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मानवी हक्ाांबाबत भारतीय ववचारवांताांचे ववचार आवि कायय 
 (Thoughts and work of Indian thinkers regarding human rights) 

प्रा.डॉ.ताराचंद माधव सावसाकडे 

राज्यशास्त्र विभाग,प्रमुख 

धनाजी नाना महाविद्यालय फैजपूर, 

वज.जळगाि -४२५५०३ 

सारांशः - 

पाश्चात्य राष््टाांमधे्य मानवी हक्ाच्या सांदभायत ववचारमांथन याांची सुरुवात अनेक ववचारवांताांनी केली.  ग्रीक नगर 

राज्ाांच्या काळात स््ट्ाइक तत्त्ववेत्त्ाांनी नैसवगयक हक्ाच्या या सांकल्पनेवर भर वदला.  थॉमस हॉब्ज, जॉन लॉक आवि 

रूसो याांनी ववचारवांताांनी सामावजक करार वसध्द्ाांतामधुन मानवी हक्ाांचा पुरस्कार केला. रोमन कायदा पद्धतीमधे्य माकय स 

तुलुस वससेरो याांनी मानवी हक्ाांसाठी महत्वपुिय योगदान वदले. १७ व्या शतकात ह्युगो ग्रोवसयसने प्रते्यक व्यक्तीच्या 

नैसगीक हक्ाांच्या आधुवनक आधुवनक कल्पनेचे ओळख करून वदली. मॉने्टस्क्यु या ववचारवांताने नैसगीक कायद्याच्या 

तत्वासह आवि काही अांशी नैसगीक हक्ाांच्या अववकवसत तत्वासह  स्वातांत्र्याच्या दृष्टीकोनास पाठी ांबा वदला. अशाप्रकारे 

पाश्च्यात्य ववचारवांताांनी ववचार माांडून मानवी हक्ाांसाठी योगदान वदले. तसेच भारतीय ववचारवांताांनी सुध्द्ा मानवी 

हक्ाांसाठी सामाजावक, राजकीय, सुधारिाांच्या सहाय्याने कायय करून योगदान वदले. व्यक्तीस वजववताचा, मुक्तसांचार 

करण्याचा, वशक्षणाचा, व्यक्तीस्वातांत्र्याचा, सांपत्तीचा हक् असावा.  त्यासोबतच नैवतक हक्ाांचा नागरी,सामावजक, आवथयक 

हक्ाांचा पुरस्कार राजा राममोहन रॉय, दादाभाई नौरोजी, न्या.महादेव गोववांद रानडे, गोपाळ कृष्ण गोखले, महत्मा फुले, 

डॉ.बाबासहेब आांबेडकर याांनी  केला. 

मुळ शब्दः - मानिी हक्क, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय 

प्रस्तावनााः - 

विविश राज्कते जेव्हा भारतात आले तेव्हा पाश्श्चमात्य प्रबोधनाचे लोन त्याांनी आपल्याबरोबर आिले. इांग्रजी 

राजविीसवहत आलेल्या नव्या ववचाराांमधून भारतीयाांना बरेच काही वशकण्यासारखे होते. मानवी जीवनात केवळ ऐहीकच 

सांदभय आहे, मरिोत्तर सदगतीसाठी  झिण्यापेक्षा वजवांत असेपयंतच्या सुखासाठी मािसाने झिावे, प्रस्क्थावपत भ्रम-

अज्ञानापासून  व सामावजक ववषमते पासून मानवाची मुक्ती करण्याचे प्रयत्न करावेत- असे  अनेक धडे पाश्चात्त् प्रबोधनाने 

भारतीयाांना वदले. साधारिता १९ व्या शतकाच्या पूवायधायत भारतात प्रबोधनाला सुरुवात झाली. या प्रबोधनाची सुरूवात  राजा 

राममोहन रॉय याांनी प्रथमता केली. त्यामुळे वििीश राजविीकडे उदामतवादाने पाहिारा एक ववचारप्रवाह सुरवातीला 

भारतात उदयास आला. त्यामधे्य दादाभाई नौरोजी, न्या.गोववांद रानडे, महषी दयानांद सरस्वती, ना.गोपाळ गोखले, 

लोकमान्य िीळक, महात्मा फुले याांच्या सारख्या अनेक नववशवक्षत तरूनवगय समोर आला. याांच्यावरती पाश्चात्य ववचाराांचा 

प्रभाव पडला तरी देशहीताच्या दृष्टीकोिातून या ववचारवांताांनी माांडिी केली. 
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वििीश राजविीचे दुरगामी परीिाम भारतीय समाजव्यवस्क्थेवर झाले. कायद्याचे राज्,मानवी हक्, स्वातांत्र्य याांचे महत्व 

नवतरूिाांना पिले. जे. एस. वमल, एडमांड बकय , हबयि से्पन्सर याांच्या प्रभावामुळे स्वातांत्र्याचा स्वशासनाचा आग्रह या 

तरूनवगायने धरला. पाश्चात्य उदारमतवादाच्या तत्वज्ञानामुळे व्यक्तीचे स्वातांत्र्य, प्रवतष्ठा व नैवतक मुल्य याची माहीती 

भारतीय ववचारवांताना पिली. सामावजक आवि राजकीय के्षत्रात सुरू असलेल्या सुधारिा चळवळीने अखेर राजकीय के्षत्रात 

प्रवेश केला व भारतीय स्वातांत्र्य चळवळीला सुरूवात केली. भारतात राजकीय चळवळ कोित्याही स्वरूपात अश्ित्वात 

नव्हती. जनतेत नागरी आवि राजकीय हक्ाबाबत जािीव नव्हती. या राजकीय हक्ाांची जािीव  वनवमयतीचे कायय प्रथम 

राजाराम मोहन रॉय याांनी केले. 

