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वनिेदन 
 
 समाजशास्त्रीय विचाराांतील प्रमुख प्रिाह हा रेमांड ऑर ां या फ्रान्समधील विचारिांताच्या ग्रांथाचा श्री. 
हेमकाांत िेंकटेश बलकुां दी याांनी केलेला मराठी अनुिाद िाचकाांच्या हाती देताना मला मनस्िी आनांद होत 
आहे. 
  
 परभाषेतील अवभजात | मौवलक पुस्तकाांचा अनुिाद करून तो मराठी िाचकाांना उपलब्ध करून 
देणे हे महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळाच्या उविष्ाांपैकी एक उविष् आहे ि या उविष्ाला 
अनुसरून या पुस्तकाचा हा अनुिाद आम्ही प्रवसद्ध करीत आहोत. अलीकडच्या काळात माणसाचे जीिन 
इतके समस्याग्रस्त झालेले आहे की, माणसाचे जीिन समजून घेण्यासाठी ज्या पवरस्स्थतीत त्याची 
जडणघडण झालेली आहे ती पवरस्स्थतीदेखील समजून घेणे आिश्यक ठरले आहे. या दृष्ीनेही या ग्रांथाची 
उपयुक्तता आहे असे मला िाटते. 
 
 रा. रां. बोराडे 
 अध्यक्ष, 
 महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ 
 
हदनाकं : २७ जून २००१ 
  



 
           

प्रस्तािना 
 
 सववसाधारिपिे समाजशास्त्रीय हलखािासाठी हलहहलेली कोितीही ऐहतहाहसक स्वरूपाची 
प्रस्तावना काही तत्त्वज्ञानात्मक वा संशोधनपद्धतीहवषयक प्रश्न उपस्स्थत करते. खरोखर, मग ते राष्ट्र असो 
वा शास्त्र असो, ती व्याख्या केल्याहशवाय, त्याच्या मयादा ठरहवल्याहशवाय, त्या ऐहतहाहसक पूिाकृतीच्या 
इहतहासाचे अध्ययन करता येत नाही. जोवर, फ्रान्स म्हिजे काय हे ठरहवले जात नाही तोवर फ्रान्सच्या 
भतूकाळाचा आढावा घेता येत नाही. आहि या बाबतींत प्रश्न सोपा होतो असे वाटल्यास, तर त्या वाक्यात 
“फ्रान्स” या संकल्पनेच्या जागी “युरोप” वा “पाहिमात्य देश” या संकल्पना ठेवनू बघा आहि तुमच्या 
चटकन् लक्षात येईल की ऐहतहाहसक हवषयाची व्याख्या सहजासहजी हमळत नाही. 
 
 समाजशास्त्राचा इहतहास हलहहण्यासाठी, ज्याला उदे्दशून समाजशास्त्र हे संबोधन वापरावयाचे आहे, 
त्याच्या व्याख्येकडे आपि पोचले पाहहजे. आता गहितशास्त्र, पदाथवहवज्ञानशास्त्र, यासारख्या भौहतक 
शास्त्राचं्या बाबतीत, अशी व्याख्या करिे, तुलनेने, सोपे पडते; त्याचं्या बाबतींत, हसद्ध झालेल्या हवधानाचं्या 
संग्रहाच्या स्वरूपातं हवज्ञान आपल्यापुढे माडंण्यात येते आहि जर तशी इच्छा असेल, तर आज जसे 
आपल्याला सत्य हदसते, त्या सत्याचा क्रमाक्रमाने लागलेला शोध अशा स्वरूपातं इहतहासाची माडंिी 
करता येिे शक्य आहे. असे केल्यास, सद्यःस्स्थतींत मान्य असलेल्या सत्याचंा शोध याहशवाय इहतहास दुसरे 
काहीही नाही. परंतु, जर आपि ही पद्धत समाजशास्त्रातं वापरली, तर हतचे पहरिाम हवपरीत ठरतील 
कारि मग प्रत्येक समाजशास्त्रज्ञ समाजशास्त्राचा हनराळा इहतहास हलहील आहि असा प्रत्येक इहतहास 
सोईस्कर सद्यःस्स्थतीकडे व प्रचहलत सत्याकंडे म्हिजे त्या समाजशास्त्रज्ञाला मान्य असलेल्या सत्याकंडे 
घेऊन जाईल. 
 
 ज्याला अद्ययावत् समाजशास्त्र म्हिता येईल अशा सप्रमाि हसद्ध झालेल्या सत्याचंा एखादा संग्रह 
ऑर  ंम्हितात, ते सादर करू शकत नाहीत. काटेकोरपिे सागंायचे तर, फ्रें च हवद्यापीठाचं्या प्रकाशनातून -
“समाजशास्त्राच्या प्रबंधा” तून-फ्रान्समधील समाजशास्त्राच्या वतवमान स्स्थतीचे हचत्र पाहावयास हमळते. 
परंतु, अमेहरकेमधे, हा प्रबंध या हवषयावरील सवोत्कृष्ट लेखन मानले जात नाही; तेथे समाजशास्त्राची एक 
जास्त संकल्पनात्मक, एक जास्त हवश्लेषिात्मक कल्पना प्रचहलत आहे, आहि ज्या सोस्व्हएट रहशयामधे 
समाजशास्त्रीय सत्याची याहून जास्त स्पष्ट कल्पना अहधक पसंत केली जाते, तेथे तर या प्रबंधाला तेवढेहह 
प्रामाण्य हदले जात नाही. 
 
 ही अडचि टाळण्यासाठी, ज्याला समाज समाजशास्त्र असे नाव देतो, त्यालाच समाजशास्त्र मानिे 
जास्त चागंले. जर ती आवडत असेल तर हतला सन्मानाची समजा वा आवडत नसेल तर हतला अपकीती 
माना, पि समाजशास्त्रज्ञ अशी पदवी धारि करिाऱयानंा समाजशास्त्रज्ञ मानता येईल. संपूिव जगामधे 
समाजशास्त्र या कल्पनेचा अथव काय होतो ते कळण्यासाठी, शकेडो लोक उपस्स्थत राहिाऱया 
समाजशास्त्राच्या दर चार वषांनी भरिाऱया आतंरराष्ट्रीय संमेलनाचा उल्लेख मला करावा लागेल. या 
संमेलनाला हजर राहिारे स्वतःला समाजशास्त्रज्ञ म्हिहवतात आहि आज समाजशास्त्र काय आहे आहि ते 
कसे असाव ेयाची कल्पना देिाऱया काही समाजशास्त्रीय प्रश्नाचंी ते चचा करतात. 
 
 अलीकडील अशा आंतरराष्ट्रीय संमेलनाच्या कायवक्रमातूंन, स्वतःच्या अस्स्तत्वाची जािीव झालेले 
व परस्पराचं्या हवरोधाचीहह जािीव झालेले दोन वैहशष्ट्यपूिव पंथ हनघाले आहेत. एका बाजूला अमेहरकन 



 
           

पंथ व दुसऱया बाजूला सोस्व्हएट वा माक्सववादी पंथ अशा समाजशास्त्रज्ञामंध्ये दोन मंडळी (Schools) 
आहेत. (हनःसंशयपिे या दोन्ही पंथाचं्या मध्यभागी पोहलश वा फ्रें च असेहह पंथ होते आहि मूळच्या दोन 
प्रभावी पंथाचंी ननदा करण्याकडे या नव्या पंथाचंा कल होता. या बाबतींत, ज्या समाजाचे प्रहतहनहधत्व ते 
समाजशास्त्रज्ञ करीत होते, त्या समाजाचं्या हवचाराचंी अचूक प्रहतमा ते दाखवीत होते.) समाजशास्त्राच्या या 
दोन प्रमुख पंथापंकैी प्रत्येकाची वैहशष्ट्ये मी थोडक्यात स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करेन. 
 
 माक्सववादी समाजशास्त्र हे मूलतः आधुहनक समाज आहि सामाहजक प्रकाराचंी उत्क्रातंी याचंा 
एकहत्रत हवचार करिारे हववचेन आहे. म स्कोमधील आमच्या सहकाऱयाचं्या मते, समाजशास्त्रीय हचहकत्सेचे 
प्राथहमक उहद्दष्ट म्हिजे ऐहतहाहसक उत्क्रातंीच्या मूलभतू हनयमाचंा शोध हे होय. ऐहतहाहसक उत्क्रातंीच्या 
या हनयमानंा, स्स्थहतशील व गहतशील असे दोन प्रमुख पैलू असतात. जास्त नेमकेपिाने सागंायचे तर, 
उत्पादन-शक्ती व उत्पादन-संबंध यानंी ठरवनू हदल्याप्रमािे सोस्व्हएट समाजशास्त्रज्ञ मानव-समाजाच्या 
मूलभतू संरचना ठरहवतात. नंतर, ते प्रमुख सामाहजक प्रकाराचंी व्याख्या करतात व एका सामाहजक 
प्रकाराकडून दुसऱयाकडे होिाऱया उत्क्रातंीचा शोध घेतात. माक्सवने त्याच्या अथवशास्त्राची समीक्षा या 
गं्रथाच्या प्रस्तावनेत हेच सामाहजक प्रकार शोधून काढले होते. ते असे : गुलामहगरीवर आधाहरत प्राचीन 
अथवव्यवस्था, भ-ूदास्यावर आधाहरत मध्ययुगीन अथवव्यवस्था, वतेनदारीवर आधाहरत भाडंवलदारी 
अथवव्यवस्था आहि शवेटी, जी मानवाने मानवाच्या, आहि एका वगाने दुसऱया वगाच्या, शोषिाचा अंत 
करिारी समाजवादी अथवव्यवस्था. 
 
 माक्सवच्या सामाहजक प्रकारापैकी फक्त एकच आजच्या सोस्व्हएट साहहत्यातूंन जवळजवळ नाहीसा 
झाला आहे. तो म्हिजे ज्याला माक्सव “उत्पादनाची आहशयाई पद्धती” म्हित होता हा होय. ज्याच्यामुळे 
माक्सववादी आहि माक्सवहवरोधी अशा दोन प्रकारचा प्रचंड साहहत्य-संभार उत्पन्न झाला तोच हा सामाहजक 
प्रकार होय. माक्सवने केलेल्या व्याख्येप्रमािे, उत्पादनाच्या संघटनेमधे राज्यसते्तच्या प्रभावी आहि एकाकी 
भहूमकेवर उत्पादनाची आहशयाई पद्धती अवलंबनू होती. या राज्यसते्तच्या भहूमकेचा हतचा परीने नद्याचें 
हनयतं्रि व त्याचें जल-नसचनाचे कायव याचं्याशी संबंध होता. समाजातंगवत वगवलढा हे उत्पादनाच्या 
आहशयाई पद्धतीचे वैहशष्ट्य नव्हते; परंतु शाहसताचंा हवराट समुदाय आहि अल्पसंख्या शासक वा अफाट 
शासकीय नोकरशाहीमधे संघहटत झालेले प्रशासक याचं्यातील साधा हवरोध होता. 
 
 माक्सववादी समाजशास्त्र, ऑग्युस्त कोंतला अहभपे्रत असलेल्या अथाने, संश्लेषिात्मक असते; 
प्रत्येक समाजाच्या सकलत्वाचे त्याला आकलन होते. समाजाच्या एकेका पैलूला वाहहलेल्या हवहशष्ट 
सामाहजक शास्त्रापेंक्षा हनराळ्या तऱहेने, समाजाचे एका सवव-समावशेक संकल्पना-हचत्र हे त्या 
समाजशास्त्राचे वैहशष्ट्य असते. समाजाच्या एखाद्या पलूैऐवजी त्याच्या पूिवत्वातून समाजाचा बोध करून 
घेण्याचा ते प्रयत्न करते. 
 
 हे सशं्लेषिात्मक समाजशास्त्र त्याचवळेी एक ऐहतहाहसक समाजशास्त्रहह असते. एखाद्या हवहशष्ट 
क्षिी, जी एखाद्या आधुहनक समाजाची संरचना असते, हतच्या साहाय्याने त्या समाजाचे हवश्लेषि 
करण्यातच त्या समाजशास्त्राला समाधान वाटत नाही. मानवजातीच्या भहवतव्याचा संदभव ध्यानातं घेऊन, ते 
आधुहनक समाजाचें हवश्लेषि व हववचेन करते. त्याच्या अंतरंगामधे इहतहासाच्या तत्त्वज्ञानाचा अंतभाव 
झालेला असतो. 
 



 
           

 संश्लेषिात्मक व ऐहतहाहसक असलेले माक्सववादी समाजशास्त्र हनयतीवादीहह असते; संघटनेच्या 
एका हवहशष्ट आर्थथक व सामाहजक पद्धतीच्या आगमनाचे एक अपहरहायव घटना म्हिून ते भहवष्ट्य वतवहवते. ते 
प्रगहतशील असून हनयतीवादीहह आहे कारि गतकालीन वा हवद्यमान समाजव्यवस्थाचं्या तुलनेने, आगामी 
समाजव्यवस्था श्रेष्ठ असिार असे ते गृहीत धरते. 
 
 जे माक्सवपासून हनघाल्याचा दावा करते आहि जे त्याच्या मूलभतू कल्पनापंैकी पुष्ट्कळशा कल्पना 
थोड्याशा सुलभ केलेल्या स्वरूपातं राखून ठेवते त्या समाजशास्त्रामधे, आपि सोस्व्हएट समाज वा 
सोस्व्हएट रहशयाच्या बाहेरचा समाज यापंैकी ज्याचा हवचार करतो, त्यावर अवलंबून असिाऱया दोन 
प्रकारच्या परस्परहवरोधी सूचनाचंा समावशे होतो. 
 
 एकोहिसाव्या शतकातंील माक्सववादी समाजशास्त्र क्राहंतकारी होते. माझ्या दृष्टीने या हवधानाचा 
अथव असा आहे की त्याने भाडंवलशाहीतील राज्यव्यवस्थेच्या नाश करिाऱया क्रातंीचे भाकीत केले आहि 
त्या क्रातंीचे एक चागंली घटना म्हिून स्वगतहह केले. परंतु, आज सोस्व्हएट समाजशास्त्र क्रातंीला एक 
भहवष्ट्यकाळात होिारी घटना न मानता भतूकाळात घडून गेलेली घटना मानते. १९१७ च्या क्रातंीचा वार्थषक 
उत्सव साजरा होतो; (१९६५ मधे) क्रातंी अठे्ठचाळीस वषांची झाली. इहतहासाच्या वाटचालीमधे हनिायक 
बदल घडून आला आहे. म्हिून, जे समाजशास्त्र, एकोहिसाव्या शतकात क्राहंतकारी होते, तेच आज, 
हनदान सोस्व्हएट समाजाबाबत तरी, स्स्थतीशील भहूमका स्वीकारते. क्राहंतकारी पे्ररिेतून जन्माला आलेले 
समाजशास्त्र एक अशी हवचारप्रिाली झाली आहे की जी हवद्यमान सोस्व्हएट समाजाचे समथवन करते. 
 
 परंतु, त्याचवळेी, सोस्व्हएट समाजाच्या कके्षबाहेर असलेल्या समाजाचं्या बाबतीत क्रातंी आवश्यक 
आहे या भहूमकेला सोस्व्हएट समाजशास्त्र हचकटून राहहले आहे. जी १९१७ साली सोस्व्हएट समाजामधे 
घडून आली, तशी क्रातंी समाजाचं्या इतर प्रकारामंधे अजून घडावयाची आहे असे ते समाजशास्त्र सूहचत 
करते. 
 
 या हिधा मनोवृत्तीतून सोस्व्हएट युहनयनच्या समाजशास्त्रीय साहहत्यामधे एक प्रकारचा हवहचत्रपिा 
उत्पन्न होतो. सोस्व्हएट समाजशास्त्रज्ञानंा त्याचं्या स्वतःच्या समाजाची हजतकी जास्त चागंली ओळख होते, 
हततकी ते त्याची जास्त स्तुती करतात; इतर समाजाचंी त्यानंा हजतकी कमी ओळख असते, हततकी जास्त 
टीका ते त्या समाजावंर करतात. 
 
 खरोखर, अगदी अलीकडच्या काळापयंत, सोस्व्हएट समाजशास्त्रज्ञानंा सोस्व्हएट संघराज्याच्या 
बाहेर पडता येत नव्हते. परंतु त्याचं्या हसद्धातंामुळे, सोस्व्हएट समाजाच्या बाहेर असलेल्या समाजाशी 
आपि पहरहचत आहोत असे त्यानंा वाटू लागले, म्हिून त्यानंी इतर समाजाचंा ऱहास होत असल्याचा उघड 
आरोप केला आहि ते समाज अधोगतीला जातील असे त्यानंी भहवष्ट्य वतवहवले. मध्यंतरीच्या काळात, त्यानंी 
फक्त सोस्व्हएट समाजाच्या अध्ययनाला स्वतःला वाहून घेतल्याने ते खरोखर गोंधळलेले होते कारि 
क्रातंीनंतर अस्स्तत्वात येिारा समाज कसा असू शकतो आहि इहतहासाच्या हनयमाप्रमािे, हनदान ढोबळ 
रूपरेषेच्या स्वरूपातं तरी, तो कसा असायला पाहहजे या दोन्ही गोष्टी त्यानंा अगोदरच माहीत होत्या. 
 
 या सवव हववचेनाचा महतताथव एवढाच आहे की क्रातंीनंतरच्या समाजामधे पूवीची क्राहंतकारी 
हवचारप्रिाली सरकार-मान्य झाली आहे; ती राज्यसते्तच्या सत्याची अहभव्यक्ती झाली आहे. त्यामुळे हे 



 
           

पहरवतवन सोस्व्हएट समाजशास्त्रज्ञानंा स्वतःच्या महत्त्वाची ती जािीव करून देण्यात स्पष्टपिे सहाय्यक 
ठरते की हजचा पािात्य समाजातील समाजशास्त्रज्ञातं अभाव आढळतो. परंतु हततक्याच स्पष्टपिे, 
समाजाच्या अहधकृत दुभाषाचे स्थान सत्य शोधण्यामधे काही बंधने पाळावयास लावते. 
 
 सववसाधारिपिे, अमेहरकन समाजशास्त्र याच्या नेमकी उलटी वैहशष्ट्ये दाखहवते. अमेहरकन 
समाजशास्त्रज्ञ कधीहह इहतहासाच्या हनयमाबद्दल बोलत नाहीत कारि प्रथमतः त्यानंा हे हनयम माहीत 
नसतात आहि दुसरे कारि म्हिजे अशा हनयमाच्या अस्स्तत्वावर त्याचंा हवश्वास नसतो. ते बुहद्धमान 
असल्याने त्यानंा असे हनयम कोित्याहह प्रकारच्या खात्रीलायक पद्धतीने प्रस्थाहपत झालेले नाहीत असे 
म्हििे जास्त आवडेल. परंतु जर त्यानंी त्याचें खरे हवचार व्यक्त केले तर बहुधा ते असे म्हितील की ज्यानंा 
सोस्व्हएट लोक इहतहासाचे हनयम मानतात, त्यानंा शास्त्रीय आधार नाही. युगायुगातूंन पुनःपुन्हा उद् भविारे 
आकृतीबधं वा वतवमानाच्या आधारे भहवष्ट्यकाळाचे अचकू भाकीत करण्यासाठी वाव देिारी पुरेशी स्पष्ट 
उत्क्रातंीवादी मनोवृत्ती या दोन्हींपकैी एकातूनहह असे हनयम शोधून काढिे योग्य ठरिार नाही. 
 
 अमेहरकन समाजशास्त्र मूलतः हवश्लेषिात्मक व अनुभवजन्य आहे; ज्याच्याशी आपि पहरहचत 
आहोत, त्या समाजातील व्यक्तींच्या जीवनपद्धतीचे परीक्षि करिे हे त्याचे उहद्दष्ट असते. वगातील 
हवद्यार्थ्याचे, हवद्यापीठातंील वा त्याबाहेरील प्राध्यापकाचें, कारखान्यातंील मजुराचें, हनवडिुकीच्या हदवशी 
मतदाराचें आहि इतराचेंहह हवचार व प्रहतहक्रया याचें हनहित ज्ञान हमळहविे हे त्या जोमदार संशोधनाचे 
उहद्दष्ट असते. जे वगेवगेळ्या सामाहजक गटाचं्या सभासदाचं्या वतवनाला वळि लावते ती उहद्दष्ट,े मनस्स्थती 
आहि हेतू व व्यक्तींचे वतवन याचं्या साहाय्याने संस्था व संरचना याचें स्पष्टीकरि करिे अमेहरकन 
समाजशास्त्राला जास्त आवडते. 
 
 हे अनुभवजन्य वा हवश्लेषिात्मक समाजशास्त्र राज्यसते्तची हवचारप्रिाली नाही नकवा अमेहरकन 
समाजाचा जािीवपूववक केलेला स्तुती-पाठहह नाही. वस्तुतः जो अमेहरकन मतप्रिालीमधे उदारमतवादी 
पंथ म्हिून ओळखला जातो, त्यातील व्यक्ती बहुधा हे कायव करतात. अमेहरकेतील उदारमतवादी व्यक्तीने 
हरपस्ललकन पक्षाऐवजी डेम क्रहटक पक्षाला मतदान करण्याचा संभव स्थूलमानाने जास्त असतो. 
हरपस्ललकन पक्षामधेहह उदारमतवादी लोक आहेतच. अमेहरकेतील बहुतेक राजकीय प्रश्नावर, युरोपातील 
समाजवाद्यानंी पुरस्कार केलेल्या उपायानंा ते अनुकूल असतात. उदाहरिाथव, विवभेदाच्या आनुवहंशक 
सातत्याऐवजी, त्यानंा जास्तीत जास्त सामाहजक गहतशीलता पसंत असते. 
 
 अमेहरकन समाजशास्त्रज्ञाचंी आपल्या समाजाबद्दल जेवढी प्रहतकूल भावना असते हतच्या तुलनेने 
त्यानंा सहानुभहूत जास्त वाटते. परंतु एका समाजाच्या स्वरूपातं तो पसंत असिे आहि त्याच्या हववहक्षत 
भागावर टीका करिे असे स्वरूप ती सहानुभहूत धारि करते. ज्याला युरोपमधे “सुधारिावाद” म्हितात 
त्याचीहह अशीच व्याख्या करता येते. 
 
 सोस्व्हएट समाजशास्त्रज्ञ स्वतः आपल्या समाजाच्या वतवमान स्स्थतीला हचकटून राहतात आहि इतर 
समाजाचं्या बाबतीत ते क्राहंतकारक असतात. अमेहरकन समाजशास्त्रज्ञाचंा संपूिव जगाच्या बाबतीत 
सुधारिावादी भहूमकेकडे कल असतो. ते आपल्या समाजाबाबत नेमके जास्त सुधारिावादी असतात कारि 
त्याचंा प्रथमतः त्याचं्या समाजाशी संबंध येतो. परंतु त्याचंी पद्धती आहि दृष्टीकोन यानंा दुसऱया समाजात 
नेल्यास, ते आपल्याला बहुधा तेथेहह अशाच सुधारिावादी भहूमकेकडे घेऊन जातात. अध्ययनाच्या 



 
           

हवश्लेषिात्मक वा अनुभव-जन्य पद्धतीला जात्याच क्राहंतकारी मनोवृत्ती वज्यव नसते; ज्याचें हनव्वळ 
सुधारिानंी हनवारि करता येिे शक्य नसते अशा अडथळ्यानंा काही बाबतींत, या पद्धतीला तोंड द्याव े
लागते. परंतु बहुतेक बाबतीत, अमेहरकन समाजशास्त्रीय पद्धती व मनोवृत्ती याचंा उपयोग आपल्याला 
सुधारिावादी भहूमकेकडे घेऊन जाईल. जर तुम्ही सामाहजक संघटनाचें तपशीलवार अध्ययन केले, तर 
तुम्हाला प्रत्येक हठकािी सुधारण्याजोगे काहीतरी आढळेल. क्रातंी घडहवण्याचा-म्हिजेच संपूिव 
उलथापालथीचा-प्रयत्न करण्यासाठी, तुमचा दृहष्टकोन व्यापक असला पाहहजे, तुम्ही एक सशं्लेषिात्मक 
पद्धती वापरली पाहहजे, एखाद्या समाजाच्या सत्वाची व्याख्या केली पाहहजे आहि मग ते सत्व तुम्ही 
हझडकारले पाहहजे. 
 
 ज्या दोन पंथाचें इतक्या थोडक्यात विवन केले आहे, त्याचं्यामधे समाजशास्त्राच्या नावाखाली 
जगात जे काय केले जाते, त्या सवाचा समावशे होत नाही. परंतु, सवात जास्त वैहशष्ट्यपूिव असलेल्या या 
दोन पंथाचें दोन धु्रव बनतात आहि आज ज्याला समाजशास्त्र असे नाव हदले जाते ते या दोन धु्रवामंधे 
हेलकाव ेखाते. सवव राष्ट्रीय पंथामंधे या दोन मागांचा थोड्याफार फरकाने समावशे होतो, ज्यापकैी एक 
आधुहनक समाजाचे अनुभव-जन्य व हवश्लेषिात्मक अध्ययन करिारा मागव आहे तर दुसरा जागहतक 
इहतहासाचा संदभव ध्यानात घेऊन आधुहनक समाजाचें सशं्लेषिात्मक हवश्लेषि करिारा आहे. समाजशास्त्र 
मग ते हवश्लेषिात्मक वा सशं्लेषिात्मक असो नकवा भतूकाल वा वतवमानकाल याचं्याशी संबहंधत असो, ज्या 
समाजाचा ते हवचार करते त्याच्याशी ते समाजशास्त्र बाधंलेले असते. हकतीहह शास्त्रीय स्वरूपाचे उहद्दष्ट 
असले, तरी एखाद्या समाजाच्या अध्ययनामधे त्या समाजाची गर्थभत पसतंी वा टीका यापकैी एकीचाहह 
समावशे नसिे हे अशक्य आहे. 
 
 मी विवन केलेल्या या दोन पंथातील समाजशास्त्राची सामाहजक भहूमका अगदी स्पष्ट आहे. 
सोस्व्हएट समाजशास्त्राची भहूमका स्स्थहतहप्रय पि क्राहंतकारक अशी हिहवध स्वरूपाची आहे; तर अमेहरकन 
समाजशास्त्राची भहूमका स्स्थतीहप्रय पि सुधारिावादी आहे. परंतु दोन्ही भहूमकेत, हे पंथ त्याचं्या क्रातंीला 
आगामी घटना न मानता गतकालीन घटना मानतात. 
 
 जे सोस्व्हएट वा अमेहरकन नाही त्या समाजशास्त्रामधे, त्याचं्या समाजातील क्रातंीला नेमके 
भतूकाल वा भहवष्ट्यकाल यापैकी कोठे स्थान द्याव ेया अडचिीतून कदाहचत् बहुतेक अहनहितता उत्पन्न 
होते. जेव्हा आपल्याला हे माहीत असते की एकतर क्रातंी पुढे होिार आहे वा मागे होऊन गेलेली आहे तेव्हा 
आपल्याला एक स्पष्ट ऐहतहाहसक दृहष्टकोन हमळतो. युरोपातील समाजशास्त्रावंर जेवढा अमेहरकेतील 
समाजशास्त्राचा प्रभाव जािवतो, तेवढ्या प्रमािात ते क्रातंीच्या कल्पनेचा नाश करताना आढळतात. 
पािात्त्य समाजाप्रमािेच त्यातंील समाजशासे्त्र अमेहरकेच्या आदशाच्या हनकट पोचत आहेत. जमवन 
समाजशास्त्र अमेहरकेतील हवश्लेषिात्मक व अनुभव-जन्य समाजशास्त्राशंी उत्तरोत्तर जास्त साम्य दशवहवते. 
फ्रें च समाजशास्त्रसुद्धा अमेहरकेच्या आदशाच्या सहन्नध पोचत आहे आहि या जवहळकेमुळे जमवनीसारखेच 
मानहसक आघात फ्रान्सलाहह जािवतात. जसजसे तरुि समाजशास्त्रज्ञ संशोधन करू लागतात तसतसे ते 
हळुहळु क्रातंीकारी हवचारप्रिालीचा त्याग करतात असे हनदशवनास आले आहे. ते वामपंथीच राहतात; 
परंतु, जेव्हा, एखादा सामाहजक संस्थाचंा प्रत्यक्ष तपशीलवार अभ्यास सुरू करतो, तेव्हा तो तपशीलाची 
हचहकत्सा करतो; पि त्याचं्या संपूिव हनमूवलनाचा त्याला हवसर पडतो. 
 
 हे दोन पंथ व त्याचं्यामधे असिारे सवव पंथ याचं्यामधे हकतीहह हवहवधता असो, पि त्या सवांचे 



 
           

हमळून एक असे संकलन तयार होते की ज्याला समाजशास्त्र म्हिता येते. खरोखर, समान प्रश्नाचंा अभ्यास 
करताना हे दोन्ही पंथ हळुहळु जवळ येऊ लागतात. दोन्ही पंथात, आधुहनक समाजातील 
हभन्नत्वकारकतेचे, सामाहजक स्तरीकरि, वगवलढा व सामाहजक गहतशीलता, अशा नावाने, वगेवगेळ्या 
पैलूमधून अध्ययन केले जाते. 
 
 यापेक्षाहह साधारिपिे या दोन्ही पंथाचें मत असे आहे की आधुहनक समाजाचें मूलभतू वैहशष्ट्य 
म्हिजे त्या समाजामंधे घडून येिारे जलद बदल हे होय. कदाहचत्, आधुहनक समाज हे इहतहासांतील 
पहहले असे समाज आहेत की ज्याचं्यामधे फक्त बदल घडून येतो असे नाही, तर बदल हाच आपला 
स्थायीभाव असल्याची त्यानंा जािीव असते. सुस्थाहपत आहि अपहरवतवनशील समाजव्यवस्था ही 
गतकाळातंील बहुतेक समाजाचं्या आदशाची प्रहतमा होती, तर सामाहजक संघटनेतील सतत होिाऱया 
उलथापालथीतूनहह होिारा हनरंतर आर्थथक हवकास ही आधुहनक समाजाच्या आदशांची प्रहतमा आहे. 
 
 आता ही घटना सोस्व्हएट आहि पाहिमात्य या दोन्ही समाजातं आढळते. हनस्सशंयपिे, सवव 
समाजशास्त्रीय हचहकत्सेचे एक खास के्षत्र आहे. त्यामुळे आपल्याला असे म्हिता येते की आधुहनक समाजाचें 
प्रश्न हे समाजशास्त्राने स्वतःसाठी राखून ठेवलेले के्षत्र आहे. अशा खास राखीव अभ्यास-के्षत्राचे भहवष्ट्य 
पहहल्या हपढीच्या सैद्धाहंतकानंी केले होते. पुढे येिाऱया प्रकरिातं या समाजशास्त्रज्ञाचें अध्ययन आले आहे. 
 
 तरीसुद्धा आधुहनक समाजाच्या या प्रश्नाहशवाय समाजशास्त्रज्ञाचंा आिखी दोन प्रकारच्या गटाशंी 
संबंध येतो. एका बाजूला ज्यानंा पारंपहरक गट म्हिता येईल तसे आधुहनक समाजाप्रमािेच मागे होऊन 
गेलेल्या इतरहह समाजातं अस्स्तत्वातं असलेले कुटंुब व राज्यसत्ता याचं्यासारखे गट येतील तर दुसऱया 
बाजूला आधुहनक समाजातं उत्पन्न झालेले राजकीय पक्ष, मजूर-संघटना, राज्ययतं्रिेवर दाब आििारे 
गट यासंारखे गट येतील. 
 
 तर मग, वापरलेली पद्धत वा स्वीकारलेला दृष्टीकोन कोिताहह असो, ऐहतहाहसक समाजाचं्या 
कायम संघटनेच्या चौकटीमधे आधुहनक समाजाचें हवश्लषेि, बोध आहि हववरि हे समाजशास्त्राचे उहद्दष्ट 
आहे असे म्हिता येईल. 
 
 या प्रमुख उहद्दष्टाचं्या जोडीला, समाजशास्त्र इतरहह दोन हदशानंी प्रगती करत असते. एका बाजूला, 
असंख्य खास अभ्यासहवषयानंा वाहहलेली समाजशासे्त्र आहेत आहि दुसऱया बाजूला, राष्ट्रापेक्षाहह जास्त 
मोठ्या घटकानंा समजावनू घेण्याचा प्रयत्न आहे. 
 
 हवज्ञानाचे समाजशास्त्र, भाषेचे समाजशास्त्र, कलेचे समाजशास्त्र आहि साहहत्याचे समाजशास्त्र 
यासंारखी खास अभ्यास-हवषयानंा वाहहलेली समाजशास्त्रें ही सामाहजक पहरस्स्थतीच्या संदभाच्या 
सहाय्याने मानवी घटनाचं्या उत्क्रातंीचे दोन अथांनी स्पष्टीकरि करण्याचें प्रयत्न आहेत. जािूनबुजून 
“संदभाच्या साहाय्याने” हा शलदप्रयोग वापरतो कारि त्याला दोन अथव आहेत. एका अथाने, या बौहद्धक 
हनर्थमतीना अनुकूल असिारी, हवरोध करिारी वा त्याचं्यामधे बदल घडवनू आििारी सामाहजक कारिे वा 
प्रभाव तर दुसऱया अथाने, या बौहद्धक हनर्थमतीचे सामाहजक पहरिाम याचंा उल्लखे होतो. ही तथाकहथत 
खास समाजशास्त्रें, ज्यानंा एक सामाहजक पैलू आहे, अशा वास्तवतेचे अध्ययन व हववरि करण्याचे हवहशष्ट 
मागव आहेत; परंतु वास्तवतेच्या या सामाहजक स्वरूपातूंन हतच्यातील सत्वाची हनःशषे अहभव्यक्ती होऊ 



 
           

शकत नाही. 
 
 शवेटी, “संस्कृती वा उप-संस्कृती” नावाच्या अफाट आहि संहदग्ध वास्तवताचें स्वरूप ठरहविे व 
त्या आकलून घेिे हा समाजशास्त्राच्या हचहकत्सेचा प्रयत्न आहे. 
 
 राष्ट्र या समूहाप्रमािे या वास्तवतानंा संघटना नसते. “पािात्य ससं्कृती” ही वास्तवता जर मान्य 
केली नकवा नाकबलू केली, तरी त्या संस्कृतीची एकता प्रस्थाहपत करिारी आहि हतचे प्रहतहनहधत्व 
करिारी कोितीहह संघटना कधीच अस्स्तत्वात नव्हती. तरी पि, त्या ससं्कृतीला एक प्रकारचें अस्स्तत्व 
होतेच. स्पेंग्लर वा ट यनबी ज्याचं्यासबंंधी बोलतात त्या उप-संस्कृतीचें आकलन होिे कठीि आहे; पि 
त्या हनव्वळ हमर्थ्याकथा नाहीत. 
 
 समाजशास्त्राच्या स्वरूपासंबधंी केलेल्या या प्राथहमक स्वरूपाच्या परीक्षिातूंन काय हनष्ट्कषव काढता 
येतात? जे या हवचार-याते्रचे प्रस्थान-नबदू ठरतील असे काहंी हनष्ट्कषव येथे आढळतात. 
 
 समाजशास्त्राच्या स्वरूपाचे कारि असिाऱया दोन हवहशष्ट उहद्दष्टानंा समाजशास्त्राचे हवहशष्ट अंग 
म्हिता येईल. एकीकडून समाजशास्त्र वस्तुहनष्ठ व शास्त्रशुद्ध ज्ञान असल्याचा दावा करते; तर दुसरीकडे, 
ज्या आपल्याला वस्तुहनष्ठ व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अवगत झाल्याचा दावा ते शास्त्र करते त्या म्हिजे ज्याला 
सामान्यपिे समाज वा हववहक्षत समाज वा सामाहजक घटना म्हिता येईल अशा काहंी अस्पष्टपिे 
माडंलेल्या संकल्पना आहेत. सध्यातरी या संज्ञा जिु काहंी समानाथवक आहेत असे समजून त्याचंा उपयोग 
करता येईल. 
 
 गतकाळातहह समाजाचं्या सघंटनेचा अभ्यास नेहेमीच केला जात असे. परंतु शास्त्रशुद्ध वस्तुहनष्ठा व 
सामाहजकत्वाचें त्याच्या मूळ स्वरूपातं आकलन या चचा केलेल्या दोन उहद्दष्टापंासून समाजव्यवस्थेच्या 
पारंपहरक अध्ययनाला पुरेशी पे्ररिा हमळाली नव्हती. 
 
 ॲहरस्ट टलचा “राजकारि” हा गं्रथ राजकीय समाजशास्त्राचा प्रबंध आहे. परंतु त्याचें मुख्य लक्ष्य 
वा त्या गं्रथाचा संदभव-नबदू सामाहजक संघटना नसून राज्यव्यवस्था हा आहे. ऐहतहाहसक वास्तवतेवर 
मानवाने केलेल्या नचतनातील एक हवहशष्ट क्षि म्हिजे समाजशास्त्र आहे; आहि तो असा क्षि आहे कीं जेव्हा 
राजकारि वा राजवट वा राज्यसत्ता या संकल्पनाऐवजी सामाहजकत्व, समाज या संकल्पना अभ्यासाचें 
कें द्र होतात. 
 
 परंतु शास्त्रशुद्ध व सामाहजक या दोन संकल्पनातूंन दोन परस्परहवरोधी अथव हनघतात आहि ते या 
दोन प्रमुख पंथाचं्या वैहशष्ट्याशंी अगदी नेमके सुसंगत आहेत. कारि, जे हववहक्षततेने सामाहजक आहे 
त्याचा शोध अंश वा घटकावयव या पातळीवर वा साकल्याच्या नकवा पूिाकृतीच्या पातळीवर घेता येतो. 
सामाहजकतेचे शास्त्र, समाजशास्त्र हे जसे, रस्त्यावरील दोन लोकातंील अहत-सूक्ष्म परस्परसंबधं नकवा 
सैन्यातील वा हशक्षिके्षत्रातंील पाच-पंचवीस लोकाचं्या गटाचे शास्त्र होऊ शकते तसेच संपूिव समाजाचें 
शास्त्र होऊ शकते. 
 
 व्यष्टी आहि समष्टी याचं्यातील आंदोलनाचे वतवमानकाळ व भतूकाळ याचं्यातील हवरोधाशी साम्य 



 
           

असते. अथातच हे दोन परस्परहवरोध पूिवपिे समानाथवक नाहीत. हवश्लेषिात्मक आहि ऐहतहाहसक अशी 
दोन्ही अंगे असलेले समाजशास्त्र हवस्तारपूववक माडंता येतील. आधुहनकतेचा हवचार करिारी आहि अहत-
सूक्ष्माचाहह वधे घेिारी अशा दोन प्रवृत्तीमधे परस्परसंबधं असतोच; असे म्हिता येत नाही. परंतु, खरोखर, 
दोन्हीमधे एक प्रकारचा संबंध असतोच; कारि सपूंिव समाजाचा एकहत्रतपिे हववरि करिाऱया 
समाजशास्त्राला सामाहजक प्रकाराचंी व्याख्या करिे भाग पडते; सामाहजक प्रकाराचं्या व्याख्येतून एका 
सामाहजक प्रकारापासून दुसऱयाकडे होिाऱया उत्क्रातंीचे गृहीतकृत्य सभंवते. 
 
 जर एखाद्या पूिाकृतीचे सुया अवयवाचं्या स्वरूपातं केलेले अध्ययन व त्या पूिाकृतीचें साकल्याने 
केलेले अध्ययन या दोन्ही प्रकारच्या अध्ययनाचंी जोड घालून त्यानंा एकहत्रत आििे हें समाजशास्त्राचें 
हवहशष्ट उहद्दष्ट आहे अशी व्याख्या केली तर समाजशास्त्राच्या हसद्धातंामधे, हवशषेेकरून सववसाधारि 
समाजशास्त्रामधे, हवषयाच्या सीमारेषा आखण्याच्या प्रश्नानंी केलेल्या महत्त्वाच्या भहूमकेचे स्पष्टीकरि करिे 
जास्त सोपे पडते. समाजशास्त्र, हे इहतहास वा मानसशास्त्र वा अथवशास्त्र याचं्यापासून कसे हनराळे हें जािनू 
घेिे एक हनव्वळ हवचार म्हिून हवशषे मनोरंजक नाही. परंतु, जर, पूिाकृतीचें सुटे अवयव आहि एका 
साकल्याच्या नात्याने पूिाकृती या दोन्ही स्वरूपातं सामाहजकतेचे हतच्या मूळ स्वरूपात हवश्लेषि करिे 
आहि हतचे आकलन करून घेिे हा समाजशास्त्राचा हववहक्षत हेतू असेल, तर मग या स्वरूपातंील 
समाजशास्त्र आहि इतर समाज-हवज्ञानाच्या शाखा याचं्यातील परस्परसबंंधाबद्दल असखं्य प्रश्न आपल्यापुढे 
अपहरहायवपिे उभे राहतात. या कारिासाठी पुस्तकाच्या पढेु येिाऱया भागातं प्रत्येक समाजशास्त्रज्ञाला 
समाजशास्त्र आहि इतर समाज-हवज्ञान शासे्त्र याचं्यातील परस्परसंबधंाचें हववरि कराव े लागेल. या 
सीमारेषा घालून घेण्याचा प्रश्न ही वायफळ सैद्धाहंतक करमिूक नाही; तर ती एक मौहलक हवज्ञान या 
स्वरूपातंील समाजशास्त्राच्या मध्यवती प्रश्नाची अहभव्यक्ती आहे. सवव सामाहजक संबंधामंधे आढळिारे 
मूलतत्व नकवा सामुदाहयक जीवनाच्या हवहवध के्षत्रानंा सामावनू घेऊन त्यामधे ऐक्य प्रस्थाहपत करिारी 
एकता असा हजचा अथव होतो ती सामाहजकता मूळ स्वरूपातं आकलन करून घेिे हे मौहलक हवज्ञान या 
स्वरूपातील समाजशास्त्राचे उहद्दष्ट आहे. 
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मोंतेस््य ू
 
 दुसरा चालवस्, मोंतेस्क्यूचा जमीनदार, याला समाजशास्त्राचा अध्वयूव मानण्याचा प्रघात सध्या 
पडला आहे. हजने समाजशास्त्र या संजे्ञचा शोध लावला त्या व्यक्तीला म्हिजे ऑग्युस्त कोंतला 
समाजशास्त्राचा संस्थापक मानले तर मोंतेस्क्यलूा त्या शास्त्राचा अग्रदूत मानाव े या हवचाराला समथवन 
हमळते. उलटपक्षी, हवहशष्ट उहद्दष्टाचं्या आधाराने समाजशास्त्राची व्याख्या करायची झाली तर, मोंतेस्क्यू हा 
ऑग्युस्त कोंतच्या मानाने जास्त खऱया अथाने समाजशास्त्रज्ञ ठरतो. कायद्याचे रहस्य या गं्रथातील 
समाजशास्त्राचे तत्त्वज्ञानात्त्मक हववरि हे ऑग्युस्त कोंतच्या हलखािातील तशाच प्रकारच्या हलखािापेक्षा 
पुष्ट्कळच जास्त आधुहनक प्रकारचे आहे. याचा अथव, मोंतेस्क्यू हा ऑग्युस्त कोंतपेक्षा श्रेष्ठ होता असा 
खहचतच होत नाही; पि त्याचा अथव एवढाच होतो की मोंतेस्क्यलूा समाजशास्त्राचा अग्रदूत न मानता त्याला 
त्या शास्त्राच्या थोर सैद्धाहंतपकैी एक मानिे उहचत होईल. 
 
 मोंतेस्क्यलूा समाजशास्त्रज्ञ मानावयाचे झाल्यास प्रत्येक इहतहासकाराने उपस्स्थत केलेल्या पुढील 
प्रश्नाचंी उत्तरे द्यावी लागतात. ते प्रश्न असे : त्याने कोित्या ज्ञानशाखेतून हे शास्त्र उत्पन्न केले? तो 
कोित्या पंथाचा होता? 
 
 मोंतेस्क्यू कोित्या ज्ञानशाखेचा अभ्यासक होता हे ठरहवण्यातील अहनहितता ही कदाहचत 
फ्रान्समधील हवद्यालयातील अभ्यासक्रमाच्या आखिीतून उत्पन्न होत असावी. साहहत्य, तत्त्वज्ञान व काहंी 
वळेेला इहतहास या सगळ्याच हवभागानंी हशफारस केलेल्या संदभव-गं्रथाचं्या यादीत एकाच वळेी मोंतेस्क्यचेू 
नाव आढळते. यापेक्षा वरच्या पातळीवरून पाहहले तर, कधी साहहस्त्यक, तर कधी राज्यशास्त्राचा 
सैद्धाहंतक, कधी कायद्याचा इहतहासकार तर कधी अठराव्या शतकामध्ये ज्याने फ्रान्समधील सामाहजक 
संस्थाचं्या मूलस्त्रोताचें परीक्षि केले आहि ज्याने राज्यक्रातंीचा मागव मोकळा केला तो तत्ववते्ता अशा हवहवध 
भहूमकामध्ये हवचारप्रिालीचे इहतहासकार मोंतेस्क्यूचे वगीकरि करतात. 
 
 मोंतेस्क्यू एकाच वळेी लेखक, कादंबरीकार, कायदेपंहडत व राजकीय तत्ववते्ता होता हे खरे आहे. 
परंतु, “कायद्याचे रहस्य” हा गं्रथ त्याच्या सवव कृतींच्या कें द्रस्थानी होता यात संशय नाही. समाजशास्त्राचे 
जे ध्येय आहे तेच कायद्याचे रहस्य या गं्रथाचेही ध्येय आहे. 
 
 हे ध्येय काय आहे? मोंतेस्क्यूने ते लपहवलेले नाही. त्याला इहतहासाचे आकलन करून द्यावयाचे 
होते. त्याला ऐहतहाहसक सत्य समजून घ्यायचे होते. परंतु, नीहत-तत्व,े चाली, कल्पना, कायदे व संस्था 
याचंी अमयाद हवहवधता अशा स्वरूपात त्याला ऐहतहाहसक सत्ये आढळली. ही परस्पराशंी हवसगंत 
असलेली वरपागंी हवहवधता त्याच्या संशोधनाचा प्रस्थाननबदु ठरली. या परस्पराशी हवसंगत असलेल्या 
हवहवधतेच्या जागी संकल्पनात्मक एकसूत्रता आििे हे त्याच्या संशोधनाचे ध्येय व्हायला पाहहजे होते. मकॅ्स 
वबेरप्रमािेच मोंतेस्क्यूला अथवहीन वास्तवतेकडून एका स्पष्ट अशा अथवपूिव सुसंगतीकडे जावयाचे होते असे 
म्हिता येईल. नेमकी हीच मनोवृत्ती समाजशास्त्रज्ञाचंी हवहशष्ट मनोवृत्ती असते. 
 
 अथवहीन हवहवधता व अथवपूिव सुसंगती या दोन संज्ञातून एक प्रश्न उद्भवतो. या अथवपूिव सुसंगतीचा 
शोध कसा लावायचा? चाली आहि नीहत-तत्व े याचं्या मूलगामी हवहवधतेची जागा घेिाऱया या अथवपूिव 
सुसंगतीचे स्वरूप काय असेल? कोित्या पातळीवर आहि कोित्या साधनानंी ही सुसंगती शोधून 



 
           

काढायची? ही अथवपूिव सुसगंती जािनू घेण्याची साधने कोिती आहेत? 
 
 मोंतेस्क्यूच्या गं्रथामध्ये या प्रश्नानंा दोन उत्तरे हदली आहेत. ती परस्परहवरोधी नाहीत; पि ती 
एकाच हवचाराचे दोन टप्पे आहेत. 
 
 हनव्वळ योगायोगाचे जगावर प्रभतु्व नसते अशी जवळजवळ घोषिा पहहल्या उत्तरातून हदसते. 
अपघाताचं्या अफाट गोंधळाच्या तळाशी वास्तवतेच्या वरपागंी अथवशून्यतेचा उलगडा करिारी मूलभतू 
कारिे आहेत असे हदसते. 
 
 रोमन लोकाचंा उत्कषव आहि ऱहास याचं्या कारिाचंा हवचार या गं्रथात असा एक उतारा आहे. 
 
 “जगाचे शासन फक्त हनयती करीत नाही या हवधानाच्या सत्यासत्यतेबद्दल रोमन लोकानंा प्रश्न 
हवचारता येईल. जेव्हा रोमन लोक एका योजनेप्रमािे काम करत होते, तेव्हा त्यानंा सतत यश हमळाले व 
जेव्हा ते दुसऱया योजनेप्रमािे कायव करू लागले, तेव्हा त्यानंा अपयश आले. प्रत्येक राजसत्ताक पद्धतीमध्ये 
हतचा उदय, हतची कारकीदव व हतचे पतन या बदलाना जबाबदार असिारी नैहतक व भौहतक सववसाधारि 
कारिे असतात. (मोंतेस्क्यचू्या हवचार-प्रिालीत महत्वाची भहूमका करिाऱया या दोन संज्ञाचंी आठवि 
ठेवण्याचा इशारा आहे.) सगळे अपघात या कारिाचं्या अधीन असतात. एखादे हवहशष्ट कारि म्हिजे 
एखाद्या लढाईचा हनिवय जर एखाद्या राज्यसते्तच्या नाशाला कारि झाले असेल तर असे एखादे 
सववसाधारि कारि असले पाहहजे की ज्याने एकाच लढाईतील पराभवाने त्या राज्यसते्तचा नाश व्हावा असे 
हतचे भहवतव्य अगोदरच ठरवनू टाकले असाव.े थोडक्यात प्रमुख पे्ररिाही बाकी सवव हवहशष्ट 
अपघातासमवते कायव करते.” 
 
 कायद्याचे रहस्य या पुस्तकातील दहाव्या हवभागाच्या तेराव्या प्रकरिातील या उताऱयात तीच 
कल्पना पुन्हा माडंलेली हदसते. 
 
 “चालवस् चा नाश पोल्टाव्हा प्रकरिाने झाला नाही. त्याचा तेथे नाश झाला नसता, तर इतरत्र झाला 
असता. हनयतीच्या आघातातूंन मागव काढिे सोपे आहे; परंतु नैसर्थगक वास्तवतेतून सतत उद्भविाऱया 
घटनापासून कोिाचे संरक्षि करता येिे शक्य आहे?” 
 
 या दोन उताऱयातं व्यक्त झालेली कल्पना ही मोंतेस्क्यचूी पहहली खरी समाजशास्त्रीय कल्पना आहे. 
हनव्वळ अपघाताने घडलेल्या असाव्यात असे वरकरिी भासहविाऱया घटनाचं्याही तळाशी असािारी आहि 
त्या घटनानंा जबाबदार असिारी कारिे आपि समजून घेतली पाहहजेत. 
 
 प्रत्येक घडलेली घटना ही अंतगवत कारिामुळे अपहरहायव होती हे अशा प्रकारच्या हवधानातून 
सुचहवण्यात येत नाही हे आवजूवन लक्षात घेतले पाहहजे. इहतहासाच्या वाटचालीवर अपघाताचंा अहजबात 
पहरिाम होत नाही अशा अनुमानाने समाजशास्त्राची व्याख्या प्रथमतः करण्यात येत नाही. लढाईतील हवजय 
वा पराभव हा राज्यसते्तच्या भ्रष्टाचारातून वा लढाईच्या तंत्राच्या वा डावपेचाच्या चकुीतून उद् भवला हा 
हसद्धातंाचा नव्हे तर सरतेशवेटी वस्तुस्स्थतीचा हनष्ट्कषव आहे. सैन्याचा प्रत्येक हवजय हा राज्यसते्तच्या 
थोरपिाचा पुरावा नसतो आहि त्याचा पराभव हतच्या भ्रष्टतेचाही पुरावा नसतो. 



 
           

 
 मोंतेस्क्यचेू दुसरे उत्तर मलूतः जास्त मनोरंजक व डोळस वाटते. हनव्वळ अपघाताचे मलूभतू 
कारिानंी स्पष्टीकरि करता येते असे नाही; परंतु हरवाज, चाली आहि हवचार याचं्या हवहवधतेला थोड्याशा 
मोजक्या प्रकारातं संघहटत करता येिे शक्य आहे. सामाहजक चालीरीतींची असखं्य हवहवधता आहि आदशव 
समाजातील एकतंत्री ऐक्य या दोन्हीच्या मध्यावर असिारी एक संज्ञा म्हिजेच सामाहजक प्रकाराचंी 
मोजकी संख्या होय. 
 
 कायद्याचे रहस्य या गं्रथाच्या प्रस्तावनेत हा मूलभतू हवचार स्पष्टपिे माडंलेला आहे. 
 
 मोंतेस्क्यूच्या शलदात, “मी सवांत प्रथम मानवजातीचा हवचार केला आहि माझ्या हवचाराचंा हनष्ट्कषव 
असा आहे की, कायदे व चालीरीती याचंी हवहवधता असूनही मानवजात फक्त कल्पनाशक्तीच्या लहरींना 
अनुसरुन वागत नाही.” 
 
 या हवधानाचा अथव असा आहे की कांही वळेेला आपल्या जािीवचे्या कके्षत न हशरताही त्याचें कायव 
करीत राहिाऱया काहंी कारिामुंळे प्रत्येक समाजाच्या हवहशष्ट कायद्याचें स्वरूप ठरहवले जाते आहि त्यामुळे 
कायद्याचं्या हवहवधतेचे स्पष्टीकरि करता येते. 
 
 मोंतेस्क्य ू पुढे म्हितात, “मी मूलभतू तत्त्व े माडंली आहेत आहि नंतर मला असे आढळले की 
हवहशष्ट उदाहरिे सहजगत्या त्या तत्त्वातून हनघतात. सवव राष्ट्राचे इहतहास हे त्या तत्त्वाचे पहरिाम आहेत. 
प्रत्येक हवहशष्ट कायद्याचा दुसऱया कायद्याशी संबधं असतो नकवा तो दुसऱया एखाद्या जास्त साधारि 
व्याप्तीच्या कायद्यावर अवलंबनू असतो.” 

 
याप्रमािे, एका बाजूला एखाद्या हवहशष्ट उदाहरिातं दृष्टोत्पत्तीस आलेल्या हवहशष्ट कायद्याचंा 

मूलाधार असिाऱया कारिाचंा पडताळा घेिे आहि दुसऱया बाजूला अथवशनू्य हवहवधता आहि सववत्र लाग ू
पडिारी योजना या दोन्हींच्या मध्यावर असिारी तत्त्व े वा आदशव याचंा शोध घेिे अशा दोन प्रकाराने 
चालीरीतींच्या हवहवधतेचे पद्धतशीरपिे वगीकरि करता येते. 
 
 जेव्हा आपि घटनाचंी सववसाधारि हदशा ठरहविारी मूलभतू कारिे दाखवनू देतो, तेव्हा 
आपल्याला “हवकास” या शलदाचा अथव समजू लागतो. जेव्हा आपि हवहवधतेला मोजक्या प्रकाराचं्या वा 
संकल्पनाच्या चौकटीत बसहवतो, तेव्हा आपल्याला हतचा अथव समजू लागतो. 
 
 अथवहीन हवहवधतेच्या जागी बुद्धीला पटिारी सुसंगती आिण्यासाठी मोंतेस्क्यूने कोित्या 
संकल्पनेचे साधन वापरले? हा प्रश्न व मोंतेस्क्यूच्या भाष्ट्यकाराचं्या परंपरेने चचा केलेला प्रश्न हे जवळपास 
सारखेच आहेत. परंपरेने चचा केलेला प्रश्न असा : कायद्याचे रहस्य या गं्रथाची योजना काय आहे? 
कायद्याचे रहस्य हा गं्रथ मानवी बदु्धीला आकलन होऊ शकिारी सुसंगत व्यवस्था आपल्यापढेु माडंतो की 
ऐहतहाहसक वास्तवतेच्या काहंी पैलंूवर केलेल्या थोड्याबहुत सखोल हवधानाचंा तो हनव्वळ एक संग्रह 
आहे? 
 
 कायद्याचे रहस्य या पुस्तकाचे अनेक हवभाग असून ते परस्पराशंी संबधं नसलेले हवहभन्न हवभाग 



 
           

वाटतात याकडे पुष्ट्कळाचें लक्ष वधेले गेले आहे; त्या गं्रथात मूलतः तीन हवभाग आहेत. 
 
 सववप्रथम ज्यामध्ये शासनाच्या तीन प्रकाराचंा प्रहसद्ध हसद्धातंाचा हवकास केला आहे अशी पहहली 
तेरा पुस्तके आहेत. ज्याला राजकीय समाजशास्त्र म्हिता येईल असे हवषय या पुस्तकात येतात. शासनाच्या 
पद्धतीतील हवहवधता कमी करून त्याचंी थोड्या प्रकारामंध्ये हवभागिी करण्याचा हा प्रयत्न असून या 
प्रत्येक प्रकाराची व्याख्या, त्याचे स्वरूप व उगम-स्थान याचं्या साहाय्याने केली जाते. चौदाव्या 
पुस्तकापासून ते अठराव्या पसु्तकापयंतचा दुसरा हवभाग हा भौहतक कारिानंा म्हिजे मानवप्रािी, त्याचं्या 
चालीरीती आहि संस्था याच्यावर मातीचा गुि व हवामान याचंा पडिारा प्रभाव यानंा वाहहलेला आहे. 
हवसाव्या पसु्तकापासून ते सस्व्वसाव्या पुस्तकापयंतचा हतसरा हवभाग हा व्यापार, चलनव्यवस्था, 
लोकसंख्या, धमव यासारख्या सामाहजक कारिाचंा चालीरीती, रुढी व कायदे याचं्यावर होिाऱया 
पहरिामाचंा अनुक्रमाने हवचार करतो. हे तीन हवभाग राजकारिाचे समाजशास्त्र आहि नंतर सामाहजक 
संघटनेवर प्रभाव पाडिाऱया भौहतक व नैहतक कारिाचंा समाजशास्त्रीय आढावा घेिारे हवभाग असावते असे 
वाटते. 
 
 या तीन मुख्य हवभागाहशवाय, रोममधील संरजामदारी पद्धतीतील कायद्याचा हवचार करिारी व 
काही ऐहतहाहसक उदाहरिे हनदशवनास आिून देिारी कायद्याचे रहस्य या गं्रथातील शवेटची पसु्तके 
आहेत. सरतेशवेटी एकोिहतसाव े पसु्तक येते आहि त्याचा एखाद्या मोठ्या हवभागाशी संबधं जोडिे हे 
अहतशय कठीि पडते, कारि ते पसु्तक कायदे कसे हलहावते या हवषयाला वाहहलेले आहे. हे पसु्तक 
शास्त्रशुद्ध संशोधनातूंन हनघालेल्या हनिवयाचें व्यावहाहरक स्पष्टीकरि मानता येईल. 
 
 सरतेशवेटी, या गं्रथाच्या सववसाधारि योजनेत ज्याचा समावशे करिे कठीि आहे असे एक पुस्तक 
आहे. ते म्हिजे राष्ट्राच्या सववसाधारि प्रवृत्तीचे, त्याची नीहत-तत्व ेआहि चालीरीती याचंा हवचार करिारे 
एकोहिसाव े पसु्तक होय. त्याचा हवहशष्ट कारिाशंी वा संस्थाचं्या राजकीय पलूैशी संबंध येत नाही तर 
ज्याला समाजव्यवस्थेमध्ये ऐक्य प्रस्थाहपत करिारे तत्व म्हिता येईल त्याच्याशी येतो. हे पुस्तक जास्त 
महत्वाचे आहे कारि ते कायद्याचे रहस्य या गं्रथाच्या पहहल्या भागातील राजकीय समाजशास्त्र व ज्यामध्ये 
भौहतक आहि अध्यास्त्मक कारिाचंी छाननी केली आहे ते इतर हवभाग याचं्यातील संक्रमि वा साखळी 
दशवहविाऱया स्वरूपाचे आहे. 
 
 कायद्याचे रहस्य या गं्रथाच्या योजनेची ही रुपरेषा आपल्याला मोंतेस्क्यूचे हववचेन समजावनू 
देण्यामध्ये जािविाऱया मूलभतू प्रश्नाचंी उत्तरे शोधून काढण्यात उपकारक ठरते. पहहला हवभाग व पुढील 
दोन हवभाग यातंील फरक इहतहासकाराचं्या ध्यानात आले आहेत. जेव्हा एकाच गं्रथाच्या हवहवध भागातूंन 
प्रतीत होिारा एकसूत्रीपिाचा अभाव इहतहासकाराचं्या लक्षात येतो, तेव्हा स्पष्टीकरि करण्याच्या एका 
हवहशष्ट ऐहतहाहसक प्रकाराचा आश्रय घेण्याचा त्यानंा मोह होतो; तो प्रकार म्हिजे इतक्या उघडपिे 
परस्पराशंी हवसंगत असलेले हवहवध हवभाग लेखकाने केव्हा हलहहले असावते हे शोधून काढण्याचा प्रयत्न 
हा होय. 
 
 अशा ऐहतहाहसक स्पष्टीकरिाला मोंतेस्क्यूमध्ये सहजपिे वाव हमळतो. कायद्याचे रहस्य या 
गं्रथातील पहहल्या पुस्तकाला-आहि पहहले पसु्तक जरी नसले तरीपि ज्यामध्ये शासनाच्या तीन प्रकाराचें 
हवश्लेषि आहे ती दोन ते सात वा आठव्यापयंतचा पुस्तकानंा-ॲहरस्ट टलकडून स्फूती हमळाली होती असे 



 
           

म्हिता येईल. त्याने केलेल्या इंग्लंडच्या प्रवासापूवी आहि जेव्हा अहभजात राजकीय तत्वज्ञानाचा 
त्याच्यावर पगडा होता तेव्हा मोंतेस्क्यनेू ही पहहली पुस्तके हलहहली होती. ॲहरस्ट टलचे राज्यशास्त्र हे 
अहभजात परंपरेतील मूलभतू स्वरूपाचे एकमेव पुस्तक होते. मोंतेस्क्यूने ते पुस्तक शजेारी ठेवनूच आपली 
पुस्तके हलहहली असावीत यात शकंा नाही. जवळजवळ प्रत्येक पानावर राज्यशास्त्र या पुस्तकाचा उल्लखे 
आढळतो वा त्यातंील हटपिे आढळतात. 
 
 यानंतरची पसु्तके-हवशषेतः इंग्लंडची घटना व हतच्यातील सत्ताहवभाजन यावंरील प्रहसद्ध अकराव े
पुस्तक-बहुधा कालातंराने म्हिजे इंग्लंडच्या प्रवासानंतर व त्या प्रवासातं केलेल्या हनहरक्षिाच्या 
प्रभावामुळे, कदाहचत् हलहहली असावीत. भौहतक वा अध्यास्त्मक कारिाचं्या अध्ययनाला वाहहलेली 
समाजशास्त्रीय पुस्तके तर बहुधा पहहल्या पसु्तकाचं्या मानाने पुष्ट्कळच सावकाश हलहहली असावीत. 
 
 त्यामुळे, वास्तवतेसंबधंी हवचार करण्याच्या दोन पद्धती व हतचे परीक्षि करण्याच्या दोन पद्धती 
यानंा परस्पराचं्या साहन्नध्यात ठेविारा गं्रथ म्हिजे कायद्याचे रहस्य असे मानिे हे (खरोखर समाधानकारक 
नसले तरी) सोपे पडेल. एका बाजूने पाहता, मोंतेस्क्यू अहभजात तत्वज्ञानाचा अभ्यासक ठरतो. या 
भहूमकेमुळे जी ॲहरस्ट टलच्या अहभजात हसद्धातंापासून काही बाबतींत हनराळी आहे पि तरीसुद्धा त्या 
तत्त्वज्ञानाच्या परंपरेत बसते अशा एका शासनाच्या प्रकाराच्या हसद्धातंाचा हवकास त्याने केला. त्याच वळेी, 
धमव, हवामान, मातीचा गुि आहि लोकसंख्येचा आकार याचंा सामुदाहयक जीवनाच्या हवहवध पलूैवर कसा 
पहरिाम होतो हे शोधून काढिारा समाजशास्त्रज्ञसुद्धा मोंतेस्क्यूच होता. राज्यशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ अशा 
दोन व्यक्ती एकाच लेखकातं एकत्र आल्यामुळे कायद्याचे रहस्य हे जरी त्याच्यामध्ये हनरहनराळ्या तारखानंा 
हलहहलेले व कदाहचत् हनरहनराळ्या व्यक्तींपासून स्फूती हमळालेले हवभाग असले तरी ज्याच्यामध्ये एकमेव 
पे्ररिा व हवचार-प्रिाली यानंी सुसूत्रता आली आहे असा गं्रथ न होता एक हवसंगतीने भरलेले पुस्तक होते. 
 
 इहतहासकार हा मूळ लेखकापेक्षा जास्त शाहिा आहे व अलौहकक बुहद्धमते्तच्या व्यक्तीच्याही 
नजरेतून हनसटलेली हवसगंती ताबडतोब लक्षात येण्याची क्षमता इहतहासकारामध्ये आहे असे गृहीत 
धरिाऱया हववरिाला मुकायाने मान्यता देण्यापूवी आपल्या हवचारातं मोंतेस्क्यूला, मग ती सयुहक्तकपिे 
असो वा चुकीची असो पि, जी एक अंतगवत सुसंगती आढळली हतचा आपि शोध घेतला पाहहजे. 
 
 शासनाच्या प्रकाराचंा हसद्धातं व मूल-कारिाचंा हसद्धातं याचं्यातील सुसंगतीचा प्रश्न हा मध्यवती 
प्रश्न आहे. तेव्हा सुरुवातीला मोंतेस्क्यूच्या शासनाच्या प्रकाराचं्या हसद्धातंातील मूलतत्त्वाचे म्हिजेच 
त्याच्या राजकीय हसद्धातंाचे परीक्षि केले तर त्यानंतर, त्याच्या शासनाच्या प्रकाराच्या हसद्धातंाचा 
कायद्याचे रहस्य या पुस्तकाच्या इतर भागाशी संबधं कसा येतो ते करता येईल. 
 
 मोंतेस्क्यनेू शासनाचे तीन प्रकार मानले आहेत. ते असे : प्रजातंत्र, राजसत्ताक पद्धती व हुकूशाही. 
या प्रत्येक प्रकाराची व्याख्या, ज्यानंा मोंतेस्क्यू शासनाचे स्वरूप व तत्त्व म्हितो, त्याचं्या संदभाने केलेली 
आहे. 
 
 शासनाला एकहदलाने कायव करता याव े म्हिनू त्या प्रकाराच्या शासनाच्या अंमलाखालील 
मानवानंा ज्या एका भावनेने पे्ररिा हदली पाहहजे. ती भावना म्हिजे त्या शासनाचे तत्त्व होय. मोंतेस्क्यनेू 
म्हटले आहे की सद गुि हे प्रजातंत्राचे तत्त्व आहे. याचा अथव प्रजातंत्रातील सवव मानव सद गुिी असतात 



 
           

असा होत नाही, तर प्रजातंत्रातील नागहरक जेवढे सद गुिी असतील हततके ते प्रजातंत्र भरभराटीला येते 
एवढाच होतो. 
 
 शासनाचे स्वरूप हेच त्याचा हवहशष्ट प्रकार ठरहवते; हवशषेेकरून साववभौम सत्ता असिाऱया वा 
साववभौमत्व असिाऱया व्यक्तींची संख्या ही हनिायक असते. ज्यामध्ये संपूिव जनतेजवळ सामुदाहयक 
स्वरूपात वा त्या जनतेच्या एकाच भागाजवळ साववभौमत्व असते असा शासनाचा प्रकार म्हिजे प्रजातंत्र 
होय. (प्रतीकात्मक स्वरूपातील जनता व जनतेचा फक्त एक भाग यातंील फरक लोकशाही व 
अहभजनशाही असे प्रजातंत्राचे दोन प्रकार सूहचत करतो). हजच्यामध्ये एक व्यक्ती कायम आहि प्रस्थाहपत 
कायद्याच्या आधाराने शासन करते त्याला राजसत्ताक पद्धती म्हितात. हुकूमशाहीमध्ये, फक्त एक व्यक्ती 
कायदे वा हनबंध याचं्याऐवजी, स्वतःच्या इच्छेने वा लहरीने प्रत्येक बाबीचे संचालन करते. 
 
 दुसऱया पसु्तकाच्या पहहल्या प्रकरिातं आलेल्या या व्याख्येवरून असे स्पष्ट हदसते की, साववभौम-
सत्ताधारी लोकाचं्या संख्येवर नव्हे तर ते ज्या पद्धतीने ही साववभौम सत्ता वापरतात त्या पद्धतीवर शासनाचे 
स्वरूप अवलंबनू असते. राजसत्ताक पद्धती व हुकूमशाही या अशा शासन-पद्धती आहेत की ज्यामध्ये एकाच 
व्यक्तीच्या हाती साववभौम सत्ता असते; परंतु राजसत्ताक पद्धतीमध्ये ती व्यक्ती कायम आहि प्रस्थाहपत 
कायद्याच्या आधाराने शासन करते, तर हुकूमशाहीमध्ये सत्ताधारी व्यक्ती कायदे वा तत्त्व ेयाचं्याहशवाय राज्य 
करते. याप्रमािे प्रत्येक शासनाचे स्वरूप ठरहवण्यास आपल्याला दोन कसोया नकवा आधुहनक भाषेत, 
दोन चल-हमळतात. त्या अशा आहेत : साववभौम सत्ता कोिाकडे आहे आहि कोित्या पद्धतीने ती साववभौम 
सत्ता वापरली जाते. 
 
 या दोन कसोयाहंशवाय वर उल्लेहखलेली हतसरी कसोटी म्हिजे तत्त्वाची कसोटी होय. 
शासनाच्या प्रकाराची (कोिाकडे साववभौम सत्ता आहे यासारख्या) कायद्या-सारख्या कसोटीने पुरेशी 
व्याख्या होत नाही. हजच्याहशवाय शासन हटकू शकत नाही वा भरभराटीला येऊ शकत नाही अशी एक 
भावना ही त्याच्या प्रत्येक प्रकाराचे वैहशष्ट्य असते. 
 
 मोंतेस्क्यूच्या मते, अशा तीन राजकीय भावना आहेत आहि त्यातील प्रत्येक भावना शासनाच्या 
एका प्रकारच्या स्थैयाची हमी असते. प्रजातंत्र सद गुिावर, राजसत्ताक पद्धती प्रहतष्ठवेर आहि हुकूमशाही 
भीतीवर अवलंबून असते. 
 
 प्रजातंत्राचा सद गुि हा नैहतकदृष्ट्या सद गुि नसतो, तर एक हवहशष्ट राजकीय सद गुि असतो. 
कायद्याचा आदर आहि व्यहक्त-समुदायाच्या कल्यािासाठी समपवि हा तो सद गुि असतो. 
 
 त्याला समाजात प्राप्त झालेल्या दजाबद्दलचा आदर म्हिजे व्यक्तीची प्रहतष्ठा असते. मोंतेस्क्यूच्या 
मते, तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने, हा फसवा सद गुि आहे. 
 
 भीतीची व्याख्या करण्याची आवश्यकता नाही. ती एक आहदम आहि जिु काही उप-राजकीय 
भावना असते. परंतु, सवव राज्यशास्त्रज्ञानंी हतची चचा केली आहे, कारि ह लजपासून बहुतेकानंी हतला 
सवांत जास्त मानवी, सवांत मूलभतू भावना मानली आहे. हतला राज्यसते्तचा मूलाधार मानली आहे. परंतु 
मोंतेस्क्यू हा ह लजसारखा हनराशवादी नव्हता. भीतीवर आधारलेले शासन मूलतः भ्रष्ट असते आहि 



 
           

राजकीय ऱहासाच्या उंबरठ्यावर उभे असते असा त्याला हवश्वास वाटत होता. 
 
 मोंतेस्क्यचेू शासनाच्या प्रकाराचें वगीकरि अहभजात परंपरेपासून (हकतपत) हनराळे होते याची 
दखल घेिे महत्त्वाचे आहे. 
 
