
efÜleer³e Je<e&  keÀuee
me$e - III (CBCS)

jep³eMeem$e DeY³eemeHeef$ekeÀe ¬eÀ. II 

jepekeÀer³e efme×eble

UAPOL301efJe<e³e keÀes[ : 



© UNIVERSITY OF MUMBAI

ÒekeÀuHe mecevJe³ekeÀ : Þeer. Deefveue yevekeÀj
men³eesieer ÒeeO³eeHekeÀ Fefleneme DeeefCe
ÒecegKe keÀuee MeeKee,
otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&

DeY³eeme mecevJe³ekeÀ : Þeer. Yet<eCe þekeÀjs
mene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ
otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&

mebHeeokeÀ : [e@. n<e&o Yeesmeues
mene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ
efkeÀleea keÀe@uespe, oeoj, cegbyeF&

uesKekeÀ : [e@. mebefoHe Iees[kesÀ
mene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ
Jeerj JepeskeÀj keÀe@uespe
GjCe, je³eie[

: [e@. n<e&o Yeesmeues
mene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ
efkeÀleea keÀe@uespe, oeoj, cegbyeF&

: [e@. MebkeÀj JesuneU
mene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ
ieesieìs JeeUkesÀ keÀe@uespe
HeveJesue, yeeboe

: Òee. ollee$e³e leeW[s
mene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ
otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&

ipin Enterprises

Tantia Jogani Industrial Estate, Unit No. 2,

Ground Floor, Sitaram Mill Compound,

J.R. Boricha Marg, Mumbai - 400 011

He´keÀeµekeÀ ë meb®eeuekeÀ, otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ,
efJeÐeeveiejer, cegbyeF& -400 098.

De#ej pegUCeer Je cegêCe ë cegbyeF& efJeÐeeHeerþ cegêCeeue³e,
efJeÐeeveiejer, meeblee¬egÀPe (HetJe&), cegbyeF& - 400098

ÒeeO³eeHekeÀ megneme Hes[CeskeÀj
kegÀueiegª,
cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&

ÒeeO³eeHekeÀ jefJebê o. kegÀuekeÀCeea ÒeeO³eeHekeÀ ÒekeÀeMe ceneveJeej
Òe-kegÀueieg©, meb®eeuekeÀ,
cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF& otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&

ef[meWyej 2021, cegêCe - 1



Devegke´ÀceefCekeÀe

ke´ÀceebkeÀ DeO³ee³e He=<þ ke´ÀceebkeÀ

1. jepekeÀer³e efme×eble - jepekeÀer³e efme×eblee®ee Heefj®e³e 01

2.1 jep³e, veeiejer meceepe Je yeepeejHesþ 15

2.2 veeiejer meceepe DeeefCe yeepeej 24

3. mellee DeefOemellee Je DeefOeceev³elee 34

4. mebkeÀuHevee :- keÀe³eoe DeeefCe jepekeÀer³e DeeyebOeve 44





SYBA
PAPER II- POLITICAL THEORY





1 

 

१  
 

राजक�य िस�ातं- राजक�य िस�ातंाचा प�रचय 
(Introduction & Political Theory) 
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१.० उि��्ये :-  

 
१) राजक�य िस�ातंाची �या�या व अथ� समजून घेता येईल. 
२) राजक�य िस�ातंाचे �व�प व �या�ी िवषद करता येईल. 
३) पारपंा�रक राजक�य िस�ांत कोणते ते शोधता येतील. 
४) आधिुनक/समकालीन राजक�य िस�ातं कोणते ते शोधता येतील. 

 

१.१ �ा�तािवक :-  

 
 रा�यशा�ाचा अ�यास करताना राजक�य िस�ातंाची संक�पना/ स�ंा समजून 
घेणे आव�यक आह.े राजक�य त�व�ानाची स�ुवात �ीकापासून झालेली अस�यामळेु 
राजक�य िस�ातंात �ीकाचें योगदान मह�वाचे आहे. �ीकापासून ते आजपय�त वेगवेगळी 
��ीकोन िवकिसत झा�यामुळे राजक�य िस�ांताची �या�ीम�ये िदवस�िदवस वाढ होताना 
िदसून येते. राजक�य िवचारवतंानी राजक�य िस�ातंाचे पारपंा�रक व आधिुनक असे दोन 
भाग  पाडलेले आहेत. पारपंा�रक िस�ातं हे आदश�वादी, मू�यावर भर देणार े तर 
आधिुनक िस�ांत अनुभववादी, वत�नवादी, िव�ेषण, यासार�या गो�ीवर भर देणार े
आहेत. �हणून दो�ही �ि�कोनाचा अ�यास राजक�य िस�ांतात केला जातो. ही �ि�या 
िनरतंर आजपय�त स�ु आहे. 
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 परतं ु दसु-या महाय�ुानंतर मा� राजक�य िस�ातंाचे िव� बदलू लागले. 
अनभुववादी, वत�नवादी व िव�ेषणवादी �ि�येने पारपंा�रक राजक�य िस�ातंा�या 
��तुततेब�ल �� उपि�थत केले जाऊ लागले. याच काळात डेि�हड  ई�टन या 
अमे�रकन िवचारवंताने  राजक�य िस�ातं मृत पावले आहे �याचें पनुज�वन होऊ शकत 
नाही, असा दावा केला. पारपंा�रक िस�ातं हे आदश�वादी अस�याने नवीन राजक�य �� 
सोडिव�यास ते अपरु े आहेत, ते �यवहारी नाहीत असे �हटले जाऊ लागले. परतंु 
१९७० नतंर�या �यावहारवादी िस�ांतातील उणीवा ल�ात येऊ लाग�याने पारपंा�रक 
िस�ातंाची मा�यता प�ुहा एकदा िस�द होऊ लागली. �यामळेु पारपंा�रक व आधिुनक 
राजक�य िस�ातं दो�हीही मह�वाचे आहेत असा िवचार�वाह �ढ झाला.  
 

 आधिुनक काळात भौितक शा�ा�माणेच सव�च सामािजक शा�ात िस�ातं 
िनिम�तीवत भर िदला जातो. नवन�या सशंोधन प�तीचा अवलंब क�न त�यसकंलन 
करायचे आिण नंतर �या त�यामधील आंतरसबंंध शोधून काढणे ��येक शा�ाम�ये 
अिभ�ेत असते.�हणून रा�यशा�ातही सभोवताली घडणा-या  घटनाचे यथात�य व 
व�तुिन� वण�न, मानवी ि�या-�ित��याचे वग�करण क�न सामा�य िनयम िनि�त 
कर�याचा �य�न होत असतो. व अशा िनि�त केले�या राजक�य �यवहारा�या  
आधारावरच राजक�य िस�ांताची िनिम�ती होत असते. राजक�य िस�ातंा�ार े राजक�य 
�यवहार, वत�न, स�ंथा याब�ल असणारे अनेक �� सोडवून �याची उ�र े शोध�याचा 
�य�न केला जातो. व �या�ार ेत�याचंा शोध घेणे �याचा पर�पर सबंंध शोधणे �यातील 
वा�तिवकता तपासून पाहणे, या सव� बाब�चा ऊहापोह केला जातो. �हणून राजक�य 
िस�ातंाना रा�यशा�ात मह�वाचे �थान �ा� झाले आहे. �या अनषुगंाने �याचा अथ� 
�व�प व �या�ी समजून घेणे आपणास �म�ा� ठरते.    
 

१.२ राजक�य िस�ांताचा अथ�/ �या�या :- 

 
 िस�ातं हा श�द म�ुयत: दोन गो��चे िनद�शन करतो. एक �हणजे िविवध 
घटनांम�ये असलेला काय�कारण संबंध आिण दसुरी �हणजे या संबधाचे असे िनयम 
िकंवा त�वे �याला शा�ीय आधार असतो. Theory चे मराठी भाषातंर �हणून िस�ांत 

हा श�द वापरला जातो. ‘िथआ’ या �ीक श�दापासून िथअरी ही स�ंा अि�त�वात 
आली आहे. िथआ चा �ीक भाषेत अथ� होतो च�मा �हणून िथअरी �हणजे 
व�तुि�थतीकडे पाह�याचा च�मा िकंवा ��ीकोन होय. आप�या �ानाची उभारणी ही 
त�यांवर आधा�रत असावयास पािहजे. ही शा�ीय प�तीची पूव� अट असते. पण �याच 
बरोबर आपण हेही ल�ात �यायला हव े क� त�ये कधीच एखा�ा घटनेचे �प�ीकरण 
कर�यास िकंवा आकलन कर�यास परुशेी ठरत नाहीत. �यासाठी त�याचंी अशा �कार े
मांडणी करावी क� �यां�यातील आंतरसबंंध ल�ात येणे गरजेचे आहे. अशा �कार े
त�यांची माडंणी करणे हीच िसद्�नात िनिम�तीची �िकया होय.  
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 �ान सकंिलत करणे, �याची सरुळीत मांडणी, असबंंध त�यानंा जोडणे, 
�यातील ��ततु त�ये कोणती ही ठरिवणे. सशंोधनाला िविश� िदशा देणे, हाती आले�या 
शा� मािहती�या आधार ेकाही �माणात राजक�य घडामोडीचे पूव�कथन करणे हे आपण 
राजक�य िस�ातंा�या आधार े क� शकतो. याव�न राजक�य िस�ातंा�या �या�या 
पढुील�माणे आहेत.   
 

 ‘राजक�य िस�ातं �हणजे माणसाने आप�या समू�जीवनाचे व संघटनेचे �� 

जािणवपूव�क सजूंन घे�याचा व सोडव�याचा केलेला �य�न होय.’ 
 

 ॲ�यू हॅकर�या �या मते, ‘ �या त�व�ाना�मक आिण शा�ीय �ाना�या 
सकंलनामुळे मग ते के�हाही आिण कुठेही केलेले असो. आ�ही रहात असले�या व 
उ�ाही रहाणार असले�या जगािवषयी आमची समजूत वाढते �याला राजक�य िस�ातं 

�हटले जाते.’ 
 

 सेबाईन�या मते, ‘राजकारणािवषयीचे िकंवा राजकारणाशी ��ततु असलेले 
सगळेच िचतंन काही राजक�य िस�ातंात समािव� करता येणार नाही कारण तसे 
के�यास �यात सपूंण� मानवी िचंतनच अंतभू�त कराव ेलागेल. ते�हा आपण असे �हणूया 

क� राजक�य ��ाचंा िश�तब�द शोध �हणजे राजक�य िस�ांत होय.’ 
 

 कोकर�या मते, ‘जनते�या इ�छा आिण गरजा, मते िवचारात होऊन 

शासनस�ंथेचा अ�यास केला जातो �यास राजक�य िस�ांत �हटले जाते.’ 
 

 जेकसन�या मते, ‘राजक�य िस�ातंाचा मळु िवषय, राजक�य ��ा शोधणे, 
राजक�य िवचार, त�व �ितपादन आिण त�व�ान याचंा समावेश राजक�य िवचारसरणी, 

ित�यातील �टुी, नवीन िवचाराचंा समावशे �हणजे राजक�य िस�ातं होय.’ 
 

 याचा अथ� असा क�, राजक�य िस�ातं ही एक बौि�क परपंरा आहे आिण 
ित�या इितहासात माणसाने काळा�या ओघात राजक�य ��ावंर जे िवचार �यांची 
उ��ांती सामावलेली असते. याव�न कोणताही महान राजक�य िस�ातं समकालीन 
प�रि�थतीचे िव�ेषण दे�याबाबत उपय�ु असे व �याचे मह�व हे ि�कालाबािधत असते.  

 

१.३ राजक�य िस�ांताच े�व�प/ �या�ी :-  

 
 �लेटो व ॲ�र�टॉटल यांनी माडंले�या िस�ातंाचा िवचार करता राजक�य 
िस�ातंाचे �व�प ताि�वक आिण मू�यािधि�त होते. २० शतकातील रा�यशा��ानी 
राजक�य घटना व �याचा पर�पर सबंंध िनि�त क�न िन�कष� काढ�या�या ��ीने 
शा�ीय प�तीचा अवलंब कर�यास स�ुवात केली. प�रणामता स�ुवातीची िस�ांत 
मांडणी प�ती मागे पडली.आजचे राजक�य िस�ातं हे म�ुयिनरपे� आहेत. स�ुवाती�या 
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काळात िस�ातंाची मांडणी चांगले, वाईट, यो�य, अयो�य, �याय, अ�याय अशा मू�यां�या 
आधारावर केली जात असे. आधिुनक राजक�य िस�ातंाची माडंणी अवलोकन िनरी�ण, 
मुलाखती, सव��ण मापन आिण गिणतीय प�तीचा अवलंब अशा शा�ीय प�ती�या 
आधारावर केली जाते. पारपंा�रक राजक�य िस�ातंात त�व�ान आिण िस�ातं यात 
फरक केला जात नसे. याम�ये काही गहृीतके गहृीत ध�न िवचारांची प�तशीर माडंणी 
केली जात अस.े यामळेु स�य काय आहे, याकडे दलु�� होत असे, �हणून  स�ुवातीला 
राजक�य िस�ातंाचे �व�प ताि�वक िदसून येते. 

 
 राजक�य िस�ातं हे राजक�य �यवहाराचे गितशा� आहे. गुंतागुतंी�या राजक�य 
��ाचंी सोडवणूक कर�याक�रता िविश� मानवी �यवहाराची व ��ीकोनाची गरज असते. 
अशा �कारचा िविश� ��ीकोन माडं�यासाठी राजक�य �यवहाराचा अ�यास राजक�य 
िस�ातंात केला जातो. राजक�य िस�ातंात का�पिनकतेला �थान नसते. कारण �यास 
राजक�य जीवनाचे वा�तव �प� करावयाचे असते. �हणून राजक�य िस�ातंाचे �व�प 
वा�तिवकतेचे अ�ययन क�न �प� केले जाते. 
 

 राजक�य िस�ातंाचे �व�प ह े साव�ि�क व काळ िनरपे� असते.मानवी 
जीवनातील घटना समजून घे�यासाठी �या ऐितहािसक घटन होऊन गेले�या असतात. 
�या घटना �या काळाची सा� दते असतात. परतंु राजक�य िस�ातं �ार े �या घटनांची 
स�यता व व�तिु�थती या�या �ार ेअ�यास क�न िनयम बनवले जातात ते साव�ि�क व 
काळिनरपे� असतात.  
 

 समाजातील �य�� �य���या �यवहाराचा शोध घे�याचे काय� राजक�य िस�ातं 
करतात. याम�ये राजक�य �य�� आिण राजक�य स�ंथा या�ंयातील सबंधं कसे आहेत, 
यापे�ा ते कसे असावेत हे सांग�याचे काम राजक�य िस�ातंातून केले जाते. �हणून 
आदश� राजक�य जीवन�णाली िनमा�ण करणे हा राजक�य िस�ातंाचा उ�ेश असतो. 
  
 राजक�य िवचाराचंा ताि�वक पाया, राजक�य �यवहारातील गितशीलता, 
राजक�य िवचारातील, व�तुिन�ता, राजक�य घटनातील साव�ि�कता यातनु राजक�य 
िस�ातंाचे �व�प �प� करता येते. याव�न राजक�य िस�ातंाची �या�ी खालील�माणे 

िदसून येते – 
 

 राजक�य िस�ातंाची मांडणी करताना मानवी �यवहार क� ��थानी अस�यामळेु 
�यात व�तिुन�ता, काय�कारणभाव आिण एखादी घटना यो�य िकंवा अयो�य याचें 
�ितपादन या तीन गो�ी ठळकपणे आढळतात. याव�न राजक�य िस�ातंाचे अ�यास 
�े� हे िव�ततृ झालेले िदसून येते. 
 

१) मानवी �यवहाराचा अ�यास – राजक�य घटनाचंा अ�यास कर�यासाठी कोण�या 
�कार�या राजक�य प�रि�थतीत माणसे कोण�या �कारचे राजक�य वत�न करतात याचा 
अ�यास राजक�य िस�ातंा�ार ेकेला जातो. 
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२) राजक�य िवचार�णाली – कोण�याही राजक�य �यव�थेत �वतःची ओळख िनमा�ण 
कर�यासाठी काही िवचाराचंा आधार �यावा लागतो. �यातून �या �यव�थेची एक वेगळी 
िवचारसरणी िवकिसत होते. उदा. नाझीवाद, उदारमतवाद, सा�यवाद, समाजवाद इ. 
यांचा अ�यास राजक�य िस�ांतात केला जातो.  

३) रा�यिवषयक अ�यास  – राजक�य िस�ांतात रा�य व राजकारण यां�या सबंंिधत 
घटकाचंा अ�यास कर�यात येतो. 

४) शासनसं�थािवषयक अ�यास  – जगात अनेक �कार�या शासनस�ंथा आहेत. 
िविश� शासनसं�था िटक�यासाठी िविश� �कारची सामािजक रचना का आव�यक 
आहे. याचा शोध राजक�य त�व� राजक�य िस�ातंा�ार ेकरीत असतात.  

५) रा�याचे काय��े� – हे काय��े� मया�िदत असावे िकंवा �यापक असावे,  िव�ततृ 
असावे. �य�� �वातं�याला वाव �ावा क� ते मया�िदत असावे यावर राजक�य िस�ातंात 
िवचार केला जातो.  

६) राजक�य संक�पना – राजकारणात अनेक सकं�पना आहते �यांचा अथ� वेगवेग�या 
सदंभा�त लावला जातो. ��येक संक�पना �प� कर�याचा �य�न अ�यासक करतात. 
स�ा, सरकार, अधीमा�यता, साव�भौम�व, �वातं�य, समता, �याय याचें �प�ीकरण 
कर�यासाठी राजक�य िस�ांत उपय�ु ठरतात.  

७) आंतररा��ीय राजकारण – आंतररा��ीय सबंधं हा देखील राजक�य िस�ांता�या 
अ�यासाचा भाग आह.े रा�यारा�यातील तणावपूण� संबंधामळेु राजक�य �यव�थेवर 
�ितकूल प�रणाम होत असतो. तो होऊ नये �हणून राजक�य �यव�था �य�न करत 
असते, या सव� ��ाचंी सोडवणूक राजक�य िस�ातंा�ार ेकेली जाते.  
 

१.४ राजक�य िस�ांताचा पारपंा�रक/ आदश�वादी ��ीकोन :-  

 
 पारपंा�रक राजक�य िस�ातंाला अिभजात राजक�य िस�ांत असेही  �हटले 
जाते. रा�यशा�ाचा हा ��ीकोन मु�ये आिण आदश� यावर आधारलेला आहे. 
भूतकाळात काय होते आिण आज काय आहे यापे�ा उ�ा काय असावे याचाच िवचार या 
��ीकोनात केला जातो. आदश� समाजरचनेचे �व�प कसे असावे िकंवा मानवी 
जीवनाची उि��्ये कोणती असावीत, अशा ��ानंा �यात �वाभािवकच अिधक �ाधा�य 
िदले जाते.  
 

 दसु-या महाय�ुानंतर रा�यशा�ात नवीन प�ती िवकिसत झाली. �यामळेु 
यापूव��या िस�ातंांना पारपंा�रक व समाजा�या ��ीने कोण�या गो�ी मह�वा�या आहेत 
हे नैितक िनकषावरच ठरत होते. �हणून हा ��ीकोन िनतीशा�ीय पायावर आधा�रत 
होता असे �हटले तर वावगे ठरणार नाही. पारपंा�रक राजक�य िस�ातं हे मू�यािधि�त 
तक�  आिण त�व�ानाला म�यवत� �थान देणार े होते, हे ऐितहािसक प�ती, 
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िव�ेषणा�मक, आदश�वादी, उपदेशा�मक, वण�ना�मक या घटकां�या आधार ेमाडंले जात 
होते. अनभुवा�या आधार े िव�ेषण कर�यापे�ा त�विन� म�ुयमापनावर भर देऊन 
समाजजीवनातील िविवध राजक�य सम�या सोडिव�याचे काम पारपंा�रक राजक�य 
िस�ातंामळेु श�य झाले.  
 

 �लेटो ॲ�र�टॉटल यां�या बरोबरच सामािजक करार िस�ांत माडंणार े हॉ�ज 
लॉक, �सो आिण हेगेल अशा अनेक राजक�य िवचारवंताचे िवचार सांगून पारपंा�रक 

��ीकोन �प� करता येईल. या सवा�नीच “जे आह”े याब�ल जेवढे िवचार मांडले �या 
�माणेच जे असावे याब�लही िवचार मांडलेले िदसून येतात. ॲ�र�टॉटलने आप�या 
िवचारात िनगमण, िनरी�ण वण�न व तुलना या गो�ीचा अवलंब केलेला आहे. �लेटोने 
अनेक �वयंिस� गहृीतकापासून स�ुवात क�न �या�या आधार े िन�कष� काढले. उदा. 
आदश� रा�याची सकं�पना सा�यवाद इ. �सोने सामािजक कराराचे �ितपादन क�न 
सामुिहक ईहेचा िस�ातं माडंला. हेगल �या राजक�य िवचारातही आपणास राजसं�थेचे 
जवळपास दैवतीकरण केलेलं आढळत.े तर म. गाधंीज��या िवचारांचा िवचार करता �या 
��येक िवचाराला त�व�ानाची आदश� मू�याचंी जोड िदलेली आपणास पहावयास 
िमळते. 
 

 पारपंा�रक ��ीकोन वा�तवापे�ा कि�पताला �यवहारापे�ा �व�नरजंनाला 
आिण वत�मानापे�ा भिव�याला अिधक �ाधा�य देतो, असे �याचे टीकाकार �हणतात या 
आ�ेपात थोडाफार त�यांश असला तरी हा ��ीकोन �यामुळे �या�य ठरत नाही. 
राजक�य त�व�ाना�या आदशा�ला िचतंनामुळे रा�यशा�ीय िवचारांना नैितक �ित�ा 
�ा� होते व �याचा नैितक दजा� उंचावतो हे नाकारताच येणार नाही. �वाथ�, सकुंिचत, व 
िवकार��त मानवी जीवनाचे उ�नयन व उदा�ीकरण क�न समाज जीवनाला 
प�रपूण�ते�या ��ीने ने�यास पारपंा�रक ��ीकोन उपयु� ठ� शकतो. म�ुये, त�वे, 
आदश�, यांचा आधार घेतला नाही तर सामािजक अधपतन झा�यावाचून राहणार नाही. 
�हणून राजक�य िस�ातंा�या पारपंा�रक ��ीकोन आजही तेवढाच मह�वाचा आह.े  

राजक�य िस�ांताचे पारपंा�रक अ�यासाचे ��ीकोन – 

१ ) ऐितकािसक ��ीकोन – राजक�य स�ंथा व घटना या�ंया  इितहासाची मीमासंा  
क�न �या आधारावर िववेचन आिण िव�ेषण क�न िन�कष� काढणे याला ऐितहािसक 
��ीकोन असे �हणतात. हेनरीमेन ��मन, ला�क�, िसली, मॉ�ते��यू, काल� मा�स� इ. 
रा�यशा��ां�या िवचाराचंा �ाम�ुयाने हा ��ीकोन राहीला आहे. भूतकाळात घडले�या 
घटना िकंवा द�तऐवज, लेख व िलखाण या�या आधारावर राजक�य िव�ेषण करणे व 
ऐितहािसक द�तावेज जे काही उपल�ध असेल �या आधारचे इितहासाची मािहती िमळू 
शकते असे हा �ि�कोण मानतो. �हणजे ऐितहािसक ��ीने  गोळा केलेली मािहती आिण 
परुावा हा  ��ीकोन �वीकारणारा आहे. रा�यशा�� या�या �वत:�या अनभुवाचा व 
अवलोकनाचा यािठकाणी काही मह�व नसते तर, दसुया� ने जे काही िलह�न ठेवलेले असेल 
ते स�य असे मानून �या आधारावर रा�यशा�� आपले िन�कष� माडंीत असतो. 
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भूतकाळातून वत�मानकाळ िनमा�ण होतो आिण वत�मानकाळ  भिव�यकाळ घडिवतो.या 
��ीने वत�मानकालीन राजक�य सं�था आिण घटना याचंा अ�यास कर�याक�रता �याचंा 
त�संबंधीचा इितहास जाणून �यावा लागतो. राजक�य िस�ातंा�या अ�यासाला 
इितहासाची फार मोठी मदत होत असते. इितहास हा  रा�यशा�ाचा पाया होय, असे 
िसली यानंी �हटले आह.े वत�मानकाळातील राजक�य सं�था नीट समजून घे�याक�रता 
ऐितहािसक ��ीकोन फार उपय�ु ठरतो.  

 

भूतकालीन राजक�य जीवनात काय�कारण सबंधंा�या आधारावर राजक�य 
�योग झालेले असतात, �याचे फिलत �हणजेच वत�मान काळातील राजक�य िस�ांत 
होय.दैिद�यमान इितहासातून अिभमाना�पद वत�मानकाळ िनमा�ण होतो. वत�मानकाळात 
राजक�य सम�या सोडिव�या�या ��ीने आपण जे जे उपाय अमलात आण�याचा िवचार 
करतो, �यां�या समथ�नाथ�  आव�यक ते परुावे आपण इितहासातून शोधून काढतो. 
ऐितहािसक कागदप�े, डाय-या टाचणे, प��यवहार इ. आधार ेराजक�य सं�थांचा आढावा 
घेऊन �यातील घटनाचंा अ�यास क�न राजक�य िस�ातंाची मांडणी केली जात असे. 
��नू राजक�य िस�ांतात ऐितहािसक ��ीकोनाला मह�व �ा� आहे. 

 

२) आदश�वादी ��ीकोन – हा ��ीकोन �वीकारणा-या िवचारवतंानी सामा�य 
गहृीतका�या आधारावर राजक�य िस�ांताची मांडणी केली आहे. याम�ये िनगमन 
प�तीने राजक�य �यवहारातील आदश�वादी िवचार शोध�याचा �य�न केला गलेा. अशा 

आदशा�चा शोध �लेटोने आप�या “आदश� रा�य” या िवचारातून घेतला आहे. परतं ुया 
िवचारांना शा�ीय आदर नस�यामुळे हे िवचार �व�नरजंन ठरले. तसेच हॉ�ज, लॉक, 
�सो यांनी मानवी �वभावािवषयी व समाजजीवनािवषयी काही गिृहते क�पून रा�या�या 
उगमा सबंंधीचा करार मांडला. परतं ु असे �यवहारा�या िनकषावर न तपासता �यानंी 
आप�या ताि�वक िवचारातून �ितपादन केले होते. �हणून �याम�ये आदश�वादी 
��ीकोनाचा �वीकार केलेला िदसून येतो.   
 

आदश� हे का�पिनक व अमूत� असतात. आदश� हे बह�ताशं दूर�यािद�या�माने 
जीवनास माग�दश�क ठरत असले तरी ते पूणा�शाने कधीच �ा� होत नाहीत. जीवनाचा 
�तर ठरिवताना आपण आदशा��या िकती जवळ िकंवा दूर आहोत याव�न ठरवावा 
लागतो. अशी मापके व �माणके िनि�त करणारा ��ीकोन �हणजे आदश�वादी ��ीकोन 
होय.  

 

आदश��मक ��तीकोनातून मू�यिवचार, आदशा�ची संक�पना, मू�यमापनाची 
�माणके िकंवा मापदडं, उपल�ध वा�तवाचे मू�यमापन, आदश��ा�ीची �ेरणा व 
�यािवषयी माग�दश�न या घटकांचा आधार घेऊन राजक�य िस�ांताची माडंणी केलेली 
असते. 

 

३) सं�था�मक कायदेशीर ��ीकोन – राजक�य िस�ांताची माडंणी करताना 
रा�स�ंथा, शासनस�ंथा व त�सबंंधी इतर स�ंथा याचंा अ�यास कायदेशीर �ि�येतून 
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करणे ह मु�य उ�ेश असतो. स�ंथा�मक ��ीकोनात राजक�य स�ंथांचा अ�यास केवळ 
औपचा�रक प�तीनेच केला जातो असे नसून अनौपचा�रक प�तीनेही केला जातो. 
बेजहॉट याने आप�या व “ि�टीश कॉन�टीट्यशुन” �थंात या �ि�कोनाचा वापर केलेला 
आहे. राजक�य सं�थाची तािं�क व �यावहा�रक मािहती िनरिनरा�या िठकाणाह�न �ा� 
करावी लागते. िमळाले�या मािहतीचे �यवि�थत िव�ेषण क�न राजक�य िस�ातंाची 
मांडणी केली जाते. या अ�ययनाम�ये त�व�ान आिण इितहास याचंा आधार घेतला 
जात असला तरी कायदशेीर बाबीवर अिधक भर िदला जात असे. या ��ीकोनातून 
अनौपचा�रक �ि�येचा अ�यास केला जात असे. �हणून स�ंथा�मक कायदशेीर 
��ीकोनाचे मह�व राजक�य िस�ांता�या पारपंा�रक ��ीकोनात मह�वाचे आहे.  
 

पारपंा�रक िस�ांताची वैिश�्ये –  

 
१) मू�यिधि�त :- मानवी म�ुयािशवाय मन�ुय चांगले जीवन जगू शकत नाही. मानवी 
मु�यािशवाय मन�ुय चागंले जीवन जगू शकत नाही. म�ुये ही मानवी कृतीला माग�दश�न 
करीत असतात, राजक�य कृतीला म�ुयांची जोड िद�यािशवाय राजक�य िस�ातंाची 
पूत�ता होऊ शकत नाही. रा��भ��, संिवधािनकता, लोकाशाही, समता, �वातं� अशा 
सकं�पना रा�यशा�ात म�ुयमु� राह� शकत नाहीत. फ� जे आहे ते आह.े �यावर ल� 
क� ि�त क�न जे असावे �याकडे सपूंण� कानाडोळा क�न कसे चालेल? तर राजक�य 
�े�ात मू�यां�या आधारावर िव�ेषण करावे लागले.  
 