संशोधानाची उद्दीष्टाः - 

१) मानवी हक्ाांची सांकल्पना समजुन घेिे 

२) भारतीय ववचारवांताांचे मानवी हक्ा बाबतचे कायय जािून घेिे. 

३) भारतीय ववचारवांताांचे मानवी हक्ा बाबतचे ववचाराांचा शोध घेिे. 

गृहीतकट ाः - 

१) मानवी हक् हे व्यापक व सवयसमावेशक आहेत. 

२) स्वातांत्र्य, समता, बांधुता व न्याय प्रस्क्थावपत करण्यासाठी भारतीय ववचारवांताांनी कायय केले. 

३) व्यक्तीच्या सवांनी ववकासाठी मानवी हक्ाांची गरज आहे. 

संशोधन पध्दत ः - 

प्रसु्तत शोधवनबंधासाठी प्राथवमक ि दुय्यम साधनांचा िापर करण्यात आला आहे. त्यामधे्य संदभभ गं्रथ,पुस्तके 

मावसके,साप्ताहीके,ितभमानपत्रातील लेख, ि संकेतस्थळािरील माहीतीचा आधार घेण्यात आला आहे. सोबतच ऐवतहासीक, 

तुलनात्मक ि विशे्लषणात्मक पध्दतीचा उपयोग करण्यात आला आहे. 

मानवी हक्क  

मनुष्य हा सामावजक प्रािी आहे. तो समाजाचा घिक या नात्यानेच आपले जीवन जगत असतो. मानवी जीवनाच्या 

अनेक ववववध गरजा व्यक्तीला समाजात राहूनच पूिय करता येतात.व्यक्तीच्या समाजातील वािव्यामुळेच त्याच्या 

व्यश्क्तमत्त्वाची जडिघडि होत असते. म्हिजे मानवाची एक जैववक प्राण्यापासून सामावजक प्राण्यात रूपाांतर होण्याचे 

कायय त्याच्या समाजातील वािव्यामुळेच होते असते. व्यक्तीला आपल्या प्राथवमक वकां वा जीवनावश्यक गरजाांची पूतयता 

करता यावी म्हिून त्यास वनसगायनेच काही सामर्थ्य प्रदान केलेले असते.परां तु सामावजक जीवन जगताना मनुष्य आपल्या 

नैसवगयक सामर्थ्ायचा वापर स्वतः च्या मनाप्रमािे करू शकत नाही. समाजात अनेक व्यक्ती एकत्र राहत असतात. प्रते्यकाने 

आपल्या मजीप्रमािे राहायचे ठरवले तर समाजात मोठ्या प्रमािात अराजकता वनमायि होईल. यासाठी सामावजक जीवन 

जगताना व्यक्तीच्या वतयनावर काही प्रमािात वनयांत्रि ठेविे अपररहायय ठरते अशा प्रकारच्या वनयांत्रिाचा सामावजक 

वनयमाने म्हितात समाजात वािव्य करिाऱ्या प्रते्यक व्यक्तीला सामावजक वनयमाांचे पालन करिे वकां वा अशा वनयमाांच्या 

बांधनात राहिे भाग पडते. सामावजक जीवनात व्यक्तीला प्राप्त झालेल्या अशा सांधी वकां वा सवलती म्हिजे हक् 

होय.मानवी हक् म्हिजे मनुष्याला वनसगय ताच जन्मापासून वमळाले असे हक् आहेत, जे मािसाच्या व्यश्क्तमत्त्व 

ववकासासाठी, बुद्धी व वैचाररक वृद्धीसाठी, मानवी मुल्याांच्या सांवधयनासाठी महत्वाचे असून ते मािसाच्या भाववनक, 

अध्याश्त्मक व अन्य कजाय पूिय करण्याकरता आवश्यक असतात. हँरॉल्ड लॉस्की याांच्या मते “ या पररश्स्क्थतीच्या घिका 

http://www.jetir.org/


© 2023 JETIR January 2023, Volume 10, Issue 1                                                              www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2301003 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org a11 
 

वशवाय व्यक्तीला आपली सवांगीि प्रगती साधता येत नाही त्या पररश्स्क्थतीच्या घिकाांना मानवी हक् असे म्हितात’’१ रँडम 

हॉउस ववश्वकोशात ‘मानवी हक् म्हिजे व्यक्तीला जन्माने प्राप्त झालेले असे अवधकार की जे व्यक्तीला सन्मानाने 

जगण्यासाठी आवश्यक आहे.’२ अशी व्याख्या केलेली आहे राज्द्वारा मान्यता प्राप्त हक्ाांचा ‘मूलभूत अवधकार’ म्हिून 

राज्घिनेत समावेश करण्याची  प्रथा अठराव्या शतकाच्या अखेरीस रूढ झाली.मूलभूत अवधकार याांना व्यापक आवि 

सावयवत्रक स्वरूप देण्याच्या उ्ेशाने त्याचा उल्लेख मानवी अवधकार म्हिून करण्यास ववसाव्या शतकात प्रारांभ झाला. 