 लोकशाही आहि अहभजनशाही (जे ॲहरस्ट टलच्या वगीकरिाप्रमािे दोन हनरहनराळे प्रकार 
आहेत. त्यानंा) प्रजातंत्र नावाच्या एकाच शासन-प्रकाराच्या दोन पद्धती मानिे ही मोंतेस्क्यूची प्रथम 
मौहलकता होती. मोंतेस्क्यूच्या दृष्टीने, अहभजनशाही आहि लोकशाही या दोन्ही पद्धतींना वाव देिाऱया 
प्रजातंत्र व राजसत्ताक या दोन्ही शासन-प्रकारातं मूलभतू फरक असतो. मोंतेस्क्यूच्या मते, ॲहरस्ट टलला 
राजसत्ताक पद्धतीचे खरे स्वरूप ठाऊक नव्हते. हे सहज लक्षात येते. कारि राजसत्ताक पद्धतीची 
मोंतेस्क्यचूी जी कल्पना होती तशा स्वरूपात अहभजात कालोत्तर युरोपातच ती प्रत्यक्षात उतरली होती. 
 
 अशा फरकामागे एक मलूभतू कारि आहे. मोंतेस्क्यमूध्ये शासनाच्या स्वरूपातील फरक हा 
सामाहजक संघटन आहि त्या समाजाची संरचना याचं्यामध्ये मुद्दाम केलेला फरक सुद्धा आहे. 
ॲहरस्ट टलने शासनाच्या स्वरूपासंबधंी एक हसद्धातं माडंला होता. त्याला स्पष्टपिे सववत्र लागू पडिारा 
हसद्धातं असेही त्याने बहुधा मानले होते. परंतु ग्रीसमधील नगर-राज्यानंा आपल्या शासन-प्रकाराचा 
सामाहजक आधार म्हिून तो गृहीत धरीत होता. राजसत्ताक पद्धती, अहभजनशाही व लोकशाही या ग्रीक 
नगर-राज्याचं्या राजकीय सघंटनाच्या तीन पद्धती होत्या. हा संदभव ध्यानात घेतल्यास, साववभौम सत्ताधारी 
व्यक्तींच्या संख्येप्रमािे शासनाच्या प्रकारामध्ये फरक करण्याला समथवन हमळाले असते. आधुहनक भाषेत 
सागंायचे तर, हे शासनाचे तीन प्रकार समाजाच्या एका हवहशष्ट प्रकाराच्या राजकीय अहधरचना होत्या असे 
हवश्लेषिाचा हा प्रकार खरोखर सुचहवतो. 
 
 अहभजात राजकीय तत्त्वज्ञानामध्ये, राजकीय अहधरचनाचें प्रकार व त्याचंा सामाहजक पाया 
याचं्यातील परस्परसंबधंाची छाननी करण्याची तसदी कोिीही घेतल्याचे आढळत नाही. समाजाची 
संघटना हवचारात न घेता, राज्यव्यवस्थाचें वगीकरि करिे हकतपत शक्य आहे हा प्रश्न कोिीही हवचाराथव 
माडंलेला आढळत नाही. मोंतेस्क्यूने यामध्ये घातलेली हनिायक भर म्हिजे त्याने शासनाच्या प्रकाराच्या 
हवश्लेषिाची सामाहजक संघटनांच्या अभ्यासाशी नेमकी अशी जोड घातली की त्यामुळे प्रत्येक 
राज्यव्यवस्था हीच समाजाचा एक हवहशष्ट प्रकार वाटू लागतो. 
 
 त्याने शासन व समाज याचं्यातील परस्परसंबधं कसा प्रस्थाहपत केला? प्रथमतः त्याने आठव्या 
पुस्तकाच्या सोळा, सतरा व एकोिीस या प्रकरिात हे स्पष्ट केले की, शासनाचा प्रत्येक प्रकार, ज्या 
समाजाचा आपि हवचार करतो आहोत, त्याच्या एका हवहशष्ट हमतीशी जुळिारा वा सुसंगत असतो. 
मोंतेस्क्यूच्या आठव्या पुस्तकाच्या सोळाव्या प्रकरिातील हा उद गार पहा. “प्रजातंत्राचे के्षत्र लहान असाव े
हे स्वाभाहवक आहे; नाहीतर ते जास्त काळ हटकिार नाही.” 
 
 याच्याही थोडेसे पढेु जाऊन तो म्हितो; 
 
 “राजसत्ताक राज्याचा हवस्तार माफक असलाच पाहहजे. त्याचे के्षत्र लहान असले, तर त्याचे 
पहरवतवन प्रजातंत्रात होईल. जर त्याचे के्षत्र हवस्तृत असले तर मोठ्या जहाहगरी हमळालेला, राजाच्या 



 
           

दृष्टीपासून दूर व स्वतःचे दरबार असलेला आहि याहशवाय देशाच्या चालीरीती व कायदे याचं्या 
अंमलबजाविीपासून फारकत झालेला एक सरदारवगव हनमाि होईल. मला वाटते की, हा सरदारवगव फार 
सावकाश व फार दुरून येिाऱया हशके्षचा धाक न बाळगता, आपली राजहनष्ठा झुगारून देईल.”  

 
 सरतेशवेटी, आठव्या पुस्तकातील एकोहिसाव्या प्रकरिातील हतसरा उतारा असा आहे. “हवशाल 
साम्राज्यासाठी त्याच्यावर शासन करिाऱया व्यक्तीला हुकूमशाहीचे अहधकार असाव ेलागतात.” 

 

जर या सूत्रानंा काटेकरपिे तकव शुद्ध भाषेत माडंायचे झाले तर आपल्याला बहुधा 
कायवकारिवादाची भाषा सोडून द्यावी लागेल. जर एकदा राज्यसते्तचे एका प्रमािाबाहेर वाढले तर 
हुकूमशाही अहनवायव आहे असे आपल्याला म्हिता येत नाही. पि समाजाचा आकार व शासनाचा प्रकार 
याचं्यामध्ये एक स्वाभाहवक संगती आहे एवढे तरी हनदान आपि म्हिू शकतो. ते काहीही असले तरी, अशा 
आकारमानाच्या हसद्धातंाचं्या साहाय्यानेच मोंतेस्क्यूने शासनाचे वगीकरि, आज ज्याला दुखेमच्या भाषेत, 
सामाहजक सेंद्रीय संरचनाशास्त्र म्हितात, त्याच्याशी जोडले होते. 
 
 शासनसंस्थाचं्या वगीकरिाचा समाजाच्या हवश्लेषिाशी संबधं जोडिारी दुसरी कल्पना ही, 
मोंतेस्क्यलूा अहभपे्रत असलेल्या अथाने, तत्त्वाची आहे. हे तत्त्व म्हिजेच शासनससं्थेच्या एका हवहशष्ट 
प्रकाराला कायवस्न्वत करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली भावना होय. 
 
 हा तत्त्वाचा हसद्धातं आपल्याला साहहजकच सामाहजक संघटनेच्या हसद्धातंाकडे नेतो. ज्यानंा 
मोंतेस्क्यनेू नैहतक अथाहून हनराळा एक हवहशष्ट राजकीय अथव प्रदान केला, ते सद गुि प्रजातंत्राचे तत्त्व 
असतात, याचा मी उल्लखे केलेला आहे. प्रजातंत्रातील सद गुि म्हिजे कायद्याबद्दल आदर, 
हनकटवतीयाबद्दलची समपविाची भावना वा आधुहनक भाषा वापरायची तर, राष्ट्रभक्ती हा होय. सरतेशवेटी, 
सद गुि समतेच्या एका हववहक्षत अथावर अवलंबून असतो. ज्यामध्ये मानव हा समुदायामध्ये व 
समुदायासाठी जगतो असा शासनाचा प्रकार म्हिजे प्रजातंत्र होय. त्यामध्ये समुदायाचे सभासद स्वतःला 
नागहरक मानतात व या नागहरकत्वाच्या भावनेमुळे एकमेकानंा समान लेखतात. 
 
 याच्या उलट राजसत्ताक पद्धतीचे तत्त्व म्हिजे प्रहतष्ठेची भावना असते. ही प्रहतष्ठा म्हिजे 
प्रत्येकाला समाजातं हमळालेला आपला दजा व स्थान या सामाहजक ऋिाबद्दलची जािीव असते. 
मोंतेस्क्यनेू प्रहतष्ठेचा हसद्धातं अशा सुरातं माडंला आहे की तो काही वळेेला वादग्रस्त व उपरोधपूिव वाटतो. 
 
 “राजसत्ताक पद्धतीमध्ये, कमीत कमी सद गुिाचंा आधार घेऊन शासकीय धोरि आपले मोठे 
मनोरथ साध्य करते. याप्रमािे सगळ्यातं चागंल्या यंत्रामध्ये, हालचाली, दाबखीळी व चके्र याचंी संख्या 
चातुयाने अगदी कमी केली आहे. 
 
 स्वदेशपे्रम, स्वदेशाच्या खऱया गौरवाची उत्कट इच्छा, हनस्वाथीपिा, आपल्या हप्रयतम 
हहतसबंंधाचा त्याग आहि ज्याचें आपि आपल्या पूववजामध्ये कौतुक करतो आहि जे आपल्याला फक्त 
परंपरेने अवगत आहेत त्या इतर सवव वीरपुरुषोहचत सद गुि याचं्यावर अवलंबून न राहताहह राजसत्ता 
हटकते. ... 
 



 
           

 राजसत्ताक पद्धती पूवव-प्रहतष्ठा, सामाहजक दजे व उच्चकुलीन वशंपरंपरा मान्य करते. आता 
पदोन्नती व पदवी-संपादन याचंी आकाकं्षा बाळगिे हा प्रहतष्ठेचा स्वभाव असल्याने ही पद्धती प्रहतष्ठेच्या 
संकल्पनेला योग्य ठरते. 
 
 महत्वाकाकं्षा प्रजातंत्रामध्ये घातक असते. परंतु राजसत्ताक पद्धतीत हतचे चागंले पहरिाम 
जािवतात. ती राजसते्तला संजीवन देते आहि अधूनमधून हतचे हनयंत्रि करता येत असल्याने ती 
धोकादायक होत नाही हा हतचा फायदा असतो. (पुस्तक हतसरे, प्रकरि पाचव)े”  
 
 म्हिून आपल्या लक्षात येते कीं राजसत्ताक पद्धतीचे मूलतत्व म्हिजे प्रजेकडून सद गुिाची अपेक्षा 
न करिे हे होय. या याबतींत, मोंतेस्क्यू हा पहहला मौहलक हवचारवतं नव्हता जेव्हापासून मानव 
राजकारिाचा हवचार करू लागला, तेव्हापासून त्याचें हवचार दोन टोकामध्ये हेलकाव े खात होते. एक 
हवचार असा होता कीं जेव्हा लोक संपूिव समुदायाच्या हहताची खरोखर इच्छा करतात, तेव्हा राज्यसते्तची 
भरभराट होते तर दुसरा असा होता की सववसामान्य लोकानंा समुदायाच्या हहताची इच्छा नसते आहि 
म्हिून हजच्यामध्ये मानवजातीचे दुगुवि सामान्याचं्या हहतासाठी कारस्थान करतात तेच चागंले शासन 
असते. मोंतेस्क्यचूा प्रहतष्ठेचा हसद्धातं या दुसऱया वास्तववादी स्स्थतीचा पाठ आहे; नागरीकाचं्या दुगुविाने 
जरी नाही तरी कमीतकमी त्याचं्या कमी प्रतीच्या सद गुिानंी समुदायाच्या हहताची हमी हमळते. 
 
 मोंतेस्क्यूच्या प्रहतष्ठेवरील प्रकरिामंध्ये, दोन प्रभावशाली मनोवृत्ती वा प्रकृती आहेत. एक म्हिजे 
खऱया राजकीय सद गुिाचं्या तुलनेने प्रहतष्ठेचे, तसेच प्राचीनाचे आहि प्रजातंत्राचे सापेक्ष अवमूल्यन ही होय 
आहि दुसरी म्हिजे सामाहजक, संबंधाचा आधार आहि हुकुमशाहीच्या सवोच्च पापापासून राज्यसते्तचे 
संरक्षि करिारी ढाल असे प्रहतष्ठेचे भावनात्मक वा वास्तव मूल्याकंन ही होय. 
 
 या हववरिातूंन हतसऱया कल्पनेकडे पोचता येते. प्रत्यक्षात शासनाची दोन स्वरूपे, प्रजातंत्र व 
राजसत्ताक पद्धती, हे प्रकारभेद आहेत कारि एक समतेवर तर दुसरा हवषमतेवर आधाहरत आहे, पि 
दोघामध्ये एक लक्षि समान आहे; ते दोन्हीही नेमस्त आहेत. त्या दोन्ही पद्धतीत कोिीही स्वच्छंदाने वा 
कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन शासन करीत नाही, परंतु जेव्हा आपि शासन-संस्थेच्या हतसऱया 
स्वरूपाचा, हुकुमशाहीचा, हवचार करतो, तेव्हा शासनातंील नेमस्तपिाची कल्पना मागे पडलेली असते. 
शासनसंस्थाचं्या हत्रहवध वगीकरिाची मोंतेस्क्यनेू नेमस्त व अ-नेमस्त अशा प्रकारच्याहह हिहवध 
वगीकरिाशी जोड घातली. प्रजातंत्र व राजसत्ताक पद्धती नेमस्त आहेत; हुकुमशाही तशी नाही. 
 
 समुदायातंील सभासदाचं्या परत्परसंबधंाची समताहधहष्ठत संघटना ही प्रजातंत्राचा आधार असते. 
राजसत्ताक पद्धतीचा आधार भेदभाव व हवषमता असतात. हुकूमशाही पुन्हा समतेकडे नेते; परंतु, 
सद गुिाचंी समता आहि साववभौम सते्तत सववत्राना हमळिारा वाटा असे प्रजातंत्रातील समतेचे स्वरूप असते 
तर भीहत, हनष्ट्प्रभता व साववभौम सते्तपासून वहंचतता हे हुकुमशाहीतील समतेचे स्वरूप असते. हजच्यामध्ये 
प्रत्येक व्यक्ती दुसऱया व्यक्तीला घाबरते ती हुकुमशाही. आहि हजच्यामध्ये कोिाहह नागहरकाला दुसऱयाची 
भीहत वाटत नाही ती स्वातंत्र्याहधहष्ठत शासनाची पद्धती या दोन्हीतील हवरोध हा मोंतेस्क्यचू्या राजकीय 
हवचारामंधील मुख्य फरक आहे. 
 
 मोंतेस्क्यनेू हुकुमशाहीमधील राजकीय पाप त्याच्या हनखळ स्वरूपातं दाखहवले आहे. जीत एक 



 
           

व्यक्ती कायद्याच्या वा हनबधंाच्या आधाराहशवाय शासन करते जाहि म्हिनू हजच्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला 
दुसऱया व्यक्तीची भीहत वाटते असा शासनाचा प्रकार म्हिजे हुकूमशाही होय. शासनाच्या अहनबधं सते्तला 
फक्त एकच मयादा उरते. ती म्हिजे धमव, पि तीसुद्धा बेभरंवशाची ठरते. 
 
 शासनव्यवस्थेचा हसद्धातं आहि समाजाचा हसद्धातं याचें मोंतेस्क्यू-कृत सशं्लेषि पूिवपिे 
समाधानकारक आहे का?ं 
 
 (१) प्रजातंत्र व राजसत्ताक पद्धती याचं्यासारखाच हुकूमशाही हा एक राजकीय प्रकार आहे हा 
हवचार वादाचा हवषय होऊ शकतो. प्राचीन प्रजातंत्र, हवशषेतः मोठ्या मुलुखहगरीच्या पूवीचे प्रजातंत्र, हे 
मोंतेस्क्यलूा आदशव वाटत होते. युरोपातील (इगं्लंडमधील व फ्रान्समधील) तत्कालीन राजसत्ताक पद्धती 
या मोंतेस्क्यूच्या मते राज्यसत्ताक पद्धतीच्या आदशव होत्या. ज्याचंा तो आहशयाई म्हिनू उल्लेख करीत होता 
ती साम्राज्ये त्याला हुकुमशाहीचे आदशव वाटत होते. त्याचंा तो आहशयाई म्हिून उल्लेख करीत होता. 
इरािी, हचनी, भारतीय व जपानी साम्राज्यानंा एकाच माळेचे मिी मानण्याकडे त्याचा कल होता. 
मोंतेस्क्यचेू आहशयाचे ज्ञान तुटपुजें होते; परंतु ज्याच्यामुळे त्याला आहशयाई हुकूमशाहीचे जास्त गंुतागंुतीचे 
ज्ञान होऊ शकले असते असे साहहत्य त्याला उपललध होते. एका अथाने आपल्याला असे म्हिता येईल की, 
आहशयाच्या इहतहासाकडे बघण्याच्या अशा एका मनोवृत्तीला मोंतेस्क्यू जबाबदार होता की जी आजलाहह 
नाहीशी झालेली नाही. ही मनोवृत्ती युरोपातील हवचाराचा एक नमुना आहे. ज्यानंी सवव राजकीय संरचना, 
सवव कायदे, हशस्त व नेमस्तपिा याचंा नायनाट केला आहे अशा हुकूमशाहीच्या स्वरूपात आहशयातील 
शासनसंस्थाकडे ही मनोवृत्ती बघते. मोंतेस्क्यूच्या दृष्टीस पडलेली ही आहशयाई हुकूमशाही म्हिजे 
गुलामहगरीचे एक वाळवटं आहे. एकतंत्री साववभौम राजा आपल्याच तंत्राने, कायदे या हनबधं याचंा आधार 
न घेता, राज्य करतो. काहंी बाबतीत, तो मुख्य वजीराला आपली सत्ता सुपूदव करतो; परंतु, हुकूमशहा 
आहि त्याचा राज-पहरवार याचं्यातील परस्परसंबधं हकतीही गंुतागंुतीचे असोत; त्या राज्यामध्ये सत्ता-
संतुलनासाठी, सामाहजक वगव, सामाहजक दजे वा सामाहजक श्रेिी अस्स्तत्वात नसतात; प्राचीन काळातील 
सद गुि वा प्रहतष्ठेची युरोपातील प्रचहलत कल्पना यासारखे मूल्य तेथे नसते. जेथे जर फक्त एक मनुष्ट्य 
सववशहक्तमान असला तरच राज्यसते्तला स्थैयव येिे शक्य आहे त्या अफाट प्रवशेामध्ये लाखो मानवावर 
भीतीचे साम्राज्य पसरलेले असते. 
 
 या हनव्वळ राजकीय पापाच्या आव्हानामागे मोंतेस्क्यूच्या काळातंील युरोपमधील राजेलोकांच्या 
बाबतीत एखादा हववाद्य हेतु क्वहचत डोकावीत नव्हता असे नाही. ‘जशा नद्या सागरामध्ये लुप्त होतात, 
तशाच प्रकारे सवव राजसत्ताक पद्धतींच्या अस्स्तत्वाचा शवेट हुकूमशाहीमध्ये होईल’. हे प्रहसद्ध वचन 
हवसरता येत नाही. प्रचहलत व्यवस्था, सरदार वगव आहि ज्याच्यावाचून सामाहजक सरंचना कोलमडेल व 
एका व्यक्तीची एकतंत्री आहि अहनबधं सत्ता सवव नेमस्तपिावर मात करेल त्या मध्यम-मागी संघटना 
याबद्दलचा आदर एकदा राजसत्ताक पद्धतीमध्ये नाहीसा झाला की त्या पद्धतीतून हनघिारी संभाव्य 
पहरिती ही हुकुमशाहीचीच असेल. 
 
 (२) जोपयंत राज्याचे आकारमान व शासन-पद्धती याचं्यामध्ये एक परस्पर संबंध असल्याचे 
मोंतेस्क्यचूा हसद्धातं गृहीत धरतो, तोपयंत या हसद्धातंामध्ये हनयहतवादाचा धोका संभवतो. 
 
 मोंतेस्क्यचेू हवचार दोन टोकामध्ये हेलकाव ेखातात असे वाटते. ज्यामध्ये एक प्रकारच्या सामाहजक 



 
           

श्रेिींची सूचना हमळते असे पुष्ट्कळ उतारे त्याच्या गं्रथामध्ये शोधून काढिे सोपे आहे; प्रजातंत्र ही सवांत 
उत्कृष्ट प्रकारची शासन-पद्धती आहे, त्यानंतर राजसत्ताक पद्धती आहि शवेटी हुकूमशाही येते. हे जर खरे 
असते तर शासनपद्धतीच्या हनरहनराळ्या प्रकाराचं्या समाजशास्त्रीय हवश्लेषिामध्ये उिी पडिारी एक 
राज्यव्यवस्थाचंी श्रिेी आपल्याला हमळाली असती. परंतु दुसऱया दृहष्टकोनातून व दुसऱया उताऱयात, प्रत्येक 
राज्यव्यवस्था सामाहजक सघंटनेच्या एका हमतीने अपहरहायवपिे ठरहवलेली असते, अशा वळेी मूल्याचं्या 
श्रेिीचा हवचार करण्याऐवजी एका हनमवम हनयतीवादाचा हवचार करावा लागतो. 
 
 (३) जी या सवव हवचाराचं्या गाभ्याला हात घालते ती हतसरी टीका राज्यपद्धती व सामाहजक प्रकार 
याचं्यातील परस्पर-संबंधाबंाबत आहे. 
 
 अथातच या परस्पर-संबंधाचंा हवचार वगेळया तऱहेने करता येतो. एखादी राज्यपद्धती एकाच 
कसोटीमुळे पुरेशी स्पष्ट होते असे मानता येते. उदाहरिाथव, साववभौम सत्ता ज्याचं्या हाती आहे त्याचंी संख्या 
ही राज्यपद्धतीच्या वगीकरिाचा काही वळेेला आधार मानली गेली आहे, कारि हतच्यावर इहतहासाचा 
पहरिाम होत नाही. समाजाचा आकार वा स्वरूप काहीहह असो, साववभौम सत्ताधाऱयाचं्या संख्येप्रमािे त्या 
समाजातील राज्यपद्धतीचे, लोकशाही, अहभजनशाही वा राजसत्ताक पद्धती असे वगीकरि करता येते. 
 
 जिु काही, राज्यप्रकाराचें अस्स्तत्व इहतहासातीत आहे असे गृहीत धरून अहभजात राजकीय 
तत्वज्ञानाने सामाहजक संघटनेहून हनराळ्या अशा शासनाच्या हसद्धातंाची जी काय रचना केली होती, ती 
त्या तत्त्वज्ञानाचे गर्थभत गृहीतकृत्यच होते. 
 
 या गुिाचे दुसरे टोक म्हिजे मोंतेस्क्यनेू काहीसे स्पष्ट केले आहे ते म्हिजे राज्यपद्धती आहि 
सामाहजक प्रकार याचंा हनकट सबंंध प्रस्थाहपत करिे हे होय. असे करताना, ज्यानंा मकॅ्स वबेरने तीन 
आदशव प्रकार म्हटले असते, ते असे सागंता येतील. लोकशाही वा अहभजनशाही या स्वरूपात शाहसत, 
लहान आकाराचे, प्राचीन काळातील नगर राज्य, सामाहजक दजातील हवषमता हे ज्याचे मलूतत्त्व आहे, 
त्या प्रकारात युरोपातील कायदेशीर व नेमस्त राजसत्ताक पद्धतीचा आदशव प्रकार; आहि शवेटी, हजथे धमव 
हाच साववभौम व्यक्तीच्या लहरीवरील एकमेव हनबधं असून ज्यामध्ये केवळ साववहत्रक पौरुषहीनतेची समता 
आहे अशी एका व्यक्तीच्या एकतंत्री सते्तखालील हवशाल के्षत्रावर पसरलेली राजसत्ता हा आहशयाई 
हुकुमशाहीचा आदशव प्रकार. 
 
 मोंतेस्क्यचूा सवात महत्वाचा आहि मूल्यवान हवचार म्हिजे एका बाजूला राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप व 
दुसऱया बाजूला व्यक्तीव्यक्तीमधील संबंधाचंी पद्धती यामधील संबंध हा होय. शासनसंस्था सते्तचा वापर 
कसा करते त्यावर सामाहजक जीवन अवलंबून असते आहि सामाहजक जीवन कसे असते त्यावर 
शासनसंस्थेच्या सते्तचा उपयोग अवलंबून असतो. या हवचारातून राज्यव्यवस्थेच्या समाजशास्त्राला सहजच 
वाव हमळतो. त्याच वेळी, तो हवचार एक प्रश्नही उपस्स्थत करतो तो असा. ज्या ऐहतहाहसक वास्तवता 
राज्यव्यवस्थानंा हवहशष्ट स्वरूप देतात, त्या वास्तवतापासून त्या व्यवस्थानंा, संकल्पनेच्या दृष्टीने, हवलग 
करता येईल? मोंतेस्क्यनेू हा प्रश्न स्पष्टपिे माडंला आहे. या प्रश्नाचे त्याला अहंतम उत्तर हमळाले नव्हते. 
परंतु मग आजवर तरी ते कोिाला हमळाले आहे. याची खात्री देता येत नाही. 
 
 मोंतेस्क्यूच्या राजकीय समाजशास्त्राच्या दुसऱया पैलूकडे पाहहले असता असे हदसेल की त्याच्याशी 



 
           

या सवव-पहरहचत पलंूैचा हनकटचा सबंंध आहे. खरे पाहता, मोंतेस्क्यचू्या हवचाराचंा गाभा असलेला नेमस्त व 
अ-नेमस्त राज्यव्यवस्थेतील फरक हा त्याच्या अगोदरच्या पुस्तकातंील राज्यव्यवस्थेच्या प्रकाराच्या 
हसद्धातंामध्ये अकराव्या पुस्तकातंील इंग्लंडवरील हवचाराचंा समावशे करण्यास साहाय्य करतो. 
 
 ज्यामध्ये मोंतेस्क्यूने इंग्लंडच्या राज्यघटनेचे परीक्षि केले आहे तो अकराव्या पुस्तकातंील सहाव्या 
प्रकरिामधील उतारा या बाबतीत महत्त्वाचा आहे. हे प्रकरि इतके प्रहसद्ध आहे की इंग्लंडमधील पुष्ट्कळशा 
घटना-पंहडतानंी मोंतेस्क्यूने त्याच्याबद्दल व्यक्त केलेल्या हवचाराप्रमािे आपल्या स्वतःच्या सामाहजक 
संस्थाचें हववरि केले आहि इंग्लंडमधील वाचकवगाला तर असे वाटू लागले की मोंतेस्क्यचू्या कायद्याचे 
रहस्य या गं्रथाच्या वाचनानंतरच ते स्वतःला समजू लागले. येथे अठराव्या शतकातंील इंग्लंडच्या 
राज्यघटनेचे वा मोंतेस्क्यूच्या हतच्या संकल्पनेचे तपशीलवार अध्ययन देता येिार नाही. त्याच्या 
राजकारिाबद्दलच्या सववसाधारि संकल्पनेमध्ये त्याचे इगं्लंडबद्दलचे महत्त्वाचे हवचार कसे बसहवता येतात 
हे दाखहविे हे माझे प्रमुख कायव आहे. 
 
 राजकीय स्वातंत्र्य हे हजचे हवहशष्ट ध्येय आहे अशा एका राज्यसते्तचा इगं्लंडमध्ये मोंतेस्क्यलूा, 
त्याच्या सागंण्याप्रमािे, शोध लागला. (खरोखर, अकराव्या पुस्तकाच्या पाचव्या प्रकरिामध्ये प्रत्येक 
राज्यसते्तचे एक जीहवत-कतवव्य, म्हिजेच स्वाभाहवक कतवव्य असते असा एक आकषवक हवचार मोंतेस्क्यनेू 
सुचहवला आहे). हे ध्येय प्रहतहनहधत्वातून साध्य होते. मोंतेस्क्यूच्या प्रजातंत्राच्या हसद्धातंामध्ये, 
प्रहतहनहधत्वाच्या हवचाराला सवात जास्त महत्वाचे स्थान हदलेले नाही. ज्याचं्यामध्ये जनतेची पहरषद 
अस्स्तत्वात होती अशी प्राचीन प्रजातंते्र त्याच्या मनातं होती. सवव बाबतीत तपशीलवार हनिवय जरी नसले 
तरी महत्त्वाच्या बाबीवर जनता हनिवय घेत होती. मोंतेस्क्यू जेव्हा प्राचीन नगर-राज्याचं्या कायदा 
करण्याच्या सते्तची आठवि काढीत असे तेव्हा लोकानंी हनवडून हदलेल्या पहरषदेचे नव्हे तर सवव लोकाचं्या 
एका पहरषदेचे हचत्र त्याने रंगहवले होते. इंग्लंडमध्येच त्याला प्रहतहनहधत्वाच्या संस्थेचा शोध लागला. 
 
 स्वातंत्र्य हे ध्येय असलेल्या व जनतेला हवधान पहरषदेमध्ये स्थान देिाऱया त्या राज्यव्यवस्थेचे, 
सत्ता-हवभाजन हे प्रभावी लक्षि होते. सत्ता-हवभाजनाचा हा हसद्धातं अगदी आजलाही आपले अस्स्तत्व 
जािवनू देतो आहि त्याच्याबद्दल सतत हवचार मंथन चालू असते. इगं्लंडमध्ये राजाकडे अंमलबजाविीची 
सत्ता होती असे मोंतेस्क्यलूा आढळले. या सते्तला त्वहरत हनिवय आहि कृती याचंी गरज होती, म्हिून ती 
एकाच मािसाच्या हाती असायला पाहहजे होती. कायदे करण्याची सत्ता दोन हवधान-पहरषदातून साकार 
झाली होती. एक पहरषद होती सरदारवगाचे प्रहतहनहधत्व करिारी उमरावसभा आहि दुसरी होती सामान्य 
जनतेचे प्रहतहनहधत्व करिारी लोकसभा. अंमलबजाविीची व कायदे करण्याची अशा दोन सत्ता 
हनरहनराळ्या व्यक्ती वा सभा वा घटकावयव याचं्याकडे होत्या. परंतु त्या सत्ताचं्या हवभाजनावर त्याने 
हजतका भर हदला हततकाच त्याने त्याचं्या सहकायावरही हदला. प्रत्यक्षात यातंील प्रत्येकीने दुसरीच्या 
बाबतीत काय कराव ेव काय केलेच पाहहजे ते त्याने दाखवनू हदले. 
 
 अथात, न्यायालये ही हतसरी एक सत्ता आहे. परंतु या सहाव्या प्रकरिामध्ये कमीत कमी दोन 
वळेेला मोंतेस्क्यूने असे म्हटले आहे की ही सत्ता जवळजवळ हनरथवक व अदृश्य असते. यावरून असे हदसते 
की न्यायालयाचंी सत्ता ही मलूतः कायद्याचा अथव सागंण्याची सत्ताच असायला पाहहजे आहि हतच्याजवळ 
शक्य असेल तेवढी कमीतकमी उपक्रमशीलता व व्यहक्तमत्व असाव.े ती व्यक्तींची सत्ता नसून कायद्याची 
सत्ता आहे. 



 
           

 
 कायदे करिारी सत्ता अंमलबजाविी. करिाऱया सते्तशी सहकायव करते. पहहल्या सते्तला दुसरी 
सत्ता हकतपत योग्यपिे कायद्याचा वापर करते ते पारखून घेता आले पाहहजे. अंमलबजाविी करिाऱया 
सते्तबद्दल मोंतेस्क्यूला असे वाटते की हतने राज्य व्यवहाराच्या सवव बाबींची चचा करावी अशी अपेक्षा करता 
येत नाही. पि अंमलबजाविी करिाऱया सते्तने, ज्याला तो गहतरोधाचा अहधकार असे संबोधतो तो 
वापरून, कायदा करिाऱया सते्तशी सहकायाचे नाते ठेवाव.े मोंतेस्क्यनेू पुढे असे सूहचत केले आहे की 
अंदाज-पत्रकावर दरवषी मतदान झालेच पाहहजे. “कायदा करिाऱया सते्तने जर अनुदाने दरवषी मंजूर न 
करता ती एकदम कायमची मंजूर केली तर, ती सत्ता आपले स्वातंत्र्य गमावनू बसेल.” याचा स्पष्ट अथव 
असा होतो की अंदाजपत्रकावरचे दरवषीचे मतदान, जि ुकाही, स्वातंत्र्याची अट आहे. 
 
 अकराव्या पुस्तकातंील सहाव्या प्रकरिाची तुलना याच हवषयावंरच्या ल कच्या उताऱयाशी 
करण्यातं येते. जर वळे फावला असता तर मोंतेस्क्यूच्या प्रहतपादनातील काही वैहशष्ट्ये वा वैहचत्र्ये याचें 
स्पष्टीकरि, ल कचा संदभव देऊन, करण्याच्या मोहाला वाव हमळाला असता. उदाहरिाथव, सहाव्या 
प्रकरिाच्या सुरुवातीला अंमलबजाविी करिाऱया सते्तच्या दोन व्याख्या आहेत. जी आंतरराष्ट्रीय 
कायद्याचं्या बाबींवर हनिवय घेत असल्याने फक्त परराष्ट्रीय धोरिापुरतीच मयाहदत आहे अशी-सत्ता हतची 
पहहली व्याख्या केली आहे. परंतु थोडे पुढे जाऊन, साववजहनक ठरावाचंी अंमलबजाविी करिारी सत्ता 
अशीही हतची व्याख्या केलेली आढळते. त्यामुळे त्या सते्तला आिखी एक नवी हमती प्राप्त होते. या 
वैहचत्र्याचे कारि असलेले सत्य असे आहे की एका व्याखेत मोंतेस्क्यनेू ल कमधील एका उताऱयाचे 
अनुकरि केले आहे. परंतु ल क व मोंतेस्क्य ूयाचं्या हेतंूमधे मूलभतू फरक आहे. १६८८ च्या क्रातंीचे समथवन 
करण्याची त्याची इच्छा असो वा नसो. राजाची सत्ता सीहमत करण्याचा आहि राजाने जर काही मयादाचें 
उल्लंघन केले वा त्याच्या कतवव्यापासून तो पराङमुख झाला तर साववभौम सत्तेंचे खरे उगमस्थान या नात्याने 
लोकानंा कृती करण्याचा अहधकार आहे हे दाखहवण्याचा ल कचा हेतु होता. उलटपक्षी, सते्तचे हवभाजन या 
शलदप्रयोगाच्या न्यायालयीन अथाप्रमािे ते घडवनू आििे ही मोंतेस्क्यूची मूलभतू संकल्पना नव्हती, तर 
हजला सामाहजक सत्ताचें सतुंलन म्हिजेच राजकीय स्वातंत्र्याची अट म्हिता येईल ती त्याची मूलभतू 
संकल्पना होती. 
 
 इंग्लंडच्या घटनेबद्दलच्या त्याच्या हवश्लेषिामध्ये मोंतेस्क्यूने सरदारवगाच्या अस्स्तत्वाला मान्यता 
हदली होती. त्याने जनतेचे प्रहतहनहधत्व करिारे व अहभजनवगांचे प्रहतहनहधत्व करिारे अशा दोन 
सभागृहाचंी कल्पना माडंली होती. त्याचा आग्रह असा होता की सरदारवगाबाबत हनवाडा त्याचं्या 
बरोबरीच्या दजांच्या लोकानंीच करावा; कारि जर तो इतरानंी केला तर, त्या वगाबद्दल वाटिाऱया 
हेव्यामुळे हनवाडा करिारे त्यानंा अन्यायाने वागवतील. हनराळ्या शलदात सागंायचे तर, त्याच्या इंग्लंडच्या 
घटनेच्या हवश्लेषिामध्ये मोंतेस्क्यू हे हसद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत होता की त्याने व्याख्या केल्याप्रमािे 
राजसत्ताक पद्धतीच्या मूलतत्त्वाशंी सुसंगत असलेले वगव आहि दजा याचें भेदभाव म्हिजेच- सामाहजक 
पक्षपात-सत्ता सतुंलनासाठी आवश्यक असतात. 
 
 मोंतेस्क्यूच्या मते, जेव्हा एका सते्तचा दुसऱया सते्तला प्रहतशह असतो, तेव्हाच राज्यसत्ता स्वतंत्र 
असते. या हववचेनाला सवात जास्त उठावदार समथवन ज्याच्यामुळे हमळते त्याचे कारि म्हिजे सहाव्या 
पुस्तकात त्याने इंग्लंडच्या घटनेचे हवश्लेषि पूिव केल्यावर, मोंतेस्क्यू रोमकडे परत वळला आहि 
राजदरबारातंील उमरावगव आहि भहूमहीन सामान्य जनता याचं्यातील परस्परसंबधंाच्या सहाय्याने त्याने 



 
           

संपूिव रोमन इहतहासाचे हवश्लेषि केले हे होय. त्याला या सवांत जे मनोरंजक वाटले ते म्हिजे सामाहजक 
वगांतील हेवदेाव े व स्पधा. या संघषवकारक भावना नेमस्त राज्यव्यवस्थेच्या स्थैयासाठी आवश्यक अटी 
आहेत कारि त्याच्यामुळे हनरहनराळे वगव एकमेकामध्ये सतुंलन घडवनू आिू शकतात. 
 
 घटनेचा हवचार केला तर, असे हदसते की सामाहजक सत्तापंकैी प्रत्येकीला काय अहधकार आहे 
आहि हनरहनराळ्या सत्तानंी आपसातं कसे सहकायव कराव े हे मोंतेस्क्यूने तपशीलवार दाखहवले, स्वतंत्र 
राजसते्तची, इतर सत्ताचंा प्रहतशह असल्यामुळे ज्यामध्ये कोित्याहह एका सते्तचा दुरुपयोग होत नाही, अशा 
स्वतंत्र समाजाची रूपरेषा देण्यापेक्षा जास्त काहंीहह या स्पष्टीकरिातून साधलेले हदसत नाही. 
 
 ज्याच्यामध्ये मोंतेस्क्यूच्या हवचाराचं्या गाभ्याचा पहरपूिव साराशं हमळतो तो म्हिजे “रोमन लोकाचंा 
उत्कषव आहि अपकषव याचं्या कारिाचंा हवचार” या गं्रथातील उतारा होय. 
 
 “जेव्हा जेव्हा, जे आपल्याला प्रजातंत्र म्हिहवते, त्या राज्यसते्तमध्ये प्रत्येकजि सुखी आहे, असे 
आपल्याला आढळते, तेव्हा आपल्याला खात्री वाटायला लागते की तेथे स्वातंत्र्याचा लोप झाला आहे. 
हजला आपि राजकीय सघंटनेतील ऐक्य मानतो, ती एक संदेहास्पद बाब आहे. .जसे गायनातील 
हवसंवादी सूर गायनाला साहाय्य करतात, तसेच सवव पक्ष, हकतीही परस्पर-हवरोधी वाटले, तरी 
समाजाच्या सववसाधारि हहतासाठी त्यानंा एकमेकास साहाय्य कराव े लागते. अशा सुसंवादातून घडून 
आलेले ऐक्य हेच खरे ऐक्य होय. जेथे आपल्याला मतभेदाहशवाय कांहीहह हदसत नाही, त्या राज्यातसुद्धा 
ऐक्य असू शकते. हे ऐक्य म्हिजेच खरी शातंता व सुखदायक सुसंवाद असतो. काहींची हक्रया आहि 
त्याबद्दल इतर काहींची प्रहतहक्रया यातून या जगातील रहहवाशामंध्ये जे एक सदैव साहचयव हनमाि झाले 
आहे त्याच्यामधे व या ऐक्यामध्ये साम्य असते.” 
 
 ऑम्युस्त कोंतच्या काळापासूनची कल्पना असे आपि हजला म्हिू ती मोंतेस्क्यचूी सामाहजक 
बहुमताची कल्पना ही सत्ता-संतुलनाची नकवा सामाहजक गटातंील हक्रया आहि प्रहतहक्रया यातून हनमाि 
झालेल्या शातंतेची कल्पना होती. 
 
 जर हे हवश्लेषि बरोबर वाटत असेल तर, इंग्लंडच्या घटनेचा हसद्धातं हा मोंतेस्क्यूच्या राजकीय 
समाजशास्त्राच्या हवचाराचा गाभा असला पाहहजे. ती घटना त्याला सवव देशासंाठी एक आदशव वाटत होती हे 
त्याचे कारि नव्हते; तर खरे कारि असे होते की त्याच्या काळच्या राजसत्ताक पद्धतीच्या घटनात्मक 
यंत्रिेमध्ये सामाहजक वगव आहि राजकीय सत्ता याचं्यातील सतुंलनाचा पहरिाम या स्वरूपात त्याला नेमस्त 
आहि स्वतंत्र राज्याचा आधार सापडला. स्वातंत्र्याचा आदशव असली तरीसुद्धा ही घटना अहभजनशाहीवादी 
आहे आहि या वस्तुस्स्थतीची पुष्ट्कळ स्पष्टीकरिे देण्यात आली आहेत. 
 
 दीघवकाळासून कायदा-पंहडताचंा दृहष्टकोन व्यक्त करिारे पहहले स्पष्टीकरि म्हिजे प्रजातंत्राच्या 
शासनामध्ये कायद्याने मान्य केलेल्या सत्ता हवभाजनाचा हसद्धातं होय. एका बाजूला, प्रजातंत्राचे अध्यक्ष व 
पंतप्रधान यानंा हनहित स्वरूपाचे अहधकार हदलेले असतात. आहि दुसऱया बाजूला, हवधान-सभेला वा 
सभानाहह अहधकार हदलेले असतात. या हनरहनराळ्या घटकाचं्या परस्परासंबंधामधील अचूक व्यवस्थेतून 
एक समतोल हमळहवण्यात येतो. 
 



 
           

 आधीच्या स्पष्टीकरिासारखेच दुसरे स्पष्टीकरिहह सामाहजक सते्तच्या समतोलावर भर देते, परंतु 
मोंतेस्क्यूच्या मनाची अहभजनशाहीला अनुकूल असिारी ठेवि आहि त्याचंा लोप होण्याची शक्यता 
असतानाही अठराव्या शतकातंील मध्यम गटाच्या संघटनाचे समथवन करण्याची त्याची इच्छा यावंरही ते भर 
देते. या दृहष्टकोिातून पाहता, जो वगव समाजात बदनाम ठरला होता त्या वगाच्या नावंाने राजाच्या 
सते्तहवरुद्ध टीकास्त्र सोडिारा मोंतेस्क्यू हा अहभजनशाहीचा प्रहतहनधी होता. इहतहासाच्या एका पेचप्रसंगात 
सापडला असतानंा, त्याने अहभजनवगाच्या वतीने, राजाशी वाद घातला. परंतु त्याच्या वाग् युद्धाने, 
अहभजनशाहीचे नव्हे तर, जनतेच्या हहताचे संवधवन झाले. 
 
 हेगेलच्या पद्धतीने दुसऱया स्पष्टीकरिाला उल्लंघून जािारे व आजलाहह प्रचहलत असलेले हतसरे 
स्पष्टीकरि असू शकते. ते त्याच्यातील सत्याशं राखूनसुद्धा दुसऱया स्पष्टीकरिाला उल्लंघून जाते. 
 
 मोंतेस्क्यनेू फक्त अहभजानशाहीचा आदशव समोर ठेवनू सामाहजक सते्तचा समतोल आहि 
स्वातंत्र्याची अट या कल्पनाचंा हवचार केला. सफल ठरलेली शासने नेमस्त होती आहि जोपयंत सते्तला 
सते्तचा प्रहतशह नसतो वा कोित्याहह नागहरकाला दुसऱयाची भीती वाटत नाही तोवर शासनात नेमस्तपिा 
येिे शक्य नाही असा त्याचा हवश्वास होता. राजकीय संघटनेने जर सरदारवगाला त्याच्या अहधकाराची हमी 
हदली तरच त्या वगामध्ये सुरहक्षततेची भावना हनमाि होऊ शकते. जर सरदारवगाला आंपि सुरहक्षत 
आहातं असे वाटू लागले तरच राजाला व प्रजेलाहह सुरहक्षतता वाढू लागेल. मोंतेस्क्यनूी माडंलेली 
सामाहजक समतोलाची कल्पना हनहितपिे अहभजनशाहीशी संलग्न आहे. 
 
 स्वातंत्र्याच्या मूलभतू अटी आहि नेमस्तपिा याचं्या मोंतेस्क्यूच्या संकल्पना त्याच्या मनात 
असलेल्या अहभजनशाहीहशवाय इतरत्र कोठे लागू पडतात की काय हे पाहिे बाकी राहहले आहे. मोंतेस्क्य ू
बहुधा असे म्हिाला असता की सामाहजक दजा व श्रेिी यानंा नाहीसे करिाऱया एका सामाहजक 
स्स्थत्यंतराची अथात आपि कल्पना करू शकतो. परंतु. सामाहजक दजे व श्रेिी नसलेला समाज आहि 
अनेक सामाहजक सत्ता अस्स्तत्त्वात नसतानाहह जी नेमस्त आहे आहि हजच्यातंील नागहरक स्वतंत्र आहेत 
अशी राज्यसत्ता याचंी कल्पना तरी आंपि करू शकतो का? इहतहासाने हे दाखवनू हदले आहे की 
हजच्यामध्ये साववभौम सत्ता सवाच्या स्वाधीन आहे अशी लोकशाही राजवट अपहरहायवपिे नेमस्त व स्वतंत्र्य 
असतेच असे नाही. जनतेची सत्ता व नागहरकाचें स्वातंत्र याच्यातील मूलभतू फरक कायम राखण्यामध्ये 
मोंतेस्क्यू पूिवपिे बरोबर होता. कदाहचत असे होत असाव े की जेव्हा जनता साववभौम असते, तेव्हा 
नागहरकाचंी सुरहक्षतता व सते्तच्या वापरातील नेमस्तपिा नाहीसे होतात. 
 
 हनराळ्या शलदात सागंायचे तर, सामाहजक सत्ताचंा समतोल व राजकीय सत्ताचें सहकायव याचं्या 
हवहशष्ट अहभजनशाहीवादी संकल्पनेच्या पलीकडे जाऊन, मोंतेस्क्यनेू पुढील सववसाधारि तत्त्वाचे 
प्रहतपादन केले व कोितीही सत्ता अहनबंध नसावी. ही कायद्याबदल आदर आहि नागहरकाचंी सुरहक्षतता 
याचंी अट आहे. ज्याला मोंतेस्क्यूचे राजकीय समाजशास्त्र म्हिता येईल त्याचा हा मूलभतू मुद्दा आहे. 
 
 समाजशास्त्राच्या बाबतीत तीन समीक्षात्मक प्रश्नाचंा हवचार करावा लागतो. पहहला प्रश्न असा आहे 
: मोंतेस्क्यूच्या राजकीय समाजशास्त्राचा उपयोग एका प्रयाि-नबदू म्हिून केला तर कायद्याचे रहस्य या 
गं्रथातील राजकीय समाजशास्त्राचा समाजाच्या एकतेच्या समाजशास्त्राशी संबंध कसा येतो? 
शासनव्यवस्थेच्या प्रकाराचा अध्ययनापासून आपि एका समष्टीच्या स्वरूपातंील समाजाच्या आकलनाकडे 



 
           

कसे जाऊन पोचतो? 
 
 दुसरा प्रश्न असा : राजकीय समाजशास्त्राच्या दृहष्टकोिातून हवचार करताना, तर्थ्य आहि मूल्य, 
संस्थाचें आकलन होिे व चागंली वा वाछंनीय राज्यव्यवस्था ठरहविे यातंील परस्परसंबंध काय आहेत? 
मोंतेस्क्यनेू हुकुमशाही ही एक पाप व मनुष्ट्य-स्वभावाच्या हवरुद्ध असलेली राज्यव्यवस्था आहे अशी 
हनभवत्सना केलेली आहे. तरीपि, हुकूमशाही ही समुदायाचे आकारमान व काही समुदायबाह्य पहरस्स्थहत 
याचंा पहरिाम म्हिून थोडीबहुत अपहरहायव आहे असे स्पष्टीकरि त्याने हदले आहे. त्यातूंन 
समाजशास्त्रज्ञाचं्यापुढे एक प्रश्न उभा राहतो. तो असा : काही संस्था पूववहनधाहरत असून त्या मानवी 
इच्छेच्या अधीन नाहीत. असे स्पष्टीकरि देत असतानाच त्यानंा आपि मूल्य-हनिवय कसे लाव ू शकतो? 
हजची आपि अमानुष म्हिनू ननदा करतो, ती राज्यपहरस्स्थती काही पहरस्स्थतीत अपहरहायव असते अशी 
कबुली देिारी एक प्रकारची हवसंगती यातूंन उत्पन्न होत नाही का? 
 
 काही हठकािी मोंतेस्क्यू हलहहतो. जेव्हा राज्याच्या के्षत्राचा आकार फार हवस्तृत असतो, तेव्हा सत्ता 
एका व्यक्तीच्या हाती एकवटलीच पाहहजे. हे हवधान त्याच्या चटकन लक्षात येिाऱया अथासाठी रहशयाच्या 
दुसऱया कॅथेराईनला आवडले होते. इतरत्र आपल्याला याहूनही जास्त स्पष्ट स्वरूपातील हवधान हमळते. 
हुकुमशाही मनुष्ट्य-स्वभावाच्या हवरुद्ध आहे. जो शासन-प्रकार काही पहरस्स्थतीमध्ये अपहरहायव असतो, तो 
मनुष्ट्य-स्वभावाच्या हवरुद्ध आहे असे एखादा समाजशास्त्रज्ञ म्हिू शकतो का? हा दुसरा प्रश्न आहे. 
 
 शवेटी, हतसरा प्रश्न म्हिजे हववकेहनष्ठ हवश्ववाद आहि इहतहासामधील हवहशष्टता यातंील संबधं हा 
होय. या हवधानाचा अथव समजून घेण्यासाठी हुकुमशाहीच्या उदाहरिाकडे वळता येईल. मोंतेस्क्यू म्हिाला 
होता की, हुकुमशाही मनुष्ट्य-स्वभावाच्या हवरुद्ध आहे. यातून पुढील प्रश्न उद्भवतात. सवव युगातील व सवव 
देशातील सवव मानवामध्ये आढळिारा हा मनुष्ट्यस्वभाव म्हिजे काय आहे? या खास मानवी वैहशष्ट्याच्या 
सीमा काय आहेत आहि नीहत-तत्त्व,े चालीरीती आहि संस्था याचं्या असखं्य प्रकाराचं्या अस्स्तत्वाच्या 
जाहिवचेा मनुष्ट्य-स्वभावाच्या या आवाहनाशी मेळ कसा घालायचा? 
 
 आपल्या पहहल्या प्रश्नाची आिखी तीन प्रश्रामध्ये हवभागिी करता येते. ते प्रश्न असे : (१) 
राज्यपद्धतीच्या चौकटीबाहेर असलेल्या कोित्या कारिाचंी मोंतेस्क्यूने चचा केली आहे? (२) 
स्पष्टीकरिाथव घेतलेल्या घटना आहि त्याची कारिे याचं्यामध्ये त्याने प्रस्थाहपत केलेल्या संबंधाचे स्वरूप 
काय होते? (३) कायद्याचे रहस्य या गं्रथामध्ये एका समष्टीच्या स्वरूपातील समाजाचे सशं्लेषिात्मक 
हववचेन आहे का फक्त कारिाची यादी देिे आहि ज्यातंील एकही कारि आहि हनयतक हनिायक 
नसलेल्या काही कायवकारिातील हनरहनराळ्या संबधंानंा फक्त एकहत्रत करिे हेच त्या गं्रथाचे स्वरूप आहे? 
 
 प्रथम दशवनी तरी, मोंतेस्क्यूच्या हववरिामध्ये पद्धतशीरपिा आढळत नाही. त्यानंी हदलेली कारिे 
अशी आहेत : 
 
 प्रथमतः मोंतेस्क्यूने ज्याला आपि भौगोहलक पहरसराचा प्रभाव म्हितो त्याचे अध्ययन केले आहि 
त्याचे त्याने जिु काही हवामान आहि जमीन असे दोन उपहवभाग केले. त्याने पहहल्यादंा हवामान व त्याचा 
जीवनपद्धती आहि जनतेच्या सामाहजक ससं्था यावर होिारा पहरिाम याचें अध्ययन केले. नंतर त्याने 
जहमनीच्या गुिाचा हवचार केला आहि लोकानंी जहमनीची मशागत कशी केली आहि त्या जहमनीच्या 



 
           

गुिाच्या आधाराने मालमते्तची वाटिी कशी केली हेही त्याने त्याच पद्धतीने शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला. 
 
 भौगोहलक पहरसराच्या प्रभावानंतर एकोहिसाव्या पुस्तकामध्ये राष्ट्राच्या साधारि प्रवृत्तीचा हवचार 
येतो. 
 
 नंतर, मोंतेस्क्यू भौहतक कारिाकंडून सामाहजक कारिाकडे वळलेला हदसतो. त्यामंध्ये प्रामुख्याने 
व्यापार, व्यापारातंील ऐहतहाहसक क्रातं्या आहि चलनपद्धती या बाबी येतात. त्याने मूलतः सामुदाहयक 
जीवनाच्या आर्थथक पलंूैचा हवचार केला असे हदसते. परंतु, असे म्हिण्यात अडचि एवढीच आहे की, आज 
अथवव्यवस्थेच्या हवश्लेषिामध्ये आवश्यक वाटिाऱया, ज्यानंा माक्सवच्या भाषेत उत्पादन-शक्ती वा मानवाला 
उपललध असलेली ताहंत्रक हत्यारे व साधने म्हिता येईल, अशा एका मूलभतू गोष्टीकडे त्याने जवळजवळ 
दुलवक्ष केले. 
 
 मोंतेस्क्यूच्या दृष्टीने, एकतर मालमते्तची, हवशषेतः जहमनीची वाटिी नकवा आतंर-सामुदाहयक 
व्यापार, हवहनमय व दळिवळि नकवा शवेटी, हजच्याकडे तो समुदायातील मानवाचं्या परस्परसंबधंाचंा वा 
आतंर - सामुदाहयक संबधंाचंा पलूै म्हिनू पाहत होता, ती चलनपद्धती ही अथवव्यवस्थेची मूलतत्त्व ेआहेत. 
मोंतेस्क्यलूा शतेी व व्यापार याचं्यामध्ये अथव व्यवस्था हवभाहजत झालेली हदसते. ज्याला आपि 
उद्योगधंद्याचंी सुरुवात म्हितो आहि ज्याला तो ‘कला’ म्हितो त्याकडे त्याने दुलवक्ष केले. परंतु त्याच्या 
दृष्टीने, ज्याचं्यामध्ये आर्थथक हहतसंबधंाचंा वरचष्ट्मा आहे अशी व्यापारी वा व्यापाराला वाहहलेली, अथेन्स, 
व्हेनीस व हजनोआ ही शहरे आहेत. हनराळ्या शलदात सागंायचे तर, लष्ट्करी हालचाली व त्यातून होिारा 
गौरव हे ज्या समुदायाचे प्रमुख व्यवसाय आहेत आहि व्यापार हा ज्या समुदायाचा प्रमुख व्यवसाय आहे त्या 
दोन्ही समुदायातं मूलभतू फरक असतो. 
 
 जी राजकीय तत्त्वज्ञानामध्ये अवाचीन कालखंडाच्या पूवी परंपरेने चालत आलेली आहे. त्या 
कल्पनेबद्दल असे म्हिता येईल की, हजचा उद्योगधंद्याशी हनकटचा दुवा आहे ती आधुहनक समाजाची 
मौहलकता अहभजात राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या लक्षात आली नव्हती आहि या बाबतीत मोंतेस्क्यू अहभजात 
परंपरेमध्ये सामील होता. तो हवश्वकोशवाद्याचंा पूववज आहे, संपूिव समाजाच्या रूपातंरासाठी औद्योहगक 
शोधाचा संभाव्य उपयोग त्याला कळला नव्हता असे सुद्धा म्हिता येईल. 
 
 व्यापार आहि चलनपद्धती याचं्यानंतर लोकसंख्येचे हवश्लेषि येते. इहतहासामध्ये हा प्रश्न दोन 
स्वरूपात उत्पन्न होतो. काही बाबतीत, कमी होत जािाऱया लोकसखं्येहवरुद्धचा तो एक लढा असतो अहि 
मोंतेस्क्यूच्या मते, ही अवस्था जास्त सववसाधारपिे आढळते. त्याच्या मते, मनुष्ट्यबळाची तूट हा बहुतेक 
समाजानंा भेडसाविारा धोका असतो. अथातच त्याला या हवधानाचा व्यत्यास म्हिजे लोकसंख्येतील 
बेसुमार वाढीहवरुद्ध संघषव आहि उपललध साधन-संपत्तीच्या आटोक्याबाहेर जािाऱया लोकसंख्येच्या वाढी 
हवरुद्धचा लढा हाही माहीत होता. 
 
 शवेटी, लोकसंख्येनंतर धमव येतो. सामुदाहयक जीवनाच्या संघटनेवरील सवात जास्त प्रभाव 
पाडिाऱया घटकापंैकी एक म्हिजे धमव होय असे मोंतेस्क्यू मानीत होता. 
 
 हे आपल्या लक्षात येते की ही यादी पद्धतशीर स्वरूपाची नव्हती. लेखकाने काही कारिाचा एका 



 
           

पाठोपाठ हवचार केल्यासारखे हदसते. भौहतक व नैहतक कारिातंील फरक हा त्याचा सवात प्रमुख फरक 
हदसतो. हवामान व जहमनीचे स्वरूप ही भौहतक कारिे आहेत. राष्ट्राची सववसाधारि प्रवृहत्त आहि धमव ही 
नैहतक कारिमध्ये जातात. व्यापार आहि लोकसंख्या या दोन्हीचा एकच वगव करिे सोपे झाले असते व तसे 
केल्याने जी त्याच सामुदाहयक जीवनाच्या इतर पलूैवर प्रभाव पाडतात, त्या सामुदाहयक जीवनातील 
हवहशष्ट पैलंूना एकत्र करता आले असते. परंतु, मोंतेस्क्यूने या प्रकारची पद्धतशीर योजना तयार केलेली 
हदसत नाही. 
 
 तरीसुद्धा, एक पुरेशी समाधानकारक यादी हमळण्यासाठी आपल्याला याचंा फक्त क्रम बदलायला 
पाहहजे. भौगोहलक पहरसरापासून सुरुवात करून, हवामान व जहमनीचे स्वरूप या दोन संकल्पनासंमवते 
आपि लोकसंख्येचा हवचार करतो कारि जो समाजाच्या आकाराच्या मयादा ठरहवतो. त्या भौगोहलक 
पहरसरापासून रहहवाशाचं्या संख्येकडे जािे जास्त तकव शुद्ध ठरते. यानंतर काटेकोरपिे फक्त सामाहजक 
कारिाचा हवचार केल्यास असे हदसते की, मोंतेस्क्यूने त्याचें दोन प्रमुख प्रकार मानले होते. ते असे : 
ज्याला तो धमव म्हितो ते श्रद्धा-हवषय आहि मजूर व व्यापारी याचंी संघटना. मोंतेस्क्यूने शवेटी सुचहवलेला 
समाजशास्त्राचा परमोच्च नबदू म्हिजे राष्ट्राची सववसाधारि प्रवृत्ती. 
 
 हनयतकाचं्या बाबतीत म्हिजेच ज्याचंा त्याने अनुक्रमाने अभ्यास केला त्या कारिाच्या साहाय्याने 
मोंतेस्क्यनेू ज्या घटनाचें स्पष्टीकरि करण्याचा प्रयत्न केला त्या घटनाचं्याबाबतीत, मोंतेस्क्यनेू 
एकोिीसाव्या पुस्तकाच्या सोळाव्या प्रकरिातं ज्याचंी काळजीपूववक व्याख्या हदली आहे. कायदे हशष्टाचार 
व चालीरीती या तीन सकंल्पनाचंा त्याने उपयोग केलेला हदसतो. 
 
 “हशष्टाचार व चालीरीती हे हरवाज कायद्याने स्थापन केलेले नाहीत कारि ते प्रस्थाहपत करण्याची 
कायद्यामध्ये एकतर क्षमता नव्हती वा कायद्याचंी तशी इच्छाही नव्हती. 
 
 कायदे व हशष्टाचार याचं्यामध्ये फरक हा आहे की, प्रजेच्या कृतींच्या हनयमनासाठी कायद्याचें 
जास्तीत जास्त अनुयोजन केले जाते तर मानवाच्या कृतींचा हनयमनासाठी हशष्टाचाराचें अनुयोजन केले 
जाते. हशष्टाचार व चालीरीती यामंध्ये हा फरक आहे की हशष्टाचाराचंा आंतहरक वतवनाशी सबंंध असतो तर 
चालीरीतींचा बास वतवनाशी संबंध असतो. 
 
 कायदे व हशष्टाचार यातंील पहहला फरक हा राज्यसते्तने हदलेला आदेश व समाजाची सक्ती 
यातंील समाजशास्त्रज्ञाने केलेल्या फरकांशी सुसंगत वाटतो. एकीकडे, राज्यसते्तचे अहधष्ठान असलेले स्पष्ट 
शलदातंील आदेश असतात. दुसरीकडे, म्हिजे हशष्टाचाराचं्या बाबतीत, भावात्मक व अभावात्मक अशा 
दोन्ही स्वरूपातील आदेश, आज्ञा वा हनषेध असतात आहि कोित्याहह कायद्याने त्याचं्या पालनाची सक्ती 
केल्याहशवाय व त्याचंा भगं केला असता अहधकृतरीत्या हमळिाऱया कोित्याहह हशके्षच्या व्यवस्थेहशवाय ते 
गटाच्या सभासदावर लादले जातात. 
 
 हशष्टाचार व चालीरीती यातंील फरक अंतःस्फूतव आदेश व गटाने घालून हदलेल्या हनव्वळ 
बाह्यात्कारी वतवनपद्धती याचं्यातील फरकासारखा असतो. 
 
 कायद्याच्याच बाबतीत मोंतेस्क्यूने हनरहनराळ्या प्रकारचे फरक दाखवनू हदले. त्यामध्ये पुढील तीन 



 
           

प्रमुख होते. कौटंुहबक जीवनाच्या संघटनेशी सबंंध येिारे नागरी कायदे; त्याच्या समकालीनाप्रमािे ज्यात 
त्याला उत्कट रस होता ते फौजदारी कायदे आहि राज्यव्यवस्थेशी संबधं असिारे कायदे. 
 
 त्याचप्रमािे हनयतके (Determinats) आहि हनयते (Determinates) नकवा कारिे आहि 
स्पष्टीकरिासाठी घेतलेल्या संस्था याचं्या प्रस्थाहपत सबंंधाचें स्वरूप लक्षात घ्याव े लागेल. ज्या प्रहसद्ध 
पुस्तकामध्ये मोंतेस्क्यूच्या हसद्धातंाचंी व्यहक्तगत वैहशष्ट्ये चटकन हदसून पडतात आहि ज्यामध्ये त्याने 
हवामान व जमीन म्हिजेच भौगोहलक पहरसराचंा हवचार केला आहे ती उदाहरिादाखल घेता येतील. 
 
 भौगोहलक पहरसराचा हवचार करताना, हवामान व जमीन याचं्याशी मोंतेस्क्यूचा प्रामुख्याने संबधं 
आला होता. परंतु या कल्पनाचंा हवकाससुद्धा त्याने संहक्षप्त रूपाने माडंला आहे. हवामानाच्याबाबतीत तर 
त्याने त्याचं्यातील हवरोध फक्त उष्ट्ि व थंड, समशीतोष्ट्ि व हवषम हवामान, एवढ्याच पातळीवर आिनू 
पोचहवला आहे, अथात आधुहनक भगूोलशास्त्रज्ञ हवामानाच्या हनरहनराळया प्रकारातील बहुहवध फरकाला 
जास्त रेखीव संकल्पना वापरतात. जहमनीच्या बाबतीत, मोंतेस्क्यनेू प्रामुख्याने हतची सुपीकता वा नापीकता 
याचंा हवचार केला. त्यातहह संके्षपाने, भपूृष्ठावरील स्वाभाहवक चढ-उतार म्हिजे सपाट मदैाने आहि डोंगर 
व एखाद्या खंडातील या स्वाभाहवक चढ-उताराचंी नैसर्थगक वाटिी याचंाच हवचार केला. या सवव मुद्यामध्ये 
मोंतेस्क्यनेू हवशषे मौहलकता दाखहवली नाही; त्याने इंग्लंडमधील एक वैद्य, अबवटन ट, याच्याकडून पुष्ट्कळ 
कल्पना उसन्या घेतल्या होत्या. मोंतेस्क्यूच्या भाष्ट्यकारापंैकी सवात जास्त अहधकारी व्यक्तीने म्हिजे एम. 
देद्योने, या हवषयावरील इंग्रजी भाषेतील सवव वाङ मय वाचले होते. त्या वाङ मयाचा मोंतेस्क्यूवर पडलेला 
प्रभाव त्याने हसद्ध केला. त्याने केलेल्या संशोधनपर हलखािामुळे मोंतेस्क्यूने गृहीत धरलेल्या कायवकारि 
संबंधाचें तकव शुद्ध स्वरूप स्पष्ट होते. 
 
 पुष्ट्कळदा मनुष्ट्य-स्वभाव, मानवी संवदेनक्षमता, त्याचंी जीवनपद्धती यानंा हवामान कारिीभतू 
असते. असे मत मोंतेस्क्यूने माडंले आहे. चौदाव्या पुस्तकातील दुसऱया प्रकरिात आलेले हे सूत्र पहा. 
 
 “थंड हवामानाच्या देशामध्ये, जीवनातील सुखाबद्दल मानव फारच थोडी संवदेनशीलता 
दाखहवतात; समशीतोष्ट्ि देशामध्ये ती थोडी जास्त असते; ऊष्ट्ि हवामानाच्या देशामध्ये त्याचंी 
संवदेनशीलता उत्कृष्ट असते.” 
 
 या पातळीवरील हवधाने जर खरी असली, तर समाजशास्त्र सोपे होईल. मोंतेस्क्यूचे हे हवधान पहा. 
 
 “अक्षाशंाचं्या साहाय्याने हवामानातील फरक दाखहवला जातो, तसेच आपि संवदेनशीलतेच्या 
आधाराने त्याचं्यातील फरक काहंी प्रमािात सागंू शकतो.... थंड व सुस्त इंग्लंड आहि चैतन्यपूिव व 
आनंदी इटली या हभन्न संवदेनशीलतेच्या दोन देशामध्ये गायकाचं्या एकाच संचाने सादर केलेल्या एकाच 
प्रकारच्या गीताचंा प्रभाव हनरहनराळ्या तऱहेने पडतो कारि संगीताची अहभरुचीचा हवकासही या देशामंध्ये 
वगेवगेळ्या तऱहेने झालेला हदसतो.” 
 
 तार्थककदृष्ट्या हे हवधान पढुील प्रकारचे आहे : एक प्रकारचा भौहतक पहरसर हा तेथील 
रहहवाशाचं्या काहंी प्रकारच्या शारीहरक, मनोबलाच्या आहि मानसशास्त्रीय वैहशष्ट्यानंा प्रत्यक्षपिे 
जबाबदार असतो. 



 
           

 
परंतु, याबरोबरच याच्यापेक्षाही जास्त गंुतागंुतीची स्पष्टीकरिे आहेत. पधंराव्या पुस्तकातील 

गुलामहगरीचे प्रहसद्ध उदाहरि घेता येईल. या पुस्तकामध्ये त्याने गुलामहगरी व हवामान याचं्या 
परस्परसंबधंाचंा हवचार केला आहे आहि त्याचा मथळासुद्धा “लोकव्यवहारातंील गुलामहगरीच्या कायद्याचंा 
हवामानाशी काय संबधं असतो” असा आहे. 

 
 “जेथे उष्ट्ितेचा अहतरेक शरीराला दुबळा करतो आहि मानवाला इतका सुस्त व हनरुत्साही करतो 
की त्याहठकािी केवळ हशके्षची भीती त्यानंा एखादे श्रमाचे काम करण्याला भाग पाडते असे देश आहेत. तेथे 
गुलामहगरी बुध्दीला कमी उिेगजनक वाटते. जसा त्याचा गुलाम त्याच्या कामामध्ये आळस दाखहवतो तसा 
त्याचा मालक त्याचा राजाशीही आळसाने वागतो. म्हिून लोकव्यवहारातंील गुलामहगरीमध्ये राजकीय 
गुलामहगरीची भर पडते.” 
 
 हा उतारा मनोरंजक आहे कारि तो मोंतेस्क्यूच्या मनाचे हवहवध पैलू दाखहवतो. प्रथमदशवनी तो 
हवामान व गुलामहगरी याचं्यातील संबधंाचें सुलभ, जवळजवळ अहतसुलभ केलेले, स्पष्टीकरि देतो परंतु, 
अशाच उताऱयामध्ये, “तेथील गुलामहगरी कमी उिेगजनक आहे” हे हवधानही सापडते. याचा अथव असा 
होतो की गुलामहगरी ही जात्याच बदु्धीला उिेगकारक वाटते आहि यामध्ये मनुष्ट्य•स्वभावाच्या सववत्र लाग ू
असलेल्या संकल्पनेचा एक स्पष्ट उल्लेख आहे. मानवी बुद्धी काहंी ससं्थानंा वज्यव मानते नकवा हनदान त्यानंा 
दुष्ट प्रवृत्तीची मानते. येथे मोंतेस्क्यूच्या हववरिातील दोन पैलू एकत्र सापडतात. ते पलूै असे आहेत : एका 
बाजूला, संस्थाचंा सामाहजक तर्थ्य या नात्याने हनयतीवादी. दृहष्टकोिातून हवचार आहि दुसऱया बाजूला, 
सववत्र लागू पडिाऱया मूल्याचं्या नावाने त्या ससं्थांबाबतचा हनिवय. 
 
 या बाबतीत, “बुद्धीला कमी उिेगजनक आहे” या शलदप्रयोगाने या दोन हवचार-पद्धतीतील संवाद 
साधलेला आहे. जरी गुलामहगरी ही हतच्यातील अंतभूवत तत्त्वामुळे मनुष्ट्य-स्वभावाच्या मूळ ठेविीच्या हवरुद्ध 
आहे हे तो कबूल करतो, तरी मोंतेस्क्यलूा गुलामहगरीच्या वस्तुस्स्थतीचे हवामानाच्या प्रभावामध्ये समथवन 
आढळले. परंतु हवामानामुळे एखादी ससं्था अपहरहायव ठरत नाही; तर हवामान त्या संस्थेवर प्रभाव पाडते. 
 
 एवढ्या तर्थ्यापुरतेच अशा प्रकारचे हवधान मान्य करता येते. वा हतला अनुकूल असते; जर हे कायव 
आहि कारि याचं्यातील अतूट नाते असते तर नैहतक हनषेध व शास्त्रीयदृष्ट्या हसद्ध झालेला हनयतीवाद 
याचं्यातील एक हवशुद्ध हवसगंती आपल्या नजरेला पडली असती. 
 
 याच पंधराव्या पुस्तकाच्या आठव्या प्रकरिामध्ये मला या कायवकारि संबंधाचं्या स्वरूपाची पुष्टी 
हमळते. त्या प्रकरिाचा पुन्हा या ओळीनी मोंतेस्क्यनेू शवेट केला आहे. 
 
 “हे कलम माझी बदु्धी हलहायला लावते की माझे अंतःकरि हलहायला लावते हे मला कळत नाही. 
सवांत जास्त श्रमाची कामे योग्य उते्तजन हमळाल्यावरही मानव करू शकिार नाही असे हवामान या 
भपूृष्ठावर कदाहचत नसाव.े वाईट कायद्यामुळे मािसे आळशी झाली व त्याचं्या आळसामुळे मािसे 
गुलामाचं्या पातळीला पोचली आहेत.” 

 
 वरकरिी पाहता, या प्रकारचा उतारा वर हदलेल्या उताऱयाशी हवसंगत वाटतो. पहहला उतारा 



 
           

गुलामहगरी हवामानाचा पहरिाम असल्याचे दशवहवतो. दुसरा उतारा ती वाईट कायद्याचा पहरिाम असल्याचे 
सागंतो आहि “गुलामहगरी अपहरहायव व्हावी असे हवामान कोठेही नाही” असे हवधान आपल्याला देतो. 
 