२) त�व�ानाला म�यवत� �थान :- �लेटो, ॲ�र�टॉटल, हॉ�ज, लॉ.ब�थम िमल, हेगले 
या त�विचंतकांनी त�व�ानाचा िवकास केला व राजिकय िस�ांतात मह�वाचे योगदान 
िदले. यांनी काही मुलभूत �� जे ता�कालीन समजाला भेडसावत होते ते त�व�ाना�या 
आधारावर सोडिव�याचा �य�न केला. फ� शा�ा�या आधार ेकोण�याही ��ाचे उ�र 
सापडणार नाही. तर वगेवेग�या सम�यातील काय�कारण सबंंध शोधून काढ�यासाठी 
त�व�ानाचा आधार �यावा लागले. 
 

३) नैितक ��ीकोन :- रा�यशा�ाला नैितक भूिमका �यावीच लागते.जसे रा�यस�ंथेचे  
�व�प कसे असावे? िकंवा नाग�रकाशी ितचे सबंंध कसे असावेत, अशा ��ा�ंया मूळाशी 
एक नैितक िनवड अिभ�ेत असते. समाजा�या ��ीने कोणती गो� मौ�यवान आहे, हे 
नैितक िनकषात ठरते. �हणून कोणताही राजक�य िस�ांत नैितक पायावर ज�म घेत 
असतो. नैितक ��ीकोन असले�या राजक�य िस�ातंामुळे ब�ुीची धार ती�ण होते. 
िवचारात �प�ता व नेमकेपणा येतो. �यामळेु नैितक अिध�ानािशवाय राजक�य 
िस�ातंाची प�रपूत�ता होऊ शकत नाही.  
 

४) राजक�य व सामािजक आदशा�वर भर :- काही िवचारवतंांनी शासन, स�ंथा, समाज 
यांचा तलुना�मक अ�यास क�न �यातील उिणवा कोण�या आहते हे शोध�याचा �य�न 
केला व �या कशा�कार�या असा�यात, याचे कि�पत आदश� रखेाटले होते : उदा- �लेटो 
आिण ॲ�र�टॉटलने त�कालीन लोकशाही अमा�य क�न आदश� रा�य कसे असावे. हे 
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सागं�याचा �य�न केला. �हणून राजक�य व सामािजक आदशा�तून राजक�य िस�ांत 
िनिम�तीला चालना िमळाली. 
 

५) इतर सामािजक शा�ाशी जवळचा संबंध :- इितहास, त�व�ान, नीितशा�, 
अथ�शा�, समाजशा� इ. शा�ाचा राजक�य िस�ांता�या िनकटचा संबंध होता. समाज 
जीवनातील िविवध ट��यात िनमा�ण होणा-या ��ांची सोडवणूक कर�यासाठी इतर 
सामािजक शा�ाचा आधार घेतला जात होता. जसे इितहास समजून घेत�यािशवाय 
राजक�य �यवहार समजून घेता येणार नाही. याबाबत त�व�ांना जाणीव होती. �हणून 
इतर सामािजक शा�ाचा आधार घेऊनच राजक�य �� सोडव�याचा �य�न केला जात 
होता.  
 

१.५ राजक�य िस�ांताचा आधिुनक / समकालीन ��ीकोन – 
 

 आदश�ल�ी ��ीकोन रा�यशा�ात �लेटो ॲ�र�टॉटलपासून एकोणीसा�या 
शतका�या अखेरीपय�त मोठ्या �माणावर वापरात होता. �यांनी ऐितकािसक व 

तलुना�मक अ�ययन प�तीचा वापर केलेला असला तरी �कािशत झालेले “�मुन नेचर 

इन पॉिलिट�स” हे �ाहम वॅलासचे पु�तक �हणजे अनभुववाद िकंवा आधिुनकते�या 
िदशेने पडलेले पिहले पाउल होय. �यात मानसशा�ीय अंगाने राजकारणाने अ�यास 

केला गेला. �याच काळात बे�तलेने “�ोसेस ऑफ ग�हरम�ट” या प�ुतकातून 
राजकारणाचा समाजशा�ीय ��ीकोनातून िवचार केला गेला. नंतर मॅ�स वेबरने 
आधिुनक प�तीचा उपयोग क�न लोकशाहीचे िव�ेषण केले.  
 

 पण दसु-या महाय�ुानंतर रा�यशा�ा�या अ�यासप�तीम�ये बदल होऊन 
�यांना ख-या अथा�ने चालना िमळाली. यानतंरचे िस�ातं आधिुनक राजक�य िस�ांत 
�हणून पढेु आले. रा�यशा��ांनी पारपंा�रक राजक�य िस�ातंातील उिणवा शोधून 
नवनवीन प�ती  िवकिसत के�या. आधिुनक �ि�कोनाचा वापर जीवना�या सव�च पैलंूचा 
अ�यास कर�यासाठी केला. आधिुनक ��ीकोनाने अनुभववाद, वत�नवाद, ��य�ाथ�वाद, 
�यव�था िव�षेण या िस�ातंाची िनिम�ती मु�यािनप�� आधारावर केली. जे �ान �य�न 
व अनभुवावर आधा�रत आहे, तेच खरे व स�य आहे, असे मत माडंले जाऊ लागले. 
व�तुि�थतीची यथात�य न�द करावी ती करत असताना म�ुयांची लडुबडु होउ देता 
कामा नये. आिण अ�ययन व�तिुन� असावे. �य��िन� नसावे ही अनभुववादाची ि�सू�ी 
होती. आधिुनक ��ीकोनात जे आहे �याचाच िवचार होउ लागला. जसे हवा, पाणी, 
�पश�, �वनी, गंध या सवा�ची ��य� अनभूुती होते. �या सव� गो�ी स�य आहेत व �याचंी 
अनभूुती होत नाही, �या गो�ी सव� अस�य आहेत. असे या ��ीकोनाचे �ितपादन केले. 

१) राजक�य िस�ांताचा अनुभववादी ��ीकोन – रा�यशा�ीय अ�ययन पूण�तः 
मु�यािनरपे� असणे याला अनभुववादी ��ीकोन असे �हणतात. पूव��हिवरहीत व 
व�तुिन� अ�ययन हीच शा�ीय अ�ययनाची खरी कसोटी आहे. तट�थ राह�न ��य� 
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अनभुवावर तक� संगत िवचार क�न रा�यशा�ीय िस�ातं व तक�   काढावेत हा 
अनभुववादी िवचारवंताचा आ�ह असतो.  
 

 अनभुवज�य प�तीचा वापर हास�ुा �ाचीन काळापासून झालेला आहे. �ाचीन 
काळातील �ीक िवचारवतं ॲ�र�टॉटल �याला रा�यशा�ाचा जनक �हटले जाते �याने 
अनभुवज�य िकंवा शा�ीय प�तीचा वापर क�न आपले िवचार मांडले आहते. िस�ातं 
मांडताना �याने अनेक देशां�या रा�यघटनाचंा तलुना�मक अ�यास केला आिण �या 
आधार े िन�कष� काढले. म�ययगुा�या अखेरीस मॅक�हली या इटािलयन िवचारवतंाने 
मांडलेले िवचारही अनभुवज�य प�तीनसुार मांडलेले आहेत. मा� या प�तीचा वापर 
मोठ्या �माणात आिण साव�ि�क वापर आधिुनक काळात झाला तसेच यावेळी शा�श�ु 
सशंोधनाची प�तीही  िवकिसत झाली. वेगवेग�या शा�ात तशा प�तीने संशोधन 
कर�यास िकंवा िस�ातं माडं�यास मह�व �ा� झाले आिण राजक�य िवचारवतंही परुसेा 
परुावा घेऊन तसेच िव�ेषण प�तीचा वापर क�न आपले िस�ांत माडूं लागले. 
मॉटे��यू लॉड� �ाईस, जॉन ऑ�टीन, जेिनंग व �हम वालास इ. अनेक िवचारवतंांनी या 
प�तीचा �भावीपणे वापर केला. 
 

 अनभुवातून �ा� होते तेच खर े�ान होय असे अनभुवज�य  िस�ांत माडंतो. 
��येक अनभुव �हणजे �ान नसते. पण आपण जे अनभुव घेतो �यां�या आधार े िवचार 
क�न आप�याला �ान �ा� होते हे �ान �ा� कर�यासाठी िकंवा िस�ातं मांड�यासाठी 
िविश� प�तीचा वापर केला जातो. �याला शा�ीय प�ती असे �हणतात. या शा�ीय 

प�तीत िस�ातं माडं�या�या �ि�येचे ट�पे असतात, ते पढुील�माणे –  

अ) गहृीत त�व 
ब) मािहतीचे सकंलन 
क) मािहतीचे वग�करण  
ड) िव�ेषण 
इ) िन�कष� 
ई) िस�ातं 
 

 अनभुवज�य िस�ांत िवगमन प�ती वापरली जाते. िवशेषाकडून साम�याकडे 
ितचे �व�प असते. िविश� गो�ीचे िनरी�ण क�न �या आधार े िन�कष� काढला जातो 

आिण सव�सामा�य िनयम बनवला जातो. उदा. “अ” हे  रा�य साव�भौम आहे. “ब” हे 

रा�य साव�भौम आहे. “क” हे रा�य साव�भौम आहे. �हणून सव� रा�ये साव�भौम 
असतात. अशा �कार ेसाधारण िनयम माडूंन सव� िन�कष� काढला जातो. 
 

 अनभुवज�य िस�ांत वण�ना�मक नसतात, तर �यात िव�ेषणावर भर िदलेला 
असतो. या िस�ातंात यो�य असे परुावे देऊन िन�कष�  काढ�याचा �य�न असतो. 
ऐितहािसक घटना राजक�य घडामोड�चे ��य� िनरी�ण मलुाखती िकंवा राजक�य 



11 

 

घटनांची व सं�थांची तलुना क�न हे परुावे िदले जातात, �याला वा�तवतेचा आधार 
असतो. 

२) समकालीन राजक�य िस�ांताचा वत�नवादी ��ीकोन – �या आधिुनक 
�ि�कोनाचा परु�कार केला, �याम�ये वत�नवादी िवचाराला म�यवत� �थान आहे. 
उ�ेजना िमळताच �ाणी �ितसाद देतात. या िनरी�णावर वत�नवादाची मांडणी केलेली 

आहे. “जी त�ये पंचेि�यानंी िकंवा तािं�क उपकरणाने  ��य� �ाना�या आधारावर 

िमळवलेली असतात तेवढीच त�य �माण मानावीत” असे वत�नवादी  ��ीकोन मानतो. 
राजक�य घटनाचें जवळून सू�म िनरी�ण करणे आिण इतर सामािजक शा�ा�या प�ती 
िन�कष� व ��ीकोन यां�या िनकटाजवळ रा�यशा�ाला घेऊन जाणे आिण अनभुविन� 
आशय समृ� करणे असे �य�न वत�नवादी ��ीकोनातून झालेले आहेत.१९०८ म�ये 
�कािशत झाले�या गॅहम वालास या�या ‘�मुन नेचर इन पॉिलिट�स’ या �थंापासून 
वत�नवादी िवचार�णालीला स�ुवात झाली असे �हणावयास हरकत नाही. गॅहम वालासने 
मानवां�या राजक�य �यवहाराची मानसशा�ीय बैठक शोध�याचा �य�न केला. �या�या 
मते राजक�य �यवहाराचे मोजमाप करता येणे श�य आहे. �यातून रा�यशा�ाला 
आदशा��या व मू�यां�या चच�पासून दूर ठेवता येऊ शकते.  
 

 वत�नवाद ही पारपंा�रक िस�ांतातील असंतोषाबाबत िनमा�ण झालेली चळवळ 
होय. या चळवळीचा पाया डे�हीड ई�नने घातला असे मानले जाते. या ��ीकोपढुील 
आठ हेतू िकंवा गहृीतके सांिगतली आहेत. 
 

वत�नवादाची मु�य त�वे  

१) वारवंारता / िनयिमतता – वत�नवादा म�ये  असे गहृीत धरले जाते क� �य�� जे�हा 
राजकारणात भाग घेतात, ते�हा �यां�या वाग�यात सारखेपणा िदसतो. तसेच भिव�यात 
�य�� कशा �कार ेवत�न क� शकतात, याचे भाक�तही करता येते. या सव� वत�नातील 
सारखेपणा शोधून काही िनयम िकंवा िस�ातं मांडले जातात. 

२) पडताळा – सशंोधना�या संदभा�त करावया�या सव� िवधानांना अनभुविस� 
परुा�यांचे आधार असलेच पािहजेत. ��येक िवधानाचा पडताळा अनभुविन� िनकषांत 
घेता आला पािहजे. 

३) अ�ययन तं�े – नैसिग�क शा�ाम�ये �चिलत असले�या अ�ययन तं�ाचा अवलंब 
क�न रा�यशा�ीय त�याचे सकंलन व िव�ेषण केले पािहजे. या��ीने सव��ण प�ती 
आशय िव�ेषण, नमुनापाह�या, बह�चला�मक िव�ेषण अशी तं�े वत�नवादी अ�यसकांनी 
हाताळली आहेत. 

४) प�रमाणीकरण – मोजमाप कर�या�या काटेकोर माग� �हणून स�ंयाशा�ीय 
प�रमाणनाचा अवलंब वत�नवादी �ि�कोनाने केला आहे. �हणून वत�नवाद कोण�याही 
गणुांचे व मू�यांचे प�रमाणीकरण िकंवा मोजमाप कर�यात मह�व देतात.  
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५) म�ुयािनरपे�ता /म�ुयतट�थता – कोणतेही िन�कष�  हे स�य व व�तुि�थती�या 
आदरावर मांडावेत. �याम�ये म�ुयांचा �� येऊ नये. चांगले काय? वाईट काय? याब�ल 
न बोलता ��य� काय याब�ल िवचार वत��वडत केला जातो. 

६) �यवि�थतपणा /�मेय मांडणी – वत�नवा�ां�या मते, िस�ातंाची माडंणी त�य-
सकंलन �प�ीकरण, भाक�त कथन अशा आव�यक पाय-यांनी �यवि�थत केलेली 
असावी व सवा�ना मा�य असले�या सशंोधन प�तीचा अवलंब क�न दोन िकंवा अनेक 
घटकाशंी काय�कारण संबधंाचा शोध �यावा. नीट माडंले�या व तका�ने पर�पराशी 
जोड�या गेले�या अशा सकं�पना�या आधार ेउभी केलेली �मेये �याचे �व�प असते. 

७) शा�शु�ता / िवशु�शा� – रा��शा�ातही �थमतः शासनसं�था स�ा इ. 
सकं�पनािवषयी िनभ�ळ व ि�कालाबािधत स�य सागंणार ेिस�ांत शोधून काढले पािहजे. 
रा�यशा� या अथा�ने एक �कारचे श�ुद शा� होईल. रा�यशा��ाने मग या मलुभूत 
राजक�य िस�ातंा�या आधार े वत�मान काळातील �� व सामािजक सम�या 
सोडिव�याक�रता �या �ानाचा उपयोग करावा. रा�यशा�ात ख-या अथा�ने श�ु 
सशंोधन कर�याची फार आव�यकता आहे, असे वत�नवादी �ि�कोनाचे मत आह.े 

८) आंतरिव�ाशाखीय एक�ीकरण / सव�समावेशक ��ीकोन – राजक�य सशंोधन 
ठोस व प�रप�व �हायचे तर अ�य सामािजक श�ांचा जा�तीत जा�त उपयोग 
रा�यशा�ा�या अ�यासकानंी क�न �यावा. कारण माणूस ह एकाच वेळी सामािजक, 
आथ�, राजक�य, सा�ंकृितक �ाणी असते. 
 

 अशा प�तीने सामािजक पया�वरण व �य��वत�न यांना म�यवत� �थान देऊन 
वत�नवा�ानंी ह ��ीकोन �प� केला �हणून समकालीन राजक�य िस�ातंात �याचें मह�व 
आहे. 
 

उ�रवत�नवादी ��ीकोन 

उ�रवत�नवादी ��ीकोन – वत��वादातील उिणवा शोधून �याम�ये असले�या जमे�या 
बाजू शोधून सशंोधन अिधक उपय�ु व ��तुत कसे करता येईल असा भिव�यल�ी 
िवचार उ�रवत�नवा�ानंी केला �याम�ये डेि�हड ई�नचे �थान म�यवत� होते. �या�या 
मते, हे जे आ�मप�र�ण वत�नवादो�र �वाहाने केले ते रा�यशा�ा�या �या�ीत व 
उि��ातं �ातंी घडवून आणणार ेठरले. �या िवचारवंतानी हे िवचार मांडले �या सवा��या 
दोन �मुख माग�या हो�या. एक ��तुतता व दसुरी ��य� कृती या वत�नवादो�र �ातंीची 
मांडणी डेि�हड ई�टनने पढुील सात सू�ात केली. 

१) �थम आशय �यानंतर तं� – सशंोधन तं�ापे�ा सशंोधनाचा हतूे मह�वाचा आहे. 
�यापढुील तातडी�या ��ासदंभा�त रा�यशा�ीय सशंोधन हे अथ�पूण� व ��ततु 
असावयास पािहजे. सशंोधन जर ��तुत असेल तर ते काटेकोर नसले तरी चालेल. 
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�हणून वत�न वा�ांनी जो तं�ावर भर िदला होता, �यापे�ा उ�रवत�नवा�ानंी संशोधनावर 
भर िदलेला िदसून येतो. 

२) प�रवत�नावर भर – वत�नवादी राजक�य वा�तवा�या वण�न िव�ेषणातच �य�त 
रािह�यामुळे ह ��ीकोन ि�थितवाद व प�रवत�निवरोधी ठरला होता. परतंु कोण�याही 
ि�थितवादी व प�रवत�निवरोधी ठरलं ठरला होता. परतंु कोण�याही �ि�कोनासाठी 
सामािजक सदंभा�ची आव�यकता असते. �हणून उ�रवत�नवादी सामािजक संदभ� ल�ात 
घेऊन प�रवत�नवादी भूिमका घेतान िदसून येत.  

३) राजक�य स�य ल�ात �यावे – वत�नवादी अ�यासक अमूत� िव�ेषणात �य�त 
रािह�यामुळे �याचंे तातडी�या समकालीन पेच�संगाकडे दलु�� झाले. अशा 
प�ररीि�थतीत उ�रवा�ांनी माणसां�या ख-या गरजाकडे ल� देऊन �यामधील स�य 
काय आहे हे जाणून �यावे. 

४) मू�य हीच �ानामागची खरी श�� – मु�यिवहीन �ान िवपरीत हेतूसाठी वापरले 
जाऊ शकते. म�ुये ही राजकारणा�या अ�यासात मह�वाची असतात. शा�वादां�या 
आहारी जाऊन वत�नवा�ानंी मू�यानंा आप�या अ�ययनातून ह�पार केले होते. आता 
उ�रवा�ांनी मू�यांना प�ुहा संशोधनात �थान िमळवून िदले.  

५) रा�यशा��ांची सामािजक भूिमका – तट�थ व व�तुिन� संशोधक अशी भूिमका 
�वतःकडे घेऊन रा�यशा��ानंी आपली सामािजक जबाबदारी टाळू नये. अशी भूिमका 
उ�रवत�नवादी घेतात. 

६) �ानाचे �पांतर कृतीत �हाव े– �ानाचा उपयोग नवसमाजिनिम�तीसाठी झाला 
आहे. परतंु �वतःची बांिधलक� ओळखून सशंोधकांनी �ानाचे �पांतर कृतीत करणे 
गरजेचे आहे, असे उ�रवत�नवादी �हणतात. 

७) �यवसायाचे राजक�यीकरण – सशंोधन स�ंथा माडंले िव�ापीठे यानंा सामािजक 
राजक�य ��ांवर भूिमका �यावयाच लागतील. अिल� राह�न चालणार नाही. तांि�क 
�मता �यांनी िमळवावीच पण समाजा�या दैनिंदन �यावहा�रक ��ाकंडे ही �यांनी ल� 
देऊन प�रवत�न करावे असे उ�रवत�नवादी �हणतात. 
 
 

आधुिनक �ि�कोणाची इतर वैिश�्ये  

आंतरशा�ीय अ�यासाचा ��ीकोन – आधिुनक ��ीकोनात िस�ांताची मांडणी 
करताना इतर सामािजक शा�ांचा आधार घेतला जाऊ लागला. गिणती स�ंयाशा�ीय 
मापन प�ती, समाजशा�, मानसशा�,  मानसशा� मनोिवकृती शा� इितहास इ. 
िवषया�ार े िविभ�न प�तीचा िवकास क�न रा�यशा� िवषयाचे अ�यास िव� �यापक 
केले. �हणून या ��ीकोनात आंतरशा�ीय िकंवा आंतरिव�ाशािखय अ�यास प�तीला 
मह�व आले. 
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५) ��य�ाथ�वाद – ऑग�ट कॉ�त यानंी आधिुनक राजक�य िस�ातंात तािक� क 
��य�ाथ�वादाचा वापर केला. �यां�या मते, सव� �य�� व समूहानी ��या�ाथ�वादाचा 
वापर केला. �यां�या मते सव� काळात �य�� समाज आिण िवचार या ित�ह�ची �गती होत 
असते. या ट��या पैक� शेवटचा ट�पा वै�ािनक प�तीचा असतो. या िवचाराचे मु�य सू� 
असे आहे क� िव�ानाची अ�यास प�दतीच एकमेव अ�यास प�दती आहे. तीच वाप�न 
�ान िमळवता येते.  

६) तुलना�मक ��ीकोन – या�ार े आधुिनक ��ीकोनात िविवध देशां�या राजक�य 
�यव�था राजक�य,राजक�य �यव�था प�प�ती घटना �शासन काय�कारी कायदिेवषयक 
व �यायिवभाग अशा िविवध घटकाचंा अ�यासही तलुना�मक प�तीने केला जाऊ 
लागला. या तलुना�मक अ�यास प�तीमळेु दलु� ि�त असणा-या ितस-या जगाकडेही ल� 
दे�यात येऊ लागले. यातून तलुना�मक राजकारण ह नवीन िवषय उदयास आला. 
�हणून राजिकय िस�ातंा�या ��ीने तलुना�मक ��ीने समकालीन ��ीकोनात मह�वाचा 
समाजाला जाऊ लागला. 
 

१.६ सारांश - 
 

राजक�य िस�ातंा�या अ�यासात आपण राजक�य िस�ातंाचा अथ� 
�या�या,�या�या �व�प �या�ी व �याचबरोबर राजक�य िस�ातंा�या पारपंा�रक व 
समकालीन �ि�कोनाची आव�यकता असून �यािशवाय राजक�य �यवहार व �यासबंंिधत 
िनमा�ण होणा-या ��ाचंी आपणास उकल होणार नाही. 
 

१.७ �� - 
 

 १) राजक�य िस�ातं �हणजे काय �याचे �व�प �प� करा. 
 २) राजक�य िस�ातंाचा अथ� सागूंन �या�ी �प� करा. 
 ३) राजक�य िस�ातंाची वैिश�्ये िलहा. 
 ४) राजक�य िस�ातंाचा पारपंा�रक ��ीकोनाची मािहती िलहा. 
 ५) राजक�य आधिुनक ��ीकोन �प� करा. 
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२.१  
रा�य, नागरी समाज  व बाजारपेठ  

रा�य - संक�पना व घटक 

                      
घटक रचना  

२.१.१  ��तावना  
२.१.२ रा�याचा अथ� 
२.१.३ रा�याची �या�या  
२.१.४  रा�� 

  

२.१.१ ��तावना  

 
        'रा�य' ही रा�यशा�ातील म�यवत� क�पना आहे. आधिुनक काळात तर 
रा�य ही एक नैसिग�क वैि�क व आव�यक शि�शाली सं�था या �पात अि�त�वात 
आहे. रा�याचा अथ� अनेक राजक�य िवचारवंतांनी �प� केले आहे. आप�यातील कुटंुब 

स�ंथा, समाज सं�था तशीच ही रा�य स�ंथा आहे. पण रा�य सं�था ही सव��च स�ंथा 
आहे. समाज �यव�थेतील ही िशखर स�ंथा मानली जाते. रा�याचा िवकास ही �ि�या 
सथंगतीने अनेक वष� पासून चालू आहे. 

  

२.१.२ रा�याचा अथ�  
 

      �ाचीन काळात रा�य व समाज या दोन स�ंथा म�ये भेद कर�यात येत नसे. परतं ु
रा�य व समाज ह ेएक नाहीत. मन�ुयाचे राजक�य जीवन हे �या�ंया समाजजीवनाचे एक 

अंग आहे.  
 

 रा�याचा अथ� िकंवा �या�या ही अनेक राजक�य िवचारवतंानंी आप�या 

िवचारातून मांड�या आहेत. अ�ँर�टाटँल या �ीक राजक�य िवचारवतंानें केलेली 

रा�याची �या�या पढुील �माणे -  
 

२.१.३ रा�याची �या�या - 

 
 १) अ�ँर�टाटँल - "  सखुी ,�वयंपूण� जीवन जग�यासाठी रा�य अि�त�वात आले 

आिण �यासाठीच रा�य अि�त�वात राहणार आहे. सखुी जीवनासाठी  असलेला अनेक 
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खेड्याचंा आिण कुटंुबाचा समहु �हणजे रा�य होय. "या �या�येतून अ�ँर�टॉटलने 

मह�वा�या दोन म�ुावर �काश टाकला आहे. एक �हणजे रा�य हे नैसिग�क आह,े व 
दसुर े�हणजे रा�य ही आव�यक स�ंथा आहे. 
 

 २) मकेँवली - हा राजक�य िवचारवतं �हणतो क�, 
 

 "लोकांवर िनयं�ण ठेव�यासाठी िनमा�ण झालेली राजक�य सघंटना �हणजे 

रा�य होय."  
 

३) जम�न िवचारवतं  �लंट�ी�या मते, " िनि�त भू�देशावर  राजक�य ��ीने सघंिटत 
झालेले लोक �हणजे रा�य होय." 
 

४) �ा�यापक गाड�नर�या मते, " रा�य �हणजे कमी अिधक लोकाचंा समूह ,जो िनि�त 

भू�देशावर राहतो ,बा� िनयं�णापासून �वतं� असतो िजथे सघंिटत सरकार आहे अशा 
लोकां�या समूहाला रा�य �हणता येईल." 
 

५)   हेरा�ँड ला�क� �हणतात, "  शासन आिण लोक या�ंयात िवभाजन झालेला, 

िविश� भू�देशावर राहणारा आिण सव� स�ंथांवर  सव��चता ��थािपत करणारा  गट 
�हणजे रा�य होय." 
 

रा�या�या िवकासातील मह�वाचे ट�पे पढुील �माणे जाणवतात:- 
 

१) टोळीचे रा�य :- आिदमानव िशकारी�या शोधात रानावनात िहंडत असत. ते�हा 

आ�म सरं�णासाठी ते टोळी क�न राहत असत.  वयाने, अनभुवाने, परा�माने �े� 
असणा�या �य��ची टोळी �मखु �हणून िनवड केली जात असे. कालांतराने टोळी 
�मुखपद हे वशंपरपंरागत झाले असावे. इतर टो�यापंासून आप�या लोकाचें संर�ण 
करणे आिण अंतग�त शातंता राखणे ही टोळी �मुखाची मह�वाची जबाबदारी असे. 
 

२) �ीक नगर रा�य:-  ॲ�र�टॉटल�या "द पॉिलिट�स "या �ंथात १५८ नगर रा�यांचा 
उ�लेख आढळतो .यरुोप खंडातील �ीस देशांत टो�यानंी आपली नगर रा�ये ��थािपत 
केली असावी. ही नगर रा�य भू�दशे आिण लोकसं�येने लहान होती. तेथे ��य� 
लोकशाही अि�त�वात होती. पढेु मॅिसडोिनया�या �बळ स�ेपढेु ही नगर रा�ये नामशेष 
झाली असावी. 

 
३) रोमन नगर रा�य:-  रोम�या नेत�ृवाखाली इटलीमधील नगर रा�य सघंिटत झाली. 
�यां�या साम�य�शाली सै�याने जिुलयस सीझर सार�या सेनानी �या आिधप�याखाली 
िव��यापी रोमन सा�ा�य ��थािपत केले. परतं ु पढेु पाच�या शतका�या समुारास 
अंतग�त कलहामळेु रोमन सा�ा�य लयास गेले. 
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४) सरजंामशाही रा�य:-  नतंर रोमन सा�ा�या�या िवनाशा नंतर सरजंामशाही 
प�तीची रा�य अि�त�वात आली. रोमन सा�ा�याने रोमन स�ाट याने माडंिलक 
रा�यानंा स�ा व अिधकार िदले होते. या माडंिलक रा�याने आप�या �देशाचे लहान 
लहान िवभाग तयार केले. �या िवभागा�या �मखुाला सरजंामदार असे �हणत. हे 
सरजंामदार आपाप�या राजक�य स�ा गाजवू लागले. म�यवत� स�ा कमकुवत 
झा�यामळेु पढेु रा�यानंा िव�किळतपणा आला. 
 

       या सव� �या�या व�न रा�याचा अथ� �प� होतो आिण या �या�या रा�या�या 
अंगावर �काश टाकतात. 
 