मानवी हक् हे नैसवगयक हक्ाांचे आधुवनक आवि वनरपेक्ष रूप आहे मानवी हक्ाांवर इतर अवधकाराांची मयायदा 

नसते. ते स्क्थळ, कालपरते्व  बदलत नाही. सामूवहक वहतासाठी देखील मानवी हक्ाांचे उल्लां घन करता येत नाही. मानवी 

हक् हे एका व्यक्ती वकां वा समाजापुरते मयायवदत नसून ते या ववश्वातील प्रते्यक व्यक्तीला मािूस या नात्याने प्राप्त झालेले 

आहेत.  हक् मानवाला वकां वा व्यक्तीला राज्ाने वकां वा समाजाने बहाल केलेले नाहीत तर ते व्यक्तीला जन्माने प्राप्त झालेले 

आहेत. हे हक् व्यश्क्तस्वातांत्र्य,ववचार भाषि स्वातांत्र्य यावर आधाररत आहेत. मानवी हक् हे व्यक्तीला इतर व्यक्ती ांपासून, 

राज्ाच्या अवधकाराांपासून, वहांसाचारापासून स्वतः चे रक्षि करण्यासाठी प्राप्त झालेले सरक्षि  कवच आहे. मानवी 

हक्ाांकडे स्वातांत्र्य आवि न्यायाच्या मूल्याांचा पाया म्हिून बवघतले जाते.  राष््ट वांश जात धमय भाषा वलां ग इत्यादी कोित्याही 

बेत भावा वशवाय मानवी हक् व्यक्तीला प्राप्त झालेले आहेत.  

मानवी हक्कांबाबत कार्य व ववचार  

१) राजा राममोहन रॉर्- 

  राजा राममोहन रॉय हे भारतीय प्रबोधनाचे आद्य प्रवतयक होते. राजा राममोहन रॉय याांनी आपल्या ववचारातून 

प्रबोधनाचे बीजारोपि केले. त्याांचा काळ अधोगतीचा, अज्ञानाचा आवि पारांपाररकतेचा व अांधश्रदे्धचा होता. त्या पाश्वयभूमीवर 

त्याांनी नवा मागय वदला. देशाला जिू प्रकाशाचा मागय दाखववला. त्याांनी पाश्चात्य बुश्द्धवादी उदारमतवादी तते्व आवि भारतीय 

परांपरेतील उदात्त तते्व याांचा समन्वय घातला. लॉक थॉमस पेन याांच्या प्रमािेच राजा राममोहन रॉय याांचा नैसवगयक हक्ाांवर 

ववश्वास होता. मानवी स्वाांतत्र्याच्या कल्पनेवर वनष्ठा होती. राजाराम मोहन रॉय याांनी व्यक्तीचे स्वातांत्र्य आवि देशाचे स्वातांत्र्य 

हे दोन्ही ववचार प्रभावीपिे माांडले. कोिताही देश परदास्यात राहू नये, ही त्याांची कल्पना होती. व्यश्क्तस्वातांत्र्य हा 

कोित्याही समाजाचा प्राि असतो, असा त्याांचा दृवष्टकोन होता. व्यक्ती केवळ शरीराने स्वतांत्र असून चालत नाही, तर ती 

मनानेही स्वतांत्र असावी लागते. केवळ ववचार करण्याचे स्वातांत्र्य व्यक्तीला उपयोगी नाही, तर त्यानुसार कृती करण्याचे ही 

स्वातांत्र्य हवे असते. जीववताच्या हक्ावशवाय समाज वजवांत राहू शकत नाही. जीववताचा हक् असेल आवि कोित्याही 

व्यक्तीवर हल्ला झाला तर त्याचे जीवन नष्ट होईल. त्यामुळे हे कृत्य सुसांसृ्कत मानवाचे नाही. राजाने, शासनाने व्यक्तीला 

जीवन जगण्याचे अभयदान वदले पावहजे. त्यावशवाय व्यक्तीचा सवांगीि ववकास होिार नाही. त्यासाठी प्रते्यक व्यक्तीला 

व्यक्ती स्वातांत्र्य वमळाले पावहजे असे त्याांना वाित होते.  

प्रते्यक व्यक्तीला मालमत्ता सांपादन करण्याचा आवि मालमते्तची ववल्हेवाि लावण्याचा अवधकार आहे. ‘व्यक्तीस वजववताचा, 

मुक्तसांचार करण्याचा, हक् असावा. त्यासोबतच नैवतक हक्ाांचा पुरस्कार केला. नागरी हक्ाांमधे्य धावमयक हक्, 

जगण्याचा हक्,सांपत्तीचा हक्, वशक्षिाचा हक्, मत स्वातांत्र्याचा हक् इत्यादी येत असल्याने राज्कयांनी हे हक् 

प्रस्क्थावपत केले पाहीजे आवि ते प्रस्क्थावपत झाले नसतील तर ते जनतेने केले पाहीजे’३ असे रॉय याांचे मत होते.  

अज्ञानामुळे व्यक्तीचा ववकास पूियपिे खुांितो तर वशक्षिामुळे व्यक्तीत् जागृती वनमायि होते. वशक्षिातून उपजीववकेचे साधन 

उपलब्ध होऊ शकते. वशक्षिातून नव्या पे्ररिा नवे ज्ञान प्राप्त होऊन व्यक्ती रूढी व अांधश्रध्ददेमधून पूियपिे मुक्त होईल 
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असा त्याांचा युक्तीवाद होता. त्यासाठी त्याांनी १८१९ मधे्य कलकत्ता येथे शाळा व १८२२ मधे्य वहांदू कॉलेजची स्क्थापना करून 

शैक्षविक प्रसाराचे  कायय केले. अवभव्यक्तीस्वातांत्र्यामुळे व्यक्तीला आपले ववचार व्यक्त करता येतात. ववचारानुसार 

आचरिाचे स्वतांत्र असायला हवे असे त्याांचे मत होते. राजाराम मोहन रॉय याांना असा ववश्वास होता की वििीश सरकार 

जनतेला ववचार करण्यासाठी ववचारस्वातांत्र्य आवि प्रचार करण्यासाठी भाषिस्वातांत्र्य देऊ शकेल. धावमयक के्षत्रातील 

मूवतयपूजेला, दाांवभकपिा व सामावजक के्षत्रातील सतीची चाल बालवववाह बहुपत्नीत्व या पद्धतीला ववरोध करून राजकीय 

के्षत्रात समानता स्वातांत्र्य आवि मानवी हक्ाांचा पुरस्कार केला. राजाराम मोहन रॉय याांनी १८१५ मधे्य आत्मीय सभा स्क्थापन 

करून या सभेच्या माध्यमातून श्ियाांच्या अवधकाराांच्या पुनप्रायप्तीसाठी कायय केले.  