 जेव्हा अशा प्रकारच्या घटना आढळतात, तेव्हा जसे सवव समाजशास्त्रज्ञ पेचात पडतात, तसाच 
मोंतेस्क्यू पेचात सापडला असावा असे हदसते. जर त्यानंी त्याचें हनयतीवादी हववरि त्याच्या तार्थकक 
टोकापयंत नेऊन पोचहवले आहि त्यानंा जी नापसंत वाटते ती ससं्था अपहरहायव आहे असे त्यानंा आढळले, 
तर त्याचे पहरिाम त्यानंी मान्य केले पाहहजेत. जोवर आपि भतूकाळातील ससं्थाचंा हवचार करतो आहोत 
तोवर आपि सुरहक्षत असतो कारि भतूकाळ अपहरवतवनीय आहे; जे घडले त्याच्याऐवजी काय घडू शकले 
असते याबद्दल कुतुहल वाटून घेण्याचे कारि नाही. परंतु, आपि जर या कल्पना सद्यः कालीन समाजानंा 
लावल्या (आहि जर आपि त्या गतकालीन समाजानंा लावल्या होत्या तर मग आजच्या समाजानंा का लाव ू
नये?), तर आपि एका कोंडीत सापडतो. जर सवांत जास्त अमानुष ससं्था अपहरहायव आहेत, तर 
समाजशास्त्रज्ञ सुधारिा कशा सुचव ूशकतो? 
 
 आधुहनक समाजशास्त्रज्ञानंी कायवकारिाची अपहरहायवता दाखहविारा संबधं न म्हिता ज्याला 
परस्परावंरील प्रभाव दशवहविारा संबधं म्हटले असते, अशा एका कोटीमध्ये भौगोहलक पहरसराचं्या 
संदभातून केलेल्या संस्थाचं्या स्पष्टीकरिानंा नेऊन ठेविे हा या पेचातून सुठण्याचा मागव आहे. एखाद्या 
कारिामुळे एखाद्या संस्थेचे उद्भवन अपहरहायव होत नाही; तर दुसऱया एखाद्या संस्थेपेक्षा हतच्या उद्भवनाची 
शक्यता ते कारि वाढहवते. खरोखर, या प्रभावाचं्या त्याच्या हवश्लेिषातूंन मोंतेस्क्यू अशा हनिवयाला 
पोचलेला हदसतो की हवहधकत्याचे कायव पुष्ट्कळदा नैसर्थगक घटनाचं्या प्रत्यक्ष प्रभावाच्या उलट काम करिे 
हे असते. चौदाव्या पुस्तकाच्या पाचंव्या प्रकरिाचा मथळा आहे : “जे हवामानातूंन उत्पन्न होिाऱया दुगुविानंा 
अनुकूल आहेत ते वाईट हवहधकते आहेत आहि त्या दुगुविानंा हवरोध करिारे चागंले हवहधकते आहेत”. 
म्हिून, जे नैसर्थगक घटनाचं्या प्रत्यक्ष, पटकन पडिाऱया प्रभावाला हवरोध करतात, अशा मानवी कायद्यानंा 
हनयतीवादाच्या मूळ धाग्यामध्ये हमसळून टाकिे हे हवहधकत्याचे कायव आहे. 
 
 म्हिून मोंतेस्क्यूवर हजतक्या हनयतीवाहदत्वाचा आरोप केला जातो त्यामानाने कमी प्रमािात तो 
काटेकोर हनयतीवादाचंा पुरस्कता होता. वस्तुस्स्थती अशी आहे की त्याच्या अनेक समकालीनाप्रमािेच 
मानवाचें स्वभाव व संवदेनक्षमता याचं्यावर हवामानाचा प्रत्यक्ष प्रभाव पडत होता याची जािीव एका 
अहतसुलभ तऱहेने त्याला झाली होती. याहशवाय, भौहतक पहरसर आहि काही सामाहजक संस्था याचं्यामध्ये 
एक नाते-आपि वाटल्यास त्याला संभाव्य नाते म्हिू या-स्थापन करण्याचा त्याने प्रयत्न केला होता. परंतु, 
ज्याअथी कारिाचंी अनेकता व हवहधकत्याचा पडू शकिारा प्रभाव याची त्याला जािीव होती, म्हिून 
त्याच्या हवचाराचंा सूर असा आहे की भौगोहलक पहरसर सामाहजक संघटनेचे हनयमन करीत नाही, परंतु 
हतच्यावर प्रभाव पाडतो आहि हतला एखाद्या हदशकेडे वळण्यास मदत करतो. 
 
 या सववसाधारि हवधानाहशवाय, एक क्षिभर हवषयातंर केले तर असे हदसते की, मोंतेस्क्यनेू 
कुतूहल वाढहविारी व मनोरंजक अशी पुष्ट्कळ हवधाने केली आहेत. चौदाव्या पुस्तकाच्या तेराव्या 
प्रकरिातील आिखी एका उदाहरिात, इंग्लंडचाच हवषय चालू ठेवताना, मोंतेस्क्यनेू इंग्लंडच्या 
जीवनातील वैहशष्ट्याचे कारि इंग्लंड या बेटाचे हवामान आहे. असे दाखहवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते 
त्याला सोपे झाले नाही असे आपल्याला आढळून येते. 
 



 
           

“प्रत्येक गोष्टीबद्दल, नकबहुना जीवनाबद्दलही अरूची वाटावी, अशा हवामानाच्या हवकृतीने 
पछाडलेल्या राष्ट्रामध्ये, हजच्यामध्ये प्रजा कोिाहह एका व्यक्तीला त्याचं्या अस्वस्थतेसाठी दोष देऊ शकत 
नाही आहि हजच्यामध्ये राजापेक्षा कायद्याचंा अंमल असल्याने, प्रजेला कायद्यामध्ये उलथापालथ 
केल्याहशवाय राज्यव्यवस्था बदलिे अशक्य आहे ती राज्यव्यवस्था त्या देशातील रहहवाशानंा सववथैव योग्य 
आहे हे उघड आहे.”  
 
 या कठीि वाक्याचा अथव असा होत असावा की, इंग्लंडचे हवामान त्याच्या रहहवाशानंा इतके 
हनराश करते कीं त्याना एका व्यक्तीला प्राधान्य देिारी राज्यपद्धती मोडून टांकिे आवश्यक वाटले कारि 
त्यामुळे इंग्लंडमधील रहहवाशानंा त्याचं्या स्वाभाहवक कडवटपिाचे खापर एका व्यक्तीच्या मार्थ्यावर न 
फोडाव ेलागता ते अमूतव कायद्यावर फोडता येते. 
 
 इंग्लंडच्या हवामानाचे हवश्लषेि याच सुरात आिखीन पषु्ट्कळ उताऱयातूंन चालू राहते. आिखीन 
एक उदाहरि असे : 
 
 “आहि जर या राष्ट्राच्या हवामानामुळे त्याच्या मनोवृत्तीमध्ये एक प्रकारचा असा उताहवळेपिा 
उत्पन्न झाला असेल की, जो त्यानंा एकाच पहरस्स्थतीचा फेरा फार काळपयंत सहन करू देत नसेल, तर 
वर उल्लेहखलेली राज्यपद्धतीच त्यानंा सवात जास्त योग्य ठरेल.” 
 
 याप्रमािे, हिटनच्या रहहवाशाचं्या उताहवळेपिाचा अशा एका शासन ससं्थेशी गूढ संयोग जुळून 
आला आहे की हजच्याखालील लोकानंा एकाच सत्ताधारी व्यक्तीवर आपल्या गाऱहाण्याचें दोषारोपि करता 
येत नसल्याने ते, एका अथाने, आपला उताहवळेपिा व्यक्त करण्यातच हतबल ठरले आहेत. 
 
 मोंतेस्क्यूच्या हवामानावरील पुस्तकामध्ये कल्पकतापूिव असूनही खात्रीलायक न वाटिारी पुष्ट्कळ 
सूते्र आढळतात. 
 
 रहहवाशाचंी संख्या वा लोकसंख्येचे मात्र यासारख्या इतर हनिायक घटकाबद्दलही त्याने हलहहले 
आहे. लोकसंख्येत घट होऊ लागल्यामुळे भीहतग्रस्त झालेला समाज आहि नंतर लोकसंख्येतील वाढीमुळे 
त्रस्त झालेले समाज यानंी हनमाि केलेल्या प्रश्राचंी अनुक्रमाने तपासिी मोंतेस्क्यूने तेहवसाव्या पुस्तकामध्ये 
केली आहे. या पसु्तकातील त्याच्या मुख्य हवचाराचें दशवन घडहविारे एक कुतुहलजनक प्रकरि म्हिजे 
पंधराव ेप्रकरि आहे. त्यामध्ये कला व लोकसंख्या याचं्या परस्परसंबधंाचें मोंतेस्क्यनेू प्रहतपादन केले आहे.  
‘कला’ या शलदाचा काराहगराचें हवहशष्ट कायव या अथाने उपयोग त्याने केला आहे. त्याचप्रमािे जहमनीच्या 
प्रत्यक्ष लागवडीचा नव्हे तर वस्तंूचे (कलाकृतींचे) उत्पादन व त्याचं्यातील फेरबदल यासारख्या हक्रयाचंा 
हवचार करावा लागतो. या प्रकरिामध्ये जो आपल्या दृष्टीने लोकसंख्यामानाचा मलूभतू प्रश्न आहे आहि 
ज्यावर उत्पादनाची साधने आहि काराहगराची संघटना याचंा अथात प्रभाव पडतो तो प्रश्न मोंतेस्क्यनेू 
उपस्स्थत केलेला आहे. 
 
 सववसाधारिपिे, लोकसखं्यामान हे शतेीच्या उत्पादन-क्षमतेवर अवलंबनू असते. हजतक्या 
लोकाचें शतेकरी पोट भरू शकतो, हततकेच लोक एखाद्या संस्कृतीमध्ये असतात. तरीसुद्धा, जर जहमनीची 
लागवड जास्त कायवक्षमतेने केली, तर शतेकरी स्वतःचेच नव्हे, तर इतराचेंहह पोट भरू शकतो. परंतु 



 
           

त्याच्या हनवाहाला परुून उरेल एवढे उत्पादन करण्यास शतेकरी तयार असले पाहहजेत. यातून 
शतेकऱयानंा कमाल उत्पादनासाठी पे्ररिा देण्याचा आहि शतेकऱयानंी उत्पन्न केलेल्या मालाचा शहरातील 
कलातून उत्पन्न झालेल्या मालाबरोबर होिाऱया हवहनमयाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रश्न उपस्स्थत होतो. 
 
 शतेकऱयानंा उत्पादन करण्याची पे्ररिा देण्यासाठी त्याचं्यामध्ये चैनीची इच्छा उत्पन्न केली पाहहजे 
अशा हवचाराकडे मोंतेस्क्यू येऊन पोचलेला हदसतो. पनु्हा एकदा सागंायचे तर, हा एक चागंला हसद्धातं 
आहे. ज्याचंी जीवन पद्धती परंपरेवर आधाहरत आहे. त्या शतेकऱयामंध्ये नवीन गरजा हनमाि करून 
अहवकहसत संस्कृतीमध्ये वाढीची प्रहक्रया सुरू करता येते. त्याचं्याजवळ असलेल्या वस्तंूपेक्षा जास्त वस्तू 
बाळगण्याची इच्छा त्यानंा झालीच पाहहजे. मोंतेस्क्यचू्या मते फक्त कारागीरच अशा चनैीच्या वस्तू 
आपल्याला देऊ शकतो. परंतु, तो पुढे म्हितो, 
 
 “कलाचंा हनर्थमती-काल कमी करण्यासाठी तयार केलेली यंते्र नेहेमीच उपयोगी पडतात असे 
नाही. एखादी कौशल्यपूिव हनर्थमती जर माफक हकमतीची असेल आहि हनमाता व ग्राहक या दोघानंा पसतं 
पडण्याजोगी असेल, तर जी यंते्र हतची हनर्थमती आिखी सोपी करतील वा हनराळ्या शलदात सागंायचे तर, 
हतच्या हनर्थमतीला आवश्यक असलेल्या काराहगराचंी सखं्या कमी करतील ती अपायकारक ठरतील. जर 
जलयंते्र प्रत्येक हठकािी बसहवली नसती, तर ती हजतकी उपयोगी असल्याचा दावा केला जातो, हततकी 
उपयोगी ती आहेत असे म्हिता आले नसते. कारि त्यानंी असंख्य लोकानंा त्याचं्या व्यवसायापासून, एका 
फार मोठ्या लोकसंख्येला पाण्याच्या वापरापासून आहि हवशाल भपूृष्ठाला त्याच्या सुपीकपिापासून वहंचत 
केले असते.”  
 
 मोंतेंस्क्यूच्या मानाने, नीरस वाटिाऱया भाषेत सागंावयाचे तर, “कला-हनर्थमतीच्या कालाच्या 
संकोच करिारी” यंते्र म्हिजे पक्क्या मालाच्या हनर्थमतीला लागिारा श्रमकाल (नकवा कामाचे तास) कमी 
करिारी यंते्र होत. हजची मोंतेस्क्यलूा नचता वाटत होती ती म्हिजे आपि हजला औद्योहगक बेकारी म्हितो 
ती होय. जर एखाद्या यंत्राच्या साहाय्याने कमी तासामध्ये एखाद्या वस्तूची हनर्थमती शक्य होत असेल, तर 
काही कामगारानंा कामावरून काढून टाकून टाकाव े लागेल. जशी गेली दोनश े वष े प्रत्येक हपढीतील 
मानवाला या प्रश्नाची नचता वाटते आहे, तशीच मोंतेस्क्यलूाहह या प्रश्राचंी नचता वाटत होती. 
 
 या वाद-पद्धतीतून कोिता मुद्दा सुटला आहे? जी आज आधुहनक अथवशास्त्राचा पाया झालेली आहे 
ती उत्पादन-क्षमतेची कल्पना सुटली आहे. जर तीच वस्तू कमी श्रमकालात हनमाि करता आली तर 
अनावश्यक ठरलेल्या कामगारानंा दुसरे काम देता येते आहि या प्रमािे संबधं समूहाला उपललध होिाऱया 
उत्पादनाचे प्रमाि वाढते. त्याच्याकाळी अज्ञात नसलेली (हवश्वकोश-वाद्यानंा ती माहीत होती) आर्थथक 
हसद्धातंाची प्राथहमक तत्त्व ेमोंतेस्क्यलूा अवगत नव्हती. शास्त्रीय आहि औद्योहगक प्रगतीचे आर्थथक महत्त्व 
त्याला उमगले नव्हते. ही उिीव आियवकारक आहे कारि मोंतेस्क्यलूा कला व हवज्ञान याचं्यामध्ये फार 
रस होता. त्याने हवज्ञान व औद्योहगक शोध यावर पुष्ट्कळ हनबधं हलहहले होते. परंतु, हजच्यामुळे एखाद्या 
उत्पादनाच्या हनर्थमतीला लागिाऱया श्रमकाळामध्ये केलेली कपात ही जास्त कामगारानंा व्यवसाय हमळवनू 
देण्यास आहि उत्पादनाचे एकंदर प्रमाि वाढहवण्यास साहाय्यक ठरते ती यतं्रिा त्याच्या लक्षात आली 
नव्हती. 
 
 यातून हतसरा प्रश्न उपस्स्थत होतो तो प्रश्न असा : हवश्लेषिात्मक समाजशास्त्र, कारिाची 



 
           

अनेकता, अंहशक हनिायके आहि अंहशक हनर्थिते याचें उल्लंघन मोंतेस्क्यू कोठवर करू शकला? एका संपूिव 
हसद्धातंाची पनुरवरचना करण्यात तो कसा यशस्वी झाला? 
 
 मोंतेस्क्यजूवळ समाजाबाबत जी काही एक सशं्लषेिात्मक संकल्पना होती ती त्याच्या 
एकोहिसाव्या पुस्तकामध्ये आढळते. राष्ट्राच्या साधारि प्रवृत्तीच्या हसद्धातंाची व्याख्या आपल्याला सापडते 
ती या पुस्तकाच्या चौदाव्या प्रकरिात आहे. 
 
 “हवामान, धमव, कायदे, सरकारची मागवदशवक-तत्त्व,े भतूपूवव घटना, नीती आहि चाहलरीती 
यासारख्या हनरहनराळ्या कारिानंी मानव प्रभाहवत होतो आहि त्यातूंन राष्ट्राची सववसाधारि प्रवृहत्त हनमाि 
होते. 
 
 प्रत्येक देशामध्ये, ज्या प्रमािात यातील कोितेही एक कारि जास्त प्रभावी ठरते, त्या प्रमािात 
दुसरी कारिे दुबळी ठरतात. हनसगव आहि हवामान याचे वन्यजमातीवर वचवस्व असते, तर चालीरीतींचा 
चीनमधील लोकावर पगडा असतो. कायदे जपानमधील लोकानंा छळतात; पूवीच्या काळी स्पाटामध्ये 
नीती-तत्त्वाचे संपूिव वचवस्व होते; सरकारची मागवदशवक तत्त्व ेआहि हशष्टाचारातील प्राचीन साधेपिा याचें 
एकेकाळी रोममध्ये वचवस्व होते. 
 
 तर मग साधारि प्रवृत्ती ही इतराशंी तुलना करता येईल असे अहंशक कारि नाही तर भौहतक, 
सामाहजक आहि नैहतक ‘कारिाचंा समुच्चय’ आहे. उलट ज्याच्यामुळे एखाद्या समुदायाची मौहलकता व 
ऐक्य हसद्ध होते, ते समजावनू घेण्यास साहाय्य करिारी ती हनर्थमती आहे. फ्रान्सची साधारि प्रवृत्ती आहे; 
इंग्लंडचीहह साधारि प्रवृत्ती आहे. कारिाचंी हवहवधता असतानहह त्या हवहवधतकडे दुलवक्ष न करता 
साधारि प्रवृत्तीच्या ऐक्याकडे आपि जाऊ शकतो. साधारि प्रवृत्ती म्हिजे इतर सवव कारिानंा नष्ट करून 
त्याचंी जागा घेिारे एक सवकंष अहतप्रभावशाली कारि नव्हे. त्याच्यावर पडलेल्या हनरहनराळ्या प्रभावाच्या 
पहरिामातुन काळाच्या ओघात जो गुि एखाद्या समुदायाला प्राप्त होतो तो गुि म्हिजे साधारि प्रवृत्ती होय. 
 
 मोंतेस्क्यनेू यामध्ये दुसऱया एका हवधानाची भर घातली. ती म्हिजे इहतहासाच्या वाटचालीमध्ये 
एखादे कारि हळुहळू प्रभावी होत जाते ही होय. त्याने असा एक हवहवहक्षत हसद्धातं माडंला की जो 
आजलाही अहभजात मानला जातो. तो असा : प्राचीन समाजामध्ये भौहतक कारिाचंा प्रभाव हा जास्त 
गंुतागंुतीच्या समाजापेक्षा नकवा ज्याला आज आपि व आपल्याबरोबर मोंतेस्क्यहूह प्रगत (Civilized) समाज 
म्हिाला असता, त्या समाजापेक्षा जास्त सक्तीचा होता. फ्रान्स वा इंग्लंड यासारख्या प्राचीन देशाचं्या 
बाबतीत हवामान वा जमीन यासारख्या भौहतक कारिाचा प्रभाव हा नैहतक कारिाचं्या प्रभावाच्या मानाने 
दुबळा आहे. 
 
 थोडक्यात सागंावयाचे तर, साधारि प्रवृत्तीचा हसद्धातं आपल्याला राजकारिाच्या 
समाजशास्त्राकडून समाजाच्या अस्स्तत्वमलूक वस्तुस्स्थतीच्या समाजशास्त्राकडे घेऊन जातो. खरे पाहहले 
तर, राष्ट्राच्या साधारि प्रवृतीच्या मोंतेस्क्यूच्या राज्यव्यवस्थेच्या “तत्त्वाशी” हनकट सबंंध येतो. 
राज्यव्यवस्थेला हटकवनू धरिारी भावना म्हिजे हे तत्त्व होय. राष्ट्राच्या ससं्थात्मक जीवन-पद्धतीशी या 
भावनेचा पुढेपुढे हनकटचा संबंध येतो. हजला मोंतेस्क्यू राष्ट्राची साधारि प्रवृत्ती म्हितो ती म्हिजे 
अमेहरकेतील मानवशास्त्रज्ञ हजला राष्ट्राची संस्कृती म्हितात तीच असावी. जीवन व मानवाचे परस्परसंबधं 



 
           

याची ही हवहशष्ट शलैी ही कारि नसून एक पहरपाक असते आहि युगायुगातून समुदायाला घडहविाऱया 
भौहतक व नैहतक कारिाचं्या समुियाचा तो पहरपाक असतो. 
 
 मोंतेस्क्यूच्या हवचाराचं्या दुसऱया भागाकडे वळण्यापूवी त्याच्या आतापयंत परामशव घेतलेल्या 
हवचारातंील एक-दोन मुदे्द पुन्हा उपस्स्थत कराव ेलागतील. 
 
 सुरुवातीला ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहहजे की भगूोल व लोकसंख्या याचं्यासंबधंी मोंतेस्क्यनेू 
त्याच्या पुस्तकातील हवचार हवस्तृत, मार्थमक अचकू आहेत. त्याने नवीन ताहंत्रक प्रहक्रयेचा उपयोग केल्याने 
बेकारी वाढते या मुद्यावर जो भर हदलेला आहे त्यावरून त्याच्यामध्ये उत्पादकतेच्या मलूभतू घटनेच्या 
जािीवचेा अभावच हदसून येतो अशी टीका करसा येते. परंतु त्या एकाच चुकीत मोंतेस्क्यूचे आर्थथक 
हवश्लेषि आिून बसहविे हे अयोग्य व हास्यापद ठरेल. प्रत्यक्षात, त्याने आर्थथक हवकासावर पहरिाम 
करिाऱया घटकाचें माडंलेले हचत्र तपशीलवार व सामान्यतः अचकू आहे. 
 
 अथवशास्त्रज्ञ या नात्याने मोंतेस्क्यू हा हवशषेसा पद्धतशीर नव्हता. तो व्यापार-उदीमवादी नव्हता वा 
प्रकृहतवादीहह नव्हता. आर्थथक हवकासाचे आधुहनक हवश्लेषि पूवव-सूहचत करिारा समाजशास्त्रज्ञ म्हिनू 
त्याला मानता येईल आहि अलीकडे तो तसाच मानला जातो. याचे नेमके कारि म्हिजे त्यातं गंुतलेल्या 
बहुहवध घटकाचंा त्याने हवचार केला होता हे होय. जहमनीच्या मालकी हक्कासंबधंीच्या हवहवध पद्धतीतील 
फरक हवशद करून त्याने त्या पद्धतींचा त्या हवहशष्ट संस्कृतीतील कामगाराचं्या संख्येवर व उत्पादकतेवर 
होिाऱया पहरिामाचंा शोध घेतला. त्याने मालकीहक्काची पद्धत व शतेमजूर याचंा लोकसंख्येच्या आकाराशी 
संबंध जोडला. नंतर त्याने सामाहजक वगाची हवहवधता आहि लोकसंख्येचा आकार याचंा संबधं दाखवनू 
हदला. ज्याला चैनींचा हसद्धातं म्हिता येईल अशा हसद्धातंाची रूपरेषा त्याने माडंली : हनरूपयोगी वस्तंूची 
बाजारपेठ यादृष्टीने श्रीमंत वगाची आवश्यकता असते; या वस्तु जीवनाच्या हनकडीच्या गरजा भागवीत 
नसतात. हवहवध सामाहजक वगातील अंतगवत व्यापार आहि त्याचं्या समुदायाबाहेरील व्यापार याचंा संबधं 
त्याने दाखवनू हदला. अखेरीस आर्थथक समृद्धीसाठी हववहक्षत राजवट कोित्या मयादेपयंत अनुकूल वा 
प्रहतकूल असते याचाहह शोध त्याने घेतला. 
 
 मोंतेस्क्यचेू हवश्लेषि हे अथवशास्त्रज्ञाचं्या हवश्लेषिापेक्षा काटेकोर अथाने अहधक सववसाधारि आहि 
कमी योजनाबद्ध आहे. हे यावरून हदसून येते. खरोखरी मोंतेस्क्यचूी महत्वाकाकं्षा आर्थथक हसद्धातं समाहवष्ट 
करिाऱया समाजशास्त्रापयंत पोचण्याची होती. जहमनीच्या मालकीच्या पद्धतीचा शतेमजुराचं्या स्वरूपावर 
पहरिाम होतो; शतेमजुर आपल्या परीने सामाहजक वगामधील संबंधावर पहरिाम करीत असतात. 
सामाहजक वगांच्या रचनेचा अंतदेशीय व परदेशीय व्यापारावर पहरिाम घडत असतो. दुसऱया शलदातं 
सागंायचे तर, सामाहजक एकतेच्या हवहवध के्षत्रातं अखंड आंतरहक्रया चालू असतात ही मध्यवती कल्पना 
आहे. 
 
 मोंतेस्क्यूच्या सववसाधारि ताहत्त्वक आशयाच्या सकंल्पनेसंबंधी आहे. हा आशय त्याच्या सामान्य 
समाजशास्त्रातं एकत्र व सशं्लेषिात्मक कल्पना म्हिून आढळतो, हे तुम्ही जािताच. अथात याला अपवाद 
म्हिजे कायद्याचे रहस्य या पुस्तकाच्या प्रारंभी हदग्दर्थशत केल्याप्रमािे राजकीय व्यवस्थेचा पहरिाम अहधक 
प्रभावी असतो ही कल्पना होय. दोन सहंश्लष्ट कल्पनाचंा परस्परसबंंध आहे कारि जोपयंत राज्याबद्दल 
लोकामध्ये आवश्यक भावना वसत असते तोपयंतच ते राज्य हटकू शकते. राष्ट्राचा सववसाधारि ताहत्त्वक 



 
           

आशय त्याला म्हितात की जो या भावाला वा तत्त्वाला सगळ्यातं जास्त सहाय्यक असतो आहि हे तत्त्व व 
ही भावना राज्याच्या सातत्याच्या दृष्टीने अहनवायव असते. 
 
 राष्ट्राच्या सववसाधारि तत्त्वाची तुलना एखाद्या व्यक्तीच्या वा समूहाच्या सजवनशील इच्छेशी करता 
येत नाही ते सात्रे वा काटं यानंी केलेल्या हनवडीसारखे नाही. ज्याच्यातून वैयहक्तक वा सामुदाहयक 
जीवनातील हक्रयाचं्या वा घटनाचं्या हवहवधतेचा उगम होतो असा तो एकमेव हनिवय नाही. राष्ट्राचें 
सववसाधारि तत्त्व म्हिजे भगूोल आहि इहतहास यानंी हनमाि केलेल्या हवहशष्ट समुदायाची जीवन, वतवन, 
हवचार व भावना याचंी पद्धहत आहे. 
 
 सववसाधारि तत्त्वाची संकल्पना अंशतः स्पष्टीकरि करिाऱया घटकाचं्या फेररचनेला वाव देते 
आहि तसे करताना बाकी सवांचा समावशे करिारे एक अंहतम स्पष्टीकरि असल्याचा स्वतः आव आिीत 
नाही. 
 
 त्याच्या अठराव्या पुस्तकातंील पाचव्या प्रकरिामध्ये मोंतेस्क्यू असे हलहहतो : 
 
 खंडप्राय देशातील रहहवाशापेक्षा बटेावरील रहहवाशी जास्त स्वातंत्र्यहप्रय असतात. 
 
 बेटाचें के्षत्र सववसाधारिपिे लहान असते; त्यामुळे त्या बेटावरील समाजातील एका भागाचा 
दुसऱयाचे दमन करण्यासाठी उपयोग करिे इतके सोपे नसते. समुद्र त्यानंा मोठ्या साम्राज्यापासून दूर 
राखतो. लहान टापूत दडपशाही फार काळापयंत हटकाव धरू शकत नाही, समुद्र जेत्यानंा अडवनू धरतो; 
जेत्याचं्या बाहंूच्या आटोक्याबाहेर असल्यामुळे बटेावरील रहहवाशी आपल्या कायद्याचें जास्त सुलभतेने 
जतन कहरतात. 
 
 यातंील काहंी हवधाने हववाद्य आहेत; पि येथे मोंतेस्क्यूच्या पद्धतीशी आपला हवशषे संबंध येतो. या 
प्रकरिातं हे आपल्या लक्षात येते की, एखादी भौगोहलक पहरस्स्थती एक प्रकारच्या राजकीय संस्थेचे 
स्वरूप न ठरवनू देताही हतला कशी अनुकूल असते. 
 
 दुसरा उदाहरिपर पाठ फार लाबं असल्यामुळे उद् धृत केलेला नाही. तो एकोहिसाव्या 
पुस्तकातंील सत्ताहवसाव्या प्रकरिातंील आहे. त्याना मथळा आहे : राष्ट्राचे हशष्टाचार, चालीरीती व शील 
घडहवण्यास कायदे कसे साहाय्य करतात. हवषय अथातच इंग्लंड आहे. हे प्रकरि इंग्लंडच्या घटनेचे 
हवश्लेषि करिाऱया अकराव्या पसु्तकातंील सहाव ेप्रकरि पूिव करते. या दोन्ही प्रकरिाचें वाचन एकदमच 
कराव े लागते. कारि राजकीय भावना वा तत्त्व याचं्या हसद्धातंाला राष्ट्राच्या सववसाधारि तत्त्वाच्या 
हसद्धातंाशी कसे जोडता येते हे ती प्रकरिे तर दाखहवतातच पि अंशात्मक स्पष्टीकरि करिाऱया अनेक-
हवध घटकाचं्या अनेकत्त्वाला बाध न आिता त्याचंी एका सवव समावशेक स्पष्टीकरिामध्ये पुनरवचना कशी 
करता येते तेहह ही प्रकरिे दाखहवतात. 
 
 मोंतेस्क्यूच्या समाजशास्त्राच्या साहहत्यातील दुसरा प्रश्न, तोहह एक अहभजात प्रश्न म्हिजे तर्थ्ये 
आहि मूल्ये याचं्यातील परस्पर संबंधाचंा व हवहशष्टता आहि साववहत्रकता याचं्यातील परस्पर संबंधाचंा प्रश्न 
होय. या परस्पर सबंंधाच्या दोन टोकामध्ये सपूंिव साम्य नाही, परंतु ती परस्परानंा छेदतात असे आपल्याला 



 
           

आढळते आहि कोित्याहह ऐहतहाहसक समाजशास्त्रातील दोन मूलभतू प्रश्न ती टोके दशवहवतात. 
 
 पहहला प्रश्न असा माडंता येईल : ससं्थाचं्या गुिदोषासंबधंी मूल्य-हवधाने न करता त्याच्या 
हवहवधतेचे हनरीक्षि करिे हेच समाजशास्त्रज्ञाचें हनयत कतवव्य आहे कां? त्याने गुलामहगरी आहि 
उदारमतवादी संस्था याचे हवश्लेषि, त्याचं्यातील मानवी वा नैहतक गुिदोषातील तारतम्य पारखण्याच्या 
हनकषाचे उपयोजन करिे शक्य नसतानंा केले पाहहजे कां? 
 
 दुसरा प्रश्न असा आहे : ससं्थाचंी जी काही हवहवधता समाजशास्त्रज्ञाचं्या नजरेला पडते त्या या 
हवहवधतेचे हवश्लेषि, हतला एका पद्धतशीर व्यवस्थेमध्ये गंुफल्याहशवाय, त्याने केलेच पाहहजे की 
हवहवधतेच्या पलीकडे असिारी सववसाधारि मूलतत्त्व ेगवसू शकतात? 
 
 जर आपली मूल्य-हवधाने ठरहविाऱया कसोया या त्याचवळेी सववत्र लागू पडिाऱया कसोया 
असल्या तर संपूिव साम्य नसलेली ही दोन टोके तरीसुद्धा एक होतील. 
 
 आतापयंत मुद्दामहून टाळलेल्या काद्याचे रहस्य या गं्रथाच्या मध्यवती कल्पकतेकडे परत गेल्याने 
आपल्याला हे प्रश्न सोडहवण्याचा सवांत उत्तम मागव सापडू शकतो, तसे पाहहले तर मोंतेस्क्यचू्या या मोठ्या 
गं्रथाचे शीषवकच कायद्याचे रहस्य असे आहे आहि कायद्याच्या सकंल्पनेमध्ये वा त्याच्या संकल्पनामधेच या 
प्रश्राचंी उत्तरे सापडतात. 
 
 काटंचे तत्त्वज्ञान व आपल्या हवद्यापीठातून हशकहवण्यात येिारे तकव शास्त्र याचंा प्रभाव पडलेल्या 
आपल्या आधुहनक मनापुढे कायदा या शलदाचे दोन अथव उभे राहतात. कायदा हा प्रथमतः हवहधमंडळाच्या 
सभासदाचा आदेश असतो; ती सक्षम व अहधकारी व्यक्तीने हदलेली आज्ञा असते; ती आपल्याला हे कराव ेव 
ते करू नये अशी सक्ती करते. या पहहल्या अथाला आपि आज्ञास्वरूपी कायदा असे नाव देऊ आहि नंतर 
असेहह म्हिू या की हा मानव-हनर्थमत कायदा, हवहधकत्याचा कायदा, हा चालीरीती व रूढी-हरवाजापासून 
हनराळा होतो. कारि तो स्पष्ट स्वरूपात बनहवलेला असतो तर रूढीची बंधने वा हतने हनषेध केलेल्या बाबी 
पद्धतशीरपिे आखून हदलेली नसतात वा त्याचंी सहंहताही तयार केलेली नसते वा त्यानंा साधारिपिे 
त्याच प्रकारच्या अहधकृत मान्यतेचे अहधष्ठान नसते. 
 
 दुसऱया पक्षी, कारि आहि कायव याचं्यातील कायवकारि संबंध असा कायदा या शलदाचा अथव करता 
येतो. उदाहरिाथव, आपि जर असे हवधान केले की गुलामहगरी एका हवहशष्ट हवामानाचा अपहरहायव 
पहरिाम आहे तर आपल्याला असा एक कायवकारिपर हसद्धातं हमळतो की जो एक ठराहवक प्रकारचा 
भौगोहलक पहरसर व एखादी हवहशष्ट सामाहजक संस्था याचं्यामध्ये कायम सबंंध स्थापन करतो. 
 
 आपि कायद्याचंी चचा करीत नसून त्याचं्या रहस्याची चचा करीत आहो असा मोंतेस्क्यूचा दावा 
होता. पहहल्या पुस्तकाच्या हतसऱया प्रकरिाच्या शवेटी हा उतारा आहे. 
 
 “त्या देशाच्या हवामानाशी, त्याच्या मातीच्या गुिाशी, त्याचे नैसर्थगक स्थान व व्याप्ती याचं्याशी, त्या 
देशातील लोकाचं्या उपजीहवकेच्या प्रमुख साधनाशी - मग ते शतेकरी, हशकारी वा गुराखी असोत - त्याचंा 
संबंध असावा; घटनेला मानवले इतके स्वातंत्र्य, नागहरकाचंा धमव, त्याचं्या प्रवृत्ती, संपत्ती, संख्या, व्यापार, 



 
           

चालीरीती आहि रुढी याचं्याशीहह त्याचंा संबधं यावा. थोडक्यात, त्याचा परस्पराशंी तसेच त्याचंा उगम 
स्थानाशीहह म्हिजेच हवहधकत्याच्या इच्छेशी आहि ज्या पहरस्स्थतीचा त्यानंा आधार असतो त्या 
पहरस्स्थतीशी त्याचंा सबंंध असतो. या सवव हनरहनराळ्या दृहष्टकोिातूंन त्याचंा हवचार करिे आवश्यक 
आहे.” 
 
 गं्रथामध्ये पुढे आलेले त्या परस्परा-संबंधाचें परीक्षि लक्षात घेतले तर कायद्याचे रहस्य तयार होते. 
 
 याप्रमािे मोंतेस्क्य ूआज्ञावाचक कायद्याचें कारि असिाऱया कायवकारि संबधंाचं्या हसद्धातंाचंा शोध 
घेत होता. या उताऱयाप्रमािे, हवहवध मानव समाजातील आज्ञावाचक कायद्याचें त्याचं्यावर प्रभाव पाडू 
शकिाऱया वा त्याचें स्वरूप ठरव ू शकिाऱया घटकाशी असलेल्या संबधंाचंी एकूि बेरीज हेच नेमके 
कायद्याचे रहस्य आहे. म्हिून बहुधा या अथाने कायद्याचे रहस्य हा गं्रथ आज्ञावाचक कायद्याचें कारि 
असिाऱया कायवकारि सबंंधाचं्या एकूि बेरजेचा उल्लेख करतो. ज्याअथी आपि व मोंतेस्क्यू दोघेही कायदा 
या शलदाचा या दोन्ही अथांनी उपयोग करतो, त्याअथी गैरसमजूत उत्पन्न होण्याचा बराच संभव आहे. 
 
 जर मोंतेस्क्यूचे हवचार वरील सूत्राचं्या पातळीला फक्त आिून बसहवले तर त्याचें हववचेन करिे 
सोषे होईल कारि आज्ञावाचक फायदे आपल्या अध्ययनाचे हवषय होतील आहि कायवकारि संबधं 
आज्ञावाचक कायद्याचें स्पष्टीकरि करतील. जर हे स्पष्टीकरि बरोबर असेल तर ऑग्युस्त कोंत व इतर 
काही आधुहनक भाष्ट्यकारानंी रंगहवलेल्या त्याच्या तसहबरीसारखेच स्वरूप मोंतेस्क्य ू लीनतेने घेईल. तो 
कायद्याच्या हनयतीवादी तत्त्वज्ञानाचा प्रहतपादक होईल. हे तत्त्वज्ञान कायद्याच्या हवहवधतेचे अवलोकन 
करते आहि मानव-समूहावर पडिाऱया अनेक प्रभावाचं्या आधाराने त्या हवहवधतेचे स्पष्टीकरि करते. 
 
 प्रत्यक्षात हवचाराचंी ही हदशा दशवहविारे उतारे मोंतेस्क्यचू्या हलखािात आढळतात. उदारिाथव, 
प्रस्तावनेत मोंतेस्क्यू हलहहतो : 
 
 “कोित्याहह देशातंील प्रस्थाहपत असलेल्या एखाद्या गोष्टीची ननदा करण्यासाठी मी हे हलहीत 
नाही. प्रत्येक राष्ट्राची नीहत-वचने ज्याचं्यावर आधाहरत आहेत ती कारिे त्या राष्ट्राला येथे सापडतील 
आहि बदल सुचहवण्याचा अहधकार फक्त त्यानंा आहे की जे राज्याच्या सपूंिव घटनेचे आकलन होऊ 
शकिाऱया बुहद्धमते्तसह जन्म घेण्याइतके सुखी आहेत असा हनष्ट्कषव स्वाभाहवक ठरेल.” 
 
 आहि याहहपेक्षा जास्त ठसठशीतपिे : 
 
 “जर मी प्रत्येक मािसाला त्याचा राजा, त्याचा देश व त्याचे कायदे याचं्यावर पे्रम करण्यास व 
प्रत्येक राष्ट्र व शासन याचं्यामध्ये तो उपभोगत असलेल्या दैवी अनुग्रहाबद्दल जास्त सवंदेनक्षम होण्याबद्दल 
जर मी त्याला नवी कारिे हमळवनू देऊ शकलो, तर मी स्वतःला मत्यव मानवातंील सवात जास्त सुखी 
व्यक्ती मानू लागेन.” 
 
 कायद्याचे रहस्य या गं्रथाच्या प्रस्तावनेतील या उताऱयाचे कारि, तो गरजेपोटी सुचलेला हवचार 
आहे, असे सागंता येईल. परंतु, हे हनहितपिे खरे आहे की त्याचे तत्त्वज्ञान हजतक्या काटेकोरपिे 
हनयतीवादी होते, हततक्याच काटेकोरपिे मोंतेस्क्यू स्स्थहतहप्रय होऊ शकला असता. जर एखाद्या 



 
           

समुदायातंील संस्थाचें स्वरूप पहरस्स्थतीमुळे अपहरहायवपिे ठरहवले जाते अशी कल्पना आपि केली, तर 
त्या संस्था सद्यःस्स्थतीत सगळ्यातं जास्त चागंल्या आहेत अशा हनिवयाला यथावकाश पोचिे सोपे पडते. 
तै्रलोक्यातंील सवांत जास्त चागंल्या वा वाईट लोकातही असेच असते ही भर घातलीच पाहहजे की काय 
एवढेच बघिे हशल्लक राहते. 
 
 हवहधकत्यांना उपदेश करिारे मोंतेस्क्यूच्या गं्रथातील अनेक उत्तरेसुद्धा, मी ज्या हनयतीवादी 
तत्त्वज्ञानाची नुत्तीत्व रूपरेषा हदली आहे, त्याच्याशी हवसंगत नाहीत. कायदा हा राष्ट्राच्या सववसाधारि 
तत्त्वाचा पहरिाम आहे, असे जर तुम्ही दाखवनू हदलेत, तर राष्ट्राच्या सववसाधारि तत्त्वाशंी तुम्ही तुमचे 
आज्ञावाचक कायदे जुळवनू घ्यावते असा हनष्ट्कषव काढिे तकव शुद्ध ठरेल. फ्रें च राष्ट्राच्या सववसाधारि 
तत्त्वावर एक प्रहसद्ध प्रकरि (१९, ५) आहे आहि त्याचा शवेट या उपदेशाने होतो : ”सवात क्षुल्लक बाबीचा 
अत्यंत गंभीरपिाने व सवात गंभीर बाबीचा खेळकरपिाने त्याला हवचार करू द्या.”  
 
 आहि जर तुम्ही एकदा राज्यपद्धतीला हतचे स्वरूप आहि तत्त्व याचं्या पातळीला आिून वसहवलेत, 
तर त्या राज्यपद्धतीला कोिते कायदे योग्य आहेत हे दाखहविे सोपे पडते. उदाहरिाथव, जर एखादे 
गितंत्र मानवी समतेच्या तत्त्वावर स्थापन झालेले असेल तर ज्या कायद्याचंा हशक्षि व अथवशास्त्र याचं्यावर 
अंमल चालतो त्यानंी समतेची भावना वाढीला लावलीच पाहहजे नकवा मोठ्या धनसंचयाला आळा घातलाच 
पाहहजे. 
 
 हनयहतवादी तत्त्वज्ञान उपदेश देण्याहवरुद्ध नसते; परंतु त्या उपदेशाने सकेंताधवक, आज्ञावाचक वा 
गृहीतपक्षावर आधारलेले आज्ञावाचक स्वरूप घेतलेच पाहहजे. हवहधकतां एखादी हवहशष्ट पहरस्स्थती गृहीत 
धरतो आहि त्या पहरस्स्थतीत योग्य असलेल्या शासनव्यवस्थेच्या स्वरूपाला हटकवनू धरण्यासाठी नकवा 
त्या पहरस्स्थतीत ज्या प्रकारची सुबत्ता राष्ट्राला लाभ ूशकते ती वाढहवण्यासाठी तो आवश्यक आदेश तयार 
करतो. ज्या प्रकारच्या उपदेशाला लेव्ही-िहूलने “हववकेपूिव कला” म्हिून सबंोधले असते त्या दजाचा हा 
उपदेश असतो; तो हवज्ञानातूंन हनघतो; तो शास्त्रीय समाजशास्त्राच्या व्यवहायव पहरिामाचे दशवन घडहवतो. 
 
 परंतु कायद्याचे रहस्य या पुस्तकातं असे इतर हकत्येक उतारे आहेत की ज्यामध्ये मोंतेस्क्यनेू 
हवहधकत्याला व्यावहाहरक उपदेश केलेला नसून काही संस्थाचंा हनषेध केला आहे. प्रत्येकाला माहीत 
असलेले व सवात प्रहसद्ध उतारे म्हिजे त्याच्या पंधराव्या पुस्तकातील गुलामहगरीसबंंधीचे उतारे आहेत. 
पंचहवसाव्या पुस्तकाच्या तेराव्या प्रकरिात म ंतेस्क्यूने सामुदाहयक संघटनेच्या एका हवहशष्ट 
स्वरूपाहवरुद्धचा त्याचा सतंाप वारंवार व्यक्त केला; त्या प्रकरिाचा मथळा, “स्पेन व पोतुवगाल याचं्या 
धमवरक्षकानंा अत्यंत नम्र पि कडक हनवदेन” असा असून त्याच्यामध्ये धार्थमक छळाहवरुद्ध बोलका हनषेध 
व्यक्त केलेला आहे. 
 
 मोंतेस्क्यू मािूस होता व नुसता समाजशास्त्रज्ञ नव्हता असे म्हिून याचे हनराकारि करिे सोपे 
आहे. समाजशास्त्रज्ञाच्या भहूमकेतून त्याने गुलामहगरीचे समथवन केले. जेव्हा त्याला हतचा वीट आला तेव्हा 
त्याच्यातील मानव वोलू लागला. नाही तरी जसे आपि पूवीच पंधराव्या पुस्तकाच्या आठव्या प्रकरिात 
पाहहलेच आहे की मोंतेस्क्य ू असे हलहहतो : “हे कलम माझ्या बदु्धीने वा अतंःकरिाने मला हलहायला 
साहंगतले हे मला कळत नाही. कदाहचत्, पृर्थ्वीवर तसे हवामान नसेल की ज्यामध्ये अत्यंत श्रमाच्या सेवानंा 
योग्य उते्तजन हमळूनसुद्धा हवमुक्त मानवानंा त्या करता येऊ नयेत. वाईट कायद्यानंी मािसानंा आळशी 



 
           

बनहवल्यामुळे; वगैरे, जेव्हा त्याने हनषेध केला वा बचाव केला तेव्हा आपि समाजशास्त्रावर पुस्तक हलहीत 
आहे हे तो हवसरला. 
 
 नैहतक मते ही मोंतेस्क्यू या शास्त्रज्ञाची नसून मोंतेस्क्यू या मािसाचा तो आवाज आहे असे मानून 
त्या मतानंा उडवनू लाविारे हे स्पष्टीकरि सवांत मूलभतू उताऱयापैकी कहीशी हवसंगत आहे. कायद्याचे 
रहस्य या गं्रथाच्या पहहल्या भागात हे उतारे येतात आहि त्यामध्ये माँतेस्क्यू कायद्याचं्या हवहवध प्रकाराचंा 
हसद्धातं रचत होता. 
 
 पहहल्या पुस्तकाच्या पहहल्या प्रकरिात मोंतेस्क्यूने उघडपिे म्हटले आहे की मानवहनर्थमत 
कायद्याचं्या पूवीही न्याय व अन्याय हे दोन परस्पराश्रयी संबंध अस्स्तत्वात असतात.” म्हिून ज्या मानव-
हनर्थमत कायद्यानंी ती प्रस्थाहपत केली जातात त्याचं्याही पूवी न्यायाहधहष्ठत संबधंाचें अस्स्तत्व आपि मान्य 
केलेच पाहहजे.” आहि हे दुसरे प्रहसद्ध हवधान असे आहे : “मानव-हनर्थमत कायद्यानंी जे करण्याचा आदेश 
हदला आहे वा जे करण्याला मनाई केली आहे त्याच्याहशवाय दुसरे काहीही न्याय्य वा अन्याय्य नसते असे 
म्हििे हे वतुवळ काढण्यापूवी सवव हत्रज्या समान नव्हत्या असे हवधान करण्यासारखे आहे.”  

 

जर वरील हवधान त्याच्या वाच्याथाने आपि मान्य केले, तर सववत्र लागू पडिाऱया व मानव-हनर्थमत 
कायद्याच्या पूवीहह अस्स्तत्वात असिाऱया उपजत न्यायबदु्धीच्या सबंंधावर, न्यायाच्या तत्त्वावर मोंतेस्क्यूचा 
हवश्वास होता. हे उपजत न्यायबदु्धीवर आधाहरत संबधं म्हिजे काय? मोंतेस्क्यनेू ज्याच्यामध्ये याचे 
स्पष्टीकरि केले तो हा उतारा असा आहे : 
 
 “मानव-हनर्थमत कायद्याच्या पूवी अस्स्तत्वात असलेले सबंंध असे आहेत : उदाहरिाथव. जर मानव 
समाज अस्स्तत्वात असेल, तर त्याचं्या कायद्याशी जुळवनू घेिे योग्य ठरेल; ज्यानंा दुसऱया प्राण्यापासून 
फायदा झाला असेल त्यानंी कृतज्ञता दाखहवली पाहहजे; जर एखाद्या बदु्धीमान व्यक्तीने दुसरीला घडहवले 
असेल तर त्या घडहवलेल्या व्यक्तीने आपला आधार पूवीसारखाच हटकवनू ठेवलाच पाहहजे; जर एका 
बुहद्धमान व्यक्तीने दुसरीला दुखहवले, तर तो सूडास पात्र ठरेल, वगैरे, वगैरे.”  
 
 मानव-हनर्थमत कायद्याच्या पूवीच्या न्यायोहचत संबंधाचंी ही यादी पद्धतशीर वाटत नाही. परंतु जर 
हा उतारा लक्षपूववक वाचला, तर असे हदसेल कीं सरतेशवेटी सवव गोष्टी दोन संकल्पनातं आिून बसहविे 
शक्य आहे. त्या संकल्पना म्हिजे मानवी समता व व्युत्क्रामता या होत. या बहुद्धहनष्ठ व गतकालीन 
कायद्यानंा, या सवोच्च कायद्यानंा, मानवातील नैसर्थगक समता व या मूलभतू समतेतून हनघिारे व्युत्क्रामतेचे 
बंधन याचंा आधार आहे. 
 
 हे गतकालीन कायदे कायवकारिपर हसद्धातं नाहीत हे उघड आहे; तर मग ते आज्ञावाचक कायदे 
असलेच पाहहजेत. परंतु ते असे आज्ञास्वरूपी कायदे आहेत की ज्याचंा उगम वैयहक्तक हवहधकत्याच्या 
इच्छेतून होत नाही; नकबहुना मोंतेस्क्यूच्या मते, ते हनसगाशी वा मानवी बदु्धीशी एकरूप असतात. 
 
 तेव्हा कायद्याचा हतसरा प्रकार असला पाहहजे. हवहवध समाजानंी अंमलात आिलेल्या मानव-
हनर्थमत कायद्याच्या पलीकडे आहि हे कायदे व त्याचं्यावर पडिारे प्रभाव याचं्यातील परस्परसबंधं 
प्रस्थाहपत करिाऱया कायवकारिात्मक हसद्धातंाच्याही पलीकडे असे आज्ञास्वरूपी कायदे असलेच पाहहजेत 
की जे सववत्र लागू पडतात, ज्याचंा हवहधकता अज्ञात आहे. कदाहचत तो हवहधकता स्वतः परमेश्वरही असेल, 



 
           

कारि मोंतेस्क्यू तसे सुचहवतो असे वाटते, पि त्याच्या मनात खरोखर आहे ते हेच आहे अशी आपल्याला 
खात्री वाटू शकत नाही. 
 
 मोंतेस्क्यूच्या हववचेनाच्या गाभ्याला आपि आता येऊन पोचलो आहोत. या नैसर्थगक कायद्यानंा, 
सववत्र लागू पडिाऱया बदु्धीच्या या कायद्यानंा, मोंतेस्क्यूच्या स्वतःच्या हवचारातं स्थान नाही असेही प्रत्यक्षात 
म्हििारे काहीजि आहेत. मोंतेस्क्यू सावधहगरीखातर वा सवयीने यानंा हचकटून राहहला असला पाहहजे, 
क्राहंतकारकानंा वाटते त्यापेक्षा काही बाबतीत ते जास्त स्स्थतीहप्रय नेहेमीच असतात. मोंतेस्क्यूमध्ये जे 
अथवपूिव आहे ते म्हिजे मानव-हनर्थमत कायद्याचें समाजशास्त्रीय हवश्लेषि व सामाहजक स्वभावाला 
हनयतीवाद लाविे हे होय. त्याच्या हवचाराचं्या तकव शास्त्राची फक्त तीन मूलतत्त्व ेआहेत. ती अशी : मानव-
हनर्थमत कायद्याचं्या हवहवधतेचे हवश्लेषि, बहुहवध कारिाच्या आधाराने या हवहवधतेचे हवश्लेषि आहि 
शवेटी, कायद्याच्या शास्त्रीय हववरिातून हनघालेला व हवहधकत्यांला हदलेला व्यवहारी सल्ला. 
 
 या अथाने, मोंतेस्क्यू हा खरा प्रत्यक्षप्रमािवादी समाजशास्त्रज्ञ होईल. तो लोकानंा ते एका हवहशष्ट 
तऱहेने का राहतात हे सागंतो. इतर मानव स्वतःला जेवढे समजू शकतात त्यापेक्षा समाजशास्त्रज्ञाला त्याचंा 
जास्त चागंला समज असतो, कारि सामुदाहयक जीवन हवहवध हवामानामध्ये व युगामध्ये जे हवहशष्ट स्वरूप 
धारि करते त्याची कारिे तो शोधून काढतो. याप्रमािे तो हनरहनराळ्या समाजानंा त्याचं्या स्वभावानुसार, 
म्हिजे त्याची शासनपद्धती, त्याचें हवामान व त्या राष्ट्राचे सववसाधारि तत्त्व यानंा अनुसरून, राहण्यास 
साहाय्य करतो. या योजनेमध्ये मानवी बदु्धी वा मनुष्ट्य-स्वभाव याचें अहधष्ठान असलेल्या सववत्र लाग ू
पडिाऱया कायद्यानंा स्थान नाही. कायद्याचे रहस्य या गं्रथाच्या पहहल्या पुस्तकातंील पहहले प्रकरि 
महत्त्वाचे नाही नकवा हवचार करण्याच्या पारंपाहरक पद्धतीचा तो मोंतेस्क्यतूील एक अवशषे असेल. 
 
 या हववचेनाने, मोंतेस्क्यूला न्याय हमळेल असे वाटत नाही. याहशवाय, कोिीही कायद्याचें संपूिवपिे 
हनयतीवादी तत्त्वज्ञान त्याच्या तार्थकक टोकापयंत नेले आहे. असे मला वाटत नाही कारि, तसे केले तर, 
गितंत्र व हुकूमशाही याचं्या गुिदोषाचें मोजमाप करतांना सववत्र लागू पडिारे असे काहीही आपि म्हि ू
शकलो नसतो. जरी अशा मूलगामी सापेक्षतावादाची कल्पना करता येिे शक्य असले, तरी तो मानवानंा 
असाध्य असावा असे वाटते. 
 
 तेव्हा ज्याच्याकडे मोंतेस्क्यू थोड्याफार अव्यवस्स्थतपिे जातो आहे ते तत्त्वज्ञान आहे तरी काय? 
मोंतेस्क्यनेू हदलेले उत्तर असे आहे. पहहल्या पसु्तकाच्या प्रथम प्रकरिातं त्याने हनरींहद्रय हनसगापासून ते 
मानवापयंत एका वस्तुमात्राचं्या श्रेिीचा प्रकार सुचहवला आहे. वस्तुमात्राचा प्रत्येक प्रकार कायद्याच्या 
अधीन आहे. अचेतन पदाथाच्या बाबतीत, हे कायदे हनव्वळ साधे कायवकारि हसद्धातं आहे. ज्याचें उल्लंघन 
करता येत नाहीत असे ते अपहरहायव कायदे आहेत. जेव्हा आपि सजीव प्राण्याचंा हवचार करतो, तेव्हासुद्धा 
ते कायदे कायवकारिपर हसद्धातंच असतात, पि ते जास्त गंुतागंुतीच्या स्वरूपाचे असतात. शवेटी, आपि 
जेव्हा मानवापयंत येऊन पोचतो, तेव्हा या कायद्याचे-कारि मोंतेस्क्यू असे म्हिाला होता की ते बदु्धीमान 
प्राण्याला लावता येतात-उल्लंघन करिे शक्य आहे, कारि बहुद्धसमवते स्वातंत्र्य येते. मानवी वतवमानाशी 
संबंध येिारे कायदे अटळ कायवकारिवादाच्या वगात समाहवष्ट होत नाहीत. 
 
 म्हिून जे नेहेमीच हवरोधाभासात्मक वाटले व जे हलआ ँ िुशहवक्या याने हवशषेतः आपल्या 
‘सदसहिवकेबदु्धी व पािात्य तत्त्वज्ञान याचंी प्रगती’ या ग्रथातं आपल्या नापसतंीसह उद धृत केले ते सूत्र 



 
           

असे : 
 
 “खरोखर, अचेतन जगताप्रमािेच बुहद्धशाली जगतालाहह शासन असलेच पाहहजे कारि जरी 
बुहद्धशाली जगताचेही मूळ व्याख्येप्रमािेच अपहरवतवनीय स्वरूपाचे कायदे आहेत तरी अचेतन जगत् 
आपल्या कायद्याचें हजतक्या हनष्ठेने पालन करते हततक्या हनष्ठेने बहुद्धशाली जगत त्याचें पालन करीत नाही. 
याचे कारि असे की व्यहक्तशः बहुद्धमान प्रािी त्याचं्या स्वभावाने बाधंलेले असतात व म्हिून स्खलनशील 
असतात. तरीसुद्धा त्याचं्या स्वभावामुळे ते स्वतंत्रपिे कृती करतात.”  
 
 अचेतन जगताच्या तुलनेने बुहद्धमान जगत हनकृष्ट असते असे हा उतारा गृहीत धरल्याचे सुचहवतो 
कारि बहुद्धमान जगताच्या कायद्याचें-बुहद्धमान प्राण्यावर शासन चालहविाऱया बुहद्धहनष्ठ कायद्यांचे-उल्लंघन 
करता येते. परंतु, वस्तुतः, बुहद्धहनष्ठ कायद्याचं्या सभंाव्य उल्लंघनाला बहुद्धमान् जगताच्या हनकृष्टपिाचा 
पुरावा मानण्याची गरज नाही; उलटपक्षी, त्याला मानवी स्वातंत्र्याचा पुरावा व अहभव्यहक्त मानता येईल. 
 
 प्राण्याचं्या या अध्यात्मानंतर कायद्याचें रहस्य या गं्रथात “हनसगाच्या कायद्याहवषयी”    मथळ्याचें 
दुसरे प्रकरि येते. त्यामध्ये मोंतेस्क्यनेू नैसर्थगक मानवाची व्याख्या म्हिजे जिु काही समाज अस्स्तत्वातं 
येण्यापूवीच्या मानवाची मानव या नात्याने त्याने केलेली संकल्पना हदली. समाजातं न राहहलेले मानव 
कधीकाळी अस्स्तत्वात होते असा मोंतेस्क्यूला हवश्वास वाटत होता असा याचा अथव होत नाही, तर त्याच्या 
सामुदाहयक अस्स्तत्वापासून अलग असतानंा मानव काय असतो याची कल्पना आपि बुद्धीच्या साहाय्याने 
करू शकतो. 
 
 या प्रकरिातं मोंतेस्क्यनेू ह लजच्या हनसगव-हसद्धातंाचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या मते हे 
खंडन आपल्याला त्याच्या हवचारातील मूलभतू हवषयाचं्या आकलनाचे साधन हमळवनू देते. 
 
 प्रत्यक्षात, मानव जात्या युद्धहप्रय नाही हे हसद्ध करण्याचा प्रयत्न मोंतेस्क्यू करीत होता. हनसगाची 
स्स्थती ही सववत्र युद्धग्रस्ततेची स्स्थती नाही, तर नकबहुना ती स्स्थती खऱया शातंतेची नसली तरी हतला युद्ध 
व शातंता यातंील फरकाची ओळखसुद्धा नसते. परंतु व्ह लजच्या खंडनाची काळजी मोंतेस्क्यूला का 
वाटली? ती पुढील कारिासाठी वाटली : हनसगव-स्स्थतीसबंंधीच्या ह लजच्या मताप्रमािे, जर मानवाला 
त्याच्या इच्छाचें समाधान करण्याचे पूिव स्वातंत्र्य हमळाले तर त्याचे बरोबरीच्या मानवाशी ताबडतोब मतभेद 
होतात; म्हिून भाडंखोर जातींवर शातंता लादू शकिारी व हतला सुरहक्षतता देऊ शकिारी जी एकमेव 
राजकीय एकतंत्री हुकुमशाही होती हतचे समथवन करिे व्ह लजला तार्थककदृष्ट्या भाग पडले. दुसऱया पक्षी, 
मोंतेस्क्यलूा हनसगव-स्स्थतीमध्ये युद्धाचे मूळ सापडले नाही आहि या तर्थ्याचा तकव शुद्ध पहरिाम असा झाला 
की, युद्ध हे हवषमतेप्रमािेच समाजरचनेचा पहरिाम असल्याचे त्याच्या दृष्टोत्पतीस आले. मोंतेस्क्यूच्या 
हवचाराप्रमािे, युद्ध ही मानवत्व-दशवक घटनेपेक्षाही जास्त प्रमािातं समाजजन्य घटना आहे. यावरून असे 
हदसते की जर युद्ध आहि हवषमता याचंा संबंध समाजाच्या मूलतत्त्वाशी येत असेल आहि मानवाच्या 
सत्वाशी येत नसेल, तर सामुदाहयक जीवनाशी अहवभाज्य असलेल्या युद्ध व हवषमता याचें उच्चाटन न 
करता त्याचंी तीव्रता कमी करिे वा ती माफक करिे हा राजकारिाचा हेतु होईल. 
 
 बुद्धीच्या आधाराने माडंलेल्या या दोन पक्षावर हवचार करिे मनोरंजक ठरेल. युद्ध हे मनुष्ट्य-
स्वभावातं अनुस्यूत व आहदयुगीन असल्याचा पक्ष माडंिाऱया व्ह लजचा शवेट शातंता राखू शकिाऱया एकमेव 



 
           

अशा एकतंत्री सते्तचे समथवन करण्यात झाला. उलटपक्षी, युद्ध व हवषमता या सामाहजक घटना वाटल्याने 
मोंतेस्क्यलूा त्याचें हनमूवलन करण्यासाठी प्रोत्साहन हमळाले नाही. युद्धाचे सामाहजक स्वरूप मान्य केल्याने 
जिु काही आपि सपूंिव शातंतेचे मनोराज्य सोडून देतो. जर युद्ध ही मानवत्व-सूचक घटना असली तर 
आपि संपूिव शातंतेचे स्वप्न पाहू शकतो. जर युद्ध ही समाजजन्य घटना असेल, तर आपि फक्त 
नेमस्तपिाच्या आदशाकडे येऊन पोचतो. 
 
 झ्याँ झ्याकस् रूसोच्या भहूमकेशी मोंतेस्क्यूच्या भहूमकेची तुलना करिे हेसुद्धा मनोरंजक ठरेल. 
मोंतेस्क्यू व व्ह लज याचं्यातील हवरोधासारखा हवरोध येथेही आपल्याला आढळेल. मानवी बुद्धीने कल्पना 
केलेल्या एका हनसगव-स्स्थतीचा रूसोने उल्लखे केला. ती समाजासाठी एक प्रकारची कसोटी म्हिनू 
उपयोगी पडते. काय व्हायला पाहहजे याचा या कसोटीचा उपयोग करून, तो जनतेच्या संपूिव 
साववभौमत्वाच्या संकल्पनेला येऊन पोचला. ज्याला हनसगव-स्स्थती एक कसोटी म्हिून उपयोगी पडत 
नव्हती तो मोंतेस्क्य,ू हवषमता समाजातून उत्पन्न होते, एवढे सागंण्यावरच थाबंला. आपि नैसर्थगक 
समतेकडे परत गेले पाहहजे असा यातून त्याने हनष्ट्कषव काढला नाही; तर समाजातूनच उत्पन्न होिाऱया 
हवषमताचंी तीव्रता आपि शक्य हततकी कमी केली पाहहजे एवढाच हनष्ट्कषव त्याने काढला. 
 
 मोंतेस्क्यचूी हनसगव-स्स्थतीची संकल्पना फक्त त्याच्या संपूिव राजकीय तत्त्वज्ञानाची हनदशवक आहे. 
असे नाही तर नवव्या व दहाव्या पुस्तकाचंा म्हिजे त्याने आंतरराष्ट्रीय कायद्यानंा वाहहलेल्या दोन 
पुस्तकाचंा उगम त्या संकल्पनेतूनच होतो. त्याच्या गं्रथाच्या प्रारंभी केलेल्या म्हिजेच पहहल्या पसु्तकाच्या 
हतसऱया प्रकरिातं आढळिाऱया ठाम हवधानानंी या पुस्तकाचंी खरोखरच हदशा ठरून गेलेली आहे. ती 
हवधाने अशी आहेत : 
 
 ‘आंतरराष्ट्रीय कायदा स्वाभाहवकपिे या तत्त्वावर प्रस्थाहपत झाला आहे की, शातंतेच्या काळी 
हनरहनराळ्या राष्ट्रानंी त्यानंा शक्य होईल तेवढे एकमेकाचें सववतोपरी कल्याि केलेच पाहहजे आहि 
युद्धाच्या काळामध्ये त्याचं्या खऱया हहतसंबधंानंा धोका न पोचू देता, शक्य हततकी कमी इजा एकमेकानंा 
केली पाहहजे. 
 
 युद्धाचे उहद्दष्ट हवजय असते; हवजयाचे उहद्दष्ट लाभ व लाभाचे उहद्दष्ट स्वतःजवळ असलेल्याची 
जोपासना हे असते. या आहि मागील तत्वातून ज्याचं्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदा तयार होतो ते सगळे 
हनयम हनघतात.’  
 
 हा उतारा महत्त्वाचा आहे कारि तो हे दाखवनू देतो की कायद्याचे रहस्य या गं्रथामध्ये मानव-
हनर्थमत कायद्यातंील कायवकारि संबधंाचे शास्त्रीय हवश्लषेि समाहवष्ट आहे, एवढेच नव्हे, तर त्याबरोबर 
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचें जे उहद्दष्ट मोंतेस्क्यलूा अहभपे्रत होते त्याच्या अनुरोधाने समुदायातंील 
परस्परसंबधंाचे हनयंत्रि करिाऱया हवश्लेषिाचाही समावशे होतो. दुसऱया शलदातं सागंायचे तर, ज्या 
उहद्दष्टाकंडे समाजाची प्रवृहत्त वळायलाच पाहहजे त्याचें स्वरूप तकव शदू्ध हवश्लेषिाने ठरहवता येते. 
 
 मोंतेस्क्यचेू तत्त्वज्ञान म्हिजे ऑग्युस्त कोंतने त्याचे वैहशष्ट्य म्हिून उल्लहेखलेला अहतसुलभ 
हनयतीवाद नाही वा ते नैसर्थगक कायद्याचे पारंपाहरक तत्त्वज्ञानही नाही. या दोन्हींचाहह सयंोग करण्याचा 
तो एक मौहलक प्रयत्न होता. 



 
           

 
 त्याच्या हवचाराची जी हवहवध स्पष्टीकरिे हदली गेली आहेत. त्याचे हे कारि आहे. प्रहसद्ध 
लेखकातून हनवडलेल्या अनेक स्पष्टीकरिाचे मी परीक्षि करिार आहे. 
 
 यातील पहहले स्पष्टीकरि जमवन इहतहासकार फे्रडहरक मनैके याचे आहे. त्याने आपल्या 
“ऐहतहाहसकतावादाचा उगम” या अहभजात गं्रथातील एक प्रकरि मोंतेस्क्यलूा हदले. अठराव्या 
शतकातील हवचार प्रवाहामध्ये अनेकाचें वैहशष्ट्य असलेला हववकेवादी हवश्व-मुहक्तवाद व एकोहिसाव्या 
शतकातंील ऐहतहाहसक पथंामध्ये जी प्रहसद्धी पावली ती हवहशष्टताचंी ऐहतहाहसक जािीव यामध्ये 
मोंतेस्क्यचूा हसद्धातं हेलकाव ेखात होता. 
 

ऐहतहाहसक समुदायाचं्या हवहवधततेवर भर देिाऱया हवधानासमवतेच एका हववकेवादी व सववत्र 
लागू पडिाऱया व्यवस्थेच्या तत्त्वज्ञानातूंन उत्स्फूतव झालेली हवधानेहह मोंतेस्क्यूत आढळतात हे सपूंिवपिे 
खरे आहे. परंतु, मोंतेस्क्यूचे हवचार म्हिजे या दोन स्फूर्थतस्त्रोतातं कशीबशी घडवनू आिलेली तडजोड, 
हनव्वळ ऐहतहाहसकतावादाचा क्रमाक्रमाने घेण्यात येिाऱया शोधातील एक पायरी मानलेच पाहहजे याची 
हततकीशी खात्री वाटत नाही. हवचार करण्याच्या दोन पद्धतींचा संयोग करण्याचा एक वाजवी परंतु अपूिव 
प्रयत्न त्याच्याकडे पाहिे हेंसुद्धा शक्य आहे. संत्रस्त मानवी बदु्धीतून या दोनपकैी एकाही हवचारपद्धतीचा 
लोप होिे शक्य नाही. 
 
 दुसरे भाष्ट्य हे माक्सववादी असलेल्या एम. अल्थसर याचं्या ‘राजकारि व इहतहास’ या गं्रथातील 
आहे. या भाष्ट्यामध्ये मोंतेस्क्यूतील हवसंगती ही जास्त सोपी व लक्षवधेी म्हिजे त्याची मौहलक व अलौहकक 
बुहद्धमत्ता व त्याची प्रहतगामी मते यातंील हवसंगती होय, असे मानले जाते. या स्पष्टीकरिामध्ये सत्याशं 
आहे. अठराव्या शतकातील वैचाहरक संघषात, ज्याला काही बाबतींत प्रहतगामी म्हिता येईल. अशा एका 
गटातं मोंतेस्क्यू सामील होता. ज्याला जवळजवळ पौराहिक काळ म्हिाव ेलागेल त्यामध्ये ज्या अस्स्तत्वातं 
होत्या आहि ज्या नष्ट झालेल्या आहेत त्या संस्थाकडे आपि पनु्हा परत जाव ेवा त्यानंा पनुप्रस्थाहपत कराव े
या हवचाराचे त्याने समथवन केले. अठराव्या शतकामंध्ये, त्यातंही हवशषेेकरून त्याच्या पहहल्या अध्या 
भागामध्ये, राजसत्ताक पद्धतीचा हसद्धातं हा फ्रान्समधील राजकारिा : वर लेखन करिाऱया लेखकामंधील 
एका मोठ्या वादाचे कें द्र झाला होता. या वैचाहरक संघषामध्ये ज्याला वादाचा मुद्दा म्हिता आले असते तो 
म्हिजे राजसत्ताक पद्धतीतील अमीर-उमराव वगाचे, सरदारवगाचे स्थान हा होय. ठोकळमानाने, यामध्ये 
दोन हवरोधी पंथ होते. रोमनवादी पंथाने फ्रान्समधील राजाच्या अहनबंध सते्तचा मागोवा रोमच्या साववभौम 
साम्राज्यापयंत नेऊन पोचहवला व फ्रान्सच्या राजाला या साम्राज्याचा वारस मानले. या मताप्रमािे, 
फ्रान्सच्या राजाच्या अहनबधं सते्तच्या दाव्याला इहतहासाचे समथवन होते. दुसरे हववरि तथाकहथत 
जमवनवादी पक्षाचे होते. त्याने फँ्रक लोकानंी ग ल लोकावर हमळहवलेल्या हवजयातून फ्रान्समधील 
सरदारवगाच्या समाजातील हवशषे स्थानाचा मागोवा घेतला आहि इहतहासातूंन हमळिाऱया समथवनाने या 
हवशषे स्स्थतीचा पाठपुरावा केला. (या वादाचा शवेटसुद्धा, ज्याचंा पुढील शतकातं हवकास झाला, त्या 
हसद्धातंामध्ये झाला आहि संभाव्यतेच्या दृहष्टकोिातून बोलायचे तर ज्यानंा वशंवादी म्हिता आले असते. 
अशा कल्पनामध्ये या वादाची पहरिती झाली. उदाहरिाथव, सरदारवगव हा जमवन कुलोत्पन्न होता तर 
सामान्य लोक गलॅो-रोमन होते हा हसद्धातं.) जेतेपिाचा अहधकार हा आज हवषमतेच्या राजवटीला चालू 
ठेवण्याचे दुबळे समथवन मानला जातो; परंतु अठराव्या शतकामध्ये, सामाहजक श्रिेींचा वाजवी आधार 
म्हिून तो पुष्ट्कळदा चालून जात होता. 



