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 प्रणसद्ध ्पॅणनश त्वज्ञ ओ. वाय. गसेॅट याांच्या  Revolt of the Masses या पु्तकाचे शक्य तो मू,ास 
धरून केलेले हे भाषाांतर आहे. गसेॅट हा णवसाव्या शतकातील ्पेनचा मौणलक णवचारवांत असून तो फँ्रकोच्या 
पूवसका,ातील ्पेनच्या बौणद्धक के्षत्रातील एक धुरीण होता. ्पेनच्या यादवी युद्धाच्या का,ात ्याला ्पेन 
सोडून वनवासात जाव ेलागले. १९३० साली प्रणसद्ध झालेले प्र्तुत पु्तक हे युरोपीय वाङ् मयातील मह्वपूणस 
पु्तक समजले जाते. गसेॅटची णलणहण्याची शलैी णवणशष्ट असून ती स्ट्क्लष्ट असली तरी अथसगभस आहे. णवचाराना 
चालना देण्याचे मोठे सामर्थयस तीमध्ये आहे. णववचेन करण्याची ्याची एक णवणशष्ट एक णवणशष्ट ममसग्राही धती 
असून कोण्याही घटनेकडे तो व्यापक ष्ष्टीकोणातून पहातो. या पु्तकात आधुणनक का,ात युरोपातच नव्हे 
तर साऱ्या जगभर जनसमुदायाांचे जे उ्थान झाले आहे आणण ्यातून जी झुांडशाही णनमाण झाली आहे णतची 
मीमाांसा आणण णवश्लेषण गसेॅटने णवणवध अांगाांनी केले आहे. झुांडशाहीची ्याने केलेली मीमाांसा सध्याच्या 
भारताच्या पणरस्ट््थतीला यथाथाने लागू पडते. मधुनमधून आपल्याकडे जे झुांडीच्या उठावाचे प्रकार घडत 
आहेत ्याांचा उलगडा व्हायला हे पु्तक उपयुक्त ठरेल यात शांका नाही. म्हणून या पु्तकाचे मह्व. मात्र हे 
पु्तक वाचताना १९३० सालामधले जागणतक सांदभस लक्षात घेणे अवश्य आहे. 

 
 कै. प्रा. गोवधसन पारीख याांनी भाषाांतराचे ह्तणलणखत तपासून बहुमोल सूचना केल्या हो्या, ्याबद्दल 
मी ्याांचा ऋणी आहे. तसेच महाराष्ट्र रा्य साणह्य आणण सां्कृती मांड,ाने हे भाषाांतर प्रकाणशत केल्याबद्दल 
मी मांड,ाचा आभारी आहे. 
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प्रकरण १ िें 

झ ांड अवतरिंी 
 

 सध्या युरोपच्या समाजजीवनात एक अणतशय मह्वाची घटना ष्ष्टो्पत्तीस येते–मग ती बरी असो वा 
वाईट असो. ही घटना म्हणजे सांपूणस सामणजक बल्थानावर जनसमुदाय आरुढ होत आहे ही होय. हे 
जनसमुदाय झुांडीच्या ्वरुपात आहेत. झुांड या सांजे्ञनुसार ती ्वतःच्या वगेळ्या अस्ट््त्वाचे मागसदशसन करू 
शकत नाही आणण णतने तसे करूही नये. इतकेच नव्हे तर समाजावर णतचे अणधरा्यही चालू नये. युरोप आज 
समाज, राष्ट्रे आणण सां्कृती याना ग्रासणाऱ्या महान सांकटात सापडला आहे. इणतहासात अशी सांकटाव्था 
अनेकदा येऊन गेली आहे. णतची लक्षणे आणण पणरणाम ही सवांच्या माणहतीची आहेत; तसेच णतचे नावही. णतला 
जनसमुदायाचे, झुांडीचे बांड म्हणतात. ही भयानक घटना समजून घेण्यासाठी प्रारांभीच बांड, झुांड आणण 
सामाणजक बल्थान या शब्दाना सवसथा प्रकवा प्रामुख्याने राजकीय अथस देता कामा नये. राजकीय जीवन हे 
सवस्वी राजकीय नसते. तर णततक्याच प्रमाणात आणण प्राथम्याने ते बौणद्धक, नैणतक, आर्थथक, धार्थमक असते. 
्यात आमच्या सामुदाणयक सवयी, तशाच आमच्या वषेभषूा आणण करमणुकी याांच्या चालीचे प्रकारही समाणवष्ट 
असतात. प्रकबहुना ही ऐणतहाणसक घटना समजून घेण्याकणरता प्र्यक्षात येणाऱ्या अनुभवाकडे लक्ष णदले 
पाणहजे. ्यामु,ेच ष्ष्टीगोचर अशी एक बाजू ्पष्ट होईल. ही घटना उच्चारण्याला सोपी असली, तरी 
णवश्लेषणाला ती कठीण आहे. मी या घटनेला गदी, ‘पणरपूणसता’ म्हणेन. शहरे माणसाांनी गजबलेली आहेत, घरे 
भाडेकरूां नी भरून गेली आहेत, अणतथीगृहे अणतथीनी व्यापलेली आहेत, गाड्यामधून प्रवाशाांची तुांडुब गदी आहे, 
प्रणसद्ध डॉक्टराांची णचणक्सालये रोग्यानी भरलेली आहेत, नाट्यगृहे पे्रक्षकाना अपुरी पडत आहेत, आणण 
चौपाट्या ्नानाथीनी भरून गेल्या आहेत. पूवी सामान्यपणे जो प्रश्न वाटत नव्हता ती आज हरघडीची णववांचना 
झाली आहे. ती म्हणजे जागा णम,णवणे. 

 
 ब्स इतकेच. यापेक्षा प्र्यक्ष जीवनात अणधक साधी, अणधक ठराणवक आणण अणधक स्ट््थर अशी घटना 
असू शकेल का? या णनरीक्षणाच्या थोडे खोलात णशरले म्हणजे आमच्या प्र्यक्ष जीवनाचा धवल प्रकाश समदृ्ध 
बहुरांगी आशयात कसा प्रकट होतो आणण ्याचा अपेणक्षत प्रकाशझोत कसा उफा,ून वर येतो, हे पाहून आम्ही 
थक्क होऊन जातो. आम्हाला ्यात काय बरे णदसते? आणण ्या ष्श्याने आम्ही आरृयसचणकत तरी का होतो? 
आम्हाला जमाव णदसतो, जमाव या ना्याने तो सां्कृतीने णनमाण केलेली साधने आणण ्थाने ह्तगत करतो. 
थोड्याशा णवचाराांती आम्हाला वाटणाऱ्या आरृयानेच आम्ही चणकत होऊन जातो. असे का व्हावे? ही 
व्तुस्ट््थती आदशस नाही का? रांगमांणदरात बसण्याकरता जागा असतात–दुसऱ्या शब्दात ते मांणदर पूणसपणे 
भरायला हव–ेआणण आता ती मांणदरे तुडुांब भरली आहेत. आज जाऊ इस्ट्च्छणारे बाहेर ताटक,त उभे रहातात. 
ही घटना जरी अगदी तकस सांगत आणण ्वाभाणवक वाटली, तरी पूवी असे घडत नव्हते; आणण आता ते घडत 
आहे, हे मान्य करण्याखेरीज ग्यांतर नाही. पणरणामतः बदल झाले आहेत, नाणवन्य झाले आहे; म्हणून णनदान 
प्रथमक्षणी तरी आमचे आरृयस समथसनीय ठरते. 
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 आरृयसचणकत होणे, स्ट््तणमत होणे, हा समजून घेण्याचा आरांभ होय. बुणद्धमान माणसाची खास अशी ती 
क्रीडा आहे, ्याचा तो णवलास आहे. जगाकडे डो,े उघडून णव्मयाने पाहणे हा बणुद्धमताांच्या जातीचा 
वैणशष्ट्ट्यपूणस आणवष्ट्कार आहे. जो आपले डो,े सताड उघडे ठेवतो, ्याला जगातील प्र्येक गोष्ट णवलक्षण 
आणण आरृयसकारक वाटते. णव्मयाच्या या प्रवृत्तीत फुटबॉलच्या शौणकनाांनाही न णम,णारा आनांद सामावलेला 
असतो. दुसऱ्या परीने या प्रवृत्तीने बणुद्धमांताांना, आपल्या जीवनात कल्पनासृष्टीत रममाण होणाऱ्या माणसाला 
णम,णारा शारॄत परमानांद णम,ूत असतो. डोळ्यात णदसणारे नवल हे ्याचे णवशषे लक्षण होय. म्हणनू 
प्राचीननाांनी णमनव्हा देवतेला सदैव णदपलेल्या डोळ्याांचा घुबडपक्षी बहाल केला. 

 
 झुांड, अमाप गदी हे पूवी णन्याचे नव्हते, मग आताच ते का उद भवले ? आमच्या भोवतालच्या जमावाचे 
घटक हे काही शून्यातून णनमाण झाले नाहीत. पांधरा वषांपूवी लोकाांची सांख्या जव,जव, आताइतकीच होती. 
खरे पहाता, एकोणीसश े चौदा ते अठराच्या महायुद्धानांतर ्या सांख्येत घट होणे ्वाभाणवक होते. इतके 
असूनही इथे पणहला मह्वाचा मुद्दा उपस्ट््थत होतो. जमाव बनवणाऱ्या व्यस्ट्क् त अस्ट््त्वात हो्या, पण ्या झुांड 
या ्वरुपात नव्ह्या. लहान गटात प्रकवा एकाकी ्या जगात णवखुरल्या हो्या. सकृत दशसनी णवणभन्न, 
णव्कण,त आणण पृथक असे जीवन ्या जगत हो्या. प्र्येक व्यणक्त प्रकवा लहान गट आपल्या प्रदेशात, 
खेड्यात, नगरात प्रकवा उपनगरात ्वतःच्या जागी राहात असे. आता अक्मात झुांड म्हणून ्या ष्श्यमान 
होतात आणण कोण्याही णदशनेे पाणहले तरी जमावच जमाव ष्ष्टीस पडतात. कोण्याही णदशनेे एवढेच नव्हे, 
तर नेमक्या सवात चाांगल्या जागी, मानवी सां्कृतीच्या अणधक सुांदर णनर्थमतीच्या जागी ्या आढ,तात. पूवी ्या 
जागा लहानसहान गटाकरता, एका शब्दात अल्पसांख्याकरता राखल्या गेल्या हो्या. जमाव हे आता अक्मात 
ष्श्यमान होत आहेत. समाजातील अणधक चाांगल्या ्थानावर ते अणधणष्ठत झाले आहेत. पूवी जमाव होते, पण ते 
लक्ष वधूेन घेत नसत. ते सामाणजक रांगमांचाच्या पाश् वसभागी वावरत असत. आता ते रांगमांचाच्या अग्रभागी आले 
असून मुख्य भणूमका सजवीत आहेत. रांगमांचावर आता मुख्य पाते्र नाहीत; तेथे आता केव, समूहगान आहे. 

 
 समूह ही सांकल्पना सांख्यावाचक आणण ष्ग्गोचर आहे. णतचे मू, ्वरूप न बदलता समाजशास्त्राच्या 
पणरभाषेत णतचा अन्वयाथस लाव ू या. असे केल्याने आम्ही ‘सामाणजक समुदाय’ या कल्पनेकडे येतो. समाज 
म्हणजे सदैव या दोन घटकाांचे गणतमान ऐक्य होय : अल्प जन आणण बहुजनसमाज. अल्पजन म्हणजे णवशषे 
गुणाांनी युक् त अशा व्यस्ट्क् त प्रकवा व्यक् तींचे गट. बहुजनसमाज म्हणजे णवशषे गुणाांनी युक्त नसलेल्या माणसाांचा 
समुच्चय. बहुजनसमाज याचा अथस पूणसतः प्रकवा मुख्यतः ‘कामगार जनसमुदाय’ असा समजावयाचा नाही. 
बहुजनसमाज या शब्दाने सवससामान्य माणूस सूणचत होतो. अशाप्रकारे पूवी जे णनव्व, सांख्यावाचक–समुदाय–
होते. ्याांचे रुपाांतर आता गुणवाचक णनणरृत गोष्टीत झाले आहे. ्याचेच आता एक सामाणजक लक्षण बनले 
आहे. माणूस हा इतराांपासून वगे,ा राणहला नसून तो एक जाणतवाचक नमुन्याची प्रतीती देत आहे. सांख्येचे असे 
गुणात रुपाांतर झाल्याने आम्हाला काय णम,ाले? इतकेच की, गुणाच्या योगाने आम्हाला सांख्येची उ्पणत्त 
समजते. समुदायाच्या ्वाभाणवक घडणीत तो घडणवणाऱ्या व्यक्तींच्या इच्छा, णवचार आणण जीवनमागस याांचा 
सांयोग गर्थभत असतो, हे साांगणे म्हणजे णशळ्या कढीला उत आणण्यासारखे आहे. प्र्येक सामाणजक गटाच्या 
बाबतीत, मग तो गट ्वतःला णनवडक जन म्हणवनू घेण्यासाठी णकतीही धडपड करो, अगदी असेच घडते 
आहे असा आके्षप घेण्यात येईल. हे तर खरेच; पण ्यात मूलतः फरक आहे. जमाव आणण जनसमुदाय म्हणून 
गणना करता येणार नाही अशा गटातील व्यक्तींचे प्र्यक्ष एकत्र येणे हे णवणशष्ट इच्छा, णवचार प्रकवा ध्येय यावर 
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आधारलेले असते आणण ्यातून बहुसांख्य वग,ले जातात. कोण्याही प्रकाराने अल्पसांख्य गणले जाण्यासाठी 
प्र्येक व्यक्तीने आधीच ्वतः खास, सापेक्षतया वैयणक्तक कारणाकरता जमावापासून वगे,े होणे आवश्यक 
असते. इतर अल्पजनाशी होणारा णतचा सांयोग गौण ्वरुपाचा असतो आणण तो ्याांच्या पकैी प्र्येकाने णवशषे 
वृत्ती धारण केल्यामु,े मागाहून घडून येणारा असतो. पणरणामतः बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सांयोंग न होण्याचा तो 
योगायोग असतो. गटाचे हे णवशषे प्रकारचे ्वरूप ्पष्टपणे उघड करून दाखणवणारी उदाहरणे आहेत : 
्वतःला ‘अनाग्रहवादी’ म्हणणवणाऱ्या इांग्रजाांचे गट आहेत, आणण ते एकत्र येतात याचे कारण समुदायासांबांधी 
्याांचे एकमत असते. बहुजनापासून ्वतःला नेमके वगे,े काढण्यासाठी अल्पजनाांचे एकत्र येणे, हा प्र्येक 
अल्पजनाांच्या घडणीचा एक आवश्यक घटक आहे. अणभजात गायकाचे गाणे ऐकणाऱ्या मयाणदत रॅो्याांसांबांधी 
बोलताना मालामे णवनोदाने म्हणतो की, रॅोतृवृन्द अल्पसांख्येने उपस्ट््थत असल्यामु,े बहुजनाची अनुपस्ट््थती 
ठ,कपणे उठून णदसते. 

 
 काटेकोरपणे साांगावयाचे तर मानसशास्त्रीय घटना या ष्ष्टीने बहुजनसमाज या शब्दाची व्याख्या 
करण्यासाठी बहुजन तयार होऊन ते ठ,कपणे णदसू लागेपयंत थाांबण्याचे कारण नाही. व्यस्ट्क् त एकच असली 
तरी ती ‘समुदाय’ आहे की नाही हे आम्ही ठरव ूशकतो. समुदाय म्हणजे णवणशष्ट भणूमकेवर आधारलेले ्वतःचे–
बरे वा वाईट–मूल्य जो प्र्थाणपत करीत नाही, पण आपण ‘दुसऱ्या प्र्येकासारखेच’ आहो असे ्याला वाटते 
आणण तरीही ्याचे ्याला काही वाटत नाही, खरोखरीच दुसऱ्या प्र्येकाबरोबर आपण आहोत असे वाटण्यात 
जो सुख मानतो, तो होय. अशा एका साध्या माणसाची कल्पना करा की जो णवणशष्ट कारणामु,े ्वतःचे मूल्य 
ठरणवण्याचा प्रय्न करतो आणण नांतर या वा ्या गोष्टीत आपली णवशषे बुणद्ध चालते का, अथवा कोण्यातरी 
एका बाबतीत आपण इतरापेक्षा वरचढ आहो का, याणवषयी ्वतःशी णवचार केल्यानांतर आपल्यापाशी कोणताही 
गुण प्रकषाने नाही हे जाणतो अशा माणसाला आपण सुमार आणण सामान्य प्रतीचे आहो, आपल्याला णनसगाचे 
देणे लाभले नाही, असे वाटेल. परांतु आपण ्वतः बहुजनसमाज आहो, असे ्याला वाटणार नाही. 

 
 ्याव,ेी ‘णनवडक अल्पजन’ असे आपण म्हणतो ्याव,ेी णतढ्या बदु्धीची माणसे या शब्दाचा 
वडेावाकडा अथस करतात, हे णन्याचे आहे. णनवडक माणूस हा ्वतःला रॅेष्ठ समजण्याइतका उद्धट नसतो 
आणण ्याच्या अांगी उच्चतर अ्यावश्यक गुण जरी नसले, तरी इतरापेक्षा आपणात काही णवशषे असाव,े अशी तो 
अपेक्षा करतो. हे माहीत नसल्याचा ती णतढ्या बदु्धीची माणसे आव आणतात. कारण मानवजातीची सवात 
मूलग्राही अशी जी णवभागणी करता येणे शक्य आहे, तीप्रमाणे मनुष्ट्य प्राण्याचे दोन वगस पडतात यात शांका नाही. 
पणहला वगस अडचणी आणण कतसव्ये याांची आपल्यासमोर रास उभी करून ्वतःबद्दल मोठ्या अपेक्षा बा,गत 
असतो. आणण दुसरा वगस ्वतःबद्दल णवशषे अपेक्षा बा,गत नाही; पण तो पूणस जीवनाकडे पोचण्यासाठी ्वतः 
होऊन कोण्याही प्रकारचे रॅम न करता जगत असतो; म्हणजेच आपण जसे आहो तसेच पुढेही रहाणे म्हणजेच 
जगणे असे तो मानीत असतो. हा दुसरा वगस लाटावर तरांगणाऱ्या केव, तराफ्यासारख्या असतो. यावरून 
सनातनी बौद्ध धमस दोन वगेळ्या धमाचा बनलेला आहे याची मला आठवण होते : एक अणधक कडक आणण 
कठीण तर दुसरा अणधक सोपा आणण कमी दजाचा. पणहल्याला ‘महायान’ म्हणजे ‘मोठे वाहन’ प्रकवा ‘मोठा 
मागस’ आणण दुसऱ्याला ‘हीनयान’ म्हणजे, ‘लहान वाहन’ प्रकवा ‘लहान मागस’ असे म्हणतात. येथे णनणायक गोष्ट 
म्हणजे कोण्याही यानाशी आमचे जीवन णनगणडत करणे, कोण्या कमाल प्रकवा णकमान अपेक्षा ्वतःणवषयी 
बा,गणे ही होय. 
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 तेव्हा बहुजन आणण णनवडक अल्पजन अशी णवभागणी ही सामाणजक वगसवारी नसून माणसाांची वगसवारी 
आहे. ती ‘वणरष्ट’ आणण ‘कणनष्ट’ वगस अशा रॅेणीच्या वगसवारीशी जु,णारी नाही. अथात हे वणरष्ट वगस जोपयंत 
खरोखरीच वणरष्ट असतात, तोपयंत ‘महायाना’चा ्वीकार करणारी माणसे आढ,ण्याचा सांभव अणधक आहे, हे 
्पष्ट आहे. तसेच ‘कणनष्ट’ वगस साधारणतः उणे गुण असणाऱ्या व्यक्तींचे बनलेले असतात. परांतु काटेकोरपणे 
साांगावयाचे तर या दोन्ही सामाणजक वगात बहुजन आणण खरेखुरे अल्पजन हो दोन्ही आढ,तात. 
पारांपणरकष्ष्ट्ट्या णनवडक गटातसुद्धा बहुजन आणण सामान्यजन याांचे प्राबल्य असते, हे आजच्या का,ाचे 
वैणशष्ट्ट्य पुढे णदसून येईलच. अशाप्रकारे ्या बौणद्धक जीवनाला णवशषे गुणाांची मूलतः गरज असते आणण तसे 
पूवसग्रहीत धरले जाते, ्यात खोट्या बुणद्धवांताची वाढती सरशी झालेली णदसून येते. या खोट्या बुणद्धवांतात 
णवशषे गुणाांचा अभाव असतो, णवशषे गुण असण्याची क्षमताही नसते आणण मू, मनोरचनेनेच ते अपात्र असतात. 
तीच गोष्ट ‘सरदार वगातील’ अद्याप णटकून राणहलेल्या गटातील स्त्री-पुरुषाांची आहे. दुसऱ्या पक्षी ्याना आज 
आम्ही बहुजनसमाज म्हणत आहोत ्याांचे उत्तम उदाहरण म्हणून ्याांना पूवी मानता आले असते, ्या रॅणमक 
जनात सरदारी बाण्याची णश्तबद्ध माणसे सापडणे दुर्थम, नाही. 

 
 समाजामध्ये अ्यांत णवणवध प्रकारचे व्यापार, हालचाली आणण णक्रया चालू असतात. ्या सवस 
्वभावतःच णवशषे प्रकारच्या असतात आणण पणरणामेकरून गुणाांची णवशषे देणगी असल्याणशवाय ती 
योग्यणरतीने पार पाडता येत नाहीत. उदाहरणाथस, कला्मक आणण उच्च ्वरुपाची णवणशष्ट सुखे प्रकवा 
सावसजणनक व्यवहारातील शासकीय आणण राजकीय णनणसयाची कामे. पूवी अशी कामे पात्रता असलेले अल्पजन 
प्रकवा णनदान तशी पात्रता असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक् ती पार पाडीत असत. ्यात ह्तके्षप करण्याचा हक्क 
बहुजनाांनी कधीही प्र्थाणपत केला नव्हता. ्याना ह्तके्षप करण्याची इच्छा झालीच, तर ती पात्रता अांगी 
असणे आवश्यक होते आणण मग ्वतःला केव, बहुजन म्हणून राहता येणार नाही, याची जाणीव ्याांना असे. 
ते णनकोप, गणतमान अशा सामाणजक जीवनातील ्वतःचे ्थान जाणनू असत. 

 
 प्रारांभी दशसणवलेल्या गोष्टीकडे पुन्हा मागे व,ले म्हणजे ्या गोष्टी बहुजन समाजाच्या बदललेल्या 
प्रवृत्तीची पूवसणचन्हे आहेत, हे ्पष्टपणे णदसून येईल. या सवस गोष्टी हेच दशसणवतात की, जनसमुदायाने सामाणजक 
जीवनाच्या आघाडीवर येण्याचे, आतापयंत थोड्या लोकाकरताच राखून ठेवलेल्या जागा व्यापण्याचे, ्याांची 
साधने उपभोगण्याचे ठरवले आहे. यापैकी फक्त ्थ,ाांचेच उदाहरण घेतले, तरी ती ्थ,े पूवी समुदायाकरता 
कधीही नव्हती हे उघड आहे. कारण ्याांचा आकार अणतशय मयाणदत असतो आणण गदी तर सतत ओसांडून 
चालली आहे. अशाप्रकारे अ्यांत ्पष्टरीतीने एक नवी घटना आमच्या डोळ्यासमोर प्रकट होत आहे; बहुजन 
बहुजन हे म्हणनू राहूनच अल्पजनाांना हुसकून लावनू ्याांची जागा घेत आहेत. 

 
 आज पूवीपेक्षा लोक अणधक सांख्येने आणण अणधक प्रमाणात ्वतः सुखे भोगीत आहेत, याबद्दल मला 
वाटते कोणालाही खेद होणार नाही. ्याांच्यापाशी आता इच्छा आणण ती पूणस करण्याची साधने ही दोन्हीही 
आहेत. यात वाईट एवढेच की, खास अल्पजनाांच्या कायाचा अांणगकार करण्याचा बहुजनाांचा णनणसय सुखाच्या 
प्राांतातच तेवढा प्रकट होत आहे आणण होऊ शकतो; इतकेच नव्हे तर आजच्या का,ाचे ते सामान्य लक्षण आहे. 
म्हणून मला असे वाटते की–पुढे जे साांगावयाचे आहे ्याची पूवससूचना येथे मी देत आहे–अणलकडच्या 
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का,ातील राजकीय नाणवन्य बहुजन समाजाच्या राजकीय वचस्वाणशवाय अन्य काहीही सूणचत करीत नाही. 
जुन्या लोकशाहीवर उदारमतवाद आणण कायद्याणवषयीची आ्था याांचे मोठ्या प्रमाणात सां्कार झाले होते. या 
त्वाांच्या अनुसरणाने व्यणक्त ्वतःला कडक णश्तीत बाांधून घेत असे. अल्पजन हे उदार त्व ेआणण कायद्याचे 
रा्य याांच्या आरॅयाला राहून कायस करू शकत असत. लोकशाही आणण कायदा-कायद्याला अनुसरून लोकाांचे 
सामाणयक जीवन–ही समानाथी होती. आता बहुजनसमाज प्र्यक्षपणे कायदाबाह्य वतसन करतो आणण प्र्यक्ष 
दडपण आणून ्वतःच्या आशाआकाांक्षा समाजावर लादतो. अशा अणतरेकी लोकशाहीच्या णवजयची ष्श्ये आज 
आम्ही पहात आहोत. जनसमुदाय राजकारणाला कां टा,लेले आहेत आणण ते चालणवण्याचे काम ्याांनी तज्ञ 
माणसाकडे सोपणवलेले आहे असे म्हणणे म्हणजे नव्या पणरस्ट््थतीचा चुकीचा अन्वयाथस लावणे होय. व्तुस्ट््थती 
याच्या अगदी उलट आहे. पूवी मात्र तसे घडत नसे आणण ती लोकशाही होती. ्याव,ेी बहुजन असे गृहीत 
धरून चालत असत की, एकां दरीत अल्पजनाांना, ्याांचे दोष आणण उणीवा लक्षात घेऊनही, सावसजणनक 
प्रश्नाणवषयी अणधक ज्ञान असते. उलटपक्षी, आता उपहारगृहात जन्मलेल्या कल्पनाांना कायद्याचे सामर्थयस देऊन 
्या दुसऱ्यावर लादण्याचा आपल्याला हक्क आहे असा णवरॄास बहुजनसमाज बा,गत असतो. आजच्या 
का,ापेक्षा अणधक प्र्यक्षपणे बहुजनाांचे रा्य असलेले कालखांड इणतहासात होऊन गेले की नाही, याबद्दल मी 
साशांक आहे. म्हणूनच अणतरेकी लोकशाहीबद्दल मला बोलाव ेलागत आहे. 

 
 दुसऱ्या के्षत्रात, णवशषेतः बौणद्धक के्षत्रात, हीच गोष्ट घडत आहे. मी चुकत असेनही, पण आजचा लेखक 
्याव,ेी आपल्या गाढ व्यासांगाच्या णवषयावर णलणहण्यासाठी लेखणी हाती घेतो, ्याव,ेी ्याने हे लक्षात ठेवले 
पाणहजे की,  सामान्य वाचकाला ्या णवषयासांबांधी काहीही आ्था नसते. ्याव,ेी हा वाचक वाचत असतो 
्याव,ेी ्याचा हेतू लेखकाकडून काही तरी णशकण्याचा नसतो, तर आपल्या डोक्यात बसलेल्या ढोब, 
गोष्टींशी लेखक जेव्हा सहमत नसतो, तेव्हा ्यासांबांधी णनणसय ठोकून देणे हाच असतो. ्या व्यक् तींचा समुदाय 
बनलेला असतो, ्याांना आपण णवशषे योग्यतेचे आहो असे वाटले, तरी ती केव, एक व्यस्ट्क् तगत प्रमादाची बाब 
होईल. ती काही समाजशास्त्रीय घडामोड होणार नाही. आजच्या घटकेचे वैणशष्ट्ट्य हे की सामान्य प्रतीच्या 
मानवाला, ्वतः सामान्य असल्याची जाणीव असूनही, सामान्याांचे हक्क घोणषत करण्याची आणण मन मानेल तसे 
ते दुसऱ्यावर लादण्याची खात्री वाटत असते. अमेणरकेत म्हणतात ्याप्रमाणे ‘इतराहून वगे,े असणे ही 
असभ्यता आहे.’ जे वगे,े असेल, उत्तम, वैयस्ट्क् तक, णवशषे गुणानी युक्त आणण णनवडक असेल ते सवस 
जनसमुदाय आपल्या दबावाखाली णचरडून टाकतो. जो कोणी दुसऱ्या प्र्येकासारखा नसतो आणण दुसऱ्या 
प्र्येकासारखा णवचार करीत नाही, ्याला वग,ले जाण्याचा धोका प्करावा लागतो. अथात आजचा 
‘प्र्येकजण’ हा पूवीचा ‘प्र्येकजण’ राणहला नाही हे ्पष्ट समजाव.े पूवी ‘प्र्येकजणा’त सामान्यपणे बहुजन 
आणण ्यापासून णभन्न असे वैणशष्ट्ट्यपूणस अल्पजन याांचे सांयुक्त ऐक्य होते. सध्या ‘प्र्येकजण’ हा केव, समुदाय 
आहे हे आजच्या का,ाचे दारूण तर्थय आहे आणण ्याच्या वैणशष्ट्ट्याचा पाशवीपणा मु,ीच न लपवता मी ्याचे 
वणसन केले आहे. 

✶✶ 
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प्रकरण २ रे 

इहतहासाची पातळी चढिंी 
 

 सद्यःकालीन भयानक घटनेचे, णतच्या वैणशष्ट्ट्याांच्या पाशवीपणाणवषयीचा कोणताही आडपडदा न 
ठेवता केलेले वणसन हे असे आहे. णशवाय, आमच्या आधुणनक सा्ं कृतीच्या इणतहासात सवस्वी नवीन अशी ही 
घटना आहे. या सां्कृतीच्या णवकासक्रमात असे पूवी कधीही घडले नव्हते. त्सष्श दुसरे काही शोधावयाचे 
झाल्यास, आधुणनक इणतहासाच्या मागे धाव घ्यावी लागेल आणण आमच्यापासून पूणसतः णभन्न अशा एका जगात, 
एका मलूभतू घटकात, बुडी मारावी लागेल; प्राचीन जगाचा भेद घेऊन ्याच्या ऱ्हासकालापयंत आम्हाला 
पोहोचाव ेलागेल. रोमन साम्रा्याचा इणतहास हा सुद्धा समुदायाांच्या साम्रा्याच्या उठावाचा इणतहास आहे. हे 
समुदाय मागसदशसन करू न शकणाऱ्या अल्पजनाांना ्वतःमध्ये णवलीन करून घेऊन ्याांना नष्ट करतात आणण 
्याांच्याजागी ्वतःची ्थापना करतात. झुांडीचे, अमाप गदीचे ष्श्य ्याव,ेीसुद्धा णनमाण झाले होते. या 
कारणा्तव, ्पेंग्लरने उत्तम वणसन केल्याप्रमाणे ्याका,ी आजच्याप्रमाणेच प्रचांड वा्तु बाांधणे आवश्यक होते. 
जनसमुदायाांचे युग हे अवाढव्यतेचे युग असते [या प्रणक्रयेची शोकाांणतका ही की, ही झुांड ्यावे,ी णनमाण होत होती, ्यावे,ी ग्रामीण 

भाग ओस पडू लागले होते. ्याचा पणरणाम साम्रा्याच्या लोकसांख्येत पूणसपणे घट होण्यात झाला.]आम्ही आता जनसमुदायाांच्या पाशवी 
साम्रा्यात राहात आहोत. होय, मी यापूवी दोन व,ेा या साम्रा्याला ‘पाशवी’ म्हटले आहे. सामान्य्वाच्या 
देवतेला अशाप्रकारे मी अध्यस णदले आहेत. आता तीथसप्रसाद हाती घेऊन माझ्या णवषयात प्रसन्न णचत्ताने मला 
प्रवशे करता येईल आणण आतील देखाव्याचे णनरीक्षण करता येईल. प्रकबहुना या प्रचांड घटनेचे शक्य तर 
तांतोतांत पण अगदी बाह्या्कारी वणसन करून केव, ्याांच्या वैणशष्ट्ट्याांचे, भतूकालाच्या ष्ष्टीकोनातून पाणहलेल्या 
अांगाांचे तेवढेच वणसन करून माझे समाधान होणार आहे, असे तर वाटत नाही ना? हा णवषय येथेच सोडून 
अणधक अवडांबर न माजवता प्र्तुत णनबांध जर आटोपता घेतला तर वाचकाला असे वाटेल की–आणण तेही 
योग्यच होय–इणतहासाच्या पृष्ठभागावरील समुदायाांच्या या कल्पनातीत उठावामु,े काही णचडाणचडीचे आणण 
तुच्छतेचे उद गार, काहीसा दे्वष, काहीसा उबग व्यक्त करण्याला मी पे्रणरत झालो आहे. माझ्याबाबतीत असे होणे 
अगदी शक्य आहे. कारण इणतहासाची मलूगामी उमरावशाही मीमाांसा मी उलचून धरतो, हे सवसरॅतु आहे. 
मूलगामी म्हणण्याचे कारण असे की मानवी समाज हा उमरावशाही ्वरुपाचा असला पाणहजे असे मी कधीही 
म्हटले नाही, तर ्यापेक्षा ्याच्यामध्ये णकतीतरी अणधक असले पाणहजे. मी जे म्हटले आहे आणण अद्यापही 
सतत वाढ्या णनष्ठेने मला जे वाटते, ते हे की, मानवी समाज हा सदैव ्याची इच्छा असो वा नसो, मूलतः 
उमरावशाही ्वरुपाचा आहे ्याची मयादा ही की, णजतक्या प्रमाणात समाजाचे ्वरुप उमरावशाही असते, 
णततक्या प्रमाणातच तो खऱ्या अथाने समाज असतो आणण ्याव,ेी ्याचे उमरावशाही ्वरुप णवराम पावते. 
्याव,ेी तो समाज म्हणूनही णवराम पावतो. अथात मी आता समाजाबद्दल बोलत आहे, रा्याबद्दल नाही. 
जनसमुदाय अशाप्रकारे अफाट रीतीने उफा,ून वर येत असताना वसेायच्या सभ्य गृह्थाप्रमाणे माकडचेष्टा 
करण्यात समाधान मानणे ही उमरावशाही वृणत्त आहे अशी कल्पना मात्र कोणी करून घेऊ नये. वसेाय– 
तुच्छतेने भकुृटीभांग करणारे वसेाय–हे उमरावशाहीचे प्रतीक नव्हे. म्हणनूच णगलोटीनखाली प्रणतणष्ठतपणाच्या 
ऐटीने मान सारणे एवढाच काय तो अशा प्राण्यात उमरावशाहीचा अवशषे राणहला होता. एखाद्या 
ग्रांथीवरसजसनचे शस्त्र सहजपणे णफराव े णततक्या सहजपणे ्यानी णगलोटीनचा ्वीकार केला होता. नव्हे; 
उमरावशाहीच्या खऱ्या कायाचा ्याला अथस समजला आहे, तो झुांडीच्या ष्श्याने प्रक्षोणभत होतो, जसा एखादा 
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णशल्पकार सांगमरवर पाणहल्यावर उणद्दणपत होतो तसा. सामाणजक उमरावशाहीचे ्वतःला उच्चभ् रू समाज 
म्हणवनू घेणाऱ्या मूठभर गटाशी कोणतेही साम्य नाही. जगातील प्र्येक गोष्टीला णतचे मूल्य आणण कायस असते. 
्याप्रमाणेच या णवराट जगात या छोट्याशा देखण्या जगाचे ्वतःचे कायस असते; पण ते अगदी गौण असते. 
अ्सल उमरावशाहीच्या प्रचांड कायाशी ्याची तुलना होऊ शकत नाही. या देखण्या जगाला जो अथस आहे 
्याणवषयी चचा करायला माझी हरकत नाही. सकृदशसनी ्या जगाला अथस नाही. पण आमचा णवषय हा फार 
व्यापक आहे. अथात हा ्वतःणसद्ध, ठ,कपणे ओ,खू येणारा समाज का,ाबरोबरच चालत असतो. देखण्या 
माणिदच्या ताराांगणातील तारुण्यो्फुणित, आधुणनक, अव्वल दजाच्या णचत्रतारकेने माझ्या णवचाराला बरेच 
खाद्य पुरणवले. ती म्हणाली, ‘८०० लोकाांपेक्षा कमी जनसमुदायासमोर मी नाच ू शकत नाही.’ णतच्या या 
उद गारावरून मला जाणवले ते हे की आधुणनक जीवनाच्या सगळ्या के्षत्रावर झुांडीची शलैी णमरवीत आहे. आणण 
मोजक्या सुखी लोकाांच्या सुरणक्षत जागावर ती आणधप्य गाजवीत आहे. 

 
 म्हणून समुदायाांच्या प्र्यक्ष रा्यामागे दडलेल्या खास अथाचा उलगडा जे आजच्या का,ाचे भाष्ट्य 
करीत नाही ते मी नाकारतो. कारण हे भाष्ट्य झुांडीचे वचस्व मोठ्या आनांदाने मान्य करते आणण तेही कोणतीही 
भीती न बा,गता. प्र्येक णनयती ही नाट्यपूणस असते, णतच्या खोल गाभ्यात ती शोका्म असते. आजच्या 
का,ाचा धोका जाणून ्याचे अांतःकरण धडधडत नाही, णनयतीच्या गाभ्यात ्याला खरोखरीच डोकावता येत 
नाही, तो केव, पृष्ठभागच चाचपडत रहातो. आजच्या का,ाच्या णनयतीतील भयानकतेचा भाग झुांडीमु,े 
उद् भवलेल्या नैणतक उलथापालथीत प्र्ययास येतो. प्र्येक णनयती भारावनू टाकणारी अप्रजक्य आणण दगाबाज 
असते. आम्हाला ती कोठे नेणार आहे? णतच्यातून णनव्व, अणनष्टच णनघणार आहे का चाांगले णनघण्याची 
शक्यता आहे? ती समोर उभी आहे, अवाढव्य, आजच्या का,ाच्या बरोबरीने एखाद्या राक्षसारखी वैणरॄक 
प्रश्नणचन्ह माांडून उभी आहे. सदैव ती अणनणरृत रुपाची असून णतच्यामध्ये काहीतरी णगलोटनसारखे प्रकवा 
वध्तांभासारखे आहे. पण ्याबरोबरच णवजयाच्या चढ्या कमानीसारखीही ती आहे. 

 
 आम्हाला या सवस गोष्टींची तपासणी दोन प्रकारानी करता येईल. एक बहुजनसमाज सामाणजक 
जीवनात जी काये आज करीत आहे, ती आतापयंत अल्पसांख्याकणरता राखून ठेवण्यात येत होती, आणण दुसरे, 
्याबरोबरच हा बहुजनसमाज अल्पसांख्याांशी उद्धटपणे वागतो, ्याांचे ऐकत नाही, ्याांचे अनुकरण करत नाही 
प्रकवा ्याांचा आदरही राखत नाही. उलट तो ्याना बाजूला सारतो आणण ्याांचे उच्चाटन करू पहातो. 

 
 यापकैी पणहल्या प्रकाराचे आपण णवश्लेषण करू. या प्रकाराबद्दल मला म्हणावयाचे आहे ते हे की 
जनसमुदाय णनवडक गटाांनी शोधून काढलेली साधने वापरतात आणण सुखाांचा उपभोग घेतात. आतापयंत ही 
साधने णनवडक गटाांच्याच कामी येत असत. पूवी जे सुसा्ं कार म्हणून मानण्यात येत असत, ते काही थोड्याांचेच 
णपतृदाय असत. पण आता णतच्या गरजा आणण भकुा जनसमुदायाला जाणव ू लागल्या आहेत. एक साधे 
उदाहरण घ्या. इ. स. १८२० साली पॅणरसमधील एखाद्या खाजगी णनवासात दहा ्नानगृहे असणे शक्य नव्हते. 
(काँतेस द बॉइन्य याांच्या आठवणी पहा) तसेच पूवी जी ताांणत्रक साधने णवणशष्ट माणसापरुतीच मयाणदत होती, 
्यापैकी णक्येक आता समुदायाांच्या पणरचयाची झाली असून ते ती बऱ्याच कुशलतेने वापरू लागले आहेत. हे 
केव, भौणतक व्तूांच्या तांत्रालाच लागू आहे असे नव्हे, तर कायदे आणण समाज याांच्या तांत्रालाही ते लागू पडते 
हे णवशषे मह्वाचे आहे. १८ व्या शतकातील णवणशष्ट अल्पजनाांच्या गटाांनी असा शोध लावला होता की, प्र्येक 
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मानव प्राण्याला कोणतेही णवशषे गुण अांगी नसता केव, जन्मतःच णवणशष्ट मूलभतू राजकीय हक्क, मानवी आणण 
नागणरक्वाचे तथाकणथत हक्क प्राप्त होतात; तसेच आणखी काटेकोरपणे साांगावयाचे झाल्यास हे हक्क सवांना 
समान असून तेच तेवढे अस्ट््त्वात असतात. 

 
 मानवाच्या अांगी असणाऱ्या णवशषे देणग्याांना णचकटलेला दुसरा कोणताही हक्क णवशषेाणधकारी म्हणनू 
णधक्कारला जात होता. प्रथम ही केव, एक उपपणत्त, काही थोड्या लोकाांची कल्पना होती. पुढे ्या थोड्या 
लोकाांनी ही कल्पना आचरणात आणण्याला, दुसऱ्यावर लादण्याला आणण ्याचा आग्रह धरण्याला सुरुवात 
केली. तरीही सबांध १९व्या शतकात ध्येय या ना्याने हक्काणवषयी समुदायात ह,ुह,ू उ्साह णनमाण होऊ 
लागला होता. तरीसुद्धा हक्क म्हणून ्याांना ्याांची जाणीव झाली नव्हती. हे हक्क ते बजावीत नसत प्रकवा ते 
प्र्यक्षात आणण्याचा प्रय्नही करीत नसत. व्तुतः लोकशाही कायद्याचा अांमल असूनही आपण जुन्या 
राजवटीत वावरत आहोत असेच ्याांना वाटत होते. ्याका,ी ्याांना ‘प्रजा’ ही सांज्ञा होती, ती ‘प्रजा’ आपण 
्वतः सवसभौम आहो एवढेच णशकली होती, पण ्यावर णतची रॅद्धा अशी नव्हती. आज ते ध्येय प्र्यक्षात उतरले 
आहे. सावसजणनक जीवनाची केव, चौकट अशा कायद्यातच नव्हे, तर प्र्येक व्यक्तीच्या दयदयात ते उतरले 
आहे. मग ्या व्यक् तीचे णवचार काहीही असोत, आणण णवचाराने ती णकतीही प्रणतगामी असो. म्हणजेच ्या 
सां्थानी या हक्काना अणधष्ठान णम,वनू णदले, ्याांच्यावरच ती णकतीही कडाडून हिा चढवो. माझ्या मते 
जनसमुदायाच्या या चम्काणरक नैणतक अव्थेची ्याला जाणीव होत नाही, ्याला जगात आज काय घडत 
आहे हे मु,ी समजणारच नाही. णवशषे गुणाांचा अभाव असणाऱ्या व्यक् तीचे, मानवप्राणी म्हणनू मानवाचे 
सावसभौम्व हे सामान्यतः आज कायदेशीर कल्पनेची प्रकवा ध्येयाची अव्था ओलाांडून सवससामान्य माणसाची 
अांगभतू अशी ती एक मानणसक अव्था असते असे समजले जात आहे. येथे हे लक्षात ठेवाव ेकी, पूवीचे ध्येय 
्याव,ेी आजच्या वा्तवाचा एक घटक भाग बनते, ्याव,ेी ते अट,पणे प्रणतष्ठेचे ध्येय म्हणून रहात नाही. ्या 
ध्येयाभोवतीचे जादूचे आणण प्रणतष्ठेचे वलय णवरून जाते. समपात,ी णनमाण करणाऱ्या उदार लोकशाही 
्फुरणाच्या मागण्या  या पूवी आकाांक्षा आणण ध्येये या ्वरूपात हो्या. ्याांचे आता भकुा आणण अजाण गृहीतके 
यात रूपाांतर झाले आहे. 

 
 मानवी हक्काांच्या या उद घोषाचा अथस मानवी आ्म्याना ्याांच्या आांतणरक दा्यातून बाहेर काढणे आणण 
्याांच्यात धनीपणाच्या आणण प्रणतष्ठेच्या णवणशष्ठ जाणीवचेे आरो पण करणे याणशवाय दुसरा कोणताही नव्हता. 
सवससामान्य मानवाचा आपण ्वतःचे धनी, अणधपती आहो, ्वतःचे व ्वतःच्या जीवनाचे शा्ते आहो, असे 
वाटाव े हीच आशा ्यात होती, असेच नव्हे काय? बरे हे आता साध्य झाले आहे. मग ३० वषापूवींच्या 
उदारमतवाद्याांच्या, लोकशाहीवाद्याांच्या प्रकवा परुोगाम्याांच्या तक्रारी आता काय म्हणून? प्रकबहुना असे तर 
नसेल ना की लहान मुलाांप्रमाणे ्याांना काहीतरी हव ेअसते, पण ्या काहीतरीचे पणरणाम मात्र नको असतात? 
सामान्य माणसाने ्वतःचे धनी व्हाव,े हे तुम्हाला हव े आहे. तर मग, तो ्वतःकरताच काम करतो, 
सवसप्रकारच्या उपभोगाची मागणी करतो. ्वतःची इच्छा खांबीरपणे प्र्थाणपत करतो, सवसप्रकारची सेवा 
करण्याचे नाकारतो, कोणालाही तो जुमानत नाही, ्वतः आणण ्वतःचे ्वा्थ याांचाच णवचार करतो, 
्वतःच्या पोषाखाला जपतो, याबद्दल आरृयस वाटू देऊ नका. धनीपणाच्या जाणीवलेा कायमच्या णचकटलेल्या 
या काही उपाधी आहेत. आज ्याच सामान्य माणसात, जनसमुदाय ठाण माांडून बसलेल्या आम्हाला 
आढ,तात. 
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 आता स्ट््थती आहे ती अशी : पूवी केव, रॅेष्ठ अल्पजनाांच्याच वैणशष्ट्ट्याचा जो ‘भरीव ठेवा’ होता, 
्यानेच आज सामान्य माणसाचे जीवन बनले आहे. आता सवससामान्य मानव हा प्र्येक कालखांडाच्या 
इणतहासाच्या कायसके्षत्राचा प्रणतणनधी झाला आहे. भगूोलात समुिपात,ीचे जे ्थान तेच ्थान इणतहासात 
मानवाला प्राप्त झाले आहे. म्हणून पूवी ्या मयादेपयंत उमरावशाही पोहचत होती, तीच आताची जर मध्यम 
पात,ी असेल, तर ्याचा अथस हा की, इणतहासाची पात,ी अक्मात वर चढली आहे. मात्र हे खरे की, 
दीघसकालीन अांतगसत पूवसतयारी झाल्यानांतरच ती चढली आहे. परांतु ती अक्मात एका झेपेत, एका णपढीतच 
्पष्टपणे ष्ग्गोचर होत आहे. मानवी जीवन हे साकल्याने वरच्या पात,ीवर चढले आहे. आजच्या सैणनकात 
बऱ्याच प्रमाणात ्याच्यावरचा अणधकारी वसत असतो. असे म्हणता येईल. मानवी सेनाच आता सेनापतीनी 
भरली आहे. प्र्येक व्यक्ती ्या उ्साहाने, णनधाराने आणण सहजतेने जीवनात आज वावरते, धाव्या सुखावर 
झडप घालते आणण ्वतःची वैयणक्तक इच्छा दुसऱ्यावर लादते ्याचेच जरी णनरीक्षण केले तरी परेुसे आहे. 

 
 वतसमानात आणण नजीकच्या भणवष्ट्यात जे काही बरेवाईट असेल, ्याचे कारण आणण मू, ऐणतहाणसक 
पात,ीच्या या सवससाधारण उ्थानात आहे. परांतु पूवी लक्षात न आलेला णवचार येथे पुढे येतो. आजच्या 
जीवनाची सवससाधारण पात,ी ही पूवीच्या अल्पजनाची पात,ी आहे, ही व्तुस्ट््थती युरोपात नवीन आहे. परांतु 
अमेणरकेत ती नैसर्थगक आणण ‘घटनेला धरून’ आहे. माझा मुद्दा पटणवण्यासाठी वाचकाांनी कायद्यापढेु सग,े 
समान असतात, या जाणणवचेा णवचार करावा. आपण ्वतःचे धनी आणण सवाणधपणत आहो, तसेच इतर 
कोणाशीणह समान आहो, या जाणीवचेी मानणसक अव्था प्राप्त करून घेण्यात युरोपमधील प्रमुख गटाांनीच तेवढे 
यश णम,वले होते. पण अमेणरकेत मात्र १८ व्या शतकापासून (आणण म्हणनू जव, जव, नेहमीच) ती 
्वाभाणवक व्तुस्ट््थती होती. या पुढचा अणधक चम्काणरक योगायोग असा की ्याव,ेी युरोपमध्ये सामान्य 
मानवाची ही मानणसक स्ट््थती प्रकट होऊ लागली, आणण ्याच्या अस्ट््त्वाची पात,ी उांचाव ूलागली, तेव्हा 
युरोपीय जीवनाचा नूर आणण शलैी याांनी सवस के्षत्रात अक्मात नव े ्वरुप धारण केले. ्यामु,े युरोपचे 
अमेणरकीकरण होत आहे असे अनेकजण म्हणू लागले. असे म्हणणाऱ्याांनी ्या गोष्टीकडे अणधक लक्ष णदले 
नाही. ्याांना असे वाटले की, जीवनाच्या शलैीमध्ये झालेल्या थोड्याश्या बदलाचा, एक टूम म्हणूनच हा प्रश्न 
आहे. वरवर णदसणाऱ्या गोष्टीवरून ्याांची णदशाभलू झाली आणण ्याांनी युरोपवर पडणाऱ्या अमेणरकेच्या ह्या ना 
्या प्रभावामु,े हे घडते अशी उपपत्ती लावली. माझ्या मते असे करणे म्हणजे अणतशय सूक्ष्म आणण आरृयसकारक 
प्रश्नाला केव, क्षुिक ्वरूप देणे होय. येथे शूर्वाचा आव आणून सागरापलीकडील आमच्या बाांधवाांना असे 
साांगण्याचा मोह मला पडतो की युरोपचे अमेणरकीकरण झाले आहे आणण याचे कारण अमेणरकेचा युरोपवर 
पडलेला प्रभाव आहे. पण छे : येथे स्य शूरपणाच्या आड येते आणण स्याचाच जय झाला पाणहजे. युरोपचे 
अमेणरकीकरण झाले नाही; युरोपवर अमेणरकेचा फारसा मोठा प्रभाव पडला नाही. नुकतेच असे घडू लागल्याचा 
सांभव मात्र आहे. पण नजीकच्या भतूका,ात हे घडले नाही आणण वतसमान हा नजीकच्या भतूका,ाचा फुलोरा 
होय. खोट्या कल्पनाांचे भाांबावनू सोडणारे पुांजके सभोवार धुमाकू, घालीत आहेत आणण ्यानी अमेणरकन 
आणण युरोपीय हो दोन्ही पक्ष आांध,े बनले आहेत. जनसमुदायाांचा णवजय आणण ्याचा पणरणाम म्हणून घडून 
आलेले मू,च्या पात,ीचे प्रचांड उ्थान ही अांतगसत कारणानी घडून आली. हे घडून आले ते गेल्या दोन 
शतकात प्रगतीच्या णदशनेे जनसमुदायाांना जे णशक्षण णम,ाले आणण ्याला समाांतर अशी आर्थथक उन्नती झाली 
्यामु,े होय. पण घडते ते असे की, हा पणरणाम अमेणरकी जीवनाच्या सवात ठ,क अशा बाजूशी जु,ून येतो 
आणण युरोप व अमेणरकेतील सामान्य माणसाांच्या नैणतक अव्थेत हा योगायोग जमून आल्यामु,े युरोपीय 
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मानवाला यापूवी कोड्यासारखे आणण गूढ वाटणारे अमेणरकी जीवन प्रथमच समजू लागले आहे. तेव्हा येथे 
प्रभाव पडण्याचा प्रश्नच येत नाही. खरोखरीच हे काहीसे चम्काणरक वाटेल. पण प्र्यक्षात येथे परावतसन सुरू 
झाले आहे आणण हे परावतसन समपात,ीत येण्याचे आहे. याची पुसटशीही शांका लोकाांना येत नाही. जुन्या 
जगाच्या पात,ीपेक्षा अमेणरकी जीवनाची पात,ी वरची आहे हे युरोपीयाांना नेहमीच अांधुकपणे जाणवत आले 
आहे. तीव्रपणे जाणवणारी ही अांतःपे्ररणा होती; आणण णतचे णवश्लेषण केल्यावर असे णदसून येते की या 
अांतःपे्ररणेतूनच भणवष्ट्यका, अमेणरकेचा आहे ही कल्पना जन्माला आली आणण ती नेहमी ्वीकारण्यात येत 
होती. णतला कधीही आव्हान देण्यात आले नाही. आर्थचडचे झाड हवते मु,ाणशवाय वाढते असे म्हणतात, 
्याप्रमाणे दूरवर फैलावलेली आणण खोलवर रुजलेली अशी एखादी कल्पना नुसती हववेरून तरांगत येत नाही 
हे समजले पाणहजे. या कल्पनेचा पाया अमेणरकी सरासरी जीवनाची पात,ी अणधक उांच असून युरोपीयाशी 
तुलना करता अमेणरकेतील अल्पसांख्याांची पात,ी खालची आहे या जाणीवते आहे. शतेीप्रमाणेच इणतहासाचे 
पोषण डोंगर मार्थयावर न होता खोऱ्यात होत असते, प्रणतणष्ठत व्यक्तीकडून न होता सरासरी सामाणजक 
पात,ीकडून होत असते. 

 
 आम्ही समपात,ी आणणाऱ्या कालखांडात रहात आहोत. सांपणत्त, णवणवध सामाणजक वगांची सा्ं कृणत, 
स्त्रीपुरुष हे सवस एका पात,ीत येत आहेत. अशा णरतीने सवस खांडही समपात,ीत येत आहेत. पूवी युरोपीय हा 
जीवनावश्यक मूलभतू ष्ष्टीकोनातून पहाता खालच्या पात,ीवर आल्याने ्याचा फायदाच झाला आहे. 
पणरणामी, या भणूमकेवरून पाणहले म्हणजे जनसमुदायाच्याांच्या उ्थानात जी वनावश्यक सांभाव्यताांची 
कल्पनातीत वाढ सूणचत होते. युरोपचा ऱ्हास होत आहे असे जे वारांवार आम्ही ऐकतो ्याच्या हे अगदी उलट 
आहे. ऱ्हासाची ही भाषा न शोभणारी आणण गोंध, णनमाण करणारी आहे. आणण ्यात कशाचा उिखे येतो, 
ऱ्हास कशाचा होत आहे, युरोपीय रा्यसां्थेचा का युरोपीय सां्कृतीचा, का यासवांच्या बुडाशी असलेली 
णकतीतरी असीम मह्वाची गोष्ट जी युरोपची रसरशीत णक्रयाशीलता णतचा, हे ्पष्ट होत नाही. 

 
 युरोपीय रा्ये आणण सां्कृणत याांच्या णवषयी वर जे साांणगतले आहे ते परेुसे असले तरी पुढे अणधक 
साांगाव ेलागेलच; पण जीवनाच्या चतैन्यशक्ती णवषयी बोलावयाचे झाल्यास आरांभीच एक ढोब, चूक आमच्या 
पुढे उभी रहाते हे ्पष्ट करणे उणचत होय. कदाणचत याला थोडी मुरड घालून साांणगतले म्हणजे माझे णवधान 
अणधक पटेल, णनदान कमी असांभवनीय वाटेल. तेव्हा मी असे म्हणतो की, चैतन्यशील प्रवृत्तीच्या बाबतीत आज 
इटाली, ्पेन प्रकवा जमसनी येथील वसससामान्य माणसू आणण उत्तर अमेणरकेतील प्रकवा अजेस्ट्न्टनातील 
सवससामान्य माणूस याांच्यामधे तीस वषापूवींपेक्षा आज कमी फरक आढ,ून येत आहे आणण ही गोष्ट अमेणरकेच्या 
लोकाांनी णवसरता कामा नये. 

✶✶ 
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प्रकरण ३ रे 

काळाची उांची 
 

 तर मग णजतक्या प्रमाणात बहुजनसमाजाच्या रा्यात ऐणतहाणसक पात,ी सवस बाजूांनी चढल्याचे 
णदसून येते आणण सरासरी जीवन कालच्यापेक्षा आज अणधक उांचीवर सरकल्याचे ्पष्ट होते, णततक्या प्रमाणात 
समुदायाच्या रा्याला काही अनुकूल बाजू असल्याचे ्पष्ट व्हाव.े यावरून जीवनाला णनरणनराळ्या उांची वा 
पात,ी असू शकतात आणण आजच्या का,ाच्या उांचीसांबांधी बोलताना लोक ्या शब्दाांचा णनरथसकपणे वारांवार 
पुनरुच्चार करतात, ्यात खोल अथस भरलेला आहे, ही गोष्ट प्र्ययास येते. येथे थोडे थाांबून णवचार करणे उणचत 
होईल. कारण या मुद्याच्या योगाने आजच्या युगाचे सवात आरृयसकारक असे एक वैणशष्ट्ट्य प्र्थाणपत करण्याचे 
साधन प्राप्त होते. 

 
 उदाहरणाथस, असे साांगतात की, ही प्रकवा ती बाब एखाद्या णवणशष्ट का,ाच्या उांचीला योग्य नाही. 
व्तुतः काल म्हणजे कालगणनेचा , सगळ्या कालदशसक सपाटीचा अमूतस असा काल नव्हे, तर जीवनाचा गाभा 
दशसणवणारा काल होय. या कालाला प्र्येक णपढी ‘आमचा काल’ म्हणते आणण ्याला नेहमी एक ठराणवक उांची 
असते. तो कालच्यापेक्षा आज अणधक उांचीवर प्रकवा समपात,ीत असतो. प्रकवा ्याहीपेक्षा खाली जातो. ऱ्हास 
या शब्दात खाली पडण्याची जी कल्पना अांतभूसत आहे, णतचा उमग ‘आमचा काल’ या जाणीवते आहे. 
्याचप्रमाणे प्र्येक व्यक्तीला ्या का,ातून ती जाते, ्या का,ाच्या उांचीशी णतच्या ्वतःच्या जीवनाशी 
जडणारे नाते कमीअणधक ्पष्टपणे जाणवत असते. अशीही काही माणसे असतात की ्याांना बुड्या नौकेत 
आपले डोके पाण्यावर धरू न शकणाऱ्या माणसाला जसे वाटते, तसेच प्र्यक्ष जीवनाच्या अणवष्ट्कारात वाटत 
असते. ्या आवगेाने आज गोष्टी पुढे सरकत आहेत, ्या शक्तीने आणण जोमाने प्र्येक गोष्ट करण्यात येत आहे, 
्याने जुन्या व,णाऱ्या माणसाला वदेना होतात आणण या वदेना म्हणजे ्याच्या ्वतःच्या नाडीचे ठोके आणण 
का,ाच्या नाडीचे ठोके याांच्यातील फरक मोजण्याचे माप होय. उलटपक्षी जो माणूस प्र्यक्ष चालीरीतीशी 
जु,वनू घेऊन पूणसतः आणण सुखाने जगतो, ्याला आजच्या का,ाची पात,ी आणण णवणवध गतकालाांच्या 
पातळ्या याांच्यातील सांबांधाची जाणीव असते. हा सांबांध कोणता? 

 
 कोण्याही णवणशष्ट कालातील माणसू नेहमीच गतकालाकडे तो आपल्यापेक्षा खालच्या पात,ीचे 
म्हणून पहात असतो असे समजणे चकुीचे होईल. येथे ‘कोणताही गतकाल अणधक चाांगला होता’ या जॉजस 
मानणरकच्या म्हणण्याची आठवण ठेवली तरी परेुसे आहे. पण हेही खरे नाही. प्र्येक युगाने कोण्याही 
गतकालापेक्षा आपण कमी आहोत, असे मानले नाही; प्रकवा सवस युगानी पूवीच्या युगापेक्षा आपण रॅेष्ठ आहो 
असेही मानले नाही. प्र्येक ऐणतहाणसक कालखांड मूलभतू उांचीच्या या घटनेसांबांधी णनरा,ी जाण दशसणवतो; 
आणण अशा उघड आणण मह्वाच्या गोष्टीची दखल णवचारवांत आणण इणतहासकार घेत नाहीत याचे मला आरृयस 
वाटते. ढोब, मानाने जॉजस मानणरकने व्यक्त केलेले मत हे खणचतच सवससामान्यपणे मानले जाते. बहुतेक 
ऐणतहाणसक कालखांडानी पूवीच्या कालखांडापेक्षा आपण रॅेष्ठ आहोत या ष्ष्टीने पाणहलेले णदसत नाही. 
उलटपक्षी, प्राचीन अांधुक का,ात अणधक पूणस अस्ट््त्वाचे, ग्रीक आणण रोम यानी साांणगतल्याप्रमाणे एका 
‘सुवणसयुगाचे’, ऑ्रणेलयातील बुशमनच्या कल्पनेप्रमाणे एका नांदनवनाचे, मागचा का, अणधक चाांगला 
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असल्याने ्वप्न रांगणवणे हे माणसाांच्या अांगव,णी पडले आहे. यावरून णदसून येते की, अशा माणसाना ्याांच्या 
्वतःच्या जीवनाची नाडी कमजोर झाली आहे, ्याांच्या रक्तवाणहन्या भरून वाहण्याला असमथस आहेत असे 
वाटत असते. याच कारणाकणरता ते गतकालाकडे, ‘अणभजात’ युगाकडे आदराने पहातात. कारण ते ्या 
युगाना पूणसतर, अणधक सांपन्न, सवोत्तम आणण सामर्थयसशाली अस्ट््त्व होते, या ष्ष्टीने पहात होते. जसे मागे 
व,ून पाणहल्यावर अणधक मलू्यावान अशा ्या युगाांचे जे कल्पनाणचत्र ्यानी उभे केले होते, ्यावरून ्याना 
आपण ्याांच्यापेक्षा वरचढ आहोत असेच वाटत होते. जर आपल्या युगाला जीव असता तर तपमानाच्या एका 
अांशाने आपण खाली आहोत, वरच्या अांशाांपयंत आपण पोचू शकत नाही आणण आपल्यापेक्षा मागच्या अणभजात 
युगात अणधक उष्ट्माांक होते असेच ्याला वाटत राहील. इ. स. १५० नांतरच्या का,ात रोमन साम्रा्यात 
जोमगारपणाचा सांकोच झाल्याची, ्थानावरून खाली घसरल्याची, नाडीचा ऱ्हास होत असल्याची भावना 
वाढ्या प्रमाणात णदसून येते. होरेसने साांणगतले नव्हते का की, ‘आमचे णपताजी आमच्या महाणपताजीपेक्षा वाईट 
होते. ्यानीच आम्हाला जन्म णदला आणण आम्ही ्याांच्यापेक्षाही वाईट आहोत आणण पुढे आमची प्रजाही अणधक 
अधःपणतत होईल ?’  

 
 दोन शतकानांतर तर असे घडले की साऱ्या साम्रा्यात शतसेनानींच्या जागा भरुन काढणारी ्याांच्या 
तोडीची जन्माने इटाणलयन अशी धाडसी माणसेच सापडत नव्हती. म्हणून मग ्या जागावर प्रथम दालमेणशयन 
आणण नांतर दान्यूब आणण ऱ्हाईन याांच्या प्रदेशातून भाडोत्री माणसे आणणे भाग पडले होते. 

 
 येथून आपण एका दुसऱ्या प्रकारच्या युगाकडे व,ूया. हे युग सकृत दशसनी वरच्या युगाच्या अगदी 
णवरुद्घ असून जोमदार भावनेने रसरसलेले आहे. येथे एक अणतशय चम्काणरक घटना ष्ष्टीस पडते. ती अ्यांत 
मह्वाची असून णतची लक्षणे साांणगतली पाणहजेत. सुमारे तीस वषापूवी राजकारणी माणसे लोकाांच्या जमावापढेु 
व्याख्याने झोडताना णवणशष्ट सरकारी उपायाांचा, सरकारच्या हातून घडलेल्या या ना ्या अणतरेकी कृ्याांचा 
णनषेध करीत असत आणण सुधारलेल्या का,ाला अशा गोष्टी शोभत नाहीत असे तावातावाने साांगत असत. जण ू
्याना ती सवयच पडून गेली होती. त्राजनने स्ट्प्लनीला णलणहलेल्या पत्रात णननावी आरोपाांच्या आधारावर णि्त 
धमीयाांचा छ, करू नका असा सिा णदला, ्याव,ेी ‘ते आमच्या शतकाचे नव्हेत’ असे शब्द वापरले होते. 
्याांची येथे आठवण व्हावी हे णवणचत्र नव्हे काय ? इणतहासात असे णवणवध कालखांड होऊन गेले आहेत की 
्याांना आपण पूणस उांची गाठली आहे असे णनणरृतपणे वाटत होते या कालखांडाांना ्याांनी आपल्या प्रवासाचे 
अांणतम उणद्दष्ट गाठले आहे, एका दीघसकालीन कामनेची पूती झाली आहे, उराशी बा,गलेली आशा पूणसतः 
सफल झाली आहे असे वाटत होते. हीच ‘का,ाची समृद्धी’, ऐणतहाणसक जीवनाची पणरपक् वता होय. 
खरोखरीच तीस वषापूवी युरोपीय मानवाला असा णवरॄास वाटत असे की, मानवी जीवन जसे असावयास हव े
तसे ते आहे, ते जसे असाव े अशी पूवीच्या णक्येक णपढ्याांची आकाांक्षा होती ्या प्रमाणेच ते उतरले आहे, 
यापढेुही ते जसे असावयास पाणहजे तसेच खरोखरी राहील. आपल्यापूवी पूवसतयारी करणारे जे णक्येक 
कालखांड होऊन गेले, ्याांची पणरणती आपल्या का,ात झाली आहे, ्या का,ामध्ये पणरपूतसतेचा अभाव होता, 
ते का, आपल्या ्वतःपेक्षा कणनष्ठ होते, ते मागे पडून आपला पूणस बहराचा का, उदयाला आला आहे, असे ही 
समृद्धीची युगे सदैव मानीत असतात. ्याांच्या उांचीवरून पाणहले म्हणजे या पूवसतयारीच्या कालखांडाांचा मनावर 
असा ठसा उमटतो की, ्याांच्याका,ी जीवन हे केव, उ्कट इच्छाांचे, अप्राप्त मोहाांचे, अतृप्त कामनाांचे, सो्कां ठ 
लक्षणाांचे, ‘अजूनही नाही’ च्या का,ातील होते आणण णनणरृत आकाांक्षा आणण ्याांच्याशी न जु,णारी वा्तवता 
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याांच्यातील क्लेशदायक णवरोधाचे ते का, होते. १९ व ेशतक मध्ययुगाकडे अशा ष्ष्टीने पाहते. अखेरीस ्या 
जुन्या, कधी कधी युगानुयुगाच्या, कामनेची पूणसपणे पूती झाल्याचा णदवस उगवतो. वा्तवता ्याचा ्वीकार 
करते आणण ्याच्यापुढे मान तुकवते. जी उांची आमच्या ष्ष्टीपथात होती, ्या ध्येयावर आमची ष्ष्टी णख,ली 
होती, ्या का,ाच्या णशखराकडे आम्ही पोहोचलो आहोत. ‘अजूनही नाही’ हे ‘सरते शवेटी’च्या मागून आले 
आहे. 

 
 आमच्या वाडवणडलाांची आणण ्याांच्या सबांध शतकाची ्वतःच्या का,ाणवषयी हीच भावना होती. 
आमचा का, हा समृद्धीच्या कालखांडामागनू येणारा का, आहे हे णवसरता कामा नये. म्हणून पैलतीरावरच्या 
माणसाला, नुक्याच होऊन गेलेल्या ्या समदृ्धीच्या युगातील माणसाला, प्र्येक गोष्टीकडे ्वतःच्याच 
ष्ष्टीकोनातून पाहणाऱ्या ्या माणसाला आजचे युग हे पणरपूतीच्या उांचीवरून झालेले पतन आहे, ऱ्हासका, 
प्राप्त झाला आहे असे मानण्याच्या ष्ष्टीभ्रमाची बाधा होणे अट, आहे. परांतु इणतहासाचा आजीव णवद्याथी, 
का,ाची नाडी ओ,खणारा सराईत पणरपूतीच्या काल्पणनक का,ावर आधारलेल्या अशा भ्रामक ष्ष्टीकोनाने 
्वतःची फसवणूक करून घेणार नाही. मी म्हटल्याप्रमाणे असा ‘समदृ्धीचा का,’ अस्ट््त्वात येण्यासाठी 
त्प्री्यथस दीघसका, इच्छा बा,गावी लागते आणण शतकानुशतके ्या इच्छेला प्रचतातुर अव्थेत आतुरतेने मागस 
रेटीत पुढे जाव ेलागते. म्हणजेच शवेटी ती सफल होण्याचा णदवस उगवतो. हे पूणसतेचे कालखांड खरोखरीच 
आ्मतृप्त असतात. कधीकधी १९ व्या शतकाप्रमाणे ते आ्मतृप्तीच्याही पलीकडे जातात. परांतु ही इतकी 
आ्मतृप्त, इतकी पूणस झालेली शतके आतून मेलेली असतात, हे आता आमच्या प्र्ययास येऊ लागलेले आहे. 
खरेखुरे चैतन्यदायी पूणस्व हे सफल होण्यात, णसद्ध होण्यात, ्याच्या आगमनात सामावलेले असते. 
सरव्हँणटसने फार पूवी म्हटल्याप्रमाणे ‘पणथकारॅमापेक्षा पथ नेहमीच चाांगला असतो.’ जेव्हा एखाद्या 
कालखांडाच्या कामनाांची, ्याच्या ध्येयाची पूती होते, तेव्हा ्याचा अथस असा की ्यापेक्षा अणधक कशाचीही तो 
इच्छा करीत नाही,  ्याच्या इच्छाांचे साठे आटले आहेत. म्हणजेच आमची गाजलेली समृद्धी म्हणजे व्तुतः 
अांतकाल होय. ्याप्रमाणे मीलनाच्या भरारीनांतर सांतृप्त मधुकर मरून जातो, ्याप्रमाणे ्वतःच्या इच्छा पुनः 
कशा पालवाव्या हे न समजल्याने आ्मतृप्तीतच नष्ट होणारे कालखांड आढ,ात येतात? 

 
 यात आरृयाची गोष्ट ही की, या तथाकणथत समदृ्धीच्या युगाना एक णवशषे प्रकारची णवषण्णता खोलवर 
सदैव जाणवत असते. इतका व,ेपयंत केव, सांकल्पनेच्या ्वरुपात असलेली इच्छा शवेटी १९ व्या शतकात 
फलिूप झालेली णदसते. या इच्छेनेच ‘आधुणनक सां्कृणत’ असे ्वतःला नाव घेतले. हे नावच मु,ी अ्व्थ 
करणारे आहे. हा का, ्वतःला आधुणनक म्हणणवतो. म्हणजेच तो अांणतम, णनणरृत असून ्याच्यापुढे इतर सग,े 
काही केव, भतूकालीन आहे, णवनम्र पूवसतयारींचे आणण या वतसमानानाची आकाांक्षा बा,गणारे आहे. नेम 
चुकलेले णनस्त्राण बाणच ते![ अणलकडच्या का,ाने ‘आधुणनक’, ‘आधुणनकता’ अशा ्या शब्दाांनी ्वतःचे नाव धारण केले आहे, 
्याांचा मू, अथस मी सध्याच्या ‘का,ाच्या उांची’चे णवश्लेषण करीत आहे, ्याची जाणीव फार सूक्ष्मपणे व्यक्त करतो. ‘आधुणनक’ म्हणजे जे 
रूढ आहे अशा, म्हणजेच भतूका,ी प्रचारात असलेल्या जुन्या साांप्रदाणयक प्रकाराांच्या णवरूद्ध उद भवलेला नवा प्रकार प्रकवा बदल होय. 
म्हणून ‘आधुणनक’ हा शब्द नव्या जीवनाची जाणीव व्यक्त करतो, ते जुन्यापेक्षा वरच्या दजांचे असते आणण ्याबरोबरच ्वतःच्या 
का,ाची उांची गाठण्याचे ्यात आज्ञाथी आवाहन असते. ‘आधुणनक’ मानवाने ‘आधुणनक’ नसणे म्हणजे ऐणतहाणसक पात,ीच्या खाली 
घसरणे होय.] 
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 येथे सध्याचा का, आणण नुकताच होऊन गेलेला का, याांच्यामध्ये जो मूलभतू भेद णदसतो, ्याला तर 
आम्ही ्पशस करीत नाही ना? व्तुतः आजचा का, ्वतःला णनणायक समजत नाही. उलटपक्षी, अशी 
णनणायक, खात्रीची आणण कायमची, स्ट््थर्वरूपी युगे नसतात याचा शोध तो ्वतः अांधुकपणे का होईना, पण 
खोलात जाऊन अांतःपे्ररेणेने घेत असतो. याच्या अगदी उलट एका णवणशष्ट नमुन्याचे अस्ट््त्व–तथाकणथत 
‘आधुणनक सां्कृणत’–हे णनणायक असते असा दावा करणे म्हणजे ष्ष्टीची व्याप्ती णवलक्षण सांकुणचत आणण 
बांणद्त करणे होय असे आम्हाला वाटते. याचा पणरणाम असा की आम्ही एका बांणद्त कुां पणातून बाहेर पडलो 
आहो; आम्हाला ्वातांत्र्य परत णम,ाले आहे. 

 
 पुनः एकदा आम्ही वा्तवतेच्या खुल्या वातावरणात आलो आहो आणण येथे गाढ, भयांकर, अकल्पनीय, 
अक्षय, थोडक्यात सवात चाांगले आणण सवात वाईट असे सवसकाही सांभवनीय आहे, अशा आल्हादकारक 
समजुतीत आम्ही मश्गुल आहोत. आधुणनक सां्कृतीवरची ही रॅद्धा उदासीनतेची होती. सवस मूलभतू गोष्टीत 
उद्या हा आजच्यासारखाच व्हावयाचा आहे, यापढेु प्रगणतही केव, सवसका,ी सध्या ्या मागाने आपण आलो 
आहोत ्या मागानेच पुढे जाण्यात असते असा याचा अथस होतो. हा मागस काहीसा एक प्रकारचा तुरुां ग असून तो 
लवचीक ्वरुपाचा आहे. तो रूां दावत जातो, पण ्यातून आमची कधीही सुटका होत नाही. रोमन साम्रा्याच्या 
प्रारांभीच्या अव्थेत ल्यूकान प्रकवा सेनेका अशा प्राांतातला सुसा्ं कृत माणसू रोममध्ये प्रथम दाखल होऊन 
तेथील णचरांतन सते्तची प्रतीके अशा भव्य साम्रा्यशाही वा्तु पहात असे, ्याव,ेी ्याला आपले दयदय 
आतल्याआत कोंडल्यासारखे वाटत असे, जणुकाही यापढेु जगात नव े काही घडणे शक्य नव्हते, जणू रोम 
शारॄत होते. तेथे जरी साचलेल्या डबक्यातून णनघणाऱ्या वाफेप्रमाणे भग्नावशषेाांची णवषण्णता पसरली असली, 
तरी हा परप्राांतीय सांवदेनशील माणूस ्या णवषण्णतेनेच अणधक भारावनू जात असे. ही णवषण्णता णवरोधी लक्षणे 
णचरकाल णटकण्याकणरता बाांधलेल्या वा्तूांची णवषण्णता असे. 