२) महर्षी स्वामी दर्ानंद सरस्वती- 

  महषी स्वामी दयानांद सरस्वती हे मानवतावादी समाजसुधारक होते. त्याांनी अवनष्ट रूढी, दृष्ट प्रथा आवि कमयकाांड 

यावर िीका करून मािसा-मािसातील सांबांध न्यायावर आधारीत असावेत. सवायब्ल पे्रमभाव, सद्भावना, िी- पुरुष 

समानता, सवय मानवजातीत बांधुभाव प्रस्क्थावपत व्हावा, या दृष्टीने कायय केले. श्ियाांच्या हक्ाांसाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी 

बालवववाह ववरोध करून मुली ांसाठी वववाहाचे वय कमीत कमी १६ वषय आवि मुलाांसाठी कमीत कमी २५ वषे असावेत४ असे 

मत होते. वेदाचे वशक्षि व अन्य सवयच वशक्षि समाजातील सवांसाठी सारखेच खुले असावे. पुरुषाांप्रमािेच गुिकमयस्वभावाचा 

हा लोकशाही वनकष श्ियाांनाही असावा, असे दयानांद याांचा ववचार होता. िी, शूद्ाांच्या व अन्य पददवलताांच्या 

हक्ाांब्लचा त्याब्लचा त्याांना असलेला कळवळा त्याांच्या ववचारातून वदसून येतो . त्याांनी लोकशाही तत्वाांचे समथयन 

करून लोकशाही ववकें द्ीकरिावर भर वदला.  

३) वववटकानंद- 

 याांनी स्वातांत्र्याची अवतशय समावेशक अशी एक सांकल्पना माांडली. त्याांच्या मते व्यक्ती म्हिजे केवळ वतचे शरीर 

नवे्ह, वतची बुद्धी वकां वा मनही नवे्ह, तर ‘तत त्वम अवस’ या औपवनषवदक सुक्ताप्रमािे व्यक्ती म्हिजे आत्मा! नैनां विन्दश्ि 

शिवि नैनां दहवत पावकः ’असा आत्मा! व्यक्तीच्या ठायी वािव्य करून असिाऱ्या परमात्म्याचा तो अांश असतो. सगळेच 

मानवत एकाच परमात्म्याची रूपे असतील तर सहावजकच ते समान आहेत, एकाच परमात्म्याची लेकरे असल्यामुळे ती 

परस्पराांची भावांडे आहेत, हे साांगून बांधुत्वाचा ववचार वदला. वववेकानांदानी सामावजक ववषमता अन्याय दूर करण्यासाठी 

आांतरजातीय वववाहाचा त्याांनी पुरस्कार केला. जातीबवहषृ्कताांची श्स्क्थती सुधारण्याचा त्याांनी प्रयत्न केला. त्याांच्या मते 

प्रते्यकाला आपल्या शरीराचा, बुश्द्धमते्तचा, मालमते्तचा स्वतः च्या इचे्छनुसार व इतराांना इजा वकां वा  उपद्व होऊ न देता, 

उपभोग घेण्याचा नैसवगयक हक् असल्याचे आग्रही प्रवतपादन केले. त्याच प्रमािे समाजातील प्रते्यक व्यक्तीला मालमत्ता, 

वशक्षि, ज्ञान सांपादन करण्याची समान सांधी उपलब्ध व्हायला पावहजे५ असेही त्याांचे ठाम मत होते. समानता व हक् 

इत्यादी ांसाठी भारताने पश्श्चमे देशाांकडे पाहावे, पश्श्चमी आदशय उचलावीत.  असे वववेकानांदाांना वाित होते. 

४) न्या.महादटव गोववंद रानडट-  

न्या.महादेव गोववांद रानडे याांच्या ववचारवर ॲडम श्िथ, बेंथम, जे. एस. वमल या ववचारवांताांच्या उदारमतवादी 

तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव होता. रानडे याांच्या ववचाराांचे अवधष्ठान म्हिजे व्यक्तीसवातांत्र्याचा वसध्ददाांत होय. न्या.रानडे याां चे 

व्यक्तीस्वातांत्र्याचे तत्व मानवाच्या सदसदवववेकबुध्ददीच्या सांकल्पनेवर आधारलेले आहे. सदसदवववेकबुध्ददीचे स्वातांत्र्य हेच 

खरे स्वातांत्र्य होय. समाजातील इतर घिकाांचे समान स्वातांत्र्य व अवधकार हे व्यक्तीस्वातांत्र्यावरील बांधन असते.६ स्वातांत्र्य 

समानतेवशवाय राहू शकत नाही. इतराांना माझ्याइतकेच स्वातांत्र्य उपभोगण्याचा अवधकार आहे. हे व्यक्तीस्वातांत्र्याच्या 
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सांकल्पनेत गृहीत असते. असे रानडे याांनी मानले होते. त्याांनी व्यक्तीस्वातांत्र्य आवि राजकीय सहभाग या स्वरूपाची 

उदारमतवादी ववचारसरिी स्वीकारून त्याांनी आपले राजकीय तत्वज्ञान भारतीयाांसमोर ठेवली. अध्याश्त्मक आवि दाशयवनक 

वचांतनातून व्यक्तीच्या जीवनाच्या या सांकल्पनेतून हक्ासांबांधी ची व स्वातांत्र्याची कल्पना माांडली. ते म्हितात ‘व्यक्तीच्या 

अांगी अनुभवाच्या व सविय वकां वा वनश्िय सवयीच्या आधारे  ववकास करण्याची जी नैवतक व मानवसक क्षमता असते, वतला 

अवसर वमळून मनुष्याच्या सवय शक्तीचा सवय अांगाांनी ववकास होऊन त्याच्या आत्म्याच्या मुक्तीचा मागय मोकळा होिे म्हिजे 

स्वातांत्र्य होय. मानवी व्यक्तीमत्वातील ईश्वराचा आवाज म्हिजे स्वातांत्र्य होय’७ अशी स्वातांत्र्याची व्याख्या रानडेंनी केली. 

त्याांची स्वातांत्र्य कल्पना केवळ अध्याश्त्मक आवि नैवतक के्षत्रापुरती मयायवदत नाही, तर त्याला नागरी हक्ाांची जोड वदली. 

कायदे करिे कर लाविी वशक्षा देिे अवधकारी नेमिे याबाबतचे अवधकार नागररकाांना प्राप्त व्हावेत अशी मागिी 

शासनाकडे त्याांनी केली. १८७७ साली रािीला त्याांनी  सावयजवनक सभेच्या वतीने भारतीयाांच्या हक्ाांची मागिी करिारे 

मानपत्र पाठववले. 

श्ियाांच्या हक्ाांचाही जोरदार पुरस्कार केला. व्यक्तीच्या स्वातांत्र्याला वकाांना राज् व समाजातच सांरक्षि वमळू शकते 

व्यक्तीला ववकासाची सांधी समाजातच वमळते, राज्सांस्क्था वववेक अवधवष्ठत कायद्यान्वये अक्ाांच्या उपभोग  सुलभ करते या 

गोष्टीची जािीव त्याांना होती.समाज व राज्ाच्या सांदभायत स्वातांत्र्याची व्याख्या करताना ते म्हितात ‘समाजाच्या सांदभायत 

स्वातांत्र्य म्हिजे सद्स्वववेकाच्या आज्ञाप्रमािे व्यक्तीजीवन शय कसिारी सामावजक पररश्स्क्थती होय.’ ‘राज्ाच्या सांदभायत 

स्वातांत्र्य म्हिजे सदसदवववेकाच्या आज्ञाांप्रमािे  व्यक्तीजीवन शय करिारी राजकीय व वैज्ञावनक पररश्स्क्थती होय.’ 

५) दादाभाई नौरोजी-  

दादाभाई नवरोजी याांनी सांसदेचे प्रवतवनधी असताांना शासनाकडे प्रवतवनधी क शासनाची मागिी,कर भरिाऱ्याांना 

मतदानाचा अवधकार अशा मौवलक अवधकाराांची मागिी करून आयुष्यभर त्याचा पाठपुरावा केला. ‘एकीकडे विविश 

राज्कते प्रवतवनधीक शासनाची व सनदवशर शासनाची घोषिा करतात आवि दुसरीकडे हे अांतर काढून घेतात.’८ अशी 

विविश शासनावर िीका केली.सर आज सनदवशर चळवळीच्या माध्यमातून भारतीयाांना स्वतः च्या हक्ाांची जािीव करून 

देण्याचे कायय केले. त्यासोबतच विविश शासनाने भारतीयाांना त्याांचे हक् प्रदान करिे वकती गरजेचे आहे, हे पिवून वदले. 

भाषिस्वातांत्र्याचा पुरस्कार केला. आवथयक उत्सारिाच्या वसद्धाांत मधून जोपयंत भारतातून पैसा बाहेर जािे थाांबिार नाही, 

तोपयंत भारतीयाांना आपल्या देशात नैसवगयक अवधकार परत वमळिार नाही, असे स्पष्ट शब्दात म्हिले आहे. विविशाांचे 

धोरि हे आवथयक शोषिाच्या बरोबरच नैवतक शोषिाची आहे अशी िीका केली. भारतीय जनतेचे शोषि व्हायला नको , 

भारतीयाांवर लादलेले जाचक कर ताबडतोब कमी केले पावहजेत,अशा प्रकारच्या सूचना विविश शासनाला केल्या. 

कामगाराच्या श्रमाला मालमत्ता मानली पावहजे. १४ ऑगस्ट् ते २० ऑगस्ट् या कालावधीत एम्स्स्ट्रडम येथे झालेल्या 

आांतरराष््टीय समाजवादी सांमेलनात कामगार व श्रमीक आवि मालक याांच्यातील सांघषय कमी करण्यासाठी इांडस््ट्ीयल 

कवमशनर कोिय स्क्थापन करावे अशी सुचना केली. श्रमीकाांचे शोषि होऊ नये या उ्ेशाने त्याांनी श्रमीकाांचे अवधकार हा ग्रांथ 

वलवहला. भारतीय जनतेला व शासनाचे अवधकार वमळाले पावहजे, असा आग्रह  विविश सांसदेत धरला.  

६) ना.गोपाळ कृष्ण गोखलट - 

 ना.गोपाळ कृष्ण गोखले हे उदारमतवादी ववचारवांत होते. जे.एस. वमल, हबयि से्पन्सर या ववचारवांताांकडून त्याांनी 

पे्ररिा घेतली. व्यक्तीस्वातांत्र्य, प्रवतवनधीकता, लोकशाही, सनदशीरपिा या उदारमतवादी ववचाराांवर त्याांचा दृढववस्वास होता. 
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ना.गोखलें च्या मते,शासन मानवाकरीता असून मानवी इचे्छतुन गरजेप्रमािे ते बदलण्याचा अवधकार असावा. शासनाच्या 

मयायदा व्यक्तीच्या इचे्छनुसार ठराव्यात. 

आवथयक ववचारामधे्य कल्यािकारी राज्सांस्क्थेचा पुरस्कार करून नागरीकाांच्या शोषिाववरूध्दद गोखलें नी आवाज उठववला. 

सामावजक प्रश्नावर सामुहीक वहतसांबांधाचा पाढपुरावा केला. सामावजक के्षत्रात जातीभेद नसावा,पुनववयवाह 

व्हावेत,असृ्पश्यता नाहीशी करावी असे त्याांनी स्पस्ट् केले. पाश्च्यात्य वशक्षिाच्या सांस्कारातुन जो भारतीय राजकारिात 

सुवशक्षीत मध्यमवगीय समाज वनमायि झाला. त्या समाजाने राष््ट उभारिीच्या कायायत महत्वाची जबाबदारी पार पाडली 

पाहीजे असे ना. गोखलें चे मत होते. 

पाश्च्यात्य राष््टाांमधे्य सावयजवनक जीवन असल्याने व्यक्तीस्वातांत्र्याची व राजकीय हक्ाांची प्राप्ती व उपभोग जीथे घेता येतो, 

त्याचबरोबर तेवथल नागरीकाांना आपल्या कतयव्याची,जबाबदारीची भावना यामधुन वनमायि झाली.असे गोखलें चे मत होते. 

वहांदुस्क्थानातील नागरीकाांनी देखील सावयजवनक जीवन वनमायि करावे तरच व्यक्तीस्वातांत्र्य व राजकीय हक्ाांची प्राप्ती 

होईल.९ असे स्पस्ट् करतात. राज्सांस्क्थेबरोबर नागरी समाजाची उभारिी स्वातांत्र्य, समता, बांधुता, सवहषु्णता, न्याय या 

पायावर आधाररत  समाज गोखलें ना अपेवक्षत होता. 

७) मानवेंद्रनाथ रॉर्-  

मानवेंद्नाथ रॉय याांच्या नवमानवतावादाला मुलगामी मानवतावाद ,वैज्ञावनक मानवतावाद असे सांबोधले जाते. 

त्यामधे्य त्याांनी मानव हाच प्रते्यक गोष्टीचा मानदांड आहे. व्यक्तीस्वातांत्र्य हे मानवतावादाचे मुख्य तत्व असते. असे साांगून 

स्वातांत्र्य, बुध्ददीप्रामाण्य, धमयवनरपेक्ष, नैवतकता या तीन साांसृ्कतीक मुल्याांचा पुरस्कार केला. रॉय याांच्या मते स्वातांत्र्य हे 

नवमानवतावादी तत्वज्ञानाचे आद्य मूल्य आहे. मानवाला स्वतांत्र होण्यासाठी केवळ आवथयक गरजाांची पूतयता होऊन भागिार 

नाही, तर त्याच्या बौश्द्धक व मानवसक ववकासाला अनुकूल असे सामावजक, राजकीय वातावरि व पररश्स्क्थती उपलब्ध होिे 

आवश्यक आहे. मानवेंद्नाथ रॉय याांनी व्यक्तीस्वातांत्र्याला लोकशाहीत ववषेश महत्व वदले. राज् धमय समाज अशा सवय 

बांधनातून व्यक्तीची मुक्तता झाली पाहीजे.व्यक्तीला आपल्या वववेकबुध्ददीच्या आधारे व्यक्तीस्वातांत्र्याचा उपभोग घेता यावा 

अशी समाजव्यवस्क्था असली पाहीजे. त्याांनी व्यक्तीववकास व व्यक्तीस्वातांत्र्य या गोष्टी ांना नवमानवतावादात शे्रष्ठ स्क्थान वदले. 

स्वातांत्र्य समता,बांधुत्व या लोकशाही मुल्याांच्या आधारे साांसृ्कतीक पररवतयन आवि त्यातून सामावजक पररवतयन घडवून 

आिता येईल,१० अशी त्याांची धारिा होती. 

८) महात्मा फुलट ाः -  

महात्मा फुले याांच्या लेखनावर थॉमस पेनच्या लेखनाचा प्रभाव वदसून येतो. पेन प्रमािेच जॉजय वावशांग्िन, बेंजावमन, 

फँ्रकलीन, यासारख्या लोकशाही पुरसृ्कत ववचारवांताांच्या ववचाराांचा प्रभाव महात्मा फुलें वर पडला होता. अमेररकेतील वनग्रो 

लोकाांच्या मुक्तीसग्रामाबाबत  त्याांना आकषयि होते. त्याांनी शूद्ावतशूद्ाांच्या दृवष्टकोनातून मानवी हक्ाांची माांडिी केलेली 

आहे.११ समाजातील उच्चविीयाांनी शूद्ावतशूद्ाांना ज्ा सामावजक व मानवसक गुलामवगरी ठेवले. हे लक्षात आल्यानांतर 

त्याांनी जावतव्यवस्क्थेचे उच्चािन व िी- शूद्ावतशूद्ाांच्या सवांगीि ववकासासाठी प्रयत्न केले.  

१८४८ सालीज्ोवतबा फुलें नी मुली ांसाठी पवहली शाळा काढली. मुली ांना शाळेत वशकवण्यासाठी त्याांनी स्वतः च्या पत्नीला 

साववत्रीबाई फुले याांना वशकववले. ज्ोवतबा फुलें नी श्ियाांच्या वशक्षिाबरोबरच सामावजक रूढी-परांपरामधून श्ियाांना मुक्ती 

वमळावी यासाठी प्रयत्न केले. ववधवाांचे केशवपन, ववधवा पुनववयवाहास बांदी, श्ियाांचे वहत, दजाय आवि अज्ञान दूर 
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करण्यासाठी कायय केले. त्याांचे शारीररक व मानवसक शोषि याांच्या ववरोधात फुले याांनी आवाज उठवला. दवलत, शोवषत, 

पूवायसृ्पश्य, गरीब, श्िया याांच्या उद्धारासाठी फुलें नी आपले  सांपूिय आयुष्य खची घातले.  

महात्मा फुले याांच्या मते, “मािसाचे मािूस म्हिून असलेले हक् त्याला कधीच कोिी नाकारू शकत नाही. सवय प्राविमात्र 

परमेश्वराची समान लेकरे असल्यामुळे सवांना समान अवधकार आहेत. पृथ्वीवरील सवय गोष्टी ांचा उपभोग घेण्याचा सवांना 

समान अवधकार आहे.िी-पुरुष दोघाांनाही ही एकाच वनवमयकाने वनमायि केलेले असल्याने त्याांना सारखे अवधकार प्राप्त 

होतात.’१२ अशी फुलें ची भूवमका होती.  

जावतभेद, असृ्पश्यता िीदास्य याांचा त्याांनी  कडाडून ववरोध केला. बालवववाह, बहुपत्नीत्व, बालजरठ वववाह, पुरुष वासनेला 

बळी पडण्याचा धोका, िी भू्रिहत्या अशा प्रश्नाांच्या ववरोधी फुले याांनी आवाज उठवला.  महात्मा फुले याांचा ववरोध 

िाह्मिाांना नव्हता तर तो िाह्मिशाहीला होता व तोही तत्कालीन वववशष्ट पररश्स्क्थतीची तीव्र प्रवतविया म्हिून होता. िाह्मि- 

िाह्मिेतराांत  फूि पडावी असे त्याांचे उव्ष्ट नव्हते. ‘मानवी समानता’ हे ज्ोवतबा फुले याांच्या उदारमतवादी ववचाराांचा गाभा 

होता.  

९) डॉ.बाबासाहटब आंबटडकर- 

डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर हे भारतातील दवलत शोवषत वपडीत असृ्पश्य समाजाच्या मानवी अवधकाराचे उद्गाते होते. 

वपढ्यानवपढ्या सवांगीि मानवी अवधकारापासून वांवचत असलेल्या असृ्पश्य समाजाला त्याांचे मानवी अवधकार प्रदान 

करण्याकररता त्याना आयुष्यभर सांघषय करावा लागला.  मानवाला मानवी अवधकारापासून वांवचत ठेवल्या जात होते. 

याववरुद्ध आवाज उठववण्याचे कायय डॉ बाबासाहेब आांबेडकर याांनी केले. त्याांनी सत्याग्रहाचा मागय अवलां बला. महाड पासून 

त्याांनी या सांघषायची सुरुवात केली. २० माचय १९२७  रोजी डॉ. आांबेडकराांनी कुलाबा वजल्यातील महाड येथील चवदार 

तळ्यावर सत्याग्रह केला. वहांदूधमायने असृ्पश्य समाजाला सावयजवनक वठकािी पािी वपण्याचा मूलभूत मानवी अवधकार 

नाकारला होता. बाबासाहेबाांनी महाडच्या चवदार तळ्याचे पािी प्राशन करून असृ्पश्य बाांधवाांना आपला मूलभूत मानवी 

हक् वमळवून वदला. वहांदूांच्या मांवदरात प्रवेश वमळावा म्हिून त्याांनी नावशक येथे काळाराम मांवदर येथे सत्याग्रह केला. तसेच 

पुण्यातील पवयती मांवदर, मुखेड पुिे व ववदभायतील अमरावती या वठकािी मांवदर प्रवेशासाठी सत्याग्रह केला. डॉ बाबासाहेब 

आांबेडकराांनी सुद्धा सवय मािसे जन्मता समान आहेत. त्याांना समान मानवी हक् वमळण्याचा आग्रह केला. याप्रसांगी दवलत 

असृ्पश्याांना मानवी हक् नाकारिाऱ्या ‘मनुिृती’ या धमयग्रांथाचे दहन करण्यात आले. अशाप्रकारे डॉ बाबासाहेब आांबेडकर 

याांनी असृ्पश्य समाजाला सामावजक अवधकार प्रदान करण्यासाठी सांघषय केला. 

१९२६ ते १९३६ याकाळात मुांबई ववधीमांडळाचे सदस्य  म्हिून असृ्पश्याांच्या ववकासासाठी भारताच्या भावी घिनेत 

असृ्पश्याांना अवधकार, कायद्यापुढे सवांना समान लेखले पावहजे, असृ्पश्यता पडिाऱ्या व सामावजक बवहष्कार करिाऱ्याांना 

वशक्षा झाली पावहजे, लोकसांखे्यच्या प्रमािात असृ्पश्याांना प्रवतवनधीत्व वमळावे. या मागण्या वववधमांडळात माांडून त्या 

वमळवण्यासाठी अववरत पररश्रम घेतले. १९३० मधे्य लां डन येथे भरलेल्या गोलमेज पररषदेला उपश्स्क्थत राहून असृ्पश्याांचे 

प्रश्न, समस्याांची प्रभावीपिे माांडिी केली. मूकनायक, बवहषृ्कत भारत, समता, जनता आवि प्रबुद्ध भारत इत्यादी दवलत 

वपढी शोवषत वगायचे म्हिजेच मानवी हक् नाकारलेल्या वगायचे मुखपत्र असलेले वृत्तपत्र प्रकावशत करून त्याांनी मानवी 

हक् नाकारिाऱ्या वगायवर िीकाि सोडले. 

 इ.स. १९२९ मधे्य त्याांनी असृ्पश्य कामगार वगांना सांपापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. वगरिी कामगाराांची सभा घेवून 

त्याांना त्याांच्या अवधकार व कतयव्याची जािीव करून वदली. इ.स. १९३६ मधे्य बाबासाहेबाांनी स्वतांत्र मजूर पक्षाची स्क्थापना 
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केली. या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्याांनी भूवमहीन, गरीब कुळे, शेतकरी आवि कामगार वगायच्या हक्ाची मागिी केली. इ.स. 

१९३७ मधे्य बाबासाहेबाांनी खोती ववषयीचे ववधेयक ववधीमांडळात माांडले. इ.स. १९३८ मधे्य त्याांनी रेल्वे कामगार वगायला 

आपले हक् वमळववण्यासाठी सांघषय करण्यास साांवगतले. इ.स. १९३८ मधे्यच बाबासाहेबाांनी आपल्या मागण्या व 

हक्ासाठी वगरिी कामगाराांचा एक वदवसाचा सांप घडवून आिला. इ.स. १९४२ मधे्य बाबासाहेबाांची मजूरमांत्री म्हिून 

वनवड करण्यात आली.१३ मजूरमांत्री पदावर असताना त्याांनी मजूराांना त्याांचे मूलभूत अवधकार वमळवून देण्याचा प्रयत्न केला. 

डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांनी  बवहषृ्कत वहतकारिी सभा, स्वतांत्र मजूर पक्ष, शेडु्यल कास्ट् फेडरेशन, ररपश्िकन पक्ष 

याांच्या माध्यमातून असृ्पश्याांना न्याय वमळवून देण्याचा प्रयत्न केला. स्वतांत्र भारताची राज्घिना वलवहण्यासाठी मसुदा 

सवमतीचे अध्यक्ष म्हिून महत्त्वपूिय कायय करून सांववधानाच्या वतसऱ्या भागात १४ ते ३२ कलमे व मागयदशयक तत्वाांमधुन 

मुलभुत मानवी हक्ाांची प्रस्क्थापना केली. डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांना व्यक्तीच्या मूलभूत हक्ाांवर पूियपिे ववश्वास होता. 

सामावजक व राजकीय रचने सांबांधी  त्याांनी व्यक्ती, व्यक्तीचे हक् ही मध्यवती सांकल्पना माांडली. व्यक्ती ववकासाच्या 

दृवष्टकोनातून आवश्यक असिाऱ्या  उदेय  नैसवगयक काांचे शासनाने सांरक्षि केले पावहजे१४ असे त्याांचे मत होते. 

हक् हे व्यक्तीच्या कल्यािासाठी आवश्यक असतात त्यासाठी त्याांनी भारतीय राज्घिनेच्या वतसऱ्या भागात समता , 

स्वातांत्र्य, शोषिाववरुद्धचा हक्,धमयस्वातांत्र्याचा हक्, साांसृ्कवतक व शैक्षविक हक्, घिनात्मक उपाययोजनेचा हक् या 

मूलभूत मानवी हक्ाांची तरतूद घिनेत केली. त्यासोबतच भारतीय राज्घिनेच्या नागररकाांना सामावजक आवथयक व 

राजकीय न्यायाची तसेच स्वातांत्र्य समता बांधुता याांची हमी वदली. 

समारोपाः - 

इांग्रज भारतात आल्यानांतर त्याांनी आपल्या प्रशासनासाठी भारतीयाांना इांग्रजी भाषेतून वशक्षि देण्यास सुरुवात केली. 

त्यामुळे भारतात सुवशवक्षत भारतीयाांची पवहली वपढी वनमायि केली. या सुवशवक्षत भारवतयाांनी भारतात सामावजक, धावमयक 

आवि राजकीय सुधारिा चळवळी सुरू केल्या. यातून भारतीय समाजव्यवस्क्थेतील सतीप्रथा, केशवपन, ववधवा वववाहबांदी, 

असृ्पश्यता, जातीभेद, ववषमता यासारख्या अवनष्ट चालीररती दूर होऊ लागल्या. राजाराम मोहन रॉय याांनी व्यक्तीचे स्वातांत्र्य 

आवि देशाचे स्वातांत्र्य या दोन्ही हक्ाांची प्रभावीपिे माांडिी करून  वििीश शासनाकडे मागिी केली. पुरुषाांप्रमािेच 

गुिकमयस्वभावाचा हा लोकशाही वनकष श्ियाांनाही असावा, असे महषी दयानांद सरस्वती याांचा ववचार होता. 

व्यक्तीस्वातांत्र्याचे तत्व मानवाच्या सदसदवववेकबुध्ददीच्या सांकल्पनेवर आधारलेले आहे. सदसदवववेकबुध्ददीचे स्वातांत्र्य हेच 

खरे स्वातांत्र्य होय. न्या.रानडे याांचे मत होते. आवथयक उत्सारिाच्या वसद्धाांत मधून जोपयंत भारतातून पैसा बाहेर जािे 

थाांबिार नाही, तोपयंत भारतीयाांना आपल्या देशात नैसवगयक अवधकार परत वमळिार नाही, असे स्पष्ट शब्दात दादाभाई 

नौरोजी ांनी म्हिले आहे. व्यक्तीस्वातांत्र्य, प्रवतवनधीकता, लोकशाही, सनदशीरपिा या उदारमतवादी ववचाराांवर ना.गोपाळ 

कृष्ण गोखलें चा दृढववस्वास होता. स्वातांत्र्य, बुध्ददीप्रामाण्य, धमयवनरपेक्ष, नैवतकता या तीन साांसृ्कतीक मुल्याांचा पुरस्कार 

मानवेंद्नाथ याांनी रॉय केला. महात्मा फुलें नी दवलत, शोवषत, पूवायसृ्पश्य, गरीब, श्िया याांच्या उद्धारासाठी फुलें नी आपले  

सांपूिय आयुष्य खची घातले. वपढ्यानवपढ्या सवांगीि मानवी अवधकारापासून वांवचत असलेल्या असृ्पश्य समाजाला त्याांचे 

मानवी अवधकार प्रदान करण्याकररता त्याना आयुष्यभर सांघषय करून सांववधानात मुलभूत मानवी हक्ाांची तरतुद केली.  
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