 
           

 
 आपि कायद्याचे रहस्य या गं्रथाच्या फक्त शवेटच्या तीन पुस्तकाचें अवलोकन केले तरी असे 
आढळेल कीं या दोन पंथातील वादामध्ये मोंतेस्क्य ू जमवनवादी पक्षाकडे होता. परंतु, त्या पक्षातं सामील 
असतानाही, सरदारवगाच्या अहधकाराच्या कडव्या सैद्धाहंतकामध्ये सववसाधारिपिे आढळत होती त्यापेक्षा 
जास्त मार्थमकता, त्या पंथाच्या भहूमकेत आवश्यक असलेले बदल व त्या भहूमकेच्या मयादा याचंीही जािीव 
तो दाखवीत होता. अकराव्या पसु्तकाच्या सहाव्या प्रकरिाच्या म्हिजे इंग्लंडच्या घटनेवरील प्रहसद्ध 
प्रकरिाच्या शवेटी असे एक हवधान आढळते की सते्तच्या समतोलाचा आधार असलेल्या इगं्रजाचं्या 
स्वातंत्र्याचा जन्म जंगलात-म्हिजे जमवनीच्या अरण्यात-झाला. हनस्संशयपिे, राज्यातील मध्यस्थ-मंडळ 
या नात्याने सरदारवगाला हमळालेल्या हवशषे अहधकाराचें जतन करण्याच्या कायात मोंतेस्क्यू गंुतलेला 
होता. 
 
 हे लक्षात ठेवले पाहहजे कीं कोित्याहह अथाने, मोंतेस्क्य ूहा समतेचा पुरस्कार करिारा सैद्धाहंतक 
तर नव्हताच, पि त्याहीपेक्षा कमी प्रमािात तो जनतेच्या सावव  मत्वाचा पुरस्कता सैद्धाहंतक होता. 
समाज-व्यवस्थेच्या मूलतत्त्वाशी त्याने सामाहजक हवषमतेचा संबधं जोडला व म्हिून त्याला हवषमतेशी फार 
सुलभतेने पटवनू घेता आले. जर एम. अल्थसरप्रमािे एखाद्याचा हवश्वास असला की, समता व जनतेचे 
साववभौमत्व या अशा राजकीय संकल्पना आहेत की, ज्या एकोहिसाव्या व हवसाव्या शतकातंील क्रातं्यातूंन, 
फ्रें च व रहशयन या देशातील क्रातं्यातूनहह हटकून राहहल्या आहेत, जर एखाद्याला असा हवश्वास वाटत 
असेल की समता व जनतेचे साववभौमत्व याचं्या हदशनेे इहतहास प्रगत होतो आहे, तर मोंतेस्क्यूला (१७८९ 
च्या राज्यक्रातंीपूवीच्या) फ्रान्समधील राजवटीचा सैद्धाहंतक म्हिून संबोधण्यात व त्या अथाने तो खरोखरच 
प्रहतगामी होता असे म्हिण्याला एखाद्याला समथवन हमळेल. 
 
 परंतु तो प्रश्न जास्त गंुतागंुतीचा आहे. त्याने उल्लखे केलेल्या हववहक्षत ससं्थाचं्या बाबतीत इहतहास 
कोिताही हनिवय देवो, पि त्याचे अंहतम मत असे होते की समाजव्यवस्थेचे मूलघटक हवजातीय असतात व 
सामाहजक सत्ता व शासनाची सत्ता याचं्यात सरदारवगाने संतुलन घडवनू आििे ही स्वातंत्र्याचंी अट होय. 
येथे समतेवर आधाहरत लोकशाहीतील सवोत्तम नागहरक वा सोस्व्हएट रहशयासारख्या राज्यपद्धतीतील 
कम्युहनस्ट पक्षाचे युयुत्सु कायवकतेसुद्धा आहि तसेच राजसत्ताक पद्धतीतील सरदारवगव याचंा ज्याच्यामध्ये 
समावशे होतो तो सरदारवगव असा त्या शलदाचा अथव अहभपे्रत आहे. 
 
 उदारमतवाद हे मोंतेस्क्यचेू राजकीय तत्त्वज्ञान होते; सामान्य जनता, सरदारवगव आहि 
फ्रान्समधील राजा वा इंग्लंडमधील राजसत्ताक पद्धती याचं्यातील समतोलाने वा रोमन गितंत्रातील 
सामान्य जनता व प्रहतहष्ठत वगव, सामान्य लोक व हपढीजात खानदानी सरदारवगव याचं्यातील समतोलाने 
म्हिजे सत्ताचं्या समतोलाने सते्तच्या हनयमनाची आगाऊ तरतूद करिे हे राज्यव्यवस्थेचे उहद्दष्ट आहे. 
ज्याच्यामध्ये राजकीय सते्तच्या हनयमनासाठी सत्ताचं्या समतोलाची आवश्यकता असते, त्या हवजातीय 
घटकाचं्या श्रेिीबद्ध समाजाच्या त्याच मूलभतू संकल्पनेची ही हनरहनराळी उदाहरिे आहेत. 
 
 जर हे मोंतेस्क्यूचे अहंतम मत असेल, तर तो प्रहतगामी होता हे अहजबात हसद्ध होत नाही. अठराव्या 
शतकातंील फ्रान्समधील वैचाहरक संघषाच्या भाषेत, तो हनसंशयपिे प्रहतगामी होता. फ्रान्समध्ये राज्यक्रातंी 
होईल असा त्याला अंदाज करता आला नाही. वा तशा क्रातंीची त्याने इच्छा केली नव्हती. कदाहचत त्याने 
नकळत त्या क्रातंीचा मागव सुगम केला असेल कारि इहतहासातील कोित्या घटनेचा मागव कोिी सुगम 



 
           

केला हे सत्य त्या घटनेच्या पूवी वा नंतरही आपल्याला कधीही कळत नाही; परंतु फ्रान्समधील 
राज्यक्रातंीची त्याने जािूनबुजून इच्छा केली नव्हती. ज्या पहरस्स्थतीत एखादा मािूस जगला त्यापेक्षा 
वगेळ्या पहरस्स्थतीत त्याने काय केले असते याचा हजतका अंदाज करता येिे शक्य आहे हततका केल्यावर 
अशी कल्पना सुचते की, अहनवायव गरज भासती तर मोंतेस्क्यूने घटना सहमतीचा परुस्कार केला असता. 
परंतु तो लवकरच दुसऱया बाजूला गेला असता आहि त्याच्यासारख्या उदारमतवाद्याप्रमािेच, त्यालाही 
देशातंर, वधस्तंभ वा क्रातंीच्या प्रक्षोभकारक प्रचंड उलथापालथीपासून देशातल्या देशात दूरवर स्थलातंर 
यापकैी एकाची हनवड करावी लागली असती. 
 
 परंतु जरी राजकीय बाबतीत तो प्रहतगामी असला तरीसुद्धा जी अद्यापीही गताथव वा कालबाह्य 
झालेली नाही अशा एका हवचारपद्धतीचा मोंतेस्क्यू एकमेव प्रहतहनधी आहे. एखाद्या हवहशष्ट कालखंडात 
समाजाची संरचना कशीही असली तरी मोंतेस्क्यूच्या पद्धतीने हवचार करिे नेहमीच शक्य आहे. एखाद्या 
समाजातील हवजातीय घटकाचं्या वैहचत्र्यपूिवतेचे हवश्लषेि करिे आहि सत्ताचं्या समतोलातून नेमस्तपिा 
व स्वातंत्र्य याचं्या हमीसाठी प्रयत्न करिे ही ती पद्धती होय. 
 
 हलआँ िुशस्व्हक्ग याचं्या ‘सदसहिवकेबदु्धी आहि पािात्य तत्त्वज्ञान याचंी प्रगती’ या गं्रथातील 
मोंतेस्क्यूवरच्या छोया प्रकरिात हतसरे भाष्ट्य सापडू शकते. त्यामध्ये मोंतेस्क्यूचा हवचार स्क्लष्ट व 
परस्परहवसंगत आहे असे प्रहतपादन केले आहे. 
 
 िंुशस्व्हक्ग हलहहतो की एका अथाने मोंतेस्क्यनेू आपल्याला शुद्ध समाजशास्त्राचा (यातून तो 
हवश्लेषिात्मक समाजशास्त्राचा उल्लेख करतो) एक अहितीय गं्रथ हदला आहे. परंतु, या शुद्ध 
समाजशास्त्राहशवाय, मोंतेस्क्यूमध्ये दुसरा कोिताही पद्धतीरपिा आढळत नाही असे वाटून घेण्याकडे 
िंुशस्व्हक्गचा कल होता. ‘अचेतन जगताप्रमािेच बुहद्धशाली जगतालाही शासन असलेच पाहीजे’ या मी 
चचा केलेल्या ओळी त्याने उद धृत केल्या आहेत. आहि ज्या कायद्याचं्या अधीन बुद्धीशाली जगत् आहे 
त्याचं्या त्या जगताकडून उल्लंघन होण्याच्या शक्यतेमध्ये अनुस्यूत असलेल्या हवरोधाभासावर त्याने भर 
हदलेला आहे. डेकोटवच्या सकंल्पना (उदाहरिाथव, एखाद्याने वतुवळ काढण्यापूवी सगळ्या हत्रज्या समान 
असतात, जसे न्याय व अन्याय हे मानवहनर्थमत कायद्याचं्या पूवीही अस्स्तत्वात असतात) आहि 
ॲहरस्ट टलच्या परंपरेतून हनघालेल्या शासन-प्रकाराचं्या जिु काही अनुभवजन्य वाटाव्यात असा 
वगीकरिाचा प्रकार या दोन टोकामध्ये मोंतेस्क्यूची वैचाहरक आंदोलने िंुशस्व्हक्गने दाखहवली. शवेटी, 
त्याला मोंतेस्क्यूच्या हवचारामंध्ये ऐक्य वा सुसगंती हदसली नाही आहि उदारमतवादाच्या मूल्यातूंन उस्फूतव 
झालेल्या प्रगतीचे गर्थभत तत्त्वज्ञान वाचकानंा तरीसुद्धा कायद्याचे रहस्य या गं्रथात आढळले एवढाच फक्त 
हनष्ट्कषव त्याने काढला. 
 
 मोंतेस्क्यूमध्ये पद्धतशीरपिा नाही हे खरे आहे. परंतु एक सूत्रबद्ध वैचाहरक प्रिाली नसिे हे 
ऐहतहाहसक समाजशास्त्राच्या प्रवृत्तीशी कदाहचत सुसगंत असाव.े मोंतेस्क्यूच्या हवचारातील गंुतागंुत 
सोडहविे कठीि असले तरी ते परस्पर-हवसंगत असल्याचे हजतके ठामपिे साहंगतले जाते तसे ते नसतात 
असे साके्षपी वाचकाला आढळेल. 
 
 परंतु मोंतेस्क्यचूा हनरोप घेण्यापूवी मला दोन प्रश्राचंी उत्तरे हवी त्याहेत. ते प्रश्न असे : मोंतेस्क्यलूा 
समाजशास्त्रज्ञ न मानता त्याला समाजशास्त्राचा अग्रदूत का मानतात? समाजशास्त्राच्या आद्यप्रवतवकामध्ये 



 
           

त्याला स्थान हमळत नाही या घटनेचे समथवन काय आहे? 
 
 ज्याचा सहज अंदाज करता येतो ते सवात सोपे, प्रथम कारि असे आहे की मोंतेस्क्यूच्या 
काळामध्ये समाजशास्त्र हा शलद अस्स्तत्वात नव्हता आहि जो यथावकाश आपल्या संस्कृतीचा भाग झाला 
त्या या शलदाचा शोध ऑग्युस्त कोंतने लावला. 
 
 जास्त सखोल असे दुसरे कारि हे आहे की मोंतेस्क्यूला आधुहनक समाजात स्वारस्य नव्हते, 
ऑग्युस्त कोंत वा माक्सव याचं्यासारख्या ज्यानंा आपि समाजशास्त्राचे जनक मानतो त्यानंा आधुहनक 
समाजाचे वैहशष्ट्य असलेल्या गुिाचं्या अध्ययनामध्ये स्वारस्य होते. मूलतः औद्योहगक वा भाडंवलदारी 
मानल्या गेलेल्या समाजाचे ते गुि वैहशष्ट्य होते. मोंतेस्क्यूचा आधुहनक समाजाशी संबंध तर येत नव्हताच 
परंतु त्याने ज्या वगीकरिपद्धती वापरल्या त्या त्याने बहुताशंी अहभजात राजकीय तत्त्वज्ञानातून घेतलेल्या 
वगीकरिपद्धती होत्या. कायद्याचे रहस्य या गं्रथात अथवशास्त्राला प्राधान्य नाही वा राज्यसते्तच्या बाबतीत 
समाजाला प्राधान्य नाही. 
 
 एका अथाने, मोंतेस्क्यू अहभजात तत्त्वज्ञान्यापकैी शवेटचा होता. तरीसुद्धा तो अहभजात 
तत्त्वज्ञानीच होता कारि समाजाची व्याख्या त्याच्या राज्यव्यवस्थेच्या साहाय्याने मूलतः करता येते असा 
त्याला हवश्वास वाटत होता आहि त्याच्या हसद्धातंाची स्वातंत्र्याच्या सकंल्पनेमध्ये पहरिती झाली. परंतु, 
दुसऱया अथाने, आपि असे खरोखर म्हिू शकतो की, तो समाजशास्त्रज्ञापकैी सवव-प्रथम होता कारि त्याने 
समाजाच्या एका सपूंिव संकल्पनेच्या भाषेच्या आधाराने त्याने अहभजात राजकीय हवचाराचें पुनर्थववरि केले 
आहि समाजशास्त्रीय पद्धतीने, समुदायाचं्या सवव अंगाचे स्पष्टीकरि करण्याचा प्रयत्न त्याने केला. 
 
 आपि यामध्ये अशी भर घालू या की, आज समाजशास्त्रज्ञ मानल्या जािाऱयाच्या तुलनेने, जी 
समाजशास्त्रज्ञाचं्या व्यवसायाचे जवळजवळ अहनवायव अंग झाली आहे त्या प्रगतीवरील हवश्वास या खोया 
कल्पनेपासून मोंतेस्क्यू मुक्त होता. परंतु, प्रगती या शलदाच्या ज्या अथावर ऑग्युस्त कोंतचा हवश्वास होता 
त्याच अथावर मोंतेस्क्यूचा हवश्वास नव्हता यात काहीही आियवकारक नाही. समाजाचे सार त्याच्या 
राज्यव्यवस्थेत असते असा त्याचा दृहष्टकोन असल्याने, इहतहासाच्या वाटचालीमध्ये समाजाच्या 
कल्यािाकडे एकमागी प्रगती होत असते असे न मानण्याकडे त्याचा तार्थककदृष्ट्या कल होता. त्याच्या 
पूवीच्या अनेकापं्रमािे, मोंतेस्क्यूला हे माहीत होते की, राजकीय बदल हा प्रगती आहि पीछेहाट याचं्या 
फेऱयातून घडून येतो. त्याच्या हवश्लेषिामध्ये, मोंतेस्क्यूने राज्यशास्त्राला मध्यवती स्थान हदले म्हिून त्याला 
प्रगतीच्या कल्पनेकडे दुलवक्ष करावचे लागले. अथवशास्त्र वा हवज्ञान याचंा हवचार सुरू केल्याबरोबर ती 
प्रगतीची कल्पना स्वाभाहवकपिेच अवतरते. प्रगतीचे आर्थथक तत्त्वज्ञान माक्सवमध्ये आढळते; तर 
हवज्ञानातून होिाऱया मानवी प्रगतीचे तत्त्वज्ञान ऑग्युस्त कोंतमध्ये आढळते. 
 
  



 
           

ऑग्युस्त कोंत 
 

-१- 

 
एक समाजशास्त्रज्ञ या नात्याने मोंतेस्क्यूला मानवी आहि सामाहजक हवहवधतेची प्रथमतः व सवात 

जास्त तीव्र जािीव होती, हे आपि पाहहलेच आहे. त्याच्यापढेु उघड हदसिाऱया गोंधळाच्या पहरस्स्थतीमध्ये 
सुव्यवस्था हनमाि करण्याचा प्रश्न होता. त्याने शासन-व्यवस्था वा समाज याचं्या प्रकाराचें हनरीक्षि केले; 
सवव सामुदाहयकतावर प्रभाव पाडिाऱया हनधारक घटकाचंी नोंद केली; नकबहुना अखेरीस सववत्र प्रमािभतू 
होिाऱया अनेक तत्त्वाचंी हनर्थमती केली. काही बाबतीत त्याच्याकडून त्याचे उल्लंघनही झाले असेल; आहि 
अशा तऱहेने सुव्यवस्था हनमाि करण्यात तो यशस्वी झाला. मोंतेस्क्यनेू हवहवधतेपासून सुरुवात केली आहि 
प्रयासाने तो मावनी ऐक्याकडे येऊन पोचला. 
 

ऑग्युस्त कोंतला पहहला व आघाडीचा मानवी व सामाहजक ऐक्याचा समाजशास्त्रज्ञ मानाव ेलागेल. 
त्याच्या दृष्टीने मानवी इहतहास ही एकच ऐक्याची घटना आहे आहि ऐक्याची ही सकंल्पना त्याने एवढी 
तािली की अखेरीस त्याची अडचि नेमकी मोंतेस्क्यूच्या अगदी उलट होती. हवहवधतेचा पनु्हा शोध घेण्यात 
आहि हतचे स्पष्टीकरि करण्यात त्याला अडचि भासू लागली, कारि त्याच्या तत्त्वज्ञानाप्रमािे पूिवतः 
प्रमािभतू असा समाजाचा एकच नमुना आहे आहि त्याच्याकडे सवव मानवजातीला पोचले पाहहजे. 

 
कोंतच्या तत्त्वज्ञानाच्या हवकासात मानवी ऐक्याची माडंिी, हतचे हवकसन व समथवन करण्याच्या 

तीन पद्धती दशवहविारे टप्पे मानता येतील. हे तीन टप्पे त्याच्या तीन प्रमुख गं्रथातून हदसून पडतात. १८२० 
ते १८२६ या काळातील पहहल्या टप्प्यामध्ये स्फुटपते्र, आधुहनक युगाच्या एकतेचा सवांगीि व संहक्षप्त बोध, 
समाजाच्या पुनरवचनेसाठी आवश्यक यतं्रिेची योजना, नंतर अध्याहमक शक्तीहवषयी हवचार आहि हवचारवतं 
व हविान याचं्यासंबधंीचे हवचार या गं्रथाचा समावशे होतो. दुसऱया टप्प्यामध्ये प्रत्यक्षाथववादी तत्त्वज्ञानाचे 
दशवन आहि हतसऱयामध्ये प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीच्या पद्धती याचंा समावशे होतो. 

 
पहहल्या टप्प्यात ऑग्युस्त कोंतने त्याच्या काळच्या समाजाचा हवचार केला आहि तो 

“प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीच्या पद्धती” या गं्रथाच्या चौर्थ्या खंडाच्या पुनः प्रकाहशत आवृत्तीत शवेटी आला 
आहे. समाजशास्त्रज्ञ स्वतःच्या ऐहतहाहसक कालखंडाचे हवश्लेषि हा सामान्यपिे आपला वैचाहरक 
प्रयािनबदु म्हिून हनवडतात. या बाबतीत ऑग्युस्त कोंत हा एक आदशव ठरेल. त्याच्या स्फुट-पत्रातं 
(Opusedes) युरोहपयन सामाजाच्या एका ऐहतहाहसक काळाचे विवन व हवश्लेषि आहे. 

 
कोंतच्या मते, एक हवहशष्ट प्रकारचा समाज लयाला जातो आहे. आहि त्याच्या डोळ्यादेखत दुसऱया 

प्रकारचा समाज उदयाला येतो आहे. मरिोन्मुख समाजाचे वैहशष्ट्य दोन हवशषेिानंी दशवहवले जाते. 
धार्थमक आहि लष्ट्करी. कॅथ हलक चचवने अनुभवातीत श्रदे्धतून मध्ययुगीन समाजात ऐक्य-भावना हनमाि 
केली होती. लष्ट्करी कतृवव व धार्थमक हवचारसरिी या दोन्हीनाही समाजावरील प्रभाव सारखाच काळ 
हटकून राहहलेला आहे. महान योद्धानंा समाजात श्रेष्ठ दजा हदला जातो या गोष्टीतूनच हा प्रभाव व्यक्त होतो. 
नव्याने उदयाला येिारा समाज हवज्ञानहनष्ठ व औद्योहगक आहे. ज्या अथाने अस्तमान समाज धार्थमक होता, 
त्याच अथाने हा नवा समाज हवज्ञानहनष्ठ आहे. भतूकाळामध्ये धमववते्त्याचें हे जसे प्रहतहनहधक हवचार मानले 



 
           

जात असत, तसाच वैज्ञाहनकाचें हवचार हे आधुहनक युगाचे प्रहतहनहधक हवचार आहेत. समाजव्यवस्थेला 
बौहद्धक व नैहतक आधार हमळवनू देिारा सामाहजक वगव म्हिून धमवगुरंुची वा धमववते्त्याचंी जागा वैज्ञाहनक 
घेत आहेत. धमवगुरुच्या अध्यास्त्मक शक्तीचा वारसा वैज्ञाहनकाकडे येतो आहे. प्रभावी वैचाहरक पद्धतीचा 
आदशव आहि समाजव्यवस्थेला आधारभतू कल्पना समाजापुढे जे माडंतात त्याचं्यामध्ये प्रत्येक युगाची 
अध्यास्त्मक शहक्त साकारते असे ऑग्युस्त कोंतने त्याच्या प्रारंभीच्या स्फुटपत्रामंध्ये मत हदले आहे. 
याहशवाय, जसे वैज्ञाहनक धमवगुरंुची जागा घेत आहेत, तसेच त्या शलदाच्या व्यापक अथाने, उद्योगपती 
म्हिजे व्यापारी, व्यवस्थापक आहि भाडंवलदार या सवांचा समावशेक अथाने, योध्द्याचंी जागा घेत आहेत. 
खरोखर, मानव वैज्ञाहनक पद्धतीने हवचार करू लागतो, त्या वळेेपासून मानवाहवरुद्ध मानवाचा लढा ही 
समुदायाची प्रमुख हक्रया राहत नाही, तर मानवाचा हनसगाशी लढा, नैसर्थगक साधनसपंत्तीचा पद्धतशीर 
वापर ही प्रमुख हक्रया होते. 

 
ऑग्युस्त कोंत ज्या समाजात स्वतः जगला, त्याबाबत त्याच्या हवश्लेषिातून त्याने असा हनष्ट्कषव 

काढला की बौहद्धक सुधारिा ही सामाहजक सुधारिेची मूलभतू अट आहे. संकटावस्थेतील समाजाची 
पुनरवचना क्रातंीच्या अपघातानंी वा नहसेने होत नाही तर शास्त्राचं्या सशं्लेषिाने व प्रत्यक्षाथववादी 
राजनीतीशास्त्राच्या हनर्थमतीने ती साध्य करता येते. 

 
आधुहनक समाज संकटावस्थेत आहे. म्हिनू एका समाजव्यवस्थेचा लय होऊन दुसरी 

समाजव्यवस्था उदयाला येते आहे असा अनेक समकालीनाप्रमािे कोंतला हवश्वास वाटत होता. 
 
लष्ट्करी-धार्थमक समाज व हवज्ञानहनष्ठ-ओद्योहगक समाज याचं्यातील परस्पर-हवरोधाच्या भाषेत 

तत्कालीन सकंटावस्थेच्या या हवश्लेषिाचा पहरिाम असा झाला की समाजसुधारक कोंत हा माक्सवप्रमािे 
क्रातंीचा वा मोंतेस्क्यू नकवा त कव्हील याचं्याप्रमािे उदारमतवादाचा हसद्धातंी झाला नाही तर तो 
प्रत्यक्षाथववादी शास्त्राचा आहि हवशषेेकरून ज्याला तो समाजशास्त्र असे नाव देतो त्या सामाहजक शास्त्राचा 
हसद्धातंी झाला. 

 
दुसऱया शलदात सागंायचे तर समकालीन समाजाच्या हववरिातून हवचाराची सववसाधारि नवी 

हदशा ठरून जाते. प्रथमतः मोंतेस्क्य ूहा फ्रान्सच्या राजेशाहीची संकटावस्था पहात होता. त्याच्या एकंदर 
व्यापक संकल्पनाचंी मूळे या संकटावस्थेत होती. कोंत दोन सामाहजक प्रकारातील अंतर्थवरोध पहात होता 
आहि या अंतर्थवरोधाचा शवेट ज्या प्रकारच्या समाजाला तो हधज्ञान-हनष्ठ आहि औद्योहगक असे नाव देतो 
त्याच्या हवजयातूनच होऊ शकत होता. हा हवजय अटळ आहे; पि त्याची गहत मंद करता येते वा वाढहवता 
येते. नवी व्यवस्था साध्य करून घेण्यासाठी अहनवायव, अपहरहायव आहि अटंळ असा इहतहासक्रम समजून 
घेिे हे, कोंतच्या मते, समाजशास्त्राचे कायव आहे. 

 
प्रत्यक्षाथववादी तत्त्वज्ञानाच्या दशवनामध्ये म्हिजेच त्याच्या दुसऱया टप्प्यामध्ये त्याचे प्रमुख हवचार 

बदलेले नाहीत; पि त्याच्या हवचाराच्या कक्षा वाढल्या आहेत. कारि स्फुटपत्रामंध्ये समकालीन समाज 
आहि त्याचा म्हिजेच युरोपचा इहतहास याचंा कोंत प्रामुख्याने एक हनरीक्षक होता आहि एखाद्या गैर-
युरोहपयन व्यक्तीला हे सहजपिे दाखवनू देता येईल की युरोपचा इहतहास म्हिजेच मानव-वशंाचा इहतहास 
आहे असे त्याच्या सुरुवातीच्या स्फुटपत्रामंध्ये कोंतने भोळेपिाने मानले होते. नकवा, दुसरा शलदप्रयोग 
वापरायचा तर, युरोपच्या इहतहासाचे नमुनेदार स्वरूप त्याने आधीच गहृीत धरले होते. प्रत्यक्षाथववादी 



 
           

तत्त्वज्ञानाच्या दशवनात म्हिजेच त्याच्या दुसऱया टप्प्यात कोंतने प्रगतीच्या कल्पनेला जास्त साववहत्रक वाव 
आहि सखोल अथव हदला. त्याने अगोदरच स्फुटापत्रामंध्ये हवशद केलेल्या दोन मूलभतू हवषयाचें हवशषेतः 
सहवस्तर हववचेन केले आहि साधार समथवन केले. ते हवषय म्हिजे मानवी उत्क्रातंीच्या तीन टप्प्याचंा 
हसद्धातं आहि शास्त्राचें वगीकरि हे होत. 

 
 मानवी मन तीन अवस्थातून जाते या प्रहतपादनाचा तीन टप्प्यांच्या हसद्धातंामध्ये समावशे 

होतो. पहहल्या टप्प्यामध्ये, मन मानवसदृश्य शहक्त वा प्रािी याचें आरोपि करून दृश्य घटनाचें स्पष्टीकरि 
करते. दुसरी अवस्था अहतभौहतक शास्त्राची असून “हनसगव” या सारख्या अमूतव वस्तंूना आवाहन करून मन 
दृश्य घटनाचें स्पष्टीकरि करते. सरतेशवेटी, हतसऱया अवस्थेमध्ये, घटनाचें हनरीक्षि करिे आहि हवहशष्ट 
क्षिी वा काळाच्या ओघात त्याचं्यामध्ये असिारे हनयहमत संबधं प्रस्थाहपत करिे यामध्ये मानव समाधान 
मानू लागतो. घटनाचं्या मागव असलेल्या अंहतम तत्त्वाचा शोध तो सोडून देतो आहि त्या घटनाचें हनयमन 
करिाऱया हसद्धातंाचंी प्रस्थापना करण्याची मयादा तो स्वतःवर घालून घेतो. 

 
 परंतु धार्थमक युगातूंन अहतभौहतक तत्त्वज्ञानाच्या युगाकडे आहि त्यातून प्रत्यक्षप्रमािवादी 

युगाकडे असे संक्रमि हनरहनराळया बौहद्धक पद्धतीतून एकाच वळेी घडून येत नाही. कोंतच्या 
हवचाराप्रमािे, जर तीन टप्प्याचं्या हसद्धातंाची शास्त्राच्या वगीकरिाशंी (जोड घातली) नाही तर त्या 
हसद्धातंाला नेमका अथव प्राप्त होत नाही. कारि, हवहवध शास्त्राचंा जो एक क्रम लावण्यात येतो त्यातून बदु्धी 
ज्या क्रमाने प्रत्यक्षाथी बनते तो क्रम हदसून येतो. जीवशास्त्राच्या अगोदर गहितशास्त्र, भौहतकशास्त्र व 
रसायनशास्त्र याचं्यामध्ये प्रत्यक्षप्रमािवादी पद्धतीचा वापर होऊ लागला. अत्यंत गंुतागंुतीच्या हवषयाशंी 
संबंध येिाऱया ज्ञानशाखामध्ये प्रत्यक्षाथववादाचा उदय मंदगतीने होतो याला कारिे आहेत. हजतका 
अभ्यासहवषय सोपा हततके प्रत्यक्षाथववादी पद्धतीने हवचार करिे जास्त सोपे असते. अशाही काही घटना 
आहेत की ज्याच्यामध्ये हनरीक्षि आपोआप होत असते आहि अशा बाबतीत, बुहद्ध सुरुवातीपासून 
प्रत्यक्षाथववादी होत असते. 

 
 तीन अवस्थाचंा हसद्धातं आहि शास्त्राचें वगीकरि याचंा संयोग ओघाओघाने कोंतच्या 

मूलभतू सूत्राकडे पोहोचतो. ते सूत्र असे आहे : गहितशास्त्र, खगोलशास्त्र, भौहतकशास्त्र, रसायनशास्त्र आहि 
जीवशास्त्र याचं्यामध्ये जी पद्धती यशस्वी ठरली हतचा अंहतमतः राजनीहतशास्त्रात प्रभाव पडला पाहहजे आहि 
ज्याला समाजशास्त्र म्हितात त्या समाजाच्या एका प्रत्यक्षाथववादी शास्त्राच्या प्रस्थापनेमध्ये हतची पहरिती 
झाली पाहहजे. 

 
 हवज्ञानातील हवहवध ज्ञानशाखाचं्या कोंतने केलेल्या या परीक्षिामध्ये समाजशास्त्राच्या 

हनर्थमतीची गरज दाखवनू देिे एवढाच फक्त मुद्दा नव्हता त्याच्यामागे याच्याहून जास्त हववहक्षत हेतू होता. 
जीवशास्त्रासारख्या एका हवहशष्ट शास्त्रापासून प्रारंभ होऊन, संशोधन-पद्धतीच्या शास्त्रामध्ये एक हनिायक 
इष्ट-हक्रया घडून येते आहि ती इष्ट-हक्रया इहतहासातील ऐक्याच्या समाजशास्त्रीय संकल्पनेला आधार 
हमळवनू देते. जीवशास्त्रापासून प्रारंभ झाल्यानंतर, हवज्ञाने इतःपर हवश्लेषिात्मक राहत नाही तर ती 
अहनवायवपिे व मूलतः सशं्लेषिात्मक होतात. 

 
 हवश्लेषिात्मक आहि सशं्लषेिात्मक या दोन संज्ञानंा कोंतच्या पहरभाषेमध्ये अनेक अथव 

आहेत आहि हे पुढील उदाहरिावरून स्पष्ट होते. कोंतच्या मते, अलग अलग घटनामंधून हनयम स्थापन 



 
           

करतात या अथाने भौहतकशास्त्र व रसायनशास्त्र ही अचेतन हनसगाची शासे्त्र हवश्लेषिात्मक आहेत. घटना 
नकवा परस्परसंबधं अलग करिे हे आवश्यक व समथवनीय ठरते. दुसऱया बाजूला सम्यक् सजीव 
प्राण्यापासून अलग काढून एखाद्या इहंद्रयाचे वा त्याच्या कायाचे स्पष्टीकरि करिे जीवशास्त्रामध्ये अशक्य 
असते. एखाद्या हवहशष्ट जीवशास्त्रीय रचनेला त्या रचनेमध्येच आहि त्या रचनेतील परस्परसंबंधातच अथव 
प्राप्त होतो नकवा त्या रचनेचे स्पष्टीकरि सापडते, जर आपि आपल्या लहरीप्रमािे व कृहत्रमपिे एखाद्या 
सजीव प्राण्याचा एखादा अवयव कापून टाकला तर त्या सजीव प्राण्याऐवजी एक मतृ वस्तुच आपल्या हाती 
येईल. याच्याही पुढे जाऊन आपि असे म्हिू शकतो की, या दृष्टीने हवचार केला तर, सजीव वस्तु ही एक 
संपूिवता, एक पूिव वस्तु असते. 
 
 घटकापेक्षा पूिव वस्तूला प्राधान्य असते ही कल्पना समाजशास्त्रात नेऊन ठेवली, तर एखादी हवहशष्ट 
सामाहजक घटना ही हतचा सामाहजक संदभव लक्षात घेतल्याहशवाय समजिे अशक्य असते, असे आढळून 
येते. एखाद्या हवहशष्ट समाजातील धमाची स्स्थती नकवा राज्यसंस्थेचे नेमके रूप याचें त्या सम्यक् समाजाचा 
हवचार केल्याहशवाय आकलन होिार नाही. 
 
 घटकापेंक्षा वस्तूला प्राधान्य देिे ही गोष्ट इहतहास-क्रमापासून मनमानी रीतीने तोडून वगेळ्या 
केलेल्या काळाला लागु पडिार नाही. एखाद्याला जर एकोहिसाव्या शतकाच्या प्रारंभीची फे्रच समाजाची 
स्स्थती समजून घ्यायची असेल तर फ्रें च इहतहासाच्या अखंडतेच्या संदभातच हा ऐहतहाहसक काळ समजून 
घेतला पाहहजे. केवळ क्रातंीच्या संदभातच फ्रान्समधील राजेशाहीच्या पुनःस्थापनेचा अथव समजतो आहि 
अनेक गत-शतकाचं्या राजेशाहीच्या संदभातच क्रातंीचा अथव कळतो. धार्थमक आहि लष्ट्करी वृत्तींचा ऱहास 
का झाला हे मागील शतकामंध्ये त्याचं्या उदयाचा शोध घेतल्याने समजू शकते. 
 
 घटकापेंक्षा वस्तूला प्राधान्य देण्याला दुसराहह एक अथव आहे. तो म्हिजे ज्याप्रमािे सामाहजक 
घटनेच्या एखाद्या घटकाचा अथव त्या मूळ घटनेच्या संदभातच समजतो, त्याप्रमािेच त्या सामाहजक 
घटनेच्या ऐहतहाहसक उत्क्रातंीतील एखाद्या कालखंडाचा अथव संपूिव.ऐहतहाहसक उत्क्रांतीच्या संदभातच 
समजू शकतो. 
 
 परंतु या हवचासरिीप्रमािे हवचार करताना उघडच एक अडचि आपल्यापढेु उभी राहते. फ्रें च 
राष्ट्राच्या उत्क्रातंीतील एखादा काळ समजण्यासाठी आपल्याला मानव-वशंाच्या संपूिव इहतहासाचा संदभव 
ध्यानात घेतला पाहहजे. घटकापेक्षा घटनेला अग्रक्रम देण्याच्या तत्त्वाचा तकव शुद्ध पहरिाम म्हिजे 
मानववशंाचा इहतहास हे समाजशास्त्राचे उद्दीष्ट आहे असे प्रहतपादन करिे होय. पॅहरस तंत्रहनकेतनात 
प्रहशक्षि घेतलेला कोंत हा एक तकव पटु होता. हवश्लेषिापेक्षा संश्लेषिाला अग्रक्रम द्यावा ही कल्पना त्याने 
माडंली असल्यामुळे त्याला सामाहजक हवज्ञानाचा जो हवषय (म्हिजे समाजशास्त्र) त्याला प्रस्थाहपत 
करावयाचा होता, तो मानवजातीचा सम्यक् इहतहास हा आहे, या हनष्ट्कषाप्रत येिे त्याला भाग पडले. 
 
 येथे मोंतेस्क्यूच्या तुलनेने कोंतची न्यूनता वा श्रेष्ठता (माझ्या मते न्यूनता) आपल्याला हदसते. 
हवहवधता या तर्थ्यापासून मोंतेस्क्यूने सुरुवात केली; तर थोर मािसाचें नकवा थोर नसलेल्या काही मािसाचें 
वैहशष्ट्य असलेल्या तकाच्या अहतरेकाने, कोंतने मानववशंाच्या ऐक्यापासून सुरूवात केली आहि 
मानववशंाचा इहतहास हेच समाजशास्त्राला अभ्यासाचे उहद्दष्ट म्हिून नेमून हदले. 
 



 
           

 पूवीच्या शास्त्राचं्या रीतीप्रमािेच समाजशास्त्राला एक शस्त्र मानून स्फुटपत्रामध्ये अगोदरच 
वापरलेल्या सूत्राचा पुनरुच्चार करायला कोंत भ्यायला नाही. गहितशास्त्रात वा खगोलशास्त्रातं इच्छा-
स्वातंत्र्य नसते तसेच ते समाजशास्त्रातं असू शकत नाही हे ते सूत्र होय. परंतु गहितशास्त्र व खगोलशास्त्र 
याचें ज्ञान नसलेल्यावर जसे शास्त्रज्ञ आपले हनिवय लादतात, त्याच तकव -पद्धतीला अनुसरून, समाजशास्त्र 
व राजनीतीशास्त्र यातंील आपले हनिवयही त्यानंी लादले पाहहजेत. काय आहे, काय होईल व काय व्हायला 
पाहहजे या तीन्ही गोष्टी समाजशास्त्र एकसमयावच्छेदेकरून ठरव ू शकते असे यातूंन उघडपिे सुचहवले 
जाते. परंतु त्याच वळेी, ज्याला गतकालीन तत्त्वते्यानंी मनुष्ट्य स्वभाव वा मानवाची हनयती म्हटले असते वा 
क म्रने ज्याला मानवी व सामाहजक व्यवस्थेची हसद्धी घेिे असे साधे नाव हदले आहे त्याच्याशी, काय होईल 
व काय व्हायला पाहहजे हे सुसंगत असल्याने त्याचें समथवन झाले असते. 
 
 हे हववचेन कोंतच्या हवचारांतील हतसऱया टप्प्याकडे घेऊन जाते. या टप्प्यामध्ये मानवी 
इहतहासाच्या या ऐक्याचे समथवन मनुष्ट्यस्वभाव आहि समाजाचे स्वरूप या दोन्हीच्या उपपत्तीने केले आहे. 
 
 प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीची पद्धती हा गं्रथ कोंत क्ल हतल्द द फ क्स या स्त्रीवर आसक्त 
झाल्यानंतरचा आहे आहि प्रत्यक्षाथववादी तत्त्वज्ञानाचे दशवन हलहहल्यानंतर त्याची शलैी व शलद-संपत्ती 
याचं्यामध्ये काहीसा बदल झाला होता. तरीसुद्धा हे खरे आहे की त्याच्या पहहल्या आहि हवशषेेकरून 
दुसऱया टप्प्यामधे आधीच हदसून येिाऱया त्याच्या हवचाराच्या एका प्रवृत्तीशी प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीची 
पद्धती हा गं्रथ तरीही जुळिारा आहे. जर मला वाटते त्याप्रमािे मानवाच्या इहतहासाच्या ऐक्याचे कल्पनेचे 
समथवन करण्याच्या त्याच्या इच्छेच्या आधारे कोंतच्या वैचाहरक हवकासाचे स्पष्टीकरि करता येते तर 
त्याच्या शवेटच्या पुस्तकाने या ऐक्याला एक तत्त्वज्ञानात्मक पाया हमळवनू द्यावा हे स्वभाहवक होय. 
मानवजातीच्या इहतहासात एकता येण्यासाठी सवव काळी व सवव स्थळी मानवाचा स्वभाव आकलनीय व 
सहज ओळखता येिाऱया लक्षिाचंा असला पाहहजे. तसेच सामाहजक संघटनामंध्ये हकतीही हवहवधता 
असली तरी प्रत्येक समाजामध्ये एक मूलभतू व्यवस्था असली पाहहजे. शवेटी हा मनुष्ट्य-स्वभाव आहि हा 
समाज-स्वभाव असे असले पाहहजेत की त्याचं्यातून ऐहतहाहसक उत्क्रातंीची प्रमुख वैहशष्ट्ये अनुमानाने 
सागंता यावीत. माझ्या मते, या तीन कल्पनाचं्या आधाराने प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीची पद्धती या गं्रथाचें सार 
स्पष्ट करता येते. 
 
 ज्याला कोंत मेंदूचे हचत्र असे नाव देतो त्यामध्ये त्याची मानवी स्वभावाची उपपत्ती अंतभूवत आहे. 
मेंदूच्या के्षत्राबंाबत कोंतच्या काही कल्पना होत्या. परंतु काही हवहचत्र गोष्टी बाजूला सारल्या तर हे मेंदूचे 
हचत्र म्हिजे मानवाचे वैहशष्ट्य असलेल्या हनरहनराळ्या हक्रयाचं्या यादीसारखे आहे. दुसऱया खंडात, 
संस्थाचं्या हवहवधतेमध्ये प्रतीत होिाऱया एका मलूभतू समाजव्यवस्थेचे त्याने विवन व हवश्लेषि केलेले आहे. 
या खंडाचा हवषय सामाहजक स्स्थतीशास्त्र आहे. शवेटी मेंदूचे हचत्र आहि सामाहजक स्स्थतीशास्त्र ही 
प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीची पद्धती या गं्रथाच्या हतसऱया खंडाचा पाया आहेत. हा हतसरा खंड सामाहजक 
गहतशास्त्राला वाहहलेला आहे. सम्यक् इहतहासाची प्रवृत्ती प्रत्येक समाजाच्या मलूभतू व्यवस्थेचा साक्षात्कार 
होण्याकडे असते, याचे हवश्लेषि दुसऱया खंडात आहे. आहि हतसऱया खंडातील मेंदूच्या हचत्रामध्ये मानवी 
स्वभावात जे उत्तम असेल ते साध्य करण्याकडे प्रवृहत्त असते याचे विवन आहे. 
 
 या हववचेनाचा साराशं असा : त्याच्या काळातील समाजातील अतंगवत हवरोध, धार्थमक आहि 
लष्ट्करी प्रकारातील हवरोध, वैज्ञाहनक व औद्योहगक प्रकारातील हवरोध याचें नचतन हा कोंतच्या हवचाराचा 



 
           

प्रयाि-नबदु आहे. इहतहासातील एका हवहशष्ट काळाच्या हवश्लेषिाने त्याने सुरुवात केली. वैज्ञाहनक हवचार 
आहि औद्योहगक घडामोडी याचंा प्रसार हे या ऐहतहाहसक काळाचे वैहशष्ट्य असल्यामुळे संकटावस्थेचा 
शवेट करण्यासाठी एकमेव मागव म्हिजे नव्या समाज व्यवस्थेचे हनयमन करिाऱया वैज्ञाहनक हवचाराचंी 
पद्धहत हनमाि करिे हा आहे. गतकालीन समाजव्यवस्थेचे हनयमन असेच धार्थमक हवचार-पद्धतीने झाले 
होते. 
 
 नंतर त्याने प्रत्यक्षाथववादी तत्त्वज्ञानाचे दशवन हा गं्रथ हलहहला. त्यात त्याने हवहवध ज्ञानशाखामध्ये 
वापरल्या जािाऱया पद्धती आहि सध्या उिीव भासिाऱया शास्त्राच्या म्हिजे समाजशास्त्राच्या हनर्थमतीला 
उपयोगी पडिारे सारभतू हनष्ट्कषव ही हनहित करण्याकहरता मानवाने केलेल्या साऱया वैज्ञाहनक संपादिीचे 
त्याने हवश्लेषि केले. 
 
 परंतु कोंतला जे समाजशास्त्र हनमाि करायचे होते ते मोंतेस्क्यूच्या सूज्ञ, नेमस्त व हवश्लेषिात्मक 
समाजशास्त्रासारखे नव्हते. मोंतेस्क्यनेू हवहवधतापूिव असंख्य ससं्थाचंी अनेक स्पष्टीकरिे देण्याचा प्रयत्न 
केला. आधुहनक जगाच्या संकटावस्थेतून मागव काढिे, समाजाच्या पुनरवचनेचे अहधष्ठान होतील अशा 
वैज्ञाहनक हवचार-पद्धती देिे हा कोंतच्या समाजशास्त्राचा हेतु होता. 
 
 ज्या शास्त्राला समाजाच्या पनुरवचनेत मागवदशवन करायचे असेल, त्याच्याजवळ संशयातीत हनष्ट्कषव 
असले पाहहजेत. त्याने गहितशास्त्र व खगोलशास्त्र याचं्यातील सत्यासारखी हनर्थववाद सत्ये पुरवली 
पाहहजेत. पि ही सत्ये एका हवहशष्ट प्रकारची असली पाहहजेत. हनहितपिे, मोंतेस्क्यूचे हवश्लेषिात्मक 
समाजशास्त्र प्रसंगहवशषेी काही सुधारिा सुचहवते; ते हवहधकत्यांना उपदेश करते. परंतु त्याची सुरुवात, 
प्रत्येक समाजातील संस्था अनेकहवध घटकाचं्या प्रभावाने घडते, या हवचारापासून होते. त्यामुळे हवद्यमान 
संस्थात्मक वास्तवतेपेक्षा मलूतः हभन्न असलेल्या वास्तवतेच्या शक्यतेला त्यामध्ये स्थान नाही. आता 
कोंतला शास्त्रज्ञ आहि सुधारक दोन्हीही व्हावयाचे होते. प्रत्यक्षाथववादी हनष्ट्कषांवर आधारलेले व 
सुधारकानंा उपयोगी असिारे असे दोन गुिांनी युक्त कोिते शास्त्र असू शकेल? हनःसंशयपिे, कोंतने 
संकस्ल्पलेले सशं्लेषिात्मक, शास्त्र हे अत्यंत सामान्य हनयमानी, मानवी उत्क्रातंीच्या मलूभतू हनयमानंी सुरू 
होते. ते सववकष हनयहतवादाचा शोध घेते आहि हा हनयहतवाद मािसे कसेही करून उपयोगात आि ू
शकतात. कोंतच्या भाषेत सागंायचे, तर हा हनयहतवाद बदलता येिारा दैववाद आहे. 
 
 जे जािून घेिे सवात कुतुहलजनक असते त्याच्यापासून म्हिजे अहंतम सत्यापासून कोंतचे 
समाजशास्त्र सुरू झाले. तपशील हे इहतहासाकडे सोपहवता येतात. कोंतच्या दृष्टीने, हे इहतहासकार 
हनरथवक पाहंडत्य-प्रदशवनात बुडालेले, दुबोध भारवाहक असतात उत्क्रातंीच्या मुळाशी असिाऱया हनयमाचे 
चटकन् आकलन होिाऱया व्यक्तीला त्याचं्याबद्दल हतरस्कार वाटतो. 
 
 मोंतेस्क्यूमध्ये राजनीहत वा राजकीय संघटना याचें उघड उघड प्राबल्य हदसते. माक्सवमध्ये आर्थथक 
संघटनेचे प्राबल्य आहे. प्रत्येक समाजामध्ये मनोमीलनातून ऐक्य घडून येते या हवचारावर कोंतचा हसद्धातं 
आधारलेला आहे. जोवर समाजातील व्यक्तींच्या श्रध्दा समान असतात तोवरच त्या समाजाचे अस्स्तत्व 
हटकून राहते, असेही म्हिता येईल. याप्रकारे त्याच्या हवचार-पद्धतीनुसार मानवहेतहासाच्या हवहवध 
अवस्थाचें वैहशष्ट्य ठरत असते आहि प्रत्यक्षाथववादी हवचाराचंा साववहत्रक हवजय हे वतवमान आहि अहंतम 
अवस्थेचे वैहशष्ट्य ठरेल. 



 
           

 
 परंतु या मुद्यानंतर एकच एक मानवी इहतहासाची कल्पना हतच्या तार्थकक हनष्ट्कषाप्रत नेल्याने या 
एकतेचे समथवन करिे आवश्यक आहे असे कोंतला आढळून आले आहि हे समथवन तो तत्त्वज्ञानदृष्ट्या 
सुसंवादी मानवी स्वभाव आहि स्स्थर अशी मलूभतू समाजव्यवस्था या संकल्पनाचं्या साहाय्यानेच फक्त करू 
शकत होता. 
 
 अशा प्रकारे कोंतच्या तत्त्वज्ञानाने तीन प्रमुख हवषय पूवव-गृहीत धरले होते. पहहला हवषय 
औद्योहगक समाज आहे. त्याच्या दृष्टीने पहिम युरोपातील समाज असा आहे. तोच सवव मानव समाज बनेल. 
युरोपातील औद्योहगक समाजाची हवहवध अंगे साववहत्रक बनिे क्रमप्राप्त आहे हा हवचार चुकीचा आहे हे 
अद्याप हसद्ध झालेले नाही. या समाजाची वैहशष्ट्यपूिव औद्योहगक संघटना इतर कोित्याही स्वरूपाच्या 
संघटनेपेक्षा इतकी अहधक कायवक्षम आहे की मानवजातीच्या एका भागाला ही “युगत” सापडली तर 
उरलेल्या मानवजातीच्या इतर भागानंासुद्धा ती हमळालीच पाहहजे. नकवा एकदा श्रमाच्या शास्त्रशुद्ध 
संघटनेच्या रहस्याचा शोध लागला की समदृ्धी व सत्ता याचंी स्स्थती सवव मानवाना हमळाली पाहहजे. 
याप्रमािे मानवहेतहासात ऐक्य आहे याचा कोंतच्या मते जो पहहला अथव होतो तो म्हिजे औद्योहगक 
समाजाचे आदशववत् स्वरूप होय. 
 
 शास्त्रीय हवचाराचंी दुहेरी साववहत्रकता हा दुसरा हवषय आहे. गहितशास्त्र, भौहतकशास्त्र व 
वैद्यकशास्त्र यातंील प्रत्यक्षाथववादी हवचाराचंी सववत्र प्रसार होण्याकडे प्रवृहत्त असते. याचा अथव असा की 
एकदा या हवचार-पद्धतीतून हमळिारे पहरिाम दृश्य स्वरूपात प्रकट झाले की सवव मानव-जात हतचा वापर 
करू लागते. साववहत्रकतेच्या या पहहल्या अथामध्ये कोंत बरोबर होता. गहितशास्त्र, खगोलशास्त्र, 
भौहतकशास्त्र, रसायनशास्त्र व पुष्ट्कळ प्रमािात जीवशास्त्र यातील पािात्याचें हवज्ञान आज सवव मानवजातीचे 
हवज्ञान झालेले आहे. परंतु कोंतची साववहत्रकतेची दुसरी एक कल्पना होती : एकदा प्रत्यक्षाथववादाला 
खगोलशास्त्र वा भौहतकशास्त्र यामध्ये प्रवशे हमळाला की त्याला तसाच प्रवशे राजनीहत वा धमव यामध्येही 
हमळाला पाहहजे. आता प्रत्यक्षाथववादी पद्धतीचा असा प्रसार झाला नाही हे खरे आहे. कदाहचत गहितशास्त्र, 
वा भौहतकशास्त्र याचं्या पद्धतींचे आपि समाजशास्त्र, नीहतशास्त्र, वा राजनीहत याचं्यात अनुकरि कराव े हे 
आपल्या नहशबी नसेल. कसेही असो, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तहरत आहे. 
 
 ऑग्युस्त कोंतच्या मूलमूत हवषयापैकी हतसऱयाचा संबधं प्रत्यक्षाथववादी राज्यशास्त्राची पद्धती या 
गं्रथाशी आहे. तो पढुील महत्त्वाचे प्रश्न उपस्स्थत करतो : जर मनुष्ट्य-स्वभाव मलूतः सारखाच आहे. 
समाजव्यवस्था मूलतः सारखीच आहे, तर मग हवहवधता येते कोठून? त्याच्या हवचारपद्धतीनुसार याचे 
स्पष्टीकरि कसे करायचे आहि हतला त्या पद्धतीत कसे सामावनू घ्यावयाचे? 
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 कोंतचे प्रारंभीचे हवचार हे त्याचे खास स्वतःचे नव्हते. धार्थमक हवचार भतूकाळात जमा झाले आहेत 
असा दृढहवश्वास त्याच्या युगधमाने पोसला होता. जर मी नीत्शचेे पूवीचे सूत्र वापरायचे म्हटले तर परमेश्वर 
मृत्यु पावला होता; इतःपर मानवी मनावर शास्त्रीय हवचाराचंा प्रभाव पडेल; धमवशास्त्राबरोबर सरंजामदारी 
पद्धतीचा वा राजसत्ताक पद्धतीच्या रचनेचा लोप होत होता : आपल्या काळात समाजात प्रभावशाली 
वैज्ञाहनक आहि उद्योगपती हे तयार व्हावयाचे होते. 
 
 कोंतच्या स्वतःच्या काळी हे सवव हवषय पहरहचत होते; पि त्यातील कोित्या प्रश्नाचंी त्याने हनवड 
केली आहि तत्कालीन समाजाहवषयीची आपली हववरिे प्रस्थाहपत करण्याच्या हेतूने त्याने त्याचंी रचना 
कशी केली हे जािनू घेिे महत्त्वाचे आहे. 
 
 एकोहिसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या समाजातील सवव जाित्या लोकावर ज्या नव्या गोष्टीची छाप 
पडली होती ती म्हिजे उद्योगीकरि ही होय. तीच त्याचं्या सवव उपपत्तींचा पाया होती. त्या सवांना असा 
हवश्वास वाटत होता की काहंीतरी नव े उदयाला येते आहे; ते काहीतरी म्हिजे नव े उद्योग होते. परंतु 
आधुहनक उद्योगाचंी मौहलकता कशात होती? त्याची हनिायक वैहशष्ट्ये कोिती होती? 
 
 एकोहिसाव्या शतकातील जाित्याचं्या दृष्टोत्पत्तीस आलेली उद्योगाची वैहशष्ट्यपूिव प्रमुख लक्षिे 
सहा होती. 
 

 (१) उद्योगामुळे श्रमाला वैज्ञाहनक संघटनेचे स्वरुप प्राप्त होऊ लागते. जुन्या पद्धतीप्रमािे 
उत्पादन करता ते जास्तीत जास्त हनर्थमतीसाठी संघहटत केले जाते. 
 
 (२) श्रम-संघटनेमध्ये हवज्ञानाचा उपयोग केल्यामुळे संपत्ती व साधने याचंा प्रचंड हवकास 
करण्यात मानव गंुतून पडतो. 
 
 (३) कारखाने व उपनगरे यामध्ये कामगारानंी वाढत्या प्रमािात एकत्र येिे हाच 
औद्योहगक उत्पादनाचा गर्थभताथव होतो. एका नव्या सामाहजक घटनेचा उदय होत असतो. ती 
म्हिजे कामगार-समुदायाचे अस्स्तत्व ही होय. 
 
 (४) औद्योहगक के्षत्रातील कामगाराचं्या या कें द्रीकरिामुळे कमवचारी व मालक, कामगार व 
व्यवस्थापक वा भाडंवलदार याचं्यामध्ये अतंस्थ वा उघड अंतर्थवरोध हनमाि होतो. 
 
 (५) श्रमशक्तीला शास्त्रीय स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे सपंत्ती तर वाढू लागतेच, पि अहत-
उत्पादनाचे आर्थथक अहरष्टहह वाढू लागते आहि ही आर्थथक अहरष्टे हवपुलतेमध्ये दाहरद्र्य हनमाि 
करतात असे हदसून येते. अहत-उत्पादनामध्ये हवशषेतः एक धक्कादायक गुि असतो. तो बुद्धीला 
असह्य होतो. 
 
 (६) श्रम-शक्तीच्या औद्योहगक आहि शास्त्रीय अंगानंा जोडल्या गेलेल्या संघटनेचे वैहशष्ट्य 



 
           

म्हिजे ज्याला मुक्त उपक्रम म्हितात. तो होय. या मुक्त उपक्रमाचा अथव व्यवस्थापनाने वा 
व्यापाऱयानंी नफा हमळहवण्याचा प्रयत्न करीत रहािे असा होतो. या मुक्त उपक्रमाचे हसद्धातंी तर 
अशा हनष्ट्कषाला पोहचले आहेत की अहनबधं नफेखोरी हीच नेमकी संपत्तीच्या वाढीची अट आहे. 
आहि राज्यसंस्थेचा आर्थथक व्यवहाराशंी हजतका कमी संबंध येईल हततक्या लवकर उत्पादन व 
संपत्ती याचं्यात वाढ होईल. 
 

 या सहा प्रमुख लक्षिापकैी प्रत्येकाच्या कायानुसार समकालीन हववरिामध्ये फरक पडत गेला. 
पहहली तीन हनिायक स्वरूपाची आहेत असे कोंतने प्रहतपादन केले. श्रम-शक्तीच्या शास्त्रीय स्वरूपावरून 
उद्योगीकरिाची व्याख्या केली जाते. त्या स्वरूपामुळे संपत्तीची हनरंतर वाढ होते आहि कारखान्यातील 
कामगाराचें कें द्रीकरि होते. यात अशीही भर घालता येईल की हशवाय कारखान्यातील कामगाराचं्या 
कें द्रीकरिाबरोबर काही थोड्या लोकाचं्या हातात भाडंवलाचे नकवा उत्पादन-साधनाचें कें द्रीकरि होते. 
 
 चौथा मुद्दा-कामगार व व्यवस्थापक याचं्यातील अंतर्थवरोध हा कोंतच्या दृष्टीने दुय्यम होता. 
अंतर्थवरोध हा ओद्योहगक समाजाच्या सदोष संघटनेचा पहरिाम आहे आहि सुधारिा करून तो नाहीसा 
करता येतो. त्याचप्रमािे अहत-उत्पादनाने आर्थथक अहरष्ट ही एक प्रसंगोपाप्त आहि वरवरची घटना आहे 
असे कोंतने मानले होते. 
 
 मुक्त अथवव्यवस्था ही नव्या समाजाचे सार नाही तर ती एक हवकृती, संघटनेच्या वाढीतील 
तात्पुरती मागवच्युहत आहे आहि त्या संघटनेला अहनबधं स्पधेहशवाय हनराळ्या तत्त्वावंर स्थैयव प्राप्त व्हावयाचे 
आहे अशा दृष्टीने कोंत हतच्याकडे पहात होता. 
 
 समाजवाद्याचं्या दृष्टीने दोन हनिायक व प्रमुख लक्षिे म्हिजे चार व पाच मुदे्द हे होत. एकोहिसाव्या 
शतकाच्या प्रथमाधातील हनराशावादी अथवशास्त्रज्ञाचं्या हवचाराप्रमािेचे माक्सवचा हवचार, कामगार व 
व्यवस्थापक याचं्यातील संघषव आहि अहत-उत्पादनाच्या आर्थथक अहरष्टाचे वारंवार होिारे आगमन या दोन 
तर्थ्यातून हवकास पावतो आहि ही दोन्ही तर्थ्ये भाडंवलशाहीच्या अव्यवस्थेचे अटळ पहरिाम मानली 
जातात. उलटपक्षी, मुक्त अथवव्यवस्था या सहाव्या मुद्यालाच भाडंवलशाहीचे हसद्धातंी प्रमुख भहूमका देतात 
आहि आर्थथक हवकासात त्याला ते हनिायक घटक मानतात. 
 
 भाडंवलशाहीचे अथवशास्त्रज्ञ व समाजवादी याचं्यावर केलेल्या टीकेतून कोंतने औद्योहगक 
समाजाच्या त्याच्या स्वतःच्या उपपत्तीची स्पष्टपिे माडंिी केली. ह्या समाजाची त्याची व्याख्या 
उदारमतवादीही नाही आहि समाजवादीही नाही. परंतु, त्याला व्यवस्थापकीय समाज असे म्हिता येईल. 
जेम्स बनवहॅमच्या व्यवस्थापकीय क्राहंत या गं्रथात साहंगतल्याप्रमािे, व्यवस्थापकीय हा शलद पुष्ट्कळशा 
गैरसमजुती उत्पन्न करिारा व सदोष आहे. 
 
 उदारमतवाद्यावर नकवा सववसाधारिपिे, अथवशास्त्रज्ञावर कोंतने काय टीका केली आहे? जे 
अथवशास्त्रज्ञ ‘मूल्या’बद्दल हवचार करतात. ते त्या अथवव्यवस्थेचे कायव अमूतवपिे ठरहवण्याचा प्रयत्न करतात. 
ते अहतभौहतक शास्त्रीय पद्धतीने हवचार करतात, असा कोंतने दोषारोप केला. कोंतच्या मते, अहतभौहतक 
शास्त्रीय हवचार अमूतव आहि संकल्पनात्मक स्वरूपाचे असतात. आहि त्याच्या मते, त्याच्या काळच्या 
अथवशास्त्रज्ञाचें हवचार तसे होते. हशवाय त्यानंी समाज वस्तुपासून आर्थथक घटना वगेळ्या काढून त्याचें 



 
           

परीक्षि करण्याची आिखी एक चूक केली (अथवशास्त्राचे अमूतव स्वरूप आहि आर्थथक अंगाचें असमथवनीय 
हवलगीकरि या दोन टीका डुखाइम पंथाच्या फ्रान्समधील समाजशास्त्रज्ञानंीही उचललेल्या आहेत आहि 
फ्रान्समधील अथवशास्त्रज्ञाकंडे बघण्याच्या समाजशास्त्रज्ञाचं्या काहीशा प्रहतकूल मनोवृत्तीचे स्वरूप त्यामुळे 
ठरले गेले आहे). सरतेशवेटी मूळ अथवव्यवस्था वा संपत्तीच्या वाढीतील स्पधा याचं्या यंत्रिेच्या 
कायवक्षमतेबद्दल अवास्तव अदंाज केल्याचा दोष कोंतने भाडंवलदारानंा हदला. 
 
 तरीसुद्धा त्याच्या दृष्टीने या अथवशास्त्रज्ञाजवळ एक गुि होता तो म्हिजे खाजगी हहतसंबधंामध्ये 
सरतेशवेटी एकवाक्यता होते हा त्याचंा हवश्वास होय. जर भाडंवलदार आहि समाजवादी याचं्यातील 
मूलभतू हवरोधाचा उगम खाजगी हहतसंबधंाचं्या सरतेशवेटी होिाऱया एकवाक्यतेवर असलेला 
भाडंवलदाराचंा हवश्वास व वगवलढ्याच्या अपहरहायवतेवर असिाऱया समाजवाद्यांचा हवश्वास या गोष्टीतून होत 
असेल तर या मूलभतू वादात कोंत हा भाडंवलदाराच्या बाजूस होता असे आपल्याला म्हिता येईल. 
कामगार व व्यवस्थापक याचं्या हहतसंबधंातील मलूभतू अंतर्थवरोधावर त्याचा हवश्वास नव्हता. संपत्तीच्या 
वाटिीमध्ये तात्पुरते व वरवरचे शत्रुत्व असू शकेल, परंतु संपत्तीतील वाढ (तसे म्हिावयाचे तर) सवांच्या 
हहतसबंंधाशंी सुसंगत असते आहि संपत्तीतील ही वाढ व हतच्यामुळे हहतसंबधंामध्ये सरतेशवेटी घडून 
येिारा सुसंवाद हा औद्योहगक समाजाचा मूलभतू हनयम आहे असा भाडंवलशाहीच्या अथवशास्त्रज्ञाहून वगेळा 
हवश्वास कोंतला वाटत होता. 
 
 मुक्त अथवव्यवस्था आहि स्पधा यानंा जे संपत्तीच्या वाढीच्या मूळ यंत्रिा मानतात, त्याचं्यामध्ये, मी 
ज्यानंा तंत्रज्ञ - व्यवस्थापक असे नाव देतो, त्या पंथामध्ये कोंतचा समावशे होतो. खरोखर तो या पंथाचा 
प्रतीकात्मक पुरस्कता होता. 
 
 तंत्रज्ञ - व्यवस्थापक हे समाजवादाचे, नकवा जास्त हबनचूकपिे सागंायचे तर, ज्यानंा कोंतने 
कम्युहनस्ट असे नाव हदले होते त्याचे हवरोधक असतात, कारि ते कम्युहनस्ट खाजगी मालकीला हवरोध 
करतात. आहि कोंतचा हवश्वास स्पधेच्या गुिावर खहचत नव्हता, तर खाजगी मालकीवर होता आहि 
कुतुहलाची बाब अशी की, कें द्रीभतू संपत्तीच्या खाजगी मालकीच्या गुिावर त्याचा हवश्वास होता. 
 
 कोंतने भाडंवल व उत्पादन-साधने याचं्या कें द्रीकरिाचे समथवन केले. आहि असे कें द्रीकरि 
खाजगी मालमते्तशी हवसंगत आहे असे त्याला वाटत नव्हते, असे का व्हाव?े 
 
 कोंतने साहंगतलेले एक कारि असे आहे की असे कें द्रीकरि अटळ आहे, आहि जर कें द्रीकरि 
अटळ आहे, तर मग कोंतप्रिीत इहतहासाच्या तत्त्वज्ञानाचे वैहशष्ट्य असलेल्या भहवष्ट्यदशी आशावादानुसार 
ते उपकारक असले पाहहजे. मानवहेतहासाच्या वाटचालीमध्ये जी एक मूलभतू प्रवृहत्त हदसून येते हतच्याशी हे 
कें द्रीकरि सुसंगत आहे. जर प्रत्येक हपढी हतच्या हनवाहास आवश्यक असेल त्याच्याहून जास्त उत्पादन 
करते आहि पहरिामतः पढुील हपढीसाठी हतला हमळालेल्यापेक्षा अहधक भाडंवल-संचय करते, तेव्हाच 
केवळ भौहतक संस्कृतीची प्रगती होऊ शकते. 
 
 उत्पादन-साधनाचें भाडंवलात होिारे हे रूपातंर भौहतक संस्कृतीच्या हवकासाचे वैहशष्ट्य आहे. या 
रूपातंरातूनच कें द्रीकरि हनमाि होते. 
 



 
           

 कें द्रीकृत भाडंवलात मालकीचे साववजहनक स्वरूप गर्थभत असते. या मुद्याकडे कोंतने पूिवपिे 
दुलवक्ष केले. कें द्रीकरि अपहरहायवपिे राष्ट्रीयकरिाकडे नेते या हनष्ट्कषाकडे तो का गेला नाही? माझ्या मते 
कारि असे आहे की, खाजगी आहि साववजहनक मालकीतील फरकाकडे कोंतने कमी-अहधक दुलवक्ष केले, 
कारि त्याच्या दृष्टीने आर्थथक वा राजकीय सत्ता ही नेहमीच व्यहक्तगत असते. प्रत्येक समाजात अशी काही 
मािसे असतात की जी नेतृत्व करतात. आता साववजहनक मालकीच्या दाव्याच्या पाठीमागे असलेल्या प्रकट 
वा अप्रकट हेतंूपैकी एक असा साधार वा हनराधार हवश्वास होता की मालकीच्या एका पद्धतीच्या जागी दुसरी 
पद्धती आल्याने समाजव्यवस्थेची रचना बदलेल. कोंत या मुद्याबाबत साशकं होता. संपत्तीच्या प्रचडं 
प्रमािावरील कें द्रीकरिाबरोबर अवश्यतया येिारा सते्तचा वाटा नेहमी ज्याच्या हाती असतो, ते त्याच्या 
दृष्टीने, श्रीमंत असतात. प्रत्येक समाजव्यवस्थेमध्ये सत्ता गाजहविारी मािसे असतात; प्रत्येक 
समाजव्यवस्थेमध्ये संपत्तीच्या कें द्रीकरिाची अनेक उदाहरिे आढळतात आहि ज्याचं्या हाती सपंत्ती अशी 
कें हद्रत होते, त्यानंी राज्यकते होिे हे कोंतच्या दृष्टीने इष्ट असते. 
 
 परंतु-आहि येथे आपि कोंतच्या हवचाराचं्या दुसऱया अंगाकडे येतो-अशा वैयहक्तक मालकीतून जि ु
काही स्वचं्छंद वैयहक्तकतेचा गुि काढून टाकला पाहहजे, कारि ज्यानंा तो बडे लोक म्हितो त्या ऐहहक 
नेत्यानंी, उद्योगपतींनी, पेढीवाल्यानंी, सामाहजक कतवव्य ही आपली भहूमका मानली पाहहजे. खाजगी 
मालकी, आवश्यक, अपहरहायव व अटळ आहे; परंतु जेव्हा ती कशीहह वापरण्याचा हक्क अशी न मानता 
ज्यानंा प्रारलधाने वा गुिाने ती प्राप्त झाली आहे त्यानंी सामाहजक जबाबदारी समजून कायव केले तरच केवळ 
ती सुसह्य होते. 
 
 ही संकल्पना कॅथ हलक पंथीयाचं्या समाजवादाच्या एका हवहशष्ट प्रकारापेक्षा फारशी हनराळी नाही 
हे आपल्या लक्षात येते. परंतु कोंतने खाजगी मालकीच्या या हसद्धातंात ज्या दुसऱया कल्पनेची भर घातली 
त्यामुळे त्याच्या शवेटच्या पुस्तकानंा हवशषे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 
 
 उद्योगपतींच्या हाती संपत्ती व सत्ता याचं्या कें द्रीकरिाला मान्यता देण्याला कोंत अहधक राजी 
होता, कारि त्याच्या दृष्टीने आर्थथक व सामाहजक श्रेिींमध्ये मानवानंा जे स्थान प्राप्त होते, तेवढ्यानेच केवळ 
मानवी अस्स्तत्व ठरत नसते. सते्तलाच कायदा मानून त्याच्या अधीन असिाऱया ऐहहक व्यवस्थेच्या पलीकडे 
एक अध्यास्त्मक व्यवस्था असते आहि हतलाच नैहतक मलू्य असते. ऐहहक श्रेिीच्या तळातल्या कामगाराला 
जर त्याची गुिवत्ता, समाजहनष्ठा त्याच्या श्रेिीतील वहरष्ठापेंक्षा वरचढ असेल, तर आध्यास्त्मक श्रेिींतील 
वरचे स्थान त्याला हमळू शकेल. 
 
 ही अध्यास्त्मक व्यवस्था म्हिजे काय? कॅथ हलक धमाच्या कल्पनेप्रमािे ती सवातीत व्यवस्था 
नाही. ती पारलौहकक व्यवस्था नाही; ती शाश्वत जीवनाची व्यवस्था नाही; ती एक इहलोकीचीच व्यवस्था 
आहे. परंतु सत्ता आहि सपंत्ती याचं्याऐवजी ती नैहतक मूल्यावंर आधाहरत असते. प्रत्येक मािसाचे सवोच्च 
ध्येय सते्तच्या श्रिेीत प्रामुख्य हमळहवण्याचे नसावे, तर गुिवते्तच्या श्रिेीत प्रामुख्य हमळहविे हे असाव.े 
 
 हनराळ्या शलदात सागंायचे तर, जर कोंतच्या आर्थथक सुधारिासंबधंीच्या महत्त्वाकाकं्षा मयाहदत 
होत्या. त्याचे कारि म्हिजे औद्योहगक समाजाच्या त्याच्या हसद्धातंाचा गाभा असा होता की तो समाज 
त्याचे हनयमन करण्याने, त्याचे स्वरूप सौम्य करण्याने आहि अध्यास्त्मक शक्तीने त्याच्यात बदल घडवनू 
आिण्यानेच केवळ हटकू शकेल. 



 
           

 
 औद्योहगक समाजाच्या कोंतच्या हवश्लेषिाचे प्रमुख हवषय असे आहेत. या हवश्लेषिाने, हनदान 
युरोपात तरी, आर्थथक आहि सामाहजक हवचाराचं्या हवकासामध्ये जवळजवळ नगण्य भहूमका बजावली 
आहे. या समाजाची कोंतची संकल्पना ही हनरहनराळ्या हसद्धातंाचं्या स्पधेतील काठावरची एक 
कुतुहलजनक वस्तु झालेली आहे. डाव्या वा उजव्या राजकीय पक्षापंैकी एकानेही त्या संकल्पनेला मान्यता 
हदलेली नाही. (याला अपवाद थोड्या व्यक्तींचा आहे. त्यापकैी काहंी अहत-उजव्या पक्षाच्या आहि इतर 
अहत-डाव्या पक्षाच्या आहेत.) 
 
