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१.१ उद्दिष्ट े

समाजात राहणाऱ्या व्यक्तीला आपला सवाांर्गीण दवकास घडवून,  चांर्गले जीवन जर्गण्यासाठी त्याला 
आपल्यामध्ये असलेल्या र्गणुांचा दवकास करण्यासाठी पोषक पररदथितीची आवश्यकता असते. हक्क 
हे अिा प्रकारची पररदथिती दनमाभण करत असतात. हक्क हे व्यदक्तर्गत दहताचे साधन नसून सामादजक 
कल्याणाचे ते एक माध्यम असते. व्यक्तीच्या जीदवताचे आदण दवत्ताचे संरिण होणे मानवी 
दवकासासाठी अतावश्यक असते. व्यक्ती आदण समाजाच्या परथपर संबंधातून हक्कांची दनदमभती होत 
असते. व्यक्तीने समाजाचा घटक या नात्याने थवदवकासाठी हक्कांची दनदमभती केलेली असते. 
लोकिाही राष्ट्रात हक्काचे महत्व अनन्यसाधारण असते. त्याला नार्गरी हक्काबरोबरच काही राजकीय 
हक्क सदु्दा प्राप्त होत असतात. व्यक्ती राजकीय प्रदियेत त्याला प्राप्त झालेल्या राजकीय हक्कामळेु 
सहर्ार्गी होऊ िकते. हक्काचे मानवी जीवनातील असणार ेमहत्व लिात घेऊन हक्क या संकल्पनेची 
वोळख व्हावी यासाठी हक्क या संकल्पनेच्या दवदवध दवचारवंतानी केलेल्या व्याख्यांसह हक्काचा अिभ 
प्रथततु प्रकरणात थप� करण्यात आलेला आहे. हक्क हे दवदवध प्रकारचे असतात. हक्कांच्या प्रकारांची 
मांडणी तसेच हक्काचा उपर्ोर्ग प्रत्येकास घेता यावा यासाठी हक्काना संरिण आवश्यक असते,  हे 
हक्क किा प्रकार े सरांदित राहू िकतात हे िेखील प्रथततु प्रकरणात मांडलेले आहे. याबरोबरच 
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राजकीय सिदाांत - २ 

हक्कांचे दवदवध दसद्दांत थप� करून समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला मानव या नात्याने थवार्ादवकपणे 
प्राप्त होत असलेल्या,  तसेच मानवाच्या व्यदक्तमत्वाचा अदवर्ाज्य र्ार्ग असलेल्या मानवी हक्काची 
पार्श्भरू्मी आदण त्यांचे महत्व प्रथततु प्रकरणात मांडलेले आहे 

हक्क (Rights) 

व्यक्तीला आपल्या र्गणुांचा दवकास करण्यासाठी वैचाररक दवकासासाठी,  तसेच अदधकादधक चांर्गले 
जीवन जर्गण्यासाठी हक्क आवश्यक असतात. “व्यक्तीला थवत:चा सवाांर्गीण दवकास घडवून 
आणण्यासाठी अत्यावश्यक अिी सामादजक पररदथिती दनमाभण करणाऱ्या घटकांना हक्क असे 
म्हणतात" अिी प्रो. लाथकी यांनी हक्कांची व्याख्या केली आहे व्यक्तीला दतच्या दवकासासाठी 
आवश्यक ते हक्क प्राप्त करून िेणे आदण इतरांनी ते हक्क दहरावून घेऊ नयेत यासाठी योग्य ती ििता 
घेणे,  अिी िहुेरी जबाबिारी राज्याची असते. नार्गररकांना केवळ हक्क िेऊन चालत नाहीत,  तर त्या 
हक्कांवर प्रसंर्गी अदतिमण झाल्यास अिा अदतिमणांना प्रदतबंध करण्याची कायिेिीर तरतूिही 
करणे आवश्यक असते. प्रत्येक व्यक्तीचे व्यदक्तमत्त्व आदण र्गणु वेर्गवेर्गळे असतात. आपल्या व्यदक्तत्वाचा 
आदण र्गणुांचा थवत:च्या इच्छेनसुार दवकास घडवून आणण्याची संधी व्यक्तीला दमळाली पादहजे. तिी 
पररदथिती दनमाभण करणे हे आधदुनक लोकिाही राज्याचे कतभव्य ठरते. 

हक्क हे नैसदर्गभक असतात,  अिी कल्पना काही दवचारवंतांनी मांडली. परतं ुहक्क आपोआप प्राप्त होत 
नाहीत. हक्कांना समाजाची मान्यता दमळावी लार्गते आदण राज्याकडून ते अंमलात आणले जावे 
लार्गतात तरच त्यांचा लार् व्यक्तीला होऊ िकतो. म्हणून नार्गररकांना प्राप्त होणाऱ्या हक्कांचे थवरूप 
सवभत्र सारखे नसते.  उिाहरणािभ,  मोफत दििणाची सोय हा काही सधन िेिांत नार्गररकांचा हक्क 
आहे,  पण आदिभक दृ�्या अप्रर्गत िेिांना हा हक्क िेणे परवडत नाही. प्रत्येकाला उपजीदवकेचे साधन 
िेण्याचा हक्क काही िेिांतील नार्गररकांना असतो. अिा िेिांत नोकरी-व्यवसाय दमळू न िकलेल्या 
लोकांना बेकारी र्त्ता दिला जातो. पण सवभच िेिांना अिा प्रकारचा हक्क िेणे परवडणार ेनसते. 
माणसाला चांर्गले जीवन जर्गण्यासाठी आदण थवत:चा नैदतक आदण र्ौदतक दवकास घडवून 
आणण्यासाठी अत्यावश्यक असे जे हक्क असतात ते मूलरू्त हक्क' म्हणून ओळखले जातात. 
लोकिाही िेिांत अिा मूलरू्त हक्कांचा समावेि राज्यघटनेमध्ये केलेला असतो व त्यांच्या 
संरिणाची योग्य तरतूि केलेली असते.  कारण मानवी हक्कांची िार्श्ती हे लोकिाहीचे प्राणतत्त्वच 
होय र्ारताच्या राज्यघटनेतही मूलरू्त हक्क िेण्यात आलेले आहेत आदण त्यांच्या संरिणासाठी 
आवश्यक त्या तरतिुी करण्यात आलेल्या आहेत. 

अॅररथटॉटल म्हणतो की,  राज्य मनषु्ट्याच्या सरुदिततेसाठी दनमाभण होते व मनषु्ट्याच्या कल्याणाकररता 
ते दटकून राहते. मनषु्ट्याचे कल्याण साधावयाचे असेल तर त्यासाठी अिा प्रकारची पररदथिती दनमाभण 
केली पादहजे की ज्यात त्याची सवाभर्गीण उन्नती होऊ िकेल तसेच ते असेही म्हणतात की,  उत्तम 
प्रकार ेजीवन व्यतीत करावयाचे असेल तर तिा प्रकारची पररदथिती दनमाभण करणे आवश्यक असते 
ज्यात असे जीवन जर्गणे िक्य होईल.त्यामळेु व्यक्तीच्या सवाांर्गीण दवकासाठी त्याला त्यासाठी काही 
साधने उपलब्ध करून दिली जादहजेत ही साधने म्हणजे हक्क होत हक्क हे फक्त व्यदक्तर्गत दहताचेच 
साधन नसून सामादजक कल्याणाचे ते एक माध्यम आहे. बोसांकी,  म्हणतात,   'हक्कामळेु व्यदक्तर्गत 
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कल्याण तर होतेच; परतं ुज्या सामादजक समूहाचा आपण एक र्ार्ग आहोत त्या सामादजक समूहाचे 
दहत िेखील हक्कातून साधल्या जाते. अररथटॉटलच्या र्ाषेत सांर्गावयाचे तर,  हेच सामूदहक दहत 
जीवन असते. असे सखुी जीवन प्राप्त झाले नाही तर व्यक्तीचे कल्याण होऊ िकणार नाही. लाथकी 
म्हणतात,  त्याप्रमाणे हक्क हे समाजजीवनाच्या अिा अवथिा आहेत की,  ज्यादिवाय कोणतीही 
व्यक्ती आपला सवाांर्गीण दवकास साधू िकत नाही' हक्क मानवी जीवनात इतके महत्त्वपूणभ असले तरी 
राज्य जोपयांत हक्कास मान्यता िेत नाही तोपयांत हक्कास काही अिभ नसतो. मनषु्ट्याचे जीवन खऱ्या 
अिाभने दवकदसत करावयाचे असेल,  तर हक्क ही एक मूलरू्त र्गरज आहे. ज्यास राज्याकडून मान्यता 
दमळालेली असते. 

१.२ हक्काच्या व्याख्या: 

हक्काचे थवरूप पाहता हकाच्या दवदर्न्न लेखकांनी वेर्गवेर्गळ्या व्याख्या केलेल्या दिसून येतात. 
लास्की यांची मते,  हक्क या सामादजक जीवनाच्या त्या अवथिा आहेत ज्यादिवाय कोणतीही व्यक्ती 
आपली सवार्गीण प्रर्गती घडवू िकत नाही.  

हॉल ंयांच्या मते,  हक्क म्हणजे सामादजक िक्तीच्या आधारावर एका व्यक्तीची िसुऱ्या व्यक्तीच्या 
वतभणकुीवर प्रर्ाव दनमाभण करण्याची पात्रता होय'.  

बोसाकें हक्काची व्याख्या करताना म्हणतात '',  हक्क अिा मार्गण्या आहेत की ज्यास समाज मान्यता 
िेतो आदण राज्य त्याना प्रत्यिात आणते''. 

ग्रीन यांच्या मते नैदतक प्राणी या दृद�कोनातून मनषु्ट्याच्या व्यवसायपूतीसाठी ज्या िक्ती अदथतत्वात 
असतात त्यांना हक्क असे म्हणतात.  

ऑस्स्टन यांच्या मते " एका व्यक्तीने िसुऱ्या व्यक्तीकडून दविेष प्रकार े कायभ िमतेस हक्क असे 
म्हणतात". 

वरील व्याख्यांवरून असे दिसून येते की,  हक्कांचा उिय हा व्यक्तीच्या दहतासाठीच झालेला असल्याचे 
सवभ दवचारवंत मान्य करतात. फक्त ऑदथटनचा सवभकषवािी दृद�कोन सोडल्यास हक्काब�लची 
नैदतक कल्पनाच सवाांनी मान्य आहे. अिाभत हक्क हे आवश्यक असले तरी प्रत्येक राज्य हे हक्क 
किा प्रकार लोकांना उपलब्ध करून िेते यावरच त्या राज्याचे थवरूप अवलंबून असते.   

१.३ हक्काचंी वैस्ि�्ये: 

हक्काचे मानव जीवनातील महत्व लिात घेता हक्काचे पढुील काही वैदि�्ये सांर्गता येतील. 
१)  हक्क समाजातच स्नमााण होतात: 
 समाजाच्या बाहेर हक्क अदथतत्वात राहू िकत नाहीत. समाजाबाहेर हक्कांची कल्पना करणेही 

व्यिभ आहे. दनजभन अरण्यात एकलकोंड्या अवथिेत हक्क या कल्पनेस काहीही अिभ उरत नाही 
कारण त्याच्या थवािाभआड तेिे कोणीही येऊ िकत नाही. जेव्हा माणूस सामादजक समूहात 
राहतो त्या वेळी त्याच्या थवातंत्र्यावर इतरांकडून आिमण होण्याची िक्यता असते. याचवेळी 
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खऱ्या अिाभने हक्कांची आवश्यकता र्ासते. समूहजीवन नसेल तर त्यामळेु हक्कांची 
आवश्यकताच उरणार नाही म्हणून हक्क हे केवळ समाजातच अदथतत्वात येतात.  

२)  हक्क ह ेस्वाभास्वक असतात: 
 राज्य हक्कांची दनदमभती करत नाही,  राज्य केवळ हक्कांना मान्यता िेते व त्यामळेु नार्गररकांना 

असे हक्क उपर्ोर्गावयास दमळतात. उिा जीवन जर्गण्याचा अदधकार अत्यंत थवार्ादवक असा 
अदधकार आहे. राज्याने त्यास दनमाभण केले नाही. त्यास मान्यता दिली आहे व त्यास वैधादनक 
मान्यताही दिली आहे.  

३)  हक्क व कताव्ये एकमेकािंी सबंसं्ित असतात: 
 हक्क कतभव्ये एकाच नाण्याच्या िोन बाजू समजल्या जातात. कतभव्यपालनादिवाय हक्काच्या 

तरतिुीस काही अिभ नसतो. सामादजक तडजोडीसाठी व प्रत्येकाच्या थवातंत्र्यरिणासाठी 
हक्कांची तरतूि केलेली असते,  परतं ुअसे असले तरी प्रत्येकाचे थवातंत्र्य अबादधत राखले 
जाणे आवश्यक असल्यामळेु हक्काबरोबर कतभव्याचेही पालन केले पादहजे. सामूदहक जीवनात 
तमुचा हक्क हे माझे कतभव्य ठरते अंधारातून सायकल चालदवताना सायकलचा दिवा लावणे 
माझे कतभव्य आहे त्यामळेु तमुचा सरुदितपणे घालण्याचा हक्क अबादधत राहतो. म्हणून हक्क 
एकमेकांिी दनर्गदडत आहेत.  

४)  हक्क म्हणजे स्विेषास्िकार नाही: 
 दविेषादधकार एका दकंवा िोड्यांचे कल्याण साधण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामळेु ते संकुदचत 

वाटतात.  पण हक्क व्यापक अिाभने समाजाचे दहत साधण्याचा प्रयत्न करत असतात. एखाद्या 
व्यक्तीकडून हक्काची मार्गणी होत असताना त्या हकांची मार्गणी ती व्यक्ती फक्त थवता कररताच 
करत नाही तर तो हक्क इतर सवाभकररता मार्गत आहे.  संपूणभ समाजाचे नैदतक कल्याण त्यातून 
साधले जात असते. हक्क व्यदक्तर्गत दहताप्रमाणेच सामादजक दहत साधण्याचा प्रयत्न करतात 
म्हणून हक्काचे थवरूप हे कल्याणकारी असते असे म्हणतात. समाजाचे दहत ज्यामध्ये आहे 
असेच हक्क प्रिान करण्यात येतात. चोरी करण्याचा दकंवा आत्महत्या करण्याचा हक्क 
कोणालाही प्राप्त होऊ िकत नाही. 

५)  हक्क स्थीर नसतात: 
 मनषु्ट्याच्या र्गरजा पूणभ करण्यासाठी हक्कांची दनदमभती झालेली असते.त्यामळेु त्या दवदि� र्गरजा 

संपल्या की हक्कांचे थवरूपच न� होऊन जाते. समजा,  काही काळानंतर धमाभचे अदथतत्व 
न�च झाले तर धादमभक अदधकारास काहीही महत्त्व राहणार नाही. मनषु्ट्याच्या र्गरजा सतत 
बिलत राहतात व त्यानसुार हक्कांतही आपोआप बिल होत जातात. म्हणून हक्क दथिर 
थवरूपाचे नसतात.  
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६)  हक्क ह ेस्नस्ित स्वरूपाचे असतात: 
 कोणत्याही समाजात दिलेल्या हक्कांना दनदित असे थवरूप असते. प्रत्येक जण वेर्गवेर्गळा 

हक्क मारू्ग लार्गला म्हणून ते हक्क त्यांना दमळत नाहीत. तसे होऊ लार्गले तर हक्कांना काहीच 
अिभ उरणार नाही,  अिा हक्कांची यािी दजतक्या व्यक्ती दततके हक्क इतकी होईल. कोणत्याही 
िेिात लोकांना जे हक्क दिले जातात,  त्यांचे दनदित व दववदित असे थवरूप असते.  

१.४ हक्काचे वर्गीकरण 

हक्कांचे दवर्ाजन प्रामखु्याने िोन र्ार्गांत करण्यात येते. १ (नैदतक हक्क) Moral Rights) व 
वैधादनक हक्क) Legal Rights),  वैधादनक हक्कांचे पनु्हा िोन र्ार्गांत दवर्ाजन करता येईल. २ 
(नार्गरी हक्क) Civil Rights) २) राजकीय हक्क) Political (Rights).  

१)  नैस्तक हक्क :  
 नैदतक हक्कांचा संबंध मनषु्ट्याच्या नैदतक जार्गतृीिी येतो. नैदतक हक्क त्याच हक्कांना म्हणता 

येईल की,  जे समाजाच्या सामिुादयक,  नैदतक व्यवहारावर आधारलेले आहेत. प्रत्येक 
दििकाचा हा हक्क आहे की,  दवद्याथ्रयांनी त्यास योग्य तो मान वावा. तसेच प्रत्येक दवद्यार्थयाभचा 
एक हक्क आहे की,  दििकाने त्याच्याकडे पालकाप्रमाणे लि द्यावे,  परतं ु नैदतक हक्कांचे 
महत्त्वाचे वैदि�्य असे की,  सरकारचे पाठबळ त्याच्या पाठीमारे्ग नसते.  एखािा नैदतक हक्क 
सरुदित रादहला नाही तर राज्य कोणतीही कारवाई करू िकत नाही. एखािे वेळी एखाद्या 
नैदतक हक्काची उपयकु्तता व समाजाचा फार मोठा पादठंबा लिात घेता नैदतक हक्कास राज्य 
वैधादनक थवरूप िेते ही र्गो� वेर्गळी. 

२)  वैिास्नक हक्क :  
 वैधादनक हक्क राज्याकडून मान्यता पावलेले हक्क असतात. राज्याचे पाठबळ त्या पाठीमारे्ग 

असते वैधादनक हक्कांचा रं्र्ग झाला तर सरकारदवरुद्द दकंवा एखाद्या नार्गररकादवरुद्द 
न्यायालयात जाता येते.  वैधादनक हक्क हे सवाांना समान रौतीने दिले जातात. त्यात जात,  
धमभ,  वणभ इत्यािीबाबत रे्िारे्ि करण्यात येत नाही.  उिा. राम्य नार्गररकांना र्ाषण 
थवातंत्र्याचा अदधकार िेते. हा अदधकार िेताना राज्य हेही कटािाने पाहते की या हक्कामळेु 
इतरांच्या हक्कांवर आिमण न होता त्या व्यक्तीचा दवचार व्यक्त करण्याचा अदधकार मात्र 
सरुदित राहावा.  वैधादनक हक्कांचे पनु्हा िोन र्ार्गांत दवर्ाजन करता येते. १) नार्गररक हक्क 
आदण २) राजकीय हक्क  

३)  नार्गरी हक्क :  
 मानवी जीवनाच्या मूलरू्त र्गरजा पूणभ करणार े जे हक्क असतात त्यांना नार्गरी हक्क असे 

म्हणतात.  िसुऱ्या र्ाषेत असे म्हणता येईल की सखुी,  सामादजक,  सन्मानपूवभक जीवन 
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व्यतीत करण्यासाठी ज्या आवश्यक अवथिा असतात त्यांना नार्गरी एक असे म्हणतात. 
नार्गररकाचा मानदसक,  नैदतक व सामादजक दवकास याहक्कांद्वारचे होत असतो. आधदुनक 
राज्यात प्रत्येक राज्यघटनेने या हक्कांचा समावेि केला आहे व ते हक्क जर न� होत असतील 
तर त्यादवरुद्द उपाययोजनाही केली आहे. या हक्का सदवथतर दवचार होईलच एवढे मात्र खर े
की,  नार्गरी हक्कांदिवाय व्यक्तीला सवाांर्गीण दवकास करता येणार नाही. उिा दििणाचा हक्क 
नसेल तर बौदद्दक दवकास होणार नाही मालमत्तेचा अदधकार नसेल तर त्याला थवतःचा 
आदिभक दवकास करता येणार नाही इत्यािी.   

४)  राजकीय हक्क :  
 राज्याच्या िैनंदिन व्यवहारात र्ार्ग घेता यावा म्हणून जे ह दनमाभण करण्यात येतात त्यांना 

राजकीय हक्क असे म्हणतात नार्गरी हक्क जसे वैयदक्तकदृ�्या बापरता येतात,  तसे राजकीय 
हक्कांचे नसते. राजकीय हक्क नार्गररक म्हणूनच वा यात येतात. राज्याच्या िैनंदिन कारर्ारात 
र्ार्ग घेण्यासाठी प्रामखु्याने या हक्कांची योजना केलेली असते. राजकीय हक्कांमळेुच 
लोकिाही प्रत्यिात उतरदवणे िक्य झाले आहे आजचा काळ हा लोकिाहीचा काळ आहे. 
लोकिाहीत लोकच सावभर्ौम असतात. सवभसत्ता त्यांच्या हाती कें दित झालेली असते. ही सत्ता 
वापरावयाची असेल तर राजकीय हक्क लोकांना िेणे जरूरी आहे. त्यादिवाय राज्यकारर्ारात 
लोकांना र्ार्ग घेता येणार नाही. उिा दनवडणकुीस उरे् राहण्याचा अदधकार लोकांना 
दिल्यादिवाय त्यांना सरकार चालदवता येणार नाही.  

नार्गरी हक्क) Civil Rights) : 
आधदुनक काळात नार्गररकांचे अनेक नार्गरी हक्क राज्याने मान्य केले आहेत ते हक्क व्यक्तीच्या 
जीवनाच्या मूलरू्त र्गरजा पूणभ करणार ेअसतात. काही ठळक नार्गरी हक्कांचे वणभन खालीलप्रमाणे 
करता येईल.  

१)  जीवन जर्गण्याचा हक्क : 
 कोणत्याही मनषु्ट्याच्या जीवनात सवाभत जाथत महत्त्वाची र्गो� कोणती असेल तर ती म्हणजे 

दजवंत राहणे ही होय ती सवाभत प्रािदमक व मूलरू्त र्गरज असल्यामळेु जीवन जर्गण्याचा 
अदधकारही दततकाच आवश्यक व मूलरू्त असा नार्गरी हक्क बनला आहे. जर्गातील सवभच 
घटनांनी हा हक्क दनदवभवािपणे मान्य केला आहे. बा हक्काचा अिभ आपणास तीन र्ार्गांत 
सांर्गता येईल. पदहले असे की कोणत्याही व्यक्तीस इतर व्यक्तीचे प्राणहरण करण्याचा अदधकार 
नाही. मनषु्ट्याच्या समूहदप्रय वतृ्तीतून समाज दनमाभण झाला व व्यक्ती दततक्या प्रकृती या न्यायाने 
व्यक्ती व्यक्तीतीत संघषभ अटळ झाले. हे संघषभ अजूनही कायम आहेत; परतं ुया संघषाभतून इतर 
व्यक्तीस ठार मारण्याचा अदधकार कोणत्याही व्यक्तीस पोहचत नाही असे जर ती व्यक्ती करू 
लार्गली तर सरकार त्या व्यक्तीस दििा करते. उिा. महात्मा र्गांधीचा खून केल्याब�ल निरुाम 
र्गोडसेस फािीची दििा झाली होती आजच्या सवभच राज्यांना व्यदक्तर्गत सरुिेचे उपाय योदजले 
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आहेत. िसुर ेअसे की कोणत्याही व्यक्तीस आत्महत्या करण्याचा अदधकार नसतो याचे कारण 
असे की प्रत्येक व्यक्तीचा दवकास करण्याचे कायभ राज्यास करावयाचे असते. आत्महत्येमळेु 
राज्याच्या या कायाभत बाधा उत्पन्न होऊ िकते प्रत्येक व्यक्ती समाजास कोणत्या ना कोणत्या 
पद्दतीने उपयोर्गी असते समजा,  एखाद्या डॉक्टरने आत्महत्या केली तर त्यापासून दमळणाऱ्या 
फायद्यास समाज वंदचत होईल. यादिवाय लोकिाहीत प्रत्येक व्यक्ती समाजाचा मौ असतो हा 
घटक न� होणे लोकिाहीच्या दहताचे नाही. आत्महत्या म्हणजे समाजाचे एकप्रकारचे आहे.  
ररची असे म्हणतो की,  ज्या लोकांना आपले जीवन र्ार त्यांच्यात िेखील समाजसेवेची िमता 
असते. दतसर ेअसे की,  जीवन अदधकार दनरकुंि थवरूपाचा असू िकत नाही. त्यावरही काही 
मयाभिा आहेत. राज्याने कीस सरुदिततेची हमी दिली आहे; परतं ुजेव्हा राष्ट्राचेच अदथतत्व 
धोक्यात येते. तीने राष्ट्रासाठी आपले जीदवत समदपभत करण्याची तयारी ठेवली पादहजे. राष्ट्राचे 
व अखंडत्व दटकवून ठेवण्यासाठी प्रसंर्गी प्राणाचीही आहूती िेण्याचा प्रयत्न केला " बऱ्याच 
लेखकांनी हे मान्य केले आहे; परतं ुकाही लेखकांच्या मते अिा प्रकार ेजीवनापासून वंदचत 
करण्याचा अदधकार राज्यास नाही टॅफ्ट तर असे म्हणतो की,  जो समाज जीवनास एवढे महत्त्व 
िेतो,  त्याने ते इतक्या तत्परतेने परत घेऊ नये " जीवन जर्गण्याच्या हक्कावर पडणार ेिसुर े
दनयंत्रण म्हणजे कायद्याचे होय कायद्याचा रं्र्ग करून व्यक्ती जीवन जरू्ग िकत नाही. त्यामळेु 
इतरांचे जीवन धोक्यात येण्याचा संर्व असतो आदण समाजात र्गोंधळ,  बेबंििाही दनमाभण 
होण्याचा धोका असतो. 

२)  काम करण्याचा हक्क: 
 जीवन जर्गण्याचा अदधकार काम करण्याच्या हक्कामळेु पूणभतेस जाऊन पोहोचतो. व्यक्तीस 

काम करण्याचा अदधकार नसेल तर त्याला आपल्या उपजीदवकेचे साधन उपलब्ध करणे 
कठीण जाईल व त्याच्या जीवन जर्गण्याच्या अदधकारास त्यामळेु अिभ उरणार नाही. प्रत्येक 
व्यक्तीस आपल्या श्रमावर जर्गण्याचा अदधकार आहे; परतं ुश्रम करण्याची संधी उपलब्ध करून 
िेण्याचे कायभ राज्य करीत असते. सदुृढ व सिम व्यक्तींना काम करण्याचा अदधकार दमळवून 
िेणे हे प्रत्येक राज्याचे कतभव्यच आहे आजचे राज्य हे लोककल्याणकारी राज्य मानले जाते.  
लोककल्याणकारी राज्यात तर सरकारकडून नार्गररकांच्या फार मोठ्या अपेिा असतात. 
जाथतीत जाथत लोकांचे सखु व कल्याण साधण्यासाठी त्यांना उपजीदवकेचे साधन उपलब्ध 
होणे ही अत्यंत महत्त्वाची र्गो� असते. राज्याने हे कायभ केले नाही तर त्यांच्या व्यदक्तमत्त्वाच्या 
दवकासातील राज्य हीच एक मोठी घोड ठरते असे म्हणता येईल. त्यामळेु प्रत्येक राज्याने 
आपल्या नार्गररकांना काम करण्याचा हक्क उपलब्ध करून दिला आहे. परतं ुयाचा अिभ असा 
नाही की प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या मनाप्रमाणे काम दमळेल. ज्या व्यक्तीची जी पात्रता असेल 
त्याचप्रमाणे त्या व्यक्तीस काम दमळू िकते. उिा. एखाद्या कामर्गारास डॉक्टरचे काम कधीच 
दमळू िकणार नाही काम करण्याच्या हक्काचा िसुरा अिभ असाही आहे की कामर्गारास त्याच्या 
कामाचा पूणभ मोबिला दमळाला पादहजे. त्याच्या जीवनाच्या ज्या काही प्रािदमक व अत्यावश्यक 
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र्गरजा आहेत त्या कामाच्या मोबिल्यातून र्ार्गल्या पादहजेत. उिा अन्न,  वस्त्र,  दनवारा इत्यािी 
कामर्गारांच्या कामाचे तासही दनदित झाले पादहजेत आता ते प्रत्येक िेिातून होतही आहेत 
औद्योदर्गक राज्यिांतीच्या काळात कामाचे तास दनदित नसल्यामळेु कामर्गार हा यंत्राचाच एक 
दनजीव र्ार्ग बनून रे्गला होता. हे 

 आपणास माहीतच आहे. अदतश्रमामळेु िकवा,  अकायभिमता च दनरािा दनमाभण होते. जर त्यास 
दवचार करावयास वेळ नसेल तर तो उत्तम नार्गररक बनू िकणार नाही अ तर म्हणतो की उत्तम 
नार्गररक उत्तम राज्य दनमाभण करतात.  र्ारतात अजून हा अदधकार मूलरू्त मानला रे्गला नाही 
त्यामळेु बेकारी र्यंकर प्रमाणात वाढत आहे. बऱ्याच िेिात अिी ियनीय दथिती आहे. चीन व 
रदिया या िेिांनी प्रत्येक नार्गररकास काम करण्याचा हक्क खऱ्या अिाभने दमळवून दिला आहे. 
चीन ब रदियात बेकार मनषु्ट्य िोधूनही सापडावयाचा नाही इतर िेिांपढेु काम करण्याच्या 
हक्काच्या बाबतीत िोन पयाभय आहेत. पदहला असा की प्रत्येक नार्गररकास कामाची हमी 
सरकारने दिली पादहजे व िसुर ेअसे की हे अिक्य असेल तर जोपयांत नार्गररक बेकार राहतो 
तोपयांत त्याच्या उिरदनवाभहासाठी न्यूनतम आवश्यक वेतनाची व्यवथिा केली पादहजे. इतकेच 
नव्हे तर कामर्गार,  सरकारी व दिन सरकारी नोकर यांना योग्य वेळिीर वेतन दिले जाते दकंवा 
नाही हेही राज्याने कटािाने पादहले पादहजे. एकंिरीत केवळ व्यक्तीस दजवंत ठेवण्यासाठीच 
नाही तर राष्ट्र दजवंत राहण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीस काम करण्याचा हक्क प्राप्त झाला पादहजे.  

३)  स्िक्षणाचा हक्क : 

 दििणाचा हक्क आधदुनक यरु्गात तर अत्यंत आवश्यक हक्क मानला रे्गला आहे. पूवीच्या 
काळात राज्याची संपूणभ सूते्र राजाच्या हाती असत. लोकांचा राज्यकारर्ारािी फारसा संबंध 
येत नसे; परतं ुआता लोकिाहीचा अवलंब बव्हिंी राष्ट्रांनी केला आहे. त्यामळेु िासनाचा 
मध्यदबंिू आता जनताच आहे. लोकांना जर राज्यकारर्ार कसा करावा याचे अदजबात ज्ञान 
नसेल दकंवा लोक संपूणभपणे अदिदित असतील तर राज्यकारर्ार चालेल कसा? बैलर्गाडी 
चालदवणारास ज्या खेडेर्गावास जावयाचे आहे तेिील रथता माहीत असला पादहजे. त्याचप्रमाणे 
लोकिाहीच्या यिदथवतेसाठी लोकांना दििण प्राप्त होणे अत्यंत आवश्यक असते. 

 दििणाचा हक्क म्हणजे राज्याने नार्गररकास सदुिदित करण्यासाठी संपणभ व्यवथिा केल्या 
पादहजेत.  दििणामळेु व्यक्तीचा सवाांर्गीण बौदद्दक दवकास होतो व्यक्तीच्या नैदतक दवकासाचेही 
ते एक साधन आहे नार्गररकत्वाच्या प्रदििणात दििणाचे महत्त्व कधीही नाकारता येणार नाही. 
लोककल्याणाची दृ�ी दििणातून दवकदसत होऊ िकते व्यक्तीच्या सवाांर्गीण दवकासासाठी 
दििण हे एक महत्त्वपूणभ असे प्रर्ावी माध्यम आहे.  नार्गररकत्वाच्या कायाभसाठी दििण व्यक्तीस 
पररपूणभ पद्दतीने तयार करते. लाथकी असे म्हणतो की,  “जे दवचार दनमाभण करतात व आत्मसात 
करतात,  अंदतमदृ�्या सत्ता त्यांच्याच हाती जाते".  
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अध्या् १: हक्क अर्थ,  व्याख्या,  हक्कयाचे सिदयाांत नयागरी,  रयाज्की्,  ियामयासज्क,आसर्थ्क आसि ियाांस्ककृ सत्क व मयानवी हक्क

 अदिदित व्यक्ती राज्यकारर्ाराचे संपूणभ ज्ञान सहजासहजी प्राप्त करून घेऊ िकत नाही त्यास 
राज्यव्यवहार किादचत कळणारही नाही व िेिाचे दहत किात आहे हेही तो समजू िकणार 
नाही. लोकिाहीचे धनी दकंवा मालक हे लोक आहेत म्हणून लोकांना सदुिदित केले तर 
लोकिाही चांर्गल्या प्रकार ेसांर्ाळली जाऊ िकेल. दििणाने नार्गररकांस केवळ हक्कांचीच 
जाणीव होते असे नाही तर अंतमुभख होऊन तो आपल्या कतभव्याचाही दवचार करू लार्गतो. 
म्हणूनच लाथकी म्हणतो की,  "कतभव्याच्या सयुोग्य पालनासाठी आवश्यक बाबतीत राज्याने 
करू नये. अिभ दमळावे नार्गररकांचा कल आयड,  इत्यािींचा दवचार करून पादहजे. िसुर ेअसे 
की प्रत्येक नार्गररकास सक्तीने एका दवदि� राज्याने दििण दिलेच पादहजे त्यातून उत्तम 
नार्गररक दनमाभण होऊ िकतील. प्रत्येक राज्य दृ�ीने दवचार करीत आहे ही सिुैवाची र्गो� 
म्हटली पादहजे.  

४) मालमत्तचेा हक्क :  
 व्यक्तीस दमळालेल्या सवभ नार्गरी अदधकारात मालमत्तेय्या अदधकारासारखा िसुरा कोणताही 

वािग्रथत अदधकार नसेल. मालमत्तेचा मोठा जीवनावर तसेच संपूणभ मानवी संथकृतीच्या 
इदतहासावर झाला आहे.  आजच्या जे अनेक राजकीय बाि दनमाभण झाले) साम्राज्यवाि,  
साम्यवाि (त्यामारे्ग मालमत्ता कारण असे म्हणता येते.  या हक्काचे समिभन कसे केले जाते 
नंतर त्या हक्कावर किी टीका केली जाते हे पाहू. 

 अनेकांनी मालमत्तेचे समिभन केले आहे. पदहले असे की संचय करणे प्रादणमात्रात असे आढळून 
येते. मुंग्या खाद्यसंचय करतात तर कुत्रािेखील तोंडातील पिािभ काढून घ्यायचा प्रयत्न केल्यास 
रौि थवरूप धारण करतो दचत्रांचा दकंवा खेळण्यांचा संग्रह करतात तीच प्रवतृ्ती मालमत्तेच्या 
संचवाच्या दिसून येते. यातूनच मालमत्ता ही संथिा दनमाभण झाली. म्हणून राज्यास मालमत्ता 
करता येणार नाही. फार झाले तर दतचे दनयंत्रण करता येईल. िसुर ेअसे मालमत्ता थवकतृभत्वाचे 
असते. बदुद्दमान मेहनती माणसे संपत्ती कमावतात,  संपत्ती कमावणे प्रत्येकाला िक्य होणार 
नाही म्हणून कतृभत्व व बदद्दमत्तेचे फळ असते ते न� ठरणार नाही याकररता मालमत्तेचा हक्क 
सरुदित ठेवला दतसर ेअसे असल्यामळेु र्दवष्ट्याची हमी प्राप्त वदृ्दापकाळी मालमत्तेचा आधार 
असेल दनदितपणे आयषु्ट्य येते. उपासमारीच्या संकटापासून मनषु्ट्य वाचू िकतो. चौिे मालमत्ता 
असल्यामळेु व्यक्तीस मोकळा वेळ दमळू िकतो या वेळेचा उपयोर्ग घडणीकडे िेिाच्या दहताकडे 
व्यक्ती िकते. वरील सवभ बाबींचा असे दिसून येते मालमत्ता ही एक अत्यंत आवश्यक संथिा 
आहे. दनरुपयोर्गी कालाच्या ओघात केव्हाच न� झाली असती. 

 मालमत्तेस दवरोध करणार े दवचारवंत असे म्हणतात की,  मालमत्ता ही एक समाजदहतास 
अपायकारक असणारी संथिा आहे. ती न�च केली पादहजे त्याचे पदहले कारण असे िारूण 
आदिभक दवषमता दनमाभण करते व समाजाच्या सवभच रोर्गांचे मूळ मालमत्तेमळेु श्रीमंत जाथत 
श्रीमंत र्गरीब हे अदत र्गरीब जातात. मालमत्तेचा हक्क मान्य समाजात मालमत्ता 
नाकारण्यासारखेच आहे. वाथतदवक समाज है एक कुटंुबच आहे त्यातील सवभच र्गो�ीवर सवाभचा 
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समान अदधकार प्रथिादपत झाला पादहजे. िसुर ेअसे को संपत्तीमळेु समाजात एक मोठा चैनी,  
सखुदवलासी व आळिी असा एक वर्गभ दनमाभण होतो. त्याच्या खिुालचेंडू प्रवतृ्तीमळेु त्याची िक्ती 
राष्ट्राच्या उर्ारणीस कामी येत नाही. ती वाया जाते. सामादजक बांडर्गळेु दनमाभण करण्याचे कायभ 
मालमत्ता करीत असते. एकंिरीत मालमता असावी की नसावी हा प्रश्न जरी वािग्रथत असला 
तरी लाथकी म्हणतो त्याप्रमाणे ती संपूणभपणे न� करु नये. जी मालमत्ता श्रमाचे फळ नसते ती 
न� करावयास हरकत नाही. रदिया चीनसारख्या िेिात घटनेने मालमत्तेचा हक्क लोकांना 
दिला असला 

 तरी सामादजक न्याय व सामूदहक कल्याण या तत्त्वानसुार त्यावर आवश्यक ती बंधने टाकण्यात 
आली आहे. आजही प्रर्गदतिील िेिात श्रीमंतावर जाथत कर लािून व इतर मार्गाांनी हा हक्क 
मयाभदित करण्यात आला आहे र्ारतीय घटनेच्या ३१ व्या कलमात हा हक्क दिला आहे. त्यात 
िरुुथत्याही झाल्या आहेत.  

५)  भाषा व मदु्रणस्वाततं्र्याचा अस्िकार : 

 र्ाषण व मिुणथवातंत्र्याचा हक्क हो लोकिाहीची मूलरू्त र्गरज आहे. लोकिाही त्यातूनच उर्ी 
राहते,  दटकून राहते. प्रा. बरी म्हणतो त्याप्रमाणे मानदसक व नैदतक उन्नतीसाठी ही एक 
सवोच्च अवथिा आहे. कोणत्याही समाजाची प्रर्गती हक्कादिवाय होऊ िकत नाही. 
र्ाषणाच्या व मिुणाच्या आधारचे आपण आपले दवचार व्यक्त करू िकतो. या अदधकारातून 
व्यक्तीला थवतःचे संरिणिेखील करता येते. हा अदधकार प्रामखु्याने अन्यायादवरुद्द वापरला 
जातो. िडपिाहीदवरुद्द वापरता जातो. ही िडपिाही व्यक्तीची असो की सरकारची असो 
व्यदक्तर्गत अिवा सरकारच्या रार्गाची पवाभ न करता आपल्या मनातील दवचार मांडण्याचे हे 
थवातंत्र्य आहे. व्यदक्तमत्त्वाच्या दवकासासाठीिेखील आपले दवचार मांडण्याचा हक्क अत्यंत 
आवश्यक आहे. आपले ज्ञान व अनरु्व यांना दवथततृ किा प्राप्त करून िेण्याचे कायभ हा 
अदधकार करीत असतो. त्याचप्रमाणे लोकांच्या तिारीब�ल सरकारला सतत जारे्ग 
ठेवण्यासाठी हा अदधकार वापरणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. दनवडणकुीच्या काळात र्ाषणे व 
वतृ्तपत्रांच्या साह्याने सरकारवर टीका होते व सरकारला चकुीच्या मार्गाभपासून परावतृ्त 
करण्याचा प्रयत्न सवभसामान्य काळात याच हक्काद्वार ेकेला जातो. या हक्कावर कोणत्याही 
प्रकारचे दनयंत्रण ठेवणे म्हणजे लोकिाहीच्या र्ावनेवरच प्रहार करण्यासारखे आहे. दवचारांना 
िडपणे म्हणजे सत्य िडपण्यासारखेच आहे. अनेक दवचारांच्या संघषाभतूनच सत्य पढेु येत 
असते. मॅक आयव्हर म्हणतो की,  दवचार िडपून टाकण्यासाठी राज्याने िक्तीचा प्रयोर्ग कधीही 
करू नये,  दवचार फक्त िसुऱ्या प्रर्ावी व शे्रष्ट दवचारानेच िडपले जाऊ िकतात; परतं ुयाचा 
अिभ असा नाही की,  अदधकार नार्गररकांना अदनबांधपणे वापरता येतो. सामादजक िांतता व 
इतरांच्या हक्कांचे संरिण यास जर र्ाषण व मिुण थवातंत्र्यामळेु बाधा येत असेल तर सरकार 
त्यावर मयाभिा टाकते. सामादजक दविोह माजदवणे,  घटना उलिून टाकणे दकंवा जातीय 
बैमनथय दनमाभण होईल अिी वक्तव्ये दकंवा दलखाण करणे या प्रकारास सरकार प्रदतबंध होतो. 
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अध्या् १: हक्क अर्थ,  व्याख्या,  हक्कयाचे सिदयाांत नयागरी,  रयाज्की्,  ियामयासज्क,आसर्थ्क आसि ियाांस्ककृ सत्क व मयानवी हक्क

 राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात तर या हक्कांवर जाथत मयाभिा पडतात व ते आवश्यक आहे. 
राष्ट्रीय सावभर्ीमत्वास तडे जाऊन राष्ट्रीय ऐक्य जर यदु्द अिवा आणीबाणीच्या काळात 
धोक्यात येत असेल तर त्याचा प्रदतबंध करीत असते. साथकीच्या मते यदु्दकाळातिेखील 
सरकारने या हक्कावर मयाभिा आणू नयेत. सरकारने या काळातही अनतेुचे मत घेतल्यादिवाय 
पावले टाकू नयेत.  

६)  सघ व सभास्वाततं्र्य : मनषु्ट्य हा समूहदप्रय प्राणी आहे. या वतृ्तीतून प्रिम समाजाची दनदमभती 
झाली; परतं ुमनषु्ट्यजीवनाच्या दवदवध अिा असंख्य र्गरजा आहे. त्या पूणभ करण्यासाठी दवदवध 
असे संघ अदथतत्वात येतात व व्यदक्तमत्त्व पूणभपणे दवकदसत करण्याचा प्रयत्न करतात असे संघ 
थिापन करण्याचा प्रत्येक व्यक्तीला अदधकार आहे. र्गकभ  व मेटलैंड म्हणतात त्याप्रमाणे संघ हे. 
मनषु्ट्याच्या थवार्ादवक प्रवतृ्तीतूनच दनमाभण झाले आहेत. अनेकसत्तावािी तर राज्यासच एक 
संघ मानतात. राज्यही मनषु्ट्याच्या राजकीय र्गरजेतूनच दनमाभण झाले आहे हे दवसरता येत नाही.  
जीवनाच्या अिा दकतीतरी दवदवध र्गरजा आहेत की ज्या मनषु्ट्य एकटा पूणभ करू िकत नाही; 
त्यास इतरांचे साह्य घ्यावेच लार्गते. याच कारणानसुार अनेक व्यक्ती एकत्र येऊन संघाची 
थिापना करतात. समाजाच्या दहताच्या दृ�ीने तो आपले दवचार या संघाद्वारा व्यक्त करू िकतो 
अिाभत संघ थवातंत्र्य हे अमयाभि थवरुपाचे असू िकत नाही. राज्य ही एक सवभमान्य अिी 
सावभर्ौम संघटना असते. अिा आवश्यक संघटनेस उलिून टाकण्याचे कायभ जर एखािा संघ 
करीत असेल,  तर संघाचे अदथतत्वच न� करण्याचा अदधकार सरकारला असू िकतो. एखािा 
संघ राज्याच्या अदथतत्वास जर धोकािायक ठरत असेल तर त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याचा 
अदधकार सरकारला असतो. 

 संघथवातंत्र्याप्रमाणेच सर्ाथवातंत्र्यही महत्त्वपूणभ असते. सर्ाथवातंत्र्य हे एका अिाभने र्ाषण व 
दवचारथवातंत्र्यच आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या मनातील दवचार व्यक्त करण्याचा अदधकार 
असतो; परतं ुया दवचारास सर्ासंमेलनाच्या थवरूपात मांडले तर त्यास मोठे सामादजक वळ 
प्राप्त होते. सरकारिेखील अिा दवचाराकडे लि िेते अिाभत,  यावरही बंधने पडतातच. एखािी 
सर्ा जर सामादजक आरोग्याचा नाि करणारी असेल तर अिी सर्ा चेकायिेिीर ठरवण्याचा 
अदधकार सरकारला आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आणीबाणी दकंवा यदु्दाच्या काळात जर 
राष्ट्राच्या सावभर्ौमत्वास व अखंडत्वास बाधा आणणार ेवक्तव्य कोणी करीत असेल तर सरकार 
त्यास दििा करू िकते. चीन व पादकथतानने र्ारतावर आिमण केले त्या काळात अनेक 
लोकांना अंतर्गभत सरुिा कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. लोकिाहीच्या यिासाठी 
हा अदधकार अत्यंत आवश्यक आहे; परतं ु लोकिाही दटकून राहण्यासाठी व राष्ट्राच्या 
सरुदिततेसाठी या हक्कावर काही बंधनेही टाकण्यात आली  

७)  िास्माक हक्क : 
 प्राचीन कालापासून आजपयांत व्यक्तीचे संपूणभ जीवन धमाभने व्यापून कले होते. जन्मापासून ते 

मतृ्यूपयांत धादमभक रीतीररवाजांचा फार मोठा पर्गडा मनषु्ट्यजीवनावर आजही दिसून येतोच 
प्राचीन काळात तर धमभ हेच जीवन होते. आजही धमाभचे बऱ्याच प्रमाणात दिसून येते. धमभ हा 
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आध्यादत्मक उन्नतीचे साधन आहे. मानदसक िांतीचे ते एक माध्यम आहे. धमाभमळेु आदण 
त्याच्या आचरणामळेु मनषु्ट्यात आत्मबळ दनमाभण होते. म्हणूनच अनेक राष्ट्रांनी हा हक्क 
व्यक्तीचा महत्वपूणभ नार्गरी हक्क म्हणूनच मान्य केला आहे. 

 धादमभक हक्काचा अिभ असा की,  प्रत्येक व्यक्तीला थवतःच्या इच्छेप्रमाणे अवलंब दकंवा धमाभचे 
आचरण करण्याचा अदधकार आहे. त्यात कोणीही हथतिेप क िकत नाही. र्ारतीय घटनेतील 
२५ व्या कलमात प्रत्येकाला हा हक्क िेण्यात आला आहे. दहिंू,  दिख,  मसुलमान इत्यािी 
ठोक आपापल्या रीतीररवाजाप्रमाणे धमाभचे आचरण करु िकतात. त्यांना कोणीही प्रदतबंध करू 
िकत नाही,  परतं ुधादमभक हक्क संपूणभ दनरकुंि आहे असे नाही. या हक्कावरही काही बंधने 
टाकण्यात आली आहेत. पदहले असे की,  धमाभच्या संबंधातच राज्यास कोणतेही आदिभक दकंवा 
राजकीय थवरूपाचे कायिे पास करता येतात. त्यावर कोणीही बंधन आणू िकत नाही. 
सामादजक कल्याणासाठी असे कायिे पास करण्याचा अदधकार राज्यास पोहोचतो. िसुर ेअसे 
की,  जे धादमभक हक्क आहेत त्याचा वैयदक्तक िेत्रात पूणभपण ेवापर प्रत्येक व्यक्तीला करता येतो; 
परतं ुसावभजदनक िेत्रात जर इतरांच्या र्ावना त्यामळेु िखुावल्या जात असतील तर तसा वापर 
करता येत नाही. दतसर ेअसे की सावभजदनक संथिा व दििणसंथिांमधून एखाद्या धमाभचा प्रचार 
करणे दकंवा एखाद्या धमाभचा अपप्रचार करणे हे योग्य नसते. 