रा�याचे घटक - 
रा�याचे �मुख चार घटक आहेत .या घटकािंशवाय रा�य अि�त�वात येऊ 

शकत नाही. ते घटक �हणजे १) लोकसं�या २) भू �देश ३)  शासनसं�था व                

४)  साव�भौम स�ा होय. 
 

१) लोकसं�या - 
रा�य ही एक मानवी स�ंथा आहे. �यामळेु लोकस�ंया या घटका िशवाय 

रा�याची क�पना करता येत नाही .रा�या�ंया लोकस�ंया या घटकाचा िवचार करताना 
दोन म�ेु ल�ात घेणे आव�यक आहे. लोकसं�येचा आकार व लोकांची पा�ता िकंवा 

दजा�. लोकसं�या �हणजे रा�यात िकती लोक राहतात असा होतो. 
 

अ) लोकसं�या िकती असावी ... 

    रा�याची  लोकसं�या िकती असावी यािवषयी राजक�य िवचारवतंानंी 
आपली मते मांडली आहेत .�लेटो या िवचारवतंा�या मते रा�याची लोकस�ंया पाच 
हजार असावी तर अ�ँर�टाटँल�या मते रा�याची लोकसं�या इतक� कमी असावी क� 

रा�यावर िनय�ंण ठेवणे सोपे होईल आिण एवढे जा�त स�ुा नसावी क�, �यां�या गरजा 

�यांना पूण� कर�यासाठी परावलंबी रहावे लागेल.  रा�य �वावलंबी असावे. आज�या 
काळात रा�याची लोकस�ंया िकती असावी हे सागंणे वा�तववादी होणार नाही. कारण 

भारत व चीन यासारख े अित लोकस�ंयेची सम�या असलेली   रा�यही अि�त�वात 
आहेत तर कमी लोकस�ंया असलेले छोटे देशही सरुि�त जीवन जगत आहेत. उदा. 
�हिँटकन िसटी, मो�याको यासारखी कभी लोकसं�येची सम�या असलेले देशही 
अि�त�वात आहेत. �यामळेु रा�याची लोकसं�या िकती असावी हे �या देशावर अवलंबून 
आहे. 

 

ब) लोकांचा दजा� ... 

  रा�या साठी पढुचा मह�वाचा मु�ा �हणजे रा�यात  असले�या लोकांचा दजा�  
.लोक कशा दजा�  चे आहते . यो�यता कशा �कारची आहे. रा�यातील लोक उ�साही व 

प�र�म करणार,े नैितक िवकास झालेले असतील तर ते रा�य एक �गितशील रा�य 
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�हणून उदयाला येते. उदाहरणाथ�  जपान या रा��ाचा दसु�या महाय�ुानतंर पूण� िवनाश 

झाला होता. परतंु तेथील लोकामंुळे लोकातील क�ाळू, िचकाटी व �ामािणक -मेहनती  
व�ृीमळेु आज प�ुहा तो देश िवकिसत दशे �हणून ओळखला जातो. तसेच इ�ाएल 
देशाचे स�ुदा तसेच उदाहरण देता येते. इं�लंड अमे�रका रा�यामं�ये लोका�ंया राजक�य 

जाग�कतेमळेु येथील राजक�य �यव�था यश�वी �हणून उदयाला आली आह.े  
 

२) भू�दशे (िनि�त भू�देश)    
भू�देश िकंवा जमीन दसुर े �हणजे रा�याचा दूसरा मह�वाचा घटक. भू�दशे 

सलग असावा िवभागलेला भू�देश याम�ये एकतेची भावना िनमा�ण होणे कठीण असते. 
उदाहरणाथ�  पूव� पािक�तान पि�म पािक�तान या�ंयाम�ये एकतेची भावना कधी िनमा�ण 

होऊ शकली नाही �यामळेु बागंलादेश या नवीन रा�याची, देशाची िनिम�ती झाली. 

थोड�यात एखा�ा रा�याचा भू�देश सलग असणे मह�वाचे आहे.  
 

अ) रा�याची  �थलाकृित :- 

यात रा�याची जमीन, पाणी व आकाश समावशे होतो. उदाहरणाथ�  
समु�िकना� यापासून तीन मैला  पय�तचा सम�ुाचा भाग हा �या रा�याचा असतो. तीन 
मैल नतंरचा सम�ु आतंररा��ीय �े� �हणून घोिषत केलेला असतो. �याचा उपयोग 
जगातील कोणताही दशे क� शकतो. �या रा�या�या भू�देशावरचे आकाश यावरही �या 

रा�याचा ह�क असतो.  
 

ब) रा�याचा  भू�दशे िकती असावा ? 

 या बाबतीम�ये मतभेद आहेत. अथा�तच मोठा भू�देश लाभलेले रा�य असेल 
तर �या रा�याला मह�वाचे �थान �ा� होते. शा�ीय आिण तािं�क �गतीमुळे आज मोठा 

भू�देश �यावत� िनयं�ण ठेवणे, �शासन करणे, कोण�याही रा�याला सोपे झाले आहे. 
जेवढा रा�याचा भू�दशे लहान असेल अशा रा�याला मोठा रा�याकंडून आ�मणाची 
सतत भीती असते. परतंु लहान भू�दशे असले�या रा�यात �व�रत व चांगले �शासन 
िनमा�ण करता येते . जन एकतेची भावना िवकिसत करणे सहजश� य होते. परतंु अशी 
छोटी रा�ये सरं�णा�या ��ीने यो�य नाहीत. �मांक तीन शासन स�ंथा रा�याचा हा 
मह�वाचा घटक आह े रा�य व शासन हे दो�ही श�द ब�याच वेळा एकाच अथा�ने 
वापर�यात येतात परतं ुशासन स�ंथा ही एक रा�याची रा�य चालव�याची य�ंणा आह.े 
य�ंणे िशवाय रा�य आपले काय� क� शकत नाही. शासन सं�था ही रा�याची ��य� 
मूत�  �व�पातील बाब आहे. अ�यथा रा�य ही आपली अमूत� संक�पना आहे. 

 
क) कोण�याही रा�यात िनि�त भू�दशे असणे आव�यक आहे. ित�यावर ते आपली 
सव��च स�ा ��थािपत क� शकतील. यािशवाय िनि�त भू�दशे यामळेु �या िविश� 

भू�देशात िवषयी लोकां�या मनात �ेमाची, एकतेची व  आदराची भावना िवकिसत होत 
असते. �हणजेच रा�यासाठी िनि�त भू�देश असावा लागतो. भटकणा�या लोक 
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समुदायाचे रा�य ��थािपत होऊ शकत नाही. भू�देश िकंवा जमीन ही आव�यक बाब 
आहे. 
 

ड) दसुर े�हणजे रा�याचा भू�देश सलग असावा. िवभागलेला भू�देश याम�ये एकतेची 
भावना िनमा�ण होणे कठीण असते. उदाहरणाथ� पूव� पािक�तान व पि�म पािक�तान 

यां�याम�ये एकतेची भावना कधी िनमा�ण होऊ शकली नाही. �यामळेु १९७१ साली  

बागंलादेश या नवीन रा�याची (भारतीय ल�करा�या मदतीन)े  िनिम�ती झाली . 
थोड�यात एखा�ा रा�याचा भू�देश सलग असणे मह�वाचे आहे. �शासन व िनय�ंण 
ठेव�यासाठी स�ुा सलग भू�देश उपयु� ठरतो. 
 

इ) रा�या�या भू�देशात  रा�याची जमीन, पाणी याचाही  समावेश होतो.देशातील भूमी 

िपकाऊ, चांगली व कसदार अस�यास पीक उ�र व मबुलक येते. का�याभोर रगंाची 

माती उ�र �तीची मानली जाते. तसेच  पाणी चागंले, िप�या�या साठी उपय�ु हवे. 

पा�याची गणुव�ा पीक व सजीवां�या साठी उ�म हवी. �ारय�ु पाणी कमी �ितचे 

मानले जाते. रा�यातील पाणी व समु�िकना� यापासून तीन मैलापय�तचे पाणी,  पय�तचा 
समु�ाचा भाग हा �या रा�याचा असतो. तीन मैला नतंरचा समु� आंतररा��ीय �े� 
�हणून घोिषत केलेला असतो. �याचा उपयोग जगातील कोणताही देश क� शकतो .�या 

रा�या�या भू�देशावर चे आकाश यावरही �या रा�याचा ह�क असतो.  
 

 रा�याचा  भू�देश िकती असावा या बाबतीम�ये मतभेद आहेत . अथा�तच मोठा 
भू�देशाचे रा�य असेल तर �या रा�याला मह�वाचे �थान �ा� होते. शा�ीय आिण 
तांि�क �गतीमळेु आज मोठा भू�देशावत� िनयं�ण ठेवणे �शासन करणे कोण�याही 
रा�याला सोपे झाले आहे. जेवढा रा�याचा भू�दशे लहान असेल अशा रा�याला मोठा 
रा�याकंडून आ�मणाची सतत भीती असते. परतंु लहान भू�दशे असले�या रा�यात 
�व�रत व चांगले �शासन िनमा�ण करता येते जन एकतेची भावना िवकिसत करणे 
सहजश� य होते. परतंु अशी छोटी रा�ये सरं�णा�या ��ीने यो�य नाहीत. 
 

३)  शासन सं�था - शासनसं�था  रा�याचा हा मह�वाचा घटक आहे. रा�य व शासन 
हे दो�ही श�द ब�याच वेळा एकाच अथा�ने वापर�यात येतात .परतं ुशासन स�ंथा ही एक 

रा�याची रा�य चालव�याची मूत� य�ंणा आहे. या  य�ंणेिशवाय रा�य आपले काय� क� 

शकत नाही.  शासन सं�था ही रा�याची ��य� मूत� �व�पातील बाब आहे.  
 

   शासन सं�था रा�या�या मह�वा�या घटकापैंक� एक घटक आहे .िनि�त 
भू�देशावर लोक कायमचे अि�त�व क�न राहतात. परतं ुशासनसं�था नस�याने �याला 

रा�याचे �व�प येत नाही. रा�य िनमा�ण हो�यासाठी जनतेम�ये संघटन, 
समाज�यव�था िनमा�ण करणारी य�ंणा �हणजेच सरकार आव�यक असते. शासन 
स�ंथा �हणजे रा�या�या वतीने काम करणारी रा�याची काय� करणारी यं�णा होय 
.रा�याचे अि�त�व शासन सं�थे�या �पाने आप�याला जाणवत असते. शासनाम�ये 
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कायदेमंडळ, काय�कारीमंडळ, �यायमंडळ, सनदी अिधकारी ल�करी व पोलीस यं�णा  

या  बाब�चा शासन स�ंथेम�ये समावेश होतो. शासनस�ंथेचे १) ससंदीय,२) अ�य�ीय 

वगरै े असे �कार असतात. देश, रा�यघटना व जनते�या अपे�ा या�माणे शासन 
स�ंथेचा �कार अि�त�वात येतो . 
 

शासन सं�था िकंवा सरकारची भूिमका :-  

     कायदे मडंळाने तयार केले�या योजना, धोरणे, काय��म याचंीआखणी क�न 
�या धोरणाचंी अंमलबजावणी कर�याची जबाबदारी शासन स�ंथेवर असते. शासनस�ंथा 

पूण� शि�िनशी आपले काय� करत असते. तसेच रा�यात सू�यव�था, शांतता ��थािपत 
करणे हे शासन स�ंथेचे आ� काय� आहे. काय�ाची अंमलबजावणी करत असताना 
एखा�ा �य�� गट िकंवा संघटनांनी कायदा भंग के�यास �यानंा दडं कर�याचा िकंवा 
शासन कर�याची जबाबदारी सरकारची आहे. एखादे सरकार घटना�मक जबाबदारी 
�यवि�थत व वेळेत पूण� करीत नसेल तर अशा सरकारला �ितकार िकंवा िवरोध 

कर�याचा अिधकार कोण�याही  नाग�रकाला �ा� आह.े 
 

     शासन सं�था देशातंग�त काया�बरोबरच देशाबाहेरील काय� करीत असते. 
आंतररा��ीय �े�ात मै�ी करार �सगंानसुार क�न आंतररा��ीय सघंष� कमी कर�याचे 
काय� शासनाकडून होत असते. आंतररा��ीय �े�ात आप�या देशाची �ित�ा व मह�व 
वाढिव�याचे काय� नेहमीच केले जाते. थोड�यात रा�यातील लोकाचंा सवा�िगण िवकास 
व क�याण कर�याची भूिमका शासन सं�थेकडून होत असते. नाग�रकाचें सरं�ण व 
संवध�न कर�यासाठी शासन सं�था आव�यक ठरते. अशा रीतीने शासनस�ंथा हा घटक 
रा�य िनमा�ण हो�यासाठी पोषक आहे . 
 

४) साव�भौम�व:- 
 

साव�भौम�व हा घटक पूण� रा�याक�रता मह�वाचा आहे. साव�भौम�वा िशवाय 
आधिुनक रा�याची क�पना करता येत नाही. साव�भौम�व साधारणतः दोन �कारचे 

असते अ) अंतग�त साव�भौम�व ब) बा� साव�भौम�व, साव�भौम�व �हणजे �या रा�यात 
�वतः�या रा�या सबंंधीचे देशाअंतग�त व देशासबंंधी जागितक �तरावरील िनण�य 
घे�याची �मता िकंवा स�ा असणे �हणजे साव�भौम�व होय. साव�भौम�व या संक�पनेत 
सबंंिध अिधक �प�ता आपणास पढुील उदाहरणाव�न येऊ शकते. भारत हा देश १५ 
ऑग�ट १९४७ पूव� साव�भौम न�हता पण १५ ऑग�ट १९४७ �या म�यरा�ी पासून 
भारत हा देश अंतग�त व बा� �व�पात साव�मत बनला आहे. 
 

याच�माणे भारता�या �वातं�यानंतर भारताने आप�या देशातंग�त �यवहारात 
�वतः�या कायदेमंडळा�या अिधकाराचा पूण� वापर क�न दशेातंग�त �यव�था िवकिसत 
केली. याम�ये कोण�याही परक�य देशा�या ने�याला िकंवा स�ेला या अंतग�त 
�यवहारामं�ये ढवळाढवळ क� िदली नाही. तसेच भारताने �वतः चे पररा�� धोरण 
ठरिवताना आिण िवदेश �यवहार करीत असताना देशा�या संसदेला �म�न िनण�य 
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घेतले. �हणजेच भारत हा देश अंतग�त व बा� ��्या साव�भौम आह ेहे िनदश�नास येते. 

यासबंंधी मह�वाचे उदाहरण �हणजे आंतररा��ीय �तरावर  अ�व�  िनिम�ती व �सार 
याबाबतीत जे धोरण अमे�रके�या मा�यमातून बनिव�यात आले. �या करारावर भारताने 
�वा�री केली नाही. जर अमे�रकेने या करारावर �वा�री केली तरच भारत हा देश या 

करारावर �वा�री क� शकतो. अशा प�तीची कडक, �वािभमानी व साव�भौम�व िस� 
करणारी भूिमका भारताने घेतली. 

 

भारतातील कायदे मंडळ िकंवा स�ाधारी प�, नेते जरी आपणास साव�भौम 
वाटत असले तरी अंितमतः रा�याची साव�भौम स�ा ही जनतेकडे असते. कारण 
जनताच मतदाना�या मा�यमातून कायदे मंडळातील सद�य व स�ाधारी प� ��य� 
िकंवा अ��य� िनधा��रत करीत असतात. �याच�माणे साव�भौम स�ेवर ती रा�यघटना 
�था परपंरा �ढी यांचेही िनय�ंण जाणवते. �याचबरोबर बा� साव�भौम�वावर 

आंतररा��ीय राजकारणाचा, आंतररा��ीय सघंटना व आंतररा��ीय करार यांचाही 
�भाव असू शकतो.अशा�कार े रा�या�या मह�वा�या घटकािंवषयी आपण मािहती 
घेतली. 
 

 अशा�कार े रा�य या सकं�पने�या अंतग�त लोकस�ंया, भू�देश, शासन 
स�ंथा व साव�भौम�व हे चार घटक मह�वपूण� आहेत. 
 

२.१.४  रा��:- 
 

 रा�� �हणजे काय? रा�� हा श�द इं�जी मधील नेशन �ा श�दाचे मराठी 
�पातंर आहे. इं�जी मधील नेशन हा श�द, नेशीओ, �ा  श�दापासून तयार झाला आह.े 
नेशीओ  या श�दाचा अथ� ज�म िकंवा वंश असा होतो. याचा अथ� असा क� रा�� 
सकं�पनेचा सबंंध वशंाशी व ज�माशी असतो. रा�� सकं�पनेचा अथ� �प� कर�यासाठी 
काही �या�या अ�यासणे गरजेचे आहे. 
 

रा�� िनमा�ण हो�यासाठी एकतेची भावना िकंवा रा��ीय�वाची भावना लोकांम�ये 
िनमा�ण हो�याची गरज असते. �हणजेच रा��ीयता या घटकाची रा��िनमा�ण हो�यासाठी 
आव�यकता असते. रा��ीयता �हणजे एकतेची भावना �या भावनेमुळे लोक आप�या 
देशासाठी बलीदान करायला तयार असतात. आप�या देशावर ज�मभूमी वर अ�यंत �ेम 

करतात.  
अशा या रा��ाची �या�या : 
 

काही िवचारवतंा�ंया १)  मते," जे�हा एखादा लोकसमुदाय �वतःला रा�� �हणून 
सबंोधतो ते�हा �याचे रा�� बनते". 
 

रा�� या सकं�पनेची �या�या 
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२) �ा. हा�ज या िवचारवतंा�ंया मते," जे�हा रा��वादा�या भावनेने लोकामं�ये राजक�य 
एकता िनमा�ण होते आिण �यानंा साव�भौम स�ा �ा� होते ते�हा रा�� िनमा�ण होते ." 

३) लॉड�  �ाईस  या िवचारवंतां�या मते," राजक�य संघाम�ये संघिटत क�न �वतं� 
झालेले अगर �वतं� होऊ इि�छणार ेरा�� �हणजे रा�� होय." 
 

थोड�यात वरील �या�यान व�न असे �प� होते क�, रा�� िनमा�ण हो�यासाठी 
एकतेची भावना आव�यक असते . रा��ीय आिण रा��ीय�व या रा��ीय सकं�पनेशी 
सबंंिधत सं�ा आहेत. एकूणच एकतेची भावना असलेला समाज आिण एक�वाची भावना 
�हणजे रा�� होय. 
 

 रा�� िनिम�तीची �ि�या घडवणार ेघटक �हणजेच रा��ाचे आधारभूत घटक:- 
 

१) समान भू�दशे:- 

 एकाच �देशावर बराच काळ वा�त�य के�यामुळे तेथील लोकामं�ये 

आ�मीयतेची भावना िनमा�ण होते. एकसघं उप�देशामुळे समाजातील वािंशक, धािम�क 
भािषक  भेद बाजूला सारले जातात. आिण लोकानंा आप�या दशेा िवषयी �ेमाची भावना 
िनमा�ण होते. आप�या मातृभूमी�या सरं�णाथ� आ�मसमप�ण कर�यास लोक तयार होता. 
भू�देशा िशवाय रा�� ही संक�पनाच उभी करता येत नाही. �यातही सलग भू�देश 
अस�यास एकतेची भावना िनमा�ण हो�यास मदतच होते. याउलट खिंडत भू�देश 
अस�यास िविवध भागातील लोकामं�ये �वतं� अि�त�वाची भावना वाढीस लागते. 
उदाहरणाथ�  पूव� पािक�तान आिण पि�म पािक�तान यां�याम�ये अंतर अस�यामळेु 
दो�ह�म�ये समान िहतसबंंध आिण एकता िनमा�ण झाली नाही. प�रणामतः पूव�  
पािक�तानचे बांगलादेश ह े�वतं� रा�� उदयास आले. अथा�त सलग भू�देश हा एकमेव 
घटक नाही. रा��ीय�वाची भावना िनमा�ण हो�यासाठी सहा�यक ठरणारा आणखी एक 
घटक आहे. 
 

२) धािम�क एकता:- 

 समाजाला सघंिटत कर�याचे काय� धम� जा�त �खरतेने करतो. एकाच 

धमा�तील लोकामं�ये ई�री क�पना, उपासनाप�ती, �था-परपंरा व धािम�क त�व�ान 
याबाबतीत एकता असते. �यामळेु एकच धम�  असले�या लोकामं�ये भाविनक ऐ�य 
िनमा�ण होते. उदाहरणाथ� युरोपात �ारभंी रा��वादा�या िनिम�तीस ि��न धम�  �ेरक 
ठरला. 

   अथा�त एकतेची भावना िनमा�ण हो�यास धम�  हा घटक सहा�य करीत अस�या 
तरी धम�  हा एक एकमेव घटक नाही. 
 

 उदाहरणाथ�  भारतात िविवध धमा�चे लोक असूनही लोकांम�ये एकतेची भावना 
आहे. तसेच िविवध धम�यांम�ये एकतेची भावना िनमा�ण हो�या�या ��ीने भारताने 
धम� िनरपे� रा�याचा ि�वकार केला आहे. 
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रा��ीय�वाची भावना:- रा��ीय�वाची भावना िनिम�तीम�ये समान भाषा समान धम�  
समान इितहास समान सं�कृती समान भू�देश समान आिथ�क िहतसबंंध समान 
राजक�य �यव�था आिण देशातील जनतेची ती� इ�छा �हणजे एक�वा सबंंधीची इ�छा 
असे िविवध घटक रा��ीय रा��ीय�वाची भावना िनिम�तीस मदत करतात. अशा�कार े
वरील घटक रा��ीय�वा�या भावना िवकासामधील मह�वाची साधने आहेत. लोकांम�ये 
रा��ीय�वाची भावना िनमा�ण झाली क� रा�� िनमा�ण होते. उदाहरणाथ�  �वातं�यपूव� 

काळात लोकमा�य िटळक, अगरकर, परांजपे, आचाय� अ�े  वगैर े यानंी आप�या 
व�ृप�ातूंन लेखन क�न लोकांम�ये रा��वादाची भावना िनमा�ण केली. जनतेत िह 
भावना िनमा�ण झा�यानंतर �वातं�य चळवळीला वगे आला व िदशा िमळाली आिण १५ 
ऑग�ट १९४७ ला भारताला साव�भौम�व रा�य �ा� झाले. 
 

रा��ाचे बदलते �ि�कोन:- 
रा��ीय संक�पना आपण समजून घे�याचा �य�न केला. रा��ीय घटकामं�ये 

एक भाषा, वंश, जात, स�ंकृती, इितहास, समान दःुख - सखु वगैर े िवषय अंतभू�त 
आहेत. परतंु एकिवसा�या शतकाम�ये वरील �कारचे घटक रा�� या सकं�पनेम�ये 

असलीच पािहजे असे रािहलेले नाही. उदाहरणाथ�  भारताम�ये िविवध धम�, �ांत, भाषा, 

स�ंकृती, वंश अशा वेगवेग�या �कार�या लोकस�ंकृती असूनही भारताम�ये एक 

रा��ीय�वाची भावना वाढीस लागत आह.े दहशतवादा�या िव��, पािक�तान�या 

कुरापती िव��, अमे�रकेची दादािगरी िव��, बागंलादेश��या घसुखोरां िव��,चीन�या 
सा�ा�यवादाला िवरोध तसेच मानवी ह�क संर�णासाठी सपूंण� भारतीय जनमानस एक 

होताना िदसते. िद�लीमधील िनभ�या बला�कार �करण, पया�वरणवादी िचपको 

आंदोलन, अ�णा हजार े यांचे ��ाचार िवरोधातील आंदोलन व स�या�या काळातील 
कोरोना िवरोधातील भारत सरकारचा लढा अशा �सगंामं�ये सपूंण� भारतीय जनता एक 
रा�� �हणून या वेगवेग�या चळवळीम�ये तसेच भारत सरकार�या मोिहमेम�ये " एक देश 
- एक रा�� " या भावनेने एक�प झालेले िदसतात. 
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२.२    

 

नागरी समाज व बाजार 
घटक रचना  

२.२.१ ��तावना  
२.२.२ सकं�पना 

२.२.३ नागरी समाजाचे �व�प 

२.२.४ नागरी समाज उ�ाची कारणे 
२.२.५ नागरी समाजाची भूिमका 
२.२.६ बाजार 

 

२.२.१ ��तावना 

 
नागरी समाज (समुदाय) ही सकं�पना िवसा�या शतका�या उ�राधा�त 

सामािजक शा�ा�या अ�ययनात �यापक �माणात अ�यासली जाणारी आहे. सतरा�या 

शतकातील जॉन लॉक या ि�िटश िवचारवतंाने, समाजाने रा�याचे िवभाग िवशद 

कर�यासाठी व समाजाचे �े��व ��थािपत कर�यासाठी "नागरी समाज", समुदाय या 
सकं�पनेचा उपयोग केला आह ेअसे आप�या राजक�य िववेचनाम�ये सािंगतले आहे.  
 

     नागरी समुदायाला ससुं�कृत समदुाय असेही �हटले जाते कारण, असा समदुाय 

शोषण म�ु, समाज िध�ीत �यि��वातं�याची जोपासना करणारा असतो. िनण�य 
�ि�येत नाग�रकाचंा समावेश िकंवा सहभागाची समानसधंी असते .या सकं�पनेचे मूत� 
�व�प �हणजे िबगर शासक�य स�ंथा �हणजे  एन.जी.ओ. (अशासक�य सघंटना) िकंवा 

�वसेंवी स�ंथा .या स�ंथा �थािनक, रा��ीय व जागितक पातळीवर समाजोपयोगी 
उप�म राबवतात. 
 

       शासक�य उप�मांना समांतर आिण पूरक असे नागरी समाजाचे  उप�म 
असतात .क�याणकारी उप�मात िवशेषतः िश�ण आिण आरो�य �े�ात �याचा 
काय�भाग उ�रो�र िव�ता�रत होतो आहे. पया�वरण संवध�न, दबु�ल समाज घटकां�या 

अिधकारांसाठी, शासक�य �यवहारात पारदश�कता व उ�रदािय�व, ��ाचारास िवरोध 
या �े�ात भारतात अशा �कार�या संघटना ि�याशील असले�या िदसून येतात. 
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     १९७० �या शतकापासून भारतात �या�ंया काय�भागात शासक�य �वीकृती 
िमळाली आहे. िवशेषता: �ामीण िवकासाचे शासक�य उप�म राबिव�यास �यांचा 
सहभाग असावा आिण शासनाशी �याने सहकाय� करावे अशी भूिमका सरकारने 
�वीकारली आहे. 
 

 २.२.२ नागरी समाज सकं�पना  

  

  नागरी समाजाची सकं�पना तशी बरीच जनुी आह.े गरजेनसुार नागरी समाज 

िवकिसत झाला आहे. िविवध िठकाणी व पातळीवर काम करणाया� अशासक�य सघंटना, 
स�ंथा िविवध �कार�या सम�या सोडव�यासाठी उ�या रािहले�या सामािजक 
चळवळ�नी �वतः चे असे वेगळे �थान िनमा�ण केले आहे. 

 

 स�या रा�य, रा��ीय व आंतररा��ीय पातळीवरील राजकारणात या 
सकं�पनांची न�याने चचा� स�ु झाली आह.े अनेक राजक�य िवचारवतंानंी या सकं�पनेचा 

सदंभ� घेऊन आप�या सै�ािंतक मंडणीचा िवकास केला आहे.  
 

        जानँ लाकँ या  िवचारवतंां�या मते, " नागरी व राजक�य समाज हा एकच 

असतो. नागरी समाजा म�येच  रा�य सं�था िनमा�ण होऊ शकते. नागरी समाजात 

िश�त, सरु�ा  व स�ुयव�था या बाबी श�य आहे. " 
 

      जम�न िवचारवतं हेगेल यां�या मते,"  रा�य व नागरी समाज या दोन वेगवेग�या 

�कार�या �वतं� स�ंथा आहेत, नागरी समाज ही कुटंुब स�ंथा व रा�य स�ंथा या�ंया 
मधील अव�था आहे. रा�य ही सव��च सामािजक सं�था आहे . " 
 

२.२.३ नागरी समाजाचे �व�प 

 

१) नागरी समाज काय�ावर आधा�रत अस�याने �याम�ये सहमतीला जा�त मह�व 
असते. नागरी समाज �हणजेच समान उि�� �ा�ीसाठीचे मु� सघंटन होय. तसेच �याचे 
सद�य�व सहमतीनेच �वीकारलेले असते. श��ने न�ह.े 

२) नागरी समाज या �यव�थेचा राजक�य �यव�था व राजकारण यां�याशी थेट सबंंध 
नसतो. राजक�य ि�या-�ि�या पासून ह ेवेगळे असते. 

३) नागरी समाजाचे �े� बाजारपेठे पासून अिल� आहे. बाजारपेठे म�ये नफा िमळवणे हे 
सव��व उि�� असते. परतंु नागरी समाजातील घटक फ� फायदा हे उि�� डो�यासमोर 
ठेवून काम न करता जनसेवा, समाजाचा िवकास हे ही उि�� असते. 



 26

४) नागरी समाज �यव�था लोकशाही त�वांना मा�यता देते. तसेच लोकशाही 
�यव�थेिव�� असणा�या ि�या -�ि�या, �यव�था यांना िवरोध करते. (उदा. देशातंग�त 
असलेली बंडखोरी, दहशतवाद, ग�ुहेगारी व�ृी व कृती) 
 

२.२.४ नागरी समाजा�या उदयाची कारण े
 

  वैि�क पातळीवरील जनतेने मानवाशी िनगिडत असले�या िविवध �� 
सबंंिधत देश जात या पलीकडे जाऊन एकि�त आवाज उठिव�याचा �य�न नेहमीच 
केला आहे या प�तीनेच जागितक �तरावरील नागरी समाजा�या उदयायाला कारणीभूत 
घटक बनले आहेत. 
 