 या शतकातील फ्रान्समधील लेखकांपैकी दोघेजि आपल्याला कोंतचे हशष्ट्य म्हिवतात. त्यातील 
एक म्हिजे राजसत्ताक पद्धतीचा सैद्धाहंतक चाल्सव मौरा होता आहि दुसरा जहालवादाचा सैद्धाहंतक ॲलें  
होता. काहंीशा हनरहनराळ्या कारिासाठी दोघे स्वतःला प्रत्यक्षाथववादी म्हिवनू घेत असत. म रा 
प्रत्यक्षाथववादी होता कारि तो कोंतला संघटनेचा, अहधसते्तचा, अध्यास्त्मक, सामर्थ्याकडे परत जाण्याच्या 
मागाचा सैद्धाहंतक मानीत होता. ॲलें  प्रत्यक्षाथववादी होता कारि त्याच्या मते, ऐहहक श्रेिीचे अवमूल्यन 
करिे, ही कोंतची सारभतृ कल्पना होती. “जेव्हा मी प्रभावशाली व्यक्तीला भेटतो, तेव्हा माझा देह झुकतो; 
परंतु मन वा आत्मा झुकत नाही” या काटंच्या सूत्राचा आधार घेऊन त्याला सहजपिे कोंतच्या हवचारावर 
टीका-हटप्पिी करता आली असती. काटंचे हे शलद मुळाबरहुकुम नाहीत; परंतु ॲलें  ही काटंची कल्पना 
वारंवार उद धृत करीत होता. 
 
 आधुहनक सामाहजक हवचाराच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर कोंतची संकल्पना का राहहली? एका हवहशष्ट 
अथाने, एकोहिसाव्या शतकातील इतर अनेक हसध्दातंापेंक्षा कोंतचा हसद्धातं आजच्या प्रचहलत हसद्धातंानंा 
जास्त जवळचा आहे. खरोखर, जे हसद्धातं पोलादी पडद्याच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या अनेक साम्यांवर 
भर देतात, आर्थथक स्पधेच्या यतं्रिेच्या महत्त्वाला हझडकारतात-औद्योहगक संस्कृतीच्या मूलभतू 
वैहशष्ट्यानंा वगेळे काढण्याचा प्रयत्न करतात-ते सवव हसद्धातं आपि कोंतपासून हनष्ट्पन्न झाल्याचा साथव 
दावा करु शकतात. तो जि ुकाही मुक्त अथवव्यवस्था आहि हनयोजन याच्या सैद्धाहंतकाच्यामध्ये असिारा 
भाडंवलदार व समाजवादी याचं्यामधील तास्त्वक वादाच्या या वा त्या पक्षाच्या मधला औद्योहगक समाजाचा 
सैद्धाहंतक होता. 
 
 श्रम-शक्तीचा मुक्त-वापर, उद्योगाकरता हवज्ञानाचा उपयोग, संघटनेचे प्राबल्य हे मूलभतू मुदे्द 
औद्योहगक समाजाच्या आधुहनक सकंल्पनेचे बऱयाच प्रमािात वैहशष्ट्य दशवहवतात. तर मग आपल्याला 
कोंतचा हवसर का पडतो वा त्याच्याकडे आपले दुलवक्ष का ंहोते? मला वाटते त्याची कारिे पुढीलप्रमािे 
आहेत. 
 
 कोंतच्या हसद्धातातील प्रमुख हवचाराचंी मी चचा केली आहे. त्याने प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीच्या 
पद्धती या पुस्तकात आधुहनक औद्योहगक समाजाचे जे तपशीलवार विवन हदले आहे. त्याची मी चचा केली 
नाही. आता जरी त्याच्या प्रमुख कल्पना सखोल असल्या, तरी त्याचे औद्योहगक समाजाचे तपशीलवार 
विवन पुष्ट्कळदा हास्यास्पद असते. कोंतने इहवादी समाजातील श्रेिींच्या रचनेचे सहवस्तर विवन करण्याचा 
प्रयत्न केला; ऐहहक नेते, उद्योगपती व पेढ्याचें मालक याचं्या तंतोतंत भहूमका त्याने साहंगतल्या. जे 
सगळ्यात जास्त सववसाधारि कायव करतात त्यानंा सगळयात जास्त सत्ता का हमळते आहि सामाहजक 
श्रेिींमध्ये त्यानंा सवात श्रेष्ठ स्थान का हमळते हे हनहितपिे दाखहवण्याचा त्याने प्रयत्न केला. प्रत्येक 



 
           

शहरातील लोकसंख्येचा आदशव आहि बड्या लोकाचंी संख्या याचंा हनदेश व सपंत्तीचे संक्रमि कसे होते 
याचे स्पष्टीकरि करण्याचाहह त्याने खटाटोप केला. त्याच्या स्वतःच्या स्वप्नाचंा नकवा स्वतःला देव समजून 
जेव्हा प्रत्येकजि जी स्वप्ने रंगवील त्याचंा हनहित आराखडा त्याने तयार केला 
 
 याहशवाय औद्योहगक समाजाची कोंतची संकल्पना ही युदे्ध काल-हवसंगत झाली आहेत या 
श्रदे्धबरोबर जोडली गेली आहे. इहतहास-तत्त्ववते्ता या नात्याने कोंत बरोबर आहे हे इहतहासाने हसद्ध 
व्हायचे असेल तर, औद्योहगक समाज कलह-मुक्त व्हायला पाहहजे. परंतु इ. स. १८४० ते १९४५ या 
कालखंडात इहतहासाने कोंत खोटा पाडला यात शकंा नाही. हवसाव्या शतकाच्या पहहल्या अध्या भागात 
अनेक युदे्ध झाली आहि त्याचं्यात अभतूपूवव नहसाचार झाला. त्यामुळे कोंतच्या हनष्ठावतं हशष्ट्यांचा भ्रमहनरास 
झाला. मानव-वशंाच्या सवात जास्त पढुारलेल्या भागातून म्हिजेच पहिम युरोपातून युद्ध नाहीसे होईल 
असे कोंतने हलहहले होते. परंतु नेमका पहिम युरोप हाच हवसाव्या शतकातील युद्धाचें उगमस्थान व कें द्र 
झाला. 
 
 त्याप्रमािेच, कोंतच्या मते, भाग्यवशात मानवजातीच्या प्रगतीच्या आघाडीवर असिाऱया अल्पसखं्य 
पािात्त्यानंी आपला औद्योहगक समाज इतर वशंाच्या लोकावर लादण्यासाठी त्यानंा पादाक्रातं करू नये. 
उत्कृष्ट युहक्तवादानंी-म्हिजे त्याला उत्कृष्ट वाटलेल्या आहि आज आपल्याला पािातबदु्धीच्या 
शहािपिामुळे उत्कृष्ट वाटिाऱया युहक्तवादानंी-त्याने असे स्पष्टीकरि हदले की पािात्त्यानंी आहफ्रका व 
आहशया हजकंू नये. आहि जर त्यानंी सहंगनीच्या जोरावर आपल्या संस्कृतीचा प्रसार करण्याची चकू 
केलीच, तर त्या चुकीचे पहरिाम त्यानंा व इतरांना धोकादायक ठरतील. याप्रमािे पहरिामाचें भहवष्ट्य 
वतवहवण्यात कोंत बरोबर ठरला, पि वस्तुस्स्थतीचे भहवष्ट्य वतवहवण्यात तो चकू ठरला. 
 
 कोंतने शातंतेचे भहवष्ट्य वतवहवले; कारि त्याच्या मते औद्योहगक समाजात इतःपर युद्धाला काहंीहह 
कायव उरले नव्हते. स्वभावतः आळशी व बेछूट असिाऱया मानवावर काही हनयहमत कामामध्ये गंुतवनू 
ठेवण्यासाठी भतूकाळामध्ये युद्ध आवश्यक होते. हवशाल राज्ये व एकहत्रत रोमन साम्राज्य याचं्या 
हनर्थमतीसाठी युद्ध आवश्यक होते. त्यामुळे या सबधं रोमन साम्राज्यामध्ये हििन धमाचा प्रसार व्हावयाचा 
ठोता व त्यातून अखेरीस प्रत्यक्षाथववादाचा उदय व्हायचा होता. याप्रमािे, युद्धामुळे दोन प्रकारचे 
ऐहतहाहसक हेतु साध्य झाले होते. लोकानंा कामासाठी तयार करिे आहि हवशाल राज्याचंी हनर्थमती हे ते 
दोन हेतु होत. परंतु एकोहिसाव्या शतकातं युद्धाला इतःपर काहंीहह कायव उरले नव्हते. लष्ट्करी वगाचा 
अभाव व श्रम आहि श्रम-मूल्ये यानंा प्राधान्य हे समाजाचे वैहशष्ट्य झाले होते. भतुकाळामध्ये युद्धामुळे 
संपत्तीत भर पडण्यास ज्यानंा फायदा हमळत होता, त्याचं्या दृष्टीने युद्ध हे न्याय्य, नकबहुना हनदान 
हववकेाला पटिारे, साधन झाले असते. परंतु प्राप्तीचे एक साधन या नात्याने युद्ध कालबाह्य झाले होते. 
जेव्हा श्रम-शक्तीच्या शास्त्रीय संघटनेवर संपत्ती अवलंबून होती, तेव्हा लूट करण्याला अथव राहहलेला 
नव्हता. यापढेु मालमते्तचे सकं्रमि देिगीने व व्यापाऱयाने होिार होते आहि कोंतच्या मते, देिग्यानंा वाढते 
महत्त्व प्राप्त होिार होते. त्यामुळे काही प्रमािात, व्यापाराचे महत्त्व कमी होिार होते 
 
 आध्यास्त्मक सते्तने ऐहहक सघंटनेमध्ये सुधारिा घडवावी यावर कोंतच्या तत्त्वज्ञानात सववत्र जास्त 
भर होता. आध्यास्त्मक सते्तचा संबधं वैज्ञाहनक व तत्ववतेे्त याचं्याशी याव-याचा होता. आहि ते धमवगुरंुची 
जागा घेिार होते. आध्यास्त्मक सत्ता मानवाचं्या भावनावंर राज्य करिार होती, त्यानंा एका समान 
कायासाठी एकत्र गोळा करिार होती, राज्यकत्यांचे अहधकार मजूंर करिार होती. आहि सामथवशाली 



 
           

व्यक्तींच्या हुकुमशाही वा अहंकारी वृत्ती सौम्य करिार होती, आता, याच मुद्यावर इहतहासाने कोंतच्या 
हशष्ट्याचंी दारुि हनराशा केली आहे. कोंतने कस्ल्पल्यासारखीच समाजाची ऐहहक संघटना असली, तरी 
तत्त्ववतेे्त आहि वैज्ञाहनक याचं्या अध्यास्त्मक सते्तचा उदय अद्यापीही झालेला नाही. जी काय अध्यास्त्मक 
सत्ता आहे, हतचा वापर एकतर भतूकाळात जमा होिाऱया चचवकडून होता नकवा ज्यांना कोंतने खरे शास्त्रज्ञ 
वा तत्त्ववतेे्त मानले असते अशा काहंी अर्थथक व सामाहजक तत्त्वाचं्या सैध्दाहंतकाकंडून होतो. 
 
 दुसऱया शलदात सागंायचे तर, समाज-व्यवस्थेंचे शास्त्रशुद्ध जािकार म्हिून दावा करिारे 
आध्यास्त्मक सत्ता वापरतात.-सोस्व्हएट रहशयाचे उदाहरि घ्या-ते भर देतात तो सवव औद्योहगक समाजानंा 
समान असिाऱया हवशषेत्वावर नव्हे तर औद्योहगक समाजाच्या संघटनेच्या एका हवहशष्ट हसद्धातंावर देतात. 
ज्या मािसाने युरोपीय समाज ज्याकरता जगले आहि ज्याकरता लक्षावधी लोकानंी प्रािापवि केले त्या 
वैचाहरक संघषांना कमी लेखले, त्या मािसाबद्दल हवहवध पक्षापंैकी कोिालाही आदर वाटत नाही. 
 
 सामाहजक संघटनेचे हववरि करिाऱयानंी केलेला आध्यास्त्मक सते्तचा वापर पाहिे हे कोंतला 
आवडले असते आहि त्याबरोबरच या लोकानंी ऐहहक श्रिेींचे महत्त्व कमी केले असते. परंतु अशा प्रकारची 
आध्यास्त्मक सत्ता कधीही अस्स्तत्वात नव्हती व आजही ती अस्स्तत्वात नाही. त्यानंा एकत्र आििारे जे 
असते त्यापेक्षा त्यानंा हवभागिारेच बहुधा मानवानंा जास्त आवडत असाव.े बहुधा प्रत्येक समाजाला इतर 
समाजाशी त्याच्या समान असिाऱया लक्षिापेंक्षा त्याच्या स्वतःच्या व्यहक्तत्वावर भर देिे भाग पडाले. बहुधा 
समाजानंासुद्धा सामान्यपिे कोंत त्या गुिाचें औद्योहगक समाजावर आरोपि करतो त्याचं्याबद्दल अद्याप 
खात्री वाटत नाही. 
 
 त्याच्या मते, औद्योहगक व्यवस्थेच्या शास्त्रीय संघटनेचा पहरिाम प्रत्येक मािसाला त्याच्या 
गुिवते्तप्रमािे स्थान हमळवनू देण्यात झाला. कोंतला असा हवश्वास वाटत होता की भतूकाळात वय वा जन्म 
यानंी काही व्यक्तींना समाजातील सवोच्च दजा हमळवनू हदला असला, तरी यापढेु औद्योहगक समाजात 
गुिवत्ताच प्रत्येक मािसाचे स्थान ठरवले. आहि येथे इहतहासाचा दुसरा एक दुर्थवलास आहे. काही 
वषांपूवी इंग्लंडमध्ये “गुिीजन शाही” नावाच्या समाजव्यवस्थेबद्दल एक उपहासात्मक पुस्तक प्रहसद्ध 
झाले. औद्योहगक समाज कसा व्हायला पाहहजे याबद्दलची कोंतची नेमकी ही कल्पना होती. त्या 
पुस्तकाच्या लेखकाने कोंत कधीही वाचला नव्हता याची आपल्याला खात्री बाळगता येते. नकवा या 
समाजव्यवस्थेच्या त्या लेखकाने केलेल्या उपहासपूिव विवनात कोंतला आपल्या स्वतःच्या स्वनाची ओळख 
पटली नसती. जर प्रत्येकाला त्याच्या गुिवते्तप्रमािे स्थान हमळेल, तर सवांत खालच्या स्थानावर असलेले 
लोक यापुढे दैव वा अन्याय यानंा दोष देऊ शकिार नाहीत यातूनच त्याचा उपरोध हनमाि होतो. जर सवव 
मािसाचंी खात्री पटली की समाज-व्यवस्था योग्य आहे, तर ती व्यवस्था, एका हवशषे अथाने आहि हवहशष्ट 
व्यक्त्तींना, असह्य होईल. मात्र असे होऊ नये म्हिून त्याबरोबरच कोंतच्या ज्या हसद्धातंाची खात्री पटली 
पाहहजे तो म्हिजे बुहद्धमते्तची श्रेिी गुिवते्तच्या आहि अंतःकरिाच्या महत्वाच्या श्रेिीपुढे काहीच नव्हे. पि 
ऐहहक व्यवस्था ही महत्वाची नाही, हे सहजासहजी मािसानंा पटत नाही. 
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 कोंतच्या बौहद्धक याते्रच्या दुसऱया टप्प्यात त्याच्या तत्त्वज्ञानाने जे दुसरे वळि घेतले त्याचे 
अध्ययन प्रामुख्याने प्रत्यक्षाथववादी तत्त्वज्ञानाची पद्धती या गं्रथाच्या आधाराने व त्यातही त्या गं्रथाच्या चौर्थ्या  
खंडाच्या आधाराने करता येिे शक्य आहे आहि त्या खंडात समाजशास्त्र या नावाच्या शास्त्राच्या कल्पनेचे 
प्रहतपादन आहे. 

 सववप्रथम, ज्याचंा कोंतने उल्लेख केला आहे आहि ज्यानंा तो आपले पूववसूरी मानतो, ते लेखक 
कोि आहेत? ॲहरस्ट टल सोडून (याचा आपि पढेु हवचार करिार आहोत) आपि हतघाचंा हवचार 
करूया. मोंतेस्क्य,ू कोंदोसे व बोस्व.े मला वाटते की, या हतघाचं्या साहन्नध्याने समाजशास्त्राच्या के्षत्रातील 
कोंतच्या हवचारातील काही मूलभतू हवषयाचं्या बाबतीत आपल्याला मागवदशवन हमळेल. 

 
 कोंतच्या दृष्टीने मोंतेस्क्यूमध्ये एक ठळक वैहशष्ट्य होते, ते म्हिजे ऐहतहाहसक व सामाहजक 
घटनाचं्या बाबतीत त्याने हनयतीवादाचे तत्त्व माडंले हे होय. मोंतेस्क्यूच्या हवचाराचें एक सोपे स्पष्टीकरि 
कोंतने हदले; त्याच्या दृष्टीने कायद्याचे रहस्य या गं्रथातील पहहल्या पसु्तकातील प्रहसद्ध हवधानात समाहवष्ट 
असलेली कल्पना ही त्याच्या हवचाराचा गाभा होती : “पहरस्स्थतीतून हनघिारे अहनवायव संबधं म्हिजे 
कायदे होत.” या हवधानात कोंतला सामाहजक घटनाचंी हवहवधता आहि समाजाची उत्क्रातंी या दोन्हीला 
लागू पडिारे हनयतीवादाचे तत्व गवसले. 
 
 कोंतने असेही साहंगतले की, मोंतेस्क्यूमध्ये दुसऱया एका हनिायक कल्पनेचा अभाव होता. ती 
म्हिजे प्रगतीची कल्पना. कोंदोसेच्या मानवी बदु्धीच्या ऐहतहाहसक प्रगतीचे हचत्र या प्रहसद्ध पुस्तकात 
कोंतला प्रगतीच्या कल्पनेचा शोध लागला. कोंदोसेच्या मते, मानवाचे मन ज्या हवहशष्ट अवस्थेतून गेले आहे 
त्याचंा शोध आपल्याला भतूकाळात हमळू शकतो. या अवस्थाचंी संख्या ठरलेली आहे आहि त्याचंा अनुक्रम 
अटळ आहे. मानवी मनाच्या प्रगतीची कल्पना म्हिजेच मानवाच्या उत्क्रातंीची देखील कल्पना कोंतने 
कोंदोसेकडून उसनी घेतली. 
 
 मोंतेस्क्यचूा हनयतीवाद आहि कोंदोसेचा मानवी मनाच्या प्रगतीतील आवश्यक व अनुक्रमाने 
येिाऱया अवस्था या दोन्ही कल्पना एकत्र आिल्या, तर आपि. कोंतच्या वैचाहरक गाभ्याकडे येऊन 
पोहोचतो. तो गाभा पुढीलप्रमािे माडंता येईल : सामाहजक घटना काटेकोर हनयतीवादाच्या आधीन 
असतात आहि तो हनयतीवाद अटळ उत्क्रातंीच्या रूपाने कायव करीत असतो. ही उत्क्रातंीसुद्धा मानवी 
मनाच्या प्रगतीने हनयहमत होते. 
 
 मोंतेस्क्यू आहि कोंदोसे यांच्या नावामध्ये बोस्वचे्या नावाची भर का घातली आहे? याचे उत्तर असे 
की, ऐहतहाहसक प्रहक्रया अशा तऱहेने हनयत होते अशी जर तुम्ही कल्पना केलीत तर इहतहासाच्या अशा 
एका ऐहहक दृष्टीकोिाकडे तुम्ही शवेटी जाऊन पोहोचता की जो बोस्वचे्या धार्थमक, दैवप्रधान 
दृष्टीकोिासारखा आहे. कोंतने हलहहले : 
 
 समाजाच्या संपूिव इहतहासाच्या दृश्याचे पुरेशा उंचीवरून नचतन करण्याचा पहहला महत्त्वाचा प्रयत्न 
बोस्वनेे केला. त्याचे आपि सदैव ऋिी राहू. हनःसंशयपिे कोित्याही ईश्वरहवषयक तत्त्वज्ञानाच्या 
कोठारातील सोपी पि फसवी साधने म्हिजेच मानवी घटनांमध्ये एक प्रकारचे प्रकट सातत्य प्रस्थापन 
करण्याचे मागव-समाजहवकासाच्या खऱया शास्त्राच्या उभारिीमध्ये अशा तत्त्वज्ञानाची अगदी अहनवायवपिे 



 
           

आहि अटळपिे प्रभावी अशा प्रकारची स्पष्टीकरिे करण्याला आज अहजबात वाव देत नाहीत. परंतु त्याच्या 
या प्रशसंनीय लेखनात अशा संकल्पनाला अत्यावश्यक असिारी साववहत्रक वृत्ती त्याच्या पद्धतीच्या 
मयादेच्या आवाक्यात समथवपिे माडंण्यात आली आहे. त्याचा हा गं्रथ एक प्रभावी नमुना म्हिून सदैव 
राहील आहि तो आमच्या बदु्धीने सदैव समोर ठेवाव ेअसे सामान्य उहद्दष्ट अत्यतं स्पष्ट शलदात हदग्दर्थशत 
कराव;े आमच्या साऱया ऐहतहाहसक हवश्लेषिाचा अंहतम हनष्ट्कषव त्यात आहे. म्हिजेच एकाच संकल्प-
हचत्राला अनुसरून मानवी इहतहासाच्या हवहवध घटनाचंा मूलभतू अनुक्रमाचें तकव हनष्ठ एक सूत्रीकरि त्यात 
आहे. बोस्वचे्या कल्पनेपेक्षाही अहधक वास्तव व हवस्तृत असे ते हचत्र आहे. 
 
 “एकाच संकल्प-हचत्राला अनुसरून मानवहेतहासातील हवहवध घटनाचं्या मलूभतू अनुक्रमाचे 
तकव हनष्ठ एकसूत्रीकरि” हे शवेटचे वाक्याधव जिु काही समाजशास्त्राच्या कोंतच्या सकंल्पनेची चावी आहे. 
जेव्हा मी पूवी कोंत हा मानवी ऐक्याचा समाजशास्त्रज्ञ होता असे हवधान केले, तेव्हा ती अहतशयोक्ती नव्हती 
वा त्याचा मूलभतू हवषय सोपाही केला नव्हता. “एकाच संकल्प-हचत्राला अनुसरून मानवहेतहासातील 
हवहवध घटनाचं्या मूलभतू अनुक्रमा” शीच नेमका कोंतचा संबधं येत होता. काळ आहि अवकाश यातील 
मानव समाजाच्या वरवर हदसिाऱया अमयाद प्रकारानंा एका मूलभतू अनुक्रमात आहि एकाच संकल्पहचत्रात 
गोवण्याशी त्याचा संबधं होता. मानव हा अनुक्रम म्हिजे मानव-वशंाचा हवकास होय आहि ते संकल्प-हचत्र 
म्हिजे मानवी मन व मानववशं याचंी अहंतम अवस्थेत पहरिती होय. म्हिून ज्याला प्रत्यक्षाथववादाचा जनक 
मानतात त्याचेच विवन हिस्ती वा दैवी प्रारलधवादाचा शवेटचा हशष्ट्य असे करता येईल. मानवी इहतहासाचे 
दैवी संकेताच्या भाषेत केलेल्या स्पष्टीकरिातून मानवी इहतहासाचे सामान्य हनयमाचं्या भाषेत केलेल्या 
स्पष्टीकरिात कसे संक्रमि होते हे सुद्धा येथे आपल्याला पहावयास हमळते. 

 
 हा हवषय कोंतच्या हवचाराचा गाभा आहे आहि प्रत्यक्षाथववादी तत्त्वज्ञानाची पद्धती या गं्रथातसुद्धा तो 
अत्यंत शास्त्रीय स्वरूप धारि करतो आहि त्यामुळे शास्त्रीय कल्पना व दैवी संकेताची कल्पना या दोन्हीतील 
जिु काही, दोलायमान स्स्थती दाखवनू देिे नकवा अहधक चागंले म्हिजे हवज्ञानाच्या एका हवहशष्ट 
संकल्पनेपासून दैवी सकेंताच्या एका नव्या कल्पनेकडे जािे हे हकती सोपे आहे हे दाखहवले गेले आहे. 
 
 बोस्वचे्या संदभात कोंतने वापरलेला शलदप्रयोग पनु्हा वापरायचा झाल्यास, कोंतेने कल्पना केलेले 
इहतहासाचे एकच संकल्प-हचत्र म्हिजे मानवी मनाची प्रगती होय; आहि जर मानवी मनाची प्रगती 
समाजाच्या संपूिव इहतहासामध्ये ऐक्य घडवनू आहित असेल तर, त्याचे कारि कोंतच्या मते, हवचार 
करण्याच्या सारख्याच पद्धती हवचाराचं्या सवव के्षत्रात प्रचहलत असल्या पाहहजेत. कोंतच्या हवचारानुसार, 
प्रत्यक्षाथववादी पद्धती त्याच्या काळच्या शास्त्रामध्ये अपहरहायव होती. यावरून त्याने असा हनष्ट्कषव काढला की 
हनरीक्षि, प्रयोग आहि सववसाधारि हनयमाचंी स्थापना यावर आधारलेल्या प्रत्यक्षाथववादी पद्धतीचा हवस्तार 
जी के्षते्र अजूनही धमव-मीमासेंच्या आधीन आहेत त्याचं्यापयंत वाढहवलाच पाहहजे. म्हिजेच जगतातील 
घटनाचंा मूलाधार असलेली कारिे शोधून काढण्याची व अंहतम कारिे सवातीत करिाऱया पद्धतीपयंत 
हवस्ताहरत केली पाहहजे.  
  
 तर मग कोंतच्या मते, राजनीहतशास्त्रामध्ये आहि तसेच खगोलशास्त्रामध्ये हवचार करण्याची एक 
पद्धत सववत्र उपयोगी पडिारी एक पद्धत आहे. यावरून कोंतने असा हनष्ट्कषव काढला की, ज्याअथी 
खगोलशास्त्रामध्ये इच्छा-स्वातंत्र्य नाही, त्याअथी ते राजनीतीशास्त्रात नसाव.े 

 



 
           

 कोंतने हे स्पष्टपिे साहंगतले होते की जेव्हा समुदायाच्या हवहभन्न सभासदानंी मान्य केलेल्या 
प्रभावशाली हवचाराचंी संहहता अस्स्तत्वात नसते, तेव्हा समाजामध्ये खरे ऐक्य असू शकत नाही. जेव्हा 
हवचार करण्याच्या परस्परहवरोधी पद्धती प्रचहलत असतात, तेव्हा हभन्न प्रकृतीच्या तत्त्वज्ञानातून घेतलेल्या 
प्रभावशाली कल्पना नुसत्या परस्पराच्या साहन्नध्यात वावरत असतात, तेव्हा समाज बहुहजनसी, बेछूट 
वागिारा, पेचप्रसंगात सापडलेला असतो. 
 
 या हवधानावरून आपल्याला असा हनष्ट्कषव काढता येईल की भतूकाळामध्ये जे समाज वैचाहरक 
पेचप्रसंगातं सापडलेले नव्हते त्याचं्याजवळ हवचाराचंी एक सुसंगत सहंहता असलीच पाहहजे. परंतु हा 
हनष्ट्कषव फक्त अंशतः खरा असावा कारि इहतहासातील हनरहनराळ्या क्षिी हवहवध शासे्त्र प्रत्यक्षाथववादी 
टप्प्याला पोहोचतात. जी या टप्प्याला पहहल्यादंा पोहोचतात ती तीच शासे्त्र आहेत की, जी शास्त्राचं्या 
कोंतकृत वगीकरिामध्ये प्रथम स्थानी येतात. ती अशी : गहितशास्त्र, खगोलशास्त्र, भौहतकशास्त्र, 
रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र. परंतु याचा अथव असा होतो की, सवव युगामध्ये जी अगोदरच अंशतः प्रत्यक्षाथववादी 
होती, अशी शासे्त्र अस्स्तत्वात होती आहि त्याचवळेी दुसऱया बौहद्धक ज्ञानशाखा अजूनही जडपूजनवादी वा 
पारमार्थथक स्वरूपाच्या होत्या. हवचाराचे ऐक्य, हे कोंतचे अंहतम उहद्दष्ट अद्यापीही इहतहासाच्या 
वाटचालीमध्ये कधीही साध्य झालेले नाही. 

 
 दुसऱया शलदात सागंावयाचे तर, इहतहासाला गती देिाऱया यंत्रिेपैकी एक म्हिजे इहतहासाच्या 
प्रत्येक टप्प्यातील हवहवध हवचार करण्याच्या पद्धतीतील नेमकी ही हवसंगती आहे. सरतेशवेटी, जेव्हा 
बुद्धीला पटिारी खरी वैचाहरक सुसंगती अस्स्तत्वात होती, अशा प्रत्यक्षाथववादाच्यापूवी फक्त एकच 
कालखंड झाला आहे आहि तो हवशुद्ध जडपूजनवादाचा कालखंड होता. जडपूजनवाद ही मानवाच्या 
मनाची, हवचाराची प्रत्यक्ष व उत्स्फूतव पद्धत होती. सजीव वा हनजीव सवव वस्तंूना सचेतनत्व प्रदान करिे, 
वस्तू आहि प्रािी यानंा मानव व मानवाचें मन याचं्यासमान लेखिे याचा त्यामध्ये समावशे होतो. ज्या अहंतम 
अवस्थेमध्ये प्रत्यक्षाथववादाचा हवस्तार राजनीहतशास्त्र व नीहतशास्त्र याचंाही समावशे असिाऱया सवव 
ज्ञानशाखापयंत वाढला असेल, ती येईपयंत, मनाला खऱया वैचाहरक सुसंगतीचा पुन्हा शोध लागिार नाही. 
 
 जडपूजनवाद आहि प्रत्यक्षप्रमािवाद याचं्या वैचाहरक पद्धतीमध्ये एकाच वळेी हवहवधता उत्पन्न 
झाली आहे आहि याच हवहवधतेने कोित्याही एका क्षिी, मानवहेतहासाचा शवेट होण्याला प्रहतबधं केला 
आहे. 
 
 हे खरे आहे की, त्याच्या जीवन-वृत्तीच्या प्रारंभी कोंतची प्रथम कल्पना ही होती की, कोित्याही 
एका समाजात दोन हभन्न तत्त्वज्ञाने प्रचहलत असू शकत नाही; परंतु त्याच्या वैचाहरक प्रगतीने हे त्याला 
कबूल करायला भाग पाडले की तत्त्वज्ञानाचंी अनेकता हे इहतहासामध्ये जवळजवळ अव्याहतपिे 
आढळिारे प्रभावी सत्य आहे. जे ऐक्य हे त्याची हनयती आहे आहि जे प्रत्यक्ष जडपूजनवाद नकवा अंहतम 
प्रत्यक्षाथववाद या फक्त दोन मागांनीच साध्य होऊ शकते त्याच्याकडे मानवी हवचाराला घेऊन जािे हे 
सामाहजक प्रगतीचे उहद्दष्ट आहे. एकतर सवव वस्तुमात्र मानवी संजे्ञने सचेतन झालेले आहेत असे मानून 
आपि त्याचें स्पष्टीकरि करतो नकवा प्रत्येक पारमार्थथक आहि अध्यात्मशास्त्रीय स्पष्टीकरिाचा त्याग करतो 
आहि प्रत्यक्षाथववादी हसद्धाताचंी प्रस्थापना करण्याचे बधंन आपल्यावर लादून घेतो. 
 



 
           

 मला वाटते कीं हे हववचेन एक मूलभतू प्रश्न उपस्स्थत करते : इहतहासासारखी एक संकल्पना का ं
असावी? प्रत्यक्षाथववादी होिे ही जर मानवी बदु्धीची अहंतम आहि पहरपूिव अवस्था असेल, तर मानवजातीला 
एकापाठोपाठ इतक्या टप्प्यातूंन जािे का ं भाग पडले? ज्याला सरतेशवेटी मानवी मन काय असाव े हें 
कळले त्या एका मािसाच्या - म्हिजेच कोंतच्या - आगमनासाठी इतकी शतके हतष्ठण्याची गरज का ंपडली 
असावी? 

 
 या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे कीं प्रत्यक्षाथववाद हे उत्स्फूतव तत्त्वज्ञान होऊ शकत नाही; ते फक्त 
अलीकडच्या काळातील तत्त्वज्ञान होऊ शकते. खरोखर, जी व्यवस्था अंतःस्फूतव नाही, हतला ओळखिे, 
हतचे अहंतम स्पष्टीकरि देण्याच्या अक्षमतेची कबलूी देिे आहि त्या व्यवस्थेच्या रहस्याची फोड करण्याची 
मयादा स्वतःवर घालून घेिे या बाबींचा मानवाच्या दृष्टीने त्या तत्त्वज्ञानातं समावशे होतो. परंतु हनसगाची ही 
बाह्य व्यवस्था शोधून काढण्याला वळे लागतो. घटनाचें हनरीक्षि करिे, त्याचे हवश्लेषि करिे, 
त्याचं्यातील परस्परसंबधंांचे हनयंत्रि करिाऱया हसद्धातंाचंा शोध घेिे याचंा प्रत्यक्षाथववादामध्ये समावशे 
होतो. परंतु, या बाह्य व्यवस्थेचा, हनरीक्षि आहि हवश्लेषि यातून एकदम शोध लाविे अशक्य आहे. 
तत्त्वज्ञान प्रसृत करण्यापूवी मानवाला प्रथम जगले पाहहजे. मानवी सामर्थ्याच्या सववप्रथम अवस्थेमध्ये, फार 
तर काहंी सोप्या घटनाचें शास्त्रीय पद्धतीने, स्पष्टीकरि करिे शक्य होते. परंतु, हनरीक्षि, प्रयोग साधन, 
हवश्लेषि आहि हनयतीवाद याचें तत्वज्ञान म्हिजे प्रत्यक्षाथववादी तत्त्वज्ञान हे या थोड्या घटनाचं्या 
आधारावर उभे करता येिे शक्य नसते इहतहासाच्या प्राथहमक अवस्थेमध्ये, मानवाला दुसऱया तत्त्वज्ञानाची 
गरज होती आहि त्याला कोंत प्रथम पारमार्थथक आहि नंतर जडपूजनवादी असे नाव देतो. या तत्त्वज्ञानाने 
मानवाला जगण्याला साहाय्य केले; हे जग त्याच्यासारख्या प्राण्यानंी भरलेले आहे आहि म्हिनू बदु्धीने 
आकलन होिारे आहि परोपकारी आहे अशा विवनाने त्याने मानवाचे सातं्वन केले. जडपूजनवादी नकवा 
पारमार्थथक तत्त्वज्ञान हे, बौहद्धकदृष्ट्या आहि नैहतकदृष्ट्या प्रमाि असिारे एक तात्पुरते संश्लेषि, मानव-
वशंाला हमळवनू देते. ते बौहद्धकदृष्ट्या प्रमाि मानता येते कारि ते हनसगाच्या दृश्य जगाचे बदु्धीच्या 
साहाय्याने आकलन होऊ शकते असे आश्वासन देते आहि ते नैहतकदृष्ट्या प्रमाि असते कारि ते मानवाला 
स्वतःबद्दल हवश्वास आहि अडथळे ओलाडंण्याची क्षमता हमळवनू देते. 

 
 परंतु इहतहास का ंआवश्यक आहे या प्रश्नाचे उत्तर दुसरा प्रश्न उपस्स्थत करते : अगदी शवेटापयंत 
इहतहास अपहरहायवपिे का चालू राहहला पाहहजे? या प्रश्नाचे कोंतचे उत्तर याप्रकारचे आहे. सुरुवातीपासून 
काहंी घटनाचें शास्त्रीयदृष्ट्या आहि प्रत्यक्षाथववादाच्या आधारे स्पष्टीकरि करण्यात आलेले आहे म्हिनू 
मानवी मनाची प्रगती मध्येच थाबंते अशी कल्पना करिे कठीि आहे. अंशात्मक प्रत्यक्षाथववाद आहि 
जडपूजनवादी, पारमार्थथक संश्लेषि यातंील परस्परहवरोध, जिु काहंी, मानवजातीला छळतो आहे आहि 
सरतेशवेटी, साववहत्रक प्रत्यक्षाथववाद अहंतम टप्प्याच्या पूवीच्या कोित्याही टप्प्यावर थाबंून राहण्याला तो 
मानवी मनाला प्रहतबंध करतो परंतु अशी भर घातलीच पाहहजे की स्वतः कोंतच्या मते. मानवजातीच्या 
हवहवध भागानंा वस्तुतः त्याचं्या एका वा दुसऱया अवस्थेमधे तात्पुरते सशं्लेषि प्रस्थाहपत करता आलेले 
आहे. आहि त्याच्या आयुष्ट्याच्या शवेटच्या काळामध्ये, कोंतने असेसुद्धा ठरहवले कीं त्याच्या सामाहजक 
गतीशास्त्रामधे त्याने विवन केलेल्या मध्यमपदी अवस्थाचें उल्लंघन करून काहंी लोक जडपूजनवादाच्या 
प्राथहमक संश्लेषिापासून थेट प्रत्यक्षाथववादाच्या अहंतम संश्लेषिाकडे उड्डाि करू शकतात. 

 
 इहतहास हा मूलतः मानवी मनाच्या प्रगतीचा इहतहास आहे यातूंन दुसरा प्रश्न उद् भवतो : बदु्धीची 
प्रगती आहि समाजाचे इतर पैलू म्हिजे मानवाच्या इतर हालचाली यातील परस्पर-संबंध काय आहेत? मी 



 
           

वापरतो त्या भाषेत स्वतः कोंत हा प्रश्न उपस्स्थत करीत नाही हे खरे आहे. मानवाच्या बुद्धीची प्रगती आहि 
अथवव्यवस्था, युद्ध वा राजनीती यातंील स्स्थत्यतंरे याचंा परस्पराशंी काय संबधं आहे असा प्रश्न कोित्याही 
हठकािी तो स्वतःला हवचारीत नाही. परंतु, त्याच्या हवश्लषेिामध्ये या प्रश्नाचे उत्तर शोधिे सोपे आहे. 

 
 प्रत्यक्षाथववादी तत्त्वज्ञानाचा अभ्यासक्रम या गं्रथामध्ये कोंत म्हितो की एकाहत्रतपिे हवचार केला 
असता, इहतहास हा मलूतः मानवी मनाच्या हवकासाचा इहतहास होतो. चौर्थ्या खंडामधे येिारा त्याच्या 
हवचाराचा एक प्रतीक वाटिारा उतारा असा आहे : 

 
 “पेल्स व पायथागोरस याचं्या प्रारंभीच्या प्रयत्नापासून ते थेट लाग्रजँ व हबचॅ याचं्या प्रयत्नापयंत 
हवज्ञानहनष्ठ मनाच्या अहवरत हवकासाचा, सववसाधारि प्रगतीवर ज्याचा सवांत जास्त प्रभाव पडलेला आहे 
त्या या प्रगतीच्या महत्त्वपूिव भागामध्ये हनस्संशयपिे समावशे होतो. आता, प्रयत्न व शोध याचं्या या दीघव 
परंपरेमध्ये मानवाच्या बदु्धीने एक स्पष्टपिे ठरवनू हदलेला मागव चोखाळला आहे अशी आज कोित्याही 
प्रबुद्ध व्यक्तीला शकंा येिार नाही. त्या मागाच्या पूववज्ञानाने, प्रत्येक युगासाठी राखून ठेवलेली मूलभतू 
प्रगती घडून येण्याची वळे अगदी समीप येण्यापूवीच, एखाद्या पुरेशा माहहतगार व्यक्तीला हतचे भहवष्ट्य 
वतवहवण्यास कशीतरी मदत केली असती.” 
 
 कोंतने योगायोग वा अपघात यानंा फारच थोडा वाव ठेवला होता हे स्पष्ट हदसते मानवी मनाच्या 
इहतहासाला वळि लाविारे प्रगतीचे टप्पे श्रेष्ठ दजाच्या बहुद्धमते्तला अगोदरच हदसू शकले असते, कारि ते 
एक जािविारी गरज भागवीत होते. परंतु, बुद्धीची प्रगती इतर सामाहजक घटनाचें स्वरूप ठरहवते असा 
याचा अथव होत नाही. राज्यव्यवस्थेच्या स्वरूपाने सामाहजक एकतेचे स्वरूप ठरते यावर मोंतेस्क्यूचा 
हजतका हवश्वास होता, त्यापेक्षा सामाहजक एकतेचे स्वरूप बदु्धी ठरहवते यावर कोंतचा जास्त हवश्वास 
नव्हता. दोघाही व्यक्तींच्या दृष्टीने, संपूिव सामाहजक वास्तवतेच्या हवहवध के्षत्रातंील हक्रया आहि प्रहतहक्रया 
याचं्यातून इहतहासाची प्रगती घडून येते. प्रत्यक्षाथववादी तत्त्वज्ञानाचा अभ्यासक्रम या गं्रथाच्या पाचव्या 
भागातील वा प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीच्या पद्धती या गं्रथाच्या हतसऱया भागातील, कोंतच्या सामाहजक 
गतीशास्त्राचा जर आपि हवचार केला तर समाजाच्या हनरहनराळया हवभागातील हवरोधातून एका 
टप्प्यापासून दुसऱया टप्प्याकडे संक्रमि मूलतः कसे घडून येते ते आपल्या लक्षात येते. जे कारि सामाहजक 
एकतेच्या हवघटनाला आहि पुढील टप्प्याच्या आगमनाला चेतना देिारे ठरते ते राजनीतीतील, 
अथवशास्त्रातील व बदु्धीतील असेल. 
 
 तरीसुद्धा, बुद्धीच्या प्रगतीला हमळिारे प्राधान्य कोंतच्या दृष्टीने बरोबर आहे कारि (अ) 
मानववशंाच्या इहतहासातंील प्रमुख टप्प्याचें स्वरूप प्रभावशाली हवचारांमुळे ठरते (ब) शवेटचा टप्पा 
प्रत्यक्षाथववादाचा असतो आहि (क) जडपूजनवाद व धमव-मीमासंा याचं्या तात्पुरत्या संश्लेषिावर नवजात 
आहि हवकसनशील प्रत्यक्षाथववाद जी सतत टीका करतो ती मानवाच्या प्रगतीचे प्रमुख साधन आहे. 
 
 येथे आपि आपल्या मध्यवती हवषयाकडे परत येतो : मानवहेतहास एकाच लोकाचंा इहतहास 
मानलाच पाहहजे. ( ही कल्पना कोंतचीच आहे आहि ती सहजपिे कळण्याजोगी आहे.) जर इहतहास हा 
धमाचा इहतहास असता, तर मानवहेतहासातील ऐक्य खरे व हसद्ध झालेले आहे असे ठरहवतानंा, धमाचे एक 
स्वरूप गृहीत धरिे आवश्यक ठरते व ते स्वरूप साववहत्रक स्वरूप देता येण्याजोगा धमव यापेक्षा 
नकहचतमात्रही कमी व्याप्तीचे असू शकत नाही. परंतु, इहतहास हा बुद्धीचा इहतहास असेल, तर सवव 



 
           

मानवानंा प्रमाि वाटेल अशा एका हवचार-पद्धतीची कल्पना करिे, तुलनात्मकदृष्ट्या, सोपे पडेल. एका 
साध्या उदाहरिाने ही कल्पना हवशद करायची झाली तर आपि असे म्हिूया की आजचे गहितशास्त्र सवव 
मानववशंाच्या दृष्टीने खरे आहे, असे आपल्याला वाटते. स्पेंग्लर म्हितो की जसे आधुहनक गहितशास्त्र आहे 
तसे ग्रीकाचें गहितशास्त्र आहे. परंतु, स्वतः स्पेंग्लर एका खास अथाने हे हवधान करतो. हवचाराचं्या गहिती 
पद्धतीवर संस्कृतीच्या एका हवहशष्ट शलैीचा प्रभाव पडतो असा त्याला हवश्वास वाटतो; गहित प्रमेये सववत्र 
खरी असतात हे त्यामुळेच त्याने नाकबलू केले नसाव.े बौहद्धक ज्ञानशाखाचं्या सवव हवधानानंा जेवढ्या 
प्रमािातं प्रमेयाचें स्वरूप देता येिे शक्य होते तेवढे हदल्यानंतर अशी कल्पना करता येईल की आजचे 
तत्त्वज्ञान सवव मानवानंा प्रमाि वाटेल आहि त्याच न्यायाने, इहतहासाची सुद्धा एकाच लोकाचंा इहतहास 
अशा स्वरूपातं कल्पना करता येईल. परंतु, इहतहास हा एकाच लोकाचंा इहतहास आहे, त्यातंील टप्पे 
आवश्यक आहेत, आहि एका हवहशष्ट उहद्दष्टाकडे अपहरहायवपिे प्रगती होत आहे, हे मान्य केले, तर मग, 
मानवजातीच्या हनरहनराळ्या हवभागाच्या हनरहनराळ्या इहतहासाचे कारि काय आहे? याबाबतीत एवढेच 
म्हिता येईल की आपल्या व्यापक हसद्धातंापंासून ऐक्याची सुटका करतानंा मोंतेस्क्यूला त्रास झाला तर 
हवहवधतेची सुटका करिे हा कोंतचा पढुील प्रश्न होता. 
 
 प्रत्यक्षाथववादी तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासक्रमाच्या चौर्थ्या भागातं आपल्याला हवहवधतेच्या प्रश्नाला 
कोंतचे उत्तर सापडते. तो म्हितो की बदलाला कारि असलेले घटक तीन आहेत : वशं, हवामान आहि 
राजकीय कृती. 
 
 त्याच्या प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीच्या पद्धती या गं्रथामध्ये हवशषेतः मानवाच्या वशंापंैकी प्रत्येक 
वशंाचा एका हवहशष्ट मनोवृत्तीकडे स्वाभाहवक कल असतो त्याचें वैहशष्ट्य सागंनू मानव-वशंाच्या हवहवधतेचे 
कोंतने हववरि केले. याहून जास्त नेमकेपिाने त्याने त्यातंील प्रत्येक वशंावर हवहशष्ट स्वाभाहवक प्रवृत्तींच्या 
प्रभावाचे आरोपि केले. उदाहरिाथव, भावनाप्रधानतेचा पगडा हे कृष्ट्िविीयाचें हवशषे लक्षि आहे. 
(त्याच्या आयुष्ट्याच्या शवेटच्या काळात, कोंतला ही भावनाप्रधानता नैहतक श्रेष्ठतेचा भाग आहे असे वाटत 
होते.) दुसऱया शलदात सागंायचे तर, मानवजातीच्या हवहवध भागाचंा एकसारखाच हवकास झाला नाही, 
कारि त्यानंा सारख्याच दैवी गुिसंपदा हमळालेल्या नव्हत्या. परतंु, एकसारख्याच स्वभावाच्या पाश्ववभमूीवर 
या हवहवधताचंा हवकास होतो. मनुष्ट्य स्वभावाच्या कोंतच्या संकल्पनेची चचा पढेु आली आहे. 

 
 ज्याच्यामध्ये, मानवजातीचा प्रत्येक हवभाग आढळतो त्या स्वाभाहवक पहरस्स्थतीच्या सवांगाचंा 
हनदेश कोंतच्या मते, हवामान या शलदातून होतो. प्रत्येक समाजाला वगेवगेळ्या अडचिींचे अडथळे 
ओलाडंाव ेलागले; प्रत्येकाला थोड्याबहुत अनुकूल भौगोहलक पहरस्स्थतीमध्ये हटकून रहाव ेलागले आहि 
हे आपल्याला एका मयादेपयंत त्याचं्या हवकासातंील हवहवधतेचे कारि सागंण्यास मदत करते. 
 
 या बदलाचा हतसरा घटक उरलेला आहे, तो म्हिजे राजकीय कृती हा होय. येथे आपल्याला पनु्हा 
एकदा कोंतचा दैवसत्तावाद भेटतो कारि एक व्यक्ती, मग ती हकतीही थोर असो, इहतहासाच्या अपहरहायव 
क्रमामध्ये मोठ्या प्रमािावर बदल घडवनू आिू शकते या रारकारिी व समाज-सुधारक या दोघाचं्याही 
भ्रमाचा हनरास करण्याचा हनधार आपल्या लेखकाने केला आहे. हनस्संशयपिे, कोंत हे नाकबलू करीत 
नाही की ती अपहरहायव उत्क्रातंी हकती चटकन् घडून येईल वा-कोित्याही प्रकारे अटळ असेलेला-तो 
पहरिाम हकती महागात पडेल हे ठरहविे हे पहरस्स्थती, योगायोग नकवा थोर पुरुष याचं्यावर अवलंबनू 
असते. परंतु, उदाहरिाथव, जर आपि नेपोहलयनचा हवचार केला, तर थोर पुरुषाचं्या सभंाव्य उपयुक्ततेच्या 



 
           

मयादाचंा शोध लावाण्यातं आपल्याला त्रास पडिार नाही. 
 
 कोंतच्या मते, त्याच्या युगाची प्रवृत्ती नकवा आज आपि जसे म्हिू, त्याप्रमािे, इहतहासाची हदशा 
नेपोहलयनला समजली नव्हती. त्याने लष्ट्करी राजवट पुन्हा आिण्याचा हनष्ट्फळ प्रयत्न केला; युरोप 
पादाक्रातं करण्यासाठी त्याने फ्रान्सला त्वरेने उदु्यक्त केले; संघषव हिगुहित केले; फ्रान्समधील 
राज्यक्रातंीहवरुद्ध त्याने युरोपच्या लोकानंा जागतृ केले; आहि शवेटी अल्पकाळासाठी त्याने अनुसरलेल्या 
या चकुीच्या वाटेतून काहंीही हनघाले नाही. युगाची वैहशष्ट्यपूिव थोरवी पहरस्स्थतीच्या गोळाबेरजेवर 
अवलंबून असते; त्याच्या युगाचे स्वरूप समजण्यातं असमथव ठरण्याची चूक करिारा सम्राट इहतहासावर 
कोितीही अंहतम खूि उमटवीत नाही. 
 
 व्यक्ती इहतहासाच्या क्रमामध्ये बदल घडवनू आि ू शकत नाही हा हसद्धातं समाजसुधारक, 
मनोराज्यवादी वा क्राहंतकारक याचं्यावर होिाऱया व्यापक टीकेचा भाग आहे. तसाच, जे नवीन समाजाचा 
आराखडा काढून वा जुन्या समाजामध्ये नहसेचा वापर करून इहतहासाचा क्रम उलटहवता येतो असा हवचार 
करतात त्याचं्यावरील टीकेचाही तो भाग आहे. जसजसे आपि खगोलशास्त्राच्या पातळीवरून इहतहासाच्या 
पातळीवरील घटनाकंडे वळतो, तसतशी दैवाधीनता ही उत्तरोत्तर बदलता येण्याजोगी होत जाते हे खरे 
आहे. जे समाजशास्त्र मानवहेतहासाला आवश्यक असलेल्या व्यवस्थेचा शोध लावते त्याच्यामुळे आपल्याला 
प्रत्यक्षप्रमािवादाच्या आगमनातंील हवलंब व खचव कमी करता येईल. परंतु इहतहासाच्या हनमवम क्रमाच्या 
त्याच्या या हसद्धातंामुळे थोर पुरुषाचें भ्रम आहि सुधारकाचंी मनोराज्ये या दोन्हीलाही कोंत प्रहतकूल होता. 
त्याने हदलेले समाजशास्त्र म्हिजे ऐहतहाहसक हवकासाच्या हसद्धातंाचंा अभ्यास आहे. हे समाजशास्त्र 
ऐहतहाहसक असल्याचा दावा करते. कारि, कोंतच्या मते, ते हनरीक्षि व तुलना यावंर अवलंबून असेल 
आहि म्हिून इतर शास्त्रानंी (उदाहरिाथव, जीवशास्त्राने) वापरलेल्या पद्धतीशी तुलना करता येण्याजोगे 
असेल; परंतु हनरीक्षि व तुलना याचं्यावर, कोंतच्या हवचारावर पगडा असलेल्या हवषयाचे, त्याच्या 
स्स्थतीशास्त्र व गहतशास्त्र याचं्या सकंल्पनेचे, हनयतं्रि राहील. स्स्थहतशास्त्राच्या बाबतीत, एखाद्या समाजाची 
संरचना समजावनू घेिे असा याचा अथव आहे; तर गहतशास्त्राच्या बाबतीत, इहतहासाच्या ढोबळ रूपरेषा 
समजावनू घेिे असा त्याचा अथव आहे. दोन्ही बाबतीत एकतेच्या झालेल्या प्रथम आकलनापढेु अंशात्मक 
हनरीक्षिानंा दुय्यम स्थान द्याव ेलागते असा त्याचा अथव होतो. 
 
 या प्रकरिाच्या उववहरत भागात स्स्थहतशास्त्र आहि गहतशास्त्र या दोन संकल्पनाचें सहंक्षप्त हवश्लेषि 
आले आहे. मनुष्ट्य-स्वभाव आहि समाजाचा स्वभाव या पुढील प्रकरिातंील हवषयाकंडे ते हवश्लेषि 
आपल्याला घेऊन जाते. 
 
 स्स्थहतशास्त्र आहि गहतशास्त्र या कोंतच्या समाजशास्त्रातील दोन मलूभतू हवचार-श्रेिी आहेत ज्याचंा 
संबंध तत्त्वज्ञानाशी येतो. ज्याला कोंत सामाहजक मतैक्य म्हितो त्याचे परीक्षि, हवश्लेषि याचंा 
स्स्थहतशास्त्रात समावशे होतो. समाजाची सजीव प्राण्याशी तुलना करता येते. एखाद्या इहंद्रयाला सजीव 
प्राण्याचा संदभव ध्यानात घेऊन योग्य हठकािी ठेवल्याहशवाय त्या इंहद्रयाचे अध्ययन करिे अशक्य आहे. 
त्याच न्यायाने, राजनीती नकवा राज्यसत्ता यानंा एखाद्या घटकेच्या समाजाचा सदंभव ध्यानात घेऊन योग्य 
हठकािी ठेवल्याहशवाय त्याचंा अभ्यास करिे अशक्य आहे. एका बाजूला, एखाद्या घटकेच्या समाजाच्या 
संरचनेचे हवश्लेषि-तुम्हाला हव े असेल तर त्याला शरीरशास्त्रीय हवश्लेषि-आहि दुसऱया बाजूला, जे 
मतैक्याने स्वरूप ठरहवतात, जे व्यक्तींच्या घोळक्याला एक समुदाय बनहवते आहि समाजातं अनेक संस्था 



 
           

असतानाही त्याचं्यामधे ऐक्य घडवनू आिते ते मूलतत्त्व वा ती मूलतत्त्व े याचें हवश्लेषि याचंा सामावशे 
सामाहजक स्स्थतीशास्त्रामध्ये होतो. 
 
 पि जर स्स्थतीशास्त्र हे मतैक्याचे अध्ययन असेल, तर ते प्रत्येक समाजाची मूलभतू इहंद्रये कोिती 
आहेत या प्रश्नाकडे आहि तेथून प्रत्येक समाजव्यवस्थेच्या तत्त्वाचंा शोध घेण्यासाठी ऐहतहाहसक 
समाजाचं्या हवहवधतेच्या पलीकडे ते आपल्याला घेऊन जाते. हनरहनराळ्या समाजाचं्या रचनेचे व एका 
हवहशष्ट समुदायामधे आढळिाऱया संस्थातंील परस्पर-दृढैक्याचे सबंंध याचें साधे प्रत्यक्षाथववादी हवश्लेषि 
म्हिून सुरू होिाऱया सामाहजक स्स्थतीशास्त्राचा शवेट प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीच्या पद्धतीच्या दुसऱया 
भागातंील प्रत्येक मानव-समुदायातील मलूभतू व्यवस्थेच्या हवश्लेषिाने होतो. 
 
 गतीशास्त्रामधे, प्रारंभी, ज्या एका पाठोपाठ येिाऱया टप्प्यातूंन मानव समाज जातो, त्याचं्या फक्त 
विवनाचा समावशे होतो. परंतु, ज्याअथी, आपि एकतेपासून सुरुवात करतो, त्याअथी मानव-समाज आहि 
मानवी मन याचंा हवकास हनयमबद्ध असतो आहि ज्याअथी, संपूिव भतूकाळ हा एकच होऊन जातो, म्हिून 
ऐहतहाहसक सत्याचें सकंलन करिाऱया नकवा संस्थाचं्या अनुक्रमाचें हनरीक्षि करिाऱया इहतहासकाराने 
हलहहलेल्या इहतहासाशी सामाहजक गहतशास्त्राचे साम्य नसते. मानवाचे मन व मानव-समाज याचं्या 
हवकासातील एका पाठोपाठ येिाऱया आहि अपहरहायव टप्प्याचंा पुन्हा शोध सामाहजक गहतशास्त्र घेईल. जशी 
सामाहजक स्स्थतीशास्त्राने प्रत्येक मानव समाजातंील मूलभतू व्यवस्था दाखवनू हदली आहे, त्याचप्रमािे 
प्रत्यक्षाथववादाच्या अहंतम उहद्दष्टाकडे येऊन पोहोचण्यापूवी ज्या स्स्थत्यंतरातूंन मलूभतू व्यवस्था गेलेली आहे 
त्याचंा पनु्हा शोध सामाहजक गहतशास्त्र सरतेशवेटी घेईल. 
 
 जर सवव समाजामध्ये एक मूलभतू व्यवस्था असेल तर गहतशास्त्र हे स्स्थतीशास्त्राच्या अंमलाखाली 
असलेच पाहहजे. मानव समाजाच्या रचनेपासून सुरुवात केल्याने, आपल्याला इहतहास म्हिजे काय आहे ते 
कळेल. तेव्हा स्स्थतीशास्त्र आहि गहतशास्त्र या संज्ञाचं्याऐवजी स्स्थती आहि प्रगती या सजं्ञाचंा उपयोग जास्त 
योग्य ठरेल. प्रत्यक्षाथववादाच्या (आहि िाझील या राष्ट्राच्या!) ध्वजावर हलहहलेल्या ध्येय-वचनाची-“प्रगती 
म्हिजे स्स्थतीचा हवकास होय” याची-आपल्याला आठवि होते. 
 
 प्रथमतः स्स्थतीशास्त्र आहि गहतशास्त्र हे एका बाजूला सहजीवन आहि दुसऱया बाजूला, परंपरा 
याचंा नुसता अभ्यास आहे. शवेटी ते मूलभतू मानवी आहि सामाहजक व्यवस्था, हतच्यातील स्स्थत्यंतरे व 
सफलता याचंा अभ्यास आहे. परंतु, वरवर पाहता, शास्त्रीय वाटिाऱया स्स्थतीशास्त्र व गहतशास्त्र या 
संज्ञापंासून उघडपिे तत्त्वज्ञानाचा भाग असिाऱया स्स्थती आहि प्रगती या संजे्ञकडील संक्रमि हे कोंतच्या 
दोन कल्पनामुंळे अपहरहायव आहे. (१) सामाहजक एकता आहि एकतेला लागू पडिारे कायदे याचें प्राधान्य; 
(२) इहतहासाच्या अटळ मागवक्रमिाचे एक प्रकारच्या दैव-सत्तावादाशी तादात्म्य. तथाकहथत शास्त्रशुद्ध 
अपहरहायवतेच्या साहाय्याने, कोंतने बोस्वचे्या सववसाधारि आराखड्यासारख्या एका आराखड्याचा पुन्हा 
शोध लाहवला. 
 

-४- 

 
 ज्या गं्रथामध्ये स्स्थतीशास्त्राच्या कोंतच्या संकल्पनेचा पूिव हवकास होतो तो म्हिजे प्रत्यक्षाथववादी 



 
           

राजनीतीशास्त्राच्या पद्धती हा होय. त्या गं्रथाचा संपूिव दुसरा भाग सामाहजक स्स्थतीशास्त्राला वाहहलेला 
आहे. अथात “अभ्यासक्रमातं” स्स्थतीशास्त्राची रूपरेषा हदलेली आहे; परंतु, हतचा फक्त एका प्रकरिात 
समावशे झाला आहे आहि कल्पनाचंी फक्त सूचनाच हमळते. याहशवाय “अभ्यासक्रम” व “पद्धती” 
याचं्यातील कल्पनामध्ये तपशीलाचा फरक आहे; परंतु जेव्हा त्याने प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीशास्त्राच्या पद्धती 
हे पुस्तक हलहहले, त्याकाळी कोंतने सामाहजक स्स्थतीशास्त्राची जी कल्पना केली होती हतचे परीक्षि 
करण्यासाठी मी या साराशंात त्या फरकाकडे दुलवक्ष करेन. 
 
 स्स्थतीशास्त्राच्या या सकंल्पनेचे तार्थककदृष्ट्या दोन भागातं हवभाजन करता येईल : एका बाजूला 
मनुष्ट्य-स्वभावाचा अभ्यास व दुसऱया बाजूला समाज-स्वभावाचा अभ्यास नकवा पुन्हा सागंावयाचे झाले तर, 
मनुष्ट्य-स्वभावाची संरचना आहि समाज-स्वभावाची संरचना. 
 
 ज्याला तो मेंदूचे हचत्र असे नाव देतो त्यामध्ये मनुष्ट्य-स्वभावाच्या त्याच्या कल्पनाचें ऑग्युस्त 
कोंतने हववरि केले. मानवाच्या हवहवध स्वाभाहवक प्रवृत्तींची शरीरशास्त्रीय मलूस्थाने मािसाच्या मेंदूत कोठे 
आढळतात याचें शास्त्रीय हवश्लेषि त्याने मेंदूच्या हचत्रातं हदले. परंतु, येथे मेंदूतील मूलस्थानाचं्या 
हसद्धातंामध्ये आपल्याला अगदी कमी स्वारस्य आहे; ऑग्युस्त कोंतच्या हवचारातंील हा सवांत कमी समथवन 
करता येण्याजोगा पलूै आहे. हा पैलू आपि गाळावा कारि कोंतने स्वतःच असे म्हटले आहे की मेंदूतील 
मूलस्थाने ही, काही प्रमािात, गृहीत-पक्षाच्या स्वरूपाची होती. प्लेटोनेसुद्धा मेंदूतील स्थानाचंा नसला तरी 
हनदान कमीतकमी शरीरातंील मलूस्थानाचा हसद्धातं माडंला होता. मनुष्ट्य-स्वभावातील मन व भावना 
यातंील फरक हवशद केल्यावर प्लेटो शरीराच्या हनरहनराळ्या भागामध्ये मनुष्ट्य-स्वभावाच्या पैलंूची स्थाने 
ठरवनू देतो. परंतु, जर आपली प्लेटोला हदसलेल्या मानवाच्या प्रहतमेचा अभ्यास करण्याची इच्छा असेल 
तर, शरीरातंील भावनाचं्या मूलस्थानाचं्या या कल्पनेकडे आपि दुलवक्ष करू शकतो. 
 
 कोंतने असे सुचहवले आहे की मनुष्ट्य-स्वभावाला हिहवध वा हत्रहवध स्वरूपाचा मानता येईल. जर 
आपि मािसाला हिहवध स्वरूपाचा मानले, तर हृदय आहि मन यानंी तो बनतो असे म्हिता येईल. जर 
हत्रहवध स्वरूपाचा मानले, तर हृदयाचे भावना (नकवा भाव) आहि कृती (नकवा इच्छा) असे दोन भाग कराव े
लागतील आहि एकाच वळेी भावना, इच्छा आहि बहुद्ध असे मानवाला आपि मानू लागू. कोंत अशी भर 
घालतो की हृदय या शलदाचे हे दोन अथव ही एक चागंली साधार सहंदग्धता आहे. हृदय असिे म्हिजे 
भावना असिे नकवा धैयव असिे. जिु काही, भावना आहि धैयव (इच्छा) याचं्यामध्ये अस्स्तत्वातं असलेल्या 
अथवबंधाची भाषेला जािीव असते, म्हिून एका शलदप्रयोगाने दोन्ही कल्पना व्यक्त करण्यात येतात. 
 
 मानव भावनाप्रधान, हक्रयाशील आहि बहुद्धवान आहे; या तीन मलूतत्त्वातंील परस्परसंबंधाचंा पूिव 
बोध करून घेिे ही एक समस्या आहे. कोंतचा उपाय पुढीलप्रमािे आहे. मानव कृतीसाठी बनहवलेला आहे, 
तो हक्रयाशील प्रािी आहे आहि स्फुटपत्रामध्ये अगोदरच आलेल्या कल्पनेकडे त्याच्या आयुष्ट्याच्या शवेटच्या 
काळात परत येऊन, कोंतने प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीच्या पद्धतीमध्ये वारंवार हलहहले की हनरंतर संशय 
आहि कल्पनारंजन यामध्ये त्याचा वळे फुकट घालहवण्यासाठी मानव बनहवला गेलेला नाही. कृती 
करण्यासाठी मानव बनहवला गेला आहे. परंतु, जरी कृतीसाठी बनहवला असला तरी, त्याची कृती कधीहह 
बुद्धीतून हनघत नाही. अमूतव हवचार कधीही हनिायक घटक होिार नाही. कृतीपे्ररिा नेहेमीच हृदयातूंन 
(भावनाचं्या अथाने) येईल. परंतु या भावनेने पे्ररिा हदलेल्या कृतीला बदु्धीच्या हनयंत्रिाचंी आवश्यकता 
असते नकवा, कोंतच्या प्रहसद्ध सूत्रापंैकी एक वापरावयाचे तर, मानवाने भावनेतून कृती करायची असते 



 
           

आहि कृहत करण्यासाठी हवचार करावयाचा असतो. 
 
 या संकल्पनेतून बहुद्धवाद नकवा हववकेवाद याचं्या एका हवहशष्ट प्रकाराच्या गुिदोषाचंी हचहकत्सा 
करिारी टीका हनघते. या वादानुसार, ऐहतहाहसक प्रहक्रया बदु्धीला मािसाच्या वतविुकीतील हनिायक 
घटक करेल. कोंतच्या मते, असे कधीही घडू शकत नाही. पे्ररिेचे उगमस्थान नेहेमी भावनाच असेल. 
भावना ही नेहमी, जिु काही, मानवजातीचा आत्मा व कृतीचा आत्मा राहील. बदु्धी ही मागवदशवन, हदग्दशवन 
व हनयंत्रि करिाऱया इहंद्रयापेक्षा जास्त काहीही होिार नाही. 
 
 परंतु, याचा अथव, बुद्धीची नकमत कमी लेखिे असा होत नाही कारि कोंतच्या तत्वज्ञानामध्ये, 
मानवाला प्राप्त झालेल्या, सामर्थ्यव व उदात्तता याचं्यातील परस्परसंबंध व्यस्त स्वरूपाचे असतात अशी एक 
कल्पना आहे. जे सवांत जास्त उदात्त आहे ते सवांत जास्त दुबळे सुद्धा आहे आहि बुद्धी कृतीचे स्वरूप 
ठरवीत नाही हे सत्य बदु्धीची नकमत कमी करीत नाही. उलटपक्षी, एका अथाने, बुद्धी ही हवद्यमान 
वस्तूतील सवांत जास्त उदात्त वस्तू आहे आहि नेमक्या याच कारिामुळे ती समथव नसते आहि होऊ शकत 
नाही. 
 
 मनुष्ट्य-स्वभावाच्या या तीन मूलतत्त्वाचंी मेंदूतील मूलस्थाने ठरहविे म्हिजे त्या मूलतत्त्वाचं्या 
कायवपद्धतीबद्दलच्या कल्पनानंा फक्त मेंदूतील त्या जागी नेऊन ठेविे एवढेच होय. मेंदूच्या पुढील 
भागाजवळ कोंतने बुद्धीला बसहवले; त्यामुळे हतला प्रहतबोधनच्या इहंद्रयाशी, ज्ञानेंहद्रयाशी, प्रत्यक्ष संपकव  
साधता येतो. उलटपक्षी, त्याने भावनानंा मेंदूच्या मागील भागाजवळ ठेवले; त्यामुळे त्याचंा कमेंहद्रयाशंी 
प्रत्यक्ष संबधं येतो. 
 
 या तीन मूलतत्त्वाचंा सहवस्तर तपशील पुढीलप्रमािे आहे. भावनामंध्ये ज्याचंा अहंकाराशी संबधं 
येतो आहि ज्याचंा, उलटपक्षी, परोपकाराशी या हनस्वाथवतेशी संबधं येतो असा फरक दाखहवता येतो. 
आपि एका हवहचत्र यादीला येऊन पोहोचतो : प्रथम, शुद्ध अहंवादी मलूपे्ररिा वा स्वाभाहवक प्रवृत्ती-पोषि 
काम आहि मातृत्व याचं्या मूलपे्ररिा. नंतर, ज्या अजूनहह अहंवादी आहेत, परंतु अगोदरच दुसऱयाशी 
येिाऱया संबधंाचंा भाग आहेत त्या हशलेदारी आहि औद्योहगक मूलपे्ररिा या प्रवृत्तीची त्या यादीमध्ये कोंत 
भर घालतो (हे म्हिजे त्याच्या स्वतःच्या युगामध्ये समाजाचे जे दोन प्रकार त्याच्या नजरेला पडले होते 
असे त्याला वाटत होते त्यानंा मनुष्ट्य-स्वभावात नेऊन बसहविे होय. आपल्याला अडथळे ओलाडंण्यास जी 
उते्तजन देते ती म्हिजे हशलेदारी मलूपे्ररिा होय; उलटपक्षी, जी आपल्याला वस्तंूचे उत्पादन करण्याला 
उदु्यक्त करते ती औद्योहगक मूलपे्ररिा होय.) आहि नंतर ज्या दोन शलदानंा ओळखण्यात आपल्याला त्रास 
पडत नाही त्या शलदाचंी कोंत भर घालतो. ते शलद म्हिजे गवव आहि वृथाहभमान हे होत. गवव ही वचवस्व 
गाजहवण्याची मूलपे्ररिा आहे; तर वृथाहभमान ही दुसऱयाचं्या पसतंीचा शोध आहे. म्हिजेच, वृथाहभमान 
म्हिताच आपि एका अथाने, अहंकारापासून परोपकारापयंत अगोदरच जाऊन पोहोचलो आहोत. 
 
 हनरहंकारी प्रवृत्ती तीन आहेत : मतै्री-बरोबरीच्या पातळीवरील एका व्यक्तीची दुसरी-बद्दलची 
भावना; पूज्य बदु्धी-ही वतुवळाचा हवस्तार वाढहवते आहि मुलाची वहडलाबद्दल, हशष्ट्याची गुरूबद्दल आहि 
कहनष्ठाची वहरष्ठाबद्दल असलेल्या भावनेला लागू पडते; आहि शवेटी दया-हे सववत्र लाग ूपडिारे तत्त्व आहे 
आहि मानवतेच्या धमामध्ये हतला सफलता प्राप्त होते. 
 



 
           

 बुद्धीचा सहवस्तर तपशील पुढीलप्रमािे आहे-पहहला फरक हा समज आहि अहभव्यक्ती यातंील 
आहे. आपल्या परीने, समज हनस्ष्ट्क्रय वा कृतीशील असेल. जेव्हा तो हनस्ष्ट्क्रय असतो, तेव्हा तो अमूतव वा मूतव 
असतो; जेव्हा तो कृतीशील असतो, तेव्हा तो हवगनात्मक वा हनगमनात्मक असतो. 
 
 शवेटी बदु्धीचा सहवस्तर तपशील तीन प्रकारचा असतो. त्याच्यामध्ये (कृती करण्याचे) धैयव, 
(अंमलबजाविीचा) सारासार हववके आहि (कायव तडीला लावण्याचा) हनधार याचंा समावशे होतो. 
 