 
 या भावना्मक स्ट््थतीच्या उलट आजच्या का,ाच्या सांवदेना अणधक प्रमाणात शा,ेतून बाहेर पडलेल्या 
मुलाांच्या ख,ख,ाटी आनांदासारख्याच नाहीत का? आजकाल आमच्या जगात उद्या काय घडणार आहे हे 
आम्हाला माहीत नसते. पण ्यामु,े आम्हाला एक छुपा आनांद होत असतो. कारण दूरष्ष्टीच्या असांभाव्यतेनेच 
आमचे खरेखुरे जीवन घडत असते, आमच्या अस्ट््त्वाला खरी पूतसता येत असते. आणण दूरष्ष्टीचा अभाव 
म्हणजे तर सवस प्रसांगाना सदा खुले असणारे णक्षणतजच होय. या णनदानाला दुसरी बाजू नाही. ्या ऱ्हासाणवषयी 
णक्येक णवद्यमान लेखक पानेच्या पाने भरुन णवलाप करीत असतात ती ही बाजू होय. णवणवध कारणामु,े 
आम्हाला ष्णष्टभ्रम होत असतो. ्यातील काही कारणाांचा णवचार मी दुसऱ्या एखाद्या व,ेी करीन. या क्षणी सवात 
उघड असे कारण मी सादर करू इस्ट्च्छतो. मु,ात हे कारण असे की, णजला मी भतूकालीन समजतो अशा 
णवचारप्रणालीला णचकटून राहून केव, इणतहासाच्या राजकीय प्रकवा साा्ं कृणतक अांगाचाच तेवढा णवचार होत 
असतो आणण ही अांगे म्हणजे केव, इणतहासाचे पृष्ठभाग असतात, याचे भान ठेवले जात नाही. ्यापेक्षाही 
अणधक चाांगली आणण खोल अशी इणतहासाची एक वा्तवता असते आणण ती जीवशक्तीत, शुद्ध चैतन्यशक्तीत, 
मानवात वसत असणाऱ्या वैणरॄक शक्तीच्या अांशात अांतभूसत असते. हीच शक्ती सागरात प्रक्षोभ माजवते, प्राण्याांना 
प्रसणवते, वन्पतीना फुलणवते, तारकाांना प्रकाश देते आणण ्या वैणरॄक शक्तीशी एकरूप नसली तरी सांबांणधत 
असते. 
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 या णनराशावादी लक्षणावर एक उतारा म्हणनू पुढील णवचार मी सादर करतो. ऱ्हास ही अथातच एक 
तौलणनक सांकल्पना आहे. अधःपतन हे वरच्या अव्थेतून खालच्या अव्थेत होत असते. परांतु ही तुलना 
कल्पना करता येण्याजोग्या अ्यांत णभन्न णभन्न ष्ष्टीकोणातून होऊ शकेल. धूम्रपानाकणरता तोंडात धरावयाच्या 
अांबरच्या न,ीच्या उ्पादकाला हे जग ऱ्हासमान वाटते. कारण हिी क् वणचतच कोणी अांबरच्या न,ीचा 
धूम्रपानाकणरता उपयोग करतो. इतर ष्ष्टीकोन यापेक्षा अणधक भारतद्त असतील. पण काटेकोरपणे 
साांगायचे, तर ते सवस ष्ष्टीकोन ्वच्छांद, पक्षपाती आणण ्या जीवनाच्या घटकाांची आम्ही कसून तपासणी 
करण्याच्या प्रय्नात आहोत, ्याच जीवनाला परके आहेत. समथसनीय आणण ्वाभाणवक असा एकच एक 
ष्णष्टकोन म्हणजे खुद्द जीवनातच ्वतःच्या ्थानावर ठाम उभे राहाणे, जीवनाच्या अांतरांगाचा ठाव घेणे आणण 
आपण ्वतः ऱ्हासमान म्हणजेच क्षीण, दुबसल, णनःस्व झालो आहो काय हे तपासून पहाणे. परांतु जरी आम्ही 
जीवनाचे आतून णनरीक्षण केले, तरी जीवनाला उतरती क,ा लागली आहे की नाही हे आम्हाला कसे समजू 
शकेल? माझ्यामते ्याच्या णनणायक लक्षणासांबांधी शांका असू शकत नाही. ्या जीवनाला पूवीच्या कोण्याही 
कालखांडातील अन्य कोणते जीवन पसांत पडत नाही, आणण म्हणून ्वतःचे अस्ट््त्व तेवढेच ्याला पसांत 
पडते, ्या जीवनाला कोण्याही णवशषे अथाने ऱ्हासमान जीवन म्हणता येणार नाही. कालाच्या उांचीच्या 
प्रश्नाणवषयी मी जे णववचेन केले ्याचा रोख याच मुद्याकडे होता. ्यातून णनष्ट्पन्न होते ते हे की, नेमका आमचाच 
काल याबाबतीत णवलक्षण सांवदेना अनुभवीत आहे आणण माझ्या माणहतीप्रमाणे णलणखत इणतहासात हे युग 
अनन्यसाधारण आहे. 

 
 गेल्या शतकात घरगुती मे,ाव े जमले म्हणजे असा एक क्षण अट,पणे यायचाच की णस्त्रया आणण 
्याांच्याभोवती नाचणारे बापुडवाणे कणव एकमेकाांना असा प्रश्न णवचारीत की, इणतहासातील कोण्या 
कालखांडात जगणे ्याना आवडेल? ्याांच्यापैकी प्र्येकजण सर, आपल्या वैयणक्तक अस्ट््त्वाची णशदोरी 
बाांधून कोण्या कालखांडात आपण आनांदाने चपखल बसू ्याचा शोध घेण्याकणरता इणतहासाच्या काल्पणनक 
मोणहमेवर णनघत असत. ्याचे कारण हे होते की, १९ व्या शतकाला आपण पणरपूणसतेला पोहोचलो असे वाटत 
होते; आणण तसे वाटत होते याच कारणामु,े ते शतक भतूकालाला बाांधले गेले होते आणण ्या भतूकालाच्या 
खाांद्यावर आपण उभे आहो असे ्याला वाटत होते. ते शतक प्र्यक्षात आपण भतूकालाची पणरणती आहो असे 
समजत होते. म्हणून अद्यापही पेणरस्ट्क्लस आणण प्रबोधन याांच्या युगासारख्या सापेक्ष्वाने अणभजात 
कालखांडाांवर ्याचा णवरॄास होता आणण आज मान्यता पावलेली मूल्ये याच कालखांडात तयार झाली अशी 
्याची समजूत होती. पणरपूतसतेच्या या का,ाणवषयी शांका णनमाण होण्याला इतके परेुसे आहे. ्या का,ाची तोंडे 
मागे व,लेली आहेत. ्याची ष्ष्टी भतूकालावर णख,लेली आहे आणण ्या भतूका,ाची पणरणती ्वतःमध्ये 
झाली आहे असे तो समजतो. 

 
 आजच्या का,ातील कोण्याही प्राणतणनणधक मानवाला वर णदलेला प्रश्न केला, तर तो ्याचे 
प्रामाणणक उत्तर काय देईल ? मला वाटते याबद्दल शांका असू शकत नाही. अपवाद न करता कोणताही 
भतूका, घेतला तरी तो ्याला कोंडून ठेवणाऱ्या सांकुणचत अवकाशाची जाणीव करून देईल. म्हणजेच 
आजच्या मानवाला असे वाटते की कोण्याही भतूकालीन जीवनापेक्षा आपले जीवन अणधक मोठे आहे; प्रकवा 
दुसऱ्या शब्दात साांगावयाचे झाले तर आजच्या प्र्यक्ष मानव्याशी तुलना करता गतका,ाची सांपूणसता तोकडी 
वाटते. आजच्या अस्ट््त्वाणवषयीची ही अांतःपे्ररणा णनःसांणदग्ध असल्यामु,े ऱ्हासासांबांधीचे कोणतेही णववचेन 
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अणतसावधपणे करावयास हव;े नाही तर ते णनरथसक ठरेल. प्रथमतः पूवीच्या कोण्याही जीवनापेक्षा आपण 
अणधक णवशाल आहो असे आजच्या जीवनाला वाटते. मग ते ्वतःचा ऱ्हास होत आहे असे कसे समजू शकेल ? 
छे! अगदी उलट! जे घडले आहे ते असे की, ्वतःचे जीवन ‘अणधक मोठे’ आहे असेच ते केव, मानत 
असल्यामु,े भतूकालाणवषयीचा सग,ा आदर, सग,ा णवचार ते गमावनू बसले आहे. म्हणून अगदी पणहल्या 
प्रथम ्या कालखांडाशी आमची गाठ पडते, तो सवस प्राचीन्वाला कोऱ्या पाटीचे रूप देतो आणण जे भतूकालीन 
आहे, ्यात कोणताही सांभाव्य आदशस प्रकवा दांडक आहे असे तो मानीत नाही. णवकासक्रमात कोणताही खांड न 
पडता णक्येक शतकानांतर तो अवतीणस होऊनही नुकताच आरांभ होत आहे, उषःकाल येत आहे, नवा उपक्रम 
सुरू होत आहे, बाल्याव्था सुरू होत आहे अशी समजूत तो करून देतो. आम्ही मागे व,ून पहातो आणण प्रणसद्ध 
प्रबोधनाचा का, हा सांकुणचत प्रादेणशक भावनेचा, णनष्ट्फ, हालचालीचा–आणण का म्हणू नये ?–‘सामान्य’ 
कालखांड म्हणून समोर उभा रहातो. 

 
 काही णदवसापूवी या स्ट््थतीसांबांधीचा समारोप मी पुढीलप्रमाणे केला होता : ‘भतू आणण वतसमान यातील 
मोठी फारकत हा आजच्या का,ाचा अांगभतू णवशषे आहे. या फारकतीमु,ेच कमी अणधक प्रमाणात सांणदग्ध शांका 
णनमाण होते आणण या शांकेतून णनमाण होणारा गोंध, आमच्या आजच्या जीवनाचे वैणशष्ट्ट्य आहे. आम्हा प्र्यक्ष 
मानवाांना अक्मात पृर्थवीवर सोडून देण्यात आले आहे, जे पूवी मरून गेले ्याांचा मृ् यू केव, आभास नव्हता, 
तर तो प्र्यक्षात घडला होता, आणण यापुढे ते आमच्या सहाय्याला धावनू येणार नाहीत असे आम्हाला वाटू 
लागले आहे. पारांपणरक चेतनेचे उरले-सुरले अवशषे णवरून गेले आहेत. आदशस, नमुने, दांडक हे आता आमच्या 
उपयोगाचे नाहीत. आमचे प्रश्न आम्हाला भतूकालाचे कोणतेही सक्रीय सहाय्य न घेता सोडवावयाचे आहेत. हे 
प्रश्न कलेचे वा णवज्ञानाचे वा राजकारणाचे असोत, ते आम्हाला पूणसपणे प्र्यक्षात सोडणवले पाणहजेत. युरोपीय 
मानव हा एकाकी उभा आहे. ्याच्याभोवती कोंणतीही जागती भतेु उभी नाहीत. पीटर श्लणेमलप्रमाणे तो 
आपली सावलीच हरवनू बसला आहे. माध्यान्ह येते ्याव,ेी नेहमी असेच घडते.[ ‘The Dehumanisation of Art’.] 

 
 तेव्हा थोडक्यात, ‘आमच्या का,ाची उांची’ कोणती ? या उांचीत का,ाची पूणसता नसूनही सगळ्या 
भतूका,ापेक्षा आपण रॅेष्ठ आहो आणण सगळ्या ज्ञात पूणसतेच्या पलीकडचे आहो असे णतला वाटते. आमच्या 
युगाचा जो ठसा उमटतो तो सूत्ररुपाने साांगणे सोपे नाही. इतर सवापेक्षा आपण काहीतरी अणधक आहो, अशी 
या युगाची रॅद्धा आहे आणण ्याबरोबरच ही नुसती सुरवात आहे असे ्याला वाटते. ्यासाठी कोणते बरे शब्द 
योजावते ? कदाणचत हे असे इतर कालापेक्षा रॅेष्ठ, ्वतःच्या मानाने कणनष्ठ, सामर्थयसशाली तर खणचत, पण 
्याबरोबरच आपल्या णनयणतणवषयी अणनणरृत, ्वतःच्या सामर्थयाणवषयी अणभमान बा,गणारे, पण ्याचव,ेी 
्याची भीणतही बा,गणारे युग ! 

 
✶✶ 



 
 

 अनुक्रमाणणका 

प्रकरण ४ थे 

जीविाची वाढ 
 

 जनसमुदायाांचे रा्य आणण उांचावलेली पात,ी आणण ्यावरून णदसून येणारी का,ाची उांची ही 
आपापल्या परीने एका अणधक सांपूणस आणण अणधक सावसणत्रक घटनेची केव, लक्षणे आहेत. ही घटना साधी 
आणण णनखालस स्य असून ती बव्हांशी चम्काणरक आणण अणवश् वासाहस आहे. ही घटना म्हणजे जग हे 
अक्मात अणधक मोठे झाले आहे आणण ्याबरोबरच व ्यातच जीवनही णव्तारले आहे. जीवन हे प्र्यक्षात 
जगद व्यापी बनले आहे हे आरांभीच साांणगतले पाणहजे. माझ्या म्हणण्याचा अथस हा की, आजच्या सरासरी 
मानवाच्या अस्ट््त्वाच्या व्यापात सारी पृर्थवी सामावलेली असते आणण प्र्येक व्यक् ती सरावाने सगळ्या जगाचे 
जीवन जगत असते. सुमारे एक वषामागे सेस्ट्व्हयेच्या लोकाांना उत्तर ध् रुवाजव, गेलेल्या काही 
माणसाांच्याबाबतीत काय घडत होते, म्हणजे बफाचे डोंगर अांदालुणशयाच्या भभूागाच्या तापलेल्या पारॄसभमूीवर 
कसे येऊन थडकत होते हे वृत्तपत्रावरुन तासातासाला समजत होते. पृर्थवीचा प्र्येक भाग यापढेु ्वतःच्या 
सीमारेषेत बांणद्त राणहलेला नाही. मानवी जीवनाच्या णक्येक उणद्दष्टाकणरता या ग्रहाच्या एका भागाची दुसऱ्या 
भागावर णक्रया होत असते. जेथे व्तूांचे पणरणाम जाणवतात, तेथे ्या असतात या वा्तवशास्त्रीय त्वाला 
अनुसरुन पृर्थवीतलावरील कोणतेही णठकाण पणरणामाच्या ष्ष्टीने सवसगामी झाले आहे असे आम्ही म्हणू शकतो. 
दूर असलेले जव, येणे, गरैहजर असलेल्याची हजेरी लागणे, यामु,े प्र्येक व्यक्तीच्या जीवनाचे णक्षणतज 
कल्पनातीत प्रमाणात णव्तारले आहे. 

 
 कालाच्या ष्णष्टकोणातून पहाता देखील जग णव्तारले आहे. प्राक इणतहास आणण परुात्वणवद्या याांना 
कल्पनाही करवणार नाही, इतक्या कालावधीचे ऐणतहाणसक कालखांड शोधून काढले गेले आहेत. 
कालपरवापयंत ्याांचे नाव देखील ठाऊक नव्हते, अशा सांपूणस सां्कृणत आणण साम्रा्ये याांचा शोध लागल्याने 
नव्या खांडाप्रमाणेच ्याांचीही आमच्या ज्ञानात भर पडली आहे. सणचत्र वृत्तपते्र आणण णचत्रपट यानी णवरॄाचे 
दूरदूरचे भाग लोकसमूहाच्या प्र्यक्ष ष्ष्टीके्षपात आणले आहेत. 

 
 पण जगाच्या या णदक्काणलक णव्तारावरून काहीही सूणचत होत नाही. भौणतक अवकाश आणण काल ह्या 
णवरॄाच्या अगदीं वडेग, बाजू आहेत. म्हणून आजच्या कालातील माणसे केव, गतीच्या पूजनात गुांग झाली 
आहेत. यात सामान्यतः वाटते ्यापेक्षा अणधक सयुणक्तकता आहे. गणत ही णदक आणण काल याांची बनलेली 
असते. आणण ती णतच्या या घटकाांइतकीच वडेग, असते. पण ते घटक नाहीसे करण्याच्या कामी ती उपयोगी 
पडते. एका वडेग,पणानेच केव, दुसऱ्या वेडग,पणावर मात करणे शक्य असते. वैणरॄक णदक्कालावर णवजय 
णम,णवणे हा मानवाच्या प्रणतष्ठेचा प्रश्न होता.[ माणसाचा चैतन्ययुक्त काल मयाणदत आहे, माणूस म्यस आहे, या नेमक्या कारणामु,े 

्याला अांतर आणण अवणध याांच्यावर णवजय णम,णवण्याची गरज भासते. अमर प्राण्याला मोटारगाडीत काहीही अथस वाटणार नाही.] णदक्काल ही 
दोन्ही पूणसतः णनरथसक आहेत. ्या गतीच्या योगाने आम्ही णदक नष्ट करतो आणण का,ाला ग,फास लावतो, 
्या नुस्या गतीत गुांगून रहाण्यात आम्हाला बाणलश आनांद णम,तो. या गोष्टीचे आरृयस वाटण्याचे कारण नाही. 
्याांचा लोप करून आम्ही ्याांना जीवदान देतो. महत्तम कायासाठी ्याना कारणी लावतो, पूवीपेक्षाही अणधक 
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णठकाणी आम्ही हजर राहू शकतो, अणधक येजा करू शकतो, कमी महत्तम का,ात अणधक वैणरॄक कालाचा 
वापर करू शकतो. 

 
 पण अखेरीस आमच्या जगाचा होणारा खरोखरीच मह्वाचा णव्तार ्याच्या अणधक मोठ्या पणरणमतीत 
नसून जगात णकतीतरी अणधक गोष्टी सामावलेल्या असतात ्यामु,े तो होत असतो. ्यापकैी प्र्येक गोष्ट–येथे 
या शब्दाचा रूढाथस शक्य णततका व्यापक घ्यावयाचा आहे–अशी काहीतरी आहे की णजची आम्ही इच्छा धरावी, 
जीकणरता प्रय्न करावा, जी घडवावी प्रकवा णबघडवावी, णजच्याशी सामना  द्यावा, जी उपभोगावी प्रकवा दूर 
लोटावी. या सवस कल्पना चतैन्ययुक्त णक्रया सूणचत करणाऱ्या आहेत. आमच्या नेहमीच्या णक्रयापैकी कोणतीही 
एक घ्या, उदाहरणाथस, खरेदी करणे. अशा दोन माणसाांची कल्पना करा की, ्यापैकी एक आजच्या का,ातील 
व दुसरा १८ व्या शतकातील असून या दोघाांपाशी ्याांच्या कालानुरूप सापेक्षतेने सारख्याच प्रकमतीचा पसैा 
आहे. ्याना णवकत णम,ण्याजोग्या व्तूांची तुलना करा. म्हणजे ्यात तुम्हाला कल्पनातीत तफावत णदसेल. 
आजच्या ग्राहकाला णम,णाऱ्या सांभाव्य व्तूांची कक्षा जव,जव, अमयाद आहे. बाजारात णम,णार नाहीत 
अशी कोणतीही व्तू मनात आणावी आणण ती घेण्याची इच्छा करावी हे आता सोपे राणहले नाही, आणण या 
उलट बाजारातील प्र्यक्ष णवक्रीची प्र्येक व्तू मनात आणणे व ती घेण्याची इच्छा धरणे हेही शक्य नाही. 
तुलनेने सारखाच पैसा असूनही आजच्या मानवाला १८ व्या शतकातील मानवापेक्षा अणधक णजनसा खरीदता 
येणार नाहीत असे कोणी मला साांगेल; पण तशी स्ट््थती नाही. णकतीतरी अणधक व्तू आज खरीदता येतात. 
कारण यांत्रो्पादनामु,े सगळ्याच णजनसा ्व्त झाल्या आहेत. पण शवेटी जरी तशी स्ट््थती असती, तरी 
माझ्या मुद्याच्या ती आड येत नाही. उलट मी जे साांगण्याचा प्रय्न करीत आहे, ्याला ती दुजोराच देते. 
णवणशष्ठ व्तु णवकत घ्यावी या णनणसयाचा शवेट ती णवकत घेण्याच्या णक्रयेत होत असतो. पण ्याच 
कारणाकणरता णनवड करण्याची णक्रया आधी घडते. णनवड करण्याच्या णक्रयेची सुरवात बाजारात णम,णाऱ्या 
सांभाव्य व्तु ष्ष्टीसमोर आणनू होत असते. यावरून असे अनुमान णनघते की, ‘णवकत घेण्या’च्या बाजूचा णवचार 
करता जीवन हे प्रथमतः णवकत घेण्याच्या सांभाव्यता पूणस होण्यात सामावलेले असते. जीवनाणवषयी लोक 
बोलतात, ्याव,ेी एक गोष्ट ते णवसरतात आणण तीच मला सवात मह्वाची वाटते. ती म्हणजे आमचे अस्ट््त्व 
हे मु,ात प्र्येक क्षणी आम्हाला जे करणे शक्य असते ्याची जाणीव होण्यास असते. जर प्र्येक व,ेी आमच्या 
समोर एकापेक्षा अणधक सांभाव्यता नसतील, तर ्याना सांभाव्यता हे नाव देणे णनरथसक ठरेल. उलट ती शुद्ध 
अणनवायसता ठरेल. पण मौज ही की आमच्या जीवनासमोर णवणवध ष्श्ये असतात; ्याांच्या णवणवधतेमु,े ्याना 
सांभाव्यताांचे ्वरुप प्राप्त होते आणण ्यातूनच आम्हाला णनवड करावी लागते. ही आमच्या जीवनाची मलूभतू 
स्ट््थती सवात चम्काणरक गोष्ट आहे.[ वाईटात वाईट म्हणजे जग हा एकच सुटकेचा मागस आहे असे धरून चालले, तरीही दोन मागस 
णशिक राहतीलच. सुटकेचा मागस प्करणे प्रकवा जग सोडून जाणे. पण जग सोडणे हाही जगाचाच भाग आहे. जसा दरवाजा हा खोलीचा भाग असतो.] 
आम्ही जगतो असे म्हणणे म्हणजे णनणरृत सांभाव्यताांच्या वातावरणाचा अनुभव आम्ही घेत असतो असे म्हणणे 
होय. या वातावरणाला सामान्यतः आम्ही आमची पणरस्ट््थती असे म्हणतो. सग,े जीवन याचा अथस अशा 
पणरस्ट््थतीचा प्रकवा भोवतालच्या जगाचा अनुभव घेणे हा आहे. [ Meditaciones, del Quijote, 1916 या माझ्या पणहल्या 
पु्तकाची प्र्तावना पहा. Las Atlantidas मध्ये मी णक्षतीज हा शब्द वापरतो. तसेच El origen deportive del Eatado, 1926 हा णनबांध पहा. ्याचा 

समावेश El Espectador Vol. VII यामध्ये झाला आहे.] कारण ‘जग’ या कल्पनेचा हाच मूलभतू अथस आहे. जग म्हणजे 
आमच्या चैतन्ययुक्त सांभाव्यताांची गो,ा बरेीज होय. ते आमच्या अस्ट््त्वाहून काहीतरी वगे,े वा परके नसून 
्या अस्ट््तवाचीच प्र्यक्ष पणरधी आहे. ्यात आमच्या अस्ट््त्वाची कुवत, आमची प्राणभतू अांतःशक्ती प्र्ययास 
येते. पण ्यासाठी ्या अांतःशक्तीला मतूस रूप याव े लागते प्रकवा हेच दुसऱ्या शब्दात साांगावयाचे म्हणजे 
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आम्हाला जे होणे सांभवनीय असते, ्याचे आम्ही केव, अांशभाग असतो. म्हणून जग हे अवाढव्य असे काहीतरी 
आहे आणण ्यात आम्ही एक क्षुि व्तु आहो असे वाटू लागते. जग प्रकवा आमचे सांभाव्य अस्ट््तव हे आमची 
णनयती प्रकवा प्र्यक्ष अस्ट््त्व यापेक्षा नेहमीच अणधक णवशाल असते. माणसाच्या जीवनात उपलब्ध गोष्टींची 
कक्षा णकती वाढली आहे हे मला येथे ्पष्ट करावयाचे आहे. पूवी केव्हाहीपेक्षा सांभाव्यताांचा कल्पनातीत णव्तार 
झाला असून ्यावर मानवी जीवनाला णवसांबून रहाता येते. बौणद्धक के्षत्रात ‘कल्पना प्रणक्रयणाच्या णदशा’ 
(Paths of Ideation), सम्या, आधार सामग्री, णवज्ञाने, ष्णष्टकोन ही जीवनात अणधकाणधक प्रमाणात आढ,ून 
येऊ लागली आहेत. आणदम अव्थेतील जीवनात व्यवसायाांची सां्था हाताच्या बोटावर मोजता येण्याइतकी 
असते. मेंढपाल, पारधी, योद्धा, दशसनकार. पण आज शक्य कोटीतील व्यवसायाांची यादी फार मोठी आहे. आज 
सुखे जीवनाच्या इतर अांगाइतकी ओसांडून वाहात नसली (आणण ही घटना णदसते ्यापेक्षा अणधक महत्त्वाची 
आहे) तरी सुखाच्या बाबतीतही यासारखेच काहीतरी घडून येत आहे हे खरे आहे. तथाणप शहरात राहणाऱ्या 
मध्यम वगीय माणसासाठी–कारण शहरे ही आधुणनक जीवनाची प्राणतणनणधक आहेत–उपभोगाच्या सांभाव्यता 
चालू शतकात भरमसाठ प्रमाणात वाढल्या आहेत. पण प्राणभतू अांतःशक्तीची वाढ एवढ्यापरुतीच मयाणदत 
नाही. ती देखील प्र्यक्षपणे आणण गूढ णदशनेे वाढली आहे. खे,ाशी सांबांणधत असलेल्या शारीणरक मेहनतीच्या 
बाबतीत आज केले जाणारे प्रयोग भतूका,ात ज्ञात असलेल्या प्रयोगाना असाधारणपणे मागे टाकणारे आहेत. 
ही गोष्ट आता णन्याची आणण पणरणचत झाली आहे. णवणशष्ट अशा एखाद्या प्रयोगाने आरृयसचणकत होऊन उच्चाांक 
मोडल्याची नोंद घेणे एवढेच पुरेसे पडत नाही. पण पुनःपुनः हे घडते याचा जो ठसा मनावर उमटतो ्यामु,े 
मानवी जीवप्रपडाला पूवी केव्हाही नव्हती इतक्या वरच्या दजाची क्षमता प्राप्त झाली आहे याची खात्री पटते, 
याची नोंदही घेतली पाणहजे. कारण णवज्ञानाच्या बाबतीत असेच काहीतरी घडत आहे. एका दशकाच्या अवधीत 
णवरॄाच्या णक्षणतजाची मयादा णवलक्षण णव्तारली आहे. आयन््टायनचे वा्तवणवज्ञान इतक्या णवशाल 
अवकाशातून पुढे जात आहे की, न्यूटनचे जुने  वा्तवणवज्ञान तुलनेने एखाद्या पोटमाळ्याच्या कोपऱ्यात कोंडून 
पडल्याप्रमाणे सांकुणचत वाटू लागते. णवज्ञानाची ही व्याप्ती वैज्ञाणनक अचूकतेमु,े वाढली आहे. पूवी जे सूक्ष्म भेद 
णदसण्यात क्षुिक म्हणून तुच्छतेने दुलस णक्षले जात, ्यातूनच आयन््टायनचे वा्तवणवज्ञान उदयाला आले. 
जगाची अांणतम मयादा म्हणनू कालपयंत मानला गेलेला अणु हा आज एक ग्रहपद्धती बनण्याइतका णवशाल 
झाला आहे. हे सवस साांगत असताना सा्ं कृतीला पूणसता आणण्याच्या कामी णवज्ञानाने जे महत्तम कायस केले आहे, 
्याचा णनदेश मी येथे करीत नाही. या क्षणी ्यात मला रस नाही. पण ्यात गर्थभत असलेल्या अांतगसत 
सामर्थयाची झालेली वाढ मला येथे णनदशसनास आणावयाची आहे. आयन््टायनचे वा्तवणवज्ञान हे न्यूटनच्या 
वा्तवणवज्ञानापेक्षा अणधक अचूक आहे. या गोष्टीवर मी भर देत नाही. माझा भर आहे तो न्यटून या माणसापेक्षा 
आयन््टायन हा माणसू अचूकता आणण चेतनेचे ्वातांत्र्य [चैतनेचे ्वातांत्र्य म्हणजे बौणद्धक सामर्थयस; पारांपणरक ष्ष्ट्ट्या अतूट 
समजल्या गेलेल्या कल्पना पृथःकरणाच्या ्याच्या क्षमतेने मोजले जाते. कल्पना जोडण्यापेक्षा अलग करणे अणधक प्रयासाचे आहे. हे कोहलरने 

णशपँझीवरील आपल्या सांशोधनाने दाखवनू णदले आहे. मानवी समजशक्तीत आजच्या इतके पथृःकरणाचे सामर्थयस कधीही नव्हते.] याबाबतीत 
अणधक समथस आहे यावर. आजचा णवजेता मुष्ठीयोद्धा पूवीपेक्षाही अणधक ‘सणसणीत’ ठोसे लगाऊ शकतो. 
्यातलाच हा प्रकार आहे. ्याप्रमाणे सणचत्र दैणनके आणण णचत्रपट पृर्थवीवरील सवात दूरची णठकाणेसुद्धा 
सामान्य माणसाच्या ष्ष्टीके्षपात आणतात, ्याप्रमाणे वृत्तपते्र आणण सांभाषणे ्याला नव्या बौणद्धक णवक्रमाांच्या 
हणकगती पुरणवतात आणण दुकानाांच्या दशसणनकात ्या णवक्रमाना दुजोरा देणारी ता्या शोधाांची ताांणत्रक 
उपकरणे ्याच्या ष्ष्टीस पडतात. या सवामु,े अचाट सामर्थयाच्या प्रभावाने ्याचे मन भारुन जाते. मी जे साांगत 
आहे, ्यावरून इतर का,ाांच्या मानाने आजचे मानवी जीवन अणधक चाांगले आहे असे मला सुचवावयाचे नाही. 
प्र्यक्ष जीवनाच्या गुणाणवषयी मी बोललो नाही, तर ्याच्या सांख्यावाचक प्रगतीणवषयी, ्याच्या अांतःशक्तीत 
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झालेल्या वाढीणवषयी मी बोलत आहे. माझा असा णवरॄास आहे की, आजच्या मानवाच्या सदसद णववके बदु्धीचे, 
्याच्या प्राणभतू प्रवृत्तीचे, यथाथस वणसन मी केले आहे. ्या प्रवृत्तीस पूवी कधीही नव्हते इतके सामर्थयस ्वतःपाशी 
असल्याची भावना सामावलेली असते आणण पूवीचा सवसका, तुलनेने ्याला खुजा वाटतो. ऱ्हास झाला आहे, 
णवशषेतः पणरृमेचा ऱ्हास झाला आहे, या जाहीर घोषणानी गेल्या दशकाचे वातावरण दुमदुमून गेले होते. ्याला 
तोंड देण्यासाठी हे वणसन आवश्यक होते. मी आरांभी माांडलेला युणक्तवाद ध्यानात आणा. मला तो णजतका सर, 
णततकाच ्पष्ट वाटतो. ऱ्हास कशाचा होत आहे हे ्पष्ट केल्याणशवाय ऱ्हासाबद्दल बोलणे णनरुपयोगी आहे. ही 
णनराशावादी भाषा सां्कृतीच्या सांदभात आहे काय ? युरोपीय सां्कृतीचा ऱ्हास झाला आहे काय ? प्रकवा 
युरोपच्या राष्ट्रीय पात,ीवरील सांघटनाांचाच ऱ्हास झाला आहे ? व्तुस्ट््थती अशी आहे असे धरून चालू या. 
पण ्यामु,े पणरृमेच्या ऱ्हासाणवषयी बोलण्याचा अणधकार आम्हाला प्राप्त होईल काां ? मु,ीच नाही. कारण 
ऱ्हासाची अशी ्वरूपे सा्ं कृती आणण राष्ट्रीय्व या दुय्यम ऐणतहाणसक घटकाांची अांशतः घट होते हे दशसणवतात. 
केव, ऱ्हास असा फक्त एकच. तो चेतना क्षीण होण्यात असतो; आणण ्याव,ेी तो जाणवतो ्याचव,ेी तो सुरू 
झालेला असतो. याच कारणाकणरता सामान्यतः दुलस णक्षल्या गेलेल्या ्या एका घटनेचा णवचार मी लाांबणीवर 
टाकला होता, ती म्हणजे प्र्येक कालखांड ्वतःच्या मूलभतू पात,ीची जाणीव वा सांवदेना अनुभवत असतो, 
ही होय. ्यावरून काही शतकाना इतर शतकाांच्या ‘पूणसते’सांबांधी जे जाणवले ्याणवषयी बोलणे भाग पडले. 
उलट ही इतर शतके फार मोठ्या उांचीवरून, फार पूवीच्या उ््वल सुवणसयुगातून आपले पतन झाले असे 
मानीत होती. या णववचेनाचा शवेट करताना एका ्पष्ट गोष्टीची नोंद मी घेतली. ती म्हणजे मागच्या सवस 
का,ापेक्षा आपण रॅेष्ठ आहो ही णवलक्षण धारणा आमच्या युगाचे लक्षण आहे. ्याच्याही वर ताण म्हणजे आमचे 
युग भतूकालीन गोष्टींचा णवचार करण्याचे सोडून देत आहे; कोणतीही अणभजात प्रकवा आदशस युगे ते ओ,खीत 
नाही. ्वतःचेच जीवन नव ेम्हणून समजून पूवीच्या सवस पद्धतीहून आपण रॅेष्ठ आहो आणण कोण्याही प्रकारे 
्याहून आपण कमी नाही असे ते समजते. हा णवचार पक्का ध्यानात घेतल्याणशवाय आमच्या युगाचे आकलन 
होईल की नाही याची मला शांका आहे. कारण तीच नेमकी ्याची णवशषे सम्या आहे. आमच्या युगाला ्वतः 
ऱ्हासमान होत आहोत असे वाटले असते, तर ्याने दुसऱ्या युगाकडे ्वतःपेक्षा रॅेष्ठ म्हणून पाणहले असते. मग 
्याचा अथस ्या युगाची प्रशांसा करणे, ्याचे कौतुक करणे, ्याला पे्ररणा देणाऱ्या त्वाणवषयी पू्य भाव 
बा,गणे असा झाला असता. मग आमच्या युगाला ्पष्ट आणण णनणरृत ध्येये प्राप्त झाली असती आणण ती साध्य 
करण्याला देखील ते असमथस ठरले असते तरी चालले असते. पण स्य केनेम उलट आहे. आम्ही अशा 
का,ात राहात आहोत की, आपली णनमाणक्षमता अचाट वाढली आहे, असा मानवाला णवरॄास वाटत आहे. पण 
काय णनमाण कराव े हे मात्र ्याला समजत नाही. सवस गोष्टींचा ्वामी असूनही तो ्वतःचाच ्वामी नाही. 
्वतःच्या णवपलुतेत तो ्वतःलाच हरवनू बसला आहे. ्याच्यापाशी पूवींपेक्षा अणधक साधने, अणधक ज्ञान, 
अणधक तांत्रणवद्या असूनही मागची सवात वाईट जगे ्या मागाने गेली ्याच मागाने आमचेही पण जग जात आहे 
हेच शवेटी णनष्ट्पन्न होते. आजचे जग नुसते भरकटत चालले आहे. 

 
 म्हणून आधुणनक मानवात सत्ता आणण असुरणक्षतता या दोन्ही जाणीवाांचा णवणचत्र सांगम झाला असून तो 
्याांच्या अांतरा्म्यात पक्का ठसला आहे. १५ व्या लुईच्या अज्ञात दशते राजपालकासांबांधी ‘्याच्यापाशी सवस 
अक्कल होती पण णतचा उपयोग करण्याची अक्कल तेवढी नव्हती,’ असे म्हणत असत; तसेच या मानवाच्या 
बाबतीतही घडत आहे. १९ व्या शतकाची प्रगतीवर ष्ढ रॅद्धा असूनही ्या शतकाला णक्येक गोष्टी शक्य वाटत 
नव्ह्या. आज आम्हाला प्र्येक गोष्ट शक्य वाटते आणण सवात वाईट म्हणजे पुच्छगमन, रानटीपणा, ऱ्हास 
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हीसुद्धा सांभवनीय आहेत अशी आमची भावना झाली आहे. [ऱ्हासाणवषयीच्या आमच्या सगळ्या णनदानाांचा मू, उगम हा आहे. 

आमचा ऱ्हास होत आहे असे नव्हे, तर प्र्येक सांभाव्यता ्वीकारण्याकडे आमची पूवसप्रवृणत्त असल्यामु,े आम्ही ऱ्हासाची सांभाव्यता वग,त नाही.] हे 
लक्षण आपल्यापरीने वाईट ठरणार नाही. ्याचा अथस एवढाच होईल की असुरणक्षतता ही जीवनाच्या सगळ्या 
्वरुपाना अ्यावश्यक असून ती आमच्यापयंत पनुः एकदा येऊन ठेपली आहे; आणण ्या असुरणक्षततेमु,े वाटू 
लागणारी प्रचता उद णवग्न करणारी पण ्याबरोबरच आल्हाददायक असून प्र्येक क्षणी ती जाणवत असते. मात्र 
णतची प्रणचती घेण्यासाठी णतच्या गाभ्यात, थेट णतच्या ्पांदणाऱ्या चैतन्यशक्तीपयंत पोहचून जीवन कसे जगाव ेहे 
माहीत असले पाणहजे. ्याव,ेी एखादी गोष्ट मनात सलत रहाते आणण आपले अांतःकरण सांकोचून धडधडू 
लागते, ्याव,ेी भीतीचे ्पांदन अनुभवण्याचे आम्ही टा,तो. सुरणक्षततेच्या शोधाथस आम्ही धडपडत असतो. 
आमच्या णनयतीचे मूलभतू नाट्य, नेहमीच्या सवयी, रूढी, वायफ, गप्पा अशा हरतऱ्हेच्या भलुभलुावणीत ्या 
नाट्याची जाणीव बुडणवण्याचा आम्ही प्रय्न करीत असतो. यात सवात चाांगली गोष्ट म्हणजे जव,जव, तीन 
शतकानांतर अगदी पणहल्या प्रथमच उद्या काय घडणार आहे हे आम्हाला माहीत नाही याची जाणीव होत आहे 
आणण ्यामु,े आम्ही णदङमढू झालो आहोत. 
 
 जो ्वतःच्या जीवनाणवषयी गांभीर वृत्ती धारण करून ्याबद्दल ्वतःला पूणसपणे जबाबदार धरतो, अशा 
प्र्येक माणसाला एक णवणशष्ट प्रकारची असुरणक्षतता वाटत असते; आणण ्यामु,े तो सदैव सावध रहाण्याची 
खबरदारी घेत असतो. सु्ती टा,ण्यासाठी आणण दक्ष रहाण्यासाठी ्वतःचे बोट ओठावर ठेवण्याची सक्ती 
पहारेकऱ्यावर करणारा हुकूम रोमन सेना णवभागाने काढला होता. या कृतीला ्वतःचे असे मोल आहे. आगामी 
सांकटाच्या गुप्त बीजाांकुराची चाहूल लागावी म्हणनू रात्रीपेक्षाही अणधक शाांतता पा,ण्याचा आदेश ्या हुकुमात 
होता असे णदसते. गेल्या शतकासारख्या ‘पूणस’तेच्या कालखांडाची सुरणक्षतता हा एक ष्ष्टीभ्रमच आहे. या 
ष्ष्टीभ्रमामु,े भणवष्ट्याकडे दुलसक्ष होते. भणवष्ट्याचे सवस णनयांत्रण वैणरॄक यांत्रणेच्या हाती असते. परुोगामी 
उदारमतवाद आणण माक्ससप्रणीत समाजवाद हे असे गहृीत धरतात की सवात अणधक सांभवनीय असा जो 
भणवष्ट्यकाल ते इस्ट्च्छतात, तो ्याांना अवश्यतया प्राप्त होणारच आहे आणण खगोल शास्त्रातील घटनेप्रमाणे हे 
अणनवायसतेने घडून येणार आहे. या कल्पनेने सद सद णववकेबुद्धी झोपी गेल्यामु,े ्यानी इणतहासाचे सुकाण ू
झुगारुन णदले आहे. ्याांचा चप,पणा आणण कायसक्षमता ते गमावनू बसले आहेत. म्हणून जीवनावरची ्याांची 
पकड सुटली आहे. ते पूणसतः बेमुवसतखोर झाले आहेत; णदशाहीन होऊन इत्ततः भरकटत आहेत. पुरोगामी 
माणूस ऐसपैस भणवष्ट्यदशसनाच्या बुरख्याखाली भावी कालाची प्रचता करीत नाही. भणवष्ट्याने ्याच्यासाठी आरृये 
प्रकवा गुणपते राखून ठेवलेली नाहीत. काहीही साहसाचे, काहीही मलूतः नवीन असे भणवष्ट्यात नाही, जग सर, 
मागाने पुढे जाईल, ते आडव,ण घेणार नाही प्रकवा माघारही घेणार नाही अशी ्याला खात्री वाटत असते. 
्यामु,े भणवष्ट्याणवषयीची सारी प्रचता तो बाजूला सारतो आणण णनणरृत अशा वतसमानात ठाम उभा राहतो. उणद्दष्टे, 
आकाांक्षा, ध्येये याांच्याणवना जग आज पोक, भासते यामु,े आम्ही आरृयसचणकत का व्हाव े ? या गोष्टी 
पुरणवण्याची पवा कोणीही केली नाही. मागसदशसन करणाऱ्या अल्पजनाांचे पलायन घडून आल्याचा हा पणरणाम 
आहे. हे अल्पजन नेहमीच जनसमुदायाांच्या बांडाच्या णवरुद्ध णदशलेा आढ,ून येतात. 

 
 या शवेटच्या मुद्याकडे व,ण्याची व,े आता आली आहे. जनसमुदायाांच्या णवजयाने दशसणवलेल्या 
अनुकूल बाजूवर भर णदल्यानांतर आता दुसऱ्या बाजूकडे व,णे उणचत होईल. ही बाजू णकतीतरी अणधक 
धोक्याची आहे. 

✶✶  
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प्रकरण ५ वे 

िंोकसांख्येची वाढ 
 

 हा णनबांध म्हणजे आमच्या का,ाचे, आमच्या प्र्यक्ष अस्ट््त्वाचे णनदान शोधण्याचा एक प्रय्न आहे. 
्याचा साराांश असा साांगता येईल. सांभाव्यताांचा कायसक्रम या ष्ष्टीने आमचे जीवन भव्य आहे, णवपलु आहे; 
इणतहासाला ज्ञात अशा दुसऱ्या सवस जीवनापेक्षा रॅेष्ठ आहे. परांतु ्याची व्याप्ती मोठी असल्यामु,े परांपरागत सारे 
मागस, तत्त्व,े आदशस, ध्येये, याांच्यावरून ते ओसांडून वाहत आहे. पूवीच्या सवस जीवनापेक्षा हे अणधक मोठे जीवन 
आहे. म्हणून ते अणधक प्रश्ना्मक झाले आहे. भतूका,ापासून ्याला कोणतेही मागसदशसन णम,त नाही. [तथाणप 
भतूकालापासून णनणरृतपणे णदशाणनदेशन झाले नाही, तरी ्यापासून णवणशष्ट नकरा्मक बोध णम,णे कसे शक्य असते, हे आम्ही पुढे पाहू. आम्ही काय 

करावयास हवे, हे भतूका, साांगणार नाही. पण आम्ही काय टा,ावे हे मात्र तो साांगेल.] ्वतःच्या णनयतीचा ्याला ्वतःलाच शोध 
घ्यावयाचा आहे. 

 
 आता आमचे णनदान आम्हाला पूणस केले पाणहजे. जीवन म्हणजे जे होणे आम्हाला शक्य असते ते असा 
प्रथमतः ्याचा अथस आहे. ्यानुसार आणण ्याच कारणाकणरता अशा अनेक शक्यतामधून एकाच शक्यतेची 
णनवड होऊन आमचे खास जीवन बनते. आमच्या भोवतालची पणरस्ट््थती, सांभाव्यता या आम्हाला लाभलेल्या 
जीवनाचा भाग असतात. आणण हा भाग आमच्यावर लादला जातो. ्याला आम्ही जग म्हणतो ते हेच होय. 
जीवनाला ्वतःच्या जगाची णनवड करता येत नाही. अपणरवतसनीय आणण णनयत झालेल्या जगात आपण आलो 
आहो असे ्याच्या प्रारांभीच प्र्ययास येते : हेच वतसमान जग. आमचे जीवन घडणवणाऱ्या णनयतीचा जो भाग 
आमच्या वाट्याला येतो, तेच आमचे जग होय. पण ही मूलभतू णनयती म्हणजे यांत्राचा एखादा प्रकार नव्हे. 
बांदुकीतून सुटणारी गो,ी ्याप्रमाणे ठरलेल्या प्रके्षप मागानेच जाते, ्याप्रमाणे जीवनात आम्ही फेकले जात 
नाही. या जगात–सदैव याच इहलोकात, प्र्यक्ष याच जगात–येताना जी णनयती आमच्या वाट्याला येते, ती 
नेमकी याच्या उलट असते. आमच्यावर एकच प्रके्षप मागस लादण्याऐवजी णनयती आमच्यावर अनेक प्रके्षपमागस 
लादत असते आणण पणरणामतः ्यातून णनवड करणे आम्हाला भाग पाडते. आमच्या जीवनाची ही स्ट््थती णकती 
आरृयसकारक आहे बरे ! जगणे म्हणजे आम्हाला णम,ालेले ्वातांत्र्य वापरण्याला, या जगात आम्हाला कोण 
व्हावयाचे आहे याचा णनणसय घेण्याला दैवणनयतीने आम्ही बाांधले गेलो आहोत याची जाणीव होणे होय. णनणसय 
घेण्याच्या णक्रयेत एका क्षणाचीही उसांत आम्हाला नसते. हताश अव्थेत जेव्हा घडेल ते घडो म्हणनू आम्ही 
्वतःला वाऱ्यावर सोडून देतो, तेव्हा देखील णनणसय न घेण्याचाच णनणसय आम्ही घेत असतो. 

 
 म्हणून जीवनात ‘पणरस्ट््थणत णनणसय घेते’ असे म्हणणे खोटे आहे. उलट पणरस्ट््थणत ही शृांगापणत्त असून 
ती सतत नवनव्या ्वरुपात उभी रहात असते आणण ्या स्ट््थतीतच आम्हाला णनणसय घ्याव ेलागतात. प्र्यक्षात 
णनणसय घेतो तो आमचा ्वभावधमसच होय. हे सवस सामुदाणयक जीवनाच्या बाबतीतही णततकेच लाग ू पडते. 
्यातही प्रथम सांभाव्यताांचे णक्षणतज समोर येते आणण सामुदाणयक जीवनाांचे प्र्यक्ष ्वरुप काय असाव े याची 
णनवड करून ्याप्रमाणे णनणसय घेणे या सांबांधीचा णनधार मागावनू येतो. या णनधाराचे मू, समाजाच्या 
्वभावधमात असते; प्रकवा दुसऱ्या शब्दात साांगावयाचे म्हणजे समाजातील प्रभावी व्यक्तींच्या ्वभावधमात 
असते. आजच्या का,ात समुदाय-मानवच वचस्व गाजणवतो आणण णनणसयही तोच घेतो. सावसणत्रक 
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मताणधकाराच्या, लोकशाहीच्या का,ात हे असेच घडते असे म्हणून भागणार नाही. सावसणत्रक मताणधकारात  
णनणसय घेणारे जनसमुदाय नसतात. या प्रकवा ्या अल्पजनाांनी घेतलेल्या णनणसयाला पाप्रठबा देणे, ही ्याांची 
भणूमका असते. अल्पजनच ्याांचे ‘कायसक्रम’–वा! काय नामी शब्द–माांडीत असतात. खरोखरीच असे कायसक्रम 
सामुदाणयक जीवनाचे कायसक्रम असतात. ्यात णनणसयाची णदशा ्वीकारण्याचे आवाहन तेवढे जनसमुदायाना 
केलेले असते. 

 
 आज याहून काहीतरी फार वगे,े घडू लागले आहे. ्या देशात जनसमुदायाच्या णवजयाने सवात 
अणधक आघाडी मारली आहे–हे देश भमूध्यसागरी आहेत–्याांच्या सावसजणनक जीवनाचे णनरीक्षण केले, म्हणजे 
राजकीय ष्ष्ट्ट्या ते रोजच्या-रोज जीवन जगत आहेत. हे पाहून आम्ही आरृयसचणकत होतो. घटना असाधारण 
णवलक्षण आहे. सावसजणनक अणधसत्ता जनसमुदायाांच्या प्रणतणनधींच्या हाती असते. हे प्रणतणनधी इतके 
सामर्थयसशाली आसतात की, ्याांनी सग,ा णवरोध णनपटून काढला आहे. इतकी णनरांकुश सत्ता ्याांच्या हाती 
आली आहे की, इणतहासात ्याांच्याइतकी सवससत्ताधारी शासनाची उदाहरणे सापडणे कठीण आहे; आणण 
तरीही सावसजणनक अणधसत्ता–म्हणजे शासन–हातातोंडाची गाठ पडण्यापुरतीच अस्ट््त्वात असते. ती ्वतः 
होऊन भणवष्ट्याची ्पष्ट उकल करू शकत नाही, भणवष्ट्याबद्दल ्पष्ट घोषणा करीत नाही. ्याच्या णवकासाची वा 
उ्क्राांतीची कल्पना करता येईल अशा कोण्याही गोष्टीचा आरांभ करण्याला ती पुढे सरसावत नाही. थोडक्यात 
ती कोण्याही जोमदार कायसक्रमाणशवाय, अस्ट््त्वाची कोणतीही योजना आखल्याणशवाय जगत असते. आपण 
कोठे जात आहोत हे णतला माहीत नसते. कारण काटेकोरपणे साांगावयाचे म्हणजे णतच्यापुढे णनणरृत मागस 
नसतो. पूवसणनयोणजत गणतमागस नसतो. जेव्हा अशी सावसजणनक सत्ता ्वतःचे समथसन करण्याचा प्रय्न करते, 
तेव्हा ्यात भणवष्ट्याची दखल नसते, उलट ती ्वतःला वतसमानात कोंडून घेते आणण कमालीच्या प्रामाणणकपणे 
उद गारते : ‘माझ्या शासनाचे असाधारण ्वरुप हे पणरस्ट््थतीने लादले आहे’. म्हणून ्याच्या हालचाली 
ता्पुर्या अडचणी टा,ण्यापरु्याच असतात. हालचाली अडचणी सोडणवण्यासाठी नसतात, तर कोणतेही 
मागस वापरून कसेबसे ता्पुरते ्या अडचणीतून णनसटण्यासाठीच असतात. मग तसे करताना पुढच्या 
का,ासाठी अणधक मोठ्या अडचणींचे ढीग साचले तरी ्याची ्याला पवा नसते. जनसमुदाय ्याव,ेी 
प्र्यक्षपणे सावसजणनक सत्ता चालणवतात, ्याव,ेी णतचे ्वरुप सवसशणक्तमान पण अल्पायुषी असेच असते. 
समुदाय–मानव तोच की, ्याच्या जीवनात उणद्दष्टाचा अभाव असतो, जो नुसता प्रवाहाबरोबर भरकटत जातो. 
पणरणामतः ्याच्या अांगी क्षमता आणण साम र्थयस अचाट असूनही ्याच्या हातून कशाचीही उभारणी होत नाही. 
आजच्या का,ी णनणसय घेणारा मानवाचा नमुना तो हाच. येथे ्याच्या ्वभावाचे णवश् लेषण करणे उणचत होईल. 

 
 या णनबांधाच्या प्रारांभाकडे व,ून आम्ही ्वतःलाच जेव्हा अशा प्रश्न करतो की : ‘इणतहासाचा रांगमांच 
तुडुांब भरुन टाकणारे हे सग,े समुदाय आले तरी कोठून?’ तेव्हा या णवश् लेषणाची णकिी हाती लागते. काही 
वषापूवी वनेेर सोम्बाटस या प्रख्यात अथसशास्त्रज्ञाने एका अगदी साध्या गोष्टीवर भर णदला होता. चालू घडामोडीचे 
प्रचतन करणाऱ्या प्र्येक माणसाच्या मनात ती साधी गोष्ट कशी येत नाही याचे मला आरृयस वाटते. ही अगदी 
साधी गोष्टच आजच्या युरोपसांबांधी आमची ष्णष्ट णनव,ण्याला परेुशी आहे. अथवा ती पुरेशी नसेल, तर णनदान 
प्रकाशाचा मागस तरी दाखवील. ती गोष्ट म्हणजे : ६ व्या शतकात युरोपीय इणतहासाचा आरांभ झाल्यापासून इ. 
स. १८०० पयंत म्हणजे बारा शतकाांच्या अवधीत युरोपाने एकूण १८ कोटी लोकसांख्येची मयांदा काही गाठली 
नव्हती. पण इ. स. १८०० ते १९१४ पयंत एका शतकापेक्षा थोड्या अणधक का,ात युरोपची लोकसांख्या १८ 
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कोटीवरुन ४६ कोटीपयंत वाढली. आकड्यातील या फरकामु,े गेल्या शतकाच्या बहुप्रसव गुणाबद्दल शांकेला 
जागा रहात नाही असे मी धरून चालतो. तीन णपढ्यात मानव जातीचा एक प्रचांड समुदाय ्या शतकाने णनमाण 
केला. हा समुदाय इणतहासाच्या के्षत्रावर एखाद्या लोंढ्यासारखा धडकला आणण महापूर आला. मी पुनः साांगतो 
की ही गोष्ट जनसमुदायाच्या णवजयाचा आणण ्यात जे काांही गर्थभत, घोणषत आहे, ्या सवांचा आम्हाला प्र्यय 
आणून द्यायला पुरेशी आहे. णशवाय जीवनाची पात,ी चढली हे मी पूवी दशसणवले आहेच. ्यात या गोष्टीची 
सवात ठ,कपणे भर घातली पाणहजे. 

 
 पण ्याबरोबरच जेव्हा आम्ही युनायटेट ्टेटस ऑफ अमेणरका यासारख्या नव्या देशाच्या वाढीवर भर 
देतो, तेव्हा आम्ही ्याांची जी प्रशांसा करतो ती णकती णबनबुडाची आहे हे णसद्ध होते. एका शतकात १० कोटींच्या 
घरात गेलेली अमेणरकेची वाढ आम्हाला चणकत करते; पण ्यापेक्षाही युरोपही उफा,णारी प्रसवशक्ती हीच 
खरोखर चणकत करणारी बाब आहे. युरोपचे अमेणरकाकरण झाल्याची फसवी कल्पना बदलली पाणहजे याचे हे 
आणखी एक कारण आहे. लोकसांख्येतील शीघ्र वाढ हे अमेणरकेचे  वैणशष्ट्ट्य खास णतचेच आहे असे नाही. गेल्या 
शतकात अमेणरकेपेक्षा युरोपची वाढ णकतीतरी अणधक झाली आहे. युरोपला जे उधाण आले, ्यातूनच अमेणरका 
तयार झाली. परांतु वनेेर सोंबाटसने खात्री करून घेतलेल्या या गोष्टीची सवाना णजतकी माणहती असावयास 
पाणहजे णततकी ती नाही. तरीपण युरोपची लोकसांख्या खूपच वाढली आहे ही कल्पना गोंध,ात टाकणारी 
असून ती इतकी सवसदूर पसरली आहे की, णतच्यावर अणधक भर देणे अनावश्यक आहे. म्हणून वर णदलेल्या 
आकड्यानुसार लोकसांख्येची वाढ झाल्याबद्दल मला णवशषे काही वाटत नाही; पण पूवीच्या आकड्याशी तुलना 
करता या वाढीची शीघ्र गती ठ,कपणे नजरेत भरणारी असून चक्रावणारी आहे. येथे हाच मुद्दा मह्वाचा आहे. 
कारण या शीघ्रगतीचा अथस असा की ऐणतहाणसक रांगभमूीवर मानवी प्राण्याांचे थवचे्या थव ेइतक्या वगेाने येऊन 
थडकत आहेत की पारांपणरक सां्कृती ्याांच्या ग,ी उतरणवणे कठीण झाले आहे. आजच्या सवससामान्य युरोपीय 
मानवाचा आ्मा हा गेल्या शतकातील मानवाांच्या आ्म्यापेक्षा अणधक णनकोप आणण अणधक जोमदार आहे. हे 
खरे असले, तरी णततकाच तो णकतीतरी अणधक साधाही आहे. म्हणून कधी कधी तो अणत प्राचीन सां्कृतीत 
अक्मात उदयाला आलेला आणदमानव आहे असा भास होतो. जी णवद्यालये १९व्या शतकात मोठ्या 
अणभमानाचे ्थान होती, ती आज जनसमुदायाना आधुणनक जीवनाच्या तांत्राणवषयी ओझरती माणहती देण्यापेक्षा 
अणधक काही करू शकत नाहीत. ्याांना चाांगले णशक्षण देणे अशक्य होत असल्याचे आढ,ून येते. जीवनाचे 
अणधक प्रगल्भ ्वरूप, जगण्याची साधने ्याना देण्यात आली आहेत; पण ्याांच्या महान ऐणतहाणसक कतसव्याची 
जाणीव ्याना देण्यात आली नाही. आधुणनक साधनाांची शक् ती आणण ्याांच्याबद्दलचा अणभमान ही ्याांच्यात 
घाईघाईने प्रबबणवण्यात आली आहेत. पण ्या साधनाांची चेतना मात्र ्याांच्यामध्ये णभनली नाही. म्हणून ्या 
चेतनेशी आपले काही कतसव्य आहे असे ्याना वाटत नाही. नव्या णपढ्या जगाचे आणधप्य हाती घेण्याकणरता 
णसद्ध होत आहेत. जणुकाही जग म्हणजे एक ्वगसच आहे, जणुकाही ्यात पूवीच्या पावलाांचा कोणताही 
मागमूस नाही आणण पारांपणरक व अणतशय गुांतागुांतीचे प्रश्नही नाहीत. 

 
 इणतहासाच्या के्षत्रावर मोठमोठे जनसमुदाय मोकाट सोडण्याचा मान आणण जबाबदारी गेल्या 
शतकाच्या वाट्याला येते. ही घटना लक्षात घेतली म्हणजे समष्ष्टीने ्या शतकाबद्दल णनणसय घेण्याचा सवात 
योग्य ष्णष्टकोण प्राप्त होतो. ्याअथी ्या शतकाच्या हवामानात मानवी फलाांचे इतके मोठे पीक आले, ्याअथी 
्या शतकात काहीतरी असाधारण, अतुलनीय असले पाणहजे. पण या प्रचांड घटनेची जाणीव होऊन ती पचनी 
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पाडण्याचा प्रय्न झाल्याचा पुरावा दशसणवता येत नसेल, तर भतूकालीन युगाना ्फूती देणारी त्व े अणधक 
चाांगली म्हणून पसांत करणे उथ,पणाचे आणण हा्या्पद ठरेल. सग,ा इणतहास एक णवराट प्रयोग शा,ा 
म्हणून समोर उभा राहतो. या प्रयोग शा,ेत ‘मानव’रूपी वन्पतीसाठी अ्यांत अनुकूल असे सावसजणनक 
जीवनाचे एक सूत्र शोधण्याचे शक्य ते सवस प्रयोग करण्यात आले आहेत. शक्य ते सवस ्पष्टीकरण करण्याच्या 
पलीकडे जाऊन आमच्यासमोर उभी राहते ती गोष्ट ही की, मानव जातीच्या बीजावर उदार लोकशाही आणण 
ताांणत्रक ज्ञान या दोन तत्त्वाांचे सां्कार झाले असल्यामु,े युरोपातील मानवजात एका शतकात णतपटीने वाढली 
आहे. 

 
 आम्ही आमची बदु्धी योग्यपणे चालवली, तर या प्रचांड घटनेवरून पुढील णनष्ट्कषस णनघतात : एक 
म्हणजे, ताांणत्रक ज्ञानावर आधारलेली लोकशाही ही आतापयंत ज्ञात असलेल्या सावसजणनक जीवनाचा सवोच्च 
नमुना आहे. दुसरे, हा नमुना कल्पनीय असा सवोत्तम नसेल, पण ्याच्याहीपेक्षा रॅेष्ठ म्हणून ्या नमुन्याची 
आम्ही कल्पना करू, ्यात या दोनही त्वाांचे सार जतन झाले पाणहजे; आणण णतसरे, १९ व्या शतकापेक्षा 
जीवनाच्या कोण्याही कणनष्ठ ्वरुपाकडे परत मागे जाणे हे आ्मघातकीपणाचे आहे. 

 
 वरील गोष्ट अगदी ्पष्टपणे समजून घेऊन हे णनष्ट्कषस एकदा मान्य केले, म्हणजे मग आम्हाला १९ व्या 
शतकाणवरुद्ध बांड करून उठणे भाग आहे. ्या शतकात काहीतरी असाधारण आणण अतुलनीय होते, हे जसे 
्पष्ट आहे, तसेच ्यात काही मूलतः दुगुसण, काही रचना्मक दोष असले पाणहजेत, हेही णततकेच ्पष्ट आहे. 
कारण ्याने मानवाांची एक जात–बांड करणारा समुदाय मानव–जन्माला घातली, आणण हेच मानव आपल्या 
अस्ट््त्वला कारणीभतू झालेल्या तत्त्वानाच शीघ्रगतीने धोक्यात आणीत आहेत. युरोपवर या मानवी नमुन्याचे 
आणधप्य यापुढेही असेच राणहले, तर आमच्या या खांडाला रानटी अव्थेत मागे जाण्याला तीस वषहेी 
लागणार नाहीत. णक्येक व्यापारी गुणपते अनेकदा णजतक्या सहजासहजी लुप्त होतात, णततक्याच सहजतेने 
वैधाणनक आणण औद्योणगक तांते्रणह लोप पावतील. [हेरमान वेलाय हा आजच्या रॅेष्ठ वा्तवशास्त्रज्ञापकैी एक आहे. तो आयन््टायनचा 
सहकारी असून ्याचे कायस पुढे चालणवणारा आहे. ्याला असे म्हणण्याची सवय आहे की, दहा प्रकवा बारा णवणशष्ट व्यणक्त जर अक्मात मृ्युमुखी 
पडल्या, तर मानवजातीला आजच्या वा्तवशास्त्रीय आरृयाना कायमचे मुकावे लागेल, हे जव,जव, णनणरृत समजावे. मनाचे इांणिय वा्तवशास्त्रीय 
उपपत्तीच्या गहन जणटलतेला जु,वनू घेण्याला णक्येक शतकाांच्या पूवस तयारींची गरज लागली आहे. कोण्याही अक्मात घटनेमु,े भावी ताांणत्रक 

णवकासाला पायाभतू असणाऱ्या प्रचांड मानवी सांभाव्यता पूणसपणे नष्ट होण्याचा सांभव आहे.] सगळ्या जीवनाचा सांकोच होईल. 
सांभाव्यताांच्या णवपलुतेचे रुपाांतर प्र्यक्ष टांचाईत, केणवलवाण्या दौबसल्यात, खऱ्या ऱ्हासात होईल. कारण झुांडीचे 
बांड आणण राथेनो ्याला ‘रानटी लोकाांचा सवस आघाड्यावर हिा’ म्हणतो ती एकच गोष्ट आहे. म्हणनू या 
समुदाय–मानवाला, ्याच्या सवात चाांगल्या आणण सवात वाईट गोष्टींच्या सामर्थयासह पूणसपणे समजून घेणे 
फार मह्वाचे आहे. 

 
 

✶✶ 
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प्रकरण ६ वे 

जिसम दायमािवाचे हवच्छेदि 
 

 राजकीय आणण णबगर राजकीय या दोन्ही सावसजणनक जीवनावर वचस्व गाजणवणारा हा समुदायमानव 
आहे तरी कसा?  तो तसा का आहे? म्हणजेच तो कसा णनमाण झाला? 

 
 या दोन्ही प्रश्नाांचे उत्तर एकत्रच देणे उणचत होईल. कारण तीं एकमेकावर प्रकाश टाकतात. युरोपच्या 
जीवनात आज पुढाकार घेण्याला धडपडणारा मानव हा १९ व्या शतकाचे मागसदशसन करणाऱ्या मानवाहून फार 
वगे,ा आहे. पण ्याची णनर्थमती आणण पूवसतयारी १९ व्या शतकात झाली. १८२०, १८५० व १८८० या वषातील 
कोणताही तिख बदु्धीचा माणूस साध्या तकाने सध्याच्या ऐणतहाणसक स्ट््थतीचे गाांभीयस आगाऊ ओ,खू शकला 
असता आणण खरोखरच १०० वषापूवी ्याचे भाणकत करता आले नसते, असे नव ेआता काहीच घडत नाही. 
हेगेलने िष्टपेणाचा आव आणून म्हटले की, ‘जनसमुदाय आगेकूच करीत आहे.’ कोंतने घोणषत केले की, 
‘कोणतातरी एक नवा आध्यास्ट््मक प्रभाव नसेल, तर आमच्या क्राांणतकारक युगावर घोर आपत्ती ओढवले.’ 
एांगाडाइनच्या कड्यावरून णन्शनेे आरो,ी ठोकली की, ‘शून्यवादाच्या भरतीची लाट उस,ताना मला णदसते 
आहे.’ इणतहासाचे भाणकत वतसणवता येत नाही, हे म्हणणे णमर्थया आहे. अशी भाणकते असांख्य व,ेा वतसणवण्यात 
आली आहेत. भणवष्ट्याचे भाणकत वतसणवण्याचा मागस जर मोक,ा होणार नसेल, तर वतसमानाचे भाकीत खरे ठरत 
आहे हे समजणारही नाही. इणतहासकार हा उलट्या बाजूने िष्टा असतो या कल्पनेत सगळ्या इणतहासाच्या 
तत्त्वज्ञानाचे सार येते. हे खरे आहे की, भणवष्ट्याचा सवससाधारण आराखडा पूवससूणचत करणे एवढेच केव, शक्य 
असते. पण भतू अगर वतसमानाणवषयी आम्हाला जे खरोखरीच समजते ते सवस एवढेच होय. ्यानुसार तुमच्या 
युगाचे योग्य दशसन घडाव ेअसे वाटत असेल तर ्याच्याकडे फार दुरून पहाव.े णकती दूर अांतरावरुन? याचे 
उत्तर सोपे आहे णवलओपात्राचे नाक णदसणार नाही इतक्या दुरून! 

 
 एकोणीसाव्या शतकात प्रचांड सांख्येने ्या मानवाची णनर्थमणत सतत वाढ्या रॅेणीने होत होती, ्याला 
जीवनाचे ्वरुप कसे णदसले? आरांभी ्याचे ्वरुप सावसणत्रक भौणतक ्वा्र्थयाचे होते. ्वतःचे आर्थथक प्रश्न 
अणधक सुकरतेने सोडणवण्याला सामान्य मानव इतका समथस कधीही बनला नव्हता. मोठमोठ्या सांपत्तीची 
प्रमाणशीर घट होत होती आणण वैयणक्तक कामगाराांचे जीवन अणधक णबकट होत होते, ्याव,ेी  मध्यम वगाना 
आपले आर्थथक णक्षणतज प्रणतणदनी णव्तारत असल्याचे आढ,ून येत होते.  या वगांच्या जीवनमानात दररोज 
एकेका नव्या चैनीची भर पडत होती. प्र्यही ्याांचे ्थान अणधक सुरणक्षत होत होते आणण दुसऱ्याच्या इच्छेच्या 
तांत्राने ्याला चालाव ेलागत नव्हते. पूवी जी दैवाची देणगी, णनयतीणवषयी वाटणारी ्फूर्थतप्रद कृतज्ञता गणली 
गेली असती, णतचेच आता हक्कात रुपाांतर झाले होते. या हक्काणवषयी कृतज्ञ रहाण्याचा प्रश्न नव्हता, तर तो 
आग्रहाने प्राप्त करुन घेण्याचा होता. 

 
 इ. स. १९०० नांतर याप्रमाणे कामगाराचे जीवन णव्तारण्याला आणण ्याबद्दल हमी णम,ण्याला आरांभ 
होतो. तथाणप ्याला आपले उणद्दष्ट साध्य करण्यासाठी झगडाव े लागते. समाज आणण रा्यसा्ं था ही आज 
अद भतु सांघटनेची रुपे णदसतात, ्याांचे फायदे मध्यमवगाला जसे दक्षतेने णम,त होते, तसे आपल्याला णम,त 
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नाहीत हे कामगाराांना आढ,ून येते. आर्थथक ्वा्र्थय आणण सुरणक्षतता याांच्या जोडीला सुखसोयी आणण 
सावसजणनक सुव्यव्था या व्तुस्ट््थतीची भर पडते. जीवनाची गाडी सुर,ीत रु,ावरून चालत असते आणण 
मध्ये घातपाताची प्रकवा धोक्याची कोणतीही आपत्ती कोस,ण्याचा सांभव नसतो. अशा प्रकारच्या मोकळ्या 
आणण अणनबधं, अशा आ्म्याच्या अांतरांगात अस्ट््त्वाची जी कल्पना प्रबबणवली जाणे अवश्य होते, ती आमच्या या 
पुरातन देशाच्या णवनोदी आणण मार्थमक वाक्यात व्यक्त करता येईल. ‘का्ताइल णवशाल आहे.’ म्हणजेच नव्या 
मानवासमोर जे जीवन उभे राणहले, ते ्याच्या सवस प्राथणमक आणण णनणायक ्वरुपात णनबधंापासून मुक्त होते. 
भतूकाली सामान्य माणसाांत अशा ्वतांत्र अस्ट््त्वाचा पूणसतः अभाव होता, हे लक्षात घेतले म्हणजे ही 
व्तुस्ट््थती आणण णतचे मह्व ही ता्का, पटू लागतात. उलटपक्षी, ्याना जीवन म्हणजे आर्थथक आणण 
शारीणरक या दोन्ही ष्ष्टींनी भारभतू णनयती वाटत होती. ्याांच्या लेखी जन्मापासून जीवनाचा अथस अडथळ्याांची 
रास असा असून ते अडथ,े सोसणे ्याना भाग होते आणण ्या अडथळ्याांशी जु,वनू घेणे आणण उरल्यासुरल्या 
सांकुणचत जागेत प्रपांच करणे हाच सुटकेचा मागस होता. 

 
 पण जेव्हा आम्ही भौणतक स्ट््थतीकडून राजकीय आणण नैणतक स्ट््थतीकडे व,तो तेव्हा या दोन 
स्ट््थतीतील णवरोध अणधक ्पष्ट होतो. १९ व्या शतकाच्या उत्तराधापासून पुढे सवससामान्य मानवाला ्याांच्या 
मागात सामाणजक अडथ,े उभे राणहल्याचे आढ,ून येत नाही. म्हणजेच सावसजणनक जीवनाच्या बाबतीत 
जन्मतःच अडथ,े प्रकवा मयादा ्वतःसमोर उभ्या राणहल्याचे ्याच्या अनुभवास येत नाही. ्याच्या अस्ट््त्वाला 
मयादा घालणारे काहीही नसते. येथेही पुन्हा ‘का्ताईल णवशाल आहे’, येथे ‘दौलती’ नाहीत, की ‘जाती’ 
नाहीत, राजकीय णवशषेाणधकारही नाहीत. कायदा सवांना समान लेखतो हे सामान्य माणूस णशकतो. 

 
 इणतहासाच्या मागसक्रमणात मानव आज जसा चतैन्ययुक्त पणरसरात ्थानापन्न झाला आहे, तसा पूवी 
कधीही झाला नव्हता. या पणरसराशी वर उिेणखलेल्या पणरस्ट््थतीतून णनमाण झालेल्या पणरसराचे दूरान्वयानेही 
साम्य नाही. खरोखरीच आमच्या समोर १९ व्या शतकाने मानवी णनयतीमध्ये रूजणवलेले नव ेमूलगामी बदल 
उभे आहेत. मानवी अस्ट््त्वासाठी एका नव्या रांगमांचाची उभारणी झाली आहे. हा रांगमांच भौणतक आणण 
सामाणजक अशा दोन्ही बाजूनी नवा आहे. तीन त्वानी हे नव े जग शक्य कोटीत आणले आहे. उदार 
लोकशाही, वैज्ञाणनक प्रयोग आणण उद्यमवाद. यातील शवेटच्या दोहोंचे सार एका शब्दात साांगता येई : 
तांत्रवाद. यापैकी एकाही त्वाचा शोध १९ व्या शतकात लागला नाही. आधीच्या दोन शतकातूनच ती त्व े
चालत आली आहेत. १९ व्या शतकाची थोरवी ्याांचा शोध लावण्यात नसून ती बद्धमलू करण्यात आहे, हे तर्थय 
कोणालाही उमगले नाही. पण अमूतस ्वरुपात ते उमगणे पुरेसे नाही. ्याचे पणरणाम अट, असतात याची 
प्र्यक्ष जाणीव होणे अवश्य आहे. 

