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साराशं (Abstract) : 

जागितक पटलावर समकालीन प�रि�थतीत इ�छामरणाचा अिधकार अितशय �ासंिगक 

मु�ा आह.े इ�छामरणाचा अिधकार असावा क� नसावा यासंदभा�त मानवी ह�ा�या दिृ�कोनातून 

सात�याने चचा� होत आह.े भारतात सव�� �यायालयाचा िनण�य, क� �ीय िनधी आयोगाची 

िशफारस आिण िविवध सामािजक संघटनांकडून इ�छामरणास दाखिवलेली अनुमती आिण �याम�ये 

अ�णा शानबाग यांचा झालेला मृ�यू यामुळे यासंदभा�त कायदा कर�याची आव�यकता अस�याचे 

मत तयार झाले आह.े ''�वत:�या इ�छेने मृ�यूला सामोरे जाणे �हणजे इ�छामरण होय'' 

�कंवा ''िवकलांग अथवा आजारी ����या िवनंतीव�न डॉ�टरांनी ���चे जीवन औषधाने 

वेदना न होता संपिवणे'' सव�� �यायालया�या पाच सद�यीय खंडपीठाने 9 माच� 2018 

रोजी इ�छामरणास परवानगी द�ेयाचा ऐितहािसक िनण�य �दला.  

मानवी ह�ा�या संदभा�त िवचार करता इ�छामरण ही ����या जीवनासंदभा�तील 

अ�यंत मह�वपूण� बाब आह,े परंतु ती एक गंुतागंुतीची संक�पना रािहली आह.े ितला 

काय�ा�या चौकटीत बसिवणे अवघड आह.े कारण या संक�पनेला काय�ा�या संदभा�त िव�ेिषत 

करताना कायदा व नैितकता असे दोन �वाह�पी �� िनमा�ण होतात. सव�� �यायालयाने 

इ�छामरण आिण आ�मह�या यां�यामधील फरक सु�दा �प� केला आह.े सव�� �यायालयाने 

काय�ाची िव�सनीयता व काय�ाची संवैधािनकता यामधील फरक िवशद क�न कलम-306 

संवैधािनक ठरिवले. या िनण�यामुळे इ�छामरणाची संक�पना काय�ा�या चौकटीत बसिव�यास 

सु�वात झाली. जीवना�या अिधकारात मरणाचा अिधकार समािव� होत नसून �ित�नेे 

मर�याचा अिधकार समािव� होतो. �ित�सेह मरणे �हणजे अनैस�ग�क मृ�य ून�ह,े जे�हा ��� 

एखा�ा दधु�र आजाराने ��त आह,े ितचे मरण अटळ आह ेते�हा इ�छामरणाचा अिधकार दणे े

यो�य आह.े परंतु ��टी�ह युथे�सीया�या तुलनेत पॅसी�ह युथे�सीया ला मा�यता दणे ेनैितकद�ृ�ा 

यो�य क� अयो�य हा दखेील मह�वाचा मु�ा आह.े सव�� �यायालयाने 9 माच� 2018 

रोजी�या िनण�या�ारे इ�छामरण अिधकारास सशत� परवानगी �द�याचे �वागत करावयास हव.े 

कारण मानवी ह�ा�या यो�य उपल�धीक�रता ���ला �ा� झालेला इ�छामरणाचा अिधकार 

अितशय सकारा�मक असणार आह.े  

बीज सं�ा (Key-words) : 

मानवी ह� (Human Rights), जीवन जग�याचा अिधकार (Right to 

life), इ�छामरण (Euthansia).  
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संशोधनाची उ��� े(Objectives of Research paper) : 

1. समकालीन इ�छामरणाची संक�पना �प� करणे.  

2. मानवी ह�ा�या संदभा�त इ�छामरणा�या अिधकाराचे िव�ेषण करणे.  

3. इ�छामरणाची समथ�नाथ� आिण असमथ�नाथ� बाजू िवशद करणे.  

��तावना (Introduction) : 

समकालीन प�रि�थतीत इ�छामरणाचा मानवी ह�ा�या संदभा�त भारतातच नाही तर 

संपूण� जागितक पटळीवर चच�चा िवषय ठरत आह.े परंतु यािवषयी नेहमी दोन मत�वाह 

आप�या �बळ मु�ाला ध�न रािह�यामुळे हा िवषय केवळ चच�चा िवषय ठरला आह.े मा� 

असे असले तरी जागितक �तरावर इ�छामरणािवषयी कायद ेकर�यास यश आले आह.े उदा. 

नेदरलँड, बेि�जअम, ि�व�झल�ड, ऑ��ेिलया, अमे�रकेतील काही रा�य.े पण या िवषयाचा 

भारता�या दिृ�कोनातून िवचार केला तर हा िवषय फ� चच�चा िवषय ठरला आह.े सव�� 

�यायालयाचा िनण�य क��ीय िवधी आयोगाची िशफारस आिण िविवध सामािजक संघटनांकडून 

इ�छामरणास दश�िवलेली अनुमती आिण �यात अ�णा शानबाग यांचा झालेला मृ�य ूयामुळे यावर 

कायदा कर�याची आव�यकता अस�याचे मत तयार झाले आह.े �यामुळे इ�छामरणासंदभा�त 

कायदा कर�यासंबंधी िवचार होऊ लागला आह.े बदल�या काळानुसार काय�ात सु�दा बदल 

करणे आव�यक अस�याचा मत�वाह िनमा�ण होत आह.े मा� असे नाही क� यास िवरोध होत 

नाही. कारण मु�यत: भारतीय समाज भाविनक संबंधाने एकमेकांशी जोडला गेलेला आह.े 

�यामुळेच अ�णा शानबागला मृ�यू दणेा�या यािचकेला नस� व डॉ�टरांनी िवरोध केला, �यामुळे 

ती यािचका �यायलयाने फेटाळली. �यामुळे स�या जरी इ�छामरणािवषयी कायदा असला पािहजे 

असे �हटले जात असले तरी तो कायदा करणे सहज श�य होणार नाही. मा� �या-�या वेळी 

इ�छामरणा�या अिधकाराचा िवषय च�च�ला जाईल, �या-�यावेळी अ�णा शानबागचा संदभ� 

जोडला ह ेमा� िनि�त आह.े अ�णा शानबाग 1966 म�ये मंुबई येथील के. ई. एम. (�कंग 

एडवड� मेमो�रअल) हॉ�पीटलम�ये नस� �हणून �जू झा�या हो�या. याच हॉ�पीटलम�ये 27 

नो�ह�बर 1973 रोजी �यांची �ुटी संप�यानंतर कपडे बदल�यासाठी तळघरात गे�या असताना 

सोहनलाल वाि�मक� या ���ने �यां�यावर ह�ला केला. ते�हा �याने �यां�यावर बळजबरी 

करताना �यांचा लोखंडी साखळीने गळा आवळला. म�दलूा ऑ�सीजन पुरवठा कमी झा�याने 

�यांची द�ृी नािहशी झाली. या ह��यात �यांना शारी�रक इजा सु�दा मो�ा �माणात झाली 

होती. �यामुळे अ�णा शानबाग कोमा�या अव�थेत गे�या हो�या. �यां�यावर अ�याचार करणारा 

सोहनलाल वाि�मक� याच ��णालयात वाड�बॉय �हणून काम करत होता. �यानंतर �याला 

चोरीचा आिण ह�येचा �य� कर�या�या आरोपाखाली अटक कर�यात आली होती. �यामुळे 

�याला केवळ सात वषा��या कारावासाची िश�ा झाली. �यावेळी काय�ाची यो�य मािहती 
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नस�यामुळे सोहनलालवर यो�य त ेआरोप अ�णाचे नातलग व �यांचे सहकारी लावू शकले 

न�हते. �याचवेळी अ�णा यांचा िववाह एका डॉ�टरशी ठरला अस�यामुळे �यांनी बदनामी�या 

भीतीपोटी बला�कारा�या आरोप सोहनलालवर लावला नसावा. यामुळे आरोपी सोहनलाल 

वाि�मक�ला केवळ सात वषा�ची िश�ा झाली तर िनरपराध अ�णा यांना मृ�यूशी झुंज दते 

एक�कारे मृत अव�थेत जवळपास 42 वष� काढावी लागली आिण 18 मे 2015 रोजी मुंबई 

येथील के. ई. एम हॉ�पीटलम�ये िनधन झाले. या �करणामुळे भारतात इ�छामरणाचा �� 

�याियक, राजक�य आिण सामािजक �तरावर च�च�ला जात आह.े  

कॉमनकॉज या �वयंसेवी सं�थेकडून 2005 म�य े �ित�ने े मरण �वीकार�या�या 

अिधकारासाठी यािचका सव�� �यायालयात दाखल कर�यात आली. क��ीय िवधी आयोगा�ारा 

196 �ा अहवालात इ�छामरण कायदशेीर कर�याची िशफारस कर�यात आली. इ�छामरणाची 

वग�वारी Active Euthanasia व Passive Euthanasia अशी कर�यात आली. 

Passive Euthanasia ला कायदशेीर कर�याची िशफारस कर�यात आली. यानुसार 

Medical Treatment to Treminally ill patients (Protection of 

Patients & Medical Practitioners)  Act-2006 चा मसुदा क��ीय िवधी 

आयोगा�ारा िनमा�ण कर�यात आला. 2009 म�य ेप�कार �पंक� िवराणी यां�या�ारा अ�णा 

शानबाग यांना इ�छामरण (दयामरण) िमळावे या हतेून ेसव�� �यायालयात यािचका दाखल 

कर�यात आली. या यािचकेस के. ई. एम हॉ�पीटलमधील डॉ�टर व प�रचा�रकांचा िवरोध 

होता. 2011 म�ये �पंक� िवराणी यांनी दाखल केले�या यािचकेवर िनकाल दतेाना सव�� 

�यायालयाकडून Passive Euthanasia यास परवानगी द�ेयात आली, परंतु अ�णा 

शानबाग यां�या दयामरणास परवानगी नाकारली. 2012 मधील िवधी आयोगा�या 241 �ा 

अहवालात इ�छामरण कर�याची िशफारस कर�यात आली. 18 मे 2015 रोजी अ�णा 

शानबाग यांचा मृ�यू झाला. तसेच 2016 म�ये क� �ीय आरो�य मं�ालयाकडून िवधी आयोगा�या 

अहवालावर आधा�रत Medical Treatment to Treminally ill patients 

(Protection of Patients & Medical Practitioners) िवधेयकाचा मसुदा 

जाहीर कर�यात आला. अशा�कारची िविवधांगी �व�पाची सं�मणाव�था इ�छामरणा�या 

अिधकार संदभा�त असलेली �दसते.  

मानवी ह� आिण इ�छामरणाचा अिधकार : 

इ�छामरण अथा�त युथेि�शया (Euthanasia) हा मूळचा �ीक श�द आह.े याचा 

अथ� Eu = चांगले, Thanatos = मृ�यू �कंवा सुलभ मरण असा होतो. ''�वत:�या इ�छेने 

मृ�यूला सामोरे जाणे �हणजे इ�छामरण होय'' �कंवा ''िवकलांग अथवा आजारी ����या 

िवनंतीव�न डॉ�टरांनी ���चे जीवन औषधाने वेदना न होता संपिवणे'' युथेि�शयाची �ि�ट�ह 
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युथेि�शया (एखा�ा औषधामधून �कंवा इंजे�शन�ारे ��णाचे जीवन संपिवणे) आिण पॅिस�ह 

युथेि�शया अशा �कारात िवभागणी केली जाते. ��ट�ह युथेि�शयास 'कृतीपूण� �वे�छामरण' व 

पॅिस�ह युथेि�शयास ''नैस�ग�क �वे�छामरण'' असे सु�दा �हटले जाते. इ�छामरणा�या िविवध 

�ा�या असून दशेिनहाय �याचे �कार दखेील बदलतात. मानिसक ि�थती ठीक असणा�या 

��णा�या िवनंतीव�न जे�हा वै�क�य त�� औषधी दऊेन जे�हा ��णाचे आयु�य संपिवतात ते�हा 

�यास स��य इ�छामरण असे �हणतात. ही कृती जाणीवपूव�क केली जाते, ��णा�या 

परवानगीिशवाय वै�क�य त�� ��णाचे आयु�य संपिवतात. (अथा�त यामागे वै�क�य त��ांचा 

कोणताही हतेू नसतो) अशा�कारचे इ�छामरण नदेरलँडम�ये कायदशेीर आह.े ��णा�या 

िवनंतीव�न आयु�य संपिवणारे औषध वै�क�य त�� ��णाला उपल�ध क�न दतेात (जम�नीम�ये 

कायदशेीर आह)े सव�� �यायालयाने अ�णा शानबाग खट�यात Active Euthansia ची 

�ा�या ''Entails the use of lethal substances or forces to kill 

a person e. g. a lethal injection'' अशी केली आह.े चाल ू खट�याचा 

िनकाला दतेाना सव�� �यायालयाने ''Active Euthansia'' ची �ा�या ''A 

Positive act or affirmative action or act of commission 

entailing the use of lethal substances of forces to cause 

international death of person by direct intervention'' अशी केली 

आह.े ���ला केवळ जीवंत ठेवणारी साहा�यक वै�क�य यं�णा काढून ठेवणे या श�दात सव�� 

�यायालयाने Passive Euthansia ची �ा�या केली आह.े �हणजेच ��ण फ� �ह��टलेटर, 

औषध वा वै�क�य त��ां�या दखेरेखीतील अ� यावरच अवलंबून असेल तर ते दणे ेबंद करणे 

असा अथ� िवशद केला आह.े 1981 म�ये मंुबई ि�थत सामािजक काय�कत� व राजकारणी िमनू 

मसानी यांनी Society of Right to Die with Dignity ही सं�था �थापन केली. 

यासह इ�छामरणाबाबत चचा� हो�यास सु�वात झाली. स�या या सोसायटीचे अंदाजे 500 

सद�य असून ब�तांश सद�य मुंबईतील आहते. तसेच 1984 म�य ेआमदार सदानंद वद� यांनी 

महारा� िवधीमंडळात इ�छामरणिवषयक खाजगी िवधेयक मांडले. ह े िवधेयक ब�मताअभावी 

मंजुर होऊ शकले नाही. 2002 म�य ेइ�छामरण व Assisted Suicide ला कायदशेीर 

मा�यता दणेारा नेदरलँड (हॉलंड) हा पिहला दशे ठरला. जम�नीम�य ेकोणा�याही मदतीिशवाय 

औषधे (Lethal Drug) घेऊन जीवन संपिव�यास कायदशेीर मा�यता द�ेयात आली. दि�ण 

को�रया या दशेात उपचार उपल�ध नसले�या दधु�र आजाराने ��त ��ण फ� जीवंत ठेवणारी 

वै�क�य यं�णा वापर�यास नकार दऊे शकतात. अमे�रकेम�ये इ�छामरण बेकायदेशीर आह.े 

परंतु 6 रा�यांम�य े (वांिश�टन, डी. सी. वांिश�टन, ओरेगॉन, कॉिलफो�न�या, कोलरॅडो, 

वरमाँट) वै�क�य त��ा�या दखेरेखीखाली Assisted Sucide ला परवानगी आह.े 
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युनायटेड �कंगडम, �यूझीलंड, �फिलपी�सम�ये इ�छामरण बेकायदेशीर आह.े बेि�जयमम�ये दधु�र 

आजाराने ��त बालकांना इ�छामरणाचा अिधकार आह.े (पालकां�या व वै�क�य त��ां�या 

पूव�परवानगीने). Active Euthansia कायदशेीर असणारे हॉलंड व बेि�जयम ह ेदोन दशे 

आहते. तर ि�व�झल�डम�ये शेवट�या ट��यातील कक� रोग (Advanced Malignacy) वा 

�यावर उपचार उपल�ध नाहीत अशा वेदना होत अस�यास इ�छामरणाचा अिधकार आह.े  

सव�च �यायालया�या पाच सद�यीय खंडपीठाने 9 माच� 2018 रोजी इ�छामरणास 

सशत� परवानगी द�ेयाचा ऐितहािसक िनण�य �दला. सर�यायाधीश �दपक िम�ा यां�या 

अ�य�तेखालील खंडपीठाने (�या. अजय खानिवलकर, �या. चं�चूड, �या. ए. के. िस�� व 

�या. अशोक भूषण) यािवषयीची काही माग�दश�क त�व ेअट�सह आखून �दली आहते. 2005 

म�ये 'कॉमन कॉज' या �वयंसेवी सं�थेन े �ित�सेह �ाण सोड�या�या अिधकाराबाबत सव�� 

�यायालयात यािचका दाखल केली होती. �शांत भूषण यांनी सव�� �यायालयात या �वयंसेवी 

सं�थेची बाजू मांडली. या �करणाचा िनकाल दतेाना सर�यायाधीश �दपक िम�ा व �या. 

खानिवलकर यांनी एकि�त व उव��रत तीन �यायाधीशांनी �वतं�पण े िनकालप� जाहीर केल.े 

िनकालामागची भूिमका �यायाधीशांनी �वतं�पणे नमदू केली असली तरी �वे�छामरणाचा 

अिधकार नाग�रकांना सशत� िमळावा याबाबत �यां�याम�य ेएकमत होते. सर�यायधीश �दपक 

िम�ा व �या. खानिवलकर यां�या मते, जर ���ला दधु�र आजाराला व वेदनेला सामोरे जावे 

लागत असेल तर ितचे जगण ेह े केवळ वै�क�य मदतीवर अवलंबून आह,े ते �ित�चेे जगणे 

नाही. ���ला �ित�ने ेजग�याचा अिधकार बहाल केला आह.े ���चे मरण दखेील �ित�चे े

असले पािहजे. दधु�र आजाराने ��त ��� िज�याम�ये सुधारणा हो�याची कोणतीही श�यता 

नाही अशा ���चा वेदना सहन कर�याचा कालावधी कमी करणे �हणजेच ितला �ित�सेह 

जगण ेबहाल करणे होय. जे�हा एखा�ा ���चा �ास फ� वै�क�य मदतीने चालू असेल अन 

आपला �ास चालू आह े याबाबत ��� अनिभ� असेल याबाबत वै�क�य त�� ����या 

कुटंुबाचे एकमत होईल त�ेहाच ���ची �ित�ा ���पासून अलग होते. या िनकालाने 

�वे�छामरणासंदभा�त (Passive Euthanasia) सं�द�धता दरू केली आह.े मरणास� 

���ने मृ�यूला कोण�या प�दतीने सामोरे जावे हा �या ���चा मूलभूत अिधकार आह.े तसेच 

हा नैस�ग�क मानवी ह� आह.े हा अिधकार बजिव�यासाठी ���ला कायदमंेडळाची आव�यकता 

नाही (या िनण�यासह सव�� �यायालयाने 2011 मधील सव�� �यायालयाने �वत: �दलेला 

िनण�य र� केला. 2011 म�ये सव�� �यायालया�या दोन सद�यीय खंडपीठाने इ�छामरण 

(Passive Euthanasia) फ� कायदमेंडळाने िनि�त केले�या ���येने करता येईल, असा 

िनण�य �दला होता. (अ�णा शानबाग �करण)  
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�या. धनंजय चं�चूड यांनी असे मत �� केले क�, ���ला �ित�चेे मरण नाकारणे 

ह े���ला अथ�पूण� जीवन नाकार�या�माणेच आह.े अथ�पूण� जीवनाम�ये ���चा �वयंिनण�याचा 

अिधकार अंतभू�त आह.े तसेच कोणते वै�क�य उपचार �यायचे या अिधकाराचा दखेील �याम�ये 

समावेश होतो. वै�क�य शा�ाने दीघ�काळ जग�याची इ�छा व जीवनाचा दजा� यांच ेसंतुलन 

राखाव.े या दो�ही गो�ी एकमेकांिशवाय अपूण� आहते. जीवनाचे पािव�य �हणजे अथ�पूण� जीवन 

जगण ेहोय. आनंद िमळिव�याची इ�छा या संक�पनेत मु� इ�छेचा (Freewill) समावेश 

होतो आिण Free will म�य े वै�क�य साहा�य नाकार�याचा अिधकार अंतभू�त आह.े 

''Life and death are inseparable. To be is to die'' �या. अशोक 

भूषण यां�या मते, �ित�नेे जाग�याम�येच �ित�ापूव�क मर�याचा अिधकार समािव� होतो. 

तसेच �या. ए. के. िस�� यां�या मत,े जग�या�या अिधकारात मृ�यूचा अिधकार समािव� 

होतो क� नाही याबाबत जरी धम�, नैितकता, त�व�ान, कायद ेआिण समाज यां�याम�ये 

मतभेद असल ेतरी �या सवा�चे �ित�ापूव�क मरणाबाबत एकमत आह.े सव�� �यायालयाने अ�णा 

शानबाग �करणात Active Euthanasia ची �ा�या ''Entails the use of 

lethal substances or forces to kill a person e. g. a lethal 

injection'' अशी केली आह.े तर 9 माच� 2018 रोजी सव�� �यायालयाने िनकाल 

दतेाना Active Euthanasia ची �ा�या ''A Positive act or affirmative 

action or act of commission entailing the use of lethal 

substances of person by direct intervention'' अशी केली आह.े तसेच 

���ला फ� जीवंत ठेवणारी साहा�यक वै�क�य यं�णा काढून ठेवणे (Entails 

Withholding of medical treatment for continuance of life)  या 

श�दात सव�� �यायालयाने Passive Euthanasia ची �ा�या केली आह,े अथा�त ��ण 

फ� �ह��टलेटर, औषध वा वै�क�य त��ां�या दखेरेखीतील अ� यावरच अवलंबून असेल तर ते 

दणे ेबंद करणे होय.  

इ�छामरण समथ�नाथ� बाज ू: 

मानवी ह�ा�या दिृ�कोनातून ���ला �या�माणे जीवन जग�याचा अिधकार द�ेयात 

आला आह े �या�माणेच �यास �व�छेने मर�याचा अिधकार सु�दा द�ेयात यावा अशी मागणी 

मो�ा �माणात होत आह.े कारण जग�या�माणे मरणे दखेील मानवाचा ह� असला पािहजे 

असा मत�वाह तयार झालेला आह.े या मताचा उ�लेख सव�� �यायालया�या खंडपीठापैक� 

एका �यायाधीशांनी केला आह.े �यांनी मु�ा�या समथ�नाथ� एिप�युरस वा�य उदधृ्त केले आह े

- ''I do not fear death. Death is nothing to us since when we 

are death has not come and when death has come we are not'' 

जगण ेआिण मरणे एकमेकांपासून िवभ� करता येत नाही. आपण जीवंत आहोत याचाच अथ� 
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आपण �णा�णाने मृ�यूकडे जात आहोत. हा माग� �ित�ापूव�क जग�याइतकाच मह�वाचा आह.े 

�हणजेच To be is to die होय. संिवधानाने सवा�ना जग�याचा व �ित�ापूव�क जग�याचा 

अिधकार �दला आह,े परंतु जे�हा एखा�ा ���स वेदना होत असतील तर ��� �हणून ितची 

�ित�ा शाबूत आह ेका? हा �मुख �� आह.े �हणून वेदनेने �ासले�या ���स इ�छामरणाचा 

अिधकार द�ेयात यावा. एखादी ��� असा�य अशा रोगाने �ासलेली असेल आिण �यामुळे �या 

���स मरणास� यातना भोगा�ा लागत असतील तर अशा ���ला मानवी दिृ�कोनातून 

इ�छामरणाचा अिधकार द�ेयात यावा. �या ���स जग�याची वेदना ही �ासदायक ठरत असेल 

तर अशा ���स इ�छामरण द�ेयात याव,े जेणेक�न �ित�ापूव�क जग�या�माणेच ितचे 

मरणदेखील �ित�ापूव�क असाव.े  

एखा�ा ���ची आ�थ�क प�रि�थती अितशय नाजूक असेल आिण �याम�येच �यास 

असा�य अशा रोगाने �ास�यामुळे अशा ���ची िजवंत राह�याची श�यता खूप कमी असेल तर 

अशा ���स इ�छामरणाचा अिधकार द�ेयात यावा. अशा ���स आ�थ�क संसाधनाअभावी व 

उपचारा�मक औषध उपल�ध नस�यास �ित�ापूव�क मरण �वीकार�याचा पया�य उपल�ध क�न 

�ावा. वया�या 70 वषा�नंतर काही ���ना परावलंबी जीवन जगावे लागते. तसेच 

आ�थ�कद�ृ�ा हलाखीची प�रि�थती असणा�या कुटंुबांना अशा ���वर खच� करणे श�य होत 

नाही �कंवा केला जात नाही. �यामुळे अशी ��� खूप हलाखी�या व कठीण प�रि�थतीत 

जीवन �तीत करत असते आिण �याम�ये �यांना �यांचे शरीर साथ दते नसते. ���चे जीवन 

ह े�ित�ापूव�क जीवन असाव े यािवषयी संिवधान आ�ही आह.े उदा. मंुबई�या उपनगरातील 

लवाटे दा�प�यांनी आपण यापुढे फ� समाजा�या संसाधनावरचा भार आह,े यापुढे आ�ही 

शारी�रक वाध��यामुळे समाजाला योगदान दऊे शकत नाही. प�रणामी आ�हास इ�छामरण 

�वीकार�याची परवानगी �ावी, असे प� रा�पत�ना �दले आह.े एखादी ��� जर कोमात 

�कंवा कोमाज�य अव�थेत असेल तसेच �या ���ची भिव�यात �ठक हो�याची श�यता नसेल 

तर अशा ���स दयामरणाचा माग� खुला क�न �ावा.  

इ�छामरण : असमथ�नाथ� बाज ू: 

एखा�ा ���ला मर�याचा अिधकार दणे े �हणजे ती अमानवीय कृती समजली जात 

आह.े कारण समाजात अजुनही मो�ा �माणात इ�छामरणाकडे एका अिधकारा�या �व�पात 

पािहले जात नाही. भारतात इ�छामरणाकडे ताक�क द�ृीने न पाहता भाविनकद�ृ�ा पािहले 

जाते. ���चे आप�यासोबत असणे, कुटंुब�व�थेची रचना, �यामधून आकारास येणारी 

मानिसकता यामुळे इ�छामरणाकडे पाह�याचा दिृ�कोन नकारा�मक आह.े आप�या समाजाम�य े

भावनांना खूप मह�व आह.े �यामुळे इ�छामरण दणे े �हणजे एक�कारे पाप �कंवा अनैस�ग�क 

कृती समजली जाते. यामुळे इ�छामरणास मो�ा �माणात िवरोध होत आह.े इ�छामरणासंबंधी 
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कायदा तयार केला तर याचा मोठा �माणात द�ुपयोग केला जाऊ शकतो. यामुळे या काय�ास 

िवरोध करणारा मोठा वग� �दसत आह.े भारतीय समाजमन इ�छामरणासाठी पूण�पणे तयार 

आह,े असे �हणता येत नाही. एक� कुटंुबप�दतीचा �हास, िवभ� कुटंुबाचे वाढते �माण, 

कुटंुबातील जे�ाकडे पाह�याचा दिृ�कोन यामुळे इ�छामरणा�या काय�ाचा द�ुपयोग हो�याची 

श�यता आह.े मालम�ा, पैसा याचा वाद यामुळे दखेील कुटंुबाम�ये या अिधकाराचा गैरवापर 

होऊ शकतो. उदा. आ�थ�कद�ृ�ा भार समज�या जाणा�या वृ�दांना घरातीलच ���कडून 

मार�याची थलाईकुथल प�दत तािमळनाडू�या काही भागात वापरली जाते. या परंपरेनुसार 26 

िविवध �कारे घरातील ��� वृ�द ���स मारत.े याला Geronticide  व  

Involuntary Euthanasia �हटले जाते. जर इ�छामरणाचा अिधकार �दला तर �याचा 

याच प�दतीने गैरवापर हो�याची श�यता आह.े इ�छामरणासंबंधी कायदा तयार करणे �हणजे 

एखा�ा ���चा जग�याचा ह� िहरावून घेत�यासारखे आह.े समाजामधील काही गट 

आ�मह�या व इ�छामरण यात फरक करत नाही. �यामुळे इ�छामरण �हणजे आ�मह�या 

कर�यासारखे आह.े �यामुळेही इ�छामरणास िवरोध होत आह.े इ�छामरण व आ�मह�या या 

वेगवेग�या संक�पना आहते. या दो�ही संक�पनांमधील फरक समज�याइतका समाज �ग�भ आह े

याबाबत सांशकता आह.े �यामुळे इ�छामरणाचा अिधकार बहाल कर�यास िवरोध होत आह.े  

िन�कष� (Conclusion) : 

मानवी ह�ा�या दिृ�कोनातून िवचार करता इ�छामरण ही ����या जीवनासंदभा�तील 

अ�यंत मह�वपूण� बाब आह.े परंतु ती एक गंुतागंुतीची संक�पना रािहली आह.े ितला 

काय�ा�या चौकटीत बसवणे अवघड आह.े कारण या संक�पनेला काय�ा�या चौकटीत 

बसवताना कायदा व नैितकता समोरासमोर उ�या ठाकतात. कायदा ही �कमान निैतकता आह,े 

जी सव� नाग�रकांनी पाळणे अपेि�त आह.े इ�छामरण व आ�मह�येमधील फरक समजून घेण े

आव�यक आह.े या दोह�मधील सीमारेषा खूप धुसर आह.े आप�या अव�थेब�ल अनिभ� 

असणा�या ���ब�ल जर �यांचे कुटंुबीय नातेवाईक िनण�य घेऊ शकतात, तर मग �वत:च े

बरेवाईट समजणारी, आ�मह�येचा प�रणाम समजणारी ��� भारतात आ�मह�या क� शकत 

नाही. �हणजे भारतात आ�मह�या करणे बेकायदेशीर आह.े भारतीय दडं संिहता 1860 नुसार 

(कलम-309) आ�मह�येचा �य� करणे हा गु�हा आह.े ह ेकलम र� कर�यात यावे अशी 

िशफारस 1967 म�ये पिह�यांदा िवधी आयोगा�ारा कर�यात आली. 1985 म�ये मंुबई उ� 

�यायालयाने मा�ती डुबल िव��द महारा� रा�य खट�याचा िनकाल दतेाना नमदु केले क�, 

भारतीय संिवधानातील कलम-21 जीवन जग�याचा अिधकार (Right to life) म�य े

मर�याचा अिधकार (Right not to live or right to end one’s life) 
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समािव� होतो व कलम-309 असंवैधािनक ठरिवले, परंतु 1986 म�ये आं��देश उ� 

�यायालयाने कलम-309 संवैधािनक ठरिवले होते.  

सव�� �यायालयाने 1994 म�य े पी. रथीनाम िव��द भारतीय संघरा�य खट�याचा 

िनकाल दतेाना नमुद केल ेक�, ''आ�मह�या हा मानिसक असंतुलनाचा प�रपाक आह.े �याचा 

गु�हगेारी हतूेशी संबंध नाही. िशवाय कलम-209 ह ेजीवना�या अिधकाराशी िवसंगत आह.े 

�यामुळे ते असंवैधािनक ठरते. '' परंतु सव�� �यायालयाची ही भूिमका जा�त काळ �टकली 

नाही. एखा�ा ���ला आ�मह�येस �वृ� करणे हा गु�हा आह.े (IPC कलम-306 - 10 

वष� िश�ा), परंतु �याला आ�मह�येस �वृ� करणे �हणजे �याला �याचा मूलभूत अिधकार 

बजाव�यास मदत करणे, अशी भूिमका व�कलाने घेतली. प�रणामी 1996 मधील िगयान कौर 

�करणाचा िनकाला दतेाना सव�� �यायालयाने नमुद केले क�, 'आ�मह�या �हणजे अनैस�ग�कपणे 

जीवन संपिवणे होय. तो कलम-21 चा भाग अस ूशकत नाही' यावेळी सव�� �यायालयाने 

काय�ाची इ�ता (Desirability of law) व काय�ाची संवैधािनकता 

(Constitutinality of law) यामधील फरक �प� केला व कलम-306 संवैधािनक 

ठरिवले. या िनण�यामुळे काय�ाची चौकटीत इ�छामरणाची संक�पना बसव�याची सु�वात 

झाली. जीवना�या अिधकारात मर�याचा अिधकार समािव� होत नसून �ित�नेे मर�याचा 

अिधकार समािव� होतो. �ित�सेह मरणे �हणजे अनैस�ग�क मृ�यू न�ह.े जे�हा ��� एखा�ा 

दधु�रआजाराने ��त आह,े ितचे मरण अटळ आह,े ते�हा ितला इ�छामरणाचा अिधकार दणे े

यो�य आह.े परंतु  Active Euthansia  �या तुलनेत Passive Euthanasia ला 

मा�यता दणे ेनैितकद�ृ�ा यो�य क� अयो�य हा दखेील मु�ा मह�वाचा आह.े कारण फ� औषध े

अ�ाचा पुरवठा बंद क�न ��णाला हळूहळू म� दणे े (Passive Euthanasia) हा थेट 

इंजे�शन (Painless) द�ेयापे�ा (Active Euthansia) जा�त �ूर माग� आह.े तसेच 

Active व Passive Euthansia मधील फरक हा मारणे (Killing) व मर�यास 

परवानगी दणे े (Allowing to Die) इतकाच आह.े फ� Active Euthansia चा 

गैरवापर हो�याची श�यता खूप मोठी आह.े �यामुळे कदािचत Active Euthansia ला 

�यायालयाने परवानगी �दली नाही. सव�� �यायालयाने आखून �दलेली माग�दश�क त�व ेपाहता 

डॉ�टर व वै�क�य मंडळाची भूिमका मह�वाची आह.े या ���येचे यो�य प�दतीने पालन 

झा�यास इ�छामरणा�या अिधकाराचा द�ुपयोग हो�याची श�यता कमी आह.े वै�क�य त�� 

आज सु�दा नातेवाईकांना व ��णास िव�ासात घेऊन Passive Euthansia चा वापर 

करतात. ��णाची मरणास� ि�थती, �याला होणा�या वेदना, उपचार उपल�ध नसण,े उपल�ध 

उपचार आवा�यात नसणे यामुळे इ�छामरणास परवानगी �ावी, अशी मागणी होत होती. 

सव�� �यायालयाने 9 माच� 2018 रोजी तशी परवानगी सशत� �द�याचे �वागत करावयास 
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हव;े कारण मानवी ह�ा�या यो�य उपल�धीक�रता ���ला �ा� झालेला इ�छामरणाचा 

अिधकार अितशय सकारा�मक ठरणार आह.े  
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