 थोडक्यातं, कोंतचे मेंदूचे हचत्र वा मनुष्ट्य-स्वभावाचा त्याचा हसद्धातं असा आहे. इहतहास मनुष्ट्य-
स्वभावाला बदलत नाही; स्स्थतीशास्त्राला प्राधान्य देिे म्हिजे मानवाचे मानव या नात्याने वैहशष्ट्य 
असलेल्या स्वाभाहवक प्रवृत्तींच्या कालातीत स्वरूपाचे स्पष्ट हनवदेन होय. “मानव हा त्याचे स्वतःचे भहवष्ट्य 
आहे” या सात्रेच्या मताशी कोंत सहमत झाला नसता. त्याने असे म्हटले नसते की युगायुगातून मानवाने 
स्वतःला घडहवले आहे. मलूभतू स्वाभाहवक प्रवृत्ती सुरुवातीपासून अस्स्तत्वात आहेतच. परंतु याचा अथव 
असा होत नाही की एकापाठोपाठ उदयाला आलेल्या समाजानंी त्या प्रवृतीमध्ये आपापली भर घातली 
नाही. त्याच्या स्वतःच्या स्वभावात जे काय सवांत जास्त उदात्त आहे ते साध्य करण्याची, परोपकारी 
प्रवृत्तींना हळुहळु कृतीत उतरहवण्याला प्रोत्साहन देण्याची मानवामध्ये जी शक्यता आहे ती म्हिजे 
समाजाने घातलेली भर आहे. त्याच्या बदु्धीला मागवदशवक म्हिून वापरता येण्याची संधीसुद्धा हीच आहे. 
मािसाची बदु्धी ही हनयंत्रिाच्या साधनापरते दुसरे काही कधीहह होऊ शकिार नाही; परंतु इहतहासाच्या 
प्रारंभकाळी कृतीला भरवसा वाटावा अशी मागवदशवक ती होऊ शकली नाही; कारि जसे आपि पाहहलेच 
आहे की प्रत्यक्षाथववादी हवचार हा उत्स्फूतव हवचार नाही. मूलपे्ररिेमुळे, मानव प्रत्यक्षाथववादी होऊ शकत 
नाही. प्रत्यक्षाथववादी होिे म्हिजे दृश्यजगतातील घटनावंर अंमल चालहविाऱया हनयमाचंा शोध घेिे होय 
आहि हनरीक्षि व प्रयोग-साधन यातूंन असा बोध वचेून घेण्यास वळे लागतो म्हिून मानवी बुद्धीने हतच्या 
रचनेत अनुस्यूत असलेल्या उहद्दष्टाला पोहोचाव,े हतचा आगळा जीवन-हेतु हतला साध्य व्हावा यासाठी 
इहतहास आवश्यक आहे. 
 
 मनुष्ट्य-स्वभावाच्या मूलतत्त्वातंील संरचनात्मक परस्परसंबंध सुरुवातीला जसे होते तसेच नेहेमी 
राहतील. मी या मुद्यावर भर देतो कारि मानवाच्या हवकासाच्या एक प्रकारच्या आशावादी हववकेवादी 
हनरुपिाला कोंतची हरकत होती. मानवाच्या वतवनातं बुद्धी हनिायक घटक होऊ शकते अशी कल्पना 
करिाऱयाचं्या उलटपक्षी कोंत असे ठासून सागंत असे की मानवानंा त्याचं्या भावनाहंशवाय दुसऱया 
कशातूनहह पे्ररिा हमळिार नाही. हनस्वाथी भावनातूंन वाढती पे्ररिा हमळावी व अहंवादी मलूपे्ररिातून 
हमळिारी पे्ररिा कमी व्हावी हे मानवाचे उहद्दष्ट आहे, तर वास्तवतेवर अंमल चालहविाऱया हनयमाचंा शोध 
घेण्याचे त्याचे कायव हसद्धीला नेिे हे मानवाच्या वतवनाला मागवदशवन करिाऱया हनयंत्रि-इंहद्रयाचें उहद्दष्ट 
आहे. 
 
 मनुष्ट्य-स्वभावाच्या या हववरिाकडून आता आपि समाजाच्या स्वभावाच्या हववरिाकडे वळू या. 
प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीच्या पद्धतीच्या दुसऱया भागातंील स्स्थतीशास्त्र पढुीलप्रमािे माडंलेले आहे. धमव-
हसद्धातं, मालमते्तचा हसद्धातं, कुटंुबाचा हसद्धातं, भाषा-हसद्धातं, सामाहजक रचनेचा वा श्रम-हवभागिीचा 
हसद्धातं याच्या रूपरेषा ऑग्युस्त कोंतने एकापाठोपाठ माडंल्या आहि पुरोहहत वगाने पद्धतशीर वळि 
लावलेल्या समाजव्यवस्थेचे (प्रत्यक्षप्रमािवादी झालेल्या मानवसमाजाच्या कच्च्या आराखड्याचे) एक 
प्रकरि आहि पहरवतवनाच्या मयादा-म्हिजे ऐहतहाहसक गतीशास्त्राच्या क्षमतेचे स्स्थतीशास्त्रीय हववरि-याचें 



 
           

दुसरे प्रकरि अशा दोन प्रकरिानंी त्याने शवेट केला. या दोन प्रकरिातूंन समाजाच्या मलूभतू संरचनेचा 
एक हसद्धातं तयार होतो. 
 
 धमावर हलहहलेले प्रकरि म्हिजे प्रत्येक मानव समाजातंील धमाचे कायव दाखवनू देण्याचा एक 
प्रयत्न आहे. बहुसंख्येचे मत, हवहवध गटानंा मान्य होिारे मत, दोन व्यक्तींमध्ये घडून येिारे एकमत, एक 
ऐक्य-कारक तत्त्व याचंा प्रत्येक समाजामध्ये अपहरहायवपिे समावशे होतो. ते ऐक्यकारक तत्त्व म्हिजे धमव 
होय. मनुष्ट्य-स्वभावाचे वैहशष्ट्य असलेल्या तीन अंगाचंा खुद्द धमात समावशे झालेला असतो. एक बौहद्धक 
पैलू, वचनप्रामाण्य, एक भावनात्मक पैलू, पे्रम; आहि एक व्यावहाहरक पलूै, ज्याला कोंत पद्धती वा पथं 
म्हितो, अशा हतन्हींचा त्याच्यामध्ये समावशे होतो. मनुष्ट्य-स्वभावाच्या या अंगाचें धमव अनुकरि करतो 
कारि ऐक्य-हनर्थमतीसाठी, बुद्धी, भावना व इच्छा यानंा त्याचे आवाहन एकाच वळेी पोहोचले पाहहजे. 
 
 त्याच्या जीवन-वृत्तीच्या सुरुवातीला कोंतने ज्या सकंल्पनेचे प्रहतपादन केले होते त्यापेक्षा ही 
मूलतः हनराळी संकल्पना नाही. त्यावळेी बदु्धीबाबतच्या कल्पना मानवजातीच्या इहतहासाचे टप्पे ठरहवतात 
या मुद्याला तो हचकटून राहहला. परंतु त्याच्या आयुष्ट्यांतील या काळात तत्त्वज्ञान या साध्या संजीवक 
कल्पना या प्रत्येक समाज-व्यवस्थेचा मलूाधार अशा स्वरूपात त्याला अहजबात हदसत नव्हत्या आहि धमव 
हा भावना व कृती आहि त्याबरोबरच वचन-प्रामाण्य वा पथं हे सुद्धा आहे. 
 
 धमाच्या प्रकरिाकडून आपि मालमत्ता व भाषा याचं्यावर हलहहलेल्या प्रकरिाकंडे अनुक्रमाने 
जाऊ या. या दोन शलदाचें साहन्नध्य हवहचत्र वाटेल, परंतु ते कोंतच्या हवचाराशंी सुसंगत आहे. मालमत्ता 
आहि भाषा याचं्यामध्ये साम्य आहे. मालमते्तला कृहतशीलतेचे समाजावरील प्रके्षपि म्हिता येईल, तर 
भाषा ही बुद्धीचे प्रके्षपि आहे. परंतु, मालमत्ता आहि भाषा या दोन्हीलाहह समान असलेला हसद्धातं म्हिजे 
ज्याला सचंयाचा हसद्धातं म्हिता येईल तो होय. ससं्कृती अस्स्तत्वातं आहे कारि भौहतक आहि बौहद्धक 
हवजय हवजेत्याबरोबर नाहीसे होत नाहीत. उत्पाहदत वस्तू आहि ज्ञान याचं्या संक्रमिामुळे म्हिजेच फक्त 
परंपरेमुळे मानवाचे अस्स्तत्व हटकून राहते. एका हपढीपासून दुसऱया हपढीकडे संक्राहमत झालेल्या उत्पाहदत 
वस्तंूचा संचय म्हिजे मालमत्ता होय. बदु्धीची सहंचते ज्याच्यामध्ये राखून ठेवलेली आहेत असे भाषा ही, 
जिु काय, एक पात्र आहे. जेव्हा आपल्याला भाषेचा वारसा लाभतो, तेव्हा पूववजानंी हनमाि केलेल्या 
संस्कृतीचाहह वारसा आपल्याला हमळतो. 
 
 त्याच्या सवव राजकीय वा पक्षीय अथवच्छटामुंळे मालमत्ता या शलदाने आपली हदशाभलू होऊ देऊ 
नका. कोंतच्या दृष्टीने, मालमत्ता खाजगी की साववजहनक आहे याला अहजबात महत्त्व नाही. ज्याअथी 
मालमत्ता ही ससं्कृतीचे मूलभतू व हवहशष्ट कायव आहे, म्हिून, त्याच्या दृष्टीने, मानवाच्या भौहतक हनर्थमती 
त्याचं्या हनमात्यानंतरहह हटकून राहतात हे सत्य ती दाखवनू देते. ज्याचे आपि उत्पादन केले, ज्याची 
आपि हनर्थमती केली ते आपि आपल्या वशंजाचं्या हाती सोपहवतो. मालमत्ता आहि भाषा या हवषयावरील 
दोन प्रकरिे मानवी संस्कृतीच्या दोन महत्त्वाच्या साधनानंा वाहहलेली आहेत. हपढ्याचें सातत्य आहि 
पूववसूरींच्या हवचारानंा चालू हपढीनेहह आपलेच मानिे याचंी मानवी संस्कृतीला गरज असते. यातूंनच ते 
पहरहचत हवधान येते. “मानव समाजामध्ये जीवतं सभासदापेंक्षा मृत सभासदाचंी संख्या जास्त असते.” 
 
 या सूत्राकडे थोडेसे लक्ष द्यायला हव.े ज्या गोष्टी कोंतला मौहलकता हमळवनू देतात त्यातील एक 
अशी आहे कीं औद्यौहगक समाजाच्या कल्पनेपासून सुरुवात करून, हवज्ञानाहनष्ठ समाज हे गतकालीन 



 
           

समाजापेक्षा मूलतः हनराळे असतात अशी खात्री पटलेली असताना, (आधुहनक समाजशास्त्रज्ञापैकी 
बहुसंख्याकापेक्षा हनराळ्या तऱहेने) तो भतूकाळाचे अवमूल्यन आहि भहवष्ट्यकाळाचें उदात्तीकरिाऐवजी 
याचं्या भतूकाळाच्या एक प्रकारच्या पुनववसनाकडे येऊन पोचला. कोित्याही ज्ञात समाजापेक्षा जास्त 
पहरपूिव अशा भहवष्ट्याचे स्वप्न पाहिारा मनोराज्यवादी असूनही, तो युगायुगाच्या मानवी ऐक्याची उत्कट 
जािीव असलेला परंपरावादीच आहे. 
 
 मालमते्तचे प्रकरि आहि भाषेचे प्रकरि याच्यामध्ये कोंतने कुटंुबावरील प्रकरि घातले. ते 
सामाहजक रचना नकवा श्रमहवभागिी यावरील प्रकरिाला समातंर आहे. ही दोन प्रकरिे मनुष्ट्य-
स्वभावातंील मूलतत्त्वापैकी दोघाचं्यासारखी आहेत. कुटंुब हे मूलतः भावनात्मक मूलतत्त्व आहे, तर 
सामाहजक रचना वा श्रमहवभागिी मनुष्ट्य स्वभावातंील कृहतशील मुलतत्त्वासारखी आहे. 

 
 कोंतने कुटंुबाहवषयी एक हसद्धातं रचला आहि त्यात कुटंुबाच्या पािात्त्य प्रकाराला आपला आदशव 
मानले आहि तो प्रकार नमुनेदारसुद्धा आहे, असेही तो सुचहवतो. स्वाभाहवकपिे याबद्दल त्याच्यावर टीका 
झालेली आहे. ज्या कुटंुब-पद्धतीची-उदारिाथव अनेक पत्नीत्वाने-युगायुगातूंन आपले अस्स्तत्व हटकवनू 
धरले आहे, त्यानंा हवकृत म्हिून त्याने त्याज्य ठरहवले. कोंत पद्धतशीरपिे लहरी होता आहि कुटंुबाहवषयी 
हलहहताना, एखाद्या हवहशष्ट समाजाच्या काही लक्षिाना साववहत्रक स्वरूपाची लक्षिे मानण्याचा घोटाळा 
त्याने केला यातं संशय नाही. परंतु या टीकेनें या मुद्याचा पूिवपिे फडशा पडतो, असे मला वाटत नाही. 
कोंतने हें दाखवनू देण्याचा खूप प्रयत्न केला की कुटंुबामध्ये अस्स्तत्त्वात असलेले हवहवध सबंंध हे मानव 
प्राण्यामध्ये असू शकतात त्या हवहवध परस्परसबंंधासारखेच असतात आहि कुटंुबामध्ये मानवी भावनानंा 
हशक्षि हमळते आहि वळि लागते. 
 
 कौटंुहबक परस्परसंबधंाची ही योजना अशी आहे. भावातंील बरोबरीचे नाते, मुले व पालक 
याचं्यातील पूज्यबदु्धीचे नाते; नवरा आहि बायको याचं्यातील अहधकार-आज्ञाधारकपिा याचें जहटल नाते 
क म्तच्या मते, नवऱयाला अहधकार असतो हे उघड आहे, परंतु तो काही प्रमािातं कहनष्ठ असलेला 
अहधकार आहे कारि तो परुुषाचा, कृतीशीलतेचा बदु्धीचा अहधकार आहे आहि जी मूलतः संवदेनक्षमता 
आहे त्या स्त्रीवरील तो अहधकार आहे; एका अथाने सामर्थ्याचा आधार असलेले हे प्रभतु्व दुसऱया 
दृहष्टकोिातूंन कहनष्ठता दशवहवते कारि कुटंुबामध्ये अध्यास्त्मक शक्ती म्हिजे सवात उदात्त शक्ती स्त्रीकडे 
असते. 
 
 ऑग्युस्त कोंतला प्राण्याचं्या समतेची जािीव होती असे तुम्हाला म्हिता येईल, परंतु काये व 
स्वभाव याचं्यातील मूलगामी हवहभन्नतेवर ती समता आधारलेली होती. जेव्हा तो असे म्हिाला की स्त्री 
बौहद्धकदृष्ट्या पुरुषापेक्षा कहनष्ठ असते, तेव्हा या कहनष्ठतेला तो स्त्रीच्या श्रेष्ठत्वाच्या स्वरूपातं बघायला 
तयार होता, कारि, त्याच न्यायाने स्त्री ही अध्यास्त्मक शक्ती, पे्रमाची शक्ती होती आहि ‘पद्धती’ च्या 
लेखकाला, कोंतला, ती शक्ती बदु्धीच्या हनरथवक श्रेष्ठतेपेक्षा फार जास्त महत्त्वाची वाटत होती. त्याच वळेी, 
कुटंुबामध्ये ज्यानंा ऐहतहाहसक सातत्याचा अनुभव आहे. ते संस्कृतीची सद्यस्स्थती काय आहे ते हशकतात, 
जे एका हपढीपासून दुसरीकडे होिाऱया संस्कृतीच्या संक्रमिाचे हनयतं्रि करतात, ते पुरुषच असतात. 
 
 श्रमहवभागिीच्या बाबतीत, हक्रयातंील फरक दाखहविे आहि मानवातील परस्पर सहकायव ही 
कोंतची मुलभतू कल्पना होती. त्याने वापरलेले हनहित शलद कामाची हवभागिी आहि प्रयत्नाचंी युती. परंतु 



 
           

समाजाच्या प्रत्यक्ष संघटनेमध्ये बळाला हमळिाऱया प्राधान्याला हदलेली मान्यता ही कोंतची सवात सखोल 
कल्पना आहि बहुधा ज्या बाबतीतील त्याच्या मौहलक कल्पनापंकैी एक कल्पना होती हक्रयाशीलतेला 
संघहटत करण्याचा मागव म्हिजे समाज अशी कल्पना केल्यास त्या समाजामध्ये बळाचे वचवस्व असते आहि 
तशा वचवस्वाहशवाय त्या समाजाचे काम भागू शकत नाही. 
 
 ॲहरस्ट टल व ह लज या फक्त दोन तत्त्वज्ञाबंद्दलच ऑग्युस्त कोंतला आदर वाटत होता. कोंतच्या 
मते, ॲहरस्ट टल व स्वतः कोंत या दोघाचं्या मधल्या काळात होऊन गेलेला व नामोल्लखे करण्याच्या 
योग्यतेचा (वा जवळजवळ योग्यतेचा) असा एकमेव राजनीतीज्ञ म्हिजे ह लज होता का? कारि, प्रत्येक 
समाजाच्या शासनामध्ये बळाचा वापर होतो आहि झाला पाहहजे हे ह लजच्या लक्षांत स्पष्टपिे आले होते. 
(झाला पाहहजे या शलदप्रयोगातूंन तो अपहरहायव व इष्ट आहे असे दोन्ही अथव हनघतात) समाजामध्ये बळाचा 
वापर याचा अथव काय होतो? तो संख्या वा सपंत्ती असा होतो. यावरून मनोराज्ये, भ्रम, आदशववाद याचंा 
नव्हे, तर संख्याबळाचा व संपत्तीचा समाजावर प्रभाव पडतो आहि पडेल (नकवा याचं्या युतीचा पडेल-या 
दोन्हीमध्ये मूलभतू स्वरूपाचा गुिात्मक स्वरूप नाही.) बळाचा प्रभाव पडावा हे स्वाभाहवक आहे. जोवर 
जीवन जसे आहे तसे आपि त्याच्याकडे बघतो आहोत, मानवसमाज जसा आहे तसा आपल्याला हदसतो 
तोवर यापरते हनराळे काय असू शकते? 

 
 परंतु, जसा मनुष्ट्य-स्वभावामध्ये अपहरहायव असलेल्या भावनाप्रधानतेला एका पूरक भागाची जोड 
असलीच पाहहजे, त्याप्रमािे मनुष्ट्य-स्वभावाशी सुसंगत असलेल्या समाजामध्ये बळाच्या वचवस्वाला पूरक 
असलेल्या एका भागाचा समावशे झालाच पाहहजे तर मग, जो बळाचे वचवस्व मान्य करतो, त्या 
समाजव्यवस्थेच्या वास्तववादी हसद्धातंाला प्रहतरूप असिारा अध्यास्त्मक सामर्थ्याचा हा कोंतचा हसद्धातं 
आहे. अध्यास्त्मक शक्ती ही मानव-समाजातंील नेहेमीची गरज आहे कारि एक ऐहहक व्यवस्था या 
स्वरूपाच्या समाजामध्ये बळाचे नेहमीच वचवस्व राहील. 
 
 ही अध्यास्त्मक शक्ती हिहवध स्वरूपाची असते. बुद्धीची आहि भावनांची वा भावाचंी त्याच्या जीवन-
वृत्तीच्या सुरूवातीला, मूलतः बुद्धीची शक्ती अशा स्वरूपात कोंतने अध्यास्त्मक शक्तीचे हववरि केले. त्याच्या 
जीवन-वृत्तीच्या शवेटी अध्यास्त्मक शक्ती ही मूलतः भावनाचंी वा पे्रमाची शक्ती झाली. परंतु अध्यास्त्मक 
शक्तीने धारि केलेले नेमके स्वरूप काहीही असो, आहि जरी प्रत्यक्षप्रमािवादी अवस्थेपयंत, 
मानवहेतहासाच्या परमोच्च नबदूला पोचेपयंत, या फरकाचे पूिव आकलन होत नसले तरी ऐहहक आहि 
अध्यास्त्मक शक्तीतील फरक हा सववकालीन, सववयुगीन आहे. 
 
 अध्यास्त्मक शक्तीला काम पुष्ट्कळ असते. मानवाच्या आंतहरक जीवनाचे ती हनयमन करते. 
इतरासह जगप्याला आहि कृती करण्याला हतने मानवानंा एकत्र आिलेच पाहहजे. आज्ञा-पालनाच्या 
गरजही मानवानंा खात्री पटहवण्यासाठी हतने ऐहहक सते्तला पाहवत्र्याचे अहधष्ठान हमळवनू हदले पाहहजे, 
कारि आज्ञा देिारे मानव आहि त्याचं्या आज्ञाचें पालन करिारे इतरेजन जर नसले तर सामाहजक जीवन 
अशक्य होईल (एकंदरीने पाहता, हनदान तत्त्वज्ञाचं्या दृष्टीने तरी, कोि आज्ञा देतो आहि कोि आज्ञापालन 
करतो हे जाििे फारसे महत्त्वाचे नाही कारि, सरतेशवेटी, जे आज्ञा देतात ते नेहेमीच या जगातील 
सामर्थ्यवशाली व्यहक्त असतात आहि राहतील.) परंतु अध्यास्त्मक शक्तीने, हनयमन करिे, एकत्र आििे, 
आहि पाहवत्र्याचे अहधष्ठान हमळवनू देिे, एवढेच केले पाहहजे असे नाही तर हतने ऐहहक सते्तला, जास्त 
सुसह्य आहि हतचे स्वरूप मयाहदत केले पाहहजे. हतला हे करता येण्यासाठी, सामाहजक हवभेदन अगोदरच 



 
           

प्रगत अवस्थेला पोचले असले पाहहजे. जेव्हा अध्यास्त्मक शहक्त ऐहहक सते्तला पाहवत्र्याचे अहधष्ठान हमळवनू 
देते-म्हिजे जेव्हा धमवगुरू अशी घोषिा करतात की राजे हे देवाचे पे्रहषत आहेत नकवा ते देवाच्या नावाने 
राज्य करतात-तेव्हा अध्यास्त्मक शक्ती ऐहहक सते्तच्या अहधकारातं भर घालते. अध्यात्माने सामर्थ्यवशाली 
व्यक्तींना हदलेली ही मजुंरी मानवहेतहासाच्या वाटचालीमध्ये अपहरहायव झाली असावी. साहहजकच, 
समाजव्यवस्थेचे खरे हसद्धातं तर जाऊ द्याच, पि हनसगव-सृष्टीचे खरे हसद्धातं मनात शोधून 
काढण्यापूवीसुद्धा, एक समाज-व्यवस्था आहि तीही सववमान्य समाज-व्यवस्था अस्स्तत्वात असलीच 
पाहहजे. परंतु, शवेटच्या टप्प्यामध्ये, अध्यास्त्मक शहक्त ऐहहक सते्तला अंशतः पाहवत्र्याचे अहधष्ठान हमळवनू 
देईल; शास्त्रज्ञ उद्योग-व्यवस्थेचे समथवन करतील आहि असे करताना, व्यवस्थापकाचं्या नकवा 
पतपेढीवाल्याचं्या वचवस्व गाजहविाऱया सते्तमध्ये एक प्रकारच्या नैहतक अहधकाराची ते भर घालतील. परंतु 
त्याचे मूलभतू कायव पाहवत्र्याचे अहधष्ठान हमळवनू देिे एवढेच नसले तरी हनयमन करिे व मयादा घालून 
देिे हे असेल, म्हिजेच सामर्थ्यवशाली व्यक्तींना याची आठवि करून देिे की ते फक्त एक सामाहजक कायव 
करीत आहेत आहि त्यानंतर, त्याचं्या नैहतक नकवा अध्यास्त्मक श्रेष्ठता सूहचत होत नाही. 

 
 दुसऱया शलदात सागंायचे तर, ऐहहक आहि अध्यास्त्मक सते्ततील फरकाच्या स्स्थतीशास्त्रीय 
हवश्लेषिातून आपल्याला हा शोध लागतो की अध्यास्त्मक शक्तीला हतची सवव काये पार पाडता यावीत आहि 
ऐहहक व अध्यास्त्मक याचं्यातील खऱया फरकाची शवेटी ओळख पटावी आहि तो वापरता यावा यासाठी 
इहतहास आवश्यक आहे. 
 
 याप्रमािे बुहद्ध, कृहत आहि भावना याचं्या हत्रहवध दृहष्टकोनातून गहतशास्त्राचा अथव स्पष्ट करून 
स्स्थहतशास्त्राचें हे हवश्लेषि आपिाला पूिव करता येईल. जडपूजनवादापासून ते प्रत्यक्षाथववादापयंत जािे 
म्हिजेच आत्महनष्ठेचा आहि जाहिवचे्या प्रके्षपिाशी तुलना करता येईल अशा वास्तवतेच्या बाह्य 
जगतावरील प्रके्षपिाचा आधार असलेल्या संश्लेषिापासून ते थेट दृश्य जगतातील घटनाचें कारि दाखवनू 
देण्याचा दावा न करता त्याचे हनयमन करिाऱया हसद्धातंाचा शोध घेिे व तो पुराव्याने शाबीत करिे हा 
बुद्धीच्या इहतहासाचा क्रम आहे. कृहतशीलता हशलेदारी अवस्थेपासून ते औद्योहगक अवस्थेपयंत जाते-
म्हिजेच माक्सवच्या भाषेत, मानवाच्या आपसातील लढ्यापासून ते मानवाच्या हनसगाशी होिाऱया 
लढ्यापयंत तो जाते. (तरीपि या वाक्यातील हवचाराला मयादा ही आहे की, नैसर्थगक शक्तीवरील 
मानवाच्या प्रभतु्वाच्या पहरिामाबद्दल कोंतने अहतरंहजत आशा बाळगल्या नव्हत्या.) शवेटी भावनाचं्या 
बाबतीत, सागंायचे तर परोपकारी प्रवृत्तींच्या क्रमाक्रमाने होिाऱया समाधानातून इहतहास तयार होतो व 
त्यासाठी मानवाला आपली स्वाभाहवक व प्राथहमक अहंकारी वृत्ती सोडावी लागत नाही. 
 
 म्हिून सामाहजक कायाची उत्तरोत्तर वाढिारी हवहभन्नता आहि हवहवध समाजामध्ये उत्तरोत्तर घडून 
येिारे ऐक्य या दोन्हीकडे एकाचवळेी इहतहास घेऊन जातो. शवेटच्या टप्प्यामध्ये ऐहहक आहि अध्यास्त्मक 
यातील फरक आजपयंत कधी झाला नाही इतका स्पष्ट होईल आहि हा फरक त्याच वळेी एका जास्त 
सखोल मतैक्याची, एक दृढतर ऐक्याची अट होईल. मानव ऐहहक सामाहजक श्रेिी मान्य करतील कारि 
त्यानंा त्याचं्यातील योगायोगाच्या अंशाची ओळख पटेल आहि जी ऐहहक श्रेिीला पाहवत्र्याचे अहधष्ठान 
हमळवनू देते आहि हतला मयाहदतही करते त्या अध्यात्म-व्यवस्थेसाठी ते आपला उत्कट आदरभाव राखून 
ठेवतील. 
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 मागील दोन हवभागामध्ये कोंतच्या सवव हलखािातील मध्यवती कल्पनेच्या तीन पाठाचंी चचा 
केलेली आहे. ती कल्पना म्हिजे मानववशंाचे ऐक्य ही होय. प्रथम, साववहत्रक स्वरूप पाव ू शकिाऱया 
सामाहजक संघटनेचा नमुना अशा स्वरूपात आपि औद्योहगक समाजाच्या वैहशष्ट्यपूिव लक्षिावर भर हदला 
नंतर प्रत्यक्षप्रमािवादी तत्त्वज्ञानाचा अभ्यासक्रम या गं्रथामध्ये मानवजातीचा इहतहास हा फक्त एका 
लोकाचंा इहतहास मानावा व त्याला तसे मानलेच पाहहजे. ज्याअथी, मानवजातीचा इहतहास एकाच 
लोकाचंा इहतहास आहे त्याअथी असा हनष्ट्कषव हनघतो की या हवहवध जातींच्या ऐक्याला मनुष्ट्य-स्वभावाच्या 
सातत्याचा आधार आहे आहि जी संस्थाचंी हवहवधता इहतहास आपल्यापुढे उभी करतो हतच्यातूनहह ओळखू 
येिाऱया एका मलूभतू व्यवस्थेतून हे ऐक्य व्यक्त होते. 
 
 त्याच वळेी, मानवी ऐक्याच्या समाजशास्त्रज्ञाजवळ त्याच्या समाजशास्त्राला आधार देिारी एक 
तत्त्वज्ञानात्मक मनोवृत्ती असलीच पाहहजे. कोंतच्या हवचाराचंा हा संहक्षप्त आढावा पूिव करण्यासाठी कोंत या 
तत्त्वज्ञानाचे हचत्र पूिवपिे उभे करिे उपयुक्त ठरेल. 
 
 ऑग्युस्त कोंत हा तत्त्वज्ञातील एक समाजशास्त्रज्ञ आहि समाजशास्त्राजं्ञातील एक तत्त्वज्ञ आहे. 
समाजशास्त्र आहि तत्त्वज्ञान याचं्यातील अतूट नात्याचा उगम कोंतच्या पहहल्या तत्त्वात होतो. मानव, 
त्याचा स्वभाव, त्याची हनयती आहि व्यक्ती व समुदाय यातील नाते याची एक हवहशष्ट संकल्पना जे सुचहवते 
त्या मानवी ऐक्याचा पुनरुच्चार हेच कोंतचे पहहले तत्त्व होय. सवव जरी नाही तरी कोंतच्या तत्त्वज्ञानातील 
कल्पनापैकी पुष्ट्कळशा कल्पनाचें स्वरूप दाखवनू देण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी जसा त्याच्या हवचाराचंा 
साराशं लक्षात घ्यावा लागतो तसेच त्याचं्या हलखािात आढळिाऱया तीन उहद्दष्टाचंी ओळख करून घ्यावी 
लागते. ती उहद्दष्टे अशी आहेत : समाजसुधारकाचें ध्येय, हवज्ञानाच्या पद्धती आहि हनष्ट्कषव याचें संश्लेषि 
करिाऱया तत्त्वज्ञाचे ध्येय आहि शवेटी एका नव्या धमाचा, ज्यामध्ये एक उदात्त सत् नात्याने मानव हा पे्रम 
आहि पूजा याचंा हवषय होतो त्या मानवतेच्या धमाचा जो स्वतःला श्रेष्ठ धमाहधकारी म्हिून स्वतःच हनयुक्त 
करून घेतो त्या मािसाचे ध्येय. 

 
 एक वा अनेक प्रकारे, बहुतेक समाजशास्त्राचंा कृतीशी संबधं आलेला आहे. एकोहिसाव्या 
शतकातील सवव प्रमुख समाजशास्त्रीय हसद्धातं हवचाराकडून कृतीकडे नकवा शास्त्राकडून राजनीहत आहि 
नीहतशास्त्र याकडे संक्रमि सुचहवतात. या संक्रमिातूंन असे प्रश्न उपस्स्थत होतात. समाजशास्त्रज्ञ 
हसद्धातंाकडून व्यवहाराकडे संक्रमि कसे करतो? समाजशास्त्रातून कोित्या प्रकारचा व्यावहाहरक उपदेश 
हनघू शकतो? सामाहजक प्रश्नाला त्याच्या एकहत्रत स्वरूपात लागू पडिारा एक व्यापक उपाय आहे की 
पुष्ट्कळशा हववहक्षत प्रश्नानंा फक्त अंशात्मक उत्तरेच उपललध आहेत? शवेटी, एकदा उपाय जर सापडला, 
तर तो उपाय आपल्याला प्रत्यक्षात उतरहवता येईल अशी कल्पना समाजशास्त्रज्ञ कशी करतो? 
 
 मोंतेस्क्यनेू सामाहजक आहि ऐहतहाहसक संस्थाचंी हवहवधता समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. 
अभ्यास-हवषयाचे आकलन करून देिाऱया शास्त्रापासून मागवदशवन वा उपदेश याचंी पे्ररिा देिाऱया 
राजनीतीच्या के्षत्रात हशरण्याबद्दल तो फार सावध होता. हनःसंशयपिे हवहधकत्यांना हदलेल्या प्रसगंोपात्र 
सूचना आढळतात, परंतु, सामाहजक संघटनेच्या हवहवध पलूैसंबधंीच्या मोंतेस्क्यूच्या आवडी-हनवडी वादाचा 
हवषय झालेल्या होत्या आहि अद्यापही आहेत आहि जरी मोंतेस्क्यूने उपदेश केला तरी काय कराव ेयाचा 



 
           

उपदेश करण्यापेक्षा काही चाली त्याज्य ठरवाव्या असे सागंिारा सल्लागार तो होता; समाजशास्त्रापासून 
मोंतेस्क्यनेू घेतलेले धडे हे भावात्मक नव्हते; तर जास्त करून अभावात्मक स्वरूपाचे होते. उदाहरिाथव तो 
असे सुचवले की गुलामहगरी मनुष्ट्य-स्वभावाहवरुद्ध आहे आहि मानवातंील एक प्रकारची समता ही 
मानवतेच्या खऱया सत्त्वाचा एक भाग आहे परंतु एखाद्या कालखंडातील एका हवहशष्ट समाजाचा त्याने 
हवचार सपंवला की त्याच्या हलखािातून हनष्ट्पन्न होिारा जास्तीत-जास्त चागंला उपदेश असा असेल : या 
लोकाचें परीक्षि करा, ज्या पहरस्स्थतीत हे लोक राहतात हतचे हनरीक्षि करा, त्याचा इहतहास लक्षात घ्या, 
त्याचं्या शीलाकडे दुलवक्ष करू नका आहि सामान्य संवदेनाशक्तीचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न करा. हा एक 
उत्तम कायवक्रम आहे; परंतु फारसा रेखीव नाही; याहशवाय हा सैलपिा हे मोंतेस्क्यचेू वैहशष्ट्य आहे आहि 
ज्याचा एकोहिसाव्या शतकामध्ये “आपल्या ससं्कृतीतील पेचप्रसंग” नकवा “सामाहजक प्रश्न” असा उल्लखे 
होत असे त्याला लागू पडिाऱया व्यापक उपायाचें स्वप्न त्याने पाहहले नव्हते. 

 
 दुसऱया शलदात सागंावयाचे तर, शास्त्रापासून कृतीकडे जाण्याची कल्पना अत्यंत सावधपिे व 
मयाहदत स्वरूपात मोंतेस्क्यनेू केली. त्याने अंशात्मक उपाय सुचहवले आहि एकही व्यापक उपाय सुचहवला 
नाही. न्याय्य व्यवस्थेच्या त्याच्या कल्पनेच्या साच्यात हवद्यमान समाजानंी बसाव े यासाठी त्याने नहसेच्या 
वापराचा पुरस्कार केला नाही. ज्या उपाययोजनेमुळे ऱाजा दूरदशी व शहािा होईल व राजाच्या 
सल्लागारानंी कायद्याचे रहस्य हे पुस्तक वाचलेले असेल अशा दैव-चमत्कारासारखा कोिताही इलाज 
त्याचं्याजवळ नव्हता. मोंतेस्क्यू नेमस्त होता. 
 
 एक समाजसुधारक या नात्याने हवनयशीलता हा ऑग्युस्त कोंतचा डोळ्यांत भरिारा गुि खहचतच 
नव्हता. समाजाच्या प्रश्नाला मोंतेस्क्यूपेक्षा हनराळ्या पद्धतीचा उपाय त्याच्याजवळ होता. ज्याअथी, 
मानवहेतहास एक आहे आहि त्याच्या हवहवध रूपानंा एका मूलभतू व्यवस्थेचा आधार आहे, त्यामुळे 
मानवाचं्या हनयतीचे साफल्य आहि समाजव्यवस्थेची पहरपूिव प्रचीती हे काय असले पाहहजेत याची ते 
अगोदरच कल्पना करू शकला. या संकल्पनेमध्ये शास्त्र आहि नीहतशास्त्र याचं्याखातर कोंतने अथवशास्त्र 
आहि राजनीहत याचं्याकडे दुलवक्ष केले. श्रमाची शास्त्रीय संघटना आवश्यक आहे. वैज्ञाहनक आहि धमव-
संस्थापक या दोघानंा वाटिारा दोन प्रकारचा हतरस्कार त्याला बहुतेक सुधारिेच्या कल्पनाबंद्दल वाटला. 
त्याची खात्री पटली होती की, जशी त्याचंी योग्यता तशी शासनव्यवस्था समाजानंा हमळते आहि समाजाचं्या 
सामाहजक संघटनेच्या स्स्थतीला त्या शासनव्यवस्था अनुरूप असतात. शासन-प्रकार आहि घटना बदलून 
समाजाच्या मुळाशी असलेल्या त्रासाचा शवेट मानव करू शकतो यावर त्याचंा हवश्वास नव्हता. तो 
समाजसुधारक होता; युद्ध हनरथवक आहि वसाहती नजकिे अथवशून्य आहे याची आपल्या समकालीनानंा 
खात्री पटहवण्यासाठी, सरंजामदारी आहि पारमार्थथक मनोवृत्तीचे अवशषे त्याला नाहीसे करायचेच होते. 
परंतु ही सत्ये त्याला इतकी स्वयंहसद्ध वाटत होती की, ती सप्रमाि हसद्ध करण्यावर त्याने लक्ष कें द्रीत 
केलेच नाही. समाजाच्या आहि राज्यसते्तच्या एका न्यायपूिव संघटनेकडे आपोआप घेऊन जािाऱया एका 
हवचार-पद्धतीचा प्रसार करिे हे त्याचे पहहले कायव होते. सवव मानवानंा प्रत्यक्षाथववादी करिे, ऐहहक 
व्यवस्थेच्या प्रश्नाला प्रत्यक्षप्रमािवादी पद्धती हे तकव शुद्ध उत्तर आहे हे त्याच्या लक्षात आिून देिे, 
आध्यास्त्मक नकवा नैहतक व्यवस्थेबाबत हनःस्वाथीपिा आहि पे्रम याचंा मानवावंर संस्कार करिे-हे त्याचें 
उहद्दष्ट आहे. 

 
 ही जी मूलभतू व्यवस्था साध्य करण्याचा ऑग्युस्त कोंतने प्रयत्न केला ती, त्याच्या 
तत्त्वज्ञानानुसार, आपोआप साध्य झालीच पाहहजे हा एक हवरोधाभास आहे. जर प्रत्यक्षाथववादी 



 
           

स्स्थहतशास्त्राचा हसद्धातं म्हिजे एक अपहरवतवनीय व्यवस्था असा अथव होतो, तर प्रत्यक्षाथववादी गहतशास्त्राचे 
हसद्धातं आपल्याला असे आश्वासन देतात की मूलभतू व्यवस्था ही स्वतःच हसद्ध होईल. माक्सवच्या 
हवचारामध्ये जी हनराळ्या स्वरूपात घडून आली ती हीच हवसंगती आहे; पि कोंतचा उपाय अगदी हनराळा 
होता. 
 
 मोंतेस्क्यूप्रमािे-नकबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त प्रमािातं-ऑग्युस्त कोंत नहसेच्या हवरुद्ध होता. 
आधुहनक समाजातील पेचप्रसंगावर क्रातंी या यादवी युद्ध हा उपाय आहे नकवा या साधनाचंा वापर करून 
समाज आपली पूवव-हनयोहजत उहद्दष्टे साध्य करू शकतील असा त्याला हवश्वास वाटत नव्हता. आजच्या 
दुभगंलेल्या समाजापासून उद्याच्या एकजीव समाजाकडे होिाऱया संक्रमिाला वळे लागेल हे त्याला मान्य 
होते. परंतु त्याच वळेी, ज्याला तो दैवाधीनतेचे बदलता येण्याजोगे स्वरूप म्हित होता, त्याच्या 
साहाय्याने, त्याने कृहतशीलता व सहदच्छा-पे्रहरत मानवी प्रयत्न याचेंहह समथवन केले. इहतहास हनयमबद्ध 
आहे व ज्या व्यवस्थेकडे मानव समाज उस्फूतवपिे उत्क्रातं होतो आहे हतच्याबद्दल ऑग्युस्त कोंतमुळे आपि 
अनहभज्ञ राहहलो नाही. परंतु या उत्क्रातंीला वळे लागेल व हतच्यासाठी थोड्याफार रक्तपाताची नकमत 
पडेल. अपहरहायव असलेल्या त्या उत्क्रातंीला लागिारा कालावधी त्या उत्क्रांतीचे हवहवध प्रकार यातूंन 
मानवाच्या स्वातंत्र्याचा वाटा व्यक्त होतो. कोंतच्या मते, सत्-श्रेिीमध्ये आपि सवात सोप्यापासून ते सवात 
जहटल सत् कडे जसजसे प्रगत होतो, तसतशा स्वातंत्र्याच्या सीमा नकवा, त्याचा रानटी शलदप्रयोग 
वापरायचा तर दैवाधीनतेमध्ये बदल करता येण्याच्या सीमा जास्त जास्त हवस्तृत होऊ लागतात. आता 
सवात जास्त जहटल जे आहे ते म्हिजे समाज नकवा त्याहून जास्त म्हिजे शास्त्राच्या त्याच्या शवेटल्या 
वगीकरिातील सातव े शास्त्र म्हिजे नीहतशास्त्र याचे उहद्दष्ट, वैयहक्तक सामाहजक सत् हे होय. म्हिनू 
मानवहेतहासामध्येच, हनयम मानवानंा जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य देतात. 
 
 म्हिून, कोंतच्या मते, समाजशास्त्रज्ञ-समाजसुधारक व्यक्ती हवहशष्ट सुधारिाच घडवनू आििारी 
नसते. नकवा तो, माक्सवप्रमािे नहसेचा वधे घेिारा भहवष्ट्यवते्ता नसतो. कोंत नव्या मनूचा प्रशातं अग्रदूत 
होता. जो आपल्या मनानंा वळि लावतो. आपल्या आत्म्यानंा एकत्र आितो तो समाजशास्त्रज्ञ एक प्रकारचा 
शातंता-हप्रय भहवष्ट्यवते्ता आहे आहि दुसऱयापेक्षा तो स्वतः समाजशास्त्रीय (नकवा समाजहनरीक्षिशास्त्रीय) 
धमाचा श्रेष्ठ धमाहधकारी असतो. 
 
 तरुिपिापासून कोंतच्या मनातं दोन प्रभावशाली कल्पना होत्या, समाज-सुधारिा ही एक आहि 
सवव शास्त्रीय ज्ञानाचें सशं्लेषि करिे ही दुसरी होती. आता या दोन कल्पनातंील आंतहरक सबंंध पूिवपिे 
स्पष्ट झाला असावा. जो पारमार्थथक आहि सरंजामदारी हवचार-पद्धतीचे उल्लंघन करेल आहि 
प्रत्यक्षप्रमािवादी मनोवृत्तीचा प्रचार करेल फक्त तीच एक सामाहजक सुधारिा कृतीत उतरहवण्याजोगी 
आहे. परंतु सामुदाहयक, हवचाराचंी ही सुधारिा म्हिजे शास्त्रशुद्ध मागाने झालेल्या प्रगतीचाच पहरिाम असू 
शकतो आहि नवीन शास्त्र स्थापन करण्याचा सवोत्तम मागव म्हिजे इहतहासामध्ये व हवद्यमान शास्त्रामध्ये 
प्रत्यक्ष प्रमािवादी प्रवृत्तीच्या प्रगतीचा शोध घेिे हा होय. 
 
 कोंतचे शास्त्राचे संश्लेषि हे शास्त्राच्या एका संकल्पनेमुळे शक्य आहे. एका परीने, त्या संकल्पनेचा 
एक समाजसुधारक आहि समाजशास्त्रज्ञ या त्याच्या ध्येयाशी हनकटचा संबंध आहे. पहहल्या कालखंडातील 
प्रत्यक्षाथववादीपासून ते शवेटच्या कालखंडातील प्रत्यक्षाथववादा पयंतचे ‘अभ्यासक्रमा’ पासून ते ‘पद्धती’ 
पयंतच्या संक्रमिाचे ती मते आपल्याला स्पष्टीकरि देतात. ज्या पुष्ट्कळशा प्रत्यक्षप्रमािवाद्यानंी कोंतच्या 



 
           

जीवनवृत्तीच्या प्रथम भागात त्याचा मागव अनुसरला होता त्यानंा त्याच्या आयुष्ट्याच्या शवेटच्या काळात 
कोंतने स्वतःचेच खंडि केले असे का ंवाटले हेहह समजून घेण्यातं तीच मते साहाय्य करतात. 
 
 कोंतने जशी त्याची कल्पना केली आहे त्यानुसार हवज्ञान एक साहस नाही. ते अनंत व असीम शोध 
नाही. ते श्रदे्धय वचनाचें उगमस्थान आहे. कोंतला पारमार्थथक प्रवृत्तीचे शवेटचे अवशषे नाहीसे करायचे 
होते. परंतु, एका अथाने काही पारमार्थथक अंतःप्रवृत्ती घेऊनच तो जन्माला आला होता. पनु्हा ज्याच्याबद्दल 
कधीहह शकंा घ्यावी लागिार नाही. अशा हचरंतन सत्याच्या शोधात तो होता. शकंा घेण्यासाठी नव्हे तर 
श्रद्धा ठेवण्यासाठी मानव घडहवलेला आहे असा त्याचा दृढहवश्वास होता. शासे्त्र आपल्याला समाजशास्त्राकडे 
नेतात, त्याचे प्रमुख कारि असे आहे की, प्राचीन काळाच्या श्रदे्धयवचनासारख्या हचरंतन सत्याचंा एक 
संग्रह ते शास्त्र आपल्याला हमळवनू येते. 
 
 दुसऱया पक्षी, ज्यानंा तो कायदे म्हिनू संबोधत होता म्हिजे त्याच्या हवचार-पद्धतीप्रमािे, जे 
एकतर दृश्यजगतातील घटनामधील अपहरहायव परस्परसंबंध होते वा जी एक प्रकारच्या सत् चे वैहशष्ट्य 
असलेली प्रभावी आहि हनत्य तर्थ्ये होती ते कायदे म्हिजे वैज्ञाहनक सत्याचें सार आहेत असा कोंतला 
हवश्वास वाटत होता. 
 
 कोंतचे हवज्ञान हे अंहतम स्पष्टीकरिाचा शोध नाही; आपि कारिाचंा शोध घेत आहोत असा दावा ते 
करीत नाही. जगातील प्रचहलत स्स्थतीचे ते हनरीक्षि करते आहि ते असे फक्त हनहेतुक कुतुहलाने करीत 
नाही तर हनसगाने हदलेल्या साधनापासून फायदा हमळवावा आहि आपल्या मनातंही व्यवस्था स्थापन 
करावी यासाठी करते. म्हिनू जशी ऑग्युस्त कोंतने त्याची कल्पना केली होती हतच्याप्रमािे हवज्ञान दोन 
अथाने व्यवहारोपयोगी आहे. ते व्यवहारोपयोगी आहे कारि अपहरहायव पहरिामाच्या स्वरूपातं हनघिाऱया 
औद्योहगक उपायाचें ते एक उगम-स्थान आहे; ते व्यवहारोपयोगी आहे कारि आपल्या बुद्धीच्या नकवा 
जािीवचे्या बाबतींत त्याला एक शकै्षहिक मूल्य आहे. जी आपि शोधून काढतो आहि जी आपल्या बुद्धीने 
प्रस्थाहपत केलेल्या व्यवस्थेचे उगम स्थान व आहद-कारि आहे अशी एक बाह्य व्यवस्था अस्स्तत्वात नसती, 
तर आपल्या जािीवतेच अदंाधंुदी माजली असती, कोंतचा शलदप्रयोग वापरायचा झाला तर, आपल्या 
आत्महनष्ठ कल्पना हवस्कहळतपिे एकमेकातं हमसळल्या असत्या आहि त्यातूंन कोित्याही अथाचा बोध 
झाला नसता. 
 
 स्फुटहनकमुळे सूयवमालेच्या पलीकडे असलेल्या अवकाशाचा शोध घेण्याच्या आगाऊपिामुळे 
प्रत्यक्षाथववादाच्या प्रवतवकाच्या अंगाचा संताप होईल यातं मला शकंा वाटत नाही. तो असल्या योजनेला 
हनरथवक समजेल; जेथे आपि आहोत तेथे काय कराव े हे जेव्हा आपल्याला कळत नाही तेव्हा इतके दूर 
कशाला जाव?े स्स्थतीचे स्वरूप दाखवनू देण्याच्या नकवा कृतीला साहाय्य करण्याचा गुि ज्यामध्ये नाही ते 
हवज्ञान, त्याच्या दृष्टीने, हनरूपयोगी आहि म्हिनू अहनष्ट होते. 
 
 हवज्ञानाची ही संकल्पना हवज्ञानाच्या आंतहरक उहद्दष्टाची पराकाष्ठा आहि फलदू्रपता या 
स्वरूपातंील समाजशास्त्र व नीतीशास्त्र याचं्याकडे आपल्याला तकव शुद्ध रीतीने घेऊन येते. जर हवज्ञान हे 
सत्याचा शोध, स्पष्टीकरिाचा हनरंतर शोध, आपल्या हातून हनसटिाऱया अथाला पकडण्याची इच्छा 
असेल, तर ते हवज्ञान वस्तुतः जसे आहे त्याच्याशी जास्त हनकटचे साम्य दाखवील, परंतु, ऑग्युस्त कोंतने 
जशी त्याची कल्पना केली होती तशा श्रदे्धय-व्यवहायव हवज्ञानाच्या स्वरूपातील समाजशास्त्राकडे ते नेईल 



 
           

असा संभव हदसत नाही.  
 
 हतसऱयापक्षी, जेव्हा कोंतने हवज्ञानाचे हनष्ट्कषव आहि पद्धती याचं्यामध्ये ऐक्य घडवनू आिण्याचा 
प्रयत्न केला, तेव्हा जी मानवाच्या स्वतःच्या आकलनाला आहि समाजशास्त्रज्ञाचं्या समाजाच्या आकलनाला 
आवश्यक आहे अशा एका वास्तवतेच्या संरचनेचा आपि शोध लावला (नकवा आपल्याला शोध लागला) 
असे त्याला वाटले. हजच्यामध्ये प्रत्येक प्रकारचा जीवजात हनयमाधीन आहे, त्या सत् च्या श्रेिीबद्ध 
संरचनेचा मी उल्लखे करतो. एक श्रेिीबद्ध रचना अशा स्वरूपातं जगाकडे बघण्याच्या या दृष्टीकोिामागे 
एक प्रभावी कल्पना अशी आहे की कहनष्ठ श्रेिी ही वहरष्ठ श्रेिीचे स्वरूप ठरहवत नाही तर हतचे अनुकूलन 
करते. सवात साध्यापासून ते सवात जहटल घटनेकडे हनरींहद्रय हनसगाकडून ते सेंहद्रय हनसगाकडे आहि 
शवेटी सजीव प्रािी आहि मानव अशी एक श्रेिी हनसगामध्ये आढळते. मूलतः जरी ही संरचना साकार 
होण्यासाठी हवकासक्रम एका हवहशष्ट पातळीला पोचिे आवश्यक असले तरी ती एक प्रकारे अपहरवतवनीय 
असते. ती हनसगाने ठरवनू हदलेली श्रिेी-रचना आहे. हे श्रेिी-रचनात्मक मत सामाहजक घटनानंा त्याच्या 
योग्य हठकािी नेऊन ठेविे आहि त्याच वळेी खुद्द सामाहजक श्रेिीचेही स्वरूप ठरहविे यामध्ये आपल्याला 
साहाय्य करते. 
 
 चौर्थ्यापक्षी, जी प्रत्यक्षाथववादी प्रवृत्तीची अहभव्यक्ती आहि साफल्य आहेत, ज्यानंी आधुहनक 
समाजाला श्रदे्धय वचने हमळवनू हदली पाहहजेत ती समकालीन शसे्त्र त्याचं्या प्रकृतीतच अंतभूवत असलेल्या 
एका हनत्य धोक्यापासून म्हिून मुक्त नव्हती. तो धोका म्हिजे हवश्लेषिाने होिाऱया अपवतवनाचा धोका 
होय. त्याला जी अहतरेकी वाटत होती त्या दोन प्रकारच्या हवशषेीकरिाबाबत कोंतने आपल्या हवज्ञान-
के्षत्रातंील सहकाऱयानंा सतत दोष हदला. वास्तवतेचा एक छोटासा भाग, हवज्ञानाचे लहानसे के्षत्र याचंाच 
शास्त्रज्ञानंी अभ्यास केला आहि बाकीच्याकडे दुलवक्ष केले हे, जिु काहंी, वैज्ञाहनक नकवा हवश्लेषिात्मक 
हवशषेीकरि आहे. याहून जास्त असे कीं जशी कोंतला वाटत होती तशी शास्त्रज्ञानंा खात्री वाटत नव्हती कीं 
ते आधुहनक समाजाचे पुरोहहत होते आहि त्यानंी एका अध्यास्त्मक अहधकाराचा उपयोग करायलाच पाहहजे 
होता. जग सुधारण्याची महत्वाकाकं्षा न बाळगता शास्त्रज्ञ या त्याचं्या भहूमकेवरच सतुंष्ट असण्याकडे त्याचंा 
शोचनीय कल होता. शोचनीय हवनयशीलता, कोंत म्हिाला; हा एक धोकादायक असा चुकीचा मागव आहे. 
शवेटी शुद्ध हवश्लेषिात्मक शासे्त्र उपयोगी ठरण्यापेक्षा घातक ठरतील. तर्थ्याचंा हनरंतर संचय करण्यामध्ये 
हेतु काय आहे? त्याचें सशं्लषेि झालेच पाहहजे. साहहजकच, ते संश्लेषि ऑग्युस्त कोंत तयार करेल परंतु, 
शास्त्राचं्या या सशं्लेषिाचे कें द्र वा उगमस्थान समाजशास्त्रातंच आहे हे ध्यानात ठेवले पाहहजे. खरोखर, सवव 
शासे्त्र समाजशास्त्र या मध्यवती शास्त्राकडे जातात असे आपल्याला म्हिता येईल, कारि सत् ची संपूिव श्रिेी 
आपली परमोच्च अवस्था मानव जातीत गाठते आहि मानवजात ही जहटलता, उदात्तता आहि नाजुकता 
याचं्या सवोच्च पातळीची हनदशवक आहे. 
 
 याप्रमािे, जेव्हा समाजशास्त्रामध्ये शास्त्रानंी त्याचं्या हवकासाची पराकाष्ठा गाठावी यासाठी कोंतने 
शास्त्राचें सशं्लेषि प्रस्ताहपत केले, तेव्हा तो, जिु काहंी, त्या शास्त्राचं्या हवकासाच्या स्वाभाहवक हदशलेाच 
अनुसरत होता. अंहतम अवस्था व उहद्दष्ट या दोन्ही अथांनी त्या शास्त्राचंी पराकाष्ठा आहि समाजाचे शास्त्र 
याकंडे ती स्वाभाहवक हदशा जात होती. 
 
 शास्त्राचें संश्लेषि हे समाजशास्त्राच्या म्हिजेच मानवजातीच्या शास्त्राच्या बाबतीत वस्तुहनष्ठपिे 
कायव करते एवढेच नाही तर संश्लेषिाचे एकमेव संभवनीय तत्व हे पुन्हा समाजशास्त्रच आहे का?ं कारि 



 
           

फक्त मनुष्ट्य प्राण्याचं्या संदभातच, ज्ञान आहि पद्धती याचें संकलन शक्य आहे. जर आपल्याला हनव्वळ 
आहि हनखळ उत्सुकतेपासून स्फूर्थत हमळाली असेल, तर दृश्यजगतातील घटना आहि संबधं याचं्या 
हवहवधतेचे अनंत काळपयंत हनरीक्षि करण्यातच आपि संतुष्ट झालो असतो. सशं्लेषि करायचे म्हटले तर, 
मानवजातीपयंत चढत जािाऱया सत् च्या श्रेिीचा वस्तुहनष्ठपिे आपि हवचार केलाच पाहहजे आहि ज्या 
मानवाच्या स्स्थतींचे ते स्पष्टीकरि करते, त्या मानवाशी ज्या ज्ञानाचा सबंंध येतो त्या ज्ञानाचा आपि 
आत्महनष्ठपिे हवचार केलाच पाहहजे. नैसर्थगक साधनसंपत्तीचा उपयोग करिे आहि एका न्याय्य 
व्यवस्थेप्रमािे जीवन जगिे या दोन्हीसाठी ते ज्ञान मानवाला उपयोगी पडते. 
 
 याप्रमािे प्रत्यक्षाथववादी राजनीतीच्या पद्धती या गं्रथात जसे कोंतने नाव हदले आहे तसे वापरायचे 
झाले तर, पंधरा हसद्धातंाचें एक प्रकारचे प्राथहमक तत्त्वज्ञान आहे. यापैकी काहंी हसद्धातं वस्तुहनष्ठ, तर 
काही आत्महनष्ठ आहेत. हे हसद्धातं शास्त्राचं्या शोधाचे समाजशास्त्रज्ञ कसे संश्लेषि करतो याचे स्पष्टीकरि 
देण्यात मदत करतात, कारि वस्तुहनष्ठतेने तसेच आत्महनष्ठतेने फक्त मानवजातीच्या संबंधातच शास्त्रामध्ये 
ऐक्य घडून येिे शक्य आहे. 
 
 या हववचेनातूंन दुसरे सूत्र माडंण्यास वाव हमळतो. कोंतच्या मते, समाजशास्त्र हे मानवाच्या मनाचे 
शास्त्र आहे. संपूिव इहतहासातं आहि समाजात मानवाने आपल्या मनाच्या हक्रया व हनर्थमती याचें हनरीक्षि 
कराव े या अटीवरच मानवाला आपल्या मनाचे आकलन होते. मानसशास्त्रज्ञाचं्या पद्धतीने केलेल्या 
अंतदवशवनातून नकवा काटंच्या पद्धतीने केलेल्या प्रहतवती हवश्लेषिाच्या साधनाने आपल्याला मानवाच्या 
मनाचे आकलन होत नाही. 
 
 आज आपि ज्याला ज्ञानाचे समाजशास्त्र म्हिू ते मानवाच्या मनाचे खरे शास्त्र आहे. इहतहासाच्या 
वाटचालीमध्ये मानवी मनाच्या हनर्थमतीतून जशा त्याच्या क्षमता आपल्याला हदसून पडतात तसे त्याचें 
हनरीक्षि, हवश्लेषि व आकलन हे मानवाच्या मनाचे खरे शास्त्र आहे. 
 
 समाजशास्त्र मानवाच्या मनाचे शास्त्रसुद्धा आहे कारि हवचार आहि हक्रया करण्याची मनाची पद्धत 
ही प्रत्येक क्षिी सामाहजक संदभाचा अहवभाज्य भाग असते. प्रहतवती हवश्लेषिाच्या साहाय्याने ज्याचे 
आकलन होिे शक्य आहे असा भावातीत, कालातीत आत्मा नाही. मन समाज-संभव आहे; त्यालाही 
इहतहास आहे; प्रत्येक युगाचे मन, प्रत्येक हवचारवतंाचे मन एका सामाहजक संदभात गुरफटलेले असते. 
 
 परंतु, शास्त्राचें सशं्लेषि घडवनू आििे याहशवाय ऑग्युस्त कोंत स्वतःला मानवतेच्या धमाचा 
संस्थापक मानीत होता. आपल्या युगाच्या धमाला प्रत्यक्षाथववादातून स्फूर्थत हमळावी व ती तशी हमळालीच 
पाहहजे असा त्याला हवश्वास वाटत होता. तो भतूकाळापासून चालत आलेला धमव असू शकत नाही, कारि 
जुना धमव गताथव झालेली हवचारपद्धती गृहीत धरतो. कोंत म्हिाला की पारंपाहरक, संकल्पनेप्रमािे, 
साक्षात्कार, चचवची प्रश्नोत्तरावली वा देवत्व यावर हवज्ञानहनष्ठ मनाचा मानव इतःपर हवश्वास ठेवू शकिार 
नाही. उलटपक्षी धमव मानवाची एक हनत्य गरज भागहवतो. मानवाला धमाची गरज भासते कारि त्याला 
स्वतःपेक्षा जास्त थोर असलेल्या कशावर तरी पे्रम करण्याची गरज भासते. समाजाला धमाची गरज भासते 
कारि जी एकाच वळेी ऐहहक सते्तला पाहवत्र्याचे अहधष्ठान हमळवनू देते व हतला वळि लावते अशा 
अध्यास्त्मक शक्तीची गरज त्यानंा असते. फक्त धमवच योग्यतेच्या ताहंत्रक श्रेिीला हतचे योग्य स्थान पुन्हा 
हमळवनू देऊ शकतो आहि गुिवतेची (कदाहचत हवरोधी स्वरूपाची) श्रेिी हतच्यावर लादू शकतो. 



 
           

 
 तर मग, ऐक्य व पे्रम याचं्या शोधात असलेल्या मानवजातीच्या हनरंतर गरजा भागहविारा धमव 
कोिता असेल? तो मानवतेचाच धमव असेल. परंतु, आपि याचा हवचार करू या. हजची हनर्थमती व्हायलाच 
पाहहजे ती नैहतक योग्यतेची श्रेिी ऐहहक श्रेिीच्या हवरोधी असेल. ज्या मानवजातीवर कोंतने आपल्याला 
पे्रम करायला साहंगतले ती मानवजात हतचे अन्याय व अहशष्टपिा या सवासह जशी आहे तशी ती नव्हे; ज्या 
मानवजातीवर त्याने आपल्याला पे्रम करायला साहंगतले ती म्हिजे सवव मािसे नव्हेत; तर जे त्याचं्या 
वशंजातही हटकून राहतात, जे अशा पद्धतीने जगले की त्याचं्या कृती व उदाहरिे याचंा वारसा त्यानंा 
सोडून जाता आला अशी मािसे होत.  
 

जर कोंतच्या मानवजातीमध्ये जीवतं सभासदापेक्षा जास्त मृत सदस्याचंा समावशे होत असेल तर 
त्याचे कारि हे नाही कीं संख्याशास्त्राप्रमािे जीवतं मािसापेक्षा मृत व्यक्तींची संख्या जास्त आहे; त्याचे 
कारि असे आहे की ज्याच्यावर आपि पे्रम केलेच पाहहजे अशा मानवजातीच्या स्वरूपात फक्त मृत व्यक्तीच 
हटकून आहेत. हजला कोंतने आत्महनष्ठ अमरता असे नाव हदले हतला ही मानवजात पात्र आहे. 
 
 दुसऱया शलदात सागंायचे तर, ज्या मानवजातीवर कोंतने आपल्याला पे्रम करायला साहंगतले ते 
थोर सत् म्हिजे ज्या सवोत्तम गोष्टी मानवानंा आतापयंत हमळाल्या वा त्यानंी केल्या हे होय; शवेटी एका 
अथाने, जे मानवात असून मानवानंा उल्लंघनू जाते ते हे आहे. 
 
 हजच्यावर आपि एका थोर सत् च्या स्वरूपात पे्रम करतो ती ही मूलभतू मानवता पारंपाहरक 
धमांच्या देवामध्ये (साध्य झालेल्या) आहि मानवानंा उल्लंघून गेलेल्या मानवतेपासून इतकी हनराळी आहे 
का? मला याची जािीव आहे की जसे कोंतने आपल्याला करायला साहंगतले तसे मानवजातीवर पे्रम करिे 
आहि पारंपाहरक धमांच्या (भावातीत) देवावर पे्रम करिे या दोन्हीमध्ये मूलभतू फरक आहे. परंतु हििन 
धमाचा देव मनुष्ट्य झाला; आहि पािात्त्याच्या धार्थमक परंपरेतील मूलभतू मानवता आहि देवत्व याचं्यातील 
आंतहरक संबधं हवहवध स्पष्टीकरिानंा वाव देतो. जसे तुम्हाला माहहतच आहे की ज्या कोंतच्या धमाला फार 
मोठे ऐहहक यश हमळालेले नाही. तो हजतका समजला जातो हततका अथवशून्य नाही. ज्याचंा इतर 
समाजशास्त्रज्ञानंी इच्छापूववक वा अहनच्छेने प्रसार केला त्या धार्थमक वा अंशतः धार्थमक कल्पनापेंक्षा तो धमव 
बहुताशंाने श्रेष्ठ होता. ज्याचंा एका आर्थथक आहि सामाहजक व्यवस्थेच्या पाहवत्र्यावर हवश्वास नाही त्या 
सवांचा घोर हतरस्कार वाटेपयंत त्या व्यवस्थेवर हनष्ठा ठेवण्यापेक्षा थोर पुरुष हे हजचे व्यक्त स्वरूप व प्रहतक 
आहेत त्या मूलभतू मानवतेवर पे्रम करिे हे हनस्संशय जास्त चागंले आहे. जर एखाद्याने समाजशास्त्रातूंन 
एक धमव काढण्याचा आग्रह धरलाच तर (मी तसे करीत नाही) आहि जर माझ्यावर सक्तीच केली तर, मी 
ज्याला हवचाराहव मानेन असा धमव ऑग्युस्त कोंतचाच असेल कारि अनेकापैकी एकाच समाजावर पे्रम 
करायला तो आपल्याला हशकहवत नाही कारि तसे पे्रम करिे हे आहदवासींच्या धमववडेासारखे होईल नकवा 
जी कोिालाच माहीत नाही आहि हजच्या नावाने सवव श्रद्धाहीनाचं्या समूळ हनमूवलनाला सुरूवात होते त्या 
भहवष्ट्यकाळातील समाजव्यवस्थेवर पे्रम करायला तो आपल्याला हशकवीत नाही. ज्याच्यावर आपि पे्रम 
कराव ेअशी कोंतची इच्छा होती तो आजचा फ्रें च समाज वा उद्याचा रहशयन समाज वा परवाचा अमेहरकन 
समाज यापकैी एकही नव्हता तर जी काही मानव प्राप्त करू शकले आहि हजच्यासाठी सवव मानवानंी उच्चतर 
पातळी गाठावी अशी ती मलूभतू मानवता होती. हजच्यामुळे बहुतेक लोकाचं्या भावना चटकन उचंबळून 
येतील असे “पे्रम पात्र” हे कदाहचत नसेल; परंतु सवव समाजशास्त्रीय धमामध्ये, कोंतची समाजशाही मला 
तत्त्वज्ञानात्मक दृष्टीने सवात जास्त चागंली वाटते. 



 
           

 
 अथातच, राजकीय दृष्ट्या ती सवात दुबळी का झाली आहे याचे कदाहचत हे कारि असेल. एकदा 
ते भावातीत वास्तवतेवर पे्रम करेनासे झाले म्हिजे जे त्याचं्यामध्ये ऐक्य घडवनू आिते त्याच्यावर पे्रम 
करिारे आहि जे त्यानंा हवभागते त्यावर पे्रम न करिे हे मानवानंा कठीि होऊन बसते. 
 
 जर ऑग्युस्त कोंतने क्लोहतल्द द व्ह क्सवर पे्रम केले नसते, तर त्याने बहुधा मानवतेच्या धमाची 
कल्पना केली नसती. म्हिून या धमाला आपि त्याच्या चहरत्रातंील एक अपघात मानायला मोकळे आहोत. 
परंतु, जर कोंतच्या हवचाराचे माझे मूलभतू हववरि बरोबर असेल तर, या चहरत्रातंील अपघाताला महत्त्व 
नाही कारि जसे मी म्हटलेच आहे की कोंत हा मानवी ऐक्याचा समाजशास्त्रज्ञ होता आहि जरी अपहरहायव 
नसला तरी मानवी ऐक्याच्या या समाजशास्त्राचा सभंाव्य पहरिाम म्हिजे मानवाचं्या ऐक्याचा धमव होय. जरी 
मानवानंी हनरहनराळया समाजात रहाव े अशी त्यांची हनयती असली तरी समाज श्रद्धा आहि त्याचें एक 
पूजास्थान यामुळे त्याच्यामंध्ये ऐक्य घडून याव े अशी कोंतची इच्छा होती. ज्याअथी या पूजास्थानाला 
इंहद्रयातीत अस्स्तत्व असू शकत नाही, त्याअथी जे शतके आहि संस्कृती याचंी दखल न घेता सवव 
हवशषेताना उल्लंघून जाते ते हमळहवण्याच्या आहि त्याच्यावर पे्रम करण्याच्या इच्छेने त्याच्या स्वतःच्या 
ऐक्याच्या पूजेमध्ये एक झालेल्या मानवाचंी कल्पना करण्यापरते दुसरा कोिता एखादा उपाय होता? 
 
  



 
           

कालड  मा्सड 
 

-१- 

 
 मोंतेस्क्यू वा कोंत याचं्या प्रमुख हवचाराप्रमािे माक्सवचे प्रमुख हवचार हदग्दर्थशत करिे खरोखरीच 
फारसे कठीि नाही; लक्षावधी माक्सववादी हनमाि झाले नसते, तर माक्सवचे प्रमुख हवचार काय आहेत वा 
त्याच्या हवचाराचंा गाभा कोिता आहे यासंबधंी प्रश्नच उद् भवला नसता. 
 
 ज्याने भाडंवलदारी पद्धतीचे एक समाजशास्त्रज्ञ व अथवशास्त्रज्ञ या भहूमकेतून हववचेन केले होते 
असा माक्सव हा पहहला व सववश्रेष्ठ हवचारवतं होता. त्या पद्धतीची, हतने मानवावर लादलेल्या हनयतीची व 
हतच्यामध्ये घडून येिाऱया उत्क्रातंीची एक हवहशष्ट सकंल्पना त्याच्या मनात होती. ज्या पद्धतीला तो 
भाडंवलशाही संबोधत होता, हतचा सम्यक शास्त्रज्ञ-अथवशास्त्रज्ञ या नात्याने त्याच्याजवळ समाजवादी 
व्यवस्था कशी असेल याची नेमकी प्रहतमा तयार नव्हती आहि भहवष्ट्य मानवाला आगाऊ ज्ञात होऊ शकत 
नाही असे तो वारंवार म्हित असे. म्हिून जर आज माक्सव हयात असता, तर तो स्टॅहलनवादी, 
र टस्कीवादी, िुि व्हवादी, माओवादी नकवा दुसरा कोिी झाला असता असे कुतुहल वाटून घेण्यात 
फारसे स्वारस्य नाही. एका शतकापूवी जगण्याचे भाग्य वा दुभाग्य माक्सवला लाभलेले होते. आज आपि जे 
प्रश्न हवचारतो, त्याची त्याने उत्तरे हदलेली नाहीत. दुसऱया एखाद्या शतकात माक्सव झाला असता तर त्याने 
काय हवचार केला असता याबद्दल तकव  करीत बसिे म्हिजे खऱया माक्सवऐवजी दुसऱया एखाद्या माक्सवने 
काय हवचार केला असता याबद्दल तकव  करीत बसण्यासारखे आहे. अशा प्रश्नाला उत्तर देिे शक्य आहे; 
परंतु ते प्रश्नाथवक व संशयास्पद स्वरूपाचे असेल. 
 
 तथाहप खहचतच गंुतागंुत वाढहविारी वस्तुस्स्थती ही आहे की, आज जवळजवळ कोयावधी 
मानवानंा जे एखादे तत्त्व हशकहवले जाते, त्याला ते नाव चूक असो वा बरोबर, माक्सववादी हसद्धातं असे 
संबोधले जाते. माक्सवच्या हसध्दातंाची एका हवहशष्ट प्रकारे अथान्वय करून प्रथम रहशयन राज्य सते्तने जी 
माडंिी केली तीच, नंतर पूवव युरोपातील राज्याचंी व शवेटी हचनी राज्यसते्तची अहधकृत हवचार प्रिाली 
बनली आहे. हा अहधकृत हसद्धातं माक्सवच्या हवचाराचें खरेखुरे स्पष्टीकरि असल्याचा दावा करतो. या 
अहधकृत हसद्धातंाच्या पाठीराख्याचं्या दृष्टीने दुसऱया तऱहेने स्पष्टीकरि करिाऱयाला मध्यमवगीयाचंा, 
भाडंवलदाराचंा आहि साम्राज्यशाहीचा पुरस्कता ठरहवण्याला ते पुरेसे आहे. 
 
 अहधकृत हसद्धातंामध्ये अहतसुलभीकरि व अहतशयोक्ती हे गुि आढळतात. हा हसद्धातं हवहवध 
प्रकारच्या मनोवृत्तीच्या मािसानंा प्रश्नोत्तरीच्या रूपाने हशकहवला जात असल्याने हे गुि त्या हसद्धातंामध्ये 
अहवभाज्यपिे हशरतात. अहधकृत माक्सववादाच्या के्षत्राबाहेर स्वतःला माक्सववादी म्हिवनू घेिारे हवचारवतं 
आहेत. ते माक्सवच्या अहंतम हवचाराच्या गाभ्याहवषयी एकापेक्षा एक अहधक सरस आहि कल्पक स्पष्टीकरिे 
देतात. या स्पष्टीकरिांतून उत्कट वादहववाद, उद् बोधक प्रकाशने आहि हवित्तापूिव चचा बाहेर पडल्या 
आहेत. तथाहप त्या सवातून जगाच्या इहतहासाचे आकलन होण्यापेक्षा क फीगृहातींल तत्त्वचचेच्या 
स्वरूपाची ती स्पष्टीकरिे असतात. 
 