 र्ारताची राज्यघटना धमाभतीत राज्य प्रथिादपत करते. सवभधमभ घटनेच्या दृद�कोनातून समान 
आहेत.  नार्गररकांच्या कोणत्याही धमाभब�ल राज्यास काहीही कतभव्य नाही. सवभधमभसमानता हे 
र्ारतीय घटनेचे वैदि�्य आहे. त्यामळेु र्ारतात खऱ्या अिाभने लोकांना धादमभक हक्क प्राप्त 
झाला असे म्हणतात. जर्गातील काही राज्यांनी धमाभसच आधार मानले आहे. उिा. १९५८ ची 
पादकथतानी राज्यघटना 'ईर्श्रास थमरून' या िब्िाने सरुु होते. त्याउलट रदिया,  चीनसारख्या 
िेिांनी सरुुवातीस धमाभचे समूळ उच्चाटन केले होते आताही धमाभस त्या िेिात मळुी थिान 
नाही.  सरकारने धादमभक हक्क िोडे दिदिल केले आहेत एवढेच धमाभदधदष्टत राज्यात व धमभहीन 
राज्यात लोकांचे धादमभक हक्क दकतपत सरुदित राहू िकतात हा वािाचा प्रश्न होऊ िकेल.  

८)  कौटंुस्बक हक्क : 
 मनषु्ट्य जातीच्या अदथतत्वासाठी कुटंुबाचा हक्क आवश्यक आहे यात िंका नाही ससंुथकृत व 

संघदटतरीत्या मानवाचे अदथतत्व त्यातून दटकून आहे. कुटंुबाचा हक्क इतका प्रािदमक व 
आवश्यक आहे की कोणत्याही काळात,  कोणत्याही िेिात व कोणत्याही सरकारला हा हक्क 
कधीच न� करता आला नाही. कुटंुबसंथिा जर दनरुपयोर्गी ठरली असती तर हा हक्कही 
केव्हाच न� झाला असता त्याची उपयकु्तता केव्हाही नाकारणे अिक्य आहे. 

 कुटंुबाचा हक्क म्हणजे व्यक्तीस प्राप्त झालेला एक मूलरू्त हक्क असून दववाह,  कुटुब आजही 
दिसून येतोच. प्राचीन काळात तर धमभ हेच जीवन होते. आजही धमाभचे बऱ्याच प्रमाणात दिसून 
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येते. धमभ हा आध्यादत्मक उन्नतीचे साधन आहे. मानदसक िांतीचे ते एक माध्यम आहे. 
धमाभमळेु आदण त्याच्या आचरणामळेु मनषु्ट्यात आत्मबळ दनमाभण होते. म्हणूनच अनेक राष्ट्रांनी 
हा हक्क व्यक्तीचा महत्वपूणभ नार्गरी हक्क म्हणूनच मान्य केला आहे. 

 धादमभक हक्काचा अिभ असा की,  प्रत्येक व्यक्तीला थवतःच्या इच्छेप्रमाणे अवलंब दकंवा धमाभचे 
आचरण करण्याचा अदधकार आहे. त्यात कोणीही हथतिेप क िकत नाही र्ारतीय घटनेतील 
२५ व्या कलमात प्रत्येकाला हा हक्क िेण्यात आला आहे. दहिंू,  दिख,  मसुलमान इत्यािी 
ठोक आपापल्या रीतीररवाजाप्रमाणे धमाभचे आचरण क िकतात त्यांना कोणीही प्रदतबंध करू 
िकत नाही,  परतं ुधादमभक हक्क संपूणभ दनरकुंि आहे असे नाही. या हक्कावरही 

 काही बंधने टाकण्यात आली आहेत. पदहले असे की,  धमाभच्या संबंधातच राज्यास कोणतेही 
आदिभक दकंवा राजकीय थवरूपाचे कायिे पास करता येतात. त्यावर कोणीही बंधन आणू िकत 
नाही. सामादजक कल्याणासाठी असे कायिे पास करण्याचा अदधकार राज्यास पोहोचतो. िसुर े
असे की,  जे धादमभक हक्क आहेत त्याचा वैयदक्तक िेत्रात पूणभपण ेवापर प्रत्येक व्यक्तीला करता 
येतो; परतं ुसावभजदनक िेत्रात जर इतरांच्या र्ावना त्यामळेु िखुावल्या जात असतील तर तसा 
वापर करता येत नाही. दतसर ेअसे की सावभजदनक संथिा व दििणसंथिांमधून एखाद्या धमाभचा 
प्रचार करणे दकंवा एखाद्या धमाभचा अपप्रचार करणे हे योग्य नसते.. 

 र्ारताची राज्यघटना धमाभतीत राज्य प्रथिादपत करते. सवभधमभ घटनेच्या दृद�कोनातून समान 
आहेत.  नार्गररकांच्या कोणत्याही धमाभब�ल राज्यास काहीही कतभव्य नाही. सवभधमभसमानता हे 
र्ारतीय घटनेचे वैदि�्य आहे. त्यामळेु र्ारतात खऱ्या अिाभने लोकांना धादमभक हक्क प्राप्त 
झाला असे म्हणतात. जर्गातील काही राज्यांनी धमाभसच आधार मानले आहे. उिा. १९५८ ची 
पादकथतानी राज्यघटना 'ईर्श्रास थमरून' या िब्िाने सरुु होते. त्याउलट रदिया,  चीनसारख्या 
िेिांनी सरुुवातीस धमाभचे समूळ उच्चाटन केले होते. आताही धमाभस त्या िेिात मळुी थिान 
नाही.  सरकारने धादमभक हक्क िोडे दिदिल केले आहेत एवढेच धमाभदधदष्टत राज्यात व धमभहीन 
राज्यात लोकांचे धादमभक हक्क दकतपत सरुदित राहू िकतात हा वािाचा प्रश्न होऊ िकेल.  

९)  कुटंुबाचा हक्क : मनुष्ट्य जातीच्या अदथतत्वासाठी कुटंुबाचा हक्क आवश्यक आहे यात िंका 
नाही. ससंुथकृत व संघदटतरीत्या मानवाचे अदथतत्व त्यातून दटकून आहे कुटंुबाचा हक्क इतका 
प्रािदमक व आवश्यक आहे की कोणत्याही काळात,  कोणत्याही िेिात व कोणत्याही 
सरकारला हा हक्क कधीच न� करता आला नाही कुटंुबसंथिा जर दनरुपयोर्गी ठरली असती 
तर हा हक्कही केव्हाच न� झाला असता त्याची उपयकु्तता केव्हाही नाकारणे अिक्य आहे. 

 कुटंुबाचा हक्क म्हणजे व्यक्तीस प्राप्त झालेला एक मूलरू्त हक्क असून दववाह,  कुटुब या 
बाबतीत त्यास त्या दृ�ीने महत्त्वपूणभ हक्क प्राप्त झाले आहेत. प्रत्येक व्यक्ती आपल दववाह 
मलुांची संख्या बििदु्दता या बाबतीत दनणभय सण्याचा अदधकार आहे,  परतं ु दकत्येकिा 
सामादजक व राज्याचे दहत लिात घेऊन हा अदधकार आपरावा लार्गतो असे म्हणता येईल. 
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राजकीय सिदाांत - २ 

िसुऱ्या महायदु्दाच्या काळात थटुदलन व दहटलर यांनी आपापल्या िेिात दवथताररत कुटंुबास 
प्रोत्साहन दिले होते. ज्या वीस जाथत म ु दवधा सरकारी र्गौरवही करण्यात येत असे; परतं ु
जर्गाची लोकसंख्या फार झपाटयाने वाढत असल्यामळेु अनेक िेिांनी आता हा हक्क मयाभदित 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नपान,  र्ारत या िेिांनी हा प्रयत्न केला आहे. केवळ कुटंुबाच्या 
संख्येवरच नके तर कुटंुबाच्या इतर बाबतीतही बंधने टाकण्याचा प्रयत्न राज्य करू िकते. 
उिा. दहिंू कोड दबलानसुार लग्न आदण घटथफोट यासंबंधी काही दनयंत्रण आणली आहेत.  
त्याचप्रमाणे पदत-पत्नी व मलेु व मातादपता यांच्यावरही काही बंधने टाकली आहेत. मदुथलम 
कुटंुबाच्या बाबतीत मात्र सरकारने तसे कोणतेही कायिे पास केले नाहीत कारण असे करणे हा 
धादमभक हथतिेप मानला जातो. र्ारतासारख्या धमाभतीत राज्याने सवभच कुटंुबांसाठी समान 
कायिा पास करण्यात वाथतदवक कोणतीच अडचण नसावी. कोणत्याही राज्याने तात्परुत्या 
लग्नसंबंधास परवानर्गी दिलेली नाही र्ारतात दद्वर्ायाभ प्रदतबंधक कायिा पास करून एकाच 
परुुषाने अनेक द�यांिी दववाह करणे कायिाबाह्य मानले आहे. अिाभत,  यातून एखािी दवदि� 
जमात सटुणे िक्य आहे. लग्न व घटथफोटाच्या संिर्ाभत प्रत्येक िेिाने आपापले कायिे संमत 
केले आहेत कुटंुबाच्या हक्काचे संिेपीकरण केलेले असो की हा अदधकार दवथतत केलेला 
असो,  हा अदधकार राज्यास कधीही अमान्य करता आला नाही हे मात्र दनदित आहे. 
मनषु्ट्याच्या समूहदप्रय नैसदर्गभक प्रवतृ्तीतून दनमाभण झालेली कुटंुबसंथिा न� होणे िक्य नाही.  

१०)  समानतेचा हक्क : 

 पूवीच्या काळात समानतेचा हक्क मळुीच अदथतत्वात नव्हता. राजेिाही हा राज्यप्रकारच 
दवषमतेचे प्रतीक म्हणून त्यांचे समिभन करीत होता. आज लोकिाहीचा अवलंब प्रत्येक राष्ट्राने 
केला आहे. समता हा लोकिाहीचा पाया आहे. म्हणून प्रत्येकास समतेचा अदधकार मार्गण्याचा 
हक्क आहे नैसदर्गभक दवषमता ही तर कोणासही न� करता येणार नाही; परतं ुमानवदनदमभत कृदत्रम 
दवषमता न� करून समतादधदष्टत समान तेव्हाच दनमाभण होईल जेव्हा प्रत्येकास समानतेचा 
हक्क प्राप्त झाला आहे. 

 समतेच्या हक्काचा िोडक्यात अिभ असा की,  कोणत्याही धमभ,  जात,  वंिाच्या वा बतीच्या 
आधारावर राज्याने रे्िारे्ि करू नये सवाांना सवभ बाबतीत समान लेखावे. दवषमता राज्याने 
दनमाभण केलेली असो की व्यक्तीने,  ती न� करण्याचा प्रयत्न सरकारकडूनच झाला पादहजे. 
सामादजक समता प्रथिादपत करण्याचा प्रत्येकास हक्क आहे. पूवी काही कांना समाजात दविेष 
हक्क असत. त्यामळेु त्यांचा सामादजक िजाभ उच्च प्रकारचा होता. इतरांना अदतिय कदनष्ट 
थिान समाजात लार्लेले असे आजच्या सरकारने ही दवषमता करण्याचा प्रयत्न केला आहे 
अथपशृ्याचे कायद्याव्िार े दनमूभलन करणे,  पिव्या) राव (िरु,  नवाब इ (.र� करणे,  दबर्गारी 
कायिेिीर ठरदवणे इत्यािी र्गो�ी हे ििभदवतात. मात्र 
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 सामादजक समतेचा हक्क समाजातील सवभच लोकांस प्राप्त झाला आहे असे ठामपणे आजही 
म्हणता येत नाही. लोकिाही उत्तम प्रकार ेदटकून राहावयाची असेल तर समतादधदष्टत समाज 
दनमाभण झाला पादहजे र्ारतीय घटनेने समतेस आपल्या कलमात महत्त्वपूणभ थिान दिले आहे 
कायद्यासमोर सवभच नार्गररकांना समान लेखण्यात आले आहे. तसेच जात,  वंि,  धमभ,  र्ाषा,  
प्रांत दकंवा �ी-परुुष या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीव्यक्तीत रे्िारे्ि के नाही. 

 सामादजक समतेप्रमाणेच आदिभक समता व राजकीय समता असल्याचाही प्रत्येक नार्गररकास 
हक्क आहे.  त्याचा नंतर थवतंत्रपणे दवचार करण्यात येईल. सपु्रदसद्द आंग्ल लेखक डायसीने 
समतेची कल्पना आपल्या 'कायद्याचे अदधराज्य' या दवचारात मांडली आहे. कायद्याचे 
अदधराज्य म्हणजे कायद्यापढेु समानता. एकच कायिा समाजातील सवभच व्यक्तीना लारू्ग होतो 
व हे राज्य व्यक्तीचे नसून कायद्याचे आहे,  कायद्यापढेु कोणीही शे्रष्ट नाही व कदनष्ट नाही.  
अिाभत,  कायद्याचे अदधराज्य ही कल्पना प्रत्यिात आणण्यासाठी थवतंत्र न्यायालयाची 
आवश्यकता असते ही र्गो� वेर्गळी. एकंिरीत समतेचा अदधकार प्रत्येक नार्गररकास जर्गातील 
बहुसंख्य घटनांनी दिला आहे; परतं ुसमता दकत्येकिा कायद्याने दनमाभण होऊ िकत नाही. 
संघदटत व जार्गरूक लोकतच ही र्गो� साध्य करू िकते.  

११ )  स्वाततं्र्य व मकु्त सचंाराचा हक्क: व्यक्तीस केवळ जीवन जर्गण्याचा अदधकार प्राप्त होणे 
उपयोर्गी नाही. त्यास जीवन जर्गताना थवातंत्र्य असले पादहजे तरच त्याच्या जीवन जर्गण्याच्या 
अदधकारास काही तरी अिभ प्राप्त होऊ िकतो. पिूप्रमाणे मनषु्ट्यास केवळ जर्गाववाचे नसते तर 
त्यास उत्तम प्रकार ेजर्गावयाचे असते असे उत्तम जीवन जर्गण्यासाठी त्यास थवातंत्र्य प्राप्त झाले 
पादहजे. थवातंत्र्याचा अदधकार जर व्यक्तीस नसेल तर त्याचा सवाांर्गीण दवकास रोखला जाईल. 

 व्यक्तीस मकु्त संचाराचा अदधकार प्राप्त झाला पादहजे जवळ जवळ सवभच िेिांतील घटनांनी हा 
अदधकार लोकांना दिला आहे. या हक्काचा अिभ असा की,  व्यक्तीच्या हालचालींवर व संचार 
थवातंत्र्यावर एखाद्या व्यक्तीने दकंवा सरकारने ि�ु अिी दनयंत्रण ठेवू नयेत र्ारतीय घटनेने तर 
संचारथवातंत्र्य हा मूलरू्त हक्क म्हणून मान्य केला आहे. अिाभत,  थवातंत्र्याचा दकंवा मकु्त 
संचाराचा हक्क हा अदनबांध हक्क असू िकत नाही. खर ेथवातत्र्य हे मयाभदित थवातंत्र्यातच 
दवकास पावते. त्या दृ�ीने या हक्कावरही काही मयाभिा पडतात. यदु्दाच्या काळात दकंवा 
आणीबाणीच्या काळात संचारथवातंत्र्यावर व इतर हक्कांवर अनेक प्रकारचे दनबांध आणू िकते 
अिा काळात सरकारच्या हातात अनेक सत्ता दनमाभण होतात राज्याच्या सरुदिततेच्या दृ�ीने 
हे योग्य असले तरी िांततेच्या काळात मात्र अिी बंधने नार्गररकांवर असत नाहीत िांततेच्या 
काळात बेकायिा पद्दतीने सरकार जर व्यदक्तथवातंत्र्यावर आिमण करीत असेल तर व्यक्ती 
हेदबयस कॉपभसचा अजभ करून थवातंत्र्यावर आलेले आिमण िोपवू िकते. जर्गातील सवभच 
लोकिाहीपे्रमी राष्ट्रांनी हा हक्क मान्य केला आहे.  
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 कराराचा हक्क : या हक्कानसुार प्रत्येक नार्गररकामयाबरकरार दकया समझौता करण्याचा 
हक्क आहे. करारामध्ये िोन दकया एकत्र येण्यामध्ये आदिभक,  सामादजक दकंवा व्यापारी 
असतो. प्रत्येक करार करण्याचा हक्क आहे. प्रत्येक प्रर्गदतिील राष्ट्राने आजह अदधकार मान्य 
आहे. अमेररकन व र्ारतीय घटनेत हा हक्क थप�पणे मोडण्या अदधकारही बंधनदवरदहत नाही 
कोणतेही राज्य र्गलुामाच्या व्यापारावा करार यासंबंधीचा करार अिवा ज्यात सामूदहक अदहत 
आहे. असा करार मान्य करणार नाही ज्या करारामळेु राज्याचे अदथतत्वच धोक्यात येईल अिा 
कोणत्याही कराराम राज्य मान्यता िेणार नाही र्ारतीय घटनेतील २४ व्या कलमान्वये १४ 
वषाभखालील मलुामलुीर्ग कोणत्याही अिजड कारखान्यात दकंवा खाणीत कामास लावता येणार 
नाही,  अिा रीतीने या हक्कावर काही बंधने टाकण्यात आली आहेत काही ठळक नार्गरी 
हक्कांचा दवचार वरीलप्रमाणे केल्यानंतर राजकीय हक्कांचा दवचार पढुीलप्रमाणे करता येईल. 

राजकीय हक्क (Political Rights) 

राजकीय हक्कांना पूवीच्या काळात महत्त्व नव्हते. याचे महत्त्वाचे कारण असे की,  संपूणभ राजकीय सत्ता 
एका व्यक्तीच्या राजाच्या हाती कें दित झालेली असे आज राज्याची सावभर्ौमसत्ता जनतेकडेच आहे. 
लोकच राज्यकारर्ाराची दििा ठरदवतात लोकिाहीच्या या दवदि� प्रकारामळेु राज्यसत्ता लोकांच्या 
हाती आली; परतं ुती सत्ता वापरण्याकररता ज्या सोयी उपलब्ध करून िेण्यात आल्या त्या म्हणजेच 
राजकीय अदधकार,  राजकीय अदधकारांच्या माध्यमातून लोक सत्तेचा वापर करतात राजकीय हक्क 
नसते तर लोकांच्या सहर्ार्गी होण्यास काहीच अिभ रादहला नसता. एकूण लोकांना राज्यकारर्ारात 
र्ार्ग घेता यावा म्हणून ज्या सोयी दकंवा अवथिा असतात त्यांना राजकीय हक्क असे म्हणतात. काही 
ठरादवक राजकीय हक्कांचे दववेचन खालीलप्रमाणे करता येईल.  

१) मतदानाचा अस्िकार)  
 Right to Vote): लोकिाहीत राज्यकारर्ार नार्गररकच बालदवतात. सरकारची दनदमभतीही तेच 

करतात; परतं ुसरकारची दनदमभती करावयाची असेल तर तो अदधकार प्रत्यिात उतरला पादहजे.  
त्यासाठी लोकांना मतिानाचा अदधकार िेणे जरूरी आहे. त्यादिवाय सरकार अदथतत्वात येऊ 
िकणार नाही. प्रत्येक लोकिाही राष्ट्राने तसेच साम्यवािी राष्ट्रांनीसदु्दा आपल्या नार्गररकांना 
हा अदधकार दिला आहे. 

 हा हक्क सवाांना समान पद्दतीने िेण्यात येतो अदधकार िेताना वंि,  र्ाषा,  प्रांत,  वणभ,  जात 
दकंवा �ी-परुुष या आधारावर व्यक्तीव्यक्तीत रे्िारे्ि करण्यात येत नाहीत. हा अदधकार 
सवाांना समान पद्दतीने िेण्यात येतो याचा अिभ असा नाही की हा हक्क सवाांनाच िेण्यात येतो. 
त्यातून काही लोक र्गाळले जातात. परकीय लोक,  दिवाळखोर,  दवदि� र्गनु्हेर्गार आदण १८ 
वषाांखालील �ी-परुुष यांना हा अदधकार िेण्यात आला नाही. मानदसक दवकृती असलेल्या 
लोकांनाही हा अदधकार िेण्यात येत नाही इंग्लंडमध्ये तर १९२८ पयांत द�यांना मतिानाचा 
हक्क नव्हता.   
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अध्या् १: हक्क अर्थ,  व्याख्या,  हक्कयाचे सिदयाांत नयागरी,  रयाज्की्,  ियामयासज्क,आसर्थ्क आसि ियाांस्ककृ सत्क व मयानवी हक्क

२) स्नवडणुकीत उभा राहण्याचा अस्िकार :  

 अब्राहम दलंकन असे म्हणती की. लोकिाही हे लोकांकडून चालदवलेले सरकार आहे. लोकांना 
दनवडून येण्याचा अदधकार दिला सूते्र लोकांच्या हाती येणार नाहीत व पयाभयाने लोकिाही दटकू 
नाही तर राज्यकारर्ाराची िकणार नाही म्हणून लोकिाही लोकांकडूनच राबदवली 
जाण्यासाठी दनवडणकुीस उ राहण्याचा अदधकार लोकांना दिला जातो. जर्गातील सवभच 
लोकिाही राष्ट्रांनी हा अदधकार लोकांना दिला आहे. अदधकार लोकांना िेत असताना 
कोणत्याही बाबतीत व्यक्तीव्यक्ती रे्िारे्ि करण्यात येत नाही. वणभ,  जात,  र्ाषा,  प्रांत,  दलंर्ग 
यांचा दवचार न करता सवाांना समान पद्दतीने हा अदधकार िेण्यात येतो. अिाभत,  वरीलप्रमाणेच 
समानतेचा अिभ असा नाही की सवभच नार्गररकांना हा अदधकार िेण्यात येतो. मानदसक दवकृती 
असलेले,  परकीय दिवाळखोर,  दवदि� र्गनु्हा केलेले आदण ज्यांचे वय २५ च्यावर आहे अिाच 
स्त्री-परुुषांना हा अदधकार िेण्यात येतो,  मतिानाच्या अदधकारास पूरक असा दनवडून येण्याचा 
अदधकार आहे.  

३) सरकारी नोकरी प्राप्त करण्याचा हक्क :  

 प्रत्येक नार्गररकास सरकारी पिप्राप्तीचा हक्क आहे. नार्गरी हक्कातील काम करण्याच्या 
हक्कांिी हा हक्क दमळताजळुता आहे. नोकरप्राप्तीचे िोन उ�ेि असतात. एकतर नोकरी हे 
उिरदनवाभहाचे साधन आहे. त्यातूनच जीवन जर्गण्याच्या हक्कास संरिण दमळते. िसुर ेअसे 
की,  नोकरी करून व्यक्ती समाजाची व पयाभयाने एक प्रकार ेिेिाची सेवाच करीत असते. 

 हा अदधकार सवाांना समान रीतीने िेण्यात आला आहे. वंि,  र्ाषा,  प्रांत,  दलंर्ग,  जात,  वणभ 
इत्यािी आधारांवर रे्िारे्ि करण्यात येत नाहीत. र्ारतीय घटनेतील सोळाव्या कलमानसुार 
राज्यातील नोकरीच्या संिर्ाभत सवाांना समान संधी उपलब्ध करून िेण्यात आली आहे. 
कोणताही रे्िारे्ि कोणत्याही आधारावर करण्यात आला नाही. र्गरीब व्यक्तीही िेिाच्या 
सवोच्चपिी पोहोचू िकते ही लोकिाहीची मौल्यवान िेणर्गी म्हटली पादहजे कायभकारी 
न्यायदवषयक दकंवा कायिेदवषयक कोणत्याही शे्रष्टपिावर आपल्या योग्यतेप्रमाणे पोहोचण्याचा 
हक्क प्रत्येक व्यक्तीला आहे. योग्यतेच्या दनकषावरच सवभ नेमणकुा केल्या जातात. र्ारतात 
असे दिसून येते की,  दनरदनराळ्या पिांचा काही र्ार्ग मार्गासलेल्या वर्गाांसाठी राखून ठेवला 
आहे. सकृतििभनी येिे रे्िारे्ि केला आहे असे दिसून येते; परतं ुहजारो वषाभपासून ज्यांना 
मार्गासलेच ठेवण्यात आले त्यांना सामादजक समान पातळीवर आणण्यासाठी दवदि� 
काळापयांत या सवलती िेणे आवश्यकच होते. त्यातून दवषमता दनमाभण झाली असे म्हणता 
येणार नाही आपल्या सामादजक िोषांमळेुच ते मार्गासले रादहले हे कोणीही नाकबूल करीत नाही. 

 सरकारी नोकरी करण्याचा प्रत्येकास हक्क असला तरी तो हक्क वाढत्या प्रचंड बेकारीमळेु 
सवाांनाच प्राप्त होईल असे नाही. त्यासाठी काही उपाययोजना करणे जरूरी आहे उिा. एका 
घरात एकाच व्यक्तीने परुुषाने अिवा स्त्रीने नोकरी करावी व इतरांना मोकराचा म्हणजेच 
समाधानाने जर्गण्याची संधी उपलब्ध करून यावी. ज्यांना नोकरीची आवश्यकता नाही त्यांनी 
थवतःच नोकरी न करण्याचे ठरवावे इत्यािी तरच नोकरीच्या हक्कास काही तरी अिभ राहील 
हे प्रत्येकाने लिात ठेवले पादहजे.  
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४) सरकारवर टीका करण्याचा हक्क :  
 लोकिाहीत सरकार लोकांनीच दनवडून दिलेले असत तर त्यावर टीका का करावी हा प्रश्न 

दनमाभण होतो. दनवडून दिलेले सरकार नेहमीच जनतेच्या मतांचे प्रदतदनदधत्व करील याची खात्री 
नसते.  सरकार जर चकुीच्या दकया भ्र� मार्गाभने जात असेल तर त्यावर टीकेचे आसूड ओढून 
त्यास योग्य रथत्यावर आणण्याचे काम टीकेनेच होऊ िकते. त्यानसुार सरकार लोकादर्मखु 
बनून कायभ करू लार्गते. सरकारनेही जाथतीत जाथत दवधायक टीकेस जाथतीत जाथत वाव 
दिला पादहजे. लोकिाही हे एकच सरकार असे आहे की जे टीकेस जाथतीत जाथत वाव िेते. 
लोकांच्या टीकेमळेु अनेकिा िदक्तिाली अिा सरकारचेही पतन झाले आहे. सरकार टीकेमळेु 
जबाबिारीच्या र्ावनेने वतभन करते. अिाभत,  राजकीय थवािाभसाठी दकंवा थवतःच्या वैयदक्तक 
थवािाभसाठी सरकारवर टीका करणे हा अपराध मानला रे्गला पादहजे,  सरकारवर टीका अनेक 
मार्गाांनी करता येते .सर्ा,  व्यासपीठे यावर र्ाषणांच्या साहाय्याने सरकारवर टीका करता येते 
तसेच पररसंवाि,  व्यंर्गदचते्र व वाचकांचे दवचार या थतंर्ातून सरकारवर टीका केली जाते .ररचडभ 
दनक्सनवर दहएटनाम प्रकरणात टीका करून जॅक अंडरसन हा दनर्भय थतंर्लेखक असाच 
मध्यंतरी बराच र्गाजला होता. 

 लोकिाही उत्तम प्रकार े दटकवायची असेल तर सरकारच्या कृतीकडे सतकभ  दृ�ीने पादहले 
पादहजे की सरकारवर टीका करण्याचा हक्क फक्त लोकिाहीप्रधान िेिातच िक्य असतो इतर 
िेिात तो प्रत्यिात येऊ िकत नाही. 

५) दाद मार्गण्याचा अस्िकार :  

 प्रत्येक नार्गररकास सरकारकडे िाि मार्गण्याचा अदधकार आहे .िाि मार्गण्याची िोन कारण े
असू िकतात .पदहले असे की एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाला असेल तर त्याच्या 
दनराकरणासाठी व िसुर ेम्हणजे व्यक्तीच्या दकंवा समूहाच्या काही तिारी असतील तर त्या िूर 
करण्यासाठी िाि मादर्गतली जाते. 

 प्रत्येक नार्गररकास व्यदक्तर्गतरीत्या दकंवा सामूदहकरीत्या िाि मार्गण्याचा अदधकार आहे 
.लोकिाहीत कायिेदनमाभते दकंवा प्रिासक लोकांच्या अडचणींकडे िलुभि करू िकत नाहीत 
मराठवाडा दवकास आंिोलनाच्या काळात दवद्यार्थयाांनी िासनाकडे अजाभद्वार े अिी दनवेिन 
दिली होती .लोकांच्या खऱ्या तिारींकडे िासनाने िलुभि करून चालत नाही,  नाही तर त्यातून 
िासनाला खाली खेचणारी िांती होऊ िकते कोणत्याही सरकारने जनतेच्या उदचत 
मार्गण्यांकडे िलुभि केले तर त्याचे दवपरीत पररणाम होतात .  

१.५ हक्क सरंस्क्षत ठेवण्याच्या पद्धती Safeguards of Rights : 

आतापयांत हक्कासंबंधी दवदवध प्रकारचे दववेचन केले .हक्कांचे महत्त्व केवळ मानून उपयोर्गाचे नाही 
.हक्क संरदित झाले पादहजेत .त्यांना संरिण दमळेल तरच त्यांच्या उपर्ोर्गाची काहीतरी हमी िेता 
येईल .हक्क संरदित ठेवण्यासाठी खालील घटक उपयकु्त ठरतात .  
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१) लोकाचंी राजकीय जारृ्गती :  

 लोक राजकीयदृ�्या सतकभ  व जार्गरूक असले पादहजेत .थवातंत्र्य अबादधत ठेवावयाचे असेल 
तर नार्गररक सतत जार्गरूक असला पादहजे .सरकार कोणत्या प्रकार ेकायभ करीत आहे याची 
सतत जाणीव नार्गररकांनी ठेवली पादहजे नार्गररकांच्या हक्कांवर सरकारकडून आिमण होत 
असेल तर त्याला दवरोध करण्याचे धाडस नार्गररकांनी िाखदवले पादहजे र्ातात २४ वी 
घटनािरुुथती झाल्यावर त्यामळेु मूलरू्त हक्कांवर र्गिा येत आहे म्हणून िेिाच्या अनेक र्ार्गात 
लोकांनी दवरोध ििभदवला होता ..र्ाषणांतून व वतृ्तपत्रांतून टीकाही झाली होती नार्गररकांत जर 
राजकीय जार्गतृी नसेल,  तर सरकारची हुकूमिाही दनमाभण होऊन नार्गररकांचे हक्क व थवातंत्र्य 
पूणभपणे धोक्यात येईल. 

२) घटनेत नमुदीकरण :  
 हक्कांचे महत्त्व केवळ ओळखून चालत नाही हक्कांना प्रदतष्टा व सरुदितता प्राप्त करून 

िेण्यासाठी हक्क घटनेत नमूि केले पादहजे हक्क हे घटनेत सांदर्गतले तर सरकार त्यावर 
सहजासहजी आिमण करू िकत नाही व ते हक्क न� करू िकत नाही हक्क सरुदित 
राखण्याची नैदतक व वैधादनक जबाबिारी यावेळी सरकारवर पडते. जर्गातील सवभच िेिांनी या 
तत्त्वाचा आता थवीकार केला आहे. अमेररकन राज्यघटनेत दबल ऑफ राईटस् आहे तर 
र्ारतीय घटनेत 'मूलरू्त हक्क' हा थवतंत्र अध्यायच आहे. लोकिाहीवािी िेिांनी तर या 
हक्कांचे थप�ीकरण घटनेत केलेच आहे. पण साम्यवािी राष्ट्रांनीसदु्दा आपल्या घटनेत मूलरू्त 
हक्कांचे थप�ीकरण केले आहे. उिा. चीन व रिीयाची राज्यघटना सरकारकडून जर हक्करं्र्ग 
झाला तर त्यादवरुद्द िाि मार्गता येते. उिा.  संथिादनकांची तनखेबंिी झाल्यावर कलम ३१ 
चा आधार घेऊन नरिेांनी सवोच्च न्यायालयाकडे अपील केले होते.  

३)  स्वततं्र न्यायालये :  
 ज्या िेिात दलदखत राज्यघटना नसते तेिे लोकांचे हक्क संरदित ठेवण्याचे कायभ न्यायालय े

करतात दलदखत घटना ज्या िेिात आहे त्या िेिातिेखील न्यायालयाचे महत्त्व फार आहे. 
न्यायालये जर थवतंत्र असतील तर न्यायाधीि लोकांचे मूलरू्त हक्कांचे संरिण करू िकतात. 
थवतंत्र न्यायालयाचा अिभ असा की,  न्यायाधीिांनी न्याय िेताना कायभकारी मंडळ वा 
कायिेमंडळ यांच्या िडपणाखाली न येता दनःथपहृपणे व दनर्भयपणे न्यायिान केले पादहजे. 
र्ारतात अमेररकेत व अिाभतच इंग्लंडमध्ये थवतंत्र न्यायालयाची दनदमभती करण्यात यि आलेले 
आहे. बकेँच्या राष्ट्रीयीकरणादवरुद्द,  तनखेबंिीदवरुद्द र्ारतीय सवोच्च न्यायालयाने दिलेला 
दनकाल हेच ििभदवते की,  थवतंत्र न्यायालये व्यदक्तर्गत हक्क रिणासाठी अत्यंत आवश्यक 
आहेत.  

३)  लोकिाही राज्यपद्धती :  

 ज्या िेिात हुकूमिाही असते तेिे लोकांचे हक्क ही एक भ्रामक कल्पना ठरते. कारण हुकूमिहा 
दकंवा राज्याच्या मजीवरच लोकांचे हक्क अवलंबून असतात. फक्त लोकिाही हाच एक 
राज्यप्रकार आहे की,  ज्यात लोकांच्या हक्कांचे सरिण होऊ िकते. म्हणून हक्कांच्या 
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संरिणासाठी लोकिाही या राज्यपद्दतीचा अवलंब राष्ट्रांनी िेखील सदहष्ट्णतुा आदण मातरृ्ाव 
कायम र पाने केवळ पिाचा व पंिाचा संकुदचत दवचार न करताप जनदहताया दवचार केला तरच 
हक्क हे संरदित राखले जाऊ िकतात. एकंि इतर कोणत्याही राज्यप्रकारापेिा सरुदित 
राहतात हे मात्र दनदित :  

५)  स्विेषास्िकार न� झाले पास्हजेत :  
 समाजातील व्यक्तींच्या हक्कायो संरिण व्हावयाचे असेल तर समाजातील दविेषादधकार न� 

झाले पादहजेत. एखाया र्गटाम या व्यक्तीस काही खास अदधकार असतील तर त्यामळेु इतरांच्या 
हक्कांवर आिमण होते. व हक्कांचा उपर्ोर्ग घेता येत नाही. खास अदधकार उपर्ोर्गणारांचा 
सामादजक िजाभ वाढत जातो व इतरास समाजात ियु्यम थिान प्राप्त होते. अिा पररदथितीत 
लोकांना हक्क िेऊनही दविेष उपयोर्ग होत नाही.  पूवी आपल्या िेिात दवदि� वर्गाभस दवदि� 
असे हक्क प्राप्त झाले होते. नव्या काळात ही पररदथिती बिलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला 
आहे. उिा. खास पिव्या समतेचा र्ार्ग म्हणून न� करण्यात आल्या आहेत. दबर्गारी व 
िेविासीची पद्दत घटनेच्या कलमानसुारच न� करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दविेष 
हक्क न� झाले म्हणजे हक्कांचा उपयोर्ग सवभच व्यक्तींना समप्रमाणात घेता येतो.  

६)  सरकारचे स्न:पक्षपाती िोरण :  
 नार्गररकांच्या हक्कांचे संरिण होण्यासाठी सरकारचे धोरण व दिया दनःपिपातीपणाच्या 

असल्या पादहजेत. राज्याने कोणतीही अिी कृती करू नये की ज्यामळेु एखाद्या दवदि� र्गटाचा 
फायिा होईल दकंवा दवदि� र्गटाचे नकुसान होईल. पूवीच्या काळी राजाश्रय एखाद्या धमाभला 
लार्त असे. त्यामळेु त्या दवदि� धमाभस व लोकांस शे्रष्ट िजाभ प्राप्त होईल व बाकीच्या लोकांचा 
दवनाकारण छळ होत असे असे असेल तर लोकांचे हक्क खऱ्या अिाभने संरदिले जाणार नाहीत. 
अिाभत,  सरकारचे दनःपिपाती धोरण हा कठीण असा एक आििभ आहे; परतं ुतो प्रत्यिात 
उतरदवण्याचा प्रयत्न झाला पादहजे. आज लोकिाहीत तर या र्गो�ीस फार मोठे महत्त्व आहे. 
बहुमतवाला पि सत्ता हातात घेतो दब सत्ता दवदि� पिाच्या हातात असल्यामळेु आपली सत्ता 
तो दटकदवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यासाठी सत्तेचा वापर तो दनःथपहृपणे करीलच याची खात्री 
नसते. आपल्या पिाचे दहत पाहण्यासाठी तो सत्तेचा वापर करतो. अिाभत,  यामळेु 
अल्पसंख्याकांवर र्गिा येण्याची र्ीती असते. म्हणून सरकारचे धोरण दनःपिपातीपणाचे असेल 
तर नार्गररकांचे हक्क उत्तम प्रकार ेसंरदिले जाऊ िकतात.  

७)  जार्गस्तक िातंतेचे वातावरण :  
 लोकांचे हक्क चांर्गल्या प्रकार ेसंरदित होण्यासाठी जार्गदतक िांततेचे वातावरणही आवश्यक 

असते. एखाद्या िेिाच्या आजूबाजूस यदु्दाच्या ज्याला उफाळत असतील,  तर त्या िेिातही 
यदु्दाची लार्गण होण्याची िक्यता असते. यदु्दाचा काळ हा कोणत्याही िेिास लोकिाहीचे 
अदथतत्व धोक्यात आणू िकतो. यधु्िकाळात वीर िासनाची व त्वररत दनणभयासाठी एकतंत्री 
पद्दतीची आवश्यकता असल्यामळेु हुकूमिाहीचा उिय होण्याची मोठी िक्यता त्या दठकाणी 
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असते. िसुऱ्या महायदु्दाच्या काळात यरुोपात हुकूमिाहीचा उिय दकती वेर्गाने झाला हे लिात 
घेतले म्हणजे बरोल र्गो�ीची सत्यता लिात येते. असे हुकूमिहा लोकांच्या हक्कांना संरिण 
िेत नाही. उलट हक्कांची पायमल्ली ते राजरोस करतात. दहटलरने ज्यू लोकांवर केलेले 
अनदन्वत अत्याचार जर्गप्रदसद्दच आहेत. र्ारतीय घटनेतसदु्दा राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात 
काही दवदि� हक्क र�बातल ठरदवण्यात येतात. म्हणून जार्गदतक िांततेच्या वातावरणात हक्क 
उत्कृ� प्रकार ेसंरदिले जाऊ िकतात. 

वरील बाबींचा दवचार करताना हेही लिात ठेवले पादहजे हक्कांसाठी सवभथवाचा त्यार्ग करण्याची 
मानदसक तयारी लोकांनी ठेवली पादहजे दथवत्झलांड,  इंग्लंड येिील लोकांच्या मनाच्या घडणीतच ते 
चैतन्य साठदवलेले आहे.  लोकांची थवातंत्र्यदप्रय वतृ्ती हेच हक्कांचे खर ेसंरिक कवचकंुडल होऊ 
िकते. दड.टॉकदव्हल म्हणतो त्याप्रमाणे काही राष्ट्रे अिी आहेत. की कोणत्याही संकटातून व 
अडचणीतून त्यांनी अदवश्रांतपणे थवातंत्र्याचा पाठपरुावा केला. 

१.६ मानवी हक्क: 

माणूस जन्मताच काही हक्क घेऊन येतो. त्यामळेु मानवी हक्क ही मानवाला नीसर्गभता प्राप्त होत 
असतात असे म्हटले जाते. मानवी हक्क हे आपले जीवन हे सखुाने व आनंििायी जर्गण्याच्या आपल्या 
नैदतक मार्गणीप्रती हे हक्क नैदतक हमी िेण्याचे काम करतात. मानवी हक्कांची संकल्पना ग्रीक व रोमन 
दवचारवंत तसेच दिथती तत्वानात आदण टॉमस अक्वायनससारख्या दवदधज्ञांच्या तसेच सतराव्या 
ितकात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा जनक म्हणून ओळखला रे्गलेल्या हू्यर्गो ग्रोदिअस ह्याच्या व दमल्टन 
आदण लॉक ह्या दवचारवंतांच्या लेखनातूनही ती मांडली रे्गली. इंग्लंडमध्ये १२१५ मध्ये मॅग्ना काटाभ 
संमत झाल्यापासून राज्यसत्तेच्या अदधकारावर बंधने असावीत,  असा दवचार पढेु येऊ लार्गला. 
१६२८ च्या दपदटिन ऑफ राइट्स व १६८९ मधील अदधकारांची सनि दबल ऑफ राइट्स ह्यांतून 
त्यास आणखी थप�पणा लार्ला. अमेररकन थवातंत्र्य (१७७६) आदण अमेररकेतील मूलरू्त 
थवातंत्र्याचा जाहीरनामा (१७९१) ह्यांतही मानवी हक्कांचे रिण हाच प्रमखु हेतू होता. फ्रान्सची 
राज्यिांती आदण त्यानंतर व्यदक्त थवातंत्र्याचा व नार्गररकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा (१७८९),  हाही 
एक महत्त्वाचा टप्पा होता. इंग्लंडमध्ये राजाच्या सत्तेला पूणभपणे काबूत आणून प्रादतदनदधक संथिेचे 
(संसिेचे) सावभर्ौमत्व प्रथिादपत झाले,  हा लोकिाहीचा दवजय होता. त्या सावभर्ौमत्वाचा पररपाक 
म्हणजे कायद्याचे अदधराज्य' थिापन होणे हा होय. फ्रान्समधील िांतीच्या मारे्ग मानवी हक्कांचीच 
पे्ररणा होती. अमेररकन थवातंत्र्याची व संदवधानाचीही तीच पे्ररणा होती. र्ारताच्या संदवधानात अंतरू्भत 
झालेल्या मूलरू्त अदधकारांचीही तीच पे्ररणा होय. रदियन संदवधानातही आदिभक आदण सामादजक 
िोषणापासून व्यक्तीची मकु्तता करण्याचे वचन समादव� आहे परतं ु त्यात िासनाच्या आत्यंदतक 
दनयंत्रणापासून व्यक्तीची मकु्तता करण्याची तरतूि नाही. रदियन संदवधानात दविेष र्र व्यक्तीच्या 
सामादजक व आदिभक हक्कांवर िेण्यात आला आहे. सामादजक व आदिभक हक्क नसले,  तर केवळ 
राजकीय थवातंत्र्याला अिभ उरत नाही,  हे खरचे आहे. परतं ुही िोन्ही प्रकारची थवातंत्र्ये एकमेकांना 
पूरक आहेत. पादिमात्य राष्ट्रांच्या संदवधानांत व्यक्तीचे थवातंत्र्य राजकीय सत्ताधाऱ्यांपासून सरुदित 
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ठेवण्याची योजना होती,  तर सोदव्हएट रदियाच्या १९३६ च्या संदवधानात ही थवातंत्र्ये 
उपर्ोर्गण्यासाठी लार्गणाऱ्या सवभ सदुवधा उपलब्ध करण्यावर र्र होता परतं ुह्या सदुवधा जरी उपलब्ध 
झाल्या,  तरी राजकीय सत्ताधाऱ्यांच्या सत्तेवर मयाभिा घातल्यादिवाय त्यांना प्रत्यिात फारसा अिभ 
नाही. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत जरी प्रत्येक राष्ट्राचे सावभर्ौमत्व मान्य करण्यात येते,  तरी अिा 
सावभर्ौमत्वाला मानवी हक्कांच्या मयाभिा असाव्यात,  हेही मान्य करण्यात आले आहे. एखाद्या राष्ट्राने 
आपल्या नार्गररकांना कसे वार्गवावे,  हा जरी त्या राष्ट्राचा अंतर्गभत प्रश्न असला,  तरी ते राष्ट्र जर 
मानवी हक्कांची पायमल्ली करत असेल,  तर इतर राष्ट्रे हथतिेप करून ती िांबवू िकतात. ह्याचे 
उत्कृ� उिाहरण म्हणजे १८२७ मध्ये इंग्लंड,  फ्रान्स व रदिया ह्यांनी ग्रीक लोकांच्या छळादवरुद्द 
केलेला ऑटोमन साम्राज्यादवरुद्दचा हथतिेप,  ह्याचा पररणाम म्हणून ग्रीसला १८३० मध्ये थवातंत्र्य 
दमळाले. यूरोदपयन राष्ट्रांन दिथती लोकांची कत्तल िांबवण्यासाठी दसररयामध्ये १८६० मध्ये 
हथतिेप केला. ज्यू लोकांच्या संरिणािभ यूरोदपयन राष्ट्रांनी एकोदणसाव्या ितकाच्या िेवटी व 
दवसाव्या ितकाच्या सरुुवातीला दि�ाई केली. नकुतीच अमेररकेने ज्यूंच्या रिणाकरता सोदव्हएट 
यदुनयनकडे रिबिली केली. अिा हथतिेपात नेहमी धोका असतो. कारण हथतिेप करणाऱ्या राष्ट्राला 
आपला हथतिेप न्याय्य आहे असेच वाटते. त्यामळेु मानवतावािी हथतिेपाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याने 
अदधकृतपणे मान्यता दिली नाही. संयकु्त राष्ट्रांच्या सनिेने बळाचा एकतफी उपयोर्ग करण्यावर बंिी 
घातल्यामळेु मानवतावािी हथतिेपाच्या वैधतेब�ल जाथतच संिय दनमाभण झाला आहे. मानवतावािी 
हथतिेप िेवटी राजकीय हेतूने मयाभदित होतो,  हा अनेक दठकाणचा अनरु्व आहे. १९७१ मध्ये ज्या 
वेळी पादकथतानने त्या वेळच्या पूवभ पादकथतानच्या (व नंतरच्या बांर्गला िेिाच्या) लोकांची कत्तल 
केली,  त्यावेळी जर्गाचे लि त्याकडे वेधण्याचा दनष्ट्फळ प्रयत्न केला. िेवटी र्ारत-पादकथतान 
यदु्दानंतरच तो प्रश्न दनकालात दनघाला. मानवी क्कांच्या रिणािभ आंतरराष्ट्रीय करारांचा उपयोर्ग 
नेहमीच करण्यात आला आहे. धादमभक अल्पसंख्यांकांच्या रिणािभ केलेला असा सवाांत प्राचीन करार 
म्हणजे वेथटदफदलयाचा िांतता करार (१६४८) होय. ह्या कराराने जमभनीत रोमन कॅिदलक व प्रॉटेथटंट 
पंिाच्या लोकांना समान वार्गणूक िेण्याचे मान्य झाले. ह्याच काळात अनेक कॅिदलक सरकारांनी 
कॅिदलकांच्या हक्कांचे संरिण करणाऱ्या तरतिुी करारांमध्ये समादव� केल्या. एकोदणसाव्या ितकात 
र्गलुामी न� करणार े करार करण्यात आले. १९२६ मध्ये राष्ट्रसंघाच्या आमसरे्ने आंतरराष्ट्रीय 
र्गलुामदर्गरी करार केला. ह्या करारान्वये प्रत्येक सही करणाऱ्या राष्ट्राने र्गलुामदर्गरीची प्रिा संपूणभपणे 
न� करण्याची जबाबिारी पतकरली. एकोदणसाव्या ितकाच्या िसुऱ्या र्ार्गात यदु्दाबाबत तसेच यदु्दात 
जखमी झालेल्यांबाबतचे दनयम तयार करण्यात आले. ह्या दनयमांचा हेतू िूरतेला आळा घालण्याचा 
होता. ह्यांची सरुुवात १८६४ मध्येच झाली होती पण १९२५ ते १९२९ व िसुऱ्या महायदु्दानंतरच्या 
चार दजनीव्हा कन्व्हेन्िन्सची त्यात मोलाची र्र पडली. िसुऱ्या महायदु्दानंतर दवजेत्या राष्ट्रांनी 
(इंग्लंड,  अमेररका,  फ्रान्स आदण रदिया) जमभन लोकांनी त्यांच्या ताब्यातल्या प्रिेिातील नार्गरी 
जनतेदवरुद्दचे जे र्गनु्हे केले होते,  त्यांच्या चौकिीसाठी एक दविेष न्यायालय थिापन केले.  
हे न्यायालय न्यूरबेर्गभ येिे १९४५ ते १९४६ ह्या काळात कायभरत होते व त्याने िोषी व्यक्तींना दििा 
दिल्या,  ह्या न्यायालयाने ज्या तत्त्वांच्या आधार े आपले दनणभय दिले,  ती तत्त्वे संयकु्त राष्ट्रांच्या 
आमसरे्ने नंतर थवीकारली. संयकु्त राष्ट्रांच्या सनिेमध्येच मानवी हक्कांना प्राधान्य िेण्यात आले 
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आहे. कलम १३ मध्ये संयकु्त राष्ट्राच्या आमसरे्ने मानवी हक्क व मूलरू्त थवातंत्र्य ह्यांच्या 
रिणासाठी सूचना करायच्या आहेत. ह्यादिवाय कलम १,  ५५,  ५६,  ६२,  ६८ व ७६ ह्यांतही 
मानवी हक्कांचा दनिेि आहे. कलम ५५ प्रमाणे राहणीचे मान वाढवणे,  सवाांना रोजर्गार दमळवून िेणे,  
सामादजक व आदिभक दवकास घडवून आणणे ही संयकु्त राष्ट्रांची उद��े आहेत. त्यानसुार १० दडसेंबर 
१९४८  मध्ये मानवी हक्कांचा जाहीरनामा काढण्यात आला. प्रत्येक व्यक्तीला काही मानवी हक्क 
आहेत व त्यांचा संकोच करण्याचा अदधकार सावभर्ौम सत्तेलाही नाही,  हा दवचार ह्या करारामळेु 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता पावला. 

मानवी हक्कांच्या जाहीरमान्यामध्ये एकंिर ३० कलमे आहेत. उिारमतवािी तत्त्वज्ञानाने नार्गरी व 
नैसदर्गभक हक्कांची संकल्पना दिली,  तर माक्सभवािी तत्त्वज्ञानातून आदिभक न्यायाची संकल्पना साकार 
झाली. आदिभक िोषणापासून व्यक्तीची सटुका झाल्यादिवाय त्याच्या राजकीय थवातंत्र्याला अिभ नाही 
आदण राजकीय थवातंत्र्य असल्यादिवाय आदिभक िोषणाला खराखरुा प्रदतबंध करता येत नाही,  ह्या 
िोन्ही दवचारांचे दमश्रम ह्या जाहीरनाम्यात आहे. मानवी हक्कांच्या रिणािभ जे अनेक ठराव करण्यात 
आले आहेत,  त्यांचा हेतू व्यक्तीला आपल्या थवातंत्र्याचे रिण करण्याची िमता िेण्याचा आहे. उिा.,  
राजकीय व नार्गरी हक्काबाबतचा आंतरराष्ट्रीय ठराव,  मानवी हक्कांच्या पायमल्लीबाबतच्या 
तिारींची दनःपिपणे चौकिी करून दनणभय िेणारी सदमती इ. ठरावांनी थिापन केली आहे. तसेच 

आंतरराष्ट्रीय आदिभक,  सामादजक व सांथकृदतक हक्कांच्या ठरावात आदिभक,  सामादजक व 
सांथकृदतक अदधकारांची पूती कतरावयास लार्गणाऱ्या तरतिुी व यंत्रणा आहेत. ह्या ठरावास दकमान 
३५ राष्ट्रांनी अनमुती द्यायला हवी. ती अद्याप आलेली नसल्यामळेु ह्या ठरावाच्या कायभवाहीस अजून 
आररं् झालेला नाही. र्गलुामदर्गरी,  वेठदबर्गार,  वणभरे्ि ह्यांसारख्या व्यवहारांवर बंिी घालणार ेठरावही 
संमत झाले आहेत. जादतसंहारासारख्या ि�ु चालींवरही बंिी घालण्यात आला आहे व त्यांवर कडक 
दििा सांर्गण्यात आल्या आहेत. मानवी हक्कांच्या रिणािभ काही प्रािेदिक थवरूपाचे करारही 
अदथतत्वात आहेत. त्यांपैकी सवाांत महत्त्वाचा करार म्हणजे यूरोपीय मानवी व मूलरू्त थवातंत्र्याच्या 
रिणाचा करार हे होत. ह्या करारांची वैदि�्ये पढुीलप्रमाणे :  

(१)  जार्गदतक मानवी हक्क जाहीरनाम्यात दिलेल्या हक्कांच्या रिणासाठी व त्यांच्यावरील 
आिमणांच्या दवरुद्द पररणामकारक उपाय करणे.  

(२)  मानवी हक्क आयोर्गाची नेमणूक करणे. कुठलाही नार्गररक त्यांच्या िासनादवरुद्द ह्या 
आयोर्गाकडे तिार करू िकतो. आयोर्ग त्यावर चौकिी करून आपला अहवाल प्रदसद्द 
करतो.या आयोर्गाची नेमणूक १९५५ मध्ये झाली. ह्या कराराने मानवी हक्कांबाबतच्या 
तिारींची सोडवणूक करण्याकरता न्यायालयाची थिापना केली आहे. हे न्यायालय यूरोदपयन 
मानवी हक्क न्यायालय ह्या नावाने ओळखले जाते. 

संयकु्त राष्ट्रांमाफभ त िदिण आदफ्रकेतील वणभरे्िावर आधाररत वणभदवद्वेषादवरुद्द खंबीरपणे पाऊले 
टाकली रे्गली आहेत. प्रत्यि वणभरे्ि जरी न� झाला नसला,  तरी त्याबाबतचे जार्गदतक लोकमत जाथत 
प्रर्ावी बनले आहे,  ह्यात िंका नाही. मानवी हक्कांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नाला आंतरराष्ट्रीय 
राजकारणामळेु काही प्रमाणात खीळ बसते हे खर े कारण िेवटी राष्ट्रदहताच्या कसोटीवरच राष्ट्रे 
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आंतरराष्ट्रीय सर्ांतून मतिान करतात आदण काही वेळेला तिाकदित राष्ट्रदहत मानवी हक्कांकडे 
िलुभिही करायला लावते. हे मान्य करूनसदु्दा मानवी हक्कांचे तत्त्वज्ञान प्रर्गती करत आहे,  ही 
वथतदुथिती समाधान िेणारी आहे. र्ारताच्या संदवधानात व्यक्तीचे मूलरू्त हक्क सरुदित ठेवण्यासाठी 
यंत्रणा उर्ी करण्यात आली आहे. र्ारताचे आंतरराष्ट्रीय धोरणही मानवी हक्कांच्या तत्त्वज्ञानािी 
ससंुर्गत असेच आहे. र्ारतीय संदवधानाने समाजातले िबुळे घटक,  द�या व अल्पसंख्य ह्यांच्याबाबत 
दविेष जबाबिारी िासनावर टाकली आहे. मानवी हक्कांची खरीखरुी कायभवाही करायची तर िाररिय्,  
अज्ञान,  दवषमता ह्यांचे उच्चाटन झाले पादहजे. अदवकदसत िेिांच्या दवकासाकररता कुटंुब दनयोजन,  
दििण,  जमीन सधुारणा,  वैद्यकीय मित ह्यांसारख्या कायभिमांना अग्रिम असायला हवा. अिा 
कायभिमांना आज जार्गदतक बकँ आदण जार्गदतक आरोग्य संघटना ह्यांसारख्या संथिांकडून र्रपूर 
उत्तेजन दमळाले आहे. नदजकच्या र्दवष्ट्यात ह्या िेिांच्या दवकासाला सदिय सहाय्य इतर श्रीमंत 
आदण दवकदसत राष्ट्रे िेतील,  तरच मानवी हक्कांचे तत्त्वज्ञान खऱ्याअिाभने साकार होईल.  

नैसस्र्गाक मानवी हक्क स्सद्धातं 

नैसदर्गभक मानवी दसद्दांत मानवी हक्कांचे समाजपूणभ अवथिेत अदथत मान्य करतो. मानवी हक्क बाजूचे 
व समाजाच्या दवरोधात असले तरी मानवी हक्कांचे अदथतत्व थवतंत्र असते. या नैसदर्गभक हक्क दसद्दांत 
प्राधान्य िेतो.   

साधारणतः नैसदर्गभक हक्क दसद्दांतात पढुील तीन तत्त्व प्रमखु मानली जातात.  

अ)  मानवी हक्कानंा मान्यता 
 मानवी जरी थवयंरू् त्याची जाणीव मानवी हे समाजव्यवथिेतून जसे बाहेर काढले जात 

त्याप्रमाणेच ते समाजाकडून व्यक्तींना प्रिानही जात नाहीत. मानवी हक्क हे थवार्ादवकरीत्या 
व्यक्तीच्या व्यदक्तमत्वाचा अदवर्ाज्य र्ार्ग असल्याने राज्य त्यास संमत यादृ�ीने मानवी 
र्ावनांमधून नैसदर्गभक हक्क आकाराला येतात व त्यास संमती दमळते. 

ब)  अध्ये,  स्वाभास्वक नैसस्र्गाक स्वरूप 
 मानवी हथतांतररत होत नाहीत अिाभने अध्ये ते थवर्ावाचा अदवर्ाज्य र्ार्ग असल्याने त्यांना 

थवार्ादवक मानले जाते. संिर्ाभत जॉकीज असे दवधान केले की,  'मनषु्ट्य नैसदर्गभकदृ�्या हक्क 
करतात,  कारण थवयंपूणभ,  थवतःचा मालक थवतःच्या दियेचा असतो. थवतःच धारण केलेल्या 
हक्कांचा आिरही करू िकतो.' 

 क)  समानतेचे तत्त्व 
 सवभ मानव समान आहेत हा मानवी हक्कांचा पायारू्त हक्क दसद्दांताचाही पाया आहे. 

कोणत्याही रे्िावरून हक्कांत केला जाऊ नये हा यामार्गील मूलरू्त दवचार आहे. म्हणूनच 
बनाभडभ यासंिर्ाभत म्हणतात की,  'मानवी हे असे त्याच्या सर्गणुांच्या वैदि�्यांमळेु प्राप्त झाले 
आहेत. मानवात दनदितपणे व सावभर्ौदमकपणे मानवता आहे,  वाथतवता आहे.'  
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अध्या् १: हक्क अर्थ,  व्याख्या,  हक्कयाचे सिदयाांत नयागरी,  रयाज्की्,  ियामयासज्क,आसर्थ्क आसि ियाांस्ककृ सत्क व मयानवी हक्क

i)  कायदेिीर स्सद्धातं: 
 हक्क दनदमभती आहे म्हणून हक्क कायिेिीर हक्क दसद्दांताचे जेरमेी बेंिॉम दृ�ीने हक्कांची 

मांडणी केली.  कायिेिीर हक्क 

 मानवी हक्क आदण र्ारत : 
 दसद्दांतानसुार मानवी हक्कांच्या केवळ मान्यतेपेिा त्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न अदधक 

महत्त्वाचा आहे. लोकिाही िासनव्यवथिा असणाऱ्या िेिांमध्ये सदु्दा हक्काच्या 
अंमलबजावणीदिवाय खऱ्या अिाभने हक्क ही संकल्पना प्रत्यिात येऊ िकत नाही. यादृ�ीने 
कायिेिीर हक्क दसद्दांतसदु्दा हक्कांची दनदमभती व अंमलबजावणी ही कायद्यामाफभ त झाली 
पादहजे या तत्त्वाचा आग्रह धरतो.  

ii)  हक्काचंा ऐस्तहास्सक स्सद्धातं: 
 ऐदतहादसक प्रदियेतून हक्कांची दनदमभती झाली हे ऐदतहादसक हक्क दसद्दांताचे महत्त्वाचे सूत्र 

आहे. प्रिा म्हणजे प्राचीन कायिा हा या दसद्दांताचा आधार आहे. ररश्टे डी. जी यासंिर्ाभत 
असे मत मांडतात की,  लोक त्यांना जे अदधकार पादहजे,  अिी अपेिा करतात,  ते त्यांच्या 
अनेक वषाांपासून पररपाटात जीवनात होते म्हणूनच असतात. या पद्दतीने ऐदतहादसक 
प्रदियेतून आकाराला आलेल्या हक्कात रथत्याचा हक्क,  दिवाबत्तीचा हक्क,  थवच्छ हवेचा 
हक्क,  यासारख्या हक्कांचा समावेि होतो. दब्रटनमधील नार्गररकांना जे अदधकार दमळाले 
आहेत त्यातील बहुतांि अदधकार हे अिा ऐदतहादसक प्रदियेतूनच आले आहेत. संकेत व 
प्रिांमधून ते दवकदसत झाले आहेत. 

 हक्कांच्या या ऐदतहादसक दसद्दांतावर काही मयाभिाही येतात. हक्कांचा उर्गम हा प्रिांमधून दकंवा 
ऐदतहादसक प्रदियेतून झाला हे ऐदतहादसक हक्क दसद्दांताचे दवधान अधभसत्य मानावे लारे्गल. 
र्गलुामदर्गरी,  अथपशृ्यता यासारख्या अमानषु प्रिा या ऐदतहादसक प्रदियेचाच एक र्ार्ग होत्या. 
म्हणून त्यांना हक्कांचा िजाभ िेणे चकुीचे ठरले. त्यामळेु सवभ हक्कांची मूळ प्रिेत िोधण्याची 
ऐदतहादसक ह दसद्दांताची खोड मान्य होण्यासारखी नाही. 

iii)  हक्काचा सामास्जक कल्याण स्सद्धातं : 
 हक्काचा सामादजक कल्याण दसद्दांत मांडणार ेदसद्दांतकते असे मानतात की,  कायिा,  प्रिा 

आदण नैसदर्गभक अदधकार हे सामादजक थवदहतवािाच्या दकंवा उपयकु्तवािाच्या अटीत 
र्गरुफटलेले आहेत. त्यांच्या मते आनंि दकंवा सखुर्ावना हा सामादजक मोजमापाचा आधार 
असला पादहजे व त्या आधारानेच सामादजक कल्याणासंबंधीच्या हक्काचा दनणभय घेतला रे्गला 
पादहजे. म्हणजेच सामादजक कल्याणाची उपयोदर्गता कारणांच्या आदण अनरु्वांच्या आधार े
दनधाभररत झाली पादहजे. यादृ�ीने हक्काचा सामादजक कल्याण दसद्दांत अनेक मानवी 
हक्कांच्या दवकासात महत्वाची रू्दमका पार पाडतो,  परतं ु या दसद्दांतावर काही मयाभिाही 
थप�पणे दिसतात. रोनाल्ड द्वॉरदकन यांनी या दसद्दांताची मयाभिा थप� करताना असे म्हटले 
होते की,  हक्काचा सामादजक कल्याण दसद्दांत हा समाजाने कोणते सामादजक ध्येय सा करावे 
यावर र्र िेतो. तो व्यक्तींच्या हक्कांवर र्र िेत नाही. सामादजक कल्यान दसद्दांताची िसुरी 
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राजकीय सिदाांत - २ 

मयाभिा म्हणजे या दसद्दांताद्वार ेसामान्य सामूदहक ध्येयाचा पाठलार्ग करण्यासाठी जे उपाय 
सांर्गण्यात आले आहेत त्यातून व्यक्तींच्या हक्कांचे उल्लंघन होण्याची िक्यताच अदधक आहे. 

iv)  हक्काचंा आदिावादी स्सद्धातं: 
 हक्कांचा आििभवािी दसद्दांत हा हक्कांचा व्यदक्तमत्व दसद्दांत या नावानेही ओळखला जातो. 

या दसद्दांतात साधारणतः 'मानवाचा आत्मदवकास' या संकल्पनेवर मखु्य र्र िेण्यात येतो. 
त्यामळेुच आििभवािी दसद्दांतकते मानवाचा सवभशे्रष्ट हक्क म्हणून व्यदक्तमत्वाच्या हक्कास 
प्रथततु करतात. या हक्कास ते दनरकुंिताही बहाल करतात.  इतर सवभ हक्कांची दनदमभती याच 
हक्कातून झाल्याचेही ते मानतात. या दसद्दांताच्या थप�ीकरणासाठी असे म्हटले जाते की,  
'मला जीवन जर्गण्याचा हक्क आहे तो माझ्यातील िमतेचा संपूणभ दवकास व्हावा यासाठी 
त्यामळेुच समाज मला जीवन संपदवण्याचा दकंवा आत्महत्या करण्याचा हक्क बहाल करीत 
नाही हक्कांच्या आििभवािी दसद्दांतातही अभ्यासकांना काही मयाभिा दिसतात. त्यातील 
पदहली मयाभिा म्हणजे व्यदक्तमत्व ही आत्मदनष्ट कल्पना असून त्यासाठी वथतदुनष्ट मापिडं 
लावणे कठीण असते. िसुरा आिेप असा घेतला जातो की,  'सामादजक चांर्गलुपणा व वैयदक्तक 
चांर्गलुपणा यात संघषभ उद्भवला तर हा दसद्दांत वैयदक्तक चांर्गलुपणा मान्य करण्याचा आग्रह 
धरतो. ही बाब एकंिरीत सामादजक कल्याणाच्या दवरोधात जाणारी वाटते.  

v)  हक्काचंा माक्सावादी स्सद्धातं: 
 हक्कांची माक्सभवािी मीमांसा ही हक्क संकल्पनेचा अभ्यास करताना महत्त्वाची मानली जाते. 

माक्सभवािी दसद्दांतकत्याांच्या मते ज्या समाजात र्ांडलिहांकडे उत्पािन साधनांच्या 
मालकीचा एकादधकार असतो तो समाज केवळ 'मध्यमवर्गीय मोहजाल' असते कायिा,  न्याय,  
लोकिाही,  थवातंत्र्य,  नैदतकता,  यांसारख्या कल्पना या मोठ्या प्रमाणात काल्पदनक 
थतरावरच चदचभल्या जातात वाथतवतः त्या र्ौदतक पररदथिती आदण लोकांच्या सामादजक 
वथतदुथितीतून दनधाभररत होत असतात. मानवी जीवनाच्या या र्ौदतक पररदथितीत बिल 
झाला की,  या कल्पनांच्या आियातही बिल होत असतात. माक्सभवािी हक्क दसद्दांतात 
हक्कांची अंमलबजावणी ही राज्याने व समाजाने आपली कतभव्य पूणभ केली तरच होऊ िकते 
यावर दवर्श्ास दिसतो. त्यासाठी ते व्यक्ती दतच्या िमतेचा पूणभपणे वापर करते का? थवतःच्या 
र्गरजा पूणभ करते का? यासंबंधीच्या कायभिमतांना प्राधान्य िेते. यादृ�ीने साम्यवािी 
समाजरचना मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी आििभ व्यवथिा असल्याचे ते सांर्गतात 
ज्या व्यवथिेचे सार 'प्रत्येकाकडून त्याच्या कुवतीप्रमाणे व प्रत्येकाला त्याच्या र्गरजेप्रमाणे या 
तत्त्वात आहे. माक्सभवािी व्यवहारात मात्र मानवी हक्कांची सावभदत्रकरीत्या र्गळचेपी करतात हा 
अनरु्व आहे.  

मानवी हक्क आिुस्नक दृस्�कोन : 

 आधदुनक काळात मानवी हक्क संकल्पनेकडे व्यापक दृद�कोनातून पादहले जाते. प्रामखु्याने जेरोमी 
जे िेथटकँ यांची मांडणी यासंिर्ाभत महत्त्वाची मानली जाते. त्यांनी आधदुनक दृद�कोनातून मानवी 
हक्कांचे मांडलेले काही प्रमखु पैलू पढुीलप्रमाणे मांडता येतील.  



27

अध्या् १: हक्क अर्थ,  व्याख्या,  हक्कयाचे सिदयाांत नयागरी,  रयाज्की्,  ियामयासज्क,आसर्थ्क आसि ियाांस्ककृ सत्क व मयानवी हक्क

i)  नैसस्र्गाक हक्कावंर आिाररत मानवी हक्क: 
 नैसदर्गभक हक्क दसद्दांताच्या माध्यमातून आधदुनक दृ�ीने मानवी हक्कांचे दवशे्लषण करणार े

तत्ववेत्ते प्रामखु्याने यासाठी र्गणुवत्तात्मक नैसदर्गभक हक्क' ही संकल्पना मांडतात िसुऱ्या 
महायदु्दानंतर नैसदर्गभक हक्क दसद्दांताचे यादृ�ीने पनुरुज्जीवन करण्यात आले. इमॅन्यअुल कांत 
यांनी त्यांच्या पायारू्त दसद्दांतात नीतीिा�ाला हक्कांच्यासंिर्ाभत महत्त्व दिले होते. 
त्यानंतरच्या काळात नैदतक तत्त्वज्ञान दसद्दांतकारांनी या दसद्दांताची मोठ्या प्रमाणात मांडणी 
व पाठपरुावा केला. यादृ�ीने आधदुनक हक्काचे समिभक सहमती व्यक्त करतात की,  फक्त 
प्रत्यिवािी कायिेिीर व्यवथिा ही मूल्यांच्या कायाभद्वार ेपररणामकारक कायिेिीर व्यवथिा 
म्हणून कायभ करू िकते. आधदुनक दृद�कोनातून मानवी हक्कांची मांडणी करणार ेकाम पादहजे' 
यापेिा 'काम आहे' या तत्त्वाला अदधक प्राधान्य िेताना दिसतात. 

ii)  उपयोस्र्गता मूल्यावंर आिाररत हक्क: 
 उपयकु्ततावाि ही आधदुनक राजकीय दवशे्लषणातील महत्त्वाची कल्पना होय. जेरमेी बेंिॉम यांनी 

िःुख आदण आनंि या िोन पे्ररणांना मानवी जीवनातील मध्यवती पे्ररणा मानून त्याआधार े
प्रत्येक बाबीचे मूल्यमापन करण्याचे तंत्र दवकदसत त्यांनी प्रामखु्याने कायद्याच्या अंमलबजावणी 
व अनसुरण्यामार्गील उपयकु्त तत्त्वाचा अभ्यास मांडला मानवी हक्कांनाही उपयोदर्गतेच्या तत्त्वात 
उपयोदर्गता या मानवी हक्कांचे मूल्य समजून त्याद्वार ेमानवी हक्कांचे दवशे्लष केले पादहजे हा 
यामारे्ग मखु्य दवचार आहे. उपयोदर्गतेच्या आधार े मानवी दवशे्लषण करणार े 'समानता,  
सखुासीनता,  थवातंत्र्य,  मानसन्मान,  प्रदतष्टा,  यासार मानवी मूल्यांचा मानवी वतभनािी संबंध 
असून ज्या मूल्यांमध्ये उपयोदर्गता त्याच मूल्यांचे हक्कांमध्ये रूपांतर होते, ' असे सूत्र मांडतात. 
एकंिरीत मान हक्काचा मूलाधार हा त्या मूल्यांची उपयोदर्गताच असला पादहजे,  हा 
उपयोदर्गतावािी दृद�कोनाचा आग्रह आहे.  

iii)  न्यायावर आिाररत हक्क: 
 जॉन रॉल्स यांनी यादृ�ीने प्रामखु्याने महत्त्वाचे योर्गिान दिले आहे. त्यांच्या मते 'मानवी हक्क 

म्हणजे न्यायाचा िेवट होय.' म्हणून मानवी हक्कांच्या आकलनात न्यायाची रू्दमका अत्यंत 
महत्त्वाची ठरते. यादृ�ीने न्यायाचा दवचार प्रथततु करताना जॉन रॉल्स असे म्हणतात की,  
'सामादजक संथिांचा सद्गणु म्हणजे न्याय होय' न्याय तत्त्वावर थवातंत्र्य,  समता ही मूल्य 
ज्याप्रमाणे उर्ी राहतात त्याप्रमाणेच मानवी हक्कांचा आिय ही न्याय तत्वादिवाय खऱ्या 
अिाभने सजीव होऊ िकत नाही ही यामर्गील दवचारधारा आहे.  

iv)  प्रस्तष्टवेर आिाररत हक्कः 
 प्रदतष्टा हे मूल्य मानवी वतभनाला प्रर्ादवत करण्याची िमता बाळरू्गन असते. िैनंदिन 

व्यवहारातही व्यक्तींनी इतर व्यक्तींिी व्यवहार करताना आपली व िसुऱ्याची प्रदतष्टा जपणे 
अत्यावश्यक असते. यादृ�ीने मानवी संबंध व मानवी हक्क यांचे दनयमन करण्यात प्रदतष्टा हा 
घटक महत्त्वाची रू्दमका पार पाडते हे या दसद्दांताचे मध्यवती सूत्र आहे. ज्या मानवी हक्कांचे 



28

राजकीय सिदाांत - २ 

दनयमन प्रदतषे्टच्या माध्यमातून होते,  त्यात प्रामखु्याने थवातंत्र्य,  समता,  थवायत्तता 
यासारख्या मूलरू्त हक्कांचा समावेि होतो.  कायद्यासमोर सवभ व्यक्ती समान असतात' हे मूल्य 
या प्रदतषे्टवर आधाररत हक्क संकल्पनेच्या मळुािी आहे या दृद�कोनाच्या समिभकांच्या मते 
प्रदतष्टा या मूल्याचे रिण म्हणजे मानवी हक्कांचे रिण करणे होय.  

समानतेवर आिाररत हक्क: 
समानतेवर आधाररत हक्क दृ�ीकोन हा समानतेला मानवी हक्कांचा अंर्गरू्त घटक मानतो. समतेच्या 
कल्पनेदिवाय हक्कांचा दवचार पूणभत्वास जाऊ िकत नाही,  अिी मांडणी ते करतात. अर्गिी प्राचीन 
काळापासून अवाभचीन काळापयांतच्या मानवी संघषाभचे कारण समानतेची मार्गणीच होती हे सोिाहरण 
ते सांर्गतात समातेर आधाररत न्याय्य हक्क सवभसामान्यपणे सवभ लोकांना एकाच वर्गाभत समादव� 
करण्याचा आग्रह धरतात. मानवी हक्क जाहीरनामा व दवदवध राष्ट्रांच्या राज्य घटनेतही समानतेवर 
आधाररत मानवी हक्कांचीच मांडणी करण्यात आली आहे. समानतेचा मानवीहक्क आज जवळजवळ 
सवभ राष्ट्रांनी थवीकारला असला तरी दवदवध सदुवधांचा व संसाधनांचा वापर पाहता अिा पद्दतीची 
समानता प्रत्यिात येण्यास अजूनही बराच पल्ला र्गाठावा लार्गणार आहे. 

एकंिरीत मानवी हक्क ही संकल्पना प्राचीन काळापासून अदथतत्वात असली तरी आंतरराष्ट्रीय 
पातळीवर मानवी हक्कांची जाणीव संयकु्त राष्ट्रांच्या पढुाकारानेच अदधक तीव्र झाल्याचे थप� होते. 
दहटलरने ज्यूंची घडवून आणलेली कत्तल,  िोन महायदु्दांमध्ये जार्गदतक समिुायाने अनरु्वलेला 
र्यकारी अमानषु दवध्वंस,  फ्रैं कदलन रुझवेल्ट यांनी केलेली चार थवातंत्र्यांची घोषणा,  यासारख्या 
असंख्य घटकांनी मानवी हक्काप्रती अदधक उत्तरिायी होण्याची र्ावना जार्गदतक मानवी समिुायात 
दवकदसत होत रे्गली ती आजही दवकदसत होत आहे. मानवी हक्क संकल्पनेचा अिभ,  थवरूप,  दवकास 
व वर्गीकरण यादृ�ीने अभ्यासणे प्रत्येकासाठी आवश्यक ठरते. यादिवाय १९५५ च्या कायद्यान्वये 
नार्गररकत्वाबाबत चौकिी सदमती इत्यािीच्याही तरतिुी करण्यात आल्या आहेत.  

समारोप: 

हक्क हे व्यदक्तर्गत दहताचेच साधन नसून सामादजक कल्याणाचे ते एक माध्यम आहे. मानवी हक्क हे 
मूलरू्त हक्कांप्रमाणे अत्यंत महत्वाचे,  पदवत्र,  सनातन व अलौदकक थवरूपाचे असतात. मानवी हक्क 
हे सवभ नार्गररकांसाठी व्यक्ती म्हणून थवार्ादवक थवरूपाचे असतात. प्राचीन काळी मानवी हक्कांच्या 
संकल्पनेची जाणीव जनतेत नव्हती व कायिेिीर दृ�ीने दवचार करता मानवाला तसे कोणतेच हक्क 
सरकारतफे दिले रे्गले नव्हते. मानवी हक्कांची िसुऱ्या महायधु्िानंतर तीव्रतेने जाणीव झाली. 
जमभनीतील नदझने ज्युंची केलेली दनघणृ हत्या अमेररकेने दहरोदिमा व नार्गासाकीवर टाकलेले अणबुाबँ 
यात अनेक दनरपराध व्यक्तींचा बळी रे्गला. या घटनेनंतर संपूणभ जर्गातील नेते अंतमुभख झाले व 
पररणामत: १९४८ साली 'मानवी हक्काच्या सावभर्ौदमक जाहीरनामा प्रदसद्द झाला य मानवी 
हक्कांच्या रिणाच्यादृ�ीने पदहले पाऊल टाकले. मानवी हक्कांचे ऐदतहादसक समालोचन पाहता 
मानवी हक्कांचे दविेष कायिे व दनयम,  मानवी हक्कांचा उिय,  दवकास तसेच डॉ. उमेि चन्ि यांनी 
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प्राचीन,  मध्ययरु्गीन व आधदुनक कालखंडातील मानवी हक्काच्या पररदथितीवर चचाभ केली. तसेच 
मानवी हक्काच्या अध्ययनाच्या िोन दृद�कोनावर सदवथतर चचाभ केली. सवभसाधारणपणे या घटकात 
आपण मानवी हक्कांचा अिभ,  ऐदतहादसक दवकास व त्याबाबतच्या संध्िांदतक दृद�कोनावर थप�ीकरण 
दिलेले आहे 

१.९. आपण काय स्िकलो ?  

१) हक्क म्हणजे काय ?  

२) राजकीय,  आदिभक आदण सांथकृदतक हक्कामध्ये काय फरक आहे ? 

३) नैसदर्गभक हाकाचे प्राकार कोणते ? 

४) जर्गण्याचा हक्क म्हणजे काय ? 

५) दििणाचा हक्क म्हणजे काय ? 

६) थवातंत्र्याचा हक्क म्हणजे काय ?  

७) हक्काची ऐदतहादसक पार्श्भरू्मी थप� करा.  

८) मानवी हक्क म्हणजे काय ?  

९) समतेचा हक्क थप� करा.  

१०) हक्काच्या मयाभिा थप� करा.   

११) हक्क संरदित ठेवण्याच्या पद्दती थप� करा ?  

१२) हक्कच्या मार्गाभतील अडिळे कोणते ?  

१३) घटनात्मक हक्क आदण नैसदर्गभक हक्क यातील फरक थप� करा.  

१४) मानवाच्या सवाांर्गीण दवकासातील हक्काचे महत्व थप� करा.  

१५) राजकीय हक्कामध्ये कोणकोणत्या हकांचा समावेि होतो ?  

१६) हक्काची वैदि�्ये थप� करा.  

१७) नार्गरी हकांमध्ये कोणकोणत्या हक्कांचा समावेि होतो ?  

१८) हक्काचा ऐदतहादसक दसद्दान थप� करा.   

१९) हक्कांचा माक्सभवािी दसद्दांत थप� करा. 

सदंभा सूची: 

१) ज. रा. दिंिे,  राजकीय संकल्पना दसद्दांत आदण संकल्पना २) डॉ.र्ा.ल.र्ोले,  राजकीय दसद्दांत 
आदण दवशे्लषण ३) डॉ.िैलेन्ि िेवळाणकर,  राज्यिा�ातील मलुरू्त संकल्पना ४) प्रा.सधुाकर 
कुलकणी,  राजकीय दसद्दांत,  अरुणा प्रकािन,  लातूर ५) डॉ.श्रीराम ऐरण कर,   राजकीय दसद्दांत,  
श्री साईनाि प्रकािन, नार्गपूर ६) प्रा.अिोक नाईकवाडे,  राज्य व राजकीय व्यवथिा, दवद्या बकु्स 
पदब्लकेिन.औररं्गाबाि ७) प्रा.दकसन चोपडे,  राजकीय दसद्दांताची तत्वे,  दवद्या बकु्स 
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पदब्लकेिन.औररं्गाबाि ८) डॉ.र्र्गवान लोखंडे,  मानवी हक्क आदण र्ारत, िवुाभ एजन्सी, पणुे, २०१८ 
९) र्ा.ल.र्ोळे,  राजकीय दसद्दांत आदण दवशे्लषण, दपंपळापरु ेपदब्लकेिन, नार्गपूर १०) कुलकणी 
पी.के., मानवी हक्क आदण सामादजक न्याय, डायमंड पदब्लकेिन, पणुे, २०१३ ११) 
डॉ.वा.र्ा.पाटील, राजकीय दसद्दांत, प्रिांत पदब्लकेिन १२) डॉ.मंरे्गि कडू,  राजकीय दसद्दांत,  
दहमालया पदब्लदिंर्ग हाउस,  १३) प्रा.अिोक चौसाळकर,  ि यदुनक अकािमी, पणुे 

१४) Allan Gewirth,  "Why There Are Human Rights",  (१९८५) 

१५) Douglas Husak,  "Why There Are No Human Rights",  (१९८४) 

१६) John O'Manique,  "Universal and Inalienable Human Rights: A Search for 

Foundations",  (१९९०) 
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अध्या् २ : समतया (Equality)

घटक २   

२    
समता (Equality) 

 घटक रचना  

२.० घटक ांची उद्दि�े 
२.१ प्रस्त वन  
२.२ द्दवषय द्दववेचन 
२.३ समतेवर आध ररत स्पध ा (contestations on equality) 
२.४ उपच र ची समत  द्दवरुद्ध सम न म्हणून उपच र  
 (equality of treatment vs treatment as equals) 
२.५ सांस धन ांची सम नत  आद्दण पररणती (Equality of resources and outcome) 
२.६ स र ांश 
२.७ सांदर्ा सूची 

२.० उद्दिष्ट े

य  घटक च  अभ्य स केल्य नांतर  

१) 'समत  य  सांकल्पनेच /सांजे्ञच  अर्ा स ांगत  येईल  

२) 'समत  य  सांकल्पनेये द्दवद्दर्न्न प्रक र स्प� करत  येतील. त्य  आध र ेसमतेचे स्वरूप स्प� 
करत  येईल.  

३) व्यक्तील  आपल्य  गणु आद्दण क्षमत ांचे कौशल्य द खद्दवण्य स ठी स्पधेमध्ये उतर वे ल गते.  ही 
स्पध ा समतेवर आध ररत व्ह वी य स ठी सम ज व र ज्य ची क य रू्द्दमक  अस वी य चे 
स्प�ीकरण करत  येईल.  

४) सम ज तील अन्य यक रक द्दवषमत  दूर करण्य स ठी क ही वैध द्दनक उपच र केले ज त त. य  
उपच र पद्धतीतून जी द्दवषमतेची व गणूक द्ददली ज ते त्य तून समतेच्य  उपच र सांदर् ात प्रश्न 
द्दनम ाण होत त. त्य  प्रश्न ांचे स दरीकरण करत  येईल.  

५) सांस धन ांची सम नत  प्रस्र् द्दपत करण ऱ्य  द्दवद्दवध पद्धती आहे, समत  प्रस्र् द्दपत करण्य त य  
पद्धतींची रू्द्दमक  व तीच्य  मय ाद  मय द  स्प� करत  येईल. 
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२.१) प्रस्तावना 

समत  लोकश ही व्यवस्रे्तील महत्व चे आध ररू्त तत्व आहे.  समतेचे तत्व प्र चीन क ळ प सून 
अद्दस्तत्व त असलेले द्ददसते.  प्र चीन ग्रीक नगर र ज्य तही समतेचे तत्व ज्ञ त होते.  वगा- ज त,  वांश, 
द्दलांग, र् ष  अशी कोणतीही रे्द रखे  न म नत  बदु्ध मह वीर य ांनी अध्य त्म ची द र ेसव ांस ठी सम न 
रीतीने खलुी आहेत असे स ांगून प्र चीन र् रत त अध्य त्म च्य  ब बतीतच नव्हे तर क ही अांशी सम ज 
क् ांती घडवून आणली होती.  देश त गलु म सोडून नगर र ज्य तील सवा न गररक सम न आहेत,  असे 
तत्व म न्य व प्रस्र् द्दपत झ ले होते. य वरून प्र चीन क ळ त समतेच्य  तत्त्व च  द्दवच र म न्य जरी 
केलेल  द्ददसत असल  तरी त्य ची व्य प्ती ही मय ाद्ददत होती हे म न्य कर वे ल गते.  समत  ही सांकल्पन  
आधदु्दनक व व्य पक अर् ाने  र ज्यश स्त्र त आली ती १८  व्य  शतक प सून.  अमेररकन 
र ज्यक् ांतीनांतर अमेररकेतील न गररक ांनी १७७६ स ली क ढलेल्य  स्व तांत्र्य च्य  ज हीरन म्य त ‘ 
समत ’  य  तत्त्व ल  म न्यत  द्ददली.  तसेच १७८९ मध्ये फ्र न्समधील क् ांद्दतक रक ांनी म नवी हक्क च  
ज हीरन म  प्रद्दसद्ध केल .  य त ‘ सवा म णसे जन्मतः स्वतांत्र व सम न असत त’  असे घोद्दषत केले 
होते.  य  दोन्ही क् ांतीचे पडस द जगर्र उमटले.  त्य तून समतेच्य  हक्क स ठी सांघष ाल  सवात्र 
च लन  द्दमळ ली.  

2.2 ववषय वववेचन 

समता या सकंल्पनेचा अर्थ व व्याख्या:- 

 समत  ही सांकल्पन  स्व तांत्र्य य  सांकल्पने प्रम णेच आशय च्य  ब बतीत सांद्ददग्ध आहे.  र ज्य तील 
सवा लोक कोणत ही प्रक रच  रे्दर् व न करत  द्दवधी द्दनयम च्य  दृ�ीने सम न असणे य ल  आपण 
समत  असे म्हणतो.  द्दवधी द्दनयम ांच्य  ब बतीत समते बरोबरच  स म द्दजक, आद्दर्ाक, न गरी व 
र जकीय य  सवाच के्षत्र त समत  आपल्य ल  अपेद्दक्षत असते.  त्य मळेु समत  य  सांकल्पनेकडे 
प हण्य च  द्दर्न्नद्दर्न्न दृ�ीकोन तय र होतो.  म क्साव दी आद्दर्ाक समतेवर अद्दधक जोर देत त तर, 
आांबेडकरव दी स म द्दजक समतेवर आद्दण उद रमतव दी न गरी व र जकीय समतेवर अद्दधक जोर 
देत त.  अनेक ांच  समस्येकडे प हण्य च  दृद्द�कोन र् वद्दनक व स म द्दजक व स्तव प सून ल ांब ज ण र  
असतो. “ म णसे द्दनसगातः सम न असत त, ती सम ज म्हणनु जन्म ल  आलेली असत त”  अशी 
द्दवध ने अश  दृ�ीकोन चे  द्योतक  असत त.  य तून समतेच्य  अर् ाचे क हीच स्प�ीकरण द्दमळत 
न ही.  उलट अर्ा द्दवपय ास होण्य ची मोठी शक्यत  असते क रण सम ज मध्ये वस्तदु्दस्र्ती जेव्ह  
आपण प हतो तेव्ह , द्दनसगातः म णसे श रीररक बौद्दद्धक क्षमत ांच्य  दृ�ीने कम लीची द्दवषम असत त. 
‘सव ांरू्ती परमेश् वर’  द्दकां व  सवा म णसे एक च ईश्वर ची लेकरां आहेत, अश  यदु्दक्तव द तून अध्य त्म ची 
दरव जे र्लेही सम नतेने सव ांस ठी खलुी आहेत असे म्हणत  येईल.  पण व स्तवत:  अस  यदु्दक्तव द 
म ांडण ऱ्य  सम ज तच आपल्य ल  ज ती, वांश, द्दलांग य  आध र वर रे्दर् व केल  ज तो, नव्हे अन्य य 
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अत्य च र ची श से्त्र रचली ज त त.  त्य मळेु अश  र् बड्य  व र् वद्दववश द्दववेचन तून समत  य  
सांकल्पनेच  सांमती बिलच  खर खरु  आशय व्यक्त होत न ही.  

 समत  य  सांकल्पनेच्य  अनेक द्दवच रवांत ांनी व्य ख्य  केलेल्य  आहेत.  य  व्य ख्य तून स्प� होण र  
समतेच  अर्ा समजून घेण्य पूवी आपण हे लक्ष त घेतले प हीजे की आधदु्दनक लोकश ही र जकीय 
व्यवस्रे्त आद्दण आधदु्दनक सम ज जीवन त समतेचे महत्त्व अनन्यस ध रण आहे.  हीच ब ब लक्ष त 
घेऊन र् रतीय सांद्दवध न ने आपल्य  न गररक ांन  मूलरू्त हक्क देत न  प्र ध न्य ने समतेच्य  हक्क च  
द्दवच र केल  आहे.  र् रतीय सांद्दवध न च्य  प्रस्त वनेत ‘ दज ा आद्दण सांधीची सम नत ’ अस  उल्लेख 
आहे.  म णस म णस तील कृद्दत्रम रे्द द्दनम ाण करण ऱ्य  सवा द्दवशेष अद्दधक र ांचे सम ज जीवन तून 
उच्च टन झ ले प द्दहजे आसमती च  पद्दहल  अर्ा असतो.  तसेच प्रत्येक व्यक्तील  आपल्य  
व्यद्दक्तत्व च  द्दवक स करण्य स ठी सम न सांधी उपलब्ध असेल.  धमा, ज त, द्दलांग, र् ष , प्रदेश, वांश 
असे कोणतेही क रण व्यक्तीच्य  द्दवक स च्य  आड येण र न ही.  सम ज त श्रीमांत-गरीब य तील 
आद्दर्ाक द्दवषमत , स्त्री-परुुष अशी लैंद्दगक द्दवषमत  उच्च-द्दनच्च ज तीतील स म द्दजक द्दवषमत  एक  
मय ादेपेक्ष  ज स्त असल्य स समतेल  म रक ठरते.  सम ज तील द्दवषमत  सम ज तील कोणत्य ही 
व्यक्तीच्य  व्यद्दक्तमत्व द्दवक स च्य  आड येण र न ही, प्रत्येक व्यक्तील  व्यद्दक्तत्व च  द्दवक स ची सम न 
सांधी उपलब्ध असेल,  ह  समतेच  दसुर  अर्ा आहे.  

 द्दवषमतेच्य  द्दवषवकृ्ष ल  प्रत्येक सम ज त धमा, सांस्कृती, सम ज परांपर , च लीरीती, इ.  द्व र ेखतप णी 
घ तले ज ते.  त्य मळेु हज रो वषा ही अन्य यक रक द्दवषमत  सम ज त मूळ धरून असते, नव्हे द्दतचे 
उद त्तीकरण केले ज ते.  त्य मळेु अशी द्दवषमत  एक एकी न� होऊन सव ांन  व्यद्दक्तत्व द्दवक स ची 
सम न सांधी द्दनम ाण होईल, अशी पररद्दस्र्ती सहज द्दनम ाण होण र न ही.  त्य स ठी सम ज प्रबोधन  
बरोबर सम ज त अश  अन्य यक रक द्दवषमतेल  बळी ठरलेल्य  वांद्दचत, दबुाल वग ाल  क यद्य चे सांरक्षण 
देण्य बरोबरच य  वग ाल  मखु्य प्रव ह त आणण्य स ठी क ही सांद्दवध द्दनक- वैध द्दनक उप योजन  करणे 
आवश्यक असते.  उद .  र् रत त द्ददले ज ण र ेआरक्षण, अमेररकेत कृष्णवणीय ांन  मखु्य प्रव ह त 
आणण्य स ठी असलेली Affirmative Action, अश  उप ययोजन ांमळेु हज रो वषे द्दवषमत  प्रध न 
व्यवस्रे्च  बळी ठरलेल  वांद्दचत- दबुाल घटक मखु्य प्रव ह त येण्य स मदत होते.  त त्पया य ने स्व तांत्र्य 
व न्य य य  तत्व ांची  योग्य ती स ांगड घ लून सम ज त स म द्दजक न्य य प्रस्र् द्दपत करणे ह  समतेच  
द्दतसर  अर्ा आहे.  

व्याख्या: 

 समतेच  अर्ा अद्दधक सखोल व सूक्ष्मपणे समजून घेण्य स ठी य सांबांधीच्य  क ही द्दवच रवांत ांचे 
व्य ख्य  लक्ष त घेणे आवश्यक आहे.  

१)   लास्की :-  य ांच्य  मते “ समत  ही मूलतः समतलन प्रद्दक्य  (Leveling process) 
असते.”  पढेु ते म्हणत त की, समत  म्हणजे "कोणत्य ही व्यद्दक्तल  सम ज त असे स्र् न द्ददले 
ज ण र न ही की जेणेकरून ती आपल्य  शेज ऱ्य वर कुरघोडी करू शकेल आद्दण त्य ल  आपले 
न गररकत्व चे अद्दधक र न क रतील.”  
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 ल स्कीच्य  य  व्य ख्य च  अर्ा अस  की, समत  ही सम ज त समतलन ची प्रद्दक्य  असते 
आद्दण ती अखांड च लण री न सांपण री प्रद्दक्य  असते. क रण कोणत्य ही सम ज त कधीही 
एकस रखेपण  नसतो. म्हणजेच समत  म्हणजे एकस रखेपण  आनने नव्हे द्दकां व  द्दर्न्नत्व च  
अर् व असणे नव्हे.  द्दकां बहुन   सम ज तील द्दर्न्नत  सम ज ल  सौंदया प्रद न  करते. पण समत  
म्हणजे वरकरणी व्यक्तीव्यक्तीत प्रत्येक ब बतीत द्दर्न्नत  असली तरी द्दवक स प्रद्दक्येत र् ग 
घेण्य ची सव ांन  सम न सांधी उपलब्ध असने, द्दवद्दधद्दनयम ांची सम नत  असणे अपेद्दक्षत असते.  

२)  बाकथ र य ांच्य  मते “समतेचे तत्व म्हणजे द्दवक स च्य  ज्य  सांधी आद्दण अद्दधक र ची मल  हमी 
देण्य त आली आहे, त्य च प्रक रच्य  सांधी आद्दण अद्दधक र ांची  हमी इतर ांन ही द्य यल  हवी. 
आद्दण इतर ांनी ज्य ची हमी देण्य त आली आहे ते मल ही प्र प्त व्ह यल  हवे.”  ब का रच्य  
समतेच्य  व्य ख्येच   अर्ा अस   आहे की, र ज्यद्व र े क यद्य ची जी प्रस्र् द्दपत व्यवस्र्   आह े
द्दत  सवस ध रणपणे सव ांन  सम न पद्धतीने र बवली ज ईल. प्रत्येक ल  आपल्य  क्षमतेप्रम णे 
आद्दण प त्रतेप्रम णे आपल  द्दवक स करण्य ची  सांधी उपलब्ध असेल.  

३)  राफेल य ांच्य  मते, "प्रत्येक व्यद्दक्तल  आपल्य  मूलरू्त गरज ांच सम न सम ध न करण्य च  
अद्दधक र आद्दण आपल्य  क्षमत ांच  द्दवक स आद्दण व पर करण्य ची सम न सांधी असणे म्हणजे 
समत  होय”.  

४)  ब्रायन टनथर य ांनी समतेच्य  तत्व त च र घटक ांच  सम वेश केलेल  आहे, -  

i)  सव ांस ठी मूलरू्त समत  
ii)  सम न सांधी  
iii)  द्दवक स स ठी सव ांन  सम न पररद्दस्र्तीची उपलब्धत   
iv) फलश्रतुीची सम नत   

ववचारवतंाचं्या वरील व्याख्या व त्याचा अर्थ लहात घेतल्यास समता महणजे काय? तर -  

i)   सम जजीवन त सवा व्यद्दक्तां न  आपल्य  व्यद्दक्तमत्व च  द्दवक स करण्य ची पय ाप्त सांधी उपलब्ध 
असेल.  

ii)  कोणत्य ही व्यक्ती व  गट ल  जन्मद्दसद्ध द्दवशेष द्दधक र असण र न हीत 
iii)  अद्दधक र ांचे सवा न गररक ांन  सम न व टप झ लेले असते.  
iv)  अद्दधक रपद प्र प्त करण्य ची सांधी प्रत्येक ल  आपल्य  क्षमत  व प त्रतेनसु र स रख्य  प्रम ण त 

उपलब्ध असते. 

समत  म्हणजे एकस रखेपण  नव्हे, सम ज तील प्रत्येक व्यद्दक्त दसुऱ्य  व्यक्तीप सून द्दर्न्न असते. परांत ु
ही - द्दर्न्नत  समतच्य  तत्व ल  म रक अस ु शकत न ही. सम ज तल  द्दर्न्नत  असते म्हणजे रे्दर् व 
असण रच, समतेच  अर्ा  एवढ च की ह  रे्दर् व द्दववेकद्दनष्ट आध र वर केले गेले असले प द्दहजेत. 
एकेक ळी वांश, द्दलांग, ज त य  आध र वर व्यक्तीव्यक्तीत रे्दर् व केल  ज त असे, परांत ुह  रे्दर् व 
द्दववेकद्दनष्ट नव्हत . परु ण धमाश �, रूढी, परांपर  य   आध र े ह  रे्दर् व केल  ज त होत .अश  
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रे्दर् व तून अन्य यक रक द्दवषमत  द्दनम ाण झ ली. सध्य च्य  क ळ त वांश, द्दलांग, ज त य  आध र वर 
रे्दर् व केल  ज तो. त्य ल  क यदय चे अद्दधष्ट न असते. उद . म ग सवग ास ठी र खीव ज त मद्दहल ांन  
द्दवशेष सवलती, इत्य दी. परांत ु य   रे्दर् व ल  द्दववेक द्दनषे्टच  आध र असल्य मळेु य तून 
अन्य यक रक  द्दवषमत  द्दनम ाण होत न ही, उलट अन्य यक रक  द्दवषमत   द्दनम ाण होऊ नये 
य स ठीच्य  य  उप ययोजन  म नल्य  ज त त. म्हणजेच प्रर् व तून समतेल  जर ब ध  येऊ नये असे 
व टत असेल तर सवाप्रर्म त्य  वेद र् व ांस ठी द्दववेकद्दनष्ट आध र कोणते आहेत य वर सम ज त एकमत 
असले प द्दहजे, आद्दण त्य  आध र वर कर यच्य  रे्दर् व चे व जवी प्रम ण द्दकती अस वे य बिल ही 
एक व क्यत  असली प द्दहजे.  त्य मळेु य  आध र वर आद्दण द्दवद्दश� मय ादेमध्ये केल  ज ण र  रे्दर् व 
समतेल  म रक न ठरत  पोषक ठरले.  

समतेचे प्रकार:- 

 समतेचे पढुील प्रक र स ांगत  येईल.  

१) नैसवगथक समता:-   
 अगदी प्र चीन क ळ प सून नैसद्दगाक समतेच्य  प्रक रची र जकीय द्दवशे्लषण च्य  अनषुांग ने चच ा 

सरुू आहे.  सवा व्यक्ती द्दनसगातः सम न असत त.  म णूस म्हणून व्यक्ती जेव्ह  जन्म ल  येतो 
तेव्ह  सम ज तील वांश, द्दलांग,  वणा,  ज त, र् ष , सांस्कृती य  आध र वर त्य ल  उच्च नीच 
समजणे चकुीचे.  जरी व्यक्ती जन्मत न   द्दवद्दर्न्न प त्रत , क्षमत , गणुवत्त , वणा  असे गणु घेऊन 
येतो.  तरी,  त्य  आध र वर कोणत्य ही व्यक्तील  एक दसुऱ्य प सून उच्च द्दनच्च, शे्रष्ट-कद्दनष्ट 
समजणे हे नैसद्दगाक क यद्य च्य  द्दवरुद्ध आहे.  त्य मळेु जन्मतः प्रत्येक व्यक्तीची प्रद्दतष्ट , 
अद्दस्तत्व सम न असते.  जॉन लॉक य ांनी द्दनसग ावस्रे्चे  वणान करत न  म णस ांच  नैसद्दगाक 
द्दनर गसपण  अधोरदे्दखत करून प्रत्येक व्यक्ती द्दनसगातः जन्म ने सम न व स्वतांत्र असत त असे 
म्हटलेले आहे.  रुसो,  क ला  म क्सा,  डॉ.  आांबेडकर इत्य दी अश   जगर्र तील र्ोर 
द्दवच रवांत ांनी द्दनसग ाने म णस ल  सम न म्हणून जन्म ल  घ तले ह  नैसद्दगाक समतेच  आदशा 
द्दशरोध या म नलेल  द्ददसून येतो.  

२) वैधावनक वकंवा कायद्याची समानता:-   
 र ज्य च्य  क यद्य च्य  दृ�ीने सवा म णसे सम न आहेत.  क यद्य चे सांरक्षण द्दमळद्दवण्य स ती 

स रखीच प त्र आहे अस  वैध द्दनक द्दकां व  क यद्य च्य  समतेच  अर्ा आहे.  सम न सांधी, सम न 
सोयी, सम न अद्दधक र आद्दण सम न न्य य सव ांन  स रख्य च रीतीने उपलब्ध करून देणे 
हे  र ज्य चे क या असते व द्दवधी द्दनयम द्व र ेते केले ज णे अपेद्दक्षत असते.  क यद  सव ांस ठी 
स रख  असणे,   तो सव ांस ठी स रख्य  पद्धतीने अमल त येणे आद्दण सव ांस ठी तो स रख्य  
पद्धतीने ल गू होणे हे क यद्य च्य  सम नतेचे गमक आहे.  

 परांत ुक यद्य ची सम न एकद  ल गू झ ल्य बरोबर सव ांन  य  सांपत्तीच  ल र् स रख्य  पद्धतीने 
घेत  येईल असे न ही.  क यद्य च  र्ांग झ ल  द्दकां व  कुण च  सम नतेच  हक्क ड वलल्य  गेल्य स 
त्य ल  न्य य लय त द त म गण्य च  अद्दधक र प्र प्त झ ल  आहे.  तरी पण आद्दर्ाक दृ�्य  सांपन्न 
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लोक ांन ,  य ांच्य  प्रर्तु्व श ली ज तीची द्दमर सद री श सन प्रश सन त आहे अश ांन  
अद्दधक र च  ल र् जस  घेत  येतो तस  ल र् गरीब- वांद्दचत शोद्दषत सम ज तील लोक ांन  प्र प्त 
करून घेणे फ र कठीण आहे.  अर् ात ही ब ब न्य य लयीन के्षत्र त होत असलेल्य  सधु रण ांद्व र े
द्दकां व  ‘ ॲट्रॉद्दसटी ॲक्ट’  स रखे क यदे करून दूर केली ज ऊ शकते.  

३) राजकीय समता:-  

 लोकश ही व्यवस्रे्त  र जकीय समत  प्रस्र् द्दपत असणे ही पूवाअट म नली ज ते.  मतद न च  
हक्क, द्दनवडणूक लढद्दवण्य च  हक्क, सरक रवर टीक  करण्य च  हक्क आद्दण द्दवद्दश� प्र� वर 
लोकमत घडवण्य स ठी र जकीय सांघटन  स्र् पन करण्य च  हक्क र ज्य तील सवा 
न गररक ांन  स रखेच उपलब्ध असणे आद्दण द्दनवेधपणे उपर्ोगत  येणे य च  अर्ा र जकीय 
समत  अस  होतो. ‘ एक व्यक्ती, एक मत आद्दण एक मत एक मूल्य’  हे र जकीय समतेचेच  लक्षण 
आहे. स वाद्दत्रक प्रौढ मत द्दधक र असणे, पद ची प त्रत  ध रण करण ऱ्य  प्रत्येक ल  त्य  पद वर 
ज ण्य च  हक्क  असणे,  प्रद्दतद्दनद्दधत्व करण्य ची सम न सांधी उपलब्ध असणे र जकीय 
समस्येत अपेद्दक्षत असते.  र जकीय समत  प्रस्र् द्दपत करण्य स ठी जोडील  द्दवधी द्दनयम ची 
सम नत  सदु्ध  प्रस्र् द्दपत होणे अपेद्दक्षत असते.  क यद्य समोर सवा व्यक्ती सम न असणे, सव ान  
क यद्य चे सम न सांरक्षण प्र प्त होणे आद्दण क यद्य चे उल्लांघन झ ल्य स स्र् द्दपत क यद्य नसु र 
सव ांन  स रखी द्दशक्ष  केली ज णे य  सगळ्य  गो�ींच  अांतर् ाव र जकीय समजत होतो.  

४) सामावजक समता -  

 स म द्दजक दज ा व प्रद्दतष्ट , म न, सन्म न वांश, वणा ज त, द्दलांग य  आध र न ठरत  गणु - प त्रत , 
योग्यत  य  आध र वर  ठरणे म्हणजे स म द्दजक समत  होय. हज रो वष ाच्य  रूढी, प्रर् , परांपर  
य  आध र वर सम ज तील द्दवद्दश� वण ाल  द्दवशेष दज ा: जन्मतःच द्दमळत असतो. अश  
सम ज त स म द्दजक समत  द्दनम ाण होण्य ची शक्यत  नसते. जन्म तत्व च्य  आध र वर 
कोण ल  ख स हक्क, प द्दवत्र्य शे्रष्टत्व न देत  सव ांन  द्दवक स ची सम न सांधी अस वी हे 
स म द्दजक समतेच्य  तत्व चे ख स तत्व असते. ज द्दतरे्द, द्दस्त्र-परुुष द्दवषमत , स ांस्कृद्दतक 
रे्दर् व व ांद्दशक रे्दर् व सांप�ु त येऊन सम न प तळीवर  येणे गरजेचे आहे. द्ददघाक ळ 
सम ज तील ज्य  घटक ांन  जन्मद्दसद्ध रे्दर् व मळेु उपेद्दक्षत, शोद्दषत र हणे र् ग पडले अश  
वग ाल  इतर ांच्य  बरोबरीत आणण्य स ठी ज त, धमा, द्दलांग, वांश य  जन्मद्दसद्ध आध र वर द्दवशेष 
सांरक्षण देण्य स ठी आरक्षण द्दकां व  इतर सवलतीच्य  उप ययोजन  करणे हे स म द्दजक समतेच्य  
द्दवरोध त ज ण र ेनसते. उलट स म द्दजक समत  द्दनम ाण होण्य च्य  द्ददशेने सक र त्मक प ऊल 
असते. अश प्रक रच  बच व त्मक रे्दर् व केवळ उपेद्दक्षत दबुाल वग ाच्य च कल्य ण च  नव्ह े
तर  सांपूणा सम ज च्य   स्व स््य स ठी आद्दण द्दवक स स ठी उपयकु्त ठरू शकते 
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५) आवर्थक समता : 

 आद्दर्ाक समत  ही वरील सवा समतेच्य  प्रक र ांन  आध ररू्त असण री ब ब आहे. सम ज त 
जर टोक ची आद्दर्ाक द्दवषमत  असेल तर वैध द्दनक, नैसद्दगाक स म द्दजक, र जकीय समत  य ांन  
क हीच अर्ा उरत न ही, हक्क च  सांबांध ‘पय ाप्त सांधीची उपलब्धत ’ य च्य शी द्ददसतो, आद्दण 
सम ज त टोक ची आद्दर्ाक द्दवषयत  असेल तर आद्दर्ाकदृ�्य  कमकूवत वग ातील प त्र व 
गणुवत्त ध रक व्यक्त ल  योग्य सांधी न द्दमळ ल्य मळेु द्दवक स प सून  वांद्दचत  र हतील 
म्हणजेच  हक्क ांप सून वांद्दचत  र हतील.  

 आद्दर्ाक समत  प्रस्र् द्दपत करण्य चे स म न्यतः दोन म गा स ांद्दगतले ज त त, एक श �शदु्ध 
सम जव द च  म्हणजेच म क्साव द च .  दसुर , लोकश ही सम जव द च .  र् ांडवलश ही 
अर्ाव्यवस्र्  मकु्त व अद्दनबांध स्पधेचे समर्ान करते. य  स्पधेत जे म गे पडत त त्य च्य द्दवषयी 
र् ांडवलश ही र ज्यसांस्र्  अत्यांत  द्दनषु्टर व उद द्दसन  असते. द्दनधान व गरीब लोक ांसोबत 
द्दनषु्टरतेने व गण री र् ांडवलश ही    रक्तरांद्दजत क् ांती केल्य द्दशव य न� होऊ शकत न ही, असे 
म क्साव द चे  म्हणणे आहे, य  द्दवच र च्य  आध र वर जग त अनेक द्दठक णी  सम जव दी 
र जवटी प्रस्र् द्दपत झ ल्य .  अश  स म्यव दी र जवटींनी लोकश ही मूल्ये प यदळी तडुवल्य  
मळेु आज त्य ांची फरफट झ ली असली तरी, आद्दर्ाक समतेस ठी सम जव द द्दशव य तरणोप य 
न ही ही गो� स्प� आहे.  त्य स ठी लोकश ही मूल्य ांच्य  आध र ेसम जव द स्र् द्दपत करण्य च  
म गा स ांद्दगतल  ज तो. र ज्य तील सांपत्ती आद्दण उत्प दन ची  सवा स धने आद्दर्ाक समत  द्दनम ाण 
व्ह वी म्हणून द्दनयांत्रीत कर वी. उत्पन्न व म लमत्त  द्दमळद्दवण्य ब बत व्यक्ती-व्यक्तीत द्दवश ल 
ख यी द्दनम ाण होऊ नये य स ठी र ज्य ने लोकश ही म ग ाने वेगवेगळे द्दवद्दधद्दनयम तय र कर वे. 
करयोजन  जमीन म लकी हक्क ची मय ाद , द्दवत्त सांस्र् ांवर सरक री द्दनयांत्रण, य सोबतच 
उद्दचत रोजग र च्य  सांधी प्रत्येक मलु  मलुींन  योग्यतेनसु र द्दशक्षण ची सांधी, आरोग्य, 
प णीपरुवठ , वीज परुवठ , रस्ते,  अन्नध न्य चे द्दवतरण इत्य दी ब बतीत द्दनवडून द्ददलेल्य  
सरक रने पढु क र घेऊन आद्दर्ाक द्दवषमत  न� कर वी. अस  लोकश ही सम जव द च   म गा 
आद्दर्ाक समत  प्रस्र् द्दपत करण्य स प्रर् वी  असल  तरी र् ांडवलद र, क रख नद र, 
नौकश ह   व  र जक रणी य ांच्य  अर्द्र यतुीमळेु आद्दर्ाक समत  स्र् द्दपत करण्य च  म गा 
अद्दधक कद्दठण होतो.   

६) आतंरराष्ट्रीय समता:- 

  जग तील र ष्टे्र  अनेक र ष्ट्रीय एकमेक ांपेक्ष  द्दर्न्न असत त. र्ौगोद्दलक, 
आद्दर्ाक  लोकसांख्य   लष्करी, तांत्रज्ञ न, मनषु्य बळ अश   अनेक ब बतीत  त्य ांच्य त केवळ 
तफ वत असते असे न ही तर, तर  य च क रण ने त्य ांची त कद ही कमी-अद्दधक असते.  परांत ु
आांतरर ष्ट्रीय समतेचे तत्त्व असे स ांगते की, सवा र ष्ट्र ांन   स रखीच व गणूक  द्ददली ज यल  
प द्दहजे.  आांतरर ष्ट्रीय क यद्य त  त्य  दृ�ीने  अनेक तरतदुी केल्य  आहेत.  ज गद्दतक 
सांघटनेची लह न व मोठ्य  र ष्ट्र ांच  दज ा सन्म न म नल  ज तो.  ज गद्दतक प तळीवर आपली 
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रू्द्दमक  म ांडण्य च  सवा र ष्ट्र ांन  सम न अद्दधक र देण्य त आल  आहे.  आांतरर ष्ट्रीय 
सम नतेल  जस  र जकीय सांदर्ा आहे तस च म नवत व दी सांदर्ाही आहे.  आांतरर ष्ट्रीय 
सांघटनेने आपल्य  ज गद्दतक म नवी हक्क च्य  ज हीरन म्य त जग तील सवा म णस ांची प्रद्दतष्ट  
व दज ा सम न म नून ज गद्दतक ज हीरन म्य त स ांद्दगतल्य  गेलेल्य  म नवी हक्क ची 
अांमलबज वणी जग तील सवा देश ांनी आप पल्य  पद्धतीनसु र कर वी असे आव हन केले 
आहे.   जग तून गलु मद्दगरी, वेट द्दबग री, ब ल मजरुी अन रोग्य, आद्दर्ाक स म द्दजक द्दवषमत  
शोषण य स रख्य  समस्य  न� करून जग तील सवा व्यक्ती सन्म न चे, आरोग्यसांपन्न सखुी 
समदृ्ध जीवन जगण्य ची व्यवस्र्  करणे म्हणजे आांतरर ष्ट्रीय सम नत  होय.  

2.3 समानतवेर स्पधाथ (Contestations on Equality) 

समत  म्हणजे  द्दवद्दवधतेच  अर् व नव्हे.  सम ज त द्दवच र ांची, गणु ांची, प्रवतृ्तीची आद्दण कल  
अद्दवष्क र ची द्दवद्दवधत   आवश्यक असते.  त्य तून सम ज ची प्रगती होत असते.  द्दवक स कररत  
क ही गो�ींची आवश्यकत  असते.  प्रत्येक ने आपल्य  प्रयत्न ने आपल्य  क्षमत ांच  व पर करून अश  
गो�ी प्र प्त करण्य च  प्रयत्न केल  प द्दहजे.  पण य स ठी व्यद्दक्तगत प्रयत्न आद्दण कौशल्य द्दशव य खलु्य  
स म द्दजक व त वरण ची आवश्यकत  असते.  सम ज तील स्पध ाही बांद्ददस्त स्वरूप ची असेल तर 
व्यद्दक्तगत प्रयत्न ांन  मय ाद  पडत त.  स्पधेच  बांद्ददस्तपण  आद्दर्ाक-स म द्दजक द्दवषमतेमळेु, 
सांस धन ांचे  कें द्रीकरण झ ल्य मळेु होत असते.  उद रमतव दी लोकश ही व्यवस्रे्त खलु्य  स्पधेवर 
अद्दधक र्र द्ददल  ज तो.  त्य तून ख जगी म लकी ल  आद्दण अद्दनबांध आद्दर्ाक स्व तांत्र्य ल  प्र ध न्य 
द्ददले ज त असल्य मळेु आद्दर्ाक द्दवषमतेल  खतप णी द्दमळते.  अद्दनबांध आद्दर्ाक स्व तांत्र्य च्य  
न व ख ली स्व र्ी धनद ांडगे प्रचांड धनसांचय स्वतःकडे करत त.  अश  व्यक्तींच  अमय ाद धनसांचय 
समतेस ठी म रक ठरतो.  मकु्त स्पधेचे आद्दर्ाक धोरण द्दनरांकुश अर्ाव्यवस्रे्वर आध ररत असल्य मळेु 
“ द्दवषमत  व ढवण्य स ठी सम न सांधी” हे द्दतचे मखु्य सूत्र असते.  जे मळु त द्दवषम आहे त्य ांन  सम न 
समजून,  त्य ांन  आपल्य  व्यद्दक्तगत द्दवक स स ठी खलु्य  स्पधेत सहर् गी व्ह , असे स ांद्दगतले तर 
खलु्य  आद्दण मकु्त स्पधेच  देख व  जरूर तय र होईल, परांत ुत्य तून व्यद्दक्तमत्व द्दवक स च्य  ऐवजी 
अन्य यक रक द्दवषमत  द्दनम ाण होईल.  अश  प्रक रची मकु्त स्पध ा मूठर्र लोक ांचे द्दवशेष द्दधक र क यम 
ठेवेल.  दबुाल वांद्दचत वग ाल  स्पधेच्य  ब हेर ढकलून देईल.  अश  प्रक रच्य  मकु्त स्पधेतून केवळ 
द्दवषमत  द्दनम ाण होत न ही तर, जलूुम, अत्य च र व शोषण करण री व्यवस्र्  जन्म ल  येते.  

 स म्यव दी र जवटीत नेमके य च्य  उलट घडते.  स म्यव दी व्यवस्रे्त लोक ांच्य  मूलरू्त  गरज  
लक्ष त घेऊन उत्प दन चे अग्रक्म ठरवले ज त त.  ख जगी म लकी न� करून स वाजद्दनक म लकी 
प्रस्र् द्दपत केली ज ते.  आद्दर्ाक समत  द्दनम ाण करून मकु्त स्पध ा सांप�ु त आणली ज ते.  परांत ुसवा 
उत्प दन स धने स वाजद्दनक म लकीची करण्य च  पररण म आद्दर्ाक तसेच र जकीय सत्त  हुकूमश ही 
र जवटीच्य  ह ती कें द्दद्रत होते.  त्य मळेु लोक स्व तांत्र्य तर गम वून बसत तच पण त्य चबरोबर समत  
ही प्रस्र् द्दपत होत न ही. र् . ल.  र्ोळे म्हणत त त्य प्रम णे “ स्व तांत्र्य द्दवरद्दहत समत  ही म लक ने 
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गलु म ांन  द्ददलेली समत  ठरते.  त्य  समतेच  अर्ा “ स रखेच द स्य”  अस  होतो.  समत  म गण्य स ठी 
व द्दमळद्दवण्य स ठी स्व तांत्र्य अस वेच ल गते.  कोण च्य  तरी कृपेतून द्दमळ लेली समत  ही असून 
नसल्य स रखीच असते.” 

१९९० पूवीच्य  रद्दशय त तसेच सध्य च्य  चीन आद्दण उत्तर कोररय  इत्य दी देश त स म्यव द च्य  
न व ख ली हुकूमश ही द्दनम ाण होऊन समतेच्य  कल्पनेशी सवास्वी द्दवरोधी क या करीत आहे.  जन 
सत्तेचे प्रतीक होण्य ऐवजी ती र ज्य सत्तेची प्रतीके बनली आहेत.  

र् ांडवल प्रध न उद रमतव दी लोकश हीत व्यद्दक्तस्व तांत्र्य प्र ध न्य ने म न्य करून व्यक्तीच्य  क्षमत , 
गणु, प त्रत ांन  व व द्दकां व  सांधी देण्य स ठी मकु्त स्पधेचे समर्ान केले.  ज्य  देश त स म द्दजक व आद्दर्ाक 
ब बतीत टोक ची द्दवषमत  नसेल आद्दण समत  स्र् पन करण्य स ठी वैध द्दनक उप य योजन  केलेल्य  
असतील अश  देश त अशी खलुी स्पध ा समतेवर आध ररत होते.  त्य मळेु सम ज तील  सवा घटक ांन  
सम न पद्धती ने आपल्य  द्दवक स ची सांधी उपलब्ध होते.  परांत ुद्दवकसनशील देश त जेरे् जेरे् टोक ची 
स म द्दजक व आद्दर्ाक द्दवषमत  असते, जेरे् वष ानवुषे एक  द्दवद्दश� वग ाची, ज ती व वांश चे  वचास्व 
असते, द्दजरे् उपजीद्दवकेची स धने मोजक्य च  वग ात-  ज तीकडे कें द्दद्रत झ लेली असते, अश  
सम जव्यवस्रे्त वैध द्दनक समत  प्रस्र् द्दपत होऊनही खलुी आद्दण मकु्त स्पध ा द्दनम ाण होऊन समत  
कधीच प्रस्र् द्दपत होऊ शकत न ही.  म्हणजेच समतेवर आध ररत स्पध ा घडवून आणण्य ची पूवाअट 
ही स म द्दजक व आद्दर्ाक ब बतीत समत  स्र् द्दपत करणे ही आहे.  डॉ.  ब ब स हेब आांबेडकर ांनी 
सद्दवध न सरे्तील आपल्य  शेवटच्य  र् षण त र् रत तील अश  द्दवसांगतीवर बोट ठेवून ते ब बत 
चेत वणी द्ददली होती.  ते म्हण ले होते की,  “उद्य प सून आपण एक  द्दवसांगतीत पद पाण करीत आहोत. 
क यद्य पढेु सवा सम न असण र आहेत आद्दण प्रत्येक व्यक्तील  सम न मत असण र आहे, पण प्रत्येक 
व्यक्तीचे सम न मूल्य म त्र असण र न ही.  जर ही द्दवषमत  आद्दण द्दवसांगती अशीच क यम र द्दहली तर 
एक द्ददवस अस  येईल की लोक य  द्दवषमतेल  कां ट ळून र ज्य घटन च उलरू्न पडतील.” ज तील 
स म द्दजक आद्दण आद्दर्ाक द्दवषमत  समतेवर आध ररत स्पध ा द्दनम ाण करू शकत न ही.  म्हणूनच 
डॉ.  आांबेडकर ांनी र जकीय लोकश ही स म द्दजक व आद्दर्ाक लोकश हीत पर वद्दतात करण्य ची आपण 
त्वर  कर यल  प द्दहजे, असे प्रद्दतप दन केले होते.  

 र् रत आद्दण इतर द्दवकसनशील देश त अनेक ांन  आजही द ररद्र्य त जीवन जग वे ल गत 
आहे.  येर्ील जनतेल  जीवन च्य  मूलरू्त गरज  अन्न, वस्त्र, द्दनव र , आरो, स्वच्छ  प णी य ांची हमी 
न ही.  आजही द्दनरक्षर ब लक ांची सांख्य  मोठी आहे.  वेठ द्दबग री, ब ल क मग र स रख्य  पद्धती 
आजही च लूच आहेत.  श्रीमांत आद्दण गरीब य ांच्य तील दरी व ढली आहे.  एक  ब जूल  झोपडीत 
र हण ऱ्य ांन  द्दतरू्न ह कलले ज ते तर दसुऱ्य  ब जूल  भ्र� म ग ाने धनद ांडग्य ांनी जद्दमनी बळक वल्य  
आहेत.  ख जगीकरण च्य  नव्य  धोरण मळेु कमीत कमी लोक ांन  क म वर ठेवून, र् ांडवली गुांतवणूक 
व ढवून नक श चे प्रम ण व ढद्दवण्य त गुांतले आहेत.  त्य मळेु बेरोजग रीने र्य नक रूप ध रण केले 
आहे.  मोठे र् ांडवल प्रध न प्रकल्प लोक ांन  द्दवश्व स त न घेत  स्वीक रले ज त आहेत.  त्य  
प्रकल्प मळेु ल खो लोक ांन  बेघर केले ज त आहे. त्य ांच्य   पनुवासन च्य  योजन  फक्त क गद वर 
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द खवल्य  ज त त.  परकीय र् ांडवल गुांतवणकुी करत  जे कर र केले ज त त, ते देश च्य  आद्दण 
लोक ांच्य  द्दहत चे न ही  हे स्प�पणे द्ददसत असत न  देखील  देश वर ल दले ज त आहेत.  लोक ांनी 
त्य ांच्य  जीवनम न शी  सांबांद्दधत असलेल्य  प्रश् न ांकडे लक्ष देऊ नये  आद्दण आद्दण आपल्य  
हक्क ांब बत आग्रही र हू नये य स ठी सत्त ध री र् वद्दनक प्रश्न उद .  देश ची अद्दस्मत , ज तीय- ध द्दमाक 
कट्टरत , मांद्ददर मद्दशदीचे प्रश्न,    र् द्दषक- प्र देद्दशक अद्दस्मतेचे प्रश्न, व ांद्दशक प्रश्न उरे् केले ज त 
आहेत.  अश  पररद्दस्र्तीत समत ,, स्व तांत्र्य, बांधतु्व आद्दण न्य य ही लोकश ही मूल्य केवळ न व परुते 
द्दशल्लक र हत त. अश  सम जव्यवस्रे्त समतेवर आध ररत स्पध ा द्दनम ाण होऊ शकत न ही.  

 समतेवर आध ररत स्पधेस ठी स्व तांत्र्य,  समत , बांधतु  आद्दण स म द्दजक न्य य य  मूल्य ांची 
ब ांद्दधलकी असण र  न गरी सम ज अद्दर्पे्रत आहे.  न गरी सम जच  घटनेने स्र् द्दपत केलेल्य  द्दकां व  
र ज्यकत्य ांनी क्षमतेस ठी अमल त आणलेल्य  ‘ आरक्षण’  द्दकां व  सक र त्मक कृती (Affirmative 
Action) नीद्दतच  व्यवद्दस्र्त अमल होऊ शकतो.  न गरी सम ज ची मूल्य सम ज त रुजलेली नसतील 
तर वचास्व असलेल्य  ज ती वग ाची अशी रू्द्दमक  तय र होऊ शकते की, आत पयांत हे लोक ( ज द्दत, 
वांश, द्दलांग) आमच्य  ख ली होते, गलु म होते.  आत  श सन च्य  नीतीमळेु (आरक्षण द्दकां व  सक र त्मक 
कृती) आमच्य  पढेु ज त आहेत, आमची बरोबरी करीत आहेत.  अस  प रांपररक मूल्य स ांर् ळून 
असलेल्य  सम ज समतेवर आध ररत स्पध ा द्दनम ाण करण्य च्य  नीती द्दवरोध त ज ऊ शकतो.  तसेच 
वचास्व क यम र ह वे य स ठी आरक्षण य स रख्य  नीतीच  द्दवरोध उर्  द्दकां व  आपले वचास्व क यम 
रह वे  य स ठी आपल्य  ज ती वग ास ठी आरक्षण द्दकां व  सक र त्मक कृतीची म गणी कर यल  
ल गतो.  म्हणूनच समतेवर आध ररत स्पध ा द्दनम ाण करण्य स ठी लोकश ही मूल्य रुजद्दवणे बरोबरच 
न गरी सम ज ची उर् रणी करणे अत्यांत आवश्यक आहे.  

2.4  उपचाराची समानता ववरुद्ध समान म्हणून उपचार 

Equality of treatment Vs. treatment as equals 

२० व्य  शतक तील इद्दतह स च  अन्वय र्ा म्हणजे सम नतेच्य  तत्त्व च  शोध  होय.  य स ठी लोक ांनी 
लढ  द्ददल  आद्दण हे तत्त्व द्दमळवून लोकश ही दृढमूल केली.  य  क ळ त समत  ही स म द्दजक 
चळवळीतील मखु्य पे्ररण  होती.  द्दतने यरुोप खांड आल  झप टले, रद्दशय , चीन, क्यबु   य  देश तील 
स म्यव दी चळवळील  स्फूती द्ददली. आद्दफ्रक  खांड तील देश ांनीही समतेच  प ठपरु व  केल  आद्दण 
शे्वतवणीय ांच्य  र जकीय व आद्दर्ाक मके्तद ररल  आव्ह न द्ददले.  अमेररकेतही 
कृष्णवणीय ांनी  शे्वतवणीय ांच्य  वचास्व ल  आव्ह न देत न गरी हक्क ची चळवळ उर्ी केली.  र् रत त 
तर द्दिद्दटश ांद्दवरुद्ध स्वर ज्य स ठी ची द्दकां व   ज द्दतरे्द, उच्च द्दनच्चत  दूर करण्य स ठी  सम ज क् ांतीची 
चळवळ सम ांतरपणे सरुू होती.  डॉ.  ब ब स हेब आांबेडकर य ांच्य  नेततृ्व मळेु समतेच्य  चळवळील  
एक नव  आय म द्दमळ ल .  य  चळवळी बरोबर द्द�य ांनी �ीमकु्ती चळवळीत द्व र ेआपल्य ल  गौण 
लेखण्य बिल परुुष ांच्य  र जकीय, आद्दर्ाक व स म द्दजक के्षत्र तील वचास्व ल  आव्ह न द्ददले आद्दण 
परुुष ांबरोबर सम न हक्क ांची म गणी केली.  
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असे असले  तरी व ांद्दशक, ज तीय, लैंद्दगक रे्दर् व पूणात  न� झ ले न हीत.  अमेररकेत अद्य द्दप क ळ -
गोर  रे्द र् व प्रसांगोप त्त डोके वर क ढत न  द्ददसतो.  स्त्री-परुुष अस  रे्दर् व न करत  सम न सांधी 
देण्य चे तत्व द्दवधीवत  सवाम न्य झ ले असले तरी केव्ह  र त पूणा सम नत  आलेली द्ददसत 
न ही.  र् रत तही ‘ समतेच  हक्क’  मूलरू्त हक्क म्हणून म न्य केलेल  असल  आद्दण अस्पशृ्यत  
प ळणे क यद्य ने गनु्ह  म नल  ज त असल  तरी ज तीय रे्दर् व आद्दण दद्दलत अत्य च र च्य  घटन  
र जरोसपणे घडत न  द्ददसत त.  ज तीरे्द कोण ल ही म न्य होण र  नसल  तरी ज तीय र् वन  
र् रतीय ांच्य  मन तून प र द्दनघून गेली असे म्हणत  येत न ही.  ज तीयतेची कीड र् रतीय ांच्य  डोक्य त 
खोलवर आत द्दशरलेली असल्य ने ज तीय रे्दर् व च्य  घटन  द्दनत्य ने घडत न  द्ददसत त.  र्ोडक्य त 
ज्य  सम ज त जेवढ्य  प्रम ण त द्दवषमत  असेल द्दतरे् तेवढ्य  प्रम ण त न्य य द्दमळू शकत 
न ही.  इतर ांपेक्ष  आपल्य ल  कमी लेखले ज ते, सांधी देत न  रे्दर् व केल  ज तो, अशी  कद्दनष्ट 
समजल्य  ज ण ऱ्य  वग ाची दृढ र् वन  होते.  त्य तून उठ व  होतो.  द्दवषमतेचे, रे्दर् व चे शल्य 
सम ज त दीघाक ळ बोचत र द्दहल्य स,  ती गो� सम ज ल  घ तक ठरते.  

स म द्दजक के्षत्र तील द्दवषमत  म नवद्दनद्दमात असते म्हणून ती दूर करण्य चे प्रयत्न म णस ने केले 
प द्दहजेत, हे तत्व सम नतेच्य  सांदर् ात महत्त्व चे आहे.  समत  प्रस्र् द्दपत करणे य च  अर्ा कोण ही 
व्यक्तील  आपल्य  बदु्दद्धमत्तेच , द्दवद्दवध गणु ांच  व क याक्षमतेच  द्दवक स करण्य स ठी सम ज ने व 
श सन ने सांधी उपलब्ध करून देणे अस  आहे.  सम ज तील क ही घटक ांन  अशी सांधी उपलब्ध 
नसेल तर त्य स ठी क ही क यदेशीर उप ययोजन  करणे अपेद्दक्षत  असते.  परांत ुहे रे्दर् व द्दवषमत  
न� करण्य चे उपच र दधु री शस्त्र ठरू शकते.  समत  प्रस्र् द्दपत करण्य स ठी सक र त्मक कृती- 
आरक्षण य स रखे उपच र केले ज त त.  त्य तून द्दवषमतेचे बळी ठरलेल्य  समूह ल  द्दवशेष सांधी 
उपलब्ध करून द्ददली ज ते. असे करत न  ज त, वणा, वांश, द्दलांग य  आध र वर रे्दर् व केल  
ज तो.  परांत ुह  रे्दर् व द्दवषमत  न� करण्य स ठी केल  ज तो म्हणून अश  उपच र ल  सक र त्मक 
कृती (Affirmative Action) म्हटले ज ते.  परांत ुएक  वग ाल  मखु्य प्रव ह त आणण्य स ठी केलेली 
ही सक र त्मक कृती अन्य वग ास ठी नक र त्मक कृती ठरते.   सांधीच्य  ब बतीत अश  उपच र तून 
रे्दर् व केल  ज त असल्य ने, आरक्षण द्दकां व  सक र त्मक उपच र  ब हेर असलेल्य  सम ज घटक ल  
आपल्य वर केल  ज ण र  अन्य य आहे असे व ट यल  ल गते.  सम नतेच्य  उपच र ची पद्धती आद्दण 
आद्दण प्रम ण य तील सांतलुन द्दबघडल्य स सम ज त पनु्ह  सांघष ाची द्दठणगी पेटते आद्दण द्दवषमतेच्य  
रखे  अद्दधक गडद  होत त.  

 समतेच्य  प्रस्र् पनेस ठी जग तील अनेक देश त आरक्षण,  सक र त्मक कृती,  कोट  पद्धती 
इत्य दीच  व पर केल  ज तो.  सक र त्मक कृती म्हणजे सरक र द्दकां व  र ज्य च्य  धोरण च  व पद्धतीच  
अस  आर खड  की ज त द्दलांग, वांश, ज त, पांर्, र ष्ट्रीयत  य  आध र वर द्दशक्षण, नोकरी तसेच 
व्यद्दक्तमत्त्व द्दवक स स ठी आवश्यक असलेल्य  के्षत्र त द्दवशेष सांधी द्ददली ज ते. सक र त्मक कृती च्य  
म ध्यम तून नोकरी आद्दण वतान तील असम नत  दूर करणे, वांद्दचत- अल्पसांख्य ांक घटक ांचे द्दशक्षण, 
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नोकरी व इतर क य ात्मक सांघटन ांमध्ये प्रम ण म ण व ढद्दवणे, रू्तक ळ त झ लेल्य  चकु , ह नी द्दकां व  
अन्य य दूर करणे इत्य दी उद्दि�े स ध्य करण्य च  प्रयत्न होतो.  

ज्य  देश त सक र त्मक कृतीच्य  म ध्यम तून द्दवद्दश� समूह ांन  द्दवशेष व गणूक द्ददली ज ते, सवलती, 
सूट द्दकां व  प त्रतेचे द्दनकष द्दशद्दर्ल केले ज त त, त्य ांच  उिेश सम ज तील अल्पसांख्य ांक गट ांन , वांद्दचत 
वग ाल  त्य ांच्य  क्षमत  न  सांधी द्दमळण्य स ठी बहुसांख्य द्दकां व  प्रस्र् द्दपत लोक ांच्य   स म द्दजक, 
आद्दर्ाक, सांस्कृद्दतक व र जकीय ब बतीत समकक्ष येण्य स ठी असतो.  

 समतेच  नेमक  अर्ा क य घ्य व  य द्दवषयी दीघाक ळ प सून  द्दवव द सरुू आहे . क ही  उद रमत 
व द्य ांच्य  मते, कृद्दत्रम ररत्य  सम नत  द्दनम ाण करण्य च  प्रयत्न केल्य स सम ज च्य  जीवन पद्धती 
मध्ये स चेबद्धपण  द्दनम ाण होईल.  टॉकद्दव्हल य  द्दवच रवांत ने ‘ डेमॉक्सी इन अमेररक ’  य  ग्रांर् त 
अशी र्ीती व्यक्त केली  की, जर सम ज त कल्पन  आद्दण द्दवच र ांमध्ये तसेच कताबग री मध्ये 
स रखेपण  द्दनम ाण झ ल  तर मतस्व तांत्र्य आद्दण गणुवत्त  ही सवास म न्य दज ाची म नली 
ज ईल.  अद्दतरकेी स्वरूप ची लोकश ही ही बहुसांख्यक ांची हुकूमश ही द्दनम ाण करू शकते. १९  व्य  
शतक त जॉन  स्टुअडा द्दमल य  उद रमतव दी द्दवच रवांत ांनी सदु्ध  अश च प्रक रची र्ीती व्यक्त केली 
होती.  म्हणून त्य ने उत्तम दज ाच्य  उद रमतव दी द्दशक्षण पद्धतीवर र्र द्ददल .  जेणेकरून 
समते  कररत  होत असलेल्य  चळवळीच्य  पररण म ची तीव्रत  कमी होईल.  

 उद रमतव द्य ांमध्ये  समस्येद्दवषयी प्र मखु्य ने दोन रू्द्दमक  आहेत.  पद्दहली रू्द्दमक ही की, प्रत्येक 
व्यक्ती सम न असून प्रत्येक च्य  क्षमतेल  सांधी देण्य स ठी र ज्य ने व्यवस्र्  केली प द्दहजे.  य  
रू्द्दमकेत स्वच्छ व न्य य्य स्पध ा, सांधीची सम नत ,  द्दवशेष अद्दधक र चे सम प�ुीकरण,  गणुवत्तेल  
प्रोत्स हन इत्य दी ब बी अांतरू्ात आहेत.  त्य म गील उिेश अस  की,  द्दशक्षण आद्दण रोजग र के्षत्र त 
क्षमत - गणुवत्त  असलेल्य  व्यद्दक्तल  प्रोत्स हन द्दमळणे.  दसुरी रू्द्दमक  अमेररकेतील व ांद्दशक समतेच्य  
चळवळीतून पढेु आली.  य  रू्द्दमकेनसु र लोक ांन  द्दवक स द्दवषयक सांधी च  ल र् घेत  य व  म्हणून 
प्रद्दशद्दक्षत करणे आवश्यक आहे.  असे केल्य स व्यक्तील  द्दशक्षण त द्दकां व  रोजग र के्षत्र त सांधी 
द्दमळण्य ची शक्यत  व ढते.  समते सांबांधीची ही रू्द्दमक  र् रतीय सांद्दवध न ने सदु्ध  अधोरदे्दखत केली 
आहे.  ही रू्द्दमक  पद्दहल्य  रू्द्दमकेपेक्ष  अद्दधक व्य पक आहे.  य च रू्द्दमकेच  आरक्षण, न्य य आध ररत 
रे्दर् व (Reverse discrimination), सक र त्मक कृती (Affirmative Action), द्दप्रफरदे्दन्शयल 
ट्रीटमेंट,रदे्दमद्दडयल ॲक्शन, कोट  द्दसद्दस्टम,  कॉम्पेनसेटरी ॲक्शन इत्य दी धोरण वर पडलेल  आहे.  

अमेररक  आद्दण र् रत य  देश त आद्दर्ाक प्रगतीच्य  सांदर् ात क ही फरक असल  तरी स म द्दजक 
वैद्दश�्य ांच्य  सांदर् ात बरचे स मने आहे.  अमेररक  बहु व ांद्दशक देश असल्य मळेु अमेररकेत स ांस्कृद्दतक 
द्दवद्दवधत  आहे.  तसेच द्दवद्दवधत  र् रत त आहे.  अमेररकेच्य  कृष्णवणीय ांच्य  गलु मद्दगरीच  
५००  वष ाच  इद्दतह स आहे, तर र् रत च  अस्पशृ्यतेच  व ज द्दतव्यवस्रे्च  २५००  वष ांच  इद्दतह स 
आहे.  अमेररक  व र् रत हे दोन्ही लोकश हीप्रध न र ष्ट्र आहेत.  अमेररकेत कृष्णवणीय ांन  स ठी 
‘  ॲफरमेद्दटव्ह ॲक्शन ‘ चे धोरण१९६४  प सून र बद्दवली ज ते तर र् रत त आरक्षण चे धोरण 
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१९०२ प सून र बद्दवले ज त असले तरी र् रत च्य  सांद्दवध न च्य  अांमलबज वणीनांतर र ष्ट्रीय 
प तळीवर र बवले ज त आहे.  य  दोन्ही देश ांच्य  धोरण ांच्य  रचनेत व अांमलबज वणी पद्धतीत फरक 
असल  तरी त्य चे  उद्दि� एकच आहे व ते म्हणजे स म द्दजक क रण ांमळेु वगळल्य  गेलेल्य  सम ज 
घटक ांन  प्रगतीची द्दवशेष सांधी उपलब्ध करून देणे.  

१५  व्य  शतक त यरुोप तून अमेररकेत गेलेल्य  गौरवणीय ांनीही स्र् द्दनक आद्ददव सी जम तींन  गलु म 
केले, तसेच श रीररक क� ची क मे करण्य स ठी त्य ांनी आद्दफ्रकेहून मजूर आणले व त्य ांन ही गलु म 
केले.  अश   गट ांन  ‘ नेद्दटव्ह अमेररकन’ ‘ आद्दफ्रकन अमेररकन’ ‘ द्दहस्पॅद्दनक’  य  न व ने सांबोधले ज ते. 
इ. स. १७७६ च्य  अमेररकन स्व तांत्र्य च्य  ज हीरन म्य त व्यद्दक्तस्व तांत्र्य च  उल्लेख असल  तरी 
अमेररकेतील वरील वग ांची गलु मद्दगरी च लूच र द्दहली. इ. स. १८६५ मध्ये अि हम द्दलांकन य ांनी 
क यद्य ने गलु मद्दगरी बांद केली,  तरी कृष्णवणीय ांन  प्रचांड रे्दर् व ल  स मोर े ज णे च लूच 
र द्दहले.  त्य तून १९५०-६०  मध्ये अमेररकेत ‘ न गरी हक्क ांची’  चळवळ सरुू झ ली. १९६१  मध्ये 
र ष्ट्र ध्यक्ष जॉन  एफ.  कें नेडी य ांनी ‘ अफरमेद्दटव्ह ॲक्शन ह  शब्दप्रयोग प्रर्म केल .  तसेच सम ज 
रोजग र सांधी सद्दमती ( Equal Employment opportunity committee) त्य ांनी स्र् पन 
केली.  सक र त्मक कृती म्हणजे रू्त क ळ तील व वताम न क ळ तील रे्दर् व च  पररण म दरुुस्त 
करणे व वांद्दचत सम ज घटक ांचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व सवा स्तर ांवर व ढद्दवणे.  

१९६४  मध्ये न गरी हक्क क यद  सांमत करण्य त आल ;   रांग, वांश, धमा, र ष्ट्र वेध इ.  क रण ांमळेु 
रे्दर् व करण्य स बांदी करण्य त आली. ‘ रोजग र आद्दण द्दशक्षण’  य स ठी सक र त्मक कृती क याक्म 
र बद्दवण्य त आल . ‘ सक र त्मक कृती’  च्य  धोरण चे समर्ान करत न  र ष्ट्र ध्यक्ष जॉन्सन म्हणत त, 
“ रे्दर् व न� करण्य स ठी केवळ न गरी हक्क क यद  परुसे  न ही” “You can not wipe scars of 
centuries by saying ‘now you are free to go where you want, do as you desire.’ 
You do not take a man who for years has been hobbed by chains, liberate him, 
bring him to the starting line of a race saying, ‘you are free to compete with all 
others and still justify believe you have been completely fair. This is the next and 
more profound stage of the battle for civil rights. We seek not just freedom but 
opportunity, not just legal equality but human ability, not just equality as right and 
a theory but equality as a fact and as a reality.” 

य च क ळ त ‘ सम न रोजग र सांधी आयोग’  स्र् पन करण्य त आल . १५  पेक्ष  ज स्त कमाच री 
असण ऱ्य  आस्र् पन त ‘ सरक री कां त्र ट असो व नसो,  रोजग र देत न  रे्दर् व करण्य स बांदी 
करण्य त आली. सरक री कां त्र टद र ने अल्पसांख्य ांक गट ांन  स म वून घेण्य स ठी ‘ सक र त्मक 
कृती’  कर वी असे आदेश देण्य त आले. १९६५  मध्ये अमेररकेतील मजूर ख त्य त ‘ फेडरल 
कॉन्टॅ्रक्ट  कां प्ल यांस प्रोगॅ्रम’  द्दवर् ग स्र् पन करण्य त आल  व सरक री आदेश च्य  अांमलबज वणीची 
जब बद री य  द्दवर् ग स देण्य त आली.  इ.स. १९६९ मध्ये र ष्ट्र ध्यक्ष द्दनक्सन य ांनी 
अल्पसांख्य ांक ांचे प्रम ण उद्योग-व्यवस य त, रोजग र त व ढवण्य स ठी उद्योग ांनी ‘ उद्दि�े व 
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वेळ पत्रक’  तय र कर वे असे आदेश द्ददले.  इ.स. १९७१  मध्ये मद्दहल ांच  सम वेश ‘ सक र त्मक 
कृतीत’ करण्य त आल . १९७८  मध्ये ‘कॅद्दलफोद्दनाय  द्दवद्य पीठ द्दवरुद्ध ॲलन बॅक’ य  खटल्य तील 
महत्त्वपूणा द्दनक ल त अमेररकेच्य  सवोच्च न्य य लय ने असे म्हटले की, ‘ द्दवद्य पीठ त प्रवेश देत न  ‘ 
वांश’  ह  घटक लक्ष त घेऊन प्रवेश देणे चूक न ही,  परांत ुकोट  पद्धत घटन ब ह्य आहे.  य  क ळ त 
अमेररकेत ‘ सक र त्मक कृतीच्य ’  य  धोरण ल  द्दवरोध सरुू झ ल . १९९५  स ली र ष्ट्र ध्यक्ष 
द्दक्लांटन य ांनी म्हटले की, “Mend it, don't end it.” ते ते म्हण ले, “ Affirmative action is in the 
national best interest, to create more inclusive society that provide genuine 
equality of people”  

अमेररकेत  इ.स. २०००  प सून ‘ सम न सांधी पह णी अहव ल ची’ प्रद्दक्य  सरुू झ ली.  सवा 
उद्योग न ,  प्रत्येक वषी आपल्य  उद्योग तील कमाच ऱ्य ांची म द्दहती ( वांश, रांग, 
द्दलांगरे्द)  श्रम  ख त्य ल  कळद्दवण्य चे बांधन घ लण्य त आले. २००३ मध्ये द्दमद्दशगन द्दवद्य पीठ च्य  
प्रवेश प्रद्दक्य  बिल अमेररकेच्य  सवोच्च न्य य लय ने असे म्हटले की, “ द्दवद्य ्य ांन  प्रवेश देत न  
इतर ब बींबरोबरच वांश ह  घटक लक्ष त घेणे घटन ब ह्य न ही.  

 अमेररकेत सक र त्मक कृतीच्य  सांदर् ात इतर अटी अश  आहेत- 

१) व्यवस य च्य  द्दठक णी रे्दर् व ल  बांदी व सम न रोजग र सांधी असल्य च  फलक ल वण्य चे 
बांधन.  

२) नोकर र्रतीच्य  ज द्दहर ती मध्ये ‘ सम न सांधी द्ददली ज ईल’ अस  स्प� उल्लेख करण्य चे 
बांधन 

३) उमेदव र ांची क गदपते्र जपून ठेवण्य चे बांधन 

४) उमेदव र कडून रे्दर् व ची तक् र आली तर आयोग ल  चौकशीच  अद्दधक र 

५) दरवषी कमाच री वगीकरण च  अहव ल प ठद्दवण्य चे बांधन 

अमेररकेच्य  ह्य  ‘ सक र त्मक कृती’  धोरण मळेु तेर्ील रोजग र द्दशक्षण आद्दण इतर के्षत्र वर पररण म 
पडलेल  द्ददसून येतो.  य मळेु प्रत्येक  के्षत्र त कृष्णवणीय अल्पसांख्य ांक स्र् द्दनक समूह य ांचे 
सहर् ग चे  व प्रद्दतद्दनद्दधत्व चे प्रम ण व ढलेले आहे.  र् रत त सदु्ध  गेल्य  ७० वष ांप सून आरक्षण चे 
धोरण र बद्दवले ज त आहे.  अमेररकेचे सक र त्मक कृती चे धोरण ख जगी के्षत्र तील नोकऱ्य ांन  ल गू 
आहे. र् रत त म त्र आरक्षण चे धोरण सरक री के्षत्र तील नोकऱ्य ांन च ल गू आहे.  र् ांडवलश हीच्य  
ज गद्दतकीकरण व ख जगी करण च्य  प्रद्दक्येमळेु सरक री नोकर य ांचे के्षत्र आकुां चन प वत 
आहे.  त्य मळेु द्दजरे् रोजग रच न ही,  तेरे् आरक्षण च्य  धोरण ल  अर्ाच उरत न ही.  म्हणूनच 
र् रत त ख जगी के्षत्र तील आरक्षण ची म गणी होत आहे.  

जग तील बहुसांख्य देश त सक र त्मक कृती चे धोरण वेगवेगळ्य  न व ने अमल त आणले ज त 
आहे.  आद्दण ही सक र त्मक कृती स म द्दजक दृ�्य  वांद्दचत, ऐद्दतह द्दसक दृ�्य  अन्य य झ लेल्य  सांपूणा 
गट स ठी र बद्दवले ज ते.  आद्दर्ाक पररद्दस्र्ती ह  य  धोरण च  आध र नसतो.  
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असे असले तरी सम नतेच्य  हक्क स ठी द्दवषमतेची व गणूक देण ऱ्य  य  सक र त्मक कृती धोरण वर 
टीक  सदु्ध  केली ज ते.  य  धोरण ची द्दवरोधक अस  तका  देत त की,  हे धोरण उलट रे्दर् व च  एक 
प्रक र आहे.  सक र त्मक कृती धोरण व्यक्तीच्य  प त्रतेचे ऐवजी स म द्दजक प त्रतेच्य  आध र वर सांधी 
द्ददली ज ते,  त्य मळेु व स्तव कतुात्व चे अवमूल्यन होते.  जनु्य  चकु ांच्य  ज गी नवीन चकु  केल्य  
ज त त.  असे धोरण सक र त्मक कृतीच्य  ल र् ्य ांचे ही कतुात्व कमी करते.  तसेच य  धोरण च  
ल र् घेण्य स ठी म ग स नसलेले स म द्दजक गट ल र् र्ी गट त ज ण्य च  प्रयत्न करते.  त्य मळेु 
समूह- समूह त सांघषा द्दनम ाण होतोच.  गट आपल्य  र जकीय प्रर्तु्व  च्य  जोर वर खऱ्य खऱु्य  वांद्दचत 
समूह चे ल र् द्दमळवून घेत त.  त्य मळेु हे धोरण फसवणकुीची सांधी द्दनम ाण करते.  

सक र त्मक कृतीची आणखी टीक  अद्दशकी सक र त्मक कृतीच  ल र् घेण र े लद्दक्षत गट द्दनद्दित 
झ ल्य नांतर इतर सक्षम,  प त्र घटक ांन  स म द्दजक, आद्दर्ाक, शैक्षद्दणक व र जकीय फ यद्य प सून 
वांद्दचत ठेवले ज ऊ शकते.  तसेच आरद्दक्षत गट त असलेल्य  व्यक्ती अस  द्दनष्कषा क ढू शकत त की 
कठोर पररश्रम करणे अन वश्यक आहे.  आद्दण ज्य ांन  फ यद  द्दमळत न ही त्य ांन  कठोर पररश्रम करणे 
व्यर्ा व टू शकते.  

 व गणकुीची सम नत  द्दवरुद्ध सम न म्हणून व गणूक य  ब जूने जो तका  द्ददल  ज तो.  य त त्य न ही 
असे म्हणत  येण र न ही.  जग तील सवा देश त सक र त्मक कृती धोरण च्य  द्दवरोध च  स मन  कर व  
ल गत आहे.  र् रत स रख्य  देश त जेरे् सरक री रोजग र च्य  सांधीच  मळुी कमी आहे तेरे् अश  
धोरण च्य  द्दवरोध ची तीव्रत  ज स्त आहे.  परांत ु तरीही य मळेु सक र त्मक कृतीचे धोरण चे महत्त्व 
कमी होते असे न ही.  लोकश ही द्दजवांत ठेवण र े ‘ समत ’  हे एक मूल्य आहे.  समत  केवळ न गरी 
हक्क सम न द्ददल्य ने द्दनम ाण होत न ही.  वांश, रांग, ज त, धमा, द्दलांग य  आध र वर जे द्दवक स प सून 
वांद्दचत र द्दहलेले समूह आहेत त्य ांन  द्दशक्षण,  रोजग र, आरोग्य, जमीन, उद्योग  इ.  द्दठक णी द्दकती 
प्रद्दतद्दनद्दधत्व व सांधी द्दमळते हे तप सणे आवश्यक ठरते.  आद्दण उद्दचत प्रद्दतद्दनद्दधत्व द्दमळत नसेल तर ‘ 
सक र त्मक कृती’  धोरण ची कडक अांमलबज वणी  करून स म द्दजक न्य य च्य  आध र वर समत  
द्दनम ाण करणे आवश्यक ठरते.  

2.5 ससंाधनाचंी समानता आवण पररणती : (Equality of resources and 

outcome) 

सांस धन ांची सम नत  ह  मिु  मखु्यतः आद्दर्ाक  समतेशी सांबांद्दधत असून,  त्य त सम ज च्य  द्दवद्दवध 
घटक ांपयांत द्दवक स चे फ यदे पोहचद्दवणे अपेद्दक्षत आहे.  रोजग र च्य  सांधी, द ररद्रय 
द्दनमूालन,  आद्दर्ाक द्दवषमत  दूर करणे, सम ज तील सवा घटक ांचे जीवनम न उांच वणे इत्य दी 
गो�ी  सांस धन चे  सम न द्दवतरण करण्य वर अवलांबून आहे.  आद्दर्ाक द्दवक स च्य  प्रद्दक्येत 
सम ज तील मूठर्र लोक ांन च  फ यद  न होत  ग्र मीण व तळ ग ळ तील सवा लोक ांन  झ ल  
प द्दहजे.  त्य स ठी र ष्ट्रीय उत्पन्न,  नैसद्दगाक स धन सांपत्ती य बरोबरच दळणवळण ची स धने, द्दशक्षण, 
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आरोग्य, प णी, शेत जमीन, अन्न व� द्दनव र  इत्य दी सवा सांस धने सम ज तील सवा घटक त सम न 
रीतीने द्दवतररत होणे म्हणजे सांस धन ची सम नत .  

म नवी सम ज त जेव्ह  प सून ‘ सांपत्ती’  य  स्वरूप त सांस धन च  जन्म झ ल  तेव्ह प सून, य  
सांस धन चे द्दवतरण कसे कर वे? ह  प्रश्न अजून पयांत सटुलेल  न ही.  सम ज तील क ही लोक कमी 
क म करून ( क ही क म न करत ही)  पैस  कम वत त.  त्य मळेु सम ज तील स धनसांपत्तीचे द्दवद्दश� 
वग ाकडे कें द्रीकरण होते.  त्य च  पररण म अस  होतो की,  सम ज तील बहुसांख्य लोक र्रपूर क� 
करूनही त्य ांन  आपल्य  मूलरू्त गरज  र् गवत  येत न ही.  त्य ांन   स धनवांद्दचत- कफल्लक 
द ररद्रय् त जीवन जग वे ल गते. सम ज तील  अश  असांतदु्दलत स धनसांपत्तीच्य  द्दवतरण  मळेु सम ज 
जीवन  बेरोजग री,  द ररद्रय्, अन रोग्य, अश ांतत , गनु्हेग री अश  दृ�चक् त सांपूणा सम ज 
अडकतो.   त त्पय ाने सखु आद्दण श ांत जीवन ल  प रख  होतो.  म्हणून खऱ्य  अर् ाने म नवी जीवन 
सखुी, समदृ्ध व सवु्यवद्दस्र्त होण्य स ठी सांस धन ांचे सम न द्दवतरण होणे आवश्यक असते.  

प्रत्येक र ष्ट्र तील सम ज मध्ये सांपूणा सम ज एक स रख्य  स्तर ांमध्ये जीवन व्यतीत करत 
नसत त.  अर् ात सम ज मध्ये श्रीमांत, मध्य व गरीब असे ढोबळम न ने तीन स्तर असत त.  य  द्दतन्ही 
स्तर ांमध्ये जीवनम न, र हणीम न, सखु सदु्दवध , आद्दर्ाक द्दवक स य मध्ये सम नत  नसते.  य मध्ये 
सम नत  नसण्य चे क रण जीवन जगण्य स ठी आवश्यक सांस धन चे द्दवषम व टप हे 
असते.  सम ज तील य  तीन स्तर ांमध्ये प्रचांड ख यी  असेल तर सम ज त गांर्ीर प्रश्न द्दनम ाण 
होत त.  त्य मळेु सम ज च्य  सांतदु्दलत द्दवक स स ठी सांस धन च्य  व टप च  प्रश्न ह  मखु्य प्रश्न 
आहे.  ह  प्रश्न सोडद्दवण्य चे जग तील द्दनरद्दनर ळ्य  देश त प्रचद्दलत असलेल्य  दोन पद्धती आहेत.  त्य  
म्हणजे र् ांडवलश ही व स म्यव दी अर्ाव्यवस्र् .  र् ांडवलश ही व सम जव द य मध्ये सवुणामध्य 
स धण री आणखी एक अर्ाव्यवस्र्  ‘ द्दमश्र अर्ाव्यवस्र् ’  प्रचद्दलत आहे.  द्दमश्र अर्ाव्यवस्रे्त 
र् ांडवल  श ही तील मके्तद रीचे  प्र बल्य ट ळले ज ते.  तसेच   स म्यव द तील सरक रच अद्दनबांध 
हस्तके्षपही ट ळल  ज तो.  मकु्त व त वरण, वैयद्दक्तक स्व तांत्र्य, ख जगी उत्प दन, नफ्य ची पे्ररण  ह्य  
गो�ींवर सरक रचे प्रर् वी द्दनयांत्रण,  उत्प दन त सरक रच  सहर् ग इत्य दी तत्व ांची जोड द्ददली 
ज ते.  स्वतांत्र र् रत च्य  नेहरू सरक रच्य  रू्द्दमकेत द्दमश्र अर्ाव्यवस्रे्च  सांदर्ा स पडतो.  परांत ु
र् रत ने १९९१  च्य  नव्य  आद्दर्ाक धोरण द्व र ेद्दमश्र अर्ाव्यवस्रे्च्य  धोरण ल  द्दतल ांजली द्ददलेली 
द्ददसते.  

सांस धने व टप च्य  सांदर् ात र् ांडवलश ही, स म्यव दी अर्ाव्यवस्रे्ची रू्द्दमक  व द्दतच्य  मय ाद  लक्ष त 
घेणे आवश्यक आहे.  

भाडंवल शाही तील  ससंाधनाचें वाटप आवण वतची पररणीती:- 

प्र .  द्दपग ुय ांच्य  मते “ ज्य  अर्ाव्यवस्रे्त र्ौद्दतक सांस धन ची म णकी द्दकां व  त्य ांच  व पर करण्य च  
अद्दधक र क ही द्दवद्दश� व्यक्तींच्य  ह त त असतो व त्य ांच्य  इच्छेनसु र स धन ांच  व पर केल  ज तो, 
त्य  अर्ाव्यवस्रे्ल  र् ांडवलश ही अर्ाव्यवस्र्  म्हणत त.” 
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 जी. डी. एच कोल च्य  मते, “ ल र् च्य  हेतूने केल्य  ज ण ऱ्य  उत्प दन ल  शी सांबांद्दधत र् ांडवलव द 
अशी प्रण ली आहे की, ज्य मध्ये उत्प दन ची स धने व स मग्री ह्य वर ख जगी म लकी असते व 
उत्प दन चे क या मखु्यतः र् डोत्री श्रम  द्व र ेकेले ज ते.  उत्प दन म त्र र् ांडवलद र ांच्य  म लकीचे 
असते.” 

 र् ांडवलश ही अर्ाव्यवस्रे्त प्रत्येक व्यक्ती आपल्य  इच्छेनसु र व शक्तीनसु र ख जगी सांपत्ती प्र प्त 
करू शकतो,  द्दतच  उपर्ोग घेऊ शकतो.  उत्प दन प्रद्दक्येत सरक रच  कोणत ही हस्तके्षप 
नसतो.  म गणी आद्दण परुवठ  च्य  द्व र ेब ज र यांत्रण  च लते.  र् ांडवल व द त व्यक्तीचे  स्व तांत्र्य 
अब द्दधत र हते.  उपर्ोग, उत्प दन, बचत, गुांतवणूक इत्य दीब बत द्दनणाय घेऊन ते अमल त आणणे 
हे व्यक्तीवर अवलांबून असते.  य तून मकु्त स्पध ा द्दनम ाण होऊन जो सव ात प्रबळ असतो तोच 
द्दटकतो.  त्य मळेु द्दवद्दवध सांस धन ांचे अद्दधक द्दधक क याक्षमतेने द्दवतरण होते.  उत्प दकतेत 
व ढ,  सांस धन ांच्य  क याक्षमतेने व प्रर् वीपणे व पर करण्य स ठी तांत्रज्ञ न च  द्दवक स,  नफ्य च्य  
पे्ररणेमळेु व्यद्दक्तमत्त्व च  द्दवक स व शेवटी लोक ांच्य  र हणीम न च्य  स्तर त ही व ढ होते.  म्हणजे य  
पद्धतीत स म द्दजक कल्य ण चे कोणतेही उद्दि� स्वीक रले नसत न  व सांस धन चे सम न द्दवतरण 
करण्य चे द्दनयोजन नसत न  य  पद्धती स म द्दजक कल्य ण स धले ज ते व सांस धन ांचे योग्य द्दवतरण 
होते, अस  र् ांडवल व द समर्ाक ांच  द व  असतो.  

 र् ांडवलश ही अर्ाव्यवस्र्  समत , स्व तांत्र्य, बांधतु्व व न्य य य  मूल्य ांशी अद्दधक जळुण री व 
व्यद्दक्तस्व तांत्र्य चे पोषण करण री व्यवस्र्  असली तरी सांस धन ांचे सम न व टप आद्दण 
त्य च्य   पररनीतीच  द्दवच र करत सम ज तील दबुाल घटक ांस ठी अद्दतशय अन्य य्य  व्यवस्र्  ठरली 
आहे.  र् ांडवलश हीत स धनसांपत्तीचे मूठर्र लोक ांच्य  ह त त कें द्रीकरण होते व असांख्य श्रद्दमक ांन  
सांस धन ांच  फ र छोट   र् ग द्दमळतो.  व्य पक, फ यद  होत ज ण री आद्दर्ाक द्दवषमत  ह  
र् ांडवलश हीच  अांगरू्त दोष आहे.  हे र् ांडवलश हीत सदु्दशद्दक्षत, कुशल व सांघद्दटत क मग र वगा ह  
सखु सीन आयषु्य जगत असलेल   द्ददसत असल  तरी क मग र वग ातील बहुसांख्य श्रद्दमक, कुशल व 
असांघद्दटत क मग र त्य ांची द्दपळवणूक होऊन  कां ग ली चे, द ररद्रय् चे व  कफल्लक जीवन 
जगण्य स  ब ध्य  केले ज ते. र् ांडवलश हीत स म द्दजक कल्य ण ची उपेक्ष  केली ज त असल्य मळेु 
देश तील स धनसांपत्तीचे न्य य्य द्दवतरण होत न ही.  

र् ांडवलश हीत ज्य  वस्तूांच  उत्प दन तून ज स्त नफ  द्दमळेल त्य च वस्तूांचे उत्प दन केले 
ज ते.  अल्पसांख्य वैर्व सांपन्न लोक ांकडे प्रम ण ब हेर खरदेी शक्ती द्दनम ाण झ लेली असते.  त्य च  
पररण म म्हणून अन वश्यक चैनीच्य  वस्तू व सेव  द्दनम ाण करण्य वर र्र द्ददल  ज तो.  सवास म न्य 
लोक ांन  दैनांद्ददन जीवन जगण्य स आवश्यक असलेल्य  वस्तूांच  तटुवड  द्दनम ाण होतो.  चैनीच्य  
वस्तूांची ब ज र त रलेचेल असते परांत ु दसुरीकडे बहुसांख्य गरीब- श्रद्दमक वग ाची क्यशक्ती कमी 
असल्य ने त्य ांन  आपल्य  दैनांद्ददन  गरज  र् गवणे ही कठीण ज ते.  म क्साने म्हटल्य प्रम णे, “ 
र् ांडवलश हीतील उत्प दन चे स्वरूप असे आहे की, ज्य त श्रद्दमक आपल्य  आश्रम प सून प रखे 
होत त.  त्य ांन  उत्प दन च्य  प्रद्दक्येत रस र हत न ही न ही तसांच उत्प द्ददत वस्तू मध्येही रस र हत 
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न ही.  क म कर ांची एकां दर आद्दर्ाक  ह लच ल ही र्क स आद्दण कां ट ळव णे द्ददनक्म च च  एक र् ग 
होतो.” दीडशे वष ापूवी म क्साने क मग र वग ाच्य  पररद्दस्र्तीचे केलेले हे वणान आजच्य  
ज गद्दतकीकरण च्य  बदलत्य  पररद्दस्र्तीतही य त बदल झ ल  आहे असे व टत न ही.  

 र् ांडवलश ही सांस धन ांची सम न द्दवतरण करण्य स अपयशी ठरण्य ची आणखी एक क रण म्हणजे 
मकु्त स्पध ा ही अर्ाव्यवस्रे्च्य  प्रगतीचे लक्षण म नले ज ते.  य  मकु्त स्पधेत सम ज ल  ‘ ग्र हक सम ज 
म्हणून रूप ांतररत केले ज ते.  य  स्पधेत द्दटकून र हण्य स ठी मोठ्य प्रम ण त उत्प दन व ढद्दवले 
ज ते.  त्य मुळे नैसद्दगाक स धन सांपत्तीची प्रचांड न सधूस होते.  पय ावरण चे सांतलुन द्दबघडते.  य  
उत्प दन च्य  प्रद्दक्येत कोणतीही द्दहस्सेद री नसलेल ,  द्दतच्य  ल र् प सून वांद्दचत असलेल्य   गरीब- 
स धनवांद्दचत सम ज ल  द्दवस्र् द्दपत स्र्ल ांतररत चे जीवन जगण्य स ब ध्य केले ज ते.  

 सधु रलेल्य  र् ांडवलश ही देश त स म न्य म णस चे जीवन म न उांच वलेले द्ददसत असले तरी 
र् ांडवल श ही ही एक  असम ध नक रक,  सांस धन च्य  व टप  ब बतीत द्दवषमत  द्दनम ाण करण री 
आद्दण वैफल्य द्दनम ाण करण री व्यवस्र्  म नली ज ते.  

कम्युवनस्ट व्यवस्र्ेतील ससंाधनाचे वाटप आवण पररणती 

 द्दडफीन्सन य ांच्य  मते, “ सम जव द हे सम ज चे असे आद्दर्ाक सांघटन आहे द्दक,  य मध्ये स म न्य 
आद्दर्ाक योजनेच्य  दृ�ीने उत्प दन ची र्ौद्दतक स धने सांपूणा समदु य च्य  म लकीचे असत त आद्दण 
अश  सम नीकृत द्दनयोद्दजत उत्प दन च्य  ल र् चे सम न आध र वर सवा न गररक अद्दधक री 
असत त.” 

प्रो.  वेब्स  य ांच्य  मते, “ सम जव द म्हणजे अशी आद्दर्ाक व्यवस्र्  होय की, ज्य मध्ये उत्प दन च्य  
सांस धन वर ख जगी म लकी आद्दण द्दनयांत्रण   ऐवजी सांपूणा सम ज ची म लकी व द्दनयांत्रण असते.” 

प्रो.  मॉरीस य ांच्य  मते, “ सम जव द ची ख स वैद्दश�्य म्हणजे सवा मोठे उद्योग व सांपूणा रू्मीवर 
स वाजद्दनक- स मूद्दहक स्व द्दमत्व असले प द्दहजे आद्दण त्य च  उपयोग व्यक्तीगत 
ल र्   ऐवजी  स वाजद्दनक द्दहत स ठी केल  प द्दहजे.” 

 सम जव द च्य  सांदर् ात द्दवच रवांत च्य  वरील व्य ख्य ांच  अर्ा लक्ष त घेतल्य स कम्यदु्दनस्ट द्दकां व  
सम जव दी व्यवस्रे्त ‘ सांस धन ांचे सम न व टप करणे’  हे मखु्य उद्दि� असते.  वस्तू व सेव  य ांचे 
उत्प दन आद्दण द्दवतरण हे सरक रच्य  ह ती असल्य ने आद्दर्ाक द्दवषमत  व शोषण ल  व व 
नसतो.  आद्दर्ाक सम नत  द्दनम ाण करण्य स हेतपुरुस्कर प्रयत्न केल  ज तो.  सम जव दी 
अर्ाव्यवस्रे्चे महत्व ची वैद्दश�्य म्हणजे व्यक्तीच  ख जगी म लकीच  हक्क अम न्य केलेल  असतो. 
त्य मळेु सम ज तील सांपत्तीचे कें द्रीकरण मूठर्र लोक ांकडे होत न ही.  त्य मळेु द्दवक स ची सम न सांधी 
सव ांन  उपलब्ध होते.  य  व्यवस्रे्त प त्रतेनसु र सव ांची कल्य ण अद्दर्पे्रत असते.  कोणत ही रे्दर् व 
न करत  सव ांन  रोजग र, द्दशक्षण, आरोग्य  सदु्दवध ,  दळणवळण, प णी  इ.  सवा स धन ांवर स मूद्दहक 
म लकी असल्य ने गरजेनसु र व प त्रतेनसु र ती सगळ्य ांन  उपलब्ध करून द्ददली ज ते.   शोषण चे व 
अन्य य चे मूळ असलेल्य  ख जगी सांपत्तीचे उच्च टन झ ल्य मळेु सम ज त म लक मजूर, र् ांडवलद र 
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क मग र,  शोषक-शोद्दषत असे वगा द्दशल्लक र हत न ही.  त्य मळेु वगा सांघषा सांप�ु त येतो.  सम ज त 
श ांतत  व सवु्यवस्र्  न ांदते.  

 सम जव दी अर्ाव्यवस्रे्चे आणखी एक वैद्दश�्य म्हणजे ‘ द्दनयोद्दजत द्दवक स’. उत्प दन ची  म लकी व 
त्य चे द्दवतरण करण्य ची जब बद री सरक रची असते.  त्य मळेु कें द्रीय सत्तेकडे सत्त  अद्दधक कें द्दद्रत 
होते.  नफ  प्र प्त करण्य स ठी उत्प दन होत न ही तर जनकल्य ण स ठी उत्प दन केले ज ते.  त्य मळेु 
कोणत्य  वस्तूचे? द्दकती? द्दकती क ल वधीत कर वे? य च  द्दवच र करण्य स ठी द्दनयोजन आवश्यक 
असते.  त्य स ठी योजन  आखणे,  त्य ची अांमलबज वणी करणे, सांस धन ांचे द्दवद्दवध पय ायी 
उपयोग ांमध्ये द्दवतरण करणे हे द्दनयोजन चे उद्दि� असते.  म्हणून सम जव दी अर्ाव्यवस्रे्त द्दनयोजन 
आवश्यक अांग म नले ज ते.  

 र् ांडवलश ही पद्धतीशी तलुन  करत  कम्यदु्दनस्ट अर्ाव्यवस्रे्त सांस धन चे सम न द्दवतरण होते, 
त्य मळेु य  व्यवस्रे्त द्दवषमतेचे प्रम ण कमी असते.  की सांस धन व उत्प दन वर स मूद्दहक म लकी 
असल्य ने,  उत्प दन सम ज च्य  गरज  लक्ष त घेऊन केले ज त असल्य ने आवश्यक वस्तू सव ांन  
उपलब्ध होत त.  श्रम च  योग्य मोबदल  द्दमळतो.  द्दतची मांदीच्य  चक् प सून जनतेचे सांरक्षण होते, 
व्यद्दक्तगत स्व तांत्र्य पेक्ष  समतेवर अद्दधक र्र  कम्यदु्दनस्ट व्यवस्र्  देते, त्य मळेु सह द्दजकच सम ज त 
सवाच के्षत्र त समतेचे तत्त्व प्रस्र् द्दपत होते, म त्र द्दतच्य   पररणती च  द्दवच र करत  सम जव दी पद्धती 
र् ांडवलश ही व्यवस्रे् प्रम णेच द्दनर श जनक ठरली आहे.  

सम जव दी अर्ाव्यवस्रे्त उत्प दन च्य  स धन ांवर स वाजद्दनक म्हणजे सरक रची म लकी 
असते.  म्हणजेच आधीच र जकीय सत्त  असलेल्य  र ज्यकत्य ांकडे आद्दर्ाक सत्त  देखील कें द्रीत 
होते.  अश  द्दस्र्तीत व्यक्ती स्व तांत्र्य  वर मय ाद  पडत त.  व्यद्दक्तस्व तांत्र्य सांप�ु त आल्य मळेु सांपत्ती 
द्दमळद्दवणे, र् ांडवल ची उर् रणी, गुांतवणूक, खरदेी-द्दवक्ी इत्य दीब बत व्यक्ती द्दनणाय घेऊ शकत 
न ही.  सम जव दी व्यवस्रे्त उत्प दन आद्दण द्दवतरण व्यद्दक्तगत द्दहत स ठी उपयोग त आणले ज त 
न ही.  त्य मळेु लोक ांची आद्दर्ाक पे्ररण  न� होते.  उत्प दन प्रद्दक्येत पे्ररण ांच  अर् व असल्य मळेु 
उत्प दन च्य  रचनेत बदल घडून येणे शक्य नसते.  सम न उत्प दन- सम न द्दवतरण य मळेु कुठेच 
न द्दवन्य र हत न ही.  जीवन रट ळ व कां ट ळव णे बनते.  सम नत  म्हणजे सवा के्षत्र त सवा द्दठक णी 
स रखेपण  अस  नक र त्मक अर्ा ‘ समत ’ य  मूल्य ांन  प्र प्त होतो.  त्य मळेु उत्स ह व आनांद ल  
मय ाद  पडत त.  मनोवैज्ञ द्दनक दृ�ीने अश  ब बी व्यक्ती द्दवक स ल  पय ाय ने सम ज द्दवक स ल  म रक 
ठरत त.  ज्य  द्दठक णी क य ामध्ये ल र् चे उद्दि� असते तेरे् क या अद्दधक क याक्षमतेने व उत्स ह ने 
केले ज ते.  परांत ुसम ज व द त एकूणच सवा क या ठोकळे वज , य ांद्दत्रक पद्धतीने होते.  त्य  म गे म नवी 
पे्ररण  व र् वन ांच  अर् व असतो.  उत्प दन व ढो  अर्व  कमी होवो, य ची क ळजी व्यक्ती करत 
न ही.  त्य मळेु मनषु्य आळशी  व क मचकु र बनतो.  अशी सांख्य  व ढली तर एकूण उत्प दन व ढीवर 
त्य च  व ईट पररण म होतो.  क ला म क्सा र् ांडवलश हीच  दोष म्हणून, “ र् ांडवल श ही उत्प दन च्य  
ब बतीत मजूर हे उद सीन र हत त क रण उत्प द्ददत वस्तूत त्य च  रस र हत न ही तस च उत्प दन 
प्रद्दक्येतून ज्य चे उत्प दन होते त्य  प्रद्दक्येबिल ही त्य ल  आस्र्  नसते.”  अस   जो उल्लेख 
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केल ,  तस च दोष सम जव दी व्यवस्रे्त सदु्ध  द्दनम ाण होतो.  सम जव दी उत्प दन व्यवस्रे्तही 
मजरु ांची अलगतेची र् वन  तशीच क यम र हते . क मग र वग ाचे ख जगी म लकी तनु स वाजद्दनक 
म लकीच्य  उत्प दन प्रद्दक्येत स्र्ल ांतरण होते.  द्दपळवणूक अन्य य शोषण ची  म त्र  तशीच क यम 
र हते.  

रद्दशय त १९२८ ते १९८८  य  क ळ त कम्यदु्दनस्ट पक्ष ची हुकूमश ही असलेले सम जव दी सरक र 
सत्तेवर होते.  य  क ळ त मोठ ले उद्योग उरे् करण्य स ठी ल वलेल्य  मजरु ांन  अधापोटी ठेवून जेमतेम 
जगण्य  परुते अन्न द्ददले ज त होते. ‘ गुांतवणकुीस ठी ल गण री बचत’  असे त्य ल  गोंडस न व द्ददले 
गेले.  शेती करण ऱ्य  शेतकऱ्य ांन  कसलेही स्व तांत्र्य नव्हते.  सरक र जे स ांगेल ते पेरणे त्य ल  र् ग 
पडे.  पररण मी अन्नध न्य ची टांच ई द्दनम ाण होई.  ती घ लवण्य स ठी तेल द्दनय ात करून अन्नध न्य ची 
आय त कर वी ल गेल.  घर ची रचन  एकस रखी परांत ु त्य चीही कमतरत .  एक च अप टामेंटमध्ये 
बऱ्य च कुटुांब ांन  र ह वे ल गे.  उपर्ोग्य वस्तूांच्य  उत्प दन कडे पद्दहल्य प सूनच दलुाक्ष झ ले 
होते.  त्य मळेु अनेक उपर्ोग्य वस्तूांच  तटुवड  द्दनम ाण झ ल .  ््य  द्दमळवण्य स ठी न सांपण ऱ् य  
र ांगेत उरे् र ह वे ल गे.  द्दनरांकुश र ज्यसत्त , कठोर ल चखोर नोकरश ही,  ढ सळलेली अर्ाव्यवस्र्  
य तून म गा क ढण्य स ठी १९८८  मध्ये र ष्ट्र ध्यक्ष द्दमख ईल गोब ाचेव य ांनी  र् ांडवलश ही तत्त्व ांच  
स्वीक र करून सम ज व अर्ाव्यवस्रे्ची पनुराचन  केली. १९९१ स ली रद्दशय त उद रमतव दी 
सरक र सत्तेवर आले.  आद्दण र् ांडवलश हीची प्रद्दक्य  आणखी गद्दतशील झ ली.  स र रूप ने असे 
म्हणत  येईल की स म्यव दी अर्ाव्यवस्रे्त सांस धन ांवर स मदु्दहक म लकी ठेवूनही सांस धन ांचे सम न 
द्दवतरण करण्य च  प्रश्न सटूु शकल  न ही.  

 र् ांडवलश ही उफा  उद रमतव दी लोकश ही द्दवच रसरणी आद्दण स म्यव दी द्दवच रसरणी य  दोन 
द्दवच रध रचे्य  परस्परद्दवरोधी सांघष ात समत  आद्दण स्व तांत्र्य मूल्य ांची नव्य ने म ांडणी करण्य ची गरज 
द्दनम ाण झ ली.  ती गरज जॉन रॉल्सने म ांडलेल्य  नवउद रमतव द ने अांशतः पूणा करण्य च  प्रयत्न 
केल . रॉल्सने  स्व तांत्र्य आद्दण समत  मूल्य त समन्वय स धण्य च  प्रयत्न केल . रॉल्स  पूणा समत  
द्दनम ाण करण्य स द्दवरोध करतो व मय ाद्ददत प्रम ण त समत  द्दनम ाण कर वी असे म्हणतो.  क रण 
त्य च्य मध्ये पूणा समत  असलेल्य  समत द्दधद्दष्टत सम ज त व क याक्षमतेचे मोठ्य  प्रम ण त अद्दस्तत्व 
असते.  म्हणून तो म्हणतो की सम ज तील वांद्दचत व म ग सलेल्य  लोक ांन  जीवनम न उांच वण्य ची 
ख त्री असेल तर अशी असम नत  द्दकां व  द्दवषमत  देखील योग्य असते.  नैसद्दगाक  द्दवषमतेच्य  
तत्त्व मळेु  सम ज त द्दवषमतेचे  तत्त्व अद्दस्तत्व त असणे  अपररह या असते.  परांत ुही द्दवषमत  दबुाल ांच्य  
शोषण स क रणीरू्त ठरू नये य स ठी सम ज तील क्षमत  व ण आद्दण बदु्दद्धम न  वग ाने सम ज तील 
म ग सलेल्य  व गरीब वग ातील लोक ांचे जीवनम न बदलद्दवण्य च  प्रयत्न कर व .  

 साधनसपंत्तीचे न्याय्य वाटप 

उत्प दन आद्दण स धनसांपत्तीचे न्य य्य व टप ह  कोणत्य ही न गरी सम ज मध्ये मोठ  द्दबकट व 
गुांत गुांतीच  प्रश्न असतो. सम ज त उपलब्ध स धन स मग्री ही मय ाद्ददत असते.  ही स धन सांपत्ती ची 
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ह व क ही लोक ांन  असते.  स्व र्ी प्रवतृ्तीचे प्रस्र् द्दपत व प्रबळ लोक सम ज तील स धनसांपत्तीवर 
त ब  द्दमळवण्य च  प्रयत्न करत त.  स धन सांपत्तीचे कें द्रीकरण होऊ नये य स ठी श सन ने पढु क र 
घ्य यल  प द्दहजे असे जॉन रॉल्य प्रद्दतप दन करतो.  स धनसांपत्तीचे न्य य्य व टप करत असत न  
न्य य च्य  दोन तत्त्व ांचे कट क्ष ने प लन केले प द्दहजे.  एक म्हणजे स धन सांपत्तीचे व टप करत न  
सव ांचे द्दहत लक्ष त घेतले प द्दहजे.  आद्दण दसुर े न्य य तत्व म्हणजे सांस धन व टप ची सरुुव त 
सम ज तील सव ात उपेद्दक्षत व कमकुवत घटक प सून केली प द्दहजे.  सवु्यवद्दस्र्त सम ज तील प्रत्येक 
व्यक्ती न्य य च्य  तत्त्व ल  म न्यत  देतील आद्दण त्य नसु र व गतील म्हणजे सम ज तील प्रत्येक व्यक्ती 
न्य य तत्त्व चे प लन करले.  आपले द्दहत स धले ज ईल अशी प्रत्येक व्यक्तील  ख त्री होईल,  त्य मळेु 
प्रत्येक व्यक्तीच्य  मन तील र्ीती आद्दण सांघष ाची र् वन  न� होईल.  अशी न्य य धीश टीत र जकीय 
व्यवस्र्  जब बद र लोकप्रद्दतद्दनधीक  श सन मध्येच शक्य आहे.  अर् ात आत्मकें द्री व  स्व र्ी म नवी 
स्वर् व मळेु सम ज त स्पध ा, सांघषा आद्दण र्ीती चे अद्दस्तत्व द्दशल्लक र हण र.  श  पररद्दस्र्तीत 
द्दवघ तक प्रवतृ्तीवर द्दनयांत्रण ठेवण्य स ठी श सन ल  दांड शक् तीच  व पर करण्य ची आवश्यकत  
र् सेल.  म्हणून हे क म जब बद र घटन त्मक प्रद्दतद्दनद्दधक सरक रच पूणा करू शकते.  हुकूमश ही द्दकां व  
एक द्दधक रश ही असलेल्य  श सन व्यवस्रे्त न्य यद्दध�ीत सम ज ची स्र् पन  करणे शक्य न ही असे 
रॉल्स चे म्हणणे होते.  

 जॉन रॉल्स  प्रद्दणत द्दसद्ध ांत चे फद्दलत हेच व टते की,  कोणत्य ही र जकीय व्यवस्रे्त मठुर्र वग ाकडे 
सांपत्तीचे कें द्रीकरण करून आद्दण  बहुसांख्य ांक दबुाल वग ाल  द ररद्रय् च्य  ख ईत लोटून कोणत ही 
सम ज सवु्यवद्दस्र्त व सखुी र हू शकत न ही.  तसेच सवा प्रक रची द्दवषमत  न� करण्य स ठी व्यक्ती 
स्व तांत्र्य च  बळी देऊन चैतन्यहीन समत  प्रध न सम ज सदु्ध  सखुी व आनांदी जीवन जगू शकत 
न ही.  त्य स ठी र ज्य व्यवस्र्  द्दनम ाण करणे आवश्यक आहे.  की ज्य त स्व तांत्र्य च  हक्क सव ांन  
सम न असेल.  आद्दण अशी स म द्दजक आद्दण आद्दर्ाक द्दवषमत  न्य य्य म नत  येईल की ज्य त 
सम ज तील वांद्दचत व उपेद्दक्षत वग ाल  ल र् द्दमळण र असेल.  सम ज तील सांशोधन चे व टप 
करत न ,  सांस धन ांच्य  व टप ची सरुुव त वांद्दचत व उपेद्दक्षत वग ाप सून कर वी ल गेल.  स म द्दजक व 
आद्दर्ाक व्यवह र त त्य मळेु द्दवषमत  होत असत न  द्ददसत असली तरी ही द्दवषमत  सव ांन  फ यदेशीर 
र हण र.  

 साराशंत:   

सांस धन चे सम न व टप व त्य ची पररणती य च  द्दवच र करत  पूणापणे खलुी ( र् ांडवलश ही) व्यवस्र्  
आद्दण पूणातः बांदीस्त( स म्यव दी) व्यवस्र्  ही सांस धन ची सम न द्दवतरण करण्य च्य  सयुोग्य 
उद्दि� पयांत ज ऊ शकत न ही.  वरील द्दववेचन वरून य ब बतीत हे दोन्ही व्यवस्रे्चे अपयश लक्ष त 
येते.  सांस धन चे सांमेक य  सम न द्दवतरण हे अश च र जकीय व्यवद्दस्र्त होऊ शकते द्दजरे् कताव्यदक्ष, 
द्दववो सम ज व्यवस्र्  असेल. “ र जकीय लोकश हीची स म द्दजक व आद्दर्ाक लोकश हीत रूप ांतर 
होण री लोकश ही”  डॉ.  ब ब स हेब आांबेडकर य ांनी प्रद्दतप दन केलेल्य  अश  लोकश ही व्यवस्रे्तच 
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खऱ्य  अर् ाने सम्यक पद्धतीने सांस धन चे सम न द्दवतरण होऊ शकते.  त्य  द्ददशेने सध्य च्य  न गरी 
सम ज चे प ऊले पडणे आवश्यक आहे.  

 सदंभथ 

१)  र्ोळे र् स्कर लक्ष्मण;  र जकीय द्दसद्ध ांत, द्दपांपळ परु ेप्रक शन न गपूर-२००८  

२) द्दलज र ेर . अां., पेशवे व. म . ; आधदु्दनक र जकीय द्दसद्ध ांत; श्री मांगेश प्रक शन; न गपूर, १९७९  

३) प टील महेंद्र :  द्दवस व्य  शतक तील र जकीय द्दवच रप्रव ह;  ड यमांड पद्दब्लकेशन्स; पणुे- २०१८  

४)  त रकुां डे  व्ही. एम., कद्दणाक द्व . म. (अन)ु; मूलग मी म नवत व द;  श्रीद्दवद्य  प्रक शन; पणुे-१९८५  

५) ज वडेकर शरद, वसधु  जोशी, लत  ज धव, रवींद्र म्हसदे ( सांप );  स म द्दजक पररवतान द्दचद्दकत्स  
आद्दण र्द्दवतव्य; सगु व  प्रक शन,  पणुे- २००९  

आपण काय वशकलो? 

प्र. १ ल   समत  ही सांकल्पन  स्प� करून समत  सांकल्पनेचे मूल्यम पन कर .  

प्र. २ र    समतेचे द्दवद्दवध प्रक र द्दलह .  

प्र. ३ र   ‘उपच र ची सम नत  द्दवरुद्ध सम ांन म्हणून उपच र’ य  घटक वर द्दनबांध द्दलह  

प्र. ४ र्  सांस धन ांची सम नत  व पररणती ही सांकल्पन  स्प� कर  

वटपा वलहा 

१.  समत  

२.  सांस धन ांची सम नत  

३.  उपच र ची सम नत  

४.  स म द्दजक समत  

५.  आद्दर्ाक समत  

६.  र जकीय समत  

७.  समतेवर आध ररत सम नत  
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घटक ३  

३    
न्याय (Justice)  

 घटक रचना 
३.१  उद्दि�े 

३.२  प्रस्तावना 

३.३  न्याय म्हणजे काय 

        ३.३.१ न्यायाचा अर्थ आद्दण न्यायाचे प्रमखु प्रकार (Meaning and types) 

३.४  जॉन रॉल्सचा सामाद्दजक न्यायाचा द्दसद्ाांत 

३.५  रॉबर्थ  नॉद्दिकचा सामाद्दजक न्यायाचा द्दसद्ाांत 

३.६  अमर्तयथ सेन याांचा सामाद्दजक न्यायाचा द्दसद्ाांत 

३.७  मायकल सडेँल याांची न्यायाची सांकल्पना 

३.८  आयररस यांग याांची न्यायाची सांकल्पना 

३.९  समारोप 

३.१० सराव प्रश्न 

३.११ सांदर्थ 

३ .१ उद्दिष्ट े

• न्याय म्हणजे काय हे समजावून घेणे व न्यायाचे प्रमखु प्रकार समजावून घेणे 

• न्यायाच्या प्रमखु द्दसद्ाांताांची तोंडओळख करणे 

३.२ प्रस्तावना 

प्रस्ततु प्रकरणाच्या माध्यमातून आपण न्याय म्हणजे काय हे समजून घेत आहोत. न्याय ही 
सांकल्पना स्वातांत्र्य (Liberty) आद्दण समता (Equality) या सांकल्पनाांशी जोडली गेली असल्याने 
काहीशी सापेक्ष सांकल्पना आहे. 

३.३ न्याय म्हणजे काय- 

न्याय ही राज्यशास्त्र आद्दण राजकीय तत्त्वज्ञानातील महर्तवपणुथ सांकल्पना आहे. लॅर्ीन र्ाषेतील 
Jungere या शब्दापासून Justice या शब्दाचा उगम िाला असून र्तयाचा अर्थ ‘एकत्र बाांधणे’ असा 
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होतो. ‘न्याय’ या सांकल्पनेचा सोप्या र्ाषेत अर्थ साांगावयाचा िाल्यास न्याय हा चाांगल्या 
वातावरणात लोकाांना एकत्र बाांधण्याचे काम करतो. दसुऱ्या मतप्रवाहानसुार Justice या शब्दाची 
व्यरु्तपत्ती लॅर्ीन र्ाषेतील Justitia या शब्दापासून िाली असून र्तयाचा अर्थ ‘चाांगलुपणा’ असा होतो. 
न्यायाचा अर्थ अनेकदा ‘योग्यपणा’ (justness) या असाही लावला जातो. ताद्दकथ कदृ�्या हा अर्थ 
योग्यही मानता येईल. या अर्ाथनसुार न्याय ही सांकल्पना सावथजद्दनक धोरण द्दकां वा कायद्याच्या 
अांमलबजावणीशी द्दनगडीत असून वतथमानकाळातील कायद्याांची अांमलबजावणी करीत वैधाद्दनक 
समानता (Legal Equality) प्रस्र्ाद्दपत करणे द्दकां वा उपलब्ध सांसाधनाांचे द्दवतरण द्दकां वा फेरद्दवतरण 
करणे म्हणजे न्याय होय. यातूनच न्यायाची सांकल्पना समतेच्या तर्तवाशी जोडल्या गेली आहे. 
कायद्यापढेु समानता (Equality before law) अर्वा कायद्याची समानता (Equality of law) या 
वाक्प्प्रचाराांची सरुवात िाली.  

न्याय या सांकल्पनेचा परामशथ द्दवद्दवध राजकीय द्दवचारवांतानी घेतला आहे. प्राचीन ग्रीक द्दवचारवांत 
प्लेर्ो याने आपल्या Republic या ग्रांर्ाद्वार े न्यायाची चचाथ केली आहे. आदशथ राज्याच्या 
पायार्रणीसाठी प्लेर्ोने मानवी सदगणुाांची गरज असल्याचे स्प� केले आहे. प्लेर्ोच्या मते, प्रमखु 
मानवी सदगणुावर (बुद्ीमत्ता, शौयथ आद्दण तषृ्णा) आधाररत समाजरचना (अनकु्रमे शासक, सैन्य 
आद्दण कारागीर) केल्यास ‘न्याय’ प्रस्र्ाद्दपत होईल. प्लेर्ोच्या न्यायरचनेचा कणा म्हणजे ‘आपले 
काम करणे व इतराांच्या कामात ढवळाढवळ न करणे’ (To do one’s own business and not to 
interfere in other’s business) हे तर्तव होते.  

ॲररस्र्ॉर्लने ‘न्याय’ या सांकल्पनेस ‘वैद्दिक न्याय’ (Universal Justice) आद्दण ‘द्दवद्दश� न्याय’ 
(Particular Justice) अशा दोन प्रकाराांत द्दवर्ागले आहे. ‘वैद्दिक न्याय’ द्दह सांकल्पना कायद्याचे 
पालन करण्याशी द्दनगडीत असून व्यक्तीने सदगणुी असावे असा र्तयाचा अर्थ असतो. ‘द्दवद्दशष्ट न्याय’ 
ही सांकल्पना ‘द्दवतरणार्तमक न्याय’ (Distributive Justice) आद्दण ‘सधुारणार्तमक न्याय’ 
(Corrective Justice) अशा दोन उपप्रकाराांत द्दवर्ागली आहे. ॲररस्र्ॉर्लच्या द्दवतरणार्तमक 
न्यायानसुार राज्याने नागररकाांमध्ये गणुवत्तेच्या आधार ेसांसाधनाांचे फेरद्दवतरण करणे अपेद्दक्षत आहे 
तर सधुारणार्तमक न्याय हा ऐद्दच्िक द्दकां वा अनैद्दच्िक कृतींमळेु व्यक्तीच्या अद्दधकाराांवरील होणार े
अद्दतक्रमण दूर करतो. न्यायाचे स्वरुप स्प� करताांना ॲररस्र्ॉर्लने म्हर्ले आहे द्दक, ‘न्याय म्हणज े
समानाांना समानतेने तर असमानाांना असमानतेने वागवणे होय’. ताद्दकथ कदृ�्या ॲररस्र्ॉर्लने 
माांडलेली ही व्याख्या बरोबर असली तरीही असमानाांना वेगळ्या पद्तीने वागवणे म्हणजे नक्प्की 
काय? याचे समाधानकारक उत्तर ॲररस्र्ॉर्ल देत नाही. ॲररस्र्ॉर्लने तर्तकालीन गलुामद्दगरीच्या 
पद्तीचे समर्थन केले असल्याने ही व्याख्या आजच्या दृ�ीने ही व्याख्या कालबाह्य ठरते.  

प्लेर्ो आद्दण ॲररस्र्ॉर्लनांतर मध्ययगुीन कालखांडातही अनेक राजकीय द्दवचारवांताांनी न्यायाच्या 
सांकल्पनेचा ऊहापोह केला आहे. यामध्ये रोमन द्दवचारवांत सेंर् ऑगस्र्ाईन आद्दण र्ॉमस ॲद्दक्प्वनास 
याांचा प्रामखु्याने समावेश होतो. सेंर् ऑगस्र्ाईनच्या मते, न्याय हा व्यक्तीचा आांतररक घर्क आहे. 
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सावथजद्दनक जीवनात व्यवस्र्ा द्दनमाथण करण्यासाठी व्यक्तीने आांतररक द्दशस्त पाळणे आवश्यक असते 
तेव्हा ‘न्याय म्हणजे व्यक्तीने सवु्यवद्दस्र्त व स्वयांद्दशस्त जीवन जगत कतथव्याचे पालन करणे व 
र्तयाद्वार े राज्यव्यवस्रे्स अनकूुल वातावरण द्दनमाथण करणे होय’. र्ॉमस ॲद्दक्प्वनास याने न्यायाची 
व्याख्या करताांना ‘इतराांना देय असलेले देण्याची द्दस्र्र व द्दचरांतन द्दर्कणारी इच्िाशक्ती म्हणजे 
न्याय’ असे म्हणले आहे. ॲद्दक्प्वनासने न्यायास व्यक्तीमध्ये दडलेली नैद्दतकता मानले आहे. 

१८ व्या शतकातील औद्योद्दगक क्राांती आद्दण र्ाांडवलशाहीच्या उदयानांतर उपयोद्दगतावादाचा 
(Utilitarianism) जन्म िाला. उपयोद्दगतावाद प्रामखु्याने ‘चाांगले’ आद्दण ‘वाईर्’ या द्वांद्वावर 
आधारलेला आहे. व्यक्तीच्या जीवनात ‘सखु’ (Pleasure) आद्दण ‘वेदना’ (Pain) या मलुरू्त पे्ररणा 
असतात. या गदृ्दहतकाच्या आधार े जास्तीत जास्त सखु, आनांद देणाऱ्या यांत्रणेची द्दनमीती करणे 
म्हणजे न्याय होय असा तकथ  उपयोद्दगतावादाद्वार ेमाांडला जातो. मात्र येरे् हेही लक्षात घेतले पाद्दहजे 
की, ‘सखु’ आद्दण ‘आनांद’ या सांकल्पना व्यक्तीसापेक्ष असल्याने जास्तीत जास्त व्यक्तींचे द्दहत र्तयाद्वार े
जोपासले जाणे शक्प्य नसते. र्तयामळेु जॉन स्रु्अर्थ  द्दमल या द्दवचारवांताने सखुाचे सांख्यार्तमक 
(Qualitative) मोजमाप न करता गणुार्तमक (Quantitative) करावे असा आग्रह धरला. 
उपयोद्दगतावादानसुार न्यायाचा अर्थ समाजाचे व्यापक द्दहत असून न्याय हा व्यद्दक्त- व्यद्दक्तां च्या 
वैयद्दक्तक द्दहतास कें द्रद्दबांदू न मानता समाजाचे द्दहत जोपासते. मात्र असे करताांना व्यक्तीच्या द्दहताचा 
सांकोच होणार नाही याचीही काळजी घेतली जाते. 

३.३.१ न्यायाचा अर्थ आणण न्यायाचे प्रमखु प्रकार (Meaning and types) 

वरील चचेच्या आधार े आपणास न्यायाच्या व्याख्येतील परस्परद्दवसांगती तसेच सवथसमावेशकतेचा 
अर्ाव द्ददसून येतो. न्यायाची सवथसमावेशक व्याख्या का माांडता येत नाही याचे उत्तर शोधायचे 
िाल्यास परस्परद्दनगडीत तीन पैलूांचा द्दवचार होणे आवश्यक आहे. सवथप्रर्म, मूल्यार्तमक पातळीवर 
न्याय म्हणजे काय? या प्रश्नाची उकल करताांना द्दवद्दवध द्दवचारवांताांकडून परस्परद्दवरोधी मते माांडली 
जातात हे मान्य केले पाद्दहजे. दसुर े असे की, न्यायाची अांमलबजावणी करताांना कोणकोणर्तया 
साधनाांचा (Means) वापर केला जावा या प्रश्नाचे उत्तर अनरु्वजन्य पातळीवर वेगवेगळे येते. 
ज्यामळेु सवथसमावेशक न्यायाद्दधष्टीत व्यवस्र्ा स्र्ापन करताांना अनेक अडचणी येतात. द्दतसर ेअसे 
की, दसुऱ्या महायदु्ानांतर राज्याने सामाद्दजक आद्दण राजकीय मलु्याांवर आधाररत सामाद्दजक 
न्यायाची स्र्ापना केली पाद्दहजे हा यदु्दक्तवाद अनेक पाश्चार्तय देशाांतील द्दवचारवांत करीत आहेत. 
ज्यामळेु न्यायाचा अर्थ लावणे कद्दठण जाते. 

• नैसद्दगथक न्याय-  सरुवातीच्या काळात, न्याय ही सांकल्पना नैसगीक न्याय (Natural Justice) 
या सांकल्पनेशी जोडली गेली होती. नैसगीक न्याय ही सांकल्पना द्दवशी� प्रश्नाबाबत सांवेदनशील 
आद्दण ताद्दकथ क द्दनणथय घेण्याशी द्दनगडीत आहे. नैसगीक न्याय एकां दर द्दनणथयप्रद्दक्रयेत अांद्दतम 
ध्येयापेक्षा प्रद्दक्रयेस (Procedures) अद्दधक महत्त्व देतो. नैसगीक न्यायात रे्दर्ावाद्दवरुद् 
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अद्दधराज्य (Rule against bias) आद्दण योग्य सनुावणीचा अद्दधकार (Right to fair 
hearing) या दोन तर्तवाांना महत्त्व द्ददले आहे. र्ोडक्प्यात प्रस्र्ाद्दपत वैधाद्दनक सांस्र्ा आद्दण 
सामाद्दजक द्दनयमाांच्या आधार े द्दववादाांची सोडवणूक करणे व सवु्यवस्र्ा राखणे या हेतूने 
नैसगीक न्यायाची रचना िाली आहे असे साांगता येईल.  

• सामाद्दजक न्याय- सामाद्दजक न्याय ही सांकल्पना काहीशी आधदु्दनक आहे. द्दवशेषतः दसुऱ्या 
महायदु्ानांतर राज्याच्या मदतीने न्यायाची स्र्ापना करण्याचा याद्वार ेप्रयर्तन िाला आहे. मळुात 
न्याय ही सांकल्पना कल्याणकारी राज्य या सांकल्पनेशी द्दनगडीत असून सवंकष राज्यव्यवस्रे्त 
(Totalitarian state) द्दकां वा साम्यवादी राज्यव्यवस्रे्त (Communist state) न्यायाची 
पायार्रणी होताांना द्ददसत नाही. पाश्चार्तय उदारमतवादी लोकशाही द्दवचारवांताांनी न्यायाच्या 
सांकल्पनेस सांपत्ती आद्दण उर्तपन्नाच्या फेरद्दवतरणाशी जोडले आहे. यातूनच व्यक्तीची कुवत 
(Desert), गणुवत्ता (Merit), गरज (Needs) आद्दण काहीवेळा समतेसारख्या (Equality) 
तर्तवाांचा आधार घेऊन द्दवतरणार्तमक धोरणाांची अांमलबजावणी िाली पाद्दहजे असा द्दवचार 
माांडला जाताांना आपणास द्ददसतो. कल्याणकारी राज्य हे व्यक्तीच्या अद्दधकार आद्दण 
कतथव्याांबाबत द्दवशेष जागरुक असते. तेव्हा न्यायाचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीस र्तयाचे देय 
द्दवशेषाद्दधकार (Entitlement) द्दमळाले पाद्दहजेत यासाठी राज्य प्रयर्तन करताांना द्ददसते. 
सामाद्दजक न्याय र्तयामळेुच राज्यास सकारार्तमक रू्द्दमका पार पाडण्याचे द्दनदेश देते.  

• प्रद्दक्रयार्तमक न्याय- प्रद्दक्रयार्तमक न्याय हा द्दववादाांची सोडवणूक आद्दण सांसाधनाांचे द्दवतरण 
करताांना रास्त प्रद्दक्रयेचा आग्रह धरतो. द्दनणथयप्रद्दक्रयेत पारदशथकता आणण्यासाठी कायद्याची 
द्दवहीत प्रद्दक्रया (Due process of law) सारख्या तर्तवाचा अवलांब करुन न्याय प्रस्र्ाद्दपत 
केला जातो. 

• द्दवतरणार्तमक न्याय- द्दवतरणार्तमक न्याय सांसाधनाांचे सामाद्दजकदृ�्या रास्त द्दवतरण करण्याशी 
सांबांधीत आहे. द्दवतरणार्तमक न्याय हा प्रद्दक्रयार्तमक न्यायाशी द्दवसांगत आहे. सांसाधनाांचे द्दवतरण 
करताांना एकूण सांसाधने, सांसाधनद्दवतरणाची प्रद्दक्रया, आद्दण सांसाधनद्दवतरणाची पद्त या 
घर्काांचा द्दवचार करुन रास्त द्दवतरण केले जाते. समाजातील सवथ घर्काांना सांसाधनाांना समान 
द्दवतरण व्हावे यासाठी शासन गैरलार्ार्ी घर्काांना द्दवशेष लार् द्ददले जातात. र्ोडक्प्यात 
द्दवतरणार्तमक न्याय म्हणजे उपलब्ध सांसाधनाांचे फेरद्दवतरण करुन न्याय प्रस्र्ाद्दपत करणे 

३.४ जॉन रॉल्सचा सामाणजक न्यायाचा णसद्ाांत  

जॉन रॉल्स या अमेररकन द्दवचारवांताने A Theory of Justice (1972) या ग्रांर्ाद्वार े सामाद्दजक 
न्यायाचा द्दसद्ाांत माांडला आहे. रॉल्सच्या मते, समानतेवर आधाररत व्यवस्र्ा द्दनमाथण करायची 
िाल्यास र्ौद्दतक सांसाधनाांप्रमाणेच स्वातांत्र्य आद्दण राजकीय सत्तेचेही द्दवतरण िाले पाद्दहजे. जॉन 
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रॉल्सने सामाद्दजक न्यायाचा द्दसद्ाांत माांडताांना जॉन लॉक आद्दण जीन जॅक रुसोसारख्या 
द्दवचारवांताांच्या सामाद्दजक करार द्दसद्ाांताचा आधार घेतला आहे. सामाद्दजक कराराच्या 
द्दसद्ाांतानसुार, ‘द्दनसगाथवस्रे्तही व्यक्तीला चाांगले जीवन जगता यावे यासाठी दमनकारी अद्दधसत्ता 
काही अद्दधकार प्रदान करीत असे’. रॉल्स याने सामाद्दजक करारातील राज्याच्या व्यक्तीकें द्री 
र्दु्दमकेपेक्षा व्यद्दक्त-व्यक्तींमधील सहकायाथच्या र्दु्दमकेस अद्दधक महर्तव द्ददले आहे. जॉन रॉल्सच्या मते, 
सामाद्दजक कराराच्या काळात व्यद्दक्त- व्यक्तीमध्ये सहकायाथची र्ावना असल्याने लार् (Benefits) 
आद्दण जबाबदाऱ्याांचे ओिे (Burden) याांचे द्दवतरण करणे सोपे जात असे. आजच्या काळात 
सामाद्दजक न्यायाची पनु्हा नव्याने पायार्रणी करायची िाल्यास पनु्हा असे फेरद्दवतरण होणे गरजेचे 
आहे. र्ौद्दतक वस्तू (Material Goods), व्यद्दक्तगत स्वातांत्र्य (Personal Freedom) आद्दण 
राजकीय सत्ता (Political power) याांचा समावेश लार्ाांमध्ये (Benefits) करता येईल. तर अशी 
व्यवस्र्ा द्दनमाथण करताांना उपद्दस्र्त होणारी द्दवषमता आद्दण सामाद्दजक न्यायाची स्र्ापना करताांना 
उचलावी लागणारी कठोर पाऊले याांचा समावेश ओझयाांमध्ये (Burden) करता येईल. रॉल्सने 
आपल्या न्यायाच्या द्दसद्ाांतास शदु् प्रद्दक्रयार्तमक न्याय (Pure Procedural Justice) असे 
सांबोधले आहे. म्हणजेच एकदा का न्यायाची तर्तवे सवथमान्य िाली द्दक र्तयाच्या अांमलबजावणीतून 
आपोआप न्याय साधला जाईल. 

या प्रद्दक्रयार्तम न्यायाचा आधार सामाद्दजक करार असल्याने प्रर्तयेक व्यक्तीने आपल्या मळुस्र्ानी 
(Original position) जाणे गरजेचे आहे. जेणेकरुण व्यक्ती आपल्या सामाद्दजक आद्दण आद्दर्थक 
प्रर्ावाांपासून मकु्त राहील व एकप्रकार ेसमता द्दनमाथण होईल. या व्यक्तींनी वैध कताथ बनावे यासाठी 
र्तयाांना अज्ञानतेच्या पडद्यामागे (Veil of ignorance) ठेवण्यात येईल. या व्यक्ती रे्दर्ाव आद्दण 
सांघषाथचे कारण ठरणाऱ्या गरजा, कौशल्ये, द्दहतसांबांध याांपासून दरु असल्याने र्तयाांच्यात न्यायाची 
जाणीव द्दनमाथण करणे सोपे जाईल. अशावेळी जॉन रॉल्स सामाद्दजक न्याय प्रस्र्ाद्दपत करण्यासाठी 
तीन द्दवतरणाची तर्तवे (Principles of Distribution) प्रस्ततु करतो. समान स्वातांत्र्याचे तर्तव 
(Principle of equal liberty), सांधीच्या समानतेचे तर्तव (Principle of fair equality of 
opportunity) आद्दण रे्दाचे तर्तव (Difference Principle) ही ती तीन तर्तवे आहेत. या तीन 
तर्तवाांच्या आधार े न्याय प्रस्र्ाद्दपत करणे शक्प्य होईल असे रॉल्सला वार्ते. रे्दाचे तर्तव हे 
समाजातील अल्प लार्ार्ीला प्रवाहात आणण्यासाठी अांशतः द्दवषमता द्दस्वकारण्यास मान्यता देते. 

न्यायातील अांतरू्थत ताद्दर्तवक बाजूमळेु राजकीय आद्दण सामाद्दजक द्दसद्ाांतातील न्यायाचे महत्त्व 
अधोरदे्दखत होते. जॉन रॉल्स याने तर ‘न्याय हा समाजाचा प्रर्म सदगणु आहे’ असे म्हर्ले आहे. 
कारण स्वातांत्र्य आद्दण समता यासारख्या इतर राजकीय मलु्याांची पाठराखण करुनही जर राज्य 
अन्यायावर आधारलेले असेल तर र्तयाचा काहीच अर्थ उरत नाही. पण याचा अर्थ न्याय म्हणजे 
नैद्दतकता नव्हे. कारण नैद्दतकतेच्या आधारावर एखाद्या कृतीचे समर्थन करता येत असले तरीही 
न्यायाच्या कसोर्ीवर ती कृती योग्य असेलच असे नाही. न्याय ही एक द्दवतरणावर आधाररत कल्पना 
आहे ज्यामध्ये शासनयांत्रणा व्यक्तीच्या कृतीचे मोजमाप करीत बक्षीस (Reward) आद्दण दांड 
(Punishment) बहाल करते. व कायद्याची अांमलबजावणी करते. 
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३.५ रॉबटथ नॉणिकचा सामाणजक न्यायाचा णसद्ाांत 

रॉबर्थ नॉद्दिक या अमेररकन राजकीय तत्त्ववेर्तयाने आपल्या Anarchy, State and Utopia या 
ग्रांर्ाद्वार े खळबळ द्दनमाथण केली. जॉन रॉल्सने माांडलेला द्दसद्ाांत सामाद्दजक न्यायाचा द्दसद्ाांत हा 
स्वातांत्र्य, समता, आद्दण द्दवषमता या तीन घर्काांची चचाथ करतो. रॉबर्थ नॉद्दिक याने जॉन रॉल्सच्या 
न्यायाच्या द्दसद्ाांतातील काही रू्द्दमकाांचा स्वीकार केला असला तरी आपल्या लेखनातून र्तयाने एक 
पयाथयी प्रारुप द्दनमाथण करण्याचा प्रयर्तन केला. रॉबर्थ नॉद्दिकच्या न्यायाचा द्दसद्ाांत हा 
स्वतांत्रतावादावर (Libertarianism) आधारलेला आहे. रॉबर्थ नॉद्दिकने राज्याचे रात्रप्रहरीरूप 
(Night-watchman) स्वीकारले आहे. 

 
सांपत्तीच्या अणिग्रहणाचे मार्थ (Modes of Acquisition)- 

रॉबर्थ नॉद्दिक याने Anarchy, State and Utopia या ग्रांर्ात जॉन रॉल्सच्या Social Justice वर 
सडेतोड द्दर्का केली आहे. जॉन रॉल्सचे द्दवतरणाचे तर्तव (Principle of Distribution) हे 
आदशथवादी असून राज्याने वास्तववादी रू्द्दमका स्वीकारणे गरजेचे आहे असे नॉद्दिक याला वार्ते. 
व्यक्तीला प्राप्त होणार ेहक्प्क आद्दण वस्तू हक्प्क याांच्या अद्दधग्रहणाचे /प्राप्तीचे मागथ एकदा लक्षात घेतले 
तर फेरद्दवतरणाचा प्रश्नच उपद्दस्र्त राहत नाही. नॉद्दिकच्या मते, व्यक्ती हा तीन वेगवेगळ्या 
माध्यमाांतून वस्तू/र्ौद्दतक सांपत्तीचे अद्दधग्रहण करत असतो.  

सवथप्रर्म, व्यक्तीमधील शारीररक तसेच बौद्दद्क क्षमता या अदेय स्वरुपातील सांपत्ती आहेत. व्यक्तीचे 
आपल्या शारररीक आद्दण मानद्दसक क्षमताांवर पणुथ द्दनयांत्रण असून या क्षमताांच्या वापर तो हवा तसा 
करु शकतो. या क्षमताांवर व्यक्तीचा पूणथ अद्दधकार असतो. 

दसुर ेअसे द्दक, द्दवद्दवध मागांचा वापर करून व्यक्ती द्दनसगाथतील जमीन तसेच खद्दनजसांपत्तीसारख्या 
घर्काांचे अद्दधग्रहण करतो. ही नैसद्दगथक सांपत्ती व्यक्ती स्वतःकडे ठेवू शकत असल्याने आद्दण या 
सांपत्तीवर सवांचा समान अद्दधकार असल्याने याद्दठकाणी हक्प्कबहालीचे तर्तव (Principle of 
Entitlement) ठरवण्याची गरज र्ासते. व्यक्तीच्या अशा सांपत्तीवरील हक्प्काची मागणी न्याय/ 
अन्याय हे ठरवताांना सवथमान्य तकांचा आधार घेतला जातो. 

द्दतसर े असे द्दक, द्दनसगाथतील वर उल्लेखलेल्या घर्काांमध्ये व्यक्ती आपले श्रम ओतून नवद्दनमीती 
करतो अशावेळी तयार होणाऱ्या उर्तपादानावर (जसे द्दक, कृषी आद्दण औद्योद्दगक उर्तपादने) सांबांद्दधत 
व्यक्तीचा अद्दधकार असतो.  जेव्हा अशी व्यक्ती स्वेच्िेने या उर्तपादनाचे इतराांकडे हस्ताांतरण करते 
तेव्हा र्तयावर इतराांचा अद्दधकार द्दनमाथण होतो. 

हक्कबहालीचे तत्व (Principle of Entitlement)  

शारीररक आद्दण बौद्दद्क क्षमताांवर व्यक्तीची मालकी ही द्दनद्दवथवाद असते. तेव्हा न्यायाचे तर्तव 
प्रस्र्ाद्दपत करताांना व्यक्तीच्या द्दनसगथद्दनद्दमथत घर्काांचे अद्दधग्रहण हक्प्क आद्दण व्यक्तीच्या श्रमातून 
द्दनमाथण होणाऱ्या उर्तपादनावरील हक्प्क याांचा प्राधान्यक्रमाने द्दवचार करण्याची गरज आहे. रॉबर्थ  
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नॉद्दिक याने या हक्प्काबहालीची तीन तर्तवे प्रद्दतपादीत केली आहेत. या तीन तर्तवाांचे पालन िाल्यास 
न्याय प्रस्र्ाद्दपत होऊ शकतो असे रॉबर्थ नॉद्दिक याला वार्ते. ही तर्तवे पढुीलप्रमाणे- 

• आरांद्दर्क अद्दधग्रहण (Initial Acquisition) 

नैसद्दगथक साधनसांपत्तीबाबत जेव्हा याआधी कुणीही मालकी साांद्दगतलेली नसेल तर अशावेळी  
‘आरांद्दर्क अद्दधग्रहणा’चे तर्तव लागू पडते. रॉबर्थ नॉद्दिक याने ‘आरांद्दर्क अद्दधग्रहणा’चे तर्तव स्प� 
करताांना जॉन लॉकच्या ‘द्दनसगाथवस्रे्’चा आधार घेतला आहे. द्दनसगाथवस्रे्त द्दनमथनषु्य जागेवर 
प्रर्म राहायला आलेल्या व्यक्तीने र्तया जमीन/ द्दनसगथसांपत्तीवर प्रर्म अद्दधकार साांद्दगतला आद्दण 
र्तयाला इतराांनी सांमती दशथवली. नॉद्दिकच्या मते, व्यक्तीच्या अशा अद्दधग्रहणामळेु इतराांच्या 
अद्दधकाराांवर जोपयंत गदा येत नाही तोपयंत हे तत्त्व द्दर्कून राहते. म्हणजेच व्यक्तीच्या अद्दतररक्त 
अद्दधग्रहणामळेु इतराांवर र्ांचाई सामना करायची गरज पडू नये.  

• ऐद्दच्िक हस्ताांतरण (Voluntary transfer)- 
व्यक्तीच्या आरांद्दर्क अद्दधग्रहण द्दकां वा नैसद्दगथक सांपत्तीमध्ये श्रम ओतल्यानांतर द्दनमाथण होणाऱ्या 
सांपत्तीबाबत हे तर्तव लागू पडते. जेव्हा एखादा श्रद्दमकाांच्या श्रमाचा परुपूेर मोबदला देऊन जेव्हा 
एखादा कारखानदार श्रम द्दवकत घेतो तेव्हा र्तयास ऐद्दच्िक हस्ताांतरण असे सांबोधले जाते. अशा 
पररद्दस्र्तीत श्रद्दमक आद्दण कारखानदार याांवर कोणताही दबाव नसतो आद्दण फसवणूकही केली 
जात नसते. ही एक व्यक्तीकें द्री यांत्रणा असते. अशा सवथ व्यवहाराांमध्ये ‘व्यक्ती हा ध्येय प्राप्तीसाठी 
चे साधन’ नसून ‘व्यक्ती हाच अांद्दतम ध्येय’ असतो.  

• सधुारणा (Rectification) 

रॉबर्थ नॉद्दिकच्या मते, न्यायाच्या प्रस्र्ापनेसाठी इतर व्यक्तींच्या/ राज्याच्या/ आांतरराष्रीय 
समदुायाच्या हस्तके्षपास ‘न्याय्य’ मानत अशा हस्तके्षपास ‘सधुारणाांचे के्षत्र’ सांबोधले आहे. 
नैसद्दगथक साधनसांपत्तीचे तसेच हक्प्काांचे अद्दनबंध अद्दधग्रहण िाल्याने जगर्रात द्दवषमता द्दनमाथण 
िाली आहे. एका व्यक्ती द्दकां वा राज्याकडून होणाऱ्या अशा अद्दधग्रहणामळेु इतराांच्या हक्प्काांवर 
गदा येते. व्यक्तीकडून स्वेच्िेने सांपत्तीचे हस्ताांतरण होऊन जर द्दवषमता द्दनमाथण होत असेल तर 
र्तयाबाबत नॉद्दिक काहीही बोलत नाही मात्र जेव्हा एखाद्या व्यक्ती द्दकां वा राज्याकडून इतराांच्या 
अद्दनबंध अद्दधग्रहणास नॉद्दिक आपला द्दवरोध प्रकर् करतो.  

रॉबर्थ नॉद्दिक याने आपण न्यायाचे तत्त्व ‘सवथसामान्याांसाठी’ द्दनमाथण केले असा यदु्दक्तवाद केला. मात्र 
र्तयाचा हा यदु्दक्तवाद कमकुवत ठरतो. नॉद्दिक व्यक्तीगत स्वातांत्र्य आद्दण ‘स्पधाथर्तमक बाजारपेठे’चा 
खांदा परुस्कताथ असून ही व्यवस्र्ा धद्दनकाांना अद्दधक धद्दनक तर कमजोराांना अद्दधक कमजोर बनवते. 
नॉद्दिक श्रीमांताांना ‘सामाद्दजक जबाबदारी’पासून मकु्त करतो व र्तयाांच्या सामाद्दजक ऋणाबाबत 
काहीही बोलत नाही. नॉद्दिकचे ‘सधुारणेचे तत्त्व’ हे श्रीमांत आद्दण धनदाांडग्याांना र्तयाांच्या कृतीचे 
समर्थन करण्याचे तर्तव बनवते. पनुद्दवथतरण आद्दण कल्याणकारी उद्द�� साध्य करणाऱ्या राज्याच्या 
नाशासाठी नॉद्दिक याने सधुारणेच्या तत्त्वाांचा परुस्कार केला अशी द्दर्का द्दवरोधक करतात. 
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३.६ अमत्यथ सेन याांचा सामाणजक न्यायाचा णसद्ाांत 

नोबेल पाररतोद्दषक द्दवजेते र्ारतीय अभ्यासक अमर्तयथ सेन याांनी आपल्या The Idea of Justice या 
ग्रांर्ाद्वार ेजॉन रॉल्सच्या सामाद्दजक न्यायाच्या द्दसद्ाांताचे पररक्षण आद्दण पनुमांडणी करण्याचा प्रयर्तन 
केला आहे. पारांपाररक राजद्दकय तर्तवज्ञानात न्याय काय आहे, न्याय समाजाचे स्वरुप कसे असेल 
आद्दण न्याय समाजाच्या द्दनमीतीसाठी कशाची गरज आहे या प्रश्नाांर्ोवती द्दवद्दवध द्दवचारवांताांनी 
आपल्या द्दसद्ाांताची गुांफण केली आहे. मात्र अमर्तयथ सेन याांनी आपल्या ग्रांर्ाच्या माध्यमातून या 
द्दवचारप्रवाहास िेद द्ददला आहे. र्तयाांच्या मते, पारांपाररक द्दसद्ाांत केवळ न्याय्य काय आहे आद्दण ते 
कसे साध्य होईल न्याय्य राजद्दकय सांस्र्ा कशा स्र्ापन होतील याचा द्दवचार करते मात्र अभ्यासाचा 
वास्तव रोख हा अशा सांस्र्ाांतील अन्याय्य व्यवस्र्ा हर्वण्याशी सांबांद्दधत असायला हवा.  

सेन याांनी जॉन रॉल्स, रॉबर्थ नॉद्दिक, ररचडथ ड्वॉद्दकथ न या द्दवचारवांताांच्या न्यायद्दवषयक द्दवचाराांकररता 
परार्ौद्दतक सांस्र्ावाद (Transcendental institutionalism) ही कल्पना वापरली असून 
व्यव्हायथतेतील अडचणी व अद्दतरकेाची समस्या या दोन पेचाांमध्ये ही कल्पना अडकली आहे असे 
म्हर्ले. आतापयंत माांडण्यात आलेले सवथ द्दसद्ाांत द्दवशेषतः पद्दहल्या अडचणीमळेु अवलांबणे कद्दठण 
ठरतात; पररणामी न्याय्य समाजाची द्दनमीती ही आदशथ कल्पना बनते. उदाहरणार्थ रॉल्सच्या 
सामाद्दजक न्यायाच्या द्दसद्ाांतातील महर्तवाचा दोष म्हणजे र्तयात गहृीत धरण्यात आलेली 
‘मळुस्र्ाना’ची (Original position) कल्पना. अमर्तयथ सेन याांच्या मते, ही कल्पना व्यव्हायथ नाही.  

अमर्तयथ सेन हे समानतावादी द्दवचारवांत असून ते स्वतःला वास्तवदशी तलुनार्तमक दृ�ीकोनाचे 
(Realization focused comparative approaches) समर्थक मानतात. हा दृ�ीकोन 
परार्ौद्दतक सांस्र्ावादापेक्षा द्दर्न्न असून यात वेळोवेळी बदलत जाणाऱ्या सावथजद्दनक तकाथस आधार 
मानले जाते.  

आपला यकु्तीवाद पढेु नेण्यासाठी अमर्तयथ सेन क्षमता दृ�ीकोनाचा (Capability Approach) आधार 
घेतात. क्षमता दृ�ीकोन हा चाांगले जीवन जगण्याची सांधी लार्णे ही प्रार्द्दमक गरज आहे आद्दण 
चाांगले जीवन हे लोकाांच्या क्षमता आद्दण कायथपद्ती याांद्वार ेजोखले गेले पाद्दहजे या दोन यकु्तीवादावर 
आधाररत आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या सांसाधनाांना (जसे की सावथजद्दनक सेवा) आपण र्तया व्यक्तीच्या 
अनकूुल क्षमताांमध्ये बदलू शकलो तर आपण चाांगले जीवन देण्याचा प्रयर्तन करु शकतो. सेन याांनी 
आपल्या पसु्तकाच्या माध्यमातून सामाद्दजक वास्तव तसेच न्याय व्यवस्रे्च्या आवश्यक घर्काांची 
चचाथ केली आहे.  

३.७ मायकल सडँेल याांची न्यायाची सांकल्पना 

अमेररकन राजद्दकय द्दवचारवांत मायकेल सडेँल याांनी आपल्या Justice: What is right thing to 
do? या पसु्तकाद्वार े इमॅन्यअुल काांर्, जॉन स्रु्अर्थ द्दमल, जॉन रॉॉल्स याांच्या न्यायाच्या 
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द्दसद्ाांतावर कडाडून द्दर्का केली आहे. या द्दसद्ाांतॉाॉांच्या मलुरू्त त्ररु्ींकडे लक्ष वेधत मायकेल 
सडेँल याांनी ॲररस्र्ॉर्लप्रद्दणत न्यायाच्या द्दसद्ाांताची पनुमांडणी केली आहे. 

मायकेल सडेँल याांनी आपल्या न्यायाचा द्दसद्ाांत माांडत असताांना काही घर्नाांचा ऊहापोह केला 
आहे. अनेकदा एखाद्या नैसद्दगथक आपत्तीसारखी द्दबकर् पररद्दस्र्ती ओढावली असताांना व्यक्तीवर 
अन्याय घडला आहे की नाही हे तपासणे कठीण बनते. अशा आपत्तीमध्ये अचानक गरज वाढल्याने 
वस्तूांच्या द्दकमती वाढतात. अनेकदा अडचणीत सापडलेल्या बकँाांना बाहेर काढण्यासाठी सरकार 
बेलआऊर् पॅकेजॉेस देते. द्दकां वा एखाद्या जहाजेमध्ये अडकून पडलेल्या पाच प्रवाशाांपैकी 
नाईलाजास्तव आपल्यापैकी कमकुवत प्रवाशास मारुन इतराांनी नरर्क्षक होणे द्दस्वकारतात. 
यासारख्या उदाहरणाॉांबाबत मायकेल सडेँलच्या मते, सवथसामान्याांच्या मनात तीन प्रकारच्या 
रू्द्दमका असतात. सवथप्रर्म, नागररकाांच्या मते न्यायाच्या कल्पनेत जास्तीत जास्त लोकाांचे कल्याण 
साधने अपेद्दक्षत असते. दसुर े असे की न्यायाच्या कल्पनेत व्यक्तीर्तवाच्या पैलूांचा आदर करणे 
अद्दर्पे्रत असते. तर द्दतसर ेअसे की व्यक्तीला चाांगल्या जीवनॉाकडे नेणाऱ्या घर्काांचा न्यायाच्या 
कल्पनेत समावेश असतो. 

वरील उदाहरणे व र्तयामागील सवथसामान्याांचे यदु्दक्तवाद स्प� केल्यानांतर मायकेल सडेँल याांनी 
आपल्या चचेचा रोख समकालीन राजकीय तत्त्वज्ञानातील प्रबळ द्दवचारप्रवाहॉाॉांच्या 
मूल्यमापनॉाकडे वळवला. आपल्या पसु्तकाच्या दसुऱ्या प्रकरणात मायकेल सडेँल याांनी जॉन 
स्रु्अर्थ द्दमलच्या उपयोद्दगतावादाची (Utilitarianism) सद्दमक्षा केली आहे. उपयोद्दगतावादी 
द्दसद्ाांतॉामध्ये पररणामाांना/ फलद्दनष्पत्तीला (Outcome) अद्दधक महत्त्व द्ददले असून प्रर्तयक्षात मात्र 
‘न्याय्य कृती’ (Just Action) हीच जास्तीत जास्त लोकाांना सवाथत चाांगली फलद्दनष्पत्ती देऊ शकते. 
मायकेल सडेँल यॉाने उपयोद्दगतावादी द्दवचारातील महत्त्वपूणथ मदु्याांवर आके्षप घेत असे म्हर्ले आहे 
की, आपणा सवांसाठी न्यायाची सांरक्षक मागणी करण्याचा प्रर्तयेकाला अद्दधकार आहे. एखाद्या 
व्यक्तीच्या व्यद्दक्तगत अद्दधकाराांचे हनन करु पाहणाऱ्या कृती या पयाथयाने इतराांसाठीही मारक ठरू 
शकतात. उपयोद्दगतावादाप्रमाणेच मायकेल सडेँल याांनी स्वतांत्रतावाद, कॉाॉांर्वाद आद्दण जॉन 
रॉल्सच्या द्दसद्ाांताांचा समाचार घेतला आहे. न्यायाच्या काही द्दसद्ाांताांचा परामशथ घेत मायकेल 
सडेँल यॉाने आपल्या द्दसद्ाांताची पािथरू्मी तयार केली असून र्तयाने सकारार्तमक कृतीची 
(Affirmative Action) सखोल चचाथ केली आहे. आपल्या द्दसद्ाांतामध्ये मायकेल सडेँलने 
सकारार्तमक कृतीच्या बाजूने तसेच द्दवरोधात होणाऱ्या द्दवद्दवध तरॉक्ाांचा परुपेरु वापर केला आहे. 

मायकेल सडेँलच्या मते, पाश्चार्तय समाजाला रे्डसावणाऱ्या द्दवद्दवध समस्याांचे मूळ हे सावथजद्दनक 
चचाथॉांचा अर्ाव आद्दण ‘चाांगल्या जीवनाची चचाथ केली जात असताांना राजकारण हे तर्स्र् असावे’ 
या यकु्तीवादात आहे. उदारमतवादी द्दवचारपरांपरॉा ‘द्दवद्दवध व्यक्तींना द्दवद्दवध मतॉे असतात’ हे तर्तव 
द्दस्वकारत असल्याने ‘चाांगले जीवन’ (the Good life) या घर्कामध्ये कशाचा समावेश असावा 
याबाबत जेव्हा चचाथ घडून येते तेव्हा धाद्दमथक, साांस्कृद्दतक, आद्दण ऐद्दतहाद्दसक दृद्द�कोनातून 
मतद्दर्न्नता स्प�पणे द्ददसू लागते. असे साांगत असताना ‘वेगवेगळ्या लोकाांना आपल्या वेगवेगळ्या 
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कृती करण्याचे स्वातांत्र्य देत राजकीय के्षत्राने तर्स्र् र्दु्दमका द्दस्वकारली पाद्दहजे’ असा सवथसामान्य 
नागररकाांकडून द्दवचार केला जातो. मायकेल सडेँल याांना ही रू्द्दमका चकुीची वार्ते. अशा रू्द्दमकेमळेु 
समाजामध्ये दफुळी द्दनमाथण होऊन, नागरी र्ावना न� होते व पररणामी नागररक आपल्या 
द्दर्न्नतॉेच्या र्ावनेत दलुथक्ष करु लागतात/ र्तयावर चचाथ र्ाळतात. प्रर्तयक्षात ही द्दर्न्नता कशी 
सांपवता येईल याकडे सावथजद्दनक चचेचा रोख असणे अपेद्दक्षत असते. आपल्या व्यद्दक्तवादाचे समर्थन 
करताना मायकेल सडेँल असे म्हणतात की समाजामध्ये व्यापक आद्दर्थक द्दवषमता स्वद्दॉकारण्यात 
आलॉी असल्यामळेु अन्याय पररद्दस्र्ती द्दनमाथण िाली आहे. नागररक आपापल्या स्वतांत्र जीवनात 
िपार््याने द्दवकास साधत असून नागररकाांतील परस्परसांवादाच्या अर्ावामळेु ‘आपण एकाच 
राजकीय व्यवस्रे्चे सदस्य आहोत’ ही र्ावना सांप�ुात येत आहे. आद्दर्थक द्दवषमतेमळेु नागरी 
ऐक्प्याची र्ावना न� होते. यावर उपाय म्हणनु मायकेल सडेँल याांनी असा प्रस्ताव माांडला आहे की, 
‘आपण सवांनी सावथजद्दनक आद्दण राजकीय के्षत्रात समाजासाठी काय चाांगले आहे? यावर आधाररत 
योग्य नैद्दतक चचांमध्ये गुांतवून घेतले पाद्दहजे’. या चचांमधून द्दनमाथण होणारी धोरणे हे सवांचे द्दहत 
द्दनमाथण करणारी आद्दण समदुायाचे ऐक्प्य द्दनमाथण करणारी असतील. अशापद्तीने समाजात न्याय 
द्दनमाथण होऊ शकेल असे मायकेल सडेँल याांना वार्ते. 

मायकेल सडेँल याांच्या या प्रस्तावाची अांमलबजावणी काही अांशी व्यवहायथ वार्ते. याचे कारण, या 
प्रस्तावाच्या अांमलबजावणीसाठी र्तयाांनी वेगवेगळी उदाहरणे देत स्वीकारलेली रू्द्दमका. अनेकाांना 
‘चाांगले जीवन’ या सांकल्पनेत काय असावॉ?े आद्दण ‘ही सांकल्पना राज्याने ठरवावी’ हे मत 
राज्याची सवंकषवादी रू्द्दमकॉा दशथवणार े वार्ते. द्दनद्दश्चतच यामळेु सांधीची समानता न� होऊन 
वेगवेगळ्या कल्पनाांची अपेक्षा बाळगणॉाऱ्याांवर र्तयामळेु अन्याय होईल. र्तयाद्दशवाय जरी आपण असे 
म्हणत असलो की, ‘राज्याने चाांगले जे काही आहे ते सवथ करावे’ तरी याचा अर्थ ‘राज्याने जे काही 
द्दनमाथण केले आहेत तो न्याय आहे का?’ असा प्रश्न इरे् द्दर्कून राहतो. 

३.८ आयररस यांर् याांची न्यायाची सांकल्पना 

अमेररकन द्दवचारवांत आयररस मॅररयन यांग या �ीवादी राजद्दकय द्दसद्ाांतातील प्रमखु द्दवचारवांत 
मानल्या जातात. र्तयाांचे Justice and the Politics of difference हे महर्तवपणुथ पसु्तक मानले 
जाते. आयररस यांग याांच्या मते न्याय ही सांकल्पना केवळ व्यक्तीगत पात्रतेशी सांबांधीत नसून 
सामाद्दजक गर्ाांच्या ओळखीशी द्दतचा द्दनकर्चा सांबांध आहे. सामाद्दजक द्दनयम, कायदे आद्दण सांस्र्ा 
याांमळेु व्यक्तींच्या सामदु्दहक जीवनावर मयाथदा येत असतात. न्याय ही प्रामखु्याने एक सामाद्दजक 
सांकल्पना मानली जात असल्याने व्यक्तीबाबत फारसा द्दवचार केला जात नाही असे यांग याांना वार्ते. 
पररणामी द्दवषमता आद्दण अन्याय याांबाबत व्यक्तीगत स्तरावर खलेुपणाने चचाथ होत नाही.  

आपला यकु्तीवादास पढेु नेताांना यांग याांनी उत्तर – उदारमतवादी कालखांडातील रे्दर्ावास 
अधोरदे्दखत केले आहे. र्तयाांच्या मते व्यक्तीगत समानतेच्या वागणकुीतून सामहुीक दमनाची समस्या 
सरूु् शकत नाही. यांग याांनी सामदु्दहक दमनाची पाच रुपे (Five faces of oppression) माांडली 
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आहेत. यामध्ये शोषण (Exploitation), द्दसमाांतीकरण (Marginalization), सत्ताद्दवहीनता 
(Powerlessness), साांस्कृद्दतक वचथस्व (Cultural domination) आद्दण द्दहांसा (Violence) या 
घर्काांचा समावेश होतो. 

यापढेु आयररस यांग यानी ‘रचनार्तमक अन्याया’कडे (Structural injustice) आपले लक्ष वेधले 
असून जेव्हा व्यापक सामाद्दजक द्दक्रयाांमध्ये व्यक्तींवर सदु्दनयोद्दजत पद्तीने दमन अर्वा वांचनेचा 
सामना करावा लागतो तेव्हा ती व्यक्ती/ व्यक्तीसमूह रचनार्तमक अन्यायाची द्दशकार बनते. रचनार्तमक 
अन्यायामळेु व्यक्तीस द्दनणथयप्रद्दक्रयेपासून दूर ठेवले जाते. या अन्यायापासून व्यक्तीला दूर ठेवता यावे 
यासाठी आयररस यांग सहर्ागी लोकशाहीचा आग्रह धरते.  आयररस यांग याांच्या मते, वर 
उल्लेखलेल्या दमन आद्दण रचनार्तमक अन्यायाची र्रपाई कोणर्तयाही फेरद्दवतरणातून होऊ शकत 
नाही.  

३.९ समारोप 

प्रस्ततु प्रकरणातून न्याय म्हणजे काय हे आपण समजून घेतले. न्याय ही सांकल्पना गतीमान आद्दण 
सापेक्ष आहे. र्तयामळेु न्यायाची चचाथ वेगवेगळ्या पररपे्रक्ष्यातून िालेली द्ददसते. द्दवद्दवध द्दवचारवांताांनी 
न्यायाचे द्दसद्ाांत माांडले असून न्यायाच्या या चचेत व्यक्ती, समाज, अद्दधकार या घर्काांना द्दवशेष 
स्र्ान आहे. 

३.१० सराव प्रश्न 

• न्याय म्हणजे काय हे साांगून जॉन रॉल्सच्या द्दसद्ाांताची चचाथ करा.  

• रॉबर्थ नॉद्दिकच्या न्यायाच्या द्दसद्ाांताचे पररक्षण करा. 

• द्दर्पा द्दलहा- 

➢ अमर्तयथ सेन याांचे न्यायद्दवषयक द्दवचार 

➢ आयररस यांग याांचे न्यायद्दवषयक द्दवचार 

➢ मायकेल सडेँल याांचे न्यायद्दवषयक द्दवचार 

३.११ सांदर्थ 

• Politics- Andrew Heywood, Palgrave Macmillan 

• Contemporary Political Theory- J. C. Johari, Sterling Publication 
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घटक ४   

४     
जबरदस्ती आणि  संमती (Coercion and Consent)  

 घटक रचना 

४.१  उद्दि�े 

४.२  सत्ता 

 ४.३ अद्दिसत्ता 

 ४.४ अद्दिमान्यता 

४.५  िरुीणत्व 

 ४.६ साराांश 

 ४.७ आपण काय द्दशकलो 

 ४.८ सांदर्भसूची  

४.१ उद्दिष्ट े

 आिदु्दिक राज्यशा�ातील मूलरू्त सांकल्पिा म्हणूि सत्ता, अद्दिसत्ता, अद्दिमान्यता व िरुीणत्व या 
सांकल्पिाांचा सांदर्भ महत्त्वपूणभ मािला जातो.  प्रामखु्यािे अिरु्ववादी अभ्यासकाांच्या आग्रहातूि  या 
सांकल्पिाांचा राज्यशा� मध्ये अभ्यास अांतरू्भत  झाला असला तरी राजकीय द्दवचार द्दवश्वाचा एक र्ाग 
म्हणूि या सांकल्पिा प्राचीि काळापासूि कायभरत असलेल्या द्ददसतात.  सॉके्रद्दिस,  प्लेिो, 
अररस्िॉिल याांच्या या द्दवचाराांमध्येही  या सांकल्पिाांची मूळ  बीज पहावयास 
द्दमळतात.  मॅकीव्हली,हॉब्ज याांसारख्या द्दवचारवांताांिी या सांकल्पिाांिा आपल्या द्दवचाराांमध्ये अद्दिक 
मध्यवती स्थाि द्ददलेले द्ददसते.  आिदु्दिक काळात रसेल, मररयम, कॅिद्दलि, लारवेल यासारख्या 
द्दवचारवांताांिी यासांदर्ाभत महत्त्वाचे योगदाि द्ददलेले द्ददसते.  आिदु्दिक राज्यशा�ात अिरु्ववादी 
दृद्द�कोिाचा आग्रह िरणाऱ्या द्दवचारवांताांच्या मते ‘ सत्ता’ या एकाच गो�ी  र्ोवती सवभ राजकारण द्दिरत 
असते.  राज्यशा� हे खऱ्या अथाभिे ‘ सायन्स ऑि पॉवर’ आहे.  त्यामळेु राज्यशा�ाच्या अभ्यासाचा 
मूलरू्त अभ्यास द्दवषय हा ‘ राज्य’ ि मािता तो ‘सत्ता’ मािला जावा असा त्याांचा आग्रह द्ददसतो.  या 
दृ�ीिे लारवेल याांची द्दविाि महत्त्वाचे आहे.  ते म्हणतात, “ सत्तेला साकार करणे आद्दण द्दतचां वािेकरी 
होणे या प्रद्दक्रयाांचा अिरु्व द्दसद्ध अभ्यास म्हणजे राज्य श� होय.”  आिदु्दिक राज्य शा�ज्ाांिी सत्ता 
या सांकल्पिेस राज्यशा�ात मध्यवती स्थाि द्ददले असले तरी आिदु्दिक राज्यशा�ातील ही एकमेव 
मध्यवती सांकल्पिा  िव्हे. आिदु्दिक राज्यशा� ज्ािी या सांकल्पिेची माांडणी करतािा राज्यशा�ास 
अद्दिकाद्दिक शा�ीय स्वरूप प्राप्त करूि द्ददले हे मात्र िाकारता येणार िाही.  सत्ता,  अद्दिसत्ता, 
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अद्दिमान्यता, िरुीणत्व याांचा पूवी राज्यशास्त्रात एकद्दत्रत अभ्यास केला जात असे.  या सांकल्पिाांिा 
वेगळे करण्याची व त्यातील िरक याांच्या सीमा अद्दिक ठळक करण्याचे महत्त्वाचे कायभ अिरु्ववादी 
अभ्यासकािे पार पडलेले द्ददसते.  या दृ�ीिे या घिकाांमध्ये सत्ता, अद्दिसत्ता, अद्दिमान्यता व िरुीणत्व 
या सांकल्पिाांची सद्दवस्तर माांडणी करण्यात आली असूि त्यातूि आपल्याला या सांकल्पिाांद्दवषयी चे 
आकलि अद्दिक ससु्प� व व्यापक होईल अशी अपेक्षा आहे.  

४.२  सत्ता 

 अद्दर्जात राजकीय तत्त्वद्दचांतक आि पासूि द्दवसाव्या शतकातील द्दवचारवांतापयंत ‘सत्ता’  या 
सांकल्पिेचा अभ्यास राज्यशास्त्रात होत आलेला द्ददसतो.  आांतरराष्ट्रीय सांबांि या द्दवशेष शाखेमध्ये 
मॉजेयोंिे तर राजकीय द्दसद्धाांत प्रद्दक्रयेत मॅकीव्हलीिे ‘सत्ता’ सांकल्पिेस मध्यवती स्थाि द्दमळवूि 
द्ददलेले द्ददसते, तरीही आिदु्दिक राज्य शास्त्रज् व अद्दर्जात राजकीय तत्त्वद्दचांतक याांच्या सत्ता या 
घिकाच्या दृद्द�कोिात मूलरू्त स्वरुपाचा िरक आढळतो.   

आिदु्दिक राजकीय तत्त्वद्दचांतकाांिी सत्ता, प्रर्ाव, अद्दिसत्ता, अद्दिमान्यता, िरुीणत्व या सांकल्पिा 
वगेळ्या करूि  त्यातील अथभ व आशयाची कािेकोरपणे माांडणी केली. त्याचबरोबर सत्ता सांकल्पिेच्या 
दृ�ीिे या दोि द्दवचार प्रवाहा मिील महत्त्वाचा िरक म्हणजे प्राचीि काळातील राज्यशास्त्रात 
अभ्यासक सत्तेच्या पररणामाांचा द्दवचार राज्य व शासि या पातळीवरूिच करत असत. आिदु्दिक 
काळातील अभ्यासक मात्र व्यक्तींच्या पातळीवर सत्तेचा कोणता पररणाम होतो? याचे अध्ययि 
करण्यास अद्दिक प्रािान्य देतात. यादृ�ीिे सत्ता या सांकल्पिेचा स्वतांत्रपणे व सूक्ष्मपणे अभ्यास करणे 
आवश्यक ठरते.  

 सत्ता सकंल्पनेचा अर्थ व व्याख्या: 

 सत्ता ही सांकल्पिा ‘मॅकीव्हली’ या द्दवचारवांताला पासूि तरी द्दकमाि राज्यशास्त्राच्या द्दचांतिाचा 
मध्यवती द्दबांदू राद्दहलेली आपणास द्ददसते. आिदु्दिक राज्य शास्त्रज् तर सत्तेस राज्यशास्त्राच्या 
अभ्यासाची गरुुद्दकल्ली माितात.  आिदु्दिक राज्यशास्त्राचा अभ्यासाचा ‘ सत्ता लक्षी दृ�ीकोण’ 
द्दवकद्दसत झालेला आहे.  हेरॉल्ड लारवेल याांिा या दृ�ीकोिाचे मखु्य प्रवतभक मािले जाते.  सत्ता ही 
सांकल्पिा पढुील काही  द्दवचारवांताांच्या व्याख्येवरूि अद्दिक आकलि करूि घेता येईल.  

1. बर्ट्ाथड रसेल :- “ अपेद्दक्षत पररणाम घडवूि आणण्याची क्षमता म्हणजे सत्ता होय.” 

2.  डेव्व्िड ईस्टन:- “एक व्यक्ती वा गि स्वतःच्या इच्छेिरुूप इतराांच्या कृती द्दििाभररत करतो 
तेव्हा त्याांच्या प्रस्थाद्दपत होणार ेसांबांि म्हणजे सत्ता होय.” 

3.  मकॅ आयव्िर:- मॅक आयव्हर याांिी The web of Government या या ग्रांथात सत्ता 
सांकल्पिेची व्याख्या पढुीलप्रमाणे केली आहे, “ कोणत्याही सांबांिात द्दववद्दक्षत द्दिणभय अमलात 
आणवूि घेण्याची द्दकां वा सेवा उपलब्ि करूि देण्याची क्षमता म्हणजे सत्ता होय.” 

4.  एच. व्िी. वाइसमन (H. V. Wiseman):- “एखाद्या व्यक्तीच्या द्दवरोिात ि जमुािता आपली 
इच्छा पूणभ करण्याची क्षमता म्हणजे सत्ता होय.”  
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5.  स्टीफन वॉस्वी:- “सत्ता या सांकल्पिेत एखाद्या व्यक्तीची दसुऱ्या व्यक्तीच्या इच्छेला ि 
जमुािता कृती करण्याची क्षमता अद्दर्पे्रत असते.” 

6. िरेॉल्ड लारवेल व अब्रािम काप्लान :- “ सवोच्च सावभर्ौम सत्तेिे ठरद्दवलेले िोरण आद्दण 
द्दिणभय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी घेतलेला सहर्ाग म्हणजे राजकीय सत्ता होय.” 

7. आर.  एच.  टोनी :- “ एक व्यक्ती द्दकां वा व्यक्ती समूह आपल्या इच्छेिसुार इतर व्यक्तींचे द्दकां वा 
व्यक्ती समूहाांचे वतभि बदलू शकते अशी क्षमता म्हणजे सत्ता होय.”  

8. चालथस मेररयम :- “ व्यक्तीच्या द्दठकाणी असणारी इतराांच्या िोरणावर प्रर्ाव िाकण्याची क्षमता 
म्हणजे सत्ता होय.” 

9.  व्मचेल:- “ राजकीय सत्ता म्हणजे द्दवद्दश� समूहात द्दकां वा व्यवस्थेत प्रर्तु्व व शे्रष्टत्व द्दिमाभण 
करण्यासाठी लागणारी क्षमता होय.” 

 सत्ता सकंल्पनेची वैव्िष््टये व स्वरूप:- 

 सत्ता ही सांकल्पिा अमूतभ असली तरी ही एक अिरु्वजन्य बाब आहे.  त्याआिार े अिरु्ववादी 
दृद्द�कोिाचे प्रवतभक समा या सांकल्पिेचे स्वरूप व वैद्दश�्ये पढुील प्रमाणे माितात.  

1. सबंधंात्मक स्वरूप :- 
सत्ता या सांकल्पिेचे  प्रथम वैद्दश�्ये व स्वरूप मािले जाते.  कारण सत्ता ही सांकल्पिा 
एकाच व्यक्ती जवळ किीच िसते.  दोि वा दोि पेक्षा अद्दिक व्यक्ती असल्याद्दशवाय 
सत्तासांबांि द्दिमाभण होऊच शकत िाहीत.  

2.  वर्थनात्मक स्वरूप:- 
 सत्ता सांकल्पिा वतभिात्मक स्वरूपात ही व्यक्त होतािा द्ददसते.  त्यामळेु सत्ता जशी 
सांबांिात्मक असते तशीच ती वतभिात्मक द्दह असते असे मािले जाते.  

3.  प्रसगं व्वव्िष्ट स्वरूप:- 
सत्ता सांबांिाचे द्दतसर ेमहत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे सत्तासांबांि हे स्थायी वा  साचेबद्ध स्वरूपाचे 
िसतात तर ते प्रसांग द्दवद्दश� स्वरूपाचे असतात.  एकाच व्यक्तीची सत्ता दोि वेगळ्या 
प्रसांगात द्दवद्दर्न्ि असू शकते.  

4. मयाथव्िर् स्वरूप:- 
 सत्ता सांकल्पिेच्या स्वरूपातील हा एक महत्त्वाचा घिक मािला जातो.  सत्ता सांबांिाचे 
स्वरूपच कायम मयाभद्ददत राद्दहलेले द्ददसते.  सत्ता िारक इतराांवर जी सत्ता गाजवतात त्यास 
कुठे िा कुठे मयाभदा आलेल्या असतात.  

सत्तेचे आिार:- सत्तेचे प्रमखु आिार पढुील मदुद््याांच्या आिार ेअद्दिक स्प� करता येतील.  

1. बलसाधने :-  
बलसाििे हा सत्तेचा प्रमखु आिार मािला जातो.  शस्त्र बळ, सांपत्ती बळ, द्दवद्या बळ, 
स्िायू  बळ  यासारख्या बल साििाांचा वापर करूि प्रामखु्यािे सत्ता अमलात आणली 
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जाते.  बल साििाांच्या दृ�ीिे सत्तेच्या पाठीशी सकारात्मक व िकारात्मक अशा दोन्ही 
प्रकारची बलसाििे कायभरत असलेली आढळतात.  त्यामळेु सािारणता असे म्हणता येईल 
की, “ सत्ता िारकाच्या हाताशी  त्याची सत्ता द्दिमिुपणे मान्य ि करणाऱ्या व्यक्तींिा वठणीवर 
आणण्यासाठी काही साििे असतात व त्या साििाांचा उपयोग करण्याची क्षमता व पात्रता 
देखील असते.” 

2.  प्रर्ीके :- 

प्रतीके हा घिक जिसामान्याांवर प्रर्ाव पाडण्याची व त्याांच्याकडूि आज्ापालि घडवूि 
आणण्याचे महत्त्वाचे सािि मािले जाते.  कारण सामान्य जितेकडूि प्रतीकाांच्या दृ�ीिे 
केलेल्या आवाहिाांिा त्वररत व तीव्र स्वरूपाचा प्रद्दतसाद कायम द्दमळतािा द्ददसतो.  त्यामळेु 
सत्तािारी प्रद्दतकाांचा आिार घेऊि आपल्या आज्ाांचे पालि सांबांद्दित लोकाांकडूि म्हणजेच 
सत्ता ग्राहकाांकडूि करूि घेतािा द्ददसतात.  

3.  व्वचार प्रणाली:- 

 द्दवचार प्रणाली हा घिक ही सत्ता सांबांिाांमिील एक महत्त्वाचा घिक म्हणूि आिदु्दिक काळात 
पढेु आलेला द्ददसतो.  या घिकाचा आिार घेऊि  सोद्दव्हएि रद्दशया, अमेररका याांच्यातील 
शीत यदु्ध झाले. या या घिकाच्या आिार े द्दहिलर, मसुोद्दलिी याांिी आपली सत्ता स्थाि 
अद्दिक बळकि केली होती असे द्ददसते.  

4.  समंर्ी:- 

 सांमती हा ही सत्तेचा एक महत्त्वाचा आिार आहे.  लोकशाही शासि व्यवस्थेच्या द्दवकास व 
द्दवस्ताराबरोबर सांमती हा सत्तेचा आिार म्हणूि पढेु आलेला द्ददसतो.  कारण लोकशाही 
राजविीत बळाचा वापर अखेरचा उपाय म्हणूि व तोही कमीत कमी वापरात आणावा अशी 
अपेक्षा असते.  

 सत्तचेे प्रकार:- 

 सत्तेच्या आिारावरूि सत्तेचे द्दवद्दवि प्रकार द्दिमाभण होतािा द्ददसतात.  द्दवचारवांताांमध्ये ही सत्तेच्या 
प्रकाराांबाबत एकवाक्यता आढळत िाही.  सािारणतः सत्तेचे प्रकार पढुीलप्रमाणे माांडता येतील.  

1. पारपंररक सत्ता:- 

सत्तेचा हा प्रथम प्रकार मािला जातो.  या सत्तेचा आिार समाजामध्ये कायभरत असलेल्या 
प्रथा व परांपरा ह्या असतात.  प्रथा व परांपरा च्या आिार ेसामान्य जितेस वतभि करण्याची 
एक सवय जडलेली असते.  त्याचबरोबर सामाद्दजक वारसा म्हणूिही त्यास श्रद्धा व पाद्दवत्र्य 
प्राप्त झालेली असते.  त्यामळेु ही सत्ता अद्दिक द्दस्थर पायावर उर्ारलेली आढळते.  

2.  नग्न व्कंवा र्लवारीची सत्ता :- 

लष्ट्करी सामर्थयभ व शक्ती या आिारावर द्दिमाभण झालेल्या  सत्तेस िग्ि वा तलवारीची सत्ता 
असे सांबोितात.  या सत्तेचा प्रमखु आिार हा लष्ट्करी सामर्थयभ वा  बळ असते.  परांत ुअशा 
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पद्धतीच्या सत्तेस परांपरा व जिमताचा आिार िसतो.  या पद्धतीची सत्ता अद्दियांद्दत्रत व 
अमयाभद स्वरूपाच्या शक्तीचे प्रदशभि करूि आपली पकड समाजावर बसद्दवण्याचा प्रामखु्यािे 
प्रयत्ि करतािा द्ददसते.  

3.  क्ावं्र्कारक सत्ता:- 

क्राांतीच्या वा  उठावाच्या माध्यमातूि द्दिमाभण झालेल्या सत्तेस क्राांद्दतकारक सत्ता असे 
सांबोिि वापरले जाते.  या क्राांतीचा आिार द्दवचारिारा, मूलतत्त्ववाद, सत्तालोलपुता  असा 
कोणताही असू शकतो.  उदा.  फ्रें च व रद्दशयि राज्यक्राांती मागे ताद्दत्वक व द्दवचारप्रणालीचा 
आिार होता तर ताद्दलबािी क्राांती मागे मूलतत्त्ववाद ही मखु्य पे्ररणा आढळते.  

4.  व्वव्धवर् सत्ता:- 

 सांवैिाद्दिकआिारावर द्दिमाभण झालेल्या सत्तेस सािारणतः द्दवद्दिवत सत्ता असे 
म्हणतात.  या सत्तेमागे कायद्याचा आिार असतो.  लोकशाही शासि पद्धतीत प्राप्त सत्ता हा 
द्दविीवत  सत्तेचा प्रकार होय. या प्रकारच्या सत्तेमागे सांद्दविाि व कायदा बरोबरच 
जितेच्या  सांमतीचा ही आिार असतो.  त्यामळेु ही सत्ता अद्दिक द्दस्थर स्वरूपाची असल्याचे 
द्ददसते.  

5.  भ्रामक सत्ता:- 

सत्ताही तत्वतः जरी अद्दस्तत्वात असली तरी वास्तद्दवक व्यवहाराांमध्ये कायभरत असलेली 
द्ददसत िाही त्या वेळी त्यास भ्रामक वा  द्ददखाऊ स्वरूपाची सत्ता असे 
म्हणतात.  उदा.  सांयकु्त राष्ट्र सांघििेमध्ये सवभ लहाि मोठी राज्य समाि दजाभ प्राप्त राज्य 
आहेत.  त्याांिा समाि सत्ता आहे असे तत्वतः मािले जाते.  परांत ुवास्तवात बड्या राष्ट्राांची 
सत्ताच द्दतथे कायभरत असते.  अभ्यासकाांच्या मते, सत्ता िारक हे िेहमी अल्पजि असतात. 
सत्ताांतर हे अद्दर्जि वा  शे्रष्टी वगाभत होत असते.  सत्ताांतरािांतर एका  शे्रष्टी ची जागा दसुरा 
शे्रष्टी घेतो एवढेच.  या दृद्द�कोिातूि लारवेल याांिी वास्तद्दवक सत्ता व भ्रामक सत्ता हा िरक 
स्प� केलेला आढळतो.  

 या या सत्तेच्या प्रकाराांद्दशवाय आिदु्दिक राजकीय द्दवचारवांताांिी राजकीय सत्तेचे प्रकार माांडले 
आहेत.  त्यातील काही प्रमखु द्दवचारवांतािे माांडलेल्या सत्तेच्या प्रकाराांची स्प�ीकरण पढुीलप्रमाणे 
करता येईल.  

1. िरेॉल्ड लारवेल:- 

हेरॉल्ड लारवेल याांिी राजकीय सत्तेचे पढुील तीि प्रकार स्प� केले आहेत.  

1.  भ्रामक वा द्ददखाऊ स्वरूपाची राजकीय सत्ता 

2.  उघड वा स्प� स्वरूपाची राजकीय सत्ता 

3.  कायदेशीर राजकीय सत्ता 
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2. बर्ट्ाथड रसेल :- 

रसेल याांिी राजकीय सत्तेचे पढुील तीि प्रकार साांद्दगतले आहेत.  

1.  पारांपररक राजकीय सत्ता 

2.  उघड व िग्ि राजकीय सत्ता 

3.  क्राांद्दतकारक राजकीय सत्ता 

3. बस्टेड:-   
बस्िेड याांिी राजकीय सत्तेचे पढुील चार प्रकार वणभि केलेले आहेत.  

1. प्रकि वा प्रछन्ि राजकीय सत्ता 

2.  सक्ती व सहयोगायावर आिाररत राजकीय सत्ता 

3. औपचाररक व अिौपचारीक राजकीय सत्ता 

4.  प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सत्ता 

4. के्रस पायिी:- 

के्रस पायिी याांिी सत्तेचे सहा प्रकार स्प� केलेले आढळतात.  

1.  बलसत्ता 

2.  आद्दमष सत्ता 

3.  प्रद्दतद्दक्रयात्मक सत्ता 

4.  अडथळा सत्ता 

5.  आकषभक सत्ता 

6.  अििुयात्मक सत्ता  

सत्ता सांकल्पिेच्या मयाभदा वा परीक्षण:- 

 सत्ता सांकल्पिेच्या मयाभदा व मूल्यमापि पढुील मदुद््याांच्या आिार ेअद्दिक स्प� करता येतील.  

1) र्कथ  व वस्रु्व्स्र्र्ीचा अभाव:- 

वतभि वादी दृ�ीकोिाच्या प्रवतभकाांिी सत्ता सांकल्पिेस आिदु्दिक राज्यशा�ाची गरुुद्दकल्ली 
म्हणूि प्रस्ततु केले आहे.  तरीही त्याांिा या सांकल्पिेच्या कक्षा स्प�पणे द्दििाभररत करता 
आलेल्या िाहीत.  िीकाकाराांच्या मते, “अथभकारणात जे स्थाि द्दवत्ताला आहे ते राजकारणात 
सत्तेला असते हे त्याांची समीकरण तकभ  आद्दण वस्तूद्दस्थती या दोहोंवर द्दिकू शकले 
िाही.”  िीकाकाराांच्या मते, र्ौद्दतक वस्तू र्ागाांपैकी कोणतीही गो� पैशािे द्दवकत घेता 
येते.  मात्र राजकीय के्षत्राबाबत हे सरसकि लागू होऊ शकत िाही.  िीकाकाराांच्या मते, “ 
काही आघाड्याांवर सत्ता जरी प्रर्ावी ठरत असली तरी राजकारणाच्या अशा असांख्य 
आघाड्या असतात की द्दजथे सत्ता अगदीच कुचकामी ठरते.” 
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2)  सत्तचेे मोजमाप अिक्य:- 

 वतभिवादी अभ्यासकाांिी सत्तेचे कािेकोर मोजमाप करता येत असल्याचा दावा प्रस्ततु केला 
असता तरी तो िीकाकाराांिा मान्य िाही.  िीकाकाराांच्या मते,  सत्ता सांबांि िक्त दोि 
व्यक्तींमध्ये व द्दवद्दश� प्रसांगापरुताच सीद्दमत असतो.  एका व्यक्तीवर जी सत्ता अपेद्दक्षत पररणाम 
करते तीच दसुऱ्याही व्यक्तीवर तोच व तेवढाच पररणाम करले हे सांर्वतच िाही. बत्रााँडेल  या 
अभ्यासकािे ही मयाभदा मान्य करतािा म्हिले आहे, “ अ  ची सत्ता अचकुपणे मोजूि ब च्या 
सत्तेशी द्दतची तलुिा करता येईल अशी सावभद्दत्रक मोजपट्टी शोिूि काढणे केवळ अशक्य 
आहे.  िार तर त्या दोहोंची क्ष या व्यक्ती बाबतची सत्ता तौलद्दिकदृ�्याअभ्यासता येईल. 
य  बिल त्याांच्या सत्तेचे वेगळेच प्रमाण राहण्याची कायम शक्यता असणारच.” 

3)  नैराश्य व व्यव्िवाि यास प्रोत्सािन:- 

िीकाकाराांच्या मते,” सत्ता सांकल्पिेला मध्यवती स्थाि द्ददल्यास सामाद्दजक व राजकीय 
जीविातील सांघषभ सिूुच शकणार िाही असा द्दिराशावाद बळावतो.”  त्यामळेु पररवतभिाच्या 
सवभ शक्यता मावळतात.  वास्तवत:  हा दृद्द�कोि मूलतःच  अशा�ीय आहे. तो केवळ 
व्यद्दक्तगत सांबांिाांवर लक्ष कें द्दित करतो व सामाद्दजक शक्तीकडे अक्षम्य दलुभक्ष करतो त्यामळेु 
तो िीकेस पात्र ठरतो.  

4)  अपूणथ व्वश्लेषण:- 

 सत्तावादी दृद्द�कोिात अपूणभत्वाचा दोष प्रकषाभिे आढळतो.  मािव प्राण्यास केवळ 
सत्ताद्दपपासू प्राणी मािणे व  तो इतराांिा  स्वत:च्या  मिाप्रमाणे  वागावयास लावण्या कररताच 
केवळ िडपडत असतो हा दृद्द�कोि मलुत:  अपूणभ आहे.  कारण वास्तवात सत्तेद्दशवाय 
इतरही अिेक पे्ररणा व द्दिकडी व्यक्तीस सामाद्दजक के्षत्रात कायभप्रवण होणे कररता उद्यकु्त करत 
असतात हे अिुर्वास येते.  

5)  सत्ता र्त्त्वास साध्या चा िजाथ िेणे चुकीचे:- 

साध्य- सािि हा द्दिवडीच्या दृ�ीिे अद्दतशय महत्त्वाचा घिक ठरतो.  वास्तवात कोणत्याही 
काळात मािवी जीविात सत्तेला साध्या चे मूल्य प्राप्त झालेले िाही.  सत्ता हे केवळ सािि 
मात्र आहे.  सत्तावादी दृद्द�कोि मात्र सत्तेस साध्या चा दजाभ बहाल करतो त्यामळेु तो 
िीकाकाराांच्या िीकेस पात्र ठरतो.  

6)  आदशभवादी दृद्द�कोिाची िीका:- 

 राजकारणास केवळ सत्ता सांघषभ समजणे आदशभवादी दृद्द�कोिास मळुीच मान्य िाही. कारण 
तसे समजण्याचे  गांर्ीर व र्यावह पररणाम समाज जीविात घडू शकतात.  आदशभवादी 
द्दवचारवांत सत्तेपेक्षा अद्दिसत्ता या सांकल्पिेस राज्यशा�ाची गरुुद्दकल्ली म्हणूि अद्दिक योग्य 
माितात.  
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 साराांश,  सत्ता हा आिदु्दिक राज्यशा�ातील एक महत्त्वाचा अभ्यास घिक आहे.  प्राचीि काळापासूि 
‘सत्ता’  हा राजकीय द्दवचार द्दवश्वाचा र्ाग राद्दहलेला असला तरी आिदु्दिक काळात त्यास 
राज्यशा�ाच्या अभ्यासात मध्यवती स्थाि प्राप्त झालेले द्ददसते.  असे असले तरी सत्ता सांकल्पिेच्या 
मयाभदा ही िीकाकाराांिी स्प� करूि दाखवलेल्या आपणास द्ददसतात.  

३.३ अव्धसत्ता 

आिदु्दिक राज्यशा�ात अिरु्ववादी दृ�ीकोिाच्या प्रवतभकाांिी राजकारणातील सत्ता सांबांिाचा 
अभ्यास करतािा सत्ता व अद्दिसत्ता या घिकाांमध्ये मूलरू्त स्वरुपाचा िरक स्प� केलेला 
द्ददसतो.  त्यामळेु अद्दिसत्ता ही सांकल्पिा आिदु्दिक राज्यशा�ातील सांकल्पिा आहे असे मािले 
जाते.  तरीही प्राचीि काळातही अद्दत सत्तेचा स्वतांत्रपणे द्दवचार काही द्दवचारवांताांिी करण्याचा प्रयत्ि 
केलेला द्ददसतो.  परांत ुआिदु्दिक राज्यशा�ा मध्ये ‘अद्दिसत्ता’  ही सांकल्पिा सत्तेपासूि द्दवर्क्त करूि 
द्दतचा स्वतांत्र अभ्यास केलेला आढळतो. यादृ�ीिे या सांकल्पिेचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते.  

अव्धसत्ता सकंल्पनेचा अर्थ:- 

 इांग्रजी र्ाषेतील Authority या सांजे्कररता मराठी र्ाषेत पाररर्ाद्दषक शब्द म्हणूि ‘अद्दिसत्ता’  हा 
शब्दप्रयोग केला जातो.  मलुत: Authority हा इांग्रजी शब्द Auctor या रोमि शब्दापासूि आलेला 
आहे. ऑक्िर  द्दकां वा ऑक्िोररि्ज म्हणजे सल्ला वा मसलत होय.  या शब्दा मागील पे्ररणा रोमि 
राज्यव्यवस्थेच्या प्रथा व सांकेता मध्ये आढळते.  रोमि राज्यव्यवस्थेत बदु्दद्धमाि, अिरु्वी व जेष्ट 
अशा लोकाांची वररष्ट सर्ा जास्त द्दसिेि असे म्हिले जात असे ती जि सरे्िे घेतलेल्या द्दिणभयाांिा 
मान्यता देण्याचे कायभ पार पाडत असे.  िमभ, िीती, परांपरा, सांकेत या द्दिकषाांद्वार ेप्रत्येक द्दिणभयाचे 
परीक्षण करूि त्याबाबत सल्लामसलत करूि जेव्हा मान्यता द्दमळेल तेव्हा त्यास अद्दिसत्ता असे 
सांबोिले जात असे.  त्यामळेु अद्दिसत्ता ही सांज्ा सािारणतः ‘ बदु्दद्धमाि लोकाांची द्दिणभय घेण्याची 
क्षमता व आज्ा देण्याचा अद्दिकार याांिा जेव्हा लोकाांची मान्यता असते, सांमती असते’  या प्रकारच्या 
र्ाविेशी,  सत्तेशी द्दिगडीत बाब आहे.  त्यामळेु अद्दिसत्ता या सांकल्पिेचा अथभ स्प� करतािा 
सािारणतः असे म्हणता येईल की, “सत्तािारकाांमध्ये बदु्धी सांगत साांगोपाांग माांडणी करण्याची क्षमता 
असणे अद्दर्पे्रत असते.  या क्षमतेमळेु त्याांच्या आज्ाांचे आपोआप पालि होते.  याउलि ही क्षमता 
िसल्यास बळाचा वापर करूि त्याांिा आज्ापालि द्दमळवणे र्ाग पडते.” 

अव्धसत्ता व्याख्या:- 

 आिी सत्ता ही सांकल्पिा पढुील काही व्याख्याांच्या आिार ेअद्दिक स्प� करता येईल.  

1. फे्रडररक :- “ द्दववेकद्दिष्ट प्रद्दक्रयेद्वार ेसमथभि करण्याची क्षमता म्हणजे अद्दिसत्ता होय.” 

2.  प्रो.  लास्की:- “अद्दिसत्ता हा एक कायाभत्मक सांबांद्दित असूि हे सांबांि कशाप्रकार ेसांघद्दित 
झालेले आहेत यावर याआिी सत्तेची वैिता अवलांबूि असते.” 
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3.  रॉबिभ हॉल:- “अद्दिमान्यता असलेली राजकीय सत्ता म्हणजे अद्दिसत्ता होय; अद्दिमान्यता 
असलेल्या प्रर्ावाचा अद्दिक  कायभक्षम प्रकार म्हणजे अद्दिसत्ता होय.”  

4. लेस्ली द्दलप्सि:- “अद्दिमान्यतेच्या  वे�िात असलेली राजकीय सत्ता म्हणजे अद्दिसत्ता 
होय.” 

5.  किभ राईि द्दमल्स:- “अद्दिसत्ता म्हणजे  ऐद्दच्छकररत्या आदेशाांचे, आज्ाांचे पालि ज्यामळेु होते 
अशी समथभिीय राजकीय सत्ता होय.” 

6. मॅक्स वेबर :- “एखादा आदेश द्दकां वा आज्ा देण्याची द्दकमाि राजकीय सत्ता म्हणजे अद्दिसत्ता 
होय.” 

7.  डेद्दव्हड आद्दण लेद्दव्हस:- “ राजकीय अद्दिसत्ता म्हणजे शासिाच्या, राज्यकारर्ाराच्या 
हक्काांिा मान्यता असणे होय.” 

8.  द्दवस्िेड:- “कद्दिष्ट व वररष्ट पदातील सांबांि म्हणजे अद्दिसत्ता होय.” 

9.  यिेुस्को अहवाल १९९५ :- “ जी सत्ता स्वीकारली जाते, सन्माद्दित होते व सवांिा माहीत 
असते त्यास अद्दिसत्ता असे म्हणतात.” 

 एकां दरीत अद्दिसत्ता हा देखील एक सांबांि असूि त्याचे सामान्यतः स्वरूप कद्दिष्ट व वररष्ट याांच्यातील 
सांबांि असे असते.    अद्दिसत्तेस  व्यापक समथभि प्राप्त झालेले असते व या समथभिाचा आिार द्दववेक 
हा असतो.  

आव्धसत्तचेी वैव्िष््टये:- 

 अद्दिसत्ता या सांकल्पिेचे स्वरूप स्प� करणारी काही प्रमखु वैद्दश�्ये पढुील मदुद््याांच्या आिार ेअद्दिक 
स्प� करता येतील.  

1. सघंटनात्मक स्वरूप:- 

 हे आद्दिसत्तेचे प्रिाि वैद्दश�्य मािावे लागेल.  कारण सांघििेद्दशवाय अद्दिसत्ता कायभप्रवण 
होऊ शकत िाही. आद्दिसत्तेमिील  कायभकारी सांबांि प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी व त्याांच्या कायभ 
सांबांिातील ससुांवाद सािण्यासाठी सांघििा वा सांस्था अद्दिवायभ असते.  अद्दिसत्ता ही व्यक्ती 
व्यक्तीमिील ससुांवाद कायम व कायभक्षम राखणारी यांत्रणा असते.  त्यामळेु सांघििात्मक 
सांरचिेद्दशवाय हा ससुांवाद राहता येणे शक्य िसते.  ते  
सािारणतः हा शे्रष्ट कद्दिष्ट त्वाच्या तत्वास  प्रमाणरू्त मािणारी सांरचिा,  व्यक्ती व समूहाांवर 
सोपवलेली द्दवद्दश� कामे वा जबाबदाऱ्या,  द्दियम व रुढींच्या स्वरूपात औपचाररकपणे 
झालेली श्रमद्दवर्ागणी, द्दवद्दवि स्तरावर  सांपकाभसाठी असणारी द्दियद्दमत माध्यमे, द्दियम 
कायभपद्धती, यासारख्या घिकाांच्या आिार े अद्दिसत्ता आपसकु कायभरत असते. अथाभत 
राज्याचा आकार, लोकसांख्या, सामाद्दजक परांपरा, गरजा व अपेक्षा यािसुार अद्दिसत्तेच्या 
सांरचिेत िरक असू शकतो. बदलत्या पररद्दस्थतीला अिसुरूि त्यात बदलही घडूि येऊ 
शकतो.  तरीही सािारणतः अद्दिसत्तेच्या दृ�ीिे या सांरचिेत द्दकमाि दोि तत्त्वे या सांरचिेत 
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अपेद्दक्षत िरली जातात.  एक म्हणजे,  तळापासूि वरपयंत  दमुागी सांपकाभची कायभक्षम 
व्यवस्था असणे व दसुर ेम्हणजे सांरचिेचे स्वरूप समाजातील बहुल तेचे प्रद्दतद्दिद्दित्व असणे.  

2.  प्रव्र्कात्मक अव्धसत्ता:-  

आद्दिसत्तेचे हे एक महत्त्वाचे वैद्दश�्य मािले जाते.  अद्दिसत्ता ही व्यद्दक्तच्या व्यद्दक्तमत्त्वापेक्षा 
द्दतिे िारण केलेल्या पदाशी वा  प्रद्दतकाांशी अद्दिक द्दिगद्दडत असते.  चालभस  मेररयमिे 
यादृ�ीिे प्रद्दतकाांकररता ‘द्दमराांडा’  ही सांज्ा वापरली आहे.   ज्याचा अथभ माि सन्माि 
करण्यायोग्य वस्तू, प्रतीके असा होय.  या दृ�ीिे द्दिद्दिश राज पदाद्दवषयी चे एक प्रद्दसद्ध वचि 
महत्त्वाचे मािले जाते. King is dead, Long live the king म्हणजेच राज्यपदावर बसणारी 
व्यक्ती मतृ असते मात्र राज्यपद कायमस्वरूपी असते.  प्रतीक मािल्या गेलेल्या वस्तू, गो�ीं 
सांदर्ाभत आदर यकु्त दराऱ्याचे एक अदृश्य वलय असते.  बघणाऱ्याच्या दृ�ीस ते सतत 
जाणवत राहते.  समाजातही अशा प्रतीकाांद्दवषयीचा  आदर र्ाव जाणीवपूवभक वदृ्दद्धांगत केला 
जातो.  प्रतीकाांची द्दह अद्दिसत्ता केवळ राजेशाही परुती सीद्दमत िसूि लोकशाही शासि 
व्यवस्थेतही प्रतीकाांची अद्दिसत्ता मोठ्या प्रमाणात कायाभद्दन्वत असलेली द्ददसते.  राष्ट्रगीत, 
राष्ट्रध्वज, राजमिुा, सर्ापतींच्या मेज वर ठेवलेली चाांदीची गदा ही याची काही उदाहरणे 
होत.  

3.  आज्ञार्ी स्वरूप:- 

अद्दिसत्ता ही एक प्रकार ेऔपचाररक सत्ता असते.  त्यामळेु राजकीय व्यवस्थेत कोणतीही 
शासि पद्धती असो तेथे अद्दिसत्ता ही आज्ाथी स्वरूपातच कायाभद्दन्वत झालेली 
द्ददसते.  सािारणतः प्रर्ाव व सत्ता ज्याांच्यावर द्दियांत्रण करायचे आहे त्याांिा उिेशूि जी र्ाषा 
वापरते ती बहुताांश वेळा सापेक्ष स्वरूपाची व अद्दिद्दित असलेली प्रत्ययास येते.  परांत ु
अद्दिसत्तेची र्ाषा मात्र िेहमी ठाम  व आज्ाथीच  असते. यादृ�ीिे राजा प्रजेशी यदु्दक्तवाद 
करीत िाही तो केवळ आज्ा करतो.  लोकशाही शासि व्यवस्थेतही  कायद्याांची र्ाषा ही 
आज्ाथीच  असते. अद्दिसत्ता ही िेहमी आज्ाथी असते एवढेच िव्हे तर आज्ा करण्याचा 
तसेच त्या आज्ाांचे पालि करूि घेण्याचाही अद्दिकार आपणास असल्याचे सातत्यािे 
दाखवूि देत असते.  

4. अल्प खव्चथक व सोईस्कर पद्धर्ी:- 

 अल्प खद्दचभक व सोईस्कर पद्धती हे एक अद्दिसत्तेचे खास वैद्दश�्य मािले जाते.  अद्दिसत्तेस 
लोक सांपत्तीचा आिार असल्यामळेु त्या अद्दिसत्तेचे द्दिणभय, आदेश लोकाांकडूि सहज पालि 
करूि घेतले जाऊ शकतात.  त्यासाठी बल प्रयोग करण्याची आवश्यकता सहसा पडत 
िाही.  सािारणत: सत्तेसाठी जी िकारात्मक व सकारात्मक अद्दिबलिे लागतात ती खचाभची 
असतात.  अद्दिसत्तेस  या पद्धतीची अद्दिबलिे  सहसा वापरावीच लागत िाहीत.  त्यामळेु 
साििसामगु्रीचा अपव्यय िळतो व त्यास कम खद्दचभक स्वरूप प्राप्त होते.  

5.  गव्र्मानर्ा व पररवर्थनिीलर्ा:- 
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 हेरॉल्ड लास्की याांिी यासांदर्ाभत असे म्हिले आहे की, “ अद्दिसत्ता द्दह कायाभत्मक सांबांिावर 
अवलांबूि असते.  समाजातील कायाभत्मक सांबांिात पररवतभि झाले की अद्दिसत्तेतही पररवतभि 
घडूि येते.  अन्यथा अद्दिसत्ते चा लोकािार, लोक स्वीकृती व अद्दिमान्यता ि� 
होते.  एकां दरीत अद्दिसत्ता ही गद्दतमाि असते.  ती सामाद्दजक पररवतभिा बरोबरच बदलत 
जाऊि त्या पररवतभिाशी एकरूप होते.  

6. स्वीकृर्ी व अव्धमान्यर्ा:- 

अद्दिसत्तेचे  स्वरूप हे आिी मान्यतेच्या द्वाराच  व्यक्त होते.  अद्दिमान्यता हा अद्दिसत्तेचा 
मखु्य आिार असतो.  अद्दिसत्तेस  लोक सांमतीचाआिार असल्यामळेु तीस   अद्दिमान्यता 
प्राप्त होते.  सािारणतः व्यद्दक्तगत, पर द्दिद्दहत, अल्पसांख्याांक समूहाांची, बहुसांख्याांक समूहाांची 
अशा द्दवद्दवि स्वरूपात अद्दिसत्ता व्यक्त होतािा द्ददसते.  सत्ता,  अििुय, सहकायभ यासारखे 
आिार या   अद्दिसत्ते मागे असतात.  र्ीती, श्रद्धा, सांमती, लार्,  हािी अशा द्दवद्दवि 
कारणाांिी अद्दिसत्तेस  स्वीकृती प्राप्त होऊ शकते.  यादृ�ीिे स्वीकृती व अद्दिमान्यता या 
दोहोत मूलरू्त िरक आहे.  प्रलोर्ि, र्ीती, शक्ती याद्वार ेस्वीकृत झालेली अद्दिसत्ता िार 
काळ द्दिकू शकत िाही.  जितेची अद्दिमान्यता प्राप्त झालेली अद्दिसत्ता ही अद्दिक प्रर्ावी, 
कायभक्षम व पररणामकारक ठरते. 

अव्धसत्तचेे प्रकार:- 

अद्दिसत्तेचे  चे प्रमखु प्रकार पढुील  प्रमाणे माांडता येतील.  

1. पारपंररक अव्धसत्ता:- 

 राजकीय सत्तेस  ज्या वेळी समाजात प्रचद्दलत असलेल्या रूढी, परांपरा, वारसा हक्काचे तत्व 
यासारख्या बाबींच्या आिारावर मान्यता प्राप्त झालेली असते त्यावेळी त्यास पारांपाररक 
स्वरुपाची अद्दिसत्ता असे  म्हिले जाते. राजकीय  सत्तेस  ज्यावेळी लोकाांकडूि द्दमळणारी 
मान्यता ज्यावेळी प्रथा, परांपरा वा  द्दपढ्याि-द्दपढ्याांच्या वहीवािेवर आिारलेली असेल 
त्यावेळी पारांपररक अद्दिसत्ता हा प्रकार द्दिमाभण होतो अशी मॅक्स वेबर याांिी माांडणी केलेली 
द्ददसते.  द्दपतसृत्ताक कुिुांब पद्धतीतील कुिुांबप्रमखुाची अद्दिसत्ता,  आद्ददवासी जमातींमिील 
िोळी प्रमखुाची सत्ता ही या प्रकारातील महत्त्वाची उदाहरणे होत.  
पारांपररक अद्दिसत्ता ही प्रामखु्यािे दीघभकालीि रूढी व परांपराांच्या द्दवश्वासावर आिारलेली 
असते.  या अद्दिसत्तेवर  ही काही मयाभदा पडलेल्या द्ददसतात.  प्रामखु्यािे  ज्या सांकेत, प्रथा, 
परांपराांच्या आिार े ही राज्यकत्यांिा ही अद्दिसत्ता प्राप्त होते त्या प्रथा- परांपराांच्या 
मयाभदाांमध्येच याआिी सत्तेचा वापर करता येऊ शकतो. प्रथे- परांपरिेे ज्या बाबी द्दिद्दषद्ध 
वा  त्याज्य  मािलेल्या आहेत त्या बाबी या अद्दिसत्ता बाळगणारा घिक वा  करू शकत 
िाही.  मॅक्स वेबर याांिी या सांदर्ाभत असे म्हिले आहे की, “ द्ददव्य वलयी अद्दिसत्तेपेक्षा 
पारांपररक अद्दिसत्ता अद्दिक द्दस्थर असते.  कारण या प्रकारात अद्दिसत्तेचा  मूल�ोत व 
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अद्दर्कताभ हे एकमेकाांपासूि वेगळे असतात.  िोळी प्रमखु बदलू शकतो मात्र त्या पदाची 
अद्दिसत्ता मात्र कायमच असते.  आिदु्दिक काळात मात्र पारांपररक अद्दिसत्ता हा प्रकार बराच 
मयाभद्ददत झालेला द्ददसतो.  ही अद्दिसत्ता अलीकडच्या काळात लपु्त होत चाललेली द्ददसते.  

2. व्ववेकी व्कंवा व्वधीजन्य अव्धसत्ता: 

वैिाद्दिक द्दववेकसांपन्ि अद्दिसत्तेचे अद्दिष्टाि  द्दवद्दिद्दियमात  व लोकाांच्या द्दववेक शक्तीत 
असते. राज्यकते ज्यावेळी शौयभ, कायभक्षमता, िेततृ्वगणु, जिसेवा यासारख्या बदु्धीला 
मािवणाऱ्या आिाांरावर जन्िते द्वार े द्दिवडलेले असतात त्यावेळी  द्दववेकी वा द्दवद्दिजन्य 
अद्दिसत्ता  हा प्रकार द्दिमाभण होतो. मॅक्स वेबर यासांदर्ाभत र्ाष्ट्य करतािा असे म्हणतो की, “ 
वैिाद्दिक व द्दववेकी अद्दिसत्ता या सामान्यतः एकद्दत्रत असू शकतात.  राज्यकत्यांची गणुवत्ता, 
शौयभ, कायभक्षमता, लोकद्दप्रयता, कतभव्यदक्षता आद्दण प्रर्ाव अशा द्दिकषाांवर द्दिवड 
होते.  राजकीय सत्तेची योग्यता, द्दवश्वासाहायभता व पररणामकारकता द्दवचारात घेऊि लोकाांची 
स्वीकृती व मान्यता द्दमळते. वैज्ाद्दिकता व द्दववेक सांपन्िता या परस्पर पूरक बाबी मािल्या 
जातात.  जे द्दवद्दिद्दियम व कायदे तयार केले जातात त्यास द्दववेकशक्ती चा आिार असतो.  ती 
द्दवद्दिद्दियम लोकाांच्या सामान्य इच्छेचे प्रद्दतद्दिद्दित्व करत असतात.  या द्दविी द्दियमाांचे 
स्वरूप हे व्यक्ती द्दिरपेक्ष असते.  त्यामळेु अशा द्दवद्दिद्दियमाांचे पालिही स्वार्ाद्दवकपणे 
होते.  त्यामळेु द्दविीजन्य व द्दववेकसांपन्ि अद्दिसत्ता ही अद्दिक द्दस्थर स्वरूपाची मािली जाते.  

द्दववेकी व द्दविी जन्य  अद्दिसत्तेत  अद्दिसत्ता िारकाांवर काही मयाभदाही आलेल्या 
असतात.  एकतर त्यास मि मािेल तशी आज्ा देता येऊ शकत िाही.  त्याच्या आज्ा च्या 
कक्षा ही द्दिद्दित करण्यात आलेल्या असतात.  सांद्दविािािे व कायद्यािे त्याांच्या अद्दिकार 
कक्षा द्दिद्दित केलेल्या असतात.  त्या बाहेर जाणारा जाता येत िाही.  

3. व्िव्य वलयी स्वरूपाची अव्धसत्ता:- 

 ज्यावेळेस सत्तािारी व्यक्तीकडे अलौद्दकक गणु, द्ददव्यशक्ती वा  आकषभक प्रर्ावी व्यद्दक्तमत्त्व 
असते तेव्हा  सांमोहक  द्दकां वा द्ददव्य वलयी अद्दिसत्ता द्दिमाभण होते.  द्ददव्य  वलयी अद्दिसत्तेचा 
प्रमखु आिार हा लोकाांची श्रद्धा व द्दवश्वास असतो.  अशा सत्तािारकापाशी अलौद्दकक अशा 
प्रकारचे गणु द्दकां वा शक्ती आहे असा लोकाांचा द्दवश्वास असतो.  त्यामळेुच त्याचे आदेश द्दकां वा 
आज्ाांचे लोक पालि करतात.  हा आद्दिसत्तेचा प्रकार व्यद्दक्तगत स्वरूपाचे असते.  
समाजातील काही िेते वा व्यक्ती सवभसामान्याांपेक्षा वेगळ्या आहेत अशी अिेक लोकाांची 
र्ाविा असते.  त्यामळेु अशा आज्ाांचे आपण होऊि पालि करण्यास लोक स्वमजीिे तयार 
असतात.  प्राचीि काळापासूि द्दवसाव्या शतकापयंतच्या प्रदीघभ काळात अिेक द्दठकाणी द्ददव्य 
वलयाांद्दकत िेत्याची अद्दिसत्ता द्दिमाभण झाल्याची उदाहरणे आढळतात.  द्दहिलर, चद्दचभल, 
लेद्दिि, म.  गाांिी, माओ ही याची काही ठळक उदाहरणे होत.  या स्वरूपाच्या  अद्दिसत्तेचे 
मूळ लोकाांच्या समूह व्यद्दक्तमत्त्वामध्ये वा  व्यद्दक्तगत गणु वैद्दश�्याांमध्ये आहे.  अशा िेत्याच्या 
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अद्दिसत्तेवर तो िेता स्वतः ठरवील तेवढ्याच मयाभदा असतात.  जोपयंत तो यशस्वी होत 
राहतो तोपयंत त्याच्या अलौद्दकक शक्तींवर चा लोकाांचा द्दवश्वास कायम असतो.  त्या 
व्यक्तीच्या अपयशाबरोबरच त्याच्या  अद्दिसत्तेचा डोलारा  कोसळूि पडतो.  या स्वरूपाची 
अद्दिसत्ता ही  अद्दिसत्तेच्या अन्यदोि प्रकाराांद्दशवाय अद्दिसत्ता ही अद्दिक अद्दस्थर असते 
असे मॅक्स वेबर याांिी स्प� केलेले द्ददसते.  या अस्थैयाभवर मात करण्यासाठी द्ददव्यवलयाला 
सांस्थात्मक स्वरूप देण्याचा प्रयत्ि त्या िेत्या द्वार ेकेला जातो.  त्या प्रयत्िाांचाच एक र्ाग 
म्हणजे सांबांद्दित िेता आपला ‘ वारसदार’  िेमण्याचा प्रयत्ि करतो. आपल्यािांतर आपण 
ठरद्दवलेल्या वारसदाराच्या आज्ाांचे लोकाांिी पालि करावे अशी ही ते जाहीर आवाहि 
करतािा आढळतात.  बहुताांश वेळा िेत्याचा मलुगा हाच त्याचा वारसदार ठरतो.  अलौद्दकक 
शक्ती वा  गणु वांशपरांपरागत असतात अशी सवभसािारण समजूत असते. 
द्ददव्य वलयाला सांस्थात्मक सांरचिेची कु�ी देण्याच्या या प्रद्दक्रयेला मॅक्स वेबर ‘ द्ददव्यवलयाचे 
पररपाठीकरण’ असे सांबोितात.  तरीही या स्वरूपाची अद्दिसत्ता ही अद्दस्थर स्वरूपाचीच 
अद्दिक असते असे सवभसािारणत:  प्रत्ययास येते.  

अद्दिसत्तेचे  वरील तीि प्रकार मॅक्स वेबर याांिी माांडलेले आहेत.  या तीि  प्रारूपाांिा अद्दिसत्तेचे 
आदशभ प्रारूपे मािले जातात.  वास्तवात यापैकी कोणताही  प्रकार या प्रत्यक्षातल्या 
अद्दिसत्तेशी  तांतोतांत जळुत िाही.  याची काहीशी  जाणीव मॅक्स वेबरला ही होती.  प्रत्यक्षात 
असलेल्याअद्दिसत्ते मध्ये या तीिही प्रारूपाची लक्षणे द्दमश्र स्वरूपात आढळतील हे  वेबर िे 
त्याकररताच स्प� केलेले द्ददसते.  अभ्यासकाांच्या मतेअद्दिसत्ते च्या या तीि प्रकाराांच्या माध्यमातूि 
मॅक्स वेबरअद्दिसत्तेची ‘ दैवी- पारांपररक- द्दविी जन्य’  या क्रमािे होणारी उत्क्राांती स्प� करू इद्दच्छत 
होता.  

सत्ता व अव्धसत्ता यार्ील फरक 

आिदु्दिक राज्यशा�ात सत्ता व अद्दिसत्ता यातील िरक अद्दतशय कािेकोरपणे स्प� केलेला द्ददसतो. 
त्यातील काही प्रमखु बाबींची माांडणी पढुीलप्रमाणे करता येईल.  

1. सामाव्जक वर्थन व्नयवं्िर् करण्यार्ील फरक:- 

सत्ता व अद्दिसत्ता  हे व्यक्तीचे सामाद्दजक वतभि द्दियांद्दत्रत करण्याचे दोि  द्दर्न्ि मागभ 
आहेत.  जेव्हा सत्ता िारकाच्या आज्ाांचे पालि दांड शक्तीच्या प्रर्ावातूि करवूि घेतले जाते 
त्यावेळी आज्ा पालिाचे कारण सत्ता हे असते.  परांत ुज्यावेळी सत्ता िारकाच्या आज्ाांचे 
पालि त्या न्याय्य व उद्दचत आहेत असे मािूि जिसामान्याांकडूि आज्ापालि होते तेव्हा 
अद्दिसत्ता ही सांकल्पिा कायाभद्दन्वत झालेली असते.  

2. अव्धबलामंधील फरक:  

सत्ता  व अद्दिसत्ता या दोहोंत अद्दिबलाां च्या उपयोजिा सांदर्ाभतही मूलरू्त स्वरुपाचा िरक 
आढळतो.  जसे की सत्ता सांकल्पिेच्या पाठीशी अद्दिबले  असणे अद्दिवायभ ठरते.  या 
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अद्दिबलाांचे स्वरूप प्रसांग परत्वे सकारात्मक व िकारात्मक अशा दोन्ही स्वरूपाची असू 
शकते.  याउलि अद्दिसत्ता मात्र द्दववेकद्दिष्टता, न्याय्य तत्व, लोकाांचा द्दवश्वास व श्रद्धा यावर 
आिारलेली असते.  

3. सघंटन र्त्वा  सिंभाथर्ील फरक:- 

सत्ता  व अद्दिसत्ता याांिा वेगळे करणारा एक घिक म्हणूि दोन्ही सांकल्पिाांच्या सांदर्ाभत त् 
सांघिि तत्वाचे असणार ेस्थाि याकडे पाद्दहले जाते.  सािारणतः हा  सत्ता या घिकास 
सांघििेची जोड िसली तरी चालू शकते.  मात्र अद्दिसत्ते च्या तत्वात  मात्र सांघिि तत्व हे 
अद्दिवायभ घिक मािला जातो.  या तत्त्वाची आिदु्दिक काळात तर अद्दिकच गरज द्दिमाभण 
झालेली प्रत्ययास येते.  

4. अव्धकृर्रे्च्या स्वरुपार्ील फरक:- 

अद्दिकृतता व अिाद्दिकृतता हा सत्ता  व अद्दिसत्ता यात िरक दशभवणारा महत्त्वाचा घिक 
होय.  सत्ता ही सािारणतः अद्दिकृत वा  अिाद्दिकृत अशा दोन्ही स्वरूपात कायभरत असलेली 
आढळते.  अद्दिसत्ता मात्र कोणत्याही पररद्दस्थतीत अिाद्दिकृत राहू शकत िाही.  अद्दिकृतता 
हा अद्दिसत्तेचा  मूलािार आहे.  कारण जिसामान्याांिी स्वीकृती व अद्दिमान्यता 
द्ददल्यािांतरच अद्दिसत्ता प्रत्यक्षात अद्दस्तत्वात येते.  

5. स्पष्टरे्च्या स्वरूपार्ील भेि:- 

स्प� द्दतच्या स्वरूपावरूि ही सत्ता  व अद्दिसत्ता या दोि सांकल्पिा मिील रे्द स्प�पणे 
प्रत्ययास येतात.  उदा.  सत्तेचे स्वरूप अस्प� व अद्दिद्दित देखील असू शकतात.  परांत ु
अद्दिसत्ता मात्र िेहमीच द्दिद्दित व स्प� स्वरूपात अद्दस्तत्वात असते.  

 एकां दरीत  अद्दिसत्ता ही आिदु्दिक राज्यशा�ातील एक महत्त्वाची सांकल्पिा आहे.  आिदु्दिक राज्य 
शा�ज्ाांिी सत्ता सांबांिाची  जी कािेकोर द्दवर्ागणी करूि सत्ता सांबांिाांमध्ये गुांिल्या गेलेल्या सत्ता, 
प्रर्ाव,  िरुीणत्व, अद्दिमान्यता,  अद्दिसत्ता या सांकल्पिाांिा वेगळे केले.  या सांकल्पिा मिूि वेगळी 
झालेली व आिदु्दिक राज्यशा�ाचा एक महत्त्वाचा अभ्यास घिक ठरलेली अद्दिसत्ता ही एक महत्त्वाची 
सांकल्पिा मािावी लागेल.  

अव्धमान्यर्ा 

अद्दिमान्यता ही एक आिदु्दिक राज्यशा�ातील महत्त्वाची सांकल्पिा मािली जाते.  मॅक्स  वेबर या 
द्दवचारवांतास त्या सांकल्पिेचा जिक मािले जाते.  रॉबिभ हॉल व द्दलप्सेि याांचे योगदािही या 
सांकल्पिेच्या द्दवकासात आिदु्दिक अथाभिे महत्त्वाचे मािले जाते. द्दलप्सेि  याांिी ‘ पॉद्दलद्दिकल सायन्स 
ररव्हू्य’  या माद्दसकामध्ये १९५९ मध्ये ही सांकल्पिा द्दवस्तारािे माांडली. ‘Political Man’ या ग्रांथात 
द्दलप्सेि  याांिी अद्दिमान्यता या सांकल्पिेस अभ्यास घिक म्हणूि प्रस्ततु केले.  असे असले तरी 
प्राचीि राजकीय तत्त्वद्दचांतकाांच्या द्दवचाराांमध्ये ही ‘ अद्दिमान्यता’  या सांकल्पिेचा द्दवचार 
आढळतो.  प्लेिो ची न्यायाची कल्पिा, ॲररस्िॉिल ची द्दविीद्दियकाची सावभर्ौमता, मध्ययगुातील 
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दैवी इच्छा (Divine Will)  कराराचे तत्व,  सामूद्दहक ईहा (General Will) व उपयकु्ततेचे तत्व व ही 
याची काही उदाहरणे म्हणूि साांगता येते.  आिदु्दिक राज्यशा�ात शक्ती, प्रर्ाव व सत्ता याांच्या 
सांदर्ाभत अद्दिमान्यतेचा प्रश्न द्दवचारात घेतला जातो व त्याचा अभ्यासही अिरु्वाद्दकत  पद्धतीिे केला 
जातो. एकूणच अद्दिमान्यता ही सांकल्पिा आिदु्दिक राज्यशा� चा अभ्यासाचा महत्त्वाचा घिक आहे.  

अव्धमान्यर्ा सकंल्पनेचा अर्थ:- 

 इांग्रजी र्ाषेतील Legitimacy या शब्दा कररता मराठी र्ाषेत ‘ अद्दिमान्यता’ हा पाररर्ाद्दषक शब्द 
योजला जातो. Legitimacy हा शब्द लॅद्दिि र्ाषेतील Legitimace या शब्दापासूि तयार झालेला 
असूि त्याचा मूळ अथभ ‘ सत्तेचा आिार’ असा होतो.  तो या अथाभिे अद्दिमान्यता हा राजकीय सत्तेचा 
आिार ठरतो.  एकां दरीत अद्दिवलिाांपेक्षा जिमािसातील राज्यसत्तेबिलची औद्दचत्याची र्ाविा 
अद्दिक महत्त्वाची असते.  या र्ाविेतूि सत्ता िारकाच्या सत्तेला जे  र्क्कम अद्दिष्टाि प्राप्त होते 
त्यालाच अद्दिमान्यता असे म्हिले जाते.  

 अव्धमान्यर्ा सकंल्पनेची व्याख्या:- 

 अद्दिमान्यता ही सांकल्पिा पढुील काही व्याख्याांच्या या आिार ेअद्दिक स्प� करता येईल.  

1.  रॉबटथ िॉल:-  

“शासिाच्या सांरचिा, कायभपद्धती, कृती, द्दिणभय, िोरण, शासिाद्दिकारी  द्दकां वा िेते याांच्या 
द्दठकाणी अचूकता, औद्दचत्य पूणभता, िैद्दतकता, चाांगलुपणा हे गणु असूि त्याांचा स्वीकार केला 
पाद्दहजे असा लोकाांिा वािणारा द्दवश्वास म्हणजे अद्दिमान्यता होय.” 

2.  व्लप्सेट :- 

“ अद्दिमान्यता म्हणजे आता द्दिमाभण झालेल्या राजकीय व्यवस्थेत द्दकां वा सांस्थेत द्दवश्वास 
द्दिमाभण करणे तो द्दवश्वास कायम राखणे होय.” 

3.  जी. के. रॉबटथ:- 

“ जेव्हा जिता एखाद्या राजकीय सत्तेला स्वीकारते त्यावेळी त्या तत्त्वास अद्दिमान्यता असे 
म्हणतात.” 

4.  जेन ब्लॉडेंड:- 

“ जेव्हा लोक हा एखाद्या सांघििेतील सत्तेला द्दबितक्रार स्वीकारतात तेव्हा त्यास 
अद्दिमान्यता असे म्हणतात.” 

5. स्टनथ  बगथर:- 
“ अद्दिमान्यता राजकीय सत्तेचा आिार असते.  आपल्याला शासि करण्याचा अद्दिकार 
आहे  असे शासिकते माितात आद्दण शाद्दसत त्याला काही प्रमाणात मांजरुी देतात तेव्हा 
अद्दिमान्यता अद्दस्तत्वात येते.” 
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अव्धमान्यरे्ची वैव्िष््टये:- 

अद्दिमान्यता सांकल्पिेच्या वरील व्याख्याांवरूि अगदी मान्यतेचे स्वरूप स्प� करणारी वैद्दश�्ये पढुील 
मदुद््याांच्या आिार ेअद्दिक स्प� करता येतील.  

1. परपंराजन्य स्वरूप: - 

अद्दिसत्तेला आिाररू्त मािूि द्दतच्या या इच्छेिरुूप वागणे हे मािवी स्वर्ावाशी ससुांगत 
ठरते.  मात्र याचा अथभ अद्दिमान्यता ही स्वार्ाद्दवक वा  िैसद्दगभक आहे असा घेता कामा 
िये.  कारण वास्तवात राज्याच्या आद्दण शासि कत्याभच्या सत्तेस अद्दिमान्यता देण्याची जी 
वैचाररक अद्दिष्टािे  आहते ती परांपराजन्य स्वरूपाची द्ददसतात.  परांपरते द्दवद्दश� 
पररद्दस्थतीतूि ती द्दिमाभण होतात व सामाद्दजकरणाच्या प्रद्दक्रयेतूि माणूस ते आत्मसात 
करतो.  उदा.  जन्माला येते वेळी मलु वडीलिाऱ्याांचा माि सन्माि करावा अशी िारणा घेऊि 
जन्माला आलेले िसते तर प्रत्येक लहाि मूल त्याच्या वाढत्या वयािसुार यासारख्या गो�ी 
द्दशकत जाते.  त्यामळेुच अद्दिमान्यता ही बाब स्वार्ाद्दवक वा िैसद्दगभक िसूि ती परांपराजन्य 
ठरते. 

2.  सारलक्षी  व कायथपद्धर्ीलक्षी अव्धमान्यर्ा:- 

राज्यकत्यांच्या अद्दिमान्यतेचे  स्वरूप सारलक्षी  व कायभपद्धतीलक्षी  असे दोन्ही प्रकारचे 
द्दकां वा सांद्दमश्र स्वरूपाचे असू शकते.  सािारणतः राज्यकत्यांची द्दिवड कशी करण्यात आली 
आहे, वा  तो आपली द्दिणभय प्रद्दक्रया कशी राबवतो यापेक्षा त्याच्या कृतींच्या व द्दिणभयाांच्या 
गणुवत्तेच्या आिार ेजेव्हा हा त्याच्या सत्तेची अद्दिमान्यता द्दििाभररत झालेली असते तेव्हा त्या 
अद्दिमान्यतेस सारलक्षी अद्दिमान्यता आता असे म्हिले जाते.  प्लेिो, ऑद्दक्विॉश 
,मॅकीव्हली  याांच्या द्दवचाराांमिूि सारलक्षी   अद्दिमान्यतेचा  द्दवचार व्यक्त होतािा 
द्ददसतो.  पढेु हॉब्ज, लॉक याांिी सामाद्दजक करार द्दसद्धाांताांमिूि सारलक्षी  अद्दिमान्यतेचाच 
स्वीकार केलेला द्ददसतो.  
 राज्यकत्यांची द्दिवडणूक पद्धती आद्दण द्दिणभय पद्धती ही ज्यावेळी सांद्दविाि व वैिाद्दिक 
द्दियमाांिा िरूि  असणे यासारख्या बाबींवर अद्दिमान्यता आिाररत असेल त्या वेळी त्यास 
कायभपद्धतीलक्षी  अद्दिमान्यता असे म्हणतात.   रुसोच्या सामूद्दहक ईहा या सांकल्पिेतूि या 
पद्धतीच्या अद्दिमान्यतेचा परुस्कार झालेला द्ददसतो.  यासांदर्ाभत द्दवशे्लषण करतािा र्ा. 
ल.  र्ोळे असे म्हणतात की, “ राज्यकत्यांच्या या द्दवद्दश� कृतीचा द्दिणभय कोणत्या पद्धतीिे 
घेण्यात आला होता यावर त्याची अद्दिमान्यता अवलांबूि असते.  लोक आपल्या 
प्रद्दतद्दििींच्या हाती सत्ता  सोपवीत असले तरी तेवढ्यामळेु ते प्रद्दतद्दििी मूळ  सावभर्ौम 
शक्तीचे िारक होत  िाहीत.  सावभर्ौमत्व सवभसािारण ईहेच्याच द्दठकाणी अबाद्दित 
राहते.  सवभसािारण ईहेिे  प्रमाद्दणत केलेल्या पद्धतीिसुार ज्या कृती घडतील तेवढ्याच 
अद्दिमान्य करण्यास  लोकाांिी सांमती द्ददलेली असते.” कायभपद्धतीलक्षी 
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अद्दिमान्यतेचे  आणखी एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे  इांग्लांडमध्ये राजाकडूि पालभमेंि 
कडे  झालेले सत्तेचे हस्ताांतरण हे होय.  

अमेररकि राज्यक्राांती हे सारलक्षी व कायभपद्धतीलक्षी अद्दिमान्यतेच्या सांद्दमश्र स्वरूपाचे 
उत्कृ� उदाहरण मािले जाते.  जसे की,  द्दिद्दिश पालभमेंििे केलेले कायदे गलुामद्दगरी लादणार े
आहेत म्हणूि अमेररकि वसाहती त्याांची सारलक्षी  अद्दिमान्यताांिा  आव्हाि देत  होत्या तर 
दसुऱ्या बाजूिे अमेररकि वसाहतींिी ‘ िा प्रद्दतद्दिद्दित्व िा कर’  ही घोषणा मात्र 
कायभपद्धतीलक्षी  अद्दिमान्यतेचे प्रद्दतद्दिद्दित्व करतािा द्ददसते.  अमेररकि स्वातांत्र्याच्या 
जाहीरिाम्यात ही त्याचे प्रद्दतद्दबांब पडलेले आढळते.  तो एक प्रकार ेरुसो व लॉक याांच्या 
द्दवचाराांचा समन्वय होय.  

3. अव्धमान्यरे्ची व्ििा:- 

अद्दिमान्यतेचा �ोत काय आहे यावरूि अद्दिमान्यते ची द्ददशा द्दिद्दित होतािा 
आढळते.  जसे की प्राचीि काळात राज्याचा ईश्वरी द्दसद्धाांत प्रचद्दलत होता.  त्याप्रमाणे राजास 
ईश्वराचा अांश मािले जात असे.  त्यामळेु राजाज्ाांचे पालि ि करणे पाप मािले जात असे. या 
स्वरूपात अद्दिमान्यते ची द्ददशा ‘ वरूि खाली’  या स्वरूपाची होती असे म्हणता येईल. 
राज्याचा ईश्वरीय द्दसद्धाांत ज्या प्रमाणात मागे पडला  त्या प्रमाणात  शाद्दसताांकडूि 
शासकाकडे  म्हणजे ‘ खालूि वर’  अद्दिमान्यता जाते हा द्दवचार सवभमान्य होत गेलेला 
द्ददसतो.  यामध्ये राज्यकत्यांकडे अद्दिसत्ता ही काही अिींच्या अिीि राहूि द्ददलेली 
असते.  त्यामळेु त्या अिींची पालि करणे अद्दिसत्ता िारकास अद्दिवायभ आहे.  या अिींची 
पूतभता केली तरच त्याांच्या सत्तेची अद्दिमान्यता द्दिकूि राहील असे गहृीत िरले जाते.  

4.  अव्धमान्यर्ा व सामाजीकरण :- 

अद्दिसत्तेला सांमती देण्याची प्रद्दक्रया अगदीच िैसद्दगभक िाही. व्यक्तीस ती जन्मद्दसद्ध प्राप्त होत 
िसूि ती सामाद्दजकरणाच्या प्रद्दक्रयेचा एक र्ाग असते.  परांत ुसामाद्दजकरण्याची प्रद्दक्रया  ही 
द्दवद्दवि मागाभिी घडूि येते. जसे की द्ददव्य वलयी स्वरूपाच्या  अद्दिसत्तेस  द्दमळणारी 
अद्दिमान्यता ही व्यद्दक्तगद्दणक वेगळ्या कारणातूि असल्याकारणािे त्याद्दवषयी सवभसािारण 
द्दविाि करणे चकुीचे ठरते.  पारांपररक अद्दिसत्तेची  अद्दिमान्यता ही द्दपढ्याि द्दपढ्या 
हस्ताांतरीत होत असते. तर द्दववेकी द्दविी जन्य अद्दिसत्ते द्दवषयीची अद्दिमान्यता ही 
बव्हांशी  राजकीय सामाजीकरणातूि  द्दशकवली जाते.  

अव्धमान्यर्ा व्मळवण्याचे मागथ :- 

 सत्ता िारक अद्दिमान्यता प्राप्त करूि घेण्यासाठी  द्दवद्दवि मागांचा अवलांब करतात. त्यातील काही 
प्रमखु मागांची माांडणी पढुीलप्रमाणे करता येईल. 

1. व्वचारप्रणाली:-  
द्दवचार प्रणाली हा घिक अद्दिमान्यता द्दमळद्दवण्याचा सवाभत द्दवश्वासू घिक मािला जातो.  द्दवचार 
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प्रणाली या घिकाच्या अांगी एक द्दवलक्षण प्रर्ावी र्ावद्दिक क्षमता असते.  द्दवचार प्रणाली या 
तत्त्वाच्या आिार े केले जाणार े आवाहि एवढे प्रर्ावी ठरते की जिसामान्य आपले 
तात्काद्दलक  स्वाथभ बाजूला ठेवूि सत्ता िारकाच्या आज्ाांचे पालि करण्यास प्रािान्य 
देतात.  सत्ता िारक काही द्दवचाराांच्या आिारावर मूल्याांची एक आदशभ लक्षी सांदर्भ चौकि जिते 
समोर उर्ी करतात व  जेव्हा या द्दवचाराांिा हा स्प�, ससुांगत व अद्दर्व्यक्त असे स्वरूप प्राप्त 
होते त्यावेळेस त्यास सािारणतः द्दवचार प्रणाली असे सांबोिले जाते.  
 द्दवचार प्रणाली  हा द्दवचाराांचा एक सांच असतो.  ज्यामध्ये परस्पर सांबांद्दित द्दसद्धाांतािा एद्दककृत 
केले जाते.  अशा द्दवचार प्रणालीस द्दिद्दमभत व प्रस्ततु करूि त्या माध्यमातूि सत्तािारी आपल्या 
िेततृ्वाचे समथभि करीत असतात. त्या द्दवचारप्रणालीचे औद्दचत्य व महत्त्व लोकाांिा प्रर्ावीपणे 
साांगूि त्या द्दवचार तत्त्वाांच्या अांमलबजावणीसाठी आपण कसा त्याग करतो आहोत,प्रयत्ि करतो 
आहोत याचे द्दशस्तबद्ध वणभि केले जाते.  द्दवचार प्रणालीला  एकदा का  जि सांमती प्राप्त झाली 
की िेततृ्वास ही  अद्दिमान्यता प्राप्त होते.  अद्दस्थर राजकीय पररद्दस्थतीमध्ये तर द्दवचार प्रणाली 
चे तांत्र अद्दिमान्यता प्राप्त करण्यासाठी अद्दिक िायदेशीर ठरते.  कारण अशा पद्धतीची 
अद्दस्थरता वा  अराजक हे र्ावद्दिक आवाहिाांकररता अद्दिक पोषक असते.  

   द्दवचार प्रणाली या अद्दिमान्यता द्दमळवूि देणाऱ्या घिकाचा जसा िायदा आहे तसेच या घिका 
द्वार ेअद्दिसत्ता िारकाांवर काही मयाभदा ही पडतािा द्ददसतात.  त्यामळेु त्यास दिुारी श�ाची 
उपमा द्ददली जाते.  कारण सत्ता ग्राहक द्दवचार प्रणाली या घिकाच्या प्रर्ावाखाली येऊि 
आज्ापालि करण्याची जशी शक्यता असते त्याप्रमाणेच द्दवचार प्रणालीची मूल्यात्मक चौकि 
सत्ता िारकाांचे स्वातांत्र्यही मयाभद्ददत करीत असते.  त्याचबरोबर या दृ�ीिे आणखी एक िोका 
कायमस्वरूपी कायभरत असतो की, सत्ता िारकाच्या द्दवचार प्रणालीस शह देऊ शकणारी िवीि 
द्दवचार प्रणाली समाजात उदयास येण्याची ही िेहमीच शक्यता असते.  त्याचबरोबर द्दवचार 
प्रणालीच्या सांघषभ मिूि अराजक द्दिमाभण होऊि अद्दिसत्ता लयास जाण्याचाही िोका उद्भवू 
शकतो.  तरीही अद्दिमान्यता प्राप्त करण्याचा  द्दवचार प्रणाली हा सवाभत द्दवश्वासू घिक मािला 
जातो.  

2. व्वश्वास साधने:-  

 अद्दिसत्ते वर लोकाांचा द्दवश्वास व श्रद्धा असते.  हा द्दवश्वास व श्रद्धा कायाभद्दन्वत झाल्यािांतर 
अद्दिसत्ते च्या कृतींिा व द्दिणभयाांिा एक प्रकार े अद्दिमान्यता प्राप्त होत असते.  मेररयम या 
द्दवचारवांतािे या प्रकारच्या द्दवश्वास व श्रद्धाांच्या मळुाशी असणाऱ्या साििाांिा के्रडेन्डा 
(Credenda)असे सांबोिले आहे.  त्याचा मूलतः अथभ केवळ द्दवश्वासातूि स्वीकारलेल्या गो�ी 
असा होतो.   मॅक्स वेबर याांिी  अद्दिसत्तेचे  वगीकरण करतािा  अद्दिसत्ता िारकास प्रामखु्यािे 
तीि द्दवश्वास साििे अद्दिमान्यता प्राप्त करुि देतात असे स्प� केले आहे. त्यात 
अद्दिसत्ता  िारकाजवळ असणारी द्ददव्य वलयी व्यद्दक्तत्वाचे गणु, परांपरा व द्दववेक आद्दण द्दविी 
व्यवस्था या घिकाांचा अांतर्ाभव केला होता.  
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3.  राजकीय सामाव्जकरण:- 

 आिदु्दिक काळात अद्दिमान्यता प्राप्त करूि घेण्याकररता राजकीय सामाजीकरण या घिकाचा 
सवाभद्दिक वापर केला जातो.  या द्दवचाराच्या मळुाशी अशी िारणा आहे आहे की,  अद्दिसत्त े
द्दवषयीचा आदर वा अद्दिमान्यता ही जन्मतः प्राप्त होणारी िैसद्दगभक व स्वार्ाद्दवक प्रवतृ्ती िसूि 
ती वाढत्या वयाबरोबर द्दशकण्याची एक खास बाब आहे.  व्यक्तीचे आिी सत्तेच्या प्रती 
असणाऱ्या बाांद्दिलकीचे कळत िकळत औपचाररक अिौपचाररक पद्धतीिे राजकीय 
सामाजीकरण घडवूि आणले  जाते.  कुिुांब, द्दमत्र व सवांगडी, शास्त्र, राजकीय पक्ष, सांसूचि 
साििे यासारख्या घिकाांचा यासाठी प्रर्ावी वापर केला जातो.  एकां दरीत राजकीय 
सामाजीकरण हे अद्दिमान्यता द्दमळवण्याचे एक सािि आहे.  द्दवशेषतः सवंकष स्वरुपाच्या 
राजकीय व्यवस्थेत अशा प्रकारचे राजकीय सामाजीकरण जाणीवपूवभक केले जाते व व 
व्यवस्थेशी अिकूुल असे राजकीय सांस्कार करूि आपल्या सत्तेस  अद्दिमान्यता प्राप्त केली 
जाते.  

4. ससंूचन साधने:- 

 कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेत सत्ता िारक व जिता याांच्यामध्ये योग्य प्रकारचे सांसूचि 
प्रस्थाद्दपत करूि राजकीय व्यवस्थेस  अद्दिमान्यता द्दमळवण्याचा प्रयत्ि केला जातो त्यालाच 
सांसूचि साििाांद्वारा  प्राप्त अद्दिमान्यता असे म्हिले जाते.  सािारणतः सत्ता िारकाांचे 
द्दवचार,  त्याांिी द्ददलेल्या आज्ा सत्ता िारकाांपयंत पोहोचवणे आवश्यक ठरते.  त्याप्रमाणेच 
सत्ता ग्राहकाांच्या अपेक्षा, मागण्या, अडीअडचणी सत्ता िारकाांिा पयंत पोहोचवणे ही आवश्यक 
असते.  त्यामळेु सांसूचिाची  प्रद्दक्रया ही एक प्रकार े दहुेरी तारिेे जोडलेली असते असे म्हिले 
जाते.  जिता व सत्तािारक यातील सत्ता सांबांिाची रचिा कशी अद्दिसत्ते जवळ जाईल व त्यास 
अद्दिमान्यता प्राप्त होईल हे प्रामखु्यािे सांसूचिाची  प्रद्दक्रया द्दकती योग्य प्रकार ेहोते यावरच 
अवलांबूि असते.  सांसूचि साििाांच्या दृ�ीिे वतृ्तपत्र, रदे्दडओ, दूरदशभि, सर्ा-सांमेलिे 
यासारख्या  सांसूचि साििाांद्वारा सत्ता िारक आपली मते,  द्दिणभय व िोरणे याांचे औद्दचत्य व 
महत्त्व जिसामान्याांसमोर ठेवत असतात.  राज्यकत्यांच्या या द्दिणभयाचे औद्दचत्य सवभसामान्य 
जितेपयंत प्रर्ावी पद्धतीिे पोहोचले तर राज्यकत्यांिा अद्दिमान्यता द्दमळते अन्यथा 
त्याांच्याद्दवषयी असांतोष द्दिमाभण होतो हे सराभस प्रत्ययास येते.  

5.  व्िर्सबंधंाचा  समन्वय:- 

 आिदु्दिक समाजामध्ये द्दहतसांबांिी समूह मोठ्या प्रमाणात कायभरत झालेले द्ददसतात. हे 
द्दहतसांबांिी समूह पारांपररक समाज रचिेतील समूहगिाांपेक्षा वेगळे आहेत. आिदु्दिक काळामध्ये 
समाजात व्यक्तीच्या वाि्याला जी रू्द्दमका येते ती रू्द्दमका व्यवसाय, िोकरी वा तत्सम 
कारणािी  त्याच्या  द्दहतसांबांिाच्या  पतुभते करीता त्यास  बाध्य करते.  औद्योद्दगक समाजात या 
प्रकारच्या द्दहतसांबांिी गिाांची सांख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आढळते.  प्रत्येक द्दहतसांबांिी 
गिाांचे द्दहतसांबांि हे द्दर्न्ि असल्या कारणािे आिदु्दिक समाजात द्दहतसांबांिाांचा सांघषभ हा 
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सावभद्दत्रक स्वरूपात व्यक्त होतािा आढळतो.  अशा पररद्दस्थतीत  सत्ता िारक या या 
द्दहतसांबांिाच्या सांघषाभत समन्वय सािण्यात यशस्वी झाले तर त्याांिा एक प्रकार े
अद्दिमान्यताप्राप्त होते.  

6.  सामाव्जक मूल्याचंी जोपासना:- 

 अद्दिमान्यता द्दमळवण्याचा हाही एक मागभ मािला जातो.  सवभसामान्य जितेिे मान्य केलेल्या 
सामाद्दजक मूल्याांची, द्दवचारिाराांची जोपासिा करणे, त्या द्दवरोिी द्दिणभय वा िोरणे िा 
राबवणे,  कोणतीही योजिा बळाचा वापर ि करता जिप्रबोिि करूिच कायाभद्दन्वत करणे, 
जिसामान्याांिा योजिा अांमलबजावणीत सामील करूि घेणे यासारख्या मागाभिे ही सत्ता 
िारकास अद्दिमान्यता द्दमळवता येते.  

7. अन्य घटक:- 

 अद्दिमान्यता द्दमळद्दवण्याच्या या प्रमखु साििाांद्दशवाय ही अन्यही काही घिकाांचा वापर हा 
अद्दिमान्यता प्राप्त करूि घेण्यासाठी राज्यकते वापरतािा द्ददसतात.  जसे की आश्वासिे देणे, 
आद्दथभक सबुत्ता द्दिमाभण करणे, राजकीय व्यवस्थेद्दवषयी चा आदर द्दिमाभण करणे, प्रतीकाांचा 
वापर करणे, प्रसांगी शक्तीच्या साििाांचा उपयोग करणे यासारखे घिक ही राज्यकत्यांकडूि 
अद्दिमान्यता द्दमळद्दवण् यासाठी वापरले जातात.  

अद्दिमान्यता द्दमळवणे जेवढे महत्वाचे आहे तेवढेच अद्दिमान्यता द्दिकवणे ही गरजेचे आहे.  तरच 
त्या  अद्दिसत्तेस  द्दस्थरता प्राप्त होऊ शकते.  त्यातील काही प्रमखु घिक पढुीलप्रमाणे माांडता येतील.  

1.  आव्र्थक व्वकास:- 

जिसामान्याांचे आद्दथभक प्रश्न सहज सिुत असतील तर अद्दिसत्ते द्दवषयी असांतोष सहसा द्दिमाभण 
होत िाही हा सावभद्दत्रक अिरु्व आहे.  राज्यातील लोकाांची आद्दथभक सरुद्दक्षतता द्दिकवण्यासाठी 
सत्ता िारक हे कद्दिबद्ध आहेत हा द्दवश्वास लोकाांिा वािावयास हवा.  तो प्रत्यक्षात त्या दृ�ीिे 
काम होत असेल तरच  वािू शकतो.  केवळ ‘ गरीबी हिाव’  वा ‘सबका साथ सबका 
द्दवकास’  अशा घोषणा देऊि अद्दिमान्यता द्दिकवता येऊ शकत िाही.  त्यास त्या दृ�ीिे 
आवश्यक कृतींची जोडही असावयास हवी.  

2.  आश्वासनाचंी पूर्थर्ा:-  

आश्वासिाांची पूतभता हा घिक अद्दिमान्यतेस  द्दस्थरता देणारा एक महत्त्वाचा आिार मािला 
जातो.  राज्यकत्यांकडूि अिेकदा र्ावद्दिक व लोकाििुयासाठी र्रमसाठ आश्वासिे द्ददली 
जातात.  मात्र व्यवहारात अशा आश्वासिाची पूतभता करणे शक्य झाले िाही तर 
सत्तािारकाांद्दवषयी जिसामान्याांच्या मिात अद्दवश्वास व असांतोष द्दिमाभण होतो. हा 
असांतोष  सत्ता िारकास असलेली अद्दिमान्यता मावळण्यास एक प्रमखु कारण ठरू शकतो.  

3.  व्वचारधारचेी जोपासना:- 
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सामाद्दजक मूल्याांिा अिसुरूि जितेिे मान्य केलेली द्दवचार प्रणाली सत्तािाऱ्याांिी 
त्यास  द्ददलेली स्वीकृती यावर अद्दिमान्यतेची शक्ती प्रामखु्यािे आिारलेली 
असते.  तत्वप्रणाली च्या मागे पाशवी बळ  द्दकतीही उरे्  केले तरी त्या सत्तेची 
अद्दिमान्यता  द्दस्थर राहू शकत िाही हा इद्दतहासाचा अिरु्व आहे.  त्यामळेु राज्यातील 
तत्वप्रणाली ची जोपासिा करणे हाच अद्दिमान्यता द्दिकद्दवण्याचा एक चाांगला मागभ आहे असे 
मािले जाते.  

4.  राष्ट्र्ट्ीयत्वाच्या भावनेची जोपासना:- 

राष्ट्रीयत्व राष्ट्रवाद या र्ाविा जिसामान्याांिा कायभप्रवण व कायभप्रवतृ्त करणार ेमहत्त्वाचे घिक 
मािले जातात.  सािारणतः लोकाांमिील राष्ट्राद्दर्मािाची र्ाविा प्रज्वद्दलत करूि ज्या 
राज्यातील लोकाांमध्ये दृढ स्वरूपात रुजलेला उच्च दजाभचा राष्ट्राद्दर्माि पहावयास द्दमळतो 
तो त्या राज्याच्या अद्दिमान्यतेस अद्दिक द्दस्थरता प्राप्त करूि देतो असे द्ददसते.  आिदु्दिक 
राष्ट्र राज्य व्यवस्थेस राष्ट्रीयत्वाची र्ाविा प्रखर करूिच सत्ता िारकाांिा 
आपल्या  अद्दिमान्यतेस  द्दिकवता येणे  सोपे आहे हे सावभद्दत्रकरीत्या प्रत्ययास येते.  

अव्धमान्यर्ा मित्व:- 

अद्दिमान्यता या सांकल्पिेचे महत्त्व पढुील मदुद््याांच्या आिार ेअद्दिक स्प� करता येईल.  

1. प्रभाव व्नमाथण करण्याचे साधन:- 

  अद्दिमान्यता या घिकाच्या सहाय्यािे अद्दिसत्ता िारक आपला प्रर्ाव सवभत्र व दीघभकाळ 
द्दिमाभण करू शकतात.  यादृ�ीिे अद्दिमान्यता या घिकाचे महत्त्व अिन्यसािारण आहे.  

2.  सत्तसे व्स्र्रर्ा:- 

सत्तेस द्दस्थरता प्राप्त होणे हे कोणत्याही राज्यव्यवस्थेत महत्त्वाचे मािले जाते.  द्दस्थर ते अर्ावी 
सवभ प्रकारचा द्दवकास ठप्प होतो  हा सावभद्दत्रक अिरु्व आहे.  केवळ शक्ती साििाांचा व पाशवी 
बळाचा वापर करूि सत्ता द्दिकवता येत िाही तर त्यास जि सांमती हा घिकच सवाभद्दिक 
आवश्यक ठरतो.  यादृ�ीिे सत्तेस द्दस्थरता प्रदाि करण्याचे महत्वाचे कायभ अद्दिमान्यता या 
सांकल्पिेच्या माध्यमातूि पार पाडले जाते.  

3.  सत्ता अवलबंार्ील सिजर्ा:- 

अद्दिमान्यता प्राप्त  सत्तेची अांमलबजावणी सहज पद्धतीिे घडूि येते.  त्यास वेगळे प्रयास 
करण्याची गरज र्ासत िाही.  त्यामळेु हा अद्दिमान्यता या तत्त्वाचा महत्त्वाचा गणु मािला 
जातो.  

4.  राजकीय सत्तचेा आधार:- 

अद्दिमान्यता या सांकल्पिेस राजकीय सत्तेचा आिार मािले जाते.  कारण जि सांमती ही 
प्रामखु्यािे अद्दिमान्यता या तत्वाच्या माध्यमातूिच प्राप्त होत असते.  
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5.  लोकिािी िासन व्यवस्र्ेचे प्रधान मूल्य:- 

अद्दिमान्यता हे लोकशाही शासि व्यवस्थेचे प्रिाि मूल्य मािले जाते.  जितेची सांमती हाच 
लोकशाही शासि व्यवस्थेचा मूलरू्त आिार असतो.  हा आिार अद्दिमान्यता या सांकल्पिेच्या 
माध्यमातूि अद्दिक वदृ्दद्धांगत होतािा द्ददसतो.  

6.  र्ाण र्णाव व सघंषाथचे व्यवस्र्ापन:- 

  राज्यात द्दहतसांबांिाांचा सांघषभ, ताण तणाव, सांघषभ या सवभ घिकाांचे सहज व सलुर् व्यवस्थापि 
अद्दिमान्यता प्राप्त सत्तेस करणे शक्य होते.  अद्दिमान्यता या घिकामळेु या पद्धतीचे अपघिक 
राज्यव्यवस्थेत िार अल्प प्रमाणात पहावयास द्दमळतात.  

7.  कायथक्षम व्यवस्र्ा:- 

अद्दिमान्यता या तत्वाच्या सहाय्यािे राज्यव्यवस्थेस  कायभक्षम स्वरूप देणे शक्य 
होते.  जितेची  अद्दिमान्यता प्राप्त झालेली राजकीय सत्ता ही अद्दिक कायभक्षम असते हे 
सातत्यािे प्रत्ययास येते.  

साराांश,  अद्दिमान्यता ही आिदु्दिक राज्यशा�ातील एक महत्त्वाची सांकल्पिा असूि सत्तेस अद्दिक 
द्दस्थरता, कायभक्षमता,  सहजता, प्रदाि करण्याच्या दृ�ीिे या तत्त्वाचे महत्त्व अिन्यसािारण आहे.  हे 
लोकशाही शासि व्यवस्थेचा मूलािार म्हणूि म्हणिू या सांकल्पिेकडे पाद्दहले जाते.  त्यामळेु 
अद्दिमान्यता प्राप्त करण्याचा प्रयत्ि हा सवभ प्रकारच्या राजकीय व्यवस्थाांमध्ये होत असलेला आपणास 
द्ददसतो.  

३.५ धुरीणत्व:- 

िरुीणत्व ही आिदु्दिक राजकीय द्दसद्धाांतामिील एक महत्त्वाची सांकल्पिा असूि ही सांकल्पिा सत्ता, 
अद्दिसत्ता, अद्दिमान्यता या पढुील सांकल्पिा मािावी लागेल. एखादी व्यक्ती, सांस्था, समूह, राष्ट्र 
आपल्या या साांस्कृद्दतक मूल्याांची र्रुळ घालूि सांमती च्या आिारावर प्रर्तु्व द्दिमाभण करते त्यातूि 
िरुीणत्वाची  प्रवतृ्ती द्दवकद्दसत होते असे सवभसािारणपणे द्ददसते. िरुीणत्व  ही सांकल्पिा प्राचीि 
काळातील राज्यकत्यांमध्ये ही काही प्रमाणात कायभरत असल्याचे द्ददसते. सिाति अि राजकीय 
तत्त्ववेत्त्याांच्या  द्दवचाराांमध्ये ही िरुीणत्वा सांबांिीचे  काही द्दवचार आढळतात.  ही मात्र ही सांकल्पिा 
खऱ्या अथाभिे प्रद्दसद्धीस आणली ती इिाद्दलयि िव माक्सभवादी अॅन्तेद्दिओ ग्रामसी याांिी. ग्रामसी याांिी 
र्ाांडवलशाही व्यवस्थेचे असणार े प्रर्तु्व द्दवशे्लद्दषत करतािा िरुीणत्वाच्या सांकल्पिेस आिाररू्त 
मािले.  त्यापढुील काळात िरुीणत्व  ही सांकल्पिा राजकीय व्यवहार व राजकीय द्दसद्धाांत याांच्या 
अभ्यासाचा महत्वाचा घिक राद्दहलेली द्ददसते.  

धुरीणत्व  सकंल्पनेचा अर्थ:- 

Hegemony हा शब्द मूळ लॅद्दिि र्ाषेतील hegemonia या शब्दापासूि तयार झालेला असूि त्याचा 
अथभ अद्दिकार, द्दियम, राजकीय वचभस्व, िेता असा होतो.  याचा अथभ िरुीणत्व ही सांकल्पिा वचभस्व, 
िेततृ्व याच्याशी सांबांद्दित आहे असे म्हणता येऊ शकते. इ. स. पूवभ आठव्या शतकापयंत ग्रीक 
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गणराज्याांमध्ये  या पद्धतीच्या िरुीणत्व  राखणाऱ्या अिेक राज्यसत्ता व राजे द्दिमाभण झाले.  ज्याांच्या 
सत्तेचा आिार लोक सांमती होता.  त्या त्यामळेु सतत या hegemony या सांकल्पिेस िरूि होत्या 
असे म्हिले जाते.  

धुरीणत्व  व्याख्या:- 

िरुीणत्व   ही सांकल्पिा ग्रामसी  आद्दण पढुील व्याख्येच्या आिार े अद्दिक स्प� केली आहे 
“Hegemony means rule by  one  class on another but not by force,  It is by 
consent.  Cultural hegemony was used as a means of of maintain and legitimising 
the capitalist state” म्हणजे एका वगाभचे दसुऱ्या वगाभवर जबरदस्ती िाहीतर; सांमती च्या आिारावर 
प्रर्तु्व असणे म्हणजे िरुीणत्व होय.  

 ग्रामसी याांची िरुीणत्वाची  सांकल्पिा:- 

ग्रामसी हा २० व्या शतकातील सवभशे्रष्ट माक्सभवादी द्दवचारवांत मािला जातो.   माक्सभवादावर िीका 
करूि माक्सभवादी तत्वज्ािात िवीि सांकल्पिाांची  र्र घालण्याचे महत्त्वाचे कायभ ग्रामसी  याांिी पार 
पाडलेली द्ददसते.  रद्दशया मध्ये झालेली बोल्शेद्दव्हक  क्राांती ही आद्दथभक घिकाांिा प्रािान्य देत यशस्वी 
झालेली असली तरी प्रगद्दतशील र्ाांडवलदाराांच्या सांदर्ाभत मात्र  माक्सभवादािे  िवीि काही बाबींचा 
द्दशकार करणे गरजेचे आहे यासाठी ग्रामसी  आग्रह होता.  आिदु्दिक र्ाांडवलशाहीत  केवळ आद्दथभक 
घिकाांच्या आिार े क्राांती घडवूि आणणे शक्य िाही याचे आकलि ग्रामसी  कडे 
होते.  त्यामळेुच  ग्रामसीिे  माक्सभच्या   द्वांदात्मक र्ौद्दतक वादास   िरुीणत्वाच्या  द्दसद्धाांताची जोड 
द्ददलेली द्ददसते.  ग्रामसीच्या मते,  सांस्कृती, द्दवचारसरणी, र्ाषा, बौद्दद्धक क्राांती याांचां एकमेकाांवर प्रर्ाव 
पडतो.  शासक वगभ हा त्याांच्या ही त्याची मलु्ये, दृद्द�कोि, द्दवश्वास याांची रुजवात द्दशक्षण, माध्यमे 
यासारख्या समाजी करण्याच्या साििाांच्या सहाय्यािे करत असतात.  त्यास ज्यावेळी लोकाांची सांमती 
व समथभि द्दमळते व त्यातूि शासक वगाभचे वचभस्व खऱ्या अथाभिे द्दिमाभण होते व ती दीघभकाळ द्दिकूिही 
राहते.  

ग्रामसीच्या मते, र्ाांडवलशाही राज्याचा आिार हा िरुीणत्व आहे.  त्याच्या मते, िरुीणत्व म्हणजे 
केवळ वगाभमध्ये असलेली जागकृता िसूि ती त्या पलीकडे जाणारी बाब आहे.  त्यासाठी वणभव्यवस्था 
केवळ आद्दथभक दृद्द�कोिातूि अवलोकि ि करता त्याचे साांस्कृद्दतक, िैद्दतक व बौद्दद्धक पैलू  ही 
अभ्यासणे आवश्यक ठरते.  त्यादृ�ीिे समाजाचे समाजीकरण घडवूि आणणे अत्यांत आवश्यक 
असते.  िरुीणत्वा च्या सांकल्पिेचा आढावा घेतािा र्ाांडवलदार वगभ सत्तेवर कसे द्दियांत्रण प्रस्थाद्दपत 
करतो याचे द्दवशे्लषण करतािा ग्रामसी  म्हणतात,” राजकीय आद्दण आद्दथभक बळ याच बरोबर 
द्दवचारसरणी द्वार ेते आपले िरुीणत्व प्रस्थाद्दपत करतात.  िरुीणत्व सत्तािाऱ्याांच्या  ताकदीचे मखु्य 
उगम स्थाि असते.  र्ाांडवलशाही राज्य ऐद्दच्छक सांघििा, पक्ष, साांस्कृद्दतक सांघििा इत्यादींचा 
वापर  िरुीणत्वाची  साििे म्हणूि करतात.  या साििाांच्या सहाय्यािे वचभस्ववादी द्दवचारसरणी व 
मूल्ये  लोकाांच्या मिावर द्दबांबवतात. िागरी समाज ही त्याकररता राज्यास मदत करतो. त्यातूि 
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राज्यास राज्य करण्याचा अद्दिकृत अद्दिकार प्राप्त होतो.”  हा अद्दिकृत अद्दिकार म्हणजेच िरुीणत्व 
होय.  

 र्ाांडवल शाही तील  िरुीणत्वाची घडण  ग्रामसी  पढुील पद्धतीिे स्प� करतािा द्ददसतो.  

• र्ाांडवलशाही राज्य 

• आिार   अद्दिरचिा 

• उत्पादिाची र्ाांडवलशाही पद्धती 

• कायदे, राजकीय रचिा, िमभ, 

• सामाद्दजक प्रथा, िैद्दतकता, आदशभ 

• प्रर्तु्व द्दकां वा िरुीणत्वाची  रचिा 

• िागरी समाज  राजकीय समाज 

• कुिुांब, शाळा, िाद्दमभक सांस्था  सरकार 

• वैिता  देणारी रचिा  बलात्मक साििे 

 अशा पद्धतीिे र्ाांडवलशाही पद्धतीस िरुीणत्वाच्या  आिार े लोक सांमती द्दमळवूि प्ररु्त्व प्राप्त 
होते.  िागरी समाजािे द्दिषेि केला तर राजकीय समाज हा द्दवरोि दांड शक्तीच्या आिार े मोडीत 
काढतो.  यासाठी ग्रामसी  प्रद्दतिरुीणत्वाची  सांकल्पिा माांडूि कामगार वगाभिे िरुीणत्व द्दिमाभण करावे 
यासाठी आग्रही होता. ग्रामसी च्या मते आज साम्यवादी क्राांती तेव्हा शक्य आहे ज्यावेळेस जेव्हा 
लोकाांची आद्दण समाजाची  मूल्ये,  द्दवश्वास, दृद्द�कोि र्ाांडवलशाहीच्या वचभस्व झगुारूि देतील.  
 एकां दरीत िरुीणत्व ही सांकल्पिा आिदु्दिक राज्यशा�ातील एक महत्त्वाची सांकल्पिा असूि या 
सांकल्पिेच्या अभ्यासाद्दशवाय सत्ता, अद्दिसत्ता, अद्दिमान्यता या सांकल्पिाांच्या अभ्यासास पूणभत्व 
येऊ शकत िाही.  

 सारािं:- 

 एकां दरीत, सत्ता, अद्दिसत्ता, अद्दिमान्यता व िरुीणत्व या सांकल्पिा खऱ्या अथाभिे आिदु्दिक 
राज्यशा�ाच्या अभ्यासाच्या गरुु द्दकल्ल्या आहेत.  या सांकल्पिाांिी आिदु्दिक राज्यशा�ाची व्याप्ती 
द्दवस्ताररत केलीच  द्दशवाय त्यास वास्तद्दवकता ही प्रदाि केली.  या सांकल्पिाांमळेु राज्यशा� हे 
अद्दिकाद्दिक वस्तदु्दिष्ट होण्यास मदत तर झालीच द्दशवाय व्यक्ती व समाज, व्यक्ती व राज्य याांच्यातील 
सहसांबांिाचा दृद्द�कोि ही अद्दिक प्रगल्र् झालेला द्ददसतो.  पारांपररक राज्यशा�ात या सांकल्पिाांचा 
एकद्दत्रतच द्दवचार केला जात असे.  आिदु्दिक राज्य शा�ज्ाांिी मात्र या सांकल्पिाांमिील  सूक्ष्म िरक 
स्प� करूि प्रत्येक सांकल्पिा ही वेगळी अभ्यासण्यास िान्य द्ददले त्यामळेु राज्यशा�ाच्या अभ्यासात 
अद्दिक  वस्तदु्दिष्टता येण्यास मदत झालेली द्ददसते.  
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 आपण काय व्िकलो? 

 प्र. १ ला सत्ता म्हणजे काय? सत्तेचे प्रकार द्दलहा.  
प्र. २ रा अद्दिसत्ता ही सांकल्पिा स्प� करूि  अद्दिसत्तेच्या  प्रकाराांचे पररक्षण करा.  
प्र. ३ रा  अद्दिमान्यता म्हणजे काय? मान्यता द्दमळवण्याचे मागभ सद्दवस्तर द्दलहा.  
प्र. ४ था  िरुीणत्व या सांकल्पिेवर द्दिबांि द्दलहा.  
 द्दिपा द्दलहा 

1.  सत्ता 
2.  अद्दिसत्ता 
3.  अद्दिमान्यता 
4.  िरुीणत्व 
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