 
 १९ व े शतक हे मूलतः क्राांणतकारी होते. ्या शतकाची ही क्राांणतकारक बाजू ्याने उभ्या केलेल्या 
अडथळ्याांच्या देखाव्यात शोधता येणार नाही. हे अडथ,े केव, आनुषांणगक बाबी आहेत. ती शोधावयाची 
झाल्यास णतने सवस सामान्य मानवाला–या महान सामाणजक समूहाला–तो पूवी ्या पणरस्ट््थतीने सदैव घेरला 
जात असे ्याच्या णवरुद्ध पणरस्ट््थतीत ठेवले आहे, या गोष्टीत शोधली पाणहजे. णतने ्याच्या सावसजणनक 
जीवनात उलथापालथ घडवनू आणली. क्राांती म्हणजे पूवी अस्ट््त्वात असलेल्या व्यव्थेणवरुद्ध बांड नव्हे, इतर 
पारांपणरक व्यव्थेणवरुद्ध नवी व्यव्था प्र्थाणपत करणे होय. म्हणनू सावसजणनक जीवनावर झालेल्या 
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पणरणामाांच्या ष्ष्टीने पूवीच्या इतर सवस मानवाहून १९ व्या शतकाने जन्माला घातलेला मानव णनरा,ा आहे असे 
म्हणण्यात अणतशयोक्ती नाही. १८ व्या शतकातील मानव हा अथात १७ व्या शतकातील मानवाहून णभन्न आहे 
आणण १७ व्या शतकातील मानव  हा आपल्या परीने १६ व्या शतकातील आपल्या बाांधवाहून णनरा,ा आहे. परांतु 
या नव्या मानवासमोर ्याांना उभे केले, म्हणजे मह्वाच्या बाबतीत ते सवस पर्पराशी सबांणधत, पर्परासारखे 
आणण एकमेकाशी तांतोतांत जु,णारे वाटतात. पूवीच्या सवस कालखांडातील ‘सामान्य’ मानवाला ‘जीवनाचा’ अथस 
प्राधान्येकरून मयादा, बांधन, परावलांबन, एका शब्दात दडपण असा वाटे. हव ेतर ्याला जुलुम म्हणा. मात्र हे 
केव, कायदेशीर प्रकवा सामाणजक अथाने नव्हे, तर व्यापक अथाने सुद्धा समजून घेतले पाणहजे. पण या व्यापक 
सांदभाची उणीव शांभर वषापूवी कधीही भासत नव्हती. ्यानांतर वैज्ञाणनक तांत्राची, भौणतकीय आणण शासकीय 
तांत्राची जव, जव, अमयाद वाढ होत आहे. पूवी जग हे रॅीमांत आणण सामर्थयसवान लोकाांनासुद्धा दाणरद्र्य, 
अडचणी आणण सांकटे याांचे णनधान वाटत होते. [एखादी व्यक्ती आपल्या सोब्याांच्या मानाने णकतीही रॅीमांत असली, तरी त्कालीन 
जग हे सामान्याने दणरिी असल्यामु,े ्या रॅीमांतीच्या योगाने ्याला प्राप्त होणाऱ्या सुखसोयींचे आणण व्तूांचे क्षेत्र फारच मयाणदत असे. आजच्या सरासरी 
मानवाचे जीवन अन्य युगाांच्या सवात सामर्थयसशाली माणसाांच्या जीवनापेक्षा अणधक सुकर, अणधक सोयी्कर आणण अणधक सुरणक्षत आहे. जग जर अणधक 
रॅीमांत असते आणण ्याने ्याला प्रचांड र्ते, आगगाड्या, तारायांते्र, आहारगहेृ, वैयणक्तक सुरणक्षता आणण व्याधीपणरहारक औषधे पुरणवली असती तर 
इतराांपेक्षा आपण कमी रॅीमांत आहो म्हणून ्याला असा काय मोठासा फरक जाणवला असता?]  

 
 या नव्या मानवाच्या भोवतालच्या जगात ्याच्या जन्मापासूनच ्याला कोण्याही प्रकारे मयादा घालून 
घेण्याची सक्ती नसते. ्याच्या णवरूद्ध कोणताही नकाराणधकार प्र्थाणपत होत नाही. उलट या जगामु,े ्याची 
भकू उद्दीणपत होते. त्वतः ही भकू अमयादपणे वाढू शकते. ्यामु,े १९व्या शतकाच्या आणण २० व्या शतकाच्या 
आरांभीचे जग प्र्यक्षात पणरपूणस आणण समग्र आहे. इतकेच नव्हे, तर उद्याचे जग याहूनही अणधक सांपन्न, अणधक 
प्रश्त, अणधक पणरपूणस होईल असे मौणलक आरॄासन ्यात रहाणाऱ्या लोकाना ते देते, ही अ्यांत मह्वाची 
गोष्ट ्यातून णनष्ट्पन्न होते. जणु काही ्याच्या वाढीची शक्ती उ््फूतस आणण अक्षय होती. आज या ष्ढ णवरॄासाला 
तडा पडण्याची णचन्हे णदसत असूनसुद्धा पाच वषाच्या अवधीत आजच्यापेक्षा मोटारगाड्या अणधक सुखावह 
आणण अणधक ्व्त होतील याबद्दल शांका घेणारी माणसे अगदी णवर,ा सापडतील. सूयस सका,ी उगवले यावर 
्याांचा णजतका णवरॄास असतो, णततकाच यावरही असतो. ही उपमा तांतोतांत लागू पडते. कारण खरोखरीच 
सामान्य मानव तांत्रष्ष्ट्ट्या आणण सामाणजकष्ष्ट्ट्या इतक्या उ्कृष्ट जगात स्ट््थर असल्यामु,े हे जग णनसगाने 
णनमाण केले आहे अशी ्याची रॅद्धा असते. या जगाच्या णनर्थमतीला गुणसांपन्न व्यक्तींचे वैयणक्तक पणररॅम 
कारणीभतू असतात हे गृहीत धरले पाणहजे, हा णवचारही ्याच्या मन ला णशवत नाही. या सवस सुखसोयीही 
णवणशष्ट दुमी, मानवी गुणाांच्या आधारावर उभ्या असतात आणण या गुणात थोडीशी जरी कमतरता झाली तरी 
्यामु,े हे सग,े भव्य मांणदर कोस,ून पडेल ही कल्पनाही तो करू शकत नाही. 

 
 येथे आजच्या समुदायमानवाणवषयीच्या आमच्या मानसशास्त्रीय तक््यात पुढील दोन मूलभतू 
गुणणवशषेाांची नोंद घेतली पाणहजे. एक, ्याच्या प्राणभतू कामनाांची आणण म्हणूनच ्याच्या व्यणक्त्वाची मोक,ी 
वाढ; आणण दुसरा, ्याच्या जीवनाचे ्वा्र्थय णम,वनू देणाऱ्या सवस गोष्टीणवषयीची ्याची मलूभतू अकृतज्ञता. हे 
दोन्ही गुणणवशषे णम,ून णबघडलेल्या मुलाचे सुप्रणसद्ध मानसाशास्त्र बनते. खरोखरीच आजच्या झुांडीच्या 
आ्म्याचे णनरीक्षण करण्याची ‘ष्ष्टी’ म्हणून या मानसशास्त्राचा उपयोग करणे चकुीचे होणार नाही. सामान्य 
जनता प्रश्त आणण उदार भतूकालाची–ध्येये आणण कृणत या दोन्ही ष्ष्टीनी ्या भतूकालाची वारसदार असून 
ती भोवतालच्या जगाने णबघडून टाकली आहे. णबघडणे याचा अथस लहरीपणाला आ,ा न घालणे आणण प्र्येक 
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गोष्ट करण्याला आपल्याला मुभा असून आपल्यावर कोणतीही बांधने नाहीत अशी समजून करून घेणे हा होय. 
अशा स्ट््थतीत सापडलेल्या लहान मुलाला ्वतःच्या मयादाांची जाणीव नसते. सग,े बाह्य णनबधं, दुसऱ्या 
गोष्टीशी होणारे सग,े सांघषस नाहीसे झाल्या कारणाने आपल्या एकट्याचेच तेवढे अस्ट््त्व आहे असा प्र्यक्षात 
्याला णवरॄास वाटू लागतो आणण दुसऱ्याांचा णवचार न करण्याची आणण णवशषेतः ्याना ्वतःपेक्षा कणनष्ठ 
मानण्याची सवय ्याला जडते. दुसऱ्याच्या रॅेष्ठ्वाची जाणीव ्याच्या मनावर प्रबबवण्याचा एक मागस म्हणजे 
्याच्यापेक्षा कोणीतरी बलवान माणसाने ्याच्या कोण्यातरी इच्छेचा ्याग करायला, ्वतःवर णनबंध घालून 
घेण्याला, ्वतःवर णनयांत्रण ठेवण्याला ्याला भाग पाडले पाणहजे. तेव्हाच तो “माझी मयादा येथे सांपते आणण 
येथूनच माझ्यापेक्षा अणधक बलवान अशा दुसऱ्या माणसाची मयादा सुरू होते; जगात उघडपणे दोन प्रकारचे 
लोक आहेत : मी ्वतः आणण माझ्यापेक्षा रॅेष्ठ दुसरा.” ही मूलभतू णश्त तो णशकेल. भतूकालातील सामान्य 
मानव सभोवारच्या जगाकडून हे मू,चे शहाणपण प्र्यही णशकत होता. कारण ्या जगाची सांघटना इतक्या 
धोपट रीतीने झाली होती की, ्यावर वारांवार महान आपणत्त कोस,त आणण ्यात णनणरृत, णवपुल, णटकाऊ 
असे काहीही नसे. पण या नव्या जनसमुदायाना सांभाव्यतानी भरलेले ष्श्य समोर णदसत असते. णशवाय हे ष्श्य 
अगदी सुरणक्षत असते आणण ्याप्रमाणे आम्ही आमच्या खाांद्यावर उचलून न धरताही सूयस वर आकाशात 
णदसतो, ्याप्रमाणे कोण्याही पूवसप्रय्नाणशवाय या जनसमुदायाना प्र्येक गोष्ट हाताशी तयार णम,ते. कोणाही 
मानवप्राण्याला रॄासोच्छवास करण्यासाठी दुसऱ्याचे ऋणी व्हाव े लागत नाही. कारण ्याच्यासाठी दुसऱ्या 
कोणी हवा णनर्थमलेली नसते. ‘जे जे आहे’ ्या सवांची ती गो,ा बेरीज असते. ती ‘नैसर्थगक आहे’ असे आम्ही 
म्हणतो, कारण ती कधीही उणी पडत नाही. हे णबघडलेले जनसमुदाय इतके णनबुसद्ध असतात की, हवपे्रमाणे 
्याांच्या ्वाधीन असलेल्या भौणतक आणण सामाणजक सांघटनेचा उगमही तसाच होतो अशी ्याांची समजूत 
असते. कारण सकृद्दशसनी ती कधीही ्याना उणी पडत नाही आणण णनसगसतःच ती जव,जव, पणरपूणस असते. 

 
 म्हणून माझे प्रमेय असे : १९ व्या शतकाने ्या पणरपूणसतेने जीवनाच्या काही णवणशष्ट पद्धती सांघणटत 
केल्या आणण ्यायोगे जनसमुदायाचा फायदा झाला, ्याच पणरपूणसतेमु,े ्याांना असे वाटू लागले की जीवन ही 
घडवावयाची नव्हे तर एक नैसर्थगक पद्धणत आहे. अशाप्रकारे जनसमुदायात प्रकट होणाऱ्या या वडेग, 
मनःस्ट््थतीचे ्पष्टीकरण आणण णनरूपण करता येते. जनसमुदाय केव, ्वतःच्याच कल्याणाची का,जी घेत 
असतात. पण ्याबरोबरच ्यासाठी कारणीभतू होणाऱ्या गोष्टींना ते पारखे होतात. भौणतक सुधारणेपासून 
णम,णाऱ्या फायद्याांच्या पलीकडे जाऊन नव ेशोध आणण रचना्मक काये याांची अद भतुता ्याना णदसत नाही 
आणण यागोष्टी केव, मह्प्रयासाने आणण दूरष्ष्टीनेच कराव्या लागतात हेही ्याना समजत नाही. ्यामु,े हे 
फायदे म्हणजे जणू काही नैसर्थगक हक्कच आहेत असे मानून ्याांची मागणी करण्यापरुती तेवढीच आपली 
भणूमका मयाणदत आहे अशी ते कल्पना करतात. अन्नाच्या टांचाईमु,े उद भवणाऱ्या दांगलीत लोकाांच्या झुांडी 
पावाच्या शोधात बाहेर पडतात आणण सामान्यतः ्याांचा मागस म्हणजे पावाांच्या भट्टट्याांचा णवध्वांस करणे हा होय. 
हे उदाहरण म्हणजे आजचे जनसमुदाय ्याना आधारभतू असलेल्या भौणतक सा्ं कृतीणवषयी जी वृत्ती धारण 
करतात णतचे अणधक मोठे आणण अणधक जणटल लक्षण होय. 

 
✶✶ 
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प्रकरण ७ वे 

अमीरी जीवि आहण सामान्य जीवि ककवा यत्िशीिंता आहण जडता 
 

 आरांभी हे साांणगतले पाणहजे की, आम्ही कसे जगाव े याणवषयी जगाचे एक आवाहन असते. ्याला 
अनुसरून आमचे जीवन घडत असते. आणण एखाद्या साच्यात ठसा उमटावा ्याप्रमाणे आमच्या आ्म्याच्या 
मूलभतू वैणशष्ट्ठ्याांचा ठसा जगाच्या पणरसरावर उमटत असतो हेही ्वाभाणवक आहे. कारण आमचे जीवन 
म्हणजे भोवतालच्या जगाशी असणारे आमचे सांबांध याणशवाय दुसरे काहीही नसते. भोवतालच्या जगाचे ्वरुप 
जसे असेल, ्यानुसार आमच्या जीवनाचे सवससाधारण ्वरुप घडेल. याच कारणा्तव ्या जगाने आजच्या 
जनसमुदायाला जन्माला घातले, तेच जग इणतहासाला मूलतः नवीन असणारी वैणशष्ट्टे्य प्रकट करीत आहे या 
माझ्या णवधानावर मी इतका भर देत आहे भतूकालात सामान्य मानवाच्या बाबतीत जीवनाचा अथस अडचणी, 
सांकटे, गरजा, ्वतःच्या णनयतीच्या मयादा, परावलां बन याांनी चोहोबाजूनी घेरले जाणे असा होता. पण आता 
नव ेजग हे जव,जव, अमयाद सांभाव्यताांचे के्षत्र झाले असून ते सुरणक्षत आणण ्वतांत्र आहे. आजच्या प्र्येक 
मानवाचे मन जे घडत असते, ते ्याच्या मनावर उमटणाऱ्या मू,च्या आणण णटकाऊ ठशाांच्या आधाराने होय. 
पूवीच्या का,ी माणसाांची मने उलट प्रकारे घडत असत. या आधारभतू ठशातूनच आतला आवाज उमटत 
असतो; तोच व्यक्तीच्या अांतरा्म्यात णवणशष्ट शब्द सतत गुणगुणत असतो आणण ्यातूनच जीवनाची व्याख्या 
सूणचत होत असते. ्याबरोबरच ही व्याख्या नैणतक आदेशही असते. पारांपणरक भावना कुजबुजत असते की, 
‘जगणे म्हणजे ्वतःला मयादा आहेत याची जाणीव ठेवणे आणण म्हणनू ्यामु,े मयादा पडतात ्याांचा शोध 
घेणे होय.’ तर हा नवा आवाज ओरडून साांगतो की ‘जीवन म्हणजे कोण्याही मयादाांशी गाठ न पडणे आणण 
पणरणामी ्वतः बेभान होऊन ्वैर वागणे होय. व्यवहारतः काहीही अशक्य नाही; धोकादायक असे काहीही 
नाही आणण त्वतः कोणीही दुसऱ्यापेक्षा रॅेष्ठ नसतो.’ समुदाय-मानवाला या मूलभतू अनुभवामु,े ्याचा 
पारांपणरक आणण णटकाऊ पोत पूणसपणे बदलून जातो. कारण पूवीच्या मानवात ्वभावतःच नेहमी अशी जाणीव 
असे की, जीवनात भौणतक मयादा आणण उच्चतर सामाणजक शक्ती याना तोंड द्याव े लागते. ्या का,च्या 
मानवाच्या ष्ष्टीने जीवनच तसे होते. जर आपली स्ट््थती सुधारण्यात तो यश्वी होऊ शकला, सामाणजक 
सोपान चढू शकला, तर ्याचे रॅेय तो ्याला णवशषेेकरून अनुकूल झालेल्या दैवाला देत असे. तसेच जेव्हा 
्याला रॅये द्यावयाचे नसेल तेव्हा तो ते प्रचांड प्रय्नाला देत असे. ्या प्रय्नाांचे मोल तो चाांगले जाणून असे. 
या दोहोंच्या बाबतीत प्रश्न होता तो जग आणण जीवन याांच्या सवससामान्य ्वरुपाला अपवाद कोणता ? अपवाद 
असेल, तर ्याला तसेच खास कारण असले पाणहजे. 

 
 परांतु आधुणनक जनसमुदायाला सांपूणस ्वातांत्र्य ही ्वतःची ्वभाणवक स्ट््थती असल्याचे आढ,ून येते. 
्यासाठी खास कारण असे लागत नाही. ्वतःला मयादा असतात हे ओ,खण्यासाठी आणण पणरणामी 
्वतःपेक्षा वणरष्ठ अशा इतर अणधकारी व्यक्तीकडे सवसका, धाव घेण्यासाठी ्याला बाह्य चेतावणीची गरज 
लागत नाही. अगदी परवापयंत णचनी शतेकऱ्याची अशी रॅद्धा असे की ्याच्या जीणवताचे कल्याण ्याच्या 
सम्राटाच्या अांगी वसणाऱ्या गुणावर अवलां बून असते, म्हणून ्या सवोच्च अणधसते्तवर ्याचे जीवन अवलां बनू 
असे, ्याच्याशीच ते सतत बाांधलेले असे. परांतु ्या मानवाचे आम्ही णवश् लेषण करीत आहोत ्याला ्वतः 
होऊन कोण्याही बाह्य अणधकारी व्यक्तीकडे धाव न घेण्याची सवय जडलेली असते. जसे असेल तसेच 
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तांतोतांत राहण्यात तो समाधान मानतो. कोण्याही प्रकारे बढाई मारण्याची गरज नसता ्वतःची प्र्येक गोष्ट, 
मते, वासना, पसां्या, अणभरुची ही सवस उत्तम समजून तसे ठासून साांगण्याला तो प्रवृत्त होतो. आणण ्याने तरी 
तसे का न व्हाव े? कारण याची जाणीव व्हावी म्हणनू ्याला भाग पाडणारे काहीही आणण कोणीही नसते; तसेच 
तो दुय्यम दजाचा असून अनेक बांधनानी वढेलेला आहे आणण ्याच्या जीवनाला पूणस आणण समाधान देणारी –
या दोन गुणाच्या आधारावर तो आपले व्यणक्त्व प्र्थाणपत करीत असतो–सांघटना णनमाण करण्याला व णतचे 
जतन करण्याला तो असमथस असतो. म्हणनूच तो असा तोरा णमरव ूशकतो. 

 
 समुदाय मानवाला ्याच्या पणरस्ट््थतीने, सक्तीने भाग पडले नसते, तर ्याने बाह्य अणधकाराचा कधीही 
्वीकार केला नसता. आजच्या स्ट््थतीत ्याची पणरस्ट््थती ्याला तसे करण्याला भाग पाडीत नाही. म्हणनू या 
णचरांतन समुदायमानवाने आपल्या ्वभावाला जागनू इतर प्रामाण्ये मानण्याचे बांद केले आहे. आपल्या 
जीणवताचे धनी आपण ्वतःच आहोत असे ्याला वाटते. उलट पक्षी णनवडक माणूस, उत्तम पुरुष, हा 
आांतणरक गरजेमु,े ्वतः होऊन आपल्यापेक्षा वरच्या, आपल्याहून रॅेष्ठ, अशा एखाद्या मानवाला आवाहन 
करण्याला उदु्यक्त होतो आणण ्या मानवाकडून होणारी व्यव्था मोक,ेपणाने ्वीकारीत असतो. उत्तम पुरुष 
आणण सामान्य मानव याांच्यात प्रारांभीच साांणगतलेला हा फरक लक्षात ठेवावा. उत्तम पुरुष तोच की जो 
्वतःकडून  मोठ्या अपेक्षा करीत असतो आणण सामान्य मानव ्वतःकडून अशा कोण्याही अपेक्षा करीत नाही; 
पण ्वतः जे असतो ्यातच तो समाधान मानतो आणण ्वतःमध्येच मश्गूल होऊन राहतो. [कोणताही प्रश्न समोर उभा 
राणहला म्हणजे डोक्यात पणहल्या प्रथम आलेल्या गोष्टीचाच णवचार करण्यात जो समाधान मानतो तो बौणद्धक ष्ष्ट्ट्या समुदायातील मानव होय. उलटपक्षी 
उत्तम पुरुष पूवसप्रय्नाणशवाय जे मनात येते, ते हीन लेखतो आणण ्वतःहूनही जे रॅेष्ठ असते आणण जे गाठण्याकणरता अणधक प्रय्न करावे लागतात 
्याचाच योग्य म्हणून ्वीकार करतो.] 

 
 नेहमीच्या समजुतीच्या उलट जो आवश्यक सेवा वृत्तीने जगतो तो सामान्य मानव नसून उत्तम मानव 
असतो. काहीतरी अलौणककाच्या कारणी आपले जीवन लावल्याणशवाय उत्तम मानवाला जीवनात रस वाटत 
नाही. म्हणनू सेवा करण्याची आवश्यकता पडली तर तीकडे तो सक्ती म्हणून पहात नाही. प्रसांगोपात्त जेव्हा 
योगायोगाने अशा आवश्यकतेची उणीव भासते, तेव्हा तो अ्व्थ होतो आणण कोणते तरी नव ेमानक तो शोधून 
काढतो. हे मानक अणधक कठीण, अणधक णनकडीचे आणण सक्तीने ्वतःवर लादून घेतलेले असते. णश्त 
म्हणून जगावयाचे जीवन–अमीरी–जीवन ते हेच होय. अमीरशाहीची व्याख्या ती आमच्याकडे ्या मागण्या 
करते ्यावरून करण्यात येते, हक्काांवरून नव्हे, तर जबाबदाऱ्यावरून, ‘अणमरीबरोबर जबाबदाऱ्या येतात.’ 
(Noblesee oblige). ‘मनमानेल तसे जगणे हे प्राकृत जनाांचे काम अमीरी माणसाला कायदा आणण सुव्यव्था 
याांची ओढ असते.’ (ग्योथे) अमीरशाहीबरोबर येणारे णवशषेाणधकार हे मु,ात णतच्यापासून णम,णाऱ्या 
सवलतीत प्रकवा अनुग्रहात नसतात. उलट ते प्रजकून घ्याव ेलागतात. ्याांचे रक्षण करताना त्वतः असे गृहीत 
धरले जाते की, णवशषेाणधकार प्राप्त झालेली व्यणक्त कोण्याही क्षणी, जरूर पडल्यास आणण कोणी हरकत 
घेतल्यास ते पनुः प्रजकून घेण्यास समथस असते. [Vide ‘Espana Invertebrada’ (1922), P. 156] तेव्हा खाजगी हक्क वा 
णवशषेाणधकार याांची मालकी म्हणजे णनस्ट्ष्ट्क्रयता नव्हे आणण केव, उपभोगही नव्हे. तर वैयणक्तक य्नाांनी साध्य 
केलेला दजा ्यात प्रतीत होतो. दुसऱ्या पक्षी, मानव व नागणरक याांच्या हक्कासारखे समान हक्क म्हणजे णनस्ट्ष्ट्क्रय 
मत्ता होय, णनव्व, फलोपभोग, आपोआप णम,णारे फायदे होत, प्र्येक माणसाला ्वतःसमोर णवनासायास 
आढ,णारी ती दैवाची उदार देणगी असून णतच्याकणरता प्रय्न कराव ेलागत नाहीत. याला अपवाद म्हणजे 
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जगण्यासाठी आणण वडेेपणा टा,ण्यासाठी होणारे प्रय्न होत. म्हणनू मी म्हणतो की, व्यक्तीणनरपेक्ष हक्क हे 
आयते णम,तात. तर वैयणक्तक हक्क सतत रक्षाव ेलागतात. 

 
 ‘अमीरशाही’ (Nobility) या ्फूर्थतप्रद शब्दाचे नेहमीच्या बोलण्यात होणारे अधःपतन पहाणे तापदायक 
वाटते. णक्येक लोक णतचा अथस आनुवांणशक ‘आमीरी रक् त’ असा करतात. ्यामु,े ती काहीतरी सामान्य 
हक्कासारखी आहे, काहीतरी जड व्तुसारखा आयता णम,ालेला आणण वांशपरांपरा चालणारा स्ट््थणतबद्ध 
णनस्ट्ष्ट्क्रय गुण आहे असे समजून चालतात. काटेकोर अथाने nobility (अमीरशाही) या शब्दाचा धा्वथस मूलतः 
णक्रयाशील असा आहे. noble याचा अथस ख्यातनाम. म्हणजे सवांना माहीत असलेला, कीर्थतमान, अनाणमक 
जनसमुदायापेक्षा रॅेष्ठ असल्याने प्रणसद्धी णम,ालेला असा आहे. ्यात ्याच्या कीतीचे कारण म्हणून असाधारण 
य्न अांतभूसत असतात. म्हणनू noble (अमीर) हा शब्द य्नशील, उत्तम, या शब्दाला समानाथी आहे. पुत्राची 
सरदारकी प्रकवा कीती हा आयता लाभ असतो. पतु्राला लोक ओ,खतात ते णप्याने णम,णवलेल्या कीतीवरून 
होय. तो ओ,खला जातो तो प्रणतप्रबब म्हणून. खरोखरीच आनुवांणशक अणमरीचे ्वरुप अप्र्यक्ष असते. ती 
प्रणतप्रबबीत प्रकाश, परप्रकाणशत अणमरी आहे; काहीतरी मृतवत आहे. ्यामध्ये णजवांत, अ्सल, णक्रयाशील अशी 
कोणती गोष्ट णशिक रहात असेल, तर पूवसजाांनी गाठलेली य्नाांची पात,ी राखण्याकणरता वांशजाना 
चेतणवणारी पे्ररणा हीच होय. या बदललेल्या अथाने सुद्धा सदैव ‘अणमरीबरोबर जबाबदाऱ्या येतात’. मू,चा 
अमीर ्वतःवर जबाबदारी लादून घेतो आणण ्याच्या वारसदाराकडे वारसाबरोबर ही जबाबदारी येते. पण 
कोण्याही पणरस्ट््थतीत पणहल्या अमीराकडून वांशजाकडे अणमरी जाते, ्याव,ेी ्यात एक णवणशष्ट अांतर्थवरोध 
असतो. णचनी लोक अणधक तार्थकक असल्यामु,े वांश परांपरेचा क्रम ते उलटा लावतात. तेथे बाप मुलाला 
अमीरपद णम,वनू देत नाही. तर मुलगा ते णम,णवतो आणण पूवसजापयंत पोचणवतो; आणण ्वतःच्या वैयणक्तक 
य्नाांनी कणनष्ठ दजाच्या वांशाला प्रणसद्धीला आणतो. म्हणून अमीरपदाचा दजा देताना पूवी सन्माणनत झालेल्या 
णपढ्याांच्या सांख्येवरून ्याांचा क्रम लावण्यात येतो. केव, आपल्या णप्यालाच उच्च पद णम,वनू देणारे काही 
असतात प्रकवा आपल्या पाचव्या प्रकवा दहाव्या महाणपतरापयंत आपली कीती मागे नेणारेही असतात. पूवसज 
जगतात ते आजच्या प्र्यक्ष मानवाच्या योगाने आणण ्या मानवाची अणमरी पभावी आणण क्रीयाशील असते–एका 
शब्दात ‘वतसमान’, ‘भतू’ नव्हे. [पूवी साांणगतल्याप्रमाणे ही बाब nobility या शब्दाला म,ूचा अथस प्राप्त करून देण्याची आणण म,ू अथातून 
आनुवांणशकता व्यस करण्याची आहे. इणतहासात वारांवार णदसून येणाऱ्या ‘रक्ताची अमीरशाही’ या गोष्टीचा अभ्यास करण्याचे हे ्थ, नव्हे. म्हणून हा प्रश्न 
येथे असाच सोडून णदला आहे.] 

 
 ‘अणमरी’ ही रोमन साम्रा्याच्या का,ापयंत रीतसर नामाणभधान म्हणून पुढे आलेली णदसत नाही. नांतर 
्याव,ेी ते नामाणभधान प्रचारात आले, ्याव,ेी ऱ्हासमान होत असलेल्या आनुवांणशक अमीर लोकाांच्या नेमक्या 
णवरूद्ध अथाने ते रुढ झाले. 

 
 म्हणून माझ्या मते ‘अणमरी’ हा शब्द य्नशील जीवनाला समानाथी आहे. असे जीवन ्वतःला मागे 
टाकून पुढे जाते. ्वतःच्या अस्ट््त्वाच्याही पलीकडे जाऊन ्वतःसमोर कतसव्य आणण जबाबदारी ठेवते आणण 
्याप्री्यथस सदा बद्धपणरकर असते. अशाणरतीने अणमरी जीवन हे सामान्य प्रकवा णनस्ट्ष्ट्क्रय जीवनाच्या णवरूद्ध 
आहे. सामान्य जीवन स्ट््थतीबद्ध अव्थेत सु्त पडून रहाते. जोपयंत एखादी बाह्यशक्ती ्याला खेचून बाहेर 
काढीत नाही, तोपयंत ते सतत, अचल अव्थेत णखतपत पडून रहाते. म्हणूनच मी अशा प्रकारच्या मानवाला 
झुांड ही सांज्ञा देतो. सामुदाणयकतेवरुन नव्हे तर ्याच्या णनस्ट्ष्ट्क्रयतेवरुन होय. 
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 माणूस जीवनात जसजसा प्रगत होत जातो, तसतसे ्याच्या प्र्ययास येते की, बहुसांख्य पुरुष आणण 
णस्त्रया जे य्न करतात, ते बाह्य दडपणाची प्रणतणक्रया म्हणून सक्तीने लादलेले असतात. ्याखेरीज इतर 
कोणतेही य्न करण्याला ते असमथस असतात. याच कारणा्तव आमच्या आढ,ात ्वयां्फूतीने आणण 
आनांदाने य्न करू शकणाऱ्या अगदी थोड्या व्यक्ती येतात, ्या ठ,कपणे उठून णदसतात; आणण ्या आमच्या 
अनुभवात ्मतृीरुपाने कायम रहातात हे साांणगतले पाणहजे, णनवडक माणसे ती हीच. सरदार पुरुष ते हेच. हेच 
तेवढे णक्रयाशील असतात; केव, प्रणतणक्रयाशील नव्हेत. ्याांच्यासाठी जीवन हा णनरांतरचा झगडा आहे. एक 
अखांड प्रणशक्षण आहे. प्रणशक्षण=योग (skeasis). ही माणसे योगी असतात. [नुकतेच प्रणसद्ध झालेले El Origin Deportivo 

del Estado in El Espectador VII पहावे.] या वरवर णदसणाऱ्या णवषयाांतराने आरृयसचणकत होण्याचे कारण नाही. 
समुदाय-मानव हा सदैव समुदायच असतो. पण तो ‘उत्तमा’ला हुसकून लाव ूइस्ट्च्छतो, अशा प्र्यक्ष समुदाय-
मानवाची व्याख्या करण्याकणरता ्याच्यामध्ये ्या दोन शुद्ध रूपाांचे णमरॅण झाले आहे, ्यातील णवरोध दशसणवणे 
अवश्य आहे. एक णन्याचा समुदाय आणण दुसरा खराखुरा अमीर प्रकवा य्नशील मानव. 

 
 आता अणधक जलदगतीने आपणाला पढेु जाता येईल. कारण माझ्या णवचारानुसार आज प्रबल 
झालेल्या मानवी नमुन्याची णकिी–मानसशास्त्रीय समीकरण–आमच्या हाती आली आहे. णतला अनुसरून 
णनष्ट्पन्न होणारे सवस मू, रचनेचा पणरणाम असून णतचाच अनुषांजक आहे. ्याचे सार थोडक्यात असे साांगता 
येईल; एकोणणसाव्या शतकाने सांघणटत केलेल्या जगाने आपोआप एक नवा मानव णनमाण करीत असतानाच 
्याच्यामध्ये णवणवध क्षुधा ओतल्या असून ्या भागणवण्याकणरता हरएक तऱ्हेची प्रभावी साधनेही णनमाण केली 
आहेत. या साधनामध्ये आर्थथक, शारीणरक (शरीर्वा्र्थय, पूवीच्या कोण्याही युगापेक्षा उच्च प्रतीचे सरासरीचे 
आरोग्य), राजकीय आणण ताांणत्रक (याचा अथस मी आजच्या सवससामान्य माणसापाशी असलेले आांणशक ज्ञानाचे 
प्रचांड पणरणाम आणण ्याची प्र्यक्ष कायसक्षमता असा करतो. भतूका,ात सवससामान्य माणसात ्याांचा अभाव 
होता) या गोष्टींचा समावशे आहे. या सवस शक्ती प्राप्त करून णदल्यानांतर १९ व्या शतकाने ्याला सवस्वी मोकाट 
सोडून णदले आणण सवससामान्य मानवाने आपल्या ्वाभाणवक कृतीनुसार ्वतःमध्येच माघार घेतली आहे. 
म्हणून आमच्यासमोर जो जनसमुदाय आहे, तो पूवीच्या कोण्याही कालखांडाच्या जनसमुदायापेक्षा अणधक 
सामर्थयसवान आहे. पण तो ्वतःमध्येच पूणसपणे बांणद्त रहातो, ्वतःला ्वयांपूणस समजून कोणाच्याही पुढे आणण 
कशाच्याही पुढे नमण्याला तो असमथस असतो–थोडक्यात तो कुणालाही जुमानत नाही. [जनसमुदायाांच्या 
नाठा,पणाणवषयी, णवशषेतः ्पॅणनश जनसमुदायाांच्या नाठा,पणाणवषयी, Espana Invertebrada (1922) यात मी पूवी जे णलणहले आहे ्याकडे वाचकाांचे 

लक्ष वेधू इस्ट्च्छतो.] याबाबतीत तो पारांपणरक नमुन्याहून णभन्न आहे. सध्याची स्ट््थती अशीच चालू राणहली, तर 
युरोपमध्ये–आणण ्याची प्रणतणक्रया म्हणून सगळ्या जगात–जनसमुदाय कोण्याही प्रकारच्या मागसदशसनापढेु 
नमण्याला असमथस ठरतात. हे प्र्यही अणधकाणधक लक्षात येत जाईल. मात्र हे सांभवनीय आहे की, आमच्या 
भखूांडावर येऊ घातलेल्या कठीण णदवसात एखाद्या आकस्ट््मक आपत्तीमु,े काही णवणशष्ट तातडीच्या प्रसांगी रॅेष्ठ 
अल्पजनाांचे मागसदशसन ्वीकारण्याची सणदच्छा एखाद्या क्षणी या जनसमुदायाना होईल. 

 
 पण ही सणदच्छासुद्धा शवेटी अपयशी ठरेल. कारण ्याांच्या आ्म्याचा मलूभतू पोत हा कवाडेबांदी 
आणण कोणालाही न जुमानण्याची वृत्ती यानी बनलेला आहे. ्याांच्या ्वतःच्या बाहेर जे असेल, मग ती घटना 
असो वा व्यणक्त असो, ्याकडे लक्ष देण्याच्या मनःस्ट््थतीचा जन्मतःच ्याांच्यामध्ये अभाव असतो. कोणाचे तरी 
अनुयाणत्र्व करण्याची ते इच्छा करतील, तर ्यालाही नालायक ठरतील. ्याना दुसऱ्याचे ऐकाव ेअशी इच्छा 
झालीच, तर आपण बणहरे झालो आहोत असे ्याना आढ,ून येईल. 
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 दुसऱ्यापक्षी इतर कालखांडाशी तुलना करता आजच्या समुदाय मानवाच्या जोमदारपणाची पात,ी 
णकतीही वरची असली, तरी तो ्वतः होऊन सां्कृतीच्या प्रणक्रयेचे णनयांत्रण करू शकेल अशी कल्पना करणे 
भ्रामक ठरेल. मी णक्रया म्हणतो, प्रगती नव्हे. आमची आजची सां्कृती जतन करण्याची साधी प्रणक्रया ही 
कमालीची गुांतागुांतीची असून ्यासाठी सूक्ष्म क्षमताांची गरज आहे. हा सवससामान्य मानव ्या सां्कृतीचे 
मागसदशसन करण्याला अपात्र असला तरीही सा्ं कृतीच्या यांत्रणेचा तो मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यास 
णशकला आहे. पण ्या सां्कृतीच्या खास त्वाांचे मूलतः अज्ञान हे ्याचे वैणशष्ट्ट्य आहे. 

 
 येथपयंत सोणशकपणे माझ्याबरोबर आलेल्या वाचकाला मला पुन्हा हेच साांगावयाचे आहे की, वर 
प्रणतपादन केलेल्या घटनाांना प्रामुख्याने राजकीय मह्व देऊ नये. उलटपक्षी राजकीय कृ्ये णवशषेतः 
सावसजणनक जीवनातील अ्यांत कायसक्षम आणण अणतशय ्पष्ट अशी कृ्ये अणधक खोल आणण अणधक प्रच्छन्न 
अशा दुसऱ्या कृ्याांची अांणतम फ,े असतात. म्हणनू राजकीय बेगुमानपणा हा अणधक खोल आणण अणधक 
णनणायक अशा बौणद्धक बेगुमानपणातून णनष्ट्पन्न झाला नसता तर ती बाब इतकी गांभीर ठरली नसती. पणरणामी 
या दुसऱ्या बेगुमानपणाचे पृथःकरण केल्याणशवाय या प्रबांधाच्या णवषयाला अांणतम ्पष्टता येणार नाही. 

✶✶ 
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प्रकरण ८ वे  

झ ांडशाही–रािटीपणाची सिद 
 

 काहीतरी पराकाष्ठेचे णवरोधाभासा्मक घडले आहे असे आम्ही गृहीत धरतो. पण जे घडले ते 
खरोखरीच अ्यांत ्वाभाणवक होते. सवससामान्य मानवाला जीवनाच्या आणण जगाच्या वाटा मोकळ्या झाल्या 
व,ेेपासूनच ्याचा आ्मा ्वतःमध्ये बांणद्त झाला आहे. म्हणून मी म्हणतो की, सरासरी आ्मा लोप पावण्यात 
जनसमुदायाचे बांड सामावलेले आहे आणण ्यातून मानवजातीसमोर राक्षसी प्रश्न उद भवला आहे. 

 
 माझ्या णक्येक वाचकाांना माझे हे मत पटणार नाही हे मी जाणून आहे. पण हेही अणतशय ्वाभाणवक 
असून माझ्या प्रमेयाला ्याने पुष्टीच णम,ते. कारण माझे मत चुकीचे ठरले, तरी मतभेद असणाऱ्या अनेक 
वाचकाांनी या गुांतागुांतीच्या णवषयावर कधी थोडाही णवचार केलेला नसेल ही गोष्ट णशिक रहातेच. ते 
माझ्यासारखाच णवचार कसा बरे करतील? तरीपण अशा वाचकाना पूवसप्रय्नाणशवाय या णवषयावर ्वतःचे मत 
बनणवण्याचा हक्क आहे असा णवरॄास वाटत असल्यामु,े ‘बांडखोर जनसमुदाय’ असे मी ्याला म्हटले आहे ्या 
मानव प्राण्याच्या नमुन्यापकैीच ते आहेत हे ्पष्ट होते. ्याला मी आ्म्याचा लोप होणे, तो पूणसपणे ‘कवाडेबांद’ 
होणे असे म्हणतो, ते नेमके हेच. बौणद्धक कवाडेबांदीचे हे खास उदाहरण आहे. अशा व्यक्तीला ्वतःपाशी 
णवचाराांचा साठा आहे असे वाटते. ्या णवचाराांत सांतुष्ट राहून बौणद्धक ष्ष्ट्ट्या आपण पूणस आहोत असे समजून तो 
चालतो. ्वतःबाहेर उणे असे काहीही नाही असे वाटत असल्यामु,े तो ्वतःच्या मानणसक सरांजामात 
णनणरृतपणे स्ट््थरावतो. हीच आ्मलोपाची यांत्रणा. 

 
 समुदाय–मानव ्वतःला पूणस समजतो. पण णनवडक मानवाला आपण पूणस आहोत असे 
समजण्यासाठी मुद्दाम बढाईखोर बनाव ेलागते. आपण पूणस आहोत ही समजूत ्याच्यामध्ये मुरलेली नसते, ती 
अकृणत्रम नसते, तर ती ्याच्या बनावट बढाईखोरीतून उद भवलेली असते आणण ्याच्या ्वतःच्याही बाबतीत 
ती नकली, काल्पणनक आणण प्रश्ना्मक असते. बढाईखोर माणसाला ्वतःणवषयीच्या मानवी कल्पनेसाठी 
आधार शोधण्यासाठी दुसऱ्याांची गरज लागते. य्नशील माणूस अशा णवपरीत अव्थेत बढाईखोरीमु,े आांध,ा 
बनल्यानांतरही आपण खरेच पूणस आहोत असे समजून चालत नाही. उलटपक्षी आजच्या सामान्य प्रतीच्या 
मानवाला, या नव्या आदमला, आपल्या ्वतःच्या पूणसतेणवषयी कधीही शांका वाटत नाही. आदमप्रमाणेच ्याचा 
आ्मणवरॄास ्वगीय असतो. ्याच्या अपरेुपणाचा शोध लावण्यासाठी ्याच्याशी दुसऱ्या माणसाची तुलना होणे 
आवश्यक असते. पण ्याची अांगभतू कवाडेबांदी याच्या आड येते. ्वतःची दुसऱ्याशी तुलना करणे म्हणजे 
क्षणभर ्वतःच्या बाहेर जाणे आणण आपल्या शजेारच्या ष्ष्टीतून ्वतःला पहाणे होय. परांतु सामान्य प्रतीचा 
आ्मा परकायाप्रवशे करण्याला असमथस असतो. कारण ते खुलेपणाचे परम रुप असते. 

 
 येथे आमच्यासमोर मूखस आणण समांजस याांच्यातील णचरांतन फरक उभा रहातो. समांजस माणूस 
मूखसपणापासून ्वतःला सतत सावरीत असतो. मूखसपणा पदरी पडू नये म्हणनू ्यातून णनसटण्याचा तो प्रय्न 
असतो. या प्रय्नातच ्याचा शहाणपणा सामावलेला असतो. उलटपक्षी मखूस माणूस ्वतःबद्दल शांकाही घेत 
नाही. ्वतःला तो सवात शहाणा समजतो. म्हणून हेवा वाटावा अशा मनःशाांतीत तो स्ट््थरावतो आणण ्वतःच्या 
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मूखसपणात ठाम राहतो. काही कीटकाना ्याांच्या राह्या घरट्यातून बाहेर खेचनू काढणे अशक्य असते. तसेच 
मूखाला ्याच्या मखूसपणातून खेचनू बाहेर काढण्याला उपाय नसतो. ्याच्या आांधळ्या अव्थेतून क्षणभर 
्याला दूर नेऊन ्याची अांधुक ष्ष्टी आणण इतराांची तीक्ष्ण ष्ष्टी याांच्यातील फरक जाणण्याला ्याला भाग 
पाडील असा मागस नसतो. मूखस जन्मभर मूखसच रहातो. ्याला णछिे नसतात. याकणरताच अनातोल फ्राांसने 
म्हटले की, ‘मूखस हा ठकापेक्षा णकतीतरी अणधक वाईट असतो; कारण ठक काहीव,ेा तरी णवरॅाांती घेतो, पण 
मूखस कधीही णवरॅाांती घेत नाही. [मी ्वतःला पढुील प्रश्न पुष्ट्क,व,ेा णवचारला आहे. आपल्या शजेाऱ्याांच्या मखूसपणाशी सांपकस  येणे, 
्याांच्याशी सांघषस होणे, ही सवसका,ी णक्येक मानवाांच्या बाबतीत सवात मोठी यातना ठरली आहे याांत शांका नाही. तथाणप या णवषयावर एखादा अभ्यास, 
मूखसपणावरील एखादा णनबांध णलणहण्याचा, मला वाटते, कधीही प्रय्न झाला नाही हे कसे ? इरॅ्मसच्या ग्रांथात सुद्धा या अांगाचे णववचेन नाही.] 

 
 समुदायमानव मूखस असण्याचा प्रश्न नाही. उलट तो आज अणधक शहाणा झाला आहे. पूवीच्या 
कोण्याही का,ातील ्याच्या बाांधवापेक्षा ्याची सजसनशक्ती वाढली आहे. पण ती शक्ती ्याच्या काही 
उपयोगाची नाही. व्तुतः असे णदसते की आपल्या अांगी ती शक्ती आहे, ही जाणीवच केव, ्याला ्वतःमध्ये 
बांणद्त ठेवते, आणण ्याला णतचा उपयोग करू देत नाही. सामान्य गोष्टी, पूवसग्रह, अध्याकच्च्या कल्पना प्रकवा 
योगायोगाने मनात साठलेले नुसते पोक, शब्द याांचा सांचय एकदा जो तो करतो तो कायमचाच. प्र्येक 
णठकाणी णधटाईने तो ते लादण्याला तयार असतो. ्याच्या या णधटाईचे ्पष्टीकरण केव, भाबडेपणात सापडते. 
आजच्या का,ाचे वैणशष्ट्ट्य म्हणून मी जे पणहल्या प्रकरणात नमूद केले ते हेच. सामान्यजन ्वतःला सामान्य न 
समजता अणतरॅेष्ठ समजतो, इतकेच नव्हे, तर सामान्य्वाचे म्हणून हक्क असतात प्रकवा सामान्य्व हाच मु,ी 
हक्क असतो असे तो जाहीर करतो आणण इतरावर तो हक्क लादतो. 

 
 आज बौणद्धक ष्ष्ट्ट्या सामान्यजन सावसजणनक जीवनावर प्रभु् व गाजवीत आहे. कदाणचत वतसमान 
स्ट््थतीचा हा एक घटक असावा आणण तो सवात अणभनव असून भतूका,ातील दुसऱ्या कोण्याही घटकाशी तो 
जु,त नाही. णनदान आजपयंतच्या युरोपच्या इणतहासात सामान्य जनाना आपण सवसच णवषयाांवर ‘णवचार’ करू 
शकतो असे कधीही वाटत नव्हते. ्याांच्यापाशी रॅद्धा, परांपरा, अनुभव, सुभाणषते, मानणसक सवयी हो्या; पण 
गोष्टी काय आहेत आणण कशा असावयास पाणहजेत, उदा. राजकारण प्रकवा वाङ् मय अशा गोष्टीवरील 
सैद्धाांणतक मते ्वतःपाशी असतात अशी कल्पना ते कधी करत नसत. राजकारणी माणसे ्या योजना आणखत 
असत आणण ्या कायसवाहीत आणीत असत ्या ्याांना बऱ्या प्रकवा वाईट वाटत असत; ्याांना ते पाप्रठबा तरी 
देत प्रकवा ्या अमान्य तरी करीत. पण ्याांची कृती दुसऱ्याांच्या सजसनशील कृतीना होकाराथी वा नकाराथी 
प्रणतसाद देण्यापरुतीच मयाणदत असे. राजकारणी लोकाांच्या ‘णवचारा’ना ्वतःच्या वगेळ्या ‘णवचारा’वर घासून 
पहाव्यात असे ्याांच्या कधी ध्यानीमनीही येत नसे. हीच गोष्ट कलेची आणण सावसजणनक जीवनाच्या इतर 
अांगाांची. आपल्याला मयादा आहेत, णसद्धाांत माांडण्याला [यापासून सुटका नसते. प्र्येक मत म्हणजे एका णसद्धाांताची माांडणी 

होय.] आपण अपात्र आहोत ही जाणीव ्याांच्यामध्ये उपजत असल्यामु,े ते तसे करू धजत नसत. याचा 
आवश्यक पणरणाम असा होत असे की सामान्याांना बव्हांशी सैद्धाांणतक ्वरुपाच्या कोण्याही सावसजणनक 
कायासांबांधी णनणसय घ्यावा असे दूरान्वयानेही कधी वाटत नसे. दुसऱ्यापक्षी आज सवससामान्य मानवापाशी णवरॄात 
जे जे घडावयास हव े ्यासांबांधीचे अ्यांत रेखीव ‘णवचार’ असतात. म्हणून आपला रॅवणशक्तीचा उपयोग तो 
गमावनू बसला आहे. ्याच्यापाशी आवश्यक ते सवस असल्यानांतर ्याने दुसऱ्याचे ऐकाव ेतरी का? आता ्याने 
दुसऱ्याचे ऐकण्याचे कारण नाही; प्रकबहुना कारणच असेल तर ते णनवाडा करण्याचे, जाहीर घोषणा करण्याचे, 
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णनणसय देण्याचे होय. सावसजणनक जीवनाबद्दल तर प्रश्नच नाही. कारण ्याच्या आांध,ेपणामु,े व बणहरेपणामु,े 
आपली मते लादण्याकणरता ्याने ह्तके्षप करू नये असे सावसजणनक जीवनात के्षत्रच राणहले नाही. 

 
 पण हा एक प्रकारे फायदाच नाही का ? जनसमुदायाला ‘णवचार’ असावते म्हणजेच तो सुसां्कृत 
असावा, हे प्रचांड प्रगतीचे लक्षण नाही काय ? मु,ीच नाही. सवससामान्य माणसाचे ‘णवचार’ हे अ्सल णवचारच 
नव्हेत मु,ी; प्रकवा ते बा,गणे ही सां्कृती नव्हे. णवचार म्हणजे स्यावर मात करणे होय. आपल्यापाशी णवचार 
असावते असे ्याला वाटते ्याने ्वतः प्रथम स्य जाणनू घेण्याची आणण ते शोधताना आवश्यक णनयम 
्वीकारण्याची तयारी ठेवली पाणहजे. णवचाराचे णनयमन करणारा एखादा उच्चाणधकार प्रकवा चचसमध्ये आवाहन 
करता येण्यासारख्या मानकाांची एखादी रॅेणी ्वीकारण्याची तयारी हवी. तसे नसेल तर णवचारासांबांधी 
बोलण्यात अथस नाही. ही मानके म्हणजे सां्कृतीची आधारभतू तत्त्व े होत. ती कोण्या ्वरुपात असतात 
याच्याशी मला येथे कतसव्य नाही. मला हेच साांगावयाचे आहे की ्या मानकाांचा आमच्या बाांधवाांनी अवलांब 
करावा, अशी मानके जेथे नाहीत, तेथे सा्ं कृती नाही. ्याना आवाहन कराव े अशी कायदेशीरपणाची त्व े
नसतील, तेथे सा्ं कृती नसते. एखाद्या वादासाठी णवणशष्ट अांणतम बौणद्धक भणूमका जेथे घेण्यात येत नाहीत, तेथे 
सां्कृणत नाही असे समजाव.े [आमच्या बरोबरच्या चचेत जो कोणी स्याशी जु,वनू घेण्याची का,जी घेत नाही, स्य शोधण्याची इच्छा धरीत 

नाही तो बौणद्धकष्ष्ट्ट्या असा्ं कृतच होय. जेव्हा समुदायमानव बोलतो, व्याख्यान झोडतो प्रकवा णलणहतो तेव्हा खरोखरीच अशी स्ट््थती असते.] जेथे 
आर्थथक सांबांधावर ्यात गुांततेल्या णहतसांबांधाचे रक्षण करण्याकणरता णनयामक त्वाांचे णनयांत्रण नसते, तेथे 
सां्कृती नसते. जेथे सौंदयसणवषयक वादात कलाकृतीचे योग्य मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता मान्य केली 
जात नाही, तेथे सां्कृती नसते. 

 
 जेव्हा या सवस गोष्टींचा अभाव असतो, तेव्हा तेथे सां्कृतीचाही अभाव असतो. अगदी नेमक्या अथाने 
साांगावयाचे तर तेथे रानटीपणा असतो. आम्ही ्वतःची फसवणूक करुन घेऊ नये. आज युरोपात 
जनसमुदायाांच्या वाढ्या बांडाच्या रुपाने हेच णदसून येण्याला सुरवात झाली आहे. रानटी देशात पोचलेल्या 
प्रवाशाला ्या प्रदेशात ्याांचा आधार घेता येईल अशी णनयामक त्व े नसतात हे समजून येते. यथाथसपणे 
साांगावयाचे तर रानटीपणाची अशी मानके नसतात. रानटीपणा म्हणजे आधाराकणरता घेता येण्यासारख्या 
मानकाांचा अभाव होय. 

 
 सां्कृतीच्या णभन्नणभन्न अव्था ्याांच्या मानकाांच्या कमीअणधक अचूकपणाच्या योगाने अजमावता 
येतात. जेथे हा अचूकपणा अलल्प असतो, तेथे जीवनावर या मानकाांचे णनयांत्रण केव, ढोब,पणेच असते. जेथे 
खूप अचूकपणा असतो, तेथे ही मानके सवस कृतीना तपशीलवार लागू पडतात.  [्पेनच्या बौणद्धक सा्ं कृतीत उणीव णदसते 
ती कमी वा अणधक ज्ञानाची नव्हे, तर लेखक आणण वके्त याांना स्याशी मे, घालण्याच्या कामी सावधपणा आणण णनष्ट्का,जीपणाची जी खोड जडली आहे 
णतची आहे; योग्य प्रकवा अयोग्य णनणसय घेण्याची नव्हे-स्य आमच्या आवाक्यात नसते-तर बरोबर णनणसय घेण्याकणरता लागणाऱ्या प्राथणमक गरजाना 
फाटा देण्यात जी बेपवाई णदसून येते णतची आहे. आम्ही ग्रामीण पािीसारखे आहोत. कारण तो पािी मॅणनणकनवाद्याची रॅद्धा काय आहे याची चौकशी 
करण्याची तसदी न घेताच ्याचे खांडण करीत असतो.] 

 
 गेली काही वष े युरोपात ‘चम्काणरक घटना’ घडू लागल्या आहेत हे कोणालाही णदसून येईल. या 
‘चम्काणरक घटनाां’चे प्र्यक्ष उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास सांघसत्तावाद (syndicalism) आणण फासीवाद 
(fascism) या णवणशष्ट राजकीय आांदोलनाांचा मी णनदेश करीन. हे नवीन आहेत, म्हणूनच केव, चम्काणरक 
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आहेत असे समजू नये. युरोपीय लोकात नाणवन्याचा उ्साह इतका उपजत आहे की, ्याची पणरणती सवस ज्ञात 
इणतहासात अ्यांत अस्ट््थर असा इणतहास णनमाण करण्यात झाली आहे. या नव्या घटनाांतील 
चम्काणरकपणाचा सांबांध ्यातील नाणवन्याशी जोडता येणार नाही; तो या नव्या घटनानी धारण केलेल्या 
असाधारण ्वरुपाशी जोडता येईल. सांघसत्तावाद आणण फासीवाद या जातकु,ींच्या योगाने युरोपमध्ये अगदी 
प्रथमच जो मानवी नमुना उदयाला आला, ्याला आपण जे करतो ्याची कारणे देण्याची प्रकवा ते योग्य आहे 
की नाही हे साांगण्याची गरज वाटत नाही. आपली मते दुसऱ्यावर लादण्याचा ्याचा णनरृय णदसून येतो. नवी 
घटना ती हीच : समजूतदार नसण्याचा हक्क, ‘अणववकेाचे समथसन’ (reason of unreason). [हा उिखे डॉन 

स्ट्क् वझोटमधील प्रणसद्ध वचनाला अनुलक्षनू आहे.] येथे जनसमुदायाांच्या नव्या मनोवृत्तीचा सवात ठ,क आणवष्ट्कार मला 
णदसतो. कारण ्वतःची क्षमता नसताना समाजावर रा्य करण्याचा णनणसय ्यानी घेतला आहे. ्याांच्या 
राजकीय वतसनात या नव्या मनोवृत्तीची घडण अ्यांत अपक् व आणण अगदी णवरॄासनीय प्रकाराने उघडकीस येते. 
पण णतचे मू, बौणद्धक कवाडेबांदीत आहे. सवससामान्य मानवाला आपल्या डोक्यात ‘णवचार’ आहेत असे वाटते, 
पण णवचारप्रक्रीयणाच्या (ideation) शक्तीचा ्याच्या ठायी अभाव असतो. णवचार ्या तरल वातावरणात 
वावरतात, ्याची तो कल्पनाही करू शकत नाही. ्वतःची मते असावीत असे ्याला वाटते, पण सवस मताांच्या 
बुडाशी काही अटी व समजुती असतात हे मानण्याला तो नाखूष असतो. म्हणून व्तुतः ्याचे णवचार म्हणजे 
शब्दरुपी क्षधुा याखेरीज दुसरे काहीही नसते; सांगीताची लकेर णफरावी तशा काहीतरी ्या असतात. 

 
 ्वतःपाशी एखादा णवचार असणे याचा अथस तो असण्याची कारणे आपल्याला माहीत आहेत असा 
णवरॄास असणे आणण पणरणामतः बुद्धी नावाची एक चीज असते, सुगम स्याचे एक जग असते, यावर रॅद्धा 
ठेवणे होय. णवचार असणे, मते बनणवणे म्हणजे अशा एखाद्या प्रामाण्याला आवाहन करणे, ्याच्यापढेु नमणे, 
्याांची सांणहता आणण ्याांचे णनणसय ्वीकारणे होय. आणण म्हणून पर्पर देवाणघेवाणीचे परमोच्च रूप म्हणजे 
आमच्या णवचाराांच्या मु,ाशी असणाऱ्या कारणाांची चचा करणारा सांवाद होय, ्यावर रॅद्धा बा,गणे होय. पण 
समुदायमानव जर चचा करण्याचे मान्य करील, तर आपण ्वतःला हरवनू बसलो असे ्याला वाटेल आणण 
्वतःबाहेर असणाऱ्या सवोच्च प्रामाण्याला मान्यता देण्याचे बांधन तो सहजासहजी णझडकारुन टाकील. म्हणनू 
युरोपातील ‘नवी टूम’ म्हणजे ‘णवचारणवणनमयाला फाटा देणे’ ही असल्याने सांभाषणापासून सांसदेपयंत 
(णवज्ञानाचा समावशे करुन) व्तुणनष्ठ मानके मान्य असल्याचे ध्वणनत करणाऱ्या आणण पर्पर द,णाव,णाच्या 
सवस प्रकाराणवषयी णतर्कार दाखणवला जातो. याांचा अथस मानकानुसार चालणाऱ्या सां्कृतीवर आधारलेले 
सामाईक जीवन टाकून देणे आणण रानटीपणाच्या सामान्य जीवनाकडे परत मागे जाणे होय. ्वतःचे इस्ट्च्छत 
प्र्यक्षपणे दुसऱ्यावर लादता याव े यासाठी णन्याच्या प्रणक्रया दडपल्या जातात. मागे आपण पाणहल्याप्रमाणे 
आ्म्याची कवाडेबांदी हीच सगळ्या सावसजणनक जीवनात ह्तके्षप करण्यासाठी जनसमुदायाला पे्रणरत करीत 
असते आणण तीच ह्तके्षपाच्या एकमेव प्रणक्रयेकडे अट,पणे ्याला खेचून नेत असते. ती म्हणजे : प्र्यक्ष कृणत. 

 
 आमच्या युगाच्या उ्पत्तीणवषयीच्या इणतहासाची फेररचना करण्याचे काम ्याव,ेी हाती घेण्यात 
येईल, ्याव,ेी णदसून येईल की, या युगाच्या खास णननादाचे पणहले सूर सन १९०० च्या सुमारास फ्रें च 
सांघसत्तावाद्याांच्या आणण वा्तववाद्याांच्या गोटात छेडले गेले. ‘प्र्यक्ष कृणत’ या नामाणभधानाचे आणण पद्धतीचे 
नवकल्पकही तेच होते. मानवाने नेहमीच प्रहसेचा अवलां ब केला आहे. काही व,ेा हा अवलां ब म्हणजे णनव्व, 
गुन्हा होता. ्याच्याशी येथे आम्हाला कतसव्य नाही. इतर व,ेी ्याला जे न्याय्य हक्क वाटत होते, ्याांच्या 
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रक्षणाकणरता दुसरी सग,ी साधने वापरून णनकामी झाल्यानांतर ्याने प्रहसेच्या साधनाांचा अवलां ब केला. मानवी 
्वभाव काही प्रसांगी या प्रकारच्या प्रहसेकडे झुकतो हे शोचनीय असेल; पण ्यात बुद्धी आणण न्याय याांचा सवात 
मोठा गौरव सूणचत होतो हे नाकबलू करता येणार नाही. कारण या प्रकारची प्रहसा म्हणजे बुद्धीच्या क्षोभाखेरीज 
दुसरे काहीही नसते. खरे म्हणजे ब,ाचा वापर हा ‘शवेटचा युस्ट्क् तवाद’ होय. काहीशा मूखसपणाने हा वाक्प्रयोग 
उपरोधाने घेण्याची चाल पडली आहे. ्यावरून बदु्धीच्या पद्धतीला ब, शरण जाते हे ्पष्टपणे णदसून येते. 
सां्कृती म्हणजे ब,ाला युस्ट्क् तवादाचे बांधन घालण्याचा प्रय्न या खेरीज दुसरे काहीही नाही. याची धक्का 
देणारी जाणीव आम्हाला आताच ्पष्टपणे होऊ लागली आहे. कारण प्र्यक्ष कृतीत हा क्रम उलटा करून प्रहसा 
हाच ‘प्रथम युस्ट्क् तवाद’ प्रकवा काटेकोरेपणे साांगावयाचे तर ‘एकमेव युस्ट्क् तवाद’ असे जाहीर करण्यात येते. हा 
दांडक इतर सगळ्या दांडकाांचे उच्चाटण करू पहातो आणण आमचे उणद्दष्ठ आणण ्याची पूर्थत यामधील प्रणक्रया 
थोपवनू धरतो. रानटीपणाची ‘महान सनद’ ती हीच होय. 

 
 प्र्येक युगात ्या ्याव,ेी जनसमुदायाने कोण्या ना कोण्या हेतूने सावसजणनक जीवनात भाग 
घेतला आहे; ्या ्या व,ेी तो ‘प्र्यक्ष कृती’च्या रुपाने घेतला आहे, याकडे लक्ष देणे उणचत होय. तेव्हा 
जनसमुदायाांची नैसर्थगक ‘कायसपद्धणत’ हीच होती. सावसजणनक जीवनातील जनसमुदायाांच्या नैणमणत्तक आणण 
प्रसांगोपात होणारा आक्रमक ह्तके्षप ्याव,ेी णन्याचा होतो, ्याव,ेी ‘प्र्यक्ष कृती’च्या पद्धतीला मान्यता प्राप्त 
होते आणण ती अणधकृतपणे प्रकट होते. ही ठराणवक गोष्ट या णनबांधातील णसद्धाांताला ब,कटी आणते. 

 
 आमचे सग,े सामणूहक जीवन या पद्धतीखाली येत असून तीत अप्र्यक्ष प्रामाण्याांकडे जाण्याला बांदी 
आहे. सामाणजक सांबांधात ‘चाांगल्या रीणतणरवाजाांचे’ वचस् व आता राणहले नाही. ‘प्र्यक्ष कृती’ म्हणून णनमाण होत 
असलेले वाङ् मय अप्रणतष्ठा करणारे असते. तसेच लैं णगक सांबांधावरील णनबंध णढले होत आहेत. 

 
 णनबधं, मानके, सौजन्य, अप्र्यक्ष पद्धणत, न्याय, णववके! ही सग,ी का बरे शोधून काढण्यात आली? 
ह्या सवस गुांतागुांती का णनमाण केल्या? या सगळ्याांचे सार ‘नागणरकता’ (Civilization) या शब्दात येते. णतच्या 
मु,ाशी असणाऱ्या नागणरक (civic) या कल्पनेवरून णतचा खरा उगम ्पष्ट होतो. वर साांणगतलेल्या सवस 
गोष्टींच्या योगाने नगर, समाज, सामूणहक जीवन ही शक्य कोटीत आणण्याचा प्रय्न चालू असतो. म्हणनू 
नागणरक्वाचे हे सवस घटक तपासले, तर ्या सवांना एकच समान पाया असतो असे आढ,ून येईल. या सवस 
घटकात प्र्येक व्यक्ती दुसऱ्यासांबांधी मलूतः प्रगतीपर णवचार करण्याची इच्छा करीत असते हे पूवसगृहीत आहे. 
सवाआधी नागणरकता म्हणजे सामाईकपणे जगण्याची इच्छा होय. माणसू णजतक्या प्रमाणात दुसऱ्याांचा णवचार 
करीत नाही, णततक्या प्रमाणात तो मागासलेला, रानटी असतो. रानटीपणा म्हणजे समाजापासून फटकून 
राहण्याची वृत्ती. तदनुसार सवस रानटीपणाची युगे ही मानवी णवखुरणाची, एकमेकापासून अलग आणण 
पर्पराांचे वैरी असे लहान लहान गट अांकुणरत होण्याची युगे होत. 

 
 सामाईक जीवनासाठी उत्तुांग प्रय्न करणारा राजकीय णसद्धाांत म्हणजे उदार लोकशाही होय. तीमध्ये 
आपल्या शजेाऱ्याचा णवचार करण्याचा णनधार पराकोटीला गेलेला असतो. ‘अप्र्यक्ष कृती’चे ते आणदरूप होय. 
उदारमतवाद हे असे राजकीय हक्काांचे तत्त्व आहे की, ्यानुसार सावसजणनक सत्ता सवसशक्तीमान असून देखील 
्वतःला मयादा घालून घेते आणण णतच्याशी णवचारभावनाणद गोष्टीत सहमत नसणाऱ्या बलवान बहुसांख्याांकाांना 
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्वतः झीज सोसून झाले तरी भरपूर वाव देते. उदारमतवाद हे उदारतेचे सवोच्च रूप आहे हे ध्यानात ठेवणे 
अवश्य आहे. बहुसांख्याांना प्रदाने केलेला तो हक्क आहे आणण म्हणून या पृर्थवीतलावर णननादणारा तो उदात्ततम 
उद घोष आहे. तो शत्रूशी आणण णवशषेतः दुबसल शत्रूशी जीवनात सहभागी होण्याचा णनधार जाहीर करतो. मानव 
जातीने इतक्या उदात्त, इतक्या णवरोधाभासी, इतक्या पणरष्ट्कृत कसरतीइतक्या अनैसर्थगक भासणाऱ्या 
प्रवृत्तीपयंत मजल गाठावी यावर णवश् वास बसणेही कठीण आहे. म्हणून मानव जातीने इतक्या लवकर ्यातून 
सुटून बाहेर पडण्याची आतुरता दाखवावी यात आरृयस वाटण्याचे कारण नाही. या पृर्थवीवर पके्क मू, धरण्याला 
उदारमतवाद ही अणत कठीण आणण अणत जणटल णश्त आहे. 

 
 शत्रबूरोबर जीवनात सहभागी होणे; णवरोधकासह रा्य करणे, कोमलवृत्तीचे हे रूप अनाकलनीय 
वाटत नाही काय? जेथे णवरोधी पक्ष अस्ट््त्वात आहे असे देश इतके थोडे आहेत की यापेक्षा दुसऱ्या कोण्याही 
गोष्टीने आजच्या का,ाची वैणशष्ट्टे्य अणधक ्पष्टपणे णदसून येणार नाहीत. बहुतेक सवस देशात एकसांघ 
जनसमुदाय आपल्या भाराखाली सावसजणनक सत्ता दडपून टाकीत आहे, प्र्येक णवरोधी गटाला णचरडून टाकीत 
आहे, ्याांना नमवीत आहे. जनसमुदाय–्याचे एकसाची झुांडीचे ्वरुप पाहून ्यावर कोण भरवसा ठेवील?–
्याांचे जे नसतात ्याना जीवनात सहभागी करून घेऊ इस्ट्च्छत नाही. आपला ्वतःणशवाय इतर सवांचा तो 
भयांकर दे्वष करतो. 

 
✶✶ 
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प्रकरण ९ वे 

झ ांडीचा रािटीपणा आहण ताांहिकज्ञाि 
 

 आम्ही येथे मूलतः सांणदग्ध अशा एका स्ट््थतीच्या–प्र्यक्ष स्ट््थतीच्या–णवश्लेषणात गुांतलो आहोत, हे 
ध्यानात घेतले पाणहजे म्हणजे माझा हेतु सफल होईल. प्रारांभीच मी हे सूणचत केले होते की आजची सवस 
वैणशष्ट्टे्य आणण णवशषेतः झुांडीचे बांड याांचे खरे ्वरूप दुहेरी आहे. ्यापकैी कोण्याही एका वैणशष्ट्ठ्यातून 
अनुकूल आणण प्रणतकूल अशी दुहेरी ्पष्टीकरणे णनघू शकतील. इतकेच नव्हे, तर तशा ्पष्टीकरणाची ्याला 
गरजही असते. ही णद्वधाथसता आमच्या मनातील नसून खुद्द वा्तवातीलच आहे. सध्याची स्ट््थती एका 
ष्ष्टीकोणातून चाांगली आणण दुसऱ्या ष्ष्टीकोणातून वाईट णदसते असे नव्हे, तर खुद्द णतच्यामध्येच णवजय आणण 
णवनाश अशा जुळ्या अांतःशक्ती सामावलेल्या आहेत. 

 
 इणतहासाचे पूणस त्वज्ञान साांगणे हे या प्रबांधाचे प्रयोजन नाही. परांतु माझ्या ्वतःच्या त्वज्ञाना्मक 
णनष्ठाांच्या पायावर मी हा प्रबांध आधारला आहे हे उघड आहे. इणतहासाच्या णनभ,े णनयणतवादावर माझा णवरॄास 
नाही. उलट सग,े जीवन आणण इणतहासाचा जीवनपट साध्यासुध्या क्षणाांचा बनलेला असतो अशी माझी 
समजूत आहे. प्र्येक क्षण आधीच्या क्षणाच्या सांदभात सापेक्ष्वाने अणनयत असतो. म्हणून ्या क्षणात वा्तवता 
ड,म,ते णतच्यात चढउतार होतात आणण णनरणनराळ्या सांभाव्यताांमधून कोणती णनवडावी याणवषयी ती 
अणनर्थणत असते. हीच तास्ट््वक दोलायमानता प्र्येक सजीव व्तूला थरथरणाऱ्या कां पनाचे ्वरुप अचूकपणे 
देत असते. जनसमुदायाांचे बांड हे खरोखरीच एखाद्या नव्या अपूवस अशा मानवी समाज रचनेकडे नेणारी 
सांक्रमणाव्था असेल, पण ते बांड मानवी णनयतीवर कोस,लेली घोर आपत्तीही ठरण्याचा सांभव आहे. प्रगतीची 
वा्तवता नाकारण्याचे कारण नाही. पण ही प्रगती सुरणक्षतच असते हे खरे मानून चालण्याची कल्पना टाकली 
पाणहजे. ‘अपक्राांतीचा’, पुच्छ-गमनाचा धोका असल्याखेरीज प्रगतीची, उ्क्राांतीची हमी देता येत नाही, असे 
धरून चालणे हे व्तुस्ट््थतीला अणधक अनुसरून आहे. इणतहासात प्र्येक गोष्ट सांभवनीय असते. यश्वी, 
अमयाद प्रगती आणण ्याबरोबरच अधुनमधून पुच्छगती ही सारखीच सांभवनीय असतात. कारण जीवन, 
वैयणक्तक असो वा सामुदाणयक असो, खाजगी असो वा ऐणतहाणसक असो, ्याच्या आशयात साहस आणण सांकट 
खच्चनू भरलेली असतात. काटेकोर अथाने बोलावयाचे तरी ते एक नाट्य आहे. [क्वणचतच कोणी एखादा हे शब्द गांभीरपणे 
घेईल आणण यदाकदाणचत ते आरृयसकारक वाटले, तरी सद हेतू बा,गणारा ही केव, रुपके आहेत असेच समजून चालेल हे साांगण्याची गरज नाही. 
जीवन काय आहे प्रकवा णनदान ते काय नाही ते आधीच आपल्याला णनणरृतपणे माहीत असते, यावर णवरॄास ठेवणाऱ्या भाबड्या मनाचा चुकून एखादा 
वाचक या वाक्याचा म,ू अथस घेऊन भारून जाईल आणण नेमके ्याला एकट्याला–खरा वा खोटा–अथस चाांगला क,ेल. इतराांमध्ये एकवाक्यता ओसांडून 
वाहात राहील. मात्र यात फरक एवढाच : काहीना वाटेल की जीवन हे, गांभीरपणे साांगावयाचे झाल्यास, आ्म्याच्या अस्ट््त्वाची प्रणक्रया आहे. इतराना 
वाटेल की, ते रासायणनक णक्रयाची माणलका आहे. जीवनाचा आद्य मूलगामी अथस जीवशास्त्रीय अथाने नव्हे तर माणसाचा आयुष्ट्यक्रम या अथाने वापरला 
म्हणजे समजते. या शब्दात माझ्या सगळ्या णवचाराांची णदशा साररूपाने जर मी साांणगतली, तर पूणसतः कवाडेबांद मनाच्या वाचकाना माझी भणूमका अणधक 
पटेल अशी कल्पना मी करीत नाही. काही णवणशष्ट लोकाांच्या आयुष्ट्यक्रमात सग,ी जैणवकता ही णनणरृतपणे केव, एक अध्याय असते. याच सब, 
कारणामु,े जीवनशास्त्रज्ञ चणरत्रकथनाप्री्यथस आपल्या जीवनाचा हाच अथस लावीत असतात. बाकीचे सवस अमूतस/कल्पनारांजन आणण णमर्थया होय.] 

 
 सामान्यतः हे खरे आहे आणण सध्यासारख्या सांकटाव्थेच्याक्षणी हे नाट्य अणधक प्रभावी ठरते. म्हणून 
जनसमुदायाांच्या प्र्यक्ष रा्यात णदसून येणाऱ्या आणण ‘प्र्यक्षकृती’ या सदरात मोडणाऱ्या नव्या वतसणुकीच्या 
लक्षणाांच्या पोटात णकतीतरी भावी गोष्ट दडून राणहल्या असतील. प्र्येक जुनी सा्ं कृती आपल्या वाटचालीत 
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्वतःबरोबर णझजलेले अवशषे आणण णनकामी झालेल्या गोष्टींचे बरेचसे ओझे फरपटत नेत असते. जीवनातील 
अडथ,े ते हेच. ते नुसते णवषारी गा,, अद्यापही णटकून राणहलेल्या सां्था, मूल्यमापने, भाणकते आहेत. पण ती 
सवस णनरथसक झाली असून ्यातून सुटका करून घेणे अनावश्यक गुांतागुांतीचे झाले आहे. ्याांची मानके स्वहीन 
झाली आहेत हेही णसद्ध झाले आहे. हे सवस ‘अप्र्यक्ष कृती’चे म्हणजे सां्कृतीचे घटक असून ते पुढील का,ात 
एकजात सुलभ होणे अवश्य आहे. आजचा अधसनग्न पोषाख आणण आखूड कोट हे अद भतुरम्यतेच्या युगातील 
उांच टोप्या, पायघो, झगे याांच्यावर जणू सूड उगवीत आहेत. येथे सुलभीकरणाचा अथस आरोग्याच्या आणण 
अणधक चाांगल्या अणभरुचीच्या ष्ष्टीने घ्यावयाचा आहे. पणरणामी लहान-सहान साधनाांनी मोठ्या गोष्टी प्राप्त 
होतात असे नेहमी घडते, ्याप्रमाणे यातून अणधक ्पष्ट सोडवणूक प्राप्त होण्याचा सांभव आहे. अद भतुरम्य 
प्रणयवृक्षाच्या फाांद्यावर नकली मगॅ्नोणलया फोफावला आहे, नागमोडी वलेीनी आणण लतानी आणण फाांद्याांच्या 
जणटल गुांताव,ीनी इतकी गदी केली आहे की सूयसणकरणानाही तेथे प्रवशे णम,त नाही म्हणून ्या प्रणयवृक्षाची 
काटछाट करण्याची आ्यांणतक गरज णनमाण झाली आहे. आजही अगदी अशीच गरज णनमाण झाली आहे. 

 
 सामान्यपणे सावसजणनक जीवनाला आणण णवशषेतः राजकारणाला पुनः व्तुस्ट््थतीची जाणीव करुन 
देण्याची तातडीची णनकड आहे. युरोपीय मानवतेला ्वतःची वसे्त्र फेकून णदल्याणशवाय, ्वतःच्या मू, 
स्वापयंत पोचल्याणशवाय, णतच्या खऱ्या ‘्व’कडे परत आल्याणशवाय, आशावादी अपेक्षा करतात ्याप्रमाणे, 
स्ट््थती पालटणार नाही. ्वतःची वसे्त्र फेकून नग्न होण्याची, खरेखुरे ‘्व’ होण्याची णश्त आवश्यक आहे असे 
मला वाटते. तसेच ही णश्त योग्य भणवष्ट्याची वाट मोक,ी करण्याकणरता अणनवायस आहे. अशी माझी रॅद्धा 
आहे. म्हणनू भतूकालीन सवस गोष्टींच्या सांबांधात सांपूणस णवचार्वातांत्र्य असाव ेअशी मागणी मी करतो. भतूावर 
भणवष्ट्याचे वचस्व असले पाणहजे. भणवष्ट्यापासूनच भतूका,ात घडलेल्या गोष्टीणवषयी कोणती वृत्ती धारण करावी 
याचे आदेश आम्ही घेतले पाणहजेत. [भतूकालासांबांधीच्या वतृ्तीणवषयीचे हे ्वातांत्र्य म्हणजे णचडून केलेले बांड नव्हे. तर उलटपक्षी प्र्येक 
समीक्षा करणाऱ्या कालखांडाची ती ्पष्ट जबाबदारी आहे. १९व्या शतकाच्या उदारमतवादावर जोरदार हिा करणाऱ्याना जनसमुदायाांच्या णवरुद्ध मी ्या 
वादाचे समथसन करीत असलो, तरी ्याचा अथस असा नव्हे की, ्याच उदारमतवादासांबांधीच्या माझ्या पूणस मत्वातांत्र्याचा मी ्याग केला आहे. या उलट 
या णनबांधात सवात वाईट ्वरुपात णदसून येणारी आणदम अव्था ही एका णवणशष्ट अथाने प्र्येक महान ऐणतहाणसक प्रगतीला एक आवश्यक गोष्ट आहे. 
काही वषांपूवी ‘Biologia Y Pedagogia’ (El Espectador, III, La paradoji del salvajismo) या णनबांधात या णवषयावर मी जे णलणहले आहे ते ताडून 
पहा.] 

 
 परांतु ्याांनी १९ व्या शतकाचे मागसदशसन केले, ्याांनी एक मोठी चूक टा,णे आवश्यक आहे. ती 
म्हणजे, ्वतःच्या जबाबदाऱ्याांच्या जाणणवचे्या अभावामु,े ते दक्ष  आणण जागरूक राणहले नाहीत. घटनाांच्या 
ओघाबरोबर उतारावरून सहजासहजी घरांग,त जाणे आणण धोक्याच्या मयादेपयंत पोचण्याइतके मनाला मठ्ठ 
होऊ देणे ही अ्यांत आनांदाच्या क्षणाचासुद्धा णवचका करणारी कुलक्षणे आहेत. ्वतःवरच्या जबाबदारीच्या 
बांधनातून पार पडण्यात अयश्वी होणे असा ्याांचा अथस होतो. ्याांना जबाबदारीची जाणीव आहे ्याांच्यामध्येच 
जबाबदारीची जादा जाणीव चेतणवणे आज अवश्य झाले आहे आणण सध्याच्या लक्षणाांची जी ्पष्ट धोक्याची बाजू 
आहे, णतच्यावर भर देणे हे अ्यांत णनकडीचे झाले आहे. 

 
 आमच्या सावसजणनक जीवनाचा अशा प्रकारे ता,ेबांद काढल्यानांतर आणण अनुकूल आणण प्रणतकूल 
घटकाांचा णवचार केल्यानांतर वतसमानापेक्षा भणवष्ट्यासांबांधी ते घटक काय भाकीत करतात आणण कोणती 
आरॄासने देतात, हे अजमावले म्हणजे प्रणतकूल घटकाांचे पारडे णकतीतरी अणधक जड णदसते यात शांका नाही. 
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 युरोपीय जीवनात भौणतक गोष्टी अणधकाणधक शक्य होत आहेत. या शक्यता नष्ट होण्याचा धोका णनमाण 
झाला आहे. कारण ्याना धक्का देणारी एक सम्या युरोपच्या णनयतीवर कोस,त आहे आणण णतला तोंड देणे 
भाग आहे. ही सम्या पुनः एकदा मी सूत्ररूपाने माांडतो : ्याला सां्कृतीच्या त्वाणवषयी आ्था नाही, अशा 
मानवी नमुन्याने ्वतःच्या हाती समाजाचे सांचालन घेतले आहे. ही त्व ेया प्रकवा ्या सां्कृतीची नव्हेत–आज 
आम्ही पारखू शकतो ्यावरून–तर कोण्याही सा्ं कृतीची. अथात गुांगीची औषधे, मोटारगाड्या आणण इतर 
काही थोड्या व्तूणवषयी ्याला आ्था वाटते. परांतु ्यामु,े ्याच्यामध्ये सां्कृतीणवषयीच्या आ्थेचा मूलभतू 
अभाव आहे, या गोष्टीला पुष्टीच णम,ते. कारण या व्तु म्हणजे सा्ं कृतीची केव, फ,े आहेत. ्या उ्साहाने 
तो ्याांचे ्वागत करतो ्यामु,े ्याांना णनमाण करणाऱ्या त्वाणवषयी ्याला वाटणारी अना्था अणधकच उठून 
णदसते. येथे ही गोष्ट पुढे माांडली तरी पुरेसे आहे : (स्ट्व्हकोच्या) ‘नव णवज्ञाना’च्या का,ानांतर म्हणजेच 
प्रबोधनाच्या का,ापासून पुढे, भौणतक णवज्ञाने अस्ट््त्वात आली आणण का,ाबरोबर ्याांच्याणवषयीचा उ्साह 
वाढत गेला. हेच अणधक प्र्यक्षपणे  साांगावयाचे झाल्यास शुद्ध शास्त्रीय सांशोधनाला वाहून घेणाऱ्या लोकाांची 
सांख्या प्र्येक णपढीगणणक अणधकाणधक वाढत गेली. यात णपछेहाट झाल्याचे पणहले उदाहरण घडून आले–मी 
पुनः साांगतो सापेक्ष उदाहरण–ते म्हणजे सध्याच्या णपढीतील वयाने वीस ते तीसच्या दरम्यान असणाऱ्याांचे 
होय. शुद्ध णवज्ञानाच्या प्रयोगशा,ाांकडे णवद्यार्थयांना आकषूसन घेणे कठीण होत आहे. हे अशाव,ेी घडत आहे की, 
जेव्हा उद्योगधांदे णवकासाची सवोच्च व्यव्था गाठीत आहेत आणण णवज्ञानणनर्थमत औषधे आणण उपकरणे 
वापरण्याची लोकाांची भकू अणधकाणधक वाढत आहे. राजकारण, कला, नीणत धमस आणण जीवनाची दैनांणदन 
काये याांच्यातील अशाच प्रकारची णवसांगणत येथे णव्तारभयाव्त दाखवता येत नाही. 

 
 अशा या णवरोधाभासी स्ट््थतीचा आमच्या ष्ष्टीने अथस कोणता ? हा णनबांध म्हणजेच या प्रश्नाचे उत्तर 
देण्याचा एक प्रय्न आहे. ्याचा अथस हा की, आज प्रबल झालेल्या मानवी नमुना आणदम मानवाचा आहे. 
सुसां्कृत जगामध्ये उदयाला आलेला तो णनसगस-मानव आहे. सुसां्कृत आहे ते जग, ्यातील रणहवासी नव्हे. 
हा रणहवासी भोवतालच्या जगाची सां्कृणत समजून घेत नाही. ती जणू एक नैसर्थगक शक्ती आहे असे समजून तो 
णतचा वापर करतो. नव्या मानवाला आपली मोटरगाडी उपभोगाकणरता हवी असते. पण ईडनच्या बागेतील 
वृक्षाचे ते ्वयांभ ूफ,ू आहे, असे तो समजून चालतो. ्याच्या आ्म्यात खोलवर सा्ं कृतीच्या कृणत्रम, बव्हांशी 
अणवरॄसनीय, ्वरुपाची जाण नसते. सां्कृतीच्या साधनाणवषयी ्याला वाटणारा उ्साह ती साधने शक्य 
कोटीत आणणाऱ्या त्वापयंत पोहचत नाही. मागे राथेनोच्या शब्दाांची अदलाबदल करून ‘रानट्याांचा सवस 
आघाड्यावर हिा’ आम्ही पहात आहोत, असे मी म्हणालो, ्यावरून असे वाटण्याचा सांभव आहे की 
(सामान्यतः तसे वाटतेही) तो केव, एक वाक्प्रयोग आहे. ्या शब्दात स्य असो वा नसो; पण एवढे खरे की 
‘सगळ्या गुांतागुांतीच्या पृथक्करणाची साररुप लक्षणे’ ्यात मु,ीच सापडणार नाहीत. प्र्यक्ष समुदायमानव 
खरोखरीच आणदम आहे आणण तो सां्कृतीच्या युगानुयुगाच्या रांगमांचावर बाजूच्या कक्षातून णनसटून पढेु आला 
आहे. 

 
 ताांणत्रक ज्ञानाच्या कल्पनातील प्रगतीची भाषा सात्याने चालू आहे. पण या भाषेत, ्यातील सवोकृष्ट 
भाषेतसुद्धा, णतच्या भाणवष्ट्याची पुरेशी नाट्यपूणस जाणीव झाल्याची णचन्हे मला णदसत नाहीत. ्पेंगलर इतका 
मार्थमक, इतका गाढ–णततकाच छाांणदष्टही–पण मला या बाबतीत तो अणतशयच आशावादी वाटतो. कारण 
‘सां्कृणत’ (culture) ही ‘भौणतक सुधारणे’च्या (Civilization) युगामागनू येते, अशी ्याांची समजून आहे. 
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‘भौणतक सुधारणा’ या शब्दाचा अथस णवशषेेकरून तांणत्रक कायसक्षमता असा तो समजतो. ‘सां्कृणत’ आणण 
सामान्यतः इणतहास याणवषयी ्पेंगलरची कल्पना या णनबांधाच्या मु,ाशी असलेल्या कल्पनेहून इतकी दूरची 
आहे की तीत सुधारणा सुचणवण्याच्या हेतूनेदेखील ्याांच्या णनष्ट्कषावर येथे टीका करणे सोपे नाही. 
आमच्यातील मतभेद ्पष्ट करण्याकणरता एकदम मोठी उडी घेऊन आणण अचूक तपशीलाकडे दुलसक्ष करुनच 
दोघाांच्याही ष्ष्टीकोणाचा साधारण णवभाजक काढणे शक्य होईल. ्पेंगलरला असा णवरॄास वाटतो की, 
सां्कृतीच्या मु,ाशी असणाऱ्या त्वाणवषयीची आ्था नष्ट झाली, तरी ‘तांत्रवाद’ जीवांत राहू शकतो. अशा 
कोण्याही गोष्टीवर मी णवरॄास ठेव ूशकत नाही. तांत्रवाद आणण णवज्ञान याांचे स्व एकच आहे. णवज्ञान ्याव,ेी 
केव, ्वतःचेच णहत पहाणे सोडून देते, ्याव,ेी ्याचे अस्ट््त्व सांपुष्टात येऊ लागते. सां्कृतीच्या सवससाधारण 
त्वाणवषयी लोकाांना उ्साह वाटल्याणशवाय णवज्ञानाला ्वतःचेही णहत पहाता येणार नाही. हा उ्साह जर 
थांडावले–हे घडत असल्याचे णदसत आहे–तर तांत्रवाद हा काही का,ापुरताच, म्हणजे ्याला जन्म देणारी 
साा्ं कृणतक पे्ररणा अस्ट््त्वात राहील ्या कालापरुताच, णटकून राहील. आम्ही जगतो, ते आमच्या ताांणत्रक 
गरजासह जगतो; ्याांच्या योगाने नव्हे. या ताांणत्रक गरजा ्वतःचे पोषण करीत नाहीत प्रकवा ्वतःचे जीवन 
जगत नाहीत; ्या ्वयांकारकही नाहीत; तर अनावश्यक, अव्यवहारी णक्रयाांच्या उपयुक्त आणण व्यवहारोपयोगी 
गा,ासारख्या ्या आहेत. आता मी अशा भणूमकेकडे येत आहे की, ताांणत्रक सांपादणीणवषयी प्र्यक्ष आ्था 
बा,गल्याने अशा सांपादणीच्या प्रगतीची प्रकवा कालावधीची काही म्हणजे काहीही हमी णम,त नाही. तांत्रवाद 
हा आधुणनक ‘सां्कृती’चे एक वैणशष्ट्ट्यपूणस लक्षण मानले जाते हे अगदी योग्य आहे. या सां्कृतीत भौणतकष्ष्ट्ट्या 
लाभदायक ठरणाऱ्या अशा णवज्ञानाची शाखा समाणवष्ट आहे. म्हणून १९ व्या शतकाने पके्कपणी रोवलेल्या 
जीवनाच्या अगदी नव्या ्वरुपाचे वणसन करताना माझ्यापाशी दोनच लक्षणे आहेत. उदार लोकशाही आणण 
तांत्रवाद. मी पनुः साांगतो की तांत्रवादाणवषयी बोलताना ्याचे मू, कें ि शुद्ध णवज्ञान आहे आणण तांत्रवाद 
सात्याने णटकून रहावा यासाठी ्या पणरस्ट््थतीत शुद्ध वैज्ञाणनक कायस करणे शक्य होते तीच पणरस्ट््थती चालू 
रहाणे अवश्य असते, हे सहजासहजी लोक णवसरतात याांचे मला आरृयस वाटते. खरोखरीच ‘वैज्ञाणनकाां’चे 
सात्य णटकून रहाव ेयासाठी मानवाचा आ्मा सतत णक्रयाशील राणहला पाणहजे, याचा कोणी णवचार तरी केला 
आहे काां? जोपयंत डॉलर आहेत तोपयंत णवज्ञान राहील, असेच खरोखरीच वाटते काय? या कल्पनेने णदलासा 
णम,तो हाच आणदमतेचा आणखी एक पुरावा होय. जणुकाही वा्तव-रसायन शास्त्राांचे णमरॅण (कॉकटेल) 
तयार करण्यासाठी एकत्र णमस,ून घुस,ण्याकणरता अनेक तऱ्हेची िव्ये उपलब्ध नव्हती ! या णवषयाच्या सवात 
जुजबी तपासणीत देखील चटकन नजरेत भरणारी ठ,क गोष्ट म्हणजे णदक्कालाच्या सगळ्या णव्तारात लां डन, 
बर्थलन, स्ट्व्हएन्ना आणण पॅणरस याांनी वढेलेल्या छोट्याशा चौकोनातच वा्तवारसायनशास्त्र बद्धमूल झाले आणण 
तेही १९ व्या शतकात. यावरून प्रायोणगक णवज्ञान हे इणतहासाच्या सवांत असांभाव्य फणलतापैकी एक आहे हे 
णसद्ध होते. िष्टे, पुरोणहत, योदे्ध आणण मेंढपा, हे सवसका,ी आणण सवस ्थ,ी णवपलु होऊन गेले आहेत. परांतु 
प्रयोगशील मानवाची ही प्राणणजात णनर्थमण्यासाठी दांतकथेतील एकरॅृांगी प्राण्याला जन्माला घालणाऱ्या 
पणरस्ट््थतीहून अणधक असाधारण सांणमत्र पणरस्ट््थती लागते हे उघड आहे. इतक्या उघड, साध्या गोष्टीवरून 
वैज्ञाणनक पे्ररणा णकती चांचल आणण णवरल आहे याणवषयी थोडा णवचार व्हायला हवा. [यामु,ेच माझ्यामते उत्तर 
अमेणरकेच्या णतच्या तांत्रवादाच्या सहाय्याने केलेल्या व्याख्येवरून काहीही बोध होत नाही. सवात सुसा्ं कृत व्यक्तीनीसुद्धा अमेणरकेसांबांधी जाहीर केलेले 
बाणलश णनणसय युरोपीय मनाला अणतशय गोंध,ात टाकणारे आहेत. आजच्या सम्याांची जणटलता आणण आजच्या मनाची कुवत याांच्यातील व्य्त प्रमाण 

मी पुढे दशसणवणार आहे, ्याचे हे एक णवणशष्ट उदाहरण आहे.] युरोपचा लोप झालाच, तर उत्तर अमेणरकेचे लोक णवज्ञान पढेु 
चालवतील, यावर णवरॄास ठेवणारा धन्य होय. या णवषयाचा पूणसपणे णवचार करणे आणण प्रायोणगक णवज्ञान आणण 
पणरणामी ताांणत्रक सांपादणी याांना प्राणभतू असणाऱ्या ऐणतहाणसक पूवसकल्पना कोण्या आहेत याचा तपशीलवार 
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्पष्टपणे उिखे करणे हे अणतशय मोलाचे आहे. परांतु हा मुद्दा ्पष्ट करून सुद्धा तो समुदायमानवाला समजेल 
अशी आशा कोणीही करू नये. समुदायमानवाला सुसांगत णवचार करण्याकडे लक्ष देण्याला सवड नसते. पार्थथव 
शरीराच्या द्वारे णशकणे एवढेच ्याला माहीत असते. 
 
 माझी अशी प्रवचने बदु्धीवर आधारलेली असल्यामु,े अवश्यतया सूक्ष्म असतात. ्याांच्या 
पणरणामकारकतेणवषयी मी भ्रम बा,गीत नाही. ्याला कारण माझे एक णनरीक्षण. ते म्हणजे प्र्यक्ष पणरस्ट््थती 
अशी आहे की, सवससामान्य मानवाला ही णवज्ञाने आणण जीवशास्त्राशी सांबांणधत असलेली इतर णवज्ञाने 
याांच्याणवषयी उ््फूतसपणे काहीही वाटत नाही, आणण ्यासांबांधी प्रचार केल्याणशवाय ्याला ्याांच्याबद्दल 
उ्साहही वाटणार नाही. हा सवसथा वडेेपणाच नव्हे काय ? कारण प्र्यक्ष स्ट््थती काय आहे याचा थोडा णवचार 
करा. सा्ं कृतीचे इतर सवस घटक–राजकारण, कला, सामाणजक मानके, आणण खुद्द नीणतसुद्धा–उघडपणे 
प्रश्ना्मक झाले आहेत. तरीपण एक घटक असा आहे की जो समुदाय-मानवावर अ्यांत सोई्करपणे, 
अणतशय णनर्थववादपणे प्रभाव टाकीत असतो आणण ्याची अद भतु कायसक्षमता वाढ्या प्रमाणात णसद्ध होत आहे. 
तो म्हणजे प्रायोणगक णवज्ञान. दररोज एक नवा शोध लागतो आणण सवससामान्य मानवाला तो उपयोगात 
आणायला णम,तो. प्र्यही गुांगी आणणारे नव े औषध प्रकवा नवी लस णनमाण होते आणण ्याचा फायदा या 
सवससामान्य मानवाला णम,तो. वैज्ञाणनक पे्ररणा मांदावली नाही आणण प्रयोगशा,ा णतपटीने वा दसपटीने 
वाढल्या म्हणजे सांपणत्त, ्वा्र्थय, आरोग्य, समृणद्ध ही आपोआप वाढतील हे प्र्येकाला माहीत झाले आहे. 
एखाद्या मलूभतू त्वाच्या बाजूने याहून अणधक जबरद्त, अणधक खात्री पटणवणारा प्रचार होऊ शकतो याची 
कल्पना करता येणे शक्य आहे का? तर मग णवज्ञानाला यापेक्षा अणधक चाांगल्या रीतीने समृद्ध करण्यासाठी 
सामान्यजनानी धन प्रकवा ध्यान याबाबतीत कोणताही ्याग ्वतः होऊन केल्याचे काहीही णचन्ह णदसत नाही, 
हे कसे? ही गोष्ट दूरच राहो, पण युद्धोत्तर का,ात [हे झाले अणधक खोल प्रश्नाणवषयी न बोलताही. बहुसांख्य सांशोधकाांना ्वतःला 

्याांचे णवज्ञान ्या गांभीर आणण धोक्याच्या अांतगसत सांकटाव्थेतून जात आहे याणवषयी आज यस्ट््कां णचतही शांका येत नाही.] वैज्ञाणनकाांचे एका 
नव्या सामाणजक बणहष्ट्कृतात रुपाांतर झाले आहे. लक्षात ठेवा की, मी येथे वा्तवशास्त्रज्ञ, रसायनशास्त्रज्ञ, 
जीवशास्त्रज्ञ याांचा उिेख करीत आहे; त्ववते्त्याांचा नव्हे. त्वज्ञानाला  जनसमुदायाांकडून सांरक्षणाची, 
आपल्याकडे लक्ष वधूेन घेण्याची प्रकवा सहानुभतूीची गरज नसते. त्वज्ञान आपल्या सांपूणस अनुपयोणगतेचे 
[Aristotle, Metaphysics, 893 a 10.] ्वरूप राखून ठेवते आणण ्यामु,े सवससामान्य मानवाच्या सवस ताबेदारीतून ते 
मुक्त असते. आपण मूलतः प्रश्ना्मक आहो हे ते ओ,खते आणण आकाशातील णवहांगमाप्रमाणे आपली ्वतांत्र 
णनयणत आनांदाने ्वीकारते. ्वतःणवषयी णवचार करा अशी कोणाकडे ते याचना करीत नाही, ्वतःची णशफारस 
करीत नाही, की ्वतःचे समथसन करीत नाही. ्याच्यामु,े कोणाचा खरोखरी फायदा झालाच तर साध्या मानवी 
सहानुभतूीने ते हषसभणरत होते. ते दुसऱ्याांचा जो फायदा करून देते ्यावर जगत नाही प्रकवा ्या फायद्याची 
अपेक्षा वा आशाही बा,गत नाही. ते ्वतःच्या अस्ट््त्वाचीच शांका घेण्यापासून आरांभ करते आणण ्वतःशीच 
झगडत ्वतःच जीवनापासून वांणचत होत केव, जगत असते, तर मग दुसऱ्यानी गांभीरपणे दखल घ्यावी असा 
दावा ते कसा करू शकेल? तेव्हा आपण त्वाज्ञानाचा णवचार सोडून देऊ. कारण ते एका णनराळ्या पद्धतीचे 
साहस आहे. ्याप्रमाणे एखाद्या ग्रहावर आज अस्ट््त्वात असलेली प्राणणसांख्या वा्तव–रसायन शास्त्राणशवाय 
णटकून रहाणे शक्य होणार नाही, ्याप्रमाणे समुदायमानवाला नष्ट होण्याच्या भीतीपोटी प्रायोणगक णवज्ञानाांची 
गरज भासते आणण णवज्ञानाना समुदायमानवाच्या सहकायाचीही गरज असते. 
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 माणसाांची ने-आण करणाऱ्या मोटारगाड्या आणण ्याांच्या वदेना अद भतुरीतीने नाहीशा करणारी 
रामबाण इांजेक्शने याांनी जे घडून आले नाही ते युस्ट्क् तवादानी कसे बरे घडून येऊ शकेल? णवज्ञानापासून ्याांना 
णम,णारे सततचे उघड फायदे आणण णवज्ञानाणवषयी ते दाखवीत असलेली आ्था यातील प्रमाण इतके व्य्त 
आहे की, भ्रामक आशाांनी ्वतःची फसवणूक कोणीही करुन घेऊ नये. अशा रीतीने वागणाऱ्याकडून 
रानटीपणाणशवाय दुसऱ्या कशाची अपेक्षा करता येणार नाही. णवशषेतः णवज्ञानाची ही उपेक्षा इतरत्र आढ,ते, 
्यापेक्षा खुद्द तांत्रज्ञाांच्या समुदायामध्ये डॉक्टर, इांणजणनअसस आणद तांत्रज्ञाांमध्ये सांभवतः अणधक सप्रमाण आढ,ते 
हे आम्ही पुढे पहाणार आहोतच. ्वतःचा व्यवसाय चालणवणाऱ्या तांत्रज्ञाची मनःस्ट््थती आणण ्वतःची 
मोटारगाडी वापरण्यात आणण आस्ट््पणरनची गो,ी णवकत घेण्यात समाधान मानणाऱ्या माणसाची मनःस्ट््थती ही 
सवस मूलभतू गोष्टीत सारखीच आहे. ्याांना णवज्ञानाच्या, सां्कृतीच्या भणवतव्याणवषयी यत प्रकणचतही आ्मीयता 
वाटत नाही. नव्याने उद भवलेल्या या रानटीपणाची इतर काही लक्षणे णनणरृत गुणवाचक असल्यामु,े ती 
अकृतीचे (omission) नव्हे तर कृतीचे पणरणाम आहेत. ते अणधक लक्ष वधूेन घेतात आणण मूतसरुपात ष्ष्टीस 
पडतात. अशा लक्षणानी अणधक अ्व्थ होणारे काहीजण असतील. माझ्यापरुते साांगावयाचे झाले तर  
सवससामान्य मानवाला णवज्ञानापासून णम,णारे फायदे आणण कृतज्ञतेने–प्रकबहुना अकृतज्ञतेने–तो जी परतफेड 
करतो, यामधील व्य्त प्रमाण हे णकतीतरी अणधक भयानक आहे. [इ. स. १९१४ ते १८ च्या युद्धानांतर.][ मी दशसणवल्याप्रमाणे 
इतर सवस प्राणभतू त्वे, रा्यशास्त्र, कायदा, कला, नीणत, धमस ही प्र्यक्षात एका महान सांकटाव्थेतून जात आहेत, णनदान ता्पुरती तरी णदवा,खोर 
बनली आहेत. या गोष्टीमु,े ही भयानकता शतपटीने वाढली आहे. णवज्ञान हेच तेवढे णदवा,खोर बनले नाही. प्रकबहुना ते भरमसाट व्याजाने, अपेक्षेपेक्षा 
प्रचांड व्याजाने परतफेड करीत आहे. ्याच्याशी ्पधा करणारे काहीही नाही. म्हणून सामान्य मानव णवज्ञानाची जी उपेक्षा करतो, ती दुसऱ्या कोण्यातरी 

साा्ं कृणतक उ्साहाच्या भरात अन्यत्र लक्ष वेधल्यामु,े करतो, असे मानले तरीही ्याला क्षमा करता येणे शक्य नाही.] मध्य आणफ्रकेतील 
णनग्रोसुद्धा मोटारगाड्यात बसतात आणण आस्ट््परीन घेतात हे लक्षात आणनू णवज्ञानाला पुरेशी मान्यता णम,त 
नाही, या मतासांबांधी मी ्वतःचे कसेबसे समाधान करून घेऊ शकेन. पण जो युरोपीय मानव आज वचस्व 
गाजव ूलागला आहे–हेच माझे गृहीतकृ्य आहे–तो ्या सांणमरॅ सां्कृतीत जन्मला आहे, णतच्या बाबतीत तो 
आणदम मानव, चोर दरवाजाने रांगभमूीवर येणारा रानटी माणूस, ‘सवस आघाड्यावरचा हिेखोर’ आहे. 
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प्रकरण १० वे 

आहदम अवस्था आहण इहतहास 
 
 णनसगस हा सदाचाच आमचा साांगाती आहे. तो ्वारॅयी आहे. णनसगसदेवतेच्या जांगलात आम्ही 
णनधा्तपणे जांगली राहू शकतो. ्याचप्रमाणे ्याच अव्थेत आम्ही णनरांतर जांगलातच राहण्याचा णनधार करून 
अन्य लोक येण्याचा धोकाही टा,ू शकतो. परांतु सवसका, आणदम अव्थेत रहाणारे लोक असावते, हे त्वतः 
शक्य आहे. बे्रप्रसगने अशा लोकाांना ‘शारॄत उषःकालाचे जन’ असे म्हटले आहे. असे लोक गणतहीन, गोठलेल्या 
उषःकालात राहात आले आहेत. हा उषःकाल असा आहे की तो मध्यान्हाच्या णदशनेे कधीही पुढे सरकत नाही. 

 
 केव, णनसगाच्या जगातच हे घडते. पण आमचे जग सां्कृतीचे असल्याने ्यात असे घडत नाही. 
सां्कृती ही आहे तेथेच रहाणारी व्तु नाही. ती ्वारॅयी नसते. ती कृणत्रम असून णतला कलाकार प्रकवा 
कारागीर लागतात. सां्कृतीपासून णम,णाऱ्या फायद्याांचा उपयोग तेवढा करायचा, पण णतच्या रक्षणाची 
का,जी घेण्याची तयारी दाखवावयाची नाही, असे कराल, तर तुम्ही आटोपलाच म्हणून समजा. मग एका 
क्षणात आपण सां्कृतीहीन झाल्याचे तुम्हाला ्वतःलाच आढ,ून येईल. थोडीशी चूक होण्याचा अवकाश; 
सभोवर पाहाल तर सग,ेच ओांफस झालेले णदसेल; आणदम जांगल मू,च्या अव्थेत णदसेल. जणूकाही णनख, 
णनसगस झाकणारे पडदे बाजूला सारले गेले आहेत असे वाटेल. जांगल आणदम असते, या उलट जे जे आणदम 
असते तेते केव, जांगल असते. 

 
 प्र्येक कालखांडातील अद भतुरम्यवादी मोडतोडीच्या ष्श्याांनी उते्तणजत झाले आहेत. अशा ष्श्यात 
नैसर्थगक आणण अव-मानवीय (Infra-human) याांचा गौराांणगनीवर हिा होतो. ्याांनी लेडा आणण हांस, अँटीओप 
आणण मेंढा, पॅणसफी आणण बलै याांची णचते्र रांगणवली आहेत. णचत्रणाचे सामान्यीकरण करून ्याांनी णनसगसष्श्याांचे 
भग्नावशषेासह जे देखाव े शोधून काढले आहेत ते अणधक सूक्ष्मपणे असभ्य असून ्यात रेखीव णशला ्वैर 
फोफावलेल्या रानवलेींच्या आप्रलगनात गुदमरुन गेलेल्या दाखणवलेल्या असतात. एखादी वा्तु जेव्हा तुमच्या 
या भल्या अद भतुरम्यवाद्याच्या ष्ष्टीपथात येते, तेव्हा ्याची नजर प्रथम छपरावरची प्रकवा कुां पणावरची मोहरीची 
णपव,ी फुले शोधत असते. ही गोष्ट शवेटी प्र्येक व्तु ही मातीच आहे आणण सवसत्र जांगलच उगवते हे साांगनू 
जाते. अद भतुरम्यतावाद्याला हसणे मखूसपणाचे होईल. तोसुद्धा बरोबरच असतो. अशा अजाणता णवकृत 
प्रणतमाांच्या मागे एक सदाचीच फार मोठी सम्या दडलेली आहे : सां्कृणत आणण णतच्या मु,ाशी असणारी 
प्रकृणत याांच्यातील सांबांध; बौणद्धक आणण वैणरॄक याांच्यातील सांबांध. या णवषयावर दुसऱ्या एखाद्या प्रसांगी णववचेन 
करण्याचा आणण योग्यक्षणी ्वतः अद भरुतम्यवादी होण्याचा हक्क मी येथे राखून ठेवीत आहे. 

 
 पण तूतस मी एका णनराळ्याच कायात गुांतलो आहे. प्रश्न आहे तो आक्रमण करणाऱ्या जांगलाला कसे 
थोपवनू धराव ेहा. सध्या भल्या युरोणपयनानी आ्रेणलयातील रा्याांना घोर प्रचतेत टाकणाऱ्या प्रश्नासारख्या 
कोण्या तरी उद्योगात ्वतःला गुांतवनू घेतले पाणहजे. सतत पसरत जाणाऱ्या णनवडुांगाच्या वाढीमु,े मानवाची 
समुिात हकालपट्टी होण्याची पा,ी आली आहे, ्याला कसा प्रणतबांध घालावा? इ. स. १८४० च्या सुमारास 
केव्हातरी भमूध्यसागरी प्रदेशातील मलागा प्रकवा णसणसली येथून कोठूनतरी एक देशणनवासी ऑ्रणेलयात 
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गेला. जाताना ्याने मायदेशाच्या णनसगाच्या आठवणीसाठी करांट्या णनवडुांगाची एक कुां डी बरोबर नेली. ्या 
णनवडुांगाने ्या खांडावर ्वारी केली आणण दरसाल तो एक चौरस णकलोमीटर भमूी व्यापत चालला आहे. या 
णनवडुांगाशी सामना देण्याकरता लागणाऱ्या खचाच्या ओझ्याखाली ऑ्रणेलयाची अांदाजपत्रके दबून जात 
आहेत. 

 
 समुदायमानव ्या सां्कृतीत जन्माला आला आणण णजचा तो उपभोग घेतो, ती णनसगाइतकीच 
उ््फूतस आणण ्वयांणनमाणक आहे असे तो मानतो. प्र्यक्षात ्याचे रूपाांतर आणदम मानवात झाले असल्यामु,े 
्याच्या लेखी सा्ं कृणत म्हणजे जांगलच, हे मी पूवीच साांणगतले आहे. आता अणधक तपशीलात मला ्याचा 
परामशस घ्यावयाचा आहे. 

 
 सुसां्कृत जग-हे जग तर सुस्ट््थतीत असलेच पाणहजे–्या त्वाांवर आधारलेले आहे, तीं आजच्या 
सवससामान्य माणसाच्या लेखी अस्ट््त्वातच नाहीत. मूलभतू साा्ं कृणतक मूल्याांत ्याला रस वाटत नाही, 
्याांच्याणवषयी आ्मीयता वाटत नाही आणण ्याांच्याकारणी लागण्याची ्याची तयारी नसते. हे कसे घडून 
आले? ्याला अनेक कारणे आहेत. पण याक्षणी मी फक्त एका कारणावरच भर देणार आहे. सां्कृणत जसजशी 
प्रगत होत जाते, तसतशी ती अणधक सांणमरॅ व जणटल होत जाते. णतने आमच्या समोर जे प्रश्न केले आहेत, ते 
अणतशय गुांतागुांतीचे आहेत. युद्धोत्तर का, हे याचे ठ,क उदाहरण होय. आज आम्ही युरोपची जी पुनरसचना 
पहात आहोत, ती सवस्वी अणतशय गुांतागुांतीची बाब असून सामान्य युरोपीय मानव या मोठ्या साहसकायात 
उणा पडत आहे. प्रश्नाांची उकल करण्याकणरता साधनाांचा अभाव आहे असे नव्हे; अभाव आहे तो डोक्याांचा. 
प्रकबहुना काही डोकी आहेत, पण ती अगदीच थोडी. परांतु मध्य युरोपातील सवससामान्य जनसमुदाय आपली 
डोकी नीट णठकाणावर ठेवायला नाखूष आहे. 

 
 प्रश्नाांची जणटल सूक्ष्मता आणण ते प्रश्न अभ्यासणारी मने याांच्यातील प्रमाण व्य्त आहे. जर ्यावर 
उपाय शोधून काढला नाही, तर ते वाढतच जाईल. हीच तर आमच्या सां्कृतीची मूलभतू शोकाांणतका आहे. ही 
सां्कृती घडणवणाऱ्या तत्त्वाांची सुपीकता आणण णनणरृतता याांच्या योगाने णतची फलणनष्ट्पत्ती आणण णतचे ममस या 
दोन्ही बाबतीत इतकी वाढ होत आहे की ती सामान्य मानवाला ग्रहण करता येत नाहीत. भतूकालात असे कधी 
घडले आहे असे मला वाटत नाही. पूवीच्या सगळ्या सां्कृणत ्याांच्या मु,ाशी असणाऱ्या त्वाांच्या 
अकायसक्षमतेमु,े नष्ट झाल्या. युरोपची सा्ं कृणत णवरुद्ध कारणाांकणरता ब,ी पडू लागली आहे. ग्रीस आणण 
रोममध्ये अयश्वी झाली ती त्व,े माणूस नव्हे. रोमन साम्रा्याचा अांत होतो, तो तांत्राच्या अभावामु,े. ्याव,ेी 
्या साम्रा्याने लोकसांख्येचा उच्चाांक गाठला आणण ्या णवराट समाजाला केव, तांत्राच्या योगाने साध्य 
होणाऱ्या णवणशष्ट भौणतक प्रश्नाांच्या सोडवणुकीची गरज णनमाण झाली, ्याव,ेी ्या प्राचीन जगात 
अपक्राांतीच्या, पचु्छगतीच्या आणण ऱ्हासाच्या प्रणक्रयेला आरांभ झाला. 

 
 आज अपेशी झाला आहे तो मानव. कारण तो ्वतःच्या सां्कृतीच्या प्रगतीबरोबर पाऊल टाकण्याला 
असमथस ठरला आहे. सापेक्षतया अणधक सुसां्कृत माणसाला आजच्या सवात प्राथणमक प्रश्नाणवषयी बोलताना 
ऐकणे हे दुःखदायक असते. आपल्या जाड बोजड बोटाांनी मेजावर पडलेली सुई उचलण्याचा प्रय्न करणाऱ्या 
एखाद्या राकट शतेकऱ्यासारखी ही माणसे वाटतात. उदा. २०० वषापूवी प्र्यक्षात दोनश े पटीनी कमी 
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गुांतागुांतीच्या पणरस्ट््थतीला तोंड देण्यासाठी णवचाराांची राांगडी साधने वापरली जात, ्याच साधनानी आज 
राजकीय आणण सामाणजक प्रश्न हाता,ले जात आहेत. 

 
 प्रगत सां्कृती आणण जणटल सम्या ही एकच असतात, म्हणून णजतकी प्रगणत अणधक णततका णतला 
धोकाही अणधक. जीवन क्रमाक्रमाने सुधारत जाते, पण ्याबरोबरच उघडच ते अणधकाणधक गुांतागुांतीचे होत 
जाते. प्रश्न जसजसे अणधक गुांतागुांतीचे होत जातात, तसतशी ते सोडणवण्याची साधनेही पणरपूणस होतात. प्र्येक 
नव्या णपढीने या पणरपूणस साधनाांवर प्रभु् व णम,णवले पाणहजे. ्यापैकी एक-प्र्यक्ष उदाहरणच द्यावयाचे तर-
सां्कृतीच्या वाटचालीशी अगदी ्पष्टपणे सांलग्न आहे. ते म्हणजे या सां्कृतीच्या पाठीशी फार मोठा भतूका,, 
फार मोठा अनुभव आहे; एकाच शब्दात इणतहास आहे. ऐणतहाणसक ज्ञान हे आधीच प्रगत झालेली सां्कृती 
जतन करण्याचे आणण णतचे सात्य णटकणवण्याचे पणहल्या प्रतीचे तांत्र आहे. हे तांत्र म,ूच्या पणरस्ट््थतीच्या नव्या 
्वरुपाकणरता णनणरृत सोडवणुकीचे मागस दाखवील असे नव्हे. जीवन हे पूवीपेक्षा नेहमीच णभन्न असते. इतर 
का,ातील भाबड्या चुका आमच्या हातून होऊ नयेत म्हणनू ते प्रणतबांध करते; पण वृद्ध्वाबरोबर जीवन कणठण 
असल्याची जाणीव सुरु होते. जेव्हा तुम्ही भतू का, णवसरून अनुभवाने शहाणे होणार नसाल तर सग,ेच 
अांगलट येईल. युरोप आज याच स्ट््थतीत आहे, अशी माझी समजूत आहे. अ्यांत ‘सुसां्कृत’ लोकाांना आज 
इणतहासाचे कमालीचे अज्ञान आहे. माझे असे ठाम मत आहे की युरोपच्या सध्याच्या ने्याांना १८ व्या 
शतकाच्याच नव्हे, तर १७ व्या शतकाच्याही ने्याांपेक्षा इणतहासाचे णकतीतरी कमी ज्ञान असते. १९ व्या 
शतकाची अचाट प्रगणत शासनक्या–व्यापक अथाने शासनक्या–अल्पसांख्य वगाच्या इणतहासज्ञानामु,े शक्य 
झाली. ्याांची धोरणे १८ व्या शतकावरुन ठरत असत आणण ती नेमकी पूवीच्या राजकारणाच्या चुका 
टा,ण्याकणरता णवचारपूवसक ठरणवली जात असत. मागच्या चुका लक्षात घेऊनच ती ठरणवली जात आणण साऱ्या 
अनुभवाचे सार ्यात समाणवष्ट होत असे. पण १९ व्या शतकाने ‘ऐणतहाणसक सां्कृती’ गमावायला आरांभ केला; 
तरी ्या शतकात णवशषेज्ञानी शास्त्र या ना्याने उिखेनीय प्रगणत केली. [एखाद्या णवणशष्ट कालखांडातील णवज्ञानाांची स्ट््थती 

आणण ्यातील सा्ं कृतीची स्ट््थती याांच्यातील फरकाचे णववेचन पुढे येणार आहे. ्याचे हे ओझरते दशसन.] इणतहासाची अशी उपेक्षा 
झाल्यामु,ेच बव्हांशी ्याच्या हातून णवणशष्ट चुका घडून आल्या आणण ्याांचे ओझे आज आमच्यावर पडत आहे. 
्या शतकात शवेटच्या खांडात प्रच्छन्नपणे का असेना पण अपक्राांती, रानटीपणाच्या णदशनेे पुच्छगती, सुरू 
झाली. म्हणजेच भतूकाल नसलेल्या प्रकवा तो णवसरलेल्या मानवाच्या राांगडेपणाच्या आणदम अव्थेच्या णदशनेे 
पुच्छगती सुरू झाली. 

 
 म्हणून बोलशणेवकवाद आणण फासीवाद हे युरोप आणण ्याच्या सरहद्दीवर जे दोन ‘नव े प्रय्न’ 
राजकारणात चालले आहेत, ते मूलभतू प्रणतगमनाची दोन ्पष्ट उदाहरणे आहेत. हे वाद ्याांच्या णसद्धाांतात 
अांतभूसत असणारे बुणद्धणनष्ठ घटक ्या इणतहासणवरोधी आणण कालणवसांगत रीतीने हाता,त आहेत, ्यामु,े हे 
प्रणतगमन घडून येत आहे. ्याांच्या प्र्यक्ष आशयामु,े हे प्रणतगमन णततकेसे घडून आले नसते. ्या णसद्धाांताांचा 
पृथकपणे णवचार केला तर ्यात स्याचा अांश आहे हे णदसून येते. स्याचा लवलेशही नसलेले या णवरॄात काय 
आहे? समुदायमानवाांच्या सवस नमुनेदार च,,ींचे मागसदशसन कामचलाऊ सामान्य प्रतीची माणसे करीत 
असतात. या माणसापाशी गतकालीन ्मृती आणण ‘ऐणतहाणसक जाणीव’ नसते. जण ुकाही आरांभापासूनच ही 
माणसे भतूकालात असल्यासारखी वागतात; जणू काही ती वतसमान का,ात असूनही खरोखरीच गतयुगातील 
एखादी प्राणीजात आहे. 
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 साम्यवादी वा बोलशणेवकवादी असण्याचा प्रकवा नसण्याचा येथे प्रश्न नाही. मतप्रणालींची चचा येथे मी 
करीत नाही. पण इ. स. १९१७ च्या साम्यवाद्याने पूवी होऊन गेलेल्या सवस क्राा्ं याांच्या उपक्रमात उडी घेण्याची 
आणण तेही पूवीच्या क्राा्ं याांचे दोष आणण चुका यस्ट््कां णचतही न सुधारता, हे मात्र अतक्यस आणण कालणवसांगत 
आहे. म्हणून रणशयात जे घडत आहे ते इणतहासाच्या ष्ष्टीने णहताचे नाही. काटेकोर साांगावयाचे तर दुसरे 
काहीही होत असेल, पण मानवी जीवनाचा नव्याने आरांभ मात्र होत नाही. उलटपक्षी ्यात णचरक्राांतीची 
कां टा,वाणी पनुरावृत्ती आहे, ती पूणसतः सामान्य क्राांती आहे. क्राा्ं याांची ठराणवक वचने असतात. ्यात मानवी 
अनुभवातून णनष्ट्पन्न झालेले असे एकही ठेवणीतले वचन नाही, की जे या क्राांतीला पुष्टी देत नाही. ‘क्राांती 
्वतःची लेकरे खाऊन टाकते,’ ‘क्राांतीची सुरुवात नेम्तपक्षाकडून होते, पुढे ती जहालाांच्या हाती जाते आणण 
लवकरच पुनः्थापनेच्या कोण्यातरी ्वरूपाचा आरॅय घेऊ लागते.’ इ्यादी इ्यादी. या परुातन धोपट 
वचनात अणधक सांभवनीय पण कमी प्रणसद्ध अशा अन्य स्यवचनाांची भर घालता येईल. ्यापकैी एक असे–
‘क्राांती १५ वषापेक्षा अणधक का, णटकत नाही. हा का, एक णपढी भरभराटीला येण्याचा असतो.’ [एक णपढी सुमारे 
३० वषे णटकते. णतचे कायस दोन अव्थान णवभागले गेल्याने दोन रुपे धारण करते. साधारणतः प्रथमाधात नवी णपढी आपल्या णवचाराांचा, पसा्ं याांचा आणण 
अणभरुचींचा प्रचार करते आणण णद्वतीयाधात णतच्या वाटचालीत ही सवस सत्ताणधणष्ठत होतात आणण वचस्व गाजणवतात. परांतु णतच्या वचस्वाखाली णशकलेली 
पुढची णपढी दुसरे णवचार, पसा्ं या आणण अणभरुची पुढे आणत असते. एकां दर वातावरणात ती ्याांचा प्रसार करू लागते. जेव्हा सत्ताधारी णपढीचे णवचार, 
पसा्ं या आणण अणभरूची या जहाल आणण म्हणून क्राांणतकारक असतात, तेव्हा नव्या णपढीचे णवचार पसा्ं या आणण अणभरुची ्या जहालाांच्या आणण ्या 
क्राांतीच्या णवरूद्ध असतात. म्हणजे ्याांची चेतना बव्हाांशी पुनः्थापनावादी असते. अथात पुनः्थापनावादी याचा अथस साधे ‘जुन्या मागाकडे परत जाणे’ 
असा समजावयाचा नाही. पुनः्थापना अशी कधीच होत नाही.] 

 
 जो कोणी नवी सामाणजक वा राजकीय वा्तवता णनमाण करण्याची आकाांक्षा धरतो, तो जी पणरस्ट््थती 
णनमाण करतो तीमु,े ही ऐणतहाणसक अनुभवाची धोपट  वचने रद्दबादल ठरतील याची खात्री ्याने सवाआधी 
करून घेतली पाणहजे. माझ्यापरुते साांगावयाचे झाल्यास ‘प्रणतभाशाली पुरुष’ ही पदवी मी णवणशष्ट राजकारणी 
माणसाकणरताच राखून ठेवीन. जेव्हा इणतहासशास्त्राचे सग,े ‘णनयम’ प्र्यक्ष कृतीच्याव,ेी मोडून पडलेले, 
उध्व्त झालेले, धु,ीस णम,ालेले पाहून आमच्या महाणवद्यालयातील इणतहासाच्या प्राध्यापकाांना वडे 
लागण्याची पा,ी येते, तेव्हा या पुरुषाांनी नुकतीच कोठे आपल्या कायाला सुरवात केलेली असते. 

 
 बोलशणेवकवादाचे हे खास लक्षण फासीवादाला लागू केले म्हणजे अशीच णवधाने आम्हाला करता 
येतील. या दोहोपैकी कोणताही प्रयोग ‘आमच्या का,ाची उांची’ गाठत नाही. सगळ्या भतूका,ाचे ते थोडक्यात 
यथादशसन घडवीत नाहीत. भतूका,ात सुधारणा करून पुढे जाण्यासाठी असे दशसन होणे ही आवश्यक गोष्ट 
आहे. भतूका,ाबरोबर झगडा म्हणजे हातघाईची लढाई नव्हे. भणवष्ट्यका, भतूाला णग,ांकृत करून ्याच्यावर 
मात करीत असतो. ्यातून काही सुटलेच तर ते कायमचे गमावले म्हणनू समजाव.े 

 
 बोलशणेवकवाद आणण फासीवाद हे दोन फसव े उषःकाल आहेत. ्याांच्यामु,े नव्या णदवसाची प्रभात 
उगवत नाही; पण मागे पुनः पुनः होऊन गेलेल्या कोण्यातरी प्राचीन णदवसाची प्रभात ते घेऊन येतात. 
उषःकाल म्हणजे आणदम अव्था होत. जी आांदोलने भतूका,ाबरोबर सामना देण्याचा मखूसपणा करतात, 
्याांची गत अशीच व्हायची. १९व्या शतकाच्या उदारमतवादाच्याही पढेु गेले पाणहजे यात शांकाच नाही. पण 
उदारमतणवरोधी म्हणून ्वतःचा डांका णपटणारी फासीवादासारखी आांदोलने नेमके हेच करू शकत नाहीत. 
कारण उदारमतणवरोध प्रकवा उदारमताचा अभाव यापकैी एकाच गोष्टीने उदारमतवादापूवीचा मानव घडला 
होता. उदारमतवादाने आपल्या णवरूद्ध बाजूवर जय णम,णवला असल्यामु,े एकतर तो आपल्या णवजयाची 
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पुनरावृत्ती करील प्रकवा सवसकाही–उदारमतवाद आणण उदारमतवादणवरोध–युरोपच्या णवनाशाबरोबरच नष्ट 
होऊन जाईल. जीवनाचा कालानुक्रम णनष्ठरु असतो. ्यात उदारमतवाद ही उदारमतणवरोधाच्या मागाहून 
येतो, अथवा याचाच अथस असा की, ्याप्रमाणे बांदूक ही भाल्यापेक्षा अणधक समथस ह्यार असते, ्याचप्रमाणे तो 
उदारमतवादणवरोधापेक्षा अणधक चैतन्ययुक्त असतो. 

 
 प्रथमदशसनी ‘कोण्याही घटनेला णवरोध’ (anti-anything) ही प्रवृत्ती ती घटना घडल्यानांतर मागाहून 
येणारी असते. कारण ती ्या घटनेच्याणवरूद्ध प्रणतणक्रया सूणचत करते आणण णतचे पूवीचे अस्ट््त्व गृहीत धरते. 
पण ‘णवरोधी’ (anti) यामु,े होणारा बदल पोक,, अभावा्मक प्रवृत्तीत णवरून जातो आणण मागे उरतो तो 
केव, ‘जीणस’ (antique) हा णनणरृत आशय. ्वतःला ‘पीटरणवरोधी’ म्हणवनू घेणाऱ्या माणसाची वृत्ती जेव्हा तो 
शब्दात व्यक्त करतो, तेव्हा पीटर नसलेल्या जगाचाच तो पाठपुरावा करीत असतो. पीटरच्या जन्मापूवीच्या 
जगात नेमके हेच घडले. पीटरणवरोधक ्वतःचे ्थान पीटरच्या परृात ठेवण्याऐवजी ्याच्या आधी ठेवतो 
आणण सग,ाच पट भतूकालाच्या णदशनेे उलट णफरणवतो आणण ्याचा शवेट अट,पणे पीटरच्या आगमनात 
होतो. कानफ्युणसअसच्या दांतकथेप्रमाणेच या ‘णवरोधी’च्या (anti) बाबतीतही घडते. कान्फ्युणसअस आपल्या 
णप्यानांतर जन्मणे ्वाभाणवकच होते. पण तो जन्माला आला ्याव,ेी णपता ८० वषाचा होता आणण ्याची आई 
अवघ्या तीस वषाची होती. म्हणून प्र्येक ‘णवरोधी गोष्ट’  ही केव, पोक, ‘नकारा पेक्षा दुसरे काहीही नसते’. 

 
 चाांगल्या गरगरीत ‘न’च्या सहाय्याने आम्ही भतूका, करु शकलो असतो, तर हे सग,े फार नामी झाले 
असते. पण भतूका, हा मलूतः पनुःपुनः येणाऱ्या णपशाच्चासारखा आहे. ्याला घालवनू णदले, तरी तो अट,पणे 
पुनः येतच राहतो. म्हणनू ्याचा सांबांध तोडण्याचा एकमेव मागस म्हणजे ्याांची हकालपट्टी करणे हा नसून ्याांचे 
अस्ट््तव मान्य करुन ्याला चकणवता याव े अशारीतीने वागणे हाच होय. थोडक्यात ‘आजच्या का,ाच्या 
उांचीवर’ बसून जगावयाचे आणण तेही ऐणतहाणसक पणरस्ट््थतीची जादा जाणीव ठेवनूच. 

 
 भतूकलाचे ्वतःचे असे प्रयोजन असते. ते प्रयोजन जर ्वीकारले नाही तर तो परत येऊन हक्काने 
्याची मागणी करील. उदारमतवादाला ्याचे ्वतःचे प्रयोजन होते आणण ते णचरांतन मह्वाचे होते हे मान्य 
कराव ेलागेल. पण ्याचे हे प्रयोजन पूणस नव्हते. ्याचा जो अपूणस भाग ्याच्याकडून काढून घेणे अवश्य आहे, 
्याच्याही पढुची मजल गाठण्याकणरता हे अ्यावश्यक आहे. 

 
 येथे मी बोलशणेवकवाद व फासीवाद याांचा उिखे केला तो केव, अप्र्यक्षपणे आणण ्याांच्यातील 
कालणवसांगतीच्या बाजूचाच तेवढा णवचार करुन माझ्यामते ही बाजू आज ्याांच्यामध्ये जे काही सकृद्दशसनी 
यश्वी झाले आहे, ्यापासून अतूट आहे. आज णवजयी झाला आहे तो समुदायमानवच. पणरणामी ्याच्या 
पे्ररणेने योजलेले आणण ्याच्या खऱ्या आणदम पद्धतीने परेु केलेले सांकल्प तेवढेच सकृद्दशसनी यश्वी झाले. पण 
याणशवाय सध्या या दोहोपैकी एकाच्याही खऱ्या अांतरांगाची चचा मला करायची नाही. ्याप्रमाणेच क्राांती आणण 
उ्क्राांती याांची  शारॄत रॅृांगापत्ती सोडणवण्याचा प्रय्नही मी करणार नाही. या णनबांधाच्या द्वारे मी जा्तीत जा्त 
मागू इस्ट्च्छतो ते हे की, क्राांती असो वा उ्काांती असो, ती ऐणतहाणसक असावी; पण कालणवसांगत नसावी. 
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 आतापयंत ्या णवषयाचा मी पाठपुरावा करीत आलो आहे, तो राजकीयष्ष्ट्ट्या तट्थ आहे. कारण 
राजकारण आणण ्यातील मतभेद याांच्यापेक्षा ्याची व्याप्ती फार मोठी आहे. पुराणमतवादी आणण 
जहालमतवादी हे काहीही झाले तरी शवेटी समुदायच आहेत. ्याांच्यात मतणभन्नता असली–प्र्येक का,ात 
अशी णभन्नता वरपाांगीच असते–तरीही ते एकच मानव–बांड करून उठलेले सामान्य मानव–आहेत, याला 
प्र्यवाय येत नाही. 

 
 युरोपची णनयणत अशा माणसाांच्या हाती सोपणवली पाणहजे की, जी माणसे खरोखरीच ‘सद्यःकालीन’ 
आहेत, ्याांच्या अांतमसनात इणतहासाच्या सगळ्या अांत्तराचे ्पांदन थरारत असते, ्याांना अस्ट््त्वाच्या 
साांप्रतच्या पात,ीची परेुपूर जाणीव असते आणण जे प्र्येक आषस आणण आणदम वृत्तीचा णतटकारा करतात. 
्याखेरीज आशलेा जागा नाही. आज आम्हाला गरज आहे ती इणतहासाचा साकल्याने णवचार करण्याची. मागे 
जाऊन इणतहासात दडी मारून बसण्याची नव्हे; तर ्यातून कसे बाहेर पडाव ेयाची. 

 
✶✶ 
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प्रकरण ११ वे 

आत्मसांत ष्ट य ग 
 

 साराांश, येथे णवश्लेषण केलेली नवी सामाणजक घटना म्हणजे : युरोपीय इणतहास अगदी प्रथमच 
सामान्य माणसाच्या णनणसयावर सोपणवण्यात आल्याचे ्पष्टपणे णदसून येत आहे. अथवा हे णनराळ्या शब्दात 
साांगावयाचे झाल्यास जो सामान्य माणूस आजपयंत दुसऱ्याच्या मागसदशसनाने  चालत होता, ्याने ्वतःच 
जगाचे रा्य चालणवण्याचा णनधार केला आहे. सामाणजक आघाडीवर येण्याचा ्याचा हा णनणसय आपोआप 
घडून आला आहे. तोही अशाव,ेी की, ्याच्याद्वारे जो नवीन मानवी नमुना प्रतीत होतो, तो नुकताच कोठे 
पक् वदशलेा येत आहे. सावसजणनक जीवनाच्या ष्ष्टीकोणातून नव्या नमुन्याच्या समुदायमानवाच्या मनोरचनेचा 
अभ्यास केला म्हणजे येणेप्रमाणे आढ,ून येते : 

 
 (१) जीवन हे सोपे, समृद्ध असून ्याला कोण्याही प्रकारच्या मह्वाच्या मयादा नसतात ही म,ू 
समजूत उपजत असते. पणरणामी प्र्येक सवससामान्य मानवाला ्याच्या सते्तची आणण णवजयाची जाणीव असते. 
(२) ही जाणीव, आहे ्याच स्ट््थतीत ्याने रहाव,े ्याच्या अांगचे नैणतक आणण बौणद्धक गुण सवोत्तम, पणरपूणस 
आहेत असे समजून चालाव,े असे ्याला साांगत असते. ्याची ही आ्मसांतुष्टता ्याला कोण्याही बाह्य 
अणधकरणाकडे धाव घेण्याला प्रणतबांध करते. तो दुसऱ्याचे ऐकत नाही, ्याची मते णववकेबदु्धीवर पारखू देत 
नाही, दुसऱ्याच्या अस्ट््त्वाचा तो णवचारही करीत नाही, सते्तच्या खोल जाणीवनेे ते सदैव प्रभु्व गाजणवण्याला 
पे्रणरत होतो. जणू काही आपण आणण आपल्यासारख्याांचेच तेवढे जग आहे असा तो वागतो. पणरणामी, (३) सवस 
गोष्टीत तो ह्तके्षप करतो, दुसऱ्याचा आदर प्रकवा मान राखत नाही, कोणतीही मयादा वा सांकोच बा,गत 
नाही; आणण ‘प्र्यक्ष कृती’च्या पद्धतीला अनुसरून तो ्वतःची क्षिु मते दुसऱ्यावर लादतो. 

 
 समुदाय मानवाच्या या णवणवध ्वरूपाांमु,े आम्हाला णबघडलेले मलू, बांड करून उठलेला आणदम, 
म्हणजेच रानटी मानव यासारख्या मानवजातीच्या णवणशष्ट सदोष नमुन्याांचा णवचार करणे भाग पडले. (दुसऱ्या 
पक्षी, खरा आणदम मानव कोण्याही बाह्य अणधकारापुढे, मग तो धमाचा असो, णनषेधक शक्तीचा असो, 
सामाणजक परांपरेचा असो प्रकवा रूढीचा असो, पूणसतः नमते घेतो.) मानवी प्राण्याच्या या नमुन्यावर अपशब्दाांची 
मी लाखोली वाणहली, तरी आरृयस वाटण्याचे कारण नाही. प्र्तुत णनबांध हा या णवजयी मानवाबरोबरची एक 
प्रारांणभक चकमक असून काही णवणशष्ट युरोपीय माणसे ्याच्या जुलुमाचा प्रणतकार करू इस्ट्च्छत आहेत हे जाहीर 
कराव ेहाच ्याचा हेतू आहे. या क्षणी ही केव, पणहली चकमक आहे. समोरासमोर हिा हा नांतर, कदाणचत 
फारच लौकर व्हायचा आहे; आणण तो या णनबांधातल्या ्वरूपापेक्षा अगदी वगे,ा असेल. हा हिा अशा रीतीने 
झाला पाणहजे की, समुदायमानवाला ्याणवरूद्ध सावधणगरीही घेता येऊ नये. तो हिा ्याला समोर णदसेल, 
पण तो नेमका समोरून येणारा हिा आहे अशी शांकाही ्याला येऊ देता कामा नये. 

 
 हा मानवी नमुना सध्या सवसत्र आढ,तो आणण तो सवसत्र आपला आस्ट््मक रानटीपणा लादत आहे. 
खरोखरीच तो मानवी इणतहासाचे णबघडलेले मूल आहे. णबघडलेले मलू हे केव, आपण वारसदार आहो अशा 
णदमाखात वागणारे असते. वारसा म्हणजे सा्ं कृतीचा वारसा–णतच्या सोयी, सुरणक्षतता याांच्यासह–एका 
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शब्दात, णतच्या सगळ्या फायद्याांसह. आमच्या सा्ं कृतीने णनमाण केलेल्या सुलभ अस्ट््त्वाच्या पणरस्ट््थतीतच 
केव, असा नमुना उ्पन्न होतो. ्याची लक्षणे आणण ्याच्या ्वभावधमाच्या पे्ररणा आम्ही मागे पाणहल्याच 
आहेत. मानवी साधनसामुग्रीच्या अणतसमदृ्धीने णनमाण केलेल्या अनेक णवकृतीपकैी ही एक आहे. समदृ्धीच्या 
जगात जन्माला आलेले जीवन हे अणधक चाांगले असते, टांचाईणवरूद्ध झगडणाऱ्या जीवनापेक्षा ते अणधक 
खरेखुरे असते, यावर णवरॄास ठेवण्याची फसवी प्रवृत्ती काही जणाांची असेल. पण येथे तसे नाही. ्याला अ्यांत 
काटेकोर आणण मलूभतू ्वरुपाची कारणे आहेत. ती णव्ताराने साांगण्याचे हे ्थ, नव्हे. सध्यापुरते ्या 
कारणाांचा णवचार करण्याऐवजी आनुवांणशक अमीरशाहीची शोकाांणतका घडवनू आणणारी आणण पुनः पनुः 
घडणारी घटना लक्षात ठेवली तरी परेुसे आहे. अमीराकडे वारसा येतो, ्याचा अथस ्याने णनमाण न केलेल्या 
आणण म्हणनू ्याच्या वैयणक्तक जीवनाशी समरस न होऊ शकणाऱ्या पणरस्ट््थतीत तो गोवला जातो. जन्मतःच 
तो अक्मात आणण अजाणतःच खास अणधकारात आणण सांपत्तीत अणधणष्ठत झालेला असतो. ्वतः होऊन 
्याला याबाबतीत काहीही कराव े लागत नाही. कारण ्या गोष्टी ्याच्यापासून उद भवलेल्या नसतात. 
कोणातरी दुसऱ्या मानवी प्राण्याचे, ्याच्या पूवसजाचे, ते भक्कम कवच असते. ्याला वारसदार म्हणून जगावयाचे 
असते; म्हणजेच दुसऱ्या एखाद्याच्या अस्ट््त्वाचा साज ्याला चढवावा लागतो. यावरून बोध काय घ्यावयाचा 
? ‘अमीर’ वारशाने आलेले कोणते जीवन जगणार आहे? ्वतःचे का ्याच्या पणहल्या पूवसज अमीराचे ? यापैकी 
कोणतेही नाही. ्याच्या नणशबी येते ते अन्य मानवाचा प्रणतणनधी होण्याचे; पणरणामी तो कोणाचाही प्रणतणनधी 
नसतो. प्रकबहुना तो ्वतःचाही प्रणतणनधी नसतो. आपल्या जीवनाचा अ्सलपणा तो अट,पणे गमावनू बसतो; 
आणण ्याच्या जीवनाचे रुपाांतर दुसऱ्या कोणाचे तरी नुसते प्रणतरुप होण्यात प्रकवा थोताांड बनण्यात होते. ्या 
णवपुल साधनसामग्रीचा ्याला उपयोग करावा लागतो, ती ्याला ्वतःची णनयती जगण्याची सांधी देत नाही. 
्याचे जीवन म्हणजे अपक्षयच होय. सग,े जीवन प्र्यक्षात जगण्यात ्या अडचणी येतात, ्याच नेमक्या 
माझ्या हालचालीना, माझ्या अांगाच्या सामर्थयाला चालना देतात. माझ्या शरीराला वजन नसते, तर मी चालू 
शकलो नसतो. माझ्यावर वातावरणाचा दाब नसता, तर माझे शरीर मला काहीतरी अधाांतरी, फोफसे आणण 
पोक, वाटले असते. याच णनयमानुसार ‘अमीरशाही’ वारसदाराचे व्यणक्त्व कारणी येत नाही. अ्यावश्यक 
य्नही तो करू शकत नाही. म्हणून ्याचे व्यणक्त्व सारे अधाांतरीच रहाते. याचा पणरणाम म्हणजे आमच्या 
जुन्या अमीरशाहीचा णवणशष्ट प्रकारचा मूखसपणा होय. ्याची बरोबरी करणारे दुसरे काहीही सापडणार नाही. 
अगदी काटेकोरपणे साांगावयाचे तर हा मूखसपणा ्याच्या शोका्म यांत्रणेत खोलवर जाऊन अद्याप कोणीही 
वर्थणला नाही. या शोका्म यांत्रणेमु,े सगळ्या आनुवाांणशक अमीरशाहीचे अणनवायसपणे अधःपतन झाले. 

 
 साधनसामग्रीचे अणतवैपुल्य जीवनाला उपकारक असते अशी आमची भाबडी समजूत असते. ती दूर 
करावी म्हणनू एवढा प्रपांच केला. व्तुस्ट््थती याच्या अगदी उलट असते. सांभाव्यताांचे अणतवैपुल्य [साधनसामग्रींची 
वाढ व ्याांचे वैपुल्य आणण ्याांचा अणतरेक याांची गित करता कामा नये. १९ व्या शतकात जीवनाच्या सोयी वाढतात. ्यातून मी दशसणवल्याप्रमाणे 
आश् चयसकारक वाढ–सांख्या्मक आणण गुणा्मक वाढ–होते. पण आता असा क्षण आला आहे की, सवससामान्य मानवाच्या क्षमतेशी तुलना करता 
सुधारलेल्या जगात अणतवैपुल्य, सांपत्तीचा अणतरेक, अणतणरक्तता झाली आहे. याचे एकच उदाहरण म्हणजे : प्रगतीने म्हणजे सतत वाढ्या मह्वाच्या 
फायद्याने देऊ केलेल्या णदखाऊ सुरणक्षततेने सामान्य मानवाच्या णठकाणी खोटा, सदोष आणण दुब,ा णवश् वास जागृत करून ्याला नीणतभ्रष्ट केले आहे.] 

झालेल्या या जगात आपोआप ्या णविूपता, मानवी  जीवनाचे जे दुष्ट नमुने, णनमाण होतात ्याांची गणना 
‘वारसदार’ या सवससाधारण वगात करता येईल. ्यापकैी ‘उमराव’ हे केव, एक णवणशष्ट उदाहरण आहे. 
णबघडलेले मूल हे दुसरे आणण सद्यःकालीन समुदायमानव हे पूणांशाने आणण अणधक मूलतः णतसरे उदाहरण 
होय. णशवाय सवसका,ी आणण सवस लोकात ‘अमीरा’च्या वैणशष्ट्ट्यपूणस लक्षणापकैी समुदायमानवात णकती रूजली 
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आहेत हे दाखवनू या णतसऱ्या सांदभाचा अणधक तपशीलाने णवचार करता येईल. उदाहरणाथस : णशकार आणण 
मदैानी खे, याना जीवनात प्रमुख ्थान देण्याकडे कल, शरीर सौष्ठव कमाणवण्याचा छांद–शरीर-्वा्थ आणण 
पोषाख याबाबत दक्षता–णस्त्रयाांबरोबर वागण्यात प्रणयभावनेचा अभाव, ‘बुणद्धवान’ माणसाकडून ्वतःची 
करमणूक करून घेत असतानाच ्याांचा णतर्कार करणे आणण कधीमधी हुजऱ्याकडून आणण पा,लेल्या 
धप्रटगणाकडून ्याांचा छ, करून, मौज पहाणे, मोकळ्या णवचारणवणनमयाच्या रा्यापेक्षा अणनयांणत्रत सते्तखाली 
रहाणे पसांत करणे. [पूवी आम्ही जे म्हटले आहे, ्याला या आणण इतरही बाबतीत इांस्ट्ग्लश उमरावशाही अपवाद आहे. हे उदाहरण कौतुका्पद 
असले तरी अपवादेकरून णनयम णसद्ध होतो हे दशसणवण्याकणरता इांग्लां डच्या इणतहासाची रुपरेषा सूणचत केली तरी परेुसे होईल. नेहमी साांणगतले जाते 
्याच्या उलट इांस्ट्ग्लश सरदारवगस हा युरोपमधील णकमान ‘णवपुलता’ असणारा वगस होता. इतर कोणापेक्षाही तो सतत अणधक धोक्याच्या पणरस्ट््थतीत 
जगत होता. ्यामु,े ्वतःणवषयी आदर णनमाण करण्यात तो यश्वी झाला आहे–यात असे गर्थभत होते की, तो अखांडपणे मोडक,ीस आलेल्या अव्थेत 
रहात होता. १८ व्या शतकापयंत इांग्लां ड पणरृम युरोपातील अ्यांत गरीब देश होता, ही मूलभतू गोष्ट णवसरली जाते. ्यामु,ेच तो वगस बचावला. 
साधनसामग्रीची णवपुलता नसल्याने ्याला फार लौकर व्यापारी आणण औद्योणगक व्यवसायामध्ये णशराव े लागले. ्याव,ेी युरोपात हे व्यवसाय हीन 
समजले जात होते. म्हणजे लवकरच ्याने सजसनशील ्वरुपाचे आर्थथक जीवन जगण्याचे आणण आपल्या णवशषेाणधकारावरच सवसरॅी अवलां बून राहण्याचे 
ठरणवले.] 

 
 वाचकाांना कां टा,वाणे वाटेल, पण तो धोका प्करूनही मला आग्रहाने माांडावयाचा मुद्दा हा की, 
असां्कृत प्रवृत्तींनी पूणस असा हा मानव, नूतनतम रानटी माणूस, म्हणजे आधुणनक सा्ं कृतीतून णवशषेतः १९ व्या 
शतकातील सां्कृतीच्या ्वरुपातून आपोआप झालेली फलणनष्ट्पत्ती होय. ५ व्या शतकातील ‘महान गोऱ्या 
बबसरा’ प्रमाणे ्याने या सुधारलेल्या जगावर येऊन धडक मारली नाही, प्रकवा अॅणर्टॉटलच्या म्हणण्याप्रमाणे 
डबक्यातील बेडकु,ीसारख्या ्वयांणसद्ध रह्यमय जननाच्या योगानेही तो या जगात जन्माला आला नाही. तो 
्या सा्ं कृतीचे नैसर्थगक फ, आहे. या सांदभात पुरात्वणवद्या आणण जैणवक भगूोल यानी पक्का केलेला णनयम 
पुढीलप्रमाणे माांडता येईल. मानवापाशी असलेली भरांवशाची साधनसामग्री आणण ्याच्यासमोर उभ्या 
राणहलेल्या सम्या या ्याव,ेी तुल्यब, ठरल्या तेव्हाच केव, मानवी जीवनाांचे उ्थान होऊन ्याची प्रगती 
झाली. हे णजतके आध्यास्ट््मक णततकेच आणधभौणतक के्षत्रातही खरी आहे. म्हणून माणसाच्या भौणतक बाजूचा 
उिेख करावयाचा झाला तर पृर्थवीच्या ्या भागात उष्ट्ण ऋतूच्या जोडीने अणतशीत ऋतु येतो, तेथे मानवजात 
भरभराटीला आली, या गोष्टीकडे मी लक्ष वधेीन. उष्ट्णकणटबांधात प्राणीमानवाचा ऱ्हास होतो. याच्या उलट 
समशीतोष्ट्ण कणटबांधात मागाहून उ्पन्न होऊनही णवकासक्रमात वणरष्ठ दजा प्राप्त झालेल्या वांशानी 
णपग्मीसारख्या कणनष्ठ दजाच्या वांशाला मागे रेटले. [‘Klima and Entwicklung 1923’ हे ओलणब्र्तचे पु्तक पहावे.] 

 
 तेव्हा १९ व्या शतकाच्या सां्कृतीचे ्वरूप असे : ती सामान्य मानवाला अणतवैपुल्याच्या जगात ्याचे 
्थान घेण्याला वाव देते, या अणतवैपुल्यामध्ये ्याच्या हाती असलेल्या साधनाांची सढ,ता तेवढी ्याला क,ते; 
पण ्यातून उद भवणारी दुःखे मात्र ्याला क,त नाहीत. आपल्या सभोवती ्याला अद भतु उपकरणे, 
रोगपणरहारक औषधे, जागरूक शासने आणण सोई्कर णवशषेाणधकार आढ,ून येतात. दुसऱ्या बाजूने ती औषधे 
आणण ती उपकरणे याांचा शोध लावणे आणण ्याांच्या भावी उ्पादनाची हमी देणे, या गोष्टी णकती कठीण आहेत 
यासांबांधी तो अज्ञानी असतो. रा्याची सांघटना णकती अस्ट््थर असते याची ्याला जाणीव नसते. ्याच्या 
जबाबदाऱ्याांची ्याला ्वतःला क् वणचतच जाण असते. ्याच्यामध्ये सांतुलनाचा अभाव असल्यामु,े ्याच्या 
्वभावात खोटेपणा णशरतो. मु,ापासूनच तो णबघडतो. जीवनाच्या खास स्वाशी ्याचा सांबांध तुटत जातो. 
्याचे जीवन पूणसतः धोक्याचे आणण मलूतः प्रश्ना्मक असते. मानवजातीत णदसून येणारे जीवनाच्या अ्यांत 
णवरुद्ध असे ्वरूप म्हणजे ‘आ्मसांतुष्ट मानव’ हे होय. पणरणामतः जेव्हा या मानवाला वचस् व प्राप्त होते तेव्हा 



 
 

 अनुक्रमाणणका 

आगामी सांकटाचा इषारा देण्याचा आणण मानवजातीच्या ऱ्हासाचा म्हणजे सापेक्ष मृ् यूचा धोका णनमाण झाला 
आहे, हे ओरडून करण्याचा समय प्राप्त होतो. या ष्ष्टीने पहाता युरोपात प्रदर्थशत होणारी महत्तम पात,ी ही 
सगळ्या मानवी भतूका,ापेक्षाही रॅेष्ठ आहे. पण भणवष्ट्याकडे पाणहले म्हणजे अशी भीणत वाटू लागते की, 
आतापयंत गाठलेली पात,ी युरोपला यापढेु णटकवनू धरता येणार नाही प्रकवा वरची पात,ीही ्याला गाठता 
येणार नाही. उलट तो मागे पडेल आणण खालच्या पात,ीवर जाईल. 

 
 ‘आ्मसांतुष्ट मानावा’त प्रदर्थशत होणारी परकाष्ठेची अपसामान्यता यावरून पुरेशा ्पष्टपणे प्र्ययास 
येईल असे मी समजतो. या मानवाने ‘मन मानेल ते’ करण्यासाठीच जीवनात प्रवशे केला आहे. व्तुतः 
कुटुांबातील ‘लाडावलेल्या मुलाला’ होणारा हा भ्रम आहे. ्याचे कारण आम्ही जाणतो. कुटुांबाच्या मयादेत सवस 
गोष्टी, सवात मोठे प्रमादसुद्धा, शवेटी णशक्षा न होताच सोडून णदले जातात. कुटुांब हे सापेक्ष्वाने कृणत्रम असते 
आणण समाजात, बाह्य जगात ्या णक्येक कृ्याांचे भीषण पणरणाम क्याला सहजग्याच भोगाव ेलागतात ती 
कृ्ये तेथे सहन केली जातात. पण या मानवी नमुन्याला आपण जसे घरी वागतो, तसेच बाहेरही वागाव ेअसे 
वाटते. ्याची समजूत अशी असते की, प्राणघातक, णनरुपाय, अपणरवतसनीय असे काहीही नसते. म्हणनूच 
आपल्याला जे आवडते, ते कराव ेअसे ्याला वाटते. [समाज आणण घर याांचा जसा सांबांध असतो तसाच मोठ्या प्रमाणात राष्ट्र आणण 
राष्ट्रसमूह याांचा असतो. सध्या आ्मसांतुष्टतेचे वचस्व असनृ ्याच्या ता्काणलक आणण प्रचांड आणवष्ट्कारापैकी एक म्हणजे काही राष्ट्रानी राष्ट्रसांघात मन 
मानेल तसे करण्याचा केलेला णनधार होय हे आम्ही पढेु पहाणार आहो. भाबडेपणाने ते ्याला ‘राष्ट्रवाद’ म्हणतात. आांतरराष्ट्रवादाला खोटी शरणागणत 

देण्याचा मला णतर्कार वाटतो. दुसऱ्या बाजूने णकमान णवकणसत राष्ट्राांच्या आ्मप्रौढीची सध्याची स्ट््थती मला मखूसपणाची वाटते.] केवढी प्रचांड 
चूक ही ! एका पोतुसगीज कथेतील पोपटाला साांगण्यात येते की ‘जेथे तुला नेतात तेथे तुला जाव े लागेल.’ 
्यातलाच हा प्रकार. म्हणजे ्वतःला आवडते ते करता कामा नये, असा ्याचा अथस नव्हे. एवढेच की 
आमच्यापैकी प्र्येकाला जे करणे आणण होणे प्राप्त आहे, ्या व्यणतणरक्त दुसरे काहीही करता येणार नाही. यातून 
सुटकेचा एकच मागस. जे करणे प्राप्त असते, ते नाकारणे होय. पण म्हणनू मन मानेल तसे वागण्याणशवाय दुसरे 
काही तरी करण्याला आम्हाला मोक,ीक णम,ते असे नव्हे. याबाबतीत आमच्यापाशी नुसते नकाराचे 
इच्छा्वातांत्र्य असते, ‘अणनच्छा’ असते. आमच्या खऱ्या णनयतीपासून आम्ही सहज दूर जाऊ शकतो. पण ते 
केव, आमच्या णनयतीच्या गडद अांधार कोठडीत बांणद्त होण्यासाठी. माझ्या प्र्येक वाचकाच्या णनयतीच्या 
सांबांधात ही गोष्ट मला ्पष्ट करता येणार नाही. कारण प्र्येक वाचकाला काही मी ओ,खत नाही. तथाणप 
्याच्या णनयतीचे जे भाग, जे पलूै इतराांच्या णनयतीशी जु,णारे आहेत, ते तेवढे ्पष्ट करता येणे शक्य आहे. 
उदाहरणाथस सध्याच्या प्र्येक युरोपीय मानवाला ्याच्या सवस व्यक्त ‘कल्पना’ आणण मते या व्यणतणरक्त ्याला 
णनणरृतपणे हे माहीत असते की, आजचा युरोपीय हा उदारमतवादी असलाच पाणहजे. ्याचा उदारमतवाद 
कोण्या ्वरुपाचा असावा या चचेशी येथे कतसव्य नाही. येथे या गोष्टीचा मी उिेख करतो की, सवांत प्रणतगामी 
युरोपीय माणसूसुद्धा आपल्या सद सद णववकेबदु्धीच्या गाभ्यात हे जाणून आहे की, गेल्या शतकात 
उदारमतवादाच्या नावाखाली युरोपने जो प्रय्न केला, तो अांणतमतः काहीतरी अट, होता, अ्यावश्यक होता. 
पारृा्य माणसू आज जसा आहे, ्यासारखाच काहीतरी तो होता; मग ते ्याला आवडो वा नावडो. 
 
 राजकीय ्वातांत्र्य ही युरोपच्या ललाटणलणखतावर कोरलेली नैणतक पे्ररणा (categorical 
imperative) होती. ही पे्ररणा प्र्यक्षात आणण्यासाठी केलेले प्रय्न जेव्हा मूतसरूपाला आले, तेव्हा ्यामध्ये 
नकलीपणा आला आणण ते दैव नेईल तसे वहात गेले, हे भरपूर आणण णबनतोड प्रमाणाणनशी णसद्ध झाले आहे. 
तरी देखील गेल्या शतकात मूलतः ती पे्ररणा योग्यच होती हा अांणतम परुावा आजही प्रमाणभतू आहे. आणण हे 
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युरोपीय साम्यवादी तसेच फासीवादी या दोघातही सारख्याच प्रमाणात आढ,ून येते. मग ते तसे नाही म्हणनू 
्वतःची खात्री पटणवण्याकणरता ते कोणताही आव आणोत. उदारमतवादाच्या आणवष्ट्काराणवरुद्ध झोडलेल्या 
रा्त टीकेच्याही पलीकडे एक अबाणधत स्य आहे, हे सवस ‘चाांगले जाणून’ आहेत. ते स्य सैद्धाांणतक, 
वैज्ञाणनक, बौणद्धक नाही; तर मूलतःच याहून णभन्न पद्धतीचे असून अणधक णनणायक आहे. म्हणजेच ते णनयतीचे 
स्य आहे. सैद्धाांणतक स्ये ही केव, णववाद्य असतात; इतकेच नव्हे, तर ्याांचा सग,ा अथस आणण जोर 
णववाद्यतेतच सामावलेला असतो आणण ती वादणववादातूनच जन्माला येतात. जोपयंत ्याांच्याणवषयी चचा चालू 
असते, तोपयंतच ची णटकून रहातात. णनव्व, चचेकरताच ती णनर्थमली जातात. परांतु णनयतीणवषयीच्या मलूभतू 
ष्णष्टकोणातून माणसाला जे काय व्हावयाचे असते ्याणवषयी चचा होत नाही. ती णनयणत ्वीकारावी तरी लागते 
प्रकवा णधक्कारावी तरी लागते. आम्ही ती ्वीकारली, तर खरे ठरतो. नाही तर आम्ही नकारा्मक ठरतो, 
्वतःलाच खोटे बनणवतो. [अवनणत, अधोगणत हा जीवन–प्रकार ्याच माणसाचा असतो की, तो जे होणे ्याचे कतसव्य असते, तेच होण्याचे 
नाकारतो, तरीदेखील ्याचे खरे अस्ट््त्व नष्ट होत नाही. उलट ्याचे रुपाांतर एका दोषा्पद छायेत, एका आभासात होते. हा आभास, तो जे जीवन 
जगतो ते ्याने जगायला हव ेह्या मानाने णनकृष्ट प्रतीचे असते ्याची जाणीव ्याला सतत देत असतो. अधोगतीला गेलेला मानव ्वतःच ओढून घेतलेले 

मरण जगत असतो.] मन मानेल तसे कराव े यात णनयणत सामावलेली नसते. उलट आम्हाला जे करू नये असे 
वाटते, तेच केले पाणहजे या जाणीवते णतची ्पष्ट ओ,ख पटते. 

 
 ठीक. तर मग ‘सांतुष्ट मानवा’चे वैणशष्ट्ट्य हे की, काही णवणशष्ट गोष्टी होऊ शकत नाहीत, हे तो जाणत 
असतो; तरीही ्याच कारणा्तव ्याणवरुद्ध आपली खात्री पटल्याचा तो कृतीने आणण शब्दाने बहाणा करीत 
असतो. फासीवादी हा राजकीय ्वातांत्र्याणवरुद्ध आपली भणूमका घेतो, ्याचे नेमके कारण हे की, ते ्वातांत्र्य 
अांणतमतः कधीही अपयशी होणार नाही, आणण ते युरोपीय जीवनाच्या खास स्वाचा अट, असा एक भाग आहे 
आणण गांभीर सांकटका,ी जेव्हा ्याची खरोखरीच गरज भासेल, ्याव,ेी ते परत येईल हे तो जाणून असतो. 
समुदायमानवाला सुस्ट््थतीत ठेवणारे शस्ट्क् तवधसक म्हणजे अप्रामाणणकपणा, ‘कोणतीही गोष्ट थटे्टवारी नेणे.’ 
्याच्या सगळ्या कृतीमध्ये अट,पणाचा सूर लवलेशालाही नसतो. लाडावलेले मूल ्याप्रमाणे आपला 
वडेाचार चालवीत असते, ्याप्रमाणेच समुदाय-मानवाचे चा,े चालू असतात. जीवनाच्या प्र्येक के्षत्रात 
णनणायक, शोका्म, अांणतम प्रवृणत धारण करण्याची तो जी घाई दशसणवतो, तो सारा केव, बाह्य देखावा होय. 
माणसे शोकास्ट््मकेचा आव आणतात; कारण सुसा्ं कृत जगाच्या रांगभूमीवर प्र्यक्षात खे,ल्या जाणाऱ्या 
शोकास्ट््मकेच्या खरेपणावर ्याांचा णवरॄास नसतो. 

 
 एखाद्या व्यक्तीचे ्व्व आम्हाला मान्य करायला लागाव ेही णकती बरे नामी गोष्ट आहे ! मग ्याप्री्यथस 
तो काहीही प्रय्न करो. दोन अणधक दोन पाच होतात यावर आपला णवरॄास आहे, असा जर कोणी आग्रह 
धरील आणण तो वडेा आहे असे समजण्याला काही कारण नसेल, तर ्याने ्यासाठी णकतीही कां ठशोष केला 
प्रकवा मरणही जरी ओढवनू घेतले, तरी ्यावर ्याचा णवरॄास नसतो हे पके्क समजाव.े युरोपच्या भमूीवर आज 
नकलीपणाचे तुफान प्र्येक णठकाणी आणण प्र्येक ्वरूपात माजले आहे. ्या भणूमका घेण्यात येतात आणण 
जाहीर करण्यात येतात, ्यापैकी बहुतेक सवस नकली असतात. जे य्न होत आहेत, ते केव, आमच्या खऱ्या 
णनयतीतून णनसटण्यासाठी; णतच्या अस्ट््त्वाकडे डो,ेझाक करण्यासाठी, णतच्या गाढ आवाहनाकडे दुलसक्ष 
करण्यासाठी, ‘जे होणार आहे’ ्याला तोंड देण्याचे टा,ण्यासाठीच होय. आम्ही णवदुषकी थाटाने जगत 
आहोत. आम्ही धारण केलेले मुखवटे णजतके उघडपणे अणधक शोका्म, णततका तो थाट अणधक णवदुषकी. 
जेथे जेथे जीवनात घेतलेल्या भणूमकात अट,पणा नसतो तेथे णवदुषकीपणा आलाच. समुदायमानव आपल्या 
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णनयतीच्या अचल पक्क्या भमूीवर ठाम उभा रहात नाही. तो हवते तरांगणारे भ्रामक अस्ट््त्व अणधक पसांत 
करतो. म्हणून स्व प्रकवा मू, नसलेली ही जीवने, ्याच्या ्वतःच्या णनयतीतून उपटली गेलेली ही आणण 
उथ, प्रवाहाबरोबर वहात जाणारी ही जीवने, पूवी कधीही अशी नव्हती. हे युग ‘वहात जाण्याचे’ आणण ‘गोष्टी 
घरांग,त जाऊ देण्या’चे आहे. कलेत, णवचारात, राजकारणात प्रकवा सामाणजक रीणतणरवाजात उठणाऱ्या 
भरुट्या वावट,ींचा प्रणतकार करणारा क् वणचतच कोणी एखादा णनघतो. पणरणामी कधीही नव्हती इतकी 
वाचा,पणाला भरती आली आहे. अणतवा्तववाद्याला असे वाटते की, जेथे दुसरे जाईजुई, हांस आणण प्राणी 
याांच्याणवषयी णलणहतात, तेथे आपण जे (येथे ते शब्द णलणहण्याची गरज नाही) णलणहतो, ्यामु,े सगळ्या 
वाङ् मयीन इणतहासावर आपण ताण करीत आहो. पण खरोखरीच आतापयंत सांडासात दडलेले वाक् चातुयस 
दुसऱ्या रूपाने उजेडात आणण्याचे काम तेवढे ्याने केले आहे. 

 
 सध्याच्या पणरस्ट््थतीची णवणशष्ट लक्षणे बाजूला सारून भतूका,ाशी असलेली णतची साम्ये शोधली 
म्हणजे ती अणधक ्पष्ट समजेल. अशा प्रकारे पहाता, णि्तपूवस णतसऱ्या शतकात भमूध्यसागरी सां्कृणत 
क,साला पोचते न पोचते, तोंच सवस तुच्छतावादी (cynic) उदयाला येतात. डायोजीणनस आपल्या णचखल 
माखलेल्या चपलाांनी अणॅरस्ट््टपसचे गाणलचे तुडवत जातो. प्र्येक कोनाकोपऱ्यात आणण सवात उच्चपदी हे सवस 
तुच्छतावादी डोके वर काढतात. ्यानी त्कालीन सां्कृतीचा णवध्वांस करण्याखेरीज काहीही केले नाही. 
्याांची भणूमका मोडतोडीची होती; प्रकबहुना मोडतोडीचा प्रय्न करण्याची होती. कारण आपला उदे्दश साध्य 
करण्यात ते अपेशी ठरले. हे सवस तुच्छतावादी, सां्कृतीवरची ही बाांडगु,े, सां्कृती नाकारूनच जगत 
असतात. ्याचे कारण हेच की, सां्कृती णनष्ट्फ, ठरणार नाही, ही ्याांची खात्री असते. सवस तुच्छतावादी 
्वतःची जी भणूमका नकलीपणाने वठवीत असतात, तशीच भणूमका वन्य लोकात प्र्येकजण ्वाभाणवकपणे 
आणण गांभीरपणे पार पाडीत असतो. अशा वन्य लोकात या सवस तुच्छतावाद्याांचे काय बरे होईल? 
्वातांत्र्याणवषयी बोटे मोडणारा नसेल, तर मग तो फासीवादी कसचा? अथवा कलेची ना्लती करणार नसेल 
तर तो अणतवा्तववादी कसचा? 

 
 अणतशय सुसांघणटत जगात जन्माला आलेल्या या मानवी नमुन्याची वतसणकू यापेक्षा णनरा,ी असू शकत 
नाही. या जगाचे फायदे तेवढे तो जाणतो; पण धोके मात्र लक्षात घेत नाही. ्याच्या भोवतालची पणरस्ट््थती 
्याला णबघडवीत असते; आणण तीच ्याची ‘सां्कृती’ असते, म्हणजेच ्याचा आसरा असतो. या लाडावलेल्या 
मुलाला ्याचा लहरीपणा टाकून द्यायला भाग पाडील, ्याच्यापेक्षा वणरष्ठाांचा सिा मानायला ्याला पे्रणरत 
करील असे काहीणह तो जाणत नाही. म्हणून ्याला आपल्या णनयतीच्या कठोर अांतरांगाचे आकलन होण्याचा 
सुतराम सांभव नाही. 
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प्रकरण १२ वे 

हवशेषज्ञता आहण रािटीपणा 
[Specialization = णवशषेज्ञता. Specialism = णवशषेतावाद. Specialized णवशषेीकृत. Specialist = णवशषेज्ञ.  Speciality = णवशषे्व. 

Qualified= पात्र, गुणवान. Qualification= पात्रता, गुणवत्ता.] 

  
 माझ्या णसद्धाांत असा : समुदाय–मानव हा १९ व्या शतकाच्या सा्ं कृतीतून आपोआप णनमाण झाला 
आहे. हे सवससाधारण णववचेन आटोपते घेण्यापूवी या समुदाय मानवाला णनमाण करणाऱ्या यांत्रणेचे एका णवणशष्ट 
बाबतीचे पृथःक्करण होणे अवश्य आहे. ्यामु,े या णसद्धाांताला मूतस रुप प्राप्त होईल आणण ्यामु,े हा णसद्घाांत 
समथसपणे पटवनू देता येईल. 

 
 मी साांणगतलेच आहे की, १९ व्या शतकाच्या सां्कृतीचे सार दोन मोठ्या पणरमाणात साांगता येईल; 
उदार लोकशाही आणण तांत्रज्ञान. तूतस यापकैी फक्त तांत्रज्ञानाचाच आपण णवचार करू. आधुणनक तांत्रज्ञान 
भाांडवलशाही आणण प्रायोणगक णवज्ञान याांच्या सांयोगातून जन्माला येते. सवसच तांत्रज्ञान काही वैज्ञाणनक नसते. 
पुराणाश्म युगाच्या कालखांडात (Chelian Period) केलेला दगडी कुऱ्हाडीमध्ये णवज्ञानाचा अभाव होता आणण 
तरीही तांत्र णनमाण झाले होते. भौणतकशास्त्राच्या अस्ट््त्वाची पुसटदेखील शांका येणे शक्य नव्हते, अशा 
पणरस्ट््थतीत चीनने उच्च दजाचे तांत्र गाठण्यापयंत मजल मारली होती. आधुणनक युरोपीय तांत्रालाच काय तो 
वैज्ञाणनक पाया आहे आणण ्यातूनच ्याचे णवणशष्ट ्वरुप, ्याच्या अमयाद प्रगतीची सांभाव्यता ्याला प्राप्त 
झाली आहे. इतर सवस तांते्र-मेसोपोटेणमया, ईणजप्त, ग्रीस, रोम, पौवा्य याांची तांते्र-प्रगतीच्या एका णवणशष्ट 
टप्प्याच्या पलीकडे जाऊ शकली नाहीत. आणण ्या टप्प्यापयंत ती पोहोचतात न पोहोचतात तोच ्याांचा 
शोचनीय ऱ्हास ष्गोचर होऊ लागला. 

 
 पारृा्याच्या अद भतु तांत्रामु,े युरोपीय मानव वांश बहुप्रसव होऊ शकला. ्या घटनेपासून या प्रबांधाची 
सुरवात झाली आणण ्या घटनेत हे सवस प्र्तुत णवचार बीजरुपाने सामावलेले आहेत, ती ध्यानात आणा इ. स. 
६ व्या शतकापासून सन १८०० पयंत युरोपची लोकसांख्या १८ कोटीपेक्षा कधी अणधक नव्हती तीच सन १८०० 
पासून १९१४ पयंत ४६ कोटीच्याही वर गेली. ही उडी आमच्या इणतहासात अपूवस आहे. तांत्रज्ञान आणण उदार 
लोकशाही याांच्या सांयोगातून सांख्यावाचक अथाने समुदायमानव णनमाण झाला याांत शांका नाही. परांतु तेच 
तांत्रज्ञान समुदायमानवाच्या अस्ट््त्वाला गुणावाचक नव्हे तर व्यांजक अथाने जबाबदार आहे हे दाखणवण्याचा 
प्रय्न या प्रबांधात केला आहे. 

 
 मी आरांभीच दशसणवल्याप्रमाणे जनसमुदाय म्हणजे केव, कामगार समजावयाचा नाही. तो सामाणजक 
वगस दशसवीत नाही. तर आज सगळ्या सामाणजक वगात आढ,ून येणारा मानवाच तो एक प्रकार आहे. पणरणामी 
तो आमच्या युगाचा प्रणतणनधी असून या युगात ्याचे वचस्व आहे आणण रा्यकती सत्ताही तोच आहे. याचा 
आता हवा तेवढा परुावा उपलब्ध होत आहे. 

 
 आज सामाणजक सत्ता कोण चालवीत आहे? या कालखांडावर मन मानेल ते प्रकार कोण लादीत आहे? 
मध्यमवगीय मानवच यात शांका नाही. ्या मध्यमवगातील कोणता गट रॅेष्ठ, कोणता गट सध्याची अणभजनशाही 
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म्हणून समजली जाते? णनःसांशय तांत्रज्ञच-इांणजणनअर, डॉक्टर, णशक्षक, भाांडवलदार इ. तांत्रज्ञाांच्या या समूहाचा 
सवात उत्तम आणण सवात अ्सल असा प्रणतणनधी कोण आहे? पुनः णनःसांशय वैज्ञाणनकच. आकाशातील 
तेजोगोलावर रहाणारी एखादी व्यक्ती आज जर युरोपला भेट देईल आणण कोण्या मानवी नमुन्यावरून 
युरोपणवषयी आपले मत बनवाव ेअसा प्रश्न णवचारील, तर अनुकूल अणभप्राय णम,ेल या खात्रीने खुषीत येऊन 
युरोप आपल्या वैज्ञाणनकाकडे बोट दाखवील. अथात ्या तेजोगोलावरील ही व्यक्ती अपवादा्मक मानवाांची 
चौकशी करणार नाही; तर युरोपीय मानव्याचा उच्च प्रबदू अशा वैज्ञाणनकाच्या नमुन्याचा तो शोध घेईल. 

 
 आता यातून णनष्ट्पन्न होते ते हे की, प्र्यक्ष वैज्ञाणनक हा समुदाय–मानवाचे आणदरूप आहे. योगायोगाने 
नव्हे, प्र्येक णवणशष्ट वैज्ञाणनकाच्या वैयणक्तक उणीवामु,े नव्हे, तर आमच्या सां्कृतीचे मू, जे खुद्द णवज्ञान 
्यानेच आपोआप ्याचा समुदायमानव बनणवला आहे. ्याला आणदम मानव, आधुणनक राांगडा मानव बनणवले 
आहे ही गोष्ट सवसरॅुत आहे. पुनःपनुः हे ्पष्ट झाले आहे. पण या गोष्टीचा पूणस अथस समजण्याला आणण ्याचे 
गाांभीयस ्पष्ट समजण्याला या प्रबांधात णतला योग्य ्थान णम,ाले पाणहजे. 

 
 प्रायोणगक णवज्ञानाचा आरांभ १६ व्या शतकाच्या अखेरीस झाला (गणॅलणलओ). १७ व्या शतकाच्या शवेटी 
ते णनणरृतपणे प्र्थाणपत झाले (न्यूटन). आणण १८ व्या शतकाच्या मध्याला ते वाढीला लागले. कोण्याही 
गोष्टीचा णवकास म्हणजे ्याची प्र्थापना नव्हे. णवकास णनरणनराळ्या गोष्टींवर अवलां बून असतो. म्हणून 
प्रायोणगक णवज्ञानाचे सामुदाणयक नाव जे भौणतकशास्त्र ्याच्या प्र्थापनेमु,े एकत्रीकरणाच्या णदशनेे प्रय्न 
करण्याची गरज णनमाण झाली. न्यटून आणण त्कालीन इतर व्यक्ती याांचे कायस या प्रकारचे होते. परांतु 
भौणतकशास्त्राांच्या वाढीमु,े एकीकरणाला णवरोधी अशा ्वरूपाच्या कायाचा प्रादुभाव झाला. प्रगती 
साधण्यासाठी णवज्ञानाला णवशषेज्ञतेची गरज भासू लागली. ही णवशषेज्ञता खुद्द ्या णवज्ञानाची नव्हती, तर 
वैज्ञाणनकाची होती. णवज्ञान हे काही णवशषेज्ञ नसते. ते तसे असते, तर खरोखरीच ्वतःशी प्रामाणणक राणहले 
नसते. अनुभवजन्य णवज्ञानाचा सामग्र्याने णवचार केला तर ते सुद्धा तकस शास्त्र, गणणत, त्वज्ञान, यापासून वगे,े 
काढले म्हणजे खरेखुरे णवज्ञान म्हणून राहू शकणार नाही. पण वैज्ञाणनक कायस अवश्यतया णवशषेीकृत असावचे 
लागते. 

 
 सांशोधकाांच्या कायातील वाढ्या णवशषेज्ञतेची प्रणक्रया दशसवनू भौणतक आणण जैणवक णवज्ञानाांचा 
इणतहास णलहीणे मोठ्या णहताचे आणण प्रथमदशसनी णदसते ्यापेक्षा अणधक मोठ्या उपयुक्ततेचे होईल. ह्यावरून 
वैज्ञाणनकाच्या मानणसक व्यापाचे के्षत्र णपढ्यामागनू णपढ्या कसे अणधकाणधक सांकुणचत होत गेले आणण वैज्ञाणनक 
क्रमशः ्यात कसा मयाणदत होत जाऊन कोंडला गेला हे पहाता येईल पण अशा इणतहासावरून ्पष्ट होणारा 
मह्वाचा मुद्दा हा नसून ्याची उलट बाजू आहे. आपल्या रॅमाचे के्षत्र-सांकुणचत कराव े लागल्यामु,े प्र्येक 
णपढीत वैज्ञाणनकाचे सांबांध इतर णवज्ञान शाखाशी आणण ्याबरोबरच णवरॄाच्या एका्म ्पष्टीकरणाशीही तुटत 
गेले. असे एका्म ्पष्टीकरण ही एकच गोष्ट णवज्ञान, सां्कृती, युरोपीय सुधारणा या नावाना शोभण्याजोगी 
आहे. 
 
 सुसां्कृत मानवाला ‘णवरॄज्ञ’ (Encyclopaedic) ही पदवी ्या का,ी णम,ाली, तेव्हापासून नेमकी 
णवशषेज्ञतेला सुरवात झाली. १९ व्या शतकाची वाटचाल ‘णवरॄज्ञ’ म्हणून गणल्या गेलेल्या व्यक्तींच्या 
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मागसदशसनाने सुरू झाली. तथाणप ्याांच्या णनर्थमतीवर णवशषेतावादाची काहीशी छटा आधीच उमटली होती. 
पुढच्या णपढीत समतोल णबघडतो आणण णवशषेतावादामु,े वैज्ञाणनक व्यक्तीपासून सां्कृती णहरावनू घेण्याची 
णक्रया सुरु होते. इ. स. १८९० च्या सुमारास णतसऱ्या णपढीच्या हाती जेव्हा बौणद्धक वचस्व येते, तेव्हा इणतहासात 
अपूवस अशा वैज्ञाणनकाांच्या नमुन्याशी आमची गाठ पडते. तारतम्य बुद्धीचा माणूस म्हणून समजल्या जाणाऱ्यापैकी 
वैज्ञाणनक ही अशी एक व्यस्ट्क् त आहे की, णजचा केव, एकाच णवज्ञान शाखेशी पणरचय असतो. आणण ्या 
शाखेतसुद्धा ्या एका कोपऱ्यात तो सांशोधक म्हणनू कायस करतो ्याचेच तेवढे ्याला ज्ञान असते. ्याने ्वतः 
खास करून जोपासलेल्या सांकुणचत के्षत्राबाहेर तो कशाचीही दखल घेत नाही; आणण हे देखील आपला एक 
सद गुण म्हणून तो णमरवीत असतो. ज्ञानाच्या सवससाधारण पद्धतीणवषयीच्या कोण्याही णजज्ञासेला तो ‘नाक 
खुपसणे’ म्हणून नाव ेठेवतो. 

 
 घडते ते असे की, आपल्या ष्श्य के्षत्राच्या सांकुणचत मयादामध्ये कोंडला गेल्यामु,े प्र्यक्षात नवी तर्थये 
तो शोधून काढतो आणण ्या णवज्ञानाचे ्याला फारच थोडे ज्ञान असते, अशा णवज्ञानात प्रगणत घडवनू 
आणण्यात तो यश्वी होतो. ्याच्या अनुषांगाने ्या णवचार–णवरॄासांबांधी ्याचे प्रामाणणक अज्ञान असते, ्यात 
तो भर घालीत असतो. ही गोष्ट कशी शक्य झाली? आणण अद्यापीही कशी शक्य होत आहे? ्यासाठी एका 
असाधारण आणण णनर्थववाद गोष्टीवर भर देणे अवश्य आहे. ती म्हणजे, प्रायोणगक णवज्ञान हे आरृयसकारक 
सामान्य दजाच्या इतकेच नव्हे, तर ्याहूनही कमी दजाच्या माणसाांच्या कायामु,े प्रगत झाले आहे, हे होय. 
म्हणजेच आमच्या प्र्यक्ष सा्ं कृतीचे मू, आणण प्रतीक असे जे आधुणनक णवज्ञान, ्यात बौणद्धकष्ष्ट्ट्या सामान्य 
दजाच्या माणसाला ्थान णम,ून यश्वीपणे कायस करण्याला वाव णम,तो. याचे कारण याांणत्रकीकारण होय. 
याांणत्रकीकरणामु,े नव ेणवज्ञान आणण सा्ं कृती याांचा मोठा फायदा होतो आणण ्याबरोबरच ्याना सवात गांभीर 
धोकाही पोचतो. णवज्ञान सा्ं कृतीचे मागसदशसन करीत असते आणण ते णतचे प्रणतणनणध्वही करते. भौणतक प्रकवा 
जैणवक णवज्ञानाच्या कायापैकी बराचसा भाग याांणत्रक–मानणसक णक्रयेचा असतो आणण ती णक्रया कोणीही, प्रकवा 
प्रायः कोणीही, करू शकतो. सांशोधन मोठ्या प्रमाणात व्हाव े यासाठी णवज्ञानाची छोट्या छोट्या भागात 
णवभागणी करण्यात येते आणण ्यापैकी एका भागामध्ये ्वतःला कोंडून घेऊन आणण बाकी सवाचा णवचार 
सोडून देऊन कायस करणे वैज्ञाणनकाला शक्य होते. णवज्ञानाच्या पद्धतीमध्ये भरीवपणा आणण अचूकपणा आला 
आहे. ्यामु,े ज्ञानाची ता्पुरती पण अगदी खरी णवभागणी करता येते. यापैकी कोण्याही एका पद्धतीने 
यांत्रासारखे कायस होते आणण णवपुल प्रमाणात णनष्ट्कषस णम,णवण्यासाठी ्याांचा अथस आणण ्याांचे आधार याणवषयी 
काटेकोर कल्पना असल्याच पाणहजेच असे नसते. अशारीतीने बहुसांख्य वैज्ञाणनक हे मोहो,ाच्या कोशात 
रहाणाऱ्या मधमाशीप्रमाणे प्रकवा घाण्याला जुांपलेल्या बैलाप्रमाणे आपल्या प्रयोगशा,ेच्या अरुां द कोठडीत 
बांणद्त राहूनही णवज्ञानाच्या सवससाधारण प्रगतीला हातभार लावीत असतात. 

 
 पण यातूनच मानवाचा अ्यांत णवलक्षण असा नमुना णनमाण होतो. जो सांशोधक णनसगाचे नव े तर्थय 
शोधून काढतो, ्याला सामर्थयाच्या आणण आ्मप्रतीतीच्या जाणीवचेा अनुभव अवश्यतया येतोच येतो. ्याने 
्वतःकडे ‘ज्ञाता’ म्हणनू पाणहले, तर ते सकृद्दशसनी न्यायाचे होईल; आणण व्तुतः ्याच्यापाशी जे काही थोडे 
असते ्यात ्याला ज्ञात नसलेल्या इतर गोष्टींची भर घातली, म्हणजे खरोखरीचे ज्ञान तयार होते. णवशषेज्ञाचे 
खरे अांतगसत ्वरुप असे आहे. णवशषेज्ञाने चालू शतकाच्या आरांभी अणतशयोक्तीची अगदी शवेटी तड गाठली. 
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णवशषेज्ञाला णवरॄातील ्याचा ्वतःचा णचमुकला कोपरा फारच चाांगला ‘ज्ञात’ असतो; बाकीच्या सवस गोष्टींबद्दल 
तो मूलतः अज्ञानी असतो. 

 
 णवलक्षण नव्या मानवाचे हे तांतोतांत उदाहरण आहे आणण ्याच्या दोन्ही पर्परणवरोधी बाजूांची लक्षणे 
साांगण्याचा मी प्रय्न केला आहे. इणतहासातील अभतूपूवस असे हे मानवी फणलत आहे असे मी म्हटले आहे. 
णवशषेज्ञ हा मानवजातीचे एक नजरेत भरणारे ठ,क उदाहरण म्हणनू उपयोगी पडतो आणण ्यावरून 
नाणवन्याचे मूलगामी ्वरुप ्पष्ट होते. कारण पूवी मानवाची णवभागणी केव, णवद्वान आणण अडाणी, 
कमीअणधक प्रमाणात यातील एक वा दुसरा, अशी करता येत असे. पण हा णवशषेज्ञ दोहोपैकी एकाही कोटीत 
मोडत नाही. तो णवद्वान नसतो. कारण ्याच्या णवशषे्वात जे येत नाही, ्या साऱ्याणवषयी तो औपचाणरकपणे 
अज्ञानी असतो; पण तो अज्ञानी नसतो; कारण तो ‘वैज्ञाणनक’ असतो आणण णवरॄातील आपल्या णचमुकल्या 
भागाचे ्याला चाांगले ‘ज्ञान’ असते. तो ‘णवद्वान अडाणी’ असतो असेच म्हणाव ेलागेल. ही तर खरी गांभीर बाब 
आहे. कारण ्यात तो माणसू अडाणी आहे, हे गर्थभत असते. पण नेहमीच्या अडाणी माणसाच्या धतीचा नव्हे, 
तर आपल्या ्वतःच्या खास णवषयातील णवज्ञानी माणसाच्या मगरूरपणासह तो अज्ञानी असतो. 

 
 आणण खरोखरीच णवशषेज्ञाची वागणकू अशीच असते. राजकारणात, कलेत, सामाणजक रूढीत आणण 
इतर णवज्ञानात तो आणदम, अज्ञ मानवाची वृत्ती धारण करील. पण तो ती जोरदारपणे आणण आ्मणनभसरतेने 
प्करील. यातील णवरोधाभास हा की, ्या के्षत्रातील णवशषेज्ञाना तो मानणार नाही. सा्ं कृतीने ्याला 
णवशषेीकृत करून पूणसपणे कवाडेबांद स्ट््थतीत, ्याच्या मयादाांमध्ये आ्मसांतुष्ट ठेवले आहे. पण आपल्या 
योग्यतेची आणण वचस्व गाजणवण्याची आांतणरक जाणीव यामु,े ्याच्या णवशषे्वाच्या के्षत्राबाहेरही वचस्व 
गाजणवण्याला तो उदु्यक्त होतो. ्याचा पणरणाम असा होतो की, याबाबतीतसुद्धा माणसाची कमालीची पात्रता 
दशसणवणारी जी गोष्ट म्हणजे णवशषेज्ञता आणण म्हणून समुदाय-मानवाच्या अगदी णवरुद्ध अशी गोष्ट, णतचा 
पणरणाम म्हणनू तो जीवनाच्या सवस के्षत्रात अपात्र माणसाप्रमाणे, म्हणजेच समुदाय-मानवाप्रमाणे वतसन करतो. 

 
 हे काही केव, भरमसाट णवधान नव्हे. राजकारण, कला, धमस व जीणवत आणण जगत याांच्या 
सवससाधारण प्रश्नात ‘वैज्ञाणनक’ हे णवचार, णनणसय आणण कृणत याांच्या बाबतीत मूखसपणाचे प्रदशसन कसे करतात, 
हे ्या कोणाला हव े असेल, तो पाहू शकेल. अथात ‘वैज्ञाणनक’ म्हटला म्हणजे ्याच्या पोटात डॉक्टर, 
इांणजनीअर, णशक्षक, भाांडवलदार इ्याणद आलेच. दुसऱ्याचे ‘न ऐकणे’, णनणसय देणाऱ्या वणरष्ठ अणधकरणापुढे 
मान न तुकणवणे ही समुदायमानवाचे वैणशष्ट्ट्य दशसणवणारी वृत्ती मी पुनः पनुः साांणगतली असून ती अांशतः पात्र 
असलेल्या या माणसात नेमकी क,सास पोहोचते. ही माणसे समुदायाांच्या प्र्यक्ष रा्याचे प्रतीक असतात 
आणण ते रा्य मोठ्या प्रमाणात ्याांचेच बनलेले असते. ्याांचा रानटीपणा हाच युरोपच्या नैणतक अधःपतनाचे 
सवात ता्काणलक कारण आहे. मागच्या शतकाची सा्ं कृणत सवस्वी णतच्या ्वतःच्या णहकमतीवर सोडून 
देण्यात आली होती. ्या सा्ं कृतीमधून आणदम अव्थेचा आणण रानटीपणाचा पुनजसन्म कसा झाला हे पहावयाचे 
असेल, तर ही माणसे ्याचे अ्यांत ्पष्ट आणण ढ,ढ,ीत उदाहरण आहे. 

 
 या असमतोल णवशषेज्ञतेचा प्र्यक्ष पणरणाम असा झाला आहे की, कोण्याही का,ापेक्षा आज 
‘वैज्ञाणनकाांची सांख्या’ अणधक असूनही इ. स. १७५० च्या मानाने ‘सुसां्कृत’ माणसाची सांख्या णकतीतरी कमी 
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आहे. सवात वाईट हे की, णवज्ञानाच्या या घाण्याच्या बलैाांच्या योगाने खुद्द णवज्ञानाच्या प्रगतीची हमी णम,ेनाशी 
झाली आहे. कारण णवज्ञानाची व,ेोव,ेी पुनरसचना करण्यासाठी पणररॅम घ्यावे लागतात. असे पणररॅम 
णवज्ञानाच्या प्रगतीचे णनयमन करण्यासाठी आवश्यक असतात. मागे मी म्हटल्याप्रमाणे या कायासाठी 
एकत्रीकरणाच्या णदशनेे य्न होण्याची गरज असते, पण ज्ञानाच्या जगात सतत अणधकाणधक णवशाल के्षत्राांची 
भर पडत असल्यामु,े हे एकत्रीकरण अणधकाणधक णबकट होत आहे. त्वज्ञानाची फारशी माणहती नसताही 
न्यूटन भौणतकणवज्ञानाची पद्धणत ्थापण्याला समथस झाला. पण आयन््टायनला ्वतःच्या सूक्ष्म णवश्लेषणापयंत 
पोहोचण्यापूवी काांट आणण माख् याांचे त्वज्ञान आ्मसात कराव े लागले. काांट आणण माख् ही नाव े
आयन ् टायनवर प्रभाव पाडणाऱ्या त्वज्ञाना्मक आणण मानसशास्त्रीय णवचाराांच्या प्रचांड सांभाराची केव, 
प्रतीके आहेत. ्यानी आयन ् टायनचे मन ‘मुक्त’ करण्याचे कायस केले आणण नवप्रवतसनाचा मागस खुला केला. पण 
आयन ् टायनही परेुसा नाही. भौणतक णवज्ञान आपल्या इणतहासाच्या सवात गांभीर अशा सांकटाव्थेत प्रवशे 
करीत आहे आणण पणहल्या पेक्षाही अणधक पद्धतशीर अशा एका नव्या सवसव्यापी ज्ञानाच्या योगानेच केव, ्याला 
वाचणवता येणे शक्य आहे. 

 
 तेव्हा, णवशषेज्ञतेमु,े एका शतकात प्रायोणगक णवज्ञानाची प्रगणत होऊ शकली. आता ही णवशषेज्ञता अशा 
अव्थेप्रत येऊन पोहोचली आहे की, यापढेु नव्या णपढीने ्याच चक्रातून णफरण्याऐवजी ्याला अणधक 
शक्तीशाली ्वरूप प्राप्त करून देण्याचे कायस हाती घेतले पाणहजे. ्याणशवाय णवज्ञानाची प्रगणत पुढे चालू 
राहणार नाही. 

 
 परांतु णवशषेज्ञ ्या णवज्ञानाची जोपासना करतो, ्याच्या सखोल त्वज्ञानाणवषयी तो अज्ञानी असतो; 
पण ्यापेक्षाही णवज्ञानाच्या सात्याला आवश्यक असणाऱ्या ऐणतहाणसक पणरस्ट््थतीबद्दल तो णकतीतरी अणधक 
प्रमाणात मलूतः अज्ञानी असतो. म्हणजेच सांशोधकाांची परांपरा पुढे चालू ठेवण्यासाठी समाज आणण मानवी मन 
ही कशी घडवावी लागतात याणवषयी तो अज्ञानी असतो. अणलकडच्या का,ात वैज्ञाणनक व्यवसायात जी घट 
णदसून येते, णतचा उिखे मी मागे केलाच आहे. अशा कोणालाही ही घट पाहून प्रचता वाटेल. नमुनेदार 
‘वैज्ञाणनका’मध्ये साधारणतः सां्कृतीच्या कल्पनेचा अभाव असतो आणण वैज्ञाणनक हा तर सध्याच्या सुधारणेचा 
उच्च प्रबदू समजला जातो. परृ्थवीचा पृष्ठभाग आणण आद्ययुगीन जांगल जसे आपोआप अस्ट््त्वात आले, तसेच 
सां्कृतीही आयती अस्ट््त्वात येते अशी ्याची समजूत असते. 

 
✶✶ 
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प्रकरण १३ वे 

राज्यसांस्था–महत्तम सांकट 
 

 सावसजणनक कारभार व्यवस्ट््थतरीतीने चालणवण्याच्या कामी ्वतः होऊन कृणत न करणारा समाजाचा 
एखादा भाग असेल तर तो जनसमुदायच होय. ते ्याचे जीवीतकायस असते. तो जगात आला आहे, ते मागसदशसन 
घेण्यासाठी, प्रभाणवत होण्यासाठी, दुसऱ्याला प्रणतणनणध्व देण्यासाठी, सांघणटत केला जाण्यासाठी, इतकेच 
नव्हे, तर समुदाय म्हणनू न राहाण्यासाठी सुद्धा, प्रकबहुना तशी आकाांक्षा न बा,गण्यासाठी सुद्धा. पण हे सवस 
्वतः होऊन करण्यासाठी तो जगात आला नाही. ्वतःचे जीवन रॅेष्ठ अल्पजनाांच्या एखाद्या उच्च 
न्यायाणधकरणाकडे सोपणवण्याची गरज ्याला भासते. या रॅेष्ठ व्यणक्त कोण आहेत, या प्रश्नाची चचा हवी 
णततकी करता येईल. पण अशा व्यक्तीणशवाय, मग ्या कोणीही असोत, मानवजातीच्या मूलभतू त्वाांचे सांवधसन 
करण्याचे कायस थाांबले याणवषयी शांका घेण्याचे कारण नाही. मग इतके साधे स्य समजून घेण्याचे 
टा,ण्यासाठी शहामृगाप्रमाणे आपल्या पांखाखाली डोके खुपसण्यात युरोपचे एक शतक खची पडले तरी 
चालेल. कारण कमी अणधक णन्याच्या आणण सांभाव्य अशा घटनावर आधारलेल्या एखाद्या मताचा येथे आम्ही 
णवचार करीत नसून समाजाच्या ‘भौणतक णवज्ञाना’च्या एका णनयमाचा णवचार करीत आहोत. हा णनयम 
न्यूटनच्या भौणतक णवज्ञानाच्या णनयमापेक्षा णकतीतरी अणधक स्ट््थर आहे. ्या णदवशी युरोपवर पुनः एकदा एका 
खऱ्याखुऱ्या त्वज्ञानाचा [त्वज्ञानाचे रा्य असावे यासाठी त्ववते्त्याांनी रा्यकते होण्याची–प्लेटोने इच्छा दशसणवल्याप्रमाणे–आवश्यकता 
नाही; प्रकवा रा्यक्यांनीही–प्लेटोच्या नांतरच्या अणधक माफक इच्छेप्रमाणे–त्ववेत्ते होण्याची गरज नाही. या दोन्ही गोष्टी, काटेकोरपणे साांगावयाचे 
तर, अ्यांत घातक आहेत. त्वज्ञानाचे रा्य होण्यासाठी ्याचे अस्ट््त्वही पुरेसे आहे. म्हणजे त्ववते्त्याांनी त्ववेत्तेचे राहाणे पुरेसे आहे. कारण 

जव,जव, गेले एक शतक त्ववेत्त े हे सोडून सवस काही–राजकारणी, पाांणड्यजड, साणहस्ट््यक, वैज्ञाणनक झाले आहेत.] पगडा बसेल–ही  
एकच गोष्ट ्याला वाचव ू शकेल–्या णदवशी युरोपला पुनः एकदा जाणीव होईल की, मानवप्राण्याला 
्वभावतःच कोण्या तरी वणरष्ठ अणधकारी व्यक् तीचा शोध घेणे भाग पडते; मग ते ्याला आवडो वा नावडो. असे 
त्वज्ञान शोधण्यात जर तो ्वतः यश्वी झाला, तर तो रॅेष्ठ दजाचा मानव ठरेल. नाहीतर तो समुदायमानवच 
राहील आणण मग ्याला ते त्वज्ञान ्याच्यापेक्षा वणरष्ठ असलेल्याकडूनच ्वीकाराव ेलागेल. 

 
 म्हणून जनसमुदायाने ्वतः होऊन कृणत करण्याच्या हक्काचा दावा करणे म्हणजे ्वतःच्या 
णनयतीणवरुद्ध बांड करणे होय. सध्या तो हेच करीत आहे. म्हणून झुांडीच्या बांडासांबांधी मला बोलाव ेलागत आहे. 
कारण शवेटी, खऱ्या अथाने आणण बव्हांशाने ्यालाच बांड म्हणता येते की, ्यात ्वतःची णनयणत न 
्वीकारण्याचा, ्वतःणवरुद्ध बांड करण्याचा, अांतभाव असतो. ल्युणसफर या रॅेष्ठ देवदूताने देव होण्याचीही 
्याची णनयणत नव्हती–धडपड करण्याऐवजी अ्यांत कणनष्ठ दजाचा देवदूत होण्याची–हीही णततकीच ्याची 
णनयणत नव्हती–धडपड केली असती, तरीही ्याचे बांड कमी प्रतीचे ठरले नसते. (ल्युणसफर हा 
टॉल्टॉयप्रमाणे रणशयन असता, तर कदाणचत ्याने सवात कणनष्ठ देवदूत होण्याचे दुसऱ्या प्रकारचे बांड करणे 
प्करले असते; णनदान दुसऱ्या अणधक प्रणसद्ध बांडापेक्षा देवाणवरुद्ध बांड करणे ्याने अणधक पसांत केले असते.) 

 
 जनसमुदाय ्याव,ेी ्वतः होऊन कृणत करतो, ्याव,ेी ्याचा मागस एकच असतो. कारण 
्याच्यापाशी दुसरा मागसच नसतो. तो दुर्थवणहत वध करतो. (Lynch). ‘प्रलच कायदा’ अमेणरकेतून यावा हा काही 
सवस्वी योगायोग नव्हे. कारण एकप्रकारे अमेणरका हा जनसमुदायाांचा ्वगस आहे. सध्या जनसमुदाय णवजयी 
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होत असताना प्रहसेचा णवजय व्हावा, ती एकमेव प्रमाण ठरावी, णतचा एकच णसद्धाांत बनावा, यात णवशषे आरृयस 
वाटण्याचे कारण नाही. थोड्या व,ेापूवी णन्याची स्ट््थती म्हणून प्रहसेच्या या वाढीकडे मी लक्ष वधेले होते. [Vide 

Espana Invertebrada, 1912.] आज प्रहसेची वाढ पूणसतेला पोहोचली आहे हे लक्षण चाांगले आहे. कारण ्याचा अथस ती 
आता आपोआप उताराला लागण्याच्या बेतात आहे. आज प्रहसेचे गोडव ेवक् तृ्वपूणस रीतीने गाईले जातात आणण 
पोक, वाचा,ानी हे गोडव े गाण्याचे काम ्वतःकडे घेतले आहे. मानवी अस्ट््त्व जेव्हा एका ऐणतहाणसक 
क्रमातून पार पडते, ्याचे तारू खडकावर आपटून जेव्हा नष्ट होते, तेव्हा लाटा णतला ्या पोक, शब्दाांच्या 
णकनाऱ्यावर  फेकून देतात आणण तेथेच णतचे कलेवर दीघसकाल पडून राहते. पोक, वक् तृ्व म्हणजे मानवी 
अस्ट््त्वाची ्मशानभमूी, णनदान वृद्धारॅम तरी होय. मागे रहाते ते नाव तेवढेच आणण ते नाव म्हणजे केव, 
शब्द; आणण शब्द असले, तरी अखेरीस णनदान शब्द म्हणून ्याांच्यामध्ये काहीतरी जादूच्या शक्तीचा अांश 
रहातोच. 

 
 परांतु उपेक्षावृत्तीने प्र्थाणपत झालेल्या प्रहसेच्या रा्याची प्रणतष्ठा उताराला लागली आहे हे सांभवनीय 
आहे. तरी पण दुसऱ्या एखाद्या ्वरुपात अद्याप ्या रा्यात आम्हास रहाव े लागेल. युरोपीय सां्कृतीला 
भेडसावणाऱ्या अ्यांत गांभीर सांकटाचा मी येथे उिखे करीत आहे. णतला भेडसावणाऱ्या इतर सवस 
सांकटाप्रमाणेच हेही खुद्द ्या सां्कृतीतूनच जन्माला आलेले सांकट आहे. याहीपेक्षा अणधक म्हणजे ्यातच 
णतचा गौरव सामावलेला आहे : आम्हाला ज्ञात असलेली रा्यसां्था. गेल्या प्रकरणात णवज्ञानासांबांधी जे 
साांणगतले ्याची प्रणतकृणतच येथे आमच्यासमोर उभी रहाते : णवज्ञानाच्या त्वाांच्या सुपीकतेमु,े अचाट प्रगणत 
घडून येते, पण ्यामु,े अट,पणे णवशषेज्ञता लादली जाते आणण ्यामु,ेच णवज्ञानाची ग,ेचेपी होण्याचा धोका 
असतो. 

 
 हीच गोष्ट रा्यसा्ं थेच्या बाबतीत घडत आहे. सवस युरोपीय राष्ट्रात १८ व्या शतकाच्या अखेरीस 
रा्यसा्ं था काय होती हे मनात आणा. एक अगदी मामुली बाब! आरांभीची भाांडवलाशाही आणण णतच्या 
औद्योणगक सां्था यामध्ये एक सूत्रबद्ध तांत्र अगदी प्रथम यश्वी झाले आणण ्यामु,ेच समाज वाढण्याला 
सुरवात झाली. एक नवा सामाणजक वगस उदयाला आला. पूवीच्या वगापेक्षा हा वगस सांख्येने आणण सामर्थयाने 
अणधक मोठा होता. हाच तो मध्यमवगस. या चाणाक्ष मध्यम वगाजव, इतर सवांपेक्षाही अणधक अशी एक गोष्ट 
होती. बुणद्धमत्ता, व्यवहारी बुणद्धमत्ता. सांघटना कशी बाांधावी, णश्त कशी राखावी, आपल्या य्नात सात्य 
आणण सुसांगणत कशी ठेवावी, हे ्याला चाांगले माहीत होते. या मध्यम वगामधून एखाद्या महासागरातल्याप्रमाणे 
‘रा्यनौका’ आपला धोक्याचा मागस सुर,ीतपणे आक्रणमत होती. रा्यनौका हे रूपक भाांडवलदार वगाने 
नव्याने शोधून काढलेले आहे. या वगाला आपण ्वतः महासागराप्रमाणे णवशाल सवस शणक्तमान आणण वाद,ी 
आहो, असे वाटत होते. मागे साांणगतल्याप्रमाणे ही नौका म्हणजे एक मामुली व्यवहार होता. णतच्यापाशी 
क् वणचतच सैन्य, नोकरशाही वा पैसा असे. मध्ययुगात भाांडवलदार वगाहून अगदीच णभन्न अशा वगाने–सरदार 
वगाने–ती नौका बाांधली होती. या वगाचे धैयस, ्याच्या अांगच्या नेतृ्वाच्या देणग्या, ्याची जबाबदारीची 
जाणीव, या गोष्टी कौतुका्पद हो्या. ्याांच्याणशवाय आज युरोपीयन राष्ट्रे अस्ट््त्वात आली नसती. पण 
दयदयाचे हे सारे गुण अांगी असूनही सरदार वगापाशी डोक्याच्या गुणाांचा अभाव होता आणण हा अभाव सदैव 
रहात आला आहे. ्याची बणुद्धमत्ता मयाणदत होती आणण तो भावनाप्रधान असून सहजप्रवृत्तीने, अांतःपे्ररणेने 
वागणारा, थोडक्यात म्हणजे ‘तकस णवहीन’ होता. म्हणनू कोण्याही तांत्राचा णवकास करण्याला तो असमथस 
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होता. कारण ्यासाठी तकस सांगत णवचार करण्याची गरज असते. बुांदकीच्या दारूचा शोध तो लाव ू शकला 
नाही. नवीन शस्त्राांचा शोध लावण्याच्या कामी हा सरदार वगस असमथस ठरल्यामु,े भाांडवलदाराांना पूवेकडून 
अथवा दुसऱ्या कोठून तरी ्यानी णम,वनू आणलेल्या दारूच्या सहाय्याने सरदार योद्ध्याांचा सहजासहजी 
लढाईत पराभव करता आला. हा सरदार योद्धा अ्सल घोडे्वार होता. लोखांडी णचलखत वापरण्याचा 
मूखसपणा तो करीत होता. ्यामु,े ्याला युद्धात क्वणचतच चप, हालचाल करता येत असे. युद्धकलेचे सनातन 
गुणपत चढाई करण्याच्या पद्धतीत णजतके असते, णततके ते सांरक्षक पद्धतीत नसते, याची कल्पना ्याला 
कधीही आली नाही. या रह्याचा शोध नेपोणलयनच्या हातून व्हावयाचा होता. [सरदार वगाच्या वचस्वाऐवजी भाांडवलदार 
वगाचे वचस्व प्र्थाणपत करणाऱ्या महान ऐणतहाणसक पणरवतसनाचे णचत्र प्रामाणणकपणे रांगणवल्याबद्दल आम्ही राांकेचे ऋणी आहोत. पण ्याची पूणस स्यता 
पटण्यासाठी ्याच्या प्रणतका्मक रेखीव आराखड्यात भर घातली पाणहजे. बांदुकीच्या दारूची माणहती अनाणदकालापासून होती. न,ीत दारू भरून ती 
उडणवण्याचा शोध लोंबाडीमधील कोणा एकाने लावला होता. ्यानांतरही ओतीव गोळ्याचा शोध लागेपयंत ्याचा प्रभाव पडला नव्हता. सरदार लोक 
लहान प्रमाणात बांदुकीचा वापर करीत असत. पण ते ्याना महागात पडे. केव, भाांडवलशाही सैन्येच अणधक चाांगल्या आर्थथक सांघटनेच्या जोरावर 
्याांचा वापर मोठ्या प्रमाणात करू शकली. सरदाराांच्यावतीने आलेल्या मध्ययुगीन धतीच्या बगंडीच्या सैन्याचा नव्या सैन्याने णनखालस पराभव केला हे 
अक्षरशः खरे आहे. हे सैन्य धांदेवाईक नसून स्ट््वस लोकानी तयार केलेले भाांडवलशाही सैन्य होते. ्याांची म,ूची शक् ती नव्या णश्तीत आणण रण नीतीच्या 
नव्या सांयोजनात होती.] 

 
 रा्यसा्ं था ही ताांणत्रक म्हणजे सावसजणनक सुव्यव्था आणण प्रशासनाची बाब असल्यामु,े ‘जुनी 
राजवट’ १७ व्या शतकाच्या अखेरीस अणतशय दुबसल झाली होती. सवसव्यापी सामाणजक बांडानी णतला 
चोहोबाजूनी वढूेन त्र्त करून सोडले होते. रा्यसत्ता आणण समाजाची सत्ता याांच्यातील व्य्त प्रमाण याव,ेी 
इतके वाढले होते की, शालस मेनकालीन स्ट््थतीशी या स्ट््थतीची तुलना करता १८ व ेशतक हे अधोगतीचे भासते. 
कॅरोप्रलणजयन रा्य हे अथात १६ व्या लुईच्या रा्यापेक्षा णकतीतरी कमी सामर्थयसशाली होते. पण दुसऱ्या बाजूने 
्याच्या भोवतालचा समाज पूणसतः दुब,ा बनला होता. समाजाची शक्ती आणण राजशक्ती याांच्यातील प्रचांड 
व्य्त प्रमाणामु,े १७८९ ची ‘महान क्राांणत’ तसेच १८४८ पयंतच्या इतर क्राा्ं या शक्य कोटीत आल्या. [या मुद्यावर 
भर देत असताना युरोपमधील अणनयांणत्रत राजसत्तचेे युग आणण अणतदुबसल रा्यसा्ं था ही एकत्र जु,ून आली होती हे ्पष्ट करणे उणचत होईल. याचे 
्पष्टीकरण कसे करावयाचे? रा्य हे जर सवसशणक्तमान, ‘अणनयांणत्रत’ होते, तर ते ्वतः अणधक बलवान का झाले नाही? ्याचे एक कारण मागे 
दशसणवल्याप्रमाणे रक्ताच्या उमरावशाहीची असमथसता, तांत्राची, सांघटनेची, नोकरशाहीची असमथसता हे होय. पण एवढेच परेुसे नाही. याणशवाय असेही 
घडले की, अणनयांणत्रत रा्य आणण उमरावशाह्या याांना सवससाधारण समाजाचा ब,ी घेऊन रा्याचा बडेजाव माजवावयाचा नव्हता. सामान्य समजुतीच्या 
उलट अणनयांणत्रत रा्य आमच्या लोकशाही रा्यापेक्षा सहजप्रवृत्तीने समाजाला णकतीतरी अणधक मान देत असे. लोकशाही रा्य अणधक शहाणे आहे, 
पण ्याला ऐणतहाणसक जबाबदारीची जाणीव कमी आहे.] 

 
 पण या महान क्राांतीबरोबर मध्यमवगाने सावसजणनक सत्ता ह्तगत करून आपल्या अांगचे णनर्थववाद गुण 
रा्याच्या कामी उपयोगात आणले. एका णपढीच्या आत ्याने बलाढ्य रा्य णनमाण केले आणण या रा्याने 
क्राा्ं याांचा शवेट केला. सन १८४८ नांतर म्हणजे भाांडवलशाही शासनाच्या दुसऱ्या णपढीची सुरवात झाल्यानांतर 
युरोपमध्ये खऱ्या क्राा्ं या झाल्याच नाहीत. ्यासाठी लागणाऱ्या पे्ररणा नव्ह्या, म्हणून खणचत नव्हे; तर 
्यासाठी लागणारी साधने नव्हती म्हणून. रा्यसत्ता सामाणजक सते्तच्या पात,ीवर आणली गेली. क्राा्ं याांना 
कायमचा रामराम ठोकण्यात आला! आता युरोपमध्ये एकच गोष्ट शक्य आहे आणण ती याच्या णवरुद्ध आहे : 
अक्मात उलथापालथ. यानांतरच्या का,ात जे सवस क्राांणतसष्श प्रय्न झाले ्या सवस प्रच्छन्न ‘अक्मात 
उलथापालथी’ हो्या. 

 
 सध्याच्या का,ी रा्य हे एक जबरद्त यांत्र झाले असून ते अद भतुरीतीने कायस करीत असते. ्याच्या 
साांधनाांची सांख्या आणण ्याांचा अचकूपणा याांच्या योगाने या यांत्राची कायसक्षमता आरृयसकारक झाली आहे. 
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समाजात एकदा हे यांत्र प्र्थाणपत झाले म्हणजे मग क, दाबली की पुरे, ्याच्या अवाढव्य तरफाांचे कायस सुरू 
होते आणण सामाणजक चौकटीच्या कोण्याही भागावर ्याांची प्रचांड सत्ता अमलात येते. 

 
 सद्यःकालीन रा्य ही चटकन नजरेत भरणारी आणण सवांच्या पणरचयाची अशी सा्ं कृतीची णनर्थमणत 
आहे. समुदायमानवाने ्यासांबांधी धारण केलेली वृत्ती लक्षात घेणे हा मनोवधेक अनुभव आहे. तो ्याकडे 
पहातो, ्याचे कौतुक करतो, ते आयते ‘तेथे आहे’ आणण आपल्या अस्ट््त्वाचे कवच आहे हे ्याला माहीत 
असते. परांतु रा्य ही णवणशष्ट मानवाांनी शोधून काढलेली मानवी णनर्थमणत असून णतचे रक्षण ्या णवणशष्ट गुणानी 
आणण मूलभतू वैणशष्ट्ट्यानी होत असते, आणण ते गुण कालच्या मानवापाशी होते, पण उद्या हवते णवरून जाणार 
आहेत, या गोष्टीची ्याला जाणीव नसते. णशवाय समुदायमानवाला रा्यामध्ये एक अनाणमक सत्ता णदसते 
आणण णतच्याप्रमाणे ्वतःही अनाणमक आहो असे ्याला वाटत असल्यामु,े रा्य हे आपले ्वतःचेच असे 
काहीतरी आहे असे ्याला वाटते. कल्पना करा की, एखाद्या देशाच्या सावसजणनक जीवनात काही अडचण, 
काही सांघषस, काही सम्या उद भवल्या आहेत. अशाव,ेी रा्याने ताबडतोब ह्तके्षप करून आपल्या प्रचांड व 
अप्रजक्य साधनानी ्या सोडणवण्याचे कायस प्र्यक्षपणे हाती घ्याव,े अशी मागणी करण्याला समुदायमानव 
ता्का, प्रवृत्त होईल. 

 
 आज सा्ं कृतीला भेडसावणारे हे अ्यांत गांभीर सांकट आहे : रा्याचा ह्तके्षप; रा्याने सग,े उ््फूतस 
सामाणजक प्रय्न म्हणजेच उ््फूतस ऐणतहाणसक कृणत ्वतःकडे खेचनू घेणे; ही ऐणतहाणसक कृणत शवेटी मानवी 
णनयतींचा साांभा, करते, ्याचे पोषण करून ्याना कायसप्रवृत्त करते. जनसमुदायावर जेव्हा एखादी आपणत्त 
कोस,ते प्रकवा कोणती तरी तीव्र भकू जेव्हा ्याला जाणवते, तेव्हा ्याला मोह पडतो तो केव, क, दाबून 
प्रचांड यांत्राला गणत देऊन प्र्येक गोष्ट प्रयास, झगडा, सांशय प्रकवा धोका याांच्याणवना कायमची आणण णनणरृत 
णम,णवण्याचा. जनसमुदाय ्वतःशीच म्हणत असतो: ‘रा्य? मी ्वतःच रा्य आहे’ (L’Etat, C’estmoi’), 
ही तर घोडचकू. दोन माणसे आहेत, पैकी एकाचेही नाव जॉन नाही, म्हणून ते एकच आहेत असे ्या अथाने 
म्हणता येते, ्याच अथाने रा्य आणण जनसमुदाय ही एक आहेत. सद्यःकालीन रा्य आणण जनसमुदाय ही 
केव, अनाणमकतेत एकमेकाशी जु,तात. पण आपण रा्य आहो अशी समुदायमानवाची खरोखरीच रॅद्धा 
असते; आणण रा्याची यांत्रणा कोण्यातरी सबबीवर चालू ठेवावी, तीत अडथ,ा आणणाऱ्या–राजकारणात, 
णवचारात, उद्योगधांद्यात दुसऱ्या कोण्याही व्यवहारात–अडथ,ा आणणाऱ्या सजसनशील अल्पजनाना ्या 
यांत्रणेखाली णचरडून टाकण्याकडे तो अणधकाणधक प्रवृत्त होतो. 

 
 ही प्रवृत्ती घातक ठरेल. उ््फूतस सामाणजक कायात रा्याच्या ह्तके्षपामु,े पुनःपुनः खांड पडेल. 
कोण्याही नव्या बीजाला फ, येणार नाही. रा्याकरताच समाजाला आणण शासन यांत्रणेकरताच मानवाला 
जगणे भाग पडते. आणण शवेटी रा्य हे केव, एक यांत्र आहे आणण ्याचे अस्ट््त्व आणण णनवाह ्याच्या 
भोवतालच्या कणखर आधाराांवर अवलांबून असते, ्यामु,े रा्याने समाजाचा जीवनरसच शोषनू घेतल्यानांतर 
जे मागे राहील, ते चेतनाहीन साांगडा, यांत्रावरील गांजाप्रमाणे णनकामी, पे्रतापेक्षाही भयानक असेल. 

 
 प्राचीन सा्ं कृतीचे भणवतव्य असेच शोचनीय होते. जुलाय आणण क् लॉडाय याांनी णनर्थमलेले साम्रा्यशाही 
रा्य हे एक प्रशांसनीय यांत्र होते. केव, एक सांघटना या ष्ष्टीने उच्चकुलीन घराण्याांच्या प्राचीन गणरा्यापेक्षा 
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ते अतुलनीय रॅेष्ठ दजाचे होते. पण णवणचत्र योगायोग असा की, ते पूणस णवकासाव्थेप्रत पोचते, न पोचते तोच 
समाजसां्थेचा ऱ्हास सुरू झाला. 

 
 अँटोनाइनच्या का,ी (दुसरे शतक) रा्याच्या चैतन्यहीन सावसभौम्वाने समाज दबला जातो. समाज 
गुलाम बनू लागतो. रा्याची चाकरी केल्याणशवाय तो जगूच शकत नाही. सगळ्या जीवनाचे नोकरशाहीकरण 
होते. याचे पणरणाम कोणते? जीवनाच्या नोकरशाहीकरणामु,े सवस के्षत्रामध्ये सांपूणस अधोगणत सुरू होते, 
सांपत्तीला ओहोटी लागते; जनन घटते. मग ्वतःच्या गरजा भागणवण्यासाठी रा्य मानवी जीवनाचे 
नोकरशाहीकरण अणधकच पुढे रेटीत नेते. नोकशाहीकरणाची ही चढती कमान म्हणजे समाजाचे 
लष्ट्करीकरणच. रा्याची अ्यांत तातडीची गरज म्हणजे ्याची युद्धयांत्रणा, ्याचे सैन्य. सवसप्रथम सुरणक्षतता 
देते ते रा्यच होय. (या सुरणक्षतेतूनच समुदाय–मानव जन्माला आला, हे लक्षात ठेवले पाणहजे) म्हणनूच तर 
सैन्य हव.े मू,चा आणफ्रकेचा सेवरेी जगाचे लष्ट्करीकरण करतो. व्यथस खटाटोप! दैन्य वाढत जाते; णदवसेंणदवस 
णस्त्रया कमी फलिूप होतात. सैणनकाांचीसुद्धा उणीव भासू लागते. सेवरेीच्या का,ानांतर परदेशातून सैन्यभरती 
करणे भाग पाडते. 

 
 रा्यवादाची (Statism) प्रणक्रया णवरोधाभासी आणण शोकाांत असते याची जाणीव आता तरी होते का? 
अणधक चाांगले जगता याव े यासाठी साधन म्हणनू समाज रा्य णनमाण करतो. पढेु रा्याचा वरचष्ट्मा होतो 
आणण समाजाला रा्याकरता जगणे भाग पडू लागते. [सेणिमस सेवेरूस याने आपल्या मुलाजव, काढलेल्या उद गाराांची आठवण 

ठेवा : ‘एकीने रहा. सैणनकाांना वेतन द्या आणण बाकी कशाचीही पवा करू नका.’] रा्य हे काही झाले तरी समाजातील व्यक्तींचेच 
बनलेले असते. पण ्या व्यक्ती रा्य साांभा,ण्याला अपुऱ्या पडतात. प्रथम दाल्मेणशयन आणण नांतर जमसन 
येतात. हे सवस परके लोक रा्याचा ताबा घेतात. आणण बाकीच्या सवस समाजाला, म,ूच्या सामान्य जनतेला, 
्याांचे दास, ्या लोकाांशी काहीही समान नसते अशाांचे दास म्हणून जगाव ेलागते. रा्याचा ह्तके्षप शवेटी 
नेतो तो याकडे : केव, रा्यरूपी यांत्राला पोसण्यासाठी लोकाांचे ज,णात रूपाांतर करणे. साांगाडाच 
्वतःभोवतालचे माांस खाऊन टाकतो; बाांधकामासाठी उभारलेली पराांचीच घराची भाडेकरू आणण मालकही 
बनते. 

 
 हे एकदा पटल्यानांतर मुसोणलनी जेव्हा ‘सग,े काही रा्याकरता, रा्याबाहेर काहीही नाही, 
रा्याणवरूद्ध काहीही नाही’ या सूत्राचा पकुारा करतो आणण इटलीने नुकताच लावलेला आरृयसकारक शोध 
म्हणून जाहीर करतो, तेव्हा ते ऐकून कोणीही गोंध,ातच पडेल. फासीवाद हा समुदायमानवाची नमुनेदार 
च,व, आहे, हे ्पष्ट होण्याला एवढेच पुरेसे आहे. मुसोणलनीला गौरवा्पद रा्ययांत्र णम,ाले होते, ्याने 
णनर्थमलेले नव्हे, तर नेमके ्या णवचाराांशी तो झगडत होता ्यानीच म्हणजे उदार लोकशाहीने णनर्थमलेले रा्य 
्याला णम,ाले. ते कठोरपणे वापरण्यासाठी तो ्वतः बद्ध होतो आणण ्याच्या कायाच्या सणव्तर तपासणीत न 
णशरताही णनर्थववादपणे साांगता येते की, आजपयंत ्याला साध्य झालेल्या कायाची तुलना उदारमतवादी 
रा्याच्या राजकीय आणण शासकीय कायातून णनष्ट्पन्न होणाऱ्या पणरणामाांशी होऊ शकत नाही. मुसोणलनीला 
जर काही यश णम,ालेच असेल, तर ते इतके सूक्ष्म, णदसायला इतके अल्प आणण इतके स्वहीन आहे की, ते 
रा्ययांत्र सांपूणसपणे वापरण्याकणरता ्या असाधारण सत्ता ्याने धारण केल्या, ्यामु,े झालेली हानी भरून 
णनघणे कठीण आहे.  
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 प्रहसा आणण प्र्यक्ष कृणत याांची मानके म्हणून प्र्थापना झाल्यानांतर ्याांनी धारण केलेले उच्चतर रूप 
म्हणजेच रा्यवाद होय. रा्याच्या या अनाणमक यांत्राच्या द्वारे आणण ्याच्या सहाय्याने जनसमुदाय ्वतः 
होऊन कृणत करतात. युरोपीय राष्ट्राांसमोर ्याांच्या अांतगसत जीवनातील मोठ्या अडचणींचा का, उभा आहे. 
्याांच्यासमोर कायदा, अथसकारण, सावसजणनक व्यव्था याांचे कमालीच्या णजकीरीचे प्रश्न उभे आहेत. 
जनसमुदायाांचे रा्य व्यक्ती आणण गट याांचे ्वातांत्र्य णचरडून टाकण्याचा प्रय्न करील आणण अशाप्रकारे 
भणवष्ट्यका, णनणरृतपणे धोक्यात आणील असे वाटल्यावाचून राहात नाही. 

 
 या रा्यवादाचे प्र्यक्ष उदाहरण गेल्या वषातील एका अ्यांत धोक्याच्या घटनेत आढ,ून येते. सवस 
देशाांच्या पोलीसदलात झालेली प्रचांड वाढ. लोकसांख्येच्या वाढीमु,े ही वाढ अट,पणे आवश्यक झाली. या 
गोष्टीला आपण णकतीही सरावलो असलो, तरी एका भयांकर णवरोधाभासाकडे आम्हाला दुलसक्ष करता येणार 
नाही; तो म्हणजे आधुणनक मोठ्या शहरातील लोकसमूहाना शाांततेने प्रहडता णफरता यावे, आपल्या 
व्यवसायाकडे नीट लक्ष देता याव,े यासाठी रहदारीचे णनयमन करण्याकरता पोलीसदलाची अवश्यतया गरज 
असते. पण ‘कायदा आणण सुव्यव्थे’च्या पक्षाची अशी जर कल्पना असेल की सुव्यव्था राखण्याकरता णनमाण 
झालेली ही ‘सावसजणनक सते्तची दले’ पक्षाच्या इच्छेप्रमाणेच सुव्यव्था राखण्यात सदैव समाधान मानून 
राहतील, तर तो ्याांचा मूखसपणा ठरेल. ती दले शवेटी ्वतःच णनणसय घेऊन कोणती व्यव्था लादावयाची हे 
ठरणवतील हे अट, आहे; आणण ्वाभाणवकपणेच ती व्यव्था ्याना सवात जा्त सोयी्कर अशीच ठरेल. 

 
 या णवषयाला आता हात घातला आहे, ही सांणध साधून एका सावसजणनक गरजेवर प्रकट झालेल्या णवणवध 
समाजाांच्या णनरणनराळ्या प्रणतणक्रया पहाणे उणचत होईल. इ. स. १८४० च्या सुमारास ्याव,ेी नव्या 
उद्योगधांद्यात पारांपणरक प्रकारापेक्षा गुन्हेगारीकडे अणधक झुकणारा असा नवा मानवी नमुना–औद्योणगक 
कामगार–णनमाण व्हावयाला सुरवात झाली. ्याव,ेी फ्रान्सने लगेच फार मोठे पोलीसदल णनमाण केले. इ. 
स. १८१०च्या सुमारास इांग्लां डमध्येही याच कारणाकरता गुन्हेगारीची वाढ झाली. आपल्यापाशी पोलीसदल 
नाही, याची जाणीव इांग्रजाांना अक्मात होते. कान्सवेणटव्ह पक्ष अणधकारारूढ असतो. तो काय बरे करतो? 
पोलीसदल ्थापन करण्याचे पसांत करतो? छे, तसे काहीही नाही. तो गुन्हेगारी णजतकी सहन करता येईल 
णततकी सहन करण्याचे पसांत करतो. ‘्वातांत्र्याप्री्यथस द्याव ेलागणारे मोल असे समजून लोक ही अव्यव्था 
तशीच चालू देण्यात समाधान मानतात.’ जॉन णवल्यम वाडस णलणहतो, ‘पॅणरसमध्ये प्रशांसनीय पोलीसदल आहे. 
परांतु ्याचे फायदे पदरात पाडून घेण्यासाठी ्याांना जबर प्रकमत द्यावी लागते. घरी होणाऱ्या पोलीसाांच्या 
फेऱ्या, ्याांची पा,त आणण फूशचे्या इतर सवस कारवाया याांच्यापढेु मान तुकवण्यापेक्षा रॅट स्ट्क्लफ पथावर प्र्येक 
३/४ वषांनी ५/१० माणसाांचे मुडदे पडलेले पाहणे मी पसांत करतो. [Vide Elie Halevy, Historie du peuple, anglais an XIX 

siecle, Vol. 1, P. 40.] रा्यासांबांधीच्या या दोन पर्पर णवरुद्ध कल्पना आहेत. रा्याने ्वतःला मयादा घालून 
घ्याव्यात अशी इांग्रज माणसाची मागणी असते. 

 
 

✶✶ 
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प्रकरण १४ वे 

जगावर कोण राज्य करतो ? 
 

 मी पुनः पुनः साांगत आलो आहे की हे झुांडीचे बांड युरोपीय सा्ं कृतीतून आपोआप णनमाण झाले आहे. 
एका ष्णष्टकोणातून पहाता या घटनेची एक बाजू अ्यांत अनुकूल आहे हे मी पूवी नमूद केले आहे. झुांडीचा उठाव 
आणण आजच्या का,ी मानवी जीवनात झालेली कल्पनातीत वाढ ही एकच गोष्ट आहे. परांतु याच घटनेची उलट 
बाजू भयावह आहे. ती म्हणजे मानव जातीचे झालेले आमूलाग्र नैणतक अधःपतन याखेरीज दुसरे काहीही नाही. 
या दुसऱ्या बाजूचा आपण आता एका नव्या ष्ष्टीकोणातून णवचार करूया. 

 
(१) 

 
 एखाद्या नव्या ऐणतहाणसक कालखांडाचे सार प्रकवा ्वरूप ही अांतगसत बदलाांची म्हणजे मानव आणण 
्याचा आ्मा याांच्यातील बदलाांची पणरणणत असते. प्रकवा ती बाह्य बदलाांची म्हणजे आकाणरक आणण जण ूकाही 
याांणत्रक बदलाांची पणरणणत असते. बाह्य बदलामध्ये सते्तचे णव्थापन हे णनःसांशय अ्यांत मह्वाचे असते. येथेच 
आम्ही आ्म्याच्या णव्थापनाकडे येऊन पोचतो. 

 
 पणरणामतः ्याव,ेी एखादा कालखांड समजून घेण्याकणरता ्याची तपासणी करण्यात आम्ही सुरवात 
करतो, ्याव,ेी आमचा पणहला प्रश्न हा असला पाणहजे: ्याका,ी जगात शासन कोण करीत आहे? असेही 
घडेल की, मानवजात णभन्नणभन्न समूहात पर्पर कोणतेही द,णव,ण नसता णवखुरलेली असते. अशाव,ेी 
णतच्या अांतगसत ्वतांत्र अशी जगे तयार झालेली असतात. णमस्ट्ल्टआणडसच्या का,ी भमूध्यसागरी जगाला 
अणतपूवस जगाची माणहतीही नव्हती. अशा व,ेी ‘जगावर कोण रा्य करतो?’ हा आमचा प्रश्न प्र्येक पृथक 
समूहाच्या सांदभात णवचारावा लागेल. परांतु १६ व्या शतकापासून मानवजातीने एका णवशाल एकीकरणाच्या 
प्रणक्रयेला सुरवात केली आहे आणण या प्रणक्रयेने आजच्या का,ी शवेटची मयादा गाठली आहे. आता अलग 
राणहलेला असा मानवजातीचा कोणताही भाग नाही, आता मानवी अस्ट््त्वाची बटेे नाहीत. पणरणामी, ्या 
शतकानांतर जो कोणी जगावर रा्य करीत आला आहे, तो खरोखरीच सगळ्या जगावर अणधकारयुक्त प्रभाव 
गाजवीत आला आहे असे म्हणता येईल. गेल्या तीन शतकात युरोपीय लोकाांच्या एकणजनसी समूहाने हीच 
भणूमका वठणवली आहे. युरोप हा रा्यकता होता. ्याच्या हुकमतीच्या ऐक्याखाली जग एकणत्रत राणहले प्रकवा 
णनदान क्रमशः एकणत्रत होत गेले. अस्ट््त्वाच्या या पद्धतीला सामान्यतः ‘आधुणनक युग’ असे नाव देण्यात आले 
आहे. हे नाव रांगहीन आणण मूक असून ्यात ‘युरोपीय नेतृ्वाचे युग’ ही व्तुस्ट््थती दडलेली आहे. 

 
 येथे रा्य करणे म्हणजे प्र्यक्ष सते्तचा, शारीणरक जबरद्तीचा वापर, असे मुख्यतः समजावयाचे 
नाही. येथे आम्ही वडेग, कल्पना, णनदान अणधक ढोब, आणण उघड वडेग, कल्पना टा,ण्याचा प्रय्न करीत 
आहोत. ‘रा्य’ म्हणनू समजला जाणारा माणसामाणसातील स्ट््थर आणण णन्याचा सांबांध हा कधीही बलावर 
आधारलेला नसतो. उलट एखादा माणसू प्रकवा गट सत्ता चालणवतो याच कारणामु,े ्याच्या णदमतीला 
‘सेनाबल’ या नावाने ओ,खले जाणारे सामाणजक साधन वा यांत्रणा असते. सते्तचा पाया बलात असतो असे 
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प्रथमदशसनी दशसणवणारी उदाहरणे बारकाईने तपासली, म्हणजे ती आमचे प्रमेय णसद्ध करणारी उ्कृष्ट उदाहरणे 
आहेत हे समजून येते. नेपोणलयनने ्पेनमध्ये आक्रमक सैन्य घुसणवले. काही का, ्याने आक्रमण चालू ठेवले. 
पण खरे साांगावयाचे म्हणजे ्याने एकही णदवस रा्य केले नाही. तेही ्याच्यापाशी सेना असूनही आणण सेना 
होती याच नेमक्या कारणाकरता. आक्रमणाची प्रणक्रया आणण रा्याचे अस्ट््त्व याांच्यामध्ये भेद करणे अवश्य 
आहे. रा्य करणे म्हणजे सते्तचा णन्य वापर करणे होय; आणण रा्य नेहमी लोकमतावर आधारलेले असते, 
मग ते आज असो, हजार वषापूवी असो, इांग्रज लोकात असो वा बुशमनमध्ये असो. लोकमताणशवाय मूलतः 
दुसऱ्या कोण्याही गोष्टीच्या आधाराने या पृर्थवीवर कोणीही रा्य केले नाही. 

 
 लोकमताचे सावसभौम्व हा दाांतों या कायदेपांणडताला इ.स. १७८९ मध्ये प्रकवा सेंट थोंमास 
अक् वायनासला १३ व्या शतकात लागलेला शोध आहे असे वाटण्याचा सांभव आहे. या सावसभौम्वाच्या 
कल्पनेचा शोध या णठकाणी, वा ्या णठकाणी, या का,ी वा ्या का,ी लागला असे झालेही असेल. पण मानवी 
समाजात रा्य ही घटना णनमाण करणारी पायाभतू शणक्त लोकमत आहे हे तर्थय मानवजातीइतकेच परुातन 
आणण णचर्थायी आहे. न्यूटनच्या भौणतक णवज्ञानात गुरु्वाकषसण ही गणत उ्पन्न करणारी शणक्त आहे आणण 
राजकीय इणतहासात लोकमताचा कायदा हा गुरु्वाकषसणाचा णवरॄकायदा आहे. ्याणशवाय इणतहासाचे शास्त्र 
शक्य होणार नाही. म्हणनू ह्यमूने अशी मार्थमक सूचना केली की, इणतहासाचा णवषय लोकमताच्या 
सावसभौम्वाची कल्पना ही आदशस आहे असे मानण्याची नसून मानवी समाजात सवसत्र आणण सदैव हे सावसभौम्व 
कसे प्र्थाणपत होत आले आहे हे णसद्ध करणे हा आहे. कू्रर तुकी रक्षकाांच्या सहाय्याने रा्य करण्याचा प्रय्न 
करणारा शा्तादेखील ्या रक्षकाांच्या आणण इतर प्रजाजनाांच्या मतावरच अवलां बनू असतो. 

 
 यात स्य हे आहे की, अशा कू्रर रक्षकाांच्या सहाय्याने रा्य चालत नसते. ताल्येराांद हा नेपोणलयनला 
म्हणाला होता, ‘महाराज, साांणगनीच्या जोरावर तुम्ही सवस काही करू शकाल; पण तीवर बसू मात्र शकणार 
नाही.’ रा्य करणे म्हणजे सत्ता णहसकावनू घेण्याचा पणवत्रा नव्हे, तर शाांतवृत्तीने सते्तचा वापर करणे होय. 
थोडक्यात, रा्य करणे म्हणजे आसन्थ होणे, मग ते आसन प्रसहासन असो, रोमन दांडाणधकाऱ्याचे आसन 
असो, पुढचे बाक असो प्रकवा णबशपचे पीठ असो. क्षोभनाट्यात सूचक गोष्टी उघडपणे णदसतात, तसे रा्याचे 
नसते. उलट रा्य करणे हा आसन खांबीर राखण्याचा प्रश्न आहे, तो जबरद्तीचा प्रश्न नाही. रा्य ही 
अांणतमतः मताची स्ट््थती, समतोलनाची एक अव्था आहे. 

 
 कधी कधी लोकमत अस्ट््त्वात नसते असेही घडते. जो समाज णवसांवादी गटात णवभागलेला असतो 
आणण ्यातील मताांच्या शक्ती एकमेकाांना छेद देतात, ्या समाजात रा्यकती सत्ता उभी राहू शकत नाही 
आणण ‘णनसगस पोक,ीचा णतटकारा करतो’ या न्यायाने लोकमताच्या अभावी णनमाण झालेली पोक,ी पाशवी 
शक्तीने भरुन णनघते. णनदान पाशवी शक्ती पुढे सरसावते. पणरणामी जर आम्हाला लोकमताच्या कायद्याला 
ऐणतहाणसक गुरु्वाकषसणाच्या कायद्याचे रूप द्यावयाचे असेल, तर लोकमत अस्ट््त्वात नसलेली उदाहरणे 
घ्यावी लागतील आणण लोकमताणवरूद्ध रा्य णटकू शकत नाही, या प्रणसद्ध पुरातन धोपत सूत्राकडेच याव े
लागेल. 
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 यावरुन रा्य हे मताचे आणण म्हणून आ्म्याचे प्राबल्य सूणचत करते आणण सवस गोष्टींचा णवचार करता 
रा्य म्हणजे आस्ट््मक शस्ट्क् तखेरीज दुसरे काहीही नाही हे समजले पाणहजे. इणतहासातील घटना याला 
अचूकपणे दुजोरा देतात. सवस आणदम शासनाचे ्वरुप ‘पणवत्र’ असते. कारण ते धमावर आधारलेले असते 
आणण धमस म्हणजे थोडक्यात जे पुढे अमूतस आणण भौणतकातीत ्वरुप धारण करते ्याचे आद्यरूप होय. 
मध्ययुगात हीच घटना मोठ्या प्रमाणावर पनुः घडून येते. युरोपात आकाराला आलेले पणहले रा्य प्रकवा 
सावसजणनक अणधसत्ता म्हणजे चचस होय. या चचसला ‘आध्यास्ट््मक अणधसते्त’चे णवणशष्ट णनणरृत ्वरूप प्राप्त होते. 
चचसपासून राजकीय सत्ता धडा घेते तो हा की, रा्यसत्ता ही सुद्धा मु,ात एक आध्यास्ट््मक अणधसत्ता असते, 
काही णवणशष्ट णवचाराांचे प्राबल्य असते आणण ्यातून ‘पणवत्र रोमन साम्रा्य’ णनमाण होते. अशाप्रकारे दोन 
सत्ताांमध्ये झगडा उद भवतो ही दोन्ही मलूतः णभन्न नसल्यामु,े (कारण ही दोन्ही चतैन्ययुक्त आहेत) ्याांच्यात 
समेट घडून येतो. आणण ्यायोगे यापैकी प्र्येक सत्ता ्वतः काल या पणरमाणाने मयाणदत होते. एक काणलक, 
दुसरी णचरकाणलक. काणलक सत्ता आणण धर्थमक सत्ता या सारख्याच आध्यास्ट््मक आहेत. पण एक आहे 
कालधमस, लोकमत, पार्थथव, अस्ट््थर; तर दुसरी आहे णचरांतन शक्ती, दैवी मत, मानव आणण ्याची णनयती या 
णवषयीचा दैवी ष्ष्टीकोण. याचाच इ्यथस हा की णववणक्षत का,ी अमुक पुरुष, अमुक जन प्रकवा अमुक लोकाांचा 
गट सत्ता गाजणवतो; म्हणजेच णववणक्षत का,ी मताांच्या अमुक एका पद्धतीचे–कल्पनाांचे. पसा्ं याचे, आकाांक्षाचे, 
उदे्दशाांचे–वचस्व जगावर असते. 

 
 हे वचस्व कसे समजून येते? बहुसांख्य माणसाना मते नसतात. यांत्रात जशी वांगणे घालावी लागतात, 
्याप्रमाणे मते ्याांच्यामध्ये बाहेरून पांप करावी लागतात. म्हणून कोणीतरी एकाने सत्ता धारण करून ती 
चालणवणे अवश्य असते. म्हणजे मग मते नसणाऱ्या लोकाांना, बहुसांख्याना मते धारण करता येतात. कारण 
मताणशवाय मानवजातीचे सामाइक जीवन हे एक अराजक, एक ऐणतहाणसक पोक,ी होईल. ्यात कोण्याही 
एकजीव रचनेचा अभाव असेल, पणरणामी आध्यास्ट््मक सत्ता नसेल, सत्ता चालणवणारा कोणी नसेल, आणण 
्याप्रमाणात ही नसतील ्याप्रमाणात मानव जातीत अराजक माजेल. तसेच सते्तच्या सवस णव्थापनात, 
अणधकाराच्या प्र्येक बदलात, मताांचा बदल गर्थभत असतो. म्हणून ऐणतहाणसक गुरु्वाकषसणातील बदलही 
्यात गर्थभत असतो. जेथून आम्ही आरांभ केला, तेथेच आता परत येऊ या. अनेक शतके युरोपने म्हणजे 
समानधमी लोकाांच्या समुदायाने जगावर रा्य केले. मध्ययुगात ऐणहक बाबतीत अशा प्रकारचे रा्य नव्हते. 
इणतहासातील सबांध मध्ययुगामध्ये असेच घडले. म्हणूनच ही युगे सापेक्ष अराजक, सापेक्ष रानटीपणा, 
लोकमताची उणीव, दशसणवतात. ते का,च असे आहेत की, जेव्हा माणसे पे्रम करतात, दे्वष करतात, इच्छा 
बा,गतात, णतर्कार करतात. हे सवस अमयाद असते. पण दुसऱ्या बाजूने तेथे मत नसते. अशा युगाांना ्वतःची 
अशी एक आकषसकता असते. पण थोर युगामध्ये मानवजात जगते ती मताांनी आणण म्हणनू तेथे सुव्यव्था 
नाांदते. मध्ययुगाच्या पलीकडे गेले म्हणजे असा एक का, आढ,तो की, जेथे आधुणनक युगाप्रमाणेच, जगाच्या 
मयाणदत भागावर का असेना, पण कोणीतरी सत्ता गाजवीत होते. रोम! महान सांचालक! भमूध्यसागर आणण 
्याची पणरसीमा यात सुव्यव्था कोणी ्थापन केली असेल तर ती रोमनेच! 

 
 या युद्धोत्तर का,ात अशी वदांता पसरू लागली आहे की, आता जगावर युरोपचे रा्य नाही. या 
णनदानाच्या पूणस गाांभीयाची जाणीव झाली आहे काय? ्यायोगे सते्तचे णव्थापन घोणषत होते. कोण्या णदशनेे? 
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युरोपच्या मागून जगावर रा्य कोण करणार आहे? पण ्याच्या मागून कोणीतरी येणार आहे हे तरी णनणरृत 
आहे का? आणण कोणीही येणार नसेल, तर मग पुढे होणार तरी काय? 

 
(२) 

 
 अथात हे खरे आहे की जगात कोण्याही क्षणी आणण म्हणून प्र्यक्षात अनांत गोष्टी घडत आहेत. तेव्हा 
जगात आज काय घडत आहे हे साांगण्याच्या कोण्याही प्रय्नात मू,चाच एक उपरोध असतो याची जाणीव 
ठेवली पाणहजे. म्हणून व्तुस्ट््थतीचे प्र्यक्षपणे पूणस ज्ञान आम्हाला णम,णवता येत नाही, याच कारणा्तव 
एखादी वा्तवता ्वचे्छेनुसार उभी केल्याणशवाय, काही एका णवणशष्ट रीतीने गोष्टी घडत आहेत असे गृहीत 
धरल्याणशवाय आम्हाला काही करता येत नाही. ्यायोगे आम्हाला एखादी रूपरेषा, एखादी सांकल्पना प्रकवा 
सांकल्पनाांची चौकट हाती लागते. ्याच्या सहाय्याने प्र्यक्ष व्तुस्ट््थतीकडे पहाण्याची ‘ष्ष्टी’ आम्हाला प्राप्त 
होते आणण मगच केव, आम्हाला णतचे जव,ून अचूक दशसन घडते. यातच वैज्ञाणनक पद्धणत सामावलेली असते. 
नव्हे, यापेक्षाही अणधक म्हणजे यातच वैज्ञाणनक पद्धतीची सारी उपयुक् तता सामावलेली असते. एखाद्या णमत्राला 
बागेच्या वाटेने येताना जेव्हा आम्ही पहातो आणण उद गारतो : ‘हा पाहा पीटर!’ तेव्हा आम्ही बदु्ध् यापूवसक एक 
चूक करतो. ्यात एक उपरोध असतो. कारण पीटर या नावाने शारीणरक आणण नैणतक वागणुकीची एक सांणमरॅ 
पद्धत–्याला आम्ही ्वभाव म्हणतो–सूणचत होते. ्यात उघड स्य हे की, कधी कधी आमचा णमत्र पीटर हा 
‘आमचा णमत्र पीटर’ या आमच्या सांकल्पनेसारखा यस्ट््कां णचतही नसतो. 

 
 प्र्येक सांकल्पना, सवात साधी आणण सवात यांणत्रक अशी सांकल्पना सुद्धा सोन्याच्या कोंदणात 
बसणवलेल्या पैलूदार णहऱ्यासारखी ्वतःच्या उपरोधात बसलेली असते. ती सांकल्पना आम्हाला अगदी 
गांभीरपणे साांगते : ही व्तु ‘अ’ आहे, ती व्तु ‘ब’ आहे. पण ही गांभीरता तुमची थट्टा करणाऱ्या माणसाची 
असते. ओठ घट्ट णमटून घेतले नाही. तर हसू फुटेल म्हणून ते दाबनू ठेवणाऱ्या माणसाच्या उमल्या 
गांभीरतेसारखी ती असते. ही व्तु नुसती ‘अ’ नाही प्रकवा ती व्तु अगदी नुसती ‘ब’ नाही हे ्या सांकल्पनेत 
अांतभूसत असते. सांकल्पनेतील णवचार आणण णतची अणभव्यक्ती यात थोडासा फरक असतो आणण ्यातच उपरोध 
असतो. ्या सांकल्पनेत खरोखरीच अांतभूसत असते ते हे : नेमके साांगावयाचे तर ही व्तु ‘अ’ नसते प्रकवा ती 
व्तु ‘ब’ नसते; पण ती ‘अ’ आणण ‘ब’ अशी गृहीत धरल्यामु,े ्या दोन्ही व्तूांचा व्यावहाणरक ष्ष्ट्ट्या उपयोग 
करून घेता येणे शक्य होते. बुणद्धयुक्त ज्ञानाच्या उपपत्तीने ग्रीक माणसू नाराज होतो. कारण ग्रीक माणसाची 
अशी रॅद्धा होती की ्याला बुद्धीने, सांकल्पनेने, खऱ्या ‘सत’चा शोध लागला होता. उलटपक्षी आमची रॅद्धा 
अशी आहे की सांकल्पना ही मानवाच्या घरगुती उपकरणापैकी एक असून ्याला णतची गरज आहे आणण अनांत 
व अ्यांत प्रश्ना्मक वा्तवताांमध्ये आपली भणूमका ्पष्ट करण्याकरता ्या उपकरणाचा तो उपयोग करतो. ही 
भणूमका हेच ्याचे जीवन. जीवन म्हणजे वतसमान गोष्टीशी झगडा असून जीवनाचे रक्षण करण्याकणरता तो 
झगडा चालू रहातो. सांकल्पना म्हणजे येणाऱ्या हल्ल्याला प्रत्त्युत्तर देण्याकणरता आम्ही रचलेले डावपेच होत. 
म्हणून एकाद्या सांकल्पनेच्या गाभ्यात णशरले, तर आढ,ून येईल की ती सांकल्पना खुद्द ्या गोष्टीबद्दल आम्हाला 
काहीही साांगत नाही; पण ती गोष्ट आणण एखादी व्यक्ती पर्पराबद्दल काय करू शकतील एवढेच थोडक्यात 
साांगते. या मतानुसार सांकल्पनेचा गाभा हा सदैव चैतन्ययुक्त असतो. तो सदैव णक्रयाशील असतो. हे मत माझ्या 
माणहतीप्रमाणे यापूवी कोणीही प्रणतपादन केले नाही. परांतु काांटने सुरू केलेल्या त्वज्ञाना्मक प्रणक्रयाांची ती 
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अट, पणरणणत आहे असे णदसून येते. पण ्या प्रणक्रयाांच्या प्रकाशात काांटच्या का,ापयंतच त्वज्ञानाचा सारा 
भतूका, तपासला, म्हणजे आम्हाला णदसून येईल की, मु,ात सवस त्ववे् याांनी एकच गोष्टी साांणगतली आहे. 
ठीक; मग त्वज्ञानातील प्र्येक शोध हा प्रच्छन्न गोष्ट उघड करणे, दडलेले पृष्ठभागावर आणणे, याखेरीज 
दुसरे काहीही नसते. 

 
 मी जे साांगणार आहे, ्याची ही अवा्तव प्र्तावना झाली. त्वज्ञाना्मक प्ररॅाच्याबाबतीत हे 
काहीतरी अगदी अप्र्तुत झाले. मी फक्त एवढेच साांगणार होतो की, इणतहासाच्या जगात प्र्यक्षपणे जे घडत 
आहे, ते हे आणण केव, हेच होय. तीन शतके युरोपने जगावर रा्य केले आहे आणण आपण रा्य करीत आहो 
प्रकवा पुढेही करीत राहू याची ्याला खात्री वाटत नाही. सद्यःकालीन ऐणतहाणसक व्तुस्ट््थणत इतक्या साध्या 
सूत्रात गोवणे हे णनःसांशय जा्तीत जा्त म्हणजे अणतशयोक् तीचे आहे. म्हणनू णवचार करणे म्हणजे, तुमची 
इच्छा असो वा नसो, अणतशयोस्ट्क् त करणे आहे, या गोष्टीची आठवण देणे हे मला अवश्य वाटते. अणतशयोक् ती 
करणे जर तुम्हाला आवडत नसेल, तर तुम्ही गप्प बसले पाणहजे. प्रकबहुना तुम्ही तुमच्या बदु्धीला रजा देऊन 
वडेसर बनण्याचा कोणतातरी मागस शोधला पाणहजे. 

 
 तेव्हा सध्या जगात घडत आहे ते हेच. बाकीचे सग,े केव, ्याचे पयसवसान, ्याची अव्था, लक्षण 
प्रकवा ्या पयसवसानाचे आनुषांणगक आहे अशी माझी समजूत आहे. युरोपने रा्य करण्याचे थाांबणवले आहे, असे 
मी म्हटले नाही. पण युरोपला सध्या आपण रा्य करीत आहो प्रकवा नाही, उद्या आपण रा्य करू प्रकवा नाही 
याणवषयी जबर शांका वाटते. जगातील इतर लोकात या मनःस्ट््थतीला जु,णारी आणण णतच्याशी सांबांणधत अशी 
एक मनःस्ट््थणत वावरत आहे. ्यानाही आपल्यावर कोणी रा्य करीत आहे वा नाही याबद्दल शांका वाटत आहे. 
्यानाही ्याची खात्री वाटत नाही. 

 
 अणलकडच्या का,ात युरोपच्या ऱ्हासाणवषयी खूपच बोलले जात आहे. युरोपच्या प्रकवा पणरृमेच्या 
ऱ्हासाचा उिेख केल्याबरोबर ता्का, ्पेंगलर मनात आणण्याइतके भाबडे बनू नका असे मी लोकाांना साांगेन. 
्याचे पु्तक बाहेर पडण्यापूवी प्र्येकजण या णवषयासांबांधी बोलत होता. लोकाांच्या मनात ही शांका अनेकणवध 
प्रकारानी आणण कारणाांनी आधीच वसत होती. ही गोष्ट ्या पु्तकाच्या यशाला कारणीभतू झाली, हे सवसरॅतु 
आहे. 

 
 युरोपच्या ऱ्हासाणवषयी इतका बोलबाला चालू आहे की, अनेक जण ती एक खरी गोष्ट आहे असे धरून 
चालतात. तीवर ते गांभीरपणे आणण सप्रमाण णवरॄास ठेवतात असे नव्हे. तर ती खरे धरून चालण्याची ्याना 
सवयच जडली आहे. मग प्रामाणणकपणे कधीतरी ्याबद्दल ्वतःची णनणरृतपणे खात्री पटली होती याांचे ्मरण 
्याांना नसेल का? वॉल्डो फँ्रकचे ‘अमेणरकेचा पुनः शोध’ हे ताजे पु् तक युरोपला शवेटचा घोर लागला आहे या 
कल्पनेवर पूणसतः आधारलेले आहे. तथाणप फँ्रक या अवा्तव गोष्टींचे णवश्लेषण वा चचा करत नाही प्रकवा ्याची 
छाननीही करत नाही. एक भयानक आधारणवधान म्हणून णतचा ्याला उपयोग होतो. अणधक तपासणी न 
करताच काहीतरी एखाद्या वादातीत गोष्टीपासून सुरवात करावी, तशी तो णतच्यापासून सुरवात करतो. फँ्रकचा 
आरांभीचाच भाबडेपणा पाहून युरोपच्या ऱ्हासाणवषयी ्याची ्वतःचीच खात्री पटली नाही असे मला वाटते. हे 
तर दूरच राहो; पण ्याने ्वतःसमोर तो प्रश्नही कधी उभा केला नाही. जशी एखादी रामगाडी घाईघाईने 
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पकडावी तसा ्याने तो प्रश्न पकडला. धोपट वचने ही बौणद्धक द,णव,णाचे राममागस आहेत. फँ्रकप्रमाणेच 
इतरही अनेक तसेच म्हणतात. राष्ट्राांनी, सबांधच्या सबांध राष्ट्राांनी तेच केले आहे. 

 
 सध्याच्या का,ी जग ्या तऱ्हेने वागत आहे, तो अगदी पोरकपणाचा नमुना आहे. शा,ेत णशक्षक वगस 
सोडून गेला आहे असे जेव्हा कोणीतरी साांगतो, तेव्हा मुलाांची झुांड मोकाट सुटते, थयथयाट करते, प्रधगाणा 
घालते. णशक्षक हजर असला म्हणजे जे दडपण असते ्यातून सुटका झाल्याचा आनांद प्र्येकजण उपभोगतो. 
णनयांत्रणाचे जू झुगारून णदल्याचा, ्वतःच्या भणवतव्याचा ्वतःच धनी बनल्याचा तो आनांद असतो. पण एकदा 
्याना नेमून णदलेली कामे आणण ्याांच्यावरची देखरेख नाहीशी झाली म्हणजे ्या उ्साही झुांडीला ्वतः 
करावयाचे णन्याचे काम रहात नाही. ्याना पार पाडावयाचे भरीव काम नसते, सतत करावयाचे काम नसते, 
हेतु नसतो. मग ओघानेच ती झुांड एकच गोष्ट करू शकते–नुसता गोंध, घालणे. छोटी राष्ट्रे आज जो 
उच्छृांखलपणाचा देखावा करीत आहेत, तो असाच शोचनीय आहे. युरोप ऱ्हासाच्या अव्थेत आहे आणण ्याने 
रा्य करण्याचे सोडून णदले आहे असे म्हटले जाते. या कारणा्तव प्र्येक अलबते गलबते राष्ट्र उड्या मारू 
लागले आहे, हातवारे करू लागले आहे, गोंध, घालू लागले आहे, प्रकवा ्वतःच्या णनयतीचा धनी आसणाऱ्या 
जाण्या माणसाचा आव आणून णदमाखाने इत्तता णमरव ूलागले आहे. म्हणनू ‘राष्ट्रवादा’च्या व,व,णाऱ्या 
जांतूांचा देखावा सवसत्र आमच्या ष्ष्टीस पडत आहे. 

 
 मागील प्रकरणाांमध्ये मानवाचे वगीकरण करताना ्यात मी जगात आज प्रबल झालेल्या नव्या मानवी 
नमुन्याचा समावशे केला आहे. मी ्याला समुदायमानव म्हटले आणण ्वतः सामान्य असल्याची जाणीव ठेवनू 
सामान्य रहाण्याचा हक्क तो घोणषत करतो आणण ्वतःपेक्षा रॅेष्ठ असलेली कोणतीही पद्धती ्वीकारण्याचे तो 
नाकारतो हे ्याचे मुख्य लक्षण असल्याचे मी साांणगतले आहे. प्र्येक लोकसमूहात ही मनोवृत्ती जर प्रब, 
असेल, तर गट म्हणनू राष्ट्राांचा आम्ही जेव्हा णवचार करतो, तेव्हा ्याांच्यातही ती प्रकट व्हावी हे केव, 
्वाभाणवकच आहे. सापेक्ष्वाने असेही समुदायजन आहेत की, ्यानी मानवजातीतील महान सजसनशील 
लोकाणवरुद्ध, इणतहास घडणवणाऱ्या अल्पसांख्य लोकाणवरुद्ध, बांड करण्याचा णनधार केला आहे. एखादे हे प्रकवा 
ते क्षुिक लोकसत्ताक उठते आणण जगाच्या आडवाटेच्या कोपऱ्यावर चवड्यावर उभे राहून युरोपला फटकारते 
आणण जागणतक इणतहासातील आपले ्थान ्याने गमावले आहे असे जाहीर करते, हा खरोखरीच एक मोठा 
णवनोद आहे. 

 
 याचा पणरणाम काय? युरोपने मानकाांची जी पद्धती णनमाण केली आहे, ्याांची पणरणामकारकता आणण 
सुपीकता अनेक शतकात णसद्ध झाली आहे, ही मानके सवोत्तम नाहीत. उलट ्यापासून ती फार दूर आहेत. 
जोपयंत दुसरी मानके अस्ट््त्वात नाहीत तोपयंत तीच णनणरृत मानके आहेत यात शांका नाही. ्याांचे उच्चाटन 
करण्यापूवी दुसरी णनमाण करणे आवश्यक आहे. आता समुदाय-जनाांनी युरोपीय सां्कृतीत गर्थभत असलेली 
मानकाांची पद्धती णदवा,खोर झाली आहे असे ठरणवले आहे. परांतु दुसरी मानके णनमाण करण्याला ते असमथस 
असल्यामु,े काय कराव े हे ्याांना समजत नाही; आणण व,े णनभावनू नेण्यासाठी ते थयथयाट करून गोंध, 
माजवीत आहेत. जगात रा्य करणारा कोणीही नसतो, अशाव,ेी ्याचा पणहला पणरणाम असाच व्हावयाचा. 
इतर लोक जेव्हा बांड करून उठतात तेव्हा समजाव ेकी ्याांना पार पाडावयाचे काम नसते, जीवनाचा कायसक्रम 
नसतो. 
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(३) 
 

 णजप्सी आ्मणनवदेन करण्यासाठी चचसमध्ये गेल्याची एक कथा आहे. सावधपणे पािीने ्याला 
णवचारले, ‘देवाच्या कायद्याच्या आज्ञा तुला माहीत आहेत का?’ णजप्सी ‘उत्तरला, फादर ्याांचां असां आहे : मी 
्या णशकणार होतो. पण ्या रद्द करणार आहेत असां बोललेलां  मी ऐकलां .’ 

 
 सध्या जगाची स्ट््थती अशीच नाही का ? अशी वांदता पसरली आहे की युरोपच्या कायद्याचे आदेश आता 
चालत नाहीत, हे लक्षात घेऊन माणसे आणण लोकसमूह आदेशाणशवायच जगण्याची सांधी साधत आहेत. कारण 
युरोपीय आदेशच तेवढे काय ते अस्ट््त्वात होते. पूवी घडले ्याप्रमाणे जुनी मानके बदलून ्याांच्या जागी नवी 
मानके णनमाण होण्याचा हा प्रश्न नाही अथवा मरग,लेल्या अव्थेत जुना उ्साह पुनः ओतून नव े चैतन्य 
आणण्याचाही नाही. तसे झाले तर ती ्वाभाणवक प्रणक्रया होईल. णशवाय जुने हे जुने ठरते, ते ्याला जुनेपणा 
येतो म्हणून नव्हे; तर ्याच्याणवरुद्ध एक नव ेतत्त्व पुढे येते आणण ते नव ेअसल्यामु,े पूवीचे तत्त्व जुने ठरते. 
आम्हाला मुले नसतील तर आम्ही म्हातारे समजले जाणार नाही; प्रकवा म्हातारे झालो असे समजण्याला 
कालावधी लागेल. यांत्राच्या बाबतीतही हेच घडते. दहा वषांची मोटारगाडी वीस वषांच्या रेल्व ेइांणजनापेक्षा जुनी 
वाटते. कारण हेच की, मोटारीच्या उ्पादनात एकामागनू एक झपाट्याने शोध लागले आहेत. नव्या 
तारुण्याच्या उ्थानात ऱ्हासाचे मू, असते; म्हणून ऱ्हास हे आरोग्याचे लक्षण आहे. 

 
 पण आज युरोपमध्ये जे घडत आहे, ते काहीतरी रोगट आणण नेहमीपेक्षा वगे,े आहे. युरोपीय आदेशाांचा 
जोर नाहीसा झाला आहे. पण णक्षणतजावर कोणतेही आदेश येण्याचे णचन्ह णदसत नाही. युरोप रा्य करण्याचे 
थाांबवीत आहे असे आम्हाला साांगण्यात येते आणण ्याची जागा कोण घेणार हे कोणाच्याही ष्ष्टीपथात नाही. 
युरोप म्हणजे प्रथमतः आणण सांभवतः फ्रान्स, इांग्लां ड आणण जमसनी हे णत्रकूट असे आम्ही समजतो. या तीन 
देशाांनी व्यापलेल्या भभूागावर मानवाची जीवन पद्धती पक्व झाली आहे; णतला अनुसरून जगाची सांघटना झाली 
आहे. आता जाहीर करण्यात येत आहे ्याप्रमाणे या तीन लोकसमूहाांचा ऱ्हास होत असेल आणण ्याांच्या 
जीवनक्रमाची शक्ती नष्ट झाली असेल, तर जगाचे नैणतक अधःपतन होत आहे, यात नवलाचे असे काही नाही. 

 
 साधे स्य हे असे आहे. सारे जग-राष्ट्र आणण व्यणक्त-नीणतभ्रष्ट झाले आहे. काही का, ही नीणतभ्रष्टता 
लोकाांची करमणूक करते आणण अांधुकसा भ्रमही णनमाण करते. खालच्या वगाना वाटते की, ्याांच्या उरावरचे 
एक ओझे दूर झाले आहे. दहा धमाज्ञा दगडावर प्रकवा ब्राँझवर कोरण्यात आल्या. ्याव,ेेपासून ्याांचा 
भारद्तपणा शाबूत राणहला आहे. Command (आज्ञा) शब्दाची व्यु्पत्ती कोणाच्यातरी हातावर ओझे 
ठेवल्याची कल्पना सूणचत करते. आज्ञा देणारा कां टा,वाणा वाटल्याणशवाय रहात नाही. साऱ्या जगभर खालचे 
वगस आदेश घ्यायला कां टा,ले आहेत, जाचक आदेशातून मुक्त करणारा का, सुटीच्या णदवसाच्या ऐटीत भोगत 
आहेत. पण ही सुटी फार का, णटकणार नाही. आज्ञापकावाचनू, एका णवणशष्ट प्रकारे जगण्याला भाग 
पडल्यावाचून, आमचे जीवन हे ‘बेकार’ माणसाते जीवन बनते. ही आध्यास्ट््मक स्ट््थती भयानक असून तीत 
जगाचे सवोत्तम तारुण्य आज सापडले आहे. आपण ्वतः ्वतांत्र आहो, णनबंधापासून मुक् त आहो, या 
जाणीवचे्या जोरावर ्याला आपण ्वतः णरकामे आहो असे वाटू लागते. बेकार णजणे म्हणजे जीवन नाकारणे 
आणण हे खुद्द मरणापेक्षाही अणधक वाईट आहे. कारण जगणे याचा अथस काहीतरी णनणरृत करीत रहाणे–जीणवत 
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साध्य करणे-आणण कोण्यातरी गोष्टीवर जीवन स्ट््थर करण्याचे णजतके आम्ही टा,तो, णततके ते आम्ही पोक, 
करतो. आकाशातील ताऱ्याकडे पाहून भुांकणारे असांख्य कुते्र जसा कलाकलाट करतात, तसा भयानक आक्रोश 
थोड्याच अवधीत सबांध पृर्थवीतलावर ऐकू येऊ लागेल. हा आक्रोश कोणीतरी प्रकवा कशाने तरी आणधप्य 
्वीकाराव,े एखादे साहस, एखादे कतसव्य लादाव े अशी मागणी करील. युरोपचे आणधप्य यापुढे चालणार 
नाही, असे बाणलश अणवचारीपणाने जे जाहीर करतात ्या लोकासाठी हे आहे. आदेश देणे म्हणजे लोकाांना 
काही तरी करावयाला साांगणे, ्याांच्या णनयतीत ्याांना चपखल बसणवणे, पोक,, उजाड अस्ट््त्वाभोवती 
ध्येयहीनतेने भटकत रहाण्यापासून ्याांना प्रणतबांध करणे. 

 
 युरोपचे वचस्व सांपले तर ते णवशषे महत्त्वाचे नाही; मात्र ्याची जागा घेण्याला समथस असा दुसरा 
कोणीतरी आला पाणहजे. पण तसे अांधुकसेही णचन्ह णदसत नाही. युरोपच्या तुलनेने न्यूयॉकस  आणण मा्को ही 
नवीन असे काहीही दशसवीत नाहीत. दोन्हीही युरोपीय पद्धतीचे दोन णवभाग असून इतरापासून अलग 
पडल्यामु,े ते आपला अथस गमावनू बसले आहेत. यात णनकोप स्य हे की, कोणीही न्ययूॉकस  आणण मा्को 
याांच्याणवषयी बोलण्याला भीत असतो. कारण ती खरोखरीच काय आहेत हे ्याला माहीत नसते. ्याला 
एवढीच गोष्ट माहीत असते की ्यापैकी एकाबद्दलही णनणायक असे अद्याप काही साांगता येत नाही. परांतु ती 
काय आहेत याचे पूणस ज्ञान नसताही एखाद्याला ्याांचे परेुसे सवससामान्य ्वरूप समजून घेता येते. खरोखरीच 
ही दोन्ही ्याला मी ‘ऐणतहाणसक छद मावरणाचा आणवष्ट्कार’ असे कधीकधी म्हणतो, ्यात अगदी चपखल 
बसतात. ्वभावतः छद मावरण ही एक वा्तवता असते आणण ती जशी णदसते तशी नसते. ्याचे बाह्यरूप 
आतील व्तु प्रकट न करता दडवनू ठेवते. म्हणून बहुसांख्य लोकाांची फसवणूक होते. ही फसवणूक सामान्यतः 
्याला छद मावरण नावाची एक चीज असते हे आधीच माहीत असते, तोच केव, टा,ू शकतो. हे 
मृगज,ाप्रमाणे आहे. मृगज,ाच्या घटनेची कल्पना आली की मग ष्ष्टी फसत नाही. 

 
 ऐणतहाणसक छद मावरणाच्या प्र्येक उदाहरणात दोन वा्तवता एकावर एक लादलेल्या असतात. एक 
खरीखुरी भरीव आणण अांतगसत असते. दुसरी वरवर णदसणारी आकस्ट््मक आणण पृष्ठभागी असते. अतएव 
मा्कोमध्ये युरोपीय णवचाराांचा एक पडदा–माक्ससवाद–आहे आणण ते णवचार युरोपीय वा्तवता आणण 
युरोपसमोरील प्रश्न याांच्या ष्ष्टीकोनातून णवचारपूवसक तयार झाले होते. ्या पडद्यामागील जनता केव, 
वांशष्ष्ट्ट्याच युरोपीयापासून णभन्न आहे असे नव्हे, तर ्यापेक्षा अणधक मह्वाचे हे की ती आमच्याहून एका 
णनराळ्या युगाची आहे. जेथे उद्योगधांदे नाहीत, अशा रणशयात माक्ससवादाचा णवजय होणे, म्हणजे ्याच्या 
प्र्ययाला आलेली सगळ्यात मोठी णवसांगती होय. परांतु ्यात तशी णवसांगती नाही; कारण ्यात तसा णवजयही 
नाही. ‘पणवत्र रोमन साम्रा्या’तील जमसन लोक णजतके रोमन होते, णततकाच कमी अणधक प्रमाणात रणशया 
माक्ससवादी आहे. नव्या लोकसमूहाला णवचार नसतात. ्या वातावरणात जुनी सां्कृणत नाांदत असते प्रकवा 
नाांदत आली आहे, ्या वातावरणात जेव्हा हे लोकसमूह वाढतात, तेव्हा ते ्या सा्ं कृतीने णदलेल्या णवचाराांच्या 
वषेाच्या आत दडून रहातात. हेच ते छद मावरण आणण ्याचे कारणही तेच. दुसऱ्या एका प्रसांगी मी 
म्हटल्याप्रमाणे लोकाांच्यासाठी उ्क्राांतीचे दोन मुख्य नमुने असतात, हे णवसरले जाते. सा्ं कृणतहीन जगात 
जन्मलेले लोक आहेत. उदाहरणाथस इणजस्ट्प्शयन आणण णचनी. अशा लोकाांचे सग,ेच मूलवासी 
(autochthonous) असते. ्याच्या कृतीना ्वतःचा ्पष्ट, सर,, अथस असतो. परांतु असेही लोकसमूह आहेत 
की, जे आधीच्या दीघसकालीन इणतहासात असलेल्या सां्कृतीने भारलेल्या स्ट््थतीत जन्माला येतात आणण 
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णवकणसत होतात. रोम हे असेच भमूध्यसागराच्या योगाने वाढले. ्या सागराचे पाणी ग्रीकी-पौवा्य सां्कृतीने 
भारले गेले होते. म्हणून रोमन लोकाांचे अधे पणवते्र ्याांचे ्वतःचे नव्हेत, तर दुसऱ्यापासून णशकलेले. 
उचललेले पणवते्र दुहेरी ्वरूपाचे असतात. ्याांचा खरा अथस सर, नसतो; तर णतरकस असतो. एखादा माणसू 
जेव्हा दुसऱ्याकडून णशकलेली कृणत करतो–उदाहरणाथस तो एखादा परकी शब्द वापरतो-तेव्हा णतच्या मागे 
्याची ्वतःची खरी कृणत दडलेली असते. ती परकीय सांज्ञा तो ्वतःच्या भाषेत रूपाांतणरत करतो. म्हणनू 
छद मावरणात प्रवशे करण्याकरता णतरकस नजरेची गरज असते. शब्दकोश जव, ठेवनू मू, पु्तकाचा 
अनुवाद करणाऱ्या माणसाची ती नजर असते. मी अशा पु्तकाची वाट पहात आहे की, ्यात ्टालीनचा 
माक्ससवाद रणशयाच्या इणतहासात प्र्यक्षात उतरलेला णदसून येईल. कारण तेच रणशयाचे सामर्थयस आहे, 
रणशयाचे ्वतःचे असे तेच आहे. साम्यवाद्याचे ्याच्यापाशी जे आहे ते नव्हे. हे पु् तक कसे असेल ते असो! एक 
गोष्ट णनणरृत की, वचस् व गाजणवण्याची आकाांक्षा बा,गण्याला रणशयाला णक्येक शतके वचेावी लागतील. 
अद्याणपही ्याच्यापाशी आज्ञापकाांची उणीव असल्या कारणाने माक्ससच्या युरोपीय त्वाांना णचटकून राहण्याचे 
ढोंग करणे ्याला भाग पडत आहे. ्याच्यापाशी णवपलु तारुण्य असल्यामु,े हे तोथाांड ्याला परेुसे आहे. 
जगण्यासाठी तारुण्याला कारणे लागत नाहीत, ्याला लागतो तो केव, बहाणाच. न्यूयॉकस च्या बाबतीत 
यासारखेच काहीतरी घडत आहे. ते जे आदेश पा,ते, ्यावरून ्याचे प्र्यक्ष सामर्थयस ठरणवणे चुकीचे आहे. 
शवेटी हे सवस एका गोष्टीवर येऊन ठेपते. तांत्रवाद. णकती णवलक्षण! हा आणखी एक युरोपीय शोध; अमेणरकन 
नव्हे. तांत्रवाद युरोपने १८व्या आणण १९व्या शतकात शोधून काढला. पुनः णकती णवलक्षण ! अमेणरका अस्ट््त्वात 
येत होती ्याव,ेचीच ही शतके! अमेणरका ही इतर वसाहतीप्रमाणेच जुन्या वांशाांची, णवशषेतः युरोपची, 
पुनयौवनाव्था आहे. असे साांगण्यात येते की, अमेणरकेचे सार णतच्या जीवनाच्या व्यवहारी आणण तांत्रवादी 
सांकल्पनात आहे. रणशयाच्या बाबतीहून णनराळ्या कारणाकरता, युनायटेड ्टेटस हे ्याला आम्ही ‘नव ेलोक’ 
म्हणतो ्या णवणशष्ट ऐणतहाणसक व्तुस्ट््थतीचे उदाहरण आहे. का केव, एक शब्दप्रयोग मानण्यात येतो. पण 
खरोखरीच ती मानवातील तारुण्याइतकीच एक तांतोतांत स्य गोष्ट आहे. अमेणरका आपल्या तारुण्यामु,े 
सामर्थयसशाली झाली आहे. ्या तारुण्यामु,ेच ती ्वतः तांत्रवादाच्या आधुणनक आज्ञापकाांच्या भजनी लागली 
आहे. बदु्धधमाची आज चलती असती, तर ती ्याच्या भजनी जशी लागली असती तशीच. पण असे वागण्याने 
अमेणरका केव, आपल्या इणतहासाचा आरांभ करीत आहे. आताच कोठे णतच्या कसोट्या लागत आहेत. 
णतच्यातील मतणभन्नता, णतचे सांघषस सुरू होत आहेत. अद्याप णतला आणखी पुष्ट्क,च मजल मारावयाची आहे. 
्यापैकी काही गोष्ट ताांणत्रक आणण व्यावहाणरक गोष्टी याांच्या अगदी णवरुद्ध आहेत. अमेणरका रणशयापेक्षा तरुण 
आहे. अणतशयोक्तीचा धोका प्करूनही मी नेहमी साांगत आलो आहे की, अमेणरका ही आणदम लोकाांची आहे 
आणण अगदी अ्याधुणनक शोधाांच्या छद मावरणाखाली ती झाकली गेली आहे. [El Espectador (VII Hegel Y America) 

पहा.] आता वाल्डो फॅ्रन्क आपल्या ‘आमेणरकेच्या पुनःशोध’ या पु्तकात हे उघडपणे जाहीर करतो. अमेणरकेने 
अद्याप दुःख असे भोगलेले नाही. णतच्यापाशी आणधप्य चालणवण्याचे गुण असू शकतात असे समजणे भ्रामक 
आहे. 

 
 यापढेु कोणाचीही सत्ता चालणार नाही आणण म्हणून ऐणतहाणसक जग हे परत अराजकाकडे चालले 
आहे, या णनराशावादी णनष्ट्कषातून सुटका करून घेऊ इस्ट्च्छणाराला आमच्या प्रारांभीच्या मुद्याकडे परत जाव े
लागेल, आणण ्वतःला गांभीरपणे णवचाराव ेलागेल की, युरोपचा ऱ्हास होत आहे, तो सत्ता सोडून देत आहे, तो 
पदच्युत होत आहे, असे लोक म्हणतात णततके ते णनणरृत खरे आहे काां? हा वरवर णदसणारा ऱ्हास एक इष्टापती 
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ठरण्याचा सांभव नाही काां? आणण ही इष्टापणत युरोपला खराखुरा युरोप बनण्याला समथस ठरणार नाही काां? 
युरोपचे जर एक सांयुक्त रा्य होणार असेल, युरोपच्या अनेकतेच्या णठकाणी रीतसर एकता प्र्थाणपत होणे 
शक्य कोटीत येणार असेल असा णदवस उगवले तर मग युरोपातील राष्ट्राांना या उघड ऱ्हासातून जाणे अवश्यच 
नव्हते काां ? 

(४) 
 

 प्र्येक समाजात आदेश देण्याचे आणण ते पा,ण्याचे कायस णनणायक असते. आदेश कोण देतो आणण ते 
कोण पा,तो याणवषयी जोपयंत पसुट शांका येते, तोपयंत सवसकाही अपूणस णनष्ट्पणरणामी असते. मानवाांच्या 
सदसद णववबेदु्धीदेखील काही णवशषे अपवाद वग,ल्यास अ्व्थ होतील आणण खोट्या ठरतील. मानव हा जर 
एकाकी, काही प्रसांगीच तेवढा दुसऱ्याांच्या सहवासात येणारा प्राणी असता, तर रा्यक्या सते्तवर आलेल्या 
अणरष्टामु,े आणण णतच्या उच्चाटनामु,े उस,लेल्या प्रक्षोभातून तो सहीसलामत बाहेर पडला असता. परांतु 
्याच्या अगदी खोल, अांतगसत पोतात तो समाजणप्रय असल्यामु,े, काटेकोर साांगावयाचे तर, ्याच्या 
सामुदाणयकतेवर केव, साक्षात पणरणाम घडणवणाऱ्या बदलामु,े ्याच्या वैयणक्तक ्वभावातही बदल घडून 
येतो. म्हणून एखादी व्यक्ती वगे,ी घेऊन णतचे णवश्लेषण केले, म्हणजे आदेश देणे आणण पा,णे याबाबतीत 
णतच्या देशाची सदसद णववकेबुद्धी कशी कायस करते याणवषयी अणधक आधारसामग्री उपलब्ध झाल्याणशवायही 
णनष्ट्कषस काढणे शक्य असते. 

 
 सवससाधारण ्पणॅनश माणसाचा वैयणक्तक ्वभाव या कसोटीला लावनू पाहणे मनोरांजक तसेच 
उपयुक्तही ठरेल. तथाणप हे काम उपयुक्त असले, तरी ते अणप्रय, उदे्वकजनक असल्यामु,े मी टा,तो. परांतु 
्पेन हे राष्ट्र शतकानुशतके आदेश देणे आणण पा,णे याबाबतीत खोट्या सदसद णववके बुद्धीने जगत आले 
आहे. या गोष्टीवरून आमच्या देशाच्या सवससामान्य मानवात रुजलेल्या व्यणक्तगत नैणतक अधःपतनाचे, 
अवनतीचे, प्रमाण णकती प्रचांड आहे हे ्पष्ट होईल. ही अवनणत म्हणजे दुसरे णतसरे काही नाही, तर एखादी गैर 
गोष्ट अयोग्य आहे हे माहीत असूनसुद्धा ती णन्याची आणण वाजवी आहे म्हणनू णतचा ्वीकार करण्याच्या वृत्तीने 
ती झाली आहे. जे मलूतः रोगट आणण अ्वाभाणवक असते, ्याचे णनरोगी ्वाभाणवकतेत रूपाांतर करणे जसे 
अशक्य असते, तद्वत व्यक्ती जेव्हा चुकीची गोष्ट ्वीकारण्याचे ठरणवते, तेव्हा णतला ्या गरैगोष्टीत, ्या 
दुष्ट्कृ्यात, भागीदार व्हाव ेलागते. ‘एका खोट्यातून शांभर खोटी णनपजतात’ या लोकणप्रय म्हणीप्रमाणे ही णक्रया 
असते. सवस देशाना अशा कालखांडातून जाव ेलागले आहे की, ्याांच्यावर ्याांचे रा्य ्याना नको होते. ्याांनी 
रा्य करण्याचे प्रय्न केले. पण प्रब, सहजप्रवृत्तीच्या जोरावर ्याांनी आपले सारे ब, एकवटून ती अनणधकृत 
सत्ता णचरडून टाकली; ्याांनी तो अल्पकाणलक अनणधकृतपणा धुडकावनू लावला आणण अशा प्रकारे जनता या 
ना्याने आपले मनोधैयस पुनः प्राप्त करून घेतले. ्पणॅनश माणसाने याच्या अगदी उलट केले. ्या सते्तचा ्याने 
अगदी मनापासून णतटकारा केला होता ्याचा प्रणतकार करण्याऐवजी ्या अवा्तव गोष्टीशी जमवनू घेऊन 
आपले सारे जीवन खोटे करण्याचे ्याने पसांत केले. आमच्या देशात जोपयंत असेल चालू राहणार आहे 
तोपयंत आमच्या वांशाच्या लोकाकडून कोण्याही चाांगल्याची आशा करणे व्यथस आहे. ्या समाजाचे रा्य, 
समाजातील सत्ता, ही ्वभावतःच एक फसवणूक असते, ्या समाजात इणतहासातील ्वतःचे मानाचे ्थान 
णटकणवण्याच्या कठीण कायाकणरता आवश्यक असणाऱ्या णचवट जोमाचा अभाव असतो. 
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 तेव्हा जगात रा्य कोण करतो याणवषयी थोडासाही प्रकतु, साधा णवकल्पही जरी मनात आला, तर 
तेवढी गोष्ट प्र्येकाच्या सावसजणनक तसेच खाजगी जीवनात नैणतक अधःपतन सुरू होण्याला परेुशी आहे. यात 
चम्काणरक असे काहीही नाही. 

 
 मानवी जीवन हे ्वभावतःच कशासाठी तरी, एखादे गौरवा्पद प्रकवा साधे साहस, एखादी दैणदप्यमान 
प्रकवा करांटी णनयती, यासाठी समपसण करण्यासाठी असते. आमच्यासमोर जी स्ट््थती उभी आहे ती णवणचत्र पण 
कठोर असून णतच्यात आमचे अस्ट््त्व गुांतले आहे. एका बाजूने, जगणे म्हणजे प्र्येकजण ्वतः होऊन आणण 
्वतःकणरता जे काही करतो, ते होय. दुसऱ्या बाजूने, केव, माझ्याशीच सांबांणधत असणाऱ्या जीवनाला 
कोण्यातरी उणद्दष्टाकडे मी नेले नाही, तर ते णव्क,ीत होईल, ्यात जोम आणण उमदेपणा रहाणार नाही. 
्वतःला वाहून घ्याव े असे उणद्दष्ट नसल्याने ्वतःच्या चक्रव्यूहात ्वतःला हरवनू इत्ततः भ्रमांती करणाऱ्या 
असांख्य मानवी जीवनाांचा णवराट देखावा हिी आम्ही पहात आहोत. सवस आदेश, सवस आज्ञा अधाांतरी अव्थेत 
आहेत. ही स्ट््थती आदशस आहे असे वाटण्याचा सांभव आहे. कारण प्र्येक जीवन ्वतःला हव ेते करण्याला–
्वतःची ्वतःची देखभाल करण्याला–पूणसपणे मोकाट सुटले आहे. प्र्येक राष्ट्राची हीच गोष्ट आहे. युरोपने 
जगावरील आपले दडपण सैल केले आहे. पण याचा पणरणाम अपेके्षच्या उलट झाला आहे. प्र्येक जीवन 
्याच्या ्वतःवरच सोपणवण्यात आल्यामु,े पोक, बनले आहे. ्याला करावयाला काहीही राणहले नाही. 
कशाने तरी भरून काढावयाचे असल्याने ते ्वतःसाठी क्षिुक गोष्टी शोधून काढते, चकुीच्या उद्योगात ्वतःला 
गुांतवनू घेते. या उद्योगात णजव्हाळ्याचे, प्रामाणणक असे काहीही नसते. आज एक, उद्या दुसरेच आणण तेही 
पणहल्याच्या उलट. जीवन सवस्वी एकाकी झाल्याने ते ्वतःलाच हरवनू बसते. केव, अहांवाद हा एक चक्रव्यहू 
आहे. हे अगदी समजण्यासारखे आहे. खरोखरीच जगणे म्हणजे कशाकडे तरी णनदेणशत केले जाणे, एखाद्या 
उणद्दष्टाच्या णदशनेे पुढे जाणे होय. उणद्दष्ट म्हणजे माझी हालचाल नव्हे; तर मी ्यात माझे जीवन ओताव ेअसे 
काहीतरी. पणरणामी ते जीवनाबाहेर, जीवनातीत असते. ्वाथीपणाने माझ्या ्वतःच्या जीवनापरुतेच एकाकी 
मागसक्रम करण्याचे मी ठरवने, तर ती प्रगणत होणार नाही, ्यामु,े मी कोठेही न नेणारा र्ता, केव, 
्वतःमध्येच णगरक्या घेत राहून ्वतःलाच हरवनू बसणारा मागस! गेल्या युद्धापासून युरोपीय मानवाने 
आपल्याला ्वतःमध्येच कोंडून घेतले आहे. ्वतःकणरता कोण्याही योजनेचे सांकल्प ्याच्यापाशी नाहीत. 
म्हणून दहा वषापूवी जसे आम्ही होतो, तसेच ऐणतहाणसक ष्ष्ट्ट्या यापुढेही रहाणार आहोत. 

 
 आदेश काही पोक,ीत अमलात येत नाही. दुसऱ्यावर पडणारे दडपण ्यात गर्थभत असते. पण ्यात 
केव, एवढेच गर्थभत नसते. केव, तेवढेच असेल, तर तो केव, अ्याचार होईल. आदेशाचा पणरणाम दुहेरी 
असतो, हे आम्ही णवसरता कामा नये. शवेटी, आदेश णदला जातो, तो एखाद्या साहसात, एखाद्या ऐणतहाणसक 
णनयतीत ्याने ्वतःचा वाटा उचलावा म्हणून. जीवनाचा कायसक्रम असल्याणशवाय, अणधक नेमकेपणे 
साांगावयाचे तर, साम्रा्यशाही जीवनाचा कायसक्रम असल्याणशवाय, साम्रा्य सांभवत नाही. णशलर म्हणतो 
्याप्रमाणे ‘जेव्हा राजे वा्तु बाांधतात, तेव्हा गाडीवानाांना काम णम,ते.’ महान राष्ट्राांच्या तसेच महापुरुषाांच्या 
कायात केव, ्वाथाची पे्ररणा शोधण्याची क्षिु कल्पना धारण करून चालणार नाही. तुम्ही कल्पना करता 
णततके णनव्व, अहांवादी होणे सोपे नाही; आणण अशी कोणीही अहांवादी माणसे यश्वी झाली नाहीत. महान 
राष्ट्राांचा आणण पुरुषाांचा वरवर णदसणारा अहांवाद हा करारीपणा असतो, आणण असा करारीपणा हाती 
घेतलेल्या कामात व्यग्र असणाऱ्या कोणाही माणसाला धारण करावा लागतो. जेव्हा खरोखरीच आम्हाला 
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काहीतरी करावयाचे असते आणण एखाद्या उणद्दष्टाला ्वतःला वाहून घ्यावयाचे असते, तेव्हा र््यातून 
जाणाऱ्यायेणाऱ्या प्र्येकाची चौकशी करावी आणण पराथसवादाचे प्रदशसन करण्याची प्र्येक सांधी आम्ही साधावी 
अशी अपेक्षा कोणीही बा,ग ू नये. ्पेनमधील प्रवाशाांना सवात आनांद देणारी गोष्ट म्हणजे र््यात एखाद्याने 
अमुक इमारत वा चौक कोठे आहे असे णवचारले, तर बहुधा तो आपला ्वतःचा मागस सोडून ्या परक्या 
माणसाकरता ्वतःचा व,े उदारणे खचीं घालून ्याला हव्या असणाऱ्या णठकाणाकडे घेवनू जाईल. ्या भल्या 
्पॅणनश माणसाच्या या वृत्तीत औदायाचा भाग असेल, हे मी नाकारीत नाही; आणण तो परदेशी माणसू ्याच्या 
वतसनाचा अथस तसा लावतो यात मला आनांदच आहे. पण हे ऐकताना वा वाचताना एक शांका मात्र मी कधीही 
दडपून ठेव ूशकलो नाही: ‘माझ्या देशबाांधवाला णवचारण्यात आले, ्याव,ेी तो खरोखरोच कोठेतरी जात होता 
काां?’ कारण अनेक बाबतीत असेही घडले असेल की, ्या ्पॅणनश माणसाला कोठेही जावयाचे नसते, 
्याच्यासमोर कोणतेही कायस वा उदे्दश नसतो, तर उलट दुसऱ्याच्या जीवनात ्वतःला सहभागी करून घ्याव े
म्हणून तो बाहेर पडलेला असतो. मला अशी णक्येक उदाहरणे चाांगलीच माहीत आहेत की, जेथे माझे 
देशबाांधव र््यात सोबत करण्याकणरता कोणी परका माणूस भेटतो का हे पहाण्यासाठी बाहेर र््यावर येत 
असतात. 

 
 आतापयंत युरोपने जगावर रा्य केले; पण आता रा्य कोण करतो याणवषयीच शांका वाटत 
असल्यामु,े इतर राष्ट्राांचे नैणतक अधःपतन ही फारच गांभीर गोष्ट आहे. ्याला अपवाद आहे, तो आपल्या 
तारुण्याच्या योगाने अद्यापही प्राणगणतहासात वावरणाऱ्या राष्ट्राांचा होय. पण या मध्यांतरीच्या का,ात युरोपीय 
मानव ्वतः पूणसपणे नीणतभ्रष्ट होण्याच्या टोकापयंत पोचावा ही ्यापेक्षाही गांभीर बाब आहे. मी युरोपीय प्रकवा 
त्सम कोणी आहे म्हणनू हे म्हणत नाही. मी असे म्हणत नाही की, नजीकच्या भणवष्ट्यात युरोणपयाांना रा्य 
करावयाचे नसेल, जर जगाच्या सांसारात मला रस वाटणार नाही. या पृर्थवीचे मागसदशसन करण्याला आणण 
आपले सते्तचे ्थान घेण्याला लायक अशा दुसऱ्या देशाांचा गट अस्ट््त्वात असता तर युरोपने वचस्व गमावले 
म्हणून मला प्रचता वाटली नसती. मी इतकीही पृच्छा केली नसती. कोणीही रा्य करीत नाही, आणण ्याच्या 
अनुषांगाने युरोपीय मानवाचे सवस गुण आणण ्याची वैणशष्ट्टे्य हवते णवरुन जाणार नसतील, तर तशातही मी 
समाधान मानेन. 

 
 ठीक. हे घडून येणे अट, आहे. युरोपीय मानवाचा रा्य करण्याचा सराव नाहीसा होईल, तर या 
प्राचीन खांडावर आणण ्याबरोबर सवस जगावर नैणतक जाड्य, बौणद्धक वाांझोटेपणा आणण सावसणत्रक रानटीपणा 
ही ओढवण्याला दीड णपढीचाही का, पुरेसा होईल. आपण रा्य करीत आहो हा आभास आणण ्यापासून 
येणारी जबाबदारीची णश्त हीच केव, पारृा्य मनावर ताण राखू शकतात. सते्तच्या जाणीवतूेन णनमाण 
होणाऱ्या उ्साहवधसक वातावरणात णवज्ञान, कला, तांत्र इ्याणद जगत असतात. ्याांचा अभाव असेल, तर 
युरोपीय मानव ह,ूह,ू अधोगतीला जाईल. मानवापाशी ्याांची ्वतःची मूलगामी रॅद्धा, ्याना कायसप्रवण 
करणारी, जीवनाच्या प्र्येक के्षत्रात नवनव्या महान कल्पनाकडे झेप घेणारी जोमदार, धाडशी, णचवट अशी 
रॅद्धा राहणार नाही. युरोपीय हा अट,पणे रोजच्या परुतेच पहाणारा मानव होईल. सजसनशील आणण खास असे 
प्रय्न करण्याला असमथस झाल्याने तो नेहमी गतका,ाचा, रुढीचा आणण णन्यक्रमाचा आधार घेईल. 
ऱ्हासकालीन ग्रीकाांप्रमाणे प्रकवा बायझाांटाइन युगातील लोकाांप्रमाणे तो अगदी धोपटमागी, रुढीणप्रय, पोक, 
प्राणी बनेल. 
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 सजसनशील जीवन हे कडक मानणसक आरोग्याचा, उच्च दजाच्या वतसनाचा सतत उते्तजन देणारा प्रपांच 
सूणचत करते. ते मानवाच्या प्रणतष्ठेची जाणीव जागती ठेवते. सजसनशील जीवन हे चैतन्यशील जीवन असते. ते 
पुढील दोन स्ट््थतीपैकी एकीमध्येच केव, शक्य असते; एक, ्वतः रा्य करण्याची प्रकवा दुसरी, दुसरा कोणी 
रा्य करीत असलेल्या जगात रहाण्याची आणण ्याच्या रा्य करण्याच्या हक्काला मान्यता देण्याची : मी रा्य 
तरी करतो प्रकवा आज्ञा तरी पा,तो. आज्ञापालनाचा अथस केव, शरणागणत असा मी करीत नाही-ती अधोगणत 
होईल. पण उलट, ्याचा अथस रा्यक्याणवषयी आदर राखणे ्याचे नेतृ्व मान्य करणे, ्याच्याशी समभाव 
राखणे, आणण झेंड्याखाली उ्साहाने दाखल होणे, असा मी करतो. 

 
(५) 

 
 या प्रकरणाच्या प्रारांभ प्रबदूकडे परत जाणे, अणलकडे इतका बोलबाला झालेल्या युरोपच्या ऱ्हासाच्या 
चम्काणरक घटनेकडे मागे व,णे, उणचत होईल. आरृयसकारक गोष्ट अशी की, या ऱ्हासाकडे प्रथम लक्ष वधेले 
ते बाह्यजनाांनी नव्हे, तर खुद्द युरोपीयानाच ्याचा शोध लागला आहे. या प्राचीन खांडाबाहेर जेव्हा कोणीही 
याचा णवचार केला नव्हता, तेव्हा जमसनी, इांग्लां ड, फ्रान्स येथील काही माणसाांच्या मनात ही कल्पना सुचली. 
‘आमच्या ऱ्हासाला प्रारांभ तर होत नाही ना?’ या कल्पनेला वतसमानपत्रात चाांगली प्रणसद्धी णम,ाली. आज 
प्र्येकजण युरोपीय ऱ्हासाणवषयी बोलत आहे. जणू काही ते एक णनर्थववाद तर्थय आहे. 

 
 पण हे जाहीर करण्यात गुांतलेल्या माणसाला खुणेने बोलावनू घ्या आणण कोण्या प्र्यक्ष ्पष्ट 
आधारसामग्रीवर ्याचे णनदान आधारलेले आहे हे णवचार. लगेच तो तुम्हाला मोघम हावभाव करताना णदसून 
येईल; आणण बुड्या जहाजातील माणसाप्रमाणे तो चोहोबाजूनी णवणशष्ट हातवारे करील. खरे म्हणजे कशाचा 
आधार घ्यावा हे ्याला ठाऊक नसते. युरोपच्या प्र्यक्ष ऱ्हासाची लक्षणे साांगण्याच्या प्रय्नात णदसून येणारी 
एकच गोष्ट आहे आणण तीही मोठ्या तपशीलाची नाही. ती म्हणजे प्र्येक युरोपीय राष्ट्राला आर्थथक अडचणीनी 
णनमाण केलेल्या गुांतागुांतीला आज तोंड द्याव ेलागत आहे. पण या अडचणींच्या ्वरूपात थोडे खोल णशरले 
म्हणजे समजून येते की, ्यापैकी कोणतीही अडचण सांपणत्त णनमाण करण्याच्या कायाला फारशी बाधक ठरत 
नाही, आणण हा प्राचीन खांड यापेक्षा णकतीतरी अणधक गांभीर अणरष्टातून पार पडला आहे. 

 
 कदाणचत जमसनाना प्रकवा इांग्रजाांना पूवीपेक्षा अणधक व्तु आणण ्याही अणधक चाांगल्या णनमाण 
करण्याला आपण असमथस होत आहो असे तर वाटत नसेल? तसा काहीही प्रकार नाही. अथसकारणाच्या के्षत्रात 
जमसनीची प्रकवा इांग्लां डची खरी मनःस्ट््थती तपासणे हे अणधक महत्त्वाचे आहे. यात चम्काणरक हे की, ्याांना 
प्राप्त झालेली ही णनरु्साही अव्था, ्याांच्यापाशी सामर्थयस राणहले नाही असे ्याना वाटत असल्यामु,े प्राप्त 
झाली नाही, तर उलट पूवी कधी नव्हतो आपण समथस आहो असे ्याांना ्वतःला वाटत असूनही काही णवणशष्ट 
घातक अडथ,े आल्यामु,े ्याांच्या अगदी आवाक्यातील गोष्टीसुद्धा ्याांना करणे जमत नाही, ्यामु,े होय. 
जमसनी, फ्रान्स याांच्या प्र्यक्ष अथसकारणाच्या मयादा आहेत. तेव्हा खऱ्या अडचणीचे मू, आहे, ते मध्ये आड 
येणाऱ्या या वा ्या आर्थथक प्रश्नात नसून, ्या सावसजणनक जीवनाच्या ्वरूपात आर्थथक शक्ती णवकणसत 
होतात, ते ्वरूप ्या शक्तींच्या पणरमाणाच्या मानाने सवस्वी तोकडे पडते, या गोष्टी आहे. माझ्या मते हिी 
युरोपच्या चैतन्यशक्तीवर मोठे दडपण येत आहे ते, ती सांकोच पावत असल्याच्या, ती दुब,ी झाली असल्याच्या, 
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भावनेचे होय. ही भावना युरोपच्या अांगच्या शक् ती आणण ्या राजकीय सांघटनाांच्या चौकटीत युरोपीय कायस 
करीत आहेत ती चौकट या दोहोतील व्य्त प्रमाणावर पोसली जात आहे. अ्यांत णनकडीच्या प्रश्नाांना तोंड 
देण्याची पे्ररणा पूवी होती णततकीच जोमदार आहे; पण लहानशा प्रपजऱ्यात बांणद्त होऊन ती अडकून पडली 
आहे. आजपयंत युरोप सापेक्ष्वाने ्या लहान लहान राष्ट्रात सांघणटत झाला आहे, ्याांच्या जाळ्यात ती 
सापडली आहे. युरोपीय मनाला आज भारावणारा णनराशावाद, णखन्नता, हीं प्रपजऱ्यात अडकलेल्या रुां द 
पांखाच्या पक्षाप्रमाणे आहे. तो पक्षी उड्डाणाकणरता आपले पांख पसरतो, पण प्रपजऱ्याच्या सळ्यावर ते आद,ले 
म्हणजे ्याची जी स्ट््थती होते, तशीच युरोपची स्ट््थती होत आहे. याचा पुरावा हा की, ्या के्षत्राचे घटक 
अथसकारणापासून उघडच णभन्न आहेत, अशा इतर सवस के्षत्रात या स्ट््थतीची पुनरावृत्ती होत आहे. उदाहरणाथस 
बौणद्धक जीवन घ्या. जमसनी, इांग्लां ड प्रकवा फ्रान्स यातील प्र्येक ‘बणुद्धवांता’ला आज आपल्या देशाच्या मयादात 
आपण गुदमरत आहोत असे वाटते.  ्याला आपले राष्ट्रीय्व म्हणजे सवसथैव बांधन वाटते. जमसन प्राध्यापक 
आपल्या वतुस,ातील मांड,ींच्या दडपणाखाली जी णनर्थमती करतो, ्यातील असांगतीची जाणीव ्याला होत 
आहे. फ्रें च लेखकाच्या प्रकवा इांग्रज णनबांधकाराच्या रॅषे्ठ दजाच्या ्वातांत्र्याला तो मुकत आहे. या उलट 
पॅणरसच्या साणहस्ट््यकाना वाङ् मयीम तांत्राची, शास्ट्ब्दक औपचाणरकतेची परांपरा सांपषु्टात आली आहे, हे समजून 
येऊ लागले आहे; आणण ्या परांपरेचे काही चाांगले गुण राखून तो जमसन प्राध्यापकाांच्या काही णवणशष्ट चाांगल्या 
गुणाांची णतला जोड देत आहे. 

 
 हीच गोष्ट अांतगसत राजकारणाच्या के्षत्रात घडत आहे. सगळ्या मोठ्या राष्ट्राांच्या जीवनाला इतकी 
ओहोटी लागावी या आरृयसकारक प्रश्नाचे सूक्ष्म णवश्लेषण अद्याप आमच्या पहाण्यात आले नाही. लोकशाही 
सां्थाांनी प्रणतष्ठा गमावली आहे असे साांगण्यात येते. पण ्याचे नेमके ्पष्टीकरणच व्हायला हव.े कारण प्रणतष्ठा 
इतकी खालावणे हे फार णवणचत्र आहे. पालसमेंटसांबांधी सवसत्र वाईट बोलले जाते. पण कोण्याही महत्त्वाच्या 
देशात ते बदलून ्याच्याजागी दुसरे काही आणण्याचा प्रय्न होत नाही, हे लोकाांच्या लक्षात येत नाही. णकमान 
पक्षी आदशस म्हणून अणधक चाांगल्या काल्पणनक आदशस रा्याच्या प्रकाराांचे आराखडेही तयार नाहीत. प्रणतष्ठचेी 
हानी झाली, या घटनेला फाजील महत्त्व द्यावयाचे नाही. युरोपमध्ये चुकीच्या मागाने जात आहेत ्या 
सावसजणनक जीवनाला साधनभतू असणाऱ्या सा्ं था नव्हेत, तर ्या कायासाठी ्या सां्थाांचा उपयोग करून 
घ्यावयाचा, ती काये होत. येथे अभाव आहे तो प्र्येक युरोपीय व्यक्तीला जीवनात प्राप्त झालेल्या प्रभावी शक्तीना 
पुरेसा वाव देणाऱ्या कायसक्रमाांचा आहे. येथे आम्हाला ष्णष्टभ्रम होत आहे आणण तो कायमचा दूर करणे महत्त्वाचे 
आहे. कारण घटकोघटकी णनघणारे मखूसपणाचे उद गार, उदाहरणाथस, पालसमेंटसांबधी उद गार, ऐकणे 
क् लेशकारक आहे. पालसमेंटच्या व्यवहाराच्या पारांपणरक पद्धतीणवरूद्ध सब, आके्षप णकतीतरी साांगता येतात. 
पण ्यापकैी एकेक घेतला म्हणजे णदसून येते की, एकही आके्षप पालसमेंटे दडपून टाकली पाणहजेत या 
णनष्ट्कषाचे समथसन करीत नाही. पण उलट आके्षप पालसमेंटाांची सुधारणा करावी असे प्र्यक्षपणे आणण ्पष्ट-पणे 
दशसवतात. कोण्याही घटनेणवषयी मानवीष्ष्ट्ट्या सवात चाांगले बोलता येते, ते म्हणजे ती सुधारण्याची गरज 
आहे असे साांगणे होय. कारण ती घटना अ्यावश्यक असून नव ेजीवन जगण्याची समथसता णतच्यामध्ये असते 
असे सूणचत होते. सन १९१०च्या मोटारगाडीणवरुद्ध जे आके्षप घेण्यात आले, ्या सवांचा पणरणाम म्हणजे 
आजची मोटार होय. पण पालसमेंटची आज जी अप्रणतष्ठा होत आहे, ती अशा आके्षपातून उद भवली नाही. 
उदाहरणादाखल आम्हाला असे साांगण्यात येते की, पालसमेंट पणरणामकारक होत नाही. ्यावर आमचा प्रश्न 
असा की, पणरणामकारक नाही ते कोण्या बाबतीत? कारण पणरणामकारकता हा साधनाचा गुण असून ते 
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साधन कोण्यातरी उणद्दष्टाकडे नेत असते. याबाबतीत प्र्येक राष्ट्राच्या सावसजणनक प्रश्नाांची सोडवणूक करणे 
हे उणद्दष्ट होईल. म्हणून पालसमेंटची णनष्ट्फ,ता जाहीर करणाऱ्या माणसाला आम्ही णवचारू इस्ट्च्छतो ते हे की, 
प्र्यक्ष सावसजणनक प्रश्नाांची सोडवणूक कशात आहे याची ्पष्ट कल्पना ्याच्यापाशी असावयास हवी. कारण 
तशी ्पष्ट कल्पना नसेल, कोण्याही देशात काय करावयाचे हे सैद्धाांणतक ष्ष्ट्ट्यादैखील ्पष्ट नसेल, तर 
सां्था अकायसक्षम आहेत या आरोपातकाहीही तर्थय नाही. १९व्या शतकातील पालसमेंटाांपेक्षा इणतहासात दुसऱ्या 
कोण्याही सा्ं थेने अणधक कायसक्षम राष्ट्रे णनमाण केली नाहीत, याची आठवण ठेवणे अणधक योग्य होईल. ही 
गोष्ट इतकी णनर्थववाद आहे की, णतचे णव्मरण होणे हा शुद्ध मूखसपणा ठरेल. तेव्हा णवणधमांड,े उपयुक् त नाहीत 
या णवधानाशी ती ‘यापेक्षाही अणधक’ पणरणामकारक करण्याकणरता ्याांची सुधारणा घडवनू आणण्याची णनकड 
आणण शक्यता आहे या गोष्टीची गित करता कामा नये. 

 
 पालसमेंटानी प्रणतष्ठा गमावली आहे या गोष्टीचा ्याांच्या गाजलेल्या दोषाांशी काहीही सांबांध नाही. 
राजकीय साधने म्हणून ्याांचा णवचार करता ्याचे कारण दुसरे आहे आणण ते सवस्वी णभन्न आहे. ते हे की 
युरोपीयाला या साधनाांचा उपयोग कशाकणरता करावयाचा याचे ज्ञान नाही. सावसजणनक जीवनाच्या पारांपणरक 
उणद्दष्टाांणवषयीचा ्याांचा आदर नाहीसा झाला आहे. थोडक्यात ्या राष्ट्रीय रा्याांत तो पणरसीणमत आणण 
बांणद्त झाला आहे, ्याांच्यासांबांधी ्याला कोणताही भ्रम राणहला नाही. प्रणतष्ठा गमावल्याचा जो फार बोलबाला 
होत आहे, ्याकडे थोड्याशा बारकाईने पाणहले म्हणजे णदसून येते की, नागणरकाला आपल्या रा्याबद्दल 
कोणताही आदर राणहला नाही; मग ते इांग्लां ड असो, फ्रान्स असो व जमसनी असो. सा्ं थाांच्या तपशीलात बदल 
करणे णनरथसक ठरेल. कारण आदराला अपात्र ठरत आहेत ्या या सां्था नव्हेत, तर खुद्द रा्यसां्थाच खुजी 
ठरत आहे. 

 
 युरोपीय मानवाच्या आर्थथक, राजकीय, बौणद्धक, सांकल्पना ्याच्या ्वतःच्या देशाच्या मयादानी 
अटकाव होत आहे. ्यामु,े अगदी प्रथमच ्याला अशी जाणीव होत आहे की, ते सांकल्प–म्हणजेच युरोपच्या 
शक्तीशाली-सांभाव्यता–्याला बांणद्त करणाऱ्या सावसजणनक सां्थेच्या आकाराच्या मानाने प्रमाणाबाहेर आहेत. 
म्हणून इांग्रज, फ्रें च, जमसन माणूस हा प्राांतीय आहे असा शोध ्याने लावला. आपण पूवी होतो ्यापेक्षा आता 
‘उणे’ आहोत असे ्याला आढ,ून आले आहे. कारण पूवी प्र्येक इांग्रज, फ्रें च आणण जमसन माणसाची आपण 
्वतःपरुतेच आहो अशी समजून होती. माझ्या मते युरोपीय मानवाला आज ऱ्हासाच्या भावनेची बाधा झाली 
आहे, णतचा खरा उगम या समजुतीत आहे. म्हणून ती णनव्व, मानणसक असून तीत णवरोधाभासही आहे. कारण 
्याच्या क्षमता वाढल्या आहेत आणण जुन्या सां्थेमु,े या मयाणदत होतात आणण म्हणनू ्याना वाव णम,त नाही 
असे गृहीत धरल्याने नेमकी ऱ्हासाची कल्पना जन्माला आली आहे. मी जे म्हणत आहे, ्याला पुष्टी 
णम,ण्यासाठी कोणतीही एक प्र्यक्ष कृती घेऊ या. उदाहरणाथस–मोटारगाड्या बनणवणे. मोटारगाडी हा णनव्व, 
युरोपीय शोध आहे. असे असूनही आज उत्तर अमेणरकेचे उ्पादन रॅेष्ठ दजाचे आहे. णनष्ट्कषस : युरोपीय 
मोटारगाडीचा ऱ्हास झाला आहे. तथाणप युरोपीय मोटारीचा णनमाता हे अगदी चाांगले जाणतो की, अमेणरकेच्या 
उ्पादनाला रॅेष्ठ्व प्राप्त होते ते सागरापणलकडच्या ्या माणसाांच्या अांगी असणाऱ्या कोण्याही णवणशष्ट 
गुणामु,े नव्हे, तर अमेणरकन माणूस आपले उ्पादन बारा कोटी लोकसांख्येला णनबधंमुक्त देऊ शकतो यामु,ेच 
केव, होय. अशा एका युरोपीय कारखान्याची कल्पना करा की ्याच्यासमोर युरोपीय रा्ये, ्याांच्या वसाहती 
आणण सांरणक्षत प्रदेश या सवांची बाजारपेठ आहे. ५० ते ६० कोटी ग्राहकाकणरता बनणवलेली गाडी फोडस 
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गाडीपेक्षा खूपच चाांगली आणण खूपच ्व्त असेल, याणवषयी कोणीही शांका घेत नाही. अमेणरकी तांत्राचे सवस 
णवणशष्ट गुण हे बव्हांशी णनणरृतपणे बाजारपेठेची व्याप्ती आणण एकणजनसीपणा याांचे पणरणाम आहेत, कारणे 
नव्हेत. उद्योगधांद्याांचे व्यवस्ट््थत सांयोजन हा बाजारपेठेच्या आकारमानाचा साहणजक पणरणाम आहे. 

 
 तेव्हा युरोपातील खरी स्ट््थती अशी असल्याचे णदसून येते. ्याच्या दीघस आणण उ््वल भतूकालाने 
्याला जीवनाच्या ्या एका नव्या अव्थेत आणून सोडले आहे, तेथे सवस गोष्टींची अणभवृद्धी झाली आहे, पण 
्याबरोबरच ्या भतूकालातून णटकून राणहलेल्या सां्था आता खु्या झाल्या असून णवकासाच्या मागातील 
अडथ,े बनल्या आहेत. युरोपची घडण लहान सहान राष्ट्राांच्या रूपाने झाली आहे. एका अथी राष्ट्रीय्वाची 
कल्पना आणण भावना हे युरोपचे सवात वैणशष्ट्ट्यपूणस नाणवन्य आहे; आणण आता ्वतःला ओलाांडून पुढे जाणे 
्याला भाग आहे हे ्याच्या प्र्ययास येत आहे. ये्या काही वषात रांगमांचावर खे,ल्या जावयाच्या प्रचांड 
नाट्याची रूपरेषा ही अशी आहे. हे जुने अवशषे झुगारुन देण्याला युरोप समथस होईल का? का तो ्या 
अवशषेाांचा कायमचा बांणदवान होऊन राहील? इणतहासात पूवी एकदा असे घडले आहे. एक महान सां्कृणत नष्ट 
झाली. आणण णतच्या रा्यसा्ं थेच्या पारांपणरक कल्पनेच्या जागी णतला दुसरी आणता आली नाही. 

 
(६) 

 
 ग्रीकी–रोमन जगाच्या यातना आणण मृ्यु ही मी दुसऱ्या एके णठकाणी णव्ताराने कथन केली आहेत 
आणण ्यात णवशषे तपशीलाने जे मी साांणगतले आहे, ्याकडे वाचकाांचे लक्ष वधूे इस्ट्च्छतो. [El Espectador, Vol. VI.] 
पण या क्षणी ्या णवषयाचा आम्हाला दुसऱ्या एका ष्णष्टकोणातून णवचार करावयाचा आहे. 

 
 इणतहासात ग्रीक आणण लॅणटन लोक मोहो,ातील मधमाशाप्रमाणे आपल्या नगरात बद्ध झालेले 
णदसतात. ही घटना साधी असून णतचा उगम मात्र रह्यमय आहे. अणधक अवडांबर न माजणवता, प्राणीशास्त्रज्ञ 
्याप्रमाणे गाांधीलमाशी एकाकी भटके जीवन जगते, तर मधमाशी मोहो, रचणाऱ्या थव्यात रहाते, या उघड 
पण उलगडा न झालेल्या तर्थयापासून आरांभ करतो, ्या प्रमाणेच आम्हाला ्या रह्यमय घटनेपेसून आरांभ 
केला पाणहजे. अथेन्स आणण रोम अस्ट््त्वात येण्यापूवी ्या भमूीत काय होते या णवषयीची माणहती उ्खनने 
आणण परुातत्त्वणवद्या याांच्यायोगे आम्हाला णम,ते. णनव्व, ग्रामीण आणण खास वैणशष्ट्ट्य नसलेल्या या 
प्राणगणतहासापासून नगराचा उदय होईपयंतची मधली सांक्रमणाव्था हे एक गुणपतच राहते. नगराांचा उदय 
म्हणजे दोन्ही द्वीपकल्पाांच्या भमूीवर पैदा झालेले एक नव्या प्रकारचे फ, होते. प्राणगणतहाणसक लोकसमहू 
आणण मानवजातीच्या रांगमांचावर एक महान नाणवन्य प्रथमच आणणारे हे णवलक्षण समाज याांच्यातील वाांणशक 
दुवादेखील ्पष्ट झालेला नाही. हे नाणवन्य म्हणजे एक सावसजणनक चौक णनमाण करून ्याभोवती शतेाांनी 
वढेलेले नगर उभारणे होय. कारण खरोखरीच Urbs (नगर) प्रकवा Polis (पूर) याांची सवात अचूक व्याख्या ही 
णफरांगी (Cannon) या व्तूच्या व्याख्येसारखी अगदी णवनोदी आहे. एका वतुस,ाकार पोक,ीभोवती थोडी 
पोलादी तार घट्ट आव,ा; म्हणजे तुमची णफरांगी तयार होते. ्या प्रमाणेच नगर प्रकवा पूर याांची सुरवात पोक, 
अवकाशातून होते. सभागार (Agora), न्यायसभा (Forum) आणण इतर सग,े केव, तो पोक, अवकाश स्ट््थर 
करण्याचे, ्याच्या मयादा ठरणवण्याचे एक साधन होय. पूर हे प्राथम्याने रहाण्याच्या घराांचा समूह नव्हे. तर 
नागणरकाांकणरता एक सभा्थान, सावसजणनक समारांभाकणरता राखून ठेवलेली वगे,ी जागा होय. झोपडी प्रकवा 
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घर ही हवापाण्यासून णनवारा णम,ावा आणण वांशवृद्धी व्हावी यासाठी बाांधली जातात–या वैयणक्तक आणण 
कौटुांणबक बाबी आहेत. तसे नगराचे (urbs) नसते. ते सावसजणनक कामकाजाची चचा करण्यासाठी बाांधण्यात 
येते. यात एका नव्या प्रकारच्या अवकाशाचा, आयन््टायनच्या अवकाशापेक्षाही णकतीतरी अणधक अणभनव 
अवकाशाचा, शोध सूणचत होतो हे लक्षात घ्या. तोपयंत एकच अवकाश अस्ट््त्वात होता, तो म्हणजे उघडा 
भपू्रदेश. ्या भपू्रदेशाबरोबर मानवाच्या अस्ट््त्वाला लागणाऱ्या सवस आनुषांणगक गोष्टी आल्याच. शतेावरचा 
माणूस हा अद्याप वन्पतीजीवनाचाच एक प्रकार असतो. ्याचे अस्ट््त्व, ्याच्या भावना ्याचे णवचार, ्याच्या 
इच्छा, या सवात वन्पतीच्या जीवनातील णनरु्साही सु्तपणा जतन करून ठेवलेला असतो. आणशया आणण 
आणफ्रका येतील महान सां्कृणत या ष्ष्टीकोनातून पहाता मानवरूपी प्रचांड वन्पणत हो्या. ग्रीकी–रोमन 
मानवाने शतेापासून, ‘णनसगापासून’, भवूानस णवरॄापासून, ्वतःला वगे,े करण्याचे ठरणवले.  हे कसे शक्य 
झाले? शतेातून मानव कशी माघार घेऊ लागला? पृर्थवीच एक अवाढव्य, असीम शते असल्यामु,े ्याने कोठे 
जाव?े अगदी सोपी गोष्ट. तो प्रभतींच्या सहाय्याने या शतेाचा एक भाग वगे,ा काढतो. आकारहीन, असीम 
अवकाशाच्या जागी या प्रभती, बांणद्त, सीणमत अवकाश ्थापन करतात. हाच तो चौक. तो सावसजणनक चौक 
घराप्रमाणे, शतेात गुहा असतात ्याप्रमाणे, वरून झाकलेल्या ‘अांतभागा’सारखा नसतो. ्यात णनव्व, केव, 
शतेाचा अभाव असतो. तो चौक ्याला बांणद्त करणाऱ्या प्रभतीमु,े उघड्या भपू्रदेशाचाच एक भाग असतो आणण 
बाकी राणहलेल्या भपू्रदेशाकडे तो पाठ णफरणवतो, बाकीचे सग,े बाजूला काढतो, आणण ्या सवांणवरुद्ध उभा 
ठाकतो. अमयाद शतेापासून फुटून णनघणारे आणण ्वतःपरुतेच असणारे हे बांडखोर लहानसे के्षत्र म्हणजे सवात 
अणभनव प्रकारचा अनन्यसाधारण (sui generis) अवकाश होय. ्यात मानव ्वतःला वन्पणत आणण प्राणी 
याांच्या समूहापासून मुक्त करतो, ्याांना बाहेर सोडून देतो आणण णनव्व, मानवी, नागरी अवकाशाची बांणद्त 
जागा णनमाण करतो. म्हणनू तो महान पौरजन, नगराच्या चैतन्याचे सार असा सॉक्रोणटस म्हणतो : शतेावरच्या 
झाडाशी मला कतसव्य नाही. मला कतसव्य आहे, ते फक्त नगरातल्या मानवाशीच. प्रहदु, पर्थशयन, णचनी प्रकवा 
णमसरी मानवाला यापैकी कधी काय माहीत झाले होते? 

 
 ग्रीस आणण रोम याांच्या इणतहासात अलेक्झाांडर आणण सीझर याांच्या का,ापयंत या दोन अवकाशातील 
अखांड सांघषस अांतभूसत आहे. बुणद्धयुक्त नगर णवरुद्ध वानसभपू्रदेश; कायदेपांणडत णवरूद्ध शतेकरी, कायदा णवरूद्ध 
जनपद. 

 
 नगराचा हा उगम हा माझा शोध आहे, केव, प्रतीका्मक स्याचा शोध आहे अशी कल्पना करून घेऊ 
नका. ग्रीकी–लॅणटन नगराांचे रणहवासी णवलक्षण णचकाटीने नगराच्या पूणस एकोप्याची (Synoikismos) ही 
आठवण आपल्या ्मृतीच्या अगदी खोल मूल्तरात जतन करून ठेवतात. पाठ्यपु् तके धुांडा,ण्याची गरज 
नाही. साधे भाषाांतर परेुसे आहे Synoikismos म्हणजे एकत्र राहण्याचा णनधार, पणरणामेकरून प्राकृणतक आणण 
कायदेशीर या काटेकोर दुहेरी अथाने एकत्र आलेला समूह होय. उघड्या भपू्रदेशातील वन्पतीच्या 
णवखुरणाच्या मागोमाग नगरातील लोकाांचे कें िीकरण येते. नगर हे गृहापेक्षा फार मोठे असते. ्यात 
अवमानवीय (infra-human) णनवास्थानाचे प्रकवा घरट्याचे उच्चाटण होते. नगर म्हणजे कुटुांबाच्या 
णनवासापेक्षा (Oikos) अणधक उच्च आणण अणधक अमूतस अशा अस्ट््त्वाची णनर्थमती होय. नुस्या स्त्रीपुरुषाांचे नव्हे, 
तर नागणरकाांचे बनलेले ते गणरा्य (republica) असते, रा्यशासन (Politeria) असते. प्राण्याशी सांलग्न 
अशा आद्य पणरणमतीत बसू न शकणारी एक नवी पणरणमती मानवी अस्ट््तवाला लाभते. ्या पणरणमतीत पूवी जे 
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केव, मानव होते ते आता आपल्या सवोत्तम शक् ती उपयोगात आणतात. अशाप्रकारे नगर अस्ट््त्वात येते आणण 
आरांभापासूनच ते रा्य असते. 

 
 एकप्रकारे सबांध भमूध्यसागरी प्रदेशाने नेहमीच या नमुन्याच्या रा्यासांबांधी आपली ्वयां्फूतस प्रवृणत्त 
दशसणवली आहे. उत्तर आणफ्रकेत (काथेजनगर) कमी अणधक शुद्ध ्वरूपात याच घटनेची पनुरावृणत्त होते. १९ 
व्या शतकापयसन्त इटलीने नगररा्य झुगारून णदले नव्हते; आणण आमचा ्वतःचा (्पेनचा) पूवस णकनारा तर 
सहजासहजी लहान सहान परगण्यात णवभागला गेला आहे. युगानुयुगाच्या ्फूतीचा मागे रेंगा,त राणहलेला 
अवशषे आहे तो. [कातालोणनया मध्ये दोन णवरोधी वृत्तींचे साहचयस आहे हे दशसणवणे मनोरांजक होईल : एक, युरोपचा राष्ट्रवाद आणण दुसरी, 
बाणसंलोनाचे नागणरक्व. बार्थसलोनात भमूध्यसागरी मानवाची प्रारांभीची वतृ्ती णटकून राणहली आहे. आमच्या पूवस णकनाऱ्यावर या द्वीपकल्पातील प्राचीन 
मानवाचे अवशषे णशिक आहेत, हे मी दुसऱ्या णठकाणी साांणगतले आहे.] 

 
 नगररा्याचा आशय सापेक्षतया लहान असल्याकारणाने रा्यतत्त्वाचे णवणशष्ट ्वरूप आम्हास 
्पष्टपणे पहाता येते. एका बाजूने ‘रा्य’ हा शब्द ऐणतहाणसक शक्तींना समतोलनाची, स्ट््थरतेची अव्था प्राप्त 
झाल्याचे ध्वणनत करतो. या अथाने ह्याचा भावाथस ऐणतहाणसक गणतमते्तच्या णवरूद्ध आहे : रा्य हे खरोखरीच 
स्ट््थर, प्र्थणपत आणण स्ट््थणतबद्ध जीवनाचे रूप आहे. पण ्यातील स्ट््थरतेचा हा सूर, अपणरवतसनीय 
णनणरृतपणाचा हा सूर, रा्य णनमाण करणारी आणण ्याचे रक्षण करणारी गणतमत्ता झाकून टाकतो. सवस 
समतोलनात असेच घडते. थोडक्यात प्र्थाणपत रा्य हा केव, पूवीच्या घडामोडींचा, ्याच्या णनर्थमतीला 
कारणीभतू झालेल्या झगड्याांचा आणण प्रय्नाांचा पणरणाम आहे हे आम्ही णवसरून जातो. प्र्थाणपत रा्याच्या 
आधी ्याला घडणवणारे घटक रा्य येते. गतीचे तत्त्व ते हेच. माझ्या म्हणण्याचा अथस हा की, रा्य हे 
मानवाला आयते तयार सापडलेले समाजाचे रुप नव्हे, ती काही आयती णम,ालेली देणगी नव्हे. मानवाला ते 
पणररॅमपूवसक घडवाव े लागते. भटकी जमात प्रकवा टो,ी प्रकवा इतर समाज हे रक्तसांबांधावर आधारलेले 
असतात आणण मानवी य्नाांच्या सहयोगाणशवाय णनसगातच ते णनमाण झालेले असतात. याच्या उलट मानव 
रक्तसांबांधाने ्या नैसर्थगक समाजाचा घटक असतो, ्यातून सुटका करून घेण्यासाठी जेव्हा प्रय्न करतो, 
तेव्हाच रा्याचा आरांभ होतो. रक्त याचा अथस दुसरे कोणतेही नैसर्थगक तत्त्व असाही होतो. उदाहणाथस : भाषा; 
मु,ात रा्य हे वांश आणण बोली याांचे णमरॅण असते. सवस नैसर्थगक समाजाची ती सवोच्चता आहे. रा्य हे 
णमरॅवांशीय आणण बहुभाषी असते. 

 
 अशाप्रकारे णवणवध लोकाांच्या सांमीलनातून नगर जन्माला येते. बहुणजनसी जीवनाच्या पायावर ते अमूतस 
एकणजनसी कायद्याचे मांणदर प्र्थाणपत करते. [हा कायदेशीर एकणजनसीपणा अवश्यतया कें िीकरण सूणचत करतोच असे नव्हे.] 
अथात ही कायद्याची एकता रा्याच्या सजसनशील गतीला पे्ररणा देणारी आकाांक्षा नव्हे. ही पे्ररणा केव, 
कायदेशीरपणापेक्षा अणधक भरीव असते. रक्तसांबांधी लहान गटाच्या आवाक्यात येणाऱ्या उपक्रमाचा सांकल्प 
्यात असतो. प्र्येक रा्याच्या उ्पत्तीत एक महान ‘सां्थाप्रवतसक’ आम्हाला आढ,तो प्रकवा तो ओ,खता 
येतो. 

 
 एखादे रा्य जन्माला येण्यापूवीच्या ता्काणलक ऐणतहाणसक पणरस्ट््थतीचा अभ्यास केला म्हणजे पढेु 
णदलेली णवकासाची णदशा नेहमीच शोधून काढता येते. णवणवध लहान लहान गट अस्ट््त्वात असतात आणण 
्याांची सामाणजक रचना प्र्येक गटाने ्वतःपरुतेच जगाव े अशी योजलेली असते. प्र्येक गटाचे सामाणजक 
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्वरूप केव, अांतगसत अस्ट््त्वाच्या सामाणयक उपयोगाकणरता असते. यावरून णदसून येते की, भतूकालात हे 
गट एकाकी, ्वतःपरुतेच, ्वतःसाठीच आणण प्रसांगोपात्त आपल्या शजेाऱ्याशी केव, सांपकस  साधण्यापरुतेच 
प्र्यक्षात जगत होते. पण या प्र्यक्षातील एकाकीपणामागून एक ‘बाह्य’ सामाणयक जीवन आले आणण तेही 
णवशषेतः आर्थथक के्षत्रात. प्र्येक गटातील व्यक्ती ही केव, आपल्या ्वतःच्या वतुस,ापरुतीच रहात नाही; 
दुसऱ्या गटातील व्यक्तीशी ्याांचे सांबांध जोडले जातात, आणण ्याांच्याशी व्यापारी वा बौणद्धक सांबांध प्र्थाणपत 
होतात. यातून ‘अांतगसत’ आणण ‘बाह्य’ अशा दोन सामाणयक अस्ट््त्वात असमतोल णनमाण होतो. समाजाची 
प्र्थाणपत अांगे-कायदे, रूढी, धमस–अांतगसताला अनुकूल असतात आणण ्याांच्यामु,े नव ेणवशाल बाह्य अस्ट््त्व 
कठीण होते. या पणरस्ट््थतीत रा्यतत्त्व हे गणतमान तत्त्व असते आणण ते अांतगसत अस्ट््त्वाच्या सामाणजक अांगाांचे 
उच्चाटन करून ्याांच्या जागी बाह्या्कारी जगणाऱ्या नव्या जीवनाला योग्य अशी सामाणजक अांगे रा्यत्व 
आणीत असते. युरोपमधील प्र्यक्ष पणरस्ट््थतीला हे लाग ूकरा. म्हणजे या अमूतस लक्षणाना आकार आणण रांग 
प्राप्त होईल. 

 
 काही णवणशष्ट लोकाांची मने सामाणयक जीवनाच्या एका ्वरूपाची पारांपणरक रचना टाकून देण्याला 
आणण ्याच्या जोडीला पूवी अस्ट््त्वात नसलेल्या दुसऱ्या एखाद्या ्वरूपाची योजना शोधून काढण्याला 
असमथस असतील, तर रा्याची णनर्थमती होणे असांभाव्य होते. म्हणूनच रा्यणनर्थमणत ही खरीखुरी णनर्थमणत 
असते. रा्याचा आरांभ णनखालसपणे कल्पनाशक्तीतील कृणत प्र्यक्षात उतरली म्हणजे होतो. कल्पनाशक्ती ही 
मानवाच्या अांगी असणारी णवमोचक शक्ती आहे. ्या प्रमाणात लोकाांची कल्पनाशणक्त समथस असते, ्या प्रमाणात 
ते रा्य ्थापण्याला समथस असतात. म्हणनू सवसच लोकाांच्या बाबतीत रा्याच्या णदशनेे उ्क्राांणत होण्याला 
मयादा पडते. णनसगाने ्याांच्या कल्पनाशक्तीला घातलेली मयादा नेमकी हीच. 

 
 ग्रीक आणण रोमन लोक हे ग्रामीण पणरसराच्या णवखुरलेपणावर णवजय णम,णवणाऱ्या नगराची कल्पना 
करण्याला समथस झाल्यामु,े ते नगराच्या तटापयंत येऊन थडकले. ग्रीकीरोमन मनाला ्याही पुढे नेण्याकणरता 
आणण नगरापासून ्याांना मुक्त करण्याकणरता प्रय्न करणारी माणसे होऊन गेली. पण ते एक व्यथस साहस होते. 
ब्रटूस हा रोमन लोकाांच्या कल्पकतेच्या मयादाांचा प्रणतणनधी होता आणण ्याने सीझरची ह्या करण्याचे काम 
प्करले. प्राचीन का,ातील सवसरॅेष्ठ कल्पकता म्हणजे सीझर होय. या इणतहासाचे पुनः्मरण करणे आजच्या 
आम्हा युरोणपयनाांना अग्याचे आहे. आम्ही आता ्याच प्रकरणापयंत येऊन पोहोचलो आहोत. 

 
(७) 

 
 प्राचीन जगात ्पष्ट डोक्याचे–्याला खरोखरीच ्पष्ट म्हणता येईल अशा डोक्याचे–सांभवतः फक्त 
दोनच पुरुष होते : थेणम्टोस्ट्क्लस आणण सीझर हे दोन मु्सद्दी. अनेक गोष्टींवर ्पष्ट णवचार असलेली इतर 
माणसे-तत्त्वज्ञ, गणणती, णनसगसवादी-होती यात शांका नाही. पण ्याांची ्पष्टता वैज्ञाणनक धतीची होती. म्हणजे 
ती अमूतस गोष्टीशी सांबांणधत होती. णवज्ञान ्या सवस गोष्टी साांगते, मग ते णवज्ञान कोणतेही असो, ्या सवस अमूतस 
असतात आणण अमूतस गोष्टी नेहमीच ्पष्ट असतात. म्हणून णवज्ञानाची ्पष्टता वैज्ञाणनकाांच्या डोक्यात 
असण्यापेक्षा ्या णवषयासांबांधी ते बोलतात, ्या णवषयात असते. जे गोंध,ाचे, गुांतागुांतीचे असते, तीच मूतस, 
मूलभतू वा्तवता असते; ती सदेव अनन्य घटना असते. जो माणूस ्या वा्तवतेतून ्पष्ट मागस काढू शकतो, 
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जो प्र्येक मूलभतू स्ट््थतीत उ्पन्न झालेल्या गोंध,ामागे दडलेल्या हालचालीचे व्यापार जाणू शकतो,  
थोडक्यात जो जीवनात ्वतःला हरवनू बसत नाही, तोच खरोखर ्पष्ट डोक्याचा माणूस होय. तुमच्या 
भोवतालच्या माणसाकडे बारकाईने पहा. म्हणजे तुम्हाला णदसून येईल की, झोपेत चालणाऱ्या माणसाप्रमाणे ही 
माणसे ्वतःचे बरेवाईट सांणचत बरोबर घेऊन जीवनात ्वतःला हरवलेल्या स्ट््थतीत भरकटत असतात; आणण 
्वतःला काय घडत असते याची यस्ट््कां णचतही शांका ्याांना येत नाही. आपण ्वतः आणण आपला पणरसर 
याांच्याणवषयी नेमक्या शब्दात ते बोलत रहातील आणण ्यावरून ्यासांबांधी ्याांच्यापाशी कल्पना आहेत असे 
वाटेल. पण ्या कल्पनाांचे णवश्लेषण करायला सुरवात करा; म्हणजे तुम्हाला आढ,ून येईल की, ्या 
व्तुस्ट््थतीबद्दल ते बोलतात, तीवर ्याांनी क्वणचतच णवचार केलेला असतो आणण अणधक खोलात गेलात तर 
णदसून येईल की ्या कल्पनात व्तुस्ट््थतीशी जु,वनू घेण्याचा प्रय्नसुद्धा नसतो. ्याच्या अगदी उलट : ती 
व्यक्ती ्या कल्पनाांच्या द्वारे व्तुस्ट््थतीचे, खुद्द आपल्या जीवनाचे कोणतेही दशसन घडू नये, म्हणनू प्रय्न करीत 
असते. कारण जीवन हा आरांभी एक गोंध, असतो आणण ्यात माणूस ्वतःला हरवनू बसतो. माणसाला 
्याबद्दल शांका येते, पण ही भयानक व्तुस्ट््थती ्वतःसमोर उभी राणहल्याचे पाहून तो घाबरून जातो, आणण 
कल्पनाजालाच्या पडद्याने ती झाकून टाकण्याचा प्रय्न करतो. कल्पनाजालात सग,े ्पष्ट असते. ्या 
‘कल्पना’ खऱ्या आहेत वा नाहीत याची पवा नसते. आपल्या अस्ट््त्वाच्या सांरक्षणासाठी खांदक म्हणून तो 
्याांचा उपयोग करतो. व्तुस्ट््थतीला प,वनू लावणारी जणू ती बुजगावणीच! 

 
 ्पष्ट डोक्याचा पुरुष तोच की, जो अशा भरमसाट ‘कल्पना’पासून ्वतः मुक्त असतो, जीवनाकडे 
धीटपणे पाहतो, जीवनातील प्र्येक घटना प्रश्ना्मक आहे हे जाणतो आणण ्याला ्वतः हरवल्याची जाणीव 
होते. हे अगदी साधे स्य आहे. जगणे म्हणजे ्वतः हरवल्याचे जाणणे–आणण जो हे स्य ्वीकारतो ्याने 
आधीच ्वतःचा शोध घेण्याला, पक्क्या भमूीवर पाय रोवायला सुरवात केलेली असते. बुड्या जहाजातील 
माणूस सहजप्रवृत्तीने आसपास पाहून कशालातरी णचकटून रहातो; ्याव,ेची ्याची नजर करुण, भेदक आणण 
अ्यांत प्राांजल असते. कारण तो ्याच्या सुटकेचा प्रश्न असतो. ्पष्ट डोक्याच्या माणसाची स्ट््थती अशीच असते 
आणण ्या धडपडीतून आपल्या जीवनाच्या अव्यव्थेत तो व्यव्था णनमाण करीत असतो. बुड्या जहाजातील 
माणसाच्या कल्पनाच तेवढ्या खऱ्या असतात, बाकीचे सारे वाचा,पणा, केव, बतावणी, केव, फासस! ्याला 
खरोखरीच ्वतः हरवल्याचे जाणवत नाही, तो सुटका न होताच ्वतःला गमावनू बसतो. म्हणजेच ्याला 
्वतःचा शोध कधीच लागत नाही, तो ्वतःच्या व्तुस्ट््थतीला तोंड देऊ शकत नाही. प्र्येक के्षत्रात हे खरे 
आहे, णवज्ञानाच्या के्षत्रात देखील.  णवज्ञानाच्या के्षत्रात णवज्ञान ही ्वभावतः जीवनापासून प,वाट असली, तरी 
सुद्धा हे खरे आहे. (बहुसांख्य वैज्ञाणनकाांना जीवनाला तोंड द्याव ेलागते, या भीतीने ्वतःला ्याांनी णवज्ञानाला 
वाहून घेतलेले असते. ते ्पष्ट डोक्याांचे नसतात, म्हणनू कोणतीही पणरस्ट््थती प्र्यक्ष दत्त म्हणून पुढे उभी 
राहते ्याव,ेी ्याांची कुप्रणसद्ध नालायकी णदसून येते.) ्या प्रमाणात एखाद्या प्रश्नात ्वतःला हरवनू 
बसल्याची आम्हाला जाणीव होते, ्या प्रमाणात आमच्या शास्त्रीय कल्पनाांना मोल असते, ्या प्रश्नाचे वादा्मक 
्वरुप आम्हाला समजते आणण ्वीकृती कल्पना, प्रथा, शब्दजाल याांचा आधार घेता येत नाही, याची जाणीव 
होते. जो माणसू नव ेवैज्ञाणनक स्य शोधून काढतो, ्याला आधी णशकलेल्या बहुतेक सवस गोष्टींचा पूणस णवध्वांस 
करावा लागतो आणण हजारो णश,ी णवधाने नष्ट करून रक्तलाांणछत ह्ताने तो नव्या स्याप्रत पोहोचतो. 
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 राजकारण णवज्ञानापेक्षा खूपच अणधक प्रमाणात व्तुस्ट््थतीला धरून असते. कारण ते अनन्यसाधारण 
पणरस्ट््थतीचे बनलेले असते, आणण माणसाची इच्छा असो वा नसो, तीत तो बडुाल्याचे ्याला अक्मात 
आढ,ून येते. म्हणून कोण ्पष्ट डोक्याचे आहेत आणण कोण धोपटमागी आहेत यातील भेद अणधक चाांगला 
समजून घेण्याची ही एक कसोटी आहे. भयांकर गोंध,ाच्या का,ात मानवजातीला जाणे भाग पडलेल्या सवात 
मोठ्या अराजकाच्या कालखांडात व्तुस्ट््थतीच्या मु,ाचा ठाव घेण्याची शक्ती असलेले ज्ञात असे सवोत्तम 
उदाहरण म्हणजे सीझर होय. जणू काही दैवाच्या मनात हे उदाहरण यापेक्षाही अणधक उठावदार करावयाचे 
होते, म्हणूनच सीझरच्या जोडीला एक प्रचांड ‘बुणद्धमान’ डोके उभे केले. हे डोके म्हणजे णससेरो. हा माणूस 
सारी हयातभर गोंध, घालण्यात गुांतला होता. भाग्याचा अणतरेक झाल्याने रोमची राजकीय यांत्रणा णनकामी 
झाली होती. टायबर नदीच्या काठची ही नगरी इटली, ्पेन, उत्तर आणफ्रका, प्राचीन तशीच हेलेनवादी पूवस 
याांची ही ्वाणमनी, उध्व्त होण्याच्या बतेात होती. णतच्या सावसजणनक सां्था नगरपाणलकेच्या ्वरूपाच्या 
हो्या. ्याप्रमाणे वनदेवता णवनाशाच्या भीतीने आरॅयदा्या वृक्षाला णचकटून राहतात, ्याप्रमाणे या सां्था 
नगराला णचकटून अतूटच राणहल्या. 

 
 लोकशाह्याांचे ्वा्र्थय एका क्षुिक याांणत्रक तपशीलावर–णनवडणुकीच्या कायसपद्धतीवर–अवलां बनू 
असते. मग ्याांचा प्रकार आणण कक्षा कोणतीही असो. बाकीचे सवस गौण. जर णनवडणुकाांचे व्यवहार यश्वी 
झाले, ्या व्तुस्ट््थतीला धरून झाल्या, तर सवस ठीक चालते. नाहीतर इतर बाबतीत सवांग सुांदर प्रगणत 
होऊनसुद्धा सारेच णबनसते. णि्तपूवस पणहल्या शतकाच्या आरांभी रोम सवस शणक्तमान होते, सांपन्न होते. ्याला 
कोणीही शत्रू नव्हता आणण तरीही ते मृ्युपांथाला लागले होते. कारण ्याने मखूसपणाची णनवडणूक पद्धती चालू 
ठेवण्याचा हेका धरला. खोटी णनवडणूक पद्धणत मखूसपणाची असते. मतदान नगरातच घेणे भाग होते. ग्रामीण 
भागातील नागणरक णनवडणकुीत भाग घेऊ शकत नसत. मग साऱ्या रोमन जगात पसरलेल्या लोकाांचे तर 
नावच नको. खऱ्याखुऱ्या णनवडणुका अशक्य झाल्यामु,े ्या खोट्या करणे अवश्य झाले. उमेदवाराांनी 
कसलेल्या सैणनकाांतून प्रकवा सकस शीच्या मिातून धप्रटगणाच्या टोळ्या सांघणटत केल्या. ्याांचे काम मतदाराांना 
धाकदपटशा दाखवणे हे होते. खऱ्या मताणधकाराचा आधार नसेल, तर लोकशाही सां्था हवते लोंबक,त 
रहातील. हवतेल्या गोष्टी शब्दासारख्या असतात, आणण ‘गणरा्य म्हणजे णनव्व, शब्दच’ हे सीझरचे वचन 
आहे. दांडाणधकारी वगाच्या हाती सत्ता नव्हती. डाव े आणण उजव े सेनापणत–माणरयुस आणण सुिा 
याांच्यासारखे–याांनी पोक, हुकूमशाही राजवटी ्थापून एकमेकाांना हैराण केले. ्या हुकुम शाह्यातून काहीही 
णनष्ट्पन्न झाले नाही. 

 
 सीझर आपले धोरण कधीही प्रणतपादन करीत बसला नाही, तर ते अमलात आणण्याच्या कामी तो 
गढून गेला. ते धोरण म्हणजे ्वतः सीझरच. मागाहून प्रकट झालेली सीझरवादाची ती मागसदर्थशका नव्हती. 
्याकणरता दुसऱ्या कशाचीही गरज नव्हती. आम्हाला सीझरचे धोरण समजून घ्यावयाचे असेल, तर फक्त 
सीझरच्या कृती घेऊन ्याांना सीझरचे नाव णदले म्हणजे झाले. ्याचे रह्य ्याच्या मुख्य पराक्रमात आहे : 
गॉल लोकाांवर ्याने णम,णवलेला णवजय. हे कायस हाती घेण्यासाठी ्वतः ्याला प्र्थाणपत सते्तणवरुद्ध बांड 
पुकाराव ेलागले. कारण सत्ता गणरा्यक्यांच्या हाती होती. ्याांचे राजकारण साराांशाने दोन वाक्यात साांगता 
येईल. एक : रोमचा बेसुमार णव्तार आणण ्यामु,े सावसजणनक जीवनात उस,लेला क्षोभ. ती नगरी इतक्या 
राष्ट्राांचे शासन करू शकत नव्हती. प्र्येक नवा णवजय हा गणरा्यिोहाचा गुन्हा होतो. दुसरे : रा्यप्रमुख 



 
 

 अनुक्रमाणणका 

(Princeps). रा्यातील सां्थाांचे णवसजसन थाांबणवता याव े यासाठी ्याांचे अस्ट््त्व होते. रोमन माणूस 
‘रा्यप्रमुख’ या सांजे्ञचा जो अथस समजत असे, ्याच्या बव्हांशी णवरुद्ध अथस ‘राजा’ (Prince) या आमच्या सांजे्ञत 
आहे. रा्यप्रमुख याचा अथस नेमका इतरासारखाच नागणरक, पण गणरा्य सा्ं थाांच्या व्यवहाराचे णनयमन 
करण्याकणरता उच्च अणधकार प्राप्त झालेला नागणरक. णससेरो ‘गणरा्य’ या आपल्या ग्रांथात आणण सालु्ट 
सीझरणवषयीच्या आठवणीत राजकारणी लोकाांच्या णवचाराांचे सार साांगताना ‘नगर प्रमुख’ ‘सावसजणनक 
व्यवहाराचा पालक’ ‘णनयामक’ याांची आवश्यकता प्रणतपादन करतात. 

 
 प्रश्न सोडणवण्याची सीझरची पद्धणत ही स्ट््थणतवादी पद्धतीच्या सवस्वी णवरुद्ध आहे. पूवीच्या रोमन 
णवजयाांचे पणरणाम सावरून घ्यावयाचे तर ते तसेच पुढे चालू ठेवनू कठोर णनयतीचा पूणसतः ्वीकार 
करण्याणशवाय ग्यांतर नाही याची जाणीव तो ठेवतो. पणरृमेच्या नव्या लोकसमहूाांना प्रजकणे हे णवशषेतः 
आवश्यक होते. हे समूह नजीकच्या भणवष्ट्यका,ात पूवेच्या णनःस्व लोकापेक्षा अणधक धोकादायक झाले असते. 
सीझर पणरृमेकडच्या रानटी राष्ट्राांचे पूणसतः रोमनीकरण करण्याचा पाठपुरावा करतो. 

 
 ्पेंगलरने साांणगतले आहे की, का,ाची कल्पना समजण्याला, आपले अस्ट््त्व का,ात णव्तारलेले 
असते हे समजून घेण्याला, ग्रीकीरोमन लोक असमथस होते. ्याांचे अस्ट््त्व प्र्यक्ष ्या ्या क्षणापरते असे. हे 
णनदान चुकीचे मानण्याकडे माझा कल झुकतो; प्रकवा ्यात दोन गोष्टींची तरी गित असावी. ग्रीकीरोमन 
मानवाला भणवष्ट्याणवषयीच्या असाधारण आांध,ेपणाची बाधाच झाली होती. रांगाांधळ्याला जसे ताांबडे णदसत 
नाही, तसेच ्याला भणवष्ट्य णदसत नाही. उलटपक्षी, तो भतूकालात बद्धमलू होऊन राणहला आहे. लागाणजंतो 
[हा उिखे बैलाशी झुांज खे,णाऱ्या प्रणसद्ध मिासांबांधी असून ्याला लोकाांनी नेहमीप्रमाणे णदलेले हे टोपण नाव आहे. ्याचा अथस ‘सरडा’ असा आहे.] 
्याप्रमाणे झुांडीतल्या बैलाला ठार मारण्याच्या तयारीत असताना एक पाऊल मागे घेतो, तो भतूकालात 
वतसमान पणरस्ट््थतीकणरता आदशस शोधून काढतो, आणण या सज्जतेणनशी तो भतूकालाच्या पोहण्याच्या पोषाखाचे 
आवरण आणण सांरक्षण घेऊन तो प्र्यक्ष स्ट््थतीच्या लाटेत बुडी मारतो. म्हणून ्याचा सग,ाच मानवी 
जीवनक्रम, तसेच साांगावयाचे झाले तर, एक पुनरुज्जीवन असते, तो आषस साच्याचा मानव असतो. आणण प्राचीन 
मानव सदैव असेच होते. पण यावरून ्याांना का,ाचे भान नव्हते असे ध्वणनत होत नाही. ‘कालमानाची’ 
अपूणसता, भणवष्ट्याचे क्षीण्व, आणण भतूकालाची अणतवृणद्ध, एवढाच ्याचा अथस. आम्ही युरोपीय नेहमीच 
भणवष्ट्याकडे खेचले गेलो आहो. आम्हाला असे वाटते की, बहुतेक सवस घटनाांची कालपणरणमती अशीच असते 
आणण ्याांचा आरांभ ‘पूवी’ ने न होता ‘परृात’ने होतो. म्हणून जेव्हा आम्ही ग्रीकीरोमन जीवनाकडे पहातो, तेव्हा 
ते ‘कालरणहत’ वाटणे ्वाभाणवक आहे. 

 
 भतूकालाच्या आदशाच्या णचमट्यात वतसमानातील प्र्येक गोष्ट पडकण्याचे वडे प्राचीन का,च्या 
मानवापासून आधुणनक भाषाशास्त्रज्ञापयंत णपढ्यानणपढ्या चालत आले आहे. भाषाशास्त्रज्ञ हासुद्धा भणवष्ट्यासांबांधी 
आांध,ा असतो. तोही मागे पहातो. हरएक प्र्यक्ष गोष्टीसाठी तो पूवीचे दाखले शोधतो आणण ्याला आपल्या 
सुांदर काव्यमय भाषेत ‘साधन’ हे नाव देतो. मी असे म्हणतो याचे कारण सीझरचे अगदी आरांभीचे चणरत्रकार 
देखील तो अलेक्झाांडरचे अनुकरण करण्याचा प्रय्न करीत होता अशी कल्पना करून या महाप्रचांड पुरुषाला 
समजून घेण्याचा मागस बांद करून टाकतात. ्याांच्या बाबतीत असे समाकरण अट, होते. अलेक्झाांडरची झोप 
णमस्ट्ल्टआणडसला णम,ालेल्या सन्मानाच्या णवचाराने जशी उडून जात असे, तशीच सीझरलाही अलेक्झाांडरच्या 
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सन्मानामु,े णनिानाशाची बाधा जडली होती. हाच अनुक्रम  पुढे चालू राहातो. सदैव पाऊल मागेच. आजचे 
पाऊल कालच्या पावलाच्या ठशावर. आधुणनक भाषाशास्त्रज्ञ म्हणजे अशा प्राचीन चणरत्रकाराचा प्रणतध्वनीच 
होय. 

 
 अलेक्झाांडरने ्या पद्धतीने कायस केले, तसेच काहीतरी करण्याची सीझरचीसुद्धा आकाांक्षा होती अशी 
कल्पना करणे–आणण बहुतेक सवस इणतहासकाराांचा यावर णवरॄास आहे–म्हणजे ्याला समजून घेण्याचा नाद 
णनणरृतपणे सोडून देणे होय. सीझर हा बहुताांशी अलेक्झाांडरच्या णवरुद्ध आहे. ्याांना एकत्र आणणारी एकच 
गोष्ट म्हणजे सावसभौम रा्याची कल्पना. पण ही कल्पना अलेक्झाांडरची नव्हती. ती पर्थशयामधून आली. 
अलेक्झाांडरची प्रणतमा सीझरसमोर असती, तर तो प्रणतणष्ठत भतूकाल असलेल्या पूवेकडे जाण्याला प्रवृत्त झाला 
असता. उलट पणरृमेकडे जाणे पसांत करण्याच्या ्याच्या णनणसयावरून ्या मणॅसडोणनअन पुरुषाच्या णवरुद्ध 
णदशनेे जाण्याचा ्याचा णनधार उघड णदसतो. णशवाय सीझरच्या ष्ष्टीसमोर केव, सावसभौम रा्यच नव्हते. 
्याचा उदे्दश अणधक खोल आहे. ्याला जे रोमनचे साम्रा्य हव ेआहे, ते रोमवर जगणारे नव्हे; तर ्याच्या 
पणरधीवर, ्याच्या सुभ्याांवर जगणारे साम्रा्य होय. ्यात नगररा्याांचे सांपूणस उिांघन गर्थभत आहे. ्यात 
अणतशय णवणवध लोकसमूहाांचा सहयोग असणारे रा्य आहे आणण ्या रा्यासांबांधी सवामध्ये ऐक्यभाव नाांदत 
असतो. आज्ञा देणारे कें ि आणण ्या पा,णारा पणरधी नव्हे; तर अशी एक णवराट समाजसां्था की ्यातील 
प्र्येक घटक एकाच व,ेी णक्रयाशील आणण णनस्ट्ष्ट्क्रय असा प्रजाजन असतो. आधुणनक रा्य हे असेच आहे. 
आणण सीझरच्या भणवष्ट्यदशी प्रणतभेचे अचाट पूवससूचनही तसेच होते. पण ्यात रोमबाह्य, अणभजनशाही णवरोधी 
सत्ता,  पूवसगृहीत होती आणण ती गणरा्यीय ्वल्पतांत्रापेक्षा (oligarchy) फारच वरच्या दजाची आणण समाजात 
सवसप्रथम अशा रा्यप्रमुखापेक्षाही वरची होती. ही कायसकारी सत्ता सावसणत्रक लोकशाहीची प्रणतणनधी होती आणण 
ती राजेशाहीच असणे शक्य होते व णतचे अणधष्ठान रोमच्या बाहेर असावयास हव ेहोते. गणरा्य, राजसत्ता! 
इणतहासात सतत आपला अणधकृत अथस बदलणारे हे दोन शब्द. याच कारणा्तव ्याांचे प्र्यक्ष सार णनणरृतपणे 
साांगण्याकणरता हरघडी ्याांचे पृथक्करण करणे अवश्य आहे. 

 
 सीझरचे णवरॄासू अनुयायी, ्याांची अणतणनकटची साधने, नगरातील आषसमनाची थोर माणसे नव्हती. ती 
माणसे नवीन होती; बाह्य प्राांतातील जोमदार, कायसक्षम अशा ्या व्यणक्त हो्या. सीझरचा खरा मांत्री कॉनेणलयस 
बाल्बस होता. तो कॅणडझचा एक व्यापारी असून अटलाांणटक प्रदेशातून आला होता. पण नव्या रा्याचे हे 
पूवसणचन्ह फारच पुढच्या का,ाचे होते. लॅणटयम प्रदेशाच्या मांदगती माणसाना इतकी मोठी उडी घेणे शक्य 
नव्हते. ्याांच्यासमोर असलेली नगराची प्रणतमा आणण नगराची प्र्यक्ष भौणतकवादी वृत्ती यामु,े रोमन लोकाांना 
रा्यसा्ं थेच्या या नव्या सांघटेनेचे ‘दशसन’ घडू शकत नव्हते. नगरात न रहाणारे लोक रा्य कसे बनव ू
शकतील? कोण्या नव्या प्रकारचे हे ऐक्य होते? इतके सूक्ष्म, जण ूइतके गूढ! पूनः मी साांगतो : ्या व्तूला 
आम्ही रा्य म्हणून सांबोधतो, ती रक्ताच्या लाग्याबाांध्यानी जोडल्या गेलेल्या मानवाांचे उ््फूतस एकत्रीकरण 
नव्हे. जेव्हा नैसर्थगकरी्या णवभागलेल्या समूहाना सामाणयकरी्या राहणे भाग पडते, तेव्हा रा्यसां्थेचा आरांभ 
होतो. हे बांधन पाशवी शक्तीचे नसते, तर ्यात णवखुरलेल्या लोक समूहासमोर ठेवावयाचे समान कायस, ्याना 
पे्ररणा देणारा उदे्दश गर्थभत असतो. सवाआधी रा्य म्हणजे कृणत करण्याची योजना आणण सवांनी णम,ून कायस 
करण्याचा कायसक्रम होय. लोकाांनी एकत्र येऊन काहीतरी कराव ेयासाठी ्याांना ते आवाहन असते. रा्यसां्था 
म्हणजे रक्तसांबांध नव्हे, प्रकवा भाणषक ऐक्य नव्हे, प्रादेणशक एकता नव्हे प्रकवा व्तीचे साणन्नध्यही नव्हे. जी जड, 
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सु्त, स्ट््थर, मयाणदत अशापैकी काहीही नसते. ती णनव्व, गणतमत्ता–सामाणयकपणे काहीतरी करण्याची 
इच्छा–असते आणण ्यामु,ेच रा्यसा्ं थेची कल्पना कोण्याच भौणतक मयादाांनी सीणमत होत नाही. 

 
 साविेा फाजादो याच्या प्रणसद्ध राजणचन्हात णकतीतरी कल्पकता होती : एक बाण आणण ्याखाली ‘तो 
वर तरी जातो प्रकवा खाली तरी पडतो; ही अक्षरे. रा्य ते हेच, जडव्तू नव्हे तर गणतमत्ता. रा्य म्हणजे असे 
काहीतरी की जे प्र्येक क्षणी भतूकालातून येत असते आणण भणवष्ट्याकडे जात असते. प्र्येक हालचालीप्रमाणे 
्याला ‘आरांभप्रबदू’ आणण ‘अांणतमप्रबदू’ असतो. ्या रा्याचे जीवन खरोखरीच असे असते, ्याचे कोण्याही 
क्षणी णवच्छेदन केले, तर ्यात सामाणयक जीवनाचा असा एकादा दुवा आढ,ून येईल की जो कोण्या ना 
भौणतक गुणावर-रक्त, भाषा ‘नैसर्थगक सरहद्दी’ यावर–आधारलेला असतो. ्या जीवनाचे ठोक,ेबाज 
्पष्टीकरण कैल्यानांतर आम्ही म्हणू की रा्य ते हेच. पण लगेच आमच्या लक्षात येते की, हा मानवसमूह 
सामाणयकपणे काहीतरी करीत असतो–अन्य लोकाांना प्रजकणे, वसाहती ्थापणे, दुसऱ्या रा्याशी ऐक्य 
साधणे, म्हणजे ्याच्या ऐक्याचे महत्त्वाचे तत्त्व म्हणून जे काही भासते ्यापलीकडे प्र्येकक्षणी ते जात असते. 
हाच तो ‘अांणतमप्रबदु’. हेच ते खरे रा्य आणण पूवीचे कोणतेही ऐक्य ओलाांडून पुढे जाण्यात नेमके ्याचे ऐक्य 
सामावलेले असते. कोठेतरी पुढे जाण्याची पे्ररणा ्याव,ेी खांणडत होते, ्याव,ेी रा्य आपोआप नष्ट होते 
आणण पूवी अस्ट््त्वात असलेल्या ऐक्याला वांश, भाषा, नैसर्थगक सरहद्दी याांचा भौणतक पाया आहे असे भासते, ते 
ऐक्य णनरुपयोगी ठरते. रा्य मोडते, णवलयाला जाते, ्याचे पृथक पृथक तुकडे पडतात. 

 
 रा्याच्या प्र्येक क्षणाचे हे दुहेरी ्वरूपच–णवद्यमान ऐक्य आणण सांकस्ट्ल्पत ऐक्य-केव, राष्ट्रीय 
रा्याचे रह्य समजून घेण्याला सहाय्यभतू होते. ‘राष्ट्र’ या शब्दाची ्याच्या आधुणनक रुढाथाने यथायोग्य 
व्याख्या अद्याप झाली नाही हे आम्ही जाणतो. नगररा्य ही ्पष्ट व उघड णदसणारी कल्पना होती. पण जमसन 
आणण गॉल लोकाांमध्ये जन्माला आलेला सावसजणनक ऐक्याचा नवीन नमुना, पणरृमेची ही नवी राजकीय ्फूर्थत, 
फार सांणदग्ध आणण चांचल अशी व्तु आहे. आजच्या भाषाशास्त्रज्ञ इणतहासकार हा ्वभावतःच आषसवादी 
असल्याने तो या भयानक घटनेपुढे गोंध,ून जातो. सीझर प्रकवा टॅणसटस हे आल्प्स पवसताच्या पलीकडच्या 
ऱ्हाईन नदीच्याही पुढच्या प्रदेशातील प्रकवा ्पेनमधील प्रारांभाव्थेतील रा्याचे ्वरूप रोमन पणरभाषेत 
साांगण्याचा प्रय्न करीत असताना जसे गोंध,ून गेले, तसेच जव, जव, या भयानक घटनेमु,े भाषाशास्त्रज्ञ 
गोंध,ून गेले आहेत. ्याांनी ्या रा्याना नगर (civitas), गण (Gens), राष्ट्र (nation) अशी नावहेी णदली 
होती; पण यापैकी एकही नाव योग्य नाही याची ्याना जाणीव होती. [See Dopsch, Economic and Social Foundations 

of European Civizatilion, 2nd Ed. 1914, Vol II, PP. 3, 4.] ती civitas नव्हती, याचे साधे कारण ती नगरे नव्हती. पण ही 
सांज्ञा सांणदग्ध आणण मयाणदत प्रदेशाांच्या सांदभात वापरूनही चालणार नाही. नव ेलोकसमूह आपली भमूी अ्यांत 
सहजतेने बदलतात प्रकवा णनदान जी जागा ते व्यापतात, णतचा णव्तार प्रकवा सांकोच करतात. ्याांच्यात 
वाांणशक ऐक्य–गण प्रकवा राष्ट्र–नसते. आम्ही णकतीही मागे गेलो, तरी नवी रा्ये जन्मसांबांध नसलेल्या 
समूहाांची बनलेली णदसून येतात. ्यात णनरणनराळ्या रक्तवांशाांचा सांकर झालेला असतो. तेव्हा राष्ट्र हे जर 
रक्तसांबांधाचा समाज नसेल प्रकवा ्यात प्रादेणशक सांलग्नता नसेल प्रकवा अशाच ्वरूपाचे आणखी काहीही 
नसेल, तर मग ते आहे तरी काय ? 
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 तर्थये सर, ्वीकारली म्हणजे मू, सापडते हा णन्याचा णनयम येथेही लागू पडतो. फ्रान्स, ्पेन, 
जमसनी अशा कोण्याही ‘आधुणनक राष्ट्रा’च्या उ्क्राांतीचा जेव्हा आम्ही अभ्यास करतो, तेव्हा ्पष्टपणे काय 
णदसून येते? फक्त हेच : ्या घटनेने एकेका,ी राष्ट्रीय्व घडणवले असे वाटले, तीच पढुील का,ात लोप 
पावलेली णदसून येते. प्रथम राष्ट्र हे टो,ी असल्याचे णदसून येते आणण टो,ीच्या बाहेर अ-राष्ट्र असते. मागाहून 
राष्ट्र दोन टोळ्याांचे बनते. पुढे ते प्रदेश, ्याच्याही नांतर परगणा, सुभा प्रकवा रा्य बनत जाते. णलआँ हे राष्ट्र 
असते; पण का्ताईल नसते. नांतर णलआँ आणण का्ताईल या दोहोचे णम,ून राष्ट्र बनते; पण आरागाँ राष्ट्र 
नसते. यात दोन त्वाांचे अस्ट््त्व ्पष्ट आहे, एक बदलणारे आणण सतत ओलाांडले जाणारे–टो,ी, प्रदेश, 
सुभा, रा्य याांच्या बोली वा भाषा यासह–दुसरे, णचर्थायी. हे दुसरे तत्त्व ्या सवस सरहद्दीना मुक्तपणे 
ओलाांडून पढेु जाते आणण पणहल्या तत्त्वाच्या मलूतः णवरुद्ध असणाऱ्या गोष्टीशीच नेमका सांयोग करते. 

 
 भाषाशास्त्रज्ञ–हे नाव मी इणतहासकार या पदवीचा दावा साांगणाऱ्या लोकाांना णदले आहे–हे जेव्हा गेल्या 
दोन तीन शतकाांच्या आमच्या धाव्या युगात पारृा्य राष्ट्र ेकाय होती येथपासून सुरवात करतात आणण वरेप्रसगे 
तोरी प्रकवा णकद काांणपदोर हे फ्रान्सचा णव्तार सेंमालोपासून ्रासबुगसपयंत करण्यासाठी प्रकवा ्पेन णफणन्तेर 
ते णजब्राल्तर ही मजल गाठण्यासाठी धडपडत होते, अशी समजूत करून घेत असतात, तेव्हा ते मखूसपणाची 
एक अणतशय मनोरम चणूक दाखणवतात. हे भाषाशास्त्रज्ञ एखाद्या धोपटमागी नाटककाराप्रमाणे बहुधा नेहमी 
आपले नायक णत्रदशवार्थषक युद्धाच्या मोणहमेवर णनघताना दाखवीत असतात. फ्रान्स आणण ्पेन हे कसे घडले 
हे आम्हाला ्पष्ट करून दाखणवण्याकणरता फ्रें च आणण ्पॅणनश लोकाांच्या आ्म्यात खोलवर फ्रान्स आणण ्पेन 
ही पूवीच एकणत्रत ्वरूपात अस्ट््त्वात होती असे ते समजून चालतात. जणू काही फ्रान्स आणण ्पेन ही 
जन्माला येण्यापूवी तेथे फ्रें च वा ्पाणनआदस असे कोणी अस्ट््त्वात होते! जणु काही फ्रें च आणण ्पाणनआदस या 
व्तू तयार होण्यासाठी दोन हजारवषांच्या दीघस रॅमाांची आवश्यकता नव्हती! 

 
 यात उघड स्य हे की आधुणनक राष्ट्र ही केव, एका बदलत जाणाऱ्या त्वाचा वतसमान आणवष्ट्कार 
असून ्या तत्त्वाचे सतत उिांघन होत असते. हे तत्त्व आता रक्ताचे प्रकवा भाषेचे रहात नाही. कारण फ्रान्स 
प्रकवा ्पेन यामधील रक्ताचा व भाषेचा समूह हा रा्याच्या एकीकरणाचे कारण नसून पणरणाम आहे. सध्याच्या 
का,ी हे तत्त्व ‘नैसर्थगक सरहद्द’ हे आहे. एखाद्या मु्सद्याने वादाच्या प्रसांगी नैसर्थगक सरहद्दीची सांकल्पना ही 
‘अांणतम युणक्तवाद’ म्हणून आपल्या कौशल्यपूणस बचावात वापरणे ठीक आहे. पण एखाद्या इणतहासकाराला जण ू
काही एक कायमची ढाल म्हणून णतच्या मागे दडता येणार नाही. ती सांकल्पना कायमची नाही आणण परेुशी 
णनणरृत तर नाहीच नाही. 

 
 काटेकोरपणे साांगायाचे झाले, तर प्रश्न काय आहे हे आम्हाला णवसरुन चालणार नाही. राष्ट्रीय 
रा्य–आज ्याला आम्ही राष्ट्र म्हणतो ते–काय आहे हे शोधून काढण्याचा आम्ही प्रय्न करीत आहोत. 
नगररा्यासारख्या प्रकवा अगदी दुसऱ्या टोकाला जावयाचे तर ऑग्टसने ्थापन केलेल्या साम्रा्यासारख्या  
[ऑग्टसचे साम्रा्य हे ्याचा मानीव णपता सीझर याने जे साम्रा्य णनमाण करण्याची आकाांक्षा  धरली होती, ्याच्या णवरुद्ध होते हे प्रणसद्ध आहे. 
ऑग्टस हा पाांपीच्या म्हणजे सीझरच्या शत्रूांच्या पद्धतीनुसार कायस करतो. या णवषयावरचे आतापयंतचे सवोत्तम पु्तक  णअ. मायरचे ‘The Monarchy 
of Ceaser & Principate of Pompey, (1918)’ हे आहे. ते उ्कृष्ट असले, तरी मला अपुरेच वाटते यात आरृयस नाही. कारण णवशाल ष्ष्टीचे 
इणतहासकार आज कोठेही आढ,त नाहीत. मायरचे पु्तक हे मॉम्सेनणवरूद्ध णलणहले आहे. मॉम्सेन हा अचाट इणतहासकार आहे. तो सीझरला 
आदशसरूप बनणवतो, ्याचे अणतमानवात रूपाांतर करतो, असे जे मायरने म्हटले आहे ्याला थोडेबहुत कारणही होते. तरीपण मला वाटते की, खुद्द 
मायरपेक्षा मॉम्सेनला सीझरच्या धोरणाचे रह्य अणधक चाांगले समजले आहे. यात आरृयस वाटण्याचे कारण नाही. कारण मॉम्सेन हा दाांडगा भाषाशास्त्रज्ञ 
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होताच; णशवाय तो मोठ्या प्रमाणात भणवष्ट्यवादी होता. भतूाचा भेद घेणारी अांतद्दसणष्ट ही बव्हांशी भणवष्ट्याच्या ष्ष्टीशी जु,णारी असते.] इतर रा्याच्या 
नमुन्याहून ते णभन्न आहे. हा प्रश्न अणधक ्पष्टपणे आणण सांके्षपाने माांडावयाचा झाला तर तो अशारीतीने माांडता 
येईल : फ्रान्स, इांग्लां ड, ्पेन, इटली वा जमसनी या नावाने ओ,खल्या जाणाऱ्या सावसजणनक सत्ताांच्या 
सावसभौम्वाखाली लक्षावधी मानवाांच्या सामाणयक जीवनाला जन्म देणारी खरी शक्ती कोणती? ती शक्ती म्हणजे 
पूवीचा रक्तसांबांधाचा समूह नव्हे. कारण या समुदायाांपकैी प्र्येक समुदायात अ्यांत णवजातीय रक्ताांचे प्रवाह 
अांतभूसत होत आले आहेत. ते भाणषक ऐक्यही नव्हे. कारण आज एका रा्यात एकणत्रत झालेले जनसमूह पूवी 
णनरणनराळ्या भाषा बोलत होते आणण अद्यापही बोलतात. ते आज वांशाचा आणण भाषेचा जो सापेक्ष 
एकणजनसीपणा उपभोगत आहेत–जर ती उपभोग्य व्तु असेल तर-तो आधीच्या राजकीय एकीकरणाचा 
पणरणाम आहे. पणरणामी रक्त प्रकवा भाषा राष्ट्रीय रा्याला जन्म देत नाहीत. उलट रक्त आणण बोली यामु,े 
उद भवणाऱ्या भेदाना समपात,ीत आणणारे काय असेल तर ते राष्ट्रीय रा्यच. सदैव हेच घडत आले आहे. 
रक्त आणण भाषा याांचे आधीचे झालेले ऐक्य क्वणचतच रा्यसां्थेशी एकाच व,ेी जु,ून आले आहे. ्पणॅनश भाषा 
सबांध देशात बोलली जाते, याच कारणा्तव ्पेन हे राष्ट्रीय रा्य होते असे नव्हे.[ सग,ेच ्पाणनआदस हे ्पॅणनश प्रकवा 

सग,ेच इांग्रज हे इांस्ट्ग्लश बोलतात अथवा सग,ेच जमसन हे प्रौढ जमसनभाषा वापरतात हे खरे नाही.] प्रकवा ्वचे्छरी्या णनवडलेल्या 
कोण्याही कालखांडात सावसभौम्वाच्या प्रादेणशक सीमा आरागाँनी आणण कातालोनी या भाषाांच्या सीमाशी 
जु,ून आल्या या कारणाने आरागाँ आणण कातालोणनया ही रा्ये राष्ट्रीय होत नाहीत. आम्हाला स्य 
शोधावयाचे असेल, तर वा्तवतेत व्यवहाराला जो वाव असतो, ्याला अनुसरून पुढील गृहीतक ्वीकारणे 
योग्य होईल : कोणताही प्रादेणशक णव्तार व्यापणारे प्र्येक भाणषक ऐक्य हे बव्हांशी णनणरृतपणे कोण्यातरी 
आधी झालेल्या राजकीय ऐक्याचे साांक,ण असते. [अथात येथे कोईनॉन प्रकवा प्रलग्वा फ्रान्का यासारखी उदाहरणे लक्षात घेतली 

नाहीत. ्या राष्ट्रीय भाषा नसून णवशषेकरून आांतरराष्ट्रीय भाषा आहेत.] रा्य नेहमीच महान बहुभाषी राणहले आहे. 
 

 दीघस भतूकालात हे ्पष्ट झाले आहे. ्यामु,े रक्त आणण भाषा याांना राष्ट्रीय्वाचा पाया समजण्याचा 
दुराग्रही हेका फार णवणचत्र वाटतो. या कल्पनेत णजतकी अकृतज्ञता णततकीच णवसांगतीही आहे. कारण फ्रें च 
माणसाला प्र्यक्ष फ्रान्स आणण ्पाणनआदाला प्र्यक्ष ्पेन ही एका ‘क्ष’ तत्त्वामु,े प्राप्त होतात. या ‘क्ष’ तत्त्वाच्या 
पे्ररणेच्या योगाने रक्त आणण भाषा यावर आधारलेल्या सांकुणचत समाजाचे नेमके उिांघन होते. म्हणनू या ष्ष्टीने 
पहाता फ्रान्स आणण ्पेन ही ्या घटनेमु,े शक्य कोटीत आली, ्याच्या अगदी णवरुद्ध घटना ्यात आज 
समाणवष्ट आहेत. 

 
 रक्त आणण भाषा याांच्यापासून एकतेचे त्व प्राप्त होत नाही असे आढ,ून आल्यानांतर जेव्हा राष्ट्र ही 
कल्पना ‘नैसणगकं सरहद्दी’च्या गूढ भौगोणलकतेच्या द्वारे प्रादेणशक आकारावर आधारण्याचा प्रय्न केला जातो, 
तेव्हा अशीच चुकीची कल्पना उद भवते. आज अशाच ष्णष्टभ्रमाला आम्ही तोंड देत आहो. प्र्यक्ष पणरस्ट््थतीची 
जोखीम प्करुन युरोपीय भखूांडावरील व्यापक प्रदेशात प्रकवा लगतच्या बेटात तथाकणथत राष्ट्र े प्र्थाणपत 
झालेली णदसून येतात. ्या प्र्यक्ष सीमातून शाश् वत आणण आध्यास्ट््मक असे काहीतरी णनमाण करण्याचा णवचार 
चालू होतो. ्या सीमा नैसर्थगक आहेत असे आम्हाला साांगण्यात येते. ्याांच्या ‘नैसर्थगकते’त इणतहासाची 
कोण्यातरी प्रकारची जादूची पूवसणनयती गर्थभत असते. ्या युणक्तवादाने राष्ट्राचे जनक या ना्याने रक्त आणण 
भाषा याांचा समाज आग्राह्य ठरतो; ्याच युणक्तवादावर घासून पाणहले म्हणजे ही णमर्थयाकथा ता्का, णवराम 
पावते. येथेही पुनः काही शतके मागे गेले म्हणजे फ्रान्स आणण ्पेन ही आपल्या अट, ‘नैसर्थगक सरहद्दी’च्या 
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योगाने लहान लहान राष्ट्रात णवभागलेली णदसतात. पवसताांच्या सरहद्दी णपरनीज प्रकवा आल्प्स याांच्या इतक्या 
भव्य नसतील; जलमयादा या ऱ्हाईन, इांस्ट्ग्लश खाडी प्रकवा णजब्राल्टरची सामुिधुनी याांच्या इतक्या मह्वाच्या 
नसतील; पण ्यावरून एवढेच णसद्ध होते की, सरहद्दींची ‘नैसर्थगकता’ केव, सापेक्ष असते. ती ्या का,ाच्या 
आर्थथक आणण युद्धसष्श साधन सामग्रीवर अवलां बून असते. 

 
 ही प्रणसद्ध ‘नैसर्थगक सरहद्द’ ‘क्ष’ लोकाांचे ‘ज्ञ’ लोकाांवर आक्रमण होण्याला अडथ,ा करते, हे 
ऐणतहाणसक स्य आहे. तो अडथ,ा–सामाणयक जीवनाच्या प्रकवा युद्धसष्श कारवायाांच्या मागातील 
अडथ,ा–‘क्ष’च्या मागातील असल्याकारणाने ‘ज्ञ’चे सांरक्षण करतो. तेव्हा ‘नैसर्थगक हद्दी’च्या कल्पनेत कधी 
कधी सरहद्दीपेक्षासुद्धा अणधक नैसर्थगक असे काहीतरी म्हणजे सरहद्द-णव्ताराची सांभाव्यता आणण लोकसमूहाचे 
अणनबधं मीलन ही पूवसगृहीत असतात. ्याला आ,ा बसतो, तो केव, भौणतक अडथळ्यामु,ेच. काल परवाच्या 
सरहद्दी फ्रें च प्रकवा ्पॅणनश राष्ट्राचा पाया आहेत असे आज आम्हाला णदसून येत नाही. प्रकार उलट आहे. 
एकीकरणाच्या प्रणक्रयेत राष्ट्रकल्पनेच्या मागात येणारे अडथ,े हे पायाभतू वाटतात. असे असूनही 
द,णव,णाच्या आणण युद्धकलेच्या नव्या पद्धतीमु,े अडथ,ा या ष्ष्टीने आजच्या सरहद्दींची पणरणामकारकता 
नष्ट झाली असूनसुद्धा ्या सरहद्दींना णनणरृत आणण मूलभतू ्वरूप देण्याचा आम्ही प्रय्न करीत आहोत. 

 
 तेव्हा राष्ट्रीय्वाचा णनणरृत पाया म्हणून सरहद्दी उपयोगी पडत नाहीत; तर मग राष्ट्रीय्वाचा णनर्थमतीत 
सरहद्दीचा भाग कोणता? याचे उत्तर ्वच्छ आहे आणण ते नगर रा्याला णवरोधी अशा राष्ट्रीय रा्याच्या 
मागची प्रमाणभतू कल्पना समजून घेण्याच्या ष्ष्टीने अ्यांत महत्त्वाचे आहे. सरहद्दी या आधीच साध्य झालेले 
राजकीय एकीकरण प्र्येक अव्थेत ष्ढ करण्याच्या कामी उपयोगी पडलेल्या आहेत. म्हणून ्या कधीही 
राष्ट्राांचा प्रारांभप्रबदू नव्ह्या. उलट, प्रारांभी याांनी अडथ,ाच केला आणण पढेु ्या अडथ,ातून पार पडल्यानांतर 
सरहद्दी या ऐक्य ष्ढ करण्याची वा्तणवक साधने ठरल्या. अगदी बरोबर हेच कायस रक्त आणण भाषा याांनी केले. 
राष्ट्र बनले ते या दोहोपैकी एकाच्याही नैसर्थगक समाजामु,े नव्हे; उलट राष्ट्रीय रा्याांच्या ्याांच्या 
एकीकरणाच्या प्रय्नात इतर णक्येक अडथळ्याप्रमाणेच वांश आणण भाषा याांच्या अनेक्वाचा णवरोध झाल्याचे 
आढ,ून येते. ्या अडथळ्यावर जोरदारपणे मात केल्यानांतर वांशाचे आणण भाषाांचे सापेक्ष एकत्रीकरण प्र्यक्षात 
आले; आणण पुढे ्या ऐक्याचे ष्ष्टीकरण होण्याच्या कामी ्याचा उपयोग झाला. 

 
 तेव्हा राष्ट्रीय रा्याच्या कल्पनेला णचकटलेली चुकीची पारांपणरक कल्पना सोडून देणे आणण ्या 
नेमक्या तीन गोष्टीत राष्ट्रीय्व सामावलेले असते असे समजण्यात येत असे, ्याच ्याच्या मागातील मूलभतू 
अडथ,े होते हे लक्षात ठेवणे, याणशवाय दुसरा मागस नाही. (अथात ही चुकीची कल्पना खोडून टाकीत 
असतानाच मलाच एका चुकीच्या कल्पनेची बाधा झाल्याचे णदसून येईल.) राष्ट्रीय रा्याचे रह्य जैणवक आणण 
भौगोणतक ्वरूपाच्या बाह्य त्वामध्ये न शोधता रा्य या ना्याने ्याच्यापासून णम,णाऱ्या खास ्फूतीत, 
्याच्या ्वतःच्या णवणशष्ट अशा धोरणात शोधण्याचे ठरणवले पाणहजे. 

 
 आधुणनक राष्ट्रीय्वाची अद भतु घटना समजून घेण्याकणरता शवेटी वांश, भाषा आणण प्रदेश याांचा 
अवलां ब करण्याची आवश्यकता का वाटली? याचे एकमेव कारण म्हणजे ्याांच्यामध्ये व्यणक्त आणण सावसजणनक 
सत्ता याांच्यातील ऐक्यभाव आणण मू,ातील जव,ीक प्र्ययात येते हे होय. प्राचीन रा्याला हे अज्ञात होते. 
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अथेन्स आणण रोम येथील रा्य म्हणजे केव, काही थोड्या व्यक्ती हो्या. बाकीचे सग,े-गुलाम, दो्त, 
बाहेरच्या प्राांतातील लोक आणण वसाहतीतील जनता-केव, प्रजाजन होते. इांग्लां ड फ्रान्स, ्पेन, येथे कोणीही 
कधीही रा्याचे केव, प्रजाजन असे नव्हते; तर ते सदैव ्यात सहभाग घेणारे ्याच्याशी एकरूप झालेले होते. 
रा्यात आणण रा्याशी होणाऱ्या या ऐक्याचे ्वरूप, णवशषेतः लाभदायक ्वरूप, णनरणनराळ्या का,ी फार 
णनरणनरा,े होते. दजा, वैयणक्तक ्थान, सापेक्षतया णवशषेाणधकारी आणण णवशषेाणधकारहीन वगस, असे ठ,क 
भेद होते. पण आम्ही जर प्र्येक कालखांडातील राजकीय स्ट््थतीच्या पणरणामकारी व्तुस्ट््थतीचे ्पष्टीकरण 
करण्याचा आणण ्याची चेतना पुन्हा जगण्याचा प्रय्न करू, तर प्र्येक व्यक्तीला ्वतः रा्याचे णक्रयाशील 
प्रजाजन, भागीदार आणण सहयोगी आहोत असे जाणवत होते हे ्पष्ट होईल. 

 
 रा्य, मग ्याचे रूप काहीही असो–आणदम, प्राचीन, मध्ययुगीन आधुणनक–सदैव एका मानव-
समूहाने दुसऱ्या मानव समूहाना काहीतरीं साहसकायस सामाणयकपणे पार पाडण्याकणरता णदलेले आमांत्रण 
असते. हे साहसकायस, ्याच्या मध्यांतरीच्या प्रणक्रया काहीही असोत, शवेटी सामाणयक जीवनाच्या एका णवणशष्ट 
नमुन्याच्या रचनेत सामावलेले असते. रा्य आणण अस्ट््त्वाची योजना, मानवी कृतींचा प्रकवा वागणकुीचा 
कायसक्रम, या अतूट सांज्ञा आहेत. रा्याला चालना देणारा गट अन्य गटाांशी ्या णवणवध प्रकारे सहकायस करतो, 
्यानुसार रा्याचे णनरणनरा,े प्रकार उदयाला येतात. म्हणून प्राचीन रा्य परकीय गटाशी एकजीव होण्यात 
कधीही यश्वी झाले नाही. रोम इताणलयनावर आणण बाहेरच्या प्राांतातील लोकावर रा्य करते आणण ्याांना 
व,ण लावते; पण ्याांनी ्वतःशी ऐक्य साधाव े इतके ्याांना उांचावत नाही. नगरातसुद्धा ्याने नागणरकाांची 
राजकीय एकी घडवनू आणली नाही. काटेकोर साांगावयाचे तर रोमच्या गणरा्याच्या का,ी दोन रोम 
अस्ट््त्वात होते, हे णवसरता कामा नये, अणधसभा (सीनेट) आणण जनता. रा्याचे एकीकरण हे एकमेकाांना 
परकीय असणाऱ्या समूहामध्ये केव, द,णव,ण ्थापन करण्यापणलकडे कधीही गेले नाही. हे समूह 
एकमेकाांना परकेच राणहले. म्हणून साम्रा्य धोक्यात आल्याव,ेी ते इतरेजनाांच्या ्वदेशाणभमानावर णवसांबून 
राहू शकले नाही, आणण युद्धाच्या व प्रशासनाच्या नोकरशाही उपायाांनीच ्याला केव, ्वतःचे रक्षण करण्याची 
पा,ी आली. 

 
 अन्य समूहाांशी एकजीव होण्याच्या बाबतीत ग्रीक आणण रोमन लोकसमूहाची असथसता ्या सखोल 
कारणामु,े उद भवली, ्याची तपासणी करण्याचे हे ्थ, नव्हे. पण ्याचे सार एका कारणात णनणरृतपणे 
साांगता येईल : रा्यात जे सहकायस एट,पणे अांतभूसत असते, ्याचे ्पष्टीकरण प्राचीन जगाचा मानव साध्या, 
्वाभाणवक, ढोब,रीतीने, म्हणजे शा्ते आणण शाणसत याांच्यातील दै्वत म्हणून करीत होता. [साम्रा्यातील सवस 
रणहवाशाांना नागणरक्व बहाल करण्यात येते, ्यामु,े या णवधानाला पुष्टी णम,ते. प्रथमदशसनी हे णवरूद्ध वाटते. पण शवेटी असे णदसून येते की, ही 
सवलत अशाव,ेी देण्यात आली की, ्यावे,ी ्याच्या राजकीय दजाचे ्वरूप नष्ट होत चालले होते; आणण केव, एक ओझे आणण रा्याची चाकरी 
म्हणून प्रकवा नागरी फायद्यातील नुसता एक अणधकार म्हणून णतचे रूपाांतर होत होते. गुलामणगरी ही एक तत्त्व म्हणून ्वीकारणाऱ्या रा्याकडून दुसऱ्या 

कशाचीही अपेक्षा करता येणार नाही. दुसऱ्या पक्षी, आमच्या राष्ट्राांच्या बाबतीत गुलामणगरी ही केव, एक अवशषे म्हणनू राणहलेली गोष्ट होती.] रोमचे 
काम आज्ञा देण्याचे, पा,ण्याचे नव्हे; इतराांचे काम आज्ञा पा,ण्याचे, देण्याचे नव्हे. अशाप्रकारे तटाांनी 
वढेलेल्या खुल्या पटाांगणात (Pomoeriem) व्तुतः प्रभतींनी मयाणदत अशा नागर समाजात रा्य मूतस्वाला 
येते. पण नव ेजनसमूह आपल्याबरोबर रा्याचे जे नव े्पष्टीकरण आणतात ते आशयात कमी पडते. रा्य हे 
समान साहस क्याची योजना असते. ्यामु,े ्याचे अस्ट््त्व णनव्व, गणतमान असते. रा्य म्हणजे काहीतरी 
करीत रहाणे होय. वांश, रक्त, भौगोणलक स्ट््थती, सामाणजक वगस या सवाचे ्थान दुय्यम असते. ्याांच्या 
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सहवासाला राजकीय मानाचे पद प्राप्त होते, ते पारांपणरक आणण परुातन अशा भतूकालीन समाजामु,े नव्हे–
थोडक्यात दैवणनयत, अपणरवतसनीय समाजामु,े नव्हे–तर कायाची णनणरृत योजना असलेल्या भणवष्ट्याकालीन 
समाजामु,े होय. काल आम्ही जे होतो ्यामु,े नव्हे, तर उद्या आम्ही जे होणार आहो ्यामु,े रा्यात आम्ही 
एकत्र साांधले जातो. म्हणनू पणरृमेचे राजकीय ऐक्य प्राचीन रा्याला बांणद्त करणाऱ्या मयादा सहजासहजी 
ओलाांडून पुढे जाते. आजचा युरोपीय हा तुलनेने प्राचीन मानवाहून णभन्न असून तो भणवष्ट्याला तोंड देणाऱ्या 
माणसासारखा वागतो. असा माणूस जाणीवपूवसक भणवष्ट्यात जगत असतो आणण भणवष्ट्याच्या ष्ष्टीकोनातून 
आपले सध्याचे वतसन ठरवीत असतो. 

 
अशा प्रकारच्या राजकीय प्रवृत्ती अडख,ा करणारे त्वतः काहीही नसल्यामु,े ती प्रवृत्ती यापेक्षाही 

अणधक णव्तृत एकत्रीकरणाच्या णदशनेे अट,पणे प्रगत होत जाईल. एकीकरणाची क्षमता अमयाद असते. 
केव, एका जनाांचे दुसऱ्या जनाांशी होणारे हे एकीकरण नव्हे; तर ते राष्ट्रीय रा्याचे यापेक्षाही मोठे असे एक 
वैणशष्ट्ट्य आहे : सवस सामाणजक वगांचे एका राजकीय समाजात होणारे एकीकरण. ्या प्रमाणात प्रादेणशक 
ष्ष्ट्ट्या आणण वांशष्ष्ट्ट्या रा्याचा णव्तार होतो, ्या प्रमाणात अांतगसत सहकायस अणधकाणधक साांधले जाते. 
राष्ट्रीय रा्य हे ्याच्या अगदी मु,ातच लोकसत्तावादी असते आणण शासनाच्या प्रकारातील सगळ्या भेदापेक्षा 
णकतीतरी अणधक णनणायक असते, या अथाने ते लोकसत्ताक असते. 

 
 भतूका,ात जेव्हा राष्ट्राची व्याख्या समाजावरून करण्यात येत असे, तेव्हा शवेटी लोक नेहमी रेनाांचे 
सूत्र सवोत्तम म्हणून ्वीकारीत असत, हे साांगणे चम्काणरक वाटेल. याचे कारण एवढेच की, ्या सूत्रात रक्त, 
भाषा आणण समान परांपरा याांच्या जोडीला ‘दैनांणदन सावसमत’ या नावाच्या नव्या उपाधीची भर पडते. पण या 
शब्द प्रयोगाचा अथस ्पष्टपणे समजून घेण्यात येतो काां ? रेनाांने सूणचत केलेल्या लक्षणाच्या णवरुद्ध आणण तरीही 
्यापेक्षा णकतीतरी अणधक खरा भावाथस आम्ही ्याला देऊ शकणार नाही काां? 

 
(८) 

 
 “भतूका,ात समान वैभव आणण वतसमानात समान एकता असणे, महान काये एकत्र पार पाडणे आणण 
्यापेक्षाही मोठी काये पार पाडण्याची आकाांक्षा धरणे, लोकाांना घडणवणारे हे आवश्यक कारणघटक 
असतात...भतूकालात वैभव आणण खांत याांचा वारसा, भणवष्ट्यात अांमलात आणावयाचा एकच एक 
कायसक्रम...राष्ट्राचे अस्ट््त्व म्हणजे ‘दैनांणदन सावसमत होय’”. रेनाांची सुप्रणसद्ध व्याख्या अशी आहे. णतला 
असाधारण मान्यता णम,ाली याचा उलगडा कसा करायचा? णनःसांशय शवेटच्या वाक्याला डौलदार व,ण 
देऊनच. ‘दैनांणदन सावसमता’त रा्य सामावलेले असते, या कल्पनेचा आमच्यावर णवमोचक पणरणाम होतो. 
रक्त, भाषा आणण समान भतूकाल ही त्व ेस्ट््थणतशील असून ती दैवणनयत, साांचेबांद आणण णनस्ट्ष्ट्क्रय आहेत. ही 
त्व ेम्हणजे तुरुां गच होत. राष्ट्र जर यातच सामावलेले असेल आणण दुसरे काहीही नसेल, तर ते मागे पडेल 
आणण ्याची आम्ही पवा करू नये. व्यक्ती जशी असते तसेच काहीसे राष्ट्र असते, ती जे करते ्यासारखे 
काहीतरी नव्हे. मग परचक्र आल्यावर ्याचे सांरक्षण करण्यात देखील अथस राहणार नाही. 
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 आम्हाला आवडो वा नावडो, मानवी जीवन म्हणजे भणवष्ट्यात सतत व्यग्र असणे होय. या प्र्यक्ष क्षणी 
आमचा सांबांध लागोपाठ येणाऱ्या क्षणाशी असतो. म्हणून जगणे म्हणजे सदैव, अखांडपणे, अणवरॅाांतपणे, 
काहीतरी ‘करीत रहाणे’ होय. सगळ्या ‘करीत रहाण्यात’ भणवष्ट्याचा काहीतरी अांश प्र्यक्षात आणणे गर्थभत 
असते याची जाणीव का बरे होत नाही? यातच आम्ही ्मरणावर सवस सोपणवतो. ्याचाही समावशे आहे. या 
क्षणी आम्ही एखादी आठवण करतो, ती लागोपाठ येणाऱ्या क्षणात काहीतरी घडून याव ेयासाठी होय. मग ्यात 
केव, भतूका, पुनः जगण्याचे सुख का असेना? हे माफक छुपे सुख एका क्षणापूवी एक भावी इष्ट घटना म्हणनू 
आमच्यासमोर उभे होते. म्हणून आम्ही ‘गतगोष्टींचे कणरतो ्मरण.’ यावरून हे ्पष्ट व्हाव ेकी, जर एखादी गोष्ट 
भणवष्ट्याकडे बोट दाखवीत नसेल, तर मानवाच्या लेखी णतला काहीही अथस नसतो. [या ष्णष्टकोणाप्रमाणे मानवी प्राण्याची 
प्रकृणत अट,पणे भणवष्ट्यवादी असते. म्हणजेच तो प्रामुख्याने भणवष्ट्यात प्रकवा भणवष्ट्याकणरता जगत असतो. तथाणप प्राचीन मानव सापेक्ष्वाने भणवष्ट्याचे 
दरवाजे बांद ठेवतो आणण युरोपीय मानव सापेक्ष्वाने ते उघडे ठेवतो, असे साांगून ्या दोहोंमधील फरक मी दशसणवला आहे. या दोन प्रमेयात वरवरचा 
णवरोध आहे. मानव प्राण्याला दोन बाजू असतात हे आम्ही णवसरतो, म्हणूनच केव, असा भास होतो. या दोन बाजू म्हणजे, एका बाजूने तो खरोखरीच 
णदसतो तसाच असतो; दुसऱ्या बाजूने ्याच्या ्वतःणवषयीच्या कल्पना असतात आणण ्या ्याच्या खऱ्याखुऱ्या अस्ट््त्वाशी कमीअणधक जु,णाऱ्या 
असतात. उघडच आमचे णवचार, पसा्ं या, कामना या आमचे खरे अस्ट््त्व नष्ट करू शकत नाहीत. परांतु ्या ती गुांतागुांतीचे करू शकतात आणण बदलू 
शकतात. प्राचीन मानव आणण आधुणनक मानव या दोघानाही भणवष्ट्याणवषयी प्रचता वाटते. पण प्राचीन मानव भणवष्ट्याला भतूकालाच्या ्वाधीन करतो, तर 
आम्ही भणवष्ट्याला तो नवीन असल्यामु,े अणधक ्वायत्तता बहाल करतो, हा णवरोध अस्ट््त्वातील नसून पसांतीतील असतो आणण ्यामु,े आधुणनकाला 
भणवष्ट्यवादी आणण प्राचीनाला आषसवादी म्हणून णवशषेण लावणे समथसनीय ठरते. युरोपीय ्याव,ेी आपल्या अस्ट््त्वाला ‘आधुणनक काल’ म्हणून 
सांबोधण्याला सुरवात करतो, ्यावे,ी नुकताच कोठे जागा होऊन तो ्वतःचा ताबा घेऊ लागलेला असतो, ही गोष्ट खूपच बोलकी आहे. ‘आधुणनक’ 
याचा अथस नवे, जे प्राचीन रूढी अमान्य करते ते, हे सवाना माहीत आहे. १४ व्या शतकाच्या अखेरीसच ‘आधुणनकते’ वर भर देण्याला सुरवात झाली आणण 
ती नेमकी ्या का,ाचे लक्ष सवात तीव्रतेने वधूेन घेणाऱ्या प्रश्नाच्या बाबतीत होय. याचे उदाहरण म्हणजे उपासनेचे आधुणनक ्वरूप, ‘गूढवादी 
देवणवज्ञाना’ची आघाडी म्हणून जे आम्ही ऐकतो ते होय.] 

 
 राष्ट्र हे केव, भतू आणण वतसमान या पुरतेच जर असते, तर परचक्रापासून ्याचे रक्षण करण्याची प्रचता 
कोणीही वाणहली नसती. हे खरे नाही असे जे प्रणतपादन करतात, ते दाांणभक तरी असले पाणहजेत प्रकवा वडेे 
तरी असले पाणहजेत. पण घडते ते असे की, राष्ट्राचा भतूका, आपली आकषसणे–खरी वा काल्पणनक–
भणवष्ट्यात प्रके्षणपत करीत असतो. आमच्या राष्ट्राचे अस्ट््त्व चालू ठेवणारा भणवष्ट्यका, इष्ट वाटतो. म्हणनूच 
्याच्या रक्षणाथस आम्ही णसद्ध रहातो. रक्त, भाषा प्रकवा समान भतूकाल याांच्यामु,े नव्हे. राष्ट्राचे रक्षण करीत 
असताना आम्ही आमच्या भावी का,ाचे रक्षण करतो, गतकालाचे नव्हे. 

 
 हाच प्रणतध्वणन रेनाांच्या वचनातून उमटतो; उद्याचा भव्य कायसक्रम या ना्याने राष्ट्राचे अस्ट््त्व, 
सावसमत भणवष्ट्याचा णनणसय देते. याबाबतीत भतूाच्या सात्यात भणवष्ट्य सामावलेले असते, या तर्थयामु,े प्रश्नात 
यत प्रकणचतही बदल होत नाही. ते एवढेच दशसणवते की, रेनाांची व्याख्यासुद्धा ्वभावतः आषस आहे. पणरणामतः 
राष्ट्रीय रा्यात रक्तसांबांधाने मयाणदत असे प्राचीन ‘परु’ प्रकवा अरबाांची ‘टो,ी’ यापेक्षाही रा्याच्या शुद्ध 
कल्पनेला अणधक जव, असणारे त्व प्रतीत झाले पाणहजे. प्र्यक्षात राष्ट्राच्या कल्पनेत भतूका,, भणूम, वांश 
याांच्या णनष्ठेचा जतन करून ठेवलेला काही थोडथोडका भाग नसतो. परांतु यात आरृयसकारक हे की 
मानवजातीच्या एकतेचे आध्यास्ट््मक त्व ्या कल्पनेत सदैव कसे यश्वी ठरते हे णदसून येते. हे त्व 
जीवनाच्या आकषसक कायसक्रमावर आधारलेले असते. यापेक्षाही अणधक म्हणजे, मी असे म्हणेन की, वरील गोष्टी 
भतूकालाचे अवजड ओझे हो्या, भौणतक त्वामध्ये वसत असणाऱ्या ्या सापेक्ष मयादा हो्या आणण 
पारृा्याांच्या आ्म्यात ्या कधीही उ््फूतसपणे उद भवल्या नव्ह्या आणण आजही उद भवत नाहीत. 
अद भतुरम्यावादाने राष्ट्रकल्पनेचे जे पाांणड्यपूणस भाष्ट्य केले, ्यातून ती त्व ेजन्माला येतात. १९ व्या शतकाची 
राष्ट्रीय्वाची सांकल्पना मध्ययुगात अस्ट््त्वात आली असती, तर इांग्लां ड, फ्रान्स, ्पेन, जमसनी ही कधीही 
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जन्माला आली नसती. [राष्ट्रीय्वाचे त्व हे कालक्रमानुसार १८ व्या शतकाच्या अखेरीस णदसून येणाऱ्या अद भतुरम्यवादाच्या पणहल्या 

लक्षणापैकी एक आहे.] कारण ते भाष्ट्य राष्ट्राला पे्ररणा देणाऱ्या आणण घडणवणाऱ्या त्वाची केव, ्याचे ऐक्य आणण 
सांवधसन करणाऱ्या त्वाशी गित करते. राष्ट्रे णनमाण होतात ती ्वदेशाणभमानामु,े नव्हे हे कायमचेच एकदा 
साांगून टाकले पाणहजे. याउलट समजूत असणे म्हणजे पूवी मी उिणेखलेल्या आणण ्वतः रेनाने आपल्या 
प्रणसद्ध व्याख्येत मान्य केलेल्या भाबडेपणाचा एक परुावाच होय. राष्ट्र अस्ट््त्वात याव ेयासाठी एखाद्या गटाने 
समान भतूका,ाचे ्मरण ठेवणे आवश्यक असेल, तर मग मी ्वतःलाच असे णवचारतो की, तो गट प्र्यक्षात 
्या वतसमानात राहातो, तो आजच्या ष्ष्टीकोनातून भतूका, ठरत असेल, तर ्या गटाला काय नाव द्यावे? 
‘आम्ही एक राष्ट्र आहो’ असे ्या गटाला साांगता याव ेयाकणरता ्याचे ते समान अस्ट््त्व नष्ट होणे आवश्यक 
आहे हे ्पष्ट आहे. भाषाशास्त्रज्ञाच्या सबांध जमातीचा, जुनी दप्तरे धुांडा,णाऱ्याांचा, दुगुसण येथेही आढ,ून येत 
नाही काय ? तो दुगुसण म्हणजे भतूकालीन अस्ट््त्वाणशवाय दुसरे कोणतेही अस्ट््त्व मानावयाचे नाही हा 
धांदेवाईक ष्णष्टदोष होय. भाषाशास्त्रज्ञ तोच की ्याला भाषास्त्रज्ञ होण्यासाठी भतूकालाचे अस्ट््त्व आवश्यक 
असते. पण राष्ट्राचे तसे नसते. उलट, राष्ट्राला समान भतूकाल असण्यापूवी ्याला समान अस्ट््त्व णनमाण 
कराव ेलागते आणण ते णनमाण करण्यापूवी ्याचे ्वप्न ्याला पहाव ेलागते. ते इच्छाव ेलागते ्याची योजना 
आखावी लागते. राष्ट्र अस्ट््त्वात येण्यासाठी ्याच्यापाशी प्रथम भणवष्ट्याकणरता एक उणद्दष्ट असणे परेुसे आहे; 
मग अनेकव,ेा घडते ्याप्रमाणे के उणद्दष्ट असाध्य राणहले, वैफल्यात ्याचा शवेट झाला, तरी चालेल. अशा 
बाबतीत ्या राष्ट्राचा शवेट अव,ेी झाला असे फार तर म्हणता येईल. याचे उदाहरण म्हणजे बगंडी होय. 

 
 ्पेनचा भतूकाल मध्य आणण दणक्षण अमेणरकेच्या लोकाांशी समान आहे. ्याांची भाषा समान आहे. ्याांचा 
वांश समान आहे; तथाणप ्याांचे एक राष्ट्र बनत नाही. का नाही? येथे एका गोष्टीची उणीव आहे आणण ती मूलभतू 
आहे हे आम्ही जाणतो, ती म्हणजे समान भणवष्ट्यका,. रक्तसांबांधाने णनगणडत असलेल्या लोकाांना आकर्थषत 
करण्याकणरता भणवष्ट्यात परेुसे णहतसांबांध गुांतलेला कायसक्रम कसा शोधून काढावा हे ्पेनला उमगले नाही. 
भणवष्ट्यलक्षी सावसमत ्पेनला प्रणतकूल होते आणण म्हणनू पुराणभलेख, जुन्या ्मृणत, पूवसज, ‘मातृदेश’, ही 
उपयोगी पडली नाहीत. जेथे भणवष्ट्यलक्षी सावसमत अस्ट््तां्वात असते तेथे एकत्रीकरणाच्या शणक्त म्हणून ही सवस 
उपयोगी पडतात, पण यापेक्षा ्यात अणधक काहीही नसते. [आम्ही सध्या एखाद्या प्रयोगशा,ेतल्या प्रमाणे एका प्रचांड णनणायक 
प्रयोगाला हातभार लाव ू पहात आहोत : इांग्लां ड आपल्या साम्रा्यातील णवणवध भागाांना अस्ट््त्वाचा एक आकषसक कायसक्रम देऊन समान जीवनाच्या 
सावसभौम एकतेत ्याना ठेवण्यात यश्वी होते की नाही हे आम्हाला पहावयाचे आहे.] 

 
 म्हणून मला राष्ट्रीय रा्यात सावसमताच्या ्वरूपाची एक ऐणतहाणसक रचना णदसते. ्याहून जे वगे,े 
णदसते, ्या सवाला क्षणणक, बदलते मूल्य असून ते हरघडी सावसमताला आवश्यक असणारा आशय प्रकवा 
एकत्रीकरण दशसणवते. रेनाने शोधून काढलेला जादूचा शब्द प्रकाशमय होता आणण ्यायोगाने ऋणाग्र णकरणाांनी 
(cathode rays) तपासाव,े ्याप्रमाणे राष्ट्राच्या अगदी आतल्या गाभ्याची तपासणी करता येते. तो गाभा या 
दोन घटकाांचा बनलेला असतो. पणहला, एका समान साहसकायासह सामाणजक जीवनाची योजना; दुसरा ्या 
आकषसक साहसकायाला णचकटून रहाण्याची लोकाची वृणत्त. या सवससाधारण वृत्तीतून णनमाण होणारे अांतगसत 
ऐक्य प्राचीन का,च्या रा्यापासून राष्ट्रीय रा्याचे वगे,ेपण दशसणवते. प्राचीन रा्यात णभन्नणभन्न समूहाांचे ऐक्य 
रा्याच्या बाह्य दडपणाने घडणवले राखले जाते, तर राष्ट्रीय रा्याचा जोम ‘प्रजाजना’मधील उ््फूतस आणण 
गाढ णमलाफातून उद भवतो. खरोखरीच प्रजाजन हेच आता ‘रा्य’ असतात, आणण ्याना ते रा्य म्हणजे 
्वतःच्या बाहेरचे काहीतरी आहे असे जाणवत नाही. हीच तर राष्ट्रीय्वातील नवी, अद भतु गोष्ट आहे. आणण 
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तरीही रेना सावसमताला भतूलक्षी घटक बनवनू आपल्या व्याख्येची सफलता जव,जव, रद्दबातल करतो. 
रेनाांप्रणीत सावसमत आधीच तयार झालेल्या राष्ट्राच्या सांदभात असून ते ्याला णचर्थाणय्व देते. हे लक्षण 
बदलून जन्माला येऊ घातलेल्या अव्थेतील राष्ट्रासाठी ते प्रमाणभतू ठरणवणे मी पसांत करीन. हा ष्णष्टकोण 
णनणायक आहे. कारण खरे म्हणजे राष्ट्र हे कधीही आयते तयार बनलेले नसते. याबाबतीत अन्य प्रकारच्या 
रा्याहून ते णभन्न आहे. राष्ट्र हे सदैव घडण्याच्या प्रकवा मोडण्याच्या अव्थेत असते. तेथे तृतीय पांथ नाही. 
रा्य एखाद्या णवणशष्ट का,ी एखादा जोमदार उपक्रम समोर ठेवते की नाही यावर अनुयायी णम,णे वा गमावणे 
अवलां बून असते. 

 
 म्हणून पारृा्य मानव–समूहाांनी मोठ्या उ्साहाने लागोपाठ केलेल्या एकीकरणाच्या उपक्रमाांचे 
्मरण ठेवणे अ्यांत उद बोधक ठरेल. ्यावरून णदसून येईल की, युरोपीय लोक अशा उपक्रमावरच जगले 
आहेत. हे केव, ्याांच्या जीवनातच नव्हे, तर ्याांच्या अ्यांत णजव्हाळ्याच्या सांबांधातही. तसेच असे णदसून येते 
की, एखादा उपक्रम ्याांच्या नजरेसमोर असो वा नसो, ते ्यानुसार तयारीत रहातात प्रकवा णढले पडतात. 

 
 अशा अभ्यासावरून दुसरा एक मुद्दा ्पष्टपणे णनदशसनास येतो. प्राचीन लोक रा्याच्या उपक्रमाचा 
आरांभ ्या मानव–समूहात करीत असत, ्याांची गाढ णनष्ठा ्या उपक्रमात अांतभूसत नसे. तसेच रा्य म्हणून जे 
खास सांबोधले जात असे, ्याच्या आवश्यक मयादेत–गण प्रकवा नगर यात–ते सदैव पणरसीणमत असे, या 
गोष्टीमु,े खुद्द असे उपक्रम व्यवहारतः मयादारणहत असत. एखादा जनसमूह-पर्थशया, मणॅसडोणनया, रोम 
येथील-पृर्थवीच्या कोण्याही भागाला आपल्या सावसभौम्वाखाली आणनू ्याला आपला एक घटक बनव ूशकत 
असे. ्याांचे ऐक्य अ्सल, आांतणरक आणण पके्क होत नसे; ्यामु,े णवजे्याच्या लष्ट्करी वा शासकीय 
कायसक्षमतेणशवाय दुसऱ्या कोण्याही शतीना ते जुमानीत नसत. परांतु पणरृमेला राष्ट्राांच्या रुपाने एकणत्रत होत 
असताना कठोर अव्थाांतून जाव ेलागले. युरोपला पर्थशया, ऑग्टस प्रकवा अलेक्झाांडर याांच्या इतके णव्तृत 
साम्रा्य ्थापन करणे शक्य झाले नाही, या गोष्टीमु,े आम्ही सध्यापेक्षाही अणधक आरृयसचणकत व्हावयास 
पाणहजे. 
 
 युरोपमधील राष्ट्राांची सजसन–प्रणक्रया पुढील तालबद्धतेतून गेली आहे : 

 
 पहहिें आवतति :- पारृा्याांच्या णवणशष्ट सहजवृत्तीमु,े रा्य हे राजकीय आणण नैणतक जीवनाच्या द्वारे 
णवणवध लोकसमूहाांचे मीलन घडवनू आणते अशी जाणीव ्याांच्यामध्ये णनमाण होते. या सहजप्रवृत्तीचा पणरणाम 
भौगोणलक, वाांणशक आणण भाणषकष्ष्ट्ट्या पर्पराांना णनकट असणाऱ्या समूहावर होऊ लागतो. ही जव,ीक 
राष्ट्राचा पाया असते असे नव्हे, पण तीमु,े शजेाऱ्यामधील णवणवधतेवर मात करणे अणधक सुलभ होते. 

 
 द सरे आवतति :- हा का, ष्ढीकरणाचा असून नव्या रा्याच्या बाहेरचे इतर लोक हे परके आणण 
कमीअणधक शत्रु मानले जातात. हा कालखांड असा असतो की, ्याव,ेी राष्ट्रीकरणाची प्रणक्रया इतराांना 
वग,ण्याचा, ्वतःला रा्यात बांणद्त करून घेण्याचा णदमाख दशसणवते. थोडक्यात ्याला आज आम्ही 
‘राष्ट्रवाद’ म्हणतो ्याचा हा कालखांड असतो. यात तर्थय असते ते हे की, अन्य लोक हे राजकीयष्ष्ट्ट्या 
परकीय आणण श् रु वाटत असले, तरी ्याांच्याशी आर्थथक, बौणद्धक आणण नैणतक द,णव,ण चालू असते. 
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राष्ट्रवादी युदे्ध ताांणत्रक व मानणसक प्रणक्रयामधील भेद णनपटून काढण्याच्या कामी उपयोगी पडतात. णन्याचे 
शत्रु ह,ूह,ू इणतहासक्रमात एकणजनसी होऊ लागतात. हे शत्रुजन आपल्या ्वतःच्या रा्याप्रमाणे एकाच 
मानवी वतुस,ाचे आहेत, ही जाणीव ह,ुह,ू णक्षतीजावर उदयाला येऊ लागते. तरीसुद्धा अद्यापही ते परके आणण 
वैरी समजले जातात. 

 
 हतसरे आवतति :- यात रा्याचे एकत्रीकरण पूणसतेला जाते. मग हे नव ेसाहसकायस काल जे शतु्र होते, 
्याांच्यात ऐक्य घडवनू आणण्याकणरता पढेु सरसावते. नैणतक वतसन आणण णहतसांबांध याबाबतीत ते आपले 
्वकीय आहेत आणण एकत्र रहाण्याने अणधक दूरच्या परक्या गटाणवरुद्ध आपला ्वतःचा एक राष्ट्रीय गट 
तयार होतो, ही णनष्ठा उ्पन्न होते. हीच ती पक् वाव्थेला पोचलेली आमची नवी राष्ट्र-कल्पना. 

 
 मी जे साांगतो आहे, ते एका उदाहरणाने ्पष्ट होईल. ‘णसद’च्या का,ाचा ्पेन (्पाणनआ) ही आधीच 
राष्ट्रीय कल्पना झाली होती असे ठासून साांगण्याची रूढी पडली आहे; आणण या णसद्धाांताला अणधक वजन 
आणण्यासाठी णक्येक शतके आधी से इणसदोर हा ‘्पेन माते’ णवषयी बोलत होता, अशी भर ्यात घालण्यात 
येते. माझ्यामते ही एक ऐणतहाणसक ष्ष्टीकोणाची घोडचूक आहे. णसद च्या का,ी णलआँका्ताइलचे रा्य 
घडण्याच्या प्रणक्रयेत होते आणण या दोहोंचे ऐक्य ही त्कालीन राष्ट्रीय कल्पना होती. आणण ती राजकीयष्ष्ट्ट्या 
पणरणामकारक होती. दुसऱ्या पक्षी ्पाणनआ ही प्रामुख्याने पांणडती कल्पना होती. ते कसेही असो, रोमन 
साम्रा्याने पणरृमेत पेरलेल्या अनेक फलदायी कल्पनाांपैकी ती एक होती. रोमच्या द्वारे एका शासकीय एकतेत 
पूवीच्या साम्रा्याचा एक सुभा म्हणून एकत्र जोडले जाण्याचा ‘्पाणनआदा’ना सराव झाला होता. परांतु ही 
भौगोणलक-शासकीय कल्पना केव, वरवर ्वीकारण्यात आली होती. आतून ्फुरलेली ती ्फूर्थत नव्हती 
आणण तीत कोण्याही प्रकारची भणवष्ट्याणवषयीची आकाांक्षा नव्हती. [Rodrigo de Biuar, ca. 1040–1099.] 

 
 अकराव्या शतकात या कल्पनेला वा्तवता म्हणून मान्यता देण्याची कोणी णकतीही इच्छा धरली तरी 
पण ४ र्थया शतकात ग्रीकाांच्या लेखी ‘हेलास’ या कल्पनेत णजतका जोम आणण रेखीवपणा होता, णततकीसुद्धा या 
कल्पनेची झेप जाऊ शकत नव्हती हे मान्य कराव ेलागेल आणण तरीही हेलास ही कधीही खऱ्या अथाने राष्ट्रीय 
कल्पना नव्हती. याला साजेशी ऐणतहाणसक तुलना पढुीलप्रमाणे करता येईल : १९व्या शतकातील युरोपीयाना 
जसा युरोप तसाच ४ र्थया शतकात ग्रीकाांना ‘हेलास’ आणण ११ व्या आणण १४ व्याही शतकात ्पाणनआदाना 
‘्पाणनआ’ होता. 

 
 यावरून सुरेल सांगीतातील सूराांप्रमाणे राष्ट्रीय ऐक्य घडवनू आणण्यचे प्रय्न उणद्धष्टाांच्या रोखाने कसे 
चढत जातात हे आम्हाला णदसून आले, काल जी केव, एक प्रवृत्ती होती तीच उद्या राष्ट्रीय ्फुरण्याच्या अांणतम 
उिेकात साकार होते. पण दुसऱ्या पक्षी, णतचा का, येणार हे जव,जव, ठरून गेले होते. साऱ्या युरोपचे एका 
राष्ट्रीय कल्पनेत रूपाांतर होऊ शकेल. असा समय युरोपीयाांच्या बाबतीत आता येत आहे. ्पेनच्या ऐक्याचे 
भाणकत ११ व्या शतकात वतसणवणे णजतके कपोलकस्ट्ल्पत ठरले असते, णततके आज ते ठरणार नाही. पणरृमेचे 
राष्ट्रीय रा्य आपल्या खऱ्या पे्ररणेशी णजतके अणधक इमानी राहील, णततके अणधक णनणरृतपणे ते एका प्रचांड 
युरोपीय रा्यात पूणसपणे साकार होईल. 

(९) 
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 पणरृमेची राष्ट्रे प्र्यक्ष आकार घेऊ लागतात न लागतात तोच ्याांच्या भोवती एक प्रकारची पारॄसभमूी-
युरोप-उदयाला येऊ लागते. एकत्रीकरणाचा नयनरम्य देखावा तो हाच. ्यातूनच प्रबोधनाच्या का,ापासून 
पुढे ्याांची वाटचाल व्हावयाची आहे. ही युरोपीय पारॄसभमूी खुद्द ्या राष्ट्राांचीच बनलेली आहे आणण ्याांना जरी 
याची जाणीव नसली, तरी आपल्या भाांडखोर णवणवधतेतून माघार घेण्याला ्याांनी सुरवातही केलेली असते. 
फ्रान्स, ्पेन, इांग्लां ड, इटली, जमसनी हे आपापसात लढतात, णवरोधी सांघ तयार करतात आणण ते मोडून पुनः 
नव्याने बनणवतात. पण या सवस घडामोडीत युद्धका,ात तसेच शाांतताका,ात समान म्हणून एकत्र नाांदणे 
अनु्यतू असते. असे एकत्र नाांदणे रोमला युद्धात प्रकवा शाांततेत केल्टीबणेरयन, गॉल, णब्रटॉन, प्रकवा जमसन 
याांच्याबाबतीत कधीही शक्य झाले नाही. इणतहासक्रमात सांघषस आणण राजकारण ही ठ,कपणे आघाडीवर 
आली आहेत. साधारणपणे राजकारण ही ऐक्याची बीजे अांकुरणारी नेहमी अखेरची भणूम असते. परांतु ्याव,ेी 
एका के्षत्रात युद्ध चालू होते, ्याचव,ेी शतु्रबरोबर व्यापार, णवचार, कलाप्रकार, रॅद्धातत्त्व ेअशा शकेडो के्षत्रात 
देवाणघेवाण चालू होती. कोणी असेही म्हणू शकेल की युद्धाचा खणखणाट हा केव, एक पडदा असून 
्याच्यामागे शत्ररुाष्ट्राांची जीणवते एकत्र णवणली जात असत, आणण शाांततेप्री्यथस जोराचे प्रय्नही चालू असत. 
प्र्येक नव्या णपढीत माणसाांचे आ्मे अणधकाणधक सारखे होत चालले होते. अणधक अचूकपणे आणण सावधपणे 
साांगावयाचे तर असे म्हणता येईल : फ्रें च, इांस्ट्ग्लश, ्पॅणनश लोकाांचे आ्मे तुम्ही समजता णततके णभन्न 
असतीलही; पण ्याचे मानणसक णशल्प एकच आहे आणण णवशषेतः आशयातही ्याांच्यात ह,ूह,ू सारखेपणाच 
येत आहे. धमस, णवज्ञान, कायदा, कला, सामाणजक आणण भावणनक मूल्ये यात ते सारखेच सहभागी आहेत. 
माणूस जगतो तो या आध्यास्ट््मक गोष्टीवरच. म्हणून ्याांचे आ्मे एकाच साच्यात ओतले गेल्याने ्याांचा 
एकणजनसीपणा अणधकाणधक वाढत जातो. आम्हाला जर आमच्या मानणसक सामग्रीची-मते, मानके, कामना, 
गृहीतके याांची–आज मोजदाद करावयाची झाली, तर असे आढ,ून येईल की, ्याचा अणधकाांश भाग फ्रें च 
माणसाांच्या बाबतीत फ्रान्सकडून प्रकवा ्पाणनआदाच्या बाबतीत ्पेनकडून आलेला नसतो; तर तो युरोपच्या 
सामग्रीतून आलेला असतो. खरोखरीच आज आमच्यावर जो प्रभाव पडला आहे, तो आमच्यामध्ये फ्रें च माणसू 
प्रकवा ्पॅणनश माणूस प्रकवा ्पॅणनश माणसू म्हणून जे आहे, ्याचा अणधक पडला आहे. आमच्यामध्ये जे 
‘राष्ट्रीय’ आहे, ्याच्या मयादेतच जगण्याचा जर आम्ही काल्पणनक प्रयोग केला आणण ्यात सवससामान्य फ्रें च 
मानव या खांडातील इतर प्रदेशाांच्या प्रभावामु,े जे जे उपभोणगतो, णवचार करतो, भावतो ते ते सवस ्याच्याकडून 
आम्हाला कल्पनेने णहरावनू घेता आले, तर ्याचा पणरणाम पाहून तो ्वतःच भयचणकत होईल. मग ्वतःवरच 
णवसांबून रहाणे आपल्याला शक्य नाही आणण आपल्या आध्यास्ट््मक सांपदेचा चारपांचमाांश भाग युरोपची 
सामाणयक मत्ता असते हे ्याला णदसून येईल. 

 
 पृर्थवीच्या या भागात राहाणाऱ्या आम्हा लोकाांना गेल्या चार शतकात युरोप या शब्दात गर्थभत असलेले 
आरॄासन पूणस करणे याणशवाय पार पाडण्याजोगे आणखीन काय करावयाचे आहे, याचे ज्ञान होणे अशक्य आहे. 
्याला णवरोधी अशी एकच गोष्ट म्हणजे जुनी ‘राष्ट्रे’ हा पूवसग्रह, भतूकालावर आधारलेली राष्ट्राची कल्पना, ही 
होय. आपली पाठ णफरवनू पुढचा इणतहास घडणवण्याचा आग्रह धरणाऱ्या लॉट प्नीच्या सांततीप्रमाणे युरोपीय 
लोक काय आहेत हे थोड्याच अवधीत आम्हाला णदसून यावयाचे आहे. रोमचा आणण सामान्यतः प्राचीन 
जगातील मानवाचा आम्ही केलेला उिखे धोक्याची सूचना म्हणून उपयुक्त ठरतो. णवणशष्ट नमुन्याच्या मानवाला 
्याच्या डोक्यात एकदा णशरलेली रा्याची कल्पना टाकून देणे फार जड जाते. सुदैवाने युरोपीयाांनी राष्ट्रीय 
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रा्याची जी कल्पना या जगात, जाणीवपूवसक असो वा नसो, आणली ती काही भाषाशास्त्रज्ञाांची पाांणड्यपूणस 
कल्पना नव्हे. 

 
 या णनबांधाच्या प्रणतपाद्य णवषयाचा मी आता समारोप करू शकतो. जगाला आज एका तीव्र नैणतक 
अधःपतनाने ग्रासले आहे. या अधःपतनाचा अगम युरोपच्याच नैणतक अधःपतनात आहे. णतची कारणे बहुणवध 
आहेत. ्यापकैी एक म्हणजे यापूवी ्वतःवर आणण इतर जगावर सत्ता गाजवली; पण आता ्या सते्तचे 
णव्थापन झाले आहे. युरोपला आपण रा्य करतो, तसेच इतर जगाला आपण करून घेत आहो, याची यापढेु 
खात्री वाटत नाही. इणतहासकालातील सावसभौम्वच मु,ी णवसजसनाच्या अव्थेत आहे. आता ‘कालाची 
पणरपूती’ राणहली नाही; कारण तीत १९ व्या शतकाप्रमाणे ्पष्ट, पूवसणनणरृत, णनसांणदग्ध असा भणवष्ट्यका, गृहीत 
धरलेला होता. ्या शतकातल्या लोकाांना उद्या काय घडणार आहे हे आपल्याला माणहत आहे असे वाटत असे; 
पण आता पुनः नव्या अज्ञात णदशचेे णक्षणतज खुले होत आहे. कारण ‘कोण’ रा्य करणार आहे, जगावर 
अणधसत्ता कशी सांघणटत होणार आहे, हे माणहत नाही. ‘कोण’म्हणजे कोणते लोक अथवा कोण्या लोकाांचा 
गट, पणरणामतः कोणती वाांणशक जात, कोणती णवचारप्रणाली, कोणती पसा्ं याांची, मानकाांची, जोरदार 
हालचालींची पद्धणत, याची कल्पना नाही. 

 
 नजीकच्या भणवष्ट्य का,ात कोण्या कें िाकडे मानवी घटना खेचल्या जाणार आहेत, हे कोणालाही 
माहीत नाही. म्हणून जगाचे जीवन लज्जा्पदरीतीने हांगामी बनले आहे. आज जे जे सावसजणनक आणण 
खाजगीरी्या केले जाते–्वतःच्या आांतणरक सदसद णववके बुद्धीने केलेले देखील–ते ते हांगामी असते. ्याला 
अपवाद केव, णवणशष्ट णवज्ञानाचे णवणशष्ट णवभाग आहेत. आज जे जे घोणषत केले जाते, उचलून धरले जाते, 
प्रयोणगले आणण प्रशांसले जाते, ्यावर णवरॄास न ठेवणाराच माणसू शहाणा ठरेल. हे सग,े णजतक्या ्वरेने आले 
णततक्याच ्वरेने णनघून जाईल. शारीणरक खे,ाांच्या वडेापासून (वडेापासून, खुद्द खे,ापासून नव्हे) ते राजकीय 
प्रहसाचारापयंत, नवकलेपासून ते णचत्रणवणचत्र टुमदार जल्थानावरील सूयस्नानापयंत सगळ्याांची हीच गत. 
्यापैकी कशालाही ्वतःची अशी मु,े नाहीत. या सवस गोष्टी णनराळ्या अथाने णनव्व, नव ेशोध आहेत आणण ्या 
अथाने ्या चांचल लहरीसारख्या आहेत. जीवनाच्या भक्कम अांतः्तरावर आधारलेली ती णनर्थमणत नव्हे. ती 
खरीखुरी पे्ररणा प्रकवा गरज नव्हे. थोडक्यात जीवनाच्या ष्ष्टीने हे सवस णमर्थया आहे. आमच्यासमोर अशा एका 
जीवन पद्धतीतील पर्परणवरोध उभा आहे की, प्रामाणणकपणाची जोपासना करणारी पद्धती ही एक प्रकारची 
फसवणूकच ठरते. ्या अस्ट््त्वाला ्वतःची कृ्ये अपणरहायसपणे आवश्यक वाटतात, तेच अस्ट््त्व केव, स्य 
असते. ्याला आपल्या धोरणातील अट,पणा जाणवतो, असा एकही राजकारणी परुुष आज सापडणार नाही 
अशा पुरुषाच्या प्रवृत्ती णजतक्या अणधक आ्यांणतक, णततक्या ्या अणधक उच्छृांखल; णततकी णनयतीकडून 
्याला लाभणाऱ्या ्फूतीचे प्रमाणही कमीच. अट, कारणानी जे बनलेले असते, तेच तेवढे या भमूीवर बद्धमलू 
होते; तेच केव, मूलवासी (autichthonous) जीवन होय. बाकीचे सग,े म्हणजे जे जे ्वीकारणे, टाकून देणे, 
दुसऱ्या कशाच्या तरी ऐवजी घेणे आमच्या कुवतीत असते, ते ते सग,े केव, जीवनाला खोटे बनणवते. आजचे 
जीवन मध्यांतरीच्या कालखांडाचे, इणतहासणसद्ध रा्याच्या दोन सांघटनामधील-जे होते आणण जे होणार आहे 
्याांच्यामधील-पोक, अवकाशाचे फ, आहे. याच कारणा्ताव ते मूलतः हांगामी आहे. खरोखरीच कोण्या 
सां्थाांत कायस कराव ेहे पुरुषाांना माणहत नसते आणण कोण्या नमुन्याचे पुरुष पसांत करावते हे णस्त्रयाांना माहीत 
नसते. 
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 युरोपीय माणसू हा एकीकरणाचा कोणता तरी उपक्रम सुरू करण्याला उद युक्त झाल्याणशवाय जग ू
शकत नाही. ्याच्या अभावी ्याची अवनणत होते, तो णढला पडतो, ्याचा आ्मा बणधर होतो. याची सुरुवात 
झालेली आज आम्ही ्वतःच्या डोळ्याांनी पहात आहोत. आजपयंत जे समूह राष्ट्र म्हणून समजले गेले आहेत, 
्यानी एका शतकापूवी णव्ताराचा अ्युच्च प्रबदू गाठला होता. याहीपेक्षा ्याना णवकासाच्या वरच्या अव्थेकडे 
नेण्याखेरीज ्याांच्याबाबतीत अणधक काहीही करता येणे शक्य नाही. आता ती राष्ट्रे म्हणजे सगळ्या 
युरोपभोवती साचलेला केव, भतूकाल होत. हा भतूकाल युरोपला आपल्या भाराखाली दडपून टाकीत आहे; 
्याने ्याला बांणद्त केले आहे. पूवी केव्हाहीपेक्षा अणधक ्फूर्थतप्रद ्वातांत्र्य असून देखील आमच्या राष्ट्राच्या 
वातावरणात आम्ही रॄासोरॄास करू शकत नाही, हे आम्हाला जाणवते; कारण ती कोंडलेली हवा आहे. जे 
राष्ट्र पूवी सवांना मुक्तद्वार होते, ्याचेच रूपाांतर आता काहीतरी प्राांतीय, बांणद्त अशा जागेत सांकुणचत झाले 
आहे. 

 
 प्र्येकाला एका नव्या जीवन तत्त्वाची गरज भासत आहे. पण अशासारख्या सांकटाव्थेत सदैव घडते 
्याप्रमाणेच याबाबतीतही घडत आहे. ्या तत्त्वाने अवनतीकडे नेले, तेच तत्त्व कृणत्रमतीरीने फुगवनू पणरस्ट््थती 
सावरण्याचा काही लोक प्रय्न करीत आहेत. अणलकडच्या का,ातील ‘राष्ट्रवादी’ उिेकाांचा हाच अथस आहे. 
मी पुनः साांगतो, गोष्टी नेहमी याचरीतीने घडत आल्या आहेत. शवेटची ्योत सवात दीघसकालीन, शवेटचा 
णनःरॄास आतून अगदी खोलवरून येतो. भौगोणलक सरहद्दींचा ्या व,ेी लोप होतो, ्याव,ेी लष्ट्करी आणण 
आर्थथक सरहद्दींची वाढ होते.  

 
 परांतु हे सग,े राष्ट्रवाद म्हणजे एका बाजूने बांद असलेले र्तेच होत. ्यापैकी एखाद्याचे भणवष्ट्यात 
प्रके्षपण करण्याचा प्रय्न करा आणण काय होते ते पहा. ्या मागाने बाहेर जाण्याची वाट नाही. राष्ट्रवाद हा 
नेहमीच राष्ट्रे णनमाण करणाऱ्या त्वाच्या णवरुद्ध णदशनेे होणारा प्रय्न होय. राष्ट्रवादाची प्रवृणत्त दुसऱ्याना 
वग,ण्याची असते; पण राष्ट्रत्व सवाना सामावनू घेणारे असते. एकत्रीकरणाच्या का,ात राष्ट्रवादाला 
णनणरृत मूल्य आहे आणण तो उदात्त मानदांड आहे. पण युरोपमध्ये सवस गोष्टींचे एकत्रीकरण होऊन चुकले आहे 
आणण राष्ट्रवाद म्हणजे एक वडे, काहीतरी नव,े काहीतरी महान साहसकायस शोधून काढण्याच्या 
आवश्यकतेतून णनसटण्याची एक सबब, याणशवाय काहीही राणहले नाही. राष्ट्रवादाच्या प्राथणमक कायसपद्धणत 
आणण ्याने उच्चपदास चढणवलेल्या माणसाांचा नमुना ही राष्ट्रवाद हा ऐणतहाणसक णनर्थमतीच्या णवरुद्ध आहे हे 
णवपुल प्रमाणात दाखवनू देतात. 

 
 युरोप खांडातील लोकसमूहातून एक महान राष्ट्राची उभारणी करण्याचा णनधारच केव, ्याच्या 
रक्तवाणहन्यात नव ेजीवन ओतील. तो पनुः ्वतःवर णवरॄास ठेव ूलागेल आणण आपोआप तो आपल्या ्वतकडेच 
मागण्या करू लागेल आणण ्वतःला णश्त लावनू घेऊल. पण सामान्यपणे जाणवते, ्यापेक्षा पणरस्ट््थणत 
णकतीतरी अणधक णबकट आहे. वष े णनघून जात आहेत आणण धोका आहे तो हा की, युरोपीय मानव सध्या 
जीवनाच्या खालच्या पट्टीवर जगत आहे. ्याची ्याला सवय जडेल. दुसऱ्यावर तसेच ्वतःवरही रा्य 
करावयाचे नाही याला तो सरावले. असे झाले तर मात्र ्याच्या अांगचे खरे गुण आणण ्याची वरच्या दजाची 
कायसक्षमता हवते णवरून जातील. 
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 परांतु राष्ट्रणनर्थमतीच्या प्रणक्रयेत नेहमीच घडत आले आहे, ्याप्रमाणे युरोपच्या ऐक्याला स्ट््थणतवादी 
वगाचा णवरोध आहे. ्याांच्या बाबतीत याचा अथस णवनाश असा होतो. कारण युरोप णनणरृतपणे नीतीभ्रष्ट होण्याचा 
आणण ्याचे सवस ऐणतहाणसक सामर्थयस हरवनू बसण्याचा सवससामान्य धोका णनमाण झाला आहे, ्याच्या जोडीला 
दुसऱ्या अणधक प्र्यक्ष आणण अणधक णनकटच्या धोक्याची भर पडली आहे. रणशयामध्ये जेव्हा साम्यवादाचा 
णवजय झाला, तेव्हा ्या लाल लोंढ्यात सग,ी पणरृम बडूुन जाईल असे णक्येकाना वाटले. मी मात्र ्याांच्याशी 
सहमत नव्हतो. उलट ्याव,ेी मी असे णलणहले की, रणशयन साम्यवाद ही चीज अशी आहे की, ती 
युरोपीयाकडून आ्मसात होण्याजोगी नाही. युरोपीयाांचा नमुनाच असा आहे की ्याने आपल्या इणतहासात सारे 
प्रय्न आणण शक्ती युक्तीवादाच्या पारड्यात टाकली आहेत. का, णनघनू गेला आहे आणण मध्यांतरी भीणतग्र्त 
झालेल्याांची मनःशाांणत पनुः ्याना परत लाभली आहे. तीही अशाव,ेी की, पुनः ते ती सकारण गमावनूही 
बसतील. कारण णवजयी झालेला, भारावनू टाकणारा, साम्यवाद युरोपभर फैलावण्याचा का, खरोखरीच 
आला आहे. 

 
 मला णदसते ते हे असे आहे. पूवीप्रमाणे आताही रणशयन साम्यवादाची मतप्रमाणाली युरोपीयाांचे लक्ष 
वधूेन घेत नाही प्रकवा ्याांना आकर्थषत करीत नाही. ती ्याांच्यापढेु मोहक भणवष्ट्यका, उभा करीत नाही आणण 
तेही ्या कारणाांचा आरोप करण्याची खोड साम्यवादाच्या प्रचारकाना–हट्टी, बेपवा, व्तुस्ट््थतीला पारखे 
अशा प्रचारकाना–जडली आहे, ्या क्षिुक कारणाकरता नव्हे. णनव्व, नफ्यावर जगणाऱ्या आणण आपल्या 
मुलाबा,ाांसाठी मागे ्याचा वारसा ठेवणाऱ्या माणसाचे णदवस, साम्यवादावाचनूही आता भरले आहेत, हे 
पारृा्य भाांडवलदार चाांगले जाणनू आहेत. रणशयाच्या रॅद्धात्वापासून युरोप जो मुक्त राणहला आहे, तो यामु,े 
नव्हे; भीणतमु,े तर नव्हेच नव्हे. वीस वषापूवी सोरेलने प्रहसाचाराचे डावपेच ्या ्वचे्छ पायावर प्र्थाणपत 
केले, तो आज आम्हाला पूणस वडेेपणाचा वाटतो. भाांडवलदार वगस हा सोरेलला वाटला णततका भ्याड नाही 
आणण प्र्यक्ष व,े येताच कामगाराांपेक्षाही तो प्रहसाचाराकडे अणधक झुकतो. रणशयात बोल्शणेवकवादाचा णवजय 
झाला, याचे कारण रणशयामध्ये भाांडवलदार वगस नव्हता [माक्ससप्रणीत समाजावाद आणण बोल्शणेवकवाद या दोन वेगळ्या ऐणतहाणसक 

घटना असून ्याांच्यात एकही लघुत्तम साधारण नाही याची कायमची खात्री पटण्याला हे पुरेसे व्हावे.] हे सवांना माहीत आहे. फासीवाद ही 
मध्यमवगीय च,व, असून सगळ्या एकणत्रत मजूर च,व,ीपेक्षाही तो अणधक प्रहसाचारी असतो, हे ्याने 
दाखवनू णदले आहे. तेव्हा युरोपीय माणसाने ्वतःला साम्यवादात णभरकावनू देण्यापासून परावृत्त व्हाव ेअसे 
्यात काहीही नाही. पण ्याचे कारण खूपच साधे आहे. ते हे की, युरोणपयाांना साम्यवादी सांघटनेत मानवी 
सुखाची वृद्धी झाल्याचे प्र्ययास येत नाही. 

 
 आणण तरीही ये्या काही वषात बोल्शणेवकवादाणवषयीचा युरोपचा उ्साह वाढेल, हे मला अगदी शक्य 
णदसते, याचा मी पुनरुच्चार करतो. खास बोल्शणेवकवादाकरता म्हणून नव्हे, तर उलट ्याच्यात जे काय आहे 
्याला बाजूला सारून. अशी कल्पना करा की, सोणवएत सरकारने भगीरथ प्रय्नाांनी चालणवलेली ‘पांचवार्थषक 
योजना’ अपेके्षप्रमाणे सफल झाली आणण रणशयाची आर्थथक पणरस्ट््थती पूवसस्ट््थतीवर आली, इतकेच नव्हे, तर 
ती खूपच सुधारली. बोल्शणेवकवादाचा आशय काहीही असो, ्यात एक प्रचांड मानवी साहस णदग्दर्थशत होते. 
्यात माणसानी सुधारणेचे उणद्दष्ट णनधाराने कवटा,ले आहे आणण ्या रॅदे्धमु,े ्याच्या अांगी णभनलेल्या 
णश्तीने ते तांग अव्थेत जगत आहेत. मानवाच्या उ्साहाला प्रणतसाद न देणाऱ्या णनसगसशक्ती जर या प्रय्नाना 
अपयशी करणार नसतील, ्या शक्ती जर ्याला नुसते कायस करण्याला पूणस अवसर देतील, तर आरृयसकारक 
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्वरूपाचे हे प्रचांड साहस एका नव्या आणण दैणदप्यमान तारकापुांजाप्रमाणे युरोपीय णक्षणतज उज,ून टाकील. 
मध्यांतरी गेल्या काही वषाप्रमाणे युरोप जर आपल्या हीन वानस अस्ट््त्वाला णचकटून रहाणार असेल, य्नाांच्या 
अभावी तो कमकुवत होणार असेल, आणण नव्या जीवनाची कोणतीही योजना ्याच्यापाशी नसेल, तर अशा 
आरृयसकारक साहसाच्या सांसगसजन्य प्रभावाचा प्रणतकार करण्यास युरोप कसा बरे समथस होईल ? युरोपीयाना 
्या साहसकायाणवरुद्ध णततक्याच मोठ्या कायाचे णनशाण उभे करता येणार नसेल, तर ्या नव्या ‘काया’चे 
आवाहन तो णवचणलत न होता ऐकू शकेल, अशी अपेक्षा करणे ही समजूत णनव्व, चुकीची आहे. आपल्या 
अस्ट््त्वाला काहीतरी अथस प्राप्त करून देणाऱ्या कायासाठी उपयोगी पडाव े म्हणून युरोपीय मानव 
साम्यवादावरील आपले आके्षप णग,ून टाकील आणण ्यावरील गाढ रॅदे्धच्या योगाने नव्हे, तर णतने उद्यीणपत 
केलेल्या वतसणुकीच्या उ्कटतेने भारावनू गेल्याचे ्याला ्वतःला जाणव ूलागेल हे अशक्य नाही. 

 
 माझ्या मते ‘पांचवार्थषक योजने’च्या यशाला तोडीस तोड होऊ शकणारे एकच साहस आहे आणण ते 
म्हणजे युरोपचे एक महान राष्ट्रीय रा्य णनमाण करणे. अथसशास्त्रातील तज्ञ असा णनवा,ा देतात की, अशा 
कामी णवजय णम,ण्याचा फारच थोडा सांभव आहे. आपल्या प्रणत्पध्याच्या मागात येणाऱ्या महत्त्वाच्या 
अडचणीमु,े  थोडा सांभव आहे. आपल्या प्रणत्पध्याच्या मागात येणाऱ्या मह्वाच्या अडचणीमु,े सवस काही 
घडून येईल, अशी आशा जर साम्यवादणवरोधी शक्ती करीत असेल, तर खणचत ती अधोगतीला जाईल. णतचे 
अपयश प्र्यक्ष मानवाच्या सवसकष पराभवाच्या तोडीचे ठरेल. साम्यवाद ही एक अणतरेकी नीणतसांणहता आहे, 
आणण नीणत–सांणहता म्हणून तो यस्ट््कां णचतही उणा पडत नाही. या ्लाव वांशीयाांच्या सांणहतेला णवरोधी आणण 
जीवनाच्या एका नव्या कायसक्रमाला पे्ररणा देणारी नवी युरोपीय सांणहता तयार करणे अणधक उणचत आणण 
फलदायी होणार नाही काय? 

 
✶✶ 
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प्रकरण १५ वे 

प्रश्िाचे खरे स्वरूप 
 

 प्रश्न आहे तो हा : युरोप नीणतसांणहतेणवना रहात आहे. समुदाय-मानवाने जुनी नीणतसांणहता झुगारून 
णदली असून णतच्याऐवजी नवी ्वीकारली आहे असे नव्हे. तर ्याच्या जीवनपद्धतीच्या गाभाऱ्यात कोण्याही 
नीणतसांणहतेशी जु,वनू न घेता नेमके जीवन जगण्याची आकाांक्षाच तेवढी आहे. तरुण माणसाांना जेव्हा ‘नव्या 
नीती’ णवषयी बोलताना तुम्ही ऐकता, तेव्हा ्याांच्या एकाही शब्दावर णवरॄास ठेव ू नका. युरोप खांडाच्या 
कोण्याही एका कोपऱ्यात नीणतसांणहता अस्ट््त्वात असल्याच्या खुणा दशसणवणाऱ्या नव्या ‘समष्टीभावाने 
(Ethos) पे्रणरत झालेला एखादा गट अस्ट््त्वात आहे, हे मी एकजात नाकबलू करतो. जेव्हा लोक ‘नवनीती’ 
णवषयी बोलतात, तेव्हा ते केव, नवी अणनती आचरत असतात आणण णनणषद्ध व्तूना वाट मोक,ी करण्याचा 
मागस शोधीत असतात.[ एखाद्या णदवशी नवनीणतसांणहता म्हणून जी जन्माला येईल, ती जाणणारे साऱ्या जगात १०/२० पेक्षा जा्ती लोक 

असतील, असे मला वाटत नाही. याच कारणा्तव अशी माणसे आजच्या प्र्यक्ष का,ाचे कमीत कमी प्रणतणनधी ठरतात.] म्हणून आजच्या 
मानवाकडे नीणतसांणहता नाही असा आरोप करणे हा भाबडेपणा ठरेल. आजच्या मानवावर या आरोपाचा 
काहीही पणरणाम तर होणार नाहीच; उलट ्याला ती खुशामत वाटेल. अनीणतवाद ही आता सामान्य गोष्ट 
झाली असून सग,ेच तो आचरीत असल्याची बढाई मारत आहेत. 

 
 ्या समूहात भतूका,ाचे अवशषे–णि्ती, णचत वादी, जुने उदारमतवादी, यासारखे अवशषे–णटकून 
राणहल्याचे प्र्ययास येते, ्या सवांचा णवचार या णनबांधातल्याप्रमाणे बाजूला ठेवला, तर आजच्या प्र्यक्ष 
का,ाच्या सवस प्रणतणनधीमध्ये असा एकही गट आढ,णार नाही की, ्याची जीवनणवषयक प्रवृणत्त ्वतःला सग,े 
हक्क आहेत, पण जबाबदारी मात्र कोणतीही नाही, यावर रॅद्धा ठेवण्यापरुतीच मयाणदत नाही. तो प्रणतगामी 
प्रकवा क्राांणतवादी वषेात वावरतो याला महत्त्व नाही. सणक्रयतेने वा णनस्ट्ष्ट्क्रयतेने एखादा दुसरा पी, पडल्यानांतर 
सवस गोष्टीकडे दुलसक्ष कराव ेआणण तसे का याची यस्ट््कां णचतही पवा न करता ्वतःला अमयाद हक्क असावते असे 
वाटाव े अशी ्याची मनःस्ट््थणत णनणायकपणे होते. असा आ्मा धारण कारणारे िव्य कोणतेही असो, ्याची 
फलणनष्ट्पणत्त एकच असेल आणण कोण्याही प्र्यक्ष उदे्दशाशी जु,वनू न घेण्यासाठी एक सबब असेच ्याचे रूप 
राहील. तो प्रणतगामी प्रकवा उदारमतणवरोधी आहे असे जर णदसले, तर ते रा्याचा बचाव करण्याकणरता. अन्य 
सग,े दांडक एकाच मापाने मोजण्याचा आणण शजेाऱ्याशी, णवशषेतः तो शजेारी एखादी ठ,क व्यणक्त असेल तर, 
्याच्याशी आडदाांडपणे वागण्याचा हक्क प्राप्त होतो, हे ठामपणे साांगता याव ेयासाठीच असते. परांतु जेव्हा तो 
क्राांणतकारकाची भणूमका वठणवतो, तेव्हाही हेच घडते. शारीणरक रॅम करणाऱ्याणवषयीचा, रांजल्यागाांजलेल्या 
णवषयीचा आणण सामाणजक न्यायाणवषयीचा ्याचा वरकरणी उ्साह हा सौजन्य, स्यणनष्ठ आणण णवशषेतः रॅेष्ठ 
जनाणवषयी आदर प्रकवा पू्यभाव अशासारखी सारी बांधने सहज नाकारता यावीत यासाठी मुखवटा म्हणनू 
उपयोगी पडतो. मला अशी काही माणसे माहीत आहेत की, जे बदु्धीचा णतर्कार करण्याचा आणण णतची 
प्रशस्ट््त टा,ण्याचा हक्क प्राप्त करून घेण्याकणरताच केव, कोण्यातरी मजूर वा इतर सांघटनाांच्या अनुयायी 
वगात णशरली आहेत. हुकूमशाहीच्या इतर प्रकाराणवषयी म्हणाल, तर ते सामान्य पात,ीच्यावर जे जे णदसते, ते 
ते सवस पायद,ी तुडवनू समुदाय–मानवाची कशी खुशामत करतात हे आम्हाला फार चाांगले णदसून आले आहे. 
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 अशाप्रकारे प्र्येक जबाबदारी टा,ली जाते, याचे अांशतः ्पष्टीकरण सध्या युवक या ना्याने 
‘युवकाां’चे व्यासपीठ ्थापन करण्याच्या णनमहा्या्पद आणण णनमलाांछना्पद घटनेत सापडते. आजच्या 
का,ाचे यापेक्षा अणधक णविूप असे ष्श्य कदाणचत दुसरे सापडणार नाही. थटे्टने लोक ्वतःला तरुण म्हणवनू 
घेतात; कारण तारुण्याजव, जबाबदारीपेक्षा हक्कच अणधक असतात, असे ्याांच्या ऐणकवात असते. ्यामु,े 
जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे कायस ते ग्रीक पांचागाप्रमाणे कधीही अस्ट््त्वात न येणारी पक् वाव्था प्राप्त होईपयंत 
लाांबणीवर टाकू शकतात. युवक हा युवक या ना्याने मह्वाची काये करीत राहणे आणण ती परुी करणे 
यापासून मुक्त असतो, असे नेहमीच समजण्यात येते. तो नेहमीच उधारीवर जगत आला आहे. हा एक प्रकारचा 
खोटा हक्क असून तो अधसवट उपरोणधक, अधसवट पे्रमाचा असून जे तरुण राणहले नाहीत ्यानी आपल्यापेक्षा 
वयाने लहान असणाऱ्याांना प्रदान केलेला तो हक्क आहे, पण सध्या चणकत करणारी गोष्ट म्हणजे ही माणसे तो 
हक्क प्रभावी आहे असे धरून चालतात, आणण ते नेमके या कारणाकणरता की, ्याने पूवी काहीतरी कायस केले 
आहे अशा माणसाचे जे अन्य हक्क असतात, ्या सवावर ्वतःचा हक्क साांगता यावा यासाठी 

 
 हे अणवश् वासाहस भासले तरीही ‘तारुण्य’ हा धाकदपटशा दाखवनू लुबाडण्याचा एक चा,ा 
(chantage) झाला आहे. आम्ही खरोखरीच अशा का,ात वावरत आहोत की, जो पूरक प्रवृणत्त धारण करतो : 
प्रहसा आणण णवडांबन. यापैकी कोणतेही घेतले तरी उदे्दश मात्र नेहमी एकच असतो. तो म्हणजे कणनष्ठ प्रणतच्या 
माणसाला, झुांडीतल्या माणसाला, रॅेष्ठापुढे नमण्यापासून आपण मुक्त आहो असे वाटाव ेहा होय. 

 
 तेव्हा प्र्यक्ष सांकटाव्था ही एक ऱ्हासमान आणण एक उदयोन्मुख अशा दोन नीतीमधील, दोन 
सां्कृतीमधील, सांघषस आहे असे दशसवनू णतला प्रणतष्ठा प्राप्त करून देण्याने भागणार नाही. समुदाय-मानव हा 
केव, नीणतमते्तणवना आहे आणण नीणतमत्ता म्हणजे मूलतः कोणाला तरी शरण जाण्याची भावना सेवा आणण 
जबाबदारी याांची जाणीव होय. कदाणचत ‘केव,’ म्हणणे चुकीचे आहे. कारण हा प्रश्न नुसता नीणतमते्तणवना 
चालणाऱ्या प्राण्याांच्या नमुन्याचा नाही. छे:, ्याचे काम फार सोपे करता कामा नये. अणधक गाजावाजा 
केल्याणशवाय नीणतमत्ता टा,ता येत नाही. व्याकरणात देखील शब्दाांची उणीव भासणारी णननणैतकता 
(amorality) या नावाने सांबोधली जाणारी व्तु अस्ट््त्वात नाही. कोण्याही दांडकापुढे नमण्याला तुम्ही 
नाखुष असाल, तर तुम्हाला गरज असो वा नसो, सवसच नैणतकता अमान्य करणारा दांडक तुम्हाला प्करावा 
लागेल, आणण हे णत्रनैणतकच नव्हे, तर अनैणतक आहे. णननैणतकतेचे पोक, रुप राखून ठेवणारा नैणतकतेचा 
अभावच आहे. जीवनाच्या णननैणतकेवर रॅद्धा ठेवणे हे कसे बरे शक्य होते? णनःसांशय याचे कारण हे की, सग,ी 
आधुणनक सां्कृणत आणण सुधारणा ्याच रॅदे्धकडे झुकत आहेत. युरोप आपल्या आध्यास्ट््मक वतसनाची 
दुःखदायक फ,े भोगत आहे. ्याने आांध,ेपणाने जी सां्कृणत ्वीकारली आहे, ती भव्य आहे, पण णतला मु,े 
नाहीत. 

 
 या णनबांधात युरोपीय मानवाच्या एका णवणशष्ट नमुन्याचे णचत्र रेखाटले आहे. ्यात मुख्यतः तो ्या मू, 
सां्कृतीत जन्मला, णतच्या सांबांधीच्या ्याच्या वागणुकीचे णवश्लेषण केले आहे. असे करणे भागच होते. कारण 
हा मानव पूवीच्या सा्ं कृतीशी झगडणाऱ्या नव्या सा्ं कृतीचा प्रणतणनधी नाही; तर तो नकारा्मकच आहे. म्हणनू 
्याच्या मानस-णचत्रणाशी पुढील महान प्रश्नाची गित केल्याने आमचा हेतु सफल झाला नसता : आधुणनक 
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युरोपीय सा्ं कृतीला भोवणारे मूलगामी दोष कोणते? कारण अखेरीस सध्या प्रब, असलेल्या मानवजातीच्या 
प्रकाराचा उमग ्या दोषात आहे हे उघड आहे. 

 
 हा महान प्रश्न या णनबांधाच्या कके्षबाहेरच राणहला पाणहजे. ्याच्या णववचेनासाठी : मानवी अस्ट््त्वाचा 
णसद्धान्त णव्ताराने उलगडून साांगावा लागेल. हा णसद्धान्त या पानातून एखाद्या अांतःसूत्राप्रमाणे गोवला गेला 
आहे, व्यांजनेने सूणचत केला आहे, गुणगुणत साांणगतला आहे. कदाणचत थोड्याच अवणधत तो मोठ्याने ओरडून 
साांगावा लागेल. 

 
✶✶✶ 
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शब्दसूची 

 

अांकुणरत होणे; अांकुरणे pullulation  

अग्राह्य असणे–धरणे  invalidate  

अनाग्रहवादी non-conformist 

अपसामान्य abnormal 

अपक्षय hypertrophy 

अमीर, ख्यातनाम, णक्रयाशील noble, 

अमीरी, णक्रयाशीलता nobility 

अवमानवीय Infra-human 

असाधारण abnormal 

उच्चकुलीन patrician 

उपायातीत irremediable  

उलटा ओघ, ओहोटी refluence 

ऋणाग्र णकरण cathod ray 

एकाग्र, एका्म integral  

एकमेव युणक्तवाद unica ratio 

औपचाणरक, आकाणरक formal 

औपचाणरकता, आकाणरकता formalism  

कल्पना-प्रणक्रयण ideations  

कवाडेबांदी hermetism 

कायसपद्धती modus aperandus  

कालक्रमता chronism 

कालरणहत, कालणवसांगत achronic 
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प्रककतसव्य मीमाांसा, व्यवहारशास्त्र casuistry 

खुले पटाांगण pomerium 

णचद वादी idealist 

चैतन्ययुक् त, प्राणभतू, जीवनावश्यक, जोमदार vital  

छद मावरण camouflage 

जमाव, झुांड agglomeration  

जोम, चैतन्यशक्ती vitality 

ढोब, मानाने, ढोब,पणे  grasso mondo 

दुर्थवणहत वध lynch 

देवणवज्ञान thelogy 

िष्टेपणाचा apocalyptic 

धोपटमागी routineers 

नकारा्मक इच्छा noluntas 

णनरपेक्ष आदेश categorical imperative 

णननणैतकता amorality 

परमाणधकार prerogative 

पणरपूती, पणरपूणसता, समृद्धी plentitude 

पुनःसांघटन, सुसूत्रीकरण rationalisation 

पुराणभलेख archives 

प्रणतक्राांती, अांतगसत क्राांती involution  

प्रथम युणक्तवाद prima ratio 

बहुभाषी dragoman 

भणवष्ट्यवादी, भणवष्ट्यलक्षी futurist 
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भाबडा, धोपटमागी, अकृणत्रम ingenuous 

भतूलक्षी retrospective 

ममस्थान vitals 

णमर्थयकथा, थोताांड myth 

मु,े उपटलेली deracines 

मूलणनवासी autoehthonous 

रा्यवाद statism 

लक्षणाथस, भावाथस connotation 

लाडावलेले मूल fils de famille 

वनदेवता hamdryard 

णवनाशवादी, शून्यवादी nihilist 

णवरॄज्ञ encyclopedic 

णवशषेतावाद specialism 

णवशषेज्ञ specialist 

णवशषेज्ञता specialization  

णवशषेीकृत specialized 

णवणहतक prescription 

शवेटचा युणक्तवाद ultima  ratio 

सांगीताची लकेर romanzas 

सरदार, ख्यातनाम, णक्रयाशील, अमीर noble 

सरदारशाही, णक्रयाशीलता, अमीरशाही nobility  

सवसतुच्छतावादी cynic 

सवसव्यापकता ubiquity  
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साांक,ण precipitate 

साज trappings  

सामाणजक भावणनष्ठा ethos 

सामान्यजन, ग्राम्य, अणशष्ट vulgar 

सामान्यत्व, ग्राम्यता vulgarity  

स्ट््थणतवादी conservative 

्वगीय paradisiacal  

 