 अनेक माक्सववाद्यानंा वाटते त्यापेक्षा माक्सवच्या मध्यवती कल्पना पुष्ट्कळच सोप्या आहेत आहि त्या 



 
           

कल्पना त्याच्या तरुिपिातील नकवा अनुषंहगक हलखािात सापडत नसून त्याने प्रहसद्ध केलेल्या व 
ज्यामध्ये आपले मुख्य हवचार व्यक्त झाले आहेत असे त्याला नेहमी वाटत असे त्या हलखािात आढळतात. 
 
 यातं खऱयाखुऱया अडचिी नाहीत असे नव्हे. या अडचिी उद् भवतात त्या माक्सव हा प्रथमतः 
बहुप्रसव लेखक होता आहि समाजशास्त्रज्ञाचं्याबाबतीत केव्हा केव्हा अनुभव येतो त्याप्रमािे त्याने 
वृतपत्रलेखन आहि शकेडो पानाचें प्रचंड गं्रथ हलहहले त्यामुळे होय. त्याचे लेखन हवपलु असल्यामुळे एकाच 
हवषयावर त्याने नेहमी सारखेच हवचार व्यक्त केले असे घडले नाही. थोडीशी कल्पकता आहि पाहंडत्य 
याचं्या योगाने, ज्यात एकवाक्यता हदसून येत नाही नकवा ज्याचंी हनदान हवहवध स्पष्टीकरिे होऊ शकतात 
अशा बहुतेक हवषयावरील माक्सवच्या सूत्राचंा शोध घेता येतो. 
 
 हशवाय, माक्सवच्या सहंहतेत समाजशास्त्रीय उपपत्ती, आर्थथक उपपत्ती आहि इहतहास यावरच्या 
गं्रथाचंा समावशे आहे. काही वळेा शास्त्रीय हलखािात आढळिाऱया स्पष्ट उपपत्तीला इहतहासावरील गं्रथ 
उपयोहजलेल्या गर्थभत उपपत्ती हवरोधी असल्याचे आढळून येते. उदाहरिाथव, माक्सवने वगाहवषयी एक 
हवहशष्ट संकल्पना माडंली आहे. पि फ्रान्समधील १८४८-५० या काळातील वगवहवग्रह नकवा हतसऱया 
नेपोहलयनची राज्यक्रातंी नकवा पहॅरस कम्युन (१८७१) चा इहतहास याचें ऐहतहाहसकदृष्ट्या हवश्लेषि 
करताना त्याने जे वगव मानले आहि त्या नायातं त्यानंा ज्या भहूमका हदल्या त्या त्याच्या हसद्धातंात सूहचत 
होतातच असे नाही. 
 
 तसेच त्याचं्या हवहवध गं्रथाबंरोबर हवहवध कालखंडाचाही हवचार केला पाहहजे. यात दोन मुख्य 
हवभाग पाडावते याबाबत एकमत आहे. पहहला तथाकहथत तारुण्याचा काळ यात १८४१ ते १८४७ वा ४८ 
यामधील हलखािाचा समावशे आहे. या अवस्थेतील काही हलखाि माक्सवच्या हयातीतच प्रहसद्ध झाले होते. 
छोटे लेख वा हेगेलच्या कायद्याच्या तत्त्वज्ञानाची समीक्षा (Introduction to the Critique of Hegel’s 
Philosophy of Law) नकवा ज्यूंचा प्रश्न (Jewish Question) यासारखे हनबंध. 
 
 या काळातील अहधक महत्त्वाच्या गं्रथातं काही काळ गाजलेली पुस्तके म्हिजे पहवत्र कुटंुब (The 
Holy Family) आहि प्रूधाँच्या दाहरद्र्याचे तत्त्वज्ञान (Philosophy of Poverty) या पसु्तकाला उत्तर म्हिनू 
हदलेले तत्त्वज्ञानाचे दाहरद्र्य (Poverty of Philosophy) या नावाने प्रधूाँशी केलेले वाक्-युद्ध ही होत. या 
काळातील त्याची इतर अनेक हलखािे त्याच्या मृत्यनंूतर बराच काळपयंत प्रहसद्ध झाली नव्हती. कारि 
त्याच्या सवव गं्रथसंभाराच्या प्रकाशनाला १९३१ नंतर सुरुवात झाली. या काळानंतरच त्याच्या तरुिपिी 
केलेल्या लेखनाच्या प्रकाशात त्याच्या एकंदरच सगळ्या वाङ मयाचे पुनर्थववचेन होऊ लागले. त्याच्या 
हलखािातील हेगेलच्या कायद्याच्या तत्त्वज्ञानाच्या समीके्षचे काही भाग १८४४ मधील आर्थथक व 
तत्त्वज्ञानात्मक हवषयावंरील हस्तहलहखते (Economic and Philosophic Manuscripts of 1844) आहि 
शवेटी जमवन हवचारप्रिाली (German Ideology) या नावाचे महत्त्वाचे पुस्तक यानंी खूपच लक्ष वधूेन घेतले 
आहे. 
 
 त्याच्या तरुिपिाचा कालखंड जमवन हवचारप्रिाली, तत्त्वज्ञानाचे दाहरद्र्य आहि साम्यवादी 
जाहीरनामा याचं्याबरोबरच संपतो असे समजले जाते. साम्यवादी जाहीरनामा हा सुप्रहसद्ध अहभजात प्रबधं 
समाजशास्त्रीय प्रचार-वाङ मयाची सवोत्कृष्ट कृती असून तीत प्रथमच माक्सवचे प्रमुख हवचार प्रसन्न आहि 
प्रभावी रीतीने माडंले गेले आहेत. 



 
           

 
 १८४८ नंतर आयुष्ट्याच्या अखेरीपयंत माक्सव सकृदशवनी तत्त्वज्ञ राहहला नाही; तर तो समाजशास्त्रज्ञ 
आहि हवशषेतः अथवशास्त्रज्ञ बनला. आजच्या युगाच्या अथवशास्त्रहवषयीचे अज्ञान हे स्वतःला कमी अहधक 
माक्सववादी म्हिव ूघेिाऱयापंकैी बहुसंख्य मंडळींचे उिेगजनक वैहशष्ट्य आहे. माक्सवमध्ये हे वैगुण्य नव्हते. 
अथवशास्त्राचा त्याचा अभ्यास कौतुकास्पद होता. तथाहप त्याच्या काळच्या आर्थथक हवचाराचें त्याला हजतके 
ज्ञान होते हततके ते त्याच्या समकालीन हवचारवतंापंैकी फारच थोड्यानंा होते. त्याला काटेकोर आहि 
शास्त्रीय अथाने अथवशास्त्रज्ञ व्हावयाचे होते आहि तसा तो झालाही. 
 
 त्याच्या आयुष्ट्याच्या दुसऱया कालखंडातील अहतशय महत्त्वाचे गं्रथ म्हिजे अथवशास्त्राची समीक्षा (A 
Contribution to the Critique of Political Economy) हे १८५९ मधील पुस्तक व अथात “भाडंवल” ही 
त्याच्या हवचाराचा गाभा असलेली सवोत्कृष्ट कृती होय. 
 
 माक्सवपाशी ऐहतहाहसक प्रहक्रयेची एक हवहशष्ट तत्त्वज्ञानात्मक दृष्टी होती. त्याने भाडंवलशाहीतील 
अंतर्थवरोधाला ताहत्त्वक अथव प्राप्त करून हदला आहि हे शक्य व संभवनीयही होते. पि भाडंवलशाहीची 
उत्क्रातंी कशी अटळ आहे हे त्याने शास्त्रीय पद्धतीने हसद्ध केले आहि हेच माक्सवच्या शास्त्रीय प्रयत्नाचे खरे 
सार आहे. माक्सवच्या कोित्याही स्पष्टीकरिात भाडंवल या गं्रथाला स्थान नसेल नकवा त्याचा साराशं काही 
थोड्या पानात देता येत नसेल, तर माक्सवचे स्वतःचे हवचार व इच्छा यापासून ते आडमागाला जािे होईल. 
 
 या थोर हवचावतंाचा स्वतःबद्दल गैरसमज झाला होता आहि जे हलखाि प्रहसद्ध करण्याजोगे नाही 
असे त्याला वाटले तेच खरे मूलभतू स्वरूपाचे आहे असे प्रहतपादन नेहमी करता येईल. परंतु एखाद्या थोर 
लेखकाला स्वतःचे जेवढे आकलन झाले त्यापेक्षा आपल्याला त्याचे जास्त चागंले आकलन झाले आहे अशी 
खात्री वाटण्यासाठी आपल्याला स्वतःच्या प्रहतभेबद्दल ठाम हवश्वास वाटला पाहहजे. असा हवश्वास जर वाटत 
नसेल, तर तो लेखक जसा स्वतःला समजत असेल तसेच आपिही त्याला समजून घेिे जास्त योग्य 
ठरेल. म्हिनू आर्थथक व तत्त्वज्ञानात्मक हवषयावरील हस्तहलहखते वा जमवन हवचारप्रिाली यानंा 
माक्सववादामध्ये प्रमुख स्थान न देता ते भाडंवल या हत्रखंडात्मक गं्रथाला द्याव.े कारि हे दोन्ही गं्रथ जरी 
उच्च दजाचे मौहलक हलखाि असले तरी ते एका तरुि मािसाच्या हलखािाचे अपुरे व कचे्च मसुदे आहेत. ते 
हलहहताना ज्यावळेी माक्सव हेगेल व भाडंवलशाही याबद्दल ऊहापोह करीत होता त्यावळेी त्याला 
भाडंवलशाहीपेक्षा हेगेलचे आकलन खहचतच जास्त चागंले झाले होते, असे हनहित म्हिता येईल. 
 
 माक्सवच्या प्रौढपिातील हवचाराचं्या म्हिजे १८४८ नंतरच्या हवचाराचं्या हवश्लेषिाने सुरुवात 
करावी लागते. साम्यवादी जाहीरनामा, अथवशास्त्राच्या समीके्षचे लेख व भाडंवल या हलखािातून माक्सवचे 
स्वतःचे हवचार शोधण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. त्याच्या ऐहतहाहसक-समाजशास्त्रीय संकल्पनाचं्या 
तत्त्वज्ञानात्मक पाश्ववभमूीची छाननी नंतर करिे योग्य ठरते. 
 
 अनेक संप्रदायामंध्ये एका शतकापेक्षा जास्त काळपयंत, माक्सवच्या हवचाराचे हभन्न पाठ देत 
असतानाही, स्वतःला माक्सववादी म्हिवनू घेण्याची प्रवृत्ती होती. माक्सवच्या हवचारसरिीतील हवषय सोपे व 
वरकरिी स्पष्ट भासत असले तरी ते अनेक हवचारानंा वाव देतात. जो हसद्धातं एखाद्या राजकीय चळवळीची 
हवचारप्रिाली वा शासनाचा अहधकृत हसद्धातं बनतो, त्याच्यामध्ये सामन्यासाठी सुलभतेला व जाित्यासाठी 



 
           

बारकाव्याला वाव असला पाहहजे. माक्संच्या हवचारात हे दोन्ही गुि जास्तीत जास्त प्रमािात हदसून येतात 
यात शकंा नाही. 

भाडंवलदारी समाज, त्याची प्रचहलत कायवपद्धती व त्याची चालू रचना आहि त्याची अहनवायव 
उत्क्रातंी याचें हवश्लेषि व हववरि म्हिजे माक्सवचा प्रमुख हवचार हे मी यापूवीच साहंगतले आहे. ज्याला तो 
औद्योहगक समाज म्हितो त्याच्या म्हिजे सवव आधुहनक समाजाचं्या प्रमुख लक्षिाचंा हसद्धातं कोंतने 
माडंला. कोंतच्या हवचारामध्ये भतूकाळातील सरंजामशाही, लष्ट्करी, धमवप्रधान समाज आहि 
वतवमानकालीन औद्योहगक व हवज्ञानहनष्ठ समाज याचं्यामध्ये मूलभतू हवरोध आहे. गतकाळातील लष्ट्करी व 
धमवप्रधान समाजाच्या तुलनेने आजचा आधुहनक समाज हनःसंशय उद्योगप्रधान व हवज्ञानहनष्ठ आहे असे 
माक्सवलाही वाटत होते. पि आजचा समाज य भतूकाळातील समाज याचं्या परस्परहवरोधाला त्याने 
आपल्या हववचेनात मध्यवती स्थान न देता, ज्याला तो भाडंवलशाही असे नाव देतो, त्या आधुहनक 
समाजातील आहि त्याच्या दृष्टीने त्या समाजसंघटनेचे अगं असलेल्या अंतर्थवरोधाला त्याने हे स्थान हदले. 
 
 कोंतच्या प्रत्यक्षाथववादामध्ये (Positivism) कामगार व व्यवस्थापन याचं्यातील संघषव या 
आनुषंहगक घटना आहेत. त्या औद्योहगक समाजातील अपूिवता आहेत आहि त्याचंा पहरहार करिे हे 
तुलनेने पाहता सोपे काम आहे. माक्सवच्या हवचारामध्ये कामगार व व्यवस्थापन याचं्यातील संघषव-नकवा 
त्याच्याच शलदात सागंावयाचे म्हिजे मजूर व भाडंवलदार याचं्यातील संघषव-ही आधुहनक समाजातील 
ढोबळ वस्तुस्स्थती आहे. ती वस्तुस्स्थती या समाजाचे मलूभतू स्वरूप दाखहवते. त्यामुळे त्याच्या ऐहतहाहसक 
हवकासाचे अनुमान आम्ही करू शकतो. भाडंवलदारी समाजाच्या परस्परहवरोधी वा अंतर्थवरोधी लक्षिाचें 
स्पष्टीकरि म्हिजे माक्सवचा हवचार होय. हे अंतर्थवरोधी लक्षि भाडंवलदारी पद्धतीच्या मूलभतू रचनेपासून 
अहवभाज्य तर आहेच पि त्याबरोबरच ते ऐहतहाहसक घडामोडींची यंत्रिा आहे. माक्सवची सहंहता म्हिजे 
एका हवहशष्ट अथाने भाडंवलदारी अथवव्यवस्थेतील अंतर्थवरोध दाखहवण्याचा एक प्रयत्न होय. 
 
 साम्यवादी जाहीरनामा, नंतर अथवशास्त्राच्या समीके्षची प्रस्तावना व सरतेशवेटी भाडंवल या 
गं्रथातील प्रमुख हवचार प्रथमतः लक्षात घेतले पाहहजेत. ही तीन प्रहसद्ध पुस्तके म्हिजे भाडंवलदारी 
पद्धतीचे अतंर्थवरोधी स्वरूप स्पष्ट करिे, ते प्रस्थाहपत करिे व त्याचे विवन करिे याचे तीन मागव आहेत. 
 
 भाडंवलदारी पद्धतीतील अतंर्थवरोधाच्या स्वरूपाचे प्रहतपादन करिे हा माक्सवच्या हवचाराचंा गाभा 
आहे हे स्पष्टपिे समजल्यानंतर समाजवादाच्या द्रष्ट्यापासून भाडंवलदारीच्या हवश्लेषकाला अथवा 
हक्रयाशील कायवकत्यापासून समाजशास्त्रज्ञाला हनराळे करिे का अशक्य आहे हे तात्काळ स्पष्ट होते, कारि 
भाडंवलशाहीचे अंतर्थवरोधीत्व दाखवनू हदले की हतच्या आत्मनाशाचे भहवष्ट्य वतवहविे आहि म्हिून हतची 
ठरलेली हनयती पुरी करण्याकहरता हातभार लावण्यासाठी मािसानंा प्रवृत्त करिे हे ओघाने अपहरहायवपिे 
येतेच. 
 
 साम्यवादी जाहीरनामा ही एक प्रचारात्मक पुस्स्तका आहे. हतच्यामध्ये माक्सव व एंगल्स या दोघानंी 
हमळून त्याचं्या शास्त्रीय कल्पना माडंल्या आहेत. त्यातील प्रमुख हवषय वगवहवग्रहाचा इहतहास हा वगव-
संघषाचा इहतहास आहे; मुक्त मानव व गुलाम; रोममधील अमीर-उमराव न प्राकृतजन; सरंजामशहा व 
भदूास; काराहगराचें संघनायक व त्याचं्याकडील रोजंदार मजूर-थोडक्यात सागंायचे तर शोषक व शोहषत 
यामंध्ये सतत परस्परहवरोध होता. आहि त्याचं्यामध्ये एक न थाबंिारा संघषव, कधी उघड तर कधी छुपा, 



 
           

सतत झडत आलेला आहे. त्याची पहरिती संपूिव शासनाचे क्राहंतकारक पहरवतवन होण्यात वा संघषात 
गंुतलेल्या वगांचा परस्पर-हवनाश होण्यात झालेली आहे. 
 
 तेव्हा येथे पहहला हनिायक हवचार आहे. तो असा की ज्या मानवसमूहानंा सामाहजक वगव असे नाव 
देता येईल त्याचं्यातील संघषव हे मानवाचं्या इहतहासाचे वैहशष्ट्य आहे. या वगाची व्याख्या काहीशी सहंदग्ध 
आहे. परंतु या वगाचे पहहले हवशषे लक्षि म्हिजे शोषक आहि शोहषत याचं्यातील अंतर्थवरोध आहे. दुसरे 
लक्षि म्हिजे या वगामधील दोन आहि फक्त दोनच पक्षामध्ये धु्रवीकरि होण्याची प्रवृत्ती हे होय. 
 
 सवव समाजाचें अशा दोन परस्पराशंी संघषात गंुतलेल्या वगात हवभाजन केले म्हिजे आधुहनक 
भाडंलदारी समाज गतकाळातील समाजापासून हभन्न होत नाही. परंतु आधुहनक समाजातील शासक व 
शोषक वगव म्हिजे भाडंवलदार वगव याचं्यामध्ये काही गुि आढळतात. 
 
 उत्पादन-साधनामध्ये सतत क्राहंतकारक बदलाहशवाय भाडंलदारवगव आपले वचवस्व हटकव ूशकत 
नाही. गतकालीन समाजाने शकेडो वषांत केला नाही इतका उत्पादनशक्तींचा हवकास या वगाने काही 
दशकात केला असे माक्सव म्हितो. हनघृवि स्पधेमध्ये गंुतलेला भाडंवलदार वगव उत्पादन-साधनातील 
क्रातंीला प्रहतबंध करू शकत नाही. भाडंवलदार वगव एक जागहतक बाजारपेठ हनमाि करताना 
सरंजामशाही पद्धतीचे तसेच पारंपहरक समाजाचे अवशषे नष्ट करतो. परंतु ज्याप्रमािे ज्या उत्पादन-
शक्तींनी सरंजामदारी समाजाच्या गभात भाडंवलदारी पद्धतीला जन्म हदला त्याचप्रमािे समाजवादी 
पद्धतीला जन्म देिाऱया उत्पादन-शक्ती आधुहनक समाजाच्या गभात पक्क होत आहेत. 
 
 भाडंवलदारी समाजाचे वैहशष्ट्य असलेल्या या अतंर्थवरोधाचा पाया कोिता आहे? तो म्हिजे 
उत्पादन-शक्ती व उत्पादन-संबंध याचं्यातील परस्पर-हवरोध होय. भाडंवलदार वगव उत्पादनाची जास्तीत 
जास्त प्रभावी साधने सतत हनमाि करीत असतो. परंतु उत्पादन-संबंधामध्ये-म्हिजे उघडच मालकी व 
उत्पन्नाचे हवतरि या दोन्ही संबधंामध्ये त्याच गतीने बदल घडून येत नाही. भाडंवलदारी पद्धतीत 
अहधकाहधक उत्पादन होऊ शकते, परंतु संपत्तीत इतकी भर पडूनसुद्धा बहुसखं्य लोकाचं्या वायाला 
दाहरद्र्यच येते. ही हवसंगती कालातंराने एक क्राहंतकारक अहरष्ट हनमाि करते. मुळातच समाजामध्ये 
बहुसंख्य असिारा व उत्तरोत्तर वाढत जािारा श्रहमकाचंा एक वगव बनतो. म्हिजेच सत्ता काबीज करू 
इस्च्छिारा व सामाहजक संबधं बदलू इस्च्छिारा एक सामाहजक घटक तो बनतो. परंतु श्रहमक वगाची क्रातंी 
इतर सवव गतकालीन क्रातंीपासून गुिात्मकतेने हनराळी होईल. भतूकाळातील सवव क्रातंी अल्पसंख्याकानंी 
अल्पसंख्याकाचं्या हहतासाठी घडवनू आिल्या होत्या. श्रहमकवगाची क्रातंी ही प्रचंड बहुसंख्याकानंी 
सवांच्या हहतासाठी घडवनू आिलेली असेल. म्हिून कामगार-क्रातंी ही वगांचा व भाडंवलदारी समाजाच्या 
अंतर्थवरोधी स्वरूपाचा शवेट ठरेल. 
 
 भाडंवलदार वगव व श्रहमक वगव या दोन टोकाचं्या मधले-कारागीर, छोटे भाडंवलदार, व्यापारी, 
शतेकरी, भसू्वामी-यासारखे-अनेक गट आहेत, हे माक्सव नाकबलू करीत नाही. परंतु त्याने दोन हवधाने 
केली आहेत. प्रथम भाडंवलशाहीच्या हवकासाबरोबर सामाहजक संबधं दोन गटाचें व फक्त दोनच गट असे 
मूतव रूप घेऊ लागतात. ते रूप असे आहे. एका बाजूला भाडंवलदाराचंा गट व दुसऱया बाजूला श्रहमक 
वगाचा गट. दोन वगव व फक्त दोनच वगव राज्यपद्धती अस्स्तत्वात येण्याची संभवनीयता व एका 
समाजव्यवस्थेची कल्पना दशवहवतात. हनिायक लढ्याच्या वळेी प्रत्येक व्यक्तीला एकतर भाडंवलदार वगव 



 
           

वा श्रहमक वगव यापैकी एका गटामध्ये सामील व्हाव ेलागेल. त्या हदवशी मजूर वगाच्या हातात सत्ता जाईल, 
त्याहदवशी मागील सवव इहतहासाच्या वाटचालीचा अंत होईल. खरोखर सवव ज्ञात समाजाचें अतंर्थवरोधी 
स्वरूप नष्ट होईल. 
 
 साम्यिादी जाहीरनाम्याच्या दुसऱया प्रकरिाच्या शवेटी आपल्याला हे आढळते. 
 
 “जेव्हा हवकासाच्या वाटचालीमध्ये वगव-भेद नाहीसे होतात व सवव उत्पादन संपूिव राष्ट्राच्या एका 
हवराट समाजात कें हद्रत होते, तेव्हा साववजहनक सते्तचे राजकीय स्वरूप नष्ट होईल. राजकीय सत्ता ही 
खऱया अथाने केवळ एका वगाची दुसऱया वगाच्या हपळविुकीसाठी संघहटत झालेली सत्ता असते. जर 
पहरस्स्थतीच्या दाबामुळे आहि भाडंवलदाराशी येिाऱया त्याचं्या संपकामुळे श्रहमकानंा आपली एक वगीय 
संघटना उभी करिे भाग पडले, जर क्रातंीच्या योगाने तो श्रहमक वगव सत्ताधारी वगव बनेल आहि सत्ताधारी 
वगव या नात्याने तो जुनी उत्पादन-स्स्थती सक्तीने बदलून टाकेल तर त्या जुन्या उत्पादन-स्स्थतीबरोबरच 
तो वगीय अंतर्थवरोधाला पोषक असिारी पहरस्स्थतीही नाहीशी करेल; आहि तसे करताना एक वगव या 
नात्याने त्याच्या स्वतःचा वचवस्वाचाही शवेट करेल. 
 
 भाडंवलदारी समाज, त्यातंील वगव व त्या वगामधील अंतर्थवरोध याचं्या जागी प्रत्येकाच्या मुक्त 
हवकासामधून सवांच्या मुक्त हवकासाचा मागव हनघेल असा समाज अस्स्तत्वात येईल.” 
 
 माक्सवच्या हसद्धातंातील सारभतू हवषयापंकैी सवात वैहशष्ट्यपूिव असा हा उतारा आहे. कोंतच्या 
प्रत्यक्षाथववादामध्ये आपल्याला असे आढळते की एकोहिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळातंील 
लेखकामध्ये राजनीती वा राज्यसंस्थेला मूलभतू आर्थथक वा सामाहजक वास्तवाच्या मानाने दुय्यम दजा 
देण्याची प्रवृत्ती होती. माक्सवही या सववसाधारि प्रवृत्तीला अपवाद नव्हता. त्यानेसुद्धा समाजात घडिाऱया 
घटनानंा प्राधान्य देऊन राजनीती व राज्यसंस्था या दोहोंनाही दुय्यम मानले होते. 
 
 या प्रकृतीचा पहरिाम असा झाला की, सामाहजक संघषांना प्रकट करण्याचे एक साधन अशी तो 
राजकीय सते्तची माडंिी करतो. ज्याच्या साहाय्याने, शासकवगव-शोषकवगव आपले वचवस्व व इतराचे शोषि 
हटकवनू ठेवतो ते साधन म्हिजे राजकीय सत्ता आहे. या हवचारसरिीप्रमािे, वगीय परस्परहवरोधाचा शवेट 
तार्थककदृष्ट्या राजनीती व राज्यससं्था ही नष्ट होण्यात झाला पाहहजे. कारि राजनीती व राज्यसंस्था ही 
दोन्हीहह उघडपिे सामाहजक संघषाचे एक फहलत नकवा त्याची अहभव्यक्ती असतात. 
 
 माक्सवच्या ऐहतहाहसक दृष्टीचे आहि त्याच्या राजकीय प्रचाराचे हे असे हवषय आहेत. भाडंवलदारी 
समाजाचे अंतर्थवरोधी स्वरूप काटेकोरपिे उघडे करून दाखविे, त्या अंतर्थवरोधी समाजाचा आत्मनाश 
कसा अटळ असतो व आधुहनक समाजाच्या त्या अंतर्थवरोधी स्वरूपाचा शवेट समग्र क्रांतीच्या हवस्फोटाने 
कसा घडतो याची सप्रमाि माडंिी करिे हा त्याच्या शास्त्रीय हवश्लेषिाचा उदे्दश आहे. 
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 भाडंवलदारी व्यवस्थेचे अतंर्थवरोधी म्हिजे वगव संघषाची वचवस्व असलेली व्यवस्था आहे. ही 



 
           

माडंिीच माक्सवच्या हवचाराचंा गाभा आहे. ऑग्युस्त कोंतला वाटले की त्याच्या काळच्या समाजामध्ये 
धमवप्रधान व सरंजामदारी समाजापासून अस्स्तत्वात असलेल्या संस्था व औद्योहगक समाजातील ससं्था 
याचं्या सह-अस्स्तत्वामुळे समाजामध्ये सह-एकमताचा अभाव होता. त्याच्या काळच्या समाजात सहमताचा 
अभाव हदसून आल्याचे इहतहासकालीन समाजामध्ये सहमताचे तत्त्व शोधण्यासाठीच माक्सव भतूकाळाकडे 
वळला. भाडंवलशाहीतील वगवलढा माक्सवला हदसला वा तो तसा हदसला असे त्याला वाटले-आहि 
वगवलढ्यासारखे संघषव त्याने गतकालीन हवहवध समाजामध्ये शोधून काढले. 
 
 माक्सवच्या मते, वगवलढ्याचे स्वरूप सोपे होत जाते. हवहवध सामाहजक गटाचें, काही 
भाडंवलदाराचं्या भोवती तर इतर काही श्रहमकाचं्या भोवती असे धु्रवीकरि होईल आहि उत्पादनशक्तीचा 
हवकास ही ऐहतहाहसक घडामोडींच्या मागील पे्ररक शक्ती यंत्रिा होईल. या घडामोडींची पहरिती 
श्रमजीवीकरि व दाहरद्रीकरि याचं्यामुळे एका क्राहंतकारक हवस्फोटात होईल व त्यातूंन इहतहासात 
प्रथमच संघषवहीन अशा समाजाची स्थापना होईल. 
 
 माक्सवच्या हवषयापंासून सुरुवात केली तर आपल्याला दोन प्रश्नाचंी उत्तरे द्यावी लागतात. पहहला 
प्रश्न असा : सध्याच्या समाजातील अंतर्थवरोध व सवव ज्ञात समाजातील अंतर्थवरोध या दोन्हीचीही उपपत्ती 
देिारा माक्सवचा समाजासंबधंीचा साधारि हसद्धातं नेमका कोिता आहे? दुसरा प्रश्न असा : आधुहनक 
वगवलढा व भाडंवलशाहीची क्राहंतकारक पहरिती याचें स्पष्टीकरि ज्यामुळे हमळते त्या भाडंवलदारी 
समाजाची रचना, हतची कायवपद्धती आहि हवहशष्ट उत्क्रातंी ही आहेत तरी काय? 
 
 हनराळ्या शलदात हेच सागंावयाचे झाल्यास साम्यवादी जाहीरनाम्यामध्ये आढळिाऱया माक्सवच्या 
हवचारापासून सुरुवात करून, आपल्याला सामान्यपिे ऐहतहाहसक जडवाद वा अहलकडेच ज्याला 
िंिात्मक जडवाद म्हितात तो समाजाचा साधारि हसद्धातं व भाडंवल या गं्रथात आढळिाऱया माक्सवचे 
मूलभतू आर्थथक हवकार या दोन्हीचे स्पष्टीकरि द्याव ेलागेल. 
 
 हे हववरि सोपे करण्यासाठी एक प्रहसद्ध उतारा-बहुधा माक्सवच्या हलखािातील सवात जास्त 
प्रहसद्ध असा-उद् धृत करता येईल. तो माक्सवच्या अथवशास्त्राची समीक्षा या हनबधंाच्या प्रस्तावनेतील असून 
त्यात माक्सवने आपल्या सगळ्या समाजशास्त्रीय संकल्पनाचंा साराशं हदला आहे. माक्सव म्हितो, 
 
 “ज्या साधारि हनिवयाला मी येऊन पोहोचलो व जो एकदा हमळाल्यावर मला माझ्या अध्ययनातं 
मागवदशवक ठरला तो साराशंरूपाने पुढीलप्रमािे माडंता येईल. मानवानंी स्वीकारलेल्या उत्पादनाच्या 
सामाहजक पद्धतीमध्ये ते परस्पराशंी हनहित संबधं प्रस्थाहपत करतात. ते संबधं अपहरहायव असतात व 
मानवाच्या इच्छेपासून स्वतंत्र असतात. उत्पादनाच्या भौहतक शक्तीच्या हवकासातील एका हनहित टप्प्याला 
हे उत्पादनाचे संबधं अनुरूप असतात. ही उत्पादनाच्या संबंधीची गोळाबेरीज समाजाच्या अथवव्यवस्थेला 
आकार देते. ज्यावर कायद्याच्या वा राजकीय इमारती वा अहधरचना (Superstructure) उभ्या करण्यात 
येतात. त्याचंा हा खरा पाया वा अधोरचना (Infrastructure) असून सामाहजक जाहिवचेे हवहशष्ट प्रकार 
त्यानंा अनुरूप असतात. भौहतक जीवनातील उत्पादनपद्धती मानवी जीवनातील सामाहजक, राजकीय व 
अध्यास्त्मक प्रहक्रयाचें साधारि स्वरूप ठरवीत असते. मानवप्राण्याचंी जािीव त्याचं्या अस्स्तत्वाला वळि 
लावीत नाही, तर उलटपक्षी, त्याचें सामाहजक जीवन त्याचंी जािीव ठरवीत असते. हवकासाच्या एका 
हवहशष्ट टप्प्यावर समाजातील उत्पादनाच्या भौहतक शक्तींचा उत्पादनाच्या हवद्यमान संबंधाशंी संघषव घडतो. 



 
           

नकवा हेच कायद्याच्या पहरभाषेत सागंावयाचे तर त्याचं्या अंतगवत मालकीसंबधंाशी सघंषव घडतो. त्यामुळे 
उत्पादन-शक्तींच्या हवकासाचे हवहवध प्रकार होण्याऐवजी हे संबंध, त्या शक्तींना जखडिाऱया शृखंला होऊ 
लागतात. मग सामाहजक क्रातंीची वळे येते. आर्थथक पाया बदलल्यामुळे वरची संपूिव हवराट इमारत कमी-
जास्त शीघ्रगतीने बदलू लागते. अशा पहरवतवनाचंा हवचार करताना, उत्पादनाच्या आर्थथक अवस्थेमध्ये 
घडून येिारे भौहतकबदल व नैसर्थगक स्वरूपाचे बदल यात नेहमी भेद केला पाहहजे. भौहतक बदल हे 
भौहतक शास्त्राचं्या काटेकोरपिे सागंता येतात आहि वैचाहरक स्वरूपात वैधाहनक, राजकीय, धार्थमक, 
सौंदयवहवषयक आहि तत्त्वज्ञानात्मक प्रकार येतात आहि त्याचं्यायोगे मानवानंा संघषाची जािीव होते व तो 
झगडायला हसद्ध होतो. असे आपले एखाद्या व्यक्तीबद्दलचे मत हे त्या व्यक्तीचे स्वतःबद्दल काय मत आहे 
यावर आधाहरत नसते, तसेच आपि या संक्रमि-काळाबद्दल त्याच्या स्वतःच्या जाहिवचे्या आधाराने मत 
बनव ू शकत नाही. उलटपक्षी, भौहतक जीवनातील हवसंगती, उत्पादनाच्या सामाहजक शक्तीमधील 
हवद्यमान संघषव व उत्पादन-संबधं याचं्या आधाराने या जािीवचेे स्पष्टीकरि केले पाहहजे. 
समाजव्यवस्थेतील सवव उत्पादन शक्तींचा, त्यानंा हजतका वाव असेल हततका त्याचंा हवकास झाल्याहशवाय 
ती व्यवस्था नष्ट होत नाही. जुन्या समाजाच्या गभांत नव्या उच्चतर उत्पादन-संबंधाचं्या हनर्थमतीला सहाय्य 
करिारी भौहतक पहरस्स्थहत पक्क झाल्याहशवाय ते संबंध उद् भवत नाहीत. म्हिून मानवजात नेहमी 
सोडहवता येण्यासारख्या प्रश्नाचंा हवचार करते. कारि याबाबतीत सखोल हवचार केला असता असे हदसते 
की, जेव्हा एखादा प्रश्न सोडहवण्यासाठी अनुकूल भौहतक पहरस्स्थती अगोदरच अस्स्तत्वात असते वा तो 
उत्पन्न होत असते, तेव्हाच तो प्रश्न उत्पन्न होतो. आहशयाई, प्राचीन सरंजामशाही व आधुहनक भाडंवलशाही 
या चार उत्पादन-पद्धती म्हिजे समाजाच्या आर्थथक घडिीतील चार युगे असे आपि ढोबळमानाने सबंोधू 
शकतो. उत्पादनाने भाडंवलदारी सबंंध हे उत्पादनाच्या सामाहजक प्रहक्रयेतील अतंर्थवरोधाचा शवेटचा टप्पा 
आहे. अतंर्थवरोधी याचा अथव व्यक्तीगत पातळीवरील परस्परहवरोध असा नसून समाजातील व्यक्तींच्या 
जीवनाला वढेिाऱया पहरसरातून उत्पन्न होिारा अंतर्थवरोध असा आहे. त्याचवळेी भाडंवलदारी समाजात 
हवकहसत होिाऱया उत्पादन-शक्ती त्या अतंर्थवरोधाचा शवेट करण्यास अनुकूल अशा भौहतक पहरस्स्थतीची 
हनर्थमती करीत असतात म्हिनू ही सामाहजक रचना मानव समाजाच्या इहतहास-पूवव अवस्थेचे शवेटचे चरि 
असते.” 
 
 या उताऱयामध्ये इहतहासाच्या माक्सववादी आर्थथक मीमासेंतील सवव मूलभतू कल्पनाचंा समावशे 
आहे. ज्याच्याकडे पुढे लक्ष द्याव ेलागते असा एकच अपवाद आहे आहि तो म्हिजे या उताऱयामध्ये स्पष्टपिे 
वगव वा वगव-संघषव यापंैकी एक आहे. 
 
 पहहली व मूलभतू कल्पना अशी आहे की, जे त्याचं्या इच्छेपासून स्वतंत्र असतात असे हनहित संबधं 
मानव परस्पराशी प्रस्थाहपत करतात. हनराळ्या शलदात सागंावयाचे तर, समाजातील व्यक्तींच्या स्वतःबद्दल 
हवचार करण्याच्या पद्धतीचा आधार आपल्या हववचेनासाठी न घेता, आपि समाजव्यवस्था, उत्पादन-शक्ती 
व उत्पादन-संबधं याचं्या हवश्लेषिािारे इहतहासाची वाटचाल समजावनू घेऊ शकतो. व्यक्तींच्या पसतंी-
नापसंतीचा हवचार न करता त्याचं्यावर लादले जािारे सामाहजक संबधंही असतात आहि ऐहतहाहसक 
प्रहक्रयेचा आपल्याला होिारा बोध या व्यहक्तमात्रानंा उल्लंघून जािाऱया सामाहजक संबंधाचं्या जािीववेर 
अवलंबून असतो. 
 
 दुसरी कल्पना म्हिजे प्रत्येक समाजामध्ये आर्थथक पाया नकवा ज्याला तळातली रचना 
(अधोरचना), हतच्यापासून वरची रचना वगेळी ओळखता येते. त्यास (अहधरचना) असे संबोधले जाते. 



 
           

तळातील रचनेमध्ये मूलतः उत्पादन-शक्ती व उत्पादनसंबधं याचंा समावशे असतो. वरच्या रचनेमध्ये 
कायद्याच्या व राजकीय ससं्था तसेच हवचारपद्धती, तत्त्वप्रिाली व तत्त्वज्ञाने याचंा समावशे होतो. 
 
 हतसरी कल्पना अशी की, ऐहतहाहसक चळवळीची पे्ररक शक्ती म्हिजे उत्पादन-शक्ती व उत्पादन- 
संबंध याचं्यामध्ये हवकासाच्या वाटचालीमध्ये काही वळेेला उद् भविारा अतंर्थवरोध ही होय. उत्पादन-शक्ती 
मूलतः एखाद्या समाजाची उत्पादनक्षमता दाखहवतात आहि ही क्षमता शास्त्रीय ज्ञान, औद्योहगक हसद्धता व 
सामुदाहयक मजूर-संघटना याचें फहलत असते. उत्पादन-संबधंाचंी नेमकी व्याख्या हदलेल्या उताऱयातं 
आढळत नाही; परंतु ते मालमते्तच्या संबंधावरून ओळखावयाचे असतात. खरोखर, “उत्पादनाचे हवद्यमान 
संबंध नकवा हेच कायद्याच्या पहरभाषेत सांगावयाचे तर ते कायास्न्वत असलेले मालमते्तचे संबंध” हे सूत्र 
आपल्याला हमळते असे मला वाटते. तथाहप उत्पादन-संबंध मालमते्तच्या संबधंाशंी एकरूप समजण्याचे 
कारि नाही. नकवा हनदान उत्पादन-संबंधामध्ये मालमते्तच्या संबधंाहशवाय राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 
हवतरिाचाही समावशे होतो. (हे हवतरिसुद्धा थोड्याफार काटेकोरपिे मालमते्तच्या संबंधावरून हनधाहरत 
होत असते.) 
 
 चौथी कल्पना म्हिजे उत्पादन-शक्ती व उत्पादन-संबंध याचं्यातील अतंर्थवरोधामध्ये वगवलढ्याला 
स्थान देिे जरी सोपे असले तरी उद् धृत केलेल्या उताऱयामध्ये त्याचंा उल्लखे आढळत नाही. खरोखर 
आपि अशी फक्त कल्पनाच करायला हवी की एक वगव या क्रातंीकाळामध्ये-म्हिजे उत्पादन-शक्ती व 
उत्पादन-संबंध याचं्यातील अंतर्थवरोधाच्या काळामध्ये-उत्पादन-शक्तीच्या हवकासामध्ये अडथळा करिाऱया 
जुन्या उत्पादन-संबंधाना हचकटून राहतो. तर उलटपक्षी, दुसरा वगव पुरोगामी असून तो नव्या उत्पादन-
संबंधाचंा प्रहतहनधी असतो. हे नव ेसंबंध उत्पादन-शक्तीच्या हवकासाच्या मागात अडथळा आिण्याऐवजी 
त्या शक्तीच्या वाढीला पोषक असतात. 
 
 जर आपि या अमूतव हवचाराकंडून भाडंवलशाही व्यवस्थेच्या हववरिाकडे वळलो, तर असा हनष्ट्कषव 
हनघतो. भाडंवलशाही समाजात भाडंवलदारवगव उत्पादन-साधनाचं्या खाजगी मालकीला हचकटून असतो 
आहि म्हिून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एका हवहशष्ट प्रकारच्या वाटिीलाही तो हचकटून असतो. उलटपक्षी, 
समाजाचे दुसरे टोक असिारा व संघहटत समुदायाचे प्रहतहनहधत्व करिारा म्हिजेच श्रहमकवगव 
इहतहासातील एका हवहशष्ट काळी भाडंवलशाहीपेक्षा जास्त पुरोगामी अशा नव्या संघटनेचा प्रहतहनधी बनतो. 
ही नवी संघटना इहतहासाच्या प्रहक्रयेची नंतरची अवस्था उत्पादन-शक्तीचा पढुचा हवकास व 
प्रगहतपथावरील इहतहासाचा वाटचालीतील एक टप्पा दशवहवते. 
 
 पाचवी कल्पना म्हिजे उत्पादन-शक्ती व उत्पादन-संबधं याचें हे िंिात्मक तत्त्व क्रातंीचा हसद्धातं 
सूहचत करते ही होय. कारि इहतहासाकडे बघण्याच्या या दृष्टीप्रमािे क्रातं्या या राजकीय अपघात नसतात, 
तर एक ऐहतहाहसक अहनवायवता प्रकट करतात. क्रातं्या अहनवायव कायव करतात. जेव्हा अनुकूल पहरस्स्थती 
प्राप्त होते, तेव्हा क्रातं्या घडून येतात. यातंील महत्त्वाचे वाक्य लक्षात ठेवा : “कोितीही समाजव्यवस्था 
हतच्यातील सवव उत्पादन-शक्तीच्या हवकासाला वाव असेपयंत नष्ट होत नाही आहि नव े वरच्या दजाचे 
उत्पादन-संबंध, जुन्या समाजाच्या गभात त्याचं्या अस्स्तत्वाला आवश्यक असलेल्या भौहतक स्स्थती पहरपक्क 
झाल्याहशवाय उदयाला येत नाहीत. नव्या उच्चतर उत्पादन-संबधंाचंा उदय. 
 
 भाडंवलशाहीतील उत्पादन-संबंध प्रथमतः सरंजामशाही समाजाच्या गभांत हवकास पावले होते. 



 
           

जेव्हा या नव्या भाडंवलदारी उत्पादन-संबंधानंा हवहशष्ट पक्कता आली, तेव्हा फ्रान्समध्ये राज्यक्रातंी झाली. 
हनदान या उताऱयात तरी माक्सवने भाडंवलशाहीतून समाजवादाकडे संक्रमि करण्याची प्रहक्रया मागील 
संक्रमिासारखीच असेल असे भहवष्ट्य वतवहवले होते. भाडंवलशाहीच्या गभात उत्पादन-शक्तींचा हवकास 
झाला पाहहजे. ज्या क्रातंीमुळे इहतहास-पूवव काळाचा शवेट होिार आहे हतच्या आगमनापूवी सध्याच्या 
समाजाच्या गभांत उत्पादनाचे समाजवादी संबंध वाढीला लागले पाहहजेत. या क्रातंीच्या हसद्धातंामुळे 
दुसऱया आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा, लोकशाही समाजवादाचा, सापेक्षत या हनस्ष्ट्क्रयतेकडे कल होता. क्रातंीची 
तयारी होण्यापूवी भहवष्ट्यकाळातं उपयोगी पडिाऱया उत्पादन-शक्ती व उत्पादन-संबंध यानंा त्याचं्या पूिव 
वाढीसाठी वाव हमळाला पाहहजे. माक्सव म्हिाला होता की जे प्रश्न सोडहवता येिे शक्य आहे अशाच 
प्रश्नाचंा मानवजात हवचार करते. लोकशाही समाजवादाला अकालीच क्रांती घडण्याची भीती वाटत होती. 
आहि यातच त्यानंी म्हिजे लोकशाही समाजवाद्यानंी कधीच क्रातंी घडवनू आिली नाही याचे स्पष्टीकरि 
हमळते; परंतु ती हनराळी बाब आहे. 
 
 सहावी कल्पना अशी की या ऐहतहाहसक स्पष्टीकरिामध्ये माक्सवने तळातील रचना व वरची रचना 
यामध्येच केवळ फरक दाखहवला नाही तर त्याने जािीव व सामाहजक वास्तवता यातीलही हवरोध दशवहवले 
आहेत. मानवाचंी जािीव वास्तवतेवरुन ठरत नाही, तर उलटपक्षी सामाहजक वास्तवता हीच त्याचंी 
जािीव ठरवीत असते. मानवी हवचार ज्या सामाहजक सबंंधाचें एक भाग आहेत त्या संबंधाचंा संदभव ध्यानात 
घेऊन त्या हवचाराचें स्पष्टीकरि केले पाहहजे, अशा एका व्यापक संकल्पनेमध्ये या हवचाराची पहरिती होते. 
अशा प्रकारच्या हवधानातूंन ज्याला आज ज्ञानाचे समाजशास्त्र म्हितात त्याला आधार हमळेल. 
 
 सरतेशवेटी, या उताऱयातील शवेटचा हवषय असा : माक्सवने मानवी इहतहासाच्या टप्प्याची रूपरेषा 
हदली. जसा हवचारपद्धतींच्या आधाराने ऑग्युस्त कोंतने मानवी क्रातंीच्या हवहशष्ट काळातील फरक 
दाखहवला आहे, तशाच प्रकारे माक्सवने अथवव्यवस्थेच्या आधारे मानवी इहतहासाच्या टप्प्यातंील फरक 
दाखहवला आहे. त्याने असे आर्थथक व सामाहजक हवकसनाचे चार टप्पे दाखहवले आहेत. त्याच्या भाषेत 
ज्यानंा तो आहशयाई, प्राचीन, सरंजामदारी व भाडंवलदारी म्हिून संबोधतो, अशा उत्पादनाच्या चार पद्धती 
त्याने दाखहवल्या आहेत. 
 
 या चार पद्धतींना दोन गटामध्ये हवभागता येईल. प्राचीन, सरंजामदारी व भाडंवलदारी या 
उत्पादनाच्या तीन पद्धतीचा अनुभव पािात्त्य समाजाला आला. त्या पद्धती पािात्त्याचं्या इहतहासातंील तीन 
टप्पे असून त्यापैकी प्रत्येकाचे स्वरूप त्यातं काम करिाऱया मािसातील परस्परसबंंधाचं्या वरून ठरते. 
उत्पादनाच्या प्राचीन पद्धतींचे वैहशष्ट्य गुलामहगरी हे होते, सरंजामदारी पितीचे भ-ूदास्य हे होते व 
भाडंवलशाहीच्या उत्पादन पद्धतीचे रोजंदारी हे होते. मानवाने मानवाच्या केलेल्या शोषिाच्या तीन स्पष्ट 
तऱहा यामंध्ये हदसून येतात. भाडंवलदारी उत्पादनाची पद्धती ही शवेटची अंतर्थवरोधी समाजव्यवस्था आहे 
कारि नकवा शक्य तोवर, उत्पादनाच्या समाजवादी पद्धतीमध्ये म्हिजेच उत्पादकाचं्या समाजामध्ये 
मानवाकडून मानवाचे शोषि होत नाही नकवा उत्पादन-साधनावंर मालकी व राज्यसत्ता ही दोन्ही 
उपभोगिाऱया वगांचे श्रहमकानंा दास व्हाव ेलागत नाही. 
 
 उलटपक्षी, उत्पादनाची आहशयाई पद्धती पािात्त्याचं्या इहतहासातंील एक टप्पा आढळून येत 
नाही. म्हिून माक्सवच्या भाष्ट्यकारामंध्ये ऐहतहाहसक प्रहक्रयेचे ऐक्य वा हतच्यातील ऐक्याचा अभाव याबद्दल 
अखंड वाद माजला आहे कारि जर उत्पादनाची आहशयाई पद्धती पाहिमात्य संस्कृतीपेक्षा हनराळे 



 
           

सासं्कृहतक वैहशष्ट्य दाखवीत असेल, तर ज्या मानव-समूहाबद्दल आपि हवचार करतो आहोत, त्याला 
अनुरूप असलेले ऐहतहाहसक उत्क्रातंीचे अनेक मागव असण्याचा संभव आहे. नकबहुना, गुलाम, भदूास वा 
रोजंदार याचें उत्पादनाच्या साधनाचंी मालकी असलेल्या वगाच्या दास्यत्वाने नव्हे तर सगळ्याच श्रहमकाचें 
राज्यसते्तचे दास्यत्व हे उत्पादनाच्या आहशयाई पद्धतीचे वैहशष्ट्य आहे. जर उत्पादनाच्या आहशयाई 
पद्धतीचे हे हववरि बरोबर असेल, तर पािात्त्यानंा अहभपे्रत असलेला वगवलढा हे त्या समाजव्यवस्थेचे 
वैहशष्ट्य न होता, राज्यसते्तने वा नोकरशाहीने सपूंिव समाजाचे केलेले शोषि हे हतचे वैहशष्ट्य ठरेल. 
 
 तेव्हा उत्पादनाच्या आहशयाई पद्धतीच्या संकल्पनेचा काय उपयोग होऊ शकतो हे तुमच्या लक्षातं 
येईल. खरोखर, उत्पादनाच्या साधनाचे सामाजीकरि झाले तर भाडंवलशाहीचा शवेट सवव शोषिाचा अतं 
होण्याऐवजी सवव मानवजातीमध्ये उत्पादनाच्या आहशयाई पद्धतीचा प्रसार करण्यात होईल अशी कल्पना 
करता येईल. ज्यानंा सोस्व्हएट समाज आवडत नाही, अशा समाजशास्त्रज्ञानंी उत्पादनाच्या आहशयाई 
पद्धतीवरील या ओझरत्या हवधानावंर सहवस्तर टीका केली आहे. त्यानंा लेहननने समाजवादी क्रातंीचा 
शवेट मानवाने मानवाच्या चालहवलेल्या शोषिाच्या शवेटातं होिार नसून उत्पादनाच्या आहशयाई 
पद्धतीमध्ये होईल अशी भीहत ज्यात व्यक्त केली आहे असे उतारे आढळले आहि या उताऱयावरून त्यानंी जे 
हनष्ट्कषव काढले आहेत त्याचं्या राजकीय स्वरूपाबद्दल अंदाज सहज करता येईल. 
 
 परंतु, या राजकीय हनिवयाशंी आपला संबधं येत नाही. नकबहुना, हे सत्य प्रत्येकाने जािले पाहहजे 
की प्रत्येक समाजाचे वैहशष्ट्य त्याच्या अतंगवत रचनेतून वा उत्पादन-पद्धतींतून हदसून येते. या हवचाराच्या 
आधारे माक्सवने उत्पादनाच्या समाजवादी पद्धतीच्या पूवीच्या उत्पादनाच्या चार पद्धतीतील वा मानवी 
इहतहासातंील चार टप्प्यातील फरक दाखहवला. समाजवादी उत्पादन-पद्धती इहतहासपूवव कालखंडाच्या 
पलीकडची आहे. 
 
 माक्सवच्या इहतहासाच्या आर्थथक मीमासेंतील प्रमुख कल्पना अशा आहेत. यापूवी गंुतागंुतीच्या एका 
ताहत्त्वक प्रश्नाचा हवचार केला नव्हता. तो प्रश्न असा : जडवादी तत्त्वज्ञान हे आर्थथक मीमासेंपासून हकतपत 
हवभाज्य व अहवभाज्य आहे? या क्षिी माक्सवने स्पष्टपिे प्रहतपादन केलेल्या प्रमुख कल्पनापंुरताच हवचार 
केल्यास या कल्पनामंध्ये अस्पष्टता वा संहदग्धता यानंा थोडासा वाव आहे कारि ‘तळातील रचना’ आहि 
‘वरील इमारत’ या संकल्पनाचं्या नेमक्या व्याख्या या म्हिजे हनरंतर वादाचा हवषय आहेत आहि त्या तशा 
झालेल्याही आहेत. 
 
 हवषय-पहत्रकेतील दुसऱया हवषयाकडे म्हिजे भाडंवल या गं्रथाकडे पाहहल्यास त्याचे दोन प्रकारे 
हववरि करण्यात येते. काहीजि हवशषेतः ज्यानंा कोितेही हनहित तत्त्वज्ञान अहभपे्रत नसते-त्यापकैी 
अगदी अहलकडचा शूम्पीटर याचे मते भाडंवल हा मलूतः अथवशास्त्राचा गं्रथ आहे. मात्र इतरानंा तो गं्रथ 
अथवशास्त्राचे (स्वरूपहववचेनात्मक) वा आस्स्तत्वादी हवश्लेषि वाटते. त्यातंील वस्तुपूजनवादासारख्या 
(commodity fetishism) प्रकरिातील तत्त्वज्ञानात्मक हववरिाला पोषक अशी काही उताऱयामंधून 
माक्सवच्या हवचाराचें दालन खुले करिारी गुरुहकल्ली गवसते असेही त्यानंा वाटते. 
 
 माक्सव स्वतःला अथवशास्त्रज्ञ मानत होता. ज्या इंग्रज अथवशास्त्रज्ञाचं्या हवचारावर तो पोसला गेला 
होता, त्याचं्याप्रमािेच तो स्वतःला इगं्रजाचं्या अथवशास्त्राचा वारसदार व समीक्षक मानत होता. या 
अथवशास्त्रातील उत्तम भाग राखून ठेवनूच त्यातंील चकुा दुरुस्त करून व ज्याचं्यावर भाडंवलदारी दृहष्टकोि 



 
           

असा ठपका ठेवता येईल अशा त्यातंील मयादाचें उल्लंघन करून हे कायव आपि केले आहे असा त्याला 
हवश्वास वाटत होता. जेव्हा माक्सवने मूल्य, हवहनमय, शोषि, अहतहरक्त मूल्य व नफा याचें हवश्लेषि केले 
तेव्हा त्याला हनखळ अथवशास्त्रज्ञ व्हावयाचे होते आहि शास्त्रीयदृष्ट्या, चुकीच्या वा संहदग्ध हवधानाचे समथवन 
तत्त्वज्ञानात्मक हेतूने करण्याचा प्रयत्न त्याने स्वप्नातही केला नसता. माक्सवची मनापासून हवज्ञानावर हनष्ठा 
होती व आपिही त्याचे अनुकरि केले पाहहजे, असे मला वाटते. 
 
 माक्सव काटेकोर हशस्तीचा इंग्रज अथवशास्त्रज्ञ नव्हता. याला फार हवशषे अशी दोन कारिे होती 
आहि त्याचंा माक्सवनेच हनदेश केला आहे. त्याच्या कायाचे वगीकरि कसे कराव े हे समजण्यासाठी 
आपल्याला ही कारिे जािून घेण्याची गरज आहे. 
 
 भाडंवलशाही-अथवव्यवस्थेचे हसद्धातं सववत्र लागू पडतात असे मानल्याबद्दल माक्सवने अहभजात 
शास्त्रज्ञानंा दोष हदला. त्याच्या मते प्रत्येक अथवव्यवस्थेचे स्वतंत्र अथवशास्त्रीय हसद्धातं असतात. अहभजात 
अथवशास्त्रज्ञाचें आर्थथक हसध्दातं ते खरे ठरतात तेवढ्यापरुते ते फक्त भाडंवलशाहीचे हसद्धातं आहेत. म्हिनू 
पहहला महत्त्वाचा बदल असा सववत्र लागू पडिाऱया आर्थथक हसद्धातंाचं्या कल्पनेकडून आपि प्रत्येक 
अथवव्यवस्थेच्या अथवशास्त्रीय हसद्धातंाचं्या वैहशष्ट्याकडे वळतो. 
 
 दुसरे असे की कोितीही अथवव्यवस्था हतच्या सामाहजक संरचनेपासून पृथकपिे करून म्हिजे 
वगेळी करून समजून घेता येत नाही. प्रत्येक अथवव्यवस्थेचे हवहशष्ट आर्थथक हसद्धातं असतात कारि ते जि ु
काही उत्पादनाच्या एका पद्धतीचे स्वरूप स्पष्ट करिाऱया सामाहजक सबंंधाचें ताहत्त्वक आहवष्ट्कार असतात. 
उदाहरिाथव, भाडंवलशाहीमध्ये त्या समाजाच्या रचनेतच शोषिाच्या मूलतः आर्थथक घटनेचे स्पष्टीकरि 
सापडते आहि तीच समाजरचना भाडंवलशाहीचा अटळ आत्मनाशही घडवनू आिते असे आपल्याला 
हदसून येईल. 
 
 हनराळ्या शलदात सागंावयाचे तर भाडंवल हा गं्रथ एक प्रभावी प्रयत्न आहे. काटेकोर अथानेसुद्धा 
तो एका अलौहकक प्रहतभेचा प्रयत्न आहे. भाडंवलशाहीची कायवपद्धती, हतची सामाहजक रचना, 
भाडंवलशाहीचा इहतहास या हतन्हीचीही उपपत्ती एकाच वळेी सागंण्याचा हा प्रयत्न आहे. माक्सव हा 
समाजशास्त्रज्ञ होऊ इस्च्छिारा अथवशास्त्रज्ञ होता. भाडंवलशाही कशी कायव करते हे समजून घेण्यापासून 
सुरुवात करून खाजगी मालकीच्या व्यवस्थेमध्ये मािसाचे शोषि का होते आहि हतच्यातील अंतर्थवरोधामुळे 
या पद्धतीला हतचा नाश करिाऱया क्राहंतकडे क्रमाक्रमाने जािे का भाग पडते हे आपल्या लक्षात येते. 
 
 भाडंवलशाहीची कायवपद्धती व हवचार याचं्या हवश्लषेिातून उत्पादनपद्धतीच्या माध्यमातून 
मानवजातीचा एक प्रकारचा इहतहाससुद्धा आपल्याला हमळतो. भाांडिल हा अथवशास्त्रीय गं्रथ तर आहेच, 
पि त्याबरोबरच त्यात भाडंवलशाहीचे समाजशास्त्रही आहे तसेच इहतहासपूवव काळापयंतचा स्वतःच्याच 
संघषांत सापडलेल्या मानवाचा तो तत्त्वज्ञानात्मक इहतहाससुद्धा आहे. 
 
 मी हा प्रयत्न प्रभावी आहे असे म्हिालो आहे. परंतु तो यशस्वी ठरला असे मला वाटत नाही, हेही 
मी चटकन सागंून टाकतो. अशा प्रकारचा कोिताही प्रयत्न आजवर यशस्वी झालेला नाही. माझ्या या 
हवधानाचा अथव असा आहे की आजचे अथवशास्त्रीय वा समाजशास्त्रीय ज्ञान, भाडंवलशाहीच्या कायवपद्धतीला 
अंशतः लागू पडिारे हवश्लषेि, भाडंवलशाहीतील वगव वा व्यक्ती याचं्या हनयतीचे साधार समाजशास्त्रीय 



 
           

हवश्लेषि आहि भाडंवलशाही पद्धतीच्या बदलाचे हवहशष्ट ऐहतहाहसक हवश्लेषि याचंा उपयोग करते, परंतु 
समाजव्यवस्था, कायवपद्धती, भाडंवलशाहीतील मानवाची हनयती वा त्या व्यवस्थेची उत्क्रातंी या सवांमध्ये 
अपहरहायव ऐक्य साधिारा सववसमावशेक हसद्धातं त्या अथवशास्त्रामध्ये वा समाजशास्त्रामध्ये आढळत नाही. या 
सवव घटकाचंा समावशे करून त्याचं्यातून हनघिारा एखादा व्यापक हसद्धातं का नसावा? कदाहचत अशा 
प्रकारची सवव घटकाचंा समावशे करू शकिारी समष्टी अस्स्तत्वातच नसावी. म्हिजेच कदाहचत हेही कारि 
असेल की इहतहास हततका बुद्धीहनष्ठ व अहनवायव नसावा. 
 
 काहीही असले तरी भाडंवल हा गं्रथ समजून घेिे म्हिजे भाडंवलशाहीची कायवपद्धती व हवकास 
याचें एकाच वळेी हवश्लेषि करण्याचा व या व्यवस्थेखालील मानवजातीची हनयती सागंण्याचा माक्सवने 
कसा प्रयत्न केला हे समजून घेिे होय. 
 
 तुम्हाला हे माहीत आहे की भाांडिल या गं्रथाचे तीन खंड आहेत, त्यापैकी फक्त पहहला खंड 
माक्सवने प्रहसद्ध केला होता; दुसरा व हतसरा असे दोन खंड मरिोत्तर प्रहसद्ध झाले. माक्सवच्या पुष्ट्कळ 
हस्तहलहखतातून एंगल्सने त्याचें सकंलन केले होते आहि ते अपूिव आहेत. दुसऱया व हतसऱया खंडात 
आढळिारे हववरि वादग्रस्त वाटते कारि काही .उतारे परस्परहवरोधी वाटतात. भाडंवल या संपूिव गं्रथाचा 
गोषवारा येथे देण्याची माझी इच्छा नाही; परंतु ज्याचं्यावर माक्सवने भर हदला होता व ज्याचंा इहतहासावर 
सवांत जास्त प्रभाव पडला आहे अशा महत्त्वाच्या मुद्याचंी हनवड करिे हे शक्य आहे. 
 
 भाडंवल या गं्रथामध्ये सुरुवातीपासून आढळिारा मुद्दा म्हिजे भाडंवलशाहीचे सार मुख्यतः नफा 
हमळहविे यात आहे. भाडंवलशाहीला उत्पादनाच्या साधनाचं्या खाजगी मालकीचा हजतका आधार असतो 
हततकाच हतला उद्योजकाने वा उत्पादकाने नफा हमळहवला पाहहजे याचाही आधार असतो. 
 
 जेव्हा स्टॅहलनने त्याच्या शवेटच्या लेखातं असे हलहहले की ‘भाडंवलशाहीचा मुलभतू हसद्धातं 
जास्तीत जास्त नफा हमळहविे हा आहे’ तेव्हा त्याने अथातच माक्सवचा हसद्धातं सामान्य लोकाचं्या भाषेत 
माडंला. अशा उथळ माडंिीमुळे त्याने त्या हसद्धातंाचे हशक्षिातील एखाद्या वगाच्या पाठाचे स्वरूप नाहीसे 
करून त्याला प्राथहमक हशक्षिातील पाठाचे साधे स्वरूप द्याव ेतसे केले, परंतु त्याने भाांडिल या गं्रथाच्या 
प्रारंभीच्या पानामंध्ये आढळिाऱया माक्सवच्या हवश्लेषिातंील प्राथहमक मुद्याची कास सोडली नव्हती. 
त्यामध्ये हवहनमयाच्या दोन पद्धतींतील फरक दाखहवला आहे. एक हवहनमयाचा प्रकार म्हिजे ज्यामध्ये 
चलनाच्या माध्यमाने एका गरजेच्या वस्तूकडून दुसरीकडे जाता येते हा होय. ज्याचा तुम्हाला उपयोग नाही 
अशा वस्तू तुमच्याजवळ आहेत आहि तुम्हाला गरज असलेल्या वस्तंूसाठी या वस्तंूचा तुम्ही हवहनमय करता 
व तसे करताना तुमच्याजवळच्या वस्तूची ज्याला गरज असेल त्याला त्या वस्तू देता हा हवहनमय प्रत्यक्ष 
स्वरूपात घडून येतो तेव्हा त्याला अदलाबदल म्हितात नकवा हा हवहनमय अप्रत्यक्षपिे चलनाच्या 
माध्यमाने घडून येईल आहि चलन हे हवक्रीच्या मालाचे साववहत्रक सम-मूल्य असते. 
 
 एका वस्तंूच्याऐवजी दुसरी वस्तू अशा अदलाबदलीच्या स्वरूपाचा हवहनमय हा चटकन लक्षात 
येिारा प्रत्यक्ष मानवी हवहनमय आहे असे मानता येईल. पि त्या हवहनमयातूंन कोिताही नफा वा हशल्लक 
राहत नाही. जोपयंत तुम्ही एका वस्तूच्या बदली दुसरी वस्तू घेता, तोवर ग्राहक व हवके्रता याचें संबधं 
बरोबरीचे असतात. 
 



 
           

 परंतु हवहनमयाचा दुसऱया प्रकारामध्ये वस्तंूच्या माध्यमाने पैशाची अदलाबदल होते. आहि त्याचें 
वैहशष्ट्य असे : हवहनमयाच्या प्रहतहक्रयेच्या शवेटी सुरुवातीला तुमच्याजवळ जेवढे पसेै होते त्यापेक्षा जास्त 
पैसे राहतात. या प्रकारचा हवहनमय-वस्तंूच्या माध्यमातून पैशाच्या अदला-बदलीचा हवहनमय हा 
भाडंवलशाहीचे वैहशष्ट्य आहे. भाडंवलशाहीमध्ये उद्योजक वा उत्पादक गरज नसलेल्या वस्तंूकडून गरज 
असलेल्या वस्तंूकडे पैशाच्या माध्यमाने जात नाही. वस्तंूच्या साहाय्याने पैशाची अदलाबदल होिे आहि 
सुरुवातीला जवळ असलेल्या पैशापेक्षा जास्त पसेै हवहनमय प्रहक्रयेच्या शवेटी जवळ असिे हे 
भाडंवलशाहीतील हवहनमयाचे सार आहे. 
 
 या प्रकारचा हवहनमय, माक्सवच्या दृष्टीने, भाडंवलशाहीतील आदशव हवहनमय आहे आहि तो सवांत 
जास्त गूढ स्वरूपाचा आहे. सुरुवातीला जे जवळ नव्हते नकवा हकमानपक्षी सुरुवातीला होते त्यापेक्षा शवेटी 
जास्त जवळ असिे हे जास्तीचे काहीतरी हवहनमयातूंन एखाद्याला कसे हमळू शकते? या हवचारातूंन, 
माक्सवच्या दृष्टीने, भाडंवलशाहीतील मध्यवती प्रश्न उत्पन्न होतो. तो प्रश्न असा नफा कोठून येतो. 
हजच्यामध्ये उद्योगाची मूलभतू पे्ररिा नफा हमळहविे ही असते व हजच्यामध्ये उत्पादक व व्यापारी बहुधा 
नफा हमळहवतात अशी अथवव्यवस्था कशी असू शकते? 
 
 आपल्याला या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर हमळाले आहे अशी माक्सवला खात्री वाटत होती. 
अहतहरक्त मूल्याच्या हसद्धातंाच्या साहाय्याने प्रत्येक वस्तूचा हवहनमय हतच्या मूल्याप्रमािे होतो आहि 
तरीसुद्धा नफ्याला वाव असतो या दोन्हीही गोष्टी त्याने हसद्ध केल्या. या हसद्ध करण्याच्या पद्धतीतील टप्पे 
असे. मूल्याचा हसध्दातं, वतेनाची हसद्धातं आहि शवेटी अहतहरक्त मूल्य. 
 
 पवहले विधान : कोित्याही वस्तूच्या उत्पादनामध्ये समाहवष्ट असलेल्या सरासरी मानवी श्रमाशी 
हतचे मूल्य स्थूलमानाने प्रमािबद्ध असते. याला मूल्याचा हसद्धातं म्हितात. 
 
 दुसरे विधान : वस्तूच्या मूल्याप्रमािेच मानवी श्रमाचेही मूल्यमापन केले जाते. जी श्रमशक्ती मजूर 
भाडंवलदाराला मोलाने वापरू देतो, हतची भरपाई भाडंवलदार ज्या वतेनाने करतो, ते तो मजूर आहि 
त्याचे कुटंुब याचं्या जीवनासाठी अत्यावश्यक क्रय-वस्तंूच्या उत्पादनाला, आवश्यक मानवी श्रमाइतके 
असते. सवव वस्तंूना लागू पडिाऱया मूल्याच्या सववसाधारि हसद्धातंाला अनुसरून मानवी श्रमाला त्याच्या 
मूल्याइतके वतेन हमळते. 
 
 वतसरे विधान : वतेनाच्या स्वरूपात श्रहमकाला हमळिाऱया मूल्याइतक्या उत्पादनाला लागिारे 
आवश्यक कामाचे तास तो प्रत्यक्ष काम करतो त्या तासापेक्षा कमी असतात. आपि असे म्हिू या की तो 
श्रहमक त्या त्याच्या वतेनामध्ये समाहवष्ट असलेले मूल्य पाचं तासामध्ये उत्पन्न करतो पि तो दहा तास काम 
करतो. याप्रमािे तो अधा काळ स्वतःसाठी काम करतो व दुसरा अधा भाग उद्योजकासाठी काम करतो. 
आवश्यक कामाच्या तासानंतर श्रहमकाने उत्पन्न केलेल्या मूल्याचा उल्लखे आपि अहतहरक्त मूल्य या सजें्ञने 
करू या. आहि या आवश्यक कामाच्या तासाचंा अथव त्याला वतेनाच्या स्वरूपात हमळालेल्या मूल्याचे 
उत्पादन करण्याला आवश्यक कामाचा काळ असा करू या. 
 
 यावरून आपल्याला नफ्याचे मूळ लक्षात येते. ज्या अथवव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक वस्तुची हतच्या 
मूल्यानुसार अदलाबदल होत असतानासुद्धा अहतहरक्त मूल्य उत्पन्न करण्याची-ज्याला उद्योजकाचं्या 



 
           

पातळीवर नफा म्हितात-क्षमता त्या अथवव्यवस्थेत कशी असते हेही आपल्या लक्षात येते. स्वतःच्या 
मुल्याइतकेच वतेन हमळण्याचे व त्याचवळेी स्वतःच्या मूल्यापेक्षा काहीतरी जास्त उत्पन्न करण्याची वैहशष्ट्य 
असिारी एक क्रय-वस्तू म्हिजे मानवी श्रम ही होय. 
 
 संपूिवपिे शास्त्रशुद्ध भासिाऱया या प्रकारच्या हवश्लेषिाने माक्सव हकती प्रसन्न झाला असावा हे सहज 
लक्षात येईल. कारि (अ) भाडंवलशाहीतील अटळ यतं्रिेच्या आधाराने या हवश्लषेिात त्याने नफ्याचे 
स्पष्टीकरि केले आहि (आ) या हवश्लेषिामुंळे भांडवलशाहीवर दोषारोपि व हतची हनभवत्सना करण्यास 
वाव हमळाला. श्रहमकाचे शोषि होते, तो त्याच्या कामाच्या तासापैफी काही काळच स्वतःसाठी काम करतो 
व उरलेला काळ तो भाडंवलदार व उद्योजकासंाठी काम करतो हे त्या हवश्लेषिाने दाखवनू हदले. माक्सव 
जसा शास्त्रज्ञ होता; तसेच त्याला राजकीय दृष्टेपि होते. 
 

-३- 

 
 माक्सवच्या शोषिाच्या हसद्धातंातील हवधाने साराशंरूपाने अशी माडंता येतील. 
 
 (१) जीवनोपयोगी वस्तंूचे मूल्य स्थूलमानाने हतच्यामध्ये साठलेल्या सरासरी मानवी श्रमाच्या 
पहरमािाचं्या प्रमािात असते. 
 
 (२) श्रमशक्ती हतच्या मोलाने हवकली जाते. आहि कामगार व त्याचे कुटंुब याचं्या जीवनाला ज्या 
अत्यावश्यक वस्तू आहेत, त्याचं्या मूल्याचं्या आधारे श्रमशक्तीचे मूल्य ठरहवले जाते. 
 