उदाहरणाथ� :-  
अ) मानवी ह�काबाबत उठलेला जागितक आवाज. 
ब) लोकशाही समथ�नाथ� वैि�क पातळीवर झालेले िवचारमंथन व आंदोलने. 

क)  दहशतवाद िवरोधी उठलेले आवाज, जगा�या कानाकोप� यातून झालेला उठाव. 
१) रा��ीय पातळीवर नागरी समाजाची संक�पना पु�हा न�याने मांड�यात आली. 
शांतता आिण मानवी ह�क हे जागितक िवषय अस�याने या िवषयावर आधा�रत नागरी 
सघंटनांना जागितक �व�प �ा� झाले. शीत य�ु सपं�यानंतर स�ंमण अव�थेत 
असले�या नागरी समाजाची आिथ�क आिण राजक�य पनुर�चने�या काया�त मह�वाची 
भूिमका होती. हे सघंटन यो�य िदशा दाखवेल असा िव�ास जनतेला आहे. 

 
२) िदवस�िदवस रा�याचे �व�प बदलत आहे. क�याणकारी रा�याची जागा 
नवउदारमतवादी रा�याने घेतलेली आहे. याचा प�रणाम �हणजे िवकिसत जगात 
नाग�रकाचें क�याणकारी काय��म िहरावून घे�यात आले. �यांना िमळणा�या सवलती 
आिण अनदुाने बंद झाली. िवकसनशील देशांम�ये नवउदारमतवादी धोरणामळेु आिथ�क 
��्या दबु�ल घटकांना असलेले रा�याचे सरं�ण न� झाले. �यामळेु नागरी समाजाने 
िविवध सं�था - सघंटना�ंया माफ� त या घटका�या िवकासासाठी पढुाकार घेतला. 
यातूनच नागरी समाजाचा उदय व िवकास होत गेला. 

 
३) दर�यान�या कालखडंात उ�म आिण आदश� �शासनाची सकं�पना �हणजे सशुासन 
ही माडंली जाऊ लागली. या सकं�पने�या चच�मुळे नाग�रकांना सरकारी स�ंथां�या 
मया�दाचंी जाणीव झाली. सरकारी सेवां�या काय� �मतेब�ल आिण यो�यतेब�ल 
लोकां�या मनात शकंा िनमा�ण झाली . �यामळेु सरकारी सेव े िव�� दाद माग�यासाठी 
जनता सघंिटत होऊ लागली . शासना�या काया�तील सहभागामळेु �शासनातील 
पारदश�कता व अिधका�यांची जबाबदारी वाढीस लागली या मा�यमातून नागरी समाजाचा 
न�याने िवकास होत आहे. 
 

२.२.५ नागरी समाजाची भूिमका 
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समकालीन समाजात नागरी समाजाचा काय�भाग िदवस�िदवस वाढताना िदसत 
आहे. जगातील ��येक देशातील सरकार व �याची य�ंणा जनते�या उंचावले�या आशा-
आकां�ा पूण� कर�यात कमी पडत आहे. सरकारी यं�णे�या काही मया�दा स�ुा आहेत. 
सरकारने कोणतीही िवचारसरणी �वीकारलेली असली तरी स�या�या जागतृ जनते�या 
अपे�ा पूण� करणे व नाग�रकानंा उ�च �ती�या सिुवधा दणेे हे कोण�याही �तरावरील 
शासक�य यं�णे�या क�े�या बाहेरील िवषय होत आहे. �यामळेुच जागतृ समाज एकि�त 
येऊन आपले �� आप�या पातळीवर आपणच सोडवावेत या भूिमका घेत आहे. यातूनच 

नागरी समाजाचा उदय, िवकास व काय�भाग �हणजेच भूिमका िव�तार�या जात आहेत. 
 

१) लोकतं�ाचा िव�तार :- समाजाम�ये असे काही गट आहेत क� �यानंा लोकशाही 

�यव�थेत स�ुा जमेस धरले जात नाही िकंवा �यांचे मत िकंवा भूिमका माडंता येत नाही, 
बजावता येत नाही असा गट नागरी समाजा�या मा�यमातून आप�या आचार व 
िवचारांचा आिव�कार करीत आह.े यातूनच लोकशाही�या वाढीस हातभार लागत आहे. 
जागितक �तरावरील सं�थान�या �यवहारामं�ये ही लोकशाही त�वां�या मा�यमातून 

सधुारणा कर�यासाठी नागरी समदुाय आंदोलने करीत आहे. उदाहरणाथ� यनुो, 
जागितक बकँ व आंतररा��ीय नाणेिनधी वगैर.े 
 

२) िवकासासाठी पया�यी �यव�था:- देशातील सरकार ेव �याचंी यं�णा िवकासाचे सव� 

�क�प राबिव�यात कमी पडताना िदसत आहे. गे�या शतकात सामािजक �याय, 

सा�रता, समाजाचे राजक�य समाजीकरण, िविवध ��ांची जाण असे काही िवषय पढेु 
आले. समाजा�या वाढ�या आका�ंा�या आधार े देशातंग�त राजक�य स�ंथा व �या�ंया 

काय�प�ती मया�िदत िदस ु लाग�या. काळानसुार काही िवषय हाताळणे, �थाई �क�प 

राबवणे आिण �यासाठी जनजागतृी करणे गरजेचे होते . �यानसुार िश�णाचा �सार, 

आरो�य सिुवधा,पया�वरण िवकास या �े�ाम�ये शासक�य काया��या बरोबरच नागरी 
समुदायांनी �वतःला झोकून िदले व आरो�य - िश�ण या �े�ात िवकासाचे �क�प 

िव�तारत गेले. रा��ीय व आंतररा��ीय �तरावर स�ुा पाणी, पया�वरण, लोकशाहीकरण 
अशा िवषयांची मोठ्या �माणात जनजागतृी होऊन लोकसहभागा�या मा�यमातून 

िवकास �क�प साकारताहेत. उदाहरणाथ�  पया�वरणवादी नम�दा बचाव आंदोलन, िचपको 

आंदोलन , व�ड� सोशल फोरम, वसुंधरा प�रषद व �ीन सोसायटी वगैर.े 
 

३) माग�दश�काची भूिमका:- मानवी ह�काचे उ�लंघन, पया�वरणाचा �हास, पा�याचा 

अप�यय, ि�या व मलुांचे शोषण अशा �े�ात �थािनक देश व आंतररा��ीय �तरावरील 
राजक�य सं�थांना �वयसेंवी नागरी सघंटनांम�ये सहभागी असले�या यािवषयी�या 

जाणकारांनी, नेतृ�वाने माग�दश�काची भूिमका बजाव�याचे िदसते. �यां�या �य�नामुळे 

जागितक अथ�कारण, राजकारण याम�येही बदल होत आहे. बालमजरुी�या िव�� 
ि�यां�या शोषणा�या िव�� अनेक दशेांमधून आवाज उठ�यामळेु कायद े िनमा�ण होत 
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आहेत. एच आय �ही एड्स बािधत ��णांना यो�य वागणूक व रा�त दरात औषधे िमळावी 
�याक�रता नागरी सघंटनांनी जगभर आवाज उठिवला. याचे नेत�ृव ही माग�दश�का�या 
भूिमकेतून नागरी सघंटन करीत आहेत. 
 

४) आव�यक मािहतीचा �चार व �सार:- समाजातील जागतृ व उ�साही 
�वयंसेवकानंी समाजातील वेगवेग�या घटकां�या �बोधनाची जबाबदारी घेत�याचे 
िदसते. नागरी सघंटना �वतं��र�या या बाबतीम�ये काम करताना पाहायला िमळते. 

�ीवादी चळवळी, प�ुष म�ु� आंदोलन, मलुा�ंया िश�णाचा ह�क, पया�वरण, 
पा�याची बचत - वापर व मदृसुंधारण अशा अनेक िवषयावंर जनजागतृीचे वेगवेग�या 
मा�यमातून िवषय हाताळले जातात. अलीकड�या सोशल मीिडया�या मा�यमातून 
नागरी सघंटन पािहजे तसे जनमत तयार करताना िदसते. 
 

थोड�यात ��येक �े�ात शासनाची जबाबदारी आहे. असे �हणून आता 
चालणार नाही. याआधी�या शतकाम�ये या भूिमके�या मा�यमातून काम झाले. परतंु 
लोकसं�या िव�तार आिण समाजा�या आशा-आकां�ा चा िवकास झा�याने केवळ 
सरकारकडे पाह�न िकंवा बोट दाखवून चालणार नाही. �हणून �वयपूंण� खेडी हे जसे 
महा�मा गाधं�चे �व�न होते तसेच अलीकड�या काळाम�ये �वयंपूण� गहृिनमा�ण सोसायटी 

याची ही गरज बनली आहे. याच बरोबर �थािनक शासन, रा�य शासन, क� � शासन व 
वैि�क स�ंथा या सवा�नीच जगा�या समोरील �� ओळखून मानवा�या बरोबरच सपूंण� 

सजीव स�ृी यांचे जतन �हावे, िनसगा�चा �थायी िवकास �हावा या��ीने अ�यास क�न 
�क�प राबव�याची गरज आहे . याम�ये राजक�य सं�था�ंया बरोबरच सामािजक 

�हणजेच नागरी समाजाची भूिमका अ�यतं मह�वाची असेल . �हणूनच रोटरी �लब, 

रोटरी �लब , �थािनक �तरावरील िविवध ��ट, �ित�ान, टाटा ��ट व �रलाय�स�या 
सेवाभावी उप�म या�ंयाकडून सामा�या�ंयाच न�ह ेतर शासना�या ही अपे�ा वाढले�या 
िदसतात. 
 

२.२.६ बाजार 
 

बाजार संक�पना  
 

प�रचय 
           आधिुनक काळात आिथ�क ि�या जगभरात घडतात . �याम�ये बाजारपेठे  

सार�या ि�या समािव� असतात. बाजारपेठेत  म�ये खरेदी, िव��, तारण, साठा 

आिण स�ंिहत अस�ंय प�ती असू शकतात.भांडवलशाही ही म�ुय उ�पादन, परुवठा 
आिण िवतरण प�त बनली  आहे. �या सं�थां�या मा�यमातून या गो�ी घडतात �यांना 
बाजारपेठ �हणतात. पैसा हे साधन आहे. व�तू आिण सेवा�ंया देवाणघेवाण आिण 
�यवहारासाठी बाजापेठेचा  वापर केला जाते.  
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बाजारपेठा:- 

              आिथ�क बाजारपेठा, गहृिनमा�ण बाजार, कामगार बाजार िकंवा शेती माल 
बाजार यासारख े िभ�न �कार आहेत. बाजार �याच�माणे ब� याचदा आपण �थािनक 

बाजार, �ादिेशक बाजार, रा��ीय बाजार आिण आंतररा��ीय �तरावरील बाजार 
याब�ल चचा� करतो. 

 
          आतंररा��ीय बाजार. राजक�य िस�ातंा�या ��ीकोनातून बाजारपेठ दोन आहेत. 
१) पिहला अनभुवज�य आिण 
२) दसुरा आदश�वादी आह.े 
 

त�पूव� राजक�य िस�ातं समजून घेणे गरजेचे आहे. 

                 रा�य आिण बाजारातील भूिमकेचे िव�ेषण क�न बाजार, समाज आिण 
रा�य या�ंयातील सबंंधांचे िव�ेषण करावे लागते. राजक�य मू�या�ंया ��ीने 

बाजारावरील प�रणाम समजून घेणे हे �याचे उ�ी� आह.े जसे क� �याय, समानता, 
�वातं�य आिण ह�क. 
 

बाजारपेठेची �या�या:- 

          चॅपमन बाजारपेठेची �या�या अशी करतात, ‘एखा�ा िठकाणी व�तू, खरेदीदार 

आिण िव�ेते जे एकमेकांशी िभ�न �पध�त आहेत ’. 
 

           अथ�शा�� बाजारपेठेला अथ��यव�थेचा �कार �हणून प�रभािषत करतात जे 
उ�पादन आिण िव��ला �ो�साहन देतात. 
 

बाजाराचे वैिश�्य: 
  
१. बाजारपेठा िनसगा��या �व�पा�या असतात. हे कोण�याही िविश� �य���या िकंवा 

िविश�ते�या मालक��या नाही. उदारमतवाद बाजारा�या समथ�का�ंया मते, कृि�म�र�या 
िडझाइन केलेला �यवसाय नाही तर मानवी कृतीचा प�रणाम �हणून उ�वणारी बाजारपेठ 

आहे. बाजारात िवकत घेतले�या आिण िवक�या जाणा� या व�तूं�या िकंमती उ�पादक, 
िव�ेते आिण खरेदीदार अशा िविवध घटकां�या जिटल �यवहारात आधा�रत आहेत. 

 
२. मागणी व पुरवठ्याची �ि�या ही बाजाराची म�यवत� यं�णा आहे. बाजारपेठ �हणजे 

चलन आिण व�तूंचा �वाह असतो. उ�पादक, घाऊक िव�ेते, एजंट्स, परुवठा करणार े

आिण खरेदीदार यासार�या �ि�येत ब� याच घटकांचा, कलाकाराचंा सहभाग असतो.  
��येक �यवसायी एखा�ा �कार े बाजारा�या कामकाजावर प�रणाम करतो. बाजारात 
काय�रत असलेले सपूंण� परुवठा आिण मागणीचे जाळे काया�ि�वत कर�यासाठी �य�न 
करीत असतात. बाजारपेठा ही �थािनक आिण �यापक देखील असतात. व�तू आिण 
सेवा�ंया िकंमती वेगवेग�या बाजारात िभ�न असतात आिण कालांतराने �या बदलू 
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शकतात. या सव� गो�ी अगदी नैसिग�क �हणून समज�या जातात. कारण वेळ आिण 
�थानानसुार बदलणा� या समाजा�या मागणी आिण व�तू ची िकंमत ठरिवत नाही. 
बाजारात काम करणार े�यापारी �वाथा��या हेतूने चालिवले जातात. बाजारात खरेदीदार 
�व�त दरात व�तू खरदेी कर�याचा �य�न करतात. दसुरीकडे उ�ोजक �यां�या 
�यवसायासाठी जा�त नफा िमळव�याचा �य�न करतील. कारखाने व उ�ोगातील 
कामगार जा�त नफा आिण वेतनासाठी काम करतात. �पधा� ही बाजारपेठेची मह�वाची 
ओळख आहे. जा�तीत जा�त नफा िमळव�यासाठी बाजारातील ��येक घटकाने 

एकमेकांशी जोडून काम केले पािहजे. आदश�पणे असे मानले जाते क�, बाजारपेठ �पधा�  
मु� आिण �या�य िनयमांवर आधा�रत असावी. अशा �पध��या अंितम प�रणामावर 
काह�नी नफा कमावला आहे आिण इतर काही गमावले आहे. िवचारवंतां�या मते बाजार 
�वयं-िनयमना�या त�वावर आधा�रत असतात. दीघ� काळाम�ये बाजार सतंलुनाकडे 
वाटचाल करतात. �हणूनच रा�यासार�या बाहेरील बाब�नी �ि�येत ह�त�ेप क� नये. 
जेणेक�न ते बाजारात िवकृती आणेल. बाजारा�या िनयमानंसुार बाजारावर िनयामक 
एज�सीचे पालन करणा� या िनयामक एज�सीची रा�याने कमीतकमी भूिमका िनभावली 
पािहजे. 

 
बाजाराचे िस�ांत:- 
               मक� िटिलझम हा बाजारपेठेचा �मखु िस�ातं आहे. याने रा��-रा�य 
�णाली�या �थापनेदर�यान यरुोपम�ये िवकिसत झाले�या न�या रा�यानंी आपापसातं 
�पधा��मक नातेसबंंध जोडले. मक� िटझिलझम हा श�द �कॉिटश राजनैितक अथ�शा�� 
अ ॅडम ि�मथ यांनी तयार केला होता. मक� िटझिलझम ही क�पना आहे क� जगाम�ये 
ससंाधने मया�िदत आहते आिण ससंाधनांवर िनय�ंण िमळिव�यासाठी ��येक रा�याने 
इतर रा�यांसह सघंष� केला आहे. एका रा�यासाठी झालेला तोटा �हणजे तोटा . 

मक� िटिल�ट हे रा�य समाज, अथ��यव�था आिण �य��पे�ा �मखु घटक �हणून 

ओळखले जाते. �यां�या ��ीकोनातून, बाजार हे रा�याचे घटक आहे आिण रा�यात 

�वतं�पणे अि�त�वात नाही. �याची श�� वाढिव�यासाठी उ�पादन, वापर, िविनमय 
आिण गुतंवणूक हे रा�य शािसत असले पािहजे. देशातंग�त व आतंरराि��य 
राजकारणाम�ये रा�याचा उ�ेश पूण� होईपय�त बाजारपेठेला मह�व आहे. रा�याची 
आ�मिनभ�रता वाढिव�यासाठी बाजाराने आपली कृती करणे आव�यक आहे. 
बाजारपेठेतून िनमा�ण होणारी अित�र� सपं�ी रा�य �ेषब�ुीने य�ु कर�यासाठी वाप� 
शकते. १५-१८ �या शतकापय�त मक� िटिलझम हे अितशय लोकि�य  होते  व मोठ्या 

�माणावर  �याचा िव�तार देखील होत होता. �पेन, इं�लंड, हॉलंड आिण �ा�स सारखे 

देश आिशया, आि�का आिण दि�ण अमे�रकेतील वसाहती ह�तगत कर�यासाठी ती� 
�पधा� करीत होते. आिण काही �माणात ते यरुोिपयन रा�याचंी रा��ीय श�� 
वाढिव�या�या �य�नात देखील होते. मक� ि�टिलझम �थािनक बाजारपेठेला चालना 

दे�यावर िव�ास ठेवते. रा�यातील आिथ�क आिण ल�करी साम�य� वाढिवणा� या उ�ोग, 
कंप�या आिण महामंडळ यानंा जोरदार पाठबळ िदले जाते. मक� िटिल�टची धोरणे 
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सरं�क आहेत. जे रा�य आयात व�तूंवर जा�त दर लावतात. यामळेु �ाहकांना 
आयाितत व�तू खरदेीपासून रोखता येईल आिण प�रणामी �याचा फायदा देशांतग�त 

बाजारपेठेला होईल. अिधक �म क�न, असे मानले जाते क�, बाजाराची उ�पादकता 
आिण नफा िमळू शकते. याचा शेवटी रा�याला फायदा होईल. 
 

बाजारपेठेसंबंधी अिभजात उदार ��ीकोन: - 
             उदारमतवादी िस�ांत िकंवा शा�ीय राजक�य आिथ�क िस�ांत एक िस�दांत 
�हणून उदयास आला. �यांना आिथ�क��्या मागास रा�यातील ह�त�ेप न कर�यावर 
ठाम िव�ास होता. मळुात राजकारणाने कृषी बाजारात ह�त�ेप क� नये असा यिु�वाद 
करत होते. जे िवचारवतं अह�त�ेपा चा परु�कार करत होते �यांचे नाव अॅडम ि�मथ 
होते, �यानंी बाजारातील अथ��यव�थे�या ��ीने लायस�स ची क�पना िदली. ि�मथने 

नमूद केले क� ‘आिथ�क माणूस’ एक �वार�यपूण� आिण तक� श�ु घटक आहे. जो नफा 
िमळिव�या�या उ�ेशाने बाजारात �वेश करतो. �पधा� ही बाजाराची �वयं-िनयिं�त य�ंणा 
बनते. दीघ�काळात बाजार हा मु� सवा�साठी सम�ृी आणतो. डेि�हड �रकाड� आणखी 
एक िवचारवंत होते �यांनी म�ु बाजारा�या भूिमकेची विकली केली. तलुना�मक 
फाय�ाचे िस�ांत देशांतग�त �तरावर काय��म बाजारा�या प�रि�थतीत वाढ 

कर�यासाठी यिु�वाद करतात. याचा अथ� असा आहे क�, एखा�ा दशेाने केवळ �या 
व�तू व सेवाचें उ�पादन केले पािहजे जे िकमान उ�पादन खच� आिण गणुव�ा य�ु 
असेल. हे इतर देशामंधून उव��रत व�तू आयात क� शकते. जर सव� देश या त�वाचे 
पालन करतात तर ह े सपूंण�  जगात सम�ृी आणेली. यरुोपबाहेर यनुायटेड �टेट्स हा 
बाजारातील अथ��यव�थेचा सवा�त मोठा िवजेता बनला. जागितक य�ुानतंरही 
बाजारावरील िव�ास �ढ रािहला. दसु� या महाय�ुानंतर १९३० �या दशकात झाले�या 
मोठ्या नैरा�याने मु� बाजारपेठे�या मॉडेलवर �� उपि�थत केला. 

 
बाजारािवषयी मा�स�वादी �ि�कोन : - 
                 १९ �या शतकात भाडंवलशाहीची भरभराट झाली आिण भाडंवलशाही 
समाजा�या सघंटनेत बाजाराचे मु�य िस�ातं बनले आिण �यामळेु नवीन सकंट 
ओढवले. भांडवलशाही आिण बजुु�आ वगा�तील कामगार वगा�चे शोषण होते जे बाजार 
अथ��यव�थेचे म�ुय लाभाथ� होते. काल�मा�स� हा पिहला िवचारवतं होता �यांनी 
बाजारा�या अथ��यव�थेवर प�तशीर टीका केली. भांडवलशाहीचे विैश�्य समजावून 

सागं�यासाठी आिथ�क वाढीचा अथ�सकं�प, �यानसुार कोण�याही समाजात आिथ�क 
आिण भौितक घटकाचंी म�ुय भूिमका असते �याब�ल �यानंी भौितक बाब�चा आधार 

आिण राजक�य, सामािजक आिण सां�कृितक बाब�ना अंध��ा �हणून संबोधले. 
भांडवलशाहीम�ये बाजारपेठ हा समाजातील इतर घटक ठरिवणारा आधार आहे. मा�स� 

असा तक�  करीत होते क�, बाजारपेठ ही भास आहे. �यात भांडवलशाही वगा�कडून 
कामगार वगा� चे शोषण केले जाते. कामगारानंा बाजारात वा�तिवक �वातं�य नसते. 
कारण मजरुीची रचना ही नेहमीच विक� ग �लास�या िहता�या िवरोधात असते. मा�स� 



 32

असा तक�  करीत होते क� केवळ कामगार वगा� ने आिण क�यिुनझम�या �थापनेनतंर 
जागितक �तरावरील �ांती झा�यास वग�हीन समाज िनमा�ण होईल. मा�स��या 
सा�यवादा नसुार खाजगी मालम�ा सपंिवली जाईल आिण भौितक ससंाधने एकि�तपणे 
समाजा�या मालक�ची असतील आिण सवा�म�ये समान वाट�या जातील. िवसा�या 
शतकातील क�यिुन�ट �ातंीने खाजगी मालम�ा आिण रा�य िनयामक मंडळे र� क�न 
माि�स�यन धोरणाचा �योग केला. 

 
बाजारपेठेबाबत आधुिनक उदारमतवादी ��ीकोन: - 
             िवसा�या शतका�या म�यवत� कालखडंातील  िवचारवतंांनी ‘अह�त�ेपी ‘  
‘लैसेझ-फेअर’  या िस�ातंावर ��िच�ह िनमा�ण कर�यास स�ुवात केली. जॉन मेना�ड 
के�स यानंी ‘िद जन�ल �योरी ऑफ ए��लॉयम�ट इंटर�ेट अडँ मनी’ या पु�तकात 
एक�ीकरणा�या पातळीवर प�रणाम घडवून �व-िनयमन बाजारा�या िव�ासावर िव�ास 
ठेवला. पढेु �यानंी असा यिु�वाद केला क� रा�याने वाढीव साव�जिनक खच� वाढवून 
िकंवा कर कमी क�न बेरोजगारी कमी केली पािहजे. के�सचा असा तक�  होता क� 
िनयमन नसलेले बाजारपेठ केवळ एक आदश� आहे. वा�तिवक जगात �हणजे जिटल 
औ�ोिगक समाजात काम करणे श�य नाही. नागरी समाजात समृ�ी आिण ससुवंाद 
वाढिव�यासाठी बाजारात रा�य ह�त�ेप आव�यक होता. औ�ोिगक-पि�मी जग आिण 
नंतर�या वसाहत��या रा�यांनी क�याणकारी रा�ये �हणून �िस� असले�या िविनयिमत 
बाजारपेठे�या केनेिशयन क�पनाचंी अंमलबजावणी केली. कमीतकमी पाि�मा�य देशात 
१९५० आिण १९६० �या दशकात अभूतपूव� आिथ�क वाढ आण�याचे �ेय केनेिसयन 
पॉिलस�ना दे�यात आले. 
 

नवीन उदारमतवाद आिण बाजारपेठ: - 
          १९७० �या दशकात पा�ा�य जगात आिथ�क पेच होता. काही िवचारवतंांनी 
क�याणकारी मॉडेलवर टीका कर�यास सरुवात केली आिण मु� बाजार अथ��यव�थे�या 
पनु��जीवनाचे समथ�न केले. िनओ उदारमतवादी िवचार �हणून हा िस�ातं �ात झाला. 
�ेड�रक ऑग�ट फॉन हायक हा एक मु� समथ�क होता. हायक यांनी अथ��यव�थेतील 
बह�तेक �कार�या ह�त�ेपाला सरकारी अिभयं�यािधकारवादाचा माग� मानले. 

िम�टन�ाइडमॅनने आप�या नावेिनधी�या िस�ातंाम�ये �हटले आहे क�, केवळ �व-
िनयमन मु� बाजारपेठेमुळे उ�पादन यो�य �माणात आिण कामगारानंा परुसेे वेतन 
यां�यात असतंुलन िमळू शकते. रॉबट�नोिजकने बाजारपेठे�या अथ��यव�थेचा नैसिग�क 
ह�कां�या आधारावर बचाव केला. एखा�ा �य��ने �या�या आय�ुयावर आिण �या�या 
�वत: �या कौश�या�ार े �याने तयार केले�या संसाधनांवर अिध�हण कर�याचा 

यिु�वाद केला. बाजार ही अशी स�ंथा अशी आहे, जी एखा�ा �य���या मालम�े�या 
ह�काची हमी देते. बौि�क यिु�वादाने नव-उदारमतवादी धोरणे वाढिव�याचा माग� 
मोकळा झाला. �याने बाजारा�या भूिमकेला �ाथिमकता िदली. १९८० �या दशकात 
अमे�रकेत रोना�ड रीगन आिण यनुायटेड िकंगडममधील मागा�रटे थॅचर यानंी नव 
उदारमतवादी धोरणे राबिवली. नतंर जागितक बँक आिण आंतररा��ीय नाणेिनधीने 



 33

िवकसनशील जगासाठी िनओ उदारमतवादी धोरणे तयार केली. नतंर १९९० �या 
दशकात जागितक�करणाचे मूलभूत अ ॅसप िनओ उदारमतवादी िवकिसत होत गेले. 


�� 

१. रा�य �हणजे काय? रा�या�या िविवध घटकाचंी चचा�  कर  

२. रा�याची �या�या कर व रा�या�या बदल�या �व�पाचा आढावा �या  

३. रा�� �ा सकं�पनेची �या�या करा आिण रा�� िनिम�तीची �ि�या घडवणार ेघटक 
कोणते ही िव�तारीतपणे िलहा  

४. नागरी समाजाचा अथ� िलहा व �याची भूिमका िलहा  

५. नागरी समाज व बाजारपेठ यामंधील अंतरसबंंधांचे वण�न करा 
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३ 
 

स�ा अिधस�ा व अिधमा�यता 
घटक रचना  
३.१  स�ा  

सकं�पना, �ोत आिण �कार  
३.२  अिधस�ा  

�या�या, �ोत व िविवध �कार   
३.३  अिधमा�यता  

अथ�, �ोत, आिण अिधमा�यतेची वैिश�्ये 

 

३.१  स�ा 

 
संक�पना, �ोत आिण �कार 
 राजक�य िस�ातंा�या अ�यासाम�ये स�ेची  सकं�पना सवा�त मह�वपूण� 
सकं�पना �हणून ओळखली जाते. स�ा िह सकं�पना  रा�यशा�ा�या  अ�यासात 
म�यवत� अस�यामळेु या  सकं�पनेला राजक�य िस�ातं व राजक�य िव�ेषणात 
अितशय मह�व �ा� झाले आह.े रा�यशा�ा�या अ�यापनाचा  अ�यासिबदूं ‘रा�य व 
शासना�या अ�यासापासून ते ‘स�े�या िववेचना पय�त’ िवकिसत व प�रवत�त झा�यामळेु 
स�ेची अ�यास क�ा अिधक विृ�गंत झाली आह.े सव�साधारणपणे स�ेचा अथ� 
इतरा�ंया वत�नावर �भाव पाड�याची �मता असा होतो. सामािजक पर�पर ि�येम�ये 
स�ाधारी िबगर स�ाधाया�साठी नको असलेले िकवा �ितकूल प�रणाम घडवून आणू 
शकतो. थोड�यात स�ा �हणजे एक �कारचे वत�न आहे �याची उ�प�ी सामािजक 
वत�नातून झाली आहे. स�ा िह अशी सं�ा आहे िजचा सबंंध इतरा�ंया वत�नावर अंकुश 
ठेव�यासंदभा�शी आहे व िबगर स�ाधारी यानंा आप�या मज� �माणे स�ाधाया�बरोबर 
वागता येत नाही व �व�ाची इ�चा नसताना स�ुा स�ाधा�या इशा�या नसुार वागावे 
लागते. स�ाधाया�कडे कोणतेही प�रणाम घडवून आण�याची �मता अस�यामुळेच �याचें 
इतरानंा ऐकावे लागते. 
 

३.३.१ स�चेा अथ� व �या�या 

��य� राजकारण व रा�यक�य �ि�येचे ताणेबाणे समजून घे�यास स�ा सकं�पना 
मह�वपूण� ठरते.िविवध मापदडं लावून अनेक िवचारवंतानी स�ेसंदभा�त अनेक �या�या 
सािंगत�या आहेत. सव�साधारणपणे �भाव,बल�योग व ससंाधनांवरील िनयं�ण यां�याशी 
स�ेचा सबंंध आहे. स�ा िह संक�पना �हणूनच अिधस�ा, एकािधकारशाही िकवा िन�ह 
इ स�ंां�या  समानाथ� �पाने �यवहारात वापरली जाते. �यामळेु स�ा �ा सकं�पनेचा 
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अथ� अ�यतं िकचकट होतो व �हणून ितची �या�या देखील अ�यतं गुतंागुतंीची होते. 
खालील िवचारवतंानी स�े�या काही मह�वपूण� �या�या िद�या आहेत. �ा �या�यामंधून 
स�ेचा आकृितबंध बोध �हायला मदत होते. 

१. रॉबट� दहाल- �याने स�ेची �या�या पढुील �माणे केली आह:े- ‘अ’ कडे स�ा 
अस�या कारणाने तो ‘ब’ वर स�ा गाजवतो. �हणजेच ‘ब’ हा ‘अ’ ने सांिगतलेले सव� 
काही करतो िकवा करावयास पराव�ृ होतो. या िठकाणी आपली इ�छा नसताना ‘ब’ 
ला ‘अ’ चा ह�कुम/ आदेश मानवा लागतो कारण तसे न के�यास ‘अ’ कडे ‘ब’ ला 
नको असलेले प�रणाम घडवून आण�याची �मता असते. �ा �याखेतून स�ेसंदभा�त 
दोन िनकष काढता येतील. 

अ) “स�ा �हणजे �य��कडे असलेले असे गणु-वैिश�्ये �याचा उपयोग ती 
�य�� इतर �य��वर करते व �या �य���या  वत�नात  बदल घडवून 
आणते”. 

ब) स�ा �हणजे इतरावंरील वच��व  

२. ब�ा�ड रसेल- “अपेि�त प�रणाम घडवून आण�याची �मता”. 

३. डेि�हड इ�टन –“एक �य�� व गट जे�हा �वताः�या इ�छेनसुार इतरां�या कृती 
िनधा��रत करतो ते�हा �यां�यातील सबंंध �हणजे स�ा होय”. 

४. इ.एम.को�टर – “स�ा �हणजे एखादी घटना घडवून आण�याची �मता तसेच अशी 
घटना �या �मते िशवाय घडू शकत नाही �ा व�तुि�थतीला स�ा असे �हणतात.”   

५. कोसर व रोसे�बेरी – स�ा �हणजे �वता�या सहानभूुितपूण� इ�छेशी ससुंगत असे 
इतराचें वत�न िसमाब� करणे. 

६. म�ॅस वेबर- कोण�याही घडामोडी, �संग िकंवा �ोतांवर िनयं�ण िमळिव�याची  
�मता व �याचबरोबर िकतीही अडथळे, �ितकार व िवरोध झा�यावर देखील 
�वतःला हवे असले�या गो�ी घडवून आणणे �हणजे स�ा होय.  

 

३.१.२. स�चेे िविवध पैलू /�कार  
 

१. पिहला पैलू –िनण�य-�मते�या मा�यमातून स�ा:- ��यात अभासक व िवचारवतं 
�टीवन �य�ुस याने स�े�या िविवध पैलू सदंभा�त आपले िवचार मांडले आहेत. 
रा�याशा�ाचे ��यात अ�यासक रॉबट� डहाल यां�या िवचाराशंी �य�ुस याचंे िवचार 
खूपच िमळतेजळुते आहते.डहाल ह े जसे स�ा िह सकं�पना िविवध सबंधां�या 
परीपे�यातून पाहतात तसेच �य�ुस देखील समकालीन सामािजक �यव�थे म�ये 
�चिलत असले�या िविवध िवषयां�या अनषुंगाने स�ा �ा सकं�पनेकडे पाहतात. 
समाजातील िविवध स��यका�ंया (Actors)  वत�नाचा िवशेषतः �या�ंया िनण�य 
�मते�या मा�यमातून �य�ुस स�ेकडे पाहतात. �ा �सगंी जो स��यक िनण�य �मते 
म�ये सरस ठरतो व �याकडे स�ा असते असे समजावे. एखा�ा िवषयाबाबत अनेक 
पया�यामंधून कोणता पया�य िनवडायचा ते ठरवणे आिण �यानसुार कृती करणे उदा. 
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एखा�ा राजक�य �यव�थेम�ये शासन िकंवा रा�य आप�या लो��तीिन�ी �ार े सव� 
�कारचे िनण�य घेते, ते�हा रा�याकडे स�ा असते असे आपण �हणतो.   
 

२. दुसरा पैलू - काय�सूचीचे समायोजन: �य�ुस याने स�े�या दसु�या पैलूब�ल 
सागंताना काय�सचुी�या संदभा�त िववेचन केले आह.े हा पैलू िनण�य �मतेपे�ा वगेळा 
आहे. चच�ला येणा�या िवषया सदंभा�त आधीच आप�याला हव ेअसलेले वातावरण तयार 
क�न काही िनणा�यक िवषयच चच�ला येवू �ायचे नाहीत. िनण�य �ि�येपय�त हे िवषय 
येवू न देता �या िवषयांचे आधीच प�रमाज�न क�न टाक�या�या �मतेला काय�सूची 
समायोजन असे �हणतात. बाचराच आिण बरा�झ यांनी आप�या   Two Faces of 

Power  �ा प�ुतकाम�ये िबगर िनण�य �मता �हणजे काय�सूची समायोजन या�या  
मा�यमातून स�ा कशी वापरता येते याचे िववेचन केले आहे. चच�ला येणा�या कोण�याही 
मुद्�ावर �भाव पडणे हे काय�सूची समायोजन म�ये अपेि�त असते. िविश� म�ु ेचचा� 
िव�ा�या म�यावत� कधीच येवू नये यासाठी स�ेचा वापर केला जातो. उदा. एखा�ा 
मह�वपूण� बैठक�चे अ�य� बैठक स�ु हो�यापूव�च, पटलावरील असे मु� े गाळतात 
�याची उ�र े�यानंा दतेा येत नसेल. �हणजेच अ�यतं गभंीर िवषयानंा या िठकाणी बगल 
दे�यात येते. �ामुळे अ��य�पणे स�ा वापरली जाते असे �य�ुस �हणतो. तौलिनक 
��्या दसु�या पैलूचे �व�प जा�त संरि�त व बा�ा �पी तो धोरणी आहे कारण स�ेचे 
िनग�मन बंिद�त �व�पात होते. 
 

३. ितसरा पैलू – इतरां�या मतांचे �ह�तन (manipulation):  एक �पधा��मक 
सकं�पना �हणून �य�ुस जे�हा स�ेचे िववेचन करतो ते�हा तो स�ेचे सवा�त जहाल 
�व�प मांडतो. हे �व�प �हणजे इतर लोकां�या मानिसकतेवर आपला �भाव पडून 
�यां�या िवचारांचे, ��ीचे व मताचंे �ह�तन करणे. इतरा�ंया िनण�य �मतेचा  �ाधा�य�म 
�भािवत करणे याम�ये अपेि�त असते. काल� मा�स� ने िवचार�णाली संदभा�त जे मांडले 
आहे �या िववेचानाशी हा पैलू िमळताजळुता आहे. �ाम�ये स�ाधाया�चे अिभनत िकवा 
प�पाती िनण�य कोण�याही ��ािंशवाय िकवा ��ाथ�क िवरोधािशवाय सवा�नी ऐकले 
पािहजे असे अपेि�त असते. साहिजकच आप�याला मा�य नसतानाही लोक स�ा 
असले�यांचे सव� िनण�य ऐक�यास तयार होतात. प�रणामी यामुळे खोटा आिण �ामक 
आ�मभान िनमा�ण होवू शकते. भाडंवलशाही म�ये कामगारवग� म�ये असे �ामक 
आ�मभात िनमा�ण होवू शकते असे �य�ुस �हणतो कारण भांडवलदार वगा�ला जे हवे 
आहे ते खरे आहे व ते जे काही �यवहार आप�याबरोबर करत आहे ते यो�यच आहे अशा 
समजतुीला कामगारवगा�म�ये  मा�यता िमळते. �यामुळे स�ेचा हा पैलू  त �ामक 

मुखाकृित  तयार कर�यात यश�वी होतो. 
 

३.१.३ स�चेे िविवध �ोत  
 

१. मालम�ा व धनसंप�ी :- �यवसाय िकंवा �य�� कडे असणा�या रोख रकमेला 

अथवा रोख रकमेम�ये �पातंरीत करता येणा�या मौ�यवान गुतंवणकु�ला तसेच 

उ�पादनासाठी वापर�या जाणा�या भाडंवली गो�ीना सपं�ी असे वािणि�यक भाषेत 
सबंोधले जाते. स�ेचा सवा�त लोकि�य व मह�वाचा गणुधम� िकवा �ोत �हणजे 



 37

धनसंप�ी. कोण�याही �यव�थेत ससंाधनं िह मया�िदत �व�पाची असतात व �ा 
ससंाधनांपैक� मालम�ा सारखे संसाधन हे सवा�त मह�वाचे असते. �यामळेु मालम�ा व 
धनसंप�ी हा स�ेचा सवा�त मह�वाचा गणुिवशेष (Attribute) मानला जातो. वषा�नवुष� 
धनसंप�ी स�े�या मुळाशी रािहलेले आहे व स�ेचा �मुख �ोत �हणनु �याकडे बिघतले 
जाते. मालम�े�या व धनसपं�ी�या उपल�धतेमळेु �य��ला कोण�याही गो�ीचे 
अिभ�हण करता येत आ�यामुळे धनसपं�ी �या �य��ला स�ेचे �तान �ा� क�न देऊ 
शकते व इतरजण �यानंा सहज शरण जाऊ शकतात. समकालीन व वत�मान यगुातची 
सपं�ी हे इतरांवर �भाव पाड�याचे म�यम �हणून ओळखले जाते. 
 

२. वलयांिकत �यि�म�व :- एखा�ा �य��ची नैितक �मता, शारी�रक नैसाग�त ठेवण, 
आिण एकूणच �मता �हणजे �यि�म�व होय. इतराचें मन वळवणे िकवा �या�ंयावर �भाव 
पाडणे �ा िह �भावी �यि�म�वाची खािसयत असते. वलयांिकत �यि�म�व �हणजे असे 
�यि�म�व जे काही नैसिग�क �य�� वैिश�ट्यानंी सपं�न असते. थोड�यात सागंायचे 
झा�यास �य��ला लाभलेले वलय �हणजे उ�कृ� स�ंेषण आिण पर�पर कौश�यांचा 
सगंम होय. इतरांना आप�याकडे आकिष�त क�न �याचंी बािंधलक� व िन�ा 
िमळव�याची �मता वलयािंकत �यि�म�वावर आधारलेली स�ा दश�िवते. स�ाधाया��या 
पर�पा�रक व अंतर�य���व (interpersonal) कौश�यावर स�ेचे ह े�ोत आधारलेले 
आहे. एखा�ा �य���या �यि�म�वाचा  िवशेष गणुधम�  लोकांना जा�त आकिष�त करतो व 
�या गणुधमा��या आकष�णातून आिण �यातून िनमा�ण झाले�या बािंधलक� आिण 
आदरातून अंतर�य���वा वर आधारलेला �भाव िनमा�ण होईन �या �य��ला स�ा �ा�ी 
होऊ शकते.  
 

३. ब�ीस व इनाम :-  अिधकृत देय, नकुसान भरपाई िकंवा देणगी �हणून (काहीतरी) 
दे�याची प�त �हणजे ब�ीस. ब�ीस सामा�यत: वैयि�क कामिगरीसाठी �दान केले 
जाते. काहीतरी चागंले िकवा वाईट के�या�या मोबद�यात ब�ीस िदले जाते. तर 

परु�कार वैयि�क�र�या िदले�या योगदाना�या घटकांवर क� ि�त असतो.   ब�ीस व 
परु�कार ह े दो�ही स�ेचे मह�वाचे �ोत मानले जातात. एखाद �य�� आपले इि�सत 
�येय गाठ�यासाठी इतरांना िविवध �कारचे आिमष दाखिवते उदा. भेटव�तू देणे, कामात 
बढती देणे, वेतनात व�ृी करणे, नवी जबाबदारी सोपवणे, इ�यादी. अशा बि�सांमळेु 
लाभा�या�म�ये एक �कारची अंतग�त बांिधलक� िनमा�ण होते व ब�ीस िकवा इनाम 
देणाया��ती अपोआप उ�रदािय�वाची भावना तयार होते.  
 

४. बलपूव�क श��चा वापर:- �व�ा�या इ�छे�माणे इतरांनी वाग�यासाठी कधी कधी 
स�ाधारी �य�� िकवा िविश� समूह, बळाचा वापर करताना िदसतात. बलाचा �योक हा 
शारी�रक िकवा मानिसक �व�पाचा असतो. �हणजे शारी�रक इजा पोहचवणे िकवा 
मानिसक ख�चीकरण करणे यासार�या कृती याम�ये समािव� असतात. सामा�य लोक 
स�ाधाया�पढेु सपूंण�पणे शरणागती प�करतात व �यानंा शरण जातात. �वताचे �वातं�य 
अबािधत राहावे तसेच �वतःचे अि�त�व िटकून राहाव े �हणून स�ाधाया��या 
जलूुमशाहीला अनेक लोक बळी पडतात. बलपूव�क श��चा वापर आप�या आ�ाचें 
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पालन हो�यासाठी केला जातो. भीती वर आधा�रत आ�यामळेु स�े�या �ा �तो�ाला 
�भावाचे नकारा�मक �ितमान असे �हणतात.  
 

५. सां�कृितक धुरीण�व (cultural Hegemony) :- सा�ंकृितक धरुीण�व याला 
वैचा�रक ध�ुरण�व असेही �हणतात व स�ेचा हा सवा�त मह�वाचा �ोत मानला जातो. 
��यात इटािलयन त�ववे�ा  अंतिनओ �ा�शी  याने सा�ंकृितक धरुीण�वाचा िस�ातं 
मांडला. िवचार�णाली िकंवा स�ंकृती�या मदतीने जे�हा वचा��वशील वग� आपली स�ा 
��थािपत क�न ती िटकावीतो ते�हा �या स�ा-�भ�ुवाला धरुीण�व असे �हणतात. 
�या�या मते एखाद वग� �यावेळी आपले वच��व ��थािपत करतो �यावेळी ते �भ�ुव 
बाळा�या जोरावर ��थािपत झालेले नसते, तर �या मागे वैचा�रक, �भ�ुव असते. हे 
वैचा�रक �भ�ुव त�व�ान, धम� , िवचार�णाली िकंवा सा�ंकृित�या आधारावर ��थािपत 
झालेले असते. धरुीण�वाची िनिम�ती कर�यात िवचार�णाली बरोबरच िविवध वगा�ची 
म�ये झालेली आघाडी मह�वाची असते. िह आघाडी वग�य सा�ंकृितक व सामािजक 
उि��ासाठी केलेली असते. सा�ंकृितक धरुीण�वाचे सवा�त मह�वाचे उि��य �हणजे , 
एकदा वच��व �हणजे धरुीण�व ��थािपत झाले िक आ�ा पालनासाठी रा�याला बळाचा 
वापर करावा लागत नाही. सामा�य लोक �वःताह�न स�ाधारी वगा�ला वच��व 
गाजवा�यासंदभा�त आपली संमती दतेात. वैचा�रक िकंवा सा�ंकृितक धरुीण�व यासाठी 
मह�वाचे असते िक एकदा ते ��थािपत झाले िक आ�ापालनासाठी रा�याला बळाचा 
वापर करावा लागत नाही.  
 

६. राजक�य प�: लोकशाही हा शासनाचा सव��म �कार आहे हे सव��तु आह.े 
लोकशाही�या मलुभूत �व�पा�या क� ��थानी राजक�य प�ांचे �थान असते. सामा�य 
जनता व शासन यां�यामधील एक मह�वपूण� दवुा �हणून राजक�य प�ांकडे बिघतले 
जाते. साव�ि�क िनवडणकुांनतंर सवा� ि�क मते िमळालेला राजक�य प� हा आपली स�ा 
�थापन करतो. स�ाधारी वग�  साव�ि�क िनवडणकुांनंतर िमळालेली स�ा कशी 
अिधमा�य आहे व लोकां�या फाय�ाची आहे हे नेहमी सांगत असतो. आधिुनक 
कालखडंात राजक�य प�ांकडून तयार झाले�या स�ेला आता साव�ि�क मा�यता 
िमळाली आहे. �यामळेु स�ेचा हा सवा�त मह�वाचा व लोकि�य �ोत आहे.  
 

३.२  अिधस�ा :-  
 

 अिधस�ा �हणजे अशी स�ा जी अिधमा�य �व�पाची असते. स�ा �हणजे 
इतरा�ंया वत�नावर �भाव पाड�याची �मता व अिधस�ा �हणजे इतरा�ंया वत�नावर 
�भाव पड�याचा अिधकार. अगदी सो�या भाषेत सांगायचे झा�यास अिधस�ेचे वण�न 
अशा प�तीने करता येईल :- स�ा + अिधमा�यता =अिधस�ा. स�ाधाया�नी स�ा 
िटकिव�यासाठी कोण�याही प�तीचा वापर केला तरीही �या सव� स�ा आदेशाचे पालन 
करणे हे आपले उ�रदािय�व आहे अशा त�वावर अिधस�ा िह सकं�पना आधारलेली 
आहे. ��यात जम�न त�वव�ेा  मॅ�स वेबर याने अिधस�ा �ा संक�पनेवर िवपलु लेखन 
केले आह े व �ा सकं�पनेचा सवा�त मह�वाचा परु�कता�  �हणून ओळखला जातो. 
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सव�साधारणपणे सामा�य लोक स�ेला कोण�या पा��भूमीवर व कोण�या प�रि�थतीत 
मा�यता देतात या सदंभा�चे िववेचन �याने केले आहे. 
 

३.२.१ अिधस�चेा अथ� व �या�या :  
 जे�हा स�ाधारका�ंया आ�ांचे पालन �या अ�ा�ंया मुळाशी असले�या बलामळेु 
नाही तर �या आ�ा यो�य असून सवा�ना मा�य आहेत �ा हेतूनी जे�हा बह�स�ंय लोग 
वागतात ते�हा �या स�ेचे �पातंर अिधस�ेत होते. अिधस�ा िह सं�ा इं�जी श�द 
Authority चे मराठी �पांतर आहे. इं�जी मधील Authority हा श�द लॅिटन भाषेतील 
ऑ�टोरीटास (auctōritās) �ा श�दापासून तयार झाला आहे, �याचा अथ� आहे 
स�ला, शोध, िकंवा मत (opinion).  जनते�या मातानंा वािनण�यानंा �वीकृत िकंवा 
अ�वीकृत करणे असा ढोबळ मानाने ऑ�टोरीटास मधून आप�याला अथ� काढता येतो. 
�ा ��ीने अिधस�ा िह संक�पना िविवकाचे मूत��व�प असून ित�या अंगी बु�ीसगंत 
िव�तापू�ण� माडंणी कर�याची �मता असणे अिभ�ेत असते. स�ाधाका�जवळ िह �मता 
असली �हणजे मग �या�या आ�ाचें आपोआप पालन होते. हे आ�ा पालन �ाम�ुयाने 
रा�याची स�ा दश�िवते. पण टी जर नसेल तर ितथे बळाचा वापर क�नच आ�ापालन 
िमळिवणे भाग पडते. अिधस�ेची सकं�पना अिधस�े�या दोन �ि�कोनाचा अथ� �प� 
के�यावर अिधक चांग�या प�तीने समजू शकते. हे ��ीकोन �हणजे अिधस�ेचा 
मु�याल�ी (Normative) ��ीकोन व वण�ना�मक ��ीकोन (descriptive ) �यामळेुच 
आधीस�ेचे दोन प�तीने अथ� सांगता येतील.   
 

 अ) अिधस�चेा मु�यल�ी (Normative) ��ीकोन :- अनेक राजक�य त�ववे�यांनी 
अिधस�े�या मू�या�मक िकंवा म�ुयल�ी ��ीकोनाची िचिक�सा केली आह.े �ामु�याने 
त�ववे�यानी �ा �ि�कोनाचा उपयोग आप�या िववेचनाम�ये केलेला आहे. �ा 
��ीकोना�माणे अिधस�ा �हणजे स�ा गाजिव�याचा ह�क होय. कालांतराने  स�ा  
गाजिव�याचा ह�क िह एक परपंरा होउन  जाते व स�ाधारी जे असतील �यांची 
अधीस�ा �वीकार करणे हे आपले नैितक व मू�या�मक उ�रदािय�व आहे अशी 
लोकांची भावना होऊन जाते. �ा पा��भूमीवर राजक�य नेते लोकावंर रा�य कर�याचा 
आपला ह�क िनवडणकुामंधील यशा�या आधारावर, घटना�मक िनयमां�या आधारावर 
िकंवा इतर कारणां�या आधारावर अिधमा�य आह ेअसा दावा करतात. �यामळेु नैितक 
��्या व वैधािनक ��्या स�ाधारी आप�या स�ेला िमळाले�या मा�यते�या बळावर 
स�ा िटकवून ठेव�याचा दावा करतो.  
 

अ) अिधस�चेा वण�ना�मक (descriptive) ��ीकोन :- रा�यशा�� (Political 

scientist) व समाजशा�� स�ा �ा सकं�पनेचा उपयोग �ामु�याने वण�ना�मक 
प�तीने करतात. जम�न त�ववे�ा मॅ�स वेबर याने वण�ना�मक �ि�कोनाचा वापर क�न 
आपले समाजशा�ातील िविवध िन�कष� माडंले. अिधस�े�या �या�यपूण�ते सदंभा�तील  
�य��चा िव�ास संपादन कर�याची �मता असले�या सकं�पनेला वबेर अिधस�ा 
�हणतो. हा िव�ास कोठून आला व तो समथ�नीय आहे िक नाही हा मु�ा या िठकाणी 
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जा�त मह�वाचा ठरत नाही. �यामळेु अिधस�ा िह सकं�पना या वेळी अिधमा�य स�ा 
ठरते. 

 
अिधस�े�या �या�या:  
िमशे�स: “ अिधस�ा �हणजे �य��ची, व सं�थेची िकंवा कोणा�याही अंगभूत अगर 
बा��र�या सपंािदत केलेले �ाब�य, �याचा उपयोग इतर गटावर वच��व गाजिव�यासाठी 
होतो”.  
 

म�ॅस वेबर: “ अिधस�ा �हणजे अशी सभंवनीयता �याम�ये सवा��या समंतीने िदलेला 
आदेश एखा�ा गटातील लोक सहज पाळतात”. 
 

३.२.२. अिधस�चेे िविवध �ोत / म�ॅस वेबरचे अिधस�सेंदाभा�तील वग�करण  

मॅि�सिमिलयन काल� एिमल वेबर हा एक जम�न समाजशा��, त�व�,  �यायशा��  

आिण राजक�य अथ�शा�� होता, �याला आज एक महान त�ववे�ा �हणूनही 
ओळखले  जाते.  वेबर हा �या�या �ोटे�ट�ट एिथ�स आिण भांडवलशाही  या 
िस�ातंासाठी �िस� आहे. �याने अिधस�े सदंभा�त बिु��ाधा�यवाद व तक� श�ु िववेचन 
केले आहे व अिधस�ेचे तक� संगत वग�करण केले आहे. 

 
�ी�थरीय वग�करण  

वेबरने अिधस�ेचे वग�करण तीन �कारात केले आहे ते �हणजे पारपंा�रक, 
िद�यवलयी व िववेक�-िवधीज�य. 

अ) पारपंा�रक अिधस�ा:- अिधसा�ेचा हा पिहला �कार वेबरने सािंगतला आहे .
 विहवाटीवर िपढ्यानिपढ्या जे�हा मा�यता िमळणारी लोकांकडून धाया�लास�ा
 िवबार�या अिधस�ेला होणा�या िनमा�ण �यातून ते�हा असते आधारलेली
 मानवी आिदम �ाचीन .आहे �हटले असे अिधस�ा पारपंा�रक वग�करणात
ससंकृ्ती�या कालखडंातील िविवध टोळी�मखुाचंी अिधस�ा िह अशाच �कारची 
होती. दीघ�कालीन �ढी- पर�पारांवर�या िव�ासावर िह अिधमा�यता आधा�रत 
असते. यािठकाणी िन�ांचे �व�प हे �यि�गत असते. धम� , पिव� चाली �रती, 
अ�याि�मक संरचना, स�ंकृती, इ. घटक स�ाधा�या�ती बािंधलक� िनमा�ण 
कर�यास मह�वाची भूिमका बजावतात. पारपंा�रक अिधस�ेची वैिश�्ये पढुील 
�माणे आहेत. 

 परुातन परपंरानंा मह�व  

 दैनिंदन िन�यकमा��या पिव�यावर िव�ास. 

 पारपंा�रक अिधस�ेचे दोन �कार  

 असामानतेला चालना  
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ब) िद�यवलयी अिधस�ा:- वेबर ने अिधस�ेसंदभा�त सािंगतलेला हा दसुरा �कार. 
�य���या �य��म�वा भोवती असले�या  वलयावार  �ा �कारची अिधस�ा आधा�रत 
असते. जे�हा स�ाधारकाजवळ िवशेष िद�य श�� व अलौिकक गणु आहेत शी 
सव�सामा�य लोकांची खा�ी पटते, ते�हा लोक स�ाधाराका�या िद�या गणुांवर �हणजेच 
वलयावर िव�ास ठेवून �या�या आ�ाचें पालन करतात, ते�हा िद�यवलयी अिधस�ा 
अि�त�वात आली आहे असे समजाव.े िह अिधस�ा अलौिकक मान�या गलेे�या 
स�ाधारकाची �यि�गत स�ा असते. “कोण�याही �य�� �या �य��म�वातील 
अपवादा�मक पािव�य (exceptional sanctity), िनभ�यता, परा�म, िकंवा आदश� 
नमुनेदार वत�न इ. गुणां�ती असलेली लोकांची  एकिन� भ�� �हणजे िद�यवलयी 
अिधस�ा” असे वबेर सांगतो.   
    

�ा अिधस�ेम�ये स�ाधारकाकडे कोणतेही िनण�य घे�याचे अमया�द �वातं�य 
असते. �या�या अिधस�ेचा गाभा �या�या �य��म�वामधील वलयात (Charisma) 
अस�यामळेु, स�ा वापरताना, स�ाधारी िनरकुंश व अमया�द प�तीने �यवहार क� 
शकते. अशा अव�थेत �य�� �व�ा ठरवतील तेवढ्याच मया�दा �या�या अिधसा�ेवर 
पडतात. पण हेही िततकेच खर ेिक अिधसा�ेचा मलु�ोत आिण ितचा अिभकता�ही तीच 
�य�� अस�यामळेु, ती �य�� जो पय�त यश�वी होत राहते तोपय�त �या�या अलौिकक  
श��वरचा लोकांचा िव�ास िटकून राह� शकतो. पण जर �य�� अपयशी झाली तर मा� 
ितची अिधस�ा कोलमडू शकते, कारण िद�यवलयी अिधस�ा फ� स�ाधाया��या 
यशावरच अवलंबून असते.  िद�यवलयी अिधस�ेची वैिश�्ये पुढील �माणे आहेत. 

   सव�साधारण जनतेची  �वीकृती आिण परम ��ा  

 सम� स�ेचे सावट तयार कर�यात यश  

 एकिन� समप�णावर आधारलेली स�ा  

 
क) िवधीज�य िकंवा िववेक� अिधस�ा:- हा अिधस�ेचा �कार सवा�त मह�वाचा �कार 
आहे असे वेबर सागंतो. आधिुनक औ�ोिगक समाजामधील सघंटन �यव�थे�या 
पातळीवर सवा�त जा�त �या अिधस�ेला मह�व �ा� झाले आहे ती अिधस�ा �हणजे 
िवधीज�य –िववेक� अिधस�ा. रा�यकत� जे�हा िववेकाला पटणा�या िनकषांवर स�ेवर 
येतात, ते�हा �या�ंया स�ेला वैधािनक अिध�ान �ा� होते. �ातूनच  िवधीज�य- िववेक� 
स�ा िनमा�ण होते. या िठकाणी �यि�म�वा पे�ा, �य�� जे पद �हण करते �या पदाला 
जा�त मह�व �ा� होते. आ�ापालन होते ते �य���या वैयि�क आ�ांचे नसून ठरािवक 
काय�प�ती�ार े मंजूर केले�या काय�ाचें व वेळोवेळी घे�यात आले�या िनण�याचें. 
अिधिनयिमत िनयमा�ंया, कायद,े िकंवा  वधैता यावर कमालीचा िव�ास असणा�या 
भावनेतून �ा अिधसा�ेचा िवकास होतो. या अिधसा�ेची वैिश�्ये पढुील �माणे आहेत. 

 नोकरशाहीयु� सघंटन  

 काय�ा�या अिधरा�या�ती आदर. 

 िववेक� रा�यस�ंथा तयार कर�यात मह�वाची भूिमका  
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३.३   अिधमा�यता :-  

 
 अिधमा�यता हा श�द इं�जी श�द legitimacy �ा श�दाचे मराठी �पांतर 
आहे. इं�जीतील legitimacy  हा श�द  लॅिटन भाषेतील लेजीटीमेयर �ा श�दापासून 
तयार झाला आह े �याचा अथ� आहे ‘कायदेशीर �हणून घोिषत करणे’. �यापक अथा�ने 
अिधमा�यता �हणजे रा�तपणा, ��यायपणा  िकंवा कायदेशीरपणा, व हा रा�तपणा िकंवा 
हा कायदेशीरपणा स�ेचे प�रवत�न अिधस�ेम�ये करतो. थोड�यात स�ेचे अिधस�ेत 
प�रवत�न हो�यासाठी अिधमा�यता आव�यक असते. अिधमा�यतेची वैिश�्ये पढुील 
�माणे आहेत. शासना�या सरंचना, काय�प�ती, कृती, धोरणे,िनण�य, अिधकारी, वा 
पढुारी यां�या िठकाणी अचूकपणा, औिच�य, नैितक चागंलुपणा हे गणु आहते, आिण 
�यामळेु आपण �याचा ं�वीकार केला पािहजे असा जो िव�ास लोकानंा वाटतो �यालाच 
आपण अिधमा�यता असे �हणतो, अशी �या�या ��यात अमे�रकन रा�यशा�� रॉबट�  
दहाल याने केली आहे. 
 

३.३.१ अिधमा�यतेची काही मह�वाची वैिश�्ये पुढील �माण ेसांगता येतील:- 

अ) आ�मिन� व मु�यल�ी गिभ�ताथ� (connotation):- �यापक प�तीने िवचार 
करता असे िदसते िक अिधमा�यता िह सकं�पना  आ�मिन� व मु�यल�ी �व�पाची 
आहे. अिधमा�यता �य�� �य�� मधील रा�यक�या��या याथोचीक �यायपूण� 
वैधतेसंदभा�तील �ामािणक आ�था आहे. अशी ��ा आहे नाग�रका�ंया आप�या 
रा�यक�या��या अिधमा�यते सदंभा�त भावनां�या �थूल सामािजक प�रणामान संदभा�त 
वेबर याने अिधमा�यते�या आ�मिन� ��ीकोनाची चचा�  केली आहे. 
 

ब) अिधस�ेचे समथ�न:- माग े उ�लेख के�या�माणे, अिधमा�यता िह स�ेचे प�रवत�न 
अिधस�ेम�ये करते. राजक�य अिधमा�यता �ा सकं�पनेकडे नेहमी अिधस�ेचे समथ�न 
करणारी सकं�पना �हणून बगीतले जाते. अिधस�ेचे समथ�न करताना अिधमा�यता 
नेहमी वा�तिवक अिधस�ा व अिधमा�य अिधस�ा यातंील फरक �प� करते. ��यात 
त�ववे�ा जॉन लॉक याने अिधमा�यातेचे िववेचन याच मा�यमातून केले आह.े 
 

क) राजक�य अबंधनाशी तक� संगत :- ऐितहािसक ��्या िवचार  करता, अिधमा�यता 
िह सकं�पना राजक�य आबंधान �ा स�ेंशी साध�य� साधते िकंबह�ना ती राजक�य 
अबंधानाशी तक� सगंत आहे असे आप�याला सांगाव े लागेल. ��यात त�ववे�ा लॉक 
याला असे वाटते िक ��येक �य��, साव�भौम स�ा अि�त�वात ये�यासाठी आपली 
सहमती देतो व �वे�छापूव�क �वःता, बह�स�ंयाकानंी घेतले�या िनण�याला उ�रदायी 
होतो. 
 

३.३.२  अिधमा�यतेचे िविवध �ोत  
 

अ) सहमती:- सतरा�या शतकादर�यान अिधमा�यता �ा सकं�पनेचे  सवा�त मह�वाचा 

�ोत �हणून सहमती िह स�ंा  उदयाला आली. �ूगो �ूिटयस, हॉ�ज आिण सॅ�यअुल 
पफेुनडोफ�  यां�यासार�या त�ववे�यांनी �या�ंया िववेचनाम�ये  सहंमती ही अिधमा�यतेचे  
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सवा�त मह�वाचे  �ोत अस�याचे मत मांडले आह.े सहमतीवर आधा�रत  अिधमा�यतेचा 

ताि�वक आधार तीन मागा�नी आप�याला समजू शकतो. i) राजक�य अिधस�ेला 
सव�सामा�य जनतेवर  आपली अिधमा�य स�ा  ��थािपत कर�यासाठी सव� नाग�रकांची 

िकंवा रिहवाशाचंी समंती घेणे आव�यक आहे. ii) वैध अिधस�ेचे वैिश�्ये असे  आहे 
क� �याचंे दमन केले गलेे आहे िकंवा �यां�यावर स�ा ��थािपत केली आहे �या  
जनतेला  सरुि�त जीवन जग�यासाठी आपली  समंती दे�याचे नेहमी बंधन असते.    

iii) समंती �हणजे अिधमा�यतेसाठी थेट वातावरण तयार करने नाही, तर  
अिधस�े�या वैधतेसाठीचे वातावरण तयार कर�यासाठी सव�सामा�य नाग�रकाचंी 
सहमती अ�यंत आव�यक असते.   
 

ब) लाभकारी प�रणाम:-  लाभकारी प�रणाम �हणजे एखा�ा गो�ीची उपय�ुता �या�या 
िन�कष� िकंवा �या�या प�रणामावर अवलंबून असते. मु�यल�ी राजक�य िस�ांता�या 
िविवध  �तराचंी समी�ा करताना �ा िस�ांताचा सव�साधारण वापर कर�यात येतो. �ा 
िस�ातंाचे सवा�त उ�लेखािनय उदाहरण �हणजे, रा�यक�या�ला, रा�या कर�याचा 
नैितक अिधकार आहे का. �ा िस�ातंाचा जा�तीत जा�त पुर�कार उपय�ुतावा�ानी 
केला आहे. उपय�ुतावादी िवचार �वाहाने असे सािंगतले आहे िक अिधमा�य राजक�य 
अिधस�ेचा पाया हा उपय�ुते�या त�वावर आधारलेला आहे. अिधमा�यातेचा हा �ोत 
मू�य ल�ी �व�पाचा आहे. 
 

क) साव�जिनक िववेक:- साव�जिनक िववेक हे �ोत सहमती व उपाय�ुतावादी 
त�वांपे�ा वेगळे आहे. आपली  राजक�य त�व े िह �या�य व सव��वीकृत असली पािहजे 
�ा त�वावर ह े �ोत आधारलेले आह.े हॉ�स, काटं, व �सो या त�ववे�यानी �ा 
िस�ातंाचे सिव�तरपणे िव�ेषण केले आह.े राजक�य अिधमा�याते�या  िविवध 
आधाराचें िव�ेषण करताना समकालीन राजक�य िवचारवंत जॉन रॉ�स व यगु�न 
हाबमा�स यांनी साव�जिनक िववके �ा त�वाचा वापर आपले िवचार माडंताना केला आहे. 
 

��  
१. स�ा सकं�पनेचा अथ� सांगा व ितचे �कार िवषाद कर  
२. स�ेचे िविवध �ोत कोणते आहे ? 
३. आधीस�ा �हणजे काय? आधीस�ेचे िविवध �कार �प� करा.  
४. अिधमा�यता �हणजे काय? आधीमा�यतेची वैिश�्ये सिव�तरपणे िलहा  
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४ 
 

संक�पना :- कायदा आिण राजक�य आबंधन  
(Concept of Law and Political obligation) 

 
घटक रचना  

४.१ ��तावना 

४.२ काय�ाची वैिश�्ये 

४.३ काय�ाची उ�प�ी�थाने 

४.४ राजक�य आबंधन 

४.५ �ितकाराचा ह�क 

४.६ िन�कष�  

४.७ सारांश   
 

 कायदा (Law) – अथ�, �व�प, वैिश�्ये, उगम�थाने, �कार, मह�व 

 राजक�य आबंधन (Political Obligation) – अथ�, �व�प, आबंधनाचे �कार  

 �ितकाराचा अिधकार (Right to resist) – जॉन लॉक, टी. एच. �ीन, हेरॉ�ड 
ला�क� व उदारमतवादी आिण आदश�वादी िवचारवतंांनी केलेलं समथ�न  
�ितकाराची साधने िकंवा माग� (Forms and Resistance) 

राजक�य �ितकाराचे गांधीवादी तं� (Gandhian Techniques of Resistance to 

Authority) 

 

४.१ ��तावना :- 

  
मन�ुया�या वत�णूक�संबंधी काही सव�मा�य िनयम आहेत. �हणूनच मन�ुय 

इतराशंी समंजसपणे वागतो. ॲ�र�टॉटल�या मते, �याय व काय�ािशवाय वागणारी 
�य�� िनकृ� दजा�चा �ाणी होय. कोणताही समाज िनयामािशवाय आपले काय� क� 
शकत नाही. हे िनयम कधी आपोआप तयार झालेले असतात तर कधी हेतुपरु�सर 
िनमा�ण केलेलं असतात. िनयामािशवाय रा�यकारभार �हणजे अराजकता होय. 
काय�ािशवाय मन�ुयाचे जीवन पशवुत होईल.  �हणूनच हॉ�बस  �हणतो ��येक 
रा�याला आप�या रा�यात शांतता आिण स�ुयव�था ��थािपत करायची असते. 
िनयमािंशवाय रा�यकारभार चालूच शकत नाही. काय�ामुळे मन�ुयाची बा� वत�णूक 
िनयिमत होते आिण समाजिवघातक कृ�यांना आळा  बसतो. काय�ामुळेच समाजातील 
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��येक �य��ला कोणाचीही भीती न बाळगता आपला िवकास करता येतो. काय�ामुळेच 
मन�ुयाची सव� �े�ात �गती झाली व आजही होत आह.े  
 

कायदा �हणजे काय ? 
   कायदा ही सं�ा �हणजे इं�जी मधील लॉ �ा श�दाचे मराठी �पांतर होय. 

इं�जी मधील Law हा श�द ट्यूटोनीक  श�द आहे व तो Lag पासून तयार झाला आहे 

Lag चा अथ� सव�मा�य ‘Which is Fixed’ असा होतो. इं�जीम�ये याचा अथ� सवा�ना 

सारख असणारा ‘Which is Uniform’ असा होतो. अनेक िवचारवतंांनी कायदा �ा 

स�ें�या �या�या िदले�या आहेत. �याची चचा�  पढुील �माणे करता येईल. 
 

१) मकॅआय�हर - ‘ कायदा �हणजे ��येक �े�ात चालणारी रा�याची स�ा होय.’ 

२) डॉ. आशीवा�दन – ‘कायदा �हणजे रा�यातील नाग�रकां�या वत�णूक�सबंंधी िनयम 
होय, काय�ाला िवरोध करणा�याला िश�ा होते. अशी िश�ा रा�यातील श���या 

�ार ेआमलात आणली जाते.’ 

३) जॉन ऑ�टीन-‘रा�या�या सव�भौमाने (सव��च अशा िनि�त मानवाने) 

आप�यापे�ा किन� �य��ना िदलेली आ�ा �हणजे कायदा होय.’ 

४) एचा. इ.हौलां� - ‘मानवाची बा� वत�णूक ठरिवणार ेसव�सामा�य िनयम जे साव�भौम 
स�ा आमलात आणते �या िनयमानंा कायदा �हणतात. 

५) ऑ�सफोड� इंि�लश िड�शनरी- ‘स�ेने लादलेले वत�नाचे िनयम �हणजे कायदा 

होय.’  

६) जॉन सालमंड-‘�याया�या �थापनेसाठी रा�याने केले�या आिण अमलात 

आणले�या िनयमाचंा सचं �हणजे कायदा होय.’ 

७) �.े वु�ो िवलसन-‘शासनाकडून समान िनयमा�ंया �व�पात �यांना �प� व 
औपचा�रक मा�यता िमळते आिण �यानंा दंडश��चा आधार असतो असे समाजात 

��थािपत झालेले आधार, िवचार व सवयी �हणजे कायदा होय.’  

वरील �या�यांव�न आप�याला काय�ाची खालील विैश�्ये सांगता येतील .  

 

४.२ काय�ाची वैिश�्य े:-  
 

१) काय�ातून रा�याची इ�छा  �य� होते (Law is the Expression of the will 

of the state) – ��येक रा�याला आप�या रा�यात शांतता व स�ुयव�था 
��थािपत करावयाची असत.े �यासाठी रा�यांना िनयम करावे लागतात. �या 
िनयमानंाच कायदा �हणतात. �या काय�ातून रा�याची इ�छा �य� होते. 
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२)  कायदेमंडळा�ार े कायदा केला जातो  (Enforced by the state) – रा�य 
सव��च सं�था आहे.रा�या�या वतीने कायदे कर�याचे काम शासनसं�था करीत 
असते. कायद े मंडळ, काय�कारी मंडळ व �यायमंडळ या शासना�या तीन शाखा 
असून यापैक� कायदेमंडळ ही शाखा कायदे कर�याचे काय� करीत असते. 

३) कायदा लोकांचे बा�वत�न आिण कृती यावर िनयं�ण ठेवते (Concerned only 

with the external behavior) - लोकां�या भावना, िवचार, मतं इ�याद�वर 
कायदा िनयं�ण ठेऊ शकत नाही, तर लोकाचें बा�वत�न आिण कृती यावर कायदा 
िनय�ंण ठेवतो.  उदा. िलंगभेद क� नये,  ि�यांना समाजात समान वागणूक �ावी, 
समाजातील लोकानंी काय करावे, कसे करावे, कसे वागावे यावर कायदा िनयं�ण 
ठेऊ शकतो. 

४) कायदा सवा�ना समान लागू होतो (Law is equal for all) – कायदा सव� 
लोकांना सारखाच लागू होतो. काय�ासमोर सवा�ना समान वागणूक व सधंी िमळते. 
काय�ाचे सवा�ना समान सरं�ण िमळते, काय�ापढेु भेदभाव नाही. कायदा सवा�ना 
सारखा लागू होणारा असतो. 

५) काय�ा�या मागे दडंश�� असते (Violation of Law invites 

Punishments)- काय�ाचा भंग के�यास रा�याकडून िश�ा िमळते, दडं होतो, 
काय�ाची अंमलबजावणी कर�यासाठी रा�याम�ये पोलीस �यव�था असते. 
कायदेभंग करणा�यास पोलीस यो�य ती कारवाई क�न दडं देतात. �हणजेच 
काय�ा�या  मागे दडंश�� असते. 

६) लोकांचे क�याण ह ेकाय�ाचे उि�� असते (Purpose of law is welfare of 

people) – समाजात शातंता आिण स�ुयव�था �थापन करणे हे रा�याचे मु�य 
उि�� आहे. रा�य काय�ा�ारे लोकिहत, लोकांचे क�याण, लोकांना सरु�ा, शांतता, 
�वतं�, समता, �याय िमळवून द�ेयाचे काय� करीत असते. 

७) काय�ाचे पालन करण ेस��चे असते – रा�या�या अंतग�त असणा�या सव� स�ंथा, 
सघंटना आिण नाग�रकानंा काय�ाचे पालन करावे लागते. ��येकाला रा�याचा 
कायदा मािहत असावा लागतो. कायदेभंग करणा�यास िश�ा होते. कायदा पाळणे 
ऐि�छक  नसून स��चे आह.े 

८) कायदा िलिखत �व�पाचा असतो (Laws  are preciously written down) 

– कायदा िनि�त व िलिखत �व�पाचा असतो. िलिखत व �प� �व�पा�या 
काय�ा�ारचे समाजात �याय ��थािपत केला जातो. अिलिखत कायदा �हणजे 
�ढी, �था, सकेंत होय. 

९) िवधीिनयमांचे पालन करावे आिण �याबाबत �य��ला �वातं� असते पण काय�ाचे 
उ�लंघन करणा�या �य��ला काय�ात सांिगतलेली िश�ा भोगावी लागते. 
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१०) कायदा िनिम�तीचा उ�ेश सूडब�ुी नसावा. �य��ला सदाचारी बनिवणे आिण    
सामािजक िहताचे संवध�न करणे हाच काय�ाचा उ�ेश असला पािहजे. 

११) काय�ाची अमलबजावणीशासक�य य�ंणेकडून होते. काय�ाची तक� श�ुता व 
काय�ाचा  अ�वयाथ� �वतं� �यायमंडळाकडून लावला जातो. 

१२) काय�ात सू�ब�ता असली पािहजे. एकाच रा�यात पर�पर िवरोधी कायदे 
असतील तर �यांचा काहीच उपयोग होणार नाही. उलट �यामुळे ग�धळ माजेल. 

१३) कायदा वत�मानकाळ व भिव�यकाळाशी सबंंिधत असतो. भूतकाळात घडले�या 
वत�नाशी काय�ाचा सबंंध नसतो. 

 

४.३ काय�ाची उ�प�ी�थान े(Sources of Law) 

 
�या�माणे वत�मान काळातील रा�यसं�था ही ित�या िवकसनशील �व�ृीचे 

�ोतक आहे. �या�माणे वत�मान कायदा ह िवकिसत �व�ृीचाच प�रणाम आहे. 
ऐितहािसक कालखंडाम�ये काय�ा�या �यव�थेत बदल झाले. काय�ा�या िनिम�तीसाठी 
कायदा तयार करणारी मंडळीही जरी अिधकृत साधन �हणून कारणीभूत ठरत असली 
तरीही �ढी, �था,सकेंत, धम�, नीतीिनयम, �यायालयीन िनण�य ही काय�ाची 
उ�प�ीसाधने अनिधकृत असली तरी �याचंी उपे�ा करणे यो�य ठरत नाही. �या 
अनिधकृत व  अिधकृत साधनाचंा िवचार पढुील�माणे केला आहे. 

 

काय�ाची उ�प�ी साधने : 
१) सामािजक चालीरीती, �ढी, �था वगैर े(Custom and usages) : 
 सामािजक चालीरीती, �था हे काय�ा�या िनिम�तीचे �ाचीन आिण पिहले 
उगम�थान आहे. एकच गो� �य��ने वारवंार करणे, इतरानंी �या गो�ीचे अनकुरण करणे 
�ामुळे चालीरीती, �ढी आिण �था िनमा�ण होतात. �ा चालीरीतीची िनिम�ती सामािजक 
जीवना�या गरजेनसुार तसेच �यायिनती�या क�पनेनसुार झाली.  
 

 �ा सामािजक  चालीरीती अि�त�वात ये�यापूव� समाजाचे सव� �यवहार, �ढी, 
�था, सकेंत �ानंा अनसु�न होत असत. अशा �ढी, �था, सकेंत हे लौिकक अथा�ने 
समाजजीवनाचे अित�र� िवधीिनयमच  होते. अशा �ढी, �था, सकेंतानंा �यां�या 
सामािजक उपयोगीतेमुळे रा�याची मा�यता िमळते, �हणजेच �याचें काय�ात �पातंर 
होते. उदा. चोरी क� नये �ा सामािजक कृतीला रा�याची मा�यता िमळताच चोरी क� 
नये असा कायदा िनमा�ण झाला. रा�य ��येक �ढी, �था आिण संकेतानंा मा�यता दतेे 
असे नाही. �या चालीरीती बदल�या काळानसुार समाजाला आव�यक नाहीत, �या 
आपोआपच न� होतात. समाजि�य �ढ�चे काय�ात �पांतर झा�याची अनेक उदाहरणे 
आहेत, �याम�ये बॅिबलोिनयातील हमराबी कोट� , �ीसमधील �ाको व सोलन कोड, रोम 
मधील लॉज ऑफ िद ट्वे��ह टे�पल, भारतातील मनू आिण या�व�यय �मतृी, 
इं�लंडमधील सामा�य कायदे, भारतातील िववाह, वारसाह�क कायदा इ�यादी.  
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 �ा. मॅकआय�हर असे �हणतात क�, समाजातील ��यके �ढ�चे काय�ात 
�पातंर होते असे �हणणे यो�य नाही. बदल�या प�रि�थतीनसुार �या�य ठरणा�या �ढ�ना 
शासन मा�यता देत नाही. उदा. लॉड�  ब�िटंगने भारतात काय�ा�ार े सतीची प�त बंद 
केली. भारता�या सिंवधानाने अ�प�ृयता पाळणे हा ग�ुहा ठरिवला. 
 

२) धम� (Religion) –  
 धमा�तील अ�प�ृयता ह े िवधीिनयमाचें  आणखी एक जनेु उगम�थान आह.े 
�ाचीन काळी रा�यस�ेला काय�ाचा ज�मदाता ई�र आहे असे लोक मानीत होते. 
ई�राची ओ�ख  धमा��ार े होई. धम�ग�ंुनी केलेली आ�ा �हणजे ‘ई�री कायदा’ असे 
लोक  समजत असत. �ाचीन काळी �य���या जीवनात धमा�ला फार मह�वाचे �थान 
होते. धािम�क िनयम, �ढी, िवधीिनयम, ई�री िनयम �ा गो�ीना एकच आदशे असे 
मान�यात येत होते. धम�बा� वत�न करणारी �य�� समाज�ोही व रा�य�ोही ठरत असे. 
�यायदानाचे काय� धम�ग�ंु�या स��यानुसार होत असे. धमा�म�ये रा�य�यव�थेसंबंधीचे 
िस�ातं अंतभू�त कर�यात आले होते.  
 

 धािम�क िनयमांचे सामािजक व राजक�य मह�व ल�ात घेऊनच �यानंा काय�ाचे 
�प दे�यात आ�याची अनेक उदाहरणे आपणासं सांगता येतील. �याम�ये �ाचीन िहंदू 
कायदे, ‘मन�ुमतृी’, म�ुलीम कायदे ‘शरीयत ’ या �थंावर आधा�रत आहेत. िहदूं कोड 
िबल हे दायभाग �ंथावर आधा�रत आहे. चोरी, खून इ. गो�ी अधािम�क अस�यामुळे 
बेकायदेशीर ठरिव�यात आ�या.  
 

३) �यायपंिडतांची चचा� (Judicial Discussion) – 

 �यायाधीश समाजातील �चिलत िवधीिनयमासंबधंी�या मू�यत�वांची उपय�ु 
अशी चचा� करताना, काय�ाचा अथ� लावताना, िविश� प�रि�थतीचा अ�यास करतात. 
काय�ाला अिधक �प� व तक� श�ु �व�प �ा� क�न देतात. �यायाधीशां�या तक� श�ु 
आिण सांगोपांग चच�मुळे काय�ातील सिंद�धता व उिणवा न� होतात. �यामळेु 
िवधीिनयमांना नवीन �व�प िमळते तर कधी ज�ुया िवधीिनयमात द�ु�ती होते. वक�ल 
व �यायाधीशांसाठी �यायपंिडताची चचा� व �याचंी मते, अितशय उपय�ु ठरतात. उदा. 
इं�लंडमधील �लोक, ब�थम �लॅक�टोन �ा कायदेपंिडतानंी िलिहले�या �थंात वैधािनक 
त�वे व िस�ातं आढळतात. अमे�रकेत क� � आिण �टोरी �ा कायदेपंडीता�ंया भा�यामुळे 
तर भारतात वारसा ह�काचा कायदा िव�ाने�र व जीभूत वाहनाने िलिहले�या �थंामुळे 
आिण मु�लीम कायदा फतवा आलमिगरी�ा �थंामळेु �भािवत झाली. 
 

४) �यायालयीन िनण�य (Judicial Decision) – 

 �ाचीन काळी �य��-�य��मधील सघंषा�चा िनण�य समाजातील अनभुवी व 
�ानी �य�� दते असत. �या �य��नी िदलेला िनण�य सामा�य बु�ीवर आधा�रत असे. 
असा िनण�य देताना �चिलत �ढी, �था आिण संकेत �यानसुार ��थािपत झालेले िनयम 
�यावेळी िववेकब�ुीनसुार िनण�य िदले. 
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 आजही ��थािपत िनयमानंसुार �यायाधीश �यायदानाचे काय� करतात. ब�याच 
वेळेस ज�ुया चालीरीती, �ढी व िवधीिनयम एखा�ा ��ाचंा िनकाल लाव�यास असमथ� 
ठरतात. अशावळेेस �यायाधीश ताि�वक िवचार क�न �यवहार बु�ीचे िनण�य दतेात. 
भिव�यकाळात अशाच तह��या ��ाचंा िनकाल लावताना असा िनण�य �माणभूत 

मान�यात येतो. उदा. अमे�रकेचे सर�यायाधीश हक असे �हणतात क� “आ�ही संिवधान 
बंधनात आहोत. पण सिंवधान नऊपैक� पाच �यायाधीशानंी िदलेला िनण�य होय. 
 

५) �यायबु�ी (Equity) –  
 �यायब�ुीचा अथ� असा होतो क�, �यायाची समानता व श�ुता राख�यासाठी 
ज�ुया काय�ाम�ये �वतः सदसि�वेकबु�ीनसुार �यायाधीशानंी केलेले बदल होतात.  
 

 �चिलत काय�ानसुार �यायाधीश �याय देतात.पण ��येक कायदा प�रपूण� व 
प�रप�व असतोच असे नाही. अशावेळी सारासार िववेकब�ुी आिण ��थािपत 
�या�ता�वानुसार �यायाधीश �याय देतात. �ा िनण�यातून पढेु कायदे आकारास येतात. 
�यायाधीशांनी काय�ातील उिणवा, दोष, ताठरता प�रि�थती नसुार न� केलेली असते 
�हणूनच कायदेमंडळ या िनण�यानंा मा�यता दऊेनच काय�ात �पातंर करते. इं�लंडम�ये 
चा�सेरी कोटा�ने िदले�या िनण�यानसुार काही काय�ांची िनिम�ती झाली आह.े  
 

६) िविधमंडळ – 
 आधिुनक काळात िविधमंडळ हेच काय�ाचे मु�य व अिधकृत उगम�थान आहे. 
िविधमंडळात लोकाचें �ितिनधी नसतात. असे �ितिनधी समाजा�या गरजा जनते�या 
गरजा आशा आका�ंा व िहतसबंंधाचे र�ण करतात. �यानसुार कायदमंेडळात ते 
िवधेयके मांडतात. �यांना कायदमंेडळाची मा�यता िमळाली पािहजे, �ा िवधेयकांचे 
काय�ात �पातंर होते. कायदेमंडळाने केलेला कायदा �हणजे अ��य�पणे जनतेला 
कायदा होय. 
 

 कायदेमंडळाने केले�या काय�ात िनि�तता असते. कायदमंेडळात घटनेशी 
किटब� राह�न �वत:�या अिधकार �े�ात कायदे िनमा�ण करते. अशा काय�ानंा िवरोध 
कमी असतो. कायदेमंडळ नवीन कायदे िनमा�ण करते, �या  ज�ुया काय�ात प�रवत�न 
करते िकंवा पूण�पणे र� क� शकते.  
 

 वरील�माणे काय�ाची उगम�थाने अनेक आहेत. कायदेमंडळ कायदे करताना 
कायदेिनिम�ती�या �ि�ये�ार े  कायदा �ा� करीत असत.े �या काय�ाचे �व�प 
वरील�माणे असते. केले�या िविवध धा�कातूंन ठरत असते. �यामळेुच या सव� घटकानंा 
काय�ाची उगम�थाने �हटले जाते. 
 

काय�ाचे �कार (Classification of Law) – 
 काय�ाची उगम�थान,े �व�प, उपयोग आिण काय� या आधारावर काय�ाचे 
िविवध �कारात िवभाजन कर�यात येते. ॲ�र�टॉटल, जॉन लॉक आिण थॉमस हॉ�ज, 
या िवचारवतंांनी नैसिग�क कायदा व �याचे �यामधील काय� आिण उ�लेख केला आह.े 
नैसिग�क कायदा िनसग�त:च िनमा�ण होतो. तो रा�या�या काय�ापे�ा �े� असतो. या 
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�करणात राजक�य काय�ाचा आपण अ�यास करणार आहोत. राजक�य कायदा 
रा�यागं�त असतो. राजक�य काय�ाचे मु�यत: रा��ीय कायदा आिण आंतररा��ीय 
कायदा असे दोन �कारात िवभाजन करता येते . ते िवभाजन पढुील�माणे आह.े  

 

 

 
रा��ीय कायदा (National Law) – 
 रा�यातंग�त असणा�या सव� �य��, स�ंथा, िविवध समदुाय �ां�यावर 
चालणा�या व  तेथील साव�भौम स�ेने िनमा�ण केले�या काय�ास रा��ीय कायदा असे 
�हणतात. �ा काय�ाचे  अमंल रा�याने �यापले�या भौगोिलक �े�ापरुताच मया�िदत 
असते. रा��ीय काय�ाला दडंश��चा आधार असतो. या काय�ाचे उ�लंघन के�यास 
िश�ा होते. �ा रा��ीय काय�ाचा अंमल परक�य राजदूत, परक�य दतुवास व परक�य 
कम�चारी �ा�ंयावर राह� शकत नाही. रा��ीय काय�ाचे सवैधािनक व साधारण कायदा 
असे दोन उप�कार पडतात. 
 

 संिवधािनक िकंवा घटना�मक कायदा (Constitutional Law) – 
 

 �या काय�ाने रा�यस�ंथेचे �व�प, रा�याचे िविवध िवभाग, �यांची रचना, 
अिधकार व काय�, �यांचे पर�पर सबंंध, नाग�रकाचें मलुभूत अिधकार इ. िनि�त केले 

राजक�य कायदा (Law) 

आंतररा��ीय कायदा 

International Law  
रा��ीय कायदा National 

Law) 

साधारण कायदा 
(Ordinary) 

घटनात�मक कायदा 
(Constitution Law) 

�शासक�य कायदा 
(Administrative Law) 

�यि�गत कायदा 
(Private) 

सव�सामा�य कायद े
(General Law) 

साव�जिनक कायदे  
(Public Law) 
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जातात, �यांना घटना�मक िकंवा संवैधािनक कायदा असे �हणतात. घटना�मक 
काय�ा�ार े रा�यघटनेसबंंधीचे िनि�त िनयम सागं�यात येतात. �या घटना�मक 
काय�ाम�ये शासनाचा मलुभूत त�वांचा समावेश केलेला असतो.  
 

 असा घटना�मक कायदा िलिखत िकंवा अिलिखत �व�पाचा असतो. अलीकडे 
घटना�मक कायदा िनि�त �व�पाचा असावा, यावरच बह�ताशं भर आहे. घटना�मक 
कायदे िवशेष �ि�ये�ार े द�ु�त कर�यात येतात. उदा. भारत, अमे�रका, इं�लंडम�ये 
मा� घटना�मक कायदा व सामा�य कायदा असा भेद केलेला नाही. 
 

सव� साधारण कायदा (Ordinary Law) – 

�या काय�ाचा सबंधं घटनेशी नसतो व �या काय�ा�ार े नाग�रकाचें पर�पर 
सबंंध तसेच नाग�रक व सरकार �ाचंे सबंंध �प� केलेले असतात, �यांना सव� साधारण 
कायदे असे �हणतात. सव�साधारण िकंवा सामा�य काय�ाचे साव�जिनक व �यि�गत 
असे दोन �कार पडतात.  

 

साव�जिनक कायदा (Private Law) – �य�� व �य�� आिण �य�� व रा�य यातील 
सबंंध िनि�त कर�याचा काय�ाला साव�जिनक कायदा असे �हणतात. 
 

�यि�गत कायदा (Private Law) – �या काय�ा�ार े �य��तील सबंंधाचे िनयमन 
होते, �याला �यि�गत िकंवा खाजगी कायदा असे �हणतात.  
 

उदा. िववाह, घट�फोट यासंबंधीचे कायद.े 

�शासक�य कायदा (Administrative Law) – �या िनयमां�ार े िविधमंडळ व 
�यायमंडळ यानंा वगळून शासनयं�णेचे संघटन, काय�प�ती, अशा आिण कत��य �प� 
केली जातात. �ानंा �शासक�य कायदा �हणतात.  
 

 अलीकडे रा�यानंी काय� वाढवली आहेत. रा�याची काय� �शासक�य 
नोकरवगा�कडून केली जातात, �यांना ही काय� पार पाड�यासाठी काही �माणात स�ा 
�ा� होते. नोकरवगा�ने �वतः�या लहरी�माणे काय� केले तर नाग�रकांचे �वातं�य 
धो�यात येईल. तसे होऊ नये �हणून �शासक�य कायदा अि�त�वात आला. �शासक�य 
काय�ामंुळे सरकारी अिधकारी व सामा�य नाग�रक याचें सबंधं आिण पर�पर जबाबदारी 
िनि�त कर�यात येते.  
 

 �ा�सम�ये �शासक�य �यायिनवाडा कर�यासाठी �वतं� �शासक�य �यायालये 
आहेत.  
 

सव�सामा�य कायद े(General Law) –  

 देशात शातंता व स�ुयव�था ��थािपत करणे हे रा�यस�ंथेचे �मुख काय� आहे. 
�यासाठी साव�जिनक िहत आिण क�याण ल�ात घेऊन रा�याने तयार केले�या 
िवधीिनयमांना सामा�य कायदे असे �हणतात. �शासक�य कायदे सामा�य काय�ात 
समािव� होतात. सव�सामा�य कायदा तेथील कायदेमंडळामाफ� त तयार होतो. असा 
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कायदा िलिखत �व�पाचा असतो. हा  कायदा घटना�मक काय�ापे�ा �े� असतो. या 
काय�ाचे उ�लंघन करणा�यास िश�ा होते. 
 

सामा�य काय�ाचे अ�यादेश, िदवाणी व फौजदारी असे भाग पडतात. 
अ�यादेश (Ordinary)  - आधिुनक रा�याम�ये कायदा तयार कर�याचे काय�  
कायदेमंडळाचे आह.े परतंु कायदेमंडळाचे अिधवेशन नेहमीच भरत नाही. 
कायदेमंडळा�या िव�ातंीकाळाम�ये उ�वले�या आकि�मत प�रि�थतीत त�ड 
दे�यासाठी रा�याला सव��च शासनाला ह�कुम काढ�याचा अिधकार असतो. �या 
वरह�कुमाची वा अ�यादशेाची अमलबजावणी काय�ा�माणेच होते. असे वरह�कुम िविश� 
काळापरुतेच काढलेले असतात. कायदमेंडळाला अिधवेशनात समं�ी िमळत असते. 
कायदेमंडळाची समं�ी िमळा�यानंतर �याचे �पातंर काय�ात �पांतर होते. अ�यथा तो 
वरह�कुम र� होतो. 

 

िदवाणी कायदा  (Civil Law) – नाग�रका�ंया मालम�ेसबंंधी व नाग�रकां�या 
ह�कसंबंधीचे िनयमन करणा�या काय�ाला िदवाणी कायदा असे �हणतात. �याची 
अमलबजावणी रा�या�ार ेदडंश���या आधारावरच कर�यात येते. 
 

फौजदारी कायदा (Criminal Law) – रा�यातील ग�ुहेगारी �व�ृीला आळा 
घाल�यासाठी व रा�यात शातंता व स�ुयव�था ��थािपत कर�यासाठी तयार केले�या 
काय�ाला फौजदारी कायदा असे �हणतात. �याची अमलबजावणी दडंश���या 
आधारचे कर�यात येते. 
 

यािशवाय रा�या�या काय�ाचे इतरही काही �कार पडतात, ते पढुील�माणे –  

१) सैिनक� कायदा  (Martial Law) – रा�यातील सै�य �मुखाने सै�यात स�ुयव�था 
िनमा�ण कर�यासाठी केलेला कायदा �हणजे सैिनक� कायदा होय. रा�यात अशांतता 
िनमा�ण झाली तर या काय�ाचा उपयोग होतो. �या काय�ाची अमलबजावणी 
सैिनकाकंडून अ�यंत काटेकोरपणे कर�यात येते. अशा काय�ािव�� कोणालाही कोटा�त 
जाता येत नाही.  
 

२) �याया�ार े िनिम�ती कायदा – परपंरागत �था व �यायबु�ी यास अनसु�न 
कधीकधी �यायाधीश िनण�य देतात. �चिलत कायदा अपूरा ठर�यास �यायाधीश 
सदसदिववेकब�ुीला अनसु� िनण�य दतेात व �चिलत काय�ातील उिणवा दूर करतात. 
सदरचा िनण�य भिव�यकाळातील खाट�यासाठी �माणभूत मानला जातो. 
 

३) िनवा�चन मंडळा�ार े िनिम�त कायदा – ि�व�झल�ड व अमे�रका येथील काही 
घटकरा�यात काय�ािवषयी पढुाकार घे�याचा व कायदेमंडळाने केले�या काय�ावर 
अनकूुल व �ितकूल मत �य� कर�याचा अिधकार जनतेला आह.े �यानसुार तयार 

होणार ेकायदे “िनवा�चन मंडळा�ार ेिनिम�त” �ा �कारात मोडतात.  
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४) पररा�� करार – सिंवधानाने िदले�या अिधकारानुसार व कायदेमंडळा�ार�ेा� 
झाले�या �द� िवधेयक श��नसुार रा��ा�य� आिण �या�या  हाताखाली असले�या 
उ�चपद�थ सरकारी अिधका�यातफ�  �देशाशी जे करार कर�यात येतात, �यांना 
पररा��करार असे �हणतात. कायदमेंडळाने अशा करारांना समं�ी िदली क� �याचे 
काय�ात �पातंर होते. 
 

आंतररा��ीय कायदा  (International Law)  

 ससु�ंकृत रा��ांना आप�या पर�पर �यवहारासाठी कायदेशीर��्या बंधनकारक 

�हणून समजला गेलेला “साकेंितक िनयमांचा सचं �हणजे आंतररा��ीय कायदा आहे. 
अशी �या�या ऑपे�होमने केलेली आह.े 
 

अलीकडे रा��ारा��ाचे संबंध सरुळीत �हावेत व मै�ीपूण� �यवहार िनमा�ण �हावेत 
�हणूनच आंतररा��ीय संघटना आप�या सभासद रा��ांवर काही बंधने घालते, �या 
बंधनांना व िनयमांना आंतररा��ीय कायदा असे �हणतात. काही िवचारवंत आंतररा��ीय 
काय�ाला कायदा मानत नाहीत कारण या काय�ाचे उ�लंघन कर�याला रा��ात िश�ा 
कर�यासाठी �बळ आंतररा��ीय स�ा नसते. तसेच आंतररा��ीय �यायालयाने िदलेला 
िनण�य उ�लंघन कर�याचा रा��ांवर बंधनकारक नसते. 

 

रा��ारा��ांनी आंतररा��ीय काय�ाचे पालन न के�यास अराजकता माजेल 
�हणूनच या काय�ाचे पालन होणे आव�यक आहे. रा�याचे िनरकुंश साव�भौम�व हाच या 
काय�ा�या  िवकासातील अडथळा आह.े असा कायदा  आंतररा��ीय ठराव, करारनामे, 
आंतररा��ीय प�रषदा, रा��ारा��ानंी मा�य केलेली आचारसिंहता या�ार े िनमा�ण होरो. 
ससु�ंकृत रा�य या काय�ाचे पालन करताना िदसतात .  

 
 

काय�ाचे मह�व  
 काय�ाचा हेतू आिण कायदेपालनाची गरज �हणजेच काय�ाचे मह�व होय 
रा�यातील ��येक �य��ने काय�ाचे पालन कर�याची गरज असते. �याची करणे 

पिुढल�माणे – 
 

१) रा�याचे साव�भौम�व काय�ातून �य� होते -  
 एखादे रा�य साव�भौम आहे, हे �या रा�या�या काय�ातून ल�ात यतेे. कारण 
��येक रा�याम�ये �या देशाची शासनप�ती यश�वी हो�यास काय�ाची गरज असते. 
बाक� र या िवचारवतंा�या मते, शासनाचे खर े यश कायदापालनात, काय�ाचा आदर व 
अंगीकार कर�यात आहे. 
 

२) शांतता व सु�यव�था – 
 मानवी वत�न िनयिं�त कर�याचे, समाजातील �य��-�य��मधील सबंंध ��था 
िपत कर�याचे साधन �हणजे कायदा होय. कायदा समाजा�या िहतसंर�णाचे  साधन 
आहे. समाजातील सवा�वर िनयं�ण ठेऊन शातंता व स�ुयव�था िनमा�ण कर�याचे काय� 
कायदा करीत असतो. 
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३) दुब�लांचे र�ण करण े– 
 कायदा समाजिवरोधी कृत�ना िनब�ध घालतो, भीतीय�ु वातावरण िनमा�ण करणे 
हा  काय�ाचा उ�ेश असतो. काय�ामुळे दबु�ल, गरीब, मागासलेले या सवा�ना �याय 
िमळतो. काय�ामुळे गरीब व �ीमंत या सवा�ना �याय िमळतो. लोकां�या ह�क आिण 
�वातं�याचे  र�ण होते. 
 

४) मानवी सं�कृतीची �गती –  
समाजाचा सामािजक, आिथ�क,राजक�य , सा�ंकृितक �गतीचा आधार 

कायदाच आहे. सामािजक सरुि�तता िनमा�ण कर�याचे काम कायदा करीत अस�यामळेु 
िवकास व शातंता ��थािपत होत असते. समाजात �वतं�, समता व �याय काय�ा�ारचे 
��थािपत होतो. 

 

५) रा��ीय िवकास –  
 रा��ाची सवा�गीण �गती काय�ा�या अि�त�वामळेुच  झाली आहे. कायदा 
नसेल तर अराजक िनमा�ण होईल. काय�ामुळेच क�याणकारी रा�याची िनिम�ती व 
सामािजक �याय ही रा�याची उि��्ये सा�य हो�यास मदत होते. 
 

िन�कष� 
 सपूंण� जगात व समाजात कायदा आहे. कायदा समाजाला एक वैधािनक व 
�या�य चौकट �दान करतो �या आधार े संबंध मानव समूहाचे िनयमन होते 
काय�ािशवाय मानवाचे व मानवी सं�कृतीचे अि�त�वच श�य नाही.  
 

४.४ राजक�य आबंधन (Political Obligation) 
  

��तावना :-  
  

रा�या�या नाग�रक या ना�याने ��येक �य��वर राजक�य आबंधनाची 
जबाबदारी असते. ��येक देशाचे नाग�रक रा�या�या आ�ा पाळतात. आिण शासनात 
सहकाय� करतात.  

 

 राजक�य त�व�ानातील राजक�य आबंधन ही म�यवत� संक�पना आहे. एखादी 
राजक�य �यव�था िटकणे व अि�त�वात राहणे हे राजक�य आबंधनावर आधा�रत आह.े 
जे�हा लोक राजक�य �यव�थेशी एकिन� राह�न रा�याचे आ�ापालन करतात, ते�हा ती 
�यव�था िटकून राहते. याव�न दोन मह�वाचे �� िनमा�ण होतात. १) लोक रा�या�या 
आ�ा का पाळतात ? २) लोक रा�या�या आ�ा का पाळत नाहीत? िकंवा लोक 
रा�याला �ितकार का करतात? 
 

राजक�य आबंधनाचा अथ� आिण �व�प –  

 ‘ऑ�लीगेशन’ ही सं�ा रोमन काय�ातून आलेली आह.े काही लोक यासाठी 

‘आ�ापालन’ िकंवा ‘आ�ा पालनाची जबाबदारी’ असे मराठी पया�य वापरतात. 
आबंधन �हणजे कत��य करणे िकंवा एखादी कृती करणे िकंवा न करणे होय, 



 55

 �वे�छेने, �विववेकाने, अंतग�त, �ेरणेतून नाग�रक जे�हा राजक�य आ�ापालन 
करतात ते�हा �यांना राजक�य आबंधन असे �हणतात. �ो.अरने�ट बाक� र यानंी 
‘ि�ि�सप�स ऑफ सोशल अडँ पोलीटीकल थेअरी’ या �ंथात असे �हटले आहे क� 

“एखादी गो� कर�या�या आव�यकतेपोटी आपणास सा�य करणारा कायदेशीर बधं 

�हणजे आबधंन होय.” रा�याकडे सव��च स�ा असते, �यामळेु रा�याने नाग�रकांना 
आ�ा देणे आिण �या आ�ा नाग�रकानंी पाळणे अपेि�त असत. नाग�रकानंी काय करावे 
व काय क� नये हे सांग�याचा अिधकार रा�यास असतो. राजक�य आबंधनातच 
राजक�य उ�रदायी�व असेही �हटले जाते.  
 

राजक�य आबंधनाचे �व�प –  

१) नैितक आिण कायदेशीर आबंधन  

२) सकारा�मक आिण नकारा�मक आबंधन 
 

नैितक आबंधन –  
अनेक वषा�पासून समाजात �था, परपंरा, �ढी या �व�पात जी नैितक कत��य 

पार पाडावी लागतात �यास नैितक आबंधन �हणतात. नैितक कत��यदशे, काळ व समाज 
या�माणे िभ�निभ�न असतात. �यामळेु नैितक आबंधन ऐि�छक आह.े उदा. समाजातील 
गरजूनंा मदत करते. मोठे िकंवा व�र� याचंा  आदर राखणे इ.  
 

कायदेशीर आबंधन –  
रा�याने मा�य केलेले, काय�ाने ��थािपत केलेले िनयम पाळणे �हणजे 

कायदेशीर आबंधन होय. काय�ाला रा�याचे पाठबळ असलेले नाग�रक राजक�य 
आबंधन करतात. राजक�य आबंधन केले नाही तर �य��ला दडं होतो. उदा. भारतीय 
नाग�रकाचंी रा���वज, रा��गीत, रा�यघटना यांचा आदर करावा लागतो. हे राजक�य 
आबंधन आहे. जर लोकांनी हे केले नाही तर दडं होतो.  
 

सकारा�मक आबंधन –  
रा��पती लोकानंी काय करावे हे सांगणार ेरा�याचे कायदे �हणजे सकारा�मक 

आबंधन होय. उदा. कर भरणे, मतदान करणे इ. 
 

नकारा�मक आबंधन –  
रा�याने मनाई केले�या गो�ी न करणे ह े सांगणार े रा�याचे कायदे �हणजेच 

आबंधन होय. उदा. चोरी क� नये, खून क� नये. इ. 
 

मह�वाची राजक�य आबंधने  

१) रा�याशी सहकाय� करण े– 
 लोकां�या सहकाया�नेच रा�य�यव�था आिण शासन�यव�था काय� करीत 
असते. �यासाठी ��येक नाग�रकाने रा�याचे श�ूपासून सरं�ण करणे, आप�या 
रा�याला सकंटापासून वाचवणे, रा�याला सेवा देणे, रा�या�ती �ामािणक असणे, 
रा�याला एका�मतेचे र�ण करणे इ. �व�पाची भूिमका बजावावी लागते. 
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२) रा�या�या काय�ाचा आदर करण ेआिण कायद ेपाळण े- 
 लोकां�या क�याणासाठी िहतासाठी कायदे असतात. �यामळेु ��येक नाग�रकाने 
रा�या�या काय�ाचे पालन करणे व आदर करणे आव�यक आहे.  
 
 

३) िनयिमत आिण वेळेवर कर भरण े-  
 रा�याची शासक�य यं�णा, सै�य�यव�था , पोलीसयं�णा, क�याणकारी योजना 
इ. खच� रा�य करीत असते. ह पैसा रा�यात करातून िमळतो. �यामळेु ��येक �य��चे 
कर भरणे हे कत��य आहे.  
 

४) मतदान करण े- 
 नाग�रकाचंा मतदानाचा ह�क ह केवळ एक अिधकार नसून ते एक मह�वाचे 
आबंधन आहे. ि�थर, यश�वी आिण लोकशाही �व�पाचे शासन िनमा�ण हो�यासाठी 
सदसि�वेकबु�ीने मतदान करावे. साव�जिनक पद िन�ेने व सेवाभावीव�ृीने धारण करावे 
हे स�ुा एक आबंधक आहे. 
 

५) शासनाशी सहकाय� करावे - 
 शांतता, कायदा व स�ुयव�था ��थािपत कर�यासाठी नाग�रकांनी शासनाला 
मदत करावी. ��ाचार िनमु�लन, आणीबाणी�या काळात सेवा देणे, अंधाधुिंदस आळा 
घालणे इ. काय� करताना नाग�रकांनी शासनाला मदत  करावी. 
 

राजक�य आबंधनाचे �कार (Grounds of Political Obligation) 
 रा�या�या आ�ा िकंवा कायदे लोकानंी का पाळावेत? या ��ाचें उ�र 
शोध�यासाठी राजक�य आबंधनाचे आधार िकंवा कारणे कोणती आहेत, �याचा अ�यास 
करणे आव�यक ठरते. खालील घटक राजक�य आबंधनाचा आधार आहेत. िकंवा लोक 

रा�या�या आ�ांचे पालन का करतात याची करणे पढुील�माणे आहेत – 
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१) कायदशेीर आधार – (Legal Ground) –  
 रा�याकडे साव�भौम स�ा असते �यामळेु रा�य सव� स�ंथा , सघं, नाग�रक 
यां�यावर िनयं�ण ठेव�याचे काय� करते. रा�य �यासाठी कायदे तयार करते. ते कायदे 
पाळणे ��येकाचे राजक�य आबंधन आहे. रा�यघटना, रा�याचे कायदे पाळणे लोकानंा 
आिण शासनाला बंधनकारक आहे. 
 

२) लॉड� �ाईस �या मत,े अबंधनाचे आधार (According to Brice) - 

 लॉड�  �ाईस यानंी राजक�य आबंधनाचे पढुील आधार सािंगतले आहेत.  

राजक�य आबंधनाचे आधार िकंवा कारण े

�ाइस�या 
मते 

१)मानवी �वभाव 
२)आदर 
३)सहानभूुती 
४)भीती 
५)िववेक 

इतर 
कारणे 

िविवध 
िस�ांताची 

िदलेली 
कारणे 

कायदेशीर 
बंधन 

१)दवैी िस�ांत ३)उपयोगीतावादी 
िस�ांत 

२)सामािजक 
करार िस�ांत 

लोकसंम�ीमळेु 

दवेाची इ�छा 
समजून रा�याची 

उपयोिगता 
असत े

५)मा�स�वादी 
िस�ांत 

मानवी 
िववकेामळेु 

४)आदश�वादी 
िस�ांत 

वग�िवरिहत 
�यव�था 

६)श�� 
िस�ांत 

दडंश�� 

१)गरज 
२)कायद े
३)भीती 
४)सवय 

 

�था परपंरा 

७)पर�परावादी 
िस�ांत 
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अ) मानवी �वभाव – कोण�याही �कार�या �ासापासून मु� राहणे हा मानवी �वभाव 
आहे. �यामळेुच रा�याला िवरोध कर�याचा कोणी सहसा �य�न करत नाही. रा�याचे 
कायदे लोक पाळतात, कारण कायद ेपाळले नाहीत, तर जो �ास सहन करावा लागतो व 
दडं होतो, तो होऊ नये या िवचाराने लोक कायदे पाळतात. 

 ब) आदर – रा�या�ती व शासन�ती आदर राखणे या कारणापढेु लोक रा�याचे कायद े
पाळतात. 

क) सहानुभूती - रा�यातील घटकांब�ल मानिसक ��ीने सहानभूुतीचे भाव असते, 
�यामळेु लोक राजक�य आ�ापालन करतात. 

ड) भीती – दंडा�वना  िश�ेची भीती लोका�ंया मनात असते. रा�याचे कायद ेमानले 
नाहीत तर रा�या�या दंडश��कडून िश�ा होईल, असे लोकानंा वाटते, �यामळेु भीतीने 
लोक कायदेपालन करतात.  

इ) िववेक – सपूंण� समाजाचे आिण लोकाचें िहत कायदे पाळ�यातच आहे. या िवचाराने 
लोक रा�याचे आ�ापालन करतात. 

 
राजक�य आबंधनाचे िविवध िस�ांत (The Theoretical Justification of 

Political Obligation) – 
 राजक�य िवचारवतंानंी राजक�य आबधंनाला समथ�नाथ� िविवध िस�ांत माडंले 
आहेत. �याम�ये काही मह�वाचे िस�ातं खालील�माणे आहेत. 
 

१) दैवी िस�ांत ; दैवी ह�कांचा आधार (Divine Will)  

 सव� धम� �ंथात रा�याचे आ�ापालन दैवी कारणामळेु  होते असे �तीपादन केले 
आहे, राजा आिण रा�य हे दैवी अिधकार आहे. राजा देवाचा िकंवा ई�राचा अवतार 
आहे. �यामळेु राजा�या आ�ा पाळणे ��येक �य��चे कत��य आह.े राजाला िवरोध 
�हणजेच देवाला िवरोध होय आिण असे के�यास पाप होईल असा समज अस�यामळेु  
लोक राजक�य आ�ापालन करतात. राजेशाहीत हा िस�ांत लोकि�य आहे. परतं ु
आधिुनक काळात हा िस�ातं अशा�ीय समज�यात योतो. तसेच या िस�ातंाला 
ऐितहािसक आधार नाही. �ाचीन काळी आिण म�ययगुीन काळी राजक�य आबंधनाचा 
आधार धािम�क होता. 
 

२) सामािजक करार िस�ांत ;लोकांची संम�ी (Consent of the people) – 
 यरुोपात १७ �या व १८ �या शतकात हॉ�ज , लॉक आिण �सो यांनी सामािजक 
करार िस�ातं मांडले. �यां�या मत,े िनसगा�व�थेत माणूस असताना �यानंा अनेक 
सम�यानंा सामोरे जावे लागले. �हणूनच �या अव�थेत कंटाळून लोकांना सामािजक 
करार क�न रा�य िनमा�ण केले. रा�या�या आ�ा लोक �वे�छेने पाळायला लागले , 

�हणूनच ‘लोकसम�ी’, ‘लोकांची इ�छा’ हेच राजक�य आबंधनाचे म�ुय कारण आहे. 
थॉमस हॉ�ज�या मते, िनसगा�व�थेत रा�य न�हते, �यामळेु िनसगा�व�थेत अंदाधुदंी व 
अ�यव�था होती. भीतीय�ु वातावरण होते. अशा या हीन वातावरणातून लोकानंी 



 59

सामािजक करार  केला रा�य िनमा�ण केले. सपूंण� स�ा असले�या �य��ला आपले 
ह�क अप�ण केले. आप�या ह�क र�णाची जबाबदारी लोकानंी �या �य��वर टाकली. 
शांतता, स�ुयव�था व सरं�णाची जबाबदारी लोकांनी रा�यावर टाकली आिण �वे�छेने 
रा�या�या आ�ा पाळायचे ठरिवले. 
 

 जॉन लॉक यां�या मते, िनसगा�व�थेतून बाहेर पड�यासाठी लोकानंी करार केला 
व �यातून रा�य िनमा�ण केले. या कराराम�ये रा�या�या वतीने काम करणार े शासन 
घटना�मक आिण  मया�िदत असेल असे ठरिवले, लोक शासना�या आशा तोपय�त 
पाळतील जोपय�त शासन लोकिहतासाठी काम करले. परतंु शासन दडपशाही करणारे 
असेल तर अशा शासना�या आ�ा लोक पळणार नाहीत व अशा शासनाला �ितकार 
करतील. 
 

 �सो या िवचारवतंा�या मते, रा�य  लोकानंी केले�या कराराचा प�रणाम आहे. 
रा�य लोकसपं�ीवर आधारलेले आहे. सव��च स�ा लोका�ंया सामुिहक इ�छेम�ये  
राहील. अशा रा�यात लोक रा�या�या आ�ा पाळ�यास बांधील राहतील. शासन स�ेचा 
द�ुपयोग करत असेल तर अशा रा�यािव�� �ातंी कर�याचा लोकानंा ह�क राहील. 
एकूण शातंतेने सरुि�ततेने जगता यावे �हणून लोकानंी सामािजक करार केला आिण 
रा�याची िनिम�ती केली. रा�याचा आधार लोकांनी इ�छा व समं�ी आहे. �हणजेच 
रा�या�या िनयमाचें पालन लोक इ�छेने करतात. असे या िस�ातंा�या  समथ�काचें मत 
आहे. 
 

३) उपयोिगतावादी िस�ांत –  
 ‘अिधकतम लोकांचे अिधकतम िहत’ सा�य कर�यासाठी रा�य िनमा�ण झाले 
आहे. रा�याची उपयोिगता ल�ात घेऊन लोक रा�या�या आ�ांचे पालन करतात. रा�य 
हे एक साधन आह ेआिण सव�सामा�यांचे िहत व क�याण करणे हे रा�याचे सा�य आहे. 
रा�य लोकासंाठी �थापन झाले आहे, एक उपयोगी सं�था आहे हे पट�यामुळे लोक 
रा�याचे आ�ापालन करतात. ब�थेम�या मते, रा�य जा�तीत जा�त लोका�ंया जा�तीत 
जा�त सखुासाठी िनमा�ण झाले आह.े रा�य कायदे, दडंश��, �याय या�ार ेलोकिहताचे 
सा�य पूण� करते. 
 

४) आदश�वादी िस�ांत : मानवी िववेक - 
 िववेक हा राजक�य आबंधनाचा मु�य आधार आहे. मानवाला आपले बल आिण 
दबु�लता या दो�ह�ची जाणीव आहे. ��येक �य�� आपले बल वाढिव�याचा आिण 
दबु�लता कमी कर�याचा सतत �य�न करत असते. ��येक �य��चे जीवनाचे �येय 
�वत:चा जा�तीत जा�त िवकास करणे हे आहे. हे �येय ��येक �य�� समाज आिण 
रा�यात राह�नच पूण� करते. �य��ला �य���वांचा िवकास समाज आिण रा�यात राह�नच 
श�य आहे. हेगेल, टी.एच..�ीन या�ंया मते, रा�यात राह�नच �य�� आप�या �यि��वाचा 
िवकास क� शकतो. �यासाठी �य��ला रा�या�या आ�ा िनयम व कायद े पाळाव े
लागतील. 
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 हेगेल या आदश�वादी िवचारवंता�या मते, रा�य हे मानवी िववेकांचे मूत� �व�प 
होय. रा�य हे पृ�वीवरील देवाचे सचंालन होय. तर  टी.एच.�ीन या�ंया मते, रा�याचा 
आधार ताकद िकंवा बळ नसून लोकाचंी इ�छा आहे. 
 

५) मा�स�वादी िस�ांत –  
मा�स�वादी रा�याला शोषण करणार ेसचं समजतात. �या�या मते भाडंवलशाही 

�यव�थेम�ये रा�य भाडंवला�या िहतांचे र�ण करणारी व भाडंवलदारां�या वच��वासाठी 
काम करणारी सं�था आहे. याम�ये िविश� वगा� चे िहतसंबंध सरुि�त ठेवणारी सं�था 
�हणजे रा�य असे मा�स� मानतो. या �यव�थेत रा�यात �ितकार कर�याचा, �ातंी 
कर�याचा लोकानंा ह�क आहे. भांडवलशाही न� झाली व सा�यवादी �यव�था 
��थािपत झाली क� शोषण सपेंल व रा�य ही सवा�चे जीत साधणारी स�ंथा असेल असे 
या िस�ातंा�ार ेरा�या�या आ�ापालनेसाठी मत �य� केले आहे.  

 

६) परपंरावादी िस�ांत ; �ढी, परपंरा, विहवाट – 
 सर हे�ी मेन या�ंया मते लोकांना �ढी परपंर�ेमाणे राजा�ा पालन कर�याची 
सवय लागलेली असते. लोक अनेक वषा�पासून  इ�छेने सवयीने राजक�य आ�ा पाळत 
असतात. लोकांची हीच  सवय कायम राहते. एडमंड बक�  या परपंरावादी िवचारवतंाने 
असे �हटले आहे क�, रा�यस�ंथा ही उ��ांतीतून िनमा�ण झालेली  असते. अनेक 
सामुिहक  शहाणपणा , अनभुव यातून रा�य िनमा�ण झालेले असते. 
 

७) श�� िस�ांत - 
 शारी�रक बळ , य�ुद, वच��व ��थािपत करणे यातून रा�य उदयास आलेले 
आहे. रा�य िनमा�ण झा�यानंतर स�ुा िटकून राहते, ते रा�याकडे असले�या 
दडंश��मुळेच होय. रा�यात शांतता, स�ुयव�था ठेव�याचे काम परक�य आ�मणापासून 
रा�याचे सरं�ण कर�याचे काम फ� पोलीसयं�णेत असते. �यां�या भीतीमळेुच लोक 
राजक�य आबंधन करतात. कायदेभंग कर�यातच दडं कर�याचा आिण िश�ा दे�याचा 
अिधकार रा�यात आहे. �हणजेच रा�याकडे असलेली दडंश�� �हणजे  राजक�य 
आबंधनाचा आधार आहे. 
 

८) राजक�य आबंधनाचे इतर आधार  
 

१) �य��ची सामािजक आिण राजक�य गरज – मन�ुय सामािजक आिण राजक�य 
�ाणी आहे. तो एकाक� राह� शकत नाही. मन�ुया�या सामािजक गरजातूनच समाजाची 
�थापना झाली आिण राजक�य गरजातून रा�याची �थापना झाली. समाज आिण रा�य 
दो�ही स�ंथा मानवी िहतासाठी िनमा�ण कर�यात आ�यामुळे मानव या दो�ही सं�थां�या 
िनयमाचें पालन करतो.  
 

२) शासनाची अिधमा�यता – सिुशि�त आिण राजक�य द�्ुया जाग�क नाग�रक 
रा�याचे िनयम पाळतात, कारण शासन रा�या�या वतीने काम करणारी स�ंथा आहे व 
शासनाला अिधमा�यता असते. उदा. भारतीय संसदेने केलेले कायद े सव� नाग�रक 
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पाळतात कारण ससंदे मधील  सव� सद्�ाचंी िनवड म�ु व ख�ुया प�तीने झालेली 
असते. जे�हा शासनाला अशी अिधमा�यता असते, ते�हा राजक�य आबंधन करणे आपले 
कत��य आहे, यावर लोकाचंा िव�ास असतो.  
 

३) अंदाधुंदीची भीती – समाजात सव�सामा�यपणे बह�तेक शातंताि�य असतात. �यांना 
सरुि�त जीवन हवे असते, असे जीवन रा�य व काय�ाअभावी श�य नसते. जर सरुि�त 
व शातंताि�य जीवन हवे असेल तर राजक�य आबंधन करणे आव�यक आहे हे ल�ात 
घेऊन लोक आपली कत��य पाळतात. 
 

४) राजक�य आबंधना�या मया�दा – राजक�य आबंधन करणे गरजेचे आह.े परतं ु ते 

िनरपे� (Absolute) नाही, ते मया�िदत आह.े काही िविश� प�रि�थतीत रा�याला 
काय�ाला िवरोध करावा. उदा. अ�यायी व समाजिहता�या िवरोधी कायदे. अशावळेी 
शासनाशी सहकाय� न करता आिण राजक�य आ�ापालन डोळसपणे करावे. दडपशाही व 
जलुमी काय�ाला लोकानंी �ितकार करावा. 
 

त�ा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राजक�य 
 

�व�प काही 
मह�वा
चीआबं

आबंधना
च े

मया�राजक�य 
आबंधना
चाअथ� 

कायदेशी
र आधार 

लॉड� 
�ाईस
�या 

आबांधा
नाचे 

इतर 
आधार 

दैवी 
िस�ांत 

सामािज
क करार 
िस�ांत 

उपयोिगतावा
दी 

 

आदश�वादी 
िस�ांत 

परपंरावादी 
िस�ांत 

श�� 
िस�ांत 

मा�स�वादी 
िस�ांत 
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४.५ �ितकाराचा ह�क (Right to Restistance)  

 
��तावना  
 

 राजक�य अिधकाराचा एक मह�वाचा अिधकार िविश� प�रि�थतीत या 
अिधकाराचे समथ�न करता येते. टी.एच.�ीन, �ा.ला�क� या िवचारवंतानी सरकारला 
िवरोध कर�याचा अिधकार मा�य केला आहे. �या शासनय�ंणेत हा अिधकार अमा�य 
केला जातो, ती जलुमी शासन�यव�था होय.  
 �ितकाराचा ह�क यासबंंधी खालील म�ेु मह�वाचे आहेत. 

१) �ितकाराचा ह�क �हणजे काय? 

२) कोण�या प�रि�थतीत हा  ह�क समथ�नीय आहे? 

३) �ितकारा�या  ह�काचे �व�प आिण साधने कोणती? 
 

�ितकाराचा ह�क �हणजे काय? (Meaning)  
 शासना�या आ�ा आिण कायदे पालनास नाग�रकानंी नकार देणे �हणजे 
�ितकार करणे होय. राजक�य आ�ापालन आिण आबंधन न करणे �हणजे �ितकार 
करणे होय. 

शासनाला �ितकार कर�याचे उि�� – 
 लोकांचे अिधकार �यावळेी धो�यात येतात �यावेळी लोक रा�याला �ितकार 
करतात. अशावेळी �यांना राजक�य �यव�थेत, काय�ाम�ये, रा�याला धोरणात िकंवा 
काया�त बदल हवे असतात. रा�याने मनाई केलेली एखादी कृती करणे िकंवा जी कृती 
करणे रा�याला काय�ा�माणे आव�यक आहे ती न करणे या दो�ह�चा समावेश राजक�य 
�ितकारा�या ह�कात होतो. 
 

 जगा�या इितहासात राजक�य �ितकाराची अनेक उदाहरणे आहेत. अमे�रकेत 
जॉज� वॉिश�ंटन यांनी राजक�य �ितकारा�ार े ि�टीश शासनाला िवरोध केला. भारतात 
म.गाधं��या नेत�ृवाला हजारो भारतीयानंी ि�टीश शासनाला दडपशाही�या धोरणात 
�ितकार केला होता. 
 

�ितकारा�या ह�काचे समथ�न –  
 नाग�रकानंा रा�या�या काय�ानंा शासनाला �ितकार कर�याचा ह�क आह.े 
रा�याचे कायद े पाळणे, हे जसे नाग�रकाचें कत��य आह े तसेच अ�यायी काय�ांना 

�ितकार करणे हे ही नाग�रकांचे कत��य आहे. राजक�य आबंधन िनरपे� (absolute) 
काही िविश� प�रि�थतीत स�ेला िवरोध कर�याचा लोकानंा ह�क आह.े शासनाचा 
कायदा अ�यायी, नकुसानकारक लोकां�या ह�काचंा भंग करणारा दडपशाही �व�पाचा 
असेल तर अशा काय�ाला िवरोध कर�याचा अिधकार लोकानंा आहे. �ितकाराचा ह�क 
�याय कारणासाठीच वापरावा व िविश� प�रि�थतीतच अंमलात आणावा. 



 63

 िविवध राजक�य िवचारवंतानी याबाबतीत वेगवेगळी मते माडंली आहेत. 
ॲ�र�टॉटल �या मते, ��थािपत राजक�य �यव�थेला �ितकार कर�याचा लोकानंा ह�क 
आहे. तो १) �याय�ा�ीसाठी २)समता, समान दजा�  िमळावा यासाठी लोक अ�याय व 
आसमंत कधीच सहन करत नाहीत. �यासाठी ते �ातंी करतात. जॉन िम�टन �हणतात 
क� जलुमी आिण दडपशाही करणा�या रा�यक�या�ला िवरोध करणे लोकांचा नैसिग�क 
अिधकार आहे. �य�� ज�मतःच �वतं�य असते. �वसंर�णासाठी व सव� समंतीने 
लोकांनी शासनाची �थापना केली आहे. तेच शासन अ�याय करीत असेल तर अशा 
शासनाला िवरोध करणे लोकांचा ह�क व कत��य आहे. 
 

उदारमतवादी िवचार  
 जॉन लॉक�या मते, लोकांनी रा�याला िवरोध करावा परतंु शेवटचा उपाय 
�हणून लोकांनी �ितकार करावा. शासन खरोखरच अ�यायी असेल तरच �ितकार 
करावा. शासन लोकाकंडे दलु�� करीत असेल. कायदशेीर िकंवा घटना�मक मागा�चा 
अवलंब क�नही शासन ल� देत नसेल, लोकां�या नैसिग�क �वातं�यावर बंदी येत 
असेल तर अंितम माग� �हणून �ितकार करणे समथ�नीय ठरते. 
 

आदश�वादी िवचार  

 डी.एच.�ीन या आदश�वादी िवचारवंताने �ितकाराला ह�काचे समथ�न केले 
आहे. िविश� प�रि�थतीतच व लोकांनी �वतःला काही �� िवचा�नच शासनाने 
�ितकार करावा. �ीन �या मते खालील ��ाचंा िवचार क�न �ितकाराचा ह�क वापरावा  

१) अ�यायी शासन व कायदे यात द�ु�ती �हावी यासाठी कायदेशीर आिण 
घटना�मक मागा�चा अवलंब केला काय? 

२) �ितकाराचा ह�क वापर�यापूव� शातंपणे यो�य-अयो�यतेचा िवचार केला काय? 

३) ह ह�क सव� लोकां�या िहतासाठी वापरणार आहोत काय? 

४) �ितकाराचा ह�क बजाव�यासाठी �या नैसिग�क श�� आव�यक असतात, �या 
मा�यात आहेत काय? उदा. इ�छाश��, धैय�, िन�य इ. 

५) �ितकाराचा ह�क वापर�याचा प�रणाम कोणता होणार आहे? मा�या कृतीमुळे 
प�रि�थतीत सधुारणा होणार आहे काय? 

 

�ीन �या मते वरील ��ाचंा शोध घेऊनच �ितकाराचा ह�क वापरावा. 
 

गांधीवादी िवचार  
 म. गाधंी यांनी ि�टीशा�ंया दडपशाहीिव�� या ह�काची अंमलबजावणी 
अनेकदा केली. �या�या मते अ�यायी काय�ािव�� �ितकार कर�याचा ह�क लोकांना 
आहे. जे�हा सव� घटना�मक आिण कायदेशीर मागा�नी िवरोध के�यानंतर सरकार दाद 
देत नाही. ते�हाच लोकानंी �ितकार करावा. �ितकार शातंते�या मागा� ने करावा. 
जय�काश नारायण, मािट�न �यथुर िकंग, दलाई लामा, अगँ-सागँ सूक�  या सव�   
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िवचारवतंांनी असे मत माडंले क�, अ�यायी कायदडे् नाग�रकांनी पाळणे अनैसिग�क आह.े 
�याय कायदे पाळणे लोकांचे कत��य आह.े जय�काश नारायण यांनी शेतकया��याजिमनी 
सबंंधी अ�यायी कायदे कर�याचा िवरोध केला होता. आिण चळवळ केली होती. मािट�न 
�यथुर िकंग यांनी अमे�रकेत वशंभेद करणार े कायदे न� �हावते �हणून चळवळ केली 
होती. 
 

िन�कष� – याव�न असे �हणता येईल क�, �ितकाराचा ह�क समथ�नीय आह.े परतंु 
काही िविश� प�रि�थतीला ह ह�क असमथ�नीय ठरतो. �हणूनच लॉड�  �ाईस �हणतात 
क�, Political Rights is not a daily Brade, it is maedicine. राजक�य �ितकाराचा 
अिधकाराचा औषध �हणूनच वापर करावा. �रज�या जेवणा�माणे ह ह�क वाप� नये. 

         
 
 
 
 

 
�ितकाराची साधने िकंवा प�ती (Forms and Resistance) 
शासनाला �ितकार कर�याचे दोन माग� आहेत. 

१) िहसंा��क माग� 

२) अिहसंा�मक माग� 

 
 
 
 
 

�ितकारा�या ह�काचे समथ�न 

�ितकाराची करणे  
१)अ�यायी काय�ािव�� 
२)ॲ�र�टॉटल-असमतिेव�� 
३)िम�टन-सव�सामा�या�या 
िहतासाठी 
४)लॉक – नैसिग�क ह�कां�या 
संर�णासाठी 

�ितकार के�हा करावा  
१)िविश� प�रि�थतीतच 
२)अिंतम माग� �हणून करावा 
३)सव� घटना�मक मागा�चा 
अवलंब के�यानंतर 
४)�ितकार के�यानंतरचे 
प�रणाम ल�ात घेऊन  
५)शांततेने �ितकार करावा. 
म.गांधी 
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िहसंा�मक माग� – 
 �ातंी, दहशतवाद, ल�करी ह�त�ेप, बंड, सम�याच उपयोक, जाळपोळ, 
तोडफोड करणे इ. मागा�ना िहंसा�मक साधने �हणतात. 
 

�ातंी (Revolution) – जबरद�तीने शा��ाला स�ेव�न काढून टाकणे �हणजे �ातंी 
असा होय. �ातंी क�न अ�यायाला �ितकार करणे ह फार जनुा माग� आहे. अ�याय 
करणा�या राजािव�� �ातंी करणे या मागा� ने �ाचीन भारतीय  परपंरते मा�यता होती. 
साधारणपणे �ांतीचे �व�प िहंसा�मक असते. र�रिंजत �ातंी अशा �व�पाची असते. 
रॉबट� ढाल यां�या मते, �ातंी �हणजे िहसंा�मक कृती जी समूहा��क असते, �या 
कृती�ार े ��थािपत स�ेला लोक अमा�य करतात. ती स�ा न� करतात. ��थािपत 
स�ेला लोक अमा�य करतात. ती स�ा न� करतात. ��थािपत �यव�थेत आमुला� 
बदल घडवून आणणे हे �ातंीचे उि�� आसते. 
 

�ितकाराची साधने 

अिहसंा�मक माग� िहसंा�मक माग� 

�ांती 
दहशतवाद 

ल�करी ह�त�ेप 

स�या�हाच अथ� 

स�या�ह 

स�या�हाचा हतूे स�या�हाची 
कारणे 

स�या�हाच ेमाग� 

अिहंसा�मक �हा अ�याय 
कर�याम�ये 
बदल करण े

१)खच�िनयं�ण 
२)भयम�ुता 
३)लोभ नसणे 
४)शारी�रक �म 
५)�वदेशी 
६)न�ता 

१)असहकार 
२) सिवनय कायदेभंग 
३)दहशत 
४) बिह�कार 
५)उपोषण 
६)धरणे 
७) अटक करवून घेण े
८)अज� 
९)िनषधे 
१०)रिॅफज/ मोचा� 
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 जगा�या इितहासात  �� च रा�य�ांतीत (१७८९) मह�वपूण� �ातंी समज�यात 
येते. २० �या स�कात अनेक रा�य�ां�या झा�या. �याम�ये १९१७ ची रिशयन 
रा�य�ातंी आिण १९४९ म�ये झालेली चीनची रा�य�ांती होय. 
 

 आज�या काळात दूरगामी बदलांनास�ुा �ांती �हणतात. उदा. ह�रत�ांती, 
सगंणक �ांती, �ितकाराचे साधन �हणून �ांतीचा उ�लेख होतो. ते�हा सामािजक िकंवा 
राजक�य �यव�था �ितकारा�या मा�यमातून काढून िकंवा उलथून टाकणे होय. �ातंीचे 
�व�प मोठे असते, ते खालील�माणे- 

१) रा�या�या सव� बाजंूवर प�रणाम करणारी असते – �ांती रा�याला फा�त 
राजक�य बाजूवर प�रणाम करीत नाही तर समाज, अथ�, स�ंकृती अशा सव� बाजूंवर 
प�रणाम करणारी असते. 

२) �ांतीने आमलुा� बदल होतो – �ांतीचे प�रणाम सपूंण� आमलुा� व दूरगामी 
असतात. �ातंीने रा�यातील सव� �यव�था न�या �व�पात उदयास येतात. 

३) िहसंा�मक – �ांतीचे �व�प िहसंा�मक असते. 

४) नवीन �यव�था आणण े ह े उि�� – ��थािपत �यव�थेचा शेवट करणे �या 
�यव�थेला न� करणे एवढाच उ�ेश �ातंीचा नसून �या जागी नवी �यव�था आणणे हे 
�ातंीचे उि�� असते. बंड आिण �ांती यात फरक आह.े 
 

दहशतवादी कारवाया –  
स�ेला �ितकार कर�याचा िहसंा�मक माग� �हणजे कट-कार�थान, दहशतवादी 

कृती करणे होय. काही थोड्या �य�� �या स�ेब�ल समाधानी नसतात. स�ा �या�ंया 
िव�� असते �या �य�� �या स�ेिव�� दहशतवादी कारवाया करतात. उदा. 
खिल�तान, तिमलएलम इ�यादी संघटना दहशतवादी कुटी क�न आप�या माग�या 
शासनाकडून  मा�य क�न दे�याचा �य�न करतात. याला कारवाया राि��वरोधी आिण 
रा�� िवरोधीही असतात. अशा सघंटनांवर बंदी घाल�यात येते. 

 

ल�करी ह�त�ेप –  
शासनािव�� बंड क�न ल�करी ह�त�ेपा�ार े �या शासनाला बडतफ�  क�न 

स�ा िमळिवणे. �ा िहसंा�मक �ितकाराचा मागा��ार े अनेक देशाम�ये लवकर स�ा 
आप�या हा�त घेते. उदा. पािक�तान, बागंलादेश, इ�यादी दशेांम�ये ल�करी 
ह�त�ेपा�ार ेस�ा िमि�व�यात आली. मह�वका�ंी असलेला ल�कर�मुख िमळिव�यात 
यश�वी होतो. 

 

अिहसंा�मक �ितकाराची साधने –  
दसुया� महाय�ुानंतर म.गाधं�चे अिहसंक �ितकाराचे साधन सपूंण� जगाम�ये 

लोकि�य झाले आहे. �यालाच स�या�ह असे �हणतात. स�या�ह हे तं� जनुे असले तरी 
�याचा �भावी वापर म.गाधंी यांनी केला. मानवी सामािजक, आिथ�क व राजक�य �� 
शांततापूण� मागा� ने सोडिव�यासाठी म.गाधं�नी स�या�हाचा अवलंब केला होता.  
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 अ�यायी कायद ेदडपशाही करणार ेशासन कायदशेीर मागा� ने बदलत असेल तर 
अशाच शासनाला �ितकार कर�याचा लोकानंा ह�क आहे. असा �ितकार शातंतामय 
मागा� ने �हावा. शांततापूण� माग� �हणजे स�या�ह होय. 
 

स�या�हाचा अथ� –  
स�या�ह हे नैितक साधन आह.े सघंषा�चा अिहसंा�मक माग� �हणजे स�या�ह 

होय. स�या�ह �हणजे स�याला बाधंील राहणे. स�या�ह �हणजे आ�मश�� असे गांधी 
गाधंी �हणत. स�या�हात �ेमाने जग िजकंणे आिण लोकाचें नाही तर जाग�क, शूर 
आिण स��य लोकाचंे साधन आह.े स�या�ह िहसेंला नकार देतो. स�या�हाम�ये 
�वबिलदाना �ार ेअ�याय करणाया�ला �या�या कृतीची जाणीव क�न द�ेयात येते. 

 

स�या�हाचा हतूे –  
चच�ने, समजतुीने, आ�मबलाने, �वबिलदानाने लढा दे�याची अिहसंा�मक 

प�ती आिण सघंष� सोडिव�याची �ि�या �हणजे स�या�ह होय. �याम�ये अ�याय  
करणाया��या मनाम�ये �दयप�रवत�न करणे हे उि�� असते. 

 

स�या�हाची त�वे –  

१) �व िनयं�ण – वचार, उ�चार, कृती यावर स�या�हीचे सपूंण� िनयं�ण असावे 
लागते. गांध��या मते, �य��चे �वतः�या िवचारावर पूण� िनयं�ण असेल तर ती 
�य�� यश�वी ठरते. स�या�ह करताना आचार िवचार कृती यावर िनयं�ण असते. 

२) भयम�ुता – स�या�ही�या अंगी भीती असता कामा नये. स�या�ही म�ृयू , 
त�ंुगवास इ. कोण�याच गो��ना घाबरणारा असू नये. �हणूनच स�या�ह हे, शरुाचें 
साधन आहे असे �हटले जाते.  

३) मालक� नसण े– स�या�ह करणाया�म�ये कोण�याही �कारचा लोभ असता कामा 
नये. तसेच स�या�हीला �वतःचे शरीर, वेळ, ताकद समाजा�या िहतासाठी 
वापर�याची तयारी असावी लागते. स�या�हीची लोभी व�ृी असू नये. स�या�ह�नी 
सचंय ठेव�याची व�ृी असू नये.  

४) शारी�रक �माची तयारी – स�या�हीकडे क� कर�याची �म कर�याची तयारी 
असावी. �यांनी आपला वेळ िवधायक कामासाठी वापरावा. शारी�रक �म करणे ही 
सवा�त मोठी समाजसेवा आहे असे गांध�चे मत होते.  

५) �वदेशी – आप�याच देशात तयार हो�या�या व�तू वापरणे �हणजे �वदेशी होय. या 
मागा�चा वापर क�न आपली सेवा देशाला देण.े  

६) नमुना - नमनुा ह स�या�हीचा मोठा गणुधम� आह.े �हणून स�ा, पैसा, दजा� याचंा गव� 
असणारी �य�� स�या�ह क� शकत नाही.  
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७) आ�मश�� – आपापसातील समजतुीने सघंष� सोडिव�याची �ि�या �हणजे 
स�या�ह होय. �यासाठी सहनश��ची गरज असते. आ�मश��ने सहनशीलता येते. 
आ�मश�� असणारी �य�� स�य, अिहसंा आिण बिलदान या मागा�ने आपले उि�� 
सा�य करते. 

 

स�या�हाचे माग� –  

१) असहकार – १९२० साली रा��ीय �तरावर शासनाला िवरोधी आिण �ितकार 
कर�यासाठी म. गाधं�नी असहकार चळवळ उभी केली. १९१९ या ि�टीश शासनाने 
दडपशाही करणारा रौलेट कायदा आिण जािलयानवाला बाग ह�याकांड या घटनांचा 
िनषेध कर�यासाठी ही चळवळ स�ु कर�यात आली. या चाळवळीत अनेक ने�यांनी 
पद�यांचा �याग केला, शासक�य नोकया� सोड�या, कर िदले नाहीत, शाळा, 
�यायालय यांवर बिह�कार टाक�यात मा� अशाच�कार े सव� बाजूनंी ि�टीशांचे 
सहकाय� बंड केले. भारतीया�ंया सहकाया� िशवाय शासन चालू शकणार नाही. हे या 
स�या�हात लोकानंी ि�िटशानंा दाखून िदले.  
 

२) सिवनय कायदेभंग – काय�ाचा आदर न करणे िकंवा कायदा मोडणे �हणजे 
सिवनय कायदेभगं होय. सिवनय कायदेभंग �हणजे उघडपणे मु�ाम अिहसंा�मक 
मागा� ने कायदा तोडणे िकंवा काय�ाचा भंग करणे होय. जे�हा लोक एखा�ा अ�यायी 
काय�ाला घटना�मक मागा� ने �ितकार करतात, तरीही शासन �याकडे ल� देत 
नाही. अशावळेी लोक सिवनय कायदभंेग या साधनांचा  उपयोग करतात. कायद े
करताना शासन लोकां�या सूचना आिण माग�याकडे दलु�� करते, शासक�य धोरणे 
लोकां�या िव�� असतात. ते�हा सिवनय कायदभंेग के�याची अनेक उदाहरणे 
आहेत. 

 

सिवनय कायदेभंगम�ये दोन कृत�चा समावेश होतो. १)शासनाने मनाई केलेली कृती 
करणे. २)शासनाने आव�यक केलेली कृती न करणे. एखादी गो� िकंवा कायदा 
शासनाने मनाई केलेला असेल तरीही लोकानंी ती कृती करणे िकंवा एखादी कृती 
िकंवा कायदा आव�यक आहे अशा शासनाचा आदेश असेल तरीही लोकानंी ती 
कृती न करणे, यालाही सिवनय कायदेभगं �हणतात.  

 

३) हरताळ – िविश� सम�या िकंवा ��ांवर लोकांचे ल� वेधून घे�यासाठी सबिंधत 
काम करणे थांबिवणे �हणजे हरताळ होय. अशावळेी दकुाने , हॉटे�स, उ�ोग बंद  
ठेवणे आिण जलुमी काय�ाला िवरोध दश�िवणे �हणजे स�ुा हरताळ होय.  

 

४) बिह�कार – असमंती आिण िवरोध कर�याचा एक माग� �हणजे बिह�कार होय. 
म.गाधं�नी िनरिनरा�या कारणासाठी भारतात आिण द.आि�केत या साधनाचा 
उपयोग केला होता. उदा. परदेशी व�तू, शासनाने िदले�या पद�या इ. वर बिह�कार 
टाकला होता. बिह�काराचा मु�य उ�ेश �हणजे शांततापूण� मागा�ने एखा�ा  गो�ीचा 
िनषेध क�न अ�यायी शासनाला सहकाय� करणार नाही असा सदेंश देणे . 
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५) शांततापूण� धरण े– जी गो� लोकांना मा�य नाही अशा गो�ीसाठी धरणे धरतात. 
स�या�हा�या या तं�ामळेु अ�याय व जलूुम करणाया�वर सामािजक आिण आिथ�क 
दबाव आण�यात येतो. �याला �याय दे�यास भाग पाड�यात येते, अशा वळेी 
लोकांम�ये राजक�य जाग�कता िनमा�ण केली जाते. 

 

६) उपोषण – स�या�हीचे सवा�त �भावी साधन �हणजे उपोषण होय. उपोषण सवा�त 
शेवटचा व अंितम माग� आह.े यो�य आिण �याय कारणासाठी उपोषण केले जाते. 
उपोषण करणा�याम�ये परमे�रावर पूण� ��ा व �य��म�ये आ�मश�� हवी. 
�या�याम�ये मृ�यूचेही भय असता कामा नय.े �यि�गत �वाथा�साठी या मागा�चा 
अवलंब क� नये. असे म.गाधं�चे मत होते. 

 

७) अटक करवून घेण े – अ�यायी काय�ाला िवरोध कर�याचे स�या�हाचे आणखी 
एक साधन �हणजे कायदा मोडून म�ुामह�न �वतःला अटक करवून घेणे  होय. 
काय�ाला िवरोध कर�यासाठी अशी कृती केली जाते. शासनाने �याय �ावा हीच 
यापाठीमागची म�ुय भूिमका असते. उदा. भारता�या �वातं�य लढयाम�ये अनेक 
लोकांनी �वे�छेने अटक करवून घेतली होती. 

 

८) अज�, रलॅीज, िनदश�ने , िवनंती – स�या�हाचा हा �कार सौ�य �व�पाचा 
आहे.साधारणपणे घटना�मक मागा� ने, प�के काढून, भाषणे क�न, पो�टर े काढून, 
मोच� काढून शांततेने िनषेध कर�यात येतो. कायद े अ�यायी आहेत हे 
दाखिव�यासाठी अशा �कारचा िनषेध कर�यात येतो. 

 

५.६ िन�कष�  

  
भारतात म. गाधं��या नेत�ृवाखाली  स�या�हा�या मागा�ने �वातं�याचा लढा 

यश�वी झाला. लोकशाही शासनप�तीने अ�याय, दडपशाही, जलूुम इ.चा �ितकार 
कर�यासाठी स�या�हाचे तं� उपयोगात आणले जाते. आज सव�च लोक या तं�ाचा 
अवलंब करताना िदसतात 
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५.७ सारांश  

 
त�ा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 
    
 
 
 

�ितकाराचा ह�क 

१) अथ� २) कारणे ३) अटी ४) माग� 

१)अ�याय 
२)असमानता 
३)जलूुम 
४)सव�सामा�यां�या िहताचे 
र�ण 
५)नैसिग�क ह�क संर�ण 

१)िविश� प�रि�थतीत 
२)अिंतम माग� 
३)घटना�मक मागा��या 
अवलंबानंतर 
४)प�रणाम ल�ात घेऊन 
५)शांततामय मागा�न े

 

िहसंा�मक 

�ांती 

अिहंसा�मक 
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