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१

हक्क  

घटक रचना  

१.१   हक्क : अर्थ व स्वरूप  

 हक्कांचक अर्थ व व्यकख्यक;  स्करकत्म् आणि न्करकत्म् हक्   

१.२  हक्काां सांदार्ाथतील ववववध वसद्ाांत  

 ऐणिहकणस् णसद्कांि; वैधकणन् णसद्कांि ; आदर्थवकदी णसद्कांि  

१.३  हक्काांचे वर्गीकरण  

 नकगरी, रकज्ीय, आणर्थ्, सकमकणज्, सकांस््ृणि् व समूहकांचे हक्  

प्रस्तावना :- णवणर्ष्ट पद्िीने वकगणविे ण ा्ं वक णवणर्ष्ट पद्िीने   ् ृ िी ् रिे हक अर्थ प्रकर्णम्िः 

हक् ह्यक सां्ल्पने सांदर्कथि उदधिृ ्रिक येिो. हक् णह सां्ल्पनक न्य्यकय रकज्यपद्िी 

णनमकथि ्रण्यकच्यक प्रणियेिील सवकथि अग्रिी ित्व आह े असे आपल्यकलक सकांगिक येईल. 

अने् रकज्ीय ित्ववेत्तयकांनी हक् ह्यक सां्ल्पकने सांदर्कथि वेग वेगळ्यक पद्िीने आपले णवचकर 

मकांडले आहिे. स्वकिांत्र्य व न्ययकय ह्यक सां्ल्पनकांपेक्षक हक् णह सां्ल्पनक  रकज्ीय दृष््टयक ्मी 

वकदग्रस्ि आहे. पि असे असूनही हक् ह्यक सां्ल्पनेच्यक व्यकखे सांदर्कथि णवचकरवांिकांमध्ये सह 

वककयकि नकही ण ा्ं वक सहमिी नकही. हक्कांचे आधकर नेम्े ्ोििे आहेि, ्ोिकलक ण्िी 

हक् द्यकवे  व ्ोिी ण्िी हक् इिरकांनक द्यकवेि यक सांदर्कथि अभ्यकस्कांमध्ये ्मकलीचे 

मिरे्द आहेि. हक् ह्यक सां्ल्पनेचक अर्थ पढुील प्रमकिे सकांगिक येईल. 

१.१  हक्क : अर्थ व स्वरूप  

हक्क चे विथन ढोबळ मकनकने, सवथसकधकरि व्यक्तींनी, समूहकांनी, ण ा्ं वक वगकथ ने समकजक्डे वक 

रकज्यक्डे ्ेलेल्यक णवणवध मकगण्यक ण ा्ं वक दकवे असक ्रिक येईल. समकजकने ण ा्ं वक रकज्यकने 

व्यक्तीच्यक मकन्यय ्ेलेल्यक णवणवध मकगण्यक ण ा्ं वक दकवे म्हिे हक् होय. व्यक्ती  ण ा्ं वक समूहकने 

्ेलेल्यक णवणर्ष्ट प्र्करच्यक मकगण्यक आणि दकवे सकधकरिपिे समकज ण ा्ं वक समूह जेव्हक 

अणर्णस्व्ृि ्रिो व त्यकलक रकज्यसांस्र्क देखील जेव्हक मकन्ययिक देिे िेव्हक त्यक मकगण्यकांनक 

हक् असे म्हििकि. हक्कांचे सवकथि महत्वकचे व प्रचणलि  णनहीिकर्थ म्हिजे स्वकिांत्र्य व 

व्यक्ती व्यक्ती मधील स्करकत्म् क्षमिक वणृद्ांगि ्रण्यकसकठी चे बकह्य वकिकवरि हक् णह 

सां्ल्पनक ियकर ्रिे. उदक. अणर्व्यक्ती स्वकिांत्र्य प्रत्ये् व्यक्तीलक स्विःचे णवचकर, र्कवनक, 

आणि दृष्टी्ोन मकांडण्यकचक हक् प्रदकन ्रिे. पि अणर्व्यक्ती स्वकिांत्र्यकचक उपर्ोग 

घेण्यकसकठी प्रत्ये् व्यक्तीलक व्यणक्तस्वकिांत्र्यकचे ए् र्क्म सरुक्षक ्वच लकगिे आणि िे 

सरुक्षक ्वच हक् परुणविे. त्यकमळेु प्रख्यकि णवचकरवांि हॅरल्ड लकस््ी, असे म्हििो ण् 

हक्कन णर्वकय स्वकिांत्र्यकची रुजवि होवू र््ि नकही, त्यकमळेु प्रत्ये् रकज्यकची ओळख  

त्यकने ण्िपि हक्कांची िरिूद ्ेली आहे यकवरून ठरिे.  
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हक्कांचक मुलभूत अर्थ तीन पद्धतींनी समकजकलक जकऊ श्तो  

१) व्यक्तींच्यक मकगण्यक ( Individual Claims) :- हक् म्हिजे व्यक्तींनी वेळो वेळी 

्ेलेल्यक वेग वेगळ्यक मकगण्यक होय. पि ह्यक सवथ मकगण्यक हक् म्हिून लगेच 

सवथश्रिुपिे स्वी्करल्यक जकि नकही. ह्यक सवथ मकगण्यक णनःस्वकर्ी स्वरूपकच्यक असल्यक 

पकणहजेि व त्यकचे मलुरू्ि गिुधमथ हे वैणि् असले पकहेजीि. र्ोडकयकि मकगण्यक ह्यक     

णनस्वकर्ी: व णनलोर्ी इच्छक असकव्यकि व सकवथणि् सेवक आणि णववे्कच्यक ्सोटीवर 

णट्कयलक पकणहजेि. व्यक्तीच्यक वैयणक्त् मकगण्यक ज्यकमध्ये स्वकर्ी हेिू असिो त्यकांनक 

सकमकणज् पकिळीवर स्वी्ृिी ्धीच णमळि नकही म्हिून त्यकांचे पररविथन हक्कांमध्ये 

्धीच होवू र््ि नकही. 

२)  सकमकजज् पकतळीवरील अजि्ृत मकन्यतक:- मकगण्यकांचे हक्कांमध्ये रुपकांिर 

होण्यकसकठी सकमकणज् पकिळीवरील स्वी्ृिी अत्यांि महत्वकची असिे. उदक. ए्क 

व्यक्तीने जर अर्ी मकगिी ्ेली असेल ण् ्ोिकलकही ्ोिकचक जीव घेवू र््ि नकही,   

िर अर्क मकगण्यकांनक लगेच समकज मकन्ययिक णमळिे ्करि सवकांनकच आपलक जीव प्यकरक 

असिो. त्यकमळेु अश्यक मकगण्यकमधून जीणविकच्यक हक्कची महुूिथमेढ रोवली जकिे. 

र्ोडकयकि सवथ समकजकने ए्कच प्र्करच्यक मकगण्यक ्ेल्यकवर त्यकलक लव्र समकज 

मकन्ययिक णमळिे व हक्कांची णनणमथिी होिे. 

३) रकज्ीय मकन्यतक :- मकगण्यकांनक सकमकणज् पकिळीवर जर मकन्ययिक व स्वी्ृिी 

णमळकली िर त्यक फक्त अमूिथ स्वरूपकच्यकच मकगण्यक म्हिून ओळखल्यक जकिकि. 

रकज्यसांस्र्ेने त्यक सकमकणज् पकिळीवरील सवथ मकगण्यक मकन्यय ्ेल्यकवरच त्यकलक 

वैधकणन् स्वरूप प्रकप्त होि.े रकज्ीय स्वी्ृिीनांिरच मकगण्यकांचे लौण्् अर्कथने 

हक्कि रुपकांिर होिे.    

१.१.२  हक्काच्या ववववध व्याख्या   

I) ऑक्सफर्थ ववद्यापीठ :-  णनणिि अर्क के्षिकिील अनमुिी णदलेली  व णनणिद् 

मकनलेल्यक ्ृिीचे यर्ोणचि असे मकन् म्हिजे हक् होय.      

II) बनथर् बसॉन्के:- हक् म्हिजे समकजकलक मकन्यय असलेली व रकज्यकने ्कयद्यकद्वकरे 

आमलकि आिलेली मकगिी होय.  

III) मेरीवमयम वेबस्टर शब्दकोश :- हक् म्हिजे असे ्कहीिरी ज्यकवरिी एखकद्यकचक 

न्ययक्य दकवक असिो, उदक. सत्तक, ण ा्ं वक णवर्ेिकणध्कर  

IV)  हरॅल्र्, लास्की:- ज्यक पररणस्र्िीच्यक घट्कांणर्वकय व्यक्तीलक आपली सवकांगीि प्रगिी 

सकध्य ्रिक येि    नकही, त्यक पररणस्र्िीच्यक घट्कांनक हक् असे 

म्हििकि. 

V) टी. एच. ग्रीन :- व्यक्तीच्यक आांिरर् णव्कसकसकठी आवश्य् असिकरी बकह्य 

पररणस्र्िी म्हिजे हक् होय. 
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VI)  अनेस्ट बकेर:- हक् म्हिजे अर्ी बकह्य पररणस्र्िी जी, व्यणक्तमत्वकच्यक क्षमिकांच्यक 

अणध्िम णव्कस  सकधण्यकसकठी अत्यकवश्य् असिे.  

१.२ हक्काां सांदार्ाथतील ववववध वसद्ाांत:-  

हक्कांसांदर्कथि वेग वेगळ्यक णवचकरवांिकांनी आपल्यक पद्िीने णवणवध दृष्टी्ोन मकांडले आहेि व 

ह्यक णवणवधकांगी दृष्टी्ोनकिून णवणवध णसद्कांि आपल्यकलक सकांगिक येिील. हे णसद्कांि पढुील 

प्रमकिे. 

१.२.१ नैसवर्गथक हक्काांचा वसद्ाांत  

्कही णसद्कांि असे मकनिकि ्ी ह्यक जगकि ्कही हक् हे व्यणक्तगि आयषु्यकसकठी अत्यांि 

पकयकरू्ि व आवश्य् असे असिकि व म्हिून त्यकांनक नैसणगथ् हक् असे म्हििक येऊ र््ेल. 

व्यणक्तगि हक्कांच्यक मकगण्यकांनक मलुरू्ि आधकर सवथप्रर्म नैसणगथ् हक् ह्यक णसद्कांि पकसूनच 

आलक. नैसणगथ् हक् हे महत्वपूिथ स्वरूपकच्यक खरिेर मकगण्यक आहेि ्करि त्यक 

णनसगकथिूनच ियकर झकल्यक आहेि आणि म्हिून त्यक नैसणगथ् ्कयद्यकचकच र्कग आहे. त्यकमळेु 

हक णसद्कांि असे मकनिो ण् नैसणगथ् हक् हे नैसणगथ् ्कयद्यकचकच ए् र्कग आहे. नैसणगथ् 

हक्कांची उत्पत्ती प्रकचीन रोम ्कलखांडकि झकलेली आहे. रोम महील सवथ लो् व रोम 

सकम्रकज्यकखकलील सवथ प्रदेर्कनक समकन जीणविकचे णनयम लकगू आहेि. रोमन यकांनी सवथ व्यक्तींनक 

लकगू असलेल्यक समकन ित्वकच्यक सांस्र्कनक नैसणगथ् ्कयदक असे म्हटले आहे. 

i) सामाविक करार आवण नैसवर्गथक हक्क  - सकमकणज् ्रकरवकद्यकांनी नैसणगथ् 

हक्कांच्यक णसद्कांिकच्यक णव्कसकमध्ये अत्यांि महत्वकचे योगदकन णदले आहे. होब्ज, 

लॉ् व रुसो हे िीन णवचकरवांि सकमकणज् ्रकरवकदी णवचकरवांि म्हिून ओळखले 

जकिकि. त्यकांनी ्कल्पणन् णनसगकथवकस्र्ेचे विथन ्ेले आहे व त्यकमध्ये हक्कांचे 

अणस्ित्व ्से होिे यकचे णववेचन ्रिकनक नैसणगथ् हक् णह सां्ल्पनक प्रणिपकणदि 

्ेली आहे. सकमकणज् ्रकरवकदी असे मकनिकि ण् व्यक्ती लक णनसगथदत्त स्वरूपकचे 

हक् होिे व िे सवथ हक् रकज्यसांस्र्ेच्यक उत्िकांिीआधी पकसूनच मकनवकलक प्रकप्त 

झकलेले आहेि. ह े हक् णनसगकथवस्र्े मध्ये प्रत्ये्कलक प्रकप्त झकले होि.े पढेु नकगरी 

समकजकमध्ये रकज्य्िकथ व सकमकन्यय र्कणसि जनिक यकमध्ये ्रकर झकलक व हे सवथ हक् 

जसेच्यक िसे सकमकन्यय लो्कांसकठी अगे्रणिि झकले. सकमकणज् ्रकरवकदी ह्यक हक्कांचे 

विथन अदेय व अणवर्कज्य असे ्रिकि व पढेु असे सकांगिकि ण् हे सवथ हक् 

्ोित्यकही व्यक्ती्डून रकज्यसांस्र्क णहरकवून घेवू र््ि नकही.  सकमकणज् 

्रकरवकद्यकांच्यक मिे हे सवथ हक्  अविथनीय स्वरूपकचे आहेि व िे ् ोित्यकही सबबीवर 

सकवथर्ौम अणधसकते्तने णवणहि ्ेलेले नकहीि. 

ii) नैसार्गीत हक्काांचे उद्शे्यवादी वकां वा हतेुदशथक (teleological ) अवलोकन :- 

हेिदुर्थ्  दृष्टी्ोन म्हिजे ्ोित्यकही घटनेचे विथन वक णववेचन ्रकवकचे झकल्यकस 

त्यकमळेु ्ोििे पररिकम घडून येिील ह े सकांगण्यकसकठी त्यक णववेचनकचक नेम्क हेिू 

ण ा्ं वक उदे्र् ्ोििक आहे यकचे स्पष्टी्रि म्हिजे उदे्श्यवकदी ण ा्ं वक हेिदुर्थ् 

अवलो्न. सकमकणज् ्रकरवकदी नैसणगथ् हक्कांचे ह्यकच पररप्रेक्ष्यकिून अवलो्न व 

णववेचन ्रिकि. ह्यक दृष्टी्ोनकच्यक मदिीने सकमकणज् ्रकरवकदी व्यणक्तगि हक् व  
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मकनवी आयषु्यकचे अांणिम ध्ये्य ्कय आहे यकची सकांगड घकलिकि. हे हक् ्ोित्यकही 

सांस्र्कत्म् रचनेवर अवलांबून नकहीि िर िे मकनवकच्यक नैसणगथ् स्वर्कवकिून उत्िकांि 

होिकि व मकनवी जीवनकच्यक   उद्ीष््टयकांची पूिथिक ्रिकि. उदक. प्रख्यकि अमेरर्न 

ित्ववेत्तक र्ोमकस पेन यकने आपल्यक rights of man ह्यक पसु्ि्कि नैसणगथ् 

हक्कांचक णसद्कांि हेिदुर्थ् दृष्टी्ोनकिून मकांडलक.  

iii) मनुष्याच्या प्रत्येक कृतीक्षेत्रावर वनसर्गाथचे वनयमन असते:- हे णसद्कांि णनसगकथलकच 

देव मकनिो व म्हिून मकनवकच्यक प्रत्ये् ्ृिीवर णनसगकथचक अांमल असिो. पररिकमिः 

व्यक्तीच्यक णववे्कचे देखील णनयमन णनसगकथरच ्रिो. ह्यक णसद्कांिकने रकजकलक देवकची 

प्रणिमक मकनले आहे व रकजकच देवचक खरक प्रणिणनधी आहे व त्यकने ियकर ्ेलेले ्कयदे 

हे देखील ईिरदत्तच आहेि असे आणि म्हिून त्यकांचे सवकांनी पकलन ्ेले पकणहज ेअसे 

हक णसद्कांि मकनिो. पि नांिर मकि ह्यक णसद्कांिकलक अने् णवचकरवांिकांनी आव्हकन णदले 

व टी्कही ्ेली. 

iv) वववेक  आवण न्याय्य-वािववपणावर आधाररत :-  ्ोित्यकही प्र्करचक पक्षपकि 

ण ा्ं वक रे्दर्कव न ्रिक समकजकि णनष्पक्ष आणि न्ययक्य स्वरुपकचे विथन व आचरि 

म्हिजे नैसणगथ् न्ययकय असे हक णसद्कांि मकनिो. परस्पर सकमांजस्यकने व्यक्ती व्यक्ती 

ए्ि येवून रकज्ीय समकज स्र्कपन ्रिकि व स्विःच आपले र्कसन ियकर ्रिकि. 

ह्यक प्र्करच्यक सह्कयकथिून समकन णनयम व णनबांध स्विः र्ोविी आपल्यक प्रिीणनद्ीन 

मकफथ ि घकलून आपले व आपल्यक सह्करकचे जीवन सु् र ्रिकि. 

v) हक्काांच्या अववच्छेद्य व अदेय स्वरूपावर र्गाढा ववश्वास :र्ोमकस   र्ॉमस हॉब्स व 

जॉन लॉ् यकांनी अदेय स्वरूपकांच्यक हक्कांची चचकथ ्ेली आहे. णनसगकथवस्र्े मध्ये जे 

हक् असिकि त्यकच्यक आधकरकवर नैसवर्गथक हक्काांच्या अदेय स्वरुपाची पाठराखण 

केली आह.े र्ॉमस पेन व टी. एच. ग्रीन यकांनी  व्यक्ती मध्ये उपजिच असलेल्यक नैणि् 

मकगण्यकांच्यक आधकरकवर नैसणगथ् हक्कांच्यक णसद्कांिकचे णवशे्लिि ्ेले आहे. जीणविकचक 

व सरुणक्षििेचक हक्, स्वकिांत्र्यकचक, मकलमते्तचक, व अन्यन्ययकलक प्रणि्कर ्रण्यकच्यक 

हक्कांचे त्यकांनी समर्थन ्ेले.  

vi) नैसवर्गथक हक्काांसांबांधी प्रचवलत ववचार :- प्रख्यकि अमेरर्न ित्वज्ञ जॉन रॉल्स व  

रॉबटथ नोझी् ह्यक सम्कलीन णवचकरवांिकनी नैसणगथ् हक्कांसांदर्कथि मूलगकमी िकणत्व् 

णववेचन ्ेले आहे  सकमकणज् ्रक  ्क ्रूनरवकद्यकांवर टी   रॉल्स त्यकांच्यकच वैचकरर् 

चौ्टीचक वकपर ्रून सकमकिकधीष्ठीि  सकमकणज् व्यवस्र्क ्र्ी णनमकथि होऊ र््ेल 

यकचे णववेचन त्यकच्यक  A theory of justice ह्यक १९७१ मध्ये णलणहलेल्यक 

पसु्ि्कि ्ेल ेआह े.सकमकणज् स्वरूपकच्यक ्रकरकिून हक्कांची णनणमथिी झकल्यकवर 

सकमकिकधीष्ठीि  सकमकणज् व्यवस्र्क णनमकथि होऊ र््िे असे त्यकने सकांणगिले आहे. 

रॉबटथ नोझी् ह्यक सम्कलीन णवचकरवांिकनी नैसणगथ् हक्कांसांदर्कथि मूलगकमी िकणत्व् 

णववेचन ्ेले आहे. सकमकणज् ्रकरवकद्यकांवर टी्क ्रून, त्यकांच्यकच िकणत्व् 

चौ्टीचक वकपर रॉल्स ने ्ेलक आहे. रॉल्स त्यकांच्यकच वैचकरर् चौ्टीचक वकपर ्रून 

सकमकिकधीष्ठीि  सकमकणज् व्यवस्र्क ्र्ी णनमकथि होऊ र््ेल यकचे णववेचन त्यकच्यक  

A theory of justice ह्यक १९७१ मध्ये णलणहलेल्यक पसु्ि्कि ्ेले आह.े 
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सकमकणज् स्वरूपकच्यक ्रकरकिून हक्कांची णनणमथिी झकल्यकवर सकमकिकधीष्ठीि  

सकमकणज् व्यवस्र्क णनमकथि होऊ र््िे असे त्यकने सकांणगिले आहे. रॉबटथ नोझी् यकने 

देखील १९७५ सकली Anarchy, state and utopia हे अत्यांि गकजेलेले पसु्ि् 

णलणहले आहे. ह्यक पसु्ि्किून त्यकने नैसणगथ् व धनसांपत्तीच्यक मकनवकच्यक नैसणगथ् 

हक्कांसांदर्कथि चचकथ ्ेली आहे. नोणझ् यकने प्रेरिक जॉन  जॉन लॉ् पकसूनच घेिली 

व मकलमते्तच्यक हक्कनां त्यकने अनणििमिीय व अनलु्लांघनीय स्वरूपकचे मनले आहे . 

त्यकने असे मि मकांडले आह े ण् मकनवकचे मकलमते्तचे हक् हेच सवकथि प्रधकन हक् 

असिकि व समकनिेच्यक ित्वकांपेक्षकणह िे महत्वपूिथ असिकि. ह्यकच णसद्कांिकच्यक 

आधकरकवर त्यकने लो्कांच्यक नैसणगथ् सांपत्ती (people’s natural assets) सांदर्कथि 

हक्कांचक णसद्कांि म्हिजेच “entitlement theory” मकांडली.  

१.२.२ नैसवर्गथक हक्काांचा वसद्ाांत  

हक णसद्कांि असे मकनिो ण् हक्कांची णनणमथिी णह इणिहकसकिून झकली आह.े इणिहकसकच्यक 

पकऊलखिुक नेहमीच मकनवी इणिहकसकलक मकगथदर्थन ् रि असिकि. ह्यक णसद्कांि प्रमकिे प्रकचीन 

व ऐणिहकणस् ्कलखांडकिील रूढी व परांपकर यकमधून  हक्कांची  णनणमथिी झकली आहे.  प्रकचीन 

रूढी व परांपरकांमध्ये व्यकवहकरर् उपयकु्तिक णदसून येिे व ए्क णपढी ् डून िी दसुऱ्यक णपढी्डे 

जकिे व सरिेर्ेवटी अर्ी वेळ येिे ण् ह्यक सवथ परांपरक व चकली रुढींचे पररविथन उपजिच 

असलेयक मकनवी मकगण्यकांमध्ये होिे व त्यक लो्कणर्मखु असल्यकमळेु त्यकांची  स्वी्ृिी होिे व 

हक् सरिेर्ेवटी णनमकथि होिकि. 

i) हक्क व कायदा याांची वनवमथती परांपराांतून झाली  आह े :- ऐणिहकणस् हक्कांचक 

णसद्कांि असे मकनिो ण् हक् आणि ्कयदक यकांची णनणमथिी प्रकचीन आणि ऐणिहकणस् 

परांपरक व वेगवेगळ्यक प्रर्कांपकसून झकली आहे.    त्यकमळेु हक्कन मकगची खरी  

सांस्वी्ृणि (sanction) णह परांपरक व सांस््ृिी आहे असे हक णसद्कांि मकनिो. 

त्यकचबरोबर ्कयद्यकने देखील आपले मूळ रूप  प्रकचीन परांपरक व रूढी यकांच्यक 

अनिुांगकनेच धकरि ्ेले आह ेव यकांची  वैधकणन्  मांजरुी णमळकल्यकनांिरच रकज्यक सांस्र्क 

आपल्यक सवां्ि बळकचक वकपर ्रि.े सकमकणज् व रकज्ीय रचनकांची िकांणि्करी 

पनुरथचनेच्यक पद्िीने हक्कांची णनणमथिी ्रिक येिे ह्यक जहकल णवचकरसरिीलक हक 

णसद्कांि छेद देिो. एडमांड ब थ् , हेन्री मैन, मॅ्ीव्हर, बजेस, यकांसकरख्यक ित्वकवेत्तयकनी 

हक्कांच्यक ऐणिहकणस् णसद्कांिकची पकठरकखि ्रिकनक त्यकचक जोरदकर परुस््कर 

देखील ्ेलक. 

ii) दीघथकाळ वावहवाटीमुळे मान्य झालेल्या सांस्र्ाांना अवधक महत्व :- प्रख्यकि ित्वज्ञ 

एडमांड ब थ्  हक ऐणिहकणस् हक्कांच्यक णसद्कांिकचक सवकथि मोठक परुस््िकथ म्हिून 

ओळखलक जकिो. त्यकची सपु्रणसद् ्कयदक प्रिीि सांस्र्कनकांची ित्वप्रिकली हक्कांच्यक 

ऐणिहकणस् णसद्कन्यिकांचीच सकक्ष देिे. त्यच्यक मिे सवथ प्र्करच्यक रकज्ीय सांस्र्क  ह्यक 

ए् प्र्करच्यक दीघथ्कळ वकणहवकटीमळेु मकन्यय झकलेल्यक सांस्र्कांनक असिकि व त्यकचक 

पकयक पकरांपकरर् रुणढ मध्ये असिो. त्यकच्यक णववेचनकच्यक पष्ु्टयर्थ ब थ्  यकने फ्रें च 

रकज्यिकांिीचे उदकहरि णदले आहे. ह्यक रकज्यिकांिीवर त्यकने खरमरून टी्क ्ेली 

आहे. स्वकिांत्र्य, समिक व बांधिुक प्रकप्त ्रण्यकसकठी फ्रें च लो्कांनी जो िकांिीचक मकगथ 
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अवलांबणवलक होिक िो अत्यांि असकमांजस्य स्वरूपकचक होिक. यक उलट ब थ्  यकने इांग्लांड 

मकहे झकलेली रक्तणवरणहि  िकांिीलक पसांिी णदली आहे. ह्यक गौरवर्कली िकांिीने 

घटनकत्म् िरिदुींची िर रुजवि िर ्ेलीच पि इांग्लांड मधील वैर्वर्कली परांपरक 

देखील अबकणधि ठेवली.  

iii) ऐवतहावसक वसद्ाांताचे मूल्यमापन:  र्ोडकयकि सकांगकयचे झकल्यकस ऐणिहकणस् 

हक्कांचक णसद्कांि आणदम मकनवी सांस््ृिी व प्रर्क यक मध्ये हक्कांची उत्िकांिी र्ोधिो. 

पि वस्िणुनष्ठिेचक णन्ि लकवल्यकवर असे णदसिे ण् सवथच हक्कांची णनणमथिी णह 

प्रकचीन व आणदम ् कळकि होिे व्यवहकयथ नकही. म्हिून ह्यक णसद्कांिकमध्ये ् कही प्रमकिकि 

मयकथदक देखील येिकि. असे असिे िर प्रकचीन ्कलखांडकिील अत्यांि अन्ययकय्करी, 

जलुमी व दमन्करी ्कयदे आज सदु्क प्रचणलि असिे. पि िसे झकले नकही, ्करि 

आधणुन् लो्र्कहीची ्स धरिकर ेसवथरच दडपर्कही णवरोधी रू्णम्क घेिकि.      

१.२.३ हक्काांसांदर्ाथतील वैधावनक वसद्ाांत  

हक्क सांदर्कथिील वैधकणन् णसद्कांि हक हक्कांची णनणमथिी ् र्ी झकली हे सकांगिकनक, णवणधसांमि 

व णवधीपरकयििेवर  आधकररि यणुक्तवकद ्रिो. ज्यक ्कयदक वणधथि हक्कांच्यक मळुकर्ी 

अणधसते्तचक र्रर्क्म आधकर असिो त्यक ्कयद्यकिून हक्कांची णनणमथिी होिे. हक णसद्कांि 

असे मकनिो ण् हक्कांचे स्वरूप हे णनरा्ं ु र् अर्वक ण ा्ं वक दैवी र्क्तीने नेमून णदलेल्यक ित्वकांवर 

आधकरलेले नसिे, िर िे रकज्यकने ियकर ्ेलेले असिकि. ह्यक णसद्कांिकप्रमकिे जर 

सवथप्र्करच्यक हक्कांची उत्िकांिी णह रकज्यसांस्र्ेमधून झकली असेल िर, रकज्यणवरणहि ण ा्ं वक 

रकज्यकच्यक परीपेक्ष्यक बकहेर ्ोििेच हक् असू र््ि नकही. त्यकचबरोबर रकज्यकणवरोधकिही 

्ोििेच हक् ्ोिकलक णमळू र््ि नकही. यकवरून ए्क अर्कथने असे सकांगिक येईल ण् हक 

णसद्कांि रकज्यकणवरुद् बांडकचे समर्थन ्रि नकही.  हक् हे देर् णवधीच्यक प्रणियेर्ी सांबांणधि 

असल्यकमळेु िो  ्कलखांडकनरुूप बदलि जकिो.     

i) राज्याच्या कायद्यातून हक्काांची वनवमथती : ह्यक णसद्कांिकप्रमकिे हक्कांची णनणमथिी दैवी 

णसद्कन्यिकमधून झकलेली नकही ण ा्ं वक नैसणगथ् पद्िीने सदु्क हक्कांची णनणमथिी झकलेली 

नकही. त्यकमळेु हक्कांचे स्वरूप हे सवां्कर् ण ा्ं वक णनरा्ं ु र् नसिे. हक्कांची णनणमथिी णह 

रकज्यकमकफथ ि झकलेली असिे. त्यकमळेु हक्कांच्यक णनणमथिीच्यक े्ं द्रस्र्कनी रकज्यकची 

स्करकत्म् रू्णम्क असिे, ्करि रकज्यकनेच हक्कांची वकस्िणव् स्वरुपकि णनणमथिी 

्ेलेली असिे. रकज्यसांस्र्क सकमकन्यय नकगरर्कच्यक हक्कांच्यक सांरक्षिकर्थ आवश्य् 

असलेले सवथ प्र्करचे बकह्य वकिकवरि ियकर ्रिे. हक्कांचे अणस्ित्व असल्यकमळेुच 

मकनवी अणस्ित्वकलक  आवश्य् असलेल्यक रकज्ीय समूहकची णनणमथिी देखील 

्रण्यकस रकज्यकलक सहज जमिे. हक्कांणर्वकय रकज्य ्ोित्यकही परीस्िीिीि 

रकज्ीय समूह णनमकथि ्रू र््ि नकही.  

ii) िेरमेी बेंर्म याांचे योर्गदान: सपु्रणसद् उपयकु्तिकवकदी णवचकरवांि जेरमेी बेंर्म हक 

ित्ववेत्तक वैधकणन् हक्कच्यक णसद्कांिकचक सवकथि मोठक परुस््िकथ म्हिून ओळखलक 

जकिो. बेंर्म यकने नैसणगथ् हक्कांवर टी्क ्रिकनक नैसणगथ् हक्कांचे विथन 

“अवष्टांर्कवर आधकरलेलक अलां्करयकु्त मूखथपिक” असे ्ेले आहे. त्यकने सकांणगिले आहे 

ण् हक्कांची णनणमथिी णह सांघटीि समकजकि व ्कयद्यकने झकली आहे. त्यकमळेु हक् व 
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्कयदक यकांनक वेगळे आपि ्रूच र््ि नकही. वैधकणन् सांरचनेमध्येच हक् हे खऱ्यक 

अर्कथने आ्करकलक येिकि.  

iii) वैधावनक व्यवस्र्ेच्या वनयमावली मध्ये वैधावनक हक्काांचे अवस्तत्व असते :- 

वैधकणन् हक् म्हिजे असे हक् ण् ज े वैधकणन् व्यवस्र्ेच्यक णनयमकवली मध्ये 

आ्करकलक येिकि. णवणवध णनिथय जे वैधकणन् व्यवस्र्ेच्यक अांिगथि येिकर ेअसिकि व 

जे अणध्करयकु्त अनरुूप घट् म्हिूनही ओळखले जकिकि. प्रत्यक्षिकवकद्यकांच्यक मिे 

हक् म्हिजे असे णहिसांबांध जे वैधकणन् दृष््टयक अणधग्रणहि व सरुणक्षि असिकि. जॉन 

ऑणस्टन यकने वैधकणन् हक् व इिर प्र्करच्यक हक्कांमध्ये िलुनक ्ेली आहे उदक. 

नैसणगथ् वक नैणि् हक्. त्यकचक मिे वैधकणन् हक् म्हिजे असे हक् जे ्कयद्यकने 

ियकर ् े लेले असिकि व इिर हक् म्हिजे असे हक् ज्यकांनक ् कयद्यकचे सांरक्षि नसिे 

व िे न्ययकयकलय णनिथययोग्य देखील नसिकि. 

iv) न्यायाचे अवधराज्य व वैधावनक हक्क :- प्रख्यकि णवचकरवांि सल्मांड यकांच्यक मिे 

वैधकणन् हक् म्हिजे असे ‘णहिसांबांध’ ज्यकांनक मकन्ययिक व सांरक्षि न्ययकयकच्यक 

अणधरकज्यकने णदलेले असिे.  णहिसांबांध म्हिजे ्ोििेही असे णहिसांबांध ज्यकांच्यक प्रिी 

आदर  दर्थणविे म्हिजे ्िथव्य मकनले जकिे व अनकदर म्हिजे गनु्यहक. ह्यक णवधकनक मध्ये 

दोन घट् आहेि, िे म्हिजे वैधकणन् मकन्ययिक व वैधकणन् सांरक्षि. णहिसांबांधकांचे 

पररविथन वैधकणन् हक्कांमध्ये होण्यकसकठी, हे दोन्यही घट् सकमक्कणल् व ए्कचवेळी  

णहिसांबांधकांमध्ये अणस्ित्वकि असले पकणहजेि हे महत्वकचे असिे.  

v) वैधावनक हक्काांची वैवशष््टये:-  सल्मांड यकांनी वैधकणन् हक्कांची पकच महत्वकची 

वैणर्ष््टये णदली आहेि िी पढुील प्रमकिे आहेि:-  

• वैधकणन् हक् व्यक्ती व्यक्ती मध्ये णवणहि असिकि ज्यकांच्यक ्डे हक्कांची 

मकल्ी असिे, जे त्यकच्यक अधीन असिकि ज्यकांच्यक ् डे त्यकची मकल्ी असिे 

ण ा्ं वक ज्यकांचक िो हक् असिो. 

• अर्क व्यक्ती णवरुद् िे असिकि ज्यकच्यक वर ्िथव्यकचे परस्परसांबांणधि 

उत्तरदकणयत्व  असिे. 

• व्यक्तीलक ्कयद्यकच्यक चौ्टीि रकहून व्यवहकर ्रण्यकचे बांधन हक् आखून 

देिो.   

१.२.४ हक्काांसांदर्ाथतील आदशथवादी वसद्ाांत  

 हक्कांसांदर्कथिील आदर्थवकदी णसद्कांि हक नैसणगथ् वक वैधकणन् णसद्कांि पेक्षक खूप वेगळक 

आहे. हक्कांसांदकर्कथिील आदर्थवकदी णसद्कांि हक व्यणक्तमत्व णसद्कांि म्हिूनही ओळखलक 

जकिो. ह्यक णसद्कांिकच्यक पकठीरकख्यकनप्रमकिे, हक् म्हिजे अर्ी बकह्य पररणस्र्िी णजचक 

उपयोग व्यक्तीच्यक अांिगथि णव्कसकसकठी व वकस्िणव् णव्कसकसकठी होिो. हक् जर नसले 

िर ्ोित्यकच व्यक्तीलक स्विकचे सवोत्तम स्वत्व प्रकप्त होऊ र््ि नकही. 
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i) मानवी व्यविमत्वाची पररपूणथता : सवथ प्र्करचे हक् हे मकनवी व्यणक्तमत्वकची 

पररपूिथिक ह्यक ध्ये्यक्डे झु् लेले व णदग्दणर्थि झकलेले असिकि. व्यणक्तमत्वकचक हक् 

हक मनषु्यकचक सवकथि प्रधकन व मलुरू्ि हक् आहे व सवथ प्र्करचे हक् हे त्यकिूनच 

उत्पन्यन झकलेले असिकि. उदक. जीणविकचक हक्, स्वकिांत्र्यकचक हक्, मकलमते्तचक 

हक्, आणि इिर अत्यांि महत्वकचे व मौणल् असलेले नकगरी हक् हे मकनवकच्यक 

व्यणक्तमत्व णव्कसकमध्ये ्से णनिकथय् रकणहलेले आहेि िे सवथ हक्. जर यकपै्ी 

्ोित्यकही हक्कांचक र्ांग व्यक्ती ्डून झकलक व त्यकमळेु स्व-णव्कसकलकच बकधक णनमकथि 

झकली िर मकि समकज सवथ प्र्करच्यक हक्कांपकसून दोिींनक वांणचि ठेवू र््िे. 

ii) र्ौवतक पररवस्र्तीचे सांरक्षण : ह्यक णसद्कांिकच्यक पकठीरकख्यकांनक असे वकटिे ण् 

व्यक्तीच्यक आयषु्यकि हक्कांचे महत्व अनन्ययसकधकरि आहे. हक् म्हिजे अर्ी 

अत्यकवश्य् पररणस्र्िी ज्यकचक उपयोग मकनवी व्यणक्तमत्वकच्यक पिुकथवस्स्र्ेसकठी 

आवश्य् असलेली  मलुरू्ि र्ौणि् पररणस्र्िी प्रकप्त ्रण्यकसकठी होिो. णववे्ी 

जीवनकसकठी अत्यकवर्् असलेल्यक  बकह्य पररणस्र्िीची अखांड सेंणद्रय रचनक म्हिजे 

हक् असे हक णसद्कांि मकनिो. 

iii) व्यिीची वववेकी इच्छा: आदर्थवकदी णसद्कांि मकनवकच्यक णववे्बदु्ीवर णविकस 

ठेविकरक णसद्कांि आहे. ह्यक णसद्कांिक प्रमकिे प्रत्ये् मनषु्य मध्ये णववे् अांिरू्थि असिो 

व णह णववे्ी इच्छक सवथप्रर्म समकज स्वी्करिो व नांिर रकज्यकमकफथ ि त्यकचे पररविथन 

्कयद्यकि होिे. टी.एच. ग्रीन यकच्यक णववेचनकमध्ये ह्यक प्र्करचक यणुक्तवकद सणवस्िरपिे 

येिो. त्यकच्यक मिे मकनवी चेिनक नेहमी स्वत्तकच्यक णहिकबद्दल व मकनवकच्यक णहिकबद्दल 

प्रयत्नर्ील असिे व यकिून मकनकव् े्ं द्री हक् णनमकथि होिकि.  

१.३ हक्काांचे वर्गीकरण  

i)  नार्गरी हक्क :- नकगरी हक् हे व्यक्तीलक सकमकणज् सांधी आणि ्कयद्यकचे समकन 

सांरक्षि यकची हमी देिो. सांधीची व ्कयद्यक पढुील समकनिक बकहि ्रिकनक ्ोित्यकही 

्करिकने रे्दर्कव पकळलक जकि नकही उदक. वांर्, धमथ, ण ा्ं वक व्यणक्तगि वैणर्ष््टये. 

न्ययकयकलयीन खटल्यक सांदर्कथिील हक्कांव्यणिररक्त, र्कस्ीय सेवकांमधील हक्, 

सकवथजणन् णर्क्षि आणि सवथ प्र्करच्यक सकवथजणन् सणुवधकांच्यक न्ययक्य वकपरक 

सांदर्कथिील सवथ हक् हे नकगरी हक्कांमध्ये येिकि. लो्र्कही व्यवस्र्े मध्ये नकगरी 

हक्कांनक सवकथि जकस्ि महत्व असिे. रकज्ीय प्रणियेमध्ये व रकज्ीय समकजकि जर 

व्यक्तींनक र्हर्कगकची समकन सांधी नक्करण्यकि आली िर मकि सबांध नकगरी हक्कांचीच 

पकयमल्ली होिे. नकगरी हक् हे नकगरी स्वकिांत्र्य पेक्षक वेगळे असिकि. नकगरी स्वकिांत्र्ये 

णह ्कही प्रमकिकि न्करकत्म् स्वरुपकची असिकि ्करि िी सवथ, र्कसन व रकज्य 

सांस्र्क यकवर मयकथदक व बांधनां लकदण्यक सांदर्कथिील असिकि. नकगरी हक् णह 

स्करकत्म् स्वरुपकची असिकि ्करि िी सवथ र्कसनकच्यक स्करकत्म् ्ृिीलक 

प्रोत्सकहन देिकरी असिकि व त्यकिून पररपूिथ असे ्कयदे ियकर होऊ र््िकि. 

ii)  रािकीय हक्क :- रकज्य व र्कसन सांस्र्ेच्यक सवथ रकज्ीय घडकमोडी सांदर्कथिील 

हक्कांनक रकज्ीय हक् असे म्हििकि. णनवडिू् लढणवण्यकचक हक्, मिदकनकचक 

हक्, रकज्ीय सर्क, आांदोलने, प्रचकर इ मध्ये सहर्कग घेण्यकचक हक् यकमध्ये 
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समकणवष्ट होिो. समकजकिील रकज्ीय के्षिक मध्ये सहर्कगी होण्यकची समकन सांधीलक 

रकज्ीय हक् असे म्हििकि व असक रकज्ीय हक् वकपरिकनक ्ोित्यकही प्र्करचक 

रे्दर्कव ्ेलक जकिकर नकही यकची हमी रकज्ीय हक् देिो. आपल्यक रकस्ि 

मकगण्यकांसकठी र्कसन दरबकरी रकज्ीय आवेदन देण्यकचक हक् देखील ह्यकमध्ये 

सकमकणवष्ट असिो. र्ोडकयकि रकज्ीय हक् म्हिजे अस हक् जो प्रत्ये् 

नकगरर्कलक रकज्ीय प्रणियेि सहर्कगी होण्यकची समकन सांधी देिो.  

iii) आवर्थक हक्क: - स्विकच्यक मलुरू्ि गरजक उदक. अन्यन, वस्त्र, व णनवकरक यकांच्यक 

पूिथिेसकठी प्रत्ये् व्यक्तीलक उदरणनवकथहक सकठी नो्री ण ा्ं वक व्यवसकय ्रकवक लकगिो. 

व्यक्तीच्यक नो्री आणि व्यवसकयक सांदर्कथिील हक्कलक आणर्थ् हक् असे म्हििकि. 

र्ोडकयकि आणर्थ् हक् म्हिजे असे हक् जे प्रत्ये् व्यक्तीलक आणर्थ् सरुणक्षििक 

व स्र्ैयथ प्रकप्त ् रून देण्यकस महत्वकची रू्णम्क बजकविकि. आणर्थ् हक् जर अबकणधि 

असिील िरच नकगरी आणि रकज्ीय हक् प्रकप्त होऊ र््िकि. प्रत्ये् नकगरर्कलक 

जर अन्यन, वस्त्र, णनवकरक, ्पडे, मलुरू्ि आरोग्यकच्यक सोई-सणुवधक णमळकल्यक िरच िे 

इिर सवथ प्र्करच्यक हक्कांचक उपर्ोग घेवू र््िकि. त्यकमळेुच लो्र्कहीच्यक सुधढृ 

वकढीसकठी सवकांनक परुसेे वेिन, आरकम व णवश्रकांिीचक हक् णमळकलकच पकणहजे, ण ा्ं बहुनक 

त्यक व्यक्तीच्यक मलुरू्ि गरजक आहेि.  

iv) सामाविक हक्क:- सकमकणज् सरुणक्षििक, ्ुटुांबकचे सांरक्षि, समकधकन्कर् 

रकहिीमकन, परुसेे अन्यन णमळण्यकची िरिूद, र्दु् पकण्यकची उपलब्धिक, रकहण्यकची 

उत्तम सोय, मकलमते्तचे सांरक्षि, मकनणस् व र्करीरर् स्वकस््य इ. ची सहज 

उपलब्धिक सकमकणज् हक् मध्ये अांिरू्थि असिकि.  जीणविकचक यर्ोणचि दजकथ  

रकखण्यक सांदर्कथि जी मलुरू्ि पकयकर्रिी ्रण्यकि येिे व त्यकमळेु जर  जर मकनवी 

गरजक पूिथ होि असिील िर त्यक बकह्य वकिकवरिकलक सकमकणज् हक् असे म्हििकि.  

v) सांस्कृवतक हक्क:- ्लक व सांस््ृिी ण ा्ं वक दोन्यहीर्ी णनगडीि हक्कांनक सांस््ृणि् 

हक् असे म्हििकि व हे हक् खूप व्यकप् स्वरूपकचे असिकि. ह्यक हक्कांचक उद्देर् 

फकर णवस्ििृ व व्यकप् आहे ्करि हक हक् प्रत्ये् व्यक्तीलक सांस््ृणि् दृष््टयक 

सकमकच्यक मखु्य सांस््ृणि् प्रवकहकि समकयोणजि व सकमकवून घेिो. सांस््ृणि् हक् ह े

ए् प्र्करचे मकनवी हक्च असिकि ज े प्रत्ये्कलक आपल्यक सांस््ृिीच्यक णवणवध 

पैलूचक आनांद घेण्यकस मदि ्रिकि व समकनिक, मकनवी प्रणिष्ठक, रे्दर्कव णवरणहि 

सकमकणज् जीवि यकांची रुजवि ्रिो. र्किक, सांस््ृिी व र्ैक्षणि् हक्, सांस््ृणि् 

जीवनकिील सहर्कग, वकरसकसांस््ृिीचे जिन, बौणद्् हक्, व अल्पसांख्यकां्कांचे 

हक् इ. हक् सांस््ृणि् हक्कांमध्ये येिकि. 

vi) ववववध समूहाचे हक्क: गटकांचे हक् म्हिजे असे हक् जे समूह ण ा्ं वक ए् गट 

म्हिून िर उपर्ोगिक येिकिच पि व्यक्ती म्हिून देखील िे उपर्ोगिक येिकि. उदक. 

णव्लकांग लो्कांचे हक् हे व्यणक्तगि पकिळीवर व समूहक पकिळीवर उपर्ोगिक येिकि 

्करि णव्लकांग णह सांज्ञक समूह दर्थणविे व सवथ णव्लकांग हे ए् समूह आहे ह ेत्यकिून 

प्रचणलि होि े

 



राजकीय मूल्य व 

ववचारप्रणाली   

   

 10 

२ 

स्वाततं्र्य, समता, न्याय  

(Liberty, Equality, Justice) 

 

घटक रचना  

२.१  स्वातंत्र्य (Liberty) - अर्थ, वैविष्टे, नकारात्मक स्वातंत्र्य, सकारात्मक स्वातंत्र्य, 

स्वातंत्र्याचे प्रकार, स्वातंत्र्य रक्षणाचे मार्थ, स्वातंत्र्य आवण कायदा यांचा संबंध 

२.२  समता (Equality) - अर्थ व व्याख्या, वैविष््टये, प्रकार, समतचे्या मार्ाथतील अडर्ळे, 

समतेचे महत्त्व, स्वातंत्र्य व समता संबंध. 

२.३  न्याय (Justice) - अर्थ व व्याख्या, न्याय या संकल्पनेचे स्वरूप, न्यायाचे प्रकार, 

प्रवियात्मक ववतरण वादी न्याय, न्यायाचा वसद्ांताचे महत्व, स्वातंत्र्य समता न्याय 

यांचा संबंध.   

२.१ स्वातंत्र्य (Liberty) 

प्रस्तावना - 

आधवुनक राज्यिास्त्रात स्वातंत्र्य या संकल्पनेच्या अभ्यासाला अत्यंत महत्वाचे स्र्ान आहे. 

व्यक्तीववकास आवण समाजववकास या दृवष्टकोनातून स्वातंत्र्य ही संकल्पना आवश्यक असते. 

प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य हवे असते. आचार, ववचार, उच्चार आवण कृती यादृष्टीने व्यक्तीला 

स्वातंत्र्य वप्रय असते.  

जे. एस वमलने ‘स्वातंत्र्य म्हणजे बंधनाचा अभाव’  अिी व्याख्या केली आहे. मात्र ही व्याख्या 

अपूणथ ठरत ेकारण प्रत्यक्ष वस्तवुस्र्तीचे अवलोकन केल ेतर समाजात राहणारी कोणतीही 

व्यक्ती पूणथपणे स्वतंत्र असूच िकत नाही.  ज्या समाजात कोणतेही बंधने नसतात आवण स्वैर 

आचरणाची मुभा असते  त्या समाजात अराजकता असते. समाजातीव दबुथल घटकांवर 

अन्याय होतो. त्यासाठी राज्यातील सवथ व्यक्तींना स्वातंत्र्य उपभोर्ता यावे या हेतूने 

स्वातंत्र्यावर वाजवी मयाथदा घालणे आवश्यक ठरते.  

म्हणजेच व्यक्तीववकास आवण समाजववकास या दृष्टीकोनातून स्वातंत्र्यावर मयाथदा घातल्या 

जातात. म्हणूनच हबथट स्पेन्सर याने ‘बंधनात राहून केलेली कृती म्हणजे स्वातंत्र्य’ असे 

म्हटले आह.े 

स्वातंत्र्य ही संकल्पना १९व्या ितकात उदयाला आली स्वाततं्र्य लोकिाहीचा आधारस्तंभ 

आहे. प्रत्येक व्यक्तीला व्यवक्तमत्व ववकासासाठी, प्रवतषे्ठने राहण्यासाठी स्वातंत्र्य आवश्यक 

असते. 
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२.१.१ स्वातंत्र्याचा अर्थ व व्याख्या –  

स्वातंत्र्याचा अर्थ-  

इंग्रजीत Liberty आवण Freedom असे दोन िब्द स्वातंत्र्यासाठी असलेले वदसतात. 

यातील Liberty हा िब्द व्यक्ती ववकासासाठी व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासंबंधी वापरला जातो. तर 

Freedom हा िब्द सामान्यता राजकीय समाजाच्या स्वातंत्र्याववषयी वापरला जातो. 

कोलंवबया ज्ञानकोषात Liberty या िब्दाचे वणथन ववववध प्रकार ेकेलेले आहे उदा. धावमथक 

स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, आत्मरक्षणाचा हक्क इत्यादी. र्ोडक्यात व्यक्तीचे राजकीय 

स्वातंत्र्य, धावमथक स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, आवर्थक स्वातंत्र्य व्यक्तीववकासाच्या 

दृष्टीकोनातून स्वातंत्र्य या अर्ाथने Liberty हा िब्द वस्वकारला जातो, Liberty हा इंवललि 

िब्द लॅवटन िब्द Liber पासून वनमााथन झाला. Liber म्हणजे स्वातंत्र्य वकंवा बंधनाचा अभाव 

होय. पूणथतः बंधनाचा वकंवा मयाथदांचा अभाव असणाऱ्या समाजात अत्याचार, अन्याय आवण 

अराजकता वनमाथण होण्याचा धोका असतो. त्यामळेु जरी प्रत्येक व्यक्तीला व्यक्तीमत्वाचा 

ववकास साधण्यासाठी स्वातंत्र्याची र्रज असली तरी राज्याकडून कायद्याद्वार ेकाही बंधने, 

मयाथदा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर  घातल्या जातात.  ही बंधने व्यक्तीस्वातंत्र्य तंत्राला पूरक व 

पोषक असतात. व्यवक्तववकास आवण समाजववकास या दृष्टीकोनातून स्वातंत्र्यावर काही 

मयाथदा घातलेल्या असतात. 

स्वातंत्र्याच्या व्याख्या  

१)  प्रा. लास्की – “समाजातील सवथ व्यक्तींना आपला सवाांर्ीण ववकास करण्यासाठी 

आवश्यक अिी सामावजक पररवस्र्ती (संधी) वनमाथण करून देणे म्हणजे स्वातंत्र्य 

होय.” 

२)  हबथट स्पेन्सर – “अन्य व्यक्तींना अपाय न पोहचववता कोणतीही र्ोष्ट करण्याची 

अनमुती असणे म्हणजे स्वातंत्र्य होय,” 

३)  मैकेनी – “स्वातंत्र्य म्हणजे बंधनाचा अभाव नाही तर अनवुचत बंधनाऐवजी उवचत 

बंधनाची व्यवस्र्ा होय.” 

४)  प्रां. टी. एचू. ग्रीन : “स्वातंत्र्य म्हणजे करण्यास योलय आहे असे कायथ व उपभोर्ण्यास 

योलय असा आनंद प्राप्त करण्याची भावनात्मक िवक्त होय.” 

५.)  डॉ. आिीवाथदन – “एखाद्याच्या अवभव्यक्तीसाठी आवण ववकासासाठी संधी असणे 

म्हणजे स्वातंत्र्य होय.” 

६)  जी.डी. एच. कोल – “स्वातंत्र्य म्हणजे की, ज्यामध्ये बाह्य अडर्ळ्याविवाय व्यक्तीला 

आपल्या व्यवक्तमत्वाचे प्रकटीकरण करता येते.” 

७)  प्रा. वसली – “स्वातंत्र्य म्हणजे अवतिासनाचा ववरोध होय.” 
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२.१.२ स्वातंत्र्याची वैशिष्ट े/ लक्षणे - 

१) सकारात्मक स्वरूप - व्यक्तीला आपला सवाांवर्ण ववकास करून घेण्याची संधी व 

वातावरण उपलब्ध करून देणे म्हणजे सकारात्मक स्वातंत्र्य होय. व्यक्तीच्या वहताच्या 

दृष्टीने, ववकासाच्या दृष्टीने वतच्यावर कमीतकमी बंधने लावणे. इतरांच्या वहताचा आवण 

ववकासाचा ववचार करून वतच्यावर काही बंधने लादणे आवश्यक ठरते. व्यवक्त 

स्वातंत्र्याचा ववचार करताना समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या  वहताचा ववचार करणे 

आवश्यक आहे.  

२) नकारात्मक स्वरुप जे.एस्. वमलने व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर कोणत्याही - प्रकारची बंधने 

नकोत असे प्रवतपादन केल े आहे. अवभव्यक्ती, बौवद्क उपिम, धमथ ववश्वास 

सजृनिीलता व्यवक्तर्त आवड-वनवड याचा यात समावेि होतो. या स्वातंत्र्यात 

राज्याचा हस्तके्षप अवजबात नको असे वमल  म्हणतो. या प्रकारच्या स्वातंत्र्यामळेु 

समाजात अराजकता वनमाथन होते म्हणूनच  समाजात राहत असतांना मनषु्याने काही 

बंधने पाळणे अवनवायथ आहे  

३) सवथव्यापी स्वरूप – समाजात, देिात, जनसमूहांच्या मनात स्वातंत्र्याची भावना वास 

करीत असत.े स्वातंत्र्य हे सवथव्यापी आहे. त्याला स्र्ळ, काळ पररवस्र्ती यांचे बंधन 

नसते. स्वातंत्र्य ही एक भावना असून ती सवथ मानवाच्या मानवी समूहाच्या वठकाणी 

वास करीत असते.  औपचाररकररत्या स्वातंत्र्य वमळववण्यासाठी सवथच प्रयत्न करीत 

असतात. त्यासाठी संघषथ करण्याची तयारी असले  

४) सवथसमावेिकता - स्वातंत्र्य हे सवथसमावेिक आहे. व्यक्ती र्रीब असो वा श्रीमंत, 

अविवक्षत असो वा सवुिवक्षत, मार्ास वकंवा सधुारलेली, स्वातंत्र्य हे सवाांना वप्रय 

असते. बंधन कोणालाच सखुद वाटत नाही. स्वैर संचार, हवा तो आहार आवण ववहार, 

मकु्त परस्पर संबंध हे सवथ स्वातंत्र्याच्या अववष्काराचे आहेत. 

५) सवाांर्ीण ववकासाचा उद्देि - प्रत्येक व्यक्तीला आपला ववकास करून घेण्यासाठी 

स्वातंत्र्य हवे असते, संधी हवी असते. म्हणूनच इतर व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचा ववचार 

करून काही वववेकी बंधने स्वातंत्र्यावर लादावी लार्तात. उवचत वववेकी बंधने लादनु 

व्यक्तीला ववकासाची जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून दणे्याचे कायथ राज्यसंस्र्ा 

करीत असते.  

समाजातील  प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्याचा उपभोर् घेता यावा अिी पररवस्र्ती 

वनमाथण करण्याचे कायथ राज्याला करावे लार्ते. र्ोडक्यात व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर 

कमीत-कमी बंधने लादनु व्यक्तीचा सवाांर्ीण ववकास साधणे हा उद्देि स्वातंत्र्य या 

संकल्पनेमारे् असतो.  

६) बदलते स्वरूप - स्वातंत्र्य या संकल्पनेचे स्वरूप बदलत असते. स्वातंत्र्याचा अर्थ 

आवण व्याप्ती वनवित ठरववता येणे कठीण असते. कारण पररवस्र्ती आवण वैचाररक 

प्रर्ती यात  होणाऱ्या बदलांमळेु स्वातंत्र्य या संकल्पनेचे स्वरूपही बदलत असत.े  
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२.१.३ सारांि 

स्वातंत्र्य ही व्यापक संकल्पना असून वतचे अववष्कारण ववववध स्वरूपात होत असते. प्रत्येक 

व्यक्तीला  आपला ववकास करून घेण्यासाठी स्वातंत्र्य हवे असते. तवे्हा तवे्हा इतर व्यक्तीच्या 

या स्वातंत्र्याचा, ववकासाचा ववचार करून व्यवक्तस्वातंत्र्यावर काही वववेकी  बंधने  ला लादावी 

लार्तात.  वनसर्ाथतून वमळालेल्या अवनबांध स्वातंत्र्यावर समाज वहताच्या दृष्टीने 

काही  अवनवायथ बंधने येतात.  ही बंधने रै्रवाजवी व प्रमाणबद् असावीत ही अपेक्षा 

असते.  व्यवक्तला त्याच्या व्यवक्तमत्त्वाचा सवाांर्ीण ववकास करण्यासाठी स्वातंत्र्य असणे 

अत्यंत आवश्यक आहे.  

२.१.४ नकारात्मक आशण सकारात्मक स्वातंत्र्य (Negative and Positive Liberty) 

प्रस्तावना - 

बवलथन या ववचारवंताने 20  व्या ितकाच्या उत्तराधाथत स्वातंत्र्य या संकल्पनेबाबत व्यापक 

ववचार मांडले आहेत. त्यांच्या मतानसुार राजकीय व सामावजक हस्तके्षपाचा अभाव म्हणजे 

नकारात्मक स्वातंत्र्य होय.  आत्मलक्षी,  आत्म वनदेवित,  स्वयं वनणथय  स्वयं कायथ करण्याची 

स्वतंत्रता म्हणजे सकारात्मक स्वातंत्र्य.   बवलथन यांनी  आपल्या ‘स्वातंत्र्याच्या दोन 

संकल्पना’  या गं्रर्ात स्वातंत्र्याच्या नकारात्मक आवण सकारात्मक स्वातंत्र्य या दोन 

संकल्पना मांडल्या आहेत.  

नकारात्मक स्वातंत्र्य (Negative Liberty)  अवभजात उदारमतवादाच्या या 

वसद्ांतातून  स्वातंत्र्याच्या  नकारात्मक स्वातंत्र्य या  संकल्पनेचा उदय  झाला.  जॉन 

लॉक,  डेवव्हड हू्यम,  ॲडम वस्मर्, हबथटथ  स्पेन्सर,   जे.  एस.  वमल यांच्या ववचारातून ही 

संकल्पना स्पष्ट होते.  

 नकारात्मक स्वातंत्र्य म्हणजे बाह्य बंधनातून मकु्ती.  व्यक्तीला वतच्या इच्छेववरुद् कृती 

करण्यास जी बंधने प्रवतृ्त करतात त्या बाह्य बंधनांचा अभाव म्हणजे नकारात्मक स्वातंत्र्य 

होय.  ही बंधने सामावजक, एक आवर्थक, धावमथक व व राजकीय स्वरूपाची.  अर्ाथत राजकीय 

स्वरूपात नकारात्मक  स्वातंत्र्य म्हणजे राज्याच्या मनमानी िक्तीवर बंधने व समाजातील 

आवर्थक व सामावजक के्षत्रात राज्याचा हस्तके्षप कमी, मयाथवदत राज्यसंस्र्ेचा परुस्कार तसेच 

आवर्थक बाबतीत व्यक्तीला पूणथ स्वातंत्र्य स्वयम् वनयंत्रीत अर्थकारण या सवथ तत्त्वांचा परुस्कार 

होय.  

 २.१.५ नकारात्मक स्वातंत्र्याची वैशिष््टये - 

१)   ताशत्वक शवचार -  नकारात्मक स्वातंत्र्याची संकल्पना प्रर्मत:  उदारमतवादाच्या 

व्यक्ती, समाज, राज्याच्या प्रवत महत्त्वाच्या व  तावत्वक ववचारावर आधाररत आहे.  ही 

संकल्पना व्यक्तीच्या व्यवक्तर्त इच्छा,   बौवद्कता,  वहत  यावर ववश्वास ठेवते.  इर् े

प्रत्येक व्यक्तीला आपले वहत मावहती असून ते प्राप्त करण्याचे मार्थ ही माहीत 

आहेत.  परतं ुत्यासाठी तो बाह्य बंधनापासून मकु्तीची अपेक्षा करतो.  
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२)   बाह्य बंधनांपासून मुक्ती -  नकारात्मक स्वातंत्र्याचा अर्थ बाह्य बंधनांपासून मकु्ती 

असा आहे. परतं ु स्वातंत्र्य किापासनु?  हा प्रश्न वजतका महत्त्वाचा आहे वततकाच 

स्वातंत्र्य किासाठी?  हा प्रश्नही महत्त्वाचा असतो.  याववषयी हॉब्ज ने  स्वातंत्र्याला 

कायद्याचा अभाव मानले आहे.  तर काही ववचारवंत स्वातंत्र्य म्हणजे सामावजक 

कायद्यात्मक  बंधनापासून मकु्ती असे मानतात.   नॉवझकच्या  मते आत्म अवस्तत्वाचा 

नैवतक अववष्कार म्हणजे स्वातंत्र्य होय.  

३)   बंधनाचा अभाव -  नकारात्मक स्वातंत्र्य या संकल्पनेत बंधनाच्या  अभावाची 

संकल्पना अवधक व्यापक आहे.  ही बंधने राजकीय, आवर्थक, कायदेिीर, धावमथक, 

सामावजक इत्यादी स्वरूपाची असू िकतात.  राजकीय संदभथ भात याचा अर्थ 

राज्याला अवतररक्त िक्तींवर मयाथदा  असणे होय.   आवर्थक 

संदभाथत  व्यापार,  ऐवच्छक भांडवलवाद,  अर्थव्यवस्र्ेचा व संपत्तीचा अमयाथद 

अवधकार,  नार्ररकांच्या संदभाथत ववचार,  भाषण,  अवभव्यवक्त स्वातंत्र्य तसेच 

व्यवक्तर्त पातळीवर व्यक्तीला आपल्या जीवनासंबंधीचे वनणथय राज्य व समाजाच्या 

दबावाविवाय घेता आले पावहजेत  वकंवा घेण्याचे स्वातंत्र्य वमळणे आवश्यक असते.  

४)   कायद्यावर  शनयंत्रण -  राज्याचे कायदे ते स्वातंत्र्याचा संकोच करू िकणार नाहीत, 

परतं ुतू सामावजक व्यवस्र्ेसाठी वनयंवत्रत करू िकतात.   कारण स्वातंत्र्य हे मखु्यता 

राज्यापासून चे स्वातंत्र्य आहे.  स्वातंत्र्य व कायदे हे परस्पर पूरक असले तरी 

कायद्यामळेु व्यक्तीवर वनयंत्रण वाढते व स्वातंत्र्य कमी होते.  म्हणून जेवढे कायदे कमी 

तेवढे स्वातंत्र्य जास्त असे नकारात्मक स्वातंत्र्याचे  स्वरूप आहे.  

५)   समानता व लोकिाही यात सतंुलन-  स्वातंत्र्याचा लोकिाही संपत्ती, मालमत्ता 

यांच्यािी संबंध आहे.  परतं ु हे स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक नाहीत.  समानता व 

लोकिाही  हे स्वातंत्र्यासाठी  आवश्यक तसेच  घातकही आहेत.  

२.१.६  नकारात्मक स्वातंत्र्यावरील टीका- 

  नकारात्मक स्वातंत्र्यावर तत्त्वज्ञानात्मक,  नैवतक, आवर्थक  दृवष्टकोनातून  टीका केली 

जाते  ती पढुील प्रमाणे पाहता येईल.  

१)  तत्त्वज्ञानात्मक आधार -  टीकाकारांच्या मते  अवभजात उदारमतवादी  व 

उपयकु्ततावादी  हे व्यक्तीच्या स्वभावाला पूणथतः  समजू िकले नाही.  ही व्यक्ती ही 

पूणथतः हा वववेकी वकंवा पूणथतः हा स्वार्ी नाही.  ज्याप्रमाणे  उदारमतवादी 

ववचारवंत  म्हणतात त्याप्रमाणे व्यक्तीही  एकटी नाही.  व्यक्ती सतत समदुायामध्ये 

राहत असल्यामळेु ती एक सामावजक प्राणी आहे तसेच व्यक्तीचे आदिथ व उद्देि हे 

समाजातच वनवित होतात.  

२)   नैशतक दृशष्टकोनातून टीका -  स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्तीला आपल्या मजीप्रमाणे 

कोणतेही कायथ करण्याची मभुा असे नव्हे,  तर त्याला असे करण्याची संधी वदली 

पावहजे  जे कायथ नैवतक दृष्टीने महत्त्वाचे असते.  ते कारण नैवतक मूल्ये  ही 

स्वातंत्र्याच्या ववरोधी नसतात तर ती ती स्वातंत्र्याच्या योलय अंमलबजावणीची हमी 

देतात.  स्वातंत्र्य हे नैवतक मूल्यांविवाय अपूणथ आहे.  
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३)   आशर्थक दृशष्टकोनातून टीका -  आवर्थक दृष्टीने  वतने नकारात्मक स्वातंत्र्यात  मकु्त 

स्पधाथ,  स्वयम् वनयंत्रीत अर्थव्यवस्र्ेचा परुस्कार,  संपत्तीच्या कें द्रीकरणावर भर वदला 

जातो.  त्यामळेु अनेक वंवचतांना  त्यांच्या हक्कापासून मकुावे  लार्ते. यामळेु आवर्थक 

लाभ प्राप्त होत नाही  कारण ही अर्थव्यवस्र्ा  र्ोड्याच लोकांच्या 

ववकासाला   प्रोत्साहन देते.  म्हणूनच माक्सथवादी व उदारमतवादी यावर टीका 

करतात.  

२.१.७  सकारात्मक स्वातंत्र्य (Positive Liberty) 

 सकारात्मक स्वातंत्र्य ही संकल्पना स्वातंत्र्याला  समाज सामावजक व आवर्थक 

पररवस्र्ती अवधकार, समता, न्याय  यांच्यािी जोडते.  ही संकल्पना माक्सथवादी 

आधवुनकतावादी यांच्या टीकेच्या  या पररणामातून उदयाला आली.   

 ही संकल्पना  टी एच ग्रीन,  बोसांके,   हॉब्ज, लॉक, लस्की, बाकथ र, इ. ववचारवंतांच्या 

ववचारातून स्पष्ट होत.े  

सकारात्मक स्वातंत्र्याची वैशिष््टये - 

१)   न्यायसगंत व  व्यावहाररक स्वरूप - सवथ बंधने योलय नसतात.  सकारात्मक 

स्वातंत्र्यानसुार  सामावजक आवश्यकतेसाठी  साठी काही बंधने ही स्वातंत्र्याला 

ववरोधी  नसतात  तर ती स्वाततं्र्याची हमी देतात.  बंधनात्मक स्वातंत्र्याची संकल्पना 

ही न्यायसंर्त व  व्यावहाररक असते. लस्कीच्या मते  सकारात्मक  स्वातंत्र्य हे वाईट 

बंधने हटवून ऊन योलय बंधनाचा परुस्कार करते यासाठी साठी सामावजक व 

कल्याणकारी कायदे योलय आहेत.  

२)   समाजशहताला अनुरूप - सकारात्मक स्वातंत्र्याचे स्वरूप सामावजक 

आहे.   स्वातंत्र्याचा उद्देि मानवाचा सामावजक  िक्ती म्हणून ववकास करणे हा 

आहे.  समाजवहताच्या ववरुद्  स्वातंत्र्य वदले जात नाही. 

३)  स्वातंत्र्यासाठी समानता आवश्यक - सकारात्मक स्वातंत्र्याचा असा ववश्वास आहे 

की, समानतेविवाय तसेच सामावजक व आवर्थक ववकासाविवाय स्वातंत्र्य योलय ठरत 

नाही, केवळ समानताच स्वातंत्र्याला सकारात्मक रूप देते. 

४)  न्याय व  नैशतकतेची सांगड - स्वातंत्र्याची आणखी एक अट अिी आहे की, 

अवधकाराचे अवस्तत्व असले पावहजे व स्वातंत्र्य हे न्याय व नैवतकतेिी संबंवधत असले 

पावहजे.  

५)  राज्य ह े स्वातंत्र्याच्या शवकासांचे साधन - राज्य ह े स्वातंत्र्याचा िंभ ु नाही तर 

स्वातंत्र्याच्या  ववकासाचे साधन आहे. राज्याचे कायथ हे व्यक्तीला एकाकी न सोडता 

त्यांना स्वातंत्र्य जीवन जर्ता येईल अिा सवुवधा उपलब्ध करून देणे.  

६)  मुक्त अर्थव्यवस्र्ेच्या  शवरोधी -  सकारात्मक स्वातंत्र्यात सामावजक व आवर्थक 

व्यवस्र्ेचा परुस्कार केला आहे. यात वाचतांना त्यांचे आवर्थक फायदे वमळतील. 

म्हणून स्वातंत्र्य स्वयंवनयांवत्रत व मकु्त अर्थव्यवस्र्ेला ववरोध करते.  
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७)  लोकिाही मागाथचा अवलंब - सकारात्मक स्वातंत्र्य  सरुवक्षत ठेवण्यासाठी लोकिाही 

सरकार, अवधकारांचे संरक्षण, रजकीय सहभार्, राजकीय सते्तचे ववकें द्रीकरण या 

मार्ाथचा अवलंब केला पावहजे. 

२.१.८ सारांि 

अिाप्रकार े स्वातंत्र्य ही मानवी जीवनातील  महत्वपूणथ संकल्पना असून सकारात्मक 

स्वातंत्र्य व नकारात्मक स्वाततं्र्य ही या दोन्हीतील तत्वे परस्पर ववरोधी आहेत. मात्र या 

अयोलय वनबंधांचा अभाव आवण ववकासाची समान संधी या दोन्ही दृष्टीने मकु्त असलेल े

स्वातंत्र्य हेच खर ेस्वातंत्र्य होय. 

२.१.९ स्वातंत्र्याचे प्रकार (Types of Liberty) 

 प्रस्तावना  

 स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्तीला आपला सवाांर्ीण ववकास   करून  घेण्यासाठी   योलय पररवस्र्ती 

व समान संधी  संधी उपलब्ध करून देणे होय.  व्यक्तीला वतच्या इच्छेनुसार  नसुार व 

इतरांच्या अवधकारावर  आिमण होऊ न देता काम करण्याची मभुा देणे होय.  स्वातंत्र्य ही 

व्यापक संकल्पना असून वतचे अववष्करण  ववववध स्वरूपात होते.  त्यामळेु स्वातंत्र्याचे 

ववववध प्रकार आढळतात.   

स्वातंत्र्याचे प्रकार 

१)   नैसशगथक स्वातंत्र्य -  समाज स्वराज्य वनमाथण होण्यापूवी मनषु्य वनसर्ाथवस्र्ेत जीवन 

जर्त होता.  या अवस्र्ेत व्यक्तीला नैसवर्थक स्वातंत्र्य उपभोर्ता येत होत.े  मानवी 

जीवन  स्वतंत्र, स्वच्छंदी आवण बंधन मकु्त होते.  समाज व राज्य वनवमथती झालेली 

नव्हती.  त्यामळेु व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारचे बंधन नव्हते.  हॉब्ज , लॉक,  रुसो या 

ववचारवंतांनी सामावजक करार वसद्ांतात  वनसर्थ वनयमांचे स्पष्टीकरण केले 

आहे.  वनसर्ाथवस्र्ेत प्रत्येकाला नैसवर्थक स्वातंत्र्य होते तरीही प्रबळ, सिक्त, 

बलिाली व्यक्ती, दबुथळ अिक्त लोकांवर अन्याय जलूुम करीत होत्या.  त्यामळेु मानवी 

जीवन पितुलु्य,  भयानक होते असे ववचार हॉब्ज यांनी मांडले आहेत.  बंधनांचा 

अभाव असलेले  असे नैसवर्थक स्वातंत्र्य राज्य वनवमथती नंतर नष्ट झाल ेआवण समाजाने 

व राज्याने मान्य केलेले कृवत्रम मयाथदा असलेले स्वातंत्र्य अवस्तत्वात 

आले.  समाजात, राज्यात राहणाऱ्या व्यक्तीवर बंधने आली.  म्हणूनच रुसो यांनी 

म्हटले आहे की मनषु्य जन्मतः जरी स्वतंत्र असला तरी पढेु त्याचे जीवन सामावजक-

राजकीय बंधनांनी जखडले होते.  सामावजक कराराचा परुस्कार करणाऱ्या 

ववचारवंतांनी नैसवर्थक स्वातंत्र्याला महत्त्वाचे स्र्ान वदले होते.  नैसवर्थक स्वातंत्र्य हे 

स्वातंत्र्य नसून स्वैराचाराचे मोहक स्वरूप होते.  राज्य आवण कायदे अवस्तत्वात 

आल्याविवाय खर े स्वातंत्र्य प्राप्त होऊ िकत नाही.  त्यामळेु आधवुनक काळात 

नैसवर्थक स्वातंत्र्याला महत्त्व नसलेले वदसते.  
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२)   नागरी स्वातंत्र्य- 

  व्यक्तीच्या सवाांर्ीण ववकासाच्या दृष्टीने नार्री स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे व आवश्यक 

मानले जाते.  समाज व राज्य यांचा सदस्य या नात्याने व्यक्तीला जे स्वातंत्र्य प्राप्त 

होते  त्यास नार्री स्वातंत्र्य असे म्हणतात.  उदा.  भाषण स्वातंत्र्य,  लेखन स्वातंत्र्य, 

संघटना स्र्ापण्याचे स्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य, धावमथक स्वातंत्र्य इ.  स्वातंत्र्यांचा 

समावेि नार्री स्वातंत्र्यात केला जातो.  नार्री स्वातंत्र्य व्यक्तीस राज्याकडून 

वमळते.  तसेच या स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्यावर असते.  समाजातील 

सवथ व्यक्तींना नार्री स्वातंत्र्य समान वमळते.  त्यामळेु प्रत्येक व्यक्तीने नार्री 

स्वातंत्र्याचा उपभोर् घेताना इतरांच्या स्वातंत्र्याचा ववचार केला पावहजे.  व्यक्तीने 

इतरांच्या अवधकारावर आिमण न करता नार्री स्वातंत्र्य उपभोर्ले 

पावहजे.  र्ोडक्यात नार्री स्वातंत्र्याची सरुवक्षतता व्यक्ती आवण राज्य या दोहोंवर 

आहे. नार्री स्वातंत्र्य अवनबांध आवण अमयाथवदत असू िकत नाही कारण खर ेस्वातंत्र्य 

म्हणजे ववविष्ट बंधना सह असणार े स्वातंत्र्य असत.े  ही बंधने कायदेिीर 

असतात.  प्रत्येक देिात नार्री स्वातंत्र्याला महत्त्वाचे स्र्ान आहे.  लोकिाही िासन 

पद्तीत  नार्री स्वातंत्र्य महत्त्वपूणथ आहे.  

३)   व्यशक्तगत /  वैयशक्तक स्वातंत्र्य- 

  व्यक्ती ही समाजाचा घटक असते.  व्यक्ती व समाज परस्परावलंबी असले तरी त े

पूणथतः एकरुप नसतात.  व्यक्ती व्यक्तीचा आवड-वनवड त्यांचे प्राधान्यिम, 

जीवनववषयक दृवष्टकोन वभन्न असतात.  समाजमान्य चौकटीच्या आत प्रत्येकास 

आपल्या आवडीवनवडीप्रमाणे स्वतःचे खाजर्ी जीवन घडववण्याचे, त्यास आकार 

देण्याचे स्वातंत्र्य देता येते.  त्यालाच वैयवक्तक वकंवा व्यवक्तर्त स्वातंत्र्य 

म्हणतात.  मात्र त्यामळेु इतरांच्या स्वातंत्र्याला धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी 

घेतली पावहजे.  

४)  आशर्थक स्वातंत्र्य - 

  आवर्थक स्वातंत्र्या विवाय सवथ प्रकारच्या स्वातंत्र्याला अर्थ नाही.  रोजर्ार, 

उत्पन्नाचा मार्थ,  आवर्थक जबाबदाऱ्या,  इत्यादी बाबतीत जी अवनवितता आवण, 

अन्न, वस्त्र, वनवारा इ.  नार्ररकांच्या र्रजा भार्वल्या जात नसतील तर नार्ररक 

आवर्थक दृष््टया स्वतंत्र होऊ िकणार नाहीत.  प्रा.  लास्की यांनी आपल्या ‘ ग्रामर 

ऑफ पॉवलवटक्स’  या गं्रर्ात आवर्थक स्वातंत्र्य म्हणजे, ‘ एखाद्या व्यक्तीचा रोजचा 

उदरवनवाथहाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी योलय व वनवित अिी संधी व सरुवक्षतता उपलब्ध 

करून देणे म्हणजे आवर्थक स्वातंत्र्य होय’  व्यक्तीला केवळ राजकीय वकंवा नार्री 

स्वातंत्र्य असून चालत नाही तर वतला आवर्थक स्वातंत्र्य ही हवे असते.  आवर्थक 

स्वातंत्र्य साठी आवर्थक समता प्रस्र्ावपत होणे आवश्यक असते.  त्यासाठी िासनाला 

ववववध स्वरूपाची आवर्थक काये करावी लार्तात.  उदा.  बकेारी वनमूथलन, दाररद्र्य 

वनमूथलन, आवर्थक ववषमता कमी करणे, मजरुांचे िोषण र्ांबववणे, उत्पन्नाची साधने 

व  न्याय्य  वाटणी,  करणे, मजरुांना उत्पादन व्यवस्र्ेत सहभार्ी करून घेणे इ.  काये 

िासनाला करावी लार्तात.  प्रत्येक देिाची िासन व्यवस्र्ा आवर्थक स्र्ैयथ प्रस्र्ावपत 
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करण्याचा नेहमी प्रयत्न करत असते.  आवर्थक स्र्ैयथ याविवाय आवर्थक स्वातंत्र्य 

प्रकट होत नाही.  व्यक्ती ववकास व समाज ववकासासाठी आवर्थक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे 

ठरते.  

५)  राजकीय स्वातंत्र्य 

  देिाच्या राज्यकारभारात सहभार्ी होण्याचा हक्क म्हणजे राजकीय स्वातंत्र्य 

होय.  राजकीय स्वातंत्र्य प्रस्र्ावपत होण्यासाठी महत्त्वाचे राजकीय अवधकार मान्य 

करावे लार्तात.  उदा.  मतदानाचा अवधकार, वनवडणूक लढववण्याचा 

अवधकार  इ.  लोकिाही राज्यव्यवस्र्ेतच  नार्ररक खऱ्या अर्ाथने राजकीय अवधकार 

उपभोर्त असतात.  िासकीय वनणथय घेण्यासाठी व त्यांची कायथवाही करण्यासाठी 

राजकीय स्वातंत्र्य आवश्यक असते.  प्रा.  बाकथ र  यांच्या मते, लोकांना आपले ववचार 

कृतीत उतरवण्यासाठी  राजकीय पक्षात सहभार्ी व्हावे लार्ते.  पक्षीय राजकारण हे 

आजच्या राजकीय व्यवस्र्ेचे वैविष््टय बनलेले वदसते.  तसेच देिात वनभीड,  स्वतंत्र 

व वन:पक्षपाती वतृ्तीची वृत्तपते्र असतील तर  राजकीय स्वातंत्र्य उपभोर्ता 

येते.  वतृ्तपत्र माध्यमांद्वार े नार्ररकांना राजकारणात अप्रत्यक्षपणे सहभार्ी होता 

येते.  विक्षणामळेु लोकांना राजकीय अवधकार समजू िकतात.  सवुिवक्षत ससंुस्कृत 

नार्ररकच राजकीय अवधकार उपभोरू् िकतात.  म्हणून राजकीय स्वातंत्र्य महत्त्वाचे 

ठरते.  

६)  राष्ट्रीय स्वातंत्र्य- 

  राष्रीय स्वातंत्र्य म्हणजे कोणतेही राज्य परकीय सते्तच्या वचथस्वाखाली न राहता 

स्वतःच्या तंत्राने, इच्छेने चालत असते.  स्वातंत्र्याचा ववचार ज्याप्रमाणे व्यक्तीच्या 

संदभाथत केला जातो त्याप्रमाणे राष्राच्या ही स्वातंत्र्याचा ववचार केला 

पावहजे.  राज्याला सवाांर्ीण ववकासाच्या दृष्टीने राष्रीय स्वातंत्र्य आवश्यक 

असते.  राज्य  जेव्हा स्वतंत्र सावथभौम असते, ते इतरांच्या वनयंत्रणाखाली वकंवा 

दडपणाखाली नसते तेव्हा राष्रीय स्वातंत्र्य असते.  स्वतंत्र राष्र आपल ेअंतर्थत व 

बाह्य प्रश्न स्वतःच्या इच्छेनसुार सोडवीत असते.  स्वयम् वनणथयाचे तत्व ह े राष्रीय 

स्वातंत्र्याची आधारभूत तत्त्व आहे.  आज प्रत्येक राष्र आंतरराष्रीय के्षत्रात आपले 

स्वतंत्र अवस्तत्व वटकवून आहे.  संयकु्त राष्र संघटनेकडून राष्रीय स्वातंत्र्य सरुवक्षत 

ठेवले जाते.  राष्र स्वतंत्र असेल तरच नार्ररकांना स्वातंत्र्य वमळते.  त्यामळेुच 

नार्ररकांचा सवाांर्ीण ववकास होतो.  

 २.१.१० सारांि 

 स्वातंत्र्य ही एक व्यापक संकल्पना आहे.  व्यक्ती ववकासासाठी व समाज ववकासासाठी 

स्वातंत्र्याची आवश्यकता असते.  नार्ररकांना वरील सहा प्रकारची स्वातंत्र्ये वमळणे महत्त्वाचे 

ठरते.  व्यक्तीने आपले स्वातंत्र्य उपभोर्ीत असताना इतरांच्या स्वातंत्र्यावर आिमण होणार 

नाही याचीही दक्षता घेतली पावहजे.  
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२.१.११ स्वातंत्र्य रक्षणाचे मागथ (Safeguards of Liberty)  

स्वातंत्र्या विवाय व्यक्ती संपूणथ व अर्थपूणथ जीवन जरू् िकत नाही.  प्रत्येक व्यक्तीसाठी 

स्वातंत्र्य हे मूलभूत मूल्य आहे.  त्यासाठी त्यांच्या संरक्षणासाठी राज्याने प्रभावी पावले 

उचलली पावहजेत.  व्यक्तीला स्वातंत्र्य उपभोर्ण्यास योलय पररवस्र्ती वनमाथण करणे ही 

राज्याची जबाबदारी असते.  व्यवक्तस्वातंत्र्याला संरक्षण देऊन राज्य ही जबाबदारी पार 

पाडते.  राज्यातील खालील घटकांद्वार ेस्वातंत्र्याचे संरक्षण होत असते.  

१)   स्वातंत्र्यावर पे्रम -  जेव्हा लोकांना त्यांच्या स्वातंत्र्यावर अवतिय प्रेम असेल तेव्हा 

स्वातंत्र्य सरुवक्षत राहू िकत.े  स्वातंत्र्यासाठी लोकांनी सतत आवण वनरतंर प्रयत्न 

करणे आवश्यक असते.  

२)   अनन्य  दक्षता - स्वातंत्र्याबाबत लोकांनी नेहमी दक्ष असले पावहजे.  आपण आपल्या 

स्वातंत्र्याच्या बाबतीत दक्ष रावहल्यास स्वातंत्र्याची हमी वमळू िकत.े तसेच 

स्वातंत्र्यासाठी लोकांनी लोकिाही ववचारांप्रती  बांधील असले पावहजे.  विवाय 

आपल्या स्वातंत्र्यावर कोणी आिमण केल्यास त्याच्या रक्षणासाठी दक्ष असणे 

आवश्यक आहे.  

३)  लोकिाही व्यवस्र्ा -  लोकिाही स्वरूपाच्या  िासन व्यवस्र्ेतच  लोकांच्या 

स्वातंत्र्याची जपणूक होत असते.  लोकिाही आवण स्वातंत्र्य एकमेकांना पूरक 

आहेत.  सवथ प्रकारचे अवधकार व स्वातंत्र्ये लोकिाहीच वमळतात.  नार्री, आवर्थक, 

राजकीय, वैयवक्तक स्वरूपाची स्वातंत्र्य नसतील तर आपण लोकिाहीची कल्पनाच 

करू िकत नाही.  ही स्वातंत्र्य अभावी लोकिाही अवस्तत्वात राहू िकत नाही.  

४)   सवाांना समान अशधकार -  स्वातंत्र्य सरुवक्षत राहण्यासाठी समाजात कोणत्याही 

व्यक्तीला वकंवा समूहाला वविेषावधकार वमळू नयेत.  जेव्हा सवाांना समान अवधकार 

प्रदान केले जातात आवण भेदभाव न करता प्रत्येकाला या अवधकारांची हमी वदली 

जाते तेव्हा स्वातंत्र्य अवस्तत्वात राहू िकते.  समाजातील काही वंवचत मार्ास 

घटकांच्या ववकासासाठी व त्यांना इतरांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी वविेषावधकार व 

सवलती देऊन न्याय व समता प्रस्र्ावपत केली जाते.  

४)  सत्ता शवभाजन आशण शनयंत्रण - स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी सते्तचे 

ववकें द्रीकरण करणे आवश्यक आहे.  सरकारचा अवधकार वविेषता त्याची अवधकारी 

िाखा अनेक संघटनांमध्ये ववभार्ली रे्ली पावहजे.  िासनाची सत्ता कायदेमंडळ, 

कायथकारी मंडळ व न्याय मंडळ या तीन िाखात ववभार्लेले असते.  त्यामळेु सते्तचे 

कें द्रीकरण होत नाही व सते्तचा दरुुपयोर् होऊ िकत नाही नार्ररकांच्या 

स्वातंत्र्यामध्ये राज्यकते सहजासहजी हस्तके्षप करू िकत नाहीत.  

५)   राज्यघटनेत मूलभूत हककांची नोंद -  राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांची नोंद 

असल्यामळेु लोकांना त्यांच्या स्वातंत्र्याची हमी वमळते.  िासन करते लोकांच्या 

स्वातंत्र्याला बाधा येईल असे वतथन करू िकत नाहीत.  स्वातंत्र्याला बाधा आली तर 

लोक न्यायालयाकडे दाद मारू् िकतात.  राज्यघटनेत  त तूद  असल्यामळेु लोकांना 

आपले हक्क, त्यांची व्याप्ती व त्यावर मयाथदा कोणत्या  इ. ची कल्पना येते.  
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६)  कायद्याचे राज्य -  जी राज्य कायद्याप्रमाणे चालते,  कायथकते अिा राज्यातच 

नार्ररकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण होते.  कायद्याचे राज्य म्हणजे िासन कारभार 

घटनेतील तरतदुीप्रमाणे चालतो.  प्रत्येकाला घटनेतील वनयमाप्रमाणे वार्ावे लार्ते.  

  कायद्याच्या राज्यात मळेु नार्ररकांना समान संरक्षण, कायद्यापढेु समान वार्णूक व 

समान संधी वमळते.  कोणीही व्यवक्तस्वातंत्र्याचे उल्लंघन करू िकत 

नाही.  कायद्याच्या राज्यात व्यवक्तस्वातंत्र्याचा संकोच झाल्यास व्यक्ती न्यायालयाकडे 

दाद मारू् िकते.  

७)   स्वतंत्र न्याय व्यवस्र्ा - स्वतंत्र  व वन:पक्षपाती न्याय व्यवस्र्ा असेल तरच व्यक्ती 

स्वातंत्र्य सरुवक्षत राहू िकते.  लोकांच्या हक्क, स्वातंत्र्याची पायमल्ली झाल्यास 

लोक न्यायालयाकडे दाद मार्तात.  स्वतंत्र न्याय व्यवस्र्ा असल्याने न्यायाधीि 

लोकांना वन:पक्षपातीपणे  न्याय देऊन त्यांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करतात.  कायथकारी 

मंडळ व कायदे मंडळ यांच्या दबावापासून मकु्त  न्यायव्यवस्र्ा म्हणजेच स्वतंत्र व 

वन:पक्षपाती न्याययंत्रणा होय.  

८)   स्वतंत्र वृत्तपत्र -  वतृ्तपत्र,  दूरदिथन, रवेडओ  इ.  प्रसारमाध्यमे लोकांच्या स्वातंत्र्याची 

रक्षक म्हणून कायथ करतात.  स्वातंत्र्याचा भंर्,  र्ळचेपी, िासनाची दडपिाही 

इ.  वाचा फोडून लोकमत जार्तृ करण्याचे कायथ प्रसार माध्यमे करतात.  यासाठी 

स्वतंत्र बाण्याची व वनभीड वृत्तीची वतृ्तपते्र आवश्यक आहेत.  

९)   समता -  स्वातंत्र्याची दसुरी बाजू म्हणजे समता होय.  राज्यात जात, धमथ, वंि, वलंर् 

इ.  आधारावर कोणताही भेदभाव असता कामा नये.  सवथ नार्ररकांना समान 

वार्णूक,  समान संधी,  समान कायदा असेल तरच प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य सरुवक्षत 

राहते व प्रत्येकाला स्वातंत्र्याचा उपभोर् घेता येतो.  

१०)  आशर्थक शववंचनांपासून मुक्तता-  भूक,  दाररद्र्य, बेकारी, आवर्थक ववषमता इत्यादी 

प्रकारच्या आवर्थक वववंचनेतून नार्ररक मकु्त असतील तरच ते स्वातंत्र्याचा उपभोर् 

घेऊ िकतात.  यासाठी आवश्यक पररवस्र्ती वनमाथण करणे हे िासनाचे काम आहे.  

११)   घटनात्मक उपायांचा अशधकार- व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर िासनाने, संस्र्ेने वकंवा 

अन्य व्यक्तीने आिमण केल्यास त्याववरुद् दाद मार्ण्याचा हक्क व्यक्तीला असणे 

आवश्यक आहे.  त्यासाठी राज्यघटनेत तरतूद केलेली असते.  या तरतदुींची मदत 

घेऊन व्यक्ती न्यायालयाकडे दाद मारू् िकते.  न्यायालय हक्कभंर् करणाऱ्या ववरुद् 

आदेि देऊन व्यवक्तस्वातंत्र्याचे रक्षण होण्यास मदत करते.  भारतीय राज्यघटनेच्या 

कलम ३२  मध्ये  घटनात्मक उपाययोजनेच्या  या अवधकाराची तरतूद करण्यात 

आली आहे.  

२.१.१२  सारांि -  

 प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य वप्रय आहे आवण ते कायम अबावधत राहावे यासाठी प्रत्येकाचे 

प्रयत्न चालू असतात.  लोकिाही राजकीय व्यवस्र्ेत लोकांचे स्वातंत्र्य वटकून राहवे  व 

त्याची संरक्षण व्हावे  ही त्या देिातील िासनाची व लोकांचे महत्त्वाचे कायथ आहे.  राज्याने 
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केलेल्या तरतदुींमळेु व वर नमूद केलेल्या सवथ घटकांमळेु लोकांचे स्वातंत्र्य सरुवक्षत राहण्यास 

मदत होते.  

 २.१.१३ स्वातंत्र्य आशण कायदा- सबंंध 

 कायदा आवण स्वातंत्र्य हे परस्परपूरक आहते वकंवा नाहीत असा प्रश्न नेहमीच उद्भवतो. 

कायद्यामळेु स्वातंत्र्याचा संकोच होतो असे व्यक्ती स्वातंत्र्यवादी म्हणतात.  कायदा आवण 

िासन दोन्ही नष्ट करावेत असे अराजकवादी म्हणतात.  स्वातंत्र्याचा उपभोर् कायद्याच्या 

अभावातच घेता येतो असे म्हणणार ेही स्वातंत्र्यवादी आहेत.  याउलट कायद्यामळेु व्यक्तीचे 

स्वातंत्र्य वटकत,े  कायदे स्वातंत्र्याला पूरक आहेत,  कायदे विवाय सावथभौमत्वाचा 

आववष्कार घडत नसतो, कायदे विवाय स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार असेही काही िास्त्रज्ञ 

म्हणतात.  

आपणास असे स्पष्ट करून सांर्ता येईल की,  राज्यवनवमथतीच्या अर्ोदर व्यक्तीला स्वातंत्र्य 

नव्हते.  तो एक प्रकारचा स्वैराचार होता.  त्यावेळी सामर्थयथवान लोक दबुथलांचे अपहरण करीत 

होते.  कायद्याच्या वनवमथतीमळेु असेच स्वैराचारी व अत्याचारी स्वातंत्र्य नष्ट होते पण त्यामळेु 

समाजातील सवथ व्यक्तींना न्याय वमळतो ही र्ोष्ट नाकारता येत नाही.  कायद्यामळेु वाईट प्रवतृ्ती 

व स्वैराचार नष्ट होऊन  समाज वहताचे रक्षण होते.  उदा.  बाल वववाह पद्ती, 

र्लुामवर्री,  अस्पशृ्यता वाद, वेठ वबर्ारी इ.  कायद्याने नष्ट केल्या.  त्यामळेु स्वातंत्र्याचा 

संकोच झाला नाही उलट स्वातंत्र्याचा उपभोर् घेण्यास सवाांना समान संधी वमळाली.  कायदे 

पालन केल्याने स्वातंत्र्याचा उपभोर् घेता येतो.  कायदे पालन हेच खर ेस्वातंत्र्य आहे असे 

रुसो म्हणतो. कारण कायदा केवळ आज्ञा करीत नाही ही तर कायदा व्यक्तीला योलय मार्थदिथन 

करतो.  र्ोडक्यात असे म्हणता येईल की कायदा हाच खऱ्या अर्ाथने स्वातंत्र्याचा वनमाथता 

तसेच संरक्षण कताथ आहे.  

 परतं ुयाचा अर्थ बहुमताच्या जोरावर वाटेल तसा कायदा करणे म्हणजे स्वातंत्र्याची संरक्षण 

करणे नव्हे.  सवुणथ वनयंत्रण कायद्याने भारतीय लोकांच्या स्वातंत्र्याचा वनवित संकोच 

झाला.  ज्यावेळी सरकार जबाबदारीने वार्ते,  ववरोधी पक्ष प्रबळ असतो,  िासनाववषयी लोक 

जार्रूक असतात,  त्यावेळी नार्ररकांना सरकारवर टीका करण्याचा पूणथपणे अवधकार 

वमळतो.  ज्यावेळी वतृ्तपत्र स्वातंत्र्य वनयंवत्रत नसते,  न्यायालय वनरपेक्ष व स्वतंत्रपणे काम 

करतात त्यावेळी स्वातंत्र्य आवण कायदा हे परस्पर पूरक असतात.  

सारांि रूपाने असे दिथववता येईल की आपण स्वतःच्या दृवष्टकोनातून कायद्याचा ववचार 

करतो तेव्हा त्याला स्वातंत्र्य असे म्हणतात व दसुऱ्याच्या वतथणकुीचा ववचार करतो तेव्हा 

त्याला कायदा असे म्हणतात.  जास्त स्वातंत्र्य अराजकता वनमाथण करते तसेच जास्त कायदे 

हुकूमिाही वनमाथण करतात.  म्हणून कायद्याचा व स्वातंत्र्याचा अवतरके 

हा  अराजकतेला  आव्हान करतो.  

कायद्या विवाय स्वातंत्र्याला अर्थ नाही नाही व स्वातंत्र्याचा उपभोर् कायद्या विवाय िक्य 

नाही.  व्यक्तीचे स्वातंत्र्य कोणते आवण तेच का  ह्याची वनविती  कायद्याद्वारचे होते.  तसेच 

कोणते कायदे योलय व अयोलय हे व्यक्तीला वदलेल्या स्वातंत्र्यावरच अवलंबून आहे.  एकूण 

कायदा आवण स्वातंत्र्य हे परस्पर ववरोधी नाहीत त्या परस्पर परुक अिा संज्ञा आहेत.  
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२.२ समता (Equality) 

प्रस्तावना 

 मध्ययरु्ीन काळात स्वातंत्र्य आवण समता या दोन्ही संकल्पनांचा अभाव होता.  त्यावेळी 

राजेिाहीचे वनरकुंि िासन होते.  जन्मत:च  काही लोक शे्रष्ठ समजले जात होते आवण जन्म 

शे्रष्ठत्वा मळेुच त्यांना वविेषावधकार वमळत होते.  परतं ु १७८९  च्या फ्रें च राज्यिांतीने 

स्वातंत्र्य, समता आवण बंधुता या तीन तत्त्वांना जन्म वदला. १९१७ साली  रवियन 

राज्यिांती झाली व आवर्थक ववषमतेचा अंत झाला.  राजकीय व सामावजक के्षत्रात समता 

प्रस्र्ावपत करण्यात आली. १७७६  या अमेररकन स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात ‘ सवथ लोक 

समान आहेत’  या तत्त्वाचा परुस्कार करण्यात आला.  भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात 

‘समता’  या तत्त्वाचा परुस्कार करण्यात आला  आहे.  आज समता या तत्त्वाचा परुस्कार एक 

राजकीय  ध्येय म्हणून होऊ लार्ला आहे.  

समतेची व्याख्या 

“ समता म्हणजे मानव वनवमथत ववषमता आवण भेदाभेद नष्ट करून सवाांना समान संधी आवण 

वार्णूक देणे होय.” 

२.२.१ समतेचा अर्थ- 

सवथसाधारणपणे समता म्हणजे सारखेपणा वकंवा समान वार्णूक असा अर्थ दैनंवदन जीवनात 

घेतला जातो.  परतं ुअसा मयाथवदत अर्थ घेऊन चालणार नाही.  कारण प्रत्यक्ष पररवस्र्तीचा 

ववचार केला तर असे वदसून येते की मानवी समाज जीवनात नैसवर्थक समतेपेक्षा 

ववषमताच  जास्त आढळून येते. उंची, वणथ, बौवद्क पातळी इत्यादी बाबतीत व्यक्ती व्यक्तीत 

ववषमताच  जास्त आढळत.े  मूलभूत स्वरूपाची नैसवर्थक ववषमता वदसून येत असली तरी 

अनेक बाबतीत सामावजक, आवर्थक,  राजकीय स्वरूपाची मानव वनवमथत ववषमता अवधक 

आहे.  अिी ववषमता नष्ट व्हावी या दृष्टीने कायदे करण्यात आले, रूढी ववरुद् चळवळी 

करण्यात आल्या.  सवथ नार्ररक समान आहेत या तत्त्वाचा पुरस्कार करण्यात आला.  

समता म्हणजे मानव वनवमथत ववषमता नष्ट करणे होय.  राजकीय सामावजक, आवर्थक अिा 

ववववध के्षत्रातील ववषमता कष्ट करून सवाांना समान वार्णूक देणे,  ववकासाची संधी देणे 

म्हणजे समता होय.  समता प्रस्र्ावपत करण्याकररता प्रर्मतः सवथ प्रकारच्या वविेष सवलती 

नष्ट कराव्या लार्तात.  सामावजक आवण राजकीय ववषमतेचे वनबांध कोणालाही जाचक होऊ 

नयेत अिा दृष्टीने जन्म, संपत्ती, जात धमथ,  वणथ  या बाबी लक्षात न घेता सवाांना समान संधी 

वमळणे यालाच समता म्हणता येईल.  

२.२.२ समते शवषयी  प्रा. लास्की  यांचा दृशष्टकोन- 

 प्रा. लास्की  यांच्या मते समता ही मलुत:  समतलन प्रविया आहे.  समता म्हणजे सवाांना 

समान पातळीवर आणण्याची प्रविया आहे.  समाजात जोपयांत व्यक्तीला वविेष अवधकार 

वमळत राहतील तोपयांत समता प्रस्र्ावपत होणार नाही.  यासाठी जन्म,, जात, भाषा, संपत्ती, 

वणथ,  वंि यांच्या आधार े समाजातील व्यक्तीला वविेषावधकार वदले जातात ते नष्ट करणे 
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आवश्यक आहे म्हणजे समाजातील व्यक्तींना ववषम पणे न वार्वता समतेने वार्वणे म्हणजे 

समता होय.  

२.२.३  समतेचे स्वरूप / वैशिष््टये 

१)   सकारात्मक स्वरूप -  मानवी जीवन उत्तम रीतीने जर्ण्यासाठी ज्या र्ोष्टी आवश्यक 

असतात, ज्यांच्या विवाय व्यक्ती आपल्या अंर्ी असलेल्या सपु्त, 

नैसवर्थक   पात्रतांचा  ववकास करून  घेऊ िकत नाही  अिा सवथ र्ोष्टी समतेच्या 

तत्त्वावर सवाांना प्राप्त झाल्या पावहजेत.  यासाठी सवाांना समान संधी प्राप्त झाली 

पावहजे.  उदा.  आपल्या नैवतक, अध्यावत्मक व बौवध्दक ववकासासाठी सवाांना समान 

संधी असावी.  

२)   नकारात्मक स्वरूप -  कोणावरही अवास्तव आवण रै्रवाजवी बंधने नसणे म्हणजेच 

धमथ, जात, वंि, वणथ,  भाषा, वलरं्, वनवासस्र्ान इत्यादींच्या आधारावर कोणावर बंधने 

नसणे व सवाांना समान संधी, समान स्वातंत्र्य आवण अवधकार असणे ही समतेचे 

नकारात्मक स्वरूप आहे.  माणसा माणसात  स्त्री-परुुषात अवास्तव भेदभाव करून 

संधी वहरावून घेऊ नये.  यासाठी राज्य घटनेतून संरक्षण वदले 

जाते.  उदा.  भारतातील आरक्षणाची तरतूद,  अमेररकेतील उपचारात्मक भेदभावाची 

कल्पना.  

३)   अमूतथ कल्पना-  समता ही अमूतथ स्वरूपाची संकल्पना मानली जाते.  वास्तववक 

दृष््टया संपूणथ समता प्रस्र्ावपत करणे अिक्यच मानले जात.े  नैसवर्थक दृवष्टकोनातून 

पावहले तर मानवा मानवात ववषमता आढळते.  परतं ु काही प्रमाणात ही मूलभूत 

स्वरूपात नैसवर्थक ववषमता असली तरी अनेक बाबतीत ही मानव वनवमथत 

असते.  समता म्हणजे सवथच बाबतीत सारखेपणा वनमाथण करणे नव्हे तर मानव वनवमथत 

ववषमता नष्ट करणे होय.  

४)   शविेषाशधकारांचा अभाव -  प्रा.   लस्कींच्या मते समाजात जोपयांत वविेषावधकार 

वमळत राहतील तोपयांत समता प्रस्र्ावपत होणार नाही.  समता प्रस्र्ावपत होण्यासाठी 

वविेषावधकार नष्ट करणे आवश्यक ठरते.  यासाठी सवथ प्रकारच्या वविेष सवलती नष्ट 

कराव्या लार्तात.  जन्म, जात, वंि  इ.  कारणांवरून  भेदाभेद होत असेल तर तो रद्द 

करून सवाांना समान हक्काची प्राप्ती करून द्यावी लार्ते.  र्णु व पात्रता यानसुार दजाथ  

व अवधकार वमळाला पावहजे.  सामावजक व राजकीय ववषमतेचे वनबांध कोणालाही 

जाचक होऊ नयेत अिा दृष्टीने जन्म, संपत्ती, जात, धमथ, वणथ  हे लक्षात न घेता सवाांना 

समान संधी वमळणे यालाच समता म्हणता येईल.  र्ोडक्यात समता म्हणज े

वविेषावधकारांचा अभाव होय.  

५)   व्यशक्तगत शवकासासाठी आवश्यक -  समते  मळेु प्रत्येक नार्ररकाला आपल्या 

व्यवक्तमत्वाचा ववकास करण्याची समान संधी प्राप्त होते.  मानव वनवमथत  भेदाभेद नष्ट 

होतात.  कोणालाही वविेषावधकार वमळत नाहीत.  कायद्यासमोर प्रत्येक व्यक्तीला 

समान मानले जाते.  सवथ नार्ररकांसाठी एकच कायदा असतो.  त्यामळेुच खऱ्या 
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अर्ाथने समता प्रस्र्ावपत होते.  राज्यातील सवथ नार्ररकांना ववकासाची समान संधी 

उपलब्ध होईल अिी पररवस्र्ती राज्याला वनमाथण करावी लार्ते.  

 २.२.४ सारांि 

अिाप्रकार ेसमतेचा अर्थ व स्वरूप स्पष्ट करता येईल.  व्यक्ती ववकासाच्या दृष्टीने समतेचा 

अवधकार महत्त्वाचा ठरतो.  समाजातील सवथ नार्ररक समान असून त्यांना समान वार्णूक व 

समान उत्पन्न वमळण्याचा हक्क आहे.  समता म्हणजे वविेषावधकारांचा अभाव होय.  समता 

म्हणजे सारखेपणा नसून मानववनवमथत ववषमता नष्ट करणे होय.  राज्यात समता प्रस्र्ावपत 

झाल्याविवाय नार्ररकांना स्वातंत्र्य उपभोर्ता येत नाही.  यासाठी राज्यातील प्रत्येक 

नार्ररकाला ववकास साधण्याची समान संधी वमळाली पावहजे .  

२.२.५ समतेचे आयाम 

१)   औपचाररक समता -  

 औपचाररक समता ही कायद्यासमोर समानता या तत्त्वातून उदयास आली.  ही 

अवतिय प्रार्वमक स्वरूपाची संकल्पना आहे.  भेदभावाचा अभाव म्हणजे समता 

होय.  ही समता  मूलभूत समता तत्व लारू् करण्यावर ववश्वास ठेवते.  यानसुार सवथ 

व्यक्ती कायद्यानसुार समान आहेत.  सवथ व्यक्तींना एक मताचा अवधकार 

असतो.  प्रत्येकाची समान दखल घेतली जात े व ववविष्ट समूहाला 

स्वायत्ततेला,  वविेष सवलती ना ही समता मान्यता देत नाही.  या समतेनसुार 

कोणालाही पूणथपणे वर्ळले जात नाही. का समतेच्या परुस्कत्याांच्या मते समतेचा अर्थ 

जर भेदभावाचे  वनराकरण असेल तर समतेच्या नावाखाली भूतकाळातील भेद 

भावांच्या आधार ेववविष्ट समूहाला वविेष अवधकार देणे हे तकथ संर्त आहे की नाही हा 

प्रश्न उभा राहतो.  

 अवभजात उदारमतवादी हे या समतेचे समर्थक होते.  या समते ची मार्णी मखु्यतः 

व्यापारी, भांडवलदार वर्ाथकडून केली जाते.  त्यांच्या मते एका व्यक्तीला अन्य 

व्यक्तींसाठी त्या करायला लावणे वकंवा कर भरावा लार्णे हे समता तत्त्वाच्या ववरोधी 

आहे.  तसेच औपचाररक समतेची समर्थक सकारात्मक कारवाईला ववरोध 

करतात.  त्यांच्यामध्ये समतेचा वसद्ांत केवळ संधीची समानता या स्तरावर लारू् 

होऊ िकतो.  परतं ुसकारात्मक कृतीद्वार ेसमाजात समता प्रस्र्ावपत करण्याचा उद्देि 

हा ववनािकारी आहे.  तसेच सकारात्मक कारवाई ही सामावजक वस्र्रता व प्रर्तीचे 

मूळ असणाऱ्या मानवी प्रवतष्ठा, अवधसत्ता, योलयता, उत्कृष्टता यांना तत्वतः ववरोध 

करणारी आहे.  सकारात्मक कृती करणे हे प्रवियात्मक अन्यायाच्या ववरुद् आहे व 

ही कृती व्यक्तीच्या तलुनेच्या तकथ संर्त आधाराला ववरोध करते.  म्हणजे अस्पशृ्य 

जातींवर जनु्या वपढीकडून जे अन्याय अत्याचार झाले त्याची विक्षा वतथमान  कालीन 

सवणथ जातीना देणे अन्यायकारक आहे.  

  औपचाररक समतेच्या परुस्कात्याांच्या मते प्रत्येक व्यक्तीला आरक्षण वकंवा सवलत 

वदली जाते ती व्यवक्तर्त आधारावर नव्हे तर भूतकाळात िोषण झालेल्या एक वंवचत 

समूह म्हणून त्यांना सवलत वदली जाते.  परतं ुअस्पशृ्य वर्ाथतील एखादा  व्यक्ती हा 
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अनकूुल पररवस्र्तीत जीवन जर्त असेल व श्रीमंत असेल तरी त्याला सवलत वदली 

जाते.  समूहाच्या आधारावर त्या व्यक्तीला आहे आरक्षण वमळते.  त्यामळेु आरक्षणाचा 

फायदा वंवचत समूहाला वमळत नाही तर त्या समाजातील पढुारलेल्या व्यक्तींना होतो 

असा आके्षप यावर घेतला जातो.  

२)   सारलक्षी  समता - 

  याचा अर्थ असा होतो की व्यक्तीला उत्तम प्रकार े जर्ण्यासाठी तसेच स्वतःच्या 

व्यवक्तमत्त्वाचा ववकास करण्यासाठी जावे र्ोष्टींची आवश्यकता असत े त्या सवाांना 

समान प्रमाणात प्राप्त झाल्या पावहजेत.  यामध्ये समस्या अिी आहे की की ज्यांना 

जात, वंि, वलंर् याआधार े भेदभावाची वार्णूक वदलेली असते त्यांना आपल्या 

व्यवक्तमत्वाचा ववकास साध्य करायचा आहे तर त्यांना वविेष संधी प्राप्त करून वदली 

पावहजे.  

 समानांना समान व असमानांनाही समान वार्णूक देणे म्हणजे समता होय.  या आधार 

सकारात्मक भेदभावाचे तत्व ह ेसमानतेच्या तत्त्वाला धरून असते.  यामळेु वंवचतांना 

ही संधी वदली पावहजे यावर ववश्वास ठेवता येतो.  

  सार लक्षी समतेच्या समर्थकांच्या मध्ये भूतकाळात अस्पशृ्य जातींना व वस्त्रयांना जी 

अन्यायकारक वार्णूक वदली त्याची भरपाई म्हणून त्यांना संधी व सवथ के्षत्रात आरक्षण 

वदले पावहजे.  यातून समता प्रस्र्ावपत होण्यास मदत पावहजे.  भेदभाव वववेकावधष्टीत 

असावा व त्याचे फायदे व वंवचत समूहाला वमळाले पावहजेत.  

२.२.६ समतेचे प्रकार (Types of Equality) 

प्रस्तावना 

समता म्हणजे मानववनवमथत ववषमता नष्ट करणे होय.  राजकीय, आवर्थक, सामावजक अिा 

ववववध के्षत्रातील ववषमता नष्ट करून सवाांना समान वार्णूक देणे, ववकासाची सवाांना समान 

संधी देणे म्हणजे समता होय.  व्यक्तीच्या सवाांर्ीण ववकासासाठी मानव वनवमथती व ववषमता 

कमी करून व्यक्तीला समान संधी देण्याची आवश्यकता असते.  

 समतेचे प्रकार 

१)   नागरी समता 

  नार्री समतेला  वैधावनक समता असेही म्हणतात.  कायद्यासमोर सवथ व्यक्तींना समान 

मानणे म्हणजे वैधावनक समता होय. सवथ व्यक्तींना समान हक्क आवण स्वातंत्र्य 

वमळाले पावहजे,  सवथ व्यक्तींचा कायद्याच्या दृष्टीने दजाथ एकच असला 

पावहजे.  सवाांसाठी एकच कायदा आवण िासन व्यवस्र्ेकडून समान संरक्षण वमळाले 

पावहजे म्हणजे नार्री समता प्रस्र्ावपत होऊ िकते.  कायद्याद्वार े मानव वनवमथती 

ववषमता नष्ट करून नार्री समता प्रस्र्ावपत करता येते.  राज्यात िांतता सवु्यवस्र्ा 

व  स्र्ैयथ वनमाथण करण्यासाठी नार्री समता प्रस्र्ावपत करणे आवश्यक 

असते.  श्रीमंत-र्रीब,  भूमी धारक- भूवमहीन,  स्त्री-परुुष, साक्षर वनरक्षर या कोणत्याही 
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आधार ेनार्ररकात भेदभाव न करता सवाांना समान  राजकीय अवधकार देणे हे नार्री 

समाजाचे लक्षण आहे.  लोकिाही स्वातंत्र्य आवण समता या दोन्ही अत्यावश्यक 

असतात.  नार्री स्वातंत्र्य प्राप्त झाली तरच समता प्रस्र्ावपत करणे िक्य होते.  

२)   नैसशगथक समता 

 समाजातील सवथ व्यक्ती वनसर्थत:च समान आहेत असे समजणे म्हणजेच नैसवर्थक 

समता होय.  नैसवर्थक समते बाबत ववचार मांडणाऱ्या ववचारवंतांच्या मते मानवी 

समाजात वनसर्थतःच  असमानता असत.े  याउलट जॉब्स, लॉक,  रुसो या सामावजक 

करार वसद्ांत वाद्यानी  मानव वनसर्थत:च  समान आहे असे स्पष्ट केले आहे.  जॉन 

लॉक यांनी नैसवर्थक समतेचा परुस्कार केला.   लॉकच्या मते वनसर्थत:च लोक समान 

असतात परतं ु मानववनवमथत  भेदभावांमळेु ववषमता वनमाथण होते. धमथ, वणथ, भाषा, 

जातीव्यवस्र्ा यामळेु समाजात भेद वनमाथण झाले.  तेव्हा समाजात वनमाथण 

झालेली  कृवत्रम ववषमता नष्ट करून नैसवर्थक समता प्रस्र्ावपत करणे महत्त्वाचे आहे.  

३)  सामाशजक समता- 

  सामावजक समता म्हणजे समाजातील सवथ व्यक्तींना समान दजाथ, समान प्रवतष्ठा देणे 

होय.  समाजातील सवथ व्यक्तींचा दजाथ समान असावा,  केवळ जन्मावरून उच्च नीच 

असा भेदभाव केला जाऊ नये म्हणजे सामावजक समता साध्य होऊ िकते.  धमथ, 

जात, वंि, वलंर्, पंर्, वास्तव्य यावरून व्यक्ती व्यक्ती मध्ये भेदभाव न करता सवाांना 

ववकासाची समान संधी देणे, समान दजाथ देणे म्हणजे सामावजक समता होय. आज 

२०  व्या ितकात सवथच देिात सामावजक ववषमता कमी करून समता प्रस्र्ावपत 

करण्याच्या वदिेने  प्रयत्न सरुू आहेत.  अमेररकेत  वणथद्वेष व र्लुामवर्री नष्ट 

करणे,  भारतातील अस्पशृ्यता वनमूथलनाचे कायथ ही सामावजक समतेसाठी 

आहेत.  सामावजक  समतेमळेु राष्रीय ऐक्य दृढ होते.  सामावजक समता वनमाथण 

करण्यासाठी कायद्याबरोबरच समाजाचे मानवसक पररवतथन आवश्यक 

आहे.  समाजातील व्यक्तींनी परस्परांचा दजाथ जोपासला तरच समता प्रस्र्ावपत होऊ 

िकेल.  

४)   आशर्थक समता- 

  आवर्थक ववषमतेमळेु समाजात परस्पर वहत ववरोधी वर्थ वनमाथण होऊन अिांतता 

माजते.  यासाठी आवर्थक समता असली पावहजे.  समाजातील प्रत्येक 

व्यक्तीला  आपल्या जीवनावश्यक र्रजा भार्वण्यासाठी समान संधी व योलय 

पररवस्र्ती उपलब्ध करून देणे म्हणजे आवर्थक समता होय.  प्रा.  लस्कीं च्या मत े सवथ 

व्यक्तींना त्यांच्या जीवनावश्यक प्रार्वमक र्रजा पूणथ होईपयांत आवर्थक समता असणे 

आवश्यक आहे.  व्यक्तीला आपल्या कतृथत्वावर अवधक वेतन वमळववण्याचा अवधकार 

आहे पण त्याचे हे वेतन त्याच्या कायाथच्या सामावजक उपयकु्ततेवर अवलंबून 

राहील.  आवर्थक ववषमतेमळेु आवर्थक िोषण होऊन समाजाचा समतोल 

वबघडतो.  संपत्तीचे कें द्रीकरण मूठभर श्रीमंत भांडवलदार वर्ाांकडे होऊन समाजाचा 

समतोल वबघडतो.  माक्सथच्या मत े समाजात सामान्य मजरुांच्या वकमान प्रार्वमक 
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र्रजा भार्त नसतील तर त्यांना राजकीय व सामावजक स्वातंत्र्य देऊन उपयोर् 

होणार नाही हे स्पष्ट केल.े  संपत्तीच्या कें द्रीकरणाला आळा व आवर्थक िोषण र्ांबवून 

प्रत्येक व्यक्तीला प्रार्वमक वकमान र्रजांची पूतथता करता यावी अिी पररवस्र्ती व 

संधी उपलब्ध करून देणे म्हणजे आवर्थक समता होय.  

५)   राजकीय समता- 

  राजकीय समता म्हणजे देिातील प्रत्येक नार्ररकाला राज्यकारभारात सहभार्ी 

होण्याची समान संधी उपलब्ध करून देणे होय.  देवा सवथ नार्ररकांना समान राजकीय 

हक्क व राज्य व्यवस्र्ेत भार् घेण्याची समान संधी वमळते तेव्हा  अिी समता 

प्रस्र्ावपत होते.  आधवुनक लोकिाही राजकीय स्वातंत्र्यावर आधारलेली 

आहे.  मतदानाचा हक्क, वनवडणूक लढववण्याचा हक्क,  िासकीय धोरणावर 

कायाथवर टीका करण्याचा हक्क असे  राजकीय हक्क नार्ररकांना उपभोक्ता यावेत 

म्हणून त्यांना समान दजाथ व समान संधी देणे आवश्यक असते.  राजकीय समता 

प्रस्र्ावपत करण्यासाठी समतेची वार्णूक देणे आवश्यक असते. उदा.  नार्ररकांना 

मतदानाचा अवधकार देत असताना धमथ,, जात वंि, वणथ, व्यवसाय, वास्तव्य असा 

कोणताही भेद ववचारात घेऊ नये.  विवटि राजवटीत भारतीयांना अत्यंत मयाथवदत 

स्वरूपाचे राजकीय हक्क होते.  म्हणून तेव्हा राजकीय समता नव्हती.  आज भारतीय 

संववधानाने सवथ नार्ररकांना समतेची हमी वदलेली आहे.  अठरा वषथ पूणथ असलेल्या 

प्रोड नार्ररकांना मतदानाचा व इतर अवधकार वदले आहेत.  आज बहुतेक लोकिाही 

राष्रात नार्ररकांना प्रौढ मतावधकार वदला आहे.  

६)   कायदेिीर समता 

  कायदेिीर समता म्हणजे कायद्याअंतर्थत प्रत्येक व्यक्तीला समान वार्णूक वदली 

जाते.  प्रत्येक व्यक्तीला त्याची जात, धमथ, वलंर् व इतर कोणत्याही बाबतीत भेदभाव 

न करता कायद्याअंतर्थत समान संरक्षण प्रदान केले जाते.  कायद्यापढेु प्रत्येक व्यक्तीला 

वतच्या अवधकार व स्वातंत्र्याचे संरक्षण वमळते.  कायदेिीर समतेचा अंमल वेर्वेर्ळ्या 

देिात वभन्न स्वरूपाचा आहे.  काही देिात प्राचीन परपंरांमळेु तर काही देिात 

असवहष्णूते मळेु कायदेिीर समतेला ववरोध होत आला आहे.  

 २.२.७ सारांि 

वरील प्रमाणे समतेचे  महत्त्वाचे  प्रकार स्पष्ट करता येतात.  समते  मळेु प्रत्येक नार्ररकाला 

आपल्या व्यवक्तमत्वाचा ववकास करण्याची समान संधी वमळते. वतला कोणत्याही एका 

प्रकारची समता नाकारली तरी त्याचा पररणाम इतर प्रकारच्या समतेवर होत असतो.  त्यामळेु 

िासन संस्र्ा व्यक्तीच्या सवथ प्रकारची समता वनमाथण करून ववकास घडवून आणण्याचे कायथ 

करते.  

२.२.८  स्वातंत्र्य आशण समता सबंंध 

 स्वातंत्र्य आवण समता हे लोकिाहीचे दोन्हीही  आधारभूत घटक आहेत.  व्यक्ती 

ववकासासाठी ही दोन्ही मलु्ये  आवश्यक ठरतात.  स्वातंत्र्य आवण समता यातील संबंध 

अभ्यासताना दोन प्रकारचे दृवष्टकोन ववचारात घेणे आवश्यक ठरते.  स्वातंत्र्य आवण समता 
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या दोन्ही परस्परपूरक तसेच परस्पर ववरोधी संकल्पना आहेत असा प्रश्न उद्भवतो.  हे दोन्ही 

दृवष्टकोन ववचारात घेऊन आपण स्वातंत्र्य आवण समता यातील ववचारात घेऊ.  

 स्वातंत्र्य आवण समता परस्पर ववरोधी - लॉडथ ॲक्टन आवण दी टॉकव्हील या ववचारवंतांनी 

स्वातंत्र्य आवण समता या संकल्पना परस्परववरोधी आहेत असे म्हटले आह.े  त्यांच्या मते ‘ 

समता वनमाथण केली तर स्वातंत्र्याचा संकोच होतो,  समतेची इच्छा धरली असता स्वातंत्र्याची 

आिा फोल ठरते.  स्वातंत्र्याची अपेक्षा करून स्वातंत्र्य सरुवक्षत ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर 

समता संपषु्टात येते आवण समता प्रस्र्ावपत करण्याचा प्रयत्न केला त्या स्वातंत्र्यावर मयाथदा 

येतात.  त्यामळेु  स्वातंत्र्य व समता आहे या दोन्ही र्ोष्टी परस्परववरोधी वाटतात. लॉडथ 

ॲक्टन आवण दी टॉकव्हील यांनी मांडलेला  वनष्कषथ फारसा अर्थपूणथ वाटत नाही  कारण 

स्वातंत्र्य आवण समता यातून ही अमूतथ आहेत.  त्या प्रत्यक्षात येण्यासाठी राज्याने प्रयत्न 

करणे आवश्यक आहेत.  व्यक्ती आवण राज्य यांचा परस्पर संबंधातून आवण सहकायाथतून 

स्वातंत्र्य आवण समता यांची वनवमथती होते.  

 २.२.९ स्वातंत्र्य व समता परस्परपूरक 

 व्यक्ती स्वातंत्र्य आवण समता या दोन्ही र्ोष्टी परस्पर पूरक आहेत.  व्यक्तीला स्वातंत्र्य 

उपभोर्ण्यासाठी  समतेची र्रज असते.  समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला  जेव्हा समानतेची 

वार्णूक वमळते  आवण ववकासाची समान संधी वमळते तेव्हा त्या समाजात समता आवण 

स्वातंत्र्य परस्परांना पूरक ठरलेली वदसतात.  स्वातंत्र्यामळेु समता प्रस्र्ावपत होते आवण 

समते मळेु व्यक्तीला स्वातंत्र्य उपभोर्ता येते.  स्वातंत्र्य आवण समता या दोन्ही र्ोष्टीत एक 

प्रकारचे संतलुन असते. समतलेा  जास्त महत्त्व वदले तर स्वातंत्र्याचा संकोच होतो तसेच 

स्वातंत्र्य मयाथ वदत वदले तर समता संपषु्टात येते.  तेव्हा स्वातंत्र्य आवण समता यात योलय 

प्रकार े संतलुन असणे आवश्यक आहे.  स्वातंत्र्य आवण समता या परस्पर पूरक असतील 

तरच व्यवक्तववकास आवण समाज ववकास घडून येतो.  

समतेमळेु  स्वातंत्र्य कधीही नष्ट होत नाही.  उलट स्वातंत्र्य सरुवक्षत ठेवण्यासाठी समता 

उपयकु्त ठरते.  ववषमता नष्ट करून समता प्रस्र्ावपत केली तर स्वातंत्र्य वटकून राहते.  समत े

विवाय स्वातंत्र्य वनरर्थक बनते. उदा. आवर्थक समतेमळेु आवर्थक स्वातंत्र्य सरुवक्षत बनत े

परतं ु आवर्थक ववषमता असेल तर नार्ररकांना ववकासाची संधी वमळत नाही.  आवर्थक 

ववषमता असेल तर राजकीय व सामावजक समता याना काही अर्थ उरत नाही.  लोकिाही 

राज्यात राजकीय आवण सामावजक समतेचे बरोबर आवर्थक समता प्रस्र्ावपत करावी 

लार्ते.  आवर्थक समते विवाय  लोकिाही वस्र्र व यिस्वी होऊ िकत नाही.  

२.२.१०  सारांि 

 एकंदरीत समता आवण स्वातंत्र्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे म्हटले तर वावरे् 

ठरणार.  नाही समता असेल तरच स्वातंत्र्य सरुवक्षत राहते.  स्वातंत्र्य सरुवक्षत असेल तरच 

समता प्रस्र्ावपत होत.े  समता आवण स्वातंत्र्य या दोहोंमळेुच  व्यक्ती ववकास िक्य 

होतो.   र्ोडक्यात स्वातंत्र्य आवण समता  या दोन्ही संकल्पना परस्परववरोधी नसून परस्पर 

पूरक आहेत.  या दोन्हींचा हेतू एकच आहे तो म्हणजे व्यक्ती ववकास हा होय.  स्वातंत्र्य आवण 

समता या दोन संकल्पना वभन्न असल्या तरी त्या परस्परपूरक व परस्परावलंबी आहेत आवण 

या दोहोत संतलुन साधले असता व्यक्ती ववकास घडून येतो.  
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२.३ न्याय - (Justice) 

प्रस्तावना- 

 आधवुनक राज्यिास्त्राच्या अभ्यासात न्याय या संकल्पनेला वविेष महत्व असलेले 

वदसते.  स्वातंत्र्य, समता, बधंतुा या सामावजक मूल्याप्रमाणेच  न्याय हे सामावजक मूल्य 

महत्त्वाचे मानले जाते.  न्याय या िब्दाचे ववववध आयाम आतापयांत दिथववण्यात आली असून 

त्याचा समकालीन सामावजक संदभाथनुसार अर्थ काढण्यात आलेला वदसतो.  राज्यात मानवी 

संबंधाची योलय व्यवस्र्ा करण्यासाठी ‘ न्याय’ तत्व आवश्यक असते.  समाजाचे जीवन 

सरुळीत चालण्यासाठी ववववध व्यक्तींच्या हीच संबंधांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी तसेच 

ववसंर्त ववचार, वार्णूक यांचा मेळ घालून ससंुर्ती वनमाथण करणे म्हणजे न्याय 

होय.  प्रस्र्ावपत समाजात प्रत्येक व्यवस्र्ेला आपल्या न्याय्य  वाटा वमळावा आवण व्यक्ती 

व्यक्ती मधील वहतसंबंध सरुवक्षत राहावेत या दृष्टीने न्यायाला महत्त्व आहे. 

२.३.१ न्यायाची व्याख्या - 

१)  प्रा. अनेस्ट बाकथ र -”आपापल्या कायथके्षत्रातील कतथव्या वरच लक्ष कें वद्रत करणे आवण 

इतरांच्या कायथके्षत्रात हस्तके्षप न करणे म्हणजे न्याय होय.” 

२)   प्रा. सॅबाईन - “ व्यक्ती आवण राज्य यांच्या कायथपद्तीत सयुोलय परस्पर संबंध 

प्रस्र्ावपत करणे म्हणजे न्याय होय.” 

३)   वसफॉलरन - “प्रत्येकाने आपला िब्द पाळणे म्हणजे न्याय होय.” 

४)   प्लेटो - “ समाजातील प्रत्येक वर्ाथने आपापले कायथ करणे आवण इतरांच्या कायाथत 

हस्तके्षप न करणे म्हणजे न्याय होय.” 

५)   अररस्टॉटल -  समाजजीवनातील सवथ फायदे आवण तोटे समाजातील सवथ लोकांमध्ये 

त्यांच्या क्षमता आवण पात्रतेनसुार ववभावजत करणे म्हणजे न्याय होय.”  

 २.३.२ न्याय सकंल्पनेचा अर्थ :- 

 न्याय या िब्दाला इंग्रजीत Justice  हा िब्द वापरला जातो  जो Jus (जस) वकंवा 

Jungere (जंरे्र)  या लॅवटन िब्दापासून वनमाथण झालेला आहे.  त्याचा अर्थ जोडणे,  परस्पर 

संबंध वकंवा समन्वय साधने असा होतो.  समाजातील मानवी संबंध आवण मलु्ये 

यांच्यात  समन्वय साधणे म्हणजे न्याय होय.  मानवी सखु आवण कल्याण यासाठी मानवा 

मानवा मध्ये संबंध जोडावे लार्तात.  मानवाची वहतसंबंध सरुवक्षत ठेवावे 

लार्तात.  स्वातंत्र्य, समता, बंधतुा, सहकायथ या मूल्यांच्या आधार े त्यांच्या संबंधांचा मेळ 

घालून ससंुघटीत व्यवस्र्ा वनमाथण करावी लार्ते.  लोकांच्या ववकासासाठी जे योलय व 

आवश्यक वाटते ती देणे म्हणजे न्याय.  
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 २.३.३ शवशवध शवचारवंतांचे न्याया सबंंधी दृष्टीकोण:- 

 न्याय या संकल्पनेचा अर्थ मांडत असताना ववववध ववचारवंतांमध्ये एकमत असलेले वदसत 

नाही.  न्यायाववषयी अनेक ववचारवंतांनी ववचार मांडलेले आहते  व त्याचे स्वरूप स्पष्ट केलेल े

आहे. न्यायाबाबत  ववववध ववचारवंतांनी मांडलेले दृवष्टकोन - 

१) प्लेटो- 

 प्लेटो या ववचारवंतांनी आपल्या Republic  या गं्रर्ाला Concerning 

Justice  असे नाव वदले आहे.  प्लेटो ची न्यायाची कल्पना नैवतकतेवर आधारलेली 

आहे.  त्याच्या मते आदिथ राज्यातच न्याय प्रस्र्ावपत होतो.  न्यायासाठी राज्यात 

चाररत्र्याची आवण सद्गुणांची वाढ होणे आवश्यक असते.  प्लेटो ला सामावजक 

न्यायाची कल्पना अवभप्रेत होती.  प्रत्येक व्यक्तीने समाजात राहून आपले नेमून वदलेले 

काम प्रामावणकपणे आवण आवडीने पूणथ केले तर संपूणथ समाजाचे कल्याण होऊन 

समाजात न्यायाची वनवमथती होईल.  प्लेटोचा न्याय ववषयक वसद्ांत नैवतक, 

काल्पवनक व तावत्वक स्वरूपाचा वाटतो.  

२)   ॲररस्टॉटल - 

 ॲररस्टॉटलने ववतरक न्याय व सधुारणात्मक न्याय असे न्यायाचे दोन प्रकार 

पाडले.  ववतरक न्याय म्हणजे व्यक्तीला द्यावयाचे फायदे हे त्याला योलयतेप्रमाणे द्यावेत 

आवण सधुारक न्याय म्हणजे समाजात समानता आवण साम्य आणण्यासाठी व्यक्ती 

ज्या र्ोष्टींना अपात्र आह ेत्या र्ोष्टी वतच्या जवळ न ठेवणे होय. ॲररस्टॉटलच्या मत े

जे र्णुाने समान असतील त्यांना समान व जे असमान असतील त्यांना असमानतेने 

वार्वणे म्हणजे न्याय होय. ॲररस्टॉटलच्या मते,  राज्यघटनेवरील 

वनष्ठा,  न्यायदानाची पात्रता व न्यायावरील वनष्ठा  या तीन वनकषांवर  न्यायाधीिांची 

नेमणूक केली असता न्यायदानाचे कायथ वन:पक्षपातीपणे व स्वतंत्रपणे होईल.  

३)   रॉस्को पाउंड -  

 अमेररकन न्याय पंवडत रॉस्को पाउंड यांच्या मते समाजाच्या ववववध र्टांच्या 

मार्ण्यांमध्ये समन्वय व संतुलन साधणे हे न्यायाचे प्रमखु उवद्दष्ट असते.  म्हणून 

सामावजक र्रजांना व्यवक्तर्त र्रजांच्या जार्ी स्र्ान देणे आवश्यक असते.  

४)   डेशव्हड शमलर - 

  डेवव्हड वमलर यांनी न्याय आवण मानवतावाद यात फरक मानून सामावजक धोरण 

सामावजक न्यायाचे समर्थन केले आहे.  वमलरने परोपकाराच्या भावनेपेक्षा कतथव्यावर 

अवधक भर वदलेला आहे. सामावजक न्याय प्रस्र्ावपत करणे हे राज्याचे प्रमखु कतथव्य 

असते.  राज्यातील बहुसंख्य लोकांचे स्वातंत्र्य सरुवक्षत ठेवण्यासाठी आवण त्यांचे 

कल्याण साधण्यासाठी र्रजांची न्याय्य ववभार्णी करणे हे सामावजक न्यायाचे प्रमखु 

उवद्दष्ट असते.  
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५)  र्ॉमस ऑशकवनाल -  

 र्ॉमस ऑवक्वनाल यांच्या मते, धावमथक वनयमानसुार व्यक्तीने समाजात वार्णे, 

व्यवहार करणे म्हणजे न्याय होय.  राज्याचे कायदे धावमथक वनयमांच्या आधार ेवनमाथण 

करून राज्यात न्याय प्रस्र्ावपत करता येतो.  

६)  अनेस्ट बाकथ र  

 अनेस्ट बाकथ र त्यामध्ये राजकीय व्यवस्र्ा सामावजक संघटन आवण कायदा वनवमथती 

यांच्यािी न्यायाचा नेहमी संबंध येत असतो.  राज्यात मानवी संबंधाची योलय व्यवस्र्ा 

करण्यासाठी न्याय तत्व आवश्यक असते.  

७)  र्ॉमस हॉब्ज -  

 र्ॉमस हॉब्ज यांनी न्याय हा सामावजक तसेच  वैधावनक स्वरूपाचा आहे  असे मत 

मांडले आहे.  समाज वहताच्या दृष्टीने जेव्हा चांर्ली समाज व्यवस्र्ा वनमाथण 

करण्याचा  प्रयत्न केला जातो तेव्हा सामावजक कायदेिीर न्याय प्रस्र्ावपत होऊ 

िकतो.  सामावजक न्याय हे अंवतम तत्त्व असून ते व्यवक्तस्वातंत्र्य, व्यक्ती ववकास, 

समता, सहकायथ, एकता या मूल्यािी वनर्डीत असते.  सामावजक न्यायाचे तत्त्व हे 

कायद्याच्या माध्यमातून प्रकट होत असले तरी ह ेतत्व सामावजक, आवर्थक आवण 

राजकीय व्यवस्र्ेतच मूतथ स्वरूप धारण करू िकते म्हणजेच न्याय समाजाने वनमाथण 

केलेला असतो.  

८)  कालथ माकसथ - 

 कालथ माक्सथ यांनी आवर्थक न्यायाची संकल्पना मांडली आहे.  आवर्थक िोषन आवण 

आवर्थक ववषमता या र्ोष्टी नष्ट करून आवर्थक समता प्रस्र्ावपत करणे या हेतूने 

साधनसामग्रीची उपलब्धता सवाांना करून देण्यासाठी राज्यसंस्र्ेने मालमत्ता आवण 

उत्पन्न यांचे न्याय्य व योलय वाटप केल ेपावहज ेम्हणजे आवर्थक न्याय प्रस्र्ावपत होऊ 

िकेल.  सामावजक व आवर्थक न्याय प्रस्र्ावपत झाल्याविवाय राज्यात खऱ्या अर्ाथने 

राजकीय स्वातंत्र्य प्रकट होऊ िकत नाही.  

२.३.४ न्याय या सकंल्पनेचे स्वरूप- 

न्याय एक व्यापक संकल्पना आहे.  ववववध ववचारवंतानी अनेक दृवष्टकोनातून न्यायाचा अर्थ 

स्पष्ट केललेा आहे.  यावरून न्यायचे स्वरूप पढुीलप्रमाणे मांडता येईल.  

१)  गशतमान व बदलणारी सकंल्पना - 

 न्याय ही एक र्वतमान व बदलणारी संकल्पना आहे.  समाजात  स्वातंत्र्य, समता, 

बंधतुा, अवधकार, वववधवनयम अिा आदिाथचा आवण मूल्यांचा मेळ घालने यास न्याय 

म्हणतात.  बदलती पररवस्र्ती आवण मलु्ये  यांचा मेळ घालताना न्यायाची संकल्पना 

बदलत राहते.  उदा.  समाजवाद्यांना न्याय समतेवर आधारलेला हवा असतो तर 

स्वातंत्र्य वाद्यांना स्वातंत्र्यावर मयाथदा न आणणारा न्याय हवा 

असतो.  एकंदरीत  न्याय ही एक र्वतमान  बदलणारी संकल्पना आहे असे म्हणता 

येईल.  
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२)  सुसघंशटत समाजव्यवस्र्ेतील प्रमुख घटक- 

  न्याय प्रमखु मूल्य आहे कारण मानवाचे संबंध आवण मूल्य यांचे समायोजन 

करण्यासाठी न्याय आवश्यक आहे.  न्यायाच्या आधार ेस्वातंत्र्य, समता, सहकायथ 

अिा तत्त्वांची तडजोड साधली जाते.  समाजातील ववववध घटकांना एकत्र आणून  

 त्यांच्यात समन्वय साधून ससंुघटीत समाजव्यवस्र्ा वनमाथण केली जाते.  कायदा व 

सवु्यवस्र्ेसाठी न्याय हे मूल्य आवश्यक असते.  

३) नैशतकतेचा दृष्टीकोन -  

 नैवतकतेच्या दृष्टीकोनातून न्यायाची संकल्पना स्पष्ट करतांना नीती-अनीतीचा ववचार 

केला जातो. जेव्हा  एखादी अनैवतक र्ोष्ट घडते तेव्हा अन्याय झाला असे समजण्यात 

येते. नैवतक र्ोष्टींचे आचरण करून जेव्हा मानवी जीवन सखुी, कल्याणकारी करण्याचा 

प्रयत्न होतो तेव्हा नैवतक स्वरुपाचा न्याय प्रर्ट होऊ िकतो. आपल्या हक्कांचा 

उपभोर् घेताना व्यक्तीला काही कतथव्य पार पाडावी लार्तात.  नैवतक दृष््टया कतथव्य 

पार पाडली  असता  समाजव्यवस्र्ेला नैवतकतेचे अवधष्ठान  प्राप्त होते. 

४)  काल  पररशस्र्ती सापेक्ष -  

 न्यायाची संकल्पना कालमानानसुार आवण पररवस्र्तीनसुार बदलत असते.  न्याय ही 

संकल्पना र्वतमान आवण ववकास पावणारी संकल्पना आहे. काही वेळेस ज्या 

व्यक्तीवर अन्याय होतो, त्या व्यक्तीला स्वतःवर अन्याय झाला याची जाणीव नसते. 

अन्यायाची जाणीव नसल्याने अन्यायाचे प्रमाण वाढत राहते काही  वेळेला 

व्यक्तीला  स्वत:वर होणारा अन्याय कळत असतो पण पररवस्र्तीमळेु ती व्यक्ती 

अन्यायाचे वनवारण करू िकत नाही.   

५)  समता तत्वािी शनगडीत  

 न्यायाची संकल्पना समता तत्वािी वनर्वडत असते.  समाजात न्याय प्रस्र्ावपत 

होण्यासाठी आवर्थक राजकीय आवण सामावजक के्षत्रात समानतेचे  तत्व स्वीकारले 

जाते.  कायद्यासमोर सवाांना समान मानून संरक्षण वदले जाते.  तसेच ववकासासाठी 

समान संधी उपलब्ध करून वदली जाते. समाजात ववषमता असेल तर ववकासाची 

समान संधी वमळू िकत नाही. अिावेळी ज्यांना ववकासाची संघी हवी आहे ती त्यांना 

वमळवून देण्यासाठी समता आवश्यक असते. समते विवाय न्याय प्रस्र्ावपत होऊ 

िकत नाही. समता नसेल तर राज्यात अराजकता व अवस्र्रता वनमाथण होते. 

समाजव्यवस्र्ा वटकवून ठेवण्यासाठी क्षमता हे तत्व आवश्यक असते. वस्र्र व 

ससंुघवटत  समाजात न्याय वनमाथण होतो.  

सारांि - 

अिाप्रकार ेन्याय या संकल्पनेचा अर्थ स्वरूप स्पष्ट करता येईल. न्याय ही व्यापक संकल्पना 

आहे. ववववध ववचारवंतानी अनेकववध दृवष्टकोनातून न्यायाचा अर्थ स्पष्ट केलेला आहे. 

समाजजीवन सरुळीत चालण्यासाठी न्यायाची आवश्यकता असते. समाजातील वहतसंबंध 

सरुवक्षत राहण्यासाठी न्यायाची भूवमका महत्वपूणथ ठरते.  
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२.३.५ न्यायाचे प्रकार - (Types of Justice) 

न्याय म्हणजे समाजाचे मानवी  मूल्यामध्ये पररवतथन करणारी महत्वाची  संकल्पना आहे. 

पारपंाररक  न्यायाची जार्ा  आज सामावजक  न्यायाने घेतली आहे. व्यक्तीचा सवाांर्ीण 

ववकास घडून येण्यासाठी आवण कल्याणकारी राज्याची वनवमथती करण्यासाठी न्याय 

प्रस्र्ावपत होने आवश्यक असते. राजकीय, सामावजक आवर्थक के्षत्रात व्यक्तीला न्यायाची 

वार्णूक वमळाली तरच वतचा ववकास होऊ िकतो. न्याय ही संकल्पना आपण कोणत्या 

दृवष्टकोनातून अभ्यासतो यावरून वतचा प्रकार मानावा लार्तो.  साधारण पणे न्यायाचे पढुील 

प्रकार सांर्ता  येतील.  

१)  शवधी मय न्याय (Legal Justice) 

 वववधमय न्याय म्हणजे न्यायोवचत व वववेकी कायद्याचे अवस्तत्व असले पावहजे आवण 

त्याचे वनषे्ठने पालन केले पावहजे. यांचा समावेि वववधमय  न्याया मध्ये होतो. 

राज्यसंस्र्ेची न्याय्य इच्छा अिा सकारात्मक  कायद्यातून व्यक्त होते. 

त्याला  घटनात्मक स्वरूप दऊेन हे कायदे  अमलात आणले जातात तवे्हा   ववधीमय 

न्यायाची प्रस्र्ापना होत असते.  र्ोडक्यात राज्यसंस्र्ेने केलेली कायद्याची संवहता, 

लोकांनी त्यांचे  वनषे्ठने केलेले पालन यातूनच समाजात न्याय प्रस्र्ावपत 

होत  असतो.   कायद्यािी समाजातील सवथ व्यक्ती बांधील असतात आवण 

त्या  कायद्याचे संरक्षण त्यांना वमळत असते. कायदा  सवाांना लारू् 

होतो  आवण  कायद्याच्या संरक्षणाखाली समान न्याय वमळतो. वववधमय न्याय म्हणजे 

कायद्यासमोर सवथ समान आवण कायद्याचे सवाांना समान संरक्षण होय. अर्ाथत वररल 

उवद्दष्ट साध्य करायचे असेल तर कायदे वनमाथन करणारी यंत्रणा म्हणजे कायदेमंडळे 

ही न्याय्य व वववेकपूणथ रचनेवर आधाररत असावीत. ह्याचबरोबर न्यायमंडळही स्वतंत्र 

व वन:पक्षपाती असले पावहजे. 

२)  राजकीय न्याय (Political Justice) 

  राजकीय न्याय प्रस्र्ावपत करणे म्हणजे सवाांना समान राजकीय अवधकार देणे व 

राजकीय सहभार्ाची समान संधी प्रदान करणे होय. राजकीय न्यायाचा संबंध 

राज्याची धोयधोरणे व न्याय वनवित करणाऱ्या राजकीय प्रवियांिी येतो. राजकीय 

न्यायाची मळेु राज्य संस्र्ेची सत्ता आवण  व्यक्ती यांचे  परस्पर संबंध कसे आहेत 

यातून िोधता येतात.  राजकीय समतेतून राजकीय न्यायाची वनवमथती होत असते. 

प्रौढ मतावधकार व लोकिाही प्रवियेच्या अंमलबजावणीतून अिी समता वनमाथण होत 

असते. लोकिाही पद्तीची राज्यघटना राज्यात राबववली  जाते तेंव्हा खऱ्या अर्ाथने 

राजकीय न्यायाची वनवमथती होत  असत.े 

३)   आशर्थक न्याय- (Economical Justice) 

 समाजात जेव्हा आवर्थक समता वनमाथण होते तेंव्हाच आवर्थक  न्याय वनमाथण होत 

असतो. यामध्ये सवाांच्या मूलभूत र्रजा भार्ववल्या जाणे महत्वपूणथ  असते. श्रीमती 

आवण र्ररबी यांतील अंतर जेवढे कमी असते तेवढे आवर्थक न्याय प्रस्र्ावपत होण्याची 

िक्यता जास्त असते. आवर्थक न्यायाविवाय इतर कोणत्याही न्यायाची अपेक्षा करता 
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येत नाही. नार्ररकांच्या मूलभूत र्रजा भार्ववल्या जातील असे वातावरण वनमाथण 

करणे हे राज्याचे  कतथव्य आहे. यासाठी आज ज्याने आवर्थक  दृष््टया दबुथल  घटकांना 

साहाय्य केले पावहजे तसेच आवर्थक दृष््टया सबल घटकांवर मायाथदा घातल्या 

पावहजेत.  आवर्थक प्रर्तीची समान संधी उपलब्ध करून देणे हे यामध्ये अंतभूथत 

असते. समाजातील उपलब्ध साधनसामगु्रीचा सुयोलय  वाटपात आवर्थक न्यायाचा 

अंतभाथव होतो.  

४)  सामाशजक न्याय (Social Justice ) 

 समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची समाजाचा घटक म्हणून प्रवतष्ठा राखणे यासाठी 

आवश्यक ती सामावजक समता वनमाथण करणे सामावजक न्यायामध्ये समाववष्ट 

असते.  कोणालाही वविेषावधकार न देता स्वतःच्या व्यवक्तमत्व ववकासाची संधी  प्राप्त 

करून देणे सामावजक न्यायामध्ये महत्वपूणथ आहे.  जाती,धमथ ,ररं्, वंि व भाषा   या 

इत्यादींच्या आधारावर कुणाचेही शे्रष्ठ-कवनष्ठ असे स्र्ान वनमाथन होता कामा 

नये.  दवक्षण आवफ्रकेतील वणथभेद, भारतातील जातीव्यवस्र्ा अिा  सारख्या उच्च 

नीचतेच्या सामावजक ववषमता या सामावजक न्यायाच्या मार्ाथतील मोठे अडसर 

आहेत. यामळेु समाजातील  समतोल नष्ट होते व सामावजक अन्याय वनमाथण होतो.  

२.३.६  सारांि 

अिाप्रकार े न्यायाच्या ववववध प्रकारांचे वववेचन देता येते. न्यायाचे मखु्यता राजकीय, 

सामावजक, आवर्थक व  कायदेिीर असे प्रकार सांर्ता येतील.  व्यवक्तववकासासाठी  समाजात 

न्यायाची आवश्यकता असते त्यामळेु न्याय ही संकल्पना महत्वाची व आवश्यक ठरते.  

२.३.७ न्यायाच्या बाजू - (Dimensions of Justice )  

न्याय या संकल्पनेचा प्रामखु्याने ववववध दृवष्टकोनातून ववचार केला जातो. न्याय ही ववववध 

बाजू असलेली  संकल्पना आहे. न्यायाच्या मखु बाजू  पढुील प्रमाणे आहेत.  

१)  प्रशियात्मक न्याय (Procedural Justice) 

 प्रवियात्मक न्यायाचा वसद्ांत न्याय आवण न्यायाची मार्णी पूणथ करणाऱ्या प्रवियेवर 

आधाररत आहे. या वसद्ांतानसुार वनणथयापेक्षा प्रविया अवधक महत्वाच्या आहेत, 

अिा न्यायाला वनयमांचे अत्यंत सावधवर्रीने पालन करावे  लार्ते.  न्यायाची 

प्रवियात्मक समजूत  वैयवक्तक वतथणकुीवर अवलंबून असते. समाजािी त्याचा 

काहीही संबंध  नसतो. प्रवियात्मक न्यायाची कल्पना प्रर्म रोबटथ नौवझक यांनी 

मांडली. वनणथय कसे घेतले जातात आवण  धोरणे किी स्र्ावपत केली जातात  यातून 

प्रवियात्मक न्याय प्रभाववत होतो. सवथ दृष्टीकोनाना आवण  मदु्द्यांना 

ववचारात  घेणाऱ्या धोरणांची आखणी  आवण प्रवियांची वनवमथती  यांच्यािी हा न्याय 

संबंवधत आहे. जेव्हा एखादा प्रश्न सोडववता येत नसेल तेव्हा नेता वकंवा व्यवस्र्ापनाची 

आवश्यकता भासते. प्रवियात्मक न्याय असे सचुववते  की वनणथय हे तटस्र् पावहजेत 

जे    तर्थयांवरआधाररत असतील व कृतीयोलय असतील.  

  जेव्हा कमथचाऱ्यांना असा ववश्वास असतो की समस्या न्याय आवण प्रामावणकपणे 

सोडववल्या जातील तेव्हा त्यांना वनणथयामधे अवधक ववश्वास असतो. यामळेु 
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प्रवियात्मक न्याय दाखवणाऱ्या प्रविया आवण धोरणे तयार करणाऱ्या कंपन्यावर भार 

पडतो. प्रवियात्मक त्याच प्रकार े पोवलस यावण इतर कायदेिीर अवधकारी 

जनतेिी  संवाद साधतात आवण आप्रकार े हे संवाद पोवलसां बद्दल लोकांची मते 

वनमाथण करतात.  कायदयाचे पालन करण्याची त्यांची इच्छा आवण वास्तव र्नु्हयांचे 

दर यावर लक्ष कें वद्रत करतो.  प्रवियात्मक न्याय चार तत्वावर आधाररत 

आहे.  लोकांना आदराने  आवण मानाने वार्ववणे नार्ररकांना   आवाज  उठववण्याचा 

अवधकार  देणे,  वनणथय घेण्यात तटस्र् राहणे आवण ववश्वासाहायथ  उवद्दष्टांचा संदेि देणे. 

संिोधनातून असे वदसून आले आहे की ही  तत्वे अवधकारी आवण समाज यातील 

संबंधांमध्ये योर्दान करतात की  ज्यात अ) समाजाचा पोवलसांवर ववश्वास असतो की, 

ते  प्रामावणक वनःपक्षपाती उदार आवण कायदेिीर आहेत. ब) समाजाला  कायद्याचे 

पालन करणे बंधनकारक होते क) समाजाला असे वाटले की त्यांची आवण 

पोवलसांची  मलु्ये व उद्वेि समान आहेत.  

२)  शवतरणवादी न्याय -(Distributive Justice ) 

 ववतरणात्मक वकंवा ववतरणवादी न्याय हा आज आधुवनक दृष्टीकोन म्हणून 

अभ्यासला  जात असला  तरी याचा अभ्यास प्राचीन  काळापासून होत  आलेला 

वदसतो.   ॲररस्टॉटलने न्यायाचे जे तीन प्रकार सांवर्तले त्यात ववतरणात्मक 

न्याय  दोष वनवारक वकंवा उपचारात्मक  न्याय आवण पररवतथक न्याय असे तीन प्रकार 

सांवर्तलेले आढळतात. नंतरच्या काळात उदारमतवादी आवण उपयोवर्तावादी 

ववचारांनी ववतरणात्मक न्यायाचा परुस्कार  केलेला आहे. ववतरणात्मक न्यायाचा 

मखु्य आिय असा आहे की व्यक्तीला वमळणार ेउत्पन्न  हे केवळ वतचे  स्वतःचे नसून 

संपूणथ समाजाचे आहे. त्यामळेु वतने  त्यातले वकती उत्पन्न   स्वतःजवळ ठेवावे हे 

ठरववण्याचा अवधकार समाजाला असायला पावहजे.  

३)  भरपाईकरणारा  न्याय - (Restorative Justice) 

 नकुसान झालेल्या र्ोष्टींची भरपाई करून वकंवा  मोबदला देऊन न्याय आणणे होय. 

वषाथनवुषे ज्या लोकांचे िोषण झाले,  ज्यांना हक्क, स्वातंत्र्य न्याय वमळाला नाही 

अिा  वर्ाथना सवलत देणे म्हणजे भरपाई करणारा न्याय प्रस्र्ावपत करणे होय. 

४)   Restributive Justice - 

 खूनाचा बदला  खनुाने घेणे म्हणजे रसे्रीब्यवुटव्ह न्याय होय.  डोळ्यास डोळा फोडणे. 

 उदा.  एखाद्या खनु्याला  ज्याचा खून झाला असेल त्या कुटंुबाने ठार मारणे म्हणजे 

रसे्रीब्यवुटव्ह न्याय होय. ससंुस्कृत समाजात असा न्याय िूर अयोलय समजण्यात 

येतो. 

 २.३.८ न्यायाचे महत्व 

१)  सवाांशगन शवकासासाठी आवश्यक. 

 व्यक्तीचा सवाांवर्न ववकास घडून येण्यासाठी आवण  कल्याणकारी राज्याची वनवमथती 

करण्यासाठी  न्याय प्रस्र्ावपत होणे आवश्यक आहे. राजकीय सामावजक आवण 
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आवर्थक के्षत्रात व्यक्तीला न्यायाची समान वार्णूक वमळाली तरच वतचा सवाथवर्ण 

ववकास होऊ िकतो.   त्यामळेु  व्यक्तीच्या सवथतोपरी ववकासासाठी हा  महत्वपूणथ 

मानला जातो.  

२)  परस्पर शहतसबंंधांचे सतंुलन साधण्यासाठी 

 समाजाचे जीवन सरुळीत चालण्यासाठी ववववध व्यक्तींच्या वहतसंबंधांना मध्ये समन्वय 

साधणे, ववसंर्त ववचार, वार्णूक यांचा मेळ घालून एक ससंुर्ती वनमाथण करणे म्हणजे 

न्याय होय. परस्पर ववरोधी  वहतसंबंधांमध्ये संतलुन  साधणे आवण  व्यवस्र्ेला 

वस्र्रता आणणे हे न्यायाचे प्रमखु उवद्दष्ट असत.े  र्ोडक्यात परस्पर वहतसंबंधांचे 

संतलुन साधून समाज जीवन सरुळीतपणे चालण्यासाठी न्यायाची भूवमका महत्वपूणथ 

ठरते.  

३)  सामाशजक शवषमता दूर करण्यासाठी 

  नैसवर्थक दृष््टया मानवी समाजात वववभन्न  भेद आढळतात.  सवथ व्यक्ती  सारख्याच 

पात्रतेच्या नसतात. त्यामळेु समानता राहत नाही. राजकीय  स्वातंत्र्याच्या अभावामळेु 

राजकीय  सत्ता ववविष्ट  लोकांच्या, वर्ाथच्या हातात जाते. आवर्थक ववषमतेमळेु मूठभर 

श्रीमंत  लोकांच्या हातात संपत्तीचे आवण सते्तचे कें द्रीकरण 

होते.  सामावजक  ववषमतेमळेु व्यक्तीला सामावजक प्रवतष्ठा व  दजाथ राहत नाही. 

एकंदररत समते ची, न्याय्य वार्णूक वमळत नसेल तर व्यक्तीचा सवाांर्ीण ववकास होऊ 

िकत नाही. न्यायाविवाय समाज असूच िकत नाही. न्याय  नसेल तर समाजात 

अराजकता माजत.े  व्यक्ती- व्यक्तींचे संबंध दरुावतात.  आवर्थक िोषण  वपळवणूक 

सरुू होत,े सामावजक अन्याय, सामावजक ववषमता वनमाथण होऊन समाजाचे संपूणथ 

स्वास्र्थय वबघडते. ऑवकनांस यांनी या बाबतील असे म्हटल ेआहे की न्यायाविवाय 

राज्य म्हणजे लटुारंुची टोळी होय. म्हणजेच सामावजक ववषमता दूर करून प्रत्येक 

व्यक्तीला ववकासाची समान संधी देण्यासाठी न्यायाची आवश्यकता असते.  

४)  लोकिाहीच्या यिस्वीतेसाठी - 

 लोकिाहीच्या यिस्वीतेसाठी न्याय आवश्यक आहे. न्यायाचे महत्व सांर्तांना डॉ 

आंबेडकर यांनी म्हटल े आह े की, आपल्याला लोकिाही समाजव्यवस्र्ा  यिस्वी 

करावयाची असेल तर राजकीय  स्वातंत्र्य प्राप्त  करून भार्णार नाही.  त्यासाठी 

राजकीय आवर्थक आवण सामावजक स्वातंत्र्य प्रस्र्ावपत करणे र्रजेचे आहे. आवर्थक 

व सामावजक समता प्रस्र्ावपत केल्याविवाय आपली राजकीय व्यवस्र्ा वस्र्र व 

यिस्वी होऊ िकणार नाही. र्ोडक्यात व्यक्तीचा सवाांवर्न ववकास  घडून येण्यासाठी 

आवण कल्याणकारी  राज्याच्या वनवमथतीसाठी आवर्थक आवण  सामावजक 

के्षत्रात  समता प्रस्र्ावपत होणे व  व्यक्तीला समतेची न्यायाची  वार्णूक वमळणे 

र्रजेचे  आहे.  

सारांि 

अिाप्रकार े न्याय या मलु्याचे महत्व आहे. भारतीय संववधानाने बहाल  केलेल्या 

न्याय  स्वातंत्र्य, समता या मूल्यांपैकी न्याय या मूल्याचे महत्व  अधोरवेखत होते.  व्यक्तीचा 
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सवाांर्ीण ववकास करण्यासाठी सामावजक  ववषमता दूर करण्यासाठी  परस्पर 

वहतसंबंधांचे  संतलुन राखण्यासाठी  आवण लोकिाहीच्या यिस्वीतेसाठी न्यायाचे महत्व 

अनन्यसाधारण आहे. 

२.३.९  स्वातंत्र्य समता व न्याय यांचा सबंंध  

स्वातंत्र्य, समता व न्याय या तत्वाना राजकीय मूल्ये असे संबोधतात. या मूल्यांची स्र्ापना 

करणे हे प्रत्येक राज्याचे उवद्दष्ट असते.  ही उवद्दष्टये साध्य करण्यासाठी प्रत्येक राज्य योलय 

ववचारधारा आवण साधने यांचा वापर करीत असते. 

 स्वातंत्र्य, समता व न्याय या तत्वांचा परस्परांिी घवनष्ट संबंध आहे.  यामधील एकाविवाय 

दूसर े मलु्य अपूणथ राहते. अवतस्वातंत्र्य समता आवण न्यायाच्या  मार्ाथतील अडर्ळा 

आहे.  तसेच अवत समतेचा परुस्कार केल्यास  स्वाततं्र्य धोक्यात येते. समता 

आवण  स्वातंत्र्याचा समतोल ज्यावेळी  साधना जातो त्यावेळी राज्यात  न्याय 

प्रस्र्ावपत  होतो.  

समता म्हणजे मानववनवमथत भेदाभेद नष्ट करणे.  जात, धमथ, वंि, वलंर् या आधारावर भेदभाव 

न करता प्रत्येक नार्ररकाला  समान नार्री, राजकीय सामावजक, आवर्थक  हक्क 

स्वातंत्र्याची प्राप्ती झाल्यास व्यवक्तववकासाची संधी वमळते. समाजवहत साध्य होते व राज्यात 

न्याय प्रस्र्ावपत होतों. 

समते अभावी एक वर्थ वविेषावधकार उपभोर्तो आवण दसुऱ्या वर्ाथची िोषण होत े

उदा.  भारतात स्पशृ्यास्पशृ्य भेदाभेद जातीच्या आधारावर करण्यात येत 

असे.    स्पशृ्याना  हक्क, स्वातंत्र्य होते तर अस्पशृ्याना ते नाकारण्यात आले होते.  भारतात 

स्वातंत्र्य वमळाल्यानंतर न्याय प्रस्र्ावपत व्हावा यासाठी राज्यघटनेत नार्ररकांना समतेचा, 

िोषणाववरुद्चा सांस्कृवतक व िैक्षवणक हक्क देण्यात आले.  

प्राचीन ग्रीसमध्ये र्लुामवर्रीची प्रर्ा होती, अमेररकेत वनग्रो ना हक्क नाकारण्यात आले होत.े 

पवहल्या महायुद्ापूवी इंललंडमध्ये  स्त्री-परुुष भेदभाव करण्यात येत असे  व वस्त्रयांना राजकीय 

अवधकार नाकारण्यात आले होते. परतं ुआता बहुतेक सवथ देिांमध्ये  भेदभाव  नष्ट करण्यात 

आला असून समान हक्क व स्वातंत्र्याची तरतूद करण्यात आली आहे.  र्ोडक्यात प्रत्येक 

राज्याचा आहे हेतू  न्याय प्रस्र्ावपत करणे हा आहे.  
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३  

लोकशाही  

(Democracy) 

 

घटक रचना  

३.० उद्दिष्ट े

३.१ लोकशाहीचे द्दिद्ाांत 

    ३.१ .१  लोकशाहीचा अद्दिजनवादी/ शे्रद्दिजनवादी द्दिद्ाांत 

        ३.१.१.१  अद्दिजनवादी लोकशाहीची ठळक वैद्दशष््टये 

    ३.१.२ लोकशाहीचा मार्किसवादी द्दिद्ाांत 

३.२  उदारमतवादी लोकशाहीची तत्वे 

३.३  लोकशाहीच्या यशस्वी कायासिाठी अटी/आवश्यक पररद्दस्िती 

३.० उद्दिष्ट े(Objectives):- 

१)  लोकशाहीच्या द्दिद्ाांताची ओळख करून देणे. 

२)  उदारमतवादी लोकशाहीची आधारिूत तत्त्वे िमजावून देणे. 

३)  लोकशाहीच्या यशस्वी कायासिाठी आवश्यक अिणाऱ्या आवश्यक पररद्दस्िती/अटी 

स्पष्ट करणे. 

४)  िदुृढ व द्दनकोप लोकशाहीच्या द्दनद्दमसतीिाठी द्दवद्यार्थयाांमध्ये जाद्दणव द्दनमासण करणे. 

५)  द्दवद्यार्थयाांमध्ये लोकशाहीशी िुिांगत मानद्दिकता द्दनमासण करणे. 

प्रस्तावना (Introduction):-  

आधदु्दनक यगु हे लोकशाहीचे युग मानले जाते. कारण जगातील बहुिांख्य राष्ट्ाांनी लोकशाही 

शािनप्रकाराचा द्दस्वकार केलेला आहे, तिेच आधदु्दनक काळात लोकशाही हा शािनप्रकार 

िवासत लोकद्दप्रय शािनप्रकार आहे. स्िळ, काळ आद्दण पररद्दस्ितीनिुार लोकशाही द्दवकद्दित 

झालेली आहे. त्याबरोबरच लोकशाहीमध्ये द्दवद्दवध पररवतसनेदेखील झालेली आहेत, म्हणून 

लोकशाही ही एक गद्दतमान स्वरूपाची िांकल्पना आहे. त्यामळेु लोकशाहीद्दवषयी द्दवद्दवध 

दृद्दष्टकोन द्दकां वा मतमताांतर ेद्दनमासण झालेली आहेत. प्रत्येक द्दवचारिरणीने स्वतःला अनिुरून 

लोकशाहीचे स्पष्टीकरण केलेले आहे. त्यामळेु उदारमतवादी द्दवचारप्रणाली, मार्किसवादी 

द्दवचारप्रणाली  याांच्या लोकशाहीिांबांधीच्या िांकल्पना द्दिन्न-द्दिन्न स्वरूपाच्या आहेत. 

लोकशाहीची िांकल्पना ही केवळ राजकीय व्यवस्िेशी िांबांद्दधत निून िामाद्दजक आद्दण 

आद्दिसक व्यवस्िेचादेखील त्यामध्ये िमावेश करण्यात आलेला आहे. म्हणूनच लास्की या 

द्दवचारवांताने म्हटलेले आह ेकी," आद्दिसक के्षत्रात लोकशाही निेल तर राजकीय लोकशाहीला 
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काहीच अिस उरत नाही." म्हणून िमाजामध्ये आद्दिसक आद्दण िामाद्दजक के्षत्रात जोपयांत 

द्दवषमता कायम आहे, तोपयांत लोकशाही व्यवस्िा िर्ककम होऊ शकणार नाही.  

आधदु्दनक काळात कल्याणकारी राज्याच्या स्वरूपामळेु लोकशाहीला अद्दधकच महत्त्व प्राप्त 

झालेले आहे. त्याचप्रमाणे लोकशाही प्रद्दियेच्या माध्यमातून राष्ट्ीय स्तरावरील तिेच 

आांतरराष्ट्ीय स्तरावरील प्रश्न द्दकां वा िमस्याांचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणे, हे 

लोकशाहीच्या यशाचे गमक अिल्याचे द्दिद् होते. लोकशाही एक राजकीय, िामाद्दजक, 

आद्दिसक आद्दण नैद्दतक व्यवस्िा अिल्याचे स्पष्ट होते. लोकशाहीच्या द्दवद्दवध अिासवरून 

आधदु्दनक काळात लोकशाहीचे वेगवेगळे प्रकार द्ददिून येतात, परांत ु अिे अिले तरी 

लोकशाहीच्या द्दवद्दवध स्वरूप वा प्रकाराांमध्ये व्यद्दिवाद आद्दण उदारमतवाद यावर आधाररत 

अिणारी अद्दिजन लोकशाही ही िवसमान्य झालेली अिून तो एक ियुोग्य शािनप्रकार म्हणून 

त्याकडे पाद्दहले जाते. प्रस्ततु घटकाांमध्ये लोकशाहीद्दवषयीचे द्दिद्ाांत, त्याचप्रमाणे 

उदारमतवादी लोकशाही ज्या तत्त्वाांवर आधाररत आहे, अशी तत्वे आद्दण लोकशाहीच्या 

यशस्वीतेिाठी आवश् यक अिणाऱ्या अटी द्दकां वा आवश्यक पररद्दस्ितीचा आढावा घेण्यात 

आलेला आहे. 

३.१  लोकशाहीचे द्दिद्ाांत (Theory’s of Democracy):- 

राज्यशास्त्र द्दवषयामध्ये लोकशाही या शािनप्रकाराला आधदु्दनक काळात महत्त्व प्राप्त झालेल े

आहे. लोकशाहीचे पढुील द्दिद्ाांत आहेत; 

१ ) लोकशाहीचा अद्दिजनवादी/ शे्रद्दिजनवादी द्दिद्ाांत 

२) लोकशाहीचा मार्किसवादी द्दिद्ाांत 

३.१.१  लोकशाहीचा अद्दिजनवादी/ श्रेद्दिजनवादी द्दिद्ाांत (Elite Theory of 

Democracy):-   

राज्यशास्त्रामध्ये 'शे्रद्दिजन' द्दकां वा 'अद्दिजन' ही िांकल्पना  िमाजशास्त्रामधून द्दस्वकारण्यात 

आलेली आहे. िमाजशास्त्रामध्ये िमाजाचा अभ्याि करत अिताना काही द्दनवडक घटकाांना 

'शे्रद्दिजन' म्हटल ेजाते. िमाजशास्त्रामध्ये द्दवल्रेड पॅरटेो, रॉबटस द्दमचेल्ि, बनसहॅम आद्दण गेटानो 

मोस्का या िमाजशास्त्रीय द्दवचारवांताांनी शे्रद्दिजन दृद्दष्टकोन माांडून कोणत्याही िमाजात द्दकां वा 

शािनप्रकारामध्ये अल्पिांख्य अिणाऱ्या शे्रद्दिजनाांच्या हाती िांपूणस ित्ता आद्दण िते्तच्या 

द्दनयांत्रणाची िाधने अितात, हे स्पष्ट केलेल े आहे. राज्यशास्त्रामध्ये आधदु्दनक काळात 

'शे्रिीजन' हा दृद्दष्टकोन महत्त्वाचा मानला जातो.  

जोिेफ शमु्पीटरने लोकशाहीचा अद्दिजनवादी द्दकां वा शे्रद्दिजनवादी द्दिद्ाांत प्रद्दतपादन केलेला 

आहे. जोिेफ याांनी शे्रिीजन द्दकां वा अद्दिजन या िमाजशास्त्रीय िांकल्पनेच्या माध्यमातून 

लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दकां वा शे्रद्दिजनवादी द्दिद्ाांताची माांडणी केली. लोकशाहीच्या या 

द्दिद्ाांतानुिार लोकशाहीत िामान्य नागररकाांनी द्दवद्दशष्ट कालावधीनांतर आपले प्रद्दतद्दनधी 

द्दनवडून देणे अपेद्दक्षत आहे. िामान्य नागररकाांची िूद्दमका ही फि आपले प्रद्दतद्दनधी द्दनवडून 

देण्यापरुतीच मयासद्ददत अिणे, ह े जोिेफ याांच्या लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दिद्ाांतात 

अपेद्दक्षत आहे. िोडर्कयात लोकशाहीच्या या द्दिद्ाांतानिुार िामान्य जनतेची िूद्दमका ही 
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प्रद्दतद्दनधी द्दनवडून देण्याव्यद्दतररि अद्दधक िद्दिय निावी, अिे मत जोिेफ शमु्पीटर याांनी 

माांडलेले आहे. िामान्य जनतेने आपले प्रद्दतद्दनधी मतदानाद्वार ेद्दनवडून द्ददल्यानांतर अद्दधक 

िद्दिय न राहता राज्यकारिार चालद्दवण्याचे आद्दण राज्याचे धोरण ठरद्दवण्याचे कायस द्दनवडून 

द्ददलेल्या शे्रद्दिजणाांवर िोपवून द्यावे, हे लोकशाहीच्या या द्दिद्ाांतात अपेद्दक्षत आहे. जोिेफ 

शमु्पीटर याांच्या मते,  लोकशाहीतील राज्यकारिार चालद्दवण्यात तिेच शािनाचे ध्येयधोरण 

ठरद्दवण्यात शे्रद्दिजन पात्र अितात, म्हणून िामान्य नागररकाांनी त्याांच्यावर हे काम िोपवले 

पाद्दहजे. कारण लोकशाही हे केवळ एक मूल्य निून शािन चालद्दवण्याची ही एक पद्त आहे, 

त्यामळेु ही पद्त िामान्य नागररकाांना झेपणार नाही, या अिासने लोकशाहीतील 

राज्यकारिाराचे नेततृ्व शे्रद्दिजणाांनी करावे. लोकशाहीच्या शे्रद्दिजनवादी द्दिद्ाांतानिुार 

िामान्य नागररकाांनी राज्यकते द्दनवडून देणे हाच लोकशाहीचा खरा अिस जोिेफ शमु्पीटर 

याांना अपेद्दक्षत आहे. िोडर्कयात लोकशाहीच्या शे्रद्दिजनवादी द्दिद्ाांतानुिार लोकशाहीतील 

ित्ता ही शे्रद्दिजनाांच्या हाती कें द्दित झालेली अिते, हेच लोकशाहीच्या दृष्टीने शे्रद्दिजनवादी 

द्दिद्ाांताचे कें िीिूत तत्व आहे. लोकशाहीच नव्हे, तर शािनाचा कोणताही प्रकार अिला 

तरीदेखील िते्तची िूते्र आद्दण द्दनयांत्रण हे शे्रद्दिजणाांच्या हातीच कें द्दित झालेले अिते, ह े

जोिेफ शमु्पीटर याांनी अधोरदे्दखत केलेले आहे. अशाप्रकार े जोिेफ शमु्पीटर याांनी 

लोकशाहीचा आधदु्दनक काळात अद्दस्तत्वात अिणारा अद्दिजनवादी द्दकां वा शे्रद्दिजनवादी 

द्दिद्ाांत स्पष्ट केलेला आहे. 

लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दकां वा शे्रद्दिजनवादी द्दिद्ाांताच्या िमिसकाांनी या द्दिद्ाांताचे 

िमिसन करताांना खालील मिुे माांडलेले आहेत;    

१ )  जनतेचा द्दनरुत्िाह:- 

 लोकशाही शािनपद्तीमध्ये िवसिामान्य जनतेला शािनकारिारात द्दवशेष आवड 

निते तिेच शािनकारिारात िहिाग घेण्यािाठीची आवश्यक पात्रता आद्दण 

कौशल्यदेखील त्याांच्याजवळ नितात. त्यामळेु लोकशाहीतील राज्यकारिाराचा 

गाडा िवस लोक व्यवद्दस्ित पद्तीने चालवू शकत नाहीत, म्हणून ज्या लोकाांकडे 

राज्यकारिार चालवण्याची पात्रता आद्दण कौशल्य आहे, तिेच ज्याांना 

राज्यकारिारात द्दवशेष आवड आहे, अशा द्दनवडक लोकाांनीच म्हणजेच शे्रद्दिजनाांनी 

लोकशाहीमध्ये शािनाचे नेततृ्व करावे. कारण लोकशाही शािनप्रकाराांमध्ये िवस 

द्दनणसय िवस लोकाांनी घ्यावेत द्दकां वा शािनाच्या िवसच पातळयाांवर िवस लोकाांचा िहिाग 

अिावा, अिे अपेद्दक्षत निते. 

२)  तज्ञ लोकाांची गरज:- 

 आधदु्दनक काळात कल्याणकारी राज्याचा द्दस्वकार करण्यात आल्यामळेु 

शािनव्यवस्िेच्या कायासचा व्याप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. त्याचप्रमाणे शािन 

यांत्रणेचे स्वरूप अद्दधक गुांतागुांतीचे बनलेले आहे. पयासयाने लोकशाहीत शािनाचे नेततृ्व 

करत अिताना राज्यकारिारािांदिासत द्दवद्दवध प्रकारचे द्दनणसय घेण्यािाठी तज्ञ 

लोकाांची गरज अित े आद्दण अिे तज्ञ लोक शे्रद्दिजन वगासमध्ये अितात, म्हणून 

लोकशाहीमध्ये शे्रद्दिजनानी शािनाचे नेततृ्व करणे आवश्यक आहे. कारण 

शे्रद्दिजणाांमध्ये शािनाचे नेततृ्व करण्याची पात्रता आद्दण कौशल्य अितात. 
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३)  राज्यकत्याांवर द्दनयांत्रण ठेवण्यािाठी:- 

 लोकशाही द्दकां वा शािनाच्या कोणत्याही प्रकारामध्ये राज्यकत्याांवर द्दनयांत्रण ठेवणे 

आवश्यक अिते. लोकशाहीमध्ये िवसिामान्य जनता राज्यकत्याांवर प्रिावी द्दनयांत्रण 

ठेवू शकत नाही, कारण िवसिामान्य जनतेजवळ शािनावर द्दनयांत्रण ठेवण्यािाठी वेळ 

तिेच कौशल्य निते. तिेच िवसिामान्य नागररकाांची देशातील िामाद्दजक, राजकीय, 

आद्दिसक व इतर प्रश्नाद्दवषयी प्रगल्िता निते, त्यामळेु राज्यकत्याांवर ते प्रिावीपणे 

द्दनयांत्रण ठेवू शकत नाहीत. पयासयाने राज्यकत्याांवर द्दनयांत्रण ठेवण्यािाठी वेळ, 

प्रगल्िता आद्दण ज्ञान अिणारा शे्रद्दिजन वगस आवश्यक अितो. 

४)   िामान्य जनतेची द्दनद्दरियता:- 

 िवसिामान्य जनता ही िवसिाधारणपणे राजकीयदृष््टया िद्दिय निते. अशा द्दनद्दष्टिय 

जनतेकडे द्दवशेष अशी कोणतीही िूद्दमका देखील निते. लोकशाहीमधील दोन 

द्दनवडणकुीच्या दरम्यानच्या काळात िवसिामान्य जनता द्दनद्दष्टिय झालेली अिते. 

म्हणून िामान्य जनतेमधील द्दनद्दष्टियतेच्या पार्श्सिूमीवर लोकशाहीमध्ये िद्दिय 

अिणाऱ्या द्दनवडक शे्रद्दिजनाांची िूद्दमका महत्त्वाची ठरते.  

 अशाप्रकार े लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दकां वा शे्रद्दिजनवादी द्दिद्ाांताचे िमिसन 

करण्यात येते. 

३.१.१.१  अद्दिजनवादी लोकशाहीची ठळक वैद्दशष््टये:- 

जोिेफ शमु्पीटर याांनी माांडलेल्या लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दकां वा शे्रद्दिजनवादी 

द्दिद्ाांतानुिार या लोकशाहीची पढुील ठळक वैद्दशष््टये द्ददिून येतात; 

१ )  श्रेद्दिजणाांचे द्दनयांत्रण:- 

 शे्रद्दिजनवादी लोकशाहीच्या द्दिद्ाांतानिुार लोकशाहीमध्ये िवस लोकाांमध्ये शािनाचे 

नेततृ्व करण्याची पात्रता द्दकां वा कौशल्य निते, म्हणून ज्या लोकाांकडे शािनाचे नेततृ्व 

करण्याची पात्रता आद्दण कौशल्य आहे, अशा द्दनवडक लोकाांच्या हाती शािनाचे 

द्दनयांत्रण करण्याची क्षमता अिते. त्यामळेु लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दिद्ाांतानिुार 

लोकशाहीत शे्रद्दिजनाांचे द्दनयांत्रण अिते.  

२)  श्रेिीजणाांची द्दनवड करण्याचा जनतेला अद्दिकार:- 

 लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दिद्ाांतानुिार लोकशाहीमध्ये जनतेला पात्रतेनिुार 

मतदानाचा अद्दधकार प्राप्त झालेला अितो. या अद्दधकारानिुार िवसिामान्य जनतेला 

शे्रद्दिजणाांची द्दनवड करण्याचा अद्दधकार प्राप्त झालेला आहे. कारण लोकशाहीत 

ठराद्दवक कालावधीनांतर िामान्य नागररक आपले प्रद्दतद्दनधी मतदानाद्वार ेद्दनवडून देत 

अितात. िामान्य नागररकाांनी मतदानाद्वार े द्दनवडून द्ददलेल्या शे्रद्दिजणाांकडून 

लोकशाहीत नेततृ्व केले जाते. 

 



राजकीय मूल्य व 

ववचारप्रणाली   

   

 42 

३)  जनतेच्या िहिागाला िैद्ाांद्दतक पातळीवर मान्यता:- 

 लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दिद्ाांतानुिार िवसिामान्य जनतेच्या राजकीय 

िहिागाला िैद्ाांद्दतक पातळीवर मान्यता द्ददलेली अिते. यानुिार िवसिामान्य जनता 

मतदानाद्वार े आपले प्रद्दतद्दनधी द्दनवडून देत अिते. िैद्ाांद्दतक पातळीवर जनतेच्या 

राजकीय िहिागाला मान्यता देण्यात आलेली अिली तरी, या अद्दिजनवादी 

लोकशाहीमध्ये मात्र व्यावहाररक पातळीवर िवसिामान्य जनतेला राजकीय िहिाग 

घेण्याि फारशी िांधी निते. 

३.१.२ लोकशाहीचा मार्किसवादी द्दिद्ाांत (Marxist Theory of Democracy):-  

लोकशाहीच्या द्दिद्ाांतापैकी लोकशाहीचा मार्किसवादी द्दिद्ाांत हा एक महत्त्वपूणस द्दिद्ाांत 

मानला जातो. लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतामध्ये लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दकां वा 

उदारमतवादी द्दिद्ाांतावर टीका केलेली आहे. कारण अद्दिजनवादी द्दकां वा उदारमतवादी 

लोकशाहीतील िाांडवलशाही व्यवस्िा बहुिांख्य अिणाऱ्या गरीब, कामगार वगासवर द्दनयांत्रण 

ठेवत अिते. तिेच उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये घेण्यात येणार े द्दनणसय हे िवसिामान्य 

कामगाराांच्या द्दहताचे नितात, मात्र येिे घेण्यात येणार े द्दनणसय हे िाांडवलदार वगासच्या 

द्दहतािाठीच घेतले जातात. उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये राजकीय िते्तचा वापर िवसिामान्य 

लोकाांच्या द्दहतािाठी केला जात नाही, याउलट या लोकशाहीमध्ये िाांडवलदार वगासच्या 

द्दहतािाठीच िते्तचा वापर केला जात अिल्यामळेु अशा लोकशाहीला कालसमार्किसने ब्रजुवा 

लोकशाही अिे म्हटलेल े आहे. म्हणूनच कालमार्किस याांच्या मते, उदारमतवादी 

लोकशाहीमधील कायसकारी मांडळ म्हणजे िाांडवलदार वगासचे हीत जपणारी एक िद्दमती आहे. 

िोडर्कयात लोकशाहीच्या उदारमतवादी द्दकां वा अद्दिजनवादी द्दिद्ाांतामध्ये लोकशाहीची 

प्रद्दिया आद्दण लोकशाहीतील द्दवद्दवध िांस्िाांना प्राधान्य देऊन द्दवशे्लषण करण्यात आलेले 

आहे, परांत ुलोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतानिुार द्दवशे्लषण करत अिताना िमाजातील 

वगसरचना कें िीिूत मानण्यात आलेली आहे.  

लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतानिुार िमाजामध्ये अिणाऱ्या आद्दिसक द्दवषमतेमळेु 

अद्दिजनवादी हा शािनाचा प्रकार उपयिु ठरत नाही. कारण आद्दिसक द्दवषमतेमळेु केवळ 

श्रीमांत वगासच्या द्दहतिांबांधाचे रक्षण करण्यािाठी राजकीय िते्तचा वापर िाांडवलदार वगासकडून 

केला जातो. आद्दिसकदृष््टया िांपन्न अिणाऱ्या वगासच्या हाती राजकीय व्यवस्िा आद्दण पूणस 

यांत्रणा कायसरत अिते. प्रचद्दलत उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये योग्यतेचा आद्दण क्षमतेचा 

द्दवचार न करता राजकीय ित्ता आद्दण राजकीय प्रिावाचा वापर शे्रद्दिजन नेते मांडळीकडून 

केला जातो, त्यामळेु िवसिामान्याांच्या द्दहताचा द्दवचार येिे केला जात नाही. आद्दिसक आद्दण 

िामाद्दजक द्दवषमतेमधून प्रचद्दलत लोकशाहीमध्ये या व्यिी ित्ताधारी होत अितात आद्दण 

अशा ित्ताधारी बनलेल्या व्यिी लवकरच महत्त्वकाांक्षी बनून आपल्या अनुयायाांकडे म्हणजेच 

िामान्याांच्या द्दहताकडे दलुसक्ष करण्याचा धोका अितो. म्हणून कालसमार्किस आद्दण मार्किसवादी 

द्दवचारिरणीच्या िमिसकाांनी लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांताची माांडणी केलेली आहे. 

लोकशाहीच्या या मार्किसवादी द्दिद्ाांतानुिार िवसिामान्याांच्या द्दहताचा द्दवचार करण्यात 

आलेला आहे. 
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लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांताच्या िमिसकाांच्या मते, लोकशाही आद्दण िाांडवलशाही हे 

कधीच एकत्र राहू शकत नाहीत. कारण िाांडवलशाहीमध्ये अिणाऱ्या दोषाांमळेु लोकशाहीची 

मूल्य प्रत्यक्षपणे अांमलात आणली जात नाहीत. लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतात 

मार्किसवादीनी लोकशाहीचे िमिसन करताांना आद्दण अद्दिजनवादी लोकशाहीवर टीका 

करताना खालील महत्वपूणस मिुे स्पष्ट केलेले आहेत; 

१ ) िाांडवलदार वगासच्या द्दहतािाठी अद्दिजनवादी लोकशाही:- 

 मार्किसवादी तत्वज्ञानानुिार िमाजामधील श्रीमांताांचा वगस ज्याला कालमार्किसने 'आहे 

र'े वगस अिे म्हटलेले आह,े तर गररबाांचा जो वगस अितो त्याला कालसमार्किसने 'नाही र'े 

वगस अिे म्हटलेल े आहे. िमाजातील श्रीमांत वगासकडे अद्दधकाद्दधक िांपत्ती आद्दण 

उत्पादनाची िाधने एकवटलेली अितात. याउलट गररबाांकडे उत्पादनाची िाधने 

निल्यामळेु त्याांना आपल्या उपजीद्दवकेिाठी 'आहे र'े वगासवर अवलांबून राहावे लागते. 

आपल्याकडील आद्दिसक ताकदीमळेु 'आहे र'े वगस िांख्येने अल्पिांख्याांक अिला 

तरीदेखील िमाजातील बहुिांख्याांकावर आपली ित्ता गाजवत अितो. िोडर्कयात 

मार्किसवादातील तत्वज्ञानानिुार खाजगी िांपत्ती आद्दण उत्पादनाच्या िाधनाांवरील 

मालकी हर्ककामळेु िमाजात 'आहे र'े आद्दण 'नाही र'े अिे परस्परद्दवरोधी द्दहतिांबांध 

अिणार ेदोन वगस तयार होतात. िमाजात 'आहे र'े वगासचे वचसस्व जास्त अिल्यामळेु 

द्दनवडणकुीचे द्दनकाल या वगासच्या मतानिुार द्दकां वा द्दहतानुिार लागतात. त्यामळेु 

लोकशाही जनतेचे द्दकां वा बहुमताचे शािन अिते, ह े केवळ िोताांड आहे, अिे 

कालसमार्किस म्हणतो. त्यामळेु अशा बहुमताच्या उदारमतवादी द्दकां वा अद्दिजनवादी 

लोकशाहीऐवजी पीपल्ि डेमोिॅद्दटक ररपद्दललक हा लोकशाहीचा प्रकार अद्दस्तत्वात 

आणल्याि लोकशाहीमध्ये खऱ्या अिासने बहुिांख्य लोकाांना राजकीय प्रद्दियेत 

िहिागी होता येईल, अिे लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतात स्पष्ट केललेे आह.े 

िोडर्कयात लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतानिुार अद्दिजनवादी द्दकां वा 

उदारमतवादी लोकशाही ही फि िाांडवलदार वगासच्या द्दहतािाठीच कायस करते. 

२) उदारमतवादी द्दकां वा अद्दिजनवादी लोकशाहीमुळे िमाजात आद्दथसक द्दवषमता:- 

 लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतानिुार उदारमतवादी द्दकां वा अद्दिजनवादी 

लोकशाहीमध्ये जनतेला प्राप्त झालेला िावसद्दत्रक मताद्दधकार, द्दवद्दशष्ट कालखांडानांतर 

होणाऱ्या द्दनवडणकुा, द्दवचार आद्दण अद्दिव्यिी स्वातांत्र्य या बाबी जरी महत्त्वाच्या 

अिल्या तरीदेखील यामधून िवसिामान्याांच्या द्दहतािाठी कायस करणारी कोणतीही 

आद्दिसक यांत्रणा द्दनमासण होत नाही द्दकां वा आद्दिसक िमता द्दनमासण होत नाही. याउलट 

अद्दिजनवादी लोकशाहीमधून श्रीमांताांचा 'आहे र'े वगस आद्दण गररबाांचा 'नाही र'े वगस 

द्दनमासण होऊन िमाजात प्रचांड आद्दिसक द्दवषमता द्दनमासण होते. 

३)  अद्दिजनवादी द्दकां वा उदारमतवादी लोकशाहीने चुकीच्या आद्दण आदशसवादी 

िांकल्पना द्दनमासण केलेल्या आहते:-  

 लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दकां वा उदारमतवादी द्दिद्ाांतानिुार लोकशाहीत 

प्राद्दतद्दनद्दधक स्वरूपाच्या राजकीय िांस्िा, त्याांचे राजकीय अद्दधकार आद्दण िमतेच्या 
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िांदिासत लोकशाही प्रद्दियेचा द्दवचार केला जातो. या प्रद्दियेमध्ये गरीब आद्दण श्रीमांत 

या दोघाांचाही िहिाग अितो, परांत ु लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतानिुार 

िमाजातील गररबाांना जरी मतदान करण्याचा अद्दधकार अिला तरीदेखील राजकीय 

प्रद्दियेमध्ये त्याांना िमान स्वरूपाचा वाटा द्दकां वा िहिाग द्दमळत नाही. कारण जो वगस 

प्रिावशाली वा प्रद्दतद्दित अितो, तोच वगस िते्ततील जास्तीत-जास्त वाटा आपल्या 

पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करतो आद्दण अिा 'आह े र'े वगस ित्ताधारी बनतो. 

म्हणजेच लोकशाहीत बहुिांख्याकाांच्या नावाखाली अल्पिांख्याांकाांची ित्ता द्दनमासण 

होते. त्यामळेु लोकशाहीतील बहुिांख्याांकाांचे शािन ही िांकल्पना चकुीची आद्दण केवळ 

आदशसवादी िांकल्पना ठरते, अिे मार्किसवादी तत्त्वज्ञानामध्ये स्पष्ट केलेले आहे. 

४)  'नाही र'े वगासच्या हुकूमशाहीतुन लोकशाहीची द्दनद्दमसती:- 

 लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतानिुार काही काळ द्दनमासण होणाऱ्या 'नाही र'े 

वगासच्या हुकूमशाहीमळेु 'नाद्दह र'े वगासवर अिणार े'आहे र'े वगासचे वचसस्व तिेच द्दनयांत्रण 

िमाप्त होईल. तिेच िमाजात 'नाही र'े या बहुिांख्य वगासचे वचसस्व प्रस्िाद्दपत होईल. 

'नाही र'े वगासच्या हुकुमशाहीच्या कालावधीमध्ये िमाजात िांपत्तीचे िमान द्दवतरण 

करणे शर्कय होईल. अशा िमाजव्यवस्िेत कोणीही वांद्दचत राहणार नाही, कोणीही शे्रि 

द्दकां वा कद्दनि राहणार नाही. म्हणून लोकशाहीचा हा प्रकार िवसशे्रि आहे, अिे 

लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतामध्ये स्पष्ट केलेले आह.े 

५)  'नाही र'े वगासची हुकूमशाही केवळ िांिमण काळापुरती:- 

 लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतानुिार िाांडवलशाही िमाजव्यवस्िेच्या 

िमाप्तीनांतर िमाजवादी िमाजरचना द्दनमासण होईपयांतचा काळ हा 'िांिमण काळ' 

अिेल.  कामगार वगासची अिासत 'नाही र'े वगासची हुकुमशाही केवळ िांिमण 

काळापरुतीच मयासद्ददत अिेल. या िांिमण काळात उत्पादनाची िाधने आद्दण िांपत्तीचे 

िमान द्दवतरण करण्यात येईल. प्रत्येकाच्या गरजा पूणस होईल अशी व्यवस्िा, 

प्रत्येकाच्या हाताला काम आद्दण िामाद्दजक प्रद्दियेमध्ये प्रत्येकाला िहिागी होण्याची 

िमान िांधी देण्याच्या द्ददशेने प्रयत्न केले जातील. अशाप्रकारच्या प्रयत्नानांतर 

िमाजवादी िमाजरचना अद्दस्तत्वात येईल की, ज्या िमाजरचनेमध्ये वगस, वगसिांघषस, 

खाजगी िांपत्ती अिणार नाही. अशा िमाजव्यवस्िेत कोणीही कोणाचे शोषण करणार 

नाही, अिासत शोषण पूणसपणे िमाप्त होईल. अशाप्रकार ेद्दनमासण झालेल्या िमाजवादी 

िमाजरचनेत वगसद्दवरद्दहत व शोषणद्दवरद्दहत व्यवस्िा द्दनमासण होईल, हीच खऱ्या अिासने 

लोकशाही अिेल, अिे कालसमार्किस याांनी लोकशाहीवादी द्दिद्ाांतात स्पष्ट केलेल ेआह.े 

द्दनमासण झालेल्या िमाजवादी िमाजरचनेत वगस आद्दण शोषण नष्ट झाल्यामळेु शािन 

यांत्रणेची द्दकां वा राज्याची गरज उरणार निल्यामळेु हळूहळू राज्य द्दवलयाि जाईल, 

अिेही शेवटी कालमार्किस याांनी या द्दिद्ाांतात स्पष्ट केलेल ेआहे. 

िाराांश:- 

लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दकां वा शे्रद्दिजनवादी द्दिद्ाांतानिुार आधदु्दनक काळातील 

गुांतागुांतीच्या झालेल्या शािनयांत्रणेचे नेततृ्व करण्यािाठी द्दकां वा द्दनणसय घेण्यािाठी तज्ञ 
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लोकाांची गरज अिते आद्दण अिे तज्ञ अद्दिजन वगासमध्ये अितात. त्याचप्रमाणे लोकशाहीत 

िहिाग घेणार ेिवसिामान्य नागररक राज्यकत्याांवर द्दनयांत्रण ठेवू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे 

िामान्य लोकाांकडे राज्यकत्याांवर द्दनयांत्रण ठेवण्याची पात्रता, कौशल्य, प्रगल्िता आद्दण 

वेळही नितो, त्यामळेु हे कायस िमाजातील अद्दिजन करू शकतात. अद्दिजनाांची द्दनवड 

करण्याचा िामान्य लोकाांचा अद्दधकार, अद्दिजनाांचे शािनावर द्दनयांत्रण आद्दण केवळ 

िैद्ाांद्दतक पातळीवर जनिहिागाला मान्यता ही अद्दिजनवादी लोकशाही द्दिद्ाांताची काही 

ठळक वैद्दशष््टये आहेत.  

लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांताची माांडणी करून लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दिद्ाांतावर 

प्रचांड टीका केलेली आहे. लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतानिुार अद्दिजनवादी लोकशाही 

ही केवळ िाांडवलदाराांिाठी द्दकां वा श्रीमांताांिाठी अिणारी लोकशाही आहे. ही लोकशाही फि 

िाांडवलदार वगासच्या द्दहतािाठीच कायस करते. या लोकशाहीमध्ये िवसिामान्याांच्या द्दहताचा 

द्दवचार केला जात नाही. लोकशाहीच्या मार्किसवादी द्दिद्ाांतानिुार िाांडवलवाद आद्दण 

लोकशाही एकत्र राहू शकत नाही. िाांडवलवादामध्ये अांतिूसत अिणाऱ्या अांगिूत दोषाांमळेु 

लोकशाहीची मूल्य कधीही प्रत्यक्षात आणता येत नाहीत.  

आपली प्रगती तपािा. 

१ ) लोकशाहीचा अद्दिजनवादी द्दिद्ाांत स्पष्ट करा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

२) लोकशाहीचा मार्किसवादी द्दिद्ाांत िद्दवस्तर द्दलहा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

३) लोकशाहीच्या अद्दिजनवादी द्दिद्ाांताची वैद्दशष््टये िोडर्कयात स्पष्ट करा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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३.२  उदारमतवादी लोकशाहीची तत्व े 

       (Principles of Liberal Democracy):- 

लोकशाही ही एक केवळ शािनपद्ती निून, ती एक जीवनपद्ती तिेच एक व्यापक 

िांकल्पना आहे. उदारमतवादी द्दवचारिरणीनिुार लोकशाहीची व्यापक िांकल्पना प्रत्यक्षपणे 

अांमलात आणण्यािाठी  िांपूणस िमाज, राज्य आद्दण लोकशाहीची मूल्य याांचा ताळमेळ घालणे 

आवश्यक अिते. त्यािाठी या उदारमतवादी लोकशाहीची काही आधारिूत तत्त्वे महत्त्वपूणस 

ठरतात. उदारमतवादी लोकशाहीच्या या आधारिूत तत्त्वामळेु राजकीय, िामाद्दजक, आद्दिसक 

आद्दण नैद्दतक स्वरुपाची एक पररपूणस लोकशाही द्दनमासण होण्याि मदत होत अिते. 

उदारमतवादी लोकशाहीची काही आधारिूत तत्वे पढुीलप्रमाणे आहेत; 

१) स्वातांत्र्य:- 

 स्वातांत्र्य हे उदारमतवादी लोकशाहीचे एक महत्त्वपूणस आधारिूत तत्त्व आद्दण मलु्य 

अिल्यामळेु लोकशाहीत प्रत्येक व्यिीला स्वतांत्र मानले जाते. उदारमतवादी 

लोकशाहीत व्यद्दिस्वातांत्र्याला महत्त्वपूणस स्िान आहे. यामध्ये व्यिीच्या द्दवचार, 

उच्चार, कृती, अद्दिव्यिी आद्दण मत स्वातांत्र्याचा िमावेश होतो. उदारमतवादी 

लोकशाहीत नागररकाांना प्राप्त झालेल्या मतदान स्वातांत्र्यामळेु नागररक आपल्या इच्छा 

आद्दण पिांतीनिुार शािनाची द्दनयिुी तिेच शािनाची गच्छांती करू शकतात. 

िोडर्कयात उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये स्वातांत्र्याच्या तत्त्वामळेु कट-कारस्िान, 

िाांती न करता शाांततामय मागासने पररवतसन करणे शर्कय होते. नागररकाांना प्राप्त 

अिणाऱ्या कृती स्वातांत्र्यामळेु शािनाच्या धोरणाि द्दवरोध दशसद्दवण्यािाठी राजकीय 

िांघटन, प्रचार, घेराव, िांप, मोचास, द्दनदशसने, द्दनवेदन इत्यादी मागाांचा अवलांब 

नागररकाांकडून केला जातो. 

२)  िमता:- 

 उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये स्वातांत्र्य या तत्वानांतर दिुर ेमहत्वाचे तत्व िमता ह े

आहे. कारण लोकशाहीत प्रत्येक व्यिीला िमान मानले जाते. प्रत्येक व्यिीला 

शािनामध्ये िहिागी होण्याचा िमान अद्दधकार तिेच स्वकतृसत्वाच्या बळावर 

कोणतेही पद पात्रतेनिुार प्राप्त करून घेण्याचा िमान अद्दधकार अितो. िमाजामध्ये 

िवसत्र द्दवषमता अिल्याि लोकशाही द्दस्िर होऊ शकणार नाही, म्हणून उदारमतवादी 

लोकशाहीमध्ये िमता या तत्वाला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. िमता या मूल्याांची 

प्रस्िापना करणे म्हणजे मानवद्दनद्दमसत द्दवषमता दूर करून िवस मानवाांना िमान प्रद्दतिा, 

िमान दजास आद्दण िमान िामाद्दजक स्िान प्राप्त करून देणे होय. िमता या तत्त्वामळेु 

िवाांना द्दवकािाची िमान िांधी प्राप्त करून द्ददली जाते, तिेच धमस, जात, पांि द्दकां वा 

इतर कारणामळेु कोणालाही द्दवकािाची िमान िांधी नाकारली जात नाही. िमता या 

तत्त्वामळेु काहींना द्दवशेष हर्कक द्दकां वा िवलती देणे लोकशाहीला अद्दिप्रेत नाही, परांत ु

िमतेची प्रस्िापना करण्यािाठी ज्याांना दबुसलतेमळेु िूतकाळात िमान िांधी 

नाकारली गेलेली आहे, अशा द्दवद्दशष्ट घटकाांना अग्रिमाने िमता प्राप्त करून 

देण्यािाठी काही द्दवशेष िवलती द्दकां वा हर्कक द्ददले जातात. 
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३)  बांिुता:- 

 डॉ. बाबािाहेब आांबेडकर याांच्या मते," बांधिुाव अद्दस्तत्वात निेल तर िमता आद्दण 

स्वातांत्र्याच्या अद्दस्तत्वाला काहीही अिस राहत नाही." म्हणून उदारमतवादी 

लोकशाहीचे एक महत्त्वाचे तत्त्व म्हणून बांधूतेकडे पाद्दहले जाते. नागररकाांमध्ये परस्पर 

प्रेम, िद्भाव, आदर आद्दण िहकायस अिणे लोकशाहीचा महत्त्वपूणस आधार मानला 

जातो. लोकशाहीत वांशवाद, वणसवाद, िाषावाद, प्राांतवाद तिेच वगसवाद द्दनमासण होऊ 

नये यािाठी बांधतुा हे तत्व अत्यांत आवश्यक आहे. 

४)  जनतेचे िावसिौमत्व:- 

 उदारमतवादी लोकशाहीची िांकल्पना जनतेच्या िावसिौमत्वाच्या तत्वावर 

आधारलेली आहे. जनतेचे िावसिौमत्व म्हणजे जनता स्वतःच्या हर्कक आद्दण 

स्वातांत्र्याद्दवषयी पूणसपणे जागतृ अिून जनतेवर कोणताही अद्दनष्ट वैचाररक प्रिाव पडत 

नाही. तिेच जनता व्यिीपूजा करीत नाही. कोणत्याही भ्रामक द्दकां वा द्दवषारी प्रचाराला 

बळी पडत नाही. तिेच जनता प्रत्येक घटनेचा वस्तदु्दनि आद्दण द्दववेकद्दनि पद्तीने 

द्दवचार करते. द्दब्रद्दटश द्दवचारवांत द्दट. एच. ग्रीन याांच्या मते," जनशिी हाच राज्याचा 

खरा आधार आहे." तिेच जीन जॅक रुिो याांच्या मते," िामूद्दहक ईहा हाच राज्याचा 

आधार आहे." ग्रीन आद्दण रुिो याांच्या वरील मतावरून स्पष्ट होते की, जनतेचा द्दनणसय 

द्दकां वा इच्छा ही िवसशे्रि द्दकां वा अांद्दतम अित.े जनतेची इच्छा म्हणजेच जनतेचे 

िावसिौमत्व होय. िावसिौम िते्तच्या आधारावरच जनता शािन द्दनयिु करत अिते, 

तिेच शािनावर द्दनयांत्रणदेखील ठेवत अिते. त्यामळेु उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये 

जनतेच्या इच्छेनिुार राज्यकत्याांना आद्दण शािनाि आपले धोरण, कायदे, योजना 

द्दकां वा द्दनणसय घ्यावे लागतात अिवा त्यामध्ये पररवतसन करावे लागते. 

५)  बहुमताचे शािन:- 

 उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्वाचे स्िान अिते. कारण या 

लोकशाहीमध्ये घेण्यात येणार ेद्दनणसय हे जनिांमतीने आद्दण बहुमताच्या आधारावरच 

घेतले जातात. लोकशाहीमध्ये िवस लोक िमान अिले तिेच िवस लोकाांना िमान 

अद्दधकार अिले तरीदेखील लोकशाहीचे िांचलन करीत अिताना प्रत्येक वेळी िवाांचे 

एकमत होऊ शकत नाही. त्यामळेु अशाप्रिांगी द्दवद्दशष्ट प्रश्न द्दकां वा िमस्येच्या 

िांदिासमध्ये िमाजातील बहुिांख्याकाांनी जो कल दशसद्दवला अिेल त्यानिुार द्दनणसय 

घेतला जातो. लोकशाहीत होणाऱ्या द्दनवडणकुीमध्ये ज्या उमेदवाराि बहुमत प्राप्त 

होते, त्याि बहुमताच्या आधार े द्दवजयी म्हणून घोद्दषत केले जाते. लोकशाहीमध्ये 

कायदा द्दनद्दमसती, मांद्दत्रमांडळातील द्दनणसय हे बहुमताच्या तत्वानिुार घेतले जातात. 

तिेच लोकशाहीमध्ये बहुमताने घेतलेल्या द्दनणसयाांची अांमलबजावणी  होत अिते. 

लोकशाहीतील बहुमत याचा अिस केवळ द्दनवडणकुीतील द्दकां वा कायदेमांडळातील 

बहुमत अिा होत नाही, तर िावसजद्दनक के्षत्रात प्राद्दतद्दनद्दधक स्वरूपाचे द्दनणसय घेत 

अिताना शर्कय अिेल तर एकमत (Unanimity) द्दकां वा मतैर्कय (Consensus) 

आद्दण तेही शर्कय निल्याि बहुमत (Majority) या तत्वाचा अवलांब केला जातो. 
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६)  अद्दिकार:- 

 उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यिीला स्वइच्छा व अपेके्षप्रमाणे िामाद्दजक, 

राजकीय, आद्दिसक आद्दण धाद्दमसक जीवन जगता यावे, यािाठी द्दवद्दवध प्रकारचे 

अद्दधकार देण्यात येतात. कारण लोकशाहीमध्ये अद्दधकार द्दकां वा हर्कक द्ददल्यामळेुच 

नागररकाांना त्याांच्या स्वातांत्र्याची हमी प्राप्त होते. लोकशाहीमध्ये जीद्दवताचा अद्दधकार 

महत्त्वपूणस ठरतो. त्याचप्रमाणे प्रत्येक व्यिीला लोकशाहीमध्ये राजकीय िहिाग घेता 

यावा यािाठी काही राजकीय अद्दधकार देण्यात आलेले आहेत. उदा. मतदान करणे, 

द्दनवडणूक लढवणे, ित्तापद िूषणे, शािनाि द्दवनांती करणे, शािनाि द्दवरोध करणे, 

राजकीय िांघटना द्दनमासण करणे तिेच राजकीय पक्षाचा प्रचार करणे इत्यादी. लास्की 

याांच्या मते," िदुृढ लोकशाहीच्या द्दनद्दमसतीिाठी नागररकाांना आद्दिसक अद्दधकार द्दमळणे 

आवश्यक आहे." प्रत्येक व्यिीला द्दकमान आद्दिसक जीवनमानाचा, आद्दिसक 

िरुद्दक्षततेचा, व्यविाय द्दकां वा रोजगार द्दनवडीचा, द्दकमान वेतन प्राप्त करण्याचा तिेच 

व्यवस्िापनात कामगाराांना िहिागी होण्याचा आद्दिसक अद्दधकार लोकशाहीमध्ये 

महत्त्वाचा मानला जातो. उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागररकाांना िामाद्दजक 

व नागरी जीवन जगता यावे यािाठी नागरी आद्दण िामाद्दजक अद्दधकार प्राप्त करून 

द्ददले जातात.   उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये द्दवद्दवध प्रकारचे अद्दधकार नागररकाांना 

देण्यात आलेले अिले तरीदेखील अद्दधकारावर काही मयासदा घालून देण्यात आलेल्या 

आहेत.  

७)  कायद्याचे राज्य:- 

 उदारमतवादी लोकशाहीचे िांचलन हे राज्यघटना आद्दण कायद्यानिुार होत अिते. 

त्यामळेु लोकशाही ‘कायद्याचे राज्य’ या िांकल्पनेवर आधारीत कायस करते. 

उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये कोणत्याही एका व्यिीच्या द्दकां वा गटाच्या मतानिुार 

द्दकां वा लहरीपणानिुार द्दनणसय घेतले जात नाहीत. लोकशाहीत ‘कायद्याचे राज्य’ 

अिल्यामळेु तेिे राज्यघटना आद्दण कायदा िवसशे्रि अितो. लोकशाहीच्या िवस घटक 

अांगाांना द्दकां वा ित्ता कें िाांना राज्यघटनेने द्ददलेल्या अद्दधकाराांच्या मयासदेत कायस िरुू 

अिते.  

 लोकशाहीमध्ये नागररकाांच्या स्वातांत्र्य तिेच अद्दधकाराांना िांरक्षण प्राप्त करून द्ददले 

जाते. एखादी व्यिी, िांस्िा, गट द्दकां वा िरकारकडून नागररकाांवर अन्याय होत 

अिल्याि त्याद्दवरोधात िांबांद्दधत व्यिी न्यायालयात दाद मागू शकते. िोडर्कयात 

उदारमतवादी लोकशाही ‘कायद्याचे राज्य’ या तत्वावर आधाररत आहे. 

८)  राजकीय जाणीव-जागृती:- 

 उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागररक राजकीय बाबतीत जागरूक अिणे 

अत्यांत आवश्यक मानले जाते. नागररकाांमध्ये अिणारी राजकीय जाणीव-

जागतृी  उदारमतवादी लोकशाहीचे महत्त्वाचा आधारिूत तत्व मानले जाते. कारण 

लोकशाहीमध्ये राज्यकारिार हा लोकमतानिुार चालत अितो. म्हणून 

लोकशाहीतील नागररक आपल्या द्दवद्दवध प्रकारच्या िमस्या, प्रश्न द्दकां वा घटनाांबाबत 
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जागतृ अिणे अत्यांत आवश्यक अिते. लोकशाहीमध्ये द्दियाशील आद्दण राजकीय 

िहिाग येणाऱ्या नागररकाांना महत्त्वाचे स्िान अिते. शािनाने नागररक व िमाजाच्या 

िांदिासत केलेल्या द्दवधायक आद्दण कल्याणकारी धोरणाचे स्वागत करणे द्दकां वा याउलट 

शािनाने एखादी कृती अन्यायकारकपणे केलेली अिल्याि द्दतचा प्रद्दतकार करणे 

द्दकां वा अन्यायकारक धोरण द्दकां वा कायद्याचा द्दवरोध करणे, हे जागतृ नागररकाचे लक्षण 

मानले जाते, परांत ुत्यािाठी नागररक राजकीयदृष््टया जागरूक अिणे लोकशाहीमध्ये 

अत्यांत आवश्यक आहे. लॉडस ॲर्कटन याांच्या मते," ितत जागतृता हे लोकशाहीचे 

मूल्य आहे." म्हणून उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये नागररकात राजकीय जाणीव-

जागतृी अिणे अत्यांत आवश्यक आहे. 

९)  परमतिद्दहरणुता:- 

 परमतिद्दहष्टणतुा हे उदारमतवादी लोकशाहीचे महत्त्वाचे आधारिूत तत्त्व आहे. 

उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये व्यद्दिमत्व द्दवकाि, व्यिीस्वातांत्र्य, अद्दधकार याांना 

महत्त्वाचे स्िान अिते. लोकशाहीत नागररकाांना प्राप्त अिणाऱ्या द्दवचार आद्दण 

अद्दिव्यिी स्वातांत्र्यामळेु नागररकाांकडून द्दिन्न-द्दिन्न मताांची माांडणी होत अिते, 

परांत ु अशा पररद्दस्ितीत प्रत्येक व्यिीचे द्दवचार आद्दण मताची कदर करण्यािाठी 

परमत िद्दहष्टणतुा हे तत्व अत्यांत आवश्यक आहे. यातून लोकशाहीतील मतद्दिन्नता 

कमी करून मतैर्कय िाधण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रद्दिद् द्दवचारवांत जे.एि. द्दमल 

याांच्या मते," बहुिांख्य लोकाांना शािन करण्याचा लोकशाहीत जिा हर्कक आह,े 

तिाच हर्कक अल्पिांख्याांकाांना आपले मत माांडण्याच्या यािांदिासत हर्कक आहे. तिे 

न केल्याि लोकशाहीला बहुिांख्याकाांच्या दडपशाहीचे स्वरूप प्राप्त होईल." द्दमल 

याांच्या मतावरूनदेखील लोकशाहीमध्ये परमत िद्दहष्टणतुा अत्यांत आवश्यक 

अिल्याचे स्पष्ट होते. कारण लोकशाहीत नागररकाांमध्ये अिणार ेमतिेद हे द्दहांिक 

मागासने नव्हे, तर अद्दहांिक, िद्दहष्टणू आद्दण शाांततामय मागासने दूर करणे आवश्यक आहे 

आद्दण त्यािाठी परमत िद्दहष्टणतुा गरजेची आहे. म्हणून उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये 

शािक आद्दण शाद्दित, ित्ताधारी आद्दण द्दवरोधक, बहुिांख्याांक आद्दण अल्पिांख्याांक 

याांच्यामध्ये परस्पर द्दवर्श्ाि आद्दण परमत िद्दहष्टणतुा द्दनमासण करण्याचा प्रयत्न केला 

जातो. िोडर्कयात उदारमतवादी लोकशाही परमत िद्दहष्टणतुेचा आधारावर कायस करीत 

अिते. 

१०)  द्दववेकी व्यक्ती:- 

 द्दववेकी व्यिी हा उदारमतवादी लोकशाहीचा आधारिूत घटक आहे. द्दववेकी 

व्यिीमध्ये योग्य-अयोग्य, चाांगल-ेवाईट, द्दवधायक- द्दवघातक यामधील फरक 

ओळखण्याची क्षमता अिते द्दकां वा त्याला या बाबींची जाणीव अिते. त्याचप्रमाणे अशा 

द्दववेकी व्यिीला द्दवद्दवध िामाद्दजक आद्दण राष्ट्ीय िमस्याांची तिेच त्यावर करण्यात 

येणाऱ्या द्दवद्दवध उपाययोजनाांची जाणीव अिते.  
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११)  द्दविायक द्दवरोि:- 

 उदारमतवादी लोकशाही द्दवधायक द्दवरोधाच्या तत्त्वानिुार कायसरत अिते. लोकशाही 

शािनव्यवस्िेतील जागतृ नागररक, वतसमानपत्र आद्दण जबाबदार द्दवरोधी पक्षाांना 

ित्ताधारी पक्षाच्या शािनाच्या चकुीच्या धोरणाला द्दवधायकपणे द्दवरोध द्दकां वा टीका 

करण्याचा अद्दधकार अितो. द्दवधायकपणे करण्यात येणाऱ्या द्दवरोधाची द्दकां वा टीकेची 

दखल घेऊन शािनाला जनमतानिुार आपल्या धोरणात योग्य ते पररवतसन करावे 

लागते. उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये द्दवधायक द्दवरोधाच्या तत्त्वानुिार कायस होत 

अिल्यामळेु जबाबदार शािनपद्ती द्दनमासण होत अिते. 

१२)  लोकशाही िांस्था:- 

  उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये जनता िावसिौम अिते. लोकशाहीमध्ये जनतेचे 

िावसिौमत्व प्रस्िाद्दपत करण्यािाठी लोकशाही स्वरूपाच्या द्दवद्दवध िांस्िा द्दनमासण 

केल्या जातात. यामध्ये कायदेमांडळ, कायसकारीमांडळ,  न्यायमांडळ, द्दनवडणूक यांत्रणा, 

राजकीय िांघटना, स्िाद्दनक स्वराज्य िांस्िा, प्रशािकीय यांत्रणा इत्यादी लोकशाही 

िांस्िाांचा िमावेश अितो. उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये या िवस िांस्िा लोकशाहीच्या 

िांकेतानिुार तिेच तत्त्वानुिार कायस करीत अितात. त्याचप्रमाणे उदारमतवादी 

लोकशाहीमध्ये या लोकशाही िांस्िाांचे स्वरूप आद्दण अद्दस्तत्व द्दटकद्दवण्यािाठी 

प्रिावी जनमत, द्दवरोधी पक्ष आद्दण जनिांचार माध्यमे प्रयत्नशील अितात. 

 

१३)  न्याय:- 

  ‘न्याय’ हे उदारमतवादी लोकशाहीचे एक प्रमखु आधारिूत तत्त्व आहे. लोकशाहीत 

नागररकाांचे अद्दधकार आद्दण व्यिीस्वातांत्र्य यावर कोणीही अन्याय करणार नाही द्दकां वा 

गदा आणणार नाही याची खबरदारी घेतली जात.े लोकशाही िमाजव्यवस्िेत 

िमाजातील कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, यािाठी िवस स्तरावरून 

प्रयत्न केले जातात. उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागररकाांना राजकीय, 

िामाद्दजक आद्दण आद्दिसक न्यायाची हमी देण्यात आलेली आहे. 

१४)  स्वतांत्र न्यायिांस्था:- 

 उदारमतवादी लोकशाही ‘न्याय’ या तत्वावर आधारलेली अिते, म्हणून न्याय हे तत्त्व 

लोकशाहीमध्ये महत्त्वपूणस मानले जाते. उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये नागररकाांना 

देण्यात आलेले अद्दधकार आद्दण व्यिीस्वातांत्र्य याांना िांरक्षण प्राप्त करून देण्यािाठी 

द्दनरपेक्ष, द्दन:पक्षपाती, द्दनिीड आद्दण स्वतांत्र न्यायिांस्िेची द्दनद्दमसती केली जाते. 

उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये न्यायिांस्िेला जनता, कायदेमांडळ आद्दण 

कायसकारीमांडळ याांच्या दबावापािून मिु ठेवून स्वतांत्रपणे कायस करू द्ददले जाते. 

न्यायिांस्िेला स्वतांत्रपणे न्यायदान करता यावे, नागररकाांच्या हर्ककाचे िांरक्षण आद्दण 

राज्यघटनेचे िांरक्षण करता यावे, यािाठी स्वतांत्र न्यायिांस्िेची उिारणी केलेली 

आहे.  
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१५)  जबाबदार राजकीय पक्ष:-  

 उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये जबाबदार राजकीय पक्षाांचे अद्दस्तत्व महत्त्वपूणस मानले 

जाते. कारण लोकशाही यशस्वी करण्यािाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष जबाबदारीने वागणे 

आवश्यक अिते. राजकीय पक्षाने पक्षीय स्वािासपेक्षा राष्ट्ीय द्दहताला प्राधान्य देणे 

आवश्यक अिते. म्हणून स्वािी राजकीय पक्षापेक्षा जबाबदार राजकीय पक्ष 

उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये महत्त्वाची िूद्दमका पार पाडत अितात. लोकशाहीमध्ये 

ित्ताधारी अिणाऱ्या राजकीय पक्षाने द्दवरोधी पक्षाला द्दवर्श्ािात घेऊन राज्यकारिार 

करणे आवश्यक अिते.  

१६)   द्दवकें द्रीकरण आद्दण ित्ता द्दविाजन:- 

 उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये िते्तच्या द्दवकें िीकरणाचे तत्व अांद्दगकारले जाते. कें िीय 

स्तरापािून त ेस्िाद्दनक स्तरापयांत िते्तचे द्दवकें द्दिकरण वेगवेगळया घटकाांमध्ये केले 

जात अिल्यामळेु िते्तत िमाजाच्या अांद्दतम घटकातील व्यिींना िहिाग घेता येतो. 

पयासयाने जनिामान्याांना िते्तत िहिाग घेण्याची िांधी प्राप्त झाल्यामळेु लोकशाहीचा 

पाया िर्ककम आद्दण द्दवस्ततृ होतो. िते्तच्या द्दवकें िीकरणाबरोबरच उदारमतवादी 

लोकशाहीमध्ये ित्ता द्दविाजनाच्या तत्वाचाही द्दस्वकार केला जातो. ित्ता 

द्दविाजनाचा तत्त्वानिुार शािनाच्या कायदेमांडळ, कायसकारी मांडळ आद्दण न्यायमांडळ 

याांची ित्ता एक व्यिी द्दकां वा व्यिी िमूहाच्या हाती कें द्दित न करता ती तीनही 

घटकाांमध्ये द्दविागून द्ददली जाते. िोडर्कयात लोकशाहीमध्ये द्दवकें िीकरण आद्दण ित्ता 

द्दविाजनाच्या तत्त्वामळेु द्दनयांत्रण आद्दण िमतोल द्दनमासण होऊन ित्तािमन्वयाचे 

तत्वदेखील द्दस्वकारले जाते.  

१७)   िावसद्दत्रक प्रौढ मताद्दिकार आद्दण द्दनवडणुकीचे िातत्य:- 

  िावसद्दत्रक प्रौढ मताद्दधकार हे उदारमतवादी लोकशाहीचे एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे. 

लोकशाहीमध्ये जनतेचा व्यापक िहिाग अिावा त्यािाठी िवस पात्र नागररकाांना 

िावसद्दत्रक प्रौढ मताद्दधकार देण्यात आलेला आहे. धमस, जात, पांि, वणस, िाषा, िांपत्ती, 

द्दशक्षण, द्दलांग अिा कोणताही िेदिाव न करता वयोमयासदेच्या पात्रतेनुिार िवस 

नागररकाांना िावसद्दत्रक प्रौढ मताद्दधकार द्ददल्यामळेु िारतीय लोकशाहीचा आधार 

अद्दधक व्यापक आद्दण िर्ककम झालेला आहे. लोकशाहीमध्ये बदलत्या जनमतानिुार 

ित्ताधारी राजकीय पक्षामध्ये द्दकां वा राजकीय नेततृ्वामध्ये शाांततामय आद्दण िनदशीर 

मागासने वेळोवेळी बदल होत अितो. हा बदल द्दवद्दशष्ट काळाने होणाऱ्या द्दनवडणकुीच्या 

माध्यमातून केला जातो. लोकशाहीच्या द्दस्िरतेिाठी आद्दण यशस्वीतेिाठी ठराद्दवक 

कालखांडानांतर मिु व न्याय वातावरणात द्दनवडणकुाांचे िातत्य अिणे महत्त्वपूणस 

मानले जाते. उदा. िारत आद्दण इांग्लांडमध्ये दर पाच वषाांनी िावसद्दत्रक द्दनवडणकुा 

होतात, तर अमेररकेमध्ये दर चार वषाांनी िावसद्दत्रक द्दनवडणूक होत अिते. 
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१८)  िोरण द्दनिासरकाचे लोकशाही द्दनयांत्रण:- 

 आधदु्दनक काळात राज्याचे कायसके्षत्र मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामळेु राज्याच्या ित्ता 

आद्दण द्दनणसय के्षत्रात ितत वाढ होत आहे. पयासयाने राजकीय द्दनणसय घेणाऱ्या िवस 

ित्ताकें िाांचे लोकशाही पद्तीने द्दनयांत्रण करणे आवश्यक आहे. उदारमतवादी 

लोकशाहीमध्ये िांद्दवधानाची शे्रिता, िमान प्रद्दतद्दनद्दधत्व, स्वतांत्र न्यायिांस्िा, द्दनिसय 

वतसमानपते्र, जबाबदार राजकीय पक्ष आद्दण जनमत, अद्दिव्यद्दिस्वातांत्र्य, गपु्त मतदान, 

द्दवद्दशष्ट काळाने होणाऱ्या द्दनवडणकुा इत्यादी िाधनाद्वार े शािनाचे धोरण द्दनधासरण 

करणाऱ्या िवस ित्ता कें िाांवर द्दनयांत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. 

अशाप्रकार े उदारमतवादी लोकशाहीची ही काही ठळक आधारिूत तत्त्वे आहेत. या 

तत्त्वानुिार उदारमतवादी लोकशाहीची वाटचाल िरुू आहे. 

िाराांश:-  

उदारमतवादी लोकशाही ही एक अद्दतव्यापक िांकल्पना अिून ती यशस्वीपणे अांमलात 

आणण्यािाठी काही आवश्यक तत्त्वाांची अांमलबजावणी करणे आवश्यक अिते. कारण 

त्याद्दशवाय राजकीय, िामाद्दजक, आद्दिसक आद्दण नैद्दतक स्वरूपाची पररपूणस लोकशाही द्दनमासण 

करणे शर्कय नाही. म्हणून उदारमतवादी लोकशाहीची वाटचाल यशस्वीतेच्या द्ददशेने 

होण्यािाठी स्वातांत्र्य, िमता, बांधतुा, बहुमताचे शािन, नागररकाांमध्ये अिणारी राजकीय 

जागतृी, जनतेचे िावसिौमत्व, जनतेला प्राप्त अिणार े अद्दधकार, नागररकाांमधील राजकीय 

जागरूकता आद्दण जबाबदारपणा, लोकशाही िांस्िाांचे अद्दस्तत्व, लोकशाहीतील द्दवद्दवधतेमध्ये 

अिणारी परमत िद्दहष्टणतुा, िते्तचे द्दवकें िीकरण आद्दण ित्ता द्दविाजन तिेच ित्ता िांतलुन, 

धोरण द्दनधासरकाचे लोकशाही पद्तीचे द्दनयांत्रण, कायद्याचे राज्य, स्वतांत्र न्यायिांस्िा, 

राष्ट्द्दहत जपणाऱ्या राजकीय पक्षाांचे अद्दस्तत्व, प्रौढ मताद्दधकाराची िावसद्दत्रकता, द्दनवडणकुीचे 

िातत्य आद्दण द्दवधायकपणे केला जाणारा द्दवरोध अत्यांत आवश्यक आहे. 

आपली प्रगती तपािा. 

१) उदारमतवादी लोकशाहीची तत्वे िद्दवस्तर द्दलहा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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३.३ लोकशाहीच्या यशस्वी कायासिाठी अटी/आवश्यक पररद्दस्थती  

(Condition for the successful working of Democracy):- 

लोकशाहीचे अद्दस्तत्व आद्दण यशापयश हे द्दवद्दशष्ट पररद्दस्ितीवर अवलांबून अिते. आयव्हर 

ब्राऊन याांच्या मते," लोकशाहीच्या यशस्वीतेिाठी जनतेच्या मनात लोकशाही िावना राहणे 

आवश्यक अिते." िोडर्कयात ब्राऊन याांच्या मतानिुार िदुृढ लोकशाहीच्या द्दनद्दमसतीिाठी 

जनतेच्या मनात लोकशाही िावना अिणे आवश्यक आहे. लोकशाही 'यिा प्रजा तिा राजा' 

या द्दिद्ाांतावर आधाररत अिते. लोकशाहीमध्ये द्दनमासण झालेले दोष दूर करण्यािाठी 

आद्दण  लोकशाहीच्या यशस्वीतेिाठी आवश्यक पररद्दस्िती द्दनमासण करणे गरजेचे अिते. 

राजकीय िामाद्दजकरणाच्या माध्यमातून लोकाांमध्ये राजकीय जागतृी घडवून आणल्याि 

लोकशाहीची यशद्दस्वता िाध्य करता येऊ शकते. त्याचप्रमाणे लोकशाहीच्या यशस्वीतेिाठी 

लोकशाहीशी ििुांगत ठरणारी मानद्दिकता जनतेमध्ये द्दनमासण करणे आवश्यक अिते. 

लोकशाहीच्या यशद्दस्वतेिाठी आवश् यक अिणाऱ्या काही अटी द्दकां वा आवश्यक पररद्दस्िती 

पढुीलप्रमाणे आहे; 

१)  न्यायमांडळाचे स्वातांत्र्य:- 

 लोकशाहीच्या यशस्वीतेिाठी स्वतांत्र न्यायमांडळाची आवश्यकता अिते. 

नागररकाांच्या मूलिूत हर्ककाांचे िांरक्षण, त्याचबरोबर िांद्दवधानाचे िांरक्षण करण्याची 

जबाबदारी न्यायमांडळाची अिते. याद्दशवाय शािनाच्या कायासवर द्दनयांत्रण ठेवण्याचे 

महत्त्वपूणस कायसदेखील न्यायमांडळ करीत अित.े तिेच देशातील द्दवद्दवध राजकीय पक्ष 

द्दकां वा दबाव गटाांच्या स्वािी कृतीपािून नागररकाांचे त्याचप्रमाणे िांपूणस राष्ट्ाचे द्दहत 

िरुद्दक्षत ठेवण्यािाठी न्यायमांडळाचे स्वातांत्र्य अत्यांत आवश्यक ठरते. म्हणून 

लोकशाहीच्या यशािाठी स्वतांत्र न्यायमांडळ गरजेचे आहे. 

२)  द्दशक्षणाची व्यवस्था:- 

 लोकशाहीच्या यशस्वीतेिाठी लोकशाहीत द्दशक्षणाची व्यापक व्यवस्िा अिणे आद्दण 

त्यातून प्रत्येक व्यिीला िदु्दशद्दक्षत करणे आवश्यक अिते. कारण नागररक िदु्दशद्दक्षत 

अितील तरच त्याांच्यामध्ये िमाज व देशािमोरील द्दवद्दवध िमस्या द्दकां वा कायासबाबत 

जागरुकता द्दनमासण झालेली अिते. त्याचप्रमाणे लोकशाहीच्या यशस्वीतेिाठी 

नागररकाांना त्याांच्या अद्दधकार आद्दण कतसव्याची जाणीव द्दनमासण करून देणे आद्दण 

त्याांच्यात राजकीय िहिागाद्दवषयी जागरूकता द्दनमासण करणे आवश्यक अिते. 

त्याचबरोबर िदु्दशद्दक्षत आद्दण जागरूक नागररकच राष्ट्ािमोरील द्दवद्दवध प्रश्न द्दकां वा 

िमस्या िमजू शकतात, मतदानाद्वार े योग्य प्रद्दतद्दनधींची द्दनवड करू शकतात. 

त्याचप्रमाणे शािनावर योग्य पद्तीने द्दनयांत्रणदेखील ठेऊ शकतात, परांत ु यािाठी 

प्रत्येक नागररक िदु्दशद्दक्षत अिणे आद्दण अिे नागररक घडवण्यािाठी द्दशक्षणाची 

व्यापक व्यवस्िा करणे आवश्यक आहे. 

३)  बांिुत्वाची िावना:- 

 बांधतु्व हे लोकशाहीचे एक मखु्य आधारिूत तत्त्व आहे. नागररकाांच्या द्दवचाराांमध्ये 

द्दवद्दवधता अिली तिेच वेगवेगळया बाबतीमध्ये मतिेद अिले तरीदेखील बांधतु्वाच्या 
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िावनेमळेु िमाजाची एकात्मता द्दटकून राहते. बांधतु्वाचा िावनेमळेु 'आपण िवस एक 

आहोत' ही िावना प्रत्येक व्यिीमध्ये द्दनमासण होते आद्दण यातून ‘द्दवद्दवधतेमध्ये एकता’ 

द्दनमासण होऊन लोकशाहीच्या यशािाठी आवश्यक पररद्दस्िती द्दनमासण होते.  

४)  िमता:- 

 िमता लोकशाहीचे एक महत्त्वाचे आधारिूत तत्त्व आहे. लोकशाहीच्या यशस्वीतेिाठी 

केवळ राजकीय के्षत्रात िमता प्रस्िाद्दपत करून लोकशाही िर्ककम होऊ शकणार 

नाही, तर त्यािाठी िामाद्दजक आद्दण आद्दिसक के्षत्रातदेखील िमता द्दनमासण करणे 

आवश्यक आहे. आद्दिसक द्दवषमतेमळेु व्यिी स्वतःच्या मूलिूत गरजा पूणस करू शकत 

नाही. या गरजा पूणस करण्यातच त्या व्यिीची िांपूणस शिी खचस होते. त्यामळेु इच्छा 

अिूनही अशी व्यिी राजकीय िहिाग घेऊ शकत नाही, पयासयाने लोकशाही यशस्वी 

होऊ शकत नाही. िामाद्दजक िमता प्रस्िाद्दपत करून लोकशाही यशस्वी 

करण्यािाठी द्दवशेषाद्दधकार आद्दण नागररकाांमध्ये कृद्दत्रम िेदिाव नष्ट करणे आवश्यक 

आहे. 

५)  परमत िद्दहरणुता:- 

 लोकशाही व्यवस्िेमध्ये व्यद्दिस्वातांत्र्य आद्दण अद्दधकार प्राप्तीमळेु प्रत्येक व्यिी 

स्वतांत्रपणे द्दवचार व्यि करत अिते. त्यामळेु द्दवचारात द्दवद्दवधता आढळून येते. अशा 

पररद्दस्ितीत स्वतःच्या मताचा आदर करीत अिताांना इतराांनी व्यि केलेल्या मताचा 

आदर करण्याची िद्दहष्टणू वतृ्ती लोकशाहीच्या यशािाठी आवश्यक आहे. 

लोकशाहीमध्ये द्दवद्दवध धमस, जाती, पांि, िाषा, िांप्रदाय, द्दवचारप्रणाली याांचा द्दस्वकार 

करणारी जनता िहजीवन व्यतीत करीत अिते. लोकशाहीत बहुमताच्या तत्त्वामळेु 

बहुिांख्य आद्दण अल्पिांख्य अशा गटाांमध्ये िमाजाची द्दविागणी होत अिते, म्हणून 

लोकशाहीतील अशा द्दवद्दवध िमाज गटामध्ये शाांतता आद्दण िलोखा राखण्यािाठी 

परमत िद्दहष्टणतुा द्दवकद्दित होणे अत्यांत आवश्यक आहे.  

६)  कृद्दतशील इच्छाशक्ती:-  

 ब्राईि याांच्या मते," जागतृी लोकशाहीची द्दकां मत आहे.' ब्राईि याांच्या या मतावरून 

लोकशाहीच्या रक्षणािाठी नागररकाांनी जागरूक आद्दण कृद्दतशील राहणे अत्यांत 

आवश्यक अिते. जागरूक नागररक शािनावर द्दनयांत्रण ठेवत अितात. जागरूक 

नागररक शािनाच्या अयोग्य द्दकां वा चकुीच्या धोरणावर योग्य वेळी टीका करून 

शािनाला अयोग्य धोरण रि करण्याि िाग पाडतात. िोडर्कयात लोकशाहीच्या 

यशस्वीतेिाठी नागररक जागरूक आद्दण कृद्दतशील राहणे अत्यांत आवश्यक आहे. 

७)  िते्तचे द्दवकें द्रीकरण:- 

 िते्तच्या द्दवकें िीकरणातून लोकशाही अद्दधक िर्ककम होत अिते. कारण िते्तचे 

द्दवकें िीकरण ही लोकशाहीची मलुिूत प्रवतृ्ती आहे. स्िाद्दनक स्तरावर कायस करणाऱ्या 

स्िाद्दनक स्वराज्य िांस्िाांच्या माध्यमातून जास्तीत-जास्त जनतेला राजकीय िहिाग 

घेण्याची िांधी द्दमळत अिते. स्िाद्दनक स्वराज्य िांस्िेतील राजकीय िहिागातून 
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जनतेला राजकीय द्दशक्षण द्दमळते. तिेच त्याांच्यामध्ये नेततृ्व गणुाांचा द्दवकाि होत 

अितो. िोडर्कयात लोकशाहीच्या यशस्वीतेिाठी स्िाद्दनक स्वराज्य िांस्िाांच्या 

माध्यमातून िते्तचे द्दवकें िीकरण होत अिल्यामळेु लोकशाहीचा पाया अद्दधक मजबूत 

होत अितो. 

८)  वृत्तपत्र स्वातांत्र्य:- 

 लोकशाहीच्या िक्षमीकरणामध्ये कायदेमांडळ, कायसकारी मांडळ आद्दण न्यायमांडळ 

याांच्याबरोबर जनिांचार माध्यमाांची िूद्दमका अत्यांत महत्त्वाची ठरलेली आह.े म्हणून 

वतृ्तपत्राांना ‘लोकशाहीचा चौिा स्तांि’ अिे म्हटले जाते. लोकशाहीमध्ये जनतेला 

अद्दिव्यिी स्वातांत्र्य प्राप्त झालेले अिते. या स्वातांत्र्याच्या माध्यमातून जनता 

वतृ्तपत्राांमध्ये द्दलखाण करून अद्दिव्यि होत अितात. लोकमत द्दनमासण करण्यामध्ये 

वतृ्तपत्र स्वातांत्र्याची िूद्दमका अत्यांत महत्त्वाची आहे. जनतेला राजकीय द्दशक्षण देण्याचे 

कायस लोकशाही व्यवस्िेमध्ये वतृ्तपत्र करीत अितात. त्याचप्रमाणे जनतेच्या द्दवद्दवध 

िमस्या, प्रश्न इत्यादींकडे शािनाचे लक्ष वेधून घेण्याचे कायस वतृ्तपते्र करतात. 

लोकमताची द्दनद्दमसती करणे आद्दण जनतेला राजकीय द्दशक्षण देण्यामध्ये वतृ्तपत्राांची 

िूद्दमका महत्त्वाची ठरली आहे. त्यामळेु वतृ्तपत्राांनी द्दन:पक्षपातीपणे आद्दण स्वतांत्रपणे 

कायस करणे लोकशाहीच्या यशद्दस्वतेिाठी आवश्यक आहे. 

९)  व्यद्दक्तमत्व द्दवकािाि िांिी:- 

 लोकशाही व्यवस्िेमध्ये नागररकाांच्या व्यद्दिमत्व द्दवकािाि योग्य िांधी आवश्यक 

अिते. नागररकाांच्या राहणीमानाचा दजास, िवाांना िमान िांधी, कायसकतृसत्वानुिार 

द्दमळणार ेिामाद्दजक स्िान, िेदिावरद्दहत प्रद्दतिा हे लोकशाहीचा आधार अितात. या 

आधारावर लोकशाहीमध्ये नागररकाांचा व्यद्दिमत्व द्दवकाि होण्यािाठी आवश्यक 

पररद्दस्िती द्दनमासण करणे गरजेचे आहे. 

१०)  राररद्दहत जपणार ेिुदृढ व द्दनकोप राजकीय पक्ष:- 

 लोकशाहीचे यशापयश हे त्या लोकशाहीमध्ये अिणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या 

दृद्दष्टकोनावर अवलांबून अिते. लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्ष जनमत द्दनद्दमसतीचे कायस 

करीत अितात. राजकीय पक्षाची द्दनद्दमसती िामाद्दजक, आद्दिसक आद्दण राजकीय 

स्वरूपाच्या व्यापक कायसिमावर आधाररत झालेली अिावी. मात्र द्दनकोप आद्दण िुदृढ 

लोकशाहीिाठी राजकीय पक्षाची द्दनद्दमसती जात, धमस, पांि, िाषा, प्राांत, वगस द्दकां वा 

एखाद्या द्दवद्दशष्ट द्दहतिांबांधाच्या आधारावर झालेली निावी. लोकशाहीमध्ये बहुपक्ष 

पद्ती अिली तरीदेखील राजकीय पक्षाांची िांख्या खूप जास्त प्रमाणात अिू नये. 

लोकशाहीच्या यशस्वीतेिाठी राजकीय पक्षाांच्या कायसपद्तीत आद्दण दृद्दष्टकोनात 

िधुारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे. िोडर्कयात लोकशाही यशस्वी होण्यािाठी 

महत्त्वाची िूद्दमका बजावणारा राजकीय पक्ष राष्ट्द्दहत जपणारा, िदुृढ आद्दण द्दनकोप 

अिणे आवश्यक आहे. 
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११)  कतसव्यदक्ष, जागृत आद्दण द्दवचारशील नागररक:- 

 नागररकाांच्या िहिागाद्दशवाय लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही. म्हणून 

लोकशाहीमध्ये िहिाग घेणाऱ्या नागररकाांचा दजास किा आहे, यावर लोकशाहीचे 

यशापयश अवलांबून अिते. म्हणून लोकशाहीतील नागररक कतसव्यद्दनि, द्दवचारशील, 

चाररत्र्यिांपन्न, जागतृ, लोकशाहीवर अढळ द्दनिा अिणार े तिेच स्वातांत्र्याच्या 

रक्षणािाठी िदैव द्दिद् अिणे आवश्यक आहे, नव्हे ते लोकशाहीचे बलस्िान आहे.  

१२)  उत्िाांतीवादी पररवतसन:- 

 द्दलप्िेट याांच्या मते," लोकशाहीची प्रद्दिया टप्प्याटप्प्याने उत्िाांत होत गेल्याि िमाज 

नवीन मूल्याांशी िमरि होतो, परांत ुहेच पररवतसन अचानक द्दकां वा अद्दतवेगाने झाल्याि 

िमाज मानद्दिकदृष््टया या पररवतसनाला िमरि होत निल्यामळेु तेि े जहालवाद 

उदयाला येण्याचा धोका अितो. िोडर्कयात लोकशाही अद्दधक द्दस्िर आद्दण यशस्वी 

होण्यािाठी पररवतसन उत्िाांद्दतवादाच्या मागास ने होणे आवश्यक आहे.  

     अशाप्रकार े लोकशाही यशस्वी करण्यािाठी द्दवद्दवध द्दवचारवांताांनी काही आवश्यक 

पररद्दस्िती अिवा अटी िाांद्दगतलेल्या आहेत. 

िाराांश:- 

लोकशाहीच्या अांमलबजावणीतून काही दोष द्दनमासण होत अितात, अिे दोष दूर करून 

लोकशाहीला अद्दधक िदुृढ आद्दण द्दनकोप करण्यािाठी जाणीवपूवसक आवश्यक पररद्दस्िती 

द्दनमासण करावी लागते. लोकशाहीच्या यशस्वीतेिाठी राजकीय व िामाद्दजक िमता, 

द्दशक्षणाची व्यापक व्यवस्िा, स्िाद्दनक स्वराज्य िांस्िाांच्या माध्यमातून िते्तचे अद्दधकाद्दधक 

द्दवकें िीकरण, िुदृढ, राष्ट्द्दहत जपणार े द्दनकोप  राजकीय पक्ष, वृत्तपत्र माध्यमाांना 

अद्दधकाद्दधक स्वातांत्र्य, न्यायमांडळाचे स्वातांत्र्य, परमत िद्दहष्टणतुा, नागररकाांमध्ये बांधतु्वाची 

िावना, नागररकाांची कृद्दतशील इच्छाशिी, चाररत्र्यिांपन्न व कतसव्यदक्ष नागररक, 

नागररकाांच्या व्यद्दिमत्व द्दवकािाला अनकूुल पररद्दस्िती, जागरूक व दक्ष नागररक इत्यादी 

बाबी उपललध अिणे अत्यांत आवश्यक आहे. लोकशाहीमध्ये जनमताला अद्दधकाद्दधक महत्त्व 

अिल्यामळेु जनतेच्या मनात लोकशाही िावना उत्पन्न करणे ही बाबदेखील लोकशाहीिाठी 

आवश्यक पररद्दस्िती द्दनमासण करणारी ठरते.  

आपली प्रगती तपािा. 

१) लोकशाहीिाठी आवश्यक अिणारी पररद्दस्िती द्दकां वा अटी स्पष्ट करा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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२) लोकशाहीच्या यशस्वीतेिाठी आवश्यक पररद्दस्ितीद्दवषयी िद्दवस्तर द्दलहा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

अद्दिक वाचनािाठी उपयुक्त िांदिसग्रांथ:- 

१ )  मावळकर प.ु ग.- लोकशाहीचे स्वरूप 

२)  कुां िार नागोराव (िांपा.)- लोकशाही िमस्या व स्वरूप 

३)  चांिशेखर, द्ददवाण- राजकीय द्दिद्ाांत आद्दण राजकीय द्दवशे्लषण 

४) वकील ना. र. ,इनामदार- आधदु्दनक राजकीय द्दवशे्लषण 

५)  गदे द्दद. का., बाचल द्दव. मा.- आधदु्दनक राजकीय द्दवशे्लषण-िाग एक व दोन 

६)  िोगले शाांताराम- आधदु्दनक राजकीय द्दिद्ाांत 

७)  वमास श्यामलाल- आधदु्दनक राजनीद्दतक द्दिद्ाांत 

८)  नारायण इर्कबाल- राजनीद्दत शास्त्र के मूल द्दिद्ाांत 
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४    

राजकीय विचारप्रणाली  

(Politica Idiology) 

घटक रचना  

४.१ मार्क स्वाद 

४.२ फॅव्झम 

४.३  स्त्रीवाद 

४.१ मार्क स्िाद 

४.१.० उविष्ट े

४.१.१ प्रास्ताववक 

४.१.२ ववषय-वववेचन 

४.१.२.१ मार्क स्वाद 

४.१.२.२ स्वयं-अध्ययन प्रश्ांची उत्तर े

४.१.३ ्ारांश 

४.१.४  ्रावा्ाठी स्वाध्याय 

४.१.० उविष्ट े

या घटकाच्या अभ्या्ानंतर आपल्याला- 

मार्क स्पूवस ्माजवादाची पूवसपीवठका ्ांगता येईल. 

• ्माजवादाचा नेमका अर्स ्ांगता येईल. 

• मार्क स्वाद शास्त्रीय स्वरूपात ्ांगता येईल. 

• मार्क स्वादाची ्ववस्तर माविती वलविता येईल. 

४.१.१ प्रास्ताविक 

 मनषु्य वगळता इतर ्वस प्रावणमात्र वन्गासच्या कृपेवर वजवंत राित अ्तात; पण 

मनषु्य मात्र कधी पररवस्र्तीनरुूप स्वतःत व स्वतःनरुूप पररवस्र्तीत पररवतसन करण्या् 

्क्षम आिे; आवण िी गोष्ट त्याला इतर प्रावणमात्रांपा्ून वेगळे करीत अ्ते. प्राचीन 

काळापा्ून माणू् आपल्या जीवनाला वनयंवत्रत करणाऱ्या बाह्य ्ते्तववषयी ्दोवदत ववचार 
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करीत आला आि.े यातूनच राजकीय वचंतनाचा उदय झाला. राजकीय व्द्ांत जन्माला 

आले. ह्या घटकात आपण मार्क्पूवस ्माजवाद व मार्क स्वाद यांचा ववचार करणार आिोत. 

्माजवाद अर्वा ्ाम्यवाद िे शब्द आधवुनक अ्ले तरी या ववचारांच्या खाणाखुणा 

आपल्याला ्माजपूवस अवस्र्ेतिी आढळतात. 

्माजपूवस अवस्र्ा िा एक ्माजवादाचाच आववष्कार िोता. प्लेटो या ग्रीक ववचारवंताच्या 

तत्त्ववचंतनातिी आपणां् ्ाम्यवादाचे प्रगटीकरण ्ापडते. त्याचे तत्त्वज्ञान एका वववशष्ट 

वगास्ाठीच िोते. ्माजातल्या अविजनवगास्ाठीचाच तो ्ाम्यवाद िोता. आपण ‘आधवुनक 

काळातील पाविमात्य राजकीय ववचारप्रवाि’ िे पसु्तक अभ्या्णार अ्ल्यामळेु प्राचीन 

्ाम्यवादाववषयीच्या ववशे्लषणावर फार्ा िर देण्यात आललेा नािी. या वठकाणी आणखी 

एक गोष्ट ध्यानात ठेवणे अगत्याचे ठरले. प्लेटोचा ् ाम्यवाद िा पूणसतः आध्यावत्मक स्वरूपाचा 

आिे, तर मार्क स्वाद िा मूलतः आवर्सक स्वरूपाचा आिे. 

४.१.२. विषय वििेचन  

मार्क स्वादाचे वववेचन करण्यापूवी आपल्या्मोर स्पष्ट झाली पाविजे वक लोकतांवत्रक 

्माजवाद आवण मार्क स्प्रणीत ्माजवाद यात कािी मलुिूत िेद आिे. मार्क स्, लेवनन, 

स्टावलन यांच्या अनयुायांद्वार ेप्रस्र्ावपत केलेला ्ाम्यवाद क्ांवतकारी तर्ा ्त्तावादी आिे. 

र्ोडर्कयात आपण मार्क्ासवादाला ्ाम्यवाद तरीिी कािी िरकत नािी. 

४.१.२.१ मार्क स्िाद 

“एक िूत यरुोपखंडात वावरत आिे. या ितुाचे नाव आिे ‘कम्यवुनझम’, जनु्या यरुोपचे ्ारे 

्त्ताधारी पोष व झार मढेरवनक व गीझो फ्रें च जिालवादी व जमसन पोली् ह्या ितुाला 

गाडण्या्ाठी जनु्या यरुोपच्या ्ाऱ्या शक्ती एक झाल्या आिेत. अ्ा कोणता ववरोधी पक्ष 

आिे की ज्याची ्त्तारूढ पक्षाने नालस्ती केली नािी? ह्या वस्तवुस्र्तीवरून दोन वनष्कषस 

काढता येतील : कम्यवुनस्ट िी एक बवलष्ठ शक्ती आिे, िे यरुोपच्या ्वस ्त्ताधाऱ्यांना आता 

मान्यच करावे लागेल; दु् र े अ्े की कम्यवुनस्टांनी आता आपले ववचार, आपले उिेश, 

आपले प्रश् जगापढेु उघडपणे प्रव्द् केले पाविजेत आवण आपला जािीरनामा काढून 

कम्यवुनझमच्या ितुा्ंबंधीच्या दंतकर्ांना प्रत्यतु्तर वदले पाविजे."  

उपयुसक्त ववधाने िी आिे मार्क स्च्या ‘कम्यवुनस्ट मवनफॅस्टो’ ची ्रुुवात, ज्यात आपल्याला 

वद्तो कम्यवुनझम-ववषयीचा ददुसम्य ववश्वा् आवण आपल्या व्द्ांताच्या मांडणीची. 

ओघवती शैली. 

शास्त्रीय ्माजवादाचा जनक कालस मार्क स् याचा जन्म जमसनीतील एका ज्यू कुटंुबात १८१८ 

मध्ये झाला. त्याचे वडील वकील आवण प्रवशयन राष्रवादी िोते. मार्क स्ने बॉन ववद्यापीठात 

न्यायशास्त्राचा अभ्या् केला. मार्क स् अ्ामान्य प्रवतिेचा ववद्यार्ी िोता. त्याने ववद्यापीठातच 

नोकरी वमळववण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याच्या जिाल व परस्परांववरोधी ववचारांमळेु त्याला 

नोकरी वमळू शकली नािी. मार्क स् 'ररवनश टाइम््चा' ्ंपादक झाला  
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(अ) मार्क स्चा शास्त्रीय ्माजिाद  

द्वंद्वात्मक िौवतकवाद : मार्क स्च्या शास्त्रीय ्माजवादाची ्रुुवात द्वंद्वात्मक                                             

िौवतकवादापा्ून िोते. द्वंद्वात्मक िौवतकवाद, ऐवतिाव्क िौवतकवाद, अवतररक्त मूल्य 

व्द्ांत, वगस्ंघषस, राज्यवविीन व वगसवविीन ्माज या ्ाऱ्यांचा ्मावेश मार्क स्च्या शास्त्रीय 

्माजवादात करता येईल. 

द्वंद्वात्मक िौवतकवादाद्वार ेपररवतसनाच्या व ववका्ाच्या प्रवक्येमागे ववरोधववका्वादाचे तत्त्व 

कायस करते, िा मानवी ्माजाच्या ववका्ाचा मूलिूत वनयम मांडण्याचा प्रयत्न केला. 

ववरोधववका्वादापा्ूनच मार्क स्च्या ववचारांची ्रुुवात िोते. िेगेलच्या आध्यावत्मक 

द्वंद्ववादाच्या व्द्ांताचे द्वंद्वात्मक िौवतकवादात पररवतसन करून त्याने िौवतक ववश्वाच्या 

ववका्ाचे तत्त्वज्ञान ्ांगण्याचा प्रयत्न केला. िेगेलने आपल्या तत्त्वज्ञानात चैतन्य वकंवा 

ववचारांना अग्रक्म वदला तर मार्क स्ने ‘वस्तू’वकंवा िौवतक पदार्ासला अग्रक्म वदला. मार्क स्चा 

द्वद्वात्मक िौवतकवाद ्मजून घेण्या्ाठी िेगेलच्या िौवतकवादाचा धावता आढावा घेणे 

अगत्याचे ठरले.  

िेगेलच्या मते, मानवी ववचार कधीच वस्र्र न्तात. मानवी मनात एक ववचार वनमासण िोतो, 

त्यालाच िेगेल ‘वाद’ म्िणतो (Thesis). यात कािी उवणवा अ्तात वकंवा या ववचारातच 

कािी अंतववसरोध वनमासण िोतात, त्याला िेगेलने प्रवतवाद (Antithesis) अ्े ्ंबोधले. वाद 

व प्रवतवादाच्या ्ंघषासत्मक ्मन्वयातून ्ु् ंवाद (Synthesis) वनमासण िोतो आवण िी 

प्रवक्या अव्याितपणे चालू रािते. 

मार्क स्ने िेगेलच्या ववका्वादातील ्ंघषासचे तत्त्व स्वीकारले; पण 'चैतन्या'ऐवजी ‘पदार्स ' 

मित्त्वाचा मानला. पदार्स िेच अवंतम ्त्य मार्क स्ने मानले. माण्ाने आधी िूमी पाविली मगच 

त्याच्या मनात पेरण्याचा, उगववण्याचा ववचार वनमासण झाला. आधी त्याच्या मनात पेरण्याचा 

ववचार आला मग त्याने िूमीचा शोध घेतला अ्े घडले नािी. आपल्या व्द्ांताच्या पष्ु्टयर्स 

मार्क स् बीजाचे उदािरण देतो. बीज म्िणजे वाद (Thesis). या बीजाच्या अंतगसत ्ंघषस िोणे 

म्िणजेच बीजाचा ऊर फुटणे िे ववका्ा्ाठी अपररिायस ठरते. त्या फुटण्याच्या प्रवक्येलाच 

तो प्रवतवाद (Antithesis) अ्े म्िणतो. यातून वनमासण िोणारा वकृ्ष िे ्ु् ंवादाचे िे 

(Synthesis) उत्कृष्ट उदािरण म्िणावे लागेल.  

मार्क स् आपल्या िांडवल या गं्रर्ात म्िणतो की, ‘मी िेगेलच्या तत्त्वज्ञानाला डोर्कयावर उिे 

अ्लेले पाविले आवण मी त्याला पायावर उिे केले’. पदार्स अवस्तत्वात येतो, ववकव्त िोतो, 

कालांतराने नष्ट िोतो व त्यातून नवीन पदार्स वनमासण िोतो. द्वंद-पररवतसन-ववनाशवनवमसती अशी 

प्रवक्या ्दोवदत चालू रािते. लडुववग फेयरबाखच्या (१८०४ त े१८७२) िौवतकवादाचा 

मार्क स्च्या दृवष्टकोनावर मित्त्वाचा पररणाम झाला. फेअरबाख िा मार्क स्च्या काळातील मिान 

िौवतकवादी िोता. जडवस्तू प्रर्म का जावणवा व बदु्ी प्रर्म? या प्रश्ाचे उत्तर िौवतकवादी 

जडवस्तू प्रर्म अ्ेच देतात. पथृ्वीवर मानवप्राणी व इतर ् जीव प्राणी, वनस्पती अवस्तत्वात 

येण्यापूवी अनेक दशलक्ष वषे आधी पथृ्वी वनमासण झाली, ‘जाणीवबुद्ी’ िी िौवतक जगाच्या 

प्रदीर्स उत्क्ांतीची केवळ एक वनवमसती मात्र आिे. ववश्व आवण ववश्वातील ्वस वस्तू गवतमान 

आिेत. गती िी जडवस्तूच्या अवस्तत्वाचे लक्षण मात्र आिे. ‘गती’ अबावधत आिे; तर ‘ववश्ांती’ 

्ापेक्ष आिे. 
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मानवाची जाणीवबदु्ी िी अत्यंत ्ु् ंघवटत जडवस्तूचा-मेंदूचा खा् गणुधमस आिे आवण ती 

िौवतक वास्तववकतेचे प्रवतवबंब घडववते. ‘द्वंद्ववाद’ ि ेवन्गस’ मानवी ्माज’ ववचार व गतीच्या 

ववका्ाचे ्वस्ाधारण वनयमांचे शास्त्र आिे. िौवतग जग िे केवळ ववक्नशील नािी तर त े

्ंपूणस जोडलेले आवण एक्ंध अ्े आिे. ववरोधी गोष्टींच्या ऐर्कयाचा आवण ्ंघषासचा वनयम 

म्िणजे द्वंद्ववादाचा गािा आिे. ववरोधी गोष्टीतील परस्पर्ंघषस िा बदलाचे वकंवा ववका्ाचे 

उगमस्र्ान आिे. जनेु आवण नवे, उदयमान आवण कालबाह्य यांच्यात ववरोध झालाच पाविजे, 

्ंघषस झालाच पाविजे अ्े जडवाद मानतो म्िणून लेवनन अ्े म्िणतो, ‘ववका् म्िणजे 

ववरोधी गोष्टींचा झगडा िोय’. ववरोधी गोष्टीतील ्मतोल िा ्ापेक्ष अ्तो. तो वचरजंीवी 

अ्ता तर ववका् झालाच न्ता. ्ंघषस िेच ववका्ाचे उगमस्र्ान आिे. अंतगसत ववरोध, 

बाह्य ववरोध, ववरोधात्मक ववरोध अववरोधी ववरोध, मूलिूत न्लेले ववरोध अ्े ववरोधाचे 

ववववध प्रकार अ्तात. द्वंद्वात्मक पद्तीने िोणाऱ्या ववका्ाचे मार्क स्ने तीन वनयम ्ांवगतले 

आिेत. 

(अ) ववका् िा केवळ द्वंद्वात्मक प्रवक्येमळेु िोत अ्तो.  

(आ) द्वंद्वात्मक प्रवक्येत मालात्मक बदलामळेु गणुात्मक बदल िोतो. 

(इ) ववश्वातील वस्तूंमध्ये तत्त्वात्मक एकता अ्ते. 

माणू् मतृ्यूची बीजे घेऊन जन्माला येतो व ्ंतानरूपाने ववकव्त िोतो. आपला उपयुसक्त 

द्वंद्वात्मक िौवतकवाद मांडून आध्यावत्मक, काल्पवनक, ईश्वरीय या ्वस दृवष्टकोनांचे मार्क स्ने 

खंडन केले. 

(आ)  मार्क स्चा ऐवतहाव्क भौवतकिाद 

कालस मार्क स्ने प्रर्म द्वंद्वात्मक िौवतकवादाचा व्द्ांत मांडून त्यावर आधाररत अशा 

ऐवतिाव्क िौवतकवादाच्या व्द्ांतांची मांडणी केली आिे. कालस मार्क स् आवण फे्रडररक 

एगंल्् या कामकरी वगासच्या मिान नेत्यांनी शास्त्रीय ्माजवादाची वनवमसती केली. मार्क स्वादी 

तत्त्वज्ञानाचा उदय िी ऐवतिाव्क ववका्ाची स्वािाववक उत्पत्ती िोती. मा स्-एगंल्् यांनी 

कामगार लढ्यात प्रत्यक्ष ्ििाग घेतल्यामळेु त्यांच्या तत्त्वज्ञानाला एक लढाऊ धार आली. 

या लढाऊपणाला एक शास्त्रीय बैठक अ्ल्यामळेु याची ्ैद्ांवतक बाजू अवधकच मजबूत 

बनत गेली. मानवी ववका्प्रवक्येचे ्ूत्र गव्ताना वरकरणी वव्ंगत वाटणाऱ्या ्ंघसषाच्या 

तत्त्वात ववका्ाची बीजे शोधण्याचे धाड् मार्क स्ने केले. यातूनच ्ामावजक ववका्ाच्या 

ववरोध-ववका्वादी िौवतकवादाचा म्िणजेच ऐवतिाव्क िौवतकवादाचा व्द्ांत मांडला.  

लोककल्याणाची मनस्वी आ् अ्णाऱ्यां्ाठी मानवाचा आवर्सक व ्ांस्कृवतक ववका् 

घडववण्याची इच्छा अ्लेल्या ्माजातील प्रगत बवुद्वादी वगासला ऐवतिाव्क िौवतकवादाचे 

प्रचंड आकषसण वाटणे स्वािाववक िोते. गलुामांना आपली ् ंपत्ती मानणाऱ्या ् माजव्यवस्र्ेत, 

उमरावशािीववरुद्च्या लढाईत लोकशािी मागासवर ववश्वा् अ्णाऱ्यांनी ऐवतिाव्क 

िौवतकवादाचा शस्त्र म्िणून ्रास् वापर केला.  

तत्कालीन तर्ाकवर्त प्रवतगामी, धावमसक, आध्यावत्मक ववचारकांनी शोषक वगासचीच बाजू 

घेऊन शोषणाचे अवववेकी ्मर्सन केले व पररवतसनाला जमेल तेर्े जमेल त्ा ववरोधच केला. 
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जगाच्या दैवी वनवमसतीबिलच्या धावमसक दंतकर्ेला कल्पनावाद एक प्रकारचा तावत्त्वक बरुखा 

घालतो; म्िणून कल्पनावाद अस्तनीतील वनखारा िोय. म्िणूनच तो अवधक धोकादायक 

देखील आिे, अ्े मार्क स्ला वाटते. कारण तो धमासप्रमाणे अंधश्दे्परुतेचे स्वतःला मयासवदत 

ठेवत नािी; तर शास्त्रीयतेचा आव आणून माण्ांच्या तकस शक्तीवर झडप घालू पाितो. 

कष्टकरी जनतेला गलुाम बनववण्या्ाठी व आपले वचसस्व न्याय्य ठरववण्या्ाठी शोषकांनी 

नेिमीच अध्यात्मवादाचा, कल्पनावादाचा, धमासचा वापर केलेला आिे. नम्र व अधीन रािण्याचे 

वरकरणी ्ोज्ज्वळ वाटणार े अ्े धमासचे तत्त्वज्ञान अ्ते. माण्ाचे वस्तवुनष्ठ अवस्तत्व 

नाकरण्याचे कारस्र्ान वपढोनवपढी पा्ून धमासने अत्यंत यशस्वीपणे पार पाडले आिे. 

धमस व कल्पनावाद लोकांना ्ाम्राज्यवादी, प्रवतगामी शक्तीववरुद् लढण्यापा्ून परावतृ्त 

करतो. या ्ाऱ्या प्राप्त पररवस्र्तीच्या आकलनातून मार्क स्ने आपला ऐवतिाव्क िौवतकवाद 

मांडला. मार्क स्ने उिे केलेले तत्त्वज्ञान िांडवलशािी ववरोधी लढ्यात कष्टकरी वगास्ाठी 

आवत्मक बळाची प्रेरणा ठरले. आपल्या तत्त्वज्ञानाच्या ्ंदिासत मार्क स् एके वठकाणी अ्े 

म्िणतो की, “तत्त्वज्ञांनी वेगवेगळ्या तिांनी जगाचा केवळ अर्स लावावा; पण मखु्य मिुा आि े

तो जग बदलण्याचा” उत्पादन-्ाधनांवरील मालकी िर्ककानु् ार ‘आिे र’े आवण ‘नािी र’े 

अ्े प्रमखु दोन वगस अ्तात. आिे र ेवगासकडून नािी र ेवगासचे अमानवी शोषण िोत अ्ते. 

िा बिु्ंख्य शोवषत वगस ्ंपत्तीिीन अ्तो; तर मूठिरांकडे ्ंपत्तीचे कें द्रीकरण झालेले 

अ्ते. आपले म्िणणे स्पष्ट करताना कम्यवुनस्ट मॅवनफेस्टोमध्ये मार्क स् म्िणतो, “मानवी 

्माजाचा आजवरचा इवतिा् िा वगस्ंघषासचा इवतिा् आि.े “पढेु कष्टकरी वगासला तो अ्े 

आव्िान करतो की, ‘तमु्िांला गमाववण्या्ाठी िातातल्या शृंखलांवशवाय कािीिी नािी आवण 

वजंकण्या्ाठी मात्र उिे जग पडलेले आि.े मानवाने उपजीववकेकररता उत्पादन पद्ती शोधून 

काढली. उत्पादन पद्तीत, उत्पादन ्ाधनांत ्ंशोधन व ववका् िोत गेला. उत्पादन 

्ाधनांत झालेल्या बदलांनु् ार ्माजाचा जो ववका् िोत गेला त्या ववका्ाचे टप्ये त्याने 

पढुीलप्रमाणे ्ांवगतले. 

(१)  आवदम ्ाम्यिादी व्यिस्था 

जेव्िा खाजगी मालमते्तचा उदय झालेला नव्िता त्या काळात मनषु्य पश-ुपक्षयांची 

वशकार करून आवण कंदमळेु, फुले, फळे खाऊन आपला उदरवनवासि करीत अ्े. 

खाजगी ्ंपत्ती न्ल्यामळेु ्माजात आि ेर’े आवण ‘नािी र’े अ्े वगस आवस्तत्वात 

नव्िते. िा ्माज िटका’ टोळी ्माज िोता. ्ामूविक वशकार करणे आवण 

वन्गासतील मबुलक ्ाधन्ामग्रीचा उपिोग घेणे अ्े ते जीवन िोते. या ्माजात 

्मता िोती. शोषक व शोवषत वगस नव्िते; त्यामळेु ते परस्परांशी प्रेमाने वागत. िी 

अवस्र्ा प्रार्वमक ्ाम्यवादी व्यवस्र्ाच िोती. याच यगुात लोक्ंख्येतील िरम्ाठ 

वाढीमळेु कंदमळेु, फळे, फुले, वशकार ् िज उपलब्ध िोणे अशर्कय िोऊ लागले; तेव्िा 

मानवाला जगण्याचा प्रश् िेड्ावू लागला. यातून ्ाधन-्ामग्रीच्या ्ंचयाची प्रवतृ्ती 

वाढी् लागली. यातूनच ्माजात माझे-तझेु अ्ा वाद वनमासण झाला. खाजगी 

मालमते्तचा शोध िा वनकोप ्माजव्यवस्र्ेला लागलेला ्रंुुग िोता. 
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(२)  गुलामवगरीचा काळ 

मानवाच्या वाढत्या लोक्ंख्येनु् ार शेती व पशपुालनाचा आववष्कार झाला. कािी 

व्यक्तींनी जवमनीवर मालकी िर्कक प्रस्र्ावपत केला आवण इतरांच्या श्मांवर उत्पन्न 

घ्यायला ्रुुवात केली. िटका ्माज वस्र्र झाला. कुटंुब्ंस्र्ा व वववाि्ंस्र्ा या 

काळात आवस्तत्वात आल्या. शेतीचा मालकीिर्कक अ्लेल्याच्या शेतात श्म करून 

उत्पन्न वाढवणारा वगस वनधसन िोता. ्ंपवत्तधारक मालकवगस शोषक बनला; तर वनधसन 

िा गलुाम; शोवषत बनला. अशा प्रकार े्माजात दोन प्रमखु वगस वनमासण झाले. एक श्म 

न करतािी ्ंपवत्तमान झालेला जमीनदारवगस व दु् रा ्दोवदत कष्ट करूनिी 

उपा्मार कपाळी आलेला गलुामांचा वगस. यातून गलुाम व जमीनदार यांच्यात ्ंघसष 

वनमासण झाला. याच अवस्र्ेत छोट्या कारावगरांचा आपल्या उत्पादन-्ाधनांवर 

मालकी अ्लेला वगस वनमासण झाला, त्यांच्यात उत्पादन वाढववण्याची त्ेच व्यापार 

ववस्तारा्ाठी स्पधास वनमासण झाली. ववववध क्य वस्तूंची मागणी वाढली. आंतरराष्रीय 

बाजारपेठा अवस्तत्वात येऊ लागल्या. वाढत्या मागणीच्या पूतसते्ाठी छोट्या 

उद्योगाची मोठ्या उद्योगात, व्यापारात वाढ िोत गेली. या अवस्र्ेत शा्नव्यवस्र्ेवर 

्ामंतांचे, ् ंरजामंदारांचे प्रितु्व िोते आवण यातून िी अवस्र्ा ् ंघसषप्रवण बनली. छोटे 

उद्योगपती िळूिळू मोठे उद्योगपतीिी बनले. ्ंरजामदार नव्या उद्योगपतींना व्यापार 

ववस्ताराला ववरोध करतात. त्यातून त्यांच्यात तीव्र ्ंघषस वनमासण झाला. नव्या 

उद्योगपतींच्या वगास ने िूदा्ांना, शेत-मजरुांना िाताशी धरून ्ंरजामदारांशी लढा 

देऊन ्रजंामदारी उलरू्न टाकली आवण िांडवलशािी प्रस्र्ावपत केली. 

(४)  भाांडिलशाही व्यिस्था 

मार्क स् आजच्या यगुाला िांडवलशािीचे यगु ्ंबोधतो. इंग्लडमधील औद्योवगक 

क्ांतीमळेु यरुोपीय राष्रांत झालेल्या बदलावर आधाररत अ्े िे ववचार मार्क स्ने मांडले 

आिेत. िांडवलदारवगस िळूिळू कारखान्यांच्या यांवत्रकीकरणाकडे वाटचाल ्रुू 

करले. यातून अवधकावधक कामगार बेकार िोणार, यातून िांडवलदार वगासववरुद् 

िोणारी ्ंतापाची िावना वटपेला पोचेल व अंवतमतः या व्यवस्र्ेची मान कामगारवगस 

स्वतःच्या िातांनीच मरुगाळेल. 

(५)  ्माजिाद  

मार्क स्च्या द्वंद्वात्मक िौवतकवादातील अंवतम टप्पा म्िणून आपणां् ्माजवादाकडे 

पािावे लागेल. मार्क स्च्याच शब्दांत िांडवलशािी िा ‘्ंवाद’ तर ्ंघवटत श्मजीवी 

वगस िा ‘वव्ंवाद’ आिे. यातून वगसवविीन ्माज म्िणजे ‘्ु् वंाद’ अवस्तत्वात येईल. 

यालाच तो ्माजवाद अ्े ्ंबोधतो. अर्ासत याच्या प्रवतष्ठापने पूवी ्ंक्मणकाळात 

कामगारवगासची िुकूमशािी प्रस्र्ावपत झालेली अ्ेल व िळूिळू िा वगस व राज्यिी 

लयाला जाईल. यातून वगसवविीन व राज्यवविीन ्माजाची वनवमसती िोईल व िीच 

मार्क स्च्या दृष्टीने आदशस ्माजवादी अवस्र्ा िोय.प 
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(इ)  मार्क स्चे राज्यविषयक विचार  

मार्क स्ने आपल्या ्ाम्यवादी जािीरनामा या पसु्तकात राज्यववषयक व्द्ांत मांडला आिे. 

राज्य िे जलुमाचे यंत्र आिे, याववषयी मार्क स्च्या मनात अवजबात ्ाशंकता नव्िती. 

्द्यःवस्र्तीत राज्य िांडवलदार व्यक्तींचे ्ंघटन अ्ून त्यांचा उिेश कष्टकरी वगासचे शोषण 

करणे, नफा कमावणे िा अ्तो. आपल्या उिेशपूती्ाठी िांडवलदारवगस िा शा्न व 

कायद्याची वनवमसती करीत अ्तो. कायद्याच्या आधार ेआपल्या ्ंपत्तीचे रक्षण व श्वमकांची 

वपळवणूक करून आपल्या ्ंपत्तीत वाढ करीत अ्तो. मार्क स्ला राज्य िी वगस्ंघषासची 

उत्पत्ती वाटते. अगदी नै्वगसक अवस्र्ेत राज्य अवस्तत्वात नव्िते, त्या अवस्र्े् ्ाम्यवादी 

व्यवस्र्ा अ्े तो म्िणतो. मानवी ववका्ाच्या दु् ऱ्या टप्प्यावर मालकवगासने गलुामांवर 

वचसस्व गाजववण्या्ाठी, मध्ययगुात ्ंरजामदारांच्या वित्ंबंधांचे ्ंरक्षण करण्या्ाठी तर 

आधवुनक काळात िांडवलदारीवगास ने कष्टकऱ्यांचे शोषण करण्या्ाठी राज्य्ंस्र्ेचा ्ाधन 

म्िणून वापर केला. 

र्ोडर्कयात, मार्क स्च्या मते, राज्य्ंस्र्ा ववलयाला गेली पाविजे. वगसवविीन, राज्यवविीन 

्माज िै, मार्क स्चे स्वप्न िोते. 

िैवशष््टये 

(१) राज्याचा आधार पाशवी शक्ती िाच अ्तो. 

(२) वगीय वित्ंवधसनाच्या गरजेतून शोषकांनी राज्याची वनवमसती केली. 

(३) ्वाांचे कल्याण िा कधीच राज्यांचा िेतू न्तो. 

(४) राज्ये ्वाांच्या कल्याणा्ाठी न्ल्यामळेु ती ववलयाला गेलीच पाविजेत. 

आक्षेप 

(१) राज्य िी मार्क स् म्िणतो त्याप्रमाणे कृवत्रम ्ंस्र्ा न्ून स्वािाववक ्ंस्र्ा आिे. 

(२) राज्य केवळ वपळवणकुीचे कायस करीत नािी; तर ते कल्याणकारी कायसदेखील काते. 

(३) राज्याववना ्माज िी ्ंकल्पना ियावि आिे. 

(४) राज्य ववलयाला जाईल िी कववकल्पना वाटते. 

(ई) िगस्ांघषस 

प्रत्येक एका वगस्ंघषासबरोबर मानवी ्माज ववका्ाची एक एक पायरी चढत गेला, अ्े 

मानणाचा मार्क स्च्या वचंतनात वगस्ंघषस िा अपररिायस अ्ाच िोता. प्राचीन काळापा्ून 

्माजात नेिमीच दोन वगाांचे अवस्तत्व राित आले आि.े कधी ्ंरजामदार-गलुाम कधी 

मालक-मजूर; पण एकवत्रतपणे ववचार केल्या् ्माजात शोषक व शोवषत िे दोन वगस नेिमीच 

्ंघषसरत राविले आिेत. आधवुनक िांडवलशािी व्यवस्र्ा िी क्ौयासची परर्ीमा आिे आवण 

यातून वनमासण झालेला ्वसिरा वगस िी कारुण्याची परर्ीमा आिे. अ्े कालस मार्क स्ला वाटते. 

वतसमान िांडवलशािी व्यवस्र्ा िी ्ंरजामशािी ्माजाच्या िग्न अवशेषांवर उिी आिे. जी 
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असे्त्र िाडवलदार-वगासन श्वमकवगासच्या दमना्ाठी वनमासण केली आिेत, ती आता त्यांच्या 

ववरोधातच प्रयकु्त झालेली आिेत.  

मार्क स्च्या मते, १७व्या शतकापा्ून १९व्या शतकापयांत जेवढ्या लोकशािी क्ांती झाल्या 

त्या शोषक आवण शोवषत यांच्यातील पगस्ंघषासच्याच घटना िोत. वास्तववक पािता 

िांडवलदार व श्मजीवी वगस िे परस्परपूरक आिते. िांडवलदारांच्या कारखान्यांवशवाय 

मजरुांना श्ममूल्य वमळणार नािी; तर िांडवलदारांना मजरुांच्या श्मांवशवाय आपले कारखाने 

चालववता येणार नािीत; पण तरीिी त्यांच्यात टोकाचा ्ंघषस अ्तो, िे ऐवतिाव्क वास्तव 

िोय. 

िांडवलदारवगासने आपल्या ववनाशा्ाठी केवळ शस्त्राचीच वनवमसती केली नािी तर त्यांचा 

उपयोग करण्या्ाठी श्मजीवी वगासला िा जन्म वदला. िांडवलदार व मजरुांच्या या अवनवायस 

्ंघषासत अंवतमतः ववजय िोणार आिे तो मजूरवगासचाच. िांडवलशािीच्या ववका्ाच्या 

प्रवक्येत मोठे िांडवलदार लिान िांडवलदारांना वगळंकृत करीत जातात. यातून 

िांडवलदारांची ्ंख्या कमी कमी िोत जाते व कामगारांच्या ्ंख्येत वाढ िोत जाते. 

िांडवलशािी राष्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यामळेु िांडवलदारांमध्ये जागवतक 

बाजारपेठा काबीज करण्या्ाठी अिमिवमका लागत.े यातून दळणवळणाच्या ्ोयींची वाढ 

िोते व जगातील श्वमकवगसिी एकमेकाजवळ येऊ लागतो. यातून जागवतक कामगारांच्या 

एकतेची शक्ती वनमासण िोते. िी शक्ती िांडवलदारवगास्ाठी मारक ठरते.  

िांडवल-शािीतील आणखी एक शोकांवतका म्िणजे श्मजीवी वगासच्या दःुखात, दाररद्र्यांत व 

पराकोटीच्या पराधीनतेच्या िावनेत तीव्रतेने वाढ िोत रािते. यातून कामगारवगस एकत्र येईल 

व क्ांवतलढ्या् उद्यकु्त िोईल. या लढ्यात गमाववण्या्ाठी त्याच्याकडे शृंखलांवशवाय 

कािीिी अ्णार नािी. या लढ्यातून िांडवलदारवगस नेस्तनाबूत िोईल तर कामगारवगासची 

िुकूमशािी प्रस्र्ावपत िोईल आवण अंवतमतः वगसवविीन व राज्यवविीन ्माजाची वनवमसती 

िोईल. अशा प्रकार ेवगस्ंघषासचा व्द्ांत मार्क स्ने प्रवतपादन केला अ्ला तरी यात कािी 

मयासदा आिेत. ज्े की, ्माजाची वविागणी केवळ दोनच वगाांत झालेली आिे िे मार्क स्चे 

म्िणणे ्त्याचे वदग्दशसक वाटत नािी. मध्यमवगासच्या अवस्तत्वाकडे तो पूणसतः दलुसक्ष करतो. 

जागवतक कामगारांच्या एकतेचे मॉर्क स्ने केलेले िावकतिी तोंडघशी पडल्याचे आपण पाितो. 

मार्क स्च्या वगस्ंघसषाच्या व्द्ांतातून केवळ घणेृलाच जन्म वदला जातो. अर्ासत वरील मयासदा 

या व्द्ांतात अ्ल्या तरी मार्क स्च्या या व्द्ांताने जागवतक कामगारांच्या जगण्याला अर्स 

वदला, तर लढ्याला आशय व प्रेरणा वदल्या िे नाकारून चालणार नािी. आजिी श्म 

जीवीवगासची ददुसशा पािून मार्क स्वादाच्या प्रिावात येणाऱ्यांची ्ंख्या वाढते आिे, िेच 

मार्क स्वादाचे अतलुनीय 

(उ) अवतररक्त मूल्य व्द्ाांत 

मार्क स्च्या एकदर राजकीय आवर्सक ववचारांची कोनवशला म्िणून ना. य. डोळे अवतररक्त मूल्य 

वकंवा वरकड मूल्याच्या व्द्ांताकडे पाितात. वस्तूचे मूल्य क्े वनवित िोते याववषयी 
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अर्सशास्त्राच्या दोन मान्यता आिेत : 

(१) वस्तूची उपयकु्तता व उपलब्धी. 

(२) वस्तूच्या वनवमसतीवर खची झालेले श्म.  

मार्क स् श्ममूल्य या ववचारांचा ्मर्सक आिे. तो म्िणतो, ‘वस्तूवर झालेले श्मांचे ्ंस्कार 

वस्तूचे मूल्य वनधासररत करीत अ्तात.वस्तूला आलेली वकंमत ि ेश्वमक वगासच्या घामाचे 

मोल आिे.अ्ेच त्याला वाटते. म्िणूनच वस्तूची वकंमत वि त्यावर खची घातलेल्या श्ामावर 

वनधास ररत िोत अ्त ेअ्े तो मानतो आवण या वठकाणीच िांडवलदार वगासकडून मजूर वगासचे 

अपररवमत अ्े शोषण िोत अ्ते. िांडवलदार वगासचे ्मर्सक अ्ा दावा करतील वक या 

बदल्यात िांडवदारवगस श्वमकांना वेतनिी देत अ्तो. पण ि े वेतन वकती अ्ते? तर 

कामगारांना वकमान वजवंत रािून पनु्िा श्मा् तयार रािावे एवढे ते नाममात्र अ्ते. त्यांच्या 

शमासच्या तलुनेत िे मूल्य अगदीच नगण्य अ्ते. 

स्ियां अध्ययना्ाठी प्रश्न – 

१) मार्क स्ने िेगेलच्या कोणत्या द्वंद्ववादाच्या व्द्ांताचे द्वंद्वात्मक िौवतकवादात पररवतसन 

केले? 

२) वाद व प्रतीवादातून िोणाऱ्या ्ंघषासत्मक ्मन्वयातून काय वनमासण िोते.? 

३) उत्पादन-्ाधनांवरील मालकी िर्ककानु् ार अ्णार ेदोन प्रमखु वगस कोणते? 
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४.२  फॅव्झम 

४.२.० उवदष्ट े

४.२.१  प्रास्ताववक 

४.२.२  ववषय-वववेचन 

४.२.२.१ फॅव्झम 

४.२.२.२ स्वयं-अध्ययन प्रश्ांची उत्तर े 

४.२.२.३ ्ारांश  

४.२.२.४  ्रावा्ाठी स्वाध्याय 

४.२.० उविष्ट े

या घटकाचा अभ्या् केल्यानंतर आपल्याला 

• फॅव्झमची ऐवतिाव्क पाश्वसिूमी व बेवनटो मु् ोवलनीचा उदय क्ा झाला िे ्ांगता 

येईल. 

• फॅव्झम म्िणजे काय? आवण त्याची वैवशष््टये - लोकशािीला ववरोध, अवतरकेी 

राष्रवाद, राष्राची ्वोच्चता, ्ाम्यवाद ववरोध, बवुद्वादाला ववरोध, ्ंघप्रधान 

राज्यव्यवस्र्ा- या घटकांचे स्पष्टीकरण करता येईल. 

४.२.१ प्रास्ताविक 

११ नोव्िेंबर १९१८ रोजी पविले मिायदु् ्ंपले. मात्र यरुोपातील फार मोठी िूमी बेवचराख 

झाली िोती. त्यामळेु अन्नधान्याचे उत्पादन घटले िोते. जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई वनमासण 

झाली. यदु्िूमीच्या परर्रातील कारखानदारी उद्ध्वस्त झाल्यामळेु पर्कर्कया मालाचा 

परुवठा िोईना. बेरोजगारी वाढली. आपली िी वस्र्ती यदु्खोर राज्यकत्याांनी केली याची 

जनतेला खात्री पटली, म्िणून आता राजेशािी नको तर आपल्या मजीप्रमाणे चालणार े् रकार 

पाविजे; या ववचारातून इटली, जमसनी, स्पेन इत्यादी देशांमध्ये लोकशािी ्रकारांची स्र्ापना 

करण्यात आली. पण या ्रकारांपढेु अनंत अडचणी िोत्या. लोकांच्या मूलिूत गरजा पूणस 

करणे, शांतता प्रस्र्ावपत करणे, ववस्कळीत झालेल्या देशाची पनुरसचना करून अर्सव्यवस्र्ा 

्धुारणे, इत्यादी कामे त्यांना करावी लागणार िोती. लोकशािी ्रकारांनी त्या्ाठी 

अटोकाट प्रयत्निी केला. पण त्यांना म्िणावे वततके यश वमळाले नािी. याचा पररणाम अ्ा 

झाला की, लोकांचा लोकशािीवरील ववश्वा् उडाला. िी लोकशािी कािी कामाची नािी. 

म्िणून आपले प्रश् ्ोडववणारी शा्नव्यवस्र्ा पाविजे, अशी मागणी जनतेकडून िोऊ 

लागली. त्याचा बरोबर फायदा कािी ्ंवध्ाधू लोकांनी घेतला. लोकांच्या िावनेला िात 

घालून आपली लोकवप्रयता वाढववली. याच ्ंवध्ाधू लोकांनी लोकवप्रयतेचा फायदा घेऊन 

लोकशािीचा गळा घोटून आपली िुकूमशािी स्र्ापन केली. जमसनीत विटलर, इटलीत 

मु् ोवलनी त्ेच स्पेनमध्ये जनरल फँ्रको यांच्या िुकूमशािी उदया् आल्या. राज्याला 
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्वोच्चता प्रदान करताना राज्य ्ाध्य व व्यक्ती ्ाधन मानून एक नेता, एक पक्ष, एक राज्य 

अ्ा ववचार या िुकूमशािींनी मांडला. 

लोकशािी व ्माजवादाच्या ववरोधी अशी िी िुकूमशािी (्वांकषवाद) ववचारप्रणाली प्रर्म 

इटलीमध्ये फॅव्झमच्या रूपाने व नंतर जमसनीत नाझीवाद म्िणून उदया् आली. याचा 

्ववस्तर अभ्या् आपण या घटकात करणार आिोत.  

४.२.२ विषय-वििेचन 

४.२.२.१ फॅव्झम 

फॅव्झम (Fascism) िी पविल्या मिायदु्ानंतरच्या काळात इटलीतील वववशष्ट 

पररवस्र्तीमळेु उदया् आलेली एक ् वांकष राज्त्तावादी आधवुनक राजकीय ववचारप्रणाली 

आिे. इ.्. १९२०पयांत ्माजवादी ववचाराच्या बेवनटो मु् ोवलनीने या ्माजवाद ववरोधी 

फॅव्स्ट तत्त्वज्ञानाचे प्रवतसन केले. ह्या तत्त्वज्ञानाचा नंतर जमसनी, जपान, स्पेन, पोतुसगाल, 

अजेंवटना वगैर ेदेशांत झपाट्याने प्रचार व प्र्ार झाला. मात्र इतर कोणत्यािी देशांपेक्षा तीव्रता 

व व्याप्ती या दोन्िी दृष्टींनी फॅव्स्टवादाचा प्रिाव इटली व जमसनी या देशांत अवधक िोता. 

जमसनीत त्याला ‘नाझीवाद’ िे नाव प्रचवलत िोते. एक नेता, एक राष्र, एक पक्ष या प्रमखु 

वत्र्ूत्रीवर आधारलेली िी ववचार्रणी आजिी वेगवेगळ्या स्वरूपांत, कमीअवधक प्रमाणात 

आव्िान देताना वद्ते.  

यरुोपात त्या वेळी लोकशािी उदारमतवादी ववचारप्रणालीचे प्राबल्य िोते. उदारमतवादी 

ववचार्रणीत व्यक्ती िी कें द्र मानून वतच्या व्यवक्तमत्त्वाचा ववका् िे राज्याचे प्रधान कतसव्य 

मानले जाते. ्माजवादी ववचार्रणीत व्यक्तीच्या उत्कषासपेक्षा ्ामावजक ववका्ाला, 

व्यवक्तस्वातंत्र्यापेक्षा ् ामावजक ् मतेला प्राधान्य वदले जाते. मात्र या दोन्िी ववचार-प्रणालींिून 

वेगळी अशी ्वांकषवादी ववचार्रणी फॅव्झम -नावझझमच्या रूपाने अनकु्मे इटली व 

जमसनीत उदया् आली. िी ववचारप्रणाली राज्य िेच ्वस कािी, राज्याचे व्यक्ती आवण 

्माजजीवनावर ्वांकष वनयंत्रण अ्ले पाविजे, राज्य िे ्वस्त्ताधीश अ्ले पाविजे अ्े 

मानते. 

फॅव्झम या शब्दाची उत्पत्ती मूळ लॅवटन िाषेतील Fasces या शब्दापा्ून झाली. 

लाकडांची एकजूट अर्वा मोळी (A bundle of sticks) अ्ा या शब्दाचा अर्स आिे. 

फॅव्स्टांनी ‘लाकडांच्या जडुीमध्ये बांधलेली कुऱ्िाड’ िे आपल्या पक्षाचे वचन्ि म्िणून वनवित 

केले. िे प्राचीन रोमन ्ाम्राज्याच्या ्ंघशक्तीचे आवण ्ामथ्यासचे प्रतीक मानले जात अ्े. 

यावरून फॅव्झमचा अर्स ्वस्त्तावाद वकंवा ्वांकष ्त्तावाद अ्ा घेतला जातो. 

यदु्खोरवतृ्ती, ्ाम्राज्यतषृ्णा व लोकशािी मूल्यांबिल वतरस्कार िी फॅव्झमच्या राज्य-

कारिाराची ्ूते्र िोती.  

(अ) बेवनटो मु्ोवलनी - अल्प पररचय 

इटलीच्या या फॅव्स्टवादी नेत्याचा जन्म २९ जलुै १८८३ मध्ये एक ्खुवस्तू मध्यमवगीय 

कुटंुबात झाला. ्माजवादी ववचारांच्या ववडलांचा प्रिाव मु् ोवलनीवर पडल्यावर तो कट्टर 

्माजवादी ववचारांचा बनला. ्रकार उलरू्न टाकण्या्ाठी घटनात्मक मागासचा अवलंब न 
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करता क्ांतीच्या मागास ने जावे अ्े त्याला वाटत अ्े. त्याने त्या्ाठी कामगार, मजूर ् ंघटना 

बांधून या ्ंघटनांमाफस त िरताळ, ्ंप, मोचे, इत्यादी कायसक्म आखले. ्न १९०५ पा्ूनच 

यरुोपात यदु्जन्य पररवस्र्ती वनमासण िोऊ लागली िोती. इटावलयन ् रकारने म्िणून ् क्तीची 

लष्कर िरतीकेली. मु् ोवलनी वितीने वस्वत्झलांडला पळाला. मात्र त्याच्या क्ांवतकारी 

ववचारांमळेु वस्व् ्रकारने त्याला देशाबािेर िाकलून वदले. त्यामळेु १९०६ मध्ये पनु्िा 

मु् ोवलनी इटलीमध्ये आला. याच काळात ्माजवादी पक्षाचे मखुपत्र अ्णाऱ्या ‘अवंती’ 

याचा तो प्रमखु ्ंपादक झाला. ्न १९१४मध्ये पविले मिायदु् ्रुू झाले. या यदु्ात 

्ििागी व्िावे वकंवा नािी यावरून ्माजवादी पक्षात दोन गट पडले. मु् ोवलनीने 

वतसमानपत्रातून इटलीने यदु्ात िाग घ्यावा अ्ा प्रचार केला. त्यामळेु त्याची ‘अवंती’ 

वतसमानपत्राच्या ्ंपादकपदावरून िकालपट्टी झाली. याचा पररणाम अ्ा झाला की, 

मु् ोवलनी ्माजवादापा्ून दूर गेला.  

्न १९१५ मध्ये लंडनचा ति करून इटली दोस्त राष्रांच्या बाजूने यदु्ात उतरली. 

मु् ोवलनीिी ्ैवनक म्िणून लष्करात िरती झाला. मात्र यदु्ात जखमी झाल्याने त्याने 

लष्करी ्ेवेतून मकु्तता करून घेतली. याच ्मुारा् १९१७मध्ये रवशयात ्ाम्यवादी क्ांती 

यशस्वी झाली. इटलीमधील ्ाम्यवादी पक्षाचे कायसकते. क्ांतीची िाषा बोलू लागले. मात्र 

मु् ोवलनीने ्ाम्यवाद इटलीत पोषक नािी म्िणून ववरोध दशसववला. यदु्ानंतरच्या पॅरर्च्या 

शांतता पररषदेत इटलीचा अपके्षािंग झाल्याने मु् ोवलनी जिाल राष्रवादी बनला. इटलीने 

दोस्त राष्रांचा ्ूड घेऊन न्याय वमळववला पाविजे अ्े त्याला वाटू लागले. त्या्ाठी त्याने 

१९१९ मध्ये ‘फॅव्ओ-द-कंबॅवटमेंटो’ या पक्षाची स्र्ापना केली. या पक्षांतगसत काळे डगलेवाल े

(Black Shirts) या नावाने ओळखले जाणार े्शस्त्र स्वयं्ेवकांचे एक दल तयार करून 

पक्षाला लष्करी स्वरूप वदले. मु् ोवलनीच्या या पक्षात मखु्य िरणा िोता तो बेकार 

कामगारांचा, मध्यमवगासतील वदशािीन तरुणांचा व माजी ्ैवनकांचा. कडक वशस्त व कठोर 

प्रवशक्षणामळेु ्ंघटना बळकट झाली. वतृ्तपते्र, ्िा, िाषणे, वनवडणकुा, विवत्तपत्रके, 

्मूिगीत यां्ारख्या माध्यमातून पक्षाचा प्रचार व प्र्ार तळागाळापयांत पोिोचला. 

्माजवाद्यांचा बंदोबस्त करण्याचे कायस िा पक्ष करू लागला. मु् ोवलनीने आपल्या प्रिावी व 

अमोघ वकृ्तत्वाने लोकांना आकषून घेतले. १९२१च्या वनवडणकुीत या पक्षाला चांगले यश 

प्राप्त झाले. 

१९२२ ्ाली फॅव्स्ट पक्षाने इटावलयन ्रकारच्या (लईुजी फॅर्कटा िे पंतप्रधान िोत)े 

राजीनाम्याची मागणी केली. अन्यर्ा रोमवर आक्मणाची धमकी वदली. या िीतीमळेु राजा 

वव्िर्कटर इमॅन्यअुल वत्रा याने पंतप्रधानांचा राजीनामा घेऊन मु् ोवलनीला पंतप्रधान केले. 

३० ऑर्कटोबर १९२२ रोजी मु् ोवलनीने नवे मंवत्रमंडळ बनववले. क्माक्माने ्ते्तचे 

कें द्रीकरण करून शेवटी तो इटलीचा ्वे्वास बनला आवण फॅव्स्ट िुकूमशािीची इटलीमध्ये 

्रुुवात झाली. 

(आ) फॅव्झमच्या उदयाची कारणमीमाां्ा  

फॅव्झमच्या उदयाची ऐवतिाव्क पाश्वसिूमी बघताना पढुील घटकांचा अभ्या् आवश्यक 

ठरतो. 
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(१)  इटलीच्या पदरी पडलेले नैराश्य 

पविल्या मिायदु्ात इटली िा दोस्त राष्रांच्या गटात ्ामील झाला िोता. या 

मिायदु्ाच्या पररणामांमळेु इटलीची आवर्सक पररवस्र्ती अत्यंत वबकट झाली. इटली 

िा देश जरी यदु् वजंकणाऱ्या दोस्त राष्रांच्या बाजूने िोता तरी यदु्ापूवी झालेल्या 

करारानु् ार िवे ते मलूुख त्याच्या वाट्याला न आल्यामळेु दखुावला िोता. त्यामळेु 

दोस्त राष्रांनी ववश्वा्घात केला अशी िावना इटलीत वनमासण झाली. यदु्ात वजंकूनिी 

इटली् ववजया्ाठी फार मोठी वकंमत मोजावी लागली. यदु्ात इटलीची जी 

जीववतिानी व ववत्तिानी झाली त्या मानाने त्यांच्या पदरी कािीच पडले नािी. त्याचा 

प्रचंड ताण इटलीच्या अर्सव्यवस्र्ेवर पडला. यदु्ोत्तर काळात आवर्सक िलाखी, 

्ामावजक दरुवस्र्ा, राजकीय अ्ंतोष, राष्रीय अपमान, उद्योगधंद्यातील मंदी, 

त्यातून वनमासण झालेली मजरुांची बेकारी, प्रशा्कीय अकायसक्षमता, यवुकांमधील 

अ्ंतोष, यदु्ात लढलेल्या ्ैवनकांची नाराजी यांमळेु ्ंपूणस देशात अस्वस्र्ता 

प्रली िोती. देशाची आवर्सक वस्र्ती ्धुारण्या्ाठी शा्नाने केलेल्या 

उपाययोजनांमळेु जीवनावश्यक वस्तूंचा तटुवडा, प्रचंड िाववाढ झाली िोती. यामळेु 

त्रस्त झालेली जनता आवण बंडखोरीकडे वळलेला कामगार वगस, या ्वस पररवस्र्तीशी 

मकुाबला करण्या् अ्मर्स ठरलेले तत्कालीन लोकशािी शा्न व त्यामळेु 

शा्नावरील उडत चाललेला जनतेचा ववश्वा् - अ्े यदु्ोत्तर इटलीचे वचत्र िोते. या 

एकूण पररवस्र्तीचा फायदा मु् ोवलनीने घेऊन आपला पक्ष प्रिावी व मजबूत केला. 

(२)  लोकशाही ्रकारचे अपयश 

‘लोकशािी्ाठी ्रुवक्षत जग’ वनमासण करण्याच्या उविष्टाने लढले गेलेल े पविले 

मिायदु् पररणामदृष््टया ववजेत्या व परािूत अशा दोन्िी पक्षांना िताश करणारचे िोते. 

यदु्ानंतरच्या काळात अवधकारावर अ्लेल्या लोकशािी ्रकारांना जनतेला 

्खु्ोयी परुववणे अशर्कय झाले. कोणत्यािी एका राजकीय पक्षा् बिुमत न्ल्याने 

राजकीय अवस्र्रता वनमासण झाली िोती. १९१९ ते १९२२ या काळात ्िा 

मंवत्रमंडळे इटलीत झाली. या राजकीय अवस्र्रतेच्या पाश्वसिूमीवर मु् ोवलनीच्या 

नेततृ्वाखाली फॅव्स्ट पक्षाने देशाला ्मर्स आवण एक्ंध बनववण्याचे आश्वा्न वदले 

आवण ्त्ता िाती घेतली. 

(३)  ्माजिादी प्रयोगाची अ्फलता 

पविल्या मिायदु्ाच्या काळात ्ाम्यवादी ववचारांचा इटलीमध्ये प्रवेश झाला िोता. 

पगार कपात, कामवाढ, नोकर कपात, िाववाढ, इत्यादी स्वरूपाचा िांडवलशािीचा 

कामगारांवरील िल्ला, यदु्ानंतरच्या आवर्सक पररवस्र्तीमळेु कामगारांना नवीन 

्वलती देणे व जनु्या ्वलती चालू ठेवणे िांडवलदारांना अशर्कय झाले िोते. कारण 

िांडवलशािीची वाढ खुंटली िोती. त्यातूनच अटळ अ्ा तीव्र वगस्ंघषस (िांडवलदार 

ववरुद् कामगार वगस) ्रुू झाला िोता. 

बेकार झालेले ्ैवनक, वैफल्यग्रस्त कामगार, बवुद्जीवी वगस व ववद्यार्ी यांच्यात 

्ाम्यवादाचा प्रचार झाला िोता. इटलीतील वबकट आवर्सक पररवस्र्तीचा व राजकीय 
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अस्र्ैयासचा फायदा घेऊन ग्रामीण िागापयांत ्ाम्यवाद पोिोचला िोता. त्याच 

्मुारा् १९१७ मध्ये लेवननच्या नेततृ्वाखाली रवशयात ्ाम्यवादी क्ांती यशस्वी 

झालेली िोती. त्याचे उदािरण डोळ्यां्मोर ठेवून आपणिी क्ांतीच्या मागास ने इटलीत 

कामगारांची िुकूमशािी प्रस्र्ावपत करावी अ्े ्ाम्यवादी पक्षाला वाटू लागले. 

इटावलयन जनतेला देखील इटलीचे प्रश् ्ोडववण्या्ाठी ्ाम्यवादी क्ांतीचा मागस 

जवळचा वाटू लागला िोता. पररणामी कािी वठकाणी कामगारांनी दंगे केलेत, कारखाने 

ताब्यात घेतले, शेतमजरुांनी जमीनदारांचे खून करून त्यांच्या जवमनी वि्कावून 

घेतल्या, ्ैवनकांनी पडीक जवमनी बळकावल्या, मजरुांनी िरताळ पाळले. दबुळ्या व 

वनवष्क्य ्रकारला यातून क्ा मागस काढावा िे कळत नव्िते. परतं ुिी पररवस्र्ती 

फार काळ वटकली नािी.  

कारखाना चालववण्या्ाठी लागणाऱ्या व्यवस्र्ापनाचा अनिुव कामगारांना नव्िता; 

त्यामळेु कारखाने बंद पडले. शेतमजरुांनी जवमनी ताब्यात घेऊन ्ामूविक शेतीचा 

प्रयोग केला; पण प्रत्येक जण कामचकुारपणा करू लागल्याने व िांडवलाअिावी 

शेतीचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी घटू लागले. अन्नधान्याची तीव्र टंचाई जाणवू लागली. 

तेव्िा ्ाम्यवादाचा मागस कािी उपयोगाचा नािी अ्े इटावलयन जनतेच्या लक्षात 

आले. तेव्िा लोकशािी बदनाम झालेली, ्ाम्यवादी प्रयोगाची अ्फलता, यातून 

बेवनटो मु् ोवलनीने त्यांना वत्रा मागस दाखववला - फॅव्स्टवादी िुकूमशािीचा. 

(४)  आवथसक हलाखी 

पविल्या मिायदु्ात झालेल्या बे्मुार खचासमळेु व त्याच काळात उत्पादन व परराष्र 

व्यापार र्ंडावल्यामळेु इटलीच्या अर्सव्यवस्र्ेवर ियंकर ताण पडला. मिागाई बे्मुार 

वाढली आवण चलनाची वकंमत ७०% नी घ्रली. अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक 

वस्तूंच्या वकमती चौपटीने वाढल्या. तटुीची अंदाजपत्रके, ्तत वाढणाऱ्या वकमती, 

आवश्यक वस्तूंचा काळा बाजार, बेकारी, दंगेधोपे या गोष्टी वनत्याच्या झाल्या. 

औद्योवगक के्षत्रात कच्च्या मालाचा तटुवडा, परदेशी बाजारपेठांचा अिाव, ्ंप, 

टाळेबंदी या कारणांमळेु उत्पादनावर अवनष्ट पररणाम झाला. राष्रीय कजस ्िा पटींनी 

वाढले. पयसटक व्यापार पूणसपणे र्ंडावला. या आवर्सक ववस्कळीतपणामळेु इटलीच्या 

राजकीय के्षत्रात कमालीची अवस्र्रता वनमासण झाली िोती. याचा फायदा मु् ोवलनीने 

घेतला आवण पयासय म्िणून आपला फॅव्स्टवाद पढेु मांडला.  

(५)  भाांडिलदारिगासचा पावठांबा 

इटलीतील ्ाम्यवाद्यांच्या वाढत्या प्रिावामळेु तेर्ील िांडवलदारवगस घाबरून गेला. 

्ाम्यवादी क्ांती घडून आली व कामगारांची िुकूमशािी स्र्ापन झाली तर आपली 

्ंपत्ती, प्रवतष्ठा, मालकी िर्कक नष्ट िोतील अशी िीती िांडवलदार, जमीनदार, 

उद्योगपती यांना वाटू लागली. याच वेळी मु् ोवलनीने्दु्ा ्ाम्यवाद्यांना ववरोध 

करण्या् ्रुुवात केली. यामळेु इटलीतील ्वस िांडवलदार मु् ोवलनीच्या पाठीशी 

उिे राविले. मु् ोवलनीला या वगासकडून पै्ा वमळाला. तो त्याने बेकारांना काम 

देण्या्ाठी वापरला. त्यामळेु मु् ोवलनीच्या अनयुायांची ्ंख्या वाढू लागली. 

िांडवलदारांना ्ाम्यवादी व ्माजवादी ववचारांना उत्तर देणार ेववचार फॅव्झममध्ये 
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आढळले आवण कामगारांच्या चळवळी व ्ंघटना दडपून टाकणारी यंत्रणा त्यांना 

फॅव्स्ट पक्षाने परुवली म्िणून िांडवलशािीने फॅव्झमला पावठंबा वदला. 

(६)  अवतरकेी राष्ट्रिादाचा उदय 

पविल्या मिायदु्ाच्या काळातच इटलीत जंटाईल व प्रझोवलनी यांच्या अवतरकेी 

राष्रवादाचा प्रचार िोऊ लागला िोता. यामळेु प्रखर देशप्रेमाची िावना वाढीला 

लागली. “राष्र मोठे, व्यक्ती गौण आिे. राष्राने व्यक्ती्ाठी काय केले िे मित्त्वाचे नािी; 

तर व्यक्तीने राष्रा्ाठी काय केले िे मित्त्वाचे आिे. राष्रा्ाठी बवलदान करण्याची 

तयारी प्रत्येक नागररकाची अ्ली पाविजे.” या वशकवणकुीमळेु इटावलयन जनता 

देशप्रेमाने” िारावून गेली िोती. दोस्त राष्रांनी केलेल्या ववश्वा्घाताचा बदला घेतला 

पाविजे अशी मागणी जनता करू लागली. िी मागणी पूणस करण्याचे वचन फॅव्स्टांनी 

वदले. इटावलयन जनतेने फॅव्स्टांना पावठंबा वदला व फॅव्स्ट नेता मु् ोवलनी 

िुकूमशिा बनला.  

अशा प्रकार ेतत्कालीन इटलीतील अवस्र्र पररवस्र्तीने मु् ोवलनीच्या फॅव्स्टवादी 

िुकूमशािीला जन्म वदला.  

(इ) फॅव्झमचे तत्त्िज्ञान 

फॅव्झम िे कोणा ववचारवंताने ववचारपूवसक मांडलेले तत्त्वज्ञान नािी. मु् ोवलनीने ्त्ता 

िस्तगत केल्यानंतर ्िकाऱ्यांना ्ोयीचे वाटतील अ्े ववचार ्ांवगतले व आपल्या 

आक्मक कृत्यांना तावत्वक आवरण चढवले. या आवरणाला ‘फॅव्झम’ िे नाव वदले गेले. 

फॅव्झम म्िणजे ्वांकष राज्यवाद अ्ेदेखील म्िटले जाते. इटलीमध्ये पाय रोवल्यानंतर 

फॅव्झम जमसनी,जपान, स्पेन, पोतुसगाल अजेंवटना, इत्यादी दशेांतिी प्रला. प्रत्येक देशात 

फॅव्झमचे स्वरूप तेर्ील पररवस्र्तीनु् ार विन्न िोते. कारण त्याला ्सु्पष्ट व ्ु् ंगत अ्े 

तत्त्वज्ञान नव्िते. 

फॅव्झमचे ्ु् ंगत अ्े राजकीय तत्त्वज्ञान न्ले, तरी कािी तत्त्वे प्राचीन जगातील प्लेटो व 

आधवुनक यगुातील िेगेल या तत्त्वज्ञान्यांच्या गं्रर्ांत आढळतात. यावशवाय मॅवकयाव्िेला, 

िॉब्ज, नीत्श ेयां्ारख्या ववचारवंताच्या ववचारांचािी फॅव्झमच्या ववचार्रणीवर पररणाम 

झाला आिे. राजकारणात आपले ध्येय ्ाध्य करण्या्ाठी कोणत्यािी िल्याबऱु्या मागाांचा व 

्ाधनांचा अवलंब केला तरी चालतो; राजकारणात नीती, की, अनीती अ्े कािीिी न्ते; 

ह्या मॅवकयाव्िेलीच्या ववचारांचा फॅव्झमवर जास्त प्रिाव िोता. फॅव्झमवर ्वाांत जास्त 

प्रिाव जॉजस ्ॉरले याच्या ‘विं्क क्ांवतवादा’ चा झालेला आिे. जेव्िानी जेतीले व आल्फे्रडो 

रॉर्कको िे दोघे फॅव्झमचे तत्त्ववचंतक म्िणून प्रव्द् आिेत. मु् ोवलनीने १९३३ ्ाली 

इटावलयन ववश्वकोशात फॅव्झमवर जो लेख वलविला तो जेंतीलेने तयार करून वदला िोता. 

म्िणून फॅव्झमची तत्त्वे व कायसक्म यांचा ववचार करताना तो लेख व मु् ोवलनीच्या कृती 

यांचाच आधार घेतला जातो.  

मु् ोवलनी स्वतःच अ्े म्िणतो की, “फॅव्स्टवादाच्या प्रमखु ववचारप्रणालीत मॅवकयाव्िेलीचा 

्ंवध्ाधूपणाचा व्द्ांत, िेगेलचा राजकीय वनरकुंशतेचा व्द्ांत, ्ोरलेचा विं्क क्ांवतवाद 

आवण ववल्यम जेम््चा फलप्रामाण्यवाद (पॅग्मॅवटझम) यांचा ्ंयोग झाला आिे’. रॉर्ककोच्या 
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मते, ‘फॅव्स्टवादात इतर कािीिी अ्ण्यापेक्षा कृती आवण िावनाच अवधक अ्तात. 

वववेकाशी व बौवद्क व्यविारांशी फॅव्स्टवादाचा छत्ती्चा आकडा िोता. म्िणूनच त्यांच्या 

ववश्वववषयक कल्पना आवण राजकीय ्ंकल्पना गोधळ आवण परस्परवव्ंगतीने पररपूणस 

िोत्या. राज्य्ंस्र्ेची कल्पना मांडताना ते वचद्वाद (आयवडयावलझम) प्रमाण मानतात, तर 

प्रत्यक्ष कृतींचे ्मर्सन स्पष्टीकरण देताना खालच्या दजासच्या जडवादाचा, िौवतकवादाचा 

आधार घेतात. फॅव्स्टवाद्यांनी बवुद्गम्य ववचारप्रणालीऐवजी वमर्क वनवमसतीवरच जास्त िर 

वदला. मु् ोवलनीने प्राचीन रोमची र्ोरवी’ िे राजकीय वमर्क वापरले िोते. मु् ोवलनीच्या मते 

वमर्क िे ्त्यावधवष्ठत अ्लेच पाविजे अ्े नािी तर त्यातून श्द्ा वनमासण झाली पाविजे. 

१९३२ ्ाली मु् ोवलनीचा 'Doctrine of Fascism' िा गं्रर् प्रकावशत झाला. या गं्रर्ात 

मांडलेल्या ववचारांवरून फॅव्स्ट तत्त्वज्ञानाची पढुील वैवशष््टये ्ांवगतली जातात. 

(१)  लोकशाहीला विरोध 

फॅव्स्टांचा लोकशािी ववरोध िा फ्रें च तत्त्वज्ञ ्ोरले याच्या तत्त्वज्ञानावर आधाररत 

िोता. लोकशािी म्िणज े्माज ्ंस्र्ेच्या अवनयंवत्रत व ववस्कळीत अशा अवस्र्ेचे 

लक्षण अ्े फॅव्स्ट मानतात. मु् ोवलनी म्िणतो, ‘लोकशािी व्यवस्र्ेत जनतेला 

प्रगतीची आवण ्ौख्याची ्ंधी अ्ते, अ्ा जो आिा् वनमासण केला जातो तो 

मूखसपणाचा आिे. ्ामावजक ्मता िी कल्पनािी चकुीची आिे. फॅव्स्टवाद्यांनी 

नीत्शेच्या ववचारांचा आधार घेऊन आपले ववषमतावादी व वनरकुंश वचसस्ववादी ववचार 

मांडले. ववषमता िी वन्गसदत्त अ्ून ती कधीच नािीशी िोणार नािी. कािी व्यक्ती ह्या 

अवधकार गाजववण्या्ाठी तर अनेक लोक िे फक्त आज्ञापालना्ाठीच जन्मलेले 

अ्तात. आज्ञापालनातच त्यांचे स्वातंत्र्य, ्रुवक्षतता व जीवनाचे ्ाफल्य 

्ामावलेले अ्ते. त्यांच्या मते, ्वस्ामान्य लोकांचा बुवद्वाद िा िीन दजासचा 

अ्तो. राज्य-कारिाराचे प्रश् ्वस्ामान्यांच्या आकलनाबािेरचे अ्तात. त्यामळेु 

शिाण्या व ्जु्ञ माण्ांनी अज्ञानी व कवनष्ठ माण्ांना वशस्त लावणे िेच प्रगतीचे 

्ाधन िोय. या तत्त्वावरून फॅव्स्टांचा अविजनवाद (इवलटीजम) व्द् िोतो. 

लोकशािीत शा्न जनतेला जबाबदार अ्ते; तर फॅव्झममध्ये जनता शा्नाला 

जबाबदार अ्ते. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व व्यक्तीची ्मानता फॅव्झमला मान्य नािी. 

त्यांच्या मते, ्मतेचे तत्त्व जीवनशास्त्राला धरून नािी वन्गासलाच ्मतेचे तत्त्व मान्य 

न्ल्याने राजकारणाच्या के्षत्रात ते लागू करणे म्िणजे मूखसपणा आिे.  

फॅव्स्टवाद लोकशािीला त्याज्य ठरवून मूठिर शे्ष्ठींची वनरकुंश ्त्ता प्रस्र्ावपत 

करतो. लोकशािीमध्ये ववववध पक्ष व पंर् माजतात व देश ववस्कळीत िोतो अ्ा 

यवुक्तवाद फॅव्स्ट करतात. ्वस फॅव्स्ट पढुारी आपला दरारा, दिशत वनमासण करून 

आपले अनयुायी तयार करतात. िे अनयुायी या पढुाऱ्यांना देवत्व देऊन टाकतात. 

अशा प्रकार ेआपल्या ्वोच्च नेत्याप्रती अंधश्द्ा, वनमूटपणे आज्ञापालन व ्दैव 

यदु््ज्जता या वत्र्ूत्रीत ्ामान्य माण्ांकररता फॅव्झमची वशकवण िोती. या ्वस 

गोष्टी लोकशािीववरोधी आिेत, ज्या फॅव्झमचे वैवशष््टय आिेत.  
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(२)  अवतरकेी राष्ट्रिाद 

फॅव्स्टांचा मूलिूत व्द्ांत म्िणजे आत्यंवतक, जिाल व आक्मक स्वरूपाचा 

राष्रवाद. फॅव्स्टांच्या दृष्टीने प्रत्येक व्यक्तीतील ्पु्त शौयासला व प्राचीन रोमन 

्ाम्राज्याच्या ववशालतेच्या, वैिवाच्या व प्रवतषे्ठच्या आदशासला फॅव्झम म्िणजे एक 

प्रकारचे आव्िान िोते. त्यांच्या मते, इटलीची अवस्मता व प्रवतष्ठा परत वमळवून देण्या् 

केवळ फॅव्स्टवादीच ्मर्स िोते. या अवतरकेी राष्रवादाचा वापर त्यांनी 

कम्यवुनस्टांच्या ववरोधात केला. या तत्त्वामळेु फॅव्स्टांना मध्यमवगासतून मोठ्या 

प्रमाणात पावठंबा वमळाला. या अवतरकेी राष्रवादाचा वकंवा उग्र राष्रवादाचा वापर 

फॅव्स्ट एखाद्या शस्त्रा्ारखा करतात व िे शस्त्र वापरूनच िा फॅव्झम लोकवप्रय 

झाला िोता. 

(३)  हुकूमशाहीचा स्िीकार 

्ोरले या ववचारवंताने िुकूमशािीचे ्मर्सन केले. िुकूमशािीमळेु देशाची लवकर 

प्रगती िोत.े ‘शंिर शेळ्यांपेक्षा एका व्ंिाचे राज्य चांगले’ अ्े तो म्िणत अ्े. 

िुकूमशािीत वनणसय घेणारा एकच अ्ल्यामळेु लवकर वनणसय घेऊन भ्रष्टाचार कमी 

िोतो, गोंधळ माजत नािी म्िणून देशाच्या कल्याणा्ाठी व वेगाने प्रगती िोण्या्ाठी 

एकमेव शा्नप्रणाली म्िणजे िुकूमशािी. िे ्ोरलेचे ववचार मु् ोवलनीने आपले 

तत्त्वज्ञान म्िणून जगा्मोर मांडले 

(४)  राज्याला ्िसश्रेष्ठ स्थान 

फॅव्स्टवाद िे ्मूिवादी तत्त्वज्ञान आिे. राज्य्ंस्र्ा आपल्या कायासद्वार े्मदुायाचा 

्ामावजक, आवर्सक, नैवतक व बौवद्क ववका् घडवून आणू शकते, अ्ा 

्मूिवादाचा ववश्वा् आिे. ्मूिवादी तत्त्वज्ञान राज्य्ंस्र्ेला ्वस अवधकार देते. 

्माजजीवनाचा कोणतािी िाग राज्य्ंस्र्ेच्या वनयंत्रणापा्ून मकु्त न्तो. म्िणूनच 

मु् ोवलनी म्िणतो, ‘्वस कािी राज्या्ाठी, राज्याववरोधी कािीिी नािी, राज्याबािेर 

कािीिी नािी’. आपल्या या मताच्या आधारा्ाठी फॅव्स्टवादी राज्य्ंस्र्ेचा जैववक 

व्द्ांत (Organic Theory) मांडतात. या व्द्ांतानु् ार राज्य्ंस्र्ा िी एक ्जीव 

अ्ून व्यक्ती िे वतचे अवयव आिेत. राज्य्ंस्र्ेच्या वितातच व्यक्तीचे वित आवण 

राज्य्ंस्र्ेच्या ्ामथ्यासतच व्यक्तीचे स्वातंत्र्य ्ामावलेले आिे. या तत्त्वानु् ार 

व्यक्तीचे स्वातंत्र्य िा वतचा िर्कक न्ून वतचे राज्य्ंस्र्ेप्रती कतसव्य अ्ते. म्िणून 

व्यक्तीने राज्य्ंस्र्े्ाठी ्वस प्रकारच्या िर्ककांचे ्मपसण केले पाविजे. राज्य्ंस्र्ा िी 

्ाध्य अ्ते आवण व्यक्ती िे वतचे ्ाधन अ्ते, अशा प्रकार ेराज्य्ंस्र्ेचे ्वसशे्ष्ठत्व 

फॅव्स्टवादी मांडतात. राज्य्ंस्र्ेचे दैवीकरण करणारी वचद्वादी ्ंकल्पना ्वसप्रर्म 

िेगेलने मांडली. त्यानु् ार राज्य्ंस्र्ा िी ्वसशे्ष्ठ व व्यक्ती िा वतचा िाग या नात्याने 

व्यक्तीला दयु्यम स्र्ान देऊन िागापेक्षा पूणसत्वाला’ मित्त्व वदले. िेगेल म्िणतो, राज्य 

म्िणजे पथृ्वीवरील परमेश्वराचे आगमन आिे (The state is the march of God 

on the Earth) आवण राजा िा ईश्वराचा अंश अ्तो. फॅव्स्टांनी िेगेलचा िा वचद्वादी 

व्द्ांत स्वीकारला व आपल्या राजवटीचे ्मर्सन केले; परतं ु बारकाईने पािता 

फॅव्स्टांनी िेगेलच्या ववचारांचा स्वतःच्या ्ोयीनु् ार वापर करून ववपयास् केला.  
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फॅव्स्टांनी राष्र व राज्य्ंस्र्ा यांना ्वोच्चता प्रदान करताना, राष्रवित कशात 

आिे िे फक्त राज्य्ंस्र्ेलाच चांगले कळते. राज्याच्या परवानगीवशवाय राजकीय पक्ष, 

वेगवेगळ्या ्ंघटना उदािरणार्स, कामगार ्ंघटना, वेगवेगळ्या ्ंस्र्ा यांपैकी 

कशाचेिी अवस्तत्व ्ंिवत नािी. राष्रात शांतता व राष्राबािेर ्ंघषस अ्े दटुप्पी 

धोरण फॅव्स्टांचे िोते. राष्रात एकजूट रािून शांतता नांदावी म्िणून फॅव्स्टवादी 

वगस्ंघषस अमान्य करतात. त्ेच आंतरराष्रीय शांततावाद िा िेकडपणा आिे, युद् 

िाच खरा परुुषार्स आि;े ज्े स्त्रीला माततृ्व ि ेनै्वगसक अ्ते त्ेच राज्याला यदु् 

आवश्यक अ्ते; म्िणून नेिमीच यदु््ज्जता पाविजे अ्े प्रवतपादन फॅव्स्टवादी 

करतात.  

(५)  ्ाम्यिादाला विरोध 

फॅव्झमचा ्ाम्यवादाला ववरोध िोता. ्ाम्यवादाच्या ववरोधात खाजगी मालमते्तचे 

व खाजगी व्यापाराचे तत्त्व फॅव्झमला मान्य िोते. उत्पादनके्षत्रात खाजगी मालमत्ता 

व नफा िी कल्पना जास्त कष्ट करण्या् प्रेरक ठरत अ्ल्याने राष्राच्या अभ्यदुया् 

ती पोषक ठरते अ्ा फॅव्स्टांचा दावा िोता. ्ाम्यवादामळेु वगसकलि वनमासण िोतात 

व ्माजात दिुी माजते व त्यामळेु ्माज दबुसल िोतो अ्े त्यांचे मत िोते. इवतिा् 

आवर्सक कारणांमळेु घडत नािी; तो घडतो पराक्मी परुुषांच्या पराक्मामळेु अ्े 

मु् ोवलनी म्िणतो. मु् ोवलनीच्या मते, ववषमता नै्वगसक अ्ून ती ्माजाला 

उपकारक आिे. त्याला ्ामावजक ्मतेचे तत्त्व मान्य नव्िते. फॅव्स्टांच्या मते, 

वस्त्रयांपेक्षा परुुष शे्ष्ठ आिेत; त्यामळेु वस्त्रयांनी ‘चूल आवण मूल’ िी पारपंररक िूवमका 

वनिवावी. त्यांनी वशक्षण्ंस्र्ांत, शा्नात, पक्षात ्ििागी िोऊ नये. 

मार्क स्वादातील कामगार व िांडवलदार िा ्ंघषस फॅव्स्टांना मान्य नािी. त्यांच्या 

मते, मजूर, शेतकरी, कामगार, िांडवलदार या ्वस वगाांनी परस्पर-्िकायासने 

उत्पादनात वाढ घडवून आणावी व राष्राच्या प्रगतीत िातिार लावावा. 

मॅवकयाव्िेलीप्रमाणे मु् ोवलनीलािी राजकीय के्षत्रात क्ौयस, विं्ा या गोष्टी अपररिायस व 

आवश्यक वाटत िोत्या.  ्ारांश ्माजवाद, लोकशािी, उदारमतवाद, 

व्यवक्तस्वातंत्र्य, ्मता, शांतता या ्वस गोष्टींना फॅव्झमचा कट्टर ववरोध िोता. एक 

व्यक्ती, एक राष्र, एक पक्ष एक ध्येय अ्ा नारा फॅव्स्टांनी वदला िोता. 

(६)  बुवद्िादाला विरोध 

१९व्या शतकापा्ूनच बवुद्वादववरोधी ववचारप्रवाि यरुोवपयन राजकीय ववचारात 

वद्ून येतात. बवुद्वादववरोधी ववचारधारचेे जनक शॉपेन िॉवर व नीत्शे िे ववचारवंत 

िोते. फॅव्स्टवाद्यांनी यांच्या वलखाणाचा आपल्या ्ोयीने अर्स लावला. फॅव्स्टांच्या 

मते, जीवन बदु्ीवर वनयंत्रण ठेवते, बदु्ी जीवनावर नािी. बदु्ीपेक्षा हृदयाच्या प्रेरणा 

प्रगतीला उपकारक ठरतात. व्यवक्तपूजा, स्वार्सत्याग, कतसव्य यांना मित्त्व आिे. 

स्वातंत्र्य, ्मता, प्रावतवनवधक लोकशािी, मतदानाचा िर्कक या बवुद्वादी कल्पनांची 

िकालपट्टी झाली व बवुद्वाद वांझ अ्तो अशी घोषणा करण्यात आली. 

फॅव्स्टवाद्यांनी वैिवाचे प्रतीक अ्णारी रोमन ्ंस्कृती िी आपल्या ववचारांची व 

पक्षाची अवस्मता बनवली आवण जेव्िा प्रतीकांचे अवस्मतीकरण केले जात े तेव्िा 
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अवतरकेी राष्रवाद वनमासण िोतो. बवुद्वादाने वनमासण केलेल्या मूल्यांचे ‘मूल्यपररवतसन’ 

करण्यात आले. िावना व प्रेरणा यांच्या आधार ेनवी मूल्ये ठरववण्यात आली. 

(७)  ्ांघप्रधान राज्य 

्वाांग पररपूणस व स्वयंपूणस राज्य (Corporate) िे फॅव्झमचे अंवतम उविष्ट िोत.े अशा 

्वाांग पररपूणस राज्यात ्ाऱ्या अर्सव्यवस्र्ेचे वनयंत्रण फॅव्स्ट शा्नामाफस त व 

फॅव्स्ट कल्पनांनु् ार िोते. या राज्यात शा्न वनयंवत्रत अशा िांडवलदारांच्या व 

कामगारांच्या ्ंस्र्ा अ्तात. प्रत्येक ्ंस्र्ेत एकावधकार अ्तो; परतं ुकोणत्यािी 

्ंस्र्ेला राज्याच्या पूवस ्ंमतीववना स्वतंत्र धोरण ठरववताच येत नािी. इ.्. 

१९३४च्या चा कायद्याद्वार े फॅव्स्ट कल्पनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. 

त्यानु् ार प्रत्येक वजल्ह्या्ाठी उद्योजकांचे व कामगारांचे अ्े चे मंडळ नेमण्यात 

आले. देशातील मंडळांचा ्ंघ बनत अ्े. तो अनेक ्ंघांचा वमळून मिा्ंघ तयार 

िोई. अ्े एकूण नऊ मिा्ंघ िोते. िांडवलदारांचे चार, कामगारांचे चार व 

व्याव्ावयकांचा एक. उद्योग, कृषी, व्यापार आवण पतपेढ्या व ववमा या के्षत्रांत त्यांचे 

कायस चाले. प्रत्येक व्यव्ाया्ाठी नी कामगार व कारखानदार यांचे वमळून एक मंडळ 

अ्े. इटलीत नी अशी बावी् मंडळे िोती. त्यांचे प्रमखु ्त्ताधाऱ्यांकडून नेमले जात. 

्वस मंडळातील प्रमखु अशा पाचशे ्दस्यांचे वमळून षस एक राष्रीय मंडळ िोते. या 

्वस ्ंस्र्ांद्वार ेराज्याला देशाच्या आवर्सक, औद्योवगक व व्यापारी व्यविारांवर वनयंत्रण 

ठेवता येई. आवर्सक के्षत्रातील िुकूमशािीची िी परर्ीमा िोती.  

इ.्. १९३८ मध्ये मु् ोवलनीने चेंबर ऑफ डेप्यटुीज खाल्ा करून ‘चेंबर ऑफ 

फॅ्े् अडँ कॉपोरशेन््’ वनमासण केले. या ्िागिृात डॉर्कटर, वकील, कलाकार, 

इत्यादी व्याव्ावयकांनािी प्रवतवनवधत्व वदले. या ्िागिृाचे ्वस ्िा्द म्िणजे 

५०० ्िा्द मु् ोवलनीमाफस त वनवडले गेले. अशा ररतीने अर्सव्यवस्र्ा व 

राज्ययंत्रणेवर मु् ोवलनीने ताबा वमळववला. ‘कापोरवेटव्ि स्टेट’ कल्पनेत 

फॅव्झममधील ्िकायस, वनयंत्रण, प्रगती, इत्यादी मेळ घातलेला आढळतो. 

(ई)  फॅव्झमचे मूल्यमापन 

जगातील ्वस िुकूमशािीचे तंत्र व मंत्र ्मजण्या्ाठी फॅव्झम व नाझीझम या दोन 

ववचारप्रणालींचा उपयोग िोतो. त्ेच कािी वेळा फॅव्स्ट’ या शब्दाचा वापर राजकीय वशवी 

म्िणूनिी केला जातो. प्रव्द् िारतीय तत्त्वज्ञ मानवेंद्रनार् रॉय यांनी फॅव्झमच्या तत्त्वज्ञानाचे 

अचूक मूल्यमापन केले आिे. ते म्िणतात, ‘जराजीणस िांडवलशािीच्या रक्षणार्स केलेला 

वनवासणीचा अत्याचारी प्रयत्न म्िणजे फॅव्झम िोय’. मिायदु्ाच्या वातावरणात ्ूड 

िावनेपोटी फॅव्झमचे बीज अंकुरले. नीवतमत्ता आवण स्वाततं्र्य िी मानवी मूल्ये नाकारून 

फॅव्झमने दैवी ्ामथ्यासचा पावठंबा वमळववण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात फॅव्स्टांचे 

मानवतावादाकडे दलुसक्ष झाले. बऱ्याचदा फॅव्झमला ्माजाच्या ्वसच घटकांकडून पावठंबा 

वमळतो. यात राजकीय दृष््टया जागतृ व ियियीत मध्यमवगस पुढे अ्तो. फॅव्स्टांची प्रक्षोिक 

िाषणशैली व मायावी ववचारप्रणाली ्वस्ामान्यांची वदशािूल करतात. लोकांच्या िावनेला 

िात घालून धमस, वंश, मातिूृमी, ्ंस्कृती व इवतिा् यांचा प्रतीक म्िणून वापर करतात व 

आपल्या ववचारांचा प्र्ार करतात. दु् ऱ्या मिायदु्ात जरी इटलीच्या फॅव्स्ट राजवटीचा 
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अस्त झाला अ्ला तरी आजिी जगामध्ये कमीअवधक प्रमाणात वेगवेगळ्या स्वरूपात 

फॅव्स्ट प्रवतृ्ती वद्ून येते.  

र्ोडर्कयात, फॅव्स्ट राजवट जरी नामशेष झाली अ्ली तरी फॅव्स्ट मनोवतृ्ती अद्यापिी 

वटकून आिे. लोकशािीतील जनतेच्या उदा्ीनता व वशवर्लता या दोषांतून फॅव्झम 

फोफावतो. अपेक्षािंग, अ्रुवक्षतता आवण अवस्र्रता िी फॅव्स्ट तत्त्वप्रणालीची मानव्क 

बीजे आिेत. म्िणून व्यक्तीला या कारणांमळेु अगवतक बनावे लागू नये अशी राजकीय 

पररवस्र्ती व राजवट िाच फॅव्स्टशािीला उपाय ठरू शकतो. 

स्ियां-अध्ययना्ाठी प्रश्न - १ 

पुढील प्रश्नाांची उत्तर ेद्या. 

(१) फॅव्झमची व्याख्या ्ांगा. 

(२) फॅव्झमचे तत्त्वज्ञान कशाकशाला ववरोध करते? 

(३) फॅव्झमच्या तत्त्वज्ञानाची वत्र्ूत्री कोणती? 

(४) कामगारांची िुकूमशािी कोणत्या क्ांतीतून वनमासण िोते? 

(५) फॅव्झमचे तत्त्वज्ञान राज्याच्या ्वसशे्ष्ठतेबिल कोणते ववचार मांडते? 

(६) राज्य्ंस्र्ेचे दैवीकरण करणारी वचद्वादी कल्पना फॅव्स्टांनी कोणाकडून घेतली? 

(७) फॅव्झमचे लोकशािीबिलचे मित्त्वाचे ववचार कोणते? 

(८) मु् ोवलनीचे यदु्ा्ंबंधीचे ववचार कोणते? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



राजकीय मूल्य व 

ववचारप्रणाली   

   

 78 

४.३ स्त्रीिाद (Feminism) 

४.३.० उविष्ट े

४.३.१ प्रास्ताववक 

४.३.२ ववषय-वववेचन 

४.३.२.१ स्त्रीवाद 

४.३.२.२ स्वयं-अध्ययन प्रश्ांची उत्तर े

४.३.३ ्ारांश 

४.३.४ ्रावा्ाठी स्वाध्याय 

४.३.० उविष्ट े

या घटकाच्या अभ्या्ानंतर आपल्याला- 

• स्त्रीवादाची पीवठका ्ांगता येईल. 

• स्त्रीवादाचा नेमका अर्स ्ांगता येईल. 

• स्त्रीवाद शास्त्रीय स्वरूपात ्ांगता येईल. 

• स्त्रीवादाची ्ववस्तर माविती वलविता येईल. 

४.३.१ प्रास्ताविक  

आधवुनक राजकीय ववचारप्रणालीत स्त्रीवादाला मित्त्वाचे स्र्ान प्राप्त झाल े आिे. या 

ववचारप्रणालीचा मखु्य उिेश ्ामावजक, आवर्सक त्ेच राजकीय के्षत्रात स्त्री परुुष ्मानता 

वनमासण करणे िोय. त्या्ाठी शोषणमकु्त अ्ा ्माज त्यांना अविप्रेत आि.े अवधकारवादाचा 

वलंगिेदावर आधाररत वपतृ् त्ताक व्यवस्र्ेला ववरोध आिे. म्िणून त्यांनी परुुषप्रधान 

व्यवस्र्ेला ववरोध केला आिे. वस्त्रयांच्या िर्कका्ाठी आवाज उठवणे िे या चळवळीचे ध्येय 

आिे. स्त्री मग कोणत्यािी देशाची, वगासची जातीधमासची अ्ो, त्यांच्यात िवगनी वतृ्ती वनमासण 

करणे, ्वस वस्त्रयांनी ्ंघवटत िोऊन अन्यायाववरुद् लढा उिारणे, वस्त्रयांच्या ्वाांगीण 

ववका्ा्ाठी आवश्यक अ्लेल्या वातावरणाची वनवमसती करणे िे ध्येय िोते. 

४.३.२. विषय वििेचन  

आधवुनक राजकीय ववचारप्रणालीत स्त्रीवादाद्वार ेनवीन पररिाषा मांडली जात आिे. वस्त्रयांचे 

शोषण केवळ ्ावसजवनक के्षत्रातच िोत नािी. कौटंुवबक तर्ा ्ं्ाररक जीवनातिी िोताना 

वद्ते. या परुुषांच्या शोषणांपा्ून वस्त्रयांची मकु्तता करणे, वस्त्रयांना परुुषांप्रमाणेच ् मानतेचा 

अवधकार प्रदान करणे, परपंरागत पारतंत्र्यापा्ून वस्त्रयांची मकु्तता करणे, अवनष्ट 

चालीरीतींच्या गतेतून वस्त्रयांची ्टुका करणे िी स्त्रीवादाची नवीन पररिाषा आिे. त्यामळेु 

स्त्रीवाद िी एक ववचार्रणी वकंवा ववचारप्रणाली न्ून ती स्त्रीमकु्तीची चळवळ आिे. 
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स्त्रीिादाची ऐवतहाव्क पार्श्सभूमी :- 

प्राचीन कालखांड :- 

मानवी इवतिा्ाच्या प्राचीन कालखंडांचा अभ्या् केल्या् प्राचीन कालखंडात स्त्री परुुष 

्मानता िोती अ्े आढळून येते. प्रार्वमक अवस्र्ेत म्िणजे आवदम अवस्र्ेत स्त्री-परुुष 

्मानता िोती. माततृ्वाच्या अवधकारामळेु स्त्रीचे कािी प्रमाणात परुुषांवर प्राबल्य िोते. स्त्रीने 

कृषी ्ंस्कृती व पारपंारीक ्ंस्कृती जन्माला घातली, िी बाब ्वसशू्त व ्वसमान्य केली 

जाते. प्राचीन इवतिा्ात स्त्रीप्रधान व्यवस्र्ा त्ेच स्त्री राज्याचे अनेक दाखले आढळतात. 

वेद आवण उपवनषद काळातिी वस्त्रयांवर फारशी बंधने नव्िती याचे अनेक ऐवतिाव्क परुावे 

्ापडतात. 

प्राचीन कालखंडात स्री स्वतंत्र अ्ली तरी कालांतराने वस्त्रयांच्या पररवस्र्तीत बदल झाला. 

वारवंार िोणारी यदेु्, आक्मण, अन्ना्ाठीची िटकंती इत्यादीमळेु श्म वविागणीची नवीन 

व्यवस्र्ा अवस्तत्वात आली. वस्त्रयांकडे ‘चूल आवण मूल’ तर परुुषांकडे बाह्य के्षत्रातील कामे 

आली. त्यातून वस्त्रयांचे जीवन बंवदस्त िोत गेले. त्या् ‘मनसु्मतृी्ारख्या’ गं्रर्ा् मान्यता 

वमळाली. त्यामळेु ्वसत्र अशीच व्यवस्र्ा वनमासण िोऊन ्माजात स्त्रीचे स्र्ान दयु्यम बनल.े  

मध्ययुगीन कालखांड:- 

मध्ययगुीन कालखंडात स्त्रीचे अवस्तत्व केवळ उपिोग्य वस्तू्मान बनले. त्यामळेु वस्त्रयांची 

खरदेी-ववक्ी िोऊ लागली. मध्ययगुातील अवस्र्रता ्ंरजामशािी व्यवस्र्ा, धमासचे वाढलेले 

प्राबल्य, राजेशािी व्यवस्र्ेचा उदय यामळेु वस्त्रयांचे जीवन अ्रुवक्षत बनले. वतच्यावर 

अन्याय व अत्याचार िोऊ लागले. अनेक जाचक बंधने वतच्यावर लादण्यात आली. या दषु्ट 

प्रकारांना ् माजप्रमखुांनी व धमसमातांडांनी मान्यता वदली. त्यांच्या वचसस्वामळेु राज्यव्यवस्र्ेने 

वस्त्रयांवर अन्याय जलूुम करणाऱ्या कायद्याला मान्यता वदली. म्िणून मध्ययगुीन कालखंड िा 

वस्त्रयां्ाठी ‘अंधारयगु’ ठरला. 

ि्ाहतीचा कालखांड :- 

मध्ययगुातून वाटचाल करीत अ्ताना ववज्ञानाच्या के्षत्रात नवनवीन शोध लागले. ज्ञानाच्या 

पनुरोदयाने औद्योवगक क्ांती घडून आली व प्रबोधन काळाची ्रुुवात झाली. ववज्ञान 

के्षत्राप्रमाणेच वैचाररक के्षत्रातिी नवे बदल घडून आले. औद्योवगक क्ांतीमळेु उद्योगधंद्यांचा 

ववका् झाला. त्यातून व्यापारी वतृ्ती ववकव्त िोऊन व्ाितवादाचा उदय झाला. नवीन 

ववचाराच्या प्रवािातून १७८९ मध्ये फ्रान््मध्ये फ्रें च राज्यक्ांती घडून आली. या क्ांतीचा 

पाया स्वातंत्र्य ्मता, बंधतुा व न्याय िा िोता. या क्ांती घोषाने स्त्रीवगासत जागतृी 

आणण्या्ाठी अनेक ्माज्धुारक पढेु आलेत, त्यांची स्त्रीमकु्ती्ंबंधी ववचार मांडून, 

वस्त्रयांमध्ये जागती घडवून आणली. एवढेच नव्िे तर त्यांनी आंदोलनेिी केली. 
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आधुवनक कालखांड:- 

्माज्ुधारकाांचे प्रयत्न :- 

फ्रें च राज्यक्ांतीतून प्रेरणा घेऊन १७९२ मध्ये मेरी वॉलस्टोन क्ाफ्ट या मविलेने इंग्लंडमध्ये 

“ए वव्िवडकेिान ऑफ द राईट्् ऑफ” या गं्रर्ाद्वार े मविलांच्या अवधकारां्ाठी आवाज 

उठववला. िीच स्त्री मकु्ती आंदोलनाची प्रेरणा ठरली, औद्योवगक क्ांतीमळेु श्मवविागणीचे तत्त्व 

बदलले िोते. व्ाितवादामळेु नवीन व्यवस्र्ा जन्माला आली. फ्रें च राज्यक्ांतीतून 

कल्याणकारी राज्यव्यवस्र्ा आकार घेत िोती. याच वेळी मानवी िर्ककाची कल्पना मान्यता 

पावत िोती. त्याच्या प्रिावाने िारतातील ्माज्धुारक प्रिाववत झाले. राजा राजमोिन 

रॉय या्ारखे ्माज्ुधारक प्रिाववत झाला. राजा राममोिन रॉय या्ारख्या 

्माज्धुारकांनी वस्त्रयांच्या वशक्षणावर िर वदला. ्माजातील अवनष्ट रूढी, परपंरा व 

चालीरीतीला ववरोध केला. वस्त्रयांमध्ये जागतृी घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर 

मिात्मा ज्योवतबा फुले, क्ांवतज्योती ्ाववत्रीबाई फुले, आगरकर, न्या. रानडे, मिात्मा गांधी, 

डॉ. बाबा्ािेब आंबेडकर अशा अनेक ्माज्ुधारकांनी वस्त्रयांच्या स्वातंत्र्या्ाठी आपले 

योगदान वदले.  

िारताप्रमाणेच यरुोपातिी स्त्री मकु्ती आंदोलना्ाठी अनेकांनी आपले योगदान वदले. १८४४ 

मध्ये फ्रान््ची पलोरा वरस्टन विने मविला अवधकारांची मागणी करण्या्ाठी एका मविला 

्ंघटनेची स्र्ापना केली. त्याच ्मुारा् इंग्लंडमध्ये कैरोवलन गाटसन विने वस्त्रयांच्या 

िर्ककां्ाठी आंदोलन उिारले. त्यामळेु वतचा खूप छळ झाला. त्यापूवी गॉडववनने स्त्री 

स्वातंत्र्याचा ववचार मांडला िोता. तोच ववचार जॉन स्टुअटस वमल यांनी मांडला. ८ माचस 

१८५७ रोजी कापड वमल कामगार वस्त्रयांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलन पकुारले. कामाचे 

ता् कमी करण्यात यावेत, अवधक वेतन देण्यात यावे अशी त्यांची मागणी िोती. त्यातूनच 

पढेु मविला कमसचारी यवुनयनची स्र्ापना झाली. म्िणूनच ८ माचस िा मविला ्ंघषस वदव् 

आज आंतरराष्रीय मविला वदन म्िणून ओळखला जातो. १८६५ मध्ये अमेररकेत लु् ी 

स्टीन यांनी मविला आंदोलन ्रुू केले िोते. एजंेल््ने स्त्री मकु्तीचा ववचार वदला. 

लेवननने रवशयन क्ांतीनंतर स्त्री मकु्तीचा ववचार वदला. या बरोबर व्मेन दी बवुाचे िी ्ेकंड 

्ेर्क्' व बेट्टा फ्राइडचे 'दी फेवमवनन वमवस्टक' (नारी रिस्य कर्ा) याद्वार े मान्शास्त्रीय 

ववशे्लषण करून स्त्री ववचारांना नवा आधार देण्यात आला िोता. अशा प्रकार े १९ व्या 

शतकाच्या मध्यकाळानंतर स्त्रीमकु्ती कायासला चांगली ्रुुवात झाली. वव्ाव्या शतकाच्या 

्रुवातीला प्रामखु्याने पविल्या मिायदु्ानंतर या चळवळीला गती वमळाली. यदु्ाच्या काळात 

वस्त्रयांनी वदलेल्या योगदानामळेु दोस्त राष्रांनी त्यांना मतदानाचा िर्कक बिाल केला. त्यातून 

वस्त्रयांच्या राजकीय ्ििागा् ्रुुवात झाली. रवशयन राज्यक्ांतीने स्त्रीला ्ंपूणस ्मानता 

बिाल केली. त्याचा पररणाम जगातील वेगवेगळ्या देशांत वद्ून आला. त्यानंतर फॅव्स्ट 

बाकण नाझी चळवळीने वस्त्रयांवर बंधने घातली. वतचे के्षत्र केवळ चूल आवण मूल अ्े ्ीवमत 

केले. श्माची अनेक कामे ्ीवमत वस्त्रयांकडून करवून वतचे शोषण करण्यात आले.  

बदलत्या पररवस्र्तीनु् ार दु् ऱ्या मिायदु्ानंतर मानवी िर्ककाच्या जाणीवेची ्वसत्र चचास ्रुू 

झाली. १९४८ च्या १० वड े्ंबर रोजी यनुोने मानवी िर्ककाच्या जािीरनाम्या् ्ंमती वदली. 

या जािीरनाम्याच्या प्रस्तावनेत, ्ंयकु्त राष्र्ंघातील जनतेने जािीरनाम्याद्वार ेमानवाच्या 
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मूलिूत िर्ककांवरील आपल्या श्दे्् मानव म्िणून त्यांचे िर्कक व योग्यता यांना त्ेच स्त्री-

परुुषांच्या ्मान िर्ककांना मान्यता प्रदान करून वंश, वणस, वलंग, िाषा, धमस, प्रदेश 

इत्यादीमधील िेद अमान्य करण्यात आला. त्ेच ्वाांना िर्कक व स्वातंत्र्य उपिोगण्याचा 

िर्कक बिाल करण्यात आला. 

या ् वस ऐवतिाव्क घडामोडीचा प्रिाव िारताच्या राज्यघटनेवर पडल्यावशवाय राविला नािी. 

िारतीय ्ंववधानाने ्वस नागररकांना ्मता, स्वातंत्र्य, न्याय व शोषणमकु्त व्यवस्र्ेची िमी 

वदली. अशा प्रकार ेव्ाितवादाचा अंत झाल्यानंतर वैज्ञावनक के्षत्रातील प्रगतीने आज वस्त्रया 

परुुषांच्या बरोबरीने अनेक के्षत्रांत काम करीत आिेत. १९७५ िे वषस आंतरराष्रीय मविला 

दशक म्िणून घोवषत करण्यात आले िोते. त्यामळेु वस्त्रयांच्या प्रगती, ववका्ाच्या व 

्शक्तीकरणाच्या दृष्टीने ्वलती, आरक्षण, ्ंरक्षण इ. बाबी्ंबंधी ्ुववधा परुववण्यात 

आल्या. कायदेववषयक तरतदुी करण्यात आल्या, जागवतकीकरणाच्या वातावरणात स्त्री 

स्वातंत्र्यवादी चळवळ अवधक गवतशील बनली. 

अशा प्रकार ेस्त्रीवाद िी केवळ ववचार्रणी न्ून ती अखंडपणे ्रुू अ्लेली चळवळ आि.े 

गेल्या तीन दशकांपा्ून या स्त्रीवादी चळवळीने जोम धरला अ्ला तरी अद्यापिी ग्रामीण 

िागात, कािी पारपंररक ्माजात वस्त्रयांना अद्यापिी म्िणावे त्े स्वातंत्र्य नािी. वस्त्रयांचे 

वेगवेगळ्या मागासनी शोषण िोतांना वद्ते. तेंव्िा स्त्रीमकु्ती्ाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नात 

शलुावगर् फायरस्टोन यांनी केलेले कायसिी मित्त्वपूणस आिे. 

•  स्त्रीिादाची उविष्ट े:- 

वस्त्रयांना ्ामावजक, आवर्सक त्ेच राजकीय के्षत्रात परुुषांप्रमाणे अवधकार अ्ावेत. 

म्िणजेच स्त्री - परुुष ्मानतेची मागणी करणे िे या ववचार्रणीचे ध्येय आिे. त्या्ाठी 

प्रस्र्ावपत व्यवस्र्ेला ववरोध करणे, शोषणमकु्त नवीन व्यवस्र्ेची आखणी करणे. वस्त्रयांचे 

शोषण करणाऱ्या कुटंुब्ंस्र्ा, वववाि ्ंस्र्ा, ्ामावजक मूल्ये, ्ांस्कृवतक मूल्ये नाकारणे, 

मध्ययगुीन भ्रामक कल्पना नाकारणे, या शोषणाला बळ देणाऱ्या ्ंस्र्ांना ववरोध करणे. 

वस्त्रयांना ्ामावजक, आवर्सक,राजकीय के्षत्रांत ्माववष्ट करून घेणे. वनणसय प्रवक्येत त्यांना 

्ामववष्ट करून घेण्या्ाठी ववववध के्षत्रात वस्त्रयांना ्ििागी करून घेणे िे या स्त्रीवादी 

चळवळीचे उविष्ट आिे. 

•  स्त्रीिादाची िैवशष््टये :- 

वेगवेगळ्या कालखंडात व ववववध पररवस्र्तीत ्माज्धुारक व स्त्रीमवुक्तवादी ववचारवंत व 

कायसकत्याांनी त्या त्या काळातील पररवस्र्तीनु् ार स्त्रीवादाची मांडणी केलेली आिे. त्यामळेु 

त्याची वनवित व्याख्या ्ांगता येत नािी, मात्र स्त्रीवादा्ंबंधी मांडलेल्या ववचारावरून त्याची 

खालील वैवशष््टये ्ांगता येतात. 

१)  स्त्रीवाद िी चळचळ आवण एक ववचार्रणी आिे. 

२)  स्त्रीवादी चळवळीचा इवतिा् पािता त्यात एकवार्कयतेचा अिाव आढळतो. 

३) स्त्रीवादांत मूल्य, दृवष्टकोन आवण आंदोलनाची वदशा याबाबत परस्परांत मतिेद 

आढळतात. 
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४)  स्त्रीवादी चळवळीचा ववका् प्रामखु्याने फ्रें च राज्यक्ांतीनंतर झालेला आिे. 

५)  स्वा परुुष ्मानता िा या चळवळीचा मखु्य आधार िोय. 

६)  जागवतक आवण राष्रीय चळवळी्ाठी घोषणापत्राद्वार ेस्त्री िर्ककांना मान्यता 

७)  स्त्रीवादी चळवळीत जावतिेद, वणसिेद, िाषािेद, प्रदेशिेदाला मित्त्व नव्िते, 

८)  १९७५ ते १९८५ या आंतरराष्रीय मविला दशकानंतर स्त्री चळवळीला गती 

वमळाली. 

९)  लोकशािी शा्नव्यवस्र्ेने वस्त्रयांचा ्वस के्षत्रांत ्ििाग वाढला. 

१०)  शारीररक रचना ्ोडल्या् बदु्ी, धाड्, क्षमता इत्यादी बाबतीत स्त्री परुुष ्मानता 

आिे अशी यांची ववचार्रणी आिे. 

स्ियां-अध्ययन प्रश्नाांची उत्तरे 

१) स्त्रीवाद म्िणजे काय? 

२) स्त्रीवादाचे वैवशष््टये ्ांगा? 

३) स्त्रीवाचे उिेश ्ांगा? 
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