 (३) आवश्यक श्रमाचे पहरमाि म्हिजेच कामगार व त्याचे कुटंुब याचं्या जीवनाला अत्यावश्यक 
क्रय-वस्तूमध्ये समाहवष्ट असलेल्या मूल्याच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले श्रमाचे पहरमाि प्रत्यक्ष 
संपूिव कामाचा हदवसापेक्षा कमी असते. याचा पहरिाम असा होतो की मजूर हदवसाचा काही भागच 
स्वतःसाठी काम करतो म्हिजे वतेनाच्या स्वरूपात हमळिाऱया मूल्याइतकेच तो उत्पादन करतो-आहि 
हदवसाचा उरलेला भाग ज्याच्यावर मालकाची मालकी असते. अशा अहतहरक्त मूल्याचे उत्पादन करतो. 
 
 (४) त्याच्या वतेनामध्ये साठलेल्या मूल्याचे उत्पादन करण्यास आवश्यक कामाच्या तासाचं्या 
हहश्श्याला “आवश्यक कामाचे तास” म्हितात. शोषिाचे प्रमाि अहतहरक्त मूल्य व हमळालेली मजुरी याचं्या 
संबंधाने ठरले जाते. 
 
 माक्सवच्या दृष्टीने शोषिाचा हसद्धातं दोन दृष्टीने वैहशष्ट्यपूिव होता : एक, त्याच्यामते तो 
भाडंवलशाहीसारख्या अथवव्यवस्थेतील एक प्रश्न सोडहवते, तो प्रश्न असा : जर हवहनमयामध्ये मूल्ये 
सारखीच असतील, तर नफा येतो तरी कोठून? एक शास्त्रीय कूटप्रश्न सोडहवताना माक्सवला वाटले की 
आपि एका हवहशष्ट प्रकारच्या अथवव्यवस्थेचा हनषेध करण्यासाठीही तकव शुद्ध आधार उपललध करून हदला. 
दुसरे भाडंवलशाहीसारख्या अथव-व्यवस्थेच्या व्यवहारातंील आर्थथक हसद्धातंानंा या शोषिाच्या हसद्धातंाने 
समाजशास्त्रीय आधार हमळवनू हदले. आर्थथक हसद्धातं इहतहासातून हनघालेले असतात, तसेच प्रत्येक 
अथवव्यवस्थेचे स्वतःचे हसद्धातं असतात असा माक्सवला हवश्वास वाटत होता. त्याचंा शोषिाचा हसद्धातं 



 
           

म्हिजे इहतहासातूंन हमळालेल्या अशाच एका हसध्दातंाचे उदाहरि आहे. कारि अहतहरक्त मूल्य व शोषि 
याची यंत्रिा समाजाचे वगामध्ये हवभाजन झाल्याचे गहृीत धरते. यापैकी एक वगव म्हिजे उत्पादन-
साधनाचं्या मालकाचंा वा उद्योजकाचंा वगव असतो. तो दुसऱया वगाची म्हिजे मजुराचंी श्रमशक्ती मोल 
देऊन वापरतो. या दोन वगातील परस्परसबंंध हे सामाहजक संबधं म्हिजेच दोन सामाहजक श्रेिीतील 
सते्तचे संबधं असतात. 
 
 त्याच्या शोषिाच्या हसद्धातंाला आवश्यक असलेली हवधाने हसद्ध करण्याचा प्रयत्न माक्सवने कसा 
केला? पहहले हवधान असे होते की प्रत्येक वस्तूमध्ये साठलेल्या सरासरी सामाहजक श्रमाप्रमािे त्या वस्तूचा 
हवहनमय होतो. प्रत्येक हवहनमयातं मूल्याचा हसद्धातं लागू पडतो, असा दावा माक्सवने केला नाही. पुरवठा 
आहि मागिी याचं्या पहरस्स्थतीप्रमािे वस्तूच्या नकमती हतच्या मूल्यापेक्षा वर चढतात वा खाली उतरतात. हे 
चढउतार त्याला अज्ञात नव्हते; एवढेच नाही, तर त्याने स्पष्टपिे त्याचा उल्लखे केला आहे. याहशवाय 
वस्तूला ज्या प्रमािात मागिी असते त्या प्रमािात हतला मूल्य असते हे माक्सवला मान्य होते. दुसऱया शलदात 
सागंायचे तर एखाद्या जीवनोपयोगी वस्तूमध्ये हतला लागिारे श्रम साठलेले असले, तरी जर हतला मागिी 
नसेल तर वस्तूला मूल्य उरिार नाही हीच कल्पना हनराळ्या तऱहेने माडंायची म्हिजे मूल्य व श्रम 
याचं्यातील प्रमािबद्धतेत जिु काही त्या वस्तूची सरासरी मागिी गृहीत धरली जाते. (प्रत्यक्षात याचा अथव 
असा होतो की वस्तूच्या नकमतीतील चढउताराला जबाबदार असलेला एक घटक दूर सारला जातो.) 
 
 एखाद्या वस्तूला सरासरी मागिी आहे असे आपि समजू या. माक्सवच्या मते, हतच्या नकमतीने 
दशवहवलेले त्या वस्तूचे मूल्य आहि त्या वस्तूमध्ये साठलेले सरासरी सामाहजक श्रम याचं्यामध्ये काही 
प्रमािबद्धता असते. 
 
 अशी प्रमािबद्धता का? याबाबत माक्सवचा मलूभतू मुद्दा असा की श्रम हाच क्रय-वस्तू-मध्ये 
आढळिारा व मोजता येण्याजोगा एक घटक आहे. जर तुम्ही उपयोग-मूल्य हवचारात घेतले, तर तुम्ही 
केवळ गुिात्मक घटकाचा हवचार कराल. सायकलीची उपयुक्तता व झरिीची उपयोहगता याचंी तुलना 
करण्याचे साधन नाही. तेव्हा आपि क्रय-वस्तंूच्या हवहनमयमूल्यासाठी आधार शोधतो आहोत, तेव्हा 
आपल्याला मूल्याप्रमािेच मोजता येईल असा घटक सापडला पाहहजे. आहि माक्सवच्या मते, एकच मोजता 
येण्याजोगा घटक आहे : तो म्हिजे प्रत्येक वस्तूमध्ये समाहवष्ट असलेले वा अंगभतू वा साकार झालेले 
सामाहजक श्रम होय. 
 
 साहहजकच स्वतः माक्सवच्याही लक्षात आलेल्या अडचिी येथे आढळतात. अकुशल कामगाराच्या 
श्रमाला मुकादम वा अहभयतंा याचं्याइतके मूल्य वा त्यामध्ये मूल्याचे उत्पादन करण्याची तेवढी क्षमता 
नसते. हे गुिात्मक फरक मान्य करूनसुद्धा माक्सवने अशी पसु्ती जोडली आहे की एखाद्या हनरहनराळे 
प्रकारचे श्रम एकहत्रत केले तर तेच सामाहजक श्रम होते. 
 
 दुसरे हवधान-श्रहमक व त्याच्या कुटंुबाला जीवनावश्यक वस्तंूच्या पहरमािाइतकेच श्रमाचे मूल्य 
असते-हें माक्सवला स्वयंहसद्ध वाटत होते. (सामान्यपिे जेव्हा एखादे हवधान स्वयहंसद्ध मानले जाते याचे 
कारि ते वादाचा हवषय असते.) माक्सव म्हितो कीं जेव्हा मजूर आपली श्रमशहक्त मोलाने वापरू देण्यासाठी 
म्हिजेच श्रमाच्या मोबदल्यात मजुरी हमळहवण्यासाठी बाजारपेठेत येतो, तेव्हा श्रमशक्तीचा हतच्या स्वतःच्या 
मूल्यानुसार हवहनमय झालाच पाहहजे. आहि तो पढेु असेही म्हितो कीं या हवहनमयातं हतचे मूल्य बाकीच्या 



 
           

वस्तुप्रमािे म्हिजे ती हनमाि करण्याकरता हजतके श्रम पडतात त्या प्रमािात ठरले पाहहजे. माक्सवचा 
जीवशास्त्रापेक्षा सामाहजक शास्त्रांकडे जास्त ओढा असल्याने तो मानवी प्रजोत्पादन आहि मानवाचे जगिे ही 
सारखीच मानतो. म्हिून श्रमशक्तीचे मूल्य ठरहविारे श्रमाचे पहरमाि हे मंजूर व त्याच्या कुटंुबाला 
जगहवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तंूच्या पहरमािाइतके असते. 
 
 या हवधानातील अडचि अशी आहे की श्रम-मूल्याचा हसद्धातं हा मूल्याचा आधार या नात्याने 
श्रमाच्या मोजता येण्याजोग्या स्वरूपावर आधाहरत असला तरी मजूर व त्याचे कुटंुब याचं्या जीवनाला 
अत्यावश्यक वस्तंूच्या बाबतीत आपि त्या वस्तू मोजण्याची दखल घेत नाही. आवश्यक हकमान गरजा, या 
व्यक्तीव्यक्तीमध्ये, कालपरत्व े व सामाहजक पहरस्स्थहतप्रमािे बदलत जातात. आहि ग्हिूनच शोषिाच्या 
हसद्धातंातील दुसरे हवधान हा हनव्वळ म्हिजे केवळ शलदच्छल आहे असें शूम्पीटरने सागंून टाकले. 
 
 जर आपि पहहली दोन हवधाने मान्य केली तर त्याच्या पाठोपाठ हतसरे हवधान एका अटीवर 
उद्भवते. ती अट अशी : वतेनाच्या रूपात हमळिाऱया मूल्याच्या उत्पादनाला आवश्यक असिारे कामाचे 
तास हें संपूिव कामाच्या तासापेक्षा कमी असतात; म्हिजेच प्रत्यक्ष कामाचा हदवस व आवश्यक कामाचे तास 
यामध्ये तफावत असतो. माक्सवने प्रत्यक्ष कामाचे तास व आवश्यक कामाचे तास यामध्ये खरोखरच तफावत 
असते असें गृहीत धरले आहे. माक्सवच्या काळात दैनंहदन कामाचे तास दहा ते बारा सुद्धा होते. त्यामुळे 
वतेनाच्या रूपाने हमळिाऱया मूल्याचं्या हनर्थमतीसाठी आवश्यक असलेल्या कामाच्या तासापेक्षा ते उघडउघड 
जास्त होते अशी माक्सवची खात्री पटली होती. 
 
 यामुळे, माक्सवने कामाच्या तासाचं्याबाबतींत एक हवतंडवाद उत्पन केला. शोषिाचे प्रमाि 
वाढहवण्याच्या दोन मूलभतू पद्धती आहेत. एकीमध्ये कामाचे तास वाढवाव े लागतात आहि माक्सवच्या 
योजनेप्रमािे या वाढीचा पहरिाम जास्त अहतहरक्त मूल्याच्या वळेेमध्ये होतो. दुसरीमध्ये आवश्यक श्रमाचा 
वळे कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न असतो. आवश्यक श्रमाचा वळे कमी करण्याचा एक उपाय म्हिजे 
उत्पादनक्षमतेमधील वाढ होय. याचा अथव, कमी तासामध्ये वतेनाच्या मूल्याइतके उत्पादन करिे असा 
होतो. म्हिून श्रमाची उत्पादनक्षमता सतत वाढहविे ही भाडंवलशाही अथवव्यवस्थेच्या यंत्रिेची प्रवृहत्त 
असते. याचें कारि असे कीं कामगाराचं्या उत्पादनक्षमतेतील वाढीमुळे आपोआप आवश्यक कामाचे तास 
कमी होतात आहि म्हिनू, दशवनी वतेनाची पातळी सतत स्स्थर राहते असे गृहीत धरल्यास, अहतहरक्त मूल्य 
प्रमाि वाढ होतें. 
 
 आतापयंत भाांडिल (CAPITAL) या गं्रथाचं्या पहहल्या खंडाची चचा झाली. आहि तो एकच खंड 
माक्सवच्या हयातीत प्रहसद्ध झाला होता. दुसऱया दोन खंडामंध्ये एंगल्सने प्रहसद्ध केलेल्या माक्सवच्या 
हस्तहलहखताचंा समावशे होतो. 
 
 दुसऱया खंडाचंा हवषय ‘भाडंवलाचे अहभसरि’ असा आहे. त्यामध्ये भाडंवलशाहीतील एकंदर 
अथवव्यवस्थेची कायवपद्धती कशी असते. याचे स्पष्टीकरि येिार होते. आधुहनक पहरभाषेत आपि असे म्हि ू
शकतो की दुसऱया खंडातील भाडंवलशाहीची रचना व कायवपद्धती याचं्या सूक्ष्म-अथवशास्त्रीय (Micro-
economic) हवश्लेषिापासून सुरुवात करून त्यामध्ये आर्थथक अहरष्टाचं्या हसद्धातंाची भर घालून माक्सवने 
के्वस्नेच्या हसद्धातंाशी तुलना करता येईल असा एखाद्या व्यापक अथवशास्त्रीय (Macro-economic) 
हसद्धातंाचे सप्रमाि प्रहतपादन केले असते. वस्तुतः भाडंवल या गं्रथाच्या दुसऱया खंडातं आर्थथक अहरष्टाच्या 



 
           

हसद्धातंाची पुष्ट्कळ मूलतत्त्व ेहवखुरलेली आहेत. परंतु या सगळ्या मलूतत्त्वाचं्या बेरजेतून एखादा हसद्धातं 
हनघत नाही. या दुसऱया खंडात हवखुरलेल्या सूचनाचं्या आधाराने हनरहनराळ्या हसद्धाताची पुनरवचना करिे 
व त्याचं्या जनकत्वाचे माक्सववर आरोपि करिे सहज शक्य आहे. यामंध्ये वादातीत अशी एकच कल्पना 
आहे. ती म्हिजे माक्सवच्या मते भाडंवलदारी यंत्रिेचे स्पधात्मक व बेबंदशाही स्वरूप आहि भाडंवलाच्या 
अहभसरिाची आवश्यकता. या दोन्हीमुळे उत्पादन व क्रयशक्ती यामध्ये असमतोल राहण्याची कायमची 
शक्यता हनमाि होते. या हवधानाचा अथव असा होतो. कीं मूलतः एक बेबंदशाही असलेल्या अथवव्यवस्थेची 
वैहशष्ट्य आर्थथक अहरष्टानी दशवहवले जाते. ही अहरष्टे हनयहमत कीं अहनयहमत आहेत? कोित्या आर्थथक 
पहरस्स्थतीच्या सयंोगाने अहरष्ट उद भवते या सवव मुद्याबाबत माक्सव नेमका हसद्धातं न माडंता हनव्वळ सूचना 
देतो. 
 
 भाांडिल या गं्रथाचा हतसरा खंड भाडंवलशाहीची रचना व कायवपद्धती याचं्या हवश्लेषिापासून 
सुरुवात करून मूलतः त्या अथवव्यवस्थेच्या उत्क्रातंीची रूपरेषा देतो. हतसऱया खंडाचा मध्यवती प्रश्न 
पुढीलप्रमािे आहे. भाडंवल गं्रथाच्या पहहल्या खंडाच्या योजनेप्रमािे एखाद्या उद्योगामध्ये वा अथवव्यवस्थेच्या 
के्षत्रामधे हजतके श्रम जास्त हततके अहतहरक्त मूल्य जास्त असते; नकवा पुन्हा हेच हनराळ्या भाषेत 
सागंावयाचे तर, श्रमाची बदलते भाडंवल अशी व्याख्या केल्यास बदलत्या भाडंवलाचे एकूि भाडंवलाशो 
गुिोत्तर हजतके जास्त हततके अहतहरक्त मूल्य जास्त असते. पहहल्या खंडाच्या आराखड्याप्रमािे स्स्थर 
भाडंवल-यंते्र वा कच्चा माल-अहतहरक्त मूल्य उत्पन्न न करता मालाच्या मूल्यामध्ये बदलले जाते. सवव 
अहतहरक्त मूहल्य बदलत्या भाडंवलापासून नकवा वतेन देण्याकरता लागिाऱया भाडंवलापासून होते. 
बदलत्या भाडंवलाचा स्स्थर भाडंवलाशी जो संबधं असतो, त्याला भाडंवलची संघटना म्हितात. अहतहरक्त 
मूल्याचा बदलत्या भाडंवलाशी जी सबंंध असतो त्याला शोषिाचे प्रमाि म्हितात. या हवश्लेषिाच्या 
संबंधातून असा हनष्ट्कषव काढावा लागेल कीं एखाद्या उद्योगामध्ये वा के्षत्रामध्ये हजतके बदलते भाडंवल 
जास्त हततके अहतहरक्त मूल्य जास्त. दुसऱया शलदांत सागंायचे झाले तर. जसजसे याहंत्रकीकरि वाढू 
लागते तसतसे अहतहरक्त मूल्य कमी कमी व्हावयाला पाहहजे. फक्त असे प्रत्यक्षात होत नाही हे स्पष्ट हदसते. 
 
 माक्सवने आराखड्याच्या स्वरूपात माडंलेल्या हवश्लेषिातील मूलभतू परस्पर संबंध हे 
अथवव्यवस्थेतील प्रत्यक्ष पहरस्स्थतीशी हवसंगत आहेत याची त्याला पूिव जािीव होती. भाडंवल या गं्रथाचा 
हतसरा खंड प्रकाहशत होईपयवत माक्सववादी व त्याचें टीकाकार याचंी एकाच प्रश्नाशी झटापट चालू होती. 
तो प्रश्न असा जर माक्सववादी शोषिाहवषयक हसद्धांत बरोबर असेल, तर ज्यामध्ये स्स्थर भाडंवलाचे 
बदलत्या भाडंवलाशी सवात जास्त गुिोत्तर आहे, त्या उद्योगामध्ये व अथव-के्षत्रामध्ये सवांत जास्त नफा 
हमळतो याचे कारि काय? दुसऱया शलदात हेच सागंावयाचे तर नफ्याचे प्रत्यक्ष प्रमाि हे अहतहरक्त मूल्याच्या 
मूलभतू स्वरूपाशी हवसंगत वाटते. 
 
 यावर माक्सवचे उत्तर असे आहे की नफ्याचे प्रमाि शोषिाच्या प्रमािासारखे बदलत्या भाडंवलावर 
काढण्यात येत नाही, तर ते एकूि भाडंवलाच्या म्हिजे स्स्थर व बदलते भाडंवल याचं्या बेरजेतून 
हमळिाऱया रकमेवर काढण्यातं येते. 
 
 नफ्याचे प्रमाि अहतहरक्त मूल्याशी प्रमािबद्ध नसून स्स्थर व बदलत्या भाडंवलाच्या बेरजेशी 
प्रमािबद्ध असते, याचें कारि काय? जर नफ्याचे प्रमाि बदलत्या भाडंवलाशी प्रमािबद्ध असेल, तर 
भाडंवलशाही कायव करू शकिार नाही हे प्रथम दशवनीच लक्षात येते. खरोखर असे असेल तर नफ्याचें 



 
           

प्रमाि अहतशय अहनयहमत होईल कारि भांडवलाची संघटना म्हिजे बदलते भाडंवल व स्स्थर भाडंवल 
याचें परस्परसंबधं-अथवव्यवस्थेच्या प्रत्येक के्षत्रामध्ये फार हनराळी असते. यावरून असे हदसते की जर 
भाडंवलशाहीतील अथवव्यवस्था दुसऱया तऱहेने आपले कायव करू शकत नसेल, तर नफ्याचे प्रमाि फक्त 
बदलत्या भाडंवलाशी प्रमािबद्ध नसून एकूि भाडंवलाशी असले पाहहजे. 
 
 परंतु नफापद्धतीचे स्वरूप अहतहरक्त मूल्याच्या पद्धतीच्या मूलभतू वस्तुस्स्थतीहून हनराळे का ं
असते? या प्रश्नाला दोन उत्तरे देता येतात. एक हबगर-माक्सववाद्याचें वा माक्सवच्या हवरोधकाचें उत्तर आहि 
दुसरे माक्सवचे अहधकृत उत्तर. 
 
 शूम्पीटरसारख्या अथवशास्त्रज्ञाचें उत्तर सरळ सोपे आहे. ते म्हिजे : अहतहरक्त मूल्याचा हसद्धातंच 
मुळात खोटा आहे हे होय. नफ्याचे स्वरूप अहतहरक्त मूल्याच्या मूळ कल्पनेशी हवसगंत आहे या माडंिीतून 
हेच हसद्ध होते की अहतहरक्त मूल्याची रचनाच वास्तवतेशी सुसगंत नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती 
हसद्धातंापासून सुरुवात करते आहि मग वास्तवता या हसद्धातंाच्या हवरुद्ध आहे असा शोध लागतो, तेव्हा 
अथातच आिखी काही पूरक गृहीतकृत्याची भर घालून हसद्धातं व वास्तवता याचा मेळ बसहविे शक्य 
असते. परंतु यापेक्षा एक जास्त तकव शुद्ध उपाय असतो. तो म्हिजे हसद्धातंाची रचना सदोष होती हे मान्य 
करिे हा होय. 
 
 माक्सवचे उत्तर अस होते की जर नफ्याचें प्रमाि अहतहरक्त मूल्याशी प्रमािबद्ध असेल, तर 
भाडंवलशाही कायव करू शकत नाही. म्हिून प्रत्येक अथवव्यवस्थेमध्ये नफ्याच्या प्रमािाची जागा सरासरी 
नफ्याचे प्रमाि घेते. हे नफ्याचें सरासरी प्रमाि उद्योगधंदे व अथवव्यवस्थेचे के्षत्र याचं्यातंील स्पधवचा पहरिाम 
असतो. स्पधा नफ्याला एका सरासरी प्रमािाकडे जाण्याला भाग पडते प्रत्येक उद्योगामध्ये वा आर्थथक 
के्षत्रामध्ये नफ्याचे प्रमाि व अहतहरक्त मूल्य याचं्यात प्रमािबद्धता नसते, परंतु हजचे प्रत्येक अथव के्षत्रामध्ये 
गंुतहवलेल्या स्स्थर व बदलत्या भाडंवलाच्या बेरजेतून हमळिाऱया एकाद्या भाडंवलाच्या प्रमािात 
हनरहनराळ्या के्षत्रातं हवभागली गेलेली अशी एक सववसमावशेक रक्कम म्हिजे, अथवव्यवस्थेचा साकल्याने 
हवचार केला असता, उत्पन्न झालेले एदकंर अहतहरक्त मूल्य होय. 
 
 हेंच खरे का?ं कारि ते दुसरे कहीहह असू शकत नाही; हवहवध के्षत्राचं्या नफ्याच्या प्रमािातं फार 
फरक असला तर ही कायव पद्धती चालू होऊ शकत नाही. जर एका के्षत्रामध्ये नफ्याचे प्रमाि ३० टके्क ते ४० 
टके्क असेल व दुसऱयामध्ये ते जर ३ टके्क ४ टके्क असेल, तर जेथे नफ्याचें प्रमाि कमी आहे, त्या के्षत्रामध्ये 
गंुतविूक करण्यास भाडंवल हमळू शकिार नाही. म्हिनू शवेटी प्रत्येक के्षत्रामध्ये गंुतहवलेल्या भाडंवलाच्या 
रकमेनुसार एकूि अहतहरक्त मूल्याचे हवतरि होण्यासाठी एक सरासरी नफ्याचे प्रमाि स्पधेतून स्थापन 
झाले पाहहजे. 
 
 या नफ्याच्या हसद्धातंातून आपल्याला माक्सववादी अथवशास्त्राचे एक प्रमुख हवधान हमळते आहि ते 
उत्क्रातंीच्या हसद्धातंाकडे आपल्याला घेऊन जाते. त्याला माक्सवने नफ्याच्या घसरत्या प्रमािाचा हनयम 
म्हिून संबोधले आहे. 
 
 तत्कालीन अथवशास्त्रज्ञानंी केलेल्या (नकवा आपि ते केले असे त्यानंा वाटलेल्या) एका 
हनरीक्षिापासून माक्सवने वगेळे वळि घेतले. त्या हनरीक्षिाप्रमािे नफ्याच्या प्रमािात घट होण्याकडे हनरंतर 



 
           

प्रवृत्ती असते. त्याच्या हवचार-पद्धतीमुळे तत्कालीन इगं्रज अथवशास्त्रज्ञापेंक्षा आपि हकती श्रेष्ठ आहे हे 
दाखहवण्याच्या नेहमीच्या उत्सुकतेमुळे माक्सवला अशी खात्री वाटत होती की त्याच्या आराखड्यामध्ये त्याने 
नफ्याच्या घसरत्या प्रमािाच्या प्रवृत्तीच्या ऐहतहाहसक घटनेच्या स्पष्टीकरिाचा शोध लावला. 
 
 आता प्राथहमक हवधानाकडे पुन्हा वळू या सरासरी नफा हा, साकल्याने हवचार केला असता, एकूि 
भाडंवलाशी म्हिजे स्स्थर भाडंवल याचं्या बेरजेशी प्रमािबद्ध असतो. परंतु अहतहरक्त मूल्य फक्त बदलत्या 
भाडंवलातूंन म्हिजेच मानवी श्रमातून हनष्ट्पन्न होते. हे आपल्याला माहीतच आहे. भाडंवलाची संघटना 
भाडंवलशाही उत्क्रातंी व उत्पादनाची याहंत्रकीकरि याचं्याबरोबर बदलते आहि बदलत्या भाडंवलाचे 
एकूि भाडंवलाशी प्रमाि उत्तरोत्तर कमी कमी होण्याची प्रवृत्ती हदसून येते हेंहह आपल्याला माहीतच आहे. 
यावरून माक्सवने असा हनष्ट्कषव काढला की जशी जशी भाडंवलाची संघटना बदलते म्हिजेच बदलत्या 
भाडंवलाचे एकूि भाडंवलाशी असलेले प्रमाि घटत जाते तसे नफ्याचे प्रमािही कमी होऊ लागते. 
 
 या नफ्याच्या घसरत्या प्रमािाच्या हसद्धातंामुळे माक्सवला बौहद्धक समाधान हमळाले. याचें कारि 
असे की त्याला अशी खात्री वाटली की जे हनरीक्षकाचं्या लक्षात आले होते पि ज्याचे ते स्पष्टीकरि देऊ 
शकले नव्हते आहि हदलेच तर ते सदोष स्पष्टीकरि होते असे एक सत्य त्याने शास्त्रीयदृष्ट्या 
समाधानकारक रीतीने हसद्ध केले. त्याबरोबरच माक्सवचा असा हवश्वास होता कीं ज्याला त्याचा गुरु हेगेल 
याने बदु्धीची चतुराई असे सबंोधले असते, त्याचा त्याने पुन्हा शोध लावला आहे. तो शोध म्हिजे मानवी 
प्रभाव आहि त्या प्रभावातील अशा दुहेरी कायव करिाऱया एका हनघृवि यंत्रिेतच भाडंवलशाहीचा आत्मनाश 
होतो. नफ्यावर आधाहरत अथवव्यवस्थेच्या स्पधात्मक यंत्रिेतून भाडंवलाचा संचय, उत्पादनाचे 
याहंत्रकीकरि आहि बदलत्या भाडंवलाचे एकूि भाडंवलाशी असलेल्या प्रमािातं होिारी घट ही हनमाि 
होतात. आहि त्यातूंन नफ्याच्या प्रमािातं घट होऊ लागते व हतचा शवेट भाडंवलशाहीच्या नाशामध्ये होतो. 
आपि पुन्हा एकदा मूलभतू माक्सववादी हवचारपद्धतीकडे येऊन पोचते हे तुमच्या लक्षात आले असेल. ती 
अशी : मानवावर प्रभाव पाडून आपले उहद्दष्ट साध्य करिारी, परंतु त्याच वळेेला प्रत्येक व्यक्तीच्या 
प्रभावाच्या कके्षबाहेर असिारी एक ऐहतहाहसक गरज असते. हतच्या कायवपद्धतीत अंगभतू असलेल्या 
हनयमामुळे भाडंवलशाहीच्या अथवव्यवस्थेला हवनाशाप्रत नेिारी ती एक ऐहतहाहसक यतं्रिा असते. 
 
 माक्सवच्या हवचाराचें कें द्र आहि मौहलकता नेमकी या गरजेची उघड कबूली देण्यामध्ये आहे. ही 
गरज एका अथाने मानवी आहे; पि त्याबरोबरच ती सवव मानवाचं्या आटोक्याबाहेरची आहे. प्रत्येक व्यक्ती 
स्वतःच्या हहतासाठी हववकेाने वागताना सवांच्या सामाईक (हनदान ती अथवव्यवस्था हटकवनू धरण्याचा हेतु 
बाळगिाऱयाचं्या सामाईक) नाशाला हातभार लावते. उदारमतवादी अथवशास्त्रज्ञाचें मूलभतू हवधान आहि हे 
हवधान याचं्यामध्ये व्यस्तता आढळते. उदारमतवाद्याच्या आर्थथक जगताच्या आदशव दशवनामध्ये प्रत्येक 
व्यक्ती स्वतःच्या हहताचा पाठपुरावा करीत असताना समूहाच्या/गटाच्या हहताचेही पोषि करते. माक्सवच्या 
मते, प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या हहताचा पाठपुरावा करतानंा अथवव्यवस्थेची अपहरहायव कायवपद्धती व हतचा 
अंहतम नाश या दोन्हीलाही हातभार लावीत असते. ही साम्यवादी जाहहरनाम्याची जादुगाराच्या हस्तकाची 
(Sarcerer’s Apprentice) हमर्थ्याकथा अद्यापीही चालूच आहे. 
 
 भाडंवल या गं्रथातील मूलभतू आशय व त्या गं्रथाने उपस्स्थत केलेले प्रश्न याचें हे संहक्षप्त व 
प्राथहमक हवश्लेषि संपण्यापूवी मला आिखी काही कल्पनाचंा उल्लेख केला पाहहजे. भाडंवलशाही आत्म-
हवनाशी आहे हे आम्ही अद्याप हसद्ध केले आहे का? जे आम्ही आतापयंत दाखवनू हदले ते म्हिजे 



 
           

भाडंवलाच्या संघटनेतील फरकाचं्या पहरिामामुळे नफ्याचे प्रमाि उत्तरोत्तर घटत जाते, एवढेच. परंतु 
नफ्याचे प्रमाि हकती झाले म्हिजे भाडवलशाही पूिवपिे हनकामी व अकायवक्षम बनेल? काटेकोरपिे 
सागंायचे तर या प्रश्नाला भाडंवल या गं्रथात उत्तर हमळत नाही. कारि एखाद्या हवहशष्ट अथवव्यवस्थेचे कायव 
फलदायी ठरण्यासाठी आवश्यक असलेला नफ्याचा हववहक्षत दर ठरहवण्यासाठी कोिताही बहुद्धगम्य व 
कागदावरील आराखड्याच्या स्वरूपातील हसद्धातं आपल्याला साहाय्य करू शकत नाही. हीच कल्पना 
हनराळ्या शलदात माडंावयाची म्हिजे काटेकोरपिे बोलावयाचे झाल्यास, याहंत्रकीकरि वा 
उत्पादनक्षमतेतील वाढ याचं्या प्रमािातील फरकानुसार भाडंवलशाहीच्या उहद्दष्टाची प्रचीती उत्तरोत्तर 
जास्त कठीि होत जाते हे नफ्याच्या घसरत्या प्रमािाचा हसद्धातं सूहचत करतो. तो अंहतम आर्थथक 
संकटाची अटळता हसद्ध करीत नाही; मग ज्या क्षिाला अहरष्ट कोसळेल तो क्षि ठरहविे तर दूरच राहहले. 
तर मग भाडंवलशाहीचा अटळ आत्मनाश हसद्ध करिारी हवधाने नेमकी कोिती आहेत? आियाची गोष्ट 
अशी की हे दाखवनू देण्याचा प्रयत्न करिारी हवधाने, साम्यवादी जाहहरनामा व अथवशास्त्राचे तपशीलवार 
अध्ययन कराण्यापूवी, माक्सवने हलहहलेल्या गं्रथामध्ये आलेली आहेत. 
 
 ही हवधाने म्हिजे श्रमजीवीकरि व दहरद्रीकरि याचंा हवचार करताना केलेली हवधाने आहेत. 
भाडंवलशाहीतील अथवव्यवस्थेच्या वाढीबरोबर भाडंवलदार व कामगार या दोन्ही वगात न मोडिाऱया 
मधल्या सामाहजक गटाचंी सखं्या घटू लागेल आहि या गटातील व्यक्ती वाढत्या प्रमािात कामगारवगामध्ये 
सामील होऊ लागतील असा श्रमजीवीकरिाचा अथव होतो. जसजसा उत्पादन-शक्तीचा हवकास होतो, 
तस-तसे कामगारवगाचे दाहरद्र्य अहधकाहधक वाढू लागते, हे दाखहविारी प्रहक्रया म्हिजे दहरद्रीकरि 
होय. जरी जास्त उत्पादन होऊ लागले, तरी कामगारवगाची क्रयशक्ती उत्तरोत्तर घटत जाते असे जर 
आपि गृहीत धरले तर हा वगव बंड करण्याला प्रवृत्त होण्याचा खरोखर संभव आहे. या गृहीतकृत्यानुसार 
भाडंवलशाहीच्या आत्महवनाशाची यंत्रिा समाजशस्त्रीय स्वरूपाची आहे. ती यंत्रिा सामाहजक समूहाचं्या 
वतवनातून आपले कायव करीत असते. 
 
 दुसरे एक माक्सववादी वैकस्ल्पक गृहीतकृत्य आहे. ते असे : कामगारवगामध्ये वाटले जािारे 
उत्पन्न, वाढते उत्पादन खपवनू घेण्यास अपुरे असते आहि त्यामुळे अथवव्यवस्था हवकलागं होते. त्यामुळे 
उत्पाहदत वस्तु व ग्राहकानंी बाजारपेठेतील मागिी याचं्यामध्ये असमतोल प्रस्थाहपत होतो. 
 
 तर मग आत्मनाशाच्या भाडंवलशाहीतील िंिाच्या दोन पद्धती असू शकतात. एक म्हिजे सतत 
वाढिाऱया उत्पादन-शक्ती व समाजामध्ये वाटले जािारे उत्पन्न ठरहविारे उत्पादन-संबंध या दोन्हीतील 
अंतर्थवरोधाचे नव्या स्वरूपाचे आर्थथक िंि आहि दुसरे म्हिजे वाढते असमाधान व श्रमजीवीकरि झालेल्या 
कामगाराचें बंड याचं्या माध्यमातून आपले कायव हसद्धीस नेिारे समाजशास्त्रीय िंि. 
 
 एक प्रश्न उरतो : दहरद्रीकरि होते हे कसे हसद्ध करता येईल? म्हिजे, माक्सवच्या 
आराखड्यातील योजनेप्रमािे जशाजशा उत्पादन-शक्ती वाढू लागतात, तसतसे कामगाराचं्या वायाला 
येिाऱया उत्पन्नाचे प्रमाि एकंदरीने वा सापेक्षतेने घटलेच पाहहजे कां? माक्सवच्या योजनेप्रमािेसुद्धा 
दहरद्रीकरि घडून येते हे हसद्ध करिे सोपे नाही. आता भाडंवल या ग्रथाप्रमािे कामगार व त्याचे कुटंुब 
याचं्या जीवनाला जे आवश्यक असते त्याचे गहिता पद्धतीने नेमके मोल ठरहवता येत नाही. परंतु ते 
समाजाने ठरवनू हदलेले मोल असते. ते एका समाजापेक्षा दुसऱया समाजात हनराळे असते. पि जर आपि 
हकमान जीवनमानाचे समाजपरत्व ेमूल्य ठरहवले जाते हे मान्य केले तर कामगाराचें जीवनमान वाढाव ेअसा 



 
           

हनष्ट्कषव आपि काढला पाहहजे. खरोखर, असे घडत असाव ेकी, प्रत्येक समाज त्याच्या उत्पादन क्षमतेला 
अनुसरून जे देता येते त्याला हकमान जीवनमान मानतो. नकबहुना प्रत्यक्षातं असेच घडते; आधुहनक फ्रान्स 
वा अमेहरका या देशामध्ये ज्याला हकमान जीवनमान मानतात ते एका शतकापूवीच्या जीवनमानापेक्षा 
पुष्ट्कळच अहधक आहे. 
 
 याहशवाय, स्वतः माक्सवच्या मते, शोषिाच्या प्रमािातं फरक न करता कामगाराचें जीवनमान 
वाढहवण्याचा एक मागव आहे. उत्पादनक्षमतेतील वाढीने कमी झालेल्या आवश्यक कामाच्या तासाच्या 
वतेनाइतक्या मूल्याचं्या हनर्थमतीला फक्त वाव द्यायला पाहहजे. माक्सवच्या आराखड्यामध्ये, शोषिाचे प्रमाि 
कमी न करता उत्पादनक्षमता कामगाराचें खरे जीवनमान वाढहवण्याला वाव देते. 
 
 याप्रमािे, उत्पादनक्षमतेमध्ये वाढ व हतचा पहरिाम म्हिनू आवश्यक कामाच्या तासामधील घट 
याचंा लाभ झाल्यावर शोषिाच्या प्रमािामध्ये हनव्वळ हसद्धातंामध्येच शक्य असलेली वाढ केली तरच तुम्ही 
खऱया जीवनमानाच्या वाढीला मुकाल. परंतु माक्सवच्या मते, शोषिाचे प्रमाि वाढहवता येत नाही. माक्सवच्या 
मते हनरहनराळ्या काळीही शोषिाच्या प्रमािामध्ये जवळजवळ सातत्य असते. 
 
 हाच हवचार हनराळ्या शलदातं माडंावयाचा म्हिजे माक्सवने हवश्लेषि केलेल्या आर्थथक यंत्रिेचा 
मागोवा घेतल्यास, श्रमजीवीकरिाचा पुरावा हमळत नाही. ज्याने त्याने आपल्या अनुभवावरून म्हिजे 
उत्पादन-क्षमतेतील वाढीमुळे कामगाराचं्या खऱया जीवनमानामध्ये झालेली वाढ व समाजाने ठरवनू 
हदलेल्या जीवनमानामध्ये झालेले फेरबदल यानंा धरून आपले हनष्ट्कषव काढाव.े 
 
 मग दहरद्रीकरिाचा पुरावा माक्सवने कोठून हमळहवला? तो एकमेव पुरावा तथाकहथत औद्योहगक 
राखीव फौजेच्या सामाहजक यंत्रिेत हमळतो. माक्सववादामध्ये वतेनात वाढ होण्यास प्रहतबधं होतो. तो 
म्हिजे मजूराचं्या बाजारात नेहमी जािविारी बेकार कामगाराचं्या कायम गदीमुळे आहि ती गदी 
भाडंवलदार व रोजंदार याचं्या परस्परसबंंधामध्ये कामगारानंा घातक असिारे बदल घडवनू आिते. 
 
 भाडंवल गं्रथाच्या हसद्धातंामध्ये दहरद्रीकरि ही काटेकोरपिे आर्थथक यंत्रिा नाही; तो एक आर्थथक 
व समाजशास्त्रीय हसद्धातं आहे. वतेनामध्ये वाढ झाली की जननप्रमािात वाढ होऊ लागते आहि म्हिनू 
मजूर अड्डयावर कामगाराचंी गदी होऊ लागते, या तत्कालीन सववसाधारि कल्पनेने माक्सवचे समाधान 
झालेले नव्हते. याहशवाय दुसरी एक शुद्ध आर्थथक स्वरूपाची यंत्रिा आहे. ती अशी : उत्पादनाच्या कायम 
याहंत्रकीकरिामध्ये उद्योगधंद्यातील कामगारापैकी काहंी जिाचंी गरज सरल्याने त्यानंा कारखान्यातून 
काढून टाकण्याची आहि त्यातून आज आपि हजला औद्योहगक बेकारी म्हितो ती उत्पन्न करण्याची प्रवृत्ती 
असते. हजच्यामुळे भाडंवलशाहीमध्ये औद्योहगक व आर्थथक प्रगती घडून येते त्याच यंत्रिेचे प्रकट स्वरूप 
असलेली एक राखीव फौज हनमाि होते. परंतु प्रत्यक्षात, औद्योहगक राखीव फौजेचे समाजशास्त्रीय 
अस्स्तत्वच वतेनाच्या पातळीला रोखून धरत असते. तसे नसते तर माक्सवच्या हसद्धातंातील मलूतत्त्वाचंा 
त्याग न करता माक्सववादी योजनेतील अटळतेच्या अंशाचंा कदाहचत लोप झाला असता तरी, त्या 
योजनेमध्ये कामगाराचं्या वाढलेल्या जीवनमानाच्या ऐहतहाहसक सत्याचा समावशे करिे शक्य झाले असते. 
 
 हनस्संशयपिे माक्सवच्या अनेक महत्त्वाकाकें्षपैकी भाडंवलशाहीचा नाश अटळ आहे हे हसद्ध कराव े
ही एक होती. अथवव्यवस्थेची कायवपद्धती सदोष का आहे नकवा जास्त नेमक्या शलदात सागंावयाचे तर, या 



 
           

अथवव्यस्थेची कायवपद्धती उत्तरोत्तर अवघड का होते याची कारिे भाडंवल या गं्रथात हदलेली आहेत. परंतु 
या. वाक्याचा उत्तराधव ऐहतहाहसक दृष्ट्या खरा ठरला नाही. परंतु मला अशीहह खात्री वाटते की जर 
जनसमुदायाने त्याच्यावर लादलेल्या पहरस्स्थतीबद्दल वाटिाऱया असमाधानामुळे केलेल्या बंडाचा मागव 
सोडला, तर भाडंवलशाहीचा आत्मनाश अटळ असण्याबद्दलचा कोिताही पुरावा या गं्रथात हदलेला नाही. 
जर, खरोखर, त्याच्या असमाधानातून अनावर संताप जागतृ झाला नाही, तर तत्त्वतः या अथवव्यवस्थेचा 
नाश अटळ आहे असा हवश्वास वाटण्यास भाडंवल हा गं्रथ कोितेही कारि देत नाही. 
 
 येथे चटकन एक मुद्दा माडंला पाहहजे तो म्हिजे-सवव ज्ञात आर्थथक व सामाहजक व्यवस्थामध्ये 
कालौघात हटकण्याची क्षमता तत्त्वतः होती; तरी त्या नाहीशा झाल्या. एका हसद्धातंाच्या स्वरूपात, माक्सवने 
भाडंवलशाहीचा नाश हसद्ध केला नाही या वस्तुस्स्थतीचा आधार घेऊन आपि कोिताही हनिवय 
उतावीळपिे घेऊ नये, कारि तत्त्ववते्यानंी नाश होण्याचा शाप हदला नसतानाही या समाजवव्यवस्था 
कालातंराने नाहीशा होतात. 
 

-४- 

 
 भाडंवशाहीच्या माक्सवप्रिीत ऐहतहाहसक समाजशास्त्रातून इतके हनरहनराळे अथव का हनघावते? ते 
इतके संहदग्ध का आहे? आकस्स्मक, ऐहतहाहसक व पिात अशी कारिे-ज्यामध्ये माक्सववादी म्हिहविाऱया 
चळवळी व संघटना यांच्याही भहवतव्याचा समावशे होतो-सोडल्यास या संहदग्धतेची मूलभतू कारिे दोन 
प्रकारची आहेत. एकापरीने भाडंवलशाहीप्रधान समाजाची व सामान्यपिे सवव समाजाचीही माक्सवची 
संकल्पना समाजशास्त्रीय आहे. परंतु हे समाजशास्त्र एका तत्त्वज्ञानाशी हनगहडत आहे आहि समाजशास्त्राच्या 
तत्त्वज्ञानाशी असलेल्या या संबंधातून स्पष्टीकरिे होत असताना अनेक अडचिी उद्भवतात. त्याचं्या जोडीने 
माक्सवच्या मते, समाजाचा एक समष्टी या नात्याने होिारा बोध हतच्या आर्थथक ज्ञानाच्या भाषेतून होतो; 
परंतु, अथवशास्त्र व समाजशास्त्र यातंील परस्परसंबधं वा सामाहजक अस्स्तत्त्व आहि आर्थथक घटना 
याचं्यातील परस्परसंबधं सहंदग्ध असतात. 
 
 एक हनर्थववाद वाटिाऱया नकवा हनदान सवव गं्रथातून स्पष्ट झालेल्या अशा हवधानाने आपि सुरुवात 
करू या. माक्सव तत्त्वज्ञानातून समाजशास्त्राच्यािारे अथवशास्त्राकडे वळला आहि त्याच्या आयुष्ट्याच्या 
अखेरीपयंत एका अथाने तत्त्वज्ञानी राहहला. हनरहनराळ्या समाजव्यवस्थाचं्या परंपरेतून प्रगट होत जािाऱया 
आहि शवेटी अतंर्थवरोधहीन समाजातं पहरित होिाऱया मानवजातीच्या इहतहासाला एक तत्त्वज्ञानात्मक 
अथव आहे असे त्याला नेहमी वाटत असे. इहतहासातून मानव स्वतःला घडहवतो. इहतहासाचा परमोच्च नबदु 
हा त्याबरोबरच तत्त्वज्ञानाचेही उहद्दष्ट असतो. इहतहासातून तत्त्वज्ञान मानवतेच्या कल्पना स्पष्ट करीत 
आपले ईस्प्सत साध्य करते. अंतर्थवरोधहीन, भाडंवलशाहीच्या अस्तानंतरची, समाजव्यवस्था ही अनेक 
सामाहजक प्रकारापैकी एक नाही; तर तसेच म्हिावयाचे झाल्यास मानवजातीच्या आत्मशोधाचें ते उहद्दष्ट 
आहे. 
 
 तुमच्या लक्षात असेल की माझे माक्सवचे हववरि त्याच्या पहरपक्क गं्रथाचं्या वा हनदान त्याने १८४७-
४८ नंतर हलहहलेल्या गं्रथाच्या आधारे सुरू केले होते. परंतु, या पूवीही हलहहलेले माक्सवचे प्रमाहित गं्रथ 
उपललध आहेत आहि मला आता माक्सवच्या हवचाराचें त्याचं्या तत्त्वज्ञानातील मलूस्त्रोताशी असलेल्या 



 
           

संबंधाहवषयी थोडक्यात हलहहले पाहहजेत. 
 
 परंपरेच्या आधाराने, माक्सवच्या हवचाराचें तीन प्रभावाचंा संयोग असे हववरि करण्यात येते. स्वतः 
एंगल्सने हे प्रभाव हनिायक होते असा उल्लखे केला आहे. ते प्रभाव असे : जमवन तत्त्वज्ञान, इंग्लंडचे 
अथवशास्त्र व फ्रान्सचा इहतहास. ही प्रभावाचंी यादी अगदीच सामान्य वाटते आहि म्हिून जास्त साके्षपी 
भाष्ट्यकार आज ती उपेक्षिीय समजतात म्हिनू जी स्पष्टीकरिे सूक्ष्म नाहीत त्यापासून म्हिजेच माक्सव व 
एंगल्स स्वतः आपल्या हवचाराच्या मलूस्त्रोताबद्दल काय म्हिाले आहेत त्या स्पष्टीकरिापासून आपि 
सुरुवात करू या. 
 
 त्याचं्या मते, ते अहभजात जमवन तत्त्वज्ञानाच्या परंपरेतील होते आहि त्यानंी समाज व राज्यव्यवस्था 
याचं्याबद्दल हे तत्त्वज्ञानाच्या व मानवजातीच्या उत्क्रातंीमधील टप्पे दशवहवतात ही हेगेलच्या 
हवचारसरिीतील एक प्रमुख कल्पना कायम ठेवली आहे. 
 
 हशवाय, माक्सवने इंग्लंडच्या अथवव्यवस्थेचे अध्ययन केले होते. त्याने त्या इंग्रज अथवशास्त्रज्ञाचं्या 
कल्पनाचंा वापर केला. त्याकाळी मान्य झालेल्या हसद्धातंाचंा त्याने स्वीकारल्या व वापरल्या उदाहरिाथव, 
मूल्याचा श्रम-हसध्दातं नकवा नफ्याच्या घसरत्या प्रमािाचा हसद्धातं इंग्रज अथवशास्त्रज्ञाचे हवचार व हसद्धातं 
याचंा उपयोग करून आपि भाडंवलशाहीच्या अथवव्यवस्थेचे शास्त्रीयदृष्ट्या अचकू व पद्धतशीर प्रहतपादन 
करू शकतो असाच त्याला हवश्वास वाटत होता. 
 
 फ्रें च इहतहासकाराचं्या प्रभावाबद्दल बोलावयाचे झाल्यास, त्याचं्यापासून त्याने अठराव्या शतकाच्या 
शवेटी उपललध असिाऱया इहतहासहवषयक हलखािामध्ये सववत्र आढळिारी वगवलढ्याची कल्पना उचलली 
होती परंतु त्याच्याच साक्षीप्रमािे त्याने हतच्यामध्ये एका नव्या कल्पनेची भर घातली. ती म्हिजे समाजाचे 
हनरहनराळया वगामध्ये हवभाजन ही एकंदर इहतहासात नेहमी आढळिारी घटना वा समाजाचे मूलतत्त्व 
नाही, परंतु एखाद्या हवकसनाच्या कालखंडाशी ती सुसगंत असते ही होय. त्यानंतर येिाऱया कालखंडात 
समाजाचे हे हवभाजन नाहीसे होईल. 
 
 या तीन प्रभावाचा माक्सवच्या हवचारावंर हनहित स्वरूपाचा पहरिाम झाला होता. माक्सव व एंगल्स 
यानंा साध्य झालेल्या सशं्लेषिाचे थोडे अहतसुलभ पि वाजवी स्पष्टीकरि त्या प्रभावामुंळे हमळते. परंतु ह्या 
प्रभावाचं्या सशं्लेषिातूनही हनःसंशयपिे बहुतेक महत्त्वाच्या प्रश्नाचंी, हवशषेतः माक्सव व हेगेल याचं्या 
परस्परसंबधंाच्या प्रश्नाचंी उत्तरे हमळतातच असे नाही. 
 
 हेगेलच्या गं्रथाशी वाचक पहरहचत आहेत असे गृहीत धरून आपल्याला या प्रश्नाचंा सहवस्तर हवचार 
टाळावा लागेल : व तसे करिे कदाहचत शहािपिाचे होिार नाही. तरीपि या हवषयावर काहीशी वरवरची 
व मयाहदत स्वरूपाची हवधाने करण्याचे बंधन पाळून या प्रश्नाचंा मागोवा घेिे येथे शक्य आहे. हेगेलचे 
हववचेन माक्सवच्या हववरिाइतकेच वादग्रस्त आहे ही पहहली अडचि होय. हेगेलच्या हवचाराचं्या 
हववरिाचा आधार घेऊन एखाद्याला या दोघाचं्या हसद्धातंातील परस्परसंबधं वा परस्परहवरोध दाखहवता 
येईल. 
 
 हेगेलवादी माक्सव हनमाि करण्याचा सोपा मागव आहे. तो म्हिजे माक्सववादी हेगेल सादर करिे हा 



 
           

होय, या पद्धतीचा उपयोग जवळजवळ प्रहतभेचा हवलास म्हिता येईल इतक्या कौशल्याने अलेक्झाडंर 
कोजेवने त्याच्या ‘हेगेलवरील व्याख्यानाची प्रस्तावना’ या गं्रथात केला. त्यामध्ये हेगेलचे माक्सववादीकरि 
अशा थराला नेले आहे की हेगेलच्या हलखािावरील माक्सवच्या हनष्ठेबद्दल शकंा घ्यायला जागाच उरत 
नाही. 
 
 उलटपक्षी, एम. गुरहवच् याचं्यासारख्या एखाद्याला हेगेल आवडत नाही, तेव्हा त्याने हगेलला 
फक्त, तत्वज्ञानाच्या इहतहासाच्या क्रहमक पसु्तकाच्या पद्धतीने सादर केले आहे. त्यामुळे ऐहतहाहसक 
उत्क्रातंी म्हिजे मनाची उत्क्रातंी मानिाऱया आहि प्रत्यक्ष दृश्य जगताशी संबंध नसलेल्या कल्पनाचंी 
माहलका रचिाऱया हचद वादी तत्वज्ञानाच्या स्वरूपात हेगेलच्या हवचाराचंी माडंिी होते. त्यामुळे माक्सव 
एकदम मूलतः हेगेलहवरोधी असल्याचे जािवते माक्सवला हेगेलकडून हमळालेला वारसा कमीतकमीं होता 
हे दाखहवण्याचा प्रयत्न करताना गुरहवच माक्सवच्या हवचाराचं्या मलूस्त्रोताचे केलेले हववरि मूलगामी 
स्वरूपाचे आहे. आहि त्यामध्ये त्याने सें. सीमाँच्या (ST. SIMON) प्रभावावर भर हदला आहे. गुरहवच 
प्रबंधाचे एक प्रकरि सें. सीमाँचा तरुि माक्सवच्या हवचारावरील प्रभाव सप्रमाि-हसद्ध करण्याला वाहहलेले 
आहे. 
 
 तरीपि माझे माझ्या सहकाऱयाशी एका महत्त्वाच्या मुद्यावर-दुमत आहे. माक्सवची त्याच्या वैचाहरक 
हवश्वातं सें. सीमाँचा हवचाराशंी पहरचय झाला असेल त्याचे साधे कारि असे आहे की ज्याचंी आपल्याला 
ऑग्युस्त कोंतच्या अभ्यासातं ओळख होते ते हवचार माक्सवच्या तरुिपिी युरोपातं प्रचहलत होतो. ते 
कोित्या ना कोित्या स्वरूपात जवळजवळ सववत्र, अगदी वतवमानपत्रासुद्धा, आढळत होते. एकोहिसाव्या 
शतकाच्या सुरुवातीपासून समाजशास्त्रीय सकंल्पना आहि हवचाराचा प्रसार झालेला होता. इहतहासाच्या 
वाटचालीबद्दल उत्सुकता असलेल्या कोिाहह व्यक्तीला ते हवचार सहजपिे वापरता येत होते. माक्सव सें. 
सीमाँचा हवचाराशंी पहरहचत होता. परंतु, जो माक्सवच्या समाजशास्त्राचा गाभा आहे तो त्याने या हवचारातूंन 
उसना घेतला असेल हे अशक्य वाटते. 
 
 त्याला सें. सीमाँवादामध्ये काय आढळले? लष्ट्करी समाज व औद्योहगक समाज अशा दोन 
प्रकारच्या समाजातील हवरोध, उद्योगधंद्यामध्ये हवज्ञानाचा उपयोग, उत्पादन-पद्धतीचे नूतनीकरि, 
उद्योगीकरिातून जगाचे आमूलाग्र पहरवतवन, परंतु सें. सीमाँवाद वा औद्योहगक समाजाची कोंतची 
संकल्पना हे माक्सववादी हवचाराचा गाभा नव्हेत, तर भाडंवलशाहीच्या औद्योहगक समाजाचे अंतर्थवरोधी 
स्वरूप हे माक्सववादी हवचाराचे वैहशष्ट्य होते. भाडंवलशाहीतील अतंर्थवरोधाची कल्पना ही सें. सीमाँच्या वा 
कोंतच्या वैचाहरक परंपरेत आढळत नाही. सामाहजक सघंषव ही ऐहतहाहसक चळवळीची मूलभतू पे्ररिा आहे. 
असा हवश्वास सेंसीमाँ वा ऑग्युस्त कोंत यानंा वाटत नव्हता. ज्याचं्यामध्ये सलोखा घडवनू आििे अशक्य 
झाले होते अशा अतंर्थवरोधाने तत्कालीन समाज हवदीिवझाला होता असे त्या दोघानंाहह वाटत नव्हते. 
भाडंवलशाहीतील अंतर्थवरोध हे हवशषे लक्षि व वगवलढा हे समाज्याच्या प्रकृतीचे मूलतत्त्व आहेत हा 
माक्सवच्या हवचाराचंा गाभा आहे. 
 
 आपि पुढील तीन हवधानाचें स्पष्टीकरि केले आहे असा हवश्वास माक्सवला कशामुळे वाटत होता ही 
एक गोष्ट स्पष्ट करायला पाहहजे. ती हवधाने अशी आहेत : (१) भाडंवलशाही मूलतः हवसंगतीपूिव व 
अंतर्थवरोधी आहे, (२) या हवसंगती कशामुळे उद्भवल्या आहि (३) इहतहासाची वाटचाल हा अंतर्थवरोध 
नाहीसा करण्याकडे कशी आपोआप होत असते. 



 
           

 
 हे जर लक्षात घेतले तर तारुण्यातंील तसेच प्रौढ वयातंील माक्सवच्या गं्रथामध्ये आढळिाऱया 
हवचारामंध्ये हेगेल-प्रिीत हवचार कोिते आहेत? 
 
 पहहला मलूभतू हवचार-जो त्याने फ यरबाखवर हलहलेल्या प्रबधंातं माडला आहे-असा की 
तत्वज्ञान पूिवत्वाला पोचले असून त्याची प्रत्यक्ष प्रचीती घेिे एवढेच हशल्लक उरले आहे. नकवा पुन्हा 
हनराळ्या शलदातं सागंावयाचे तर, तत्वज्ञानातं जर काही भर घालावयाची असेल तर ती म्हिजे त्याची 
प्रत्यक्ष प्रचीहत घेऊन त्याच्याही पलीकडे जािे एवढेच कायव हशल्लक आहे. नकवा मागील हवचाराशंी संबधं 
असलेले पि त्याला समानाथवक नसलेले हवधान तत्वज्ञान्यानंी जगासंबधंी नचतन केले आहे; आता वळे 
आली आहे. ती ते जग बदलण्याची. 
 
 साध्या भाषेंत या सवव हवधानाचंा असा अथव होतो की हेगेलच्या हसद्धातं-प्रिालीमध्ये पहरित झालेले 
अहभजात तत्त्वज्ञान एका टोकाला पोचले होते. ते त्याच्यापुढे जािे शक्य नव्हते कारि हेगेलने सवव 
इहतहास व सवव मानवजातीला गवसिी घालिारे हवचार प्रसुत केले होते. मानवजातीच्या अनुभतूींना स्पष्ट 
जािीवचे्या कके्षत आिण्याचे कायव तत्त्वज्ञानाने पूिव केले होते. त्याच्या “हवश्वकोश” (Encyolopaedia) 
तसेच “मनाची जे्ञयमीमासंा” (Phenomenology of mind) या दोन्ही पुस्तकामध्ये हेगेलने मानवजातीच्या 
अनुभतूीच्या जािीवचेे पद्धतशीर प्रहतपादन केले आहे. परंतु जरी मानवाला त्याच्या गतकालीन अनुभतूींची 
आहि म्हिनू त्याच्या ध्येयाची पूिव जािीव झाली असली, तरी ते ध्येय त्याला अजूनही साध्य झालेले नाही. 
जािीवचे्या बाबतीत तत्वज्ञान पूिवतेला पोचले आहे. परंतु मानवी जीवनाला जो अथव तत्वज्ञान देते, 
त्याच्याशी वास्तव जग सुसगंत नाही. यातूंन जिु काही माक्सवच्या हवचारातंील मूलभतू तत्वज्ञानात्मक व 
ऐहतहाहसक असा प्रश्न उद भवतो तो असा : अहभजात तत्त्वज्ञानाने-म्हिजे हेगेलच्या तत्त्वज्ञानाने-ज्या 
ध्येयाचा हवचार केला होता त्या ध्येयाची कोित्या पहरस्स्थतीत इहतहासाची वाटचाल मानवाला प्रचीहत देऊ 
शकते? 
 
 इहतहासातील घडामोडींना एक मूलभतू अथव असतो हे स्पष्ट मत म्हिजे हनर्थववादपिे माक्सवचा 
तत्वज्ञानात्मक वारसा होय. एखादी नवी अथवव्यवस्था आहि समाजव्यवस्था म्हिजे धंदेवाईक 
इहतहासकाराचं्या अहलप्त कुतुहलानुसार गोष्ट घडून गेल्यानंतरची हनव्वळ नवीन घटना नव्हे. तर ती 
मानवजातीच्या स्वतःच्या उत्क्रातंीतील एक टप्पा आहे. 
 
 जर हा तत्त्वज्ञानाच्या गाभा असेल, तर ताबडतोब दुसरा प्रश्न उदभवतो तो असा: हा असा काय 
मनुष्ट्य-स्वभाव आहे, हा असा कोिता मानव-जातीचा व्यवसाय आहे की ज्याची तत्त्वज्ञानाला प्रचीहत 
येण्यासाठी इहतहासाला त्याची प्रचीती आली पाहहजे? 
 
 या प्रश्नाला माक्सवच्या तारूण्यातील हलखाि हनरहनराळी उत्तरे देते व ती सवव त्याच्या काही -हवश्व 
मानव, पूिव मानव यासारख्या-भावात्मक संकल्पनावंर वा उलटपक्षी आत्मपारखेपिासारखा अभावात्मक 
संकल्पनेवर आधाहरत आहेत. 
 
 “हेगेलच्या कायद्याच्या तत्वज्ञानाच्या समीके्षची प्रस्तावना” यामध्ये माक्सवने तत्कालीन समाजात 
हेगेलच्या तत्त्वज्ञानाला अहभपे्रत असलेले व्यक्तीचे साववत्रीकरि (universalization of individual) झालेले 



 
           

नाही हे साधार दाखवनू हदले. कारि हेगेलच्या कायद्याचे तत्त्वज्ञान या गं्रथात आढळिारी व्यक्ती आहि 
त्याच्या काळच्या समाजामध्ये आढळिारी सामान्य व्यक्ती याचं्या दोन वगेवगेळ्या भहूमका होत्या व त्या 
परस्परहवरोधी होत्या. एकपक्षी, तो नागहरक असतो. नागहरकाच्या भहूमकेत तो शासनात म्हिजे 
साववहत्रकतेत सहभागी असतो. माक्सवच्या समजुतीप्रमािे, औपचाहरक लोकशाहीच्या स्वगामध्ये तो चार वा 
पाच वषात फक्त एकदाच नागरीक होतो. आहि त्याने मतदान केले की त्याचे नागहरकत्व संपुष्टांत येते परंतु 
तेवढ्यापुरती का होईना तो त्याची साववहत्रकता पूिवपिे साध्य करतो. परंतु साववहत्रक अवस्थेला पोचण्याच्या 
या एका कृतीनंतर, ज्याला माक्सव नागरी समाज म्हिजे मुख्यतः व्यावसाहयक हक्रया, कायव समाजाचा पाया 
म्हितो त्याच्यामध्ये- तो पुन्हा सामील होतो. आता लौहकक वा नागरी समाजाचा सभासद या नात्याने तो 
स्वतःच्या वैहशष्ट्यामध्ये बहंदस्त असतो. संपूिव समाजाशी त्याचा सबंंध येत नाही. तो एखाद्या उद्योगाच्या 
सेवतेील एक कामगार असतो वा सामुदाहयकतेपासून दूर पडलेला उद्योगी व्यहक्त असतो. नागरी समाज 
सवव व्यक्तींना त्याचं्या वैहशष्ट्यामध्ये बंहदस्त करून ठेवतो व म्हिून त्याचं्या साववहत्रकतेच्या प्रवृत्तीला तो 
प्रहतबधं करतो. 
 
 कोित्या पहरस्स्थतीत या परस्पराहवरोधी भहूमकाचा व्यक्तीला त्याग करता येईल? उत्तर सोपे आहे. 
व्यक्तींना नागहरक म्हिजेच मतदार या नात्याने जसे साववहत्रकतेत सहभागी होता येते. तसेच त्यानंा 
त्याच्यात खुद्द कामामध्येही सहभागी होता आले पाहहजे. 
 
 या सगळ्या गढू वाटिाऱया सूत्राचंा अथव काय होतो? सवव नागनरकानंी लोकप्रहतहनधीची केलेली 
हनवड आहि मतदानाचा हक्क वा हवचार-स्वातंत्र्याचा हक्क यासंारखा अमूतव कल्पनानंी औपचाहरक 
लोकशाहीची व्याख्या करण्यात येते व ती माक्सववादी वाङ्मयात लोकहप्रय झालेली आहे. परंतु समुदायांतील 
व्यक्तींचा साकल्याने हवचार केला तर या औपचाहरक लोकशाहीचा त्याचं्या कामाच्या व जगण्याच्या 
स्स्थतीवर पहरिाम होत नाही. ज्याला फक्त स्वतःच्या वतेनाच्या आधारावर जगाव े लागते आहि ज्याला 
वतेनासाठी स्वतःच्या श्रमशक्तीचा हवहनमय बाजारपेठेत करावा लागतो, त्या मजुरामध्ये आहि जो चार वा 
पाच वषांनी एकदा स्वतःचे प्रहतहनधी आहि प्रत्यक्षपिे वा अप्रत्यक्षपिे आपले नेते हनवडतो त्या मतदारामंध्ये 
काहंीही साम्य आढळत नाही. खरी लोकशाही स्थापन करावयाची असेल, तर राजकीय के्षत्रापुरतेच सीहमत 
झालेले आधुहनक समाजातील स्वातंत्र्य, व्यक्तींच्या प्रत्यक्ष आर्थथक जीवनात नेऊन पोचवाव ेलागेल. 

 
 याप्रमािे असे नागरीक मतपहत्रकेच्या साहाय्याने साववहत्रकतेत सहभागी होतात तसेच दैनंहदन 
कामात व्यग्र असलेल्या व्यक्तींना सहभागी होता आले पाहहजे. अशा खऱया लोकशाहीचा अनुभव कसा 
हमळहवता येईल? वर वर पाहहले तर उत्पादनाच्या साधनाचंी खाजगी मालकी नष्ट करून ती हमळहवता 
येईल, कारि ती मालकी एका व्यक्तीला दुसऱयाची सेवा चाकरी करायला लावते. पुढे या दास्यत्वाचा 
पहरिामं उद्योजकानंी कामगाराचे शोषि करण्यात होतो, आहि उद्योजकालाही समाजाच्या सामुदाहयकतेत 
प्रत्यक्षपिे कायव करण्यास, प्रहतबंध करण्यास होतो, कारि भाडंवलशाहीमध्ये उद्योजक हनव्वळ 
नफ्यासाठीच काम करीत असतो. 
 
 हनराळ्या तऱहने हेच माडंावयाचे झाले तर, “कायद्याच्या तत्वज्ञानाच्या समीके्षची प्रस्तावना” या 
गं्रथातील प्राथहमक हवश्लेषि हे हवशषेता आहि साववहत्रकता, नागरी समाज आहि राज्यसत्ता, कामगाराचंी 
गुलामी आहि मतदाराचें वा नागहरकाचें बेगडी स्वातंत्र्य याचं्यातील परस्परहवरोधावर अवलंबून आहे. 
 



 
           

 या पूवीच उल्लखे केलेल्या माक्सवच्या तारूण्यातील हवचाराचा गाभा असलेली दुसरी संकल्पना 
“सम्यक” मानवाची असून ती “साववहत्रक” मानवाच्या संकल्पनेपेक्षा जास्त सहंदग्ध आहे, कारि हनदान मी 
केलेल्या हववरिाप्रमािे तरी व्यक्तीच्या साववहत्रककरिाची संकल्पना फारशी गूढ वाटत नाही. 
 
 माक्सवच्या दृष्टीने, जो श्रमहवभागिीमुळे पंगु झाला नाही, तो पूिव मानव होय. माक्सवच्या दृष्टीने, 
आधुहनक औद्योहगक समाजातंील मानव हा खरोखर हवशषेीकरि झालेला मानव असतो. हवहशष्ट 
व्यवसायामुळे त्याला एक हववहक्षत आकार प्राप्त झालेला असतो. त्याच्या जीवनातील बहुतेक काळ तो या 
प्राहवण्य हमळहवलेल्या व्यवसायाचा बंदीवान झालेला असतो. म्हिून त्याचंा तो हवकास करू शकला असता 
अशा अनेक स्वाभाहवक प्रवृत्ती आहि क्षमता याचंा त्याला उपयोग करता येत नाही. 
 
 या वादपद्धतीप्रमािे, सम्यक् मानव हा हवशषेीकरि न झालेला मानव असतो. माक्सवमधील 
पुष्ट्कळसे उतारे एक बहु-उद्योगीय हशक्षिक्रम सुचहवतात. त्या हशक्षिक्रमातील तयारीनुसार सवव व्यक्तींना 
जास्तीत जास्त व्यवसायात तयार होण्याचे हशक्षि देण्यात येईल; या तयारीनंतर, सकाळपासून रात्रीपयंत 
तेच तेच काम करण्यापासून व्यक्ती मुक्त होतील. 
 
 ज्या समाजामध्ये मािसे सकाळी मासे धरण्यास जातील, दुपारी कारखान्यातं काम करतील आहि 
घरी आल्यावर संध्याकाळी प्लेटो वाचतील अशा एका भावी समाजाची काव्यात्मक विवने असलेले अनेक 
उतारे माक्सवच्या हलखािातं सापडतात. हे हचत्र हास्यास्पद नाही. इझ्राएलच्या कृषी-वसाहतीमध्ये काम 
करिारी अशी मािसे माहहत आहेत की जी संध्याकाळी प्लेटो वाचतात. पि ही सामान्य पहरस्स्थती नसून 
उपवादाने आढळिारी आहे. 
 
 सम्यक् मानव या संजे्ञचे अनेक अथव आहेत. त्यापकैी एक संभाव्य अथव असा आहे कीं जो 
श्रमहवभागिीच्या हनकडीच्या गरजा पूिव करतानासुद्धा स्वतःच्या स्वाभाहवक प्रवृत्तीपैकी काहींना पारखा 
झाला नाही असा मानव या हवचारसरिीप्रमािे, पूिव मानवाची संकल्पना म्हिजे औद्योहगक समाजाने 
सामान्य व्यक्तीवर लादलेल्या पहरस्स्थतीहवरुद्ध केलेला हनषेध होय. हा हनषेध अथवपूिव असून सहानुभतूीच्या 
पोटी केलेला आहे. कारि खरोखरच श्रमहवभागिीचा पहरिाम बहुसखं्य व्यक्तींना त्याचं्या सवव क्षमताचंा 
हवकास करायला वाव न देण्यात होतो. परंतु हा काहींसा अद भतूरम्य हनषेध शास्त्रीय समाजवादी वृत्तीशी 
सुसंगत वाटत नाही. ज्या अहत-समृद्ध समाजाने दाहरद्र्याचा प्रश्न कायमचाच सोडहवला आहे, असे 
उदाहरि सोडल्यास ज्यामध्ये सवव व्यक्तींना सवव व्यवसायाचें हशक्षि हमळू शकते असा भाडंवलशाही वा 
दुसरा एखादा समाज नकवा व्यक्तींना हवहशष्ट व्यवसाय नसतानाही हटकाव धरता येऊ शकेल अशा एखाद्या 
औद्योहगक समाजाची कल्पना करवत नाही. 
 
 म्हिून थोड्या कमी अद भतूरम्य आहि अहधक वास्तववादी हववरिासाठी दुसऱया हदशनेे शोध 
घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. सम्यक् मानव हा प्रत्येक काम करण्याची क्षमता असिारा मानव असू शकत 
नाही. ज्याला आपल्या मानवतेची खरोखर प्रहचती येते व जो मानवाची लक्षिे असिाऱया सवव हक्रया करतो 
असा मानव होय. 
 
 या अथाने कामाची कल्पना आवश्यक ठरते. मग मुख्य प्रश्न असा : मनुष्ट्य हा मूलतः काम करिारा 
प्रािी आहे. जर तो अ-मानुष पहरस्स्थतीत काम करेल, तर तो मािुसकी-शून्य होतो. कारि योग्य 



 
           

पहरस्स्थतीचा लाभ हमळताच त्याच्या मानवतेचा आहवष्ट्कार करिारी हक्रया तो करीत नाही. माक्सवच्या 
तारूण्यातील हलखािातं व हवशषेतः आर्थथक व ताहत्त्वक हस्तहलहखतामंध्ये भाडंवलशाहींत ज्या 
पहरस्स्थतीत मानवाला काम कराव े लागते हतची आलोचना करिारे हलखाि वास्तहवक आहे. 
भाडंवलशाहीमध्ये मानव आत्मपारखा वा परात्मवादी होतो. मानवाला मानवत्व प्राप्त होण्यापूवी, 
आत्मसाक्षात्कार होण्यापूवी या आत्मपारखेपिावर त्याला मात करावी लागेल. 
 
 माक्सवने तीन हनरहनराळ्या संज्ञा वापरल्या आहेत आहि जरी मूळ जमवन भाषेत या तीन्हीचाही अथव 
सारखाच नसला तरी तीन्हीचेही इंस्ग्लश भाषेत Alienation पारखