अनसूुद्दचत जाती-जमातीचे उमेदवार क्षमस्व.’ याचा अथभ 

सरळ आहे की रोटी व्यवहार करणार ेलोक, जाहीर सभाांमधून भाषण देणार ेतत्त्ववेते्त आद्दण 

राजकारणी जाती न पाळणयाबिल आवाहन करतात. मात्र त्याांच्यामध्ये इांडोगामीच्या द्दवरुद्ध 

जाऊन जाती द्दनमूभलन करणयासाठी लायक उमेदवार असल्यास कोणत्याही जातीत द्दववाह 

करणयाची तयारी मात्र ते दाखवीत नाहीत.  

 

२) सपु्रद्दसद्ध इद्दतहासकार सदु्दवरा जैस्वाल याांनी असे मत माांडले आह े की, ‚caste 

endogamy was not a borrowing or survival of aboriginal practice. It 

evolved and consolidated in the process of regulating hierarchical 

subordination of groups and reproduction of patriarchy. Hierarchy defined 

as separation and superiority of the pure over the impure.‛ इांडोगामी ही 

सांकल्पना आद्ददम जमाती मध्ये अद्दस्तत्वात नव्हती द्दकां वा त्याांच्याकडून घेतलेली नाही. तर 

केवळ गटा गटा मध्ये वगीकरण करताना एखाद्या द्दवद्दशष्ट गटाचे वचभस्व कसे राहील आद्दण 

परुुषसत्ताक पद्धतीची पनुरभचना वषाभनवुषे कशी राहील यावर द्दवचार केलेला आहे. त्यामळेु 

जाती जातीमधील वगीकरण म्हणजेच तथाकद्दथत अशदु्ध मानल्या जाणाऱ्या जातींवर शदु्ध 

मानल्या जाणाऱ्या जातींची वचभस्व आद्दण द्दवलगीकरण होय."  

 

३) दीपांकर गपु्ता याांनी जातींबाबत असे द्दववेचन केले आहे की, ‚The caste system may 

be defined as a form of differentiation in which the constituent units justify 

endogamy, on the basis of putative biological difference which are 

semaphored by the realization of multiple social practices. 

 

जाद्दतव्यवस्थेचा अथभ लावताना आपल्याला असे द्ददसून येते की, जातीचा असा एखादा 

घटक जो आपला वेगळेपणा दशभवतो आद्दण त्या वेगळेपणासाठी तो बांद्ददस्त जाती द्दववाह 

पद्धती चे समथभन करतो. त्यासाठी जैद्दवक वैद्दवध्याच्या आधारावर सामाद्दजक चालीरीतींचे 

अद्दस्तत्व पढेु करत करतो. 

 

४) डॉ. रोद्दमला थापर या जातींच्या कठोरतेबिल अशी माांडणी करतात की, भारतीय समाज 

व्यवस्था ही नेहमीच जातींच्या सांरचनेनसुार न बदलणारी द्दकां वा अपररवतभनीय असल्याचे 

द्ददसते. द्दकां बहुना, ते दमन कायभ असल्याचे आद्दण बदलाला सामोर े न जाणारी द्दकां वा 

कोणताही पयाभय न उभी करणारी द्ददसून येते.  
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परांत ु तरीदेखील वके्त आपल्या भाषणाांमध्ये नेहमीच सद्दहष्ट्ण ु म्हणून भारतीय समाज 

व्यवस्थेचा उल्लेख करीत असतात आद्दण इद्दतहासाचा उपयोग सदु्धा त्याच पद्धतीने केला 

जातो. प्रत्येक जाती-जातींचा गट आपली ओळख द्दनमाभण करणयाचा प्रयत्न करतो आद्दण 

आपल्याला आपल्या जातीचा अद्दभमान असल्याचे शेखी सदु्धा द्दमरवत असतो.  

 

७.१.२ जाती-समज:   

जातींची व्याख्या जरी पाद्दहली तरी देखील त्या द्दवषयी योग्य ती समज प्राप्त होणे आवश्यक 

आहे. कारण काही तज्ज्ाांनी खूप सखोल अभ्यास करून जाती सांस्थेद्दवषयी सांशोधन केले 

आहे. त्यामध्ये काही परकीय तर काही भारतीय आहेत. त्यामळेु त्याांनी कशा प्रकार ेजाती 

आद्दण जाती सांस्था द्दवषयक माांडणी केली हे आपल्याला समजून घेणे अवश्य बनते आद्दण ते 

आपण पढुीलप्रमाणे पाहू या: 

 

७.१.२.१. श्रीधर व्यांकटेश केतकर त्याांच्या ‚द्दहस्री ऑफ कास्ट इन इांद्दडया‛ या 

पसु्तकामध्ये म्हणतात, ‚जो पयांत भारतात जातींचे अद्दस्तत्व राहील, तो पयांत द्दहांदू लोक 

चकूुनच आांतरजातीय द्दववाह करतील द्दकां वा द्दहांदू बाह्य समाजाशी कौटुांद्दबक सांबांध प्रस्थाद्दपत 

करतील. याद्दशवाय, जर द्दहांदूांनी या परृ्थवीच्या कोणत्याही भागावर स्थलाांतर केले, तर 

भारतीय जातीव्यवस्था द्दह एक जागद्दतक समस्या होऊन बसेल.‛ अशा पद्धतीचे  

जाद्दतव्यवस्थेद्दवषयीचे अत्यांत माद्दमभक अनमुान केतकर त्याांच्या १९०९ साली द्दलद्दहलेल्या 

पसु्तकात करतात. त्याांचे हे अनमुान आजच्या २१ व्या  शतकात द्दकती लागू पडते ह े

आपणास अमेररकेतील द्दसद्दलकॉन व्हॅली मधील स्थलाांतररत भारतीयाांमध्ये जातीभेद 

पाळणाऱ्या तथाकद्दथत उच्च वणीय भारतीय व्यवस्थापकाद्दवरुद्ध द्दसस्को (CISCO) 

कां पनीतील ३० मद्दहला अद्दभयांत्याांनी कां पनीला पत्र द्दलद्दहले जे २७ ऑक्टोबर २०२० च्या 

प्रद्दतद्दष्ठत 'वॉद्दशांग्टन पोस्ट' नावाच्या वतभमान पत्रात प्रद्दसद्ध झाले.  

 

जातींचा उगम व द्दवकास हा कमीत  कमी ३००० वषाांचा काळ आहे. त्यामळेु या एवढ्या 

वषाभतील भारतीय समाजातील रूढी, परांपरा, चाली रीती, या केवळ आद्दण फक्त जातींशींच 

जोडलेल्या आहेत. केतकराांच्या मते, जाती सांस्थेच्या इद्दतहासाबिल योग्य माद्दहती नसणे हे 

जाती सांस्थेचे सवाभत मोठे प्रबळ स्थान आहे. त्यामळेु त्या द्दवषयी अनेक द्दवद्वानाांनी केलेले 

लेखन पाहावे लागते आद्दण तरीही एका खात्रीलायक द्दनष्ट्कषाभप्रत येत येत नाही.  

 

७.१.२.२. तज्ज्ञ सेनाटभ  ( Senart ) याांच्या मते, ‚Caste is a closed corporation, in 

theory at any rate rigorously hereditary; equipped with a certain 

traditional and independent organization including a chief and a council, 

meeting on occasion in assemblies of more or less plenary authority and 

joining together at certain festivals; bound together by common 

occupations, which relate more particularly to marriage and to food and 

to questions of ceremonial pollution, and ruling its members by the 

exercise of jurisdiction the extent of which varies but which succeeds in 

making the authority of the community more felt by the sanction of 
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certain penalties and, above all, by final irrevocable exclusion from the 

group.‛ 

 

याचे ढोबळ मानाने भाषाांतर करायचे झाल्यास असे करता येईल की, "जाती ही एक 

वांशपरांपरा पालन करणारी सांस्था असून द्दतच्या परांपरा आहते. याद्दशवाय ती स्वतांत्र सांस्था 

असून द्दतची  प्रमखु द्दकां वा एक मखु्य पररषद असते. तो प्रमखु उत्सव प्रसांगी द्दकां वा सावभद्दत्रक 

बांधन म्हणून द्दवशेष म्हणजे द्दववाह प्रसांगी भोजन करणे, सांस्कार शदु्धीसाठी, आपल्या 

पररषदेतील सवभ उपद्दस्थत सभासदाांना आपल्या या परांपराांची माद्दहती, त्याांचे अनपुालन, 

द्दकां वा उल्लांघन झाल्यास प्रायद्दित्त, त्याची अांमलबजावणी आद्दण सरते शेवटी आपल्या 

पररषदेतून द्दकां वा गटातून बद्दहष्ट्कृत करणारी सांस्था होय. "  

 

७.१.२.३. नेसणिल्ड Nesfield defines,  

‚Cast is a class of the community which disowns any connection with any 

other class and can neither intermarry nor eat nor drink with any but 

persons of their own community.‛ 

नेसद्दफल्ड याांच्या व्याख्येनसुार, "जाती म्हणजे एखाद्या जमातीमधील वगभ म्हणजचे 

कोणत्याही वगाभबरोबर कोणतेही असे सांबांध ज्जयामध्ये आांतर-जमातीय द्दकां वा आांतर-वगीय 

द्दववाह न करणे, रोटी व्यवहार न करणे, पाणी सदु्धा न द्दपणे अशी कडक बांधने असतात 

आद्दण केवळ आपल्याच जमातीमधील वगाभबरोबर हे सांबांध प्रस्थाद्दपत करणयाचे कडक 

द्दनयम असतात".  

 

७.१.२.४ सर हर्थर्थ ररझले Sir Herbert Risley 

‚A caste may be defined as a collection of families or groups of families 

bearing a common name which usually denotes or is associated with 

specific occupation, claiming common descent from a mythical ancestor, 

human or divine, professing to follow the same professional callings and 

are regarded by those who are competent to give an opinion as forming 

a single homogeneous community.‛  

 

सर हबभटभ  ररझले याांनी जातीची व्याख्या करताना त्या जातीच्या व्यवसायाचा सांबांध जोडला 

आहे. ते म्हणतात, "जात म्हणजे कुटुांबाांचा सांग्रह द्दकां वा कुटुांबाांचा गट ज्जयाला एखादे 

सामाद्दयक नाव द्ददलेले असते जे त्या गटाच्या पारांपररक व्यवसायाशी सांबांद्दधत असते. 

याद्दशवाय त्याांचे मूळ हे एखादा दांतकथात्मक पूवभज असतो, जो महामानव द्दकां वा दैवीरूपी 

असू शकतो. त्याने द्ददलेल्या मागाभवर हा सांग्रह द्दकां वा गट आपला व्यवसाय द्दपढ्यान-द्दपढ्या 

अनसुरत असतो. त्यामळेु हा गट द्दकां वा सांग्रह आपली स्वतःची एकमेव आद्दण स्वतांत्र ओळख 

द्दनमाभण करतो." 

 

ररझले याच व्याख्येचे पढेु अजून स्पष्टीकरण देतो आद्दण म्हणतो, " जात द्दह एक सततची 

टोळीबद्ध द्दववाह पद्धतीचे पालन करणारी व्यवस्था असून द्दतचे एखादे सामाद्दयक नाव असते 

आद्दण त्यामळेु ते आपल्या याच गटाच्या बाहेर द्दकां वा आपल्या गटाच्या वतुभळाबाहेर द्दववाह 
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करू शकत नाहीत. एवढेच नव्हे तर, या छोट्या गटाांमध्ये काही उपगट द्दकां वा लहान लहान 

गट असतात आद्दण त्याांना सदु्धा टोळीबद्ध  द्दववाह पद्धतीचे पालन करणे बांधनकारक 

असते." 

 

७.१.२.४  Shridhar Venkatesh Ketkar says, ‚A caste is almost invariably 

endogamous in the sense that a member of a large circle denoted by a 

common name may not marry outside the circle; but within the circle 

there are smaller circles, each of which is also endogamous““‛ 

 

श्रीधर व्यांकटेश केतकर याांनी जाद्दतसांस्थेचा अत्यांत गाढा अभ्यास केला होता. त्याांनी 

जातीचा अथभ स्पष्ट करताना म्हटले आह ेकी, "जात हा एक सामाद्दजक गट असून त्याची 

दोन प्रमखु वैद्दशष््टये आहेत आद्दण ती म्हणजे“. 

१.  जातीच्या गटाांचे सभासदत्व हे त्याच जातीमध्ये जन्म झालेल्याला प्राप्त होते आद्दण 

त्यानसुारच इतर जातींचे सदस्यत्व द्दसद्ध होते आद्दण  

२.  याच गटाांच्या जातींवर आपल्या गटाच्या बाहेर द्दववाह न करणयाची कठोर बांधने 

पाळणयाचे सामाद्दजक कायदे लावलेले असतात.  

 

यावरूनच त्या प्रत्येक गटाचे द्दवद्दशष्ट असे नाव असते व त्यावरूनच त्याची ओळख ठरलेली 

असते. या गटाांमध्ये मोठे आद्दण छोटे गट असतात आद्दण पनु्हा त्याांचे सदु्धा अजून लहान 

लहान गट तयार होतात व त्याांनाही द्दवद्दशष्ट नाव द्ददलेले असते.  

 

जाती संकल्पनेचा उगम: 

वैद्ददक समाजातील अद्दस्तत्वात असणाऱ्या चातवुभणभ द्दसद्धाांतामधूनच जाती सांकल्पनेचा उगम 

झाल्याचे केतकराांचे मत आहे. याद्दशवाय समाजातील द्दवद्दवध स्तराांमध्ये सदु्धा द्दतचा उगम 

सापडतो. याद्दशवाय परुोद्दहत वगाभचे धरुरणत्व आद्दण त्याांची इतर वगाभतील एकमेवाद्दद्वद्दतयत्व 

यामधून सदु्धा जाती सांकल्पनेचा उगम द्ददसून येतो. या व्यद्दतररक्त शदु्धता आद्दण अशदु्धता या 

कल्पनाांमध्ये आपल्याला जाती सांकल्पना सापडते. एवढेच नव्हे तर त्यातूनच पढेु टोळीबद्ध 

द्दववाह पद्धती सदु्धा द्दवकद्दसत झाली. द्दकां बहुना, जर ऐद्दतहाद्दसक मानसशास्त्राचा द्दवचार केला 

तर जाती सांकल्पना आपणास अहांगांड म्हणून गवभ आद्दण न्यूनगांड भावना याची जाणीव 

करून देतात. त्यामळेुच जो पयांत या सांकल्पना समाजात राहतील, तो पयांत आपणास 

जाती द्दकां वा जाती सांस्था याांची सतत आठवण आद्दण पडताळा येत राहील व द्दतचे पालन 

करणे हे त्या त्या समूहाचे आद्य कतभव्य राहील.  

 

जात आणि व्यवसाय संर्ंध :  

आज आपण पाहतो की, जात न बदलता कोणीही व्यक्ती कोणताही व्यवसाय सरुु करू 

शकते. परांत ु द्दह गोष्ट सदु्धा तेवढीच खरी मानवी लागेल द्दक, स्वतःला उच्च समजणाऱ्या 

जाती पादत्राणे दरुुस्ती (चमभकार) द्दकां वा मैला वाहक द्दकां वा सफाई कामगार अशा सारखे 

व्यवसाय करू शकत नाही. नव्हे, जी व्यक्ती ब्राह्मण जातीमध्ये जन्माला आलेली नाही त्या 

व्यक्तीला परुोद्दहत म्हणून एखादा सामाद्दजक द्दकां वा जातीय समूह स्वीकारत नाही.   
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डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांनी जाती द्दवषयक खूप सखोल सांशोधन करून माांडणी केली 

आहे. ९ मे  १९१६ रोजी न्यूयॉकभ  येथे गोल्डनवायझर अथ् ोपोलॉद्दजकल सेद्दमनार मध्ये  

त्याांनी त्याांचा सांशोधन द्दनबांध " Castes in India : Their  Mechanism, Genesis 

and  Development " या शीषभकाने सादर केला होता. त्यामळेु सदर शीषभकातच 

आपल्याला यामध्ये काय आशय असू शकतो ह ेसमजून येते. याद्दशवाय त्याांनी आपले सांपूणभ 

आयषु्ट्य जाती द्दनमूभलन लढ्यासाठी वेचले त्यानांतर १९३६ साली त्याांनी लाहोर येथील 

जात पात तोडक मांडळाने बहाल केलेल्या अध्यक्षीय भाषणासाठी "Annihilation of 

Castes " हा मिुा द्दनवडून ते त्या मांडळाकडे पाठवले होते. परांत ु ते अत्यांत सटीक 

वाटल्यामळेु मांडळाने त्यात बदल करणयास सचुद्दवले होते. परांत ुडॉ. बाबासाहेब त्यात बदल 

करणयास तयार झाले नाहीत व ते नांतर स्वतांत्रपणे प्रकाद्दशत करणयात आले. हे करत 

असताना त्याांनी अगोदरच्या सवभ अभ्यासकाांचे वाचन केलेले होते आद्दण जातींच्या 

उगमाद्दवषयीची मूळ साधने तपासली होती. त्यामळेु जातीद्दवषयक त्याांची माांडणी जगातील 

प्रत्येक द्दवद्यार्थयाभने नक्कीच अभ्यासली पाद्दहजे.   

 

डॉ. बाबासाहेबाांच्या मते, वरील तज्ज्ाांच्या व्याख्या ह्या अपूणभ आहेत. त्याांनी या प्रत्येक 

तज्ज्ाांच्या अथाभन्वयाचे  सटीक परीक्षण केले आद्दण त्याांचा आढावा घेतला आहे.  

 

सेनाटभ  याांनी जातीच्या सांदभाभत ‘द्दवटाळ’ ( Pollution)  सांकल्पनेवर भर द्ददला आहे. परांत ु

जाती सांस्थेमध्ये परुोद्दहत वगाभला आद्दण त्याने प्रद्दतपाद्ददत केलेल्या कमभकाांडाांना जे महत्व 

आहे, त्यामळेुच द्दवटाळ द्दकां वा शदु्ध-अशदु्ध या कल्पना पढेु आल्या आहेत आद्दण त्याांना 

धाद्दमभक अद्दधष्ठान प्राप्त झालेले आहे. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर म्हणतात की , 

द्दवटाळ सांकल्पना तोपयांत राहील जोपयांत द्दतला धाद्दमभक रांगरूप द्ददले जाईल आद्दण धमाभचे 

अथभन्वयन करणार े परुोद्दहत वगभ हा सतत शदु्ध-अशदु्ध या कल्पना समाजात दृढ करत 

राहील. 

 

नेसद्दफल्ड याांच्या व्याख्येबाबत द्दवलेेषषण करताना डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर म्हणतात की 

नेसद्दफल्ड याांनी जाद्दतसांस्थेचा घेतलेला अथभ जो ‘जाद्दतसांस्थेच्या बाहेरच्या गटाशी एकरूप 

न होणे’ हा चकुीचा आहे. कारण गटाशी एकरूप न होणे ह ेकोणत्याही प्रकारचे सकारात्मक 

बांधन नसून जातीचे एक प्रमखु वैद्दशष््टय आहे जे एकमेवाद्दद्वद्दतय आहे आद्दण त्याला धाद्दमभक 

अद्दधष्ठान आहे.  

 

सर हबभटभ  ररझले याांनी केलेल्या जातीच्या व्याख्येबाबत डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर म्हणतात 

की, ररझले याांनी कोणताही नवीन मिुा पढेु केलेला नाही आद्दण त्यामळेुच त्याांच्या 

व्याख्येकडे अद्दधक लक्ष देणयाची गरज नाही. 

 

डॉ. श्रीधर व्यांकटेश केतकर याांच्या व्याख्येबाबत द्दवलेेषषण करताना डॉ. बाबासाहेब 

आांबेडकर म्हणतात की, केतकराांनी अद्दधक चाांगले द्दववेचन केल्याचे आढळते. डॉ. केतकर 

हे केवळ भारतीयच नाहीत तर त्याांनी त्या जोडीला जातीच्या अभ्यासाकडे सटीक आद्दण 
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खलु्या मनाने पाद्दहल्याचे द्ददसते. त्यामळेुच त्याांची व्याख्याही काही प्रमाणात चाांगली 

असल्याचे जाणवते. 

 

याद्दशवाय केतकराांनी केवळ जाती या सा्ं ेवर लक्ष कें द्दित न करता जाती सांस्थेवर आद्दण 

द्दतच्या जाद्दतसांस्था अांतगभत वैद्दशष््टयाांवर लक्ष कें द्दित केलेले आह े आद्दण दयु्यम गोष्टींकडे  

दलुभक्ष केल्याचे द्ददसते. असे जरी असले तरी त्याांचा थोड्या प्रमाणात वैचारीक गोंधळ 

झालेला द्ददसतो. नाही तर त्याांची व्याख्या अत्यांत सलुभ आद्दण स्पष्ट झाली असती. केतकर 

हे जातीची दोन प्रमखु वैद्दशष््टये साांगतात आद्दण ती म्हणजे ‘आांतरजातीय द्दववाहावर बांधन’ 

आद्दण ‘फक्त आपल्याच जातीचे सदस्यत्व स्वीकारणे.’ परांत ु डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर 

म्हणतात,  ‚ही दोन वैद्दशष््टये वेगळी नसून एकच आहेत. कारण जर तमु्ही आांतरजातीय 

द्दववाह करणयास मनाई केली की आपोआपच तमु्हाला तमुच्याच जातीचे सदस्यत्व 

स्वीकारावे लागणे हे ओघानेच आले. त्यामळेुच त्याांच्या  दोन्ही गोष्टी एकाच नाणयाच्या दोन 

बाजू आहेत. पढेु डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर म्हणतात की, ‚ अांतजाभतीय द्दववाह पद्धती नसणे 

म्हणजेच ‘गटाांतगभत द्दववाह पद्धती’ (Endogamy) होय आद्दण जातीची सांकल्पना समजून 

घ्यायची झाल्यास तेच जातींचे आद्दण जातीसांस्थेचे सार असल्याचे द्ददसते. 

 

डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर जाती सांकल्पनेद्दवषयी स्वतःचे द्दवलेेषषण करताना असे म्हणतात, 

‚भारतातील जातीचा अथभ म्हणजे भारतीय लोकसांख्येचे कृद्दत्रमपणे केलेले तकुडे जे एका 

द्दवद्दशष्ट गटात द्दकां वा घटकात साचेबांद पणे राहतात आद्दण गटाांतगभत द्दववाह पद्धतीचे पालन 

करून एकमेकाांत द्दमसळत नाहीत.‛ आद्दण त्यामळेुच जातीसांस्थेचे प्रमखु आद्दण एकमेव 

वैद्दशष््टय म्हणजे गटाांतगभन द्दववाह पद्धती म्हणजेच इांडोगामी ( Endogamy)  होय. 

 

७.२ साराशं    

 

आपण पाद्दहले की, भारतीय समाज हा जातींनी व पोटजातींनी भरलेला समाज असून 

त्याच्या दैनांद्ददन जीवनाचा पायाच जाद्दतसांस्थेने व्यापला असल्यामळेु सवभ धाद्दमभक 

कायाांमध्ये त्याला जातीनसुार असलेली बांधने पाळावी लागतात. द्दकां बहुना, जन्मापासून ते 

मतृ्यूपयांत जातीला द्ददलेली द्दवधी व्यवस्था त्याच्या जीवनाचा अद्दवभाज्जय भाग झालेला आहे. 

भारतामध्ये जातीचा सांदभभ आपणास १७ व्या शतकात आला असल्याचे डॉ. केतकराांनी 

म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांनी जातीद्दवषयक द्दचांतन करून द्दतच्या द्दनमूभलनाचे 

उपाय सदु्धा सचुद्दवले आहेत. जाती सांस्था आजही दृढ होणयामागे 'गटाांतगभत द्दववाह पद्धती' 

(Endogamy ) हेच कारण असल्याचे त्याांचे द्दवलेेषषण आहे. जातींचा अथभ समजून घेताना 

तटस्थ आद्दण द्दचद्दकत्सक दृद्दष्टकोन ठेवला तरच तो समजेल. 

 

७.३ र्ीपा (Glossary)  

 

• आद्ददम जमाती: भटक्या अवस्थेत राहणारा प्राचीन मानव द्दकां वा अश्मयगुीन मानव, 

आद्ददवासी जमाती  
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• आरक्षण: राखीव जागा द्दकां वा राखीव पद द्दशक्षण आद्दण नोकरीमध्ये द्दवद्दशष्ट जातीला 

द्ददले जाते. 

• ‘इांडोगामी’: टोळीबद्ध द्दववाह पद्धती द्दकां वा आपल्याच जातीच्या गटामध्ये द्दववाह 

करणयाचे बांधन  

• द्दनग्रो: अमेररकेमधील कृष्ट्णवणीय लोक  

• परुुषसत्ताक पद्धती: घरातील वयाने वररष्ठ द्दकां वा करता परुुष कुटुांबप्रमखु असणे आद्दण 

स्त्रीला दयु्यम स्थान प्राप्त होणे  

• द्दसद्दलकॉन व्हॅली: अमेररकेतील न्यूयॉकभ  येथील सांगणक के्षत्रातील नोकरी आद्दण सेवा 

देणारा शहरी भाग  

• द्दवटाळ: जाद्दतभेदाांमळेु खालच्या जातीशी सांपकभ  आल्याने वरची जातीची व्यक्ती अशदु्ध 

होते असे मानणारी भावना द्दकां वा परांपरा    

 

७.४ प्रश्न   

 

१.  भारताच्या सांदभाभत जाती शब्दाचा वापर कधी केला गेला असे श्रीधर केतकराांना 

वाटते? 

२.  सेनाटभ  याांची जाती द्दवषयीची व्याख्या द्दलहा.  

३.  डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांचे जातीद्दवषयक द्दवचार स्पष्ट करा. 
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८.४  चार परुुषाथय  

८.५ जात: एक मानहानी  

८.६ साराशं  

८.७ टीपा   

८.८ प्रश्न   

८.९ सदंभय  

 

८.० उणिष्ट      

 

१.  जात ही सकंल्पना परपंरागत कशी स्थापन झाली हे समजणे.  

२.  वणयव्यवस्थेमळेु जातींचे प्राबल्य अद्दण सत्तासामर्थयय कसे द्दनमायण झाले याचे द्दवशे्लषण 

करणे.  

३.  जातीससं्थेमळेु एका द्दनवडक जातींना सत्ता अद्दण ठराद्दवक जातींना मानहानी कशी 

प्राप्त झाली याचा अढावा घेणे.  

 

८.१  प्रस्तावना 

 

जातींचा आद्दतहास पाद्दहल्यास तो तीन हजार वषाांपेक्षाही ऄद्दधकचा ऄसल्याचे द्ददसून येते. या 

जाती वणयव्यवस्थेतूनच ईगम पावलेल्या द्ददसतात. त्यानसुार जेव्हा चातवुयर्णयय व्यवस्था होती 

त्यावेळेला ऊग्वेद काळामध्ये एक वणय दसुऱ्या वणाांमध्ये अपल्या गणु व कतयव्याच्या 

जोरावर स्थलातंर करू शकत होता. परतं ुत्यामळेु ईच्च वणायचे  स्थान खालच्या पातळीवर 

ढळू लागल्याचे द्ददसू लागताच वणाय -वणाांमध्ये मध्ये होउ लागलेले स्थलातंर बंद करर्णयात 

येउन ‘वणयबद्ध द्दववाह पद्धती’ (वणयबंद्ददस्त)  द्दकंवा ‘गटातंगयत द्दववाह पद्धती’ द्दनमायण 

करर्णयात अली. याच वणाांतगयत काही ठराद्दवक जाती द्दनमायण करर्णयात अल्या अद्दण या 

जातींमध्ये सदु्धा पोट जाती अद्दण त्याचं्यामध्ये गटातंगयत द्दववाह पद्धती अद्दण तीही कडक 

करर्णयात अली. एवढेच नव्हे तर या पद्धतीमध्ये रोटी-व्यवहार अद्दण जल- व्यवहार सदु्धा 

बंद करर्णयात अले अद्दण ती परपंरा चालू ठेवर्णयासाठी ऄद्दधष्ठान म्हणून काल्पद्दनक 
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साद्दहत्याची द्दनद्दमयती करर्णयात अली. त्यामध्ये हेच जाती-भेद द्दकंवा ‘जातीबि द्दववाह पद्धती’ 

पाळर्णयाची अवश्यकता का अहे याचे समथयन करर्णयात अले अद्दण मग परपंरनेे जातीप्रथा 

पाळर्णयाचे बंधन लादर्णयात येउ लागले. 

 

जातींची परपंरचे्या दृद्दष्टकोनातून द्दतच्या प्रबलतेच्या व शक्ती म्हणून वापर करर्णयाच्या 

प्रभावाचा द्दवचार करणे अवश्यक अहे. त्या दृद्दष्टकोनातून अद्दण त्यामळेु खालच्या 

जातींच्या होणाऱ्या मानहानीच्या दृद्दष्टकोनातून अपल्याला वणयव्यवस्थेची चचाय करणे 

अवश्यक ठरते. 

 

८.२ जात एक परपंरा  

 

८.२.१ वियव्यवस्थेचा उगम व णवकास: 

वणयव्यवस्थेचा ईगम अपल्याला ऊग्वेदातील दहाव्या मंडलामध्ये सापडतो. त्यामधील 

ससं्कृत मंत्रामध्ये हा वणयद्दसद्धान्त माडंर्णयात अलेला अह.े त्याबिल काही तज्ज्ाचं्या मते, 

हा मंत्र मूळ ऊग्वेदामध्ये नव्हता व तो नतंर त्यामध्ये घसुडवर्णयात अलेला अहे. परतं ु

अपणास हे सत्य नाकारता येणार नाही की, चातवुयणय व्यवस्था ऄद्दस्तत्वात होती अद्दण 

त्यानसुार भारतीय समाजाची द्दवभागणी करर्णयात अलेली होती अद्दण अजही त्याचे खूप 

मोठ्या प्रमाणामध्ये बदलत्या स्वरूपानसुार पालन करर्णयाचा ररवाज अहे.  त्या 

द्दसद्धातंाप्रमाणे,  य्प्रसगंी या य् कंुडामधून एक महापरुुष बाहेर येतो अद्दण त्याच्या 

मखुातून, खादं्यातून, माड्ंयातून अद्दण पायातून ऄनकु्रमे चार वणाांचा  जन्म होतो.  

• मखुातून जन्म झालेला वणय म्हणजे ब्राह्मण 

• खादं्यातून जन्म पावलेला वणय म्हणजे क्षद्दत्रय 

• माड्ंयातून जन्म पावलेला वणय म्हणजे वैश्य अद्दण  

• पायातून जन्म झालेला वणय शूद्र होय. 

 

म्हणून त्याचंी वर पासून ते खालपयांत रचना करर्णयात अली. त्या महापरुुषाच्या मखुाचा 

भाग सवायत वरचा म्हणून ब्राह्मण वणय सवायत वरचा द्दकंवा ईच्च ठरद्दवर्णयात अला. त्या 

खालोखाल त्या महापुरुषाच्या शरीराचा खादंा म्हणून त्यातून जन्म झालेला वणय हा क्षद्दत्रय 

म्हणजेच दसुऱ्या क्रमाकंावर- वरून खाली ठरद्दवर्णयात अला. माडंीचा भाग हात 

खादं्याच्याही खाली ऄसल्यामुळे त्यातून जन्म झालेला द्दतसरा वणय वैश्य व त्याचे  स्थान 

द्दतसऱ्या क्रमाकंावर वरून खाली ठरद्दवर्णयात अले. तर सवायत खालचा भाग म्हणजे पाय व 

पायातून जन्म झालेला वणय म्हणजे शदु्र ऄसे स्थान ठरद्दवर्णयात अले. त्यानसुारच भारतीय 

समाज जीवन रचनाबद्ध केलेले द्ददसून येते अद्दण अजही जाती ससं्थेसाठी त्याचाच अधार 

घेतला जातो. 
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आकृती१: विाांचा (जातींचा) णिकोि (सौजन्य: Saylor Foundation: 

https://courses.lumenlearning.com/atd-

fscjworldreligions/chapter/caste-system-in-ancient-india/)  

 
 

सेलर फाउंडेशन (Saylor Foundation) ने सकंद्दल्पत केलेल्या वरील वणयव्यवस्थेच्या 

द्दत्रकोणानसुार अपल्याला चार वणय, त्यातील वरील तीन वणाांना 'अयय ' ही सं् ा वापरली 

ऄसल्याचे द्ददसून येते कारण ते तीनही वणय 'द्दिज' (Twice Born ) मानले गेले होते. 

याद्दशवाय, चौर्थया वणायला ऄनायय ही सं् ा वापरल्याचे द्ददसून येते.  त्याचंी सयंाया म्हणजेच 

समाजातील सयंायात्मक व्याप्ती, ज्जयाचं्या पायावर नव्हे तर द्दशरावर ईवयररत तीन वणय कसे 

ईभे अहेत? ऄशा गोष्टींचा ईलगडा होतो. वरील द्दत्रकोणातून अपल्याला ऄजून एक गोष्ट 

द्ददसून येते अद्दण ती म्हणजे चार वणाांच्या बाहेर ऄसलेला ऄस्पशृ्य वगय होय. म्हणजे त्यानंा 

या चार वणाांमध्येसदु्धा स्थान नव्हते.  

 

८.२.२ विायनुक्रम ेदजाय व कामाची णवभागिी: 

चातवुयणय पद्धतीनसुार चार वणाांना त्याचें हक्क व कतयव्ये (कामे ) वाटून देर्णयात अली होती 

ती पढुीप्रमाणे: 

 

१. ब्राह्मि:  

हा वणय म्हणजे ्ानाचा महामेरू अद्दण त्याला पद्दहल्या तीन वणाांना द्दशक्षण देणे हे कायय 

करावे लागे. ऄथायत कोणत्या वणायस कोणत्या प्रकारचे ्ान द्यावयाचे हे सदु्धा तेच ठरवीत 

ऄसत. द्दशक्षकी पेशा म्हणजेच गरुु होर्णयाचा ऄद्दधकार त्यानांच ऄसे. सवय प्रकारची धाद्दमयक 

काये, कमयकाडं, धाद्दमयक द्दवधी, ससं्कार कारर्णयाची मके्तदारी त्याचं्याकडेच होती. त्यामळेु 

समाजामध्ये ऄत्यतं अदराचे व मनाचे स्थान त्यांना होते. पुरोद्दहत म्हणून राजाला सल्ला 

देणे, यदु्धप्रसगंी यश द्दमळावे म्हणून महुूतय  पाहणे, य् करणे ऄशी कामे त्यानंी अपल्याकडे 

ठेवली होती. द्दकंबहुना, परृ्थवीलोकावरील इश्वर म्हणजेच 'भूदेव ' म्हणून त्याचंी भूद्दमका ऄसे. 

त्यानंा जन्मतःच हे महाप्रद्दतषे्ठचे स्थान प्राप्त होत ऄसे. व्यक्तीच्या गभयधारणेपासून ते 

मतृ्यूपयांत सवय ससं्कार करर्णयाचा ऄद्दधकार त्याचं्याकडे होता.   

https://courses.lumenlearning.com/atd-fscjworldreligions/chapter/caste-system-in-ancient-india/
https://courses.lumenlearning.com/atd-fscjworldreligions/chapter/caste-system-in-ancient-india/
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२. क्षणिय:  

क्षद्दत्रय हा नेहमी राजा ऄसे. या वणायसाठी कतयव्य हे राजपाट चालद्दवणे अद्दण अपल्या 

प्रजेच्या जीवन अद्दण मालमते्तचे रक्षण करणे हे होते. यदु्धाचे प्रद्दशक्षण घेणे, यदु्ध भूमीवर 

शतू्रशी सामना करणे, ब्राम्हण वणायचे रक्षण करणे, परुोद्दहताच्या सल्ल्यानसुर राज्जयकारभार 

करणे, न्यायदान करणे, कायदा व सवु्यवस्था राखणे ही कतयव्ये त्याला पार पाडावी लागत 

ऄसत. राजा हा ब्राह्मण वणायला कोणताही ऄपराध झाला तरी देहदडं देउ शकत नव्हता.  

 

३. वैश्य:  

या वणायचे प्रमखु काम म्हणजे व्यापार व वाद्दणज्जय याचंी भरभराट करणे, ऄथयव्यवस्थापन 

करणे, राजाला प्रसगंी अद्दथयक मदत देणे, आतरानंा कजय परुवठा करणे ही होती. ऄसे ऄसले 

तरी सामाद्दजक ईतरडंी मध्ये त्याचे स्थान द्दतसऱ्या क्रमाकंावर होते.  

 

४. शूद्र:  

या वणायचे प्रमखु कतयव्य म्हणजे वरील तीनही वणाांची सेवा करणे हे होते.  त्याला द्दशक्षण 

घेर्णयावर बंदी होती, धन कमावर्णयावर बंदी होती, शस्त्र बाळगर्णयावर बंदी होती. याद्दशवाय 

वरील तीन वणाांबरोबर द्दववाह सबंंध, रोटी अद्दण जल व्यवहार द्दनद्दषद्ध होते. गावातील कामे 

करणे अद्दण त्या बदल्यात केवळ खार्णयापरुते धान्य त्यानंा वषायकाठी द्ददले जाइ . म्हणजेच 

वरील तीन वणाांच्या द्दभके्षवर त्याला जगावे लगे अद्दण सवय शारीररक कष्टाची अद्दण हीन 

दजायची कामे त्याच्या वाट्याला देर्णयात अली होती.  

 

याद्दशवाय, या वणायच्या बाहेर ऄवणय म्हणजेच वणयबाह्य लोक होते. त्यानंा स्पशय करणे द्दकंवा 

त्याचंी सावली सदु्धा द्दनद्दषद्ध मानली गेली होती.  

 

ऄशा पद्धतीने परपंरनेे ह्या चार वणाांचे रूपातंर पढेु ऄद्दधक कडक ऄशा जाती ससं्थेमध्ये 

झाले व पढेु या जातींमधूनच हजारो पोटजाती द्दनमायण झाल्या अद्दण प्रत्येक जातीची 

अपली धाद्दमयक व सामाद्दजक परपंरा द्दनमायण होउन त्याप्रमाणे या जाती समाजात  वागू 

लागल्या. द्दकंबहुना, परपंराचें ईल्लंघन करणे पाप मानले जाउ लागले अद्दण ईल्लंघन 

करणा    ना कठोर द्दशके्षची तरतूद धमयशास्त्रात करर्णयात अली. 

 

अपल्याला ऄसे वाटेल की, अपण जाती व्यवस्थेचा ऄभ्यास करताना वणयव्यववस्थेचा 

सदंभय का घेतो? परतं ु वणयव्यवस्था अद्दण जातीव्यवस्था या एकाच नार्णयाच्या दोन बाजू 

अहेत. द्दकंबहुना, वणयव्यवस्थेचा ईगम ऄसल्याचे ऊग्वेदामध्ये परुावे तरी ईपलब्ध अहेत. 

परतं ु जातीव्यवस्था केव्हा ऄद्दस्तत्वात अली याबिल कोणीही दावा करू शकत नाही. 

त्यामळेु वणयव्यवस्थेचे सवय द्दनयम, नव्ह,े त्याहीपेक्षा ऄद्दधक जाचक द्दनयम जाद्दतव्यवस्थेमध्ये 

घेर्णयात अले अहेत अद्दण त्याचें पालन परपंरागतरीत्या करणे हे प्रत्येक जातीचे कतयव्य 

मानले जाउ लागले अहे. त्यामळेु परपंरा म्हणजेच वणयव्यवस्थेने घालून द्ददलेले द्दनयम 

अद्दण तेच जातींनी सदु्धा समाजामध्ये पालन करणे अवश्यक मानले गेले अहे.  
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८.३ जात : एक सत्तासामर्थयय 

 

८.३.१ आश्रमव्यवस्था: 

वणयव्यवस्थेमळेु चारही वणाांना त्याचंी कतयव्ये द्दवभागून देर्णयात अली होती अद्दण त्यानसुार 

'वणायश्रमधमय ' ही सकंल्पना पढेु करर्णयात अली व द्दतचे परपंरनेे पालन करर्णयाची सक्ती 

समाजामध्ये करर्णयात अली.  

 

सामाद्दजक जीवनामध्ये प्रत्येक मानवाच्या अयषु्याचे चार टप्पे करर्णयात अले. याना चार 

अश्रम म्हटले जाउ लागले. प्रत्येक व्यक्तीने या चार अश्रमातून जायचे ऄसते नव्हे त्या 

चार अश्रमामंध्ये प्रवेश करायचा ऄसे ठरद्दवर्णयात अले व त्यासाठी धमयशास्त्राचा अधार 

देर्णयात अला होता. मग ह ेचार अश्रम पढुीलप्रमाणे : 

 

१. ब्रह्मचयायश्रम (वय ८ वषे त े२५ वषे) :  

व्यक्ती जन्माला अल्यानतंर द्दतचे द्दशक्षण सरुु होइपयांत बालपण ऄवस्था अद्दण वयाच्या ८ 

व्या वषी द्दशक्षण घेर्णयास सरुुवात होइ. परतं ु ८ व्या वषी केवळ ब्राह्मण वणायला द्दशक्षण 

घेर्णयास परवानगी ऄसे. त्यावेळी हा एक ससं्कार मानला जाइ व त्याला काही द्दठकाणी 

'ईपनयन ससं्कार' ऄसेही म्हटले अह.े मग गरुुकुल द्दशक्षण पद्धतीप्रमाणे हा द्दशष्य द्दशक्षण 

घेर्णयासाठी गरुूच्या अश्रमामध्ये प्रवेश करीत ऄसे अद्दण अपले द्दशक्षण पूणय करीत ऄसे. 

या सवय कालावधीमध्ये गरुुची अद्दण गरुुपत्नीची सेवा करणे, अ्ापालन करणे अद्दण 

ऄध्ययन करणे हेच त्याचे अयषु्य ऄसे. ऄध्ययन पूणय झाल्यानतंर गरुुदद्दक्षणा देउन त्याला 

घरी परतावे लागत ऄसे. या अश्रमाचे महत्वाचे वैद्दशष््टय म्हणजे द्दशष्याला ब्रह्मचयय व्रताचे 

पालन करावे लागे. क्षद्दत्रय वणायच्या द्दशष्याला वयाच्या ११ व्या वषी तर वैश्य वणायच्या 

द्दशष्याला वयाच्या १३ व्या वषी गरुुगहृी ऄध्ययनासाठी प्रवेश घेर्णयाचे बंधन होते.  

 

२. गृहस्थाश्रम  (वय २५ वषे ते ५० वषे) :  

गरुूच्या अश्रमातून घरी अल्यानतंर त्या तरुणाचा द्दववाह केला जाइ अद्दण त्याचे गहृस्थ 

जीवन सरुु होत ऄसे. जीवनातील या टप्प्यादरम्यान ईदरद्दनवायहासाठी धन कमावणे, सतंती 

द्दनमायण करणे, बायको-मलुाचें सगंोपन करणे अद्दण मलेु त्याचंी कौटंुद्दबक जबाबदारी 

पेलर्णयास सक्षम होइपयांत त्याचंी देखभाल करणे ही कतयव्ये त्या व्यक्तीला पार पाडावी 

लागत ऄसत. त्यानतंरच्या जीवनाच्या ऄवस्थे मध्ये म्हणजेच अश्रमामध्ये प्रवेश 

करर्णयापूवी अपल्या मलुीचा द्दववाह लावून देर्णयाची महत्वाची जबाबदारी पूणय करावी लागत 

ऄसे.  

 

३. संन्यासाश्रम (वय ५० वषे ते ७५ वषे) :  

मलेु द्दस्थरस्थावर झाल्यानतंर त्या व्यक्तीने सनं्यास घ्यावा ऄशी योजना करर्णयात अलेली 

होती. मग सवय घरदार अद्दण कुटंुब सोडून गरुूच्या अश्रमात सेवा करर्णयासाठी अद्दण 

ऄध्याद्दत्मक तत्व्ानाचे ऄध्ययन करर्णयासाठी जावे ऄशी ऄपेक्षा होती. या दरम्यान, 

मोक्षप्राप्तीसाठी ऄध्यात्म ऄध्ययन अद्दण शेजारच्या गावामंध्ये सनं्यासी बनून केवळ द्दभक्षा 
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मागून जीवन व्यतीत करावे लागत ऄसे. मात्र या दरम्यान सदरचा संन्यासी अपल्या 

कुटंुबाची भेट घेउ शकत होता.  

 

४. वानप्रस्थाश्रम (वय ७५ वषे ते मतृ्यू होई पयांत) :  

या अश्रमामध्ये प्रवेश करणारी व्यक्ती गरुूच्या सेवेस अपले जीवन ऄपयण करीत ऄसे व 

केवळ फळे, कंद-मळेु यावरच अपला ईदरद्दनवायह करीत ऄसे. याद्दशवाय, सपूंणय जीवन 

तपश्चयाय करर्णयामध्ये घालवून मोक्ष प्राप्तीकडे वाटचाल करीत ऄसे. या ऄवस्थेमध्ये 

कुटंुबाशी द्दकंवा समाजाशी त्या व्यक्तीचा ऄद्दजबात सबंंध राहत नसे अद्दण केवळ ऄध्यात्म 

हेच जीवनाचे ध्येय मानून मतृ्यू पयांत याच अश्रमामध्ये जीवनाचा शेवट होत ऄसे.  

 

परतं,ु सरुुवातीचे दोन अश्रम तर सवाांनाच अवश्यक होते अद्दण बहुसयंाय लोक या दोनच 

अश्रमामध्ये अपले जीवन व्यतीत करीत ऄसत. द्दतसऱ्या अद्दण शेवटच्या अश्रमामध्ये 

प्रवेश करणाऱ्या व्यक्ती सयंायेने ऄत्यतं कमी होत्या.  

 

८.४ चार पुरुषाथय  

 

वरील चार वणाांनसुार, व्यक्ती चार अश्रमातूंन जात ऄसे अद्दण त्याच्या जीवनामध्ये या चार 

परुुषाथायचे त्याला पालन करावे लागत ऄसे. ढोबळ मानाने पाद्दहल्यास, हे चार परुुषाथय 

म्हणजे त्याची मानवी जीवनातील ध्येये होती अद्दण ती त्याला प्राप्त करावी लागत ऄसत. 

ती चार ध्येये म्हणजे धमय , ऄथय, काम अद्दण मोक्ष होय.   

 

१. धमय:  

म्हणजे कतयव्य अद्दण धमय शास्त्रामंध्ये प्रस्ततु करर्णयात अलेला धमय होय. त्याचें पालन 

करणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे कतयव्य मानले जात ऄसे. त्यानसुर, प्रत्येक वणायने अपल्या 

समाजातील ईगम स्थानानसुार वागणे अद्दण अपल्याला द्ददलेली कतयव्ये पार पाडणे होय. 

तसेच अश्रमव्यवस्थेचे पालन करर्णयाचे कतयव्य सदु्धा करावे लागत ऄसे. ईदा. 

ब्रह्मचयायश्रमामध्ये ऄसताना गरुुची अ्ा पाळणे अद्दण ऄद्दववाद्दहत राहणे हाच त्याचा धमय  

मानला गेला होता अद्दण त्याचे ईल्लंघन करणे हा ऄपराध मानर्णयात अला होता.  

 

२ अथय : 

या मध्ये ईदरद्दनवायहासाठी धन कमावणे अद्दण तेही नैद्दतक मागाांचा वापर करून ऄसे 

ऄपेद्दक्षत होते. ब्राह्मणास दान करणे हे परु्णयाचे काम मानले जाइ. त्यामधूनच कुटंुबाचे 

पालनपोषण करणे हे जीवनाचे ध्येय साध्य केले जात ऄसे.  

 

३. काम:  

या परुुषाथायमध्ये मानव वशं सरुु राहर्णयासाठी स्त्री-परुुष म्हणजेच पती-पत्नी एकत्र येणे 

अद्दण त्यातूनच सतंती द्दनमायण करणे हे ऄपेद्दक्षत होते. परतं ु याद्दशवाय जीवनाकडे 

सौंदययदृष्टीने पाहणे सदु्धा महत्वाचे होते. त्याप्रमाणे खेळ व कला याचंा अस्वाद घेणे अद्दण 

त्याचंी द्दनद्दमयती करणे हे सदु्धा ऄपेद्दक्षत होते.  
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४. मोक्ष:  

जीवनाचा सवायत महत्वाचा पुरुषाथय म्हणजे मोक्षप्राप्तीसाठी प्रयत्न करणे होय. मोक्ष म्हणजे 

मानवाने जीवन अद्दण मतृ्यू याचं्या चक्रातून मकु्त होणे ऄसा ऄथय होतो.  मग त्यासाठी 

अपण ऄगोदरच शेवटच्या दोन अश्रमामंध्ये त्याची चचाय केलेली अहे. 

 

वरील प्रकार ेजाद्दतससं्थेची परपंरा वणयव्यवस्थेच्या क्रमाने समाजात रूढ करर्णयात अली. 

त्यामळेु जाद्दतससं्थेचे काटेकोरपणे पालन करणे हे धमयशास्त्राचा अदेश अहे ऄन्यथा पाप-

परु्णयाची भीती, देवांचा कोप, सकंट, ऄपशकुन, रोगराइ, व चकूुन ईल्लंघन झाले तर 

त्याबिल प्रायद्दश्चत्त द्दकंवा परुोद्दहत वगायने सचुद्दवलेला य् द्दकंवा कमयकाडं करणे ऄसे 

द्दपढ्यान-द्दपढ्या चालत ऄसलेले अपल्याला भारतीय समाजात द्ददसून येते. अज 

अपल्याला काही प्रमाणात जाद्दतव्यवस्थेला सधुारणेचे धक्के बसत ऄसल्याचे द्ददसते परतं ु

ते ऄत्यतं नगर्णय ऄसून त्यासाठी ऄनेक जणाचंा 'Honour Killing ' म्हणून बळी जात 

ऄसल्याचे द्ददसते. 

 

जाती ससं्थेच्या ईतरडंीमळेु समाजामध्ये भेदभावाची बीजे पेरली गेली अहेत अद्दण 

त्याचं्यामध्ये ईच्च अद्दण नीच ऄशा कल्पना रूढ झालेल्या अहेत. त्यानसुार जी जात 

वरच्या स्थानी ऄसेल द्दतच्याकडे सवय शक्ती ऄसल्याचे अपल्याला द्ददसून येते. ईदा. ब्राह्मण 

जाती या आतर सवय जातींपेक्षा जन्मजात शे्रष्ठ मानल्या गेल्या अद्दण अजही अधदु्दनक 

भारतात त्याचें स्थान ऄढळ अहे ऄसेच अपल्याला द्ददसते. त्यामळेु राजा हा द्दकतीही मोठा 

ऄसला तरी त्याला अपल्या राजपरुोद्दहताच्या सल्ल्याबाहेर जाणे पाप मानर्णयात अले होते. 

त्यातूनच त्या जातीचे समाजातील ऄसलेले प्राबल्य द्दसद्ध होते. त्यातूनच राजा ऄशा 

जातीच्या लोकांना अद्दण त्याचं्या धमयससं्थाना शेकडो एकर जद्दमनी दान देत ऄसे. त्यामळेु 

काही भागात या जाती जमीनदारी अद्दण सावकारी करत ऄसल्याचे द्ददसते. आतर वणाांमध्ये 

अढळणाऱ्या जातींना सदु्धा ब्राह्मण जातींचा सल्ला घ्यावा लागे. नव्हे, मनषु्याच्या 

गभयधारणेपासून ते ऄंत्यससं्कार होइ पयांत केवळ धाद्दमयक मंत्र पठण शक्तीच्या जोरावर सपूंणय 

समाजात ब्राह्मण जातींचे वचयस्व होते अद्दण ते अजही ऄबाद्दधत अहे. ब्राह्मण जाती ह्या 

त्यामळेुच सवय शद्दक्तमान म्हणून गणल्या गेल्या होत्या. म्हणजेच जातींची ईतरडं ही  त्या 

वगायसाठी एक शक्तीस्थान होउन बसले होते.   

 

क्षद्दत्रय वणायचे लोक हे राज्जयकारभार करणे अद्दण प्रजेची व राज्जयाची मालमत्ता तसेच 

जनतेच्या जीद्दवताचे रक्षण करर्णयाची जबादारी या वगायवर होती. याद्दशवाय आतर शूद्र वणायचे 

लोक अद्दण वणायबाहेरचे लोक यानंा त्याचंी सतत सेवा करावी लागत ऄसे. त्यामळेु 

राज्जयससं्थेवर सपूंणय वचयस्व हे याच वणायचे होते पररणामी या वणायमध्ये समाद्दवष्ट ऄसणाऱ्या 

जातींचे होते. त्यामळेु प्रशासनव्यवस्था अद्दण कायदा व सवु्यवस्था राखर्णयाचे काम याच 

वगायचे ऄसल्यामळेु त्याचं्यामध्ये ईरलेल्या दोन वणाांतील जातींवर प्रभतु्व होते. त्यामळेु हा 

वगय त्याला हवे तसे कायदे ब्राह्मण जातींच्या सल्ल्याने तयार करीत ऄसे अद्दण त्याला हवे 

तसे ते राबद्दवत ऄसे. त्यामळेु राजेशाही परपंरा ही ऄनवुादं्दशक दृष््टया त्याच जातींमध्ये 

द्दपढ्यानद्दपढ्या चालत राद्दहली अद्दण आतर जातींना तो ऄद्दधकार कधीच द्दमळाला नाही. 

त्यामळेु ठराद्दवक जातींचे प्राबल्य राद्दहले. 
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वैश्य वणायत मोडणाऱ्या जाती अपल्याला धमयशास्त्रांनी घालून द्ददलेल्या हक्क व 

कतयव्यानसुार व्यापार व वाद्दणज्जय यामध्ये ऄमाप पैसे कमाउ लागल्या. त्याबरोबर त्याचंी 

धनसपंत्ती वाढू लागली. त्याबरोबर राजदरबारी सदु्धा त्याचंा प्रभाव चागंलाच वाढू लागला. 

प्रसगंी व्यापारी वगायच्या शे्रणी ह्या राजाला सदु्धा धनाचा परुवठा करू लागल्या. ब्राह्मण 

जातींना य्प्रसगंी भरघोस दद्दक्षणा देउ लागल्या. त्यामळेु त्याचं्याकडे ऄसलेली धनसपंत्ती 

हे त्याचें समाजातील एक प्रभावके्षत्र बनले म्हणजेच एक शक्तीस्थान बनले.  

 

८.५ जात: एक मानहानी 

 

चौर्थया शूद्र वणायमध्ये अद्दण वणय व्यवस्थेबाहेरील जातींमध्ये मात्र प्रभाव के्षत्राचा पूणयपणे 

ऄभाव होता. यामध्ये येणाऱ्या जाती या शेतकरी अद्दण कामकरी होत्या. त्यानंा अपल्या 

वरील तीन वणाांची आमाने आतबार े सेवा करावी लागे.  त्यामळेु या जातींना सवय प्रकारची 

शारीररक अद्दण मेहनतीची कामे करावी लागत ऄसत. ऄसे ऄसूनही त्यानंा पदरी ऄपमान 

अद्दण द्दनराशा येत ऄसे. शतेामध्ये घाम गाळणारा वगय याच जातींमधून ऄसे अद्दण 

जमीनदार वगय मात्र वरील तीन वररष्ठ जातींमधून ऄसत. शूद्र जातींना धन कमद्दवणे, द्दशक्षण 

घेणे अद्दण शस्त्र बाळगणे द्दनद्दषद्ध होते. त्यातच चकूुन एखाद्याने जर द्दशक्षण घेर्णयाचा प्रयत्न 

केला तर त्याला देहातं शासन द्दमळत ऄसे. वरच्या तीन जातींनी द्ददलेल्या ईदद्दनयवायहापरुत्या 

धान्यावर त्यानंा जगावे लागे. वणयबाह्य जातींना तर ऄस्पशृ्य मानले जात ऄसे म्हणजेच 

त्याचंा स्पशय होणे द्दकंवा त्याचंी सावली आतर तीन वणायतील जातींच्या सदस्यावर पडणे सदु्धा 

द्दवटाळ मानला जात ऄसे.      

 

वरील तीन वणाांतगयत जातीना 'द्दिज' म्हणजे दोनदा जन्म होणाऱ्या जाती ऄसे मानले 

गेल्यामळेु त्यानंा जानवे पररधान करर्णयाचा ऄद्दधकार प्राप्त झालेला होता. त्यामळेुच त्यानंा 

द्दशकर्णयाचा ऄद्दधकार सदु्धा प्राप्त झाला होता. महात्मा फुले यानंी त्याचं्या 'गलुामद्दगरी' 

ग्रथंामध्ये सादं्दगतले अहे की, द्दह जातीव्यवस्था भट-ब्राह्मणानंी त्याचें समाजातील ईच्च 

स्थान कायम राहावे म्हणून द्दनमायण केली. रोझाद्दलंड ओहानलॉन यांनी त्याचं्या ग्रथंामध्ये 

ऄसे म्हटले अहे की, द्दिश्चन द्दमशनरी लोकांनी धमयशास्त्राचंा ऄभ्यास करून त्याचें 

आंग्रजीमध्ये भाषातंर केले व ते प्रद्दसद्ध करून सवायना वाचनासाठी ईपलब्ध करर्णयाचे प्रयत्न 

केले. त्यामळेु जाती वचयस्वाची योजना कशा प्रकार े दूरदृष्टीने करर्णयात अली  होती ह े

द्ददसून अले.   

 

शूद्र अद्दण ऄद्दतशूद्र (वणयबाह्य जाती ) याचें हाल म्हणजे गलुामापेक्षाही वाइट होते. कारण 

एक वेळ जागद्दतक पररद्दस्थतीमध्ये अपल्याला ऄसे द्ददसेल की, गलुामानंा सदु्धा त्याचं्या 

कतृयत्वामळेु मकु्ती द्दमळत होती अद्दण त्याचंा मालक त्यानंा अपल्या जवळील वरचे स्थान 

सदु्धा देत होता. नव्ह,े मध्ययगुीन भारतावर सलुतान घरार्णयाने जे राज्जय केले त्यातील 

सरुुवातीस ऄनेक सलुतान गलुाम होते. परतं ुशदु्रानंी द्दकतीही चागंले काम केले तरी त्यानंा 

मानसन्मान द्दमळत नव्हता. 
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अजच्या सदंभायत जात या संकल्पनेचा एकद्दत्रत द्दवचार केल्यास तथाकद्दथत ईच्च वणीय 

जाती या अजही अपली प्रद्दतष्ठा म्हणून सतत द्दमरवीत ऄसतात. अजही अद्दथयक, 

औद्योद्दगक, सामाद्दजक, राजकीय, सासं्कृद्दतक सत्तासामर्थयय याच जातींकडे एकवटले अह.े 

त्यामळेु सत्ता अद्दण सपंत्तीचे ऄद्दधकार याच जातींकडे एकवटले अहेत. अजच्या यगुात 

जातीभेद पाळला नाही पाद्दहजे ऄसे सवायना ते भासवीत ऄसतात. परतं ु तथाकद्दथत शूद्र 

जातींमधील एखादी जात जर त्याचं्या बरोबरीने प्रगती करू लागली तर त्याला जातीच्या 

वचयस्वी बहुमताने व पक्षपाती राजकारणी वतृ्तीने नेस्तनाबूत करर्णयाचे प्रयत्न केले जातात. 

एवढेच नव्हे, तर त्याला सतत खालची जात म्हणून द्दहणद्दवले जाते. क्षद्दत्रय वणायतील जाती 

अज ऄद्दस्तत्वात नाहीत अद्दण त्यासाठी कारण द्ददले जाते ते म्हणजे परशरुामाने या 

परृ्थवीवरून २१ वेळा क्षद्दत्रयाचंा नाश केला अद्दण त्यानंा नष्ट केले हे सदु्धा धाद्दमयक ग्रथंामंध्ये 

नमूद करर्णयात अलेले द्ददसते. त्यामळेु खर ेतर अज तीनच वणायतील जाती ऄद्दस्तत्वात 

अहेत ऄसे मानावे लागते. म्हणून तर द्दपढ्यानद्दपढ्या स्वतःला राजेशाही समजणाऱ्या जाती 

अज काल भारतभर अरक्षण मागर्णयासाठी अंदोलन करीत ऄसलेल्या द्ददसतात. परतं,ु या 

ईच्च जातींना त्यांचे जातीय वचयस्व हवे अहे. कारण, अजही अपणास जातीऄंतगयत 

द्दववाहच लावर्णयाची प्रथा जवळजवळ सवयच जातींमध्ये ऄसलेली द्ददसते.  

 

या जातीय वचयस्वामळेु अरक्षण हटद्दवर्णयासाठी अंदोलने करर्णयात ईच्च जाती पढेु राद्दहल्या 

ऄसे आद्दतहास सागंतो. परतं ुतेही जमले नाही म्हणून अता याच जाती अरक्षण मागून खलेु 

अरक्षण अद्दण घटनात्मक अरक्षण ऄसे दोन्ही प्रकारचे अरक्षण घेउ लागल्या अहेत. 

अज कोणतेही सरकार ऄसो, १९९१ च्या नवीन अद्दथयक धोरणानसुार, सावयजद्दनक 

ईद्योगाचें खाजगीकरण करून शूद्र जातींचे अरक्षण नष्ट करर्णयाचे षडयतं्र रचले जात अहेत. 

खेडेगावात तर तथाकद्दथत खालच्या जातींवर सतत ऄन्याय केला जात अहे. त्याचे स्वरूप 

अता बदलले अहे. परतं ुअजही ऄनेक खेड्यामंध्ये स्मशान भूमी मध्ये या जातींच्या मतृ 

पे्रताला सदु्धा ऄग्नी देर्णयासाठी जागा द्दमळत नाही अद्दण मेल्यावर सदु्धा हा जातीभेद सपंत 

नाही. जातीय बद्दहष्कार टाकर्णयाचे प्रकार ऄसतील, जमीन लबुाडर्णयाचे प्रकार ऄसतील, 

पोद्दलसात दरोडेखोरीची तक्रार दाखल करर्णयाचे प्रकार ऄसतील, मंद्ददरामंध्ये प्रवेश बंदी 

ऄसेल, ईच्च जातीच्या मलुीबरोबर पे्रमद्दववाह केला म्हणून ऄमानषु खून करर्णयाचे अद्दण 

आतर प्रकारचे मानहानी कारक प्रसगं या शूद्र जातींना भोगावे लागतात.   

 

मानवी जीवनाला काद्दळमा फासणार े२९ सप्टेंबर २००६ चे खैरलाजंी हत्याकाडं सवायनाच 

माद्दहत अहे. ते केवळ खैरलाजंी गावातील तथाकद्दथत ईच्च जातींनीं घडवून अणलेले 

हत्याकाडं होते. म्हणजेच जाद्दतससं्थेने भारतीय लोकाचं्या रक्तात एक जातीचा जणू 

रक्तगटच तयार केला अह ेअद्दण तो अजही शरीरात व पयाययाने मनात सळसळत अहे 

ऄसे खेदाने येथे नमूद करावेसे वाटते. ही ईदाहरणे महाराष्रातील अहेत. परतं ुअपण जर 

भारतीय पररपे्रक्ष्यातून पद्दहले तर भारताच्या प्रत्येक गावात अद्दण शहराच्या प्रत्येक वस्तीत 

अपणास हा जातीभेद कोणत्या ना कोणत्या प्रकार े द्ददसून येतो. ईत्तर भारतातील ऄनेक 

राज्जयामंध्ये तथाकद्दथत खालच्या जातींनी चागंले कपडे वापरणे, पायात चपला व बूट 

वापरणे, नवरदेवाची घोड्यावर वरात काढणे, शाळेतील मलुानंा वेगळे बसवणे अद्दण 

माध्यान्ह भोजन सदु्धा वेगळे वाढणे, मोटार सायकल चालवणे आत्यादी गोष्टींसाठी मानहानी, 

ऄपमान, मारहाण, जीवे मारणे ऄसे प्रकार केले जातात. खालच्या या जातींची ऄजून 
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दयनीय पररस्थती नमूद करावयाची झाल्यास अपणाला ऄसे द्ददसून येइल की, भारतातील 

सफाइ कामगाराचें अद्दण मैला वाहून नेणे अद्दण मैला साफ करर्णयाच्या नोकऱ्यामंध्ये केवळ 

या मागास जातीच अपल्याला द्ददसून येतात. याचे कारण म्हणजे ईच्च जातीय ही कामे 

स्वतः करीत नाहीत तर याच जातींकडून करून घेतात.  

 

८.५ साराशं  

 

वरील प्रकाराचें द्दववेचन पाद्दहल्यास अपल्याला ऄसे द्ददसून येते की, जाती या 

वणयव्यवस्थेमधून द्दनमायण झाल्या अद्दण वणयव्यवस्थेचा ईगम अपल्याला ऊग्वेदातील १० 

व्या मंडलातील परुुषसकु्त मंत्रामध्ये सापडतो. परतं ु या जाती नेमक्या कोणत्या काळात 

द्दनमायण झाल्या हे कोणत्याही तज्ज्ाला सागंता अलेले नाही. परतं ु काहीही ऄसले तरी 

अजही जाती या भारतातील समाजाचे ऄद्दभन्न ऄंग अहे. त्यामळेु भारतीय समाजाला 

परपंरा पालन करर्णयाच्या ऄद्दभमानामळेु अद्दण सामाद्दजक भयामळेु जातींचे पालन करावे 

लागते. द्दकंबहुना, प्रत्येक जात ही  ज्जया क्रमाकंाने वरची मानली गेली अह,े ती त्या 

क्रमाकंावर खशु ऄसून अपल्या खाली दसुरी कोणती तरी जात अहे यामध्येच ते खशु 

ऄसल्याचे द्दचत्र द्ददसून येते.  

 

जातींच्या ऄद्दस्तत्वामळेु भारतीय समाजामध्ये तथाकद्दथत ईच्च जातींचे नेहमीच खालच्या 

जातींवर अद्दण एकूणच समाजामध्ये प्रभावाचे, शक्ती सामर्थयायचे स्थान राद्दहले अद्दण या 

ईच्च जाती समाजातील सवयच स्थरावंर अपले प्रभतु्व द्दटकवून राद्दहलेल्या द्ददसतात. 

राजकीय, अद्दथयक, धाद्दमयक, सामाद्दजक, सासं्कृद्दतक अद्दण शैक्षद्दणक ऄशा ऄनेक 

अघाड्यावंर या ईच्च जाती प्रबळ बनलेल्या अद्दण तथाकद्दथत खालच्या जातींचा 

अपल्याला सवयच के्षत्रात पाद्दठंबा द्दमळद्दवर्णयामध्ये यशस्वी झालेल्या अहेत. जर द्दठकाणी 

अव्हान द्दनमायण झाले तर बद्दहष्कार अद्दण बळाचा वापर करून त्यानंा गप्प केले जाते.  

याद्दशवाय, खालच्या जातींना कमी लेखून सतत ऄपमाद्दनत केले जाते, त्याचं्यावर ऄन्याय 

व ऄत्याचार केले जातात. त्याचं्याकडून शारीरीक कामे करून घेतली जातात. म्हणजेच 

जाती अद्दण त्याचें ऄद्दस्तत्व हे काही जातींसाठी सत्तासामर्थयय तर काही जातींसाठी केवळ 

मानहानी हेच द्ददसून येते.   

 

८.६ टीपा 

 

परपंरा: समाजामध्ये द्दपढ्यानद्दपढ्या चालत अलेल्या चालीरीती अद्दण दैनंद्ददन सोपस्कार. 

या परपंरा पालन करर्णयामागे काही धमयशासे्त्र महत्वाची भूद्दमका पार पाडतात. समाजाला 

धमयशास्त्रांचा ऄव्हेर करणे जमत नाही. त्यामळे या परपंराकंडे बहुसयंाय समाज द्दचद्दकत्सक 

दृद्दष्टकोनातून पाहत नाही अद्दण या परपंरा वडील, अजोबा, पणजोबा, खापर पणजोबा 

ऄशा द्दपढ्या दर द्दपढ्या ऄनकुरण करीत ऄसतो. त्यातील जातींची परपंरा सदु्धा त्याला 

पालन करावी लागते.  
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सत्तासामर्थयय: एखाद्या जन्मजात ऄद्दधकारामंळेु समाजातील एखाद्या वगायला द्दकंवा जातींना 

सत्तासामर्थयय प्राप्त होते अद्दण त्याचा पाया धमयशास्त्रातं द्ददसतो. जशा परपंरा समाज 

ऄनसुरतो त्याचाच ऄथय द्दवद्दशष्ट जातींना या धमयशास्त्रानी द्ददलेले ऄद्दधकार अद्दण त्यामळेु 

त्याचें वचयस्व समाजात द्दनमायण होते. त्याची फळे त्याचं्या द्दपढ्यानद्दपढ्या प्राप्त होत ऄसतात. 

त्यातूनच मग शोषक वगायची द्दनद्दमयती होते अद्दण सते्तच्या राज्जयावर त्याच वगायची मके्तदारी 

द्दनमायण होते. ऄथायत, अधदु्दनक लोकशाही राज्जयामध्ये त्या सते्तला धक्के नक्कीच बसत 

ऄसले तरीही, शोद्दषत वगायची सामाद्दजक ऄवस्था काही हवी त्या प्रमाणात बदलेली द्ददसत 

नाही.  

 

मानहानी : जातींच्या परपंरमेळेु द्दवद्दशष्ट जाती या शोषक अद्दण सत्ताधारी होउन त्या 

सत्ताबाह्य अद्दण तथाकथीत खालच्या जातींचे सामाद्दजक, अद्दथयक, राजकीय, शैक्षद्दणक, 

धाद्दमयक शोषण करतात अद्दण त्यानंा पदोपदी ऄपमाद्दनत करीत ऄसतात.  

 

ऋग्वेद: वैद्ददक साद्दहत्य परपंरमेधला सवायत पद्दहला अद्दण प्राचीन ग्रथं.  

 

मडंल : ऊग्वेदामधील द्दवषयाच्या प्रकरणानंा मंडल ऄसे म्हटले जाते.  

 

पुरुषसुक्त मिं : ऊग्वेदामध्ये सवय ऊचा या ससं्कृत भाषेत मंत्राचं्या स्वरूपात अहेत अद्दण 

वणयव्यवस्थेच्या ईगमाबिलचा द्दसद्धातं या परुुषसकु्त मंत्रामध्ये सागंर्णयात अला अहे.  

 

चातुवयिय : ब्राह्मण , क्षद्दत्रय , वैश्य अद्दण शूद्र हे चार वणय ऊग्वेदामधील पुरुषसकु्त मंत्रामध्ये 

सादं्दगतले अहेत.  

 

आश्रम: प्राचीन ऊग्वेद्ददक परपंरनेसुार वणयव्यवस्थेतील तीन वणायचे लोक गरुूच्या अश्रमात 

जाउन द्दशक्षण घेत ऄसत. व्यक्तीचे जीवन हे चार टप्प्यामध्ये द्दवभागले जात होते. ते चार 

टप्पे म्हणजे चार अश्रम होत. जीवनाचा पद्दहला टप्पा म्हणजे ब्रह्मचयायश्रम , दसुरा टप्पा 

म्हणजे गहृस्थाश्रम, द्दतसरा टप्पा म्हणजे सन्यासाश्रम अद्दण शेवटचा टप्पा म्हणजे 

वानप्रस्थाश्रम.  

 

पुरुषाथय : याच प्राचीन भारतीय वैद्ददक परपंरनेसुार जीवनाची चार ध्येये ठरद्दवर्णयात अली 

होती. ती साध्य करणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे कतयव्य मानले जात होते. ऄथायत त्यातील सवयच 

ध्येये सवायनाच साध्य करता येतील ऄसे नाही. परतं ु जास्तीत जास्त ध्येये साध्य 

करर्णयाकडे प्रत्येकाने वाटचाल करावी ऄसे ऄपेद्दक्षत होते.  

 

८.७ प्रश्न   

 

१.  समाजामध्ये जाती या परपंरने ंकशा रूढ झाल्या? 

२.  जातींच्या प्राबल्यामळेु सत्तासामर्थयायची व्यवस्था कशी कायय करते? 

३.  जाती व्यवस्था अद्दण मानहानी याबिल द्दनबंध द्दलहा.  
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९.५ डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर याचें  जातीद्दवरोधी लेखन   

९.६ आ .व्ही. रामास्वामी नायकर ईर्फ  पेररयार रामास्वामी  

९.७   ऄस्पशृ्यतेद्दवरोधी चळवळ: वायकोम सत्याग्रह  

९.८ गरुुकुलम (चेराणमहादेवी)  प्रकरण  

९.९    साराशं   

९.१० प्रश्न  

९.११  सदंर्फ  

 

९.० उणिष्ट     

 

१.  जाती-द्दवरोधी लढ्याचे स्वरूप स्पष्ट करणे.  

२.  डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर याचंी जाती-द्दवरोधी चळवळ समजून घेणे.  

३.  पेररयार रामास्वामी यांची जाती-द्दवरोधी चळवळ अकलन करून घेणे. 

 

९.१ प्रस्तावना   

 

मागील दोन प्रकरणामंध्ये अपण ऄनकु्रमे जातीची संकल्पना अद्दण जात परपंरा म्हणून 

जातींचे सत्तासामर्थयफ व आतर खालच्या जातींची मानहानी-शोषण हे पाद्दहले. त्यामधून अपण 

वणफ पद्धती अद्दण त्यातून एका द्दवद्दशष्ट वणाफतील जातींचे जन्मजात वचफस्व अद्दण काही 

द्दवद्दशष्ट जातींचे शोषण कशा प्रकार ेकेले गेले अद्दण अजही होत अहे याचा अढावा घेतला. 

परतं ु मानव ही एकच जात ऄसूनही त्यामध्ये जातींच्या ईतरडंीने रे्दर्ाव द्दनमाफण केले. 

काही ठराद्दवक जातींनी सामाद्दजक, अद्दथफक, राजकीय सत्तासामर्थयाफमध्ये मके्तदारी स्थापन 

करून खालच्या जातींना नेहमीच अद्दण जन्मजात खालचा दजाफ द्ददला. परतं,ु महात्मा 

ज्योद्दतबा रु्ले अद्दण क्रातंीज्योती साद्दवत्रीबाइ रु्ले या दाम्पत्याने याच ऄशा जाती 



 

 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आणि पेररयार रामास्वामी 
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वचफस्वाद्दवरुद्ध लढ्याची पायार्रणी केली अद्दण शोद्दषत जातींमध्ये जागतृी करून शोषक वगफ 

कोणता अहे हे ईदाहरणासह दाखवून द्ददले व त्यासाठी साद्दहत्याची द्दनद्दमफती केली. 

ईदाहरणाथफ , गलुामद्दगरी, शेतकऱयाचंा असूड, ब्राह्मणाचें  कसब  आत्यादी. पढेु डॉ. 

बाबासाहेब अंबेडकर यानंी याच ज्योद्दतबा रु्ले यांना अपले गरुु मानून त्यांची जाती 

द्दनमूफलनाची चळवळ चालवली. परतं ु त्याचं्या चळवळीचे स्वरूप काहीसे वेगळे होते. 

याद्दशवाय, ताद्दमळनाडू सारख्या दद्दिण र्ारतातल्या राज्यामध्ये पेररयार आरोड रामास्वामी 

यानंी सदु्धा शोषक वगाफची मके्तदारी मोडून काढण्यासाठी अद्दण शोद्दषत वगाफला त्याचें शोषण 

करणार े कोण अहेत याची जाणीव करण्यासाठी अंदोलन केल्याचे अढळते. या दोन 

महत्वाच्या महामानवांच्या जाती-द्दवरोधी चळवळींचा अपण या प्रकरणामध्ये अढावा घेणार 

अहोत. 

 

९.३ डॉ. बाबासाहबे आबंडेकर याचंी जाती-णवरोधी चळवळ   

 

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर याचंा जन्म मध्यप्रदेशातील मह ू (MHOW-Military 

Headquarter of War) या द्दठकाणी १४ एद्दप्रल १८९१ रोजी झाला. त्याचं्या वद्दडलाचें 

नाव रामजी सकपाळ अद्दण अइचे नाव र्ीमाबाइ होते. रामजीबाबा द्दब्रद्दिश लष्करी शाळेत 

मखु्याध्यापक अद्दण सरेु्दार पदापयंत पोहोचले होते. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर याचें नाव 

द्दर्वा ईर्फ  र्ीमराव  ऄसे ठेवण्यात अले होते. त्याचें महाद्दवद्यालयीन द्दशिण मुंबइच्या 

एद्दल्र्न्स्िन महाद्दवद्यालयात झाले अद्दण पढुील ईच्च द्दशिणासाठी ते ऄमेररकेच्या 

कोलंद्दबया द्दवद्यापीठामध्ये दाखल झाले. त्यानंी एम. ए., पी . एच. डी ., डी . एस. सी ., 

बॅररस्िर ऄशा ऄनेक पदव्या द्दमळवल्या. ज्या वेळी परदशेी द्दशिण घेणे हे एक प्रत्येक 

र्ारतीयाचें स्वप्न होते, द्दकंबहुना, अजही ऄनेकाचें ते अहेच, त्यावेळी र्ीमराव परदेशी 

द्दशिण घेण्यासाठी गेले. द्दवशेष म्हणजे ते द्दशिण त्यानंी लीलया पूणफ केले.  

 

त्याचंा जन्म ज्या जातीमध्ये झाला ती जात वणफबाह्य ऄसल्यामळेु ऄद्दतशूद्र म्हणून गणली 

जाइ . त्याचा पररणाम ऄसा झाला की, बालपणात अद्दण बॅररस्िर झाल्यावर सदु्धा त्यांना या 

जातीरे्दाचे चिके सोसावे लागले. त्यामळेु जाती ससं्थेचे रक्त कशा प्रकार े र्ारतीय 

समाजामध्ये द्दर्नले अहे याचा त्यानंा किू ऄनरु्व अला अद्दण त्याद्दवरुद्ध त्यानंी अपली 

चळवळ ईर्ी केली अद्दण ऄशा लाखो लोकानंा अद्दण सन्मानाचे जीवन जगता यावे म्हणून 

प्रद्दतष्ठा द्दमळवून द्ददली. त्यानंी या जाती द्दवरोधी चळवळीचे जे कायफ केले ते जगातल्या 

प्रत्येक मानवी हक्क मागणाऱया वगाफसाठी पे्ररणादायी अहे हे या द्दठकाणी नमूद करणे 

महत्वाचे अहे. 

 

बणहष्कृत णहतकाररिी सभा:   

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरानंी २० जलैु १९२४ रोजी मुबंइ येथे बद्दहष्कृत द्दहतकाररणी 

सरे्ची स्थापना केली. ऄस्पशृ्याचंी सरकार दरबारी कैद्दर्यत माडंणे हा द्दतच्या स्थापनेचा 

ईिेश होता. या सरे्चे ब्रीदवाक्य 'Educate, Agitate and Organize  ' ऄसे होते. त्याचे 

र्ाषातंर बाबासाहेबाचें चररत्र लेखक चागंदेव र्वानराव खैरमोडे यानंी 'द्दशका, चेतवा अद्दण 
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सघंषफ करा' ऄसे केले अह.े परतं ु अजकाल काळाच्या ओघात त्याचे रूपातंर 'द्दशका, 

सघंद्दित व्हा अद्दण सघंषफ करा' ऄसे करण्यात अले अह ेऄसे द्ददसते. 

 

सर द्दचमणलाल सेिलवाड द्दतचे ऄध्यि तर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर सरे्च्या व्यवस्थापक 

मंडळाचे ऄध्यि होते. त्या सरे्च्या कायफकारी मंडळामध्ये चार सॉद्दलद्दसिर होते हे द्दवशेष. 

सरे्च्या स्थापनेची ईद्दिष््टये पढुीलप्रमाणे होती.  

१)  सवफ बद्दहष्कृत अद्दण ऄस्पशृ्य वगाफमध्ये द्दशिणाचा प्रसार करणे अद्दण त्यासाठी 

वसद्दतगहृे ईघडून त्यानंा द्दनवासी  द्दशिणाची सोय करणे.  

२)  बद्दहष्कृत वगाफमध्ये सासं्कृद्दतक प्रसार करणे.  

३)  औद्योद्दगक अद्दण कृषी शाळा सरुु करून बद्दहष्कृत वगाफची अद्दथफक पररद्दस्थती 

सधुारणांसाठी प्रयत्न करणे.  

४)  बद्दहष्कृत वगाफच्या समस्या माडंणे.  

 

ऄशा प्रकार े जाती ससं्थेमळेु ज्या वगाफला हाल ऄपेष्टानंा सामोर े जावे लागत होते, 

त्याचं्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या ईिेशाने त्यानंी ही सर्ा स्थापन केली होती.  

 

सरे्ने सोलापूर येथे बद्दहष्कृत वगाफच्या मलुासंाठी ४ जानेवारी १९२५ रोजी वसद्दतगहृ सरुु 

केले अद्दण त्याची जबाबदारी सोलापूर येथी सामाद्दजक कायफकते द्दजवाप्पा  सरु्ा अयदाळे 

याना सोपद्दवली. 

 

आपली प्रगती तपासा : 

१. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर याचंा पररचय द्या.  

२. बद्दहष्कृत द्दहतकाररणी सरे्ची थोडक्यात माद्दहती द्दलहा.  

 

९.३ महाडचा चवदार तळे सत्याग्रह, १९२७   

  

बाबासाहेब अंबेडकरानंा स्वतःला पाणी प्राशन करण्यावरून रे्दर्ावाला सामोर े जावे 

लागले होते. त्यामळेु सामान्य ऄस्पशृ्य समाजाची काय ऄवस्था ऄसेल याची त्यांना गरं्ीर 

जाणीव होती. म्हणून त्यानंी पाण्यासाठी लढा ईर्ारण्याचे ठरद्दवले. जे पाणी पश-ुपिी सदु्धा 

द्दपतात त्याच तळ्याचे पाणी मात्र ऄस्पशृ्य जनतेला द्दपण्यास द्दमळू नये अद्दण तो हक्क 

अपलाही अहे याची जाणीव जागतृी स्पशृ्य अद्दण ऄस्पशृ्य दोघामंध्ये द्दनमाफण व्हावी हा 

ईिेश या लढ्यामागे होता. ऄन्यथा, पाण्यावाचून लोक मरत होते ऄसे काही नव्हते. 

त्यासाठी द्दठकाण रायगड द्दजल्यातील महाड नगरपररषदेच्या हिीतील चवदार तळे याची 

द्दनवड करण्यात अली.  

 

साधारणपणे ऑगस्ि १९२३ मध्ये मुंबइ कायदे मंडळाने ऄसा ठराव पाररत केला की , जे 

सावफजद्दनक तलाव, द्दवद्दहरी, पाणवठे याचंी देखर्ाल दरुुस्ती सरकारी खचाफतून सरकारी 

ससं्था करतात त्या द्दठकाणी ऄस्पशृ्य जनतेला पाणी वापरण्यास सपूंणफ मरु्ा देण्यात येइल. 



 

 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आणि पेररयार रामास्वामी 
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जानेवारी १९२४ मध्ये महाड नगरपररषदेला त्या ठरावाची ऄंमलबजावणी करण्याचे मुंबइ 

कायदेमंडळाने द्दनदेश द्ददले. परतं ु महाड पररसरातील सवणफ द्दहदूंचं्या द्दवरोधामळेु महाड 

नगरपररषद त्याची ऄंमलबजावणी करू शकली नाही. हे सवफ सरुु ऄसताना डॉ. बाबासाहेब 

अंबेडकर यानंी १९२७ साली या ऄन्यायाद्दवरुद्ध अद्दण नैसद्दगफकररत्या ईपलब्ध ऄसणार े 

अद्दण कायद्याने अदेद्दशत केलेले सावफजद्दनक पाणवठ्यांचे पाणी द्दपण्याचे अद्दण वापरण्याचे 

हक्क बजावण्यासाठी सत्याग्रह करण्याचे ठरद्दवले. महाड येथील चवदार तळे सत्याग्रहासाठी 

द्दनवडले गेले अद्दण त्यामागे तेथील काही समद्दवचारी सवणांचा सदु्धा या सत्याग्रहाला 

पाद्दठंबा द्दमळाला होता. त्यामध्ये ए. व्ही. द्दचते्र, जी. एन. सहस्रबदु्ध ेअद्दण सरुेंद्रनाथ ईर्फ  

सरुबानाना  द्दिपणीस याचंा समावेश होता. सरुेंद्रनाथ द्दिपणीस हे तर महाड नगरपररषदेचे 

ऄध्यि होते. त्यानसुार, २० माचफ १९२७ रोजी सवणफ समाजाचा द्दवरोध पत्करून डॉ. 

बाबासाहेब अंबेडकरानंी चवदार  तळ्यात ईतरून त्याचे पाणी ओजंळीने र्रले अद्दण द्दपले. 

त्याबरोबरच तेथे सपूंणफ महाराष्रातून जमलेल्या ऄस्पशृ्य बाधंवानी सदु्धा ते जल प्रश्न केले 

अद्दण अपल्याला सदु्धा माणूस म्हणून हक्क अहेत याची सवणफ समाजाला जाणीव करून 

देउन हक्काची ऄंमलबजावणी केली. परतं ुया सत्याग्रहाला द्दहसेंचे गालबोि सदु्धा लागले 

होते हे द्दवसरता काम नये. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरासंकि ऄनेकानंा अपली माथी सवणफ 

द्दहदूंचं्या लाठी हल्ल्यासह र्ोडून यायावी लागली होती. 

 

९.४  काळाराम मणंदर प्रवेश सत्याग्रह, नाणशक, १९३०   

 

जाती ससं्थेच्या प्राबल्यामळेु र्ारतीय समाजात स्पशृ्य अद्दण ऄस्पशृ्य ऄसे द्दवर्ाजन 

करण्यात अले होते. ठराद्दवक जातींना ऄस्पशृ्य मानले जात होते. त्यामळेु ते धाद्दमफक 

चौकिीनसुार द्दहदूं ऄसले तरी त्यानंा द्दहदूंंच्या मंद्ददरामंध्ये प्रवेश द्दमळत नव्हता. तसा प्रयत्न 

जरी त्यानंी केला तरी त्यांना कठोर शासन केले जात ऄसे. याच्या द्दवरुद्ध डॉ. बाबासाहेब 

अंबेडकरानंी मंद्ददर प्रवेश सत्याग्रह चळवळ सरुु करण्याचे ठरद्दवले. त्यासाठी नाद्दशक 

येथील रामाचे मंद्ददर जे काळ्या रामाचे मंद्ददर म्हणून प्रद्दसद्ध होते तेथे मंद्ददर प्रवेश सत्याग्रह 

करण्याचे ठरद्दवले. त्या ऄगोदर बाबासाहेबानी अपले वतफमानपत्र 'बद्दहष्कृत र्ारत' मध्ये 

झणझणीत ऄग्रलेख द्दलद्दहला. त्यानतंर २ माचफ १९३० रोजी सत्याग्रहाला सरुुवात झाली. 

योजना ऄशी होती की, सकाळी मंद्ददराचे दरवाजे ईघडले की, अतमध्ये प्रवेश करायचा. 

परतं ुजातीवादी मंद्ददर ईघडीत नव्हते. सधं्याकाळपयंत जवळ १५००० पेिाही सत्याग्रही 

नाद्दशक पररसरात जमा झाले. पनु्हा दसुऱया द्ददवशी बाबासाहेबाचं्या नेततृ्वाखाली शहरर्र 

द्दमरवणूक द्दनघाली अद्दण जगंी सर्ा झाली. ३ तारखेला मंद्ददराच्या चार दरवाजाकंडे १५० 

जणाचं्या प्रत्येकी चार तकुड्या तैनात करण्यात अल्या अद्दण दरवाजे ईघडल्याबरोबर 

मंद्ददरामध्ये प्रवेश करायचा ऄसे द्दनद्दित झाले. परतं ुसनातनी मंद्ददर ईघडू आद्दच्ित नव्हते. 

म्हणजे रामाला कोंडून राहावे लागले तरी चालेल पण त्याचे दशफन ऄस्पशृ्य लोकानंा घेउ 

द्यायचे नाही ऄसा द्दनधाफर करण्यात अला होता. शेविी रामाचे मंद्ददर ईघडले गेलेच नाही. 

पढेु ९ एद्दप्रल १९३० रोजी रामनवमी होती अद्दण त्या द्ददवशी रामाची द्दमरवणूक द्दनघणार 

होती. या सधंीचा र्ायदा घेण्याचे बाबासाहेब व सत्याग्रहींनी ठरद्दवले. सत्याग्रही काही 

जागचे हलायला तयार नव्हते म्हणून एक तडजोड सचुवण्यात अली. मंद्ददराच्या पूवेकडून 

रथ हा सवणफ द्दहदूंनंी अणावयाचा अद्दण तेथून पढेु तो सत्याग्रही व सवणफ यानंी दोघांनी 
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द्दमळून ओढत नेउन द्दमरवणूक काढायची ऄसे ठरले. परतं ुसत्याग्रहींची र्सवणूक करण्यात 

येउन ठरलेल्या वेळेच्या अधीच रथ बाहेर काढण्यात अला व तो घाइघाइने सवणफ द्दहदूं 

ओढत नेउ लागले. तशी चाहूल लागताच सत्याग्रही पढेु सरसावले अद्दण त्यानंीसदु्धा 

रथाला हात घातला व तो ओढण्यास सरुुवात केली. परतं ुयाचा पररणाम ऄसा झाला द्दक, 

दगंल सदृश्य पररद्दस्थती द्दनमाफण झाली. सवणफ द्दहदूंंनी सत्याग्रहींवर हल्ला करण्यास सरुुवात 

केली. ऄनेक जण रक्तबंबाळ झाले. त्यातच एक सत्याग्रही र्ास्कर कद्रे मंद्ददरच्या अता 

घसुले अद्दण अतील सवणांच्या हल्ल्यात रक्तबंबाळ होउन बेशदु्ध पडले. बाबासाहेबांवर 

सदु्धा दगड रे्कल्यामळेु ते ही जखमी झाले होते.  

 

पढेु हा लढा आ.स. १९३५ पयंत चालू होता परतं ुसवणफ द्दहदूंनंा पाझर रु्िला नाही. डॉ. 

बाबासाहेब अंबेडकर यानंा ही गोष्ट माद्दहत होती की, मंद्ददरात जाउन काही अपल्या 

लोकाचें र्ले होणार नाही. कारण ज्या देवाला ते अपले मानतात त्याला सदु्धा त्याचंी दया 

येत नाही. परतं ुमानव म्हणून अपले हक्क अपल्याला प्राप्त झाले पाद्दहजेत अद्दण प्रत्येक 

माणसाने अपल्या मनषु्य बांधवाला मानवाप्रमाणे वागणूक द्ददली पाद्दहजे ऄशी त्यांची धारणा 

होती. पढेु जाउन हा लढा त्यानंी सोडून द्ददला ऄसे अपल्याला द्ददसते. 

 

आपली प्रगती तपासा : 

१. चवदार तळे सत्याग्रहाची पार्श्फरू्मी थोडक्यात स्पष्ट करा.  

२. काळाराम मंद्ददर सत्याग्रह कशासाठी करण्यात अला होता? अढावा याया.  

 

९.५ डॉ. बाबासाहबे आबंेडकर याचें  जातीणवरोधी लेखन   

 

९.५.१ ‘भारतातील जाती....’: 

जातीचे चिके बाबासाहेबाना बसले होते अद्दण म्हणून त्यानंी ऄमेररकेतील कोलंद्दबया 

द्दवद्यापीठामध्ये द्दशकत ऄसताना तेथील गोल्डन वाआजर मेमोररयल ऄथँ्रोपोलॉद्दजकल 

सेद्दमनारमध्ये अपला सशंोधन द्दनबंध 'Castes In India Their Mechanism, 

Genesis and Development " या नावाने सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी र्ारतातील 

जातींचा ऄभ्यास ज्या तज््ांनी केला, त्याचं्या द्दवशे्लषणाचा अढावा घेतला अहे. मात्र 

त्यामध्ये त्यांनी सिीक मूल्यमापन करून अपले स्वतःचे द्दनष्कषफ माडंले अहेत. ते 

म्हणतात. जाती ससं्था ऄद्दस्तत्वात येण्याचे मखु्य कारण म्हणजे ईच्च वणाफतील जातींना 

त्याचं्या जातींमध्ये खालच्या वणाफतील जातींची होणारी सरद्दमसळ अद्दण त्यामळेु त्याचं्या 

शदु्ध वशंाच्या रक्तामध्ये ऄशदु्ध वशंातील रक्त येउन त्याचं्याही जातींमध्ये खालच्या दजाफची 

बीजे रोवली जातील ही  त्यानंा र्ीती वाित होती. म्हणून त्यानंी 'गिातंगफत द्दववाह पद्धतीची' 

सरुुवात केली. त्यामधून त्यांनी Endogamy या तत्वाचा ऄवलंब करून अपल्या वंशाची 

शदु्धता राखण्याचे प्रयत्न केलेले डॉ. बाबासाहेब माडंतात. म्हणूनच अजही जाद्दतससं्थेची 

बंधने अहेत. 

 

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकराचंा जाती द्दवरोधी लढा हा त्याचं्या ‘र्ारतातील जाती....’ .या 

प्रबंधापासूनच सरुु झाल्याचे अपणास द्ददसते. परतं ुत्यानतंर प्रत्यिात त्यानंी काही सर्ा-
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सघंिना स्थापन करून अद्दण वतृ्तपते्र सरुु करून त्याचं्या माध्यमातून जातीच्या 

वरवि्ंयाखाली दाबल्या जाणाऱया लोकानंा त्यांचे जाती अधाररत ऄस्पशृ्यत्व दूर 

करण्यासाठी प्रयत्न सरुु केले.  

 

जातींचे णनमूूलन:  

 डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरानंी जाती द्दवरोधी लढ्यामध्ये सत्याग्रह करूनच थाबंले नाहीत 

तर त्यानंी ऄनेक ग्रथं द्दलहून जाती ससं्थेची सरुुवात अद्दण द्दतचे दृढीकरण कोणी केले 

ऄसेल अद्दण त्यामागे कोणत्या वगाफचे षडयतं्र ऄसेल हे वेळोवेळी द्दसद्ध केले. त्यातील सवाफत 

महत्वाचे लेखन म्हणजे त्यांनी लाहोर येथील जात पात तोडक मंडळाच्या मेळाव्यासाठी 

द्दलद्दहलेले र्ाषण म्हणजे 'जातींचे द्दनमूफलन' (Annihilation of Caste) होय.   १२ द्दडसेंबर 

१९३५ रोजी लाहोरच्या मंडळाने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरानंा र्ाषणाचे द्दनमंत्रण १२ 

द्दडसेंबर १९३५ रोजी पात्र पाठवून द्ददले होते. त्यानसुार हे र्ाषण बाबासाहेबानी तयार 

करून ते लाहोरच्या जात पात तोडक मंडळाकडे पाठद्दवले. परतं ु त्या मंडळाला त्यातील 

मजकूर अिेपाहफ वािला. द्दकंबहुना, तो ब्राह्मण वगाफच्या द्दवरुद्ध वािल्यामळेु त्यांनी यातील 

बराचसा अिेपाहफ मजकूर गाळावयास बाबासाहेबाना सादं्दगतले. परतं,ु बाबासाहेबानी जे 

ईत्तर त्यानंा द्ददले ते ऄसे, "काही मजकूर वगळण्याचे तर सोडाच, मी माझ्या र्ाषणातील 

स्वल्पद्दवराम सदु्धा बदलणार नाही.  खर े म्हणजे एवढे परखड मत र्ार क्वद्दचतच एखादा 

नेता द्दकंवा वक्ता व्यक्त करतो. पढेु या मंडळाने त्यांची पररषद र्रद्दवण्याचा कायफक्रम रि 

केला. मग पढेु जाउन १५ मे १९३६ रोजी बाबासाहेब अंबेडकरानंी स्वतःच्या खचाफने या 

र्ाषणाच्या १५०० प्रद्दत िापल्या अद्दण त्या सपूंणफ र्ारतात जनतेला व महत्वाच्या 

व्यक्तींना द्दवतररतही केल्या.  

 

ऄशा या लेखनामध्ये बासाहेबानी द्दहदूं धमफ, सनातनी परुोद्दहत वगफ, धाद्दमफक शासे्त्र  अद्दण 

परुुषी वचफस्व यावर ऄत्यतं कठोर िीका केली होती. त्यामध्ये सनातनवादी धमफ मातंडाचें 

द्दपतळ त्यानंी ईघडे केले होते. त्याबिल ससं्कृत धमफशास्त्राचा सखोल ऄभ्यास त्यानंी केला 

होता. त्या ऄभ्यासात वेद अद्दण स्मतृी वाङ्मय याचंा प्रामखु्याने समावेश होता अद्दण 

त्यातीलच परुावे सादर करून त्यानंी एक बुद्दद्धप्रामाण्यवादी द्दवचार माडंला होता. त्यातील 

त्याचंी माडंणी ऄशी होती की, जातींच्या द्दनमूफलनासाठी केवळ अंतरजातीय रोिी अद्दण 

बेिी  व्यवहार परुसेा नाही तर द्दहदूं धमफ ज्या धमफशास्त्राच्या पायावर ईर्ा अहे, तो पायाच 

सधुारला पाद्दहजे द्दकंवा वेळ अल्यास तो नष्ट करून नवीन पायार्रणी केली पाद्दहजे. 

नक्कीच, बाबासाहेबानी अंतरजातीय द्दववाह हा सदु्धा महत्वाचा ईपाय सचुवला होता 

ज्यामळेु रक्ताची नाती द्दनमाफण होउन वेगळेपणाची र्ावना नष्ट होण्यास मदत होणार होती.  

 

बाबासाहेबांनी त्याचंी माडंणी करताना ऄसे म्हिले की, द्दहदूं लोक जाती का पाळतात? ते 

ऄमानवी अहेत द्दकंवा ते द्दबनडोक अहेत? तर याचे ईत्तर नाही ऄसेच येते. मग त्याचे खर े

कारण ते सागंतात. द्दहदूं जातींचे कठोर पालन का करतात तर ते स्वतः धाद्दमफक वतृ्तीचे 

अहेत. त्यामळेु जाती पाळणे म्हणजे ते स्वतः वाइि ठरत नाहीत तर ते ज्या धमाफमळेु तसे 

करतात तो त्याचंा धमफ त्यानंा हे चकुीचे करण्यास र्ाग पडतो. कारण जातींचा पगडा 

त्याचं्या मनामध्ये हा धमाफनेच द्दबंबवला अहे. पढेु जाउन ते म्हणतात की, धमफ कुठे अह े? 

तर हा धमफ शास्त्रामंध्ये अहे. त्यामळेु एखाद्या प्रसगंी अंतरजातीय रोिी व्यवहार अद्दण 
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अंतर-जातीय द्दववाह करून जातींचे द्दनमूफलन होणार नाही. तर ज्या शास्त्रानंी धमाफच्या 

माध्यमातून लोकांवर हे ससं्कार केले अहेत अद्दण ज्या शास्त्राना पद्दवत्र मानले गेले अहे, 

त्याच शास्त्रावंर पनु्हा एकदा द्दवचार करून तीच नष्ट केली पाद्दहजेत.  

 

त्यामळेु डॉ. बाबासाहेब अंबडकर याचंी ही  जाती द्दवरोधी चळवळ अपल्याला वेगवेगळ्या 

माध्यमातून ऄभ्यासता येते. आतरही ऄनेक ईदाहरणे बाबासाहेबाचं्या चळवळीतील देता 

येउ शकता. परतं ुया द्दठकाणी अपण थोडक्यात अढावा घेतला अहे. 

 

आपली प्रगती तपासा : 

१. र्ारतातील जाती या शोधद्दनबंधा द्दवषयी थोडक्यात द्दलहा. 

२. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर याचं्या 'जातींचे द्दवध्वसंन' या ग्रथंातील द्दवषयावर थोडक्यात 

र्ाष्य करा.  

 

९.६ इ .व्ही. रामास्वामी नायकर उरू् पेररयार रामास्वामी  

  

अधदु्दनक र्ारताच्या सामाद्दजक सधुारणाचं्या आद्दतहासामध्ये महात्मा ज्योद्दतबा रु्ले याना 

ऄग्रणी मानले जाते. त्यानंी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाजाने पढेु त्याचें कायफ 

बऱयापैकी चालद्दवले. त्यानातंर द्दवठ्ठल रामजी द्दशदं,े महषी धोंडो केशव कवे, र्ाउराव 

पािील यानंी सदु्धा मोलाची र्र घातली. ित्रपती शाहू महाराज यानंी तर सत्यशोधक 

समाजाला जणू राजाश्रय द्ददला होता. महाराजा सयाजीराव गायकवाड यानंी त्याचं्या बडोदा 

ससं्थानामध्ये ऄनेक समाज सधुारणांना पायवाि करून द्ददली. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर 

यानंी तर महात्मा रु्लेंना अपले वैचाररक गरुु मानून पढेु जाती ऄंताचा लढा सरुु करून 

जाती द्दवध्वसंनाची चौकि तयार केली अद्दण हजारो वषे जातीच्या गतेमध्ये द्दपचलेल्या 

समाजाला त्याचें मानवी हक्क द्दमळवून देण्यासाठी अपली हयात खची केली. हे सवफ 

समाजसधुारक महाराष्रामध्ये होउन गेले खर.े परतं ुदद्दिण र्ारतामध्ये पेररयार रामास्वामी 

नायकर यानंी जातीद्दवरोधी अद्दण ब्राह्मणी वचफस्व द्दवरोधी खूप मोठे अंदोलन चालवले अद्दण 

अयषु्यर्र ते अपल्या तत्वाशंी द्दनष्ठावान राद्दहले. त्यामळेु त्याचंी ही चळवळ समजून घेणे 

ऄत्यतं महत्वाचे अहे.   

 

रामास्वामी यानंी गररबीचा सबंंध वशं अद्दण वशंाचा  सबंंध जातीबरोबर लावून द्रद्दवडीयन 

चळवळीची सरुुवात केली. या चळवळीची मूळ सकंल्पना ही अयफ प्रर्तु्व म्हणजेच ब्राम्हण 

प्रर्तु्व अद्दण ब्राह्मणवाद याच्याशी सघंषफ करणे ही होती. महाराष्रातील महात्मा ज्योद्दतबा 

रु्ले याचं्या सत्यशोधक समाजातील मळु तत्वे ही रामस्वामी नायकर यांच्या ब्राम्हण द्दवरोधी 

चळवळीचा पाया होती. 

 

आ. स.  १९१९ साली  नायकर  पेररयार सवफ धाद्दमफक दौर ेकरून अपल्या द्दनवासी शहरी 

आरोड मध्ये  परतले अद्दण ब्राह्मण द्दवरोधी चळवळ सरुू करण्याचा त्यानंी चगं बाधंला. चेरण 

महादेवी अश्रमामध्ये हररजन मलुानंा  रे्दर्ावाची वागणूक द्ददली जात होती.  याद्दवरुद्ध 
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पेररयार यांनी गाधंीजींकडे नाराजी व्यक्त केली होती परतं ुगांधीजींनी त्यावर कोणतीही कृती 

केलेली नव्हती. 

 

१९२५ साली पेररयार यांनी कागेँ्रस सोडली अद्दण 'स्वाद्दर्मान'  चळवळ सरुू केली  व ती 

चळवळ म्हणजे ब्राम्हण द्दवरोधी चळवळ होती. त्यातूनच पढेु  द्दहदूं धमाफतील जाती द्दवरोधी 

लढा त्यानंी सरुू केल्याचे  अपल्याला द्ददसून येते. 

 

नायकर यांनी 'कुद्ददयारासू’ (Republic), 'पागतु्तररकु' (Commonsense or 

Discernment), द्दवदथुळाइ (Liberation) ऄशी द्दनयतकाद्दलके सरुू केली अद्दण द्दहदूं 

धमाफतील जाती ससं्थेवर त्याचं्या माध्यमातून सतत अघात केले. 

 

पेररयार याचंा जन्म १७ सप्िेंबर १८७९ रोजी ताद्दमळनाडू मधील आरोड येथे एका धनाढ्य 

कुिंुबात झाला. त्याचें वडील व्यकंि नायकर हे एक ईद्योगपती होते. त्याचें कुिंुब ऄत्यतं 

धाद्दमफक वतृ्तीचे होते अद्दण सवफ प्रकारची धाद्दमफक कारकाडं अद्दण द्दवधी पालन करण्यात 

ऄगे्रसर होते. त्यामळेुच समाजामध्ये त्याचं्या कुिंुबाला ऄत्यतं अदराचे स्थान होते. याचा 

पररणाम ऄसाही झाला की, त्याचं्या घरी परुोद्दहत अद्दण ब्राह्मण पंद्दडताचें नेहमी येणे जाणे 

होत ऄसे. शाळेमध्ये रामास्वामी ऄत्यतं खोडकर म्हणून प्रद्दसद्ध होते. त्यामळेु त्यानंा नेहमी 

अपल्या द्दशिकाचंा मार बसत ऄसे. ते स्वतः एके द्दठकाणी म्हणतात, "शाळेमध्ये माझा सवफ 

वेळ वेगवेगळ्या प्रकारच्या द्दशिा र्ोगण्यातच ऄद्दधक जात ऄसे.  केवळ दोन वषाफनतंर 

त्यानंा शाळेतून काढण्यात अले अद्दण अपला पारपंररक व्यवसाय करण्यामध्ये गुतंवले 

गेले. त्यातच र्ावल्या वेळामध्ये ते धाद्दमफक ग्रथं अद्दण परुाणे वाचत ऄसत. परतं ु त्या 

धाद्दमफक ग्रथंामंधील ऄद्भतुपणा अद्दण र्ोलपणा त्याचं्या लिात अला अद्दण ते थोताडं ते 

सवफ लोकांना सदु्धा सागूं लागले. नव्हे, त्यातील ऄंधश्रद्धा अद्दण अंधळी द्दशकवण कशी 

चकुीची अहे हे ते लोकांना ंसागूं लागले. त्यामळेु ते सपूंणफ बदु्दद्धप्रामाण्यवादी बनले. त्यांचे 

स्वतःचे कुिंुब ऄत्यतं धाद्दमफक ऄसल्यामळेु त्याचं्यासारख्या व्यक्तीचा ऄशा कुिंुबामध्ये र्ार 

काळ द्दनर्ाव लागणे कठीण होते. त्यानंी ईपवासाच्या द्ददवशीच मासंाहार प्राशन करण्यास 

सरुुवात केली अद्दण अपल्या पत्नीला व घरातील सदस्यानंा मंद्ददरात जाण्यास मनाइ 

करण्यासही सरुुवात केली. एकदा तर त्यानंी अपल्या पत्नीच्या गळ्यातील मंगळसूत्र 

काढण्याचा प्रयत्न केला अद्दण मंगळसूत्र हे पत्नीवर लादलेले एक बंधन अहे जे द्दतला 

गलुाम बनवते. म्हणजेच त्यांचे द्दवचार स्त्रीवादी अद्दण स्त्रीमकु्तीवादी होते हे द्ददसून येते. परतं ु

घरच्या मंडळींना एवढा मोठा द्दवद्रोह करणे शक्य नसल्याने रामास्वामी याना घर सोडावे 

लागले. 

 

पेररयार यांनी एखाद्या द्दर्कारी वेषामध्ये ऄनवाणी पायानी कलकत्त्यासह  ईत्तर र्ारतातील 

बनारस अद्दण आतर शहर े पादाक्रातं केली अद्दण धमफशास्त्राचे ऄसे काही वेगळे ्ान 

द्दमळद्दवण्याचे प्रयत्न केले. त्यानंी एखाद्या सन्याशाप्रमाणे शारीररक यातना अद्दण तपियाफ 

सदु्धा करण्यास सरुुवात केली. द्दकत्येक द्ददवस ईपवास केले अद्दण झोप व द्दवश्रातंी घेतली 

नाही. पावसाळा, कडक ईन्हाळा, वादळ वारा यांची पवाफ न करता र्िकत राद्दहले. परतं ु

त्यानंा ्ान प्राप्ती होण्याऐवजी तब्येत कमालीची खालावली. सामाद्दजक पररवतफन 
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करण्यासाठी हा संन्यासी मागफ  व्यथफ ऄसल्याचे त्याचं्या लिात येण्यास वेळ लागला नाही. 

त्यामळेु पनु्हा त्यानंी कौिंुद्दबक जीवनात प्रवेश करण्याचा द्दनणफय घेतला. 

 

अता मात्र त्याचें पूणफ मानद्दसक पररवतफन झाले अद्दण सामाद्दजक समस्याकंडे बघण्याचा 

त्याचंा दृद्दष्टकोन सपूंणफपणे बदलला. सनं्यासी जीवनामध्ये ऄसताना त्यांना काही सामाद्दजक 

प्रश्नाबंिल एक जाणीव द्दनमाफण झाली होती. त्यामळेु अता मात्र सामाद्दजक सधुारणा 

करण्यासाठी प्रत्यि प्रयत्न करण्याचे त्यांनी ठरद्दवले. त्यानंी पनु्हा अपला कौिंुद्दबक 

व्यवसाय सरुु करून त्यात यश द्दमळवले व नाव कमावले. त्याचं्या द्दन:स्वाथी सामाद्दजक 

सेवेमळेु ते ऄत्यतं लोकद्दप्रय झाले. त्याच वेळी प्लेग या रोगाची साथ सरुु ऄसताना त्यानंी 

ऄनेक बाद्दधतानंा आद्दस्पतळात दाखल करून त्याचं्यावर मोर्त ईपचार केले. त्यासाठी 

ऄनेक जणाचंी त्यानंी मदत घेतली. त्यामळेु लोकामंध्ये त्याचं्याबिल एक अदराची र्ावना 

द्दनमाफण होउन ते सामाद्दजक कायफकते अद्दण सामाज सधुारक म्हणनून नवा रूपाला अले. 

परतं ु, एखाद्या वाइि सामाद्दजक प्रथेवर हल्ला बोल करण्याची सधंी ते शोधात होते. 

 

प्रद्दसद्ध कागेँ्रस नेते चक्रवती राजगोपालाचारी हे ताद्दमळनाडूमधील सेलम महानगरपाद्दलकेचे 

नगराध्यि होते. त्यानंी पेररयार रामास्वामी याचं्याबिल खूप काही ऐकले होते म्हणून त्यानंी 

पेररयार याना कागेँ्रस पिामध्ये अणले. परतं ुकागेँ्रसमध्ये येण्याऄगोदर पेररयार यांनी जवळ 

जवळ २९ प्रकारच्या वेगवेगळया पदावंर कामे केली होती अद्दण त्यामागे त्याचें कामासाठी 

झोकून देणे ते महत्वाचे तत्व होते. दद्दिण र्ारतामध्ये पेररयार यांनी चागंल्याप्रकारे 

कागेँ्रसला नेततृ्व द्ददले अद्दण द्दतला मोठ्या प्रमाणात लोकद्दप्रय बनद्दवले. ते स्वतः ऄस्पशृ्यता 

द्दवरोधी चळवळीमध्ये सहर्ागी झाले. लोकानंी मद्यपान करू नये म्हणून त्यांनी अपल्या 

शेतामधून ताडीची ५०० झाडे तोडून िाकली. त्यानंी ताद्दमळनाडूमध्ये ऄस्पशृ्यता द्दवरोधी 

सत्याग्रह सदु्धा सरुु केले. 

 

आपली प्रगती तपासा : 

१. आ. व्ही. रामास्वामी नायकर याचंा पूवफ परीचय द्या.   

२. पेररयार यानंी अपल्या द्दवचाराचं्या प्रचारासाठी कोणती द्दनयतकाद्दलके सरुु केली? 

 

९.७ अस्पृश्यतेणवरोधी चळवळ: वायकोम सत्याग्रह  

  

केरळमध्ये, जनता त्याचं्या राजाचा वाढद्ददवस ऄत्यतं थािामािात अद्दण द्ददमाखात साजरा 

करत ऄसतात. आ.स. १९२४ मध्ये हा वाढद्ददवसाचा ईत्सव चालू ऄसताना राजाची 

द्दमरवणूक मखु्य रस्त्यावरील एका मंद्ददराजवळून जाणार होती. केरळमध्ये 'आझावा' 

जातीच्या लोकांना ऄस्पशृ्य मानले जात होते.  अयोजकानंी तेथील 'आझावा' जातीच्या 

लोकानंा त्या मंद्ददराच्या जवळील रस्त्यावरून चालण्यास मनाइ केली होती. परतं ुयाद्दवरूद्ध 

जाउन आझवा लोकांनी रास्ता चालण्यासाठी खलुा करण्याच्या बाजूने अंदोलन सरुु केले 

अद्दण ऄशी बंधने दूर करण्याची मागणी केली. परतं ुजातीवादी लोकानंा तेथील सरकारचीच 

बाजू ऄसल्यामळेु सरकारने त्याचें हे अंदोलन दडपून िाकण्याचे प्रयत्न केले. या 

अंदोलनाचे नेततृ्व वकील जॉजफ जोसेर् यानंी केले होते. परतं ु काही कायफकत्यांसोबत 



 

 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आणि पेररयार रामास्वामी 
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त्यानंा सरकारने ऄिक केली. महात्मा गाधंी यानंी जोसेर् यानंा एक पत्र द्दलद्दहले अद्दण 

सल्ला द्ददला, "वायकोमच्या अंदोलनाबाबत तमु्ही हे कायफ द्दहदूंवंर सोपवले पाद्दहजे अद्दण 

त्यानंा जे काही करायचे अहे ते करू द्यावे. ते स्वतः द्दहदूं ऄसल्यामळेु पद्दवत्र होणे हे त्याचें 

स्वतःचे काम अहे. तमु्ही त्याचं्याप्रती सहानरूु्ती व्यक्त करून अद्दण काही लेखन करून 

पाद्दठंबा देउ शकता. परतं ु एखादे अंदोलन करणे द्दकंवा सत्याग्रह करणे हे तमुचे कामच 

नव्हे. 

 

त्यानतंर जॉजफ जोसेर् यांनी तरंुुगामधूनच पेररयार यानंा पत्र द्दलद्दहले अद्दण या सत्याग्रहाचे 

नेततृ्व करण्यास सादं्दगतले. त्यामळेु पेररयार यांनी ताबडतोब हा सल्ला स्वीकारून वायकोम 

येथे द्दनघाले. तेथील महाराजांनी त्यांचे स्वागत केले अद्दण त्याचं्या सरबराइसाठी पोलीस 

अयकु्त श्री. द्दपि याचंी नेमणूक सदु्धा केली. त्याचं्या राहण्यासाठी द्दवशेष बंगल्याचीसदु्धा 

व्यवस्था करण्यात अली. हे एवढे र्व्य स्वागत अद्दण सरबराइ कशासाठी? तर पेररयार हे 

ताद्दमळनाडू कागेँ्रस पिाचे ऄध्यि होते. जेव्हा कधी त्रावणकोरचे  महाराज हे आरोड 

(ताद्दमळनाडू) येथे जात ऄसत तेव्हा ते पेररयार याचं्याच बंगल्यावर मुक्काम करीत ऄसत. 

परतं ुहे सवफ  स्वागत ऄनावधानाने केले जात होते. परतं ुजवे्हा महाराजानंा हे माद्दहत झाले 

द्दक, पेररयार ऄस्पशृ्यता-द्दवरोधी अंदोलनाचे नेततृ्व करण्यासाठी अले अहेत, त्याचें सवफ 

प्रशासन द्दचतेंमध्ये पडले.  

 

वायकोम मंद्ददराला खूप मोठे कंुपण होते अद्दण िप्प्यािप्प्यावर व जागोजागी सरकारी 

ऄद्दधकारी अद्दण न्यायालये याचंी कायाफलये सदु्धा होती. मंद्ददराकडे प्रवेश करण्याच्या 

मागाफच्या दोन्ही बाजूला ब्राह्मण जातीची वस्ती होती. त्यामुळेच त्या रस्त्यावरून ऄस्पशृ्य 

आझावा जातीच्या लोकानंा जाण्यास बंदी करण्यात ऄली होती. याद्दशवाय तेथील सरकारी 

कायाफलये अद्दण न्यायालयीन कायाफलये याचं्यामध्ये बहुसंख्य कमफचारी व ऄद्दधकारी ह े

ब्राह्मण जातीमधील होते. एकदा तर ऄसा प्रसगं घडला द्दक, आझवा जातीतील वकील 

बॅररस्िर माधवन यानंा न्यायालयीन खिल्यामध्ये ईपद्दस्थत राहायचे ऄसल्यामळेु त्यानंी 

न्यायालयात जाण्यासाठी त्या रस्त्याने प्रवेश करण्यास सरुूवात करताच त्यानंा प्रवेश 

करण्यास मनाइ करण्यात अली अद्दण त्यानंा त्याचं्या खिल्याच्या कामी ईपद्दस्थत राहून 

वादद्दववाद करण्यापासून वदं्दचत राहावे लागले. 

 

यावरून अपल्याला ऄसे द्ददसून येते की, बॅररस्िर ऄसलेल्या व्यक्तीला सदु्धा ईच्चभू्र 

लोकाचं्या वस्तीतून जाणाऱया रस्त्याचा वापर करण्यास मनाइ करणे म्हणजे द्दकती 

हास्यास्पद होते? द्दकंबहुना, अजही अपल्याला ऄसे द्ददसेल की, र्ारतातल्या ऄनेक 

द्दठकाणी तथाकद्दथत शूद्र जातींची सामाद्दजक पररद्दस्थती अद्दण त्याचंी बंधने ऄशीच अहेत. 

याच खालच्या जातींनी चप्पल घालून तथाकद्दथत ईच्चभू्र जातींच्या वस्तीतून न जाणे, 

द्दपळदार  द्दमशी न ठेवणे, घोड्यावर बसून लग्नाची वरात न काढणे, नव वधूवरांनी 

गावदेवाच्या मंद्ददरामध्ये दशफन न घेणे, ऄशी बंधने अढळतात. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरानंा 

सदु्धा बॅररस्िर ऄसताना ऄशाच जातीय रे्दर्ावास सामोर ेजावे लागले होते.  

 

पेररयार यानंी लोकांना ं अपल्या अंदोलनाची द्ददशा समजावून सादं्दगतली अद्दण त्याचं्या 

नेततृ्वामळेु तर लोकामंध्ये एक प्रकारची उजाफ व ईत्साह द्दनमाफण झाला होता. ऄसे ऄसले 
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तरी सरकार यामध्ये हस्तिेप करीत होते अद्दण पोद्दलसानंी पेररयार यानंा ऄिक करून एक 

मद्दहन्याचा तरंुुगवास ठोठावला. त्याचं्या ऄिकेनतंर त्याचंी पत्नी अद्दण बहीण सदु्धा 

वायकोम येथे अले अद्दण ते सदु्धा सत्याग्रहामध्ये सहर्ागी झाले. त्यामळेु सत्याग्रहींच्या 

ऄंगामध्ये पनुि ईत्साह सचंारला. एक मद्दहन्यानतंर पेररयार याचंी तरंुुगातून सिुका झाली 

अद्दण त्यानंी पनु्हा या सत्याग्रहाचे नेततृ्व केले. अता मात्र या सत्याग्रहाला खूप मोठा 

प्रद्दतसाद द्दमळू लागला अद्दण त्याला द्दनयतं्रणात करणे सरकारच्या िमतेपलीकडे जाउ 

लागले. पेररयार दररोज सत्याग्रहींसमोर र्ाषणे देउ लागले अद्दण त्यामळेु सत्याग्रहींचा 

ईत्साह द्ददवसेंद्ददवस द्दिगदु्दणत होउ लागला होता. अता मात्र सत्याग्रहींना त्याचं्या 

हक्काच्या ऄमलबजावणीबिल पूणफ खात्री होउन अत्मद्दवर्श्ास वाढू लागला. श्री. िी . के. 

रवींद्रन म्हणतात, "पेररयार याचं्या स्रू्द्दतफदायक र्ाषणांनी वायकोम अद्दण त्याच्या 

पररसरातील गावामंध्ये व त्रावणकोर पररसरामध्ये लोकाचं्या मनामध्ये एक प्रकारची जागतृी 

होउन अपणही या सत्याग्रहामध्ये सामील होउन अपले हक्क प्राप्त केले पाद्दहजेत ऄसे 

त्यानंा वािू लागले. 

 

द्ददवसेंद्ददवस लोक या सत्याग्रहा द्दठकाणी मोठ्या सखं्येने जमा होउ लागले. परतं ुसरकारने 

पेररयार यांना पनु्हा ऄिक केली अद्दण सहा मद्दहन्याचा तरंुुगवास सनुावला. दरम्यान, 

त्रावणकोरचे महाराज याचें द्दनधन झाले अद्दण त्याचं्या जागी त्याचंी महाराणी गादीवर 

अल्या. त्यामळेु त्यानंी ताबडतोब सवफ कैद्याचंी सिुका करण्याचे अदेश द्ददले. त्यामळेु आतर 

कैद्यासंोबत पेररयार यांचीही सिुका झाली. महाराणी खर े तर जरा अधदु्दनक द्दवचाराचं्या 

अद्दण कृद्दतशील ऄसल्यामळेु त्यानंी लगेच वायकोम सत्याग्रहाच्या प्रश्नाकडे लि घातले 

अद्दण तथाकद्दथत ऄस्पशृ्यासंाठी मंद्ददराकडे जाणारा रस्ता खलुा करण्याचे अदेश काढले. 

याद्दशवाय,त्यानंी हा रस्ता खलुा करण्यासाठी सत्याग्रह करू नये ऄशी अिही घातली. 

त्यामळेु पेररयार यानंी सदु्धा तसे अर्श्ासन द्ददले अद्दण अता सत्याग्रह हा प्रश्नच ईरलेला 

नाही ऄसे सादं्दगतले. या यशामुळे पेररयार यानंा ऄती अनदं झाला. के. वीरमणी याचं्या मते, 

"वायकोम मंद्ददर प्रवेश सत्याग्रह अंदोलनाने जातीवाद्याचं्या बालेद्दकल्ल्याच्या पायाला मोठा 

हादरा बसला. हे अंदोलन म्हणजे र्ारतातील मानवी हक्क चळवळीला द्दमळालेले एक 

वरदानच होते.   दद्दिण र्ारतामध्ये पेररयार रामास्वामी हे जाती-द्दवरोधी अद्दण ऄस्पशृ्यता-

द्दवरोधी अंदोलनाचे एक ऄग्रणी बनले. पेररयार स्वतः त्याचं्या अत्मचररत्रामध्ये म्हणतात, 

"माझ्यासाठी कोणताही मनषु्य शूद्र नाही. त्यामळेु सवाफनी आतरासंारखेच सामान पातळीवर 

राद्दहले पाद्दहजे. यासाठी जाणीव जागतृी द्दनमाफण केली पाद्दहजे अद्दण त्यानतंर जातींचेच 

सपूंणफ ईच्चािन केले पाद्दहजे.   

 

आपली प्रगती तपासा : 

१. वायकोम सत्याग्रहाचे द्दठकाण कोणत्या राज्यात अहे?     

२. वायकोम सात्यत्यगहृाचा थोडक्यात अढावा याया.  

 

९.८ गरुुकुलम (चेरािमहादेवी ) प्रकरि  

गरुुकुलम ही  एक ऄशी ससं्था होती जी स्वदेशी अद्दण सामाद्दजक प्रश्नाचं्या सदंर्ाफत कायफ  

करीत होती. कागेँ्रस नेते व्ही. व्ही. एस. ऄय्यर याचं्या नेततृ्वाखाली कागेँ्रस कायफकत्याफ  



 

 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आणि पेररयार रामास्वामी 

यांची जाती-णवरोधी चळवळ 
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सरमादेवी या द्दथरुनेवेली द्दजल्ह्यामध्ये या ससं्थेचे काम पाहत होत्या. या ससं्थेमध्ये काही 

तथाकद्दथत मागास जातींचे लोकही काम करीत होते. या ससं्थेला समाजाच्या सवफच 

घिकाकंडून देणग्या द्दमळत ऄसत. त्यानसुार र्ारतीय राष्रीय कागें्रसने सदु्धा या ससं्थेला 

१०००० रुपयाचंी देणगी देण्याची घोषणा केली होती अद्दण त्यापैकी ५००० रुपयाचंा 

पद्दहला हप्ता ऄगोदरच देण्यात अला होता. दरम्यान, पेररयार यांच्याकडे या ससं्थेच्या 

गैरकारर्ाराबिल काही तक्रारी येत होत्या. म्हणून त्यानंी या ससं्थेला रे्ि द्ददली. जवे्हा 

त्यानंी तेथे अल्यावर चौकशी केली ऄसता त्यानंा ऄसे अढळले की, या ससं्थेमध्ये ब्राह्मण 

अद्दण आतर कमफचाऱयासंाठी वेगवेगळी व्यवस्था करण्यात अलेली होती. त्यानंा याचा मोठा 

धक्का बसला की , जी ससं्था स्वदेशी अद्दण देशर्क्तीच्या नावाखाली जनतेकडून द्दनधी 

गोळा करते अद्दण अपल्या समाजसेवा व देशसेवेचा डंका द्दमरवते तेथेच ऄशा पद्धतीने 

रे्दर्ावपूणफ वातावरण ऄसून तथाकद्दथत मागास जातीच्या लोकानंा हीन वागणूक द्ददली 

जाते? ब्राहमण जातींच्या लोकासंाठी ईच्च प्रतीचे ऄन्न तर मागास जातीच्या लोकासंाठी 

द्दनकृष्ट दजाफचे ऄन्न तयार केले जात ऄसल्याचे त्याचं्या द्दनदशफनास अले. याद्दशवाय, 

ब्राम्हण जातीच्या लोकासंाठी वेगळी व ईत्तम व्यवस्था अद्दण मागास जातीच्या लोकांसाठी 

द्दनकृष्ट व्यवस्था करण्यात अलेली होती. पेररयार यानंी या सवफ व्यवस्थेबिल सिीक नाराजी 

व्यक्त केली अद्दण या ससं्थेला (गरुूकुलम) ईवफररत ५००० रुपयाचंा हप्ता न देण्याचे 

ठरद्दवले. द्दवशेष म्हणजे कागेँ्रस पिाच्या वररष्ठ नेत्यानंी या व्यवस्थेबिल थोडीही नाराजी 

व्यक्त केली नाही. या ईलि ही व्यवस्था चागंली ऄसल्याचे मत व्यक्त केले. गरुुकुलमच्या या 

जातीवादी व्यवस्थेबिल पेररयार यांनी प्रचार करण्यास सरुुवात केली अद्दण हळूहळू 

गरुुकुलम कडे येणार े दान कमी होउ लागले. शेविी तर ह े गरुुकूलम बंद करावे लागले. 

ऄशा प्रकार ेपेरीयार याचं्या या लढ्यालाही यश द्दमळाले.  

 

९.८.३आरक्षि चळवळ:  

पेररयार यांनी र्ारतीय राष्रीय कागेँ्रस मध्ये प्रवेश आ.स. १९१९ साली केला होता. त्यामागे 

एक महत्वाचे कारण म्हणज ेकागेँ्रस ही  मागासवगीयाचं्या हक्कासंाठी सघंषफ करणारी ससं्था 

अहे याबिल त्याचें ऄनकूुल मत तयार झालेले होते. आ. स. १९२० साली द्दथरुनेवेली येथे 

र्रलेल्या कागेँ्रसच्या राष्रीय वाद्दषफक ऄद्दधवेशनामध्ये पेररयार यानंी एक प्रस्ताव माडंला 

अद्दण तो म्हणजे द्दशिण व नोकऱयामंध्ये मागासवगीयांना अरिण ऄसले पाद्दहजे. परतं,ु या 

ऄद्दधवेशनामध्ये त्याचंा हा प्रस्ताव नाकारण्यात अला. पढेु तसा  प्रस्ताव १९२१, १९२२ 

अद्दण १९२३ या द्दतन्ही वषी सलगपणे पाररत झाला नाही. आ.स. १९२४ च्या 

द्दथरुवण्णामलाइ येथील कागेँ्रसच्या वाद्दषफक ऄद्दधवेशनाचे पेररयार स्वतः ऄध्यि म्हणून 

द्दनवडण्यात अलेले होते. या द्दठकाणी सदु्धा त्याचंा हा माडंलेला प्रस्ताव नाकारण्यात 

अला. पढुच्या वषी आ.स. १९२५ साली कागेँ्रस ऄध्यि िी. व्ही. के. मदुद्दलयार यानंी 

अरिणाचा हा प्रस्ताव ३० जणानंी माडंण्याचे ठरद्दवले. पेररयार यांनी त्यासाठी एकूण ५० 

जणाचं्या साह्य घेतल्या. याद्दशवाय, ब्राह्मणेत्तर गिाचे एक द्दशष्टमंडळ गाधंीजींना सदु्धा रे्िले. 

परतं ुत्याचा सदु्धा काही ईपयोग झाला नाही. यावेळी मात्र पेररयार याचंी खात्री झाली की, 

कागेँ्रस केवळ ब्राह्मण वगाफचेच द्दहत जपण्याचे काम करत अह ेअद्दण मागासवगीय जातींच्या 

अरिणाकडे दलुफि करीत अहे. त्यामळेु त्यानंी कागेँ्रसला रामराम ठोकला. के. व्ही. 

वीरमणी याचं्या म्हणण्यानसुार, "कागेँ्रसमधील ब्राह्मण गि हाच पेररयार आ. व्ही. रामास्वामी 

अद्दण त्याचं्यासारख्या द्दनःस्वाथी कायफकत्यांना कागेँ्रस सोडून जाण्यासाठी जबाबदार 
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ठरला.  काचंीपरुम येथील ऄद्दधवेशन सोडून जाताना पेररयार यानंी कागेँ्रसला अव्हान द्ददले 

की, "यापढेु ब्राह्मण वगाफचे द्दहत जपणाऱया कागेँ्रसला नष्ट करणे हे माझे पद्दवत्र कतफव्य राहील.   

 

ताद्दमळनाडूमध्ये एक विहुकूम काढून सत्ताधारी 'जस्िीस पािी' ने मागासवगीयानंा द्दशिण 

अद्दण नोकऱयामंध्ये अरिण घोद्दषत केले. परतं ुकाही तथाकद्दथत  ईच्चवगीय लोकानंी या 

प्रद्दक्रयेमध्ये ऄडथळे द्दनमाफण केले. पेररयार यानंी त्याचें वतफमान पत्र 'कुडी ऄरस'ु यामध्ये 

ईच्चवगीयाचं्या या वागण्याबिल िीका केली अद्दण अरिणाच्या बाजूने लेख द्दलद्दहण्यास 

सरुुवात केली. त्यातील एका लेखामध्ये ते द्दलद्दहतात, नोकऱयाचं्या र्ारतीयीकरणाच्या 

सदंर्ाफमध्ये जातीय प्रद्दतद्दनद्दधत्वाच्या म्हणजेच अरिणाच्या द्दवरोधामध्ये केवळ ब्राह्मण  

वगफच द्दवरोध करीत अला अह.े 

 

आपली प्रगती तपासा : 

१. गरुुकुलम द्दह ससं्था कशा सदंर्ाफत कायफ करत होती ?    

२. १९२० सालच्या द्दतरुनेवेल्ली येथील कागेँ्रसच्या ऄद्दधवेशनामध्ये पेररयार यांनी कोणता 

प्रस्ताव माडंला? 

 

९.८.४ णियांचा सहभाग:  

पेररयार यांनी सतत लेखन केले की, द्दस्त्रया ह्या गलुाम नाहीत अद्दण त्याचें हक्क हे 

परुुषवगाफआतकेच समान अहेत. त्याचं्या मते, 'मंगळसूत्र' हे द्दस्त्रयाचं्या गलुामीचे प्रतीक अह.े 

त्यानंी परुुषसत्ताक सामाद्दजक व्यवस्थेमधील 'पद्दतव्रता धमफ ' या बंधनाबिल सदु्धा कडक 

िीका केली. कारण त्याचं्या मते द्दह प्रथा परुुषानंा मात्र व्यद्दर्चार करण्यास मरु्ा देते कारण 

त्याचं्यासाठी तसे कोणतेही द्दववाद्दहत ऄसल्याचे प्रतीक अढळून येत नाही. परुुष ऄसूनही 

पेररयार याचं्या मते, व्यद्दर्चार करणाऱया परुुषानंा सदु्धा द्दस्त्रयांसारखीच द्दशिा द्दमळाली 

पाद्दहजे. त्यानंी 'देवदासी-प्रद्दतबंधक' द्दवधेयकाला अपला जाहीर पाद्दठंबा द्ददला. त्याचं्या 

द्दवचारानसुार द्दस्त्रयांना सदु्धा अपली बदु्दद्धमत्ता, िमता, गणुवत्ता अद्दण दजाफ द्दसद्ध करण्याची 

सधंी द्दमळाली पाद्दहजे. एका लेखामध्ये ते द्दलद्दहतात, "समाजातील दहा परुुषानंा सवलत 

देण्यापेिा समाजातील केवळ दोन द्दस्त्रयांना जरी त्याचंी बदु्दद्धमत्ता अद्दण स्वाद्दर्मान द्दसद्ध 

करण्याची संधी द्दमळाली तरी परुसेे होइल.  द्दस्त्रयानंा सपंत्तीमध्ये ५०% वािा द्दमळाला 

पाद्दहजे यावर त्यांनी र्र द्ददला.  

 

स्वाणभमान णववाह योजना:  

पेररयार यानंी द्दहदूं द्दववाह पद्धतीमधील कमफकाडंावंर कडक िीका केली. त्यानंी स्वाद्दर्मान 

द्दववाह योजनेची सकंल्पना मांडली ज्यामध्ये द्दववाह हा नवरा -बायको मधील एक करार 

मानला गेला पाद्दहजे जसे एखाद्या व्यवसायामंध्ये करार केला जातो तसा. त्यानसुार 

करारातील ऄिी व शती या जोडप्यामंध्ये स्वािरीत केल्या जात होत्या. सरुुवातीला मात्र ही 

द्दववाह पद्धती लोकानंा अवडली नाही अद्दण त्यावर कठोर  िीकाही झाली. कारण ऄशा 

पद्धतीला पारपंररक समाजमान्यता सदु्धा नव्हती. परतं ुजवे्हा ऄण्णादरुाइ ताद्दमळनाडूमध्ये 

सते्तवर अले तेव्हा त्यानंी या द्दववाह पद्धतीला कायदेशीर मान्यता द्ददली. 
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९.८.५ कुटंुबणनयोजन संकल्पना: 

आ.स. १९२८ मध्ये पेररयार यानंी 'कापफ ऄच्िी ' या नावाचे एक पसु्तक द्दलद्दहले ज्याची 

मखु्य सकंल्पना जन्म द्दनयतं्रण ऄशी होती. त्यािार ेलोकामंध्ये कुिंुबद्दनयोजन सकंल्पनेचा 

प्रचार व प्रसार करण्याची त्याचंी र्ावना होती. यामागे िोि्या कुिंुबाची सकंल्पना 

ऄसल्यामळेु िोिे कुिंुब अपल्या मलुानंा चांगले ऄन्न अद्दण द्दशिण देउ शकते ऄसा मखु्य 

गार्ा यामागे होता. कमी मलेु जन्माला घातल्यामळेु त्याचं्या अरोग्याकडे चागंले लि देता 

येत अद्दण त्याचं्या द्दशिणाची वािचाल सदु्धा चागंली होउन त्याचंा बौद्दद्धक द्दवकास सदु्धा 

होण्यास मदत होते. त्याचं्या मते, बालद्दववाह अद्दण ऄद्दधक मलेु जन्माला घालणे यामळेु 

मातेचे अरोग्य धोक्यात येते. मलुामध्ये अइ-वडील स्वतःच कुपोद्दषत ऄसल्यामळेु त्याचंी 

मलेु सदु्धा कुपोद्दषत द्दनपजतात. त्यामळेु राष्राच्या प्रगतीचा वेग सदु्धा मंदावतो. अपण 

पाहतो की , पढुच्याच काळामध्ये र्ारत सरकारने ह्याच धोरणाचा ऄवलंब केलेला 

अपल्याला द्ददसून येतो अद्दण ते राष्रीय धोरण झालेले द्ददसते. पेररयार यानंी मलुींच्या 

लग्नाचे समंती वय २२-२५ करण्याचे सरकारला सचुद्दवले होते. तेव्हाचे कुिंुब कल्याण  

मंत्री डॉ. चदं्रशखेर यानंी याबिल पेररयार याचं्या द्दनवासस्थानी जाउन त्याचंी रे्ि घेतली 

अद्दण त्याचंा याद्दवषयी सल्ला घेतला. त्यानंी मंत्री महोदयांना सादं्दगतले, "सरकारच्या सवफ 

द्दवर्ागामंध्ये द्दस्त्रयांसाठी ५०% अरिण ठेवा. अपण जर ह ेऄद्दनवायफ केले तर मलुगी झाली 

म्हणून पालकानंा वाइि वािणार नाही अद्दण वशंाचा द्ददवा म्हणजे केवळ मलुगाच ऄसतो द्दह 

र्ावनासदु्धा  काहीशी नाहीशी होइल. पढेु त्यानंी ऄसा वादद्दववाद केला की, द्दस्त्रयानंा जर 

५०% अरिण द्दमळाले त्याचं्यावर ऄद्दधक मलेु जन्माला घालण्याचे बंधन कमी होइल 

अद्दण पालकानंा सदु्धा मलुगा झाला नाही म्हणून पिाताप होणार नाही द्दकंवा मलुासंाठीचा 

त्याचंा ऄट्टाहास सदु्धा कमी होइल.  

 

१८ ऑगस्ि १९७२ रोजी कुिंुब द्दनयोजन सचंालक डॉ. वेणगुोपाल हे या सदंर्ाफत चचाफ  

करण्यासाठी  पेररयार याचं्या रे्िीस गेले. त्यावेळी पेररयार यानंी त्यानंा ऄसे सचुद्दवले की , 

"सरकारी सेवेत ऄसणाऱयानंी दोन ऄपत्यानतंर कुिंुबद्दनयोजन केले पाद्दहजे ऄन्यथा त्यानंा 

बढती द्दमळणार नाही. त्यामध्ये काहीही चूक नाही.  अजही सरकारी कमफचाऱयासंाठी ऄशी 

तरतूद ऄसल्याचे अपल्याला अढळते. एवढेच नव्हे तर िोि्या कुिंुबाच्या प्रचार व 

प्रसारासाठी पेररयार यांनी पाद्दिमात्य देशामंध्ये प्रद्दसद्ध होणाऱया वतफमान पत्रातील 

कुिंुबद्दनयोजनासबंंधी कात्रणे जागोजागी लावण्याचे कायफ द्दसद्ध केले. 

 

९.९ साराशं   

 

र्ारतीय समाजरचेनचे महत्वाचे वैद्दशि्य म्हणजे चातुवफण्यफ व्यवस्था अद्दण त्यातून झालेली 

सामाद्दजक द्दवर्ागणी हे होय. अज जरी वणफव्यवस्था नसली, तरी त्याच वणफव्यवस्थेचे नवे 

रूप  म्हणजे र्ारतातील जातीव्यवस्था होय. या सदंर्ाफत आंग्रज ऄभ्यासक अद्दण 

र्ारतातील प्रमखु म्हणजे  श्रीधर व्यकंि केतकर याचें जातीससं्थेद्दवषयीचे द्दवचार व द्दचतंन-

द्दसद्धातं र्ार महत्वाचे ऄसल्याचे अपल्याला अढळते. र्ारतातील जातीद्दवरोधी 

लढ्यामध्ये अपणास ऄसे द्ददसून येते की, महात्मा ज्योद्दतबा रु्ले यानंी सवफप्रथम 

जाद्दतससं्थेच्या ऄद्दस्तत्वाबिलची माडंणी केली. त्यानतंर ित्रपती शाहू महाराज यानंी सदु्धा 
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जातीद्दवरोधी कायफ केले. नतंरच्या काळामध्ये डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर यानंी तसेच दद्दिण 

र्ारतात पेररयार रामास्वामी यानंी मोलाचे कायफ केल्याचे द्ददसते. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर 

यानंी स्वतः जातीचे चिके र्ोगले होते. ते परदेशी द्दशिण घेउन, बॅररस्िर होउन र्ारतात 

अल्यानतंरसदु्धा येथील जातीवादी समाजामध्ये काहीही र्रक पडला नाही अद्दण तेव्हाही 

त्याना ऄपमान सहन करावा लागला. त्यामळेु त्यानंी ज्या र्ारतीय धमफशास्त्रामंध्ये  या जाती 

ससं्थेचा ईगम सापडतो त्याचंा ससं्कृत र्ाषा द्दशकून स्वतः ऄभ्यास केला अद्दण त्यातील 

र्ोलपणा दाखवून द्ददला. त्यासाठी त्यांनी १९१६ साली 'र्ारतातील जाती....'अद्दण' 

जातींचे द्दनमूफलन' या नावानी ग्रथं द्दलहून सैद्धादं्दतक माडंणी केली. याद्दशवाय 'शूद्र पूवी कोण 

होते?' , 'ऄस्पशृ्य अद्दण त्यांना कोणी ऄस्पशृ्य बनद्दवले' ऄशा ग्रथंाचंी माडंणी केली. ते 

केवळ सैद्धादं्दतक माडंणी वर थाबंले नाहीत तर प्रत्यि कृतीची त्यानंी त्याचं्या कायाफला जोड 

द्ददली. त्यातूनच पढेु त्याचं्या काही ससं्था अद्दण काही मानवी हक्क अंदोलने याचंा अपण 

अढावा घेतलाच अहे. परतं ु अज सपूंणफ र्ारतात ज्या ज्या समाजाचे मानवी हक्क 

पायदळी तडुद्दवले जातात ऄशा समाजाला डॉ. बाबासाहेबाचें तत्व्ान अद्दण द्दवचार तारक 

ठरत अहेत अद्दण तो लढा सपूंणफ र्ारतात अद्दण जगामध्ये चालू अहे.  

 

दसुर े एक द्दवचारवतं म्हणजे पेररयार रामास्वामी नायकर होय. त्यानंी ताद्दमळनाडू अद्दण 

केरळ राज्यामध्ये ऄस्पशृ्यता अद्दण जातीद्दवरोधी अंदोलने करून ब्राह्मणी वचफस्वाला 

अव्हान ईरे् केले. मात्र या द्दठकाणी एक गोष्ट द्ददसून येते अद्दण ती म्हणजे त्यानंा स्वतःला 

या जातीयतेचे चिके बसले नव्हते द्दकंवा त्याचं्या घरची अद्दथफक पररद्दस्थती गररबीची सदु्धा 

नव्हती. त्याचं्या घरी वातावरण ऄत्यतं धाद्दमफक ऄसूनही त्याच धमफशास्त्राचा त्यानंी ऄभ्यास 

करून त्यातील ऄंधश्रद्धा अद्दण ब्राह्मणी वचफस्व याबिल त्याचें स्वतःचे पररवतफन झाले. ते 

सदु्धा र्ारतर्र द्दर्रून सवफ धाद्दमफक िेत्रांना रे्िी देउन अल्यानतंर त्यानंी त्याचंा हा 

जातीद्दवरोधी लढा ईर्ा केला. त्यानंी कागेँ्रस पिात ऄध्यि पदापयंत जाउनही त्यांचा मात्र 

ऄपेिार्गं झाला अद्दण तो पि त्यानंा सोडवा लागला. कारण जातीद्दवरोधी लढा द्दकंवा 

वदं्दचत अद्दण मागास जातींना द्दशिण व नोकऱयामंध्ये  अरिण  देण्यास कागेँ्रस पि तयार 

नव्हता. एवढेच नव्हे तर स्वदेशी अद्दण राष्रवाद द्दशकद्दवणारी सघंिना मात्र रे्दर्ाव 

द्दनमूफलनासाठी काहीच करीत नाही हे त्यांना द्ददसून अले. त्यानंी वायकोम मंद्ददर रास्ता 

प्रवेश सत्याग्रह केला अद्दण तेथील ऄस्पशृ्याना केवळ त्या रस्त्याच्या दतुर्ाफ ब्राह्मण वगाफची 

वस्ती अहे अद्दण म्हणून त्या रस्त्याचा वापर करण्यास बंदी होती या द्दवरोधी अंदोलन केले 

व त्याना यशही द्दमळाले. त्यानतंर मग गरुुकुलम अश्रम शाळा ऄसेल, स्वाद्दर्मान अंदोलन 

ऄसेल, जातीय अरिण ऄसेल, स्त्रीवादी चळवळ ऄसेल या सवांमध्ये त्याचंी महत्वाची 

रू्द्दमका अपल्याला द्ददसून येते.   

 

९.१० प्रश्न   

 

१.  डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर यांनी सरुु केलेल्या बद्दहष्कृत द्दहतकाररणी सरे्चे कायफ स्पष्ट 

करा.  

२.  डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर यानंी चौदार तळे सत्याग्रह का सरुु केला? सिीक परीिण 

करा.  
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३.  डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर याचंा काळाराम मंद्ददर प्रवेश सत्याग्रह हा रामाच्या 

दशफनासाठी नव्हता तर अपले मानवी हक्क बजावण्यासाठी होता.'  या द्दवधानाचे 

द्दवशे्लषण करा.  

४.  डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर यानंी द्दलद्दहलेल्या ' र्ारतातील जाती ' अद्दण ' जातींचे 

द्दनमूफलन' या मधील सैद्धादं्दतक अशय द्दववेचन करा.  

५. आ. व्ही. पेररयार रामास्वामी नायकर याचंा थोडक्यात पररचय करून द्या.  

६.  पेररयार यानंी सरुु केलेला वायकोम सत्याग्रह कशासाठी होता? मूल्यमापन करा.  

७.  पेररयार याचं्या चळवळींमधील गरुुकुलम प्रकरण अद्दण अरिण चळवळ याबिल 

माद्दहती द्दलहा.  

८.  पेररयार रामास्वामी याचें स्त्रीवादी द्दवचार-कायफ अद्दण कुिंुबद्दनयोजन कायफ यांचा 

अढावा याया. 
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१०.० उद्दिष्ट    

 

 १. वगा सकंल्पना कल्पना समजून घेणे. 

 २. मार्कसाचा वगा द्दसद्ातं समजून घेणे. 

 ३. नव-मार्कसा     द्दसद्ातं समजून घेणे.  

   

१०.१ प्रस्तावना 

 

मानव हा सामाद्दजक प्राणी अहे म्हणून एकटा राहू शकत नाही. मानवी गरजाचंी नैसद्दगाक 

शक्ती र्ोकानंा एका गटात बाधंते ज्याने हळूहळू समाज अकार घेतो. मानवी ससं्कृतीतीर् 

वाढ ही एका साध्या समाजाचे रूपातंर एका ग तंाग तं ऄसरे्ल्या समाजात करत ऄसते.  

द्दकंबहुना समाजामधीर् ग तंाग ंत केवळ समाजाम ळेच होत नाही तर ती द्दवद्दशष्ट क्रमाने 

द्दवभागरे्रे् समाजातीर् द्दवद्दवध सामाद्दजक गटामं ळे होत ऄसते. मार्कसावादी दृद्दष्टकोनातून 

समाजाचे द्दवद्दशष्ट गटामंध्ये द्दवभाजन करणे यार्ा वगा म्हणतात. त मच्या अजूबाजूर्ा त म्ही 

तयाचंा व्यवसाय, धमा, ऄथाव्यवस्था, सम दाय, ससं्कृती आतयादींवर अधाररत द्दवद्दवध 

ऄनन्यसाधारण गटामंध्ये समाजाचे द्दवभाजन अपण पाहू शकता. सामाद्दजक द्दवभाजन हे 

अजचे द्दचत्र नाही तर जगाच्या प्रतयेक प्राचीन ससं्कृती व आद्दतहासात खोर्वर रुजरे्रे् 

ऄसते. प ढीर् सवा ऐद्दतहाद्दसक स्त्रोत सामाद्दजक गटामंधीर् संबंध दशाद्दवतात.  
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या सदंभाात नव-मार्कसावादी द्दसद्ातं अद्दण मार्कसावादी द्दसद्ातं हे सामाद्दजक आद्दतहासातीर् 

एक महत्त्वाचे सशंोधन अहे. ज ना मार्कसावादी वगा द्दसद्ातं द्दकंवा नवमार्कसावादी द्दसद्ातं हा 

सवा कार्खडंातीर् समाजाचे स्वरूप  समजून घेण्यास मदत करतो. वगा ही सकंल्पना 

भाडंवर्शाही समाजातीर् सामाद्दजक रचनेच्या घटकावंर प्रकाश टाकते. हे स्पष्ट करते की 

एक समाज तयाच्या ऄंतगात शक्तींद्वार े द्दकंवा ऄथाव्यवस्था, ससं्कृती अद्दण राजकारण 

आतयादी बाह्य शक्तींद्वार ेकसे काया करतो.  

 

कद्दथत वगा द्दसद्ातंार्ा शैक्षद्दणक जगात अद्दण र्ोकामंध्ये प्रचडं मान्यता द्दमळार्ी अहे. 

ऐद्दतहाद्दसक दृद्दष्टकोनातून, मार्कसावादी वगाार्ा समाजशास्त्राचा द्दसद्ातं द्दकंवा ततव मानू नये. 

कारण द्दवस्ततृ पातळीवर सामाद्दजक चळवळींशी सबंंद्दधत बहुतेक ऐद्दतहाद्दसक घटना, 

कामगार चळवळी वगााच्या कल्पनेद्वार े समजल्या जाउ शकतात. एवढेच नाही तर 

साम्यवाद, समाजवाद या सारख्या काही शासकीय यतं्रणेवर मार्कसावादी वगा द्दसद्ातंाचा 

प्रभाव अहे.    

 

मार्कसाच्या मते जगातीर् सवा सामाद्दजक आद्दतहास हा वगा सघंषााचा आद्दतहास अहे. खर ंतर 

सामाद्दजक वगाावरीर् मार्कसाची मते श्रम अद्दण सामाद्दजक व अद्दथाक आद्दतहासाशी सबंंद्दधत 

ऐद्दतहाद्दसक घटना समजून घेण्यास मदत करतात. या पेपरचा ईिेश कार्ा मार्कसाच्या वगा 

द्दसद्ातंातीर् महत्त्वाच्या बाबी अद्दण या कल्पनेचा नतंरच्या वगााचा नव मार्कसा द्दसद्ातं 

म्हणून द्दवकास करणे हे अहे. 

 

१०.२ वगासचा अर्स 

 

द्दवद्दवध प्रकार े 'वगा ' हा शब्द वापरर्ा जातो ह ेअपल्यार्ा माद्दहती अहे. शाळेत म र्ाच्या 

पातळीबिर् द्दवचारण्यासाठी अम्ही सहसा म्हणतो - "त म्ही कोणतया वगाात द्दशकता?" 

तयाचप्रमाणे नोकरी, सावाजद्दनक वाहतूक, व्यावसाद्दयक ईतपादने, बॅ्रण्ड्स आतयादी पदामंध्ये 

वगा हा शब्द नेहमी वापरर्ा जातो. Classis या रॅ्द्दटन शब्दापासून बनरे्र्ा वगा या शब्दाचे 

ऄनेक ऄथा अहेत. आद्दतहासात रोमन र्ोकानंी तयांचे वय अद्दण मार्मते्तन सार वणान 

करण्यासाठी प्रथमच रोमन र्ोकानंी या शब्दाचा वापर केर्ा. ऄशाप्रकार ेकार्ा मार्कसाच्या 

अधी वगााची सकंल्पना केवळ समाजात वगावारी करण्याप रती मयााद्ददत होती. कार्ा 

मार्कसाच्या वगा सकंल्पनेच्या हस्तके्षपाम ळे वगााच्या ऄथाात मोठा बदर् लार्ा. हे केवळ 

समाजातीर् द्दवभाजनाबिर् नाही. खर ं तर ह े समाजाच्या सामाद्दजक-अद्दथाक सरंचनेचे 

द्दमश्रण ऄसून ऄथाव्यवस्थेम ळे द्दनमााण लारे्ल्या र्ोकांच्या समूहाच्या सरंचनातमक 

चौकटीमधीर् वैयद्दक्तक प्रद्दतद्दक्रया, वतान अद्दण जाणीव-जागतृी याचें द्दमश्रण अहे. 

मार्कसाच्या वगााची सकंल्पना समजून घेण्यासाठी भारताचे ईदाहरण ्या. भारतीय समाजात 

एखाद्या व्यक्तीचे स्थान द्दनद्दित करण्यासाठी जात ही महतवाची अहे. परतूं मार्कसाच्या वगा 

द्दसद्ातंामध्ये अद्दथाक घटक हा समाजातीर् वगा द्दनधााररत करणारा द्दनणाायक घटक अहे.  

 

ऄशाप्रकार े मार्कसाच्या वगावारीन सार सपंत्तीच्या ऄसमान द्दवतरणाम ळे भाडंवर्दार 

समाजाची द्दवभागणी दोन व्यापक वगाांत लार्ी अहे.   
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१०.३ वगासची ऐद्दतहाद्द्क पार्श्सभूमी 

 

सामाद्दजक रचनेत द्दवभाजनाच्या दृष्टीने सामाद्दजक माडंणी समाजशास्त्रज्ञानीं अधीच र्क्षात 

घेतर्ी अहे द्दशवाय  समाजशास्त्रातीर् या प्रद्दसद् द्दवषयावर कार्ा मार्कसाने र्क्ष वेधरे् अहे. 

याची स रवात १८ व्या  शतकात द्दब्रटनमध्ये स रू लारे्ल्या य रोपातीर् औद्योद्दगक क्रातंीच्या 

य गापासून लार्ी अद्दण तेथून ते य रोपमधीर् आतर भागातं पसररे्.  १७ व्या  अद्दण १८ 

व्या  शतकाचा काळ ऄनेक कारणामं ळे  बराच सकं्रमणशीर् अहे. कारण या काळात तयाने 

सवा के्षत्रात प नरुतथान अणरे् होते. तयाची त र्ना अजच्या अध द्दनक जगाच्या पाया 

घार्ण्याशी केर्ी जाउ शकते. तथाद्दप जागद्दतक सभंाव्यतेमध्ये या ऐद्दतहाद्दसक घटनेने 

साम्राज्यवाद, भाडंवर्शाही, सापं्रदाद्दयकता, औद्योद्दगकीकरण आतयादी ऄफाट बदर् घडवून 

अणरे् अहेत. सामाद्दजक सरंचनेच्या के्षत्रात अणखी एक पररणाम द्ददसून अर्ा. पूवी 

सामाद्दजक द्दवभाग द्दकरकोळ होता परतं  औद्योद्दगकीकरणा नंतर सामाद्दजक स्तरीकरण प ढे 

द्दवभक्त लारे् अद्दण ऄखेरीस समाजाचे दोन ध्र वामंध्ये म्हणजे भाडंवर्दार अद्दण 

कामगाराचं्या सरंचनातमक द्दवभागातं रूपातंर लारे्.      

 

वगााचा ऐद्दतहाद्दसक प्रवास दोन व्यापक शे्रणींमध्ये द्दवभागर्ा जाउ शकतो.  

१. समाजातीर् स्थान वाटपाद्वार ेपररभाद्दषत वगा 

२.  ईतपादन अद्दण मार्मते्तच्या संदभाात पररभाद्दषत वगा 

 

समाजाच्या भाडंवर्ी वातावरणाव्यद्दतररक्त हेगेर्ची द्वदं्वातमक पद्त अद्दण फ्यूरबॅद्दशयन 

भौद्दतकवादाने मार्कसाच्या वगााची कल्पना देखीर् प्रभाद्दवत लार्ी. मार्कसाच्या अधी ऄॅडम 

फर्गय ासन अद्दण द्दमर्र यानंी १८ व्या शतकात प्रथमच "वगा" हा शब्द वापरर्ा होता. 

ज्यामध्ये नोकऱ्या द्दकंवा सपंत्तीच्या बाबतीत कोणतयाही दजााबिर्च्या अपल्या सध्याच्या 

समज तीप्रमाणे सामाद्दजक पातळीचे वणान केरे् अहे. एकोद्दणसाव्या शतकाच्या अगमनाने 

"वगा" या शब्दाचा हळूहळू सामाद्दजक स्तरावं्यद्दतररक्त आतर सखोर् ऄथााने ऄंदाज र्ावर्ा 

गेर्ा. जसे ऄॅडम द्दस्मथ याचें द्दर्खाण "कामगार वगा" यावर प्रकाश टाकते. तयाम ळे 

मार्कसाच्या वगा या सकंल्पनेचा द्दवकास सामाद्दजक रचनेच्या स रुवातीच्या द्ददवसापंयांत व 

मार्कसावर प्रभाव टाकणाऱ्या ऄनेक तत्त्वज्ञांच्या कल्पनाचंा मागोवा घेतो.    

 

१०.४ कार्स मार्क स्चा वगस 

 

कार्ा मार्कसाचा जन्म ५ मे १८१८ रोजी ट्रायर, प्रद्दशया याद्दठकाणी लार्ा. तो एक ततवज्ञानी 

अद्दण ऄथाशास्त्रज्ञ होता. वगा द्दसद्ातं हा समाजशास्त्राच्या सवाात मूर्भूत द्दसद्ातंापैंकी एक 

अहे. तथाद्दप तयाची वगा सकंल्पना केवळ समाजशास्त्र द्दकंवा ऄथाशास्त्राच्या मयाादेपयांत 

मयााद्ददत ऄसू शकत नाही. तयाचं्या मते एका समाजाचे दोन भागातं द्दवभाजन लारे् अहे.  

एक म्हणजे ज रू्मशाही द्दकंवा भाडंवर्दार, ज्यार्ा तयाने ब ज ाअ म्हटरे् अह.े तर  द सरा 

ऄन्यायग्रस्त द्दकंवा कामगार वगा ज्यार्ा तो ईतपादक म्हणतो. तो ऄसेही म्हणतो की ह ेदोन 

वगा अद्दथाक द्दक्रया द्दकंवा ईतपादनाच्या माध्यम म्हणून तयार होतात. तो प ढे म्हणतो की 
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भाडंवर्दारांच्या शोषणाम ळे वरीर् दोन वगाांमध्ये सघंषा  द्दनमााण होतो. ऄशा प्रकार े

मार्कसाच्या वगा सकंल्पनेतून खार्ीर् म िे प्रकट होतात. 

ऄ)  वगा हे भाडंवर्शाही समाजाचे वैद्दशष््टय अहे. 

ब)  ईतपादन साधनांशी ऄसरे्ल्या सबंंधावरून वगा द्दनद्दित केर्ा जातो .     

क)  मार्कसा समाजातीर् द्दवभाजनाबिर् बोर्तो. ते द्दवभाजन म्हणजे वगा होय, जे परस्पर 

द्दवरोधी स्वरूपाचे अहेत. म्हणूनच या दोन प्रम ख गटामंध्ये संघषा अहे. 

 

वगा सकंल्पनेद्वार े तयांनी ऄथाव्यवस्था, समाजशास्त्र अद्दण राज्यशास्त्रातीर् आतर ऄनेक 

द्दसद्ातंाचंा प रस्कार केर्ा. तयाचं्या मते वगा अद्दण वगा सघंषा हे घटक अहते. ज ेसमाजाच्या 

ईतक्रातंीसाठी द्दपढ्यानद्दपढ्या जबाबदार अहेत. कार्ा मार्कसाचा "वगा" सामाद्दजक 

व्यवस्थेच्या अतीर् बाबींचे गंभीरपणे परीक्षण करतो. हे ऄथाव्यवस्था, राजकारण अद्दण 

ससं्कृतींवर प्रभाव टाकणाऱ्या समाजाची रचना अद्दण ऄंतगात काये ईघड करते. ऄशा 

प्रकार ेमार्कसावादी वगााचे द्दवेेषण तीन प्रबंधाचं्या दृष्टीने स्पष्ट केरे् जाउ शकते.   

ऄ)   वगा अद्दण सामाद्दजक क्रातंी 

ब)   वगा अद्दण भाडंवर्दार समाज 

क)  वगा अद्दण राजकीय क्रातंी 

 

अ) वगस आद्दि ्ामाद्दिक क्ाांती: 

मार्कसाने समाजाची व्याख्या वगााच्या पररघात केर्ी जी द्वदं्वातमक रषेेचा ईदय लाल्याम ळे 

ईद्भवते. भारताच्या द्दवपरीत चार वणाव्यवस्थेचा ईगम (जाती) वेगवेगळ्या व्यवसायामं ळे 

लार्ा परतं  नतंर तयावर द्वदं्वातमक रषेा चार्ल्या कारण द्दवभाजन सौहादापूणा नव्हते परतं  

सवाात कमी वगा अद्दण ईवाररत तीन ईच्च वगाांमध्ये द्दवरोधाभासी होते. समाजात ऄशा 

द्वदं्वातमक रषेा दोन द्दवरुद् वगाामध्ये सघंषा द्दनमााण करतात ज े कार्ातंराने सामाद्दजक 

क्रातंीमध्ये बदर्तात. वगा अद्दण सामाद्दजक क्रातंीची मार्कसा सकंल्पना आंग्रजी समाजाच्या 

पार्श्ाभूमीवर तयार करण्यात अर्ी होती द्दजथे तो ऄसा य द्दक्तवाद करतो की भाडंवर्शाही 

व्यवस्था र्ोकानंा दोन वगाांपैकी एक म्हणजे सवाहारा अद्दण ब ज ाअ वगाात भाग पाडते. 

तयाचंा ऄसा य द्दक्तवाद अहे की सवाहारा (दडपशाही) अद्दण ब ज ाअ (ज रू्म) ह े समाजाचे 

दोन द्दवरुद् ध्र व अहेत जे नेहमी तयाचं्या स्वाथाासाठी एकमेकाशंी सघंषा करतात. चारू् 

सघंषा, द्दवशेषत: भाडंवर्शाही समाजासारख्या ऄतयतं टप्पप्पयात, दडपरे्ल्या वगााच्या वदं्दचत 

अद्दण शोषणाच्या माध्यमादं्वार े द्दमळवरे्रे् ईतपादन प्रमाण. दोन वगाामधीर् फरक 

ऄद्दधकाद्दधक वाढेर् याचा ऄथा श्रीमंत ऄद्दधक श्रीमंत अद्दण गरीब ऄद्दधक गरीब होत अहेत. 

याम ळे दोघामंध्ये मोठी दरी द्दनमााण होइर् अद्दण समाजाचे ध्र वीकरण होइर्. मार्कसा म्हणतो 

की भाडंवर्दार नेततृवाखार्ीर् वगा चेतनाद्वार े शोषण ज्यामध्ये सवाहारा वगाार्ा तयांच्या 

शोद्दषत द्दस्थतीची जाणीव लार्ी. कायारत गटातीर् वगाभावनेने क्रातंी द्दनमााण केर्ी. 

क्रातंीद्वार े पूवीच्या ईतपादन पद्तीची शक्ती, सामाद्दजक ससं्था ईर्थून टाकर्ी, नवीनद्वारे 

जी ऄद्दधक स्वीकाराहा अद्दण जनतेर्ा पसतं अह ेती म्हणजे दडपरे्र्ा वगा. ऄशा प्रकार े

सामाद्दजक व्यवस्थेतीर् वगा क्रादं्दतकारी टप्पप्पयावर पोहचण्यास बाधंीर् अहे जे सपंत्तीचे 

समान द्दवतरण करण्यासाठी संप ष्टात येते जे वगाहीन समाजाकडे नेइर्.      
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ते म्हणारे् की, जागद्दतक स्तरावरीर् सघंषाा सपूंणा आद्दतहासात ऄद्दस्ततवात अह,े परतं  ज न्या 

काळात ते ब ज ाअ होते ज्याचं्या क्रादं्दतकारी य द्ांनी राजकीय सत्ता द्दमळवण्यासाठी समाज 

बदर्र्ा. तर ब ज ाअ क्रातंी ही भूतकाळाची सामाद्दजक ईठाव होती अद्दण सवाहारा क्रातंी ही 

भद्दवष्यातीर् सामाद्दजक क्रातंी अहे. या सदंभाात मार्कसाच्या सामाद्दजक ईतक्रातंीच्या 

टप्पप्पयांचा ईल्रे्ख योर्गय अहे ज्यात तो तीन सामाद्दजक टप्पपे म्हणजे ग र्ाम राज्य, सरजंामी 

समाज अद्दण शेवटचा भाडंवर् समाज याबिर् बोर्तो. 

 

ब. वगस आद्दि भाांडवर्दार ्माि: 

सामाद्दजक -अद्दथाक पार्श्ाभूमीवर अधाररत ऄसरे्ल्या वगााचा हा अणखी एक पररणाम 

अहे. मार्कसा समाज वगळता ऄथाशास्त्राच्या कोनातून वगा स्पष्ट करतो. तयाच्यासाठी 

ऄथाव्यवस्थेतीर् प्रगतीम ळे समाजाची रचना बदर्ते द्दजथे वगा महतवाची भूद्दमका बजावतो. 

मार्कसाच्या मते भाडंवर्ाची कल्पना केवळ ऄथाव्यवस्थेशी सबंंद्दधत नाही तर ती 

ऄथाव्यवस्था अद्दण समाज या दोघाशंी सबंंद्दधत अहे. तर भाडंवर् हा ईतपादनाचा 

सामाद्दजक सबंंध अहे. द सऱ्या शब्दातं भाडंवर् समाज हा वगा समाज व्यद्दतररक्त काहीच 

नाही. येथे वगा म्हणजे दोन पट द्दवभागणी ज्यामध्ये एकीकडे मार्मत्ता ऄसरे्र्ा वगा अद्दण 

द सरीकडे मार्मत्ता नसरे्र्ा वगा जो अपरे् श्रम द्दवकतो. मार्कसाने तयांना ऄन क्रमे भाडंवर् 

द्दकंवा ब ज ाअ अद्दण सवाहारा द्दकंवा मज री कामगार म्हटरे्.   

 

भाडंवर्ाच्या मार्मते्तमध्ये औद्योद्दगक ईतपादनाची द्दवद्दवध साधने ऄसतात जसे की जमीन, 

कारखाने, मशीन, खाण, सपंत्ती तर मज री मज राकंडे फक्त मन ष्य शक्ती ऄसते अद्दण 

भाडंवर्दारांवर ऄवर्ंबून ऄसते. तथाद्दप भाडंवर्दारही औद्योद्दगक ईतपादनासाठी श्रमावर 

ऄवर्ंबून अहे. ऄशा प्रकार े दोन्ही वगाांमध्ये परस्परावर्ंबी परतं  द्दवरोधी सबंंध अहे. 

पररणामी तयाचं्यामध्ये एक द्दवरोधाभासी पररद्दस्थती द्दनमााण लार्ी ज्यात एक मार्मत्ता 

ताब्यात घेण्याच्या वैधतेचे समथान करतो तर द सरा मार्मते्तच्या समान द्दवतरणाची द्दकंवा 

नफ्यात मोठ्या वाटा देण्याची मागणी करतो.  

 

मार्कसा भाडंवर्दार समाजात शेतकरी, द्दवचारवतं, वकीर्, डॉर्कटर अद्दण जमीनदार म्हणून 

राहणाऱ्या अणखी एका वगााबिर् बोर्तो. समाजातीर् तयाचंी भूद्दमका केवळ तयाचं्या 

सेवेप रती मयााद्ददत अहे अद्दण म्हणूनच ते दोन वगाांच्या द्दवरोधी नातयात येत नाहीत. ते 

सखं्येने ऄल्पसखं्य ऄसल्याने म्हणूनच वगा सघंषााच्या वेळी तयाचंी मोजणी दोन द्दवरोधी 

वगाावर फारसा पररणाम करत नाही. 

 

क. वगस आद्दि रािकीय क्ाांती: 

राजकीय क्रातंी हा वगााचा द सरा पररणाम अहे. मार्कसा सरळ म्हणतो की, वगा सघंषाात र्ोक 

राजकीय शक्तीद्वार े ज नी व्यवस्था बदर्तात. म्हणून, एका बाजूर्ा भाडंवर् समाज हा 

वगााचा तातकाळ प्रभाव अहे अद्दण सामाद्दजक क्रातंी ही भांडवर् समाजाची प्रद्दतद्दक्रया अहे 

तर द सरीकडे राजकीय क्रातंी हा वगााचा ऄंद्दतम पररणाम अहे. या सदंभाात राजकीय 

क्रातंीची मार्कसाची कल्पना म्हणजे केवळ नेततृव, सरकारमधीर् बदर् नव्हे तर सामाद्दजक 

स्तर देखीर् समाद्दवष्ट अहे. तर राजकीय के्षत्रात होणारा बदर् स्वतःमध्ये येत नाही तर 

राजकीय क्रातंीमध्ये एक सामाद्दजक रचना फ टते. सखोर् ऄथााने सामाद्दजक क्रातंीचा 
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मार्कसाचा द्दसद्ातं राजकीय क्रातंीसाठी वापरर्ा जातो जो राज्य सते्तच्या नवीन राजकीय 

सरंचनेत रूपातंर करून सामाद्दजक प नरुज्जीवन दशावतो.   

 

ऄशा प्रकार,े सामाद्दजक क्रातंी राजकीय क्रातंी कशी अणू शकते? या प्रश्नाचे ईत्तर मार्कसा 

ऄसा य द्दक्तवाद करतात की नवीन सरकारचे स्वरूप सवाहारा वगााच्या म क्तीसह द्दवसद्दजात 

लारे् अहे. जर सवाहारा वगा ब ज ाअंशी सघंषा करताना, दयनीय पररद्दस्थतीच्या बळावर शक्ती 

जमा करू शकर्ा तर तो स्वतःर्ा शासक वगा बनवतो. ऄशा द्दस्थतीत सवाहारा वगा ज न्या 

समाज रचनेर्ा वगाद्दवरद्दहत समाज अद्दण ईतपादनाच्या ज न्या ऄटीमध्ये बदर् कररे्. 

मार्कसाच्या साम्यवादी जाहीरनाम्यात राजकीय क्रातंीची कल्पना चागंल्या प्रकार ेस्पष्ट केर्ी 

अहे.  

 

मार्कसाच्या कम्य द्दनस्ट जाहीरनाम्यात तयानंी ऄसे स चवरे् की सवाहाराच्या नेततृवाखार्ीर् 

राजकीय क्रातंी जी सवा प्रकारच्या वैयद्दक्तक मार्मत्ता अद्दण ईतपादन अद्दण दळणवळणाची 

मार्की, वाहतूक राज्यव्यवस्थेच्या हातात हस्तातंररत कररे्.    

 

१०.५ मार्क स्च्या वगासचे गांभीर द्दवहांगावर्ोकन 

 

मार्कसाची बहुतेक वगा सकंल्पना ऄजूनही र्ागू अहे जसे सामाद्दजक बदर् अद्दण वगा सघंषा , 

सामाद्दजक रचना अद्दण सामाद्दजक बदर् आ. पण मार्कसाच्या वगा द्दसद्ातंातीर् काही पैरू् 

नाकारावे र्ागतीर्. अद्दथाक द्दक्रयाकर्ाप, सघंटना, श्रमशक्ती बदर्ल्याम ळे मार्कसाचा वगा 

द्दसद्ातं सध्याच्या सामाद्दजक -अद्दथाक द्दस्थतीमध्ये बसू शकर्ा नाही. सामाद्दजकरचनेतही 

आतर द्दवभागानंी अद्दथाक द्दक्रयाकर्ापामंध्ये वाढ करण्यासाठी मार्की वाढवर्ी अहे. 

ऄथाव्यवस्था केवळ ईद्योगापं रती मयााद्ददत नाही. खर ंतर सेवा के्षत्र- सरकारी अद्दण खासगी 

यानंा अजच्या ऄथाव्यवस्थेत प्रम ख स्थान द्दमळारे् अहे. पररणामी, सामाद्दजक रचना 

लपाट्याने बदर्र्ी अहे. ऄगदी राज्याची भूद्दमकाही खूप बदर्र्ी अहे. नवीन 

मध्यमवगााचा ईदय, समाज अद्दण राजकारणात तयाची भूद्दमका वाढर्ी अहे. मार्कसाच्या वगा 

द्दसद्ातंाद्वार े नवीन मध्यमवगााशी सबंंद्दधत प्रश्नाचंी समाधानकारक ईत्तर े देता येत नाहीत. 

ऄशा प्रकार े अजच्या सामाद्दजक -अद्दथाक द्दस्थतीमध्ये मार्कसाचा वगा द्दसद्ातं पूणापणे 

स्वीकारर्ा जात नाही.    

 

मार्कसाच्या वगा द्दसद्ातंाने जात, वशं, धमा आतयादी सामाद्दजक द्दवभाजनाच्या आतर 

पररमाणाकंडे द र्ाक्ष केरे् अद्दण ईतपादनार्ा ऄद्दधक महत्त्व द्ददल्याबिर्ही मार्कसावर टीका 

केर्ी जाते. खऱ्या ऄथााने भांडवर्ामध्ये ईतपादन अद्दण वापर या दोन्ही गोष्टींचा समावेश 

होतो. दोन अयामामंध्ये ऄथाव्यवस्था चार्ते म्हणून केवळ ऄथाव्यवस्थेच्या एका पैरू्च्या 

अधारावर वाद घार्णे च कीचे द्दनष्कषा काढू शकते. 

 

आपर्ी प्रगती तपा्ा 

१. मार्कसाच्या वगााच्या तीन पैरू्ंचे वणान करा. 

 



 

 

मार्कसावादी व नव-मार्कसावादी वगााची ओळख 
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१०.६ नव मार्क स्वादी वगस 

 

वगााचा नव मार्कसावादी द्दसद्ातं हा मार्कसावादी वगा द्दसद्ातंाचा द्दवकास अहे जो 

मार्कसावादाच्या काही म दद््याशंी सहमत अहे जसे ईतपादनाचे स्वरूप, समाजाचे वगाात 

द्दवभाजन. खर ं तर नव मार्कसावादी वगा द्दसद्ातं तया प्रश्नाचंी ईत्तर े देण्याचा प्रयतन करतो 

ज्यार्ा मार्कसावादी वगा द्दसद्ातं ईत्तर देउ शकत नाही. नव्या मार्कसावादी वगााची सकंल्पना 

द्दवसाव्या शतकात द्दवकद्दसत लार्ी अहे. नव मार्कसावादी वगााचा द्दसद्ातं खार्ीर् पैरू्ंवर 

द्दवचार करून समजू शकतो. 

 

ऄ. नव मार्कसावादी वगा सामाद्दजक सरंचना अद्दण समाजाच्या द्दवभाजनाशी सहमत अहे 

परतं  अध द्दनक द्दशक्षणामध्ये सामाद्दजक सरंचनेच्या बाधंणीसाठी जबाबदार ऄसणार े एक 

रचनातमक साधन म्हणून द्दशक्षणाची शक्ती देखीर् मानते. समाज हे स्थान द्दनद्दित 

करण्यासाठी द्दशक्षण ऄद्दधक प्रभावी अहे. शैक्षद्दणक पात्र व्यक्ती तयाच्या कौशल्यान सार 

नोकरी ठरवून सामाद्दजक रचनेत अपरे् स्थान द्दकंवा वगा द्दनवडण्यास ऄद्दधक सक्षम अहे. 

तयाम ळे नव मार्कसावादी वगा द्दसद्ातं समाजात स्थान द्दनद्दित करण्यासाठी ईतपादनापेक्षा 

द्दशक्षणार्ा ऄद्दधक महत्त्व देतो.      

 

ब. नव मार्कसावादी वगा समाजाच्या द्दवभाजनाच्या पारपंाररक मार्कसावादी सकंल्पनेशी सहमत 

अहे पण ब ज ाअ अद्दण सवाहारा या दोन द्दवभागांची व्याप्ती नाकारतो. नवीन मार्कसावादी 

वगााच्या मते ईतपादनाच्या द्दवद्दवध माध्यमामं ळे कामगारांचा एक नवीन वगा तयार लार्ा जो 

कामगार अद्दण भाडंवर्दार याचं्यामध्ये येत अहे. ते पात्र, स द्दशद्दक्षत अद्दण क शर् अहेत. 

व्यवस्थापक, प्रशासक, सेवा प रुष या वगाात येतात. ते कामगार अद्दण भाडंवर्दार याचं्यात 

अल्याम ळे तयानंा मध्यमवगीय नावाने ओळखरे् जाते. नवीन मध्यमवगााचा ईदय हा 

सामाद्दजक रचनेतीर् द्दवकासाचे सकेंत देखीर् देतो. यामध्ये नोकरशहा, द्दर्द्दपक, 

व्यवस्थापक, द्दशक्षक, डॉर्कटर, वकीर् आतयादी मोठ्या सखं्येने कायारत गटाचंा समावेश 

अहे. या नवीन वगाार्ा व्हाइट कॉर्र कामगार द्दकंवा ब्रॅ्क कोट कामगार म्हणूनही 

ओळखरे् जाते.    

 

क. नवीन मार्कसावादी वगा द्दसद्ातं समाजाचे ध्र वीकरण नाकारतो अद्दण सामाद्दजक 

एकत्रीकरणाचे समथान करतो. या तत्त्वान सार, अद्दथाक द्दक्रयाकर्ापाचं्या द्दवस्ताराम ळे 

कामगार वगाार्ा नोकरीच्या द्दवद्दवध संधी द्दमळतात, पररणामी कामगार एका वगाातून द सऱ्या 

वगााकडे जातो. ईदाहरणाथा कारखान्यात काम करणारा कामगार बकेँत मॅनेजरच्या नोकरीत 

जातो. तयाम ळे ध्र वीकरणाची प्रद्दक्रया होत नाही. सामाद्दजक गद्दतशीर्ता अध द्दनक 

समाजाचा ऄद्दवभाज्य भाग बनर्ी अहे. ऄशाप्रकार े सामाद्दजक गद्दतशीर्तेने कौट ंद्दबक 

व्यवसायात बदर् केर्ा कारण एक द्दपढीनतंर कोणताही सामाद्दजक वगा द्दस्थर राहत नाही. 

अध द्दनक समाजात एखादी व्यक्ती गद्दतमानता वरच्या द्ददशेने तसेच खार्च्या द्ददशेने अद्दण 

कधीकधी समान पातळीवर एकाच द्दपढीमध्ये अद्दण अंतर द्दपढीमध्ये पाहू शकते.     

 



   

 

अध द्दनक जगाच्या आद्दतहासातीर् वंद्दचताचं्या चळवळी 
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ड. नव मार्कसावादी वगााच्या मते कामगार वगा अद्दण भाडंवर्दार वगााच्या रचनातमक मागााने 

काम करण्याची द्दवरोधी द्दस्थती म्हणजे दोन्ही वगााची द्दस्थती ईतपादनात द्दनणाायक भूद्दमका 

बजावते अद्दण ती द्दस्थती व्याज, द्दशक्षण, कौशल्य, मार्मत्ता आतयादी द्वार े द्दनद्दित केर्ी 

जाते. 

 

आ. नव मार्कसावादी वगा देखीर् वगाात नसरे्ल्या सबंंधांना कायाप्रणार्ीमध्ये समाद्दवष्ट करतो 

अद्दण वगा समाजात पररवतान करतो. वगा नसरे्र्ा सबंंध म्हणजे वशं, द्दर्ंग, सम दाय आ.  

  

१०.७ नव मार्क स्वादी वगासची टीका 

 

नव मार्कसावादी वगााच्या सकंल्पनेकडे बघून समाधानाची भावना द्दमळते कारण ज्यानंा 

पारपंाररक मार्कसावादी वगााच्या द्दसद्ातंाची खात्री अहे ते मार्कसावादी द्दसद्ातंाचं्या नजरतूेन 

अध द्दनक समाजाच्या प्रश्नाचंी ईत्तर ेदेतीर्. परतं  अध द्दनक समाजाच्या न स टरे्ल्या प्रश्नांची 

ईत्तर ेदेण्यासाठी, नव मार्कसावादी वगा द्दसद्ातं पद्तशीर सशंोधनाद्दशवाय तयार केर्ा गेर्ा 

अहे ऄसे द्ददसते. ऄशा प्रकार े नव मार्कसावादी द्दसद्ातंावर मूळ मार्कसावादी द्दसद्ातंात 

फेरफार केल्याबिर् टीका केर्ी गेर्ी.    

 

नव मार्कसावादी वगा द्दसद्ातं प ढे वगा सघंषााच्या य द्दक्तवादावर नाकारर्ा गेर्ा अहे. नव 

मार्कसावादी वगा स चवतो की वगा सघंषा हा सामाद्दजक रचनेचा पररणाम अहे जो द्वदं्वातमक 

रषेेत माडंर्ा जातो. परतं  काही ऄभ्यासकासंाठी हे सामाद्दजक कायााचा पररणाम अहे. 

तथाद्दप अध द्दनक समाजाचे सामाद्दजक स्तरीकरण स्पष्ट करण्यासाठी नव मार्कसावादी वगा 

खूप प्रभावी अहे. वगााच्या दोन द्दवभागामंध्ये वाद न घार्ता नव मार्कसावाद सामाद्दजक 

वगीकरणात र्वद्दचकतेकडे ऄद्दधक ईदारता दशाद्दवतो म्हणूनच मध्यमवगीयांना दोन 

द्दवद्यमान वगााच्या चौकटीत सहज सामावून घेतो.  

 

आपर्ी प्रगती तपा्ा 

१. नव मार्कसावादी वगा द्दसद्ातंावर चचाा करा. 

 

१०.८ ्ाराांश 

 

हा वगा कार्ा मार्कसाच्या सामाद्दजक -अद्दथाक ऄभ्यासाची मध्यवती कल्पना अहे. वगााच्या 

सकंल्पनेतून तो भाडंवर्शाही समाजाच्या ऄडकरे्ल्या प्रश्नाचंी ईत्तर े देण्याचा प्रयतन 

करतो. तथाद्दप, मार्कसाच्या वगा द्दसद्ातंाने प्राम ख्याने सामाद्दजक रचना, सामाद्दजक चेतना, 

सामाद्दजक क्रातंी अद्दण वगा सघंषा स्पष्ट केर्ा अह.े तयाचंा ऄसा य द्दक्तवाद अहे की 

समाजाचा वगा घटक प्रभाद्दवत होतो अद्दण कधीकधी सरकारी समाज अद्दण ऄथाव्यवस्थेचे 

भद्दवतव्य ठरवतो.  

 



 

 

मार्कसावादी व नव-मार्कसावादी वगााची ओळख 
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मार्कसाच्या वगााचा द्दवकास नव मार्कसावादी वगााच्या द्दसद्ातंात द्ददसून येतो. हे म ळात नवीन 

मध्यमवगीय, सामाद्दजक जमवाजमव अद्दण भाडंवर्ी ईतपादनापेक्षा द्दशक्षणाच्या शे्रष्ठतेबिर् 

बोर्ते. 

  

१०.९ प्रश्न  

 

१.  मार्कसावादी वगा म्हणजे काय? वगा चेतना सामाद्दजक क्रातंी कशी अणेर्? 

२.   नवीन मध्यमवगीय अद्दण सामाद्दजक गद्दतशीर्तेच्या सदंभाात न  मार्कसावादी वगााचे 

वणान करा.  

३.   नव मार्कसावादी वगाातीर् द्दशक्षणाची भूद्दमका स्पष्ट करा. 

४.   मार्कसाच्या वगा द्दसद्ातंाचे दोष काय अहेत?  

  

१०.१० ्ांदभस  

 

१. ऄन पम सेन, भारतातीर् राज्य औद्योगीकरण अद्दण वगा द्दनद्दमाती: वसाहतवाद, 

ऄद्दवकद्दसत अद्दण द्दवकास यावर एक नवीन मार्कसावादी दृष्टीकोन, भारतातीर् रूटरे्ज 

र्ायब्ररी ससं्करण द्दब्रद्दटश, २०१७. 

२. राजू जे दास, मार्कसावादी र्कर्ास द्दथऄरी फॉर ऄ स्केद्दप्पटकर् वल्डा, हेमाकेट ब र्कस, 

२०१८ 

३. एररक ओद्दर्न राआट, द्दडबेट ऑन द र्कर्ासेस, वसो, र्ंडन १990  

४. एररक ओद्दर्न राइट (सपंाद्ददत), वगा द्दवेेषणासाठी दृद्दष्टकोन, कें द्दब्रज य द्दनव्हद्दसाटी 

पे्रस, २००९ 

५. ऄड्ँ्रयू ऄराटो, नव मार्कसावादापासून र्ोकशाही द्दसद्ातंापयांत, रूटरे्ज, र्ंडन 

२०१६. 

 

***** 
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११  
भारतातील कामगार चळवळीचे स्वरूप 

 

घटक रचना 

११.०  उद्दिष्ट    

११.१  प्रस्तावना 

११.२  कामगार चळवळीची व्याख्या आद्दण अथथ  

११.३ भारतातील भाांडवलशाहीची वाढ 

११.४ भारतातील कामगार चळवळीची वाढ 

११.५ स्वातांत्र्यपूवथ भारतातील कामगार चळवळ  

११.६  स्वतां  भारतातील कामगार चळवळ  

११.६  सा   श  

११.७  प्रश्न  

११.८  सांदभथ  

 

११.० उद्दिष्ट    

 

या प्रकरणामध्ये द्दवद्यार्थयाांना पढुील मदु्ध ेसमजून घेता येतील. 

१.  कामगार चळवळीचा अथथ समजून घेणे. 

२.  भारतातील कामगार चळवळीचे स्वरूप जाणून घेणे. 

३.  स्वातांत्र्यपूवथ आद्दण नांतरच्या भारतातील कामगार चळवळीच्या द्दवद्दवध टप्प्याांचे 

द्दवशे्लषण करणे.  

 

११.१ प्रस्तावना 

 

यरुोपमध्ये औद्योद्दगक क्ाांतीच्या काळात द्दवशेषतः इांग्लांडमध्ये १८ व्या आद्दण १९ व्या 

शतकाच्या सरुुवातीला कामगार चळवळ सरुू झाली. यानांतर इांग्लांडमध्ये हळूहळू 

औद्योद्दगक क्ाांती घडून आली व हळूहळू ती इतर यरुोपीय देशाांमध्ये पसरली. द्दिद्दटश 

सांसदेत इ. स. १८०८ मध्ये 'द्दकमान वेतन द्दवधेयक' अयशस्वी झाल्यामळेु सांघद्दटत 

कामगार चळवळीचा उगम झाला. यापूवी द्दिटनमध्ये कोणताही राजकीय गट द्दकां वा सांघटना 

अद्दस्तत्वात नव्हती. त्यामळेु कामगार चळवळीचे मूळ हे द्दिटनमध्ये होते. १९ व्या आद्दण 

२० व्या शतकात, यरुोपातील इतर देशाांमध्ये औद्योद्दगकीकरण झपाट्याने पसरले, पररणामी 

कामगार वगथ वाढला.  

 



 

 

भारतातील कामगार चळवळीचे स्वरूप 
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आद्दशया आद्दण आद्दिकेतील इांग्लांड व इतर साम्राज्यवादी देशाांच्या वसाहतींमध्ये औद्योद्दगक 

क्ाांतीचा प्रभाव सरुू झाला. भारतासारख्या वसाहतींमध्ये द्दवद्दवध उद्योगाांची स्थापना झाली. 

त्यामळेु असमान वगथ व्यवस्था द्दनमाथण झाली आद्दण त्यातून कामगार वगाथचा जन्म झाला. 

कामगाराांचे सामाद्दजक जीवन द्दवस्कळीत झाले. मालक द्दकां वा भाांडवलदार वगाथच्या शोषण 

धोरणामळेु मालक आद्दण मजूर याांच्यात सांघषथ सरुू झाला. त्यामळेु कामगाराांच्या हककाांचे 

रक्षण करण्यासाठी कामगार सांघटना अद्दस्तत्वात आली. कामगाराांच्या छोट्या गटाचे 

जनआांदोलनात रूपाांतर झाले. कामगार चळवळीचे उद्दिष्ट भाांडवलशाहीमध्ये कामगाराांच्या 

द्दहताचे सांरक्षण आद्दण बळकटीकरण करणे आद्दण भाांडवलशाहीची जागा पूणथपणे 

समाजवादाने घेणे हे होते. दरम्यानच्या काळात माकसथवादाचा यरुोप खांडातील कामगार 

चळवळींच्या उदयावर मोठा प्रभाव पडला. इ.स. १८६९ मध्ये समाजवादी राजकीय पक्षाांची 

स्थापना ही याच द्दवचाराांचा पररणाम होती. 

 

जरी कामगार चळवळीचा उगम भारतात इ.स. १८६० च्या दशकात झाला असला तरी, 

भारताच्या इद्दतहासातील पद्दहले कामगार आांदोलन इ.स. १८७५ मध्ये बॉम्बे(मुांबई) येथे 

झाले. ते एस. एस. बांगाली याांच्या नेततृ्वाखाली आयोद्दजत करण्यात आले होते. हे आांदोलन 

कामगाराांच्या, द्दवशेषतः मद्दहला आद्दण लहान मलुाांच्या दरुावस्थेवर आधाररत होते. द्दिद्दटश 

सरकारने आांदोलनाची गांभीर दखल घेऊन इ.स. १८७५ मध्ये पद्दहला कारखाना आयोग 

नेमला. त्यानांतर भारतात पद्दहला कारखाना कायदा इ.स. १८८१ मध्ये सांमत झाला. इ.स. 

१८९० मध्ये कामगार चळवळीचे प्रणेते नारायण मेघाजी लोखांडे याांनी बॉम्बे द्दमल हड्ँस 

असोद्दसएशन या नावाने भारतातील पद्दहली कामगार सांघटना स्थापन केली. त्याांनी स्थापन 

केलेली ही पद्दहली सांघद्दटत कामगार सांघटना होती. मुांबईतील द्दगरणी कामगाराांच्या हककाांचे 

रक्षण करण्यासाठी त्याांच्यात जागतृी द्दनमाथण करण्याचा त्याांचा हेतू स्पष्ट होता. 

Vcb12n1 

 

११.२ कामगार चळवळीची व्याख्या आद्दण अथथ  

 

कें द्दिज शब्दकोशामध्ये कामगार चळवळीचा अथथ चाांगल्या प्रकार ेपररभाद्दषत केला आहे. तो 

म्हणजे "कामगार लोकाांचा एक सांघद्दटत गट जो त्याांच्या हककाांचे सांरक्षण करण्यासाठी आद्दण 

त्याांच्या वेतन आद्दण कामाच्या पररद्दस्थतीत सधुारणा करण्यासाठी एकत्र येतो." या 

व्याख्येनसुार, कामगार चळवळीचा मखु्य हेतू होता की कोणत्याही सांस्थेतील कामगार द्दकां वा 

कमथचाऱयाांच्या मूलभूत हककाांचे सांरक्षण करा. मेररयम-वेबस्टर या दसुऱ या शब्दकोशाने 

कामगार चळवळीची व्याख्या खालीलप्रमाणे केली आहे: "कामगार सांघटनाांच्या माध्यमातून 

एकद्दत्रत कृती करून त्याांची आद्दथथक आद्दण सामाद्दजक द्दस्थती सधुारण्यासाठी कामगाराांचा 

सांघद्दटत प्रयत्न म्हणजे कामगार चळवळ होय." याचा अथथ मजरुाांची सामाद्दजक-आद्दथथक 

द्दस्थती सधुारण्यासाठी कामगार सांघटनाांद्वार ेएकद्दत्रत प्रयत्न आद्दण सामूद्दहक कृतीवर लक्ष 

कें द्दित करणे असा आहे. जर आपण समाजशास्त्रीय दृद्दष्टकोनातून कामगार चळवळीचा 

अभ्यास केला तर ती एक व्यापक सांकल्पना आहे, एक बहुआयामी सामाद्दजक द्दनद्दमथती 

आहे. जी समाजातील कायथ आद्दण उद्योगाच्या सामाद्दजक सांरचनाांमधून द्दनमाथण होते. 
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कामगार सांघटनाांचा मखु्य उिेश कामगार सांघटनाांचा आत्मा असलेल्या सामूद्दहक 

सौदेबाजीद्वार े कामगाराांना आद्दण त्याांच्या कुटुांबाांना अनकूुल कामाची पररद्दस्थती आद्दण 

सामाद्दजक-आद्दथथक लाभ व कल्याणकारी योजना द्दनमाथण करण्यासाठी, वाटाघाटीसाठी 

चाांगल्या सदु्दवधा आद्दण सामर्थयथ प्रदान करणे आहे. 

 

११.३ भारतातील भाांडवलशाहीची वाढ  

 

भारतात १९ व्या शतकात वसाहतवादी राजवटीत भाांडवलशाहीची सरुुवात झाली. ही 

सरुुवात रले्वे इ. मार्थ त केली गेली. कारण ते सरुुवातीचे उद्योग होते. १८३९ मध्ये आसाम 

टी कां पनीच्या नावाने चहा आद्दण कॉर्ी कां पन्या स्थापन करण्यात आल्या तर १८४० मध्ये 

दद्दक्षण भारतात कॉर्ीचे मळे सरुू झाले. १८५७ च्या उठावानांतर रले्वेचा द्दवस्तार सरुू 

झाला, ज्याला भाांडवलशाहीच्या द्दवकासासाठी अनकूुल वातावरण द्दमळाले. भारतातील 

उद्योग. मुांबई, कोलकाता आद्दण मिास सारखी भारतातील प्रमखु बांदर ेव शहर ेभारतातील 

भाांडवलशाही उद्योगाांची आधदु्दनक कें िे बनली आहेत. वसाहतींतील द्दनयमाने वाहतूक आद्दण 

कच्चा माल यावर लक्ष कें द्दित केले. ज ेप्रमखु उत्पादन आद्दण वाहतकुीसाठी उपयकु्त ठरू 

शकतात आद्दण तयार उत्पादन खलु्या बाजारात द्दवकण्यासाठी त्याच सेवाांचा वापर केला. 

त्यामळेु बांदर े व शहर े ही भाांडवलशाही अथथव्यवस्थेची कें िे बनली. त्यामळेु कामगार वगथ 

वाढला आद्दण कारखान्याांच्या मालकाांच्या अत्याचाराला बळी पडला. पररणामी त्याांच्यात 

सांघषथ सरुू झाला व कामगाराांच्या हककाांचे रक्षण करण्यासाठी तसेच त्याांचे मलुभूत हकक 

आद्दण उपजीद्दवकेच्या सदु्दवधा द्दमळवण्यासाठी कामगार सांघटनाांची स्थापना करण्यात 

आली. 

 

११.४ भारतातील कामगार चळवळीची वाढ  

 

भारतातील कामगार सांघटनाांची वाढ ही औद्योद्दगकीकरण आद्दण उद्योगातील मजरुाांची 

झपाट्याने झालेल्या वाढीचा पररणाम होता. अशा पररद्दस्थतीत उद्योग मालकाांचा मजरुाांकडे 

पाहण्याचा दृष्टीकोन जाचक होता, तो परुोगामी नव्हता. त्यामळेु मालक आद्दण कामगार वगथ 

द्दनमाथण झाला. हळूहळू दोन्ही वगाांमधील दरी झपाट्याने वाढत गेली ज्याचे रूपाांतर 

वगथसांघषाथत झाले. कालथ माकसथ या जमथन तत्ववेत्याने जगातील वगथसांघषाथच्या रचनेची उत्तम 

व्याख्या केली आहे.  

 

कालथ माकसथच्या मते, ‚समाजात दोन महत्त्वाचे वगथ होते, ते म्हणजे बजुुथआ आद्दण कामगार 

वगथ. भाांडवलदार वगथ नेहमीच भाांडवल आद्दण उत्पादन साधनाांवर द्दनयांत्रण ठेवतो आद्दण 

कामगार वगाथवर त्याच्या र्ायद्यासाठी द्दनयांत्रण ठेवतो. तर कामगार वगथ नेहमीच 

भाांडवलदाराांकडून अत्याचार आद्दण शोषण सहन करतो. त्यामळेु समाजातील या दोन्ही 

वगाांमधील दरी वाढत गेली आद्दण दोन्ही वगाांमध्ये सांघषथ सरुू झाला. ज्याला वगथसांघषथ 

म्हणतात‛. अशा प्रकारचा वगथसांघषथ जगभर आढळून येतो. भारतात या दोन वगाांमधील 

सांघषथ वेगवेगळ्या स्वरुपात आहे. ज्याला जातीगत शे्रणीबद्ध व्यवस्था म्हणून ओळखले 

जाते. या व्यवस्थेत भारतीय समाजातील उच्च जातीच्या लोकाांकडून अशा प्रकारच्या 
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शोषणावर द्दनयांत्रण ठेवले जाते. या शोषणाला खालच्या जातीचे लोक नेहमीच बळी पडतात. 

समान सांधी आद्दण समान अद्दधकार प्राप्त करण्यासाठी व कामगाराांच्या हककाांचे रक्षण 

करण्यासाठी कामगार सांघटना आवश्यक होत्या, म्हणून १९ व्या शतकाच्या शेवटी भारतात 

द्दवद्दवध कामगार सांघटना आद्दण सांस्था स्थापन झाल्या. भारतातील कामगार सांघटनाांच्या 

चळवळीच्या वाढीची सरुुवात नारायण मेघाजी लोखांडे याांनी मुांबई येथे केली. सध्या, समुार े

१ कोटी कामगाराांच्या सामूद्दहक सदस्यत्वासह १६००० पेक्षा अद्दधक कामगार सांघटना 

अद्दस्तत्वात आहेत. मजरुाांची ही सभासदत्वे भारतातील द्दवद्दवध उद्योगाांमध्ये सावथजद्दनक 

तसेच खाजगी के्षत्रातील अगदी लहान-उद्योगाांमध्येही उपलब्ध आहेत. कामाची अद्दनद्दितता, 

कमी वेतन, १२ ते १५ कामाचे तास, कामाची अस्वच्छ पररद्दस्थती, खराब राहणीमान, 

अपघात द्दकां वा मतृ्यूच्या घटनाांद्दवरूद्ध द्दवमा नाही, पेन्शन नाही, यासारख्या मजरुाांच्या अनेक 

समस्याांमळेु भारतातील कामगार सांघटनाांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली. कामगाराांच्या 

कुटुांबातील कमवते सदस्य कमी झाल्यानांतर कुटुांबातील सदस्याांच्या कल्याणासाठी 

कोणतीही तरतूद नाही. 

 

द्ददवसेंद्ददवस मजरुाांच्या समस्या वाढत गेल्याने त्याांच्यात रू्ट पडली. द्दगरणी मालकाांनी 

कामगाराांचे  वेगवेगळ्या स्वरूपात शोषण केले. वसाहतवादी सरकार मार्थ त कामगाराांच्या 

समस्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात होता पण तो कामगाराांसाठी समाधानकारक 

नव्हता. 

 

वसाहतवादी सरकारच्या काळात महात्मा रु्ले याांच्यासारख्या काही प्रमखु नेत्याांनी व 

त्याांचे सहकारी नारायण मेघाजी लोखांडे याांनी १८८० मध्ये सरुू झालेल्या 'द्ददनबांधू' या 

वतृ्तपत्रातून कामगाराांमध्ये जागतृी द्दनमाथण करण्यास सरुुवात केली. एन. एम. लोखांडे ह े

कामगाराांमध्ये अन्यायाद्दवरुद्ध लढण्यासाठी जागतृी द्दनमाथण करणार े महान परुुष होते. 

कामगाराांमधील एकजूट आद्दण जागरुकता यामळेु १८८२ ते १९०१ या काळात बॉम्बे लेबर 

यदु्दनयनने समुार े २६महत्त्वाचे सांप पकुारले होते. मजरुाांमध्ये जागतृी करून त्याांच्या 

शोषणाद्दवरुद्ध त्याांना सांघद्दटत करण्याचे एन. एम. लोखांडे याांचे कायथ कौतकुास्पद होते. 

ज्ञानोदय या वतृ्तपत्राद्वार े केलेल्या जनजागतृीमळेु नारायण मेघाजी लोखांडे याांची ताकद 

वाढली होती. 

 

एन. एम. लोखांडे ह े द्दगरणी मालक आद्दण शासनाकडे कामगाराांच्या प्रश्नाांचा सातत्याने 

पाठपरुावा  करत होते. पररणामी, सरकारने कामगाराांच्या हककाांचे सांरक्षण करण्यासाठी 

१८९२ मध्ये कारखाना कायदा पाररत केला. परांतू मुांबईतील काही द्दगरणी मालक 

कामगाराांना मूलभूत हकक देण्यास तयार नव्हते. द्दगरणी मालक द्दकां वा भाांडवलदाराांनी 

जाणीवपूवथक दलुथक्ष केलेले त्याांचे मूलभूत हकक द्दमळवण्यासाठी कामगाराांनी नाईलाजाने 

सांपाचा शस्त्र म्हणून वापर केला. १८८९ मध्ये एन. एम. लोखांडे याांनी टाटा द्दमल मालकाला 

मजरुाांच्या समस्याांबाबत आद्दण ते त्याांच्या मूलभूत हककाांपासून कसे वांद्दचत आहेत. तसेच 

कामगार सरुक्षा ही द्दगरणी मालकाांना त्याांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी कशी उपयकु्त ठरले हे 

समजावून साांद्दगतले. एन. एम. लोखांडे याांनी पढेु २४ एद्दप्रल १८९० रोजी महालक्ष्मी 

रसेकोसथवर समुार े १०,००० मजरुाांची बैठक बोलावली. त्या बैठकीत कामाच्या द्दठकाणी 

'रद्दववार' या साप्ताद्दहक सटु्टीचा एकजटुीने ठराव मांजूर करण्यात आला. एन. एम. लोखांडे 
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याांनी कामगार प्रश्नाांबाबत घेतलेला पढुाकार हा कामगाराांसाठी अद्दतशय समपथक होता, 

त्यामळेु नारायण मेघाजी लोखांडे याांचे नेततृ्व उदयास आले आद्दण ते कामगाराांचे नेते बनले. 

पररणामी, नांतर मुांबईच्या गव्हनथरने कारखाना कामगार आयोग नेमला ज्यामध्ये सोराबजी 

शहारपूरजी बांगाली आद्दण नारायण मेघाजी लोखांडे याांना मुांबईचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व देण्यात आले.  

आयोगाने त्याांचा अहवाल सादर केला आद्दण तो सरकारने स्वीकारला. ज्यामध्ये मद्दहला 

आद्दण बालमजरुीबिल काही सकारात्मक द्दशर्ारसी सचुवल्या आहेत. त्याांनी कामाच्या 

द्दठकाणी थोडी द्दवश्राांती द्ददली होती. मद्दहलाांसाठी कामाच्या द्दठकाणी कामाची वेळ द्दनद्दित 

करण्यात आली होती, ९ ते १४ वयोगटातील मद्दहला व मलेु द्दशक्षणापासून वांद्दचत राहू नयेत 

यासाठी ११ तास देण्यात आले होते. नारायण मेघाजी लोखांडे याांचे श्रद्दमकाांसाठी मोठे 

योगदान होते. त्याांनी भारतातील कामगार चळवळीचा पाया द्दनमाथण केला आहे. त्यामळेु 

नारायण मेघाजी लोखांडे हे भारतातील कामगार चळवळीचे प्रणेते म्हणून ओळखले जातात. 

त्याांच्या कायाथमळेु भारतात कामगार चळवळीची वाढ आद्दण द्दवकास सरुू झाला. 

 

आपली प्रगती तपासा: 

१. रॅ्कटरी लेबर कद्दमशनमध्ये कोणत्या भारतीय नेत्याांना प्रद्दतद्दनद्दधत्व देण्यात आले? 

 

११.४.१ १९२६ पूवीची कामगार चळवळ: 

१८९२ मध्ये कारखाना कायदा पाररत झाल्यानांतर कामगार चळवळीने जोर धरला आद्दण 

ती व्यवद्दस्थतपणे कायथ करू लागली व सांघद्दटत झाली. नारायण मेघाजी लोखांडे याांनी 

मुांबईतील द्दगरणी कामगाराांमध्ये जागतृी द्दनमाथण करण्यासाठी प्रचांड मेहनत घेतली होती. 

त्यामळेु द्दवद्दवध उद्योगधांद्याांमध्ये द्दवद्दवध सांघटना आद्दण छोट्या सांघटनाांनी पढेु येऊन 

त्याांच्या मूलभूत हककाांसाठी आवाज उठवला. अशा प्रकार,े मुांबई आद्दण कलकत्ता येथील 

कामगार चळवळींनी १९ व्या शतकाच्या शेवटी आद्दण २० व्या शतकाच्या सरुूवातीला 

त्याांच्या शोषणाच्या द्दवरोधात अनेक सांप पकुारले होते. १९०५ मध्ये बांगालच्या 

र्ाळणीनांतर स्वदेशी चळवळीने देशात अनकूुल वातावरण द्दनमाथण केले होते ज्यामळेु 

द्दवद्दवध उद्योगाांतील कामगार वगाथमध्ये अद्दधक जागरूकता द्दनमाथण होण्यास मदत झाली. 

भारतीय राष्ट्रीय कागेँ्रसचे वचथस्व असलेल्या नेत्याांनी स्वदेशी चळवळीत सद्दक्य सहभाग 

घेतला, बाळ गांगाधर द्दटळक याांच्या तरुुां गवासानांतर, १९०८ मध्ये द्दटळकाांच्या ६ वषाांच्या 

तरुुां गवासाच्या द्दवरोधात मजरुाांनी ६ द्ददवसाांचा सांप जाहीर केला. त्यामळेु मजरुाांची शक्ती 

द्ददवसेंद्ददवस वाद्दढस लागून ती जनचळवळ बनू लागली होती. 

 

११.४.२ भारतातील कामगार सांघटनाांचा उदय: 

पद्दहल्या महायदु्धानांतर कामगाराांच्या ज्वलांत प्रश्नाांच्या द्दवरोधात कामगार चळवळी पढेु 

आल्या, कमी वेतन, कामाचे दीघथ तास, कामाच्या द्दठकाणी अमानषु पररद्दस्थती, 

कमथचाऱयाांसाठी कल्याणकारी योजना नाहीत, कामगाराांच्या गांभीर अपघातानांतर सरुक्षा 

नाही. परांत ु द्दवद्दवध उद्योग आद्दण द्दगरणी मालकाांच्या सांघटना अशा सदु्दवधा सहजासहजी 

देण्यास तयार नव्हते. त्यामळेु द्दिद्दटश सरकारने १९११ मध्ये डॉ. द्दस्मथ कद्दमशनची 

द्दनयकु्ती केली होती. आयोगाने त्याांचा अहवाल सादर केला आद्दण कामगाराांच्या बाजूने वैध 

द्दशर्ारशी सचुवल्या होत्या. त्यामळेु कामगाराांचे काही प्रश्न मागी लागले. 

 



 

 

भारतातील कामगार चळवळीचे स्वरूप 
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कामगार चळवळीचा रोडमॅप ना. मो. लोखांडे याांनी सरुू केला होता. नारायण मल्हार जोशी 

याांनी कामगार सांघटना चळवळीला योग्य आकार द्ददला. १९०९ मध्ये गोपाळ कृष्ट्ण गोखले 

याांनी स्थापन केलेल्या सव्हांट्स ऑर् इांद्दडया सोसायटीशी ते जोडले गेले आद्दण १९११ 

मध्ये त्याांनी सोशल सद्दव्हथस लीग सरुू केली. कामगार नेते म्हणून, त्याांनी कामगाराांच्या 

समस्याांमध्ये रस घेण्यास सरुुवात केली आद्दण मुांबईमध्ये कामगार के्षत्रात कामगार कल्याण 

कें ि,े रात्रशाळा, वैद्यकीय कें िे आद्दण औद्योद्दगक वगथ सरुू केले. लाला लजपत राय याांच्या 

अध्यक्षतेखाली १९२१ मध्ये ऑल इांद्दडया रेड यदु्दनयन कागेँ्रसच्या स्थापनेत त्याांचा 

महत्वाचा सहभाग होता. त्याांनी १९२९ पयांत लाला लजपत राय याांचे सद्दचव म्हणून काम 

केले. त्याांच्या प्रयत्नाांमळेु, १९२६मध्ये द्दिद्दटश सरकारने रेड यदु्दनयन कायदा मांजूर केला. 

त्यामळेु कामगार सांघटनाांना या कायद्याांतगथत मान्यता द्दमळाली आद्दण त्या कायद्याने सरुद्दक्षत 

झाल्या. 

 

भारतात कामगार सांघटनाांचा उदय पद्दहल्या महायदु्धानांतर झाला. त्या आधी कामगार 

सांघद्दटत झाले होते व ते देशाच्या द्दवद्दवध भागाांतील द्दवद्दवध कामगार सांघटनाांशी सांबांद्दधत 

होते. 

 

यदु्धानांतरच्या काळात कामगार सांघटनाांच्या उदयास अनेक घटक कारणीभूत ठरले, त्यात 

प्रामखु्याने कामगाराांच्या वास्तद्दवक वेतनातील जीवनावश्यक वस्तूांच्या वाढत्या द्दकमती, 

औद्योद्दगक उत्पादनाांच्या मागणीत झालेली वाढ यामळेु भारतीय उद्योगाांचा द्दवस्तार झाला, 

गाांधीजींचे आवाहन, असहकार चळवळ, १९१७ ची रद्दशयन क्ाांती इत्यादी घटना 

भारतातील कामगार सांघटनाांच्या उदयाचे प्रमखु घटक होते. 

 

आपली प्रगती तपासा 

१. ऑल इांद्दडया रेड यदु्दनयन कागेँ्रसची स्थापना आद्दण कायथ साांगा? 

 

११.५ स्वातांत्र्यपूवथ भारतातील कामगार चळवळ  

 

या भागात भारतातील कामगार सांघटनाांची वाढ आद्दण द्दवकास व कामगाराांच्या 

कल्याणासाठी त्याांचे योगदान यावर चचाथ करूया. पद्दहले महायदु्ध १९१८ मध्ये सांपले, 

त्यानांतर भारतात कामगार सांघटनाांची द्दनद्दमथती सरुू झाली. मिास येथे १९१८ मध्ये 'द 

मिास लेबर यदु्दनयन' या नावाने पद्दहली कामगार सांघटना स्थापन झाली. डॉ. अॅनी बेझांट 

आद्दण राष्ट्रवादी श्री बी. पी. वाद्दडया या चळवळीशी सांबांद्दधत होते. या सांघटनेच्या 

जडणघडणीत त्याांचा मोलाचा वाटा होता. ही सांघटना मिास मधील कनाथटक आद्दण 

बद्दकां गहॅम द्दमल्सच्या कामगाराांचे नेततृ्व करत होती. जरी ती द्दगरणी कामगाराांसाठी स्थापन 

करण्यात आली होती तरी  र्ील्ड वकथ सथ देखील सरुुवातीच्या टप्प्यात या सांघटनेमध्ये 

सामील झाले होते. ही पद्दहली सांघद्दटत कामगार सांघटना होती जी सदस्याांच्या 

सदस्यत्वाच्या योगदानाच्या मदतीने कायथरत होती. सांघटनेने त्याांची माद्दसक सदस्य वगथणी 

म्हणून ०१ आणा ठरवला होता. याच काळात अहमदाबाद द्दगरणी कामगाराांनी भाववाढीची 

भरपाई म्हणून बोनससाठी आांदोलन सरुू केले. या आांदोलनाचे नेततृ्व  अनसुयाबेन 
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साराभाई या पद्दहल्या मद्दहला कामगार सांघटनेच्या नेत्या करत होत्या. त्या कामगाराांच्या 

प्रश्नाबाबत महात्मा गाांधी याांच्याशी सांपकाथत होत्या. द्दगरणी कामगाराांच्या वैध मागण्याांना 

पाद्दठांबा देण्यासाठी त्याांनी महात्मा गाांधींना अहमदाबादला भेट देण्याची द्दवनांती केली. 

त्यानसुार महात्मा गाांधींनी अहमदाबादला भेट देऊन द्दगरणी कामगाराांच्या बाजूने उभे राहून 

कामगाराांना ३५ टकके बोनस द्दमळावा, अशी मागणीही केली. परांत ु द्दगरणी मालकाांनी 

मजरुाांची मागणी नाकारली. त्यामळेु गाांधीजींनी कामगाराांसाठी शाांततेने सांप पकुारला आद्दण 

लवादाचे तत्व मान्य केले पाद्दहजे असा आग्रह धरला. कामगाराांच्या प्रश्नासाठी गाांधींजींनी 

स्वतः उपोषण केले. शेवटी, द्दगरणी मालकाांनी लवाद स्वीकारला आद्दण तडजोड म्हणून 

लवादाने त्याांच्या वेतनात २७.५ टकके वाढ करण्याची द्दशर्ारस केली. अनसुयाबेन 

साराभाई याांचा सांघषथ कामगार सांघटनेच्या इद्दतहासात अद्दद्वतीय होता. अनसुयाबेन 

साराभाई त्याांच्या हककाांसाठी आद्दण सवथ लोकाांसाठी लढणाऱया म्हणून अनेक 

भारतीयाांसमोर आदशथ होत्या.  

 

अशा प्रकार े कामगार सांघटना खूप मजबूत होत गेल्या आद्दण या चळवळीने वेग घेतला. 

१९२० पयांत, कामगाराांच्या हककाांचे सांरक्षण करण्यासाठी द्दवद्दवध द्दठकाणी अनेक कामगार 

सांघटना स्थापन करण्यात आल्या. या कालावधीत भारतात २५०,००० सदस्य 

असलेल्या समुार े १२५ यदु्दनयन्सची स्थापना करण्यात आली. सवथ कामगार सांघटनाांचे 

स्वरूप अगदी वेगळे होते, काही यदु्दनयन्स खूप लहान होत्या आद्दण तात्परुत्या स्वरुपात 

कायथरत होत्या आद्दण कामगाराांचे प्रश्न सोडद्दवण्यास त्या र्ारशा सक्षम नव्हत्या, त्याांच्या 

कायथपद्धतीत ससुांगतताही नव्हती. बहुतेक यदु्दनयन द्दनयद्दमत सदस्यत्व जमा करू शकल्या 

नव्हत्या. त्यामळेु त्या काळात कामगाराांच्या हककाांचे रक्षण, कल्याण, सरुद्दक्षतता व 

कायदेशीर लढा देण्यासाठी राष्ट्रीय सांघटना द्दनमाथण होणे आवश्यक होते. त्यानसुार १९२० 

मध्ये ' ऑल इांद्दडया रेड यदु्दनयन कागेँ्रस (AITUC) ची स्थापना बी. जी. द्दटळक, एन. एम. 

जोशी, बी.पी. वाद्दडया, द्ददवाण चमनलाल, लाला लजपत राय, जोसेर् बाद्दप्टस्टा, 

मोतीलाल नेहरू, द्दवठ्ठलभाई पटेल आद्दण अनेक भारतीय नेत्याांच्या प्रयत्नातून झाली. लाला 

लजपत राय ह ेAITUC चे पद्दहले अध्यक्ष झाले तर जोसेर् बाद्दप्टस्टा हे AITUC चे पद्दहले 

उपाध्यक्ष झाले आद्दण एन. एम. जोशी ह ेAITUC चे पद्दहले सद्दचव होते. भारतीय राष्ट्रीय 

कागेँ्रसच्या सहकायाथने राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन झालेली ही पद्दहली सांघद्दटत रेड यदु्दनयन 

होती, अल्पावधीतच AITUC ला कामगार आद्दण इतर सांघटनाांकडून मोठा पाद्दठांबा 

द्दमळाला. AITUC शी १०७ यदु्दनयन सांलग्न होत्या. ही सांघटना १९२९ मध्ये सांघटनेत 

रु्टपडेपयांत कायम होती. 

 

मुांबई, कलकत्ता, मिास, कानपूर, अहमदाबाद इत्यादी प्रगत औद्योद्दगक कें िाांवर AITUC 

खूप मजबूत होती. सांपूणथ भारतभर कामगाराांनी अनेक सांप पकुारले होते. कापूस, ज्यूट 

टेकसटाइल, रले्वे, जहाजबाांधणी, लोह आद्दण पोलाद, पोस्ट आद्दण टेलीग्रार् हे सांघटन खूप 

मजबूत होते. 

 

भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने, भारतातील कामगार चळवळीच्या के्षत्रातील सवाथत 

महत्त्वाची घटना म्हणजे कम्यदु्दनस्ट पक्षाचा उदय. १९१७ मधील रद्दशयन क्ाांतीनांतर, कालथ 
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माकसथ आद्दण लेद्दनन याांच्या द्दवचारसरणीचा प्रभाव भारतीय कामगार चळवळ आद्दण त्याांच्या 

नेत्याांवर पडला. 

 

पढेु, १९२० मध्ये भारतीय कम्यदु्दनस्ट पाटी (CPI) च्या स्थापनेत त्याचे प्रद्दतद्दबांब द्ददसून 

आले. एम. एन. रॉय हे CPI च्या स्थापनेमागे असलेली शक्ती होते. CPI च्या स्थापनेनांतर, 

कम्यदु्दनस्ट नेते भारतातील कामगार चळवळीत सद्दक्य झाले. 

 

कम्यदु्दनस्ट नेत्याांनी मुांबई आद्दण कोलकाता येथील कापूस व ज्यूट द्दमलमध्ये काम करणाऱया 

मजरुाांवर लक्ष कें द्दित केले. कामगार चळवळीत डाव्या नेत्याांचे वचथस्व स्वातांत्र्यपूवथ आद्दण 

नांतरच्या काळात होते. परांत ु १९९१ नांतर जागद्दतकीकरण आद्दण खाजगीकरण सरुु 

झाल्यामळेु हळूहळू त्याांचा प्रभाव कमी होत गेला. १९२८-२९ मध्ये, कम्यदु्दनस्ट नेत्याांना 

AITUC मध्ये द्दकरकोळ बहुमत द्दमळू शकले, त्याचा पररणाम नागपूर येथे एआयटीयूसीच्या 

१० व्या अद्दधवेशनात द्ददसून आला, ज्यामध्ये ते जवाहरलाल नेहरू याांच्या 

अध्यक्षतेखालील या अद्दधवेशनात रॉयल कद्दमशनवर बद्दहष्ट्कार टाकण्याचा ठराव मांजूर करू 

शकले. म्हणून, AITUC ने १९२९ मध्ये ILO पासून पथृककरणाची मागणी केल्यामुळे 

साम्राज्यवादाच्या द्दवरोधात लीगशी सांलग्नता द्दनमाथण केली. ज्येष्ठ  सधुारणावादी नेते एन. 

एम. जोशी, द्ददवाण चमनलाल, व्ही. व्ही. द्दगरी, आद्दण बी. द्दशवाराव याांना या हालचाली 

पचवता आल्या नाहीत आद्दण त्याांनी ९५ हजाराांहून अद्दधक सदस्य असलेल्या ३० 

सांघटनाांसह AITUC सोडली आद्दण 'इांद्दडयन रे्डरशेन ऑर् रेड यदु्दन न’ नावाची नवीन 

सांघटना स्थापन केली. त्याांनी (IFTU) ही सांघटना स्थापन केली. कामगाराांच्या राष्ट्रीय 

सांघटनेत ही उभी रू्ट होती. १९३१ मध्ये राष्ट्रवादी आद्दण कम्यदु्दनस्ट नेत्याांमध्ये मतभेद 

झाल्यामळेु कामगार सांघटनेत आणखी एक रू्ट पडली. कम्यदु्दनस्ट नेत्याांनी महात्मा गाांधी 

आद्दण गोलमेज पररषदेवर कठोर टीका केली द्दजथे कागेँ्रस सहभागी झाली होती. असा प्रकार 

अनेकवेळा समोर आला आद्दण त्यामळेु यदु्दनयनमध्ये आणखी एक रू्ट पडली. कम्यदु्दनस्ट 

नेत्याांच्या गटाने 'रडे रेड यदु्दनयन कागेँ्रस' (RTUC) नावाने एक नवीन कामगार सांघटना 

स्थापन केली. १९३१ मध्ये, कामगार सांघटनाांचे तीन राष्ट्रीय महासांघ अद्दस्तत्वात होते. 

AITUC, IFTU आद्दण RTUC. 

 

११.५.१ टे्रड युद्दनयन कायदा १९२६: 

देशातील कामगार सांघटना आद्दण कामगार सांघटना याांच्या सांघषाथचे र्द्दलत म्हणजे द्दिद्दटश 

सरकारने रेड यदु्दनयन कायदा १९२६पास केला. या कायद्याने कामगार सांघटनाांना एक 

सांवैधाद्दनक सांरक्षण प्रदान केले होते. जे कामगाराांच्या हककाांचे कल्याण आद्दण सांरक्षणासाठी 

केले गेले होते. या कायद्यात कामगार सांघटनाांची अद्दधकृत नोंदणी, द्दनयमन, र्ायदे आद्दण 

कामगार सांघटनाांना भाांडवलदार आद्दण सरकार याांच्याद्दवरुद्ध त्याांच्या हककाांसाठी 

लढण्यासाठी सांरक्षण देण्याची तरतूद आहे. रेड यदु्दनयन कायदा १९२६पास झाल्यानांतर, 

या कायद्याांतगथत नोंदणीकृत कामगार सांघटनाांची सांख्या आद्दण मजरुाांचे सदस्यत्वही वाढले. 

या कायद्याांतगथत नोंदणीकृत कामगार सांघटनेच्या सांरक्षणासाठी हा कायदा आजही 

अद्दस्तत्वात आहे. भारतीय स्वातांत्र्यानांतर या कायद्यात २०१९ मध्ये सधुारणा करण्यात 

आली आहे. 
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११.५.२ डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर आद्दण भारतीय कामगार चळवळ: 

डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर हे आधदु्दनक भारताच्या इद्दतहासातील प्रमखु, बहुआयामी 

नेत्याांपैकी एक होते. देशाच्या सामाद्दजक-आद्दथथक आद्दण राजकीय द्दवकासात त्याांची भूद्दमका 

महत्त्वपूणथ तर योगदान उत्कृष्ट आहे. कामगार नेते म्हणून त्याांनी अनेक कामगार समस्या 

सोडवल्या आहेत आद्दण कामगाराांमध्ये चेतना द्दनमाथण केली आहे. आपल्या वैज्ञाद्दनक 

दृद्दष्टकोन, कामगार जाणीव आद्दण भारतीय कामगार चळवळीला बळकटी देण्याच्या महान 

दृष्टीच्या बळावर त्याांनी भारतीय समाजातील उपेद्दक्षत वगाथच्या उत्थानासाठी द्दस्थर, प्रभावी 

आद्दण लोकशाही सांवैधाद्दनक पद्धतींचा अवलांब केला.  

 

डॉ. आांबेडकराांनी कामगार वगाथच्या उत्थानासाठी द्दवद्दवध के्षत्राांमध्ये मोठे योगदान द्ददले. 

गोलमेज पररषदेत, त्याांनी राहणीमान, मजरुी, योग्य कामाची पररद्दस्थती आद्दण कू्र 

जमीनदार आद्दण भाांडवलदाराांच्या तावडीतून भारतीय मजूर आद्दण शेतकऱ याांची मकु्तता 

यासाठी प्रयत्न केले. डॉ. आांबेडकर हे एक व्यावहाररक नेते होते जे नेहमी कामगार आद्दण 

शेतकऱ याांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकशाही मागाथवर द्दवाास ठेवतात, म्हणूनच त्याांनी 

कामगार, शेतकरी, गरीब भाडेकरू, शेतकरी याांच्या प्रश्नाांवर लक्ष कें द्दित करून ते 

सोडद्दवण्यासाठी १९३६ मध्ये 'स्वतांत्र मजूर पक्ष' स्थापन केला. डॉ. आांबेडकराांच्या 

नेततृ्वाखालील स्वतांत्र मजूर पक्षाला भारतीय जनतेचा मोठा प्रद्दतसाद द्दमळत होता, 

पररणामी १९३७ च्या मतदानात त्याांच्या पक्षाला मुांबई द्दवधानसभेत १७ पैकी १५ जागा 

द्दजांकून मोठे यश द्दमळाले. कोकणातील खोती प्रथेद्दवरुद्ध त्याांचा सततचा लढा उल्लेखनीय 

होता. त्याांनी १९३७ मध्ये कोकणातील खोती प्रथा रि करून कोकणातील गरीब 

शेतकऱयाांना न्याय देण्यासाठी सरकारला भाग पडले. त्याांनी १९३७ मधील औद्योद्दगक 

द्दववाद द्दवधेयकालाही द्दवरोध केला कारण त्यामळेु कामगाराांचा सांप करण्याचा अद्दधकार 

काढून घेण्यात आला होता. डॉ. आांबेडकर १९१९ पासून सातत्याने दद्दलताांच्या प्रश्नाांवर 

लक्ष कें द्दित करत होते आद्दण १९३७ च्या द्दनवडणकुीत त्याांनी आपले जन नेततृ्व द्दसद्ध 

केले. त्यामळेु त्याांच्या उत्कृष्ट कामाांना शासनाकडून गौरद्दवण्यात आले. १९४२ मध्ये, 

कामगार आद्दण शेतकऱ याांच्या समस्याांबिलचे त्याांचे सखोल ज्ञान सावथद्दत्रकपणे मान्य केले 

गेले आद्दण १९४२ ते १९४६पयांत व्हॉईसरॉयच्या कायथकारी पररषदेत कामगार सदस्य 

म्हणून त्याांची द्दनयकु्ती झाली. तो एक अत्यांत द्दनणाथयक काळ होता, दसुर ेमहायदु्ध चालू होते. 

सांपूणथ जग महायदु्धात प्रत्यक्ष द्दकां वा अप्रत्यक्षपणे सहभागी झाले होते. यावेळी डॉ. आांबेडकर 

भारतीय मजरुाांना मागथदशथन करत होते. व्हाईसरॉयच्या कायथकारी पररषदेत कामगार मांत्री या 

नात्याने त्याांनी सरकारच्या कामगार धोरणाच्या मूलभूत सांरचनेचा पाया घालून कामगार 

कल्याणासाठी उपाययोजना सरुू केल्या. त्याांनी नोव्हेंबर १९४३ मध्ये इांद्दडयन रेड यदु्दनयन 

(सधुारणा) द्दवधेयक सादर केले, ज्याने मालकाांना कामगार सांघटना मान्य करण्यास भाग 

पाडले. कामगार मांत्री म्हणून डॉ. आांबेडकराांचे आणखी एक उल्लेखनीय योगदान, त्याांनी 

'औद्योद्दगक शाांतता' राखण्यासाठी पढुाकार घेतला आह,े त्याांनी प्रत्येक प्राांतात सरकारचे 

प्रद्दतद्दनधी,       च              कामगाराांचे प्रद्दतद्दनधी, याांचा समावेश असलेल्या 

'द्दत्रपक्षीय' कामगार पररषदेच्या गरजेवर भर द्ददला. कमथचाऱ याांचे प्रद्दतद्दनधी कामगार 

समस्याांवर चचाथ करून त्याांचे द्दनराकरण करण्यासाठी, औद्योद्दगक शाांतता सदु्दनद्दित 

करण्यासाठी, शद्दक्तशाली यांत्रणा द्दवकद्दसत करण्यासाठी. लोकप्रद्दतद्दनधींना एकत्र आणून 

समस्या सोडवण्याचा हा एक उत्तम उपक्म होता. 
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त्याांनी मद्दहलाांच्या समस्याांवरही लक्ष कें द्दित केले आद्दण त्याांना माततृ्व लाभ, समान वेतन, 

ठरद्दवक कामाचे तास, जीवन द्दवमा आद्दण अनेक कल्याणकारी योजना द्ददल्या. डॉ. 

आांबेडकर हे मखु्य नेत्याांपैकी एक होते. ज्याांनी कामगार धोरण तयार केले आद्दण द्दसांचन 

आद्दण उजाथ के्षत्राच्या मूलभूत द्दवकासावर लक्ष कें द्दित केले, ज्यामळेु राष्ट्रीय द्दवकासासाठी 

मदत झाली. शेवटी, ते श्रमाद्दवषयी आपले द्दवचार व्यक्त करतात, "कामाची केवळ न्याय्य 

पररद्दस्थती द्दमळवण्यातच श्रम समाधानी नाही, तर श्रमाला जीवनाची न्याय्य पररद्दस्थती हवी 

आहे‛. 

 

आपली प्रगती तपासा: 

१. द्दिटीश सरकारने रेड यदु्दनयन कायदा केव्हा पास केला? 

 

११.६ स्वातांत्र्योत्तर काळातील कामगार चळवळ  

 

भारतीय स्वातांत्र्यापूवी कामगार चळवळ र्ोर्ावत होती. नारायण मेघाजी लोखांडे, एन. एम. 

जोशी, एम. एन. रॉय, बी. जी. द्दटळक, बी. पी. वाद्दडया, लाला लजपत राय, डॉ. आांबेडकर, 

व्ही. व्ही. द्दगरी इत्यादी अनेक द्ददग्गज नेत्याांनी चळवळीला योग्य आकार द्ददला. पद्दहल्या 

महायदु्धानांतर ही चळवळ लोकद्दप्रय झाली आद्दण सांद्दवधाद्दनक बनली. रेड यदु्दनयन कायदा 

१९२६ अांतगथत सांरक्षण. १९२९ मध्ये काही वैचाररक समस्याांमळेु यदु्दनयनमध्ये उभी रू्ट 

पडली. कामगार सांघटनेचे सवाथत महत्त्वाचे वैद्दशष््टय म्हणजे ऐकय हे होते. परांत ु कामगार 

वगाथच्या एकात्मतेत रू्ट पडल्यानांतर ती रु्टली, नांतर ती कामगार सांघटना चळवळीतील 

सवाथत उल्लेखनीय प्रवतृ्ती बनली. 

 

ऑल इांद्दडया रेड यदु्दनयन कागेँ्रस (AITUC) हा कामगार सांघटनाांचा पद्दहला राष्ट्रीय महासांघ 

होता. परांत ु या महासांघात राष्ट्रवादी आद्दण कम्यदु्दनस्ट द्दवचारसरणींमधील रॉयल 

कद्दमशनवरील वैचाररक मदुद््याांवरून दोन मोठे द्दवभाजन झाले होते. ज्याची चचाथ आधीच 

करण्यात आली आहे. तथाद्दप, १९३९ मध्ये, IFTU ने AITUC या मूळ सांस्थेमध्ये द्दवलीन 

होण्याचा द्दनणथय घेतला. वसाहतवादी काळात, कम्यदु्दनस्टाांनी एआयटीयूसीच्या कामगार 

वगाथवर द्दनयांत्रण ठेवले होते. परांत ुभारतीय स्वातांत्र्याच्या तीन मद्दहन्याांपूवी कागेँ्रसने AITUC 

व कम्यदु्दनस्ट वर पकड ठेवण्याचा द्दनणथय घेतला, म्हणून त्याांनी मे १९४७ मध्ये 'इांद्दडयन 

नॅशनल रेड यदु्दनयन कागेँ्रस (INTUC)' या नावाने आणखी एक कामगार सांघटना स्थापन 

केली. INTUC चे सांस्थापक खांडूभाई देसाई हे होते. 

 

भारतीय स्वातांत्र्यानांतर, द्दवद्दवध राजकीय पक्ष पढेु आले आद्दण त्याांनी प्रादेद्दशक स्तरावर 

कामगाराांना आकद्दषथत करण्यासाठी त्याांच्या कामगार सांघटना स्थापन केल्या. 

 

प्रजा सोशाद्दलस्ट पाटी (PSP) ने आपली रेड यदु्दनयन आघाडी स्थापन केली होती जी 

द्दबगर कम्यदु्दनस्ट आद्दण द्दबगर कागेँ्रस रेड यदु्दनयन्सना आकद्दषथत करले. अशा प्रकार,े 'द द्दहांदू 

मजदूर पांचायत'(एच.एम.पी.) ची स्थापना २९ द्दडसेंबर १९४८ रोजी झाली. आर. एस. 

रुईकर यदु्दनयनचे पद्दहले अध्यक्ष म्हणून तर अशोक मेहता सरद्दचटणीस म्हणून द्दनवडून 



   

 

आधदु्दनक जगाच्या इद्दतहासातील वांद्दचताांच्या चळवळी 

136 

आले. हे नेते पद्दिम बांगालमधील प्रद्दसद्ध कामगार नेते एम. एन. रॉय याांच्यापासून पे्रररत 

झाले होते. द्दहांदू मजदूर पांचायत (एच. एम. पी.) सोबत, इतर अनेक सांघटना १९४९ मध्ये 

'द्दहांदू मजदूर सभा' (एच. एम. एस.) नावाच्या नवीन महासांघात द्दवलीन झाल्या. नांतर 

१९५२ मध्ये, आर. एस. पी. ने यनुायटेड रेड यदु्दनयन कागेँ्रस या नावाने त्याांचा महासांघ 

स्थापन करण्याचा द्दनणथय घेतला.. १९५५ मध्ये, भारतीय जनसांघ या राजकीय पक्षाने २३ 

जलैु १९५५ रोजी 'भारतीय मजदूर सांघ' या नावाने त्याांचे रेड यदु्दनयन कें ि स्थापन केले. 

दत्तोपांत ठेंगडी ह े 'भारतीय मजदूर सांघ'(BMS) चे सांस्थापक होते. १९६५ मध्ये प्रजा 

सोशाद्दलस्ट पाटी तोडून जॉजथ र्नाांद्दडस याांच्या नेततृ्वाखाली 'सांयकु्त सोशद्दलस्ट पाटी' 

१९६४ या नावाने नवीन पक्ष स्थापन केला. पढेु, जॉजथ र्नाांद्दडस एक महत्त्वाचे राजकीय 

व्यक्ती तसेच कामगार नेते बनले, त्याांच्या नेततृ्वाखाली रेल्वे सांप यशस्वीपणे आयोद्दजत 

केला गेला. तथाद्दप, १९७० च्या सरुुवातीपयांत, सवाथत महत्त्वाच्या कामगार सांघटना 

INTUC, AITUC आद्दण HMS या होत्या. १९६२ हे वषथ पनु्हा भारतीय राजकारणाला 

कलाटणी देणार ेठरले. द्दचनी आक्मकतेच्या प्रभावाखाली कम्यदु्दनस्ट चळवळीचे द्दवभाजन 

झाले आद्दण १९६४ मध्ये ज्योती बसू याांच्या नेततृ्वाखाली 'कम्यदु्दनस्ट पाटी ऑर् इांद्दडया' 

(माकसथवादी) या नावाने एक नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्यात आला, इलामकुलम 

मनककल शांकरन नांबूद्ददरीपाद हे ई. एम. एस. हरद्दकशन या नावाने प्रद्दसद्ध होते. पद्दिम 

बांगाल आद्दण केरळमध्ये कम्यदु्दनस्टाांचा गड होता, द्दसांग सरुजीत आद्दण इतर AITUC आद्दण 

CITU १९७० च्या दशकापयांत मोठ्या कामगार सांघटनाांचे नेततृ्व करत होते. रे्डरशेन 

ऑर् रेड यदु्दनयनमधील द्दवभाजन १९२९ मध्ये सरुू झाले आद्दण ते समकालीन 

भारतामध्ये अद्दस्तत्वात आहे.  

 

पण १९७० च्या दशकानांतर कामगार सांघटनाांची पररद्दस्थती बदलली आद्दण अनेक 

प्रादेद्दशक राजकीय पक्ष कामगाराांच्या प्रश्नाांना बगल देत अद्दस्तत्वात आले. त्यामळेु कामगार 

वगथ राष्ट्रीय आद्दण प्रादेद्दशक पक्षाांमध्ये द्दवभागला गेला. 

 

प्रादेद्दशक राजकीय वचथस्व प्रद्दक्या ताद्दमळनाडू राज्यात सरुू झाली द्दजथे िद्दवड मुनेत्र 

कळघम (डी.एम.के.) ने १९६७ मध्ये राज्य सरकार स्थापन केले. 

 

आपली प्रगती तपासा: 

१. ऑल इांद्दडया रेड यदु्दनयन कागेँ्रसमध्ये रू्ट कधी पडली? 

 

 

११.६.१ मुांबईतील कामगार चळवळ: 

मुांबईत एन. एम. लोखांडे याांच्या नेततृ्वाखाली पद्दहली कामगार सांघटना स्थापन झाली, 

त्याांच्या सक्षम नेततृ्वाखाली कामगार चळवळीचा पाया रचला पण पढेु ते इतराांसाठी 

पे्ररणास्थान ठरले. त्यामळेु एन. एम. लोखांडे याांच्या द्दनधनानांतरही मुांबईने कामगार 

चळवळीला खांबीर नेततृ्व द्ददले आहे. न. म. जोशी, श्रीपाद अमतृ डाांगे, द्दमरजकर, कॉमे्रड 

शामराव परुळेकर, कॉमे्रड रणद्ददवे ते डॉ. दाता सामांत ह े कामगाराांचे कणखर नेते होते. 

ज्याांनी चळवळीसाठी आपले आयषु्ट्य वेचले. याद्दशवाय काही समाजवादी उल्लेखनीय 

नेत्याांनीही कामगार चळवळीच्या के्षत्रात आपले नेततृ्व द्दसद्ध केले. लोकशाहीर अण्णाभाऊ 
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साठे, शाहीर अमर शेख, एस.एम. जोशी, प्रबोधनकार ठाकर,े आचायथ अते्र, अद्दहल्या 

राांगणेकर, इत्याद्दद नेते होते ज्याांनी केवळ कामगाराांसाठी काम केले नाही तर मराठी 

भाद्दषकाांसाठी, मुांबईसह स्वतांत्र राज्यासाठी 'सांयकु्त महाराष्ट्र चळवळ' सरुू केली.  

 

महाराष्ट्रात, महाराष्ट्रीयाांच्या हककाांचे रक्षण करण्यासाठी बाळासाहेब ठाकर ेयाांनी १९ जून 

१९६७ रोजी मुांबई येथे 'द्दशवसेना' या नावाने राजकीय पक्षाची स्थापना केली. बाळासाहेब 

ठाकर े याांच्या खांबीर नेततृ्वाखाली द्दशवसेना अद्दधक लोकद्दप्रय झाली. मुांबई आद्दण 

महाराष्ट्रातील बहुताांश महाराष्ट्रीय कायथकते आद्दण सवथसामान्य जनता द्दशवसेनेकडे 

आकद्दषथत झाली. त्यामळेु मुांबई हा द्दशवसेनेचा बालेद्दकल्ला बनला. बहुताांश द्दगरणी कामगार 

आद्दण सवथसामान्य मराठी जनता ही या राजकीय पक्षाचा कणा होता. कामगाराांच्या 

रक्षणासाठी व त्याांच्या द्दहतासाठी बाळासाहेब ठाकर े याांनी ‘भारतीय कामगार सेना’ या 

नावाने कामगार सांघटना स्थापन केली. कामगाराांचे सेनापती दत्ताजी साळवी हे 'भारतीय 

कामगार सेने' चे सांस्थापक अध्यक्ष होते. पढेु रमाकाांत मोर े आद्दण सूयथकाांत महाद्दडक या 

सांघटनेचे अध्यक्ष झाले आद्दण या दोघाांनीही त्याांच्या मूळ राजकीय पक्षाला मदत करणाऱया 

सांस्थेला भककम नेततृ्व द्ददले.  

 

वसाहतीच्या काळात मुांबई आद्दण कलकत्ता ही कामगार सांघटनाांची महत्त्वाची कें िे होती पण 

स्वातांत्र्यानांतर कामगार सांघटनाांसाठी मजबूत नेततृ्व दोन्ही प्रमखु शहराांमधून पढेु आले 

नाही. स्वातांत्र्योत्तर काळात १९७० च्या मध्यापयांत, द्दवद्दवध सामाद्दजक गटाांमध्ये एक 

समान भावना होती की देशात, राष्ट्रीय आद्दण प्रादेद्दशक स्तरावर द्दवद्दवध राजकीय पक्षाांनी 

कामगार सांघटनाांवर द्दनयांत्रण ठेवण्यास सरुुवात केली. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापली 

कामगार सांघटना स्थापन केली. ज्याद्वार ेत्याांनी कामगार आद्दण सामान्य जनतेला सांघद्दटत 

करून सांबांद्दधत राज्यात आपली राजकीय सत्ता स्थापन केली. याद्दशवाय काही महत्त्वाच्या 

द्दबगर-राजकीय कामगार सांघटनाांनी औद्योद्दगक आद्दण सेवा के्षत्रात भककम नेततृ्व द्ददले होते. 

दत्ता सामांत, ए. के. रॉय, शांकर गहुा द्दनयोगी, इला भट्ट, वद्दकां ग वमेुन्स र्ोरम, चेन्नई, सेल्र् 

एम्प्लॉयड वमेुन्स असोद्दसएशन, गजुरात, सोसायटी र्ॉर टेकनॉलॉजी अडँ डेव्हलपमेंट, 

द्दहमाचल प्रदेश, अमा सांघटना, ओररसा, केरळ द्ददनेश बीडी, केरळ, कच पत्र काश्मीर, 

पांचायत, महाराष्ट्र. या स्वतांत्र यदु्दनयन्स आहेत ज्या कामगार समस्या सोडवत आहेत आद्दण 

देशातील द्दवद्दवध उद्योगाांमधील कामगाराांच्या हककाांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 

 

'महाराष्ट्र द्दगरणी कामगार यदु्दनयन' (MGKU) च्या डॉ. दाता सामांत याांच्या नेततृ्वाखाली 

१९८० च्या दशकात देशात काही उल्लेखनीय सांप झाले, द्दवशेषत: मुांबईतील कापड 

उद्योगात आद्दण १९७४ मध्ये INTUC वगळता मखु्य कामगार सांघटनाांशी सांलग्न 

असलेल्या रले्वे कामगाराांनी. देशव्यापी सांप आयोद्दजत केला. सांपामळेु रले्वे वाहतूक ठप्प 

झाली होती. सरकारने त्यामळेु सांप मोडण्याचा प्रयत्न केला होता; पररणामी कामगार सांप 

सरुू ठेवू शकले नाहीत. पढेु, १९७५-७७ मध्ये कागेँ्रसच्या नेततृ्वाखालील सरकारने देशात 

आणीबाणी लागू केली आद्दण कामगाराांच्या सांपावर आळा घालण्यासाठी उपाययोजना 

केल्या. 
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आपली प्रगती तपासा:  

१. भारतातील कामगार चळवळीचे जनक म्हणून कोणाला ओळखले जाते? 

 

११.७ साराांश  
 

स्वातांत्र्यपूवथ आद्दण स्वातांत्र्योत्तर भारतातील कामगार चळवळीच्या वाटचालीचा अभ्यास 

करताना असे द्ददसून येते की चळवळीने कामगाराांना सांरक्षण द्ददले आहे आद्दण द्दवद्दवध 

उद्योगाांमधील कामगाराांचे प्रमखु प्रश्न सोडद्दवण्याचा प्रयत्न केला आह.े परांतू आद्दथथक 

सधुारणाांसाठी भारतात १९९१ मध्ये Liberalization, Privatization and 

Globalization (LPG) धोरण आणल्यानांतर. भाांडवलदार वगाथने नव-उदारमतवादी 

सधुारणाांचा कायथक्म सरुू केला. ज्यामध्ये सांप बेकायदेशीर ठरवणे आद्दण यदु्दनयनची शक्ती 

कमकुवत करणे इ. गोष्टींचा समावेश होता.  यामळेु भारतातील कामगार चळवळीसाठी 

उदारीकरण, खाजगीकरण आद्दण जागद्दतकीकरण धोरण सवाथत हाद्दनकारक मानले गेले. 
 

११.८ प्रश्न  
 

१. भारतात कामगार सांघटनाांचा उदय का आद्दण कसा झाला? 

२.  एन.एम. लोखांडे याांना भारतातील कामगार चळवळीचे जनक म्हणून का ओळखले 

जाते? स्पष्ट करा. 

३.  भारतीय कामगार चळवळीतील AITUC च्या योगदानाचे द्दवशे्लषण करा. 

४.  भारतातील कामगार चळवळीतील डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांचे योगदानाचा आढावा 

घ्या? 

५.  स्वातांत्र्योत्तर भारतातील कामगार चळवळीच्या बदलत्या सांरचनेचे वणथन करा? 
 

११.९ सांदभथ  
 

 

१. मून, वसांत (सांपाद्ददत), (१९९१), डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर: लेखन आद्दण भाषणे, 

खांड-१०, पद्दहली आवतृ्ती, महाराष्ट्र शासन, मुांबई, (१९९१). 

२.  पापोला, टी. एस., पी. द्दसन्हा, सीएस वेंकट रत्नम आद्दण जी. बटरवीड (एड्स.), लेबर 

अडँ यदु्दनयन्स इन अ पीररयड ऑर् राांद्दझशन, िेडररक एबटथ  द्दस्टर्टांग, द्ददल्ली येथे 

रोजगार, वाढ आद्दण श्रमाांचे सामाद्दजक सांरक्षण,(१९९ ४). 

३.  रामास्वामी इ. ए., कामगार चेतना आद्दण रेड यदु्दनयन प्रद्दतसाद, ऑकसर्डथ 

यदु्दनव्हद्दसथटी पे्रस, द्ददल्ली, (१९८७). 

४. रवेरी  सी., द रेड यदु्दनयन मूव्हमेंट इन इांद्दडया, ओररएांट लागँमन, हैदराबाद(१९५८) 

५. मॉररस एम. डी., द इमजथन्स ऑर् इांद्दडयन लेबर इन इांद्दडया: अ स्टडी ऑर् बॉम्बे 

कॉटन द्दमल्स, १८५ ४-१९ ४७, ऑकसर्डथ , यदु्दनव्हद्दसथटी पे्रस, बॉम्बे, (१९६५). 

६. कदम मनोहर, भारतीय कामगार चळवळीचे जनक: नारायण मेघाजी लोखांडे, अक्षर 

प्रकाशन, बॉम्बे. 

***** 
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आदि तयाांच्या सांघषााचे स्वरूप  

घटक      

१२.०  ईद्दिष्ट    

१२.१  प्रस्तावना 

१२.२  भारतातील जमाती  

१२.३  स्वातंत्र्यपूवव काळातील अद्ददवासी सघंषावचे स्वरूप 

१२.४ स्वातंत्र्यपूवव काळातील अद्ददवासी सघंषावची कारणे 

१२.५  स्वातंत्रोत्तर र काळातील अद्ददवासी सघंषव           

१२.६  साराशं  

१२.७  प्रश्न  

१२.८  सदंभव  

 

१२.० उदिष्ट    

 

१. भारतीय अद्ददवासी जमातींचा अढावा घेणे. 

२. अद्ददवासींच्या सघंषावची कारणे जाणून घेणे. 

३. अद्ददवासी सघंषावचे स्वरूप समजून घेणे. 

४. भारतातील काही महत्वाच्या अद्ददवासी सघंषााचा अढावा घेणे.  

 

१२.१ प्रस्तावना 

 

भारत हा द्दवद्दवध मानवी सासं्कृद्दतक समूह ऄसलेला देश अहे. अद्ददवासी समाज हा या 

द्दवशाल द्दवद्दवधतेतील सवावत महत्वाचा द्दवभाग अहे. भारतात अद्ददवासींची लोकसखं्या 

भारताच्या एकूण लोकसखं्येच्या ८.५% आतकी अहे. जी लक्षात घेण्याआतकी कमी अह े

तरीही त्याचंा समदृ्ध सासं्कृद्दतक वारसा त्यानंा भारतीय लोकसखं्येत द्दवशेष स्थान देतो. 

ऐद्दतहाद्दसक दृद्दष्टकोनातून ते भारताचे सरुुवातीचे रद्दहवासी मानले जातात. ज ेबाह्य जगाचा 

अपल्या जीवनात कमीत कमी हस्तके्षप व्हावा म्हणून ईच्च डोंगर, घनदाट जगंल 

यासंारख्या भौगोद्दलकदृष््टया दगुवम व द्दभन्न भागात राहत होते.  मकु्त पक्ष्याप्रमाणे अद्ददवासी 

समदुायांनी ऄद्दलप्ततेची द्दस्थती कायम ठेवली परतूं वसाहतीच्या काळात त्याचं्या जीवन 

अद्दण ससं्कृतीला तडा गेला. द्दिद्दटश भारताचा आद्दतहास अद्ददवासींच्या जोरदार द्दवद्रोहानंी 

अद्दण द्दिटीश राजवटी द्दवरुद्धच्या प्रद्दतकाराने ओतप्रत भरलेला अहे. स्वातंत्र्यानतंरही 

त्यानंी थोड्या वेगळ्या पद्धतीने जल, जगंल, जमीन अद्दण ससं्कृतीसाठी अपला सघंषव 

चालू ठेवला. सदरील पेपर स्वातंत्र्यपूवव अद्दण स्वातंत्र्य काळातील अद्ददवासींच्या सघंषाववर 
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अधाररत अहे. या पेपरचा मखु्य द्दवषय म्हणजे अद्ददवासींच्या सघंषावसाठी जबाबदार 

ऄसलेले घटक अद्दण वैद्दशष््टयाचंी चचाव करणे. या पेपरमध्ये अद्ददवासी भारताचा समपवक 

अढावा घेण्यात अला अहे. 

 

१२.२ भारतातील आदिवासी जमाती  

 

भारताची लोकसखं्या ही ऄनेक जाती, जमाती व समाज द्दमळून बनली अहे.  भारत हा 

प्रामखु्याने बाह्य जगाशी त्याच्या ऐद्दतहाद्दसक परस्परसवंादामळेु (अक्रमण, व्यापार, धमव , 

स्थलातंर, ईपद्दनवेश) आ. जवळ अला अहे. जागद्दतकीकरणामळेु वैद्दवध्यपूणव लोकसखं्या 

ऄसलेल्या जगातील कोणत्याही परुोगामी देशाप्रमाणे पररणाम झाला अहे. या सदंभावत 

भारतातील अद्ददवासी जमाती प्राचीन काळात त्याचंी वस्ती शोधतात. तथाद्दप, त्याचंा 

आद्दतहास ऄत्यतं ऄस्पष्ट अह.े परतूं भाषाशास्त्रानसुार अद्ददवासींनी भारतात दोन मागाानी 

प्रवेश केला ऄसावा. एक म्हणजे भारताच्या इशान्य भागातून तर दसुरा भारताच्या ईत्तर र 

पद्दिम भागातून. भौगोद्दलकदृष््टया, ते द्दवस्ततृ प्रादेद्दशक के्षत्रात अढळतात. त्याचं्या 

भौगोद्दलक वस्तींचे चार भौगोद्दलक के्षत्रामंध्ये वगीकरण करता येते.  ईदा.  

(ऄ) इशान्य के्षत्र 

(ब) पद्दिम के्षत्र 

(क) मध्य के्षत्र 

(ड) दद्दक्षण के्षत्र 

 

अद्ददवासी जमातींची लोकसखं्या कमी ऄसली तरी त्याचं्यात ससं्कृतीक द्दवद्दवधता अहे जी 

त्याचंी भाषा अद्दण वशं प्रद्दतद्दबंद्दबत करते. भाद्दषकदृष््टया, ते ऑस्रो-एद्दशयाद्दटक, द्रद्दवड व 

द्दतबेटो-द्दचनी भाषेतील अहेत. रामचदं्र गहुा याचं्या मते, भारतातील अद्ददवासी जमाती 

नेग्रीटो, प्रोटो ऑस्रेलॉआड, मंगोलॉआड, पॅलीओ मंगोलॉआड, नॉद्दडवक द्दकंवा आंडो-अयवन ऄशा 

द्दवद्दवध वादं्दशक गटाशंी सबंंद्दधत अहते. त्याचा एक भाग, ते द्दशकार, ऄन्न गोळा करणे, 

मासेमारी, मजूरी, पशपुालन अद्दण शेतीशी सबंद्दधत द्दवद्दवध व्यवसायामंध्ये गुतंलेले अहेत. 

ऄनेक सदु्दशद्दक्षत अद्ददवासी लोक सरकारी सेवा अद्दण व्यवसाय के्षत्राकडे वळले अहेत.  

 

अद्ददवासींना त्याचं्या पूववजाकंडून समदृ्ध ससं्कृतीक वारसा लाभला अहे. त्याचंी ऄतलुनीय 

ससं्कृती त्याचं्या ऄन्न सवयी, द्दनवासस्थान, पोशाख, ऄलंकार, धमव , दतंकथा, सण, द्दवधी, 

समारभं, गाणी, नतृ्य, द्दशक्षण व्यवस्था, द्दवरता अद्दण ईत्स्फूतवता आत्यादींमध्ये द्ददसून येते. 

दसुरीकडे त्याचंी मागासलेली सामाद्दजक व अद्दथवक द्दस्थती हा सरकारसाठी द्दचतेंचा द्दवषय 

अहे. म्हणून, स्वातंत्र्यानतंर त्यानंा मखु्य प्रवाहात अणण्यासाठी त्यांच्या प्रश्नाचंा सखोल 

ऄभ्यास करण्यात अला. भारताचे पद्दहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे अद्ददवासींच्या 

प्रश्नावंर गभंीरपणे द्दवचार करत होते. शोषकापंासून अद्ददवासींना सरंक्षण द्यावे ऄसे त्याचें 

मत होते. त्याच वेळी अद्ददवासींच्या समाज अद्दण ससं्कृतीत काय सुदंर, मंत्रमगु्ध अहेत 

याचे रक्षण करण्यासाठीही त्यांनी यदु्दक्तवाद केला होता.  

 



 

 

२० व्या शतकातील  भारतीय अद्ददवासी जमाती अद्दण 

त्यांच्या संघषावचे स्वरूप  
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स्वातंत्र्यानतंर नेहरंूच्या पाच तत्वाचं्या (पंचशील तत्वे) प्रभावाखाली सदं्दवधान सभेने 

अद्ददवासींच्या सरुके्षसाठी काही ईपाय केले. अद्ददवासी लोकानंा ऄद्दधक चांगल्या प्रकार े

प्रवेश द्दमळावा म्हणून त्यानंा नोंदणीकृत व सूचीबद्ध केले गेले. यानतंर त्यानंा ऄद्दधकृतपणे 

ऄनसूुद्दचत जमाती म्हणून संबोधले गेले. १९५० च्या राज्यघटनेच्या अदेशानसुार १४ 

राज्यामंध्ये स्थाद्दयक झालेल्या २१२ जमातींना ऄनसूुद्दचत जमाती म्हणून घोद्दषत केले. 

भारतीय सदं्दवधानाच्या ऄनचु्छेद ३४२ मध्ये ऄनसूुद्दचत जमाती म्हणजे कोण ऄसेल हे 

पररभाद्दषत केले अहे. भारतातील अद्ददवासी जमातींना भारतीय सदं्दवधानाने राजकीय, 

सासं्कृद्दतक, शैक्षद्दणक, अद्दथवक अद्दण रोजगाराशी सबंंद्दधत सरुक्षा प्रदान केली अहे. 

सदं्दवधानाची ५ अद्दण ६ ऄनसूुची द्दवशेषतः अद्ददवासी लोकाचं्या सरंक्षणासाठी लागू 

करण्यात अलेली अहे. त्याचाच एक भाग म्हणून, अज राज्य अद्दण कें द्र सरकारकडून 

ऄनेक द्दवकास कायवक्रम अद्दण योजना अद्ददवासी कल्याणासाठी चालवल्या जातात. द्दवशेष 

म्हणजे, ही सवव सरकारी सरंक्षणात्मक धोरणे अद्दण द्दनयोजन ऄनेकदा पूणव होत नाही अद्दण 

अद्ददवासी लोकाचं्या प्रत्येक मागणीची पूतवता करत नाही. पररणामी, राजकीय स्वायत्तर ता, 

अद्दथवक न्याय, सासं्कृद्दतक ओळख अद्दण वेगळे राज्य यासंारख्या कारणामंळेु त्याचंा 

अंदोलन, ऄसतंोष अद्दण सरकारद्दवरोधात सघंषव झाल्याचे द्ददसून येते.  

 

१२.३ स्वातांत्र्यपूवा काळातील आदिवासी सांघषााचे स्वरूप 

 

भारतात द्दिटीश राजवटीच्या प्रारभंामळेु जीवनाच्या प्रत्येक के्षत्रात खूप ऄनपेद्दक्षत बदल 

झाले. नवीन प्रशासकीय व्यवस्थेने पारपंाररक शासकीय यतं्रणेला छेद द्ददला. बाहेरील 

जगापासून ऄद्दलप्त राहणाऱ्या अद्ददवासी लोकसंख्येलाही या प्रचडं लाटेने सोडले नाही, 

ऄगदी द्दिटीश वसाहतीपूवीच्या राज्यकत्याानीही अद्ददवासी के्षत्राला नेहमीच त्याचं्या 

राज्यापासून दूर ठेवले द्दकंवा त्याचं्या कायावत कमीत कमी रस दाखवला. परतूं द्दिटीश 

राजवटीने भारतीय समाजव्यवस्थेवर द्दवपररत पररणाम केला. अद्ददवासी भागात हा सघंषव 

ऄद्दधक तीव्र झाला. द्दिद्दटश राजवटीपूवी अद्ददवासी कधीही बाहेरील लोकाचं्या थेट सपंकावत 

अले नाहीत द्दकंवा बाहेरील राज्यकते व आतर लोकानंी त्याचं्या जीवनात थेट हस्तके्षप केला 

नाही. दसुर े म्हणज,े त्याचंी जीवनशैली ईववररत भारतीय लोकसखं्येपेक्षा लक्षणीय द्दभन्न 

होती, पररणामी बाह्य जग त्यांना परके अद्दण ऄपररद्दचत वाटू लागले. द्दतसर,े जबरदस्तीने, 

प्रचडं हस्तके्षपामळेु त्याचं्या सामाद्दजक-सासं्कृद्दतक अद्दण अद्दथवक जडन-घडणीमध्ये 

ऄचानक झालेल्या बदलामंळेु त्याचं्यात प्रचडं ऄसतंोष, चीड अद्दण द्दनराशा द्दनमावण झाली. 

पररणामी, द्दवद्रोहाची माद्दलका सरुू होण्यापूवी द्दिद्दटशानंी अद्ददवासी भागात प्रवेश केला 

नाही. अद्ददवासींच्या संघषावबिल द्दचत्तर वेधक गोष्ट म्हणजे हा सघंषव भारतातील अद्ददवासी 

वचवस्व ऄसलेल्या सवव भागातं झाला. 

 

स्वातंत्र्यपूवव काळातील भारतातील अद्ददवासी सघंषव  खालील मदुद््याचं्या अधार े स्पष्ट 

करता येइल. 
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१. िडपशाहीची कठोर कृती:  

भारताच्या अद्ददवासी सघंषावत द्दिद्दटश राजवटीने मोठ्या प्रमाणात दडपशाही केली. 

अद्ददवासींच्या सघंषावचा प्रद्दतकार करण्यासाठी द्दिटीशानंी ऄटक, लढाइ, ऄनैद्दतक 

मागाापयात द्दशक्षा, द्दनदवयी हत्या, लूट आ. मागााचा ऄवलंब केला. 

 

२. सांघषााची मांि गती: 

सघंषावची मंद गती हे सूद्दचत करते की अद्ददवासी सघंषव एकाचवेळी कधीच सरुू झाला नाही. 

अद्ददवासींनी प्रात्यद्दक्षक, हलके यदु्दक्तवाद, ऄद्दनच्छा आत्यादींद्वार े सबंंद्दधत ऄद्दधकाऱ्यापंयात 

अपला ऄसतंोष पोहचवण्याचा प्रत्येक सभंाव्य मागव वापरला. अद्ददवासी ईठावाला 

ऄनेकदा द्दहसंक वळण लागले. ज्यामध्ये अद्ददवासींनी ऄत्याचारींची शासनकत्यााची हत्या 

केली व घर ेजाळली. 

 

३. बैठका, सल्लामसलत आदि चचाा:  

प्रत्येक अद्ददवासी सघंषावमागे अद्ददवासी समाजातील ज्येष्ठ लोकाचंी समंती ऄसते. सघंषव  

नेहमीच समाजाचे नेते, वडीलधा    लोकाशंी सल्लामसलत केल्यानतंर सरुू केला गेला. 

समाज मेळावा, गपु्त बैठक, पंचायत चचाव आ. सघंषव सरुू करण्यापूवी ऄपररहायवपणे के    

जाणा    काही गोष्टी अहेत.    

 

४. नेता दकां वा नेतयाांच्या प्रभावाखाली सांघषा: 

भारतातील अद्ददवासी सघंषव  एखाद्या नेत्याने द्दकंवा नेत्यानंी सघंटीत केल्याची ईदाहरणे 

सापडतात. काही नेत्याचं्या नेततृ्वाखाली अद्ददवासी सघंषावची मोहीम राबवली गेली. जे नेते 

समाजात प्रभावी होते त्यांच्या नेततृ्वाखाली हा सघंषव केला गेला. ज्या नेत्याकडे अधदु्दनक 

काळासारखा नेता बनवण्याची योजना नव्हती परतूं पररद्दस्थतीची जाणीव, अंतररक आच्छा 

व ऄंतपे्ररणा होती. भारतातील ऄनेक अद्ददवासी सघंषव त्याच्या नेत्याच्या नावाने ओळखले 

जातात. अपण ऄनेक नेत्याचें द्दवचाराचंा ऄभ्यास करू शकतो ज्यानंी सघंषव यशस्वी 

करण्याची जबाबदारी घेतली.    

 

५. सांघषा फक्त मूळ क्षेत्रापतरता मयाादित नव्हता: 

भारताच्या अद्ददवासी संघषावचे सवावत महत्वाचे वैद्दशष््टय म्हणजे त्याचे व्यापक के्षत्र होय. 

द्दिटीश राजवटीत अतापयात नोंदवलेल्या कोणत्याही सघंषावचे हे एक महत्वपूणव वैद्दशष््टय 

अहे. कारण सघंषव के्षत्राचे नसलेले बंधन त्यांच्या सवव बंधतु्वाच्या भावनापेंक्षा त्याचंी एकता 

अद्दण सहकायव दशववते. जगंलातील अगीप्रमाणे बंड पसरल्याच्या घटनांनी अद्ददवासी 

सघंषावचा आद्दतहास भरलेला  अहे. गजुरातच्या देवी चळवळीचे ईदाहरण घ्या ज्याने दद्दक्षण 

गजुरातमधील सवव अद्ददवासी भागानंा वेठीस धरले.  

 

६. मजबूत समाजाची भावना: 

आतर सघंषााप्रमाणे अद्ददवासी सघंषव प्रचडं समाद्दजक ऐक्याची भावना दशववतो. जल, जगंल 

अद्दण जमीनीवर त्यांचे वद्दडलोपाद्दजवत ऄद्दधकार द्दटकवण्यासाठी त्यानंी लढा द्ददला. ते 

त्याचं्या नैद्दतक मूल्यासंाठी देखील सघंषव करतात. म्हणूनच त्यानंी जमीनदार, सावकार, 

सरजंामी सरदाराचंा द्दवरोध केला, कारण अद्ददवासी त्यांना त्याचं्या सासं्कृद्दतक रूढी 



 

 

२० व्या शतकातील  भारतीय अद्ददवासी जमाती अद्दण 
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परपंराचंा शतू्र मानतात. त्याचंी ऄशी भावना होती की या लोकामंळेुच त्याचं्या जीवनात सवव 

प्रकारचे दःुख येत अहे.      

 

१२.४ स्वातांत्र्यपूवा काळातील आदिवासी सांघषााची कारिे 

 

स्वातंत्र्यपूवव काळातील अद्ददवासींच्या लढ्याला कोणतेही एकमेव कारण जबाबदार नाही. 

अद्ददवासी सघंषावची कारणे दोन प्रकारात द्दवभागली जाउ शकतात. एक बाह्य अद्दण दसुरी 

म्हणजे ऄंतगवत करणे होत. अद्ददवासी संघषावच्या कारणांवर चचाव करण्यापूवी ऄनेक 

द्दपढ्यापंासून ऄद्दलप्त राहणाऱ्या जमातींच्या द्दवशेष सासं्कृद्दतक पार्श्वभूमीबिल लक्षात घेतले 

पाद्दहजे. अद्ददवासी केवळ ऄशा वातावरणातच राहत नव्हते तर त्यानंी स्वेच्छेने अपले 

ऄद्दलप्त जीवन कायम ठेवले होते. पररणामी, बाह्य हस्तके्षपामळेु ज्या अद्ददवासींना 

मकु्तजीवन जगण्याची सवय होती त्यानंा गदुमरल्यासारखे वातावरण द्दनमावण झाले. यात 

काही शकंा नाही की अद्ददवासींच्या सघंषावसाठी त्यांचे स्वातंत्र्य द्दटकवून ठेवण्यासाठी 

ऄसलेली द्दनष्ठा ही द्दिद्दटशानंी केलेल्या छळाआंतकीच जबाबदार होती. अद्ददवासींच्या 

रक्तातील वीरता त्याचं्या द्दवद्रोहाचा एक घटक ऄसू शकतो. अद्ददवासींच्या या ऄंतद्दनवद्दहत 

अवेगानंा अद्ददवासी सघंषावची ऄंतगवत कारणे मानली जातात.   

 

तथाद्दप, अद्ददवासी सघंषावच्या घटनासंाठी द्दिद्दटशाचंी अद्दथवक धोरणे ही सवावत मोठा घटक 

म्हणून जबाबदार होती. हे लक्षात ठेवले पाद्दहजे की द्दिद्दटश प्रशासनाच्या हिीत अद्ददवासी 

भागाचें द्दवलीनीकरण प्रामखु्याने दोन कारणामंळेु सरुू झाले अहे. एक म्हणजे वन अद्दण 

खद्दनज स्त्रोतासंारख्या अद्ददवासी भागात नैसद्दगवक ससंाधनाचंी द्दवपलुता हे अह.े मध्य 

प्रदेश, छत्तर ीसगड, ओद्दडशा अद्दण झारखडं या अद्ददवासी पट््यानंा त्याचं्या नैसद्दगवक 

ससंाधनासंाठी लक्ष्य केले गेले.  दसुर ेकारण अद्ददवासी भागांचे धोरणात्मक स्थान. द्दिटीश 

वसाहतीचा सववदूरपयात द्दवस्तार करण्यासाठी इशान्य भारताचे स्थान राजनैद्दतकदृष््टया 

महत्त्वाचे होते. त्याचप्रमाणे झारखडंमध्ये मराठा अंदोलनावर लक्ष ठेवण्याच्या गरजेमळेु 

द्दिद्दटश हस्तके्षप झाला. जमीन परकेपणा, स्थलातंर अद्दण बाहेरील लोकाचंा बंदोबस्त, 

सामाद्दजक-अद्दथवक अद्दण सासं्कृद्दतक शोषण, ही आतर कारणे अहेत ज्यामळेु अद्ददवासी 

बंड पेटले.     

 

१२.५ स्वातांत्र्यपूवा काळातील प्रमतख आदिवासी उठाव      

 

अद्ददवासी सघंषव हा भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामाचा प्रणेता म्हणून ओळखला जातो. 

भारतीय आद्दतहासात अद्ददवासींच्या संघषावला द्दवशेष स्थान अहे, ते द्दिद्दटश 

राजवटीद्दवरोधातील पद्दहले प्रद्दतकार होते. अद्ददवासी सघंषावने प्रचडं शौयव, एकता, 

स्वाद्दभमान अद्दण धैयव दाखवले. जरी सघंषव कधीच ऄद्दधक काळ चालू राद्दहला नाही अद्दण 

ऄन्यायकारक मागावने ऄल्पावधीत दडपला गेला गेला तरी द्दिद्दटश सरकारला या ईठावांनी 

जोरदार सदंेश द्ददला की अद्ददवासी साधे अद्दण सामान्य जीवन जगत ऄसले तरी ते शूर 

अद्दण पराक्रमी अहेत. 
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२० व्या शतकात झालेल्या प्रमखु अद्ददवासी सघंषााचे थोडक्यात वणवन येथे अले अह,े 

तथाद्दप, द्दिद्दटश राजवटीच्या सरुुवातीपासून अद्ददवासी द्दवद्रोह नोंदवले गेले अहेत. 

स्वातंत्र्यपूवव काळात अद्ददवासींच्या संघषााचा हेतू जल, जगंल अद्दण जमीनीवरील हक्क, 

स्वतंत्र राज्य अद्दण सामाद्दजक व धाद्दमवक सधुारणा सरुद्दक्षत करण्यापयात मयावद्ददत होते.  

 

१. भूमकाल आांिोलन: 

छत्तर ीसगढ राज्यात अद्ददवासी द्दिटीश राजवटीच्या प्रारभंापासून त्याचं्या सासं्कृद्दतक, रूढी 

अद्दण सामाद्दजक व्यवस्थेवर बाहेरील लोकाचं्या हल्ल्यामळेु ऄसमाधानी होते. त्यानंी 

सातत्याने द्दवरोध केला अद्दण वेळोवेळी जमीनदार, सावकार अद्दण द्दिद्दटश ऄद्दधकारी 

याचं्याद्दवरुद्ध बंड केले. भूमकाल चळवळ ही बस्तरच्या अद्ददवासी बंडांची सरुूवात अहे. 

एकूण ४६ प्रशासकीय अद्ददवासी द्दवभाग (परगना) यानंी सयंकु्तपणे १९१० साली बंड केले 

होते. हे बंड त्याचं्या जद्दमनी, ससं्कृती अद्दण समाजाच्या सरंक्षणासाठी सरुू करण्यात अले 

होते.   

 

२. दबरसा मतांडा आांिोलन: 

भारताच्या आद्दतहासातील सवव अद्ददवासी चळवळींमध्ये द्दबरसा मुंडा चळवळ ऄपवादात्मक 

अहे कारण ही चळवळ द्दिद्दटश राजवटीद्दवरुद्ध ईठाव तसेच सामाद्दजक अद्दण धाद्दमवक 

सधुारणांसाठी ओळखली जाते. द्दबरसा मुंडा नावाच्या प्रभावी नेत्याच्या नेततृ्वाखाली 

अद्ददवासींनी बंड केले. मुडंा जमातीतील सामाद्दजक अद्दण धाद्दमवक सधुारणामंध्ये ऄभूतपूवव 

योगदानामळेु ते नतंर भगवान द्दबरसा म्हणून प्रद्दसद्ध झाले. सन १८९५ मध्ये मुंडा 

समदुायाने जद्दमनी बळकावणे अद्दण शोषणाद्दवरुद्ध अवाज ईठवला जो १९०१ पयात चालू 

होता. या भागात बाहेरील लोकानंी केलेल्या स्थलातंरामळेु मुंडाची पारपंाररक जमीन 

व्यवस्था सकंटात सापडली होती. त्याचं्या भागात ते प्रथम नागररक होते परतं ु हळूहळू 

जमीनदार, व्यापारी, सावकार आत्यादींच्या हाती त्याचंी जमीन जाउन त्यानंी जद्दमनीची 

मालकी गमावली.  

 

३. ताना भगत चळवळ: 

देश चळवळीच्या अगीत होरपळून द्दनघत ऄसताना झारखडं राज्यात हे अंदोलन झाले. ही 

चळवळ मळुात एक धाद्दमवक सधुारणा होती जी १९२१ मध्ये ओरावं या अद्ददवसी 

जमातीतील सतं जत्रा भगत अद्दण तरुरया भगत यानंी सरुू केली होती. ही चळवळ ओरावं 

जमातीतील धाद्दमवक नेत्याचं्या पनुरुज्जीवनवादी द्दवचारानंी पे्रररत होती ज्यानंी त्याचं्या 

समाजातील काही वाइट प्रथांमध्ये सधुारणा करण्याचा प्रयत्न केला. ताना भगत चळवळ 

गाधंीवादी तत्त्वज्ञानावर मोठ्या प्रमाणात प्रभाद्दवत झाली होती म्हणून त्याचं्या ईपदेशात ते 

ऄद्दहसंा, शाकाहारी ऄन्न, खादी कापड, त्याचं्या ऄंगणात तळुशी लावण्यावर भर देतात तर 

मद्यपान वज्यव मानतात. अज कोणीही त्यांना त्याचं्या गाधंी टोपी अद्दण पाढंऱ्या सतुी 

वेशामळेु ओळखू शकतो. ही चळवळ भारताच्या राष्ट्रीय चळवळीशी देखील सबंंद्दधत अहे.    

 

४. िेवी चळवळ: 

१९२२ मध्ये गजुरातमध्ये ही चळवळ झाली. ऄसे मानले जात होते की देवी सालाबाइनंा 

त्याचं्या लोकानंी दारू, मासं खाणे टाळावे अद्दण घरापासून शरीरापयात सववकाही स्वच्छ 
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ठेवावे ऄसे वाटते. ही चळवळ मळुात मद्य (दारू) व्यापारी व सावकाराचं्या द्दवरोधात 

सघंटीत झाली होती. जी अद्ददवासींना त्याचं्या शोषणाची कारणे वाटली. ही चळवळ दद्दक्षण 

गजुरातच्या सवव अद्ददवासी भागात काही मद्दहन्यातं मोठ्या प्रमाणावर पसरली होती. गेली. 

 

आपली प्रगती तपासा: 

१. स्वातंत्र्यपूवव भारता    अद्ददवासींच्या सघंषावची ठळक वैद्दशष््टये सागंा. 

 

१२.६ स्वातांत्रोत्तर काळातील आदिवासी सांघषााचे स्वरूप           

 

सामाद्दजक-अद्दथवक ऄसमानतेसह जातीय द्दवद्दवधता हे नव्याने स्थापन झालेल्या भारत 

सरकारसाठी एक मोठे कोडे होते. अद्ददवासींच्या बाबतीत हा केवळ सामाद्दजक-अद्दथवक 

ईन्नतीचा प्रश्न नव्हता तर मखु्य समस्या ऄसलेल्या त्यांच्या जातीय गणुधमाामध्ये कमीत 

कमी ऄडथळा न येता मखु्य प्रवाहातील लोकाशंी त्याचं्या समाकलनाचे ईत्तर र द्दमळवणे ही 

खरी समस्या अहे. ऄशा प्रकार े जरी अद्ददवासींचा द्दवकास सरकारी धोरणामंध्ये सवावत 

वरती ऄसला तरीही, त्याचं्या एकात्मतेचा प्रश्न दोन तत्त्वामंध्ये द्दवभागला गेला होता, एक 

म्हणजे ईववररत भारतीय लोकसखं्येपासून हा समाज सपूंणवपणे ऄलग होता. जसे 

सगं्रहालयात दाखवले   वारसा. दसुर े म्हणजे त्यानंा भारतीय लोकसखं्येत द्दमसळणे. 

पररणामी दोन्ही एकत्रीकरण धोरणाचें नकुसान झाले. शेवटी त्यानंा एकत्र करण्यासाठी एक 

मध्यम मागव स्वीकारला गेला ज्यात जमातींना लोकसखं्येमध्ये द्दमसळण्याची परवानगी 

देण्यात अली त्याच वेळी त्याचें सासं्कृद्दतक गणुधमव द्दटकवून ठेवण्यासाठी ईपाययोजना 

करण्यात अल्या. एकत्रीकरण धोरणावं्यद्दतररक्त, अद्ददवासी ईपयोजना, पंचवाद्दषवक 

योजनेमध्ये सरुू केलेले द्दवद्दवध द्दवकासात्मक ईपाय यासंारखे ऄनेक द्दवकास कायवक्रम. 

सदं्दवधानाचा भाग १० द्दवशेषतः अद्ददवासी प्रशासनाला द्दवशेष ऄद्दधकार प्रदान करतो. 

घटनेच्या भाग १० मध्ये ऄनसूुद्दचत ५ अद्दण ऄनसूुद्दचत ६ साठी तरतदुी अहते.  

 

ऄशा प्रकार,े अद्ददवासींच्या समस्या अद्दण प्रश्न प्राधान्याने घेतल्या जातात. त्या समस्याचें 

द्दनराकरण करण्यासाठी एक सदु्दनयोद्दजत कायवक्रम तयार करण्यात अला होता, तरीही 

स्वातंत्रोत्तर र काळात अद्ददवासींच्या संघषावची ईदाहरणे सापडतात. स्वातंत्र्यपूवव अद्दण 

स्वातंत्रोत्तर र काळातील सघंषावचे स्वरूप, कारणे अद्दण अचरण यात अपण थोडा फरक 

पाहू शकतो. स्वातंत्रोत्तर र काळातील अद्ददवासींच्या सघंषावच्या स्वरूपावर अपण एक नजर 

टाकू जे खालीलप्रमाणे अहे. 

 

१. सांघदित आदि सतदनयोदजत: 

स्वातंत्रोत्तर र काळातील अद्ददवासी सघंषव पद्धतशीरपणे रचलेले अहेत. सघंषव व्यवद्दस्थत 

अद्दण द्दनयोजनबद्ध अहेत. त्यानंी त्यांच्या समस्या सघंटनाखंाली तर कधी राजकीय 

पक्षाचं्या ऄंतगवत माडंल्या अहेत. त्यानंा त्याचें हक्क अद्दण द्दनषेधाची पद्धत याची जाणीव 

अहे. त्याचं्या सघंटनानंा त्यांच्या लोकाचंा पूणव पाद्दठंबा द्दमळतो. एकतेची अद्दण बंधतु्वाची 

महान भावना द्दनषेधाच्या वेळी अद्दण चळवळींच्या प्रसगंी द्ददसून येते.  

 



   

 

ब) अधदु्दनक जगाच्या आद्दतहासातील      चळवळी 
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२.  सांघषााचा िीघा कालावधी: 

अद्ददवासींचा सघंषव ऄनेक वषे चालला. हा सघंषव द्दहसंा, तीव्र लढा द्दकंवा गहृयदु्धाच्या 

माध्यमातून नव्हे तर ईच्च ऄद्दधका    ना अपले म्हणणे पटवून देण्याच्या ईिेशाने पे्रररत 

अहे. त्यामळेु अद्ददवासींचा संघषव वषावनवुषे शातंतापूणव अद्दण लोकशाही मागावने सरुू अहे. 

 

३. दनषेधाचा दहांसा आदि लोकशाही मागा: 

मागणी पूणव करण्याच्या प्रयत्नासाठी, अद्ददवासींनी द्दहसंा अद्दण शातंता या दोन्ही मागााचा 

ऄवलंब केला. सघंषव अद्दण दगंलींच्या संदभावत सघंषव हा ऄपवादात्मक नाही परतं ुऄद्दतरकेी 

सहभागींद्वार े त्या घटना ईत्स्फूतवपणे घडतात. कधी कधी काही गट सघंषव ऄद्दधक पेटवून 

देण्यासाठी द्दहसेंचा मागव द्दनवडतात. तथाद्दप, बहुतेक प्रकरणामंध्ये, अद्ददवासी सघंषव 

शातंतापूणव द्दवरोध, दबाव गट आत्यादी वैध मागाानी केलेला द्ददसतो.  

 

४. मजबूत सांघिना / पक्ष/ गि तयार करि:े 

हे अद्ददवासींच्या सघंषावचे सवावत लक्षणीय स्वरूप अहे. एकोद्दणसाव्या शतकात, एका 

राजकीय पक्षात द्दनघालेल्या काही सघंटनाचं्या ऄंतगवत अद्ददवासी सघंषव झाला. हे राजकीय 

पक्ष, प्रादेद्दशक पक्ष म्हणून यशस्वीररत्या बाहेर पडले अहेत अद्दण           राज्य 

द्दवधानसभेतही स्थान द्दमळवले अहे. झारखडंमध्ये झारखंड मकु्ती मोचाव या चळवळीतून 

ईदयास अलेल्या अद्ददवासी पक्षाने कााँगे्रस पक्षाच्या यतुीसह द्दवद्यमान सरकार स्थापन 

केले अहे. ऄशी ईदाहरणे अपण इशान्य भारतातही पाहू शकतो. 

 

५. आदिवासींच्या सांघषाावर राजकारि: 

अद्ददवासींच्या सघंषावचा अणखी एक भाग राजकीय सघंटनेच्या पार्श्वभूमीवर द्ददसून येतो 

ज्याला अद्ददवासींच्या प्रश्नांवर राजकारण ऄसे म्हटले जाउ शकते. अद्ददवासींच्या 

लढ्याला जनतेचा पाद्दठंबा अहे. ह े पैसे, शक्ती अद्दण नेत्यानंा देखील एकद्दत्रत करते जे 

मागणीवर राजी करण्यासाठी ईच्च ऄद्दधकाऱ्यावंर मोठ्या प्रमाणात दबाव द्दनमावण करतात. 

त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष द्दनवडणकुीच्या वेळी त्याचंी मजी द्दमळवण्यासाठी 

अद्ददवासींच्या मागण्यांचे समथवन करतात. ऄनेक वेळा ते ईघडपणे समथवन करतात अद्दण 

द्दनषेधात सामील होतात. अद्ददवासी संघषावतील या प्रकारच्या द्दक्रयाकलापामंळेु 

अद्ददवासींमध्ये एकता अद्दण अत्मद्दवर्श्ास बळकट होतो. परतं ुत्याच वेळी ते त्यानंा त्याचं्या 

मखु्य ईद्दिष्टापासून द्दवचद्दलत करते. 

 

१२.७ स्वातांत्रोत्तर काळातील आदिवासी सांघषााची कारिे 

 

घटनात्मक सरुक्षा, कें द्र अद्दण राज्य सरकारची कल्याणकारी धोरणे ऄसूनही अद्ददवासी  

द्दवकासाची  वाढ मंद अह.े १९४७ नतंर द्दशक्षण, रोजगार, मध्यमवगावचा ईदय, जागरूकता 

आत्यादी के्षत्रात काही सकारात्मक बदल द्ददसून येत अहेत. परतं ु अद्ददवासींमध्ये हक्क, 

ओळख, शोषण, सामाद्दजक न्याय आत्यादी कारणामंळेु ऄसमाधान द्दनमावण झाले अहे. 
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अद्ददवासी राज्याची मागणी हे भारतीय स्वातंत्र्यानतंर अद्ददवासींच्या सघंषावचे प्रमखु कारण 

होते. भारताच्या एकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेदरम्यान ऄनेक अद्ददवासी भागांना अद्ददवासी 

वादं्दशकतेद्दशवाय वाटप केले अहे. पररणामी, अद्ददवासी बहुल के्षते्र द्दबगर अद्ददवासी बहुल 

भागाचं्या प्रभावाखाली अली अहेत. ऄद्दवभाद्दजत द्दबहारचा छोटानागपूर प्रदेश हे राज्याच्या 

ऄद्दवचारी द्दवभाजनाचे एक चागंले ईदाहरण अहे. ज्यात सासं्कृद्दतक भावनाचंा द्दवचार केला 

गेला नाही. इशान्य भारतातील बहुतेक अद्ददवासी सघंषव स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी 

सरुू झाले अहेत.  नागा चळवळ, द्दमझोराम चळवळ अद्दण बोडो चळवळ ही त्याचंी काही 

ईदाहरणे अहेत. 

 

अद्ददवासी भागात बाहेरील लोकसखं्येचा ओघ यामळेु त्याचं्या वद्दडलोपाद्दजवत जद्दमनीवर 

अद्ददवासींची मालकी कमी करणे, अद्ददवासी भागात अद्ददवासी लोकसंख्येपेक्षा द्दबगर 

अद्ददवासी लोकसंख्येत वाढ होणे. त्याचंी भाषा अद्दण ससं्कृतीला धोका द्दनमावण करणे 

याचंा समावेश अहे. अद्ददवासी नेहमीच त्याचं्या ओळख, ऄद्दधकार अद्दण ससं्कृतीसाठी 

जागरूक ऄसतात म्हणून त्यानंी वेळोवेळी या समस्यासंाठी अवाज ईठवला अहे. काही 

प्रकरणामंध्ये मंद द्दवकास, द्दनराशा, ऄन्याय अद्दण शोषण ही अद्ददवासींच्या सघंषावची कारणे 

बनली. 

 

औद्योद्दगकीकरण, वन अद्दण खद्दनज संसाधनाचें शोषण, धरणे अद्दण वीज प्रकल्पांच्या 

स्वरूपात द्दवकासाची प्रद्दक्रया अद्ददवासींमध्ये अंदोलन द्दनमावण करण्यासाठी तेवढीच 

जबाबदार अहे.   

 

१२.८ स्वातांत्रोत्तर काळातील प्रमतख आदिवासी सांघषा  

 

स्वातंत्र्यानतंर अद्ददवासी सघंषावने सरुुवातीच्या काही मदुद््यांवर अधाररत शोषण, जमीन व 

जगंल हक्क, द्दवकास अराखड्यात ऄपयश अद्दण त्यात काही नवीन मदु्याचंा जसे स्वतंत्र 

राज्य, सामाद्दजक सासं्कृद्दतक घटकाचें सवंधवन आत्यादींचा समावेश केला अह.े स्वतंत्र 

भारतातील काही मोठे अद्ददवासी सघंषव पढुीलप्रमाणे अहेत. 

 

१. ईशान्य भारतातील अदलप्ततावािी चळवळी: 

इशान्य भारत हे रगंीबेरगंी वादं्दशक गटांचे माहेरघर अहे. स्वातंत्र्यानतंर वादं्दशक गट 

भारताच्या अत द्दकंवा बाहेर स्वतंत्र राज्यासाठी परस्परद्दवरोधी पररद्दस्थतीमध्ये एकत्र अले. 

ऄद्दस्मतेची भावना, द्दबगर अद्ददवासी लोकाशंी द्दवरोधी सबंंध, राजकीय सत्तर ा अद्दण 

ससंाधनावंर त्याचंा हक्क बहाल करण्यासाठी वेगळ्या जद्दमनीची मागणी. या भावनांनी 

इशान्य भारतातील ऄद्दलप्ततावादी चळवळीला जन्म द्ददला. नागालाँड, द्दमझोराम, मेघालय 

अद्दण ऄरुणाचल प्रदेश राज्याचंी द्दनद्दमवती ही फुटीरतावादी चळवळीचा पररणाम अहे.    

 

या माद्दलकेत बोडो अंदोलन ऄजूनही द्दनकालाची वाट पाहत अह.े द्दिटीश राजवटीच्या 

वेळी बोडो वद्दडलोपाद्दजवत भौगोद्दलक के्षत्र असामी हिीत घेतले गेले. ज्यानंी बोडो जमातीला 

कधीच त्यांचा भाग मानले नाही. म्हणून ते द्दिद्दटश राजवटीपासून स्वतंत्र बोडो राज्य 



   

 

ब) अधदु्दनक जगाच्या आद्दतहासातील      चळवळी 
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द्दमळवण्यासाठी सघंषव करत अहेत. बोडो जमात मजबूत सघंटनाचं्या माफव त एकद्दत्रतपणे 

स्वतंत्र राज्याची मागणी माडंत अहे. पद्दहली सघंटना १९३३ साली ऑल असाम प्लेन्स 

रायबल लीग या नावाने तयार झाली. यानतंर बोडो साद्दहत्य सभा (१९५२), प्लेन्स 

रायबल कौद्दन्सल ऑफ असाम अद्दण ऑल बोडो स्टुडट्ंस यदु्दनयन (१९६७) यासारख्या 

भारत सरकारवर दबाव द्दनमावण करण्यासाठी आतर सघंटना स्थापन करण्यात अल्या. या 

सवव सघंटना बोडो जमातीच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी द्दनधावर दशववतात. ऑल बोडो 

स्टुडट्ंस यदु्दनयन हा ऄद्दतशय सद्दक्रय गट अहे ज्याने त्यांच्या स्वतंत्र राज्यासाठी राजकीय 

मंचावर लढण्यासाठी बोडो लोक कृती सद्दमती नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. मात्र 

स्वतंत्र राज्याचे स्वप्न पूणव झाले नाही व ऄजूनही अंदोलन सरुू अहे. १९९३ मध्ये बोडो 

लाँड ऑटोनॉमस कौद्दन्सलच्या स्थापनेमळेु या चळवळीला यश द्दमळाले.  

 

२. झारखांड चळवळ: 

अद्ददवासींच्या सघंषाामध्ये झारखडं चळवळ सवाात दीघव अहे. अद्ददवासी भागातील 

द्दशक्षण, खद्दनज ससंाधनाचंा ऄसमान नफा वाटप, शोषण, खाणकाम, ईद्योग अद्दण 

द्दवकासासाठी अद्ददवासींच्या जद्दमनीचे ऄद्दधग्रहण व झारखडंच्या जमाती अद्दण गैर जमाती 

याचं्यातील द्दवरोधी सबंंध यासारख्या चळवळीला प्रज्वद्दलत करणार े द्दवद्दवध घटक अहेत. 

द्दबहारमध्ये १८५६ साली वेगळ्या झारखडं राज्याची मागणी सरुू झाली. त्या वेळी वेगळ्या 

अद्ददवासी राज्याचे के्षत्र सध्याच्या झारखडं राज्यापेक्षा मोठे होते कारण त्याने ओररसा, 

छत्तर ीसगड, पद्दिम बंगाल अद्दण द्दबहार या अद्ददवासी भागांना एकत्र केले होते. झारखडं 

चळवळीने अद्ददवासी द्दशक्षण समाजात राजकीय ऄद्दभमखुता द्ददली. ह ेअियवकारक नाही 

की अज झारखडं चळवळीच्या काळातील ऄनेक अद्ददवासी राजकीय पक्ष द्दवधानसभामंध्ये 

सद्दक्रयपणे भाग घेत अहेत. जनेु द्दबहार राज्याचे द्दवभाजन झाल्यानतंर वेगळ्या राज्याची 

मान्यता द्दमळउन वषव २००० मध्ये झारखडं चळवळ सपंषु्टात अली.  

 

३. डोंगाररया खोंड चळवळ: 

अद्ददवासींचा द्दनसगावशी सहजीवी अद्दण पद्दवत्र सबंंध अहे. डोंगाररया खोंड चळवळ 

द्दनसगावशी त्याचें जनेु नाते जतन करण्याच्या हेतूने अयोद्दजत केली गेली. ओद्दडसाची खोंड 

जमाती द्दनयमद्दगरी पववत रागेंच्या पायथ्याशी वसलेली अहे अद्दण त्यातील एक टेकडी 

त्याचं्या देवाचे नाव, द्दनयम, राजाचे द्दनवासस्थान म्हणून ओळखली जाते. या पववताला खाण 

कंपन्याकंडून बॉक्साआट जमा करण्यासाठी लक्ष्य केले जात अहे. ७  जून २००३      ज े

प्रस्ताव ओद्दडशा सरकार व वेदातंा कंपनी याचं्यात मंजूर करण्यात अले होते त्यानसुार 

बॉक्साइट खाण वेदातंा कंपनीला मंजूर करण्यात अली होती.     

 

डोंगाररया खोंडने द्दवकासात्मक पाउल स्वीकारले नाही कारण त्याचं्या मते श्रध्येनसुार 

झाडे तोडणे अद्दण कोणत्याही प्रकार े द्दनसगावचा नाश करणे द्दनद्दषद्ध अहे. व ते कठोरपणे 

प्रद्दतबंद्दधत अहे. पररणामी, डोंगरीया खोंडने या द्दनणवयाला तीव्र द्दवरोध केला अद्दण अंदोलन 

सरुू केले. सात वषाापासून अतंरराष्ट्रीय अद्दण राष्ट्रीय सघंटनेसह खोंड जमातीने वेदातंने 

प्रस्ताव मागे घेइपयात अंदोलन केले. 

 

 



 

 

२० व्या शतकातील  भारतीय अद्ददवासी जमाती अद्दण 

त्यांच्या संघषावचे स्वरूप  
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आपली प्रगती तपासा: 

१. स्वतंत्र भारताने त्याचं्या कल्याणासाठी ऄनेक प्रयत्न केले, तरीही अद्ददवासी सघंषव का 

झाले? 

 

१२.९ साराांश  

 

अद्ददवासी त्याचं्या हक्क, ससं्कृती, चालीरीती अद्दण स्वातंत्र्यासाठी नेहमीच लढताना 

द्ददसतात. अद्ददवासी सघंषावच्या घटनामंधून तीन गोष्टी बाहेर येतात.  

१.  दोन्ही काळात सघंषावचे काही हेतू बहुताशंी सारखे ऄसतात अद्दण काही ऄपवादात्मक 

ईद्दिष्टे वेळोवेळी बदलल्यामळेु पे्रररत होतात. त्यामळेु त्याचं्या मानद्दसकतेत कोणताही 

अमूलाग्र बदल होताना द्ददसत नाही. 

२.  अद्ददवासी सघंषव अद्ददवासी समदुायामंध्ये एकता, बंधतुा अद्दण वादं्दशकतेच्या 

ईपद्दस्थतीची पषु्टी करतो.  

३.  मयावद्ददत साधनासंह अद्ददवासींनी द्दिटीशांना मोठे अव्हान द्ददले. त्याचं्या सघंषावच्या 

द्दवरातापूणव कामद्दगरीमळेु भारताच्या आद्दतहासात अद्ददवासींच्या सघंषावला द्दवशेष स्थान 

अहे.   

 

१२.१० प्रश्न  

 

१.  अद्ददवासींच्या लढ्याला भारताची पद्दहली स्वातंत्र्य चळवळ का म्हणतात. स्पष्ट करा? 

२.  स्वातंत्र्यानतंर इशान्य भारताचा भाग ऄद्दलप्ततावादी चळवळीत का ईतरला याची 

कारणमीमासंा करा? 

३.  द्दिटीश वसाहतीच्या काळात भारतातील अद्ददवासी सघंषावची मखु्य कारणे स्पष्ट करा? 

४.  धाद्दमवक अद्दण सामाद्दजक सधुारणामंळेु सरुू झालेल्या भारताच्या अद्ददवासी 

सघंषावबिल वणवन करा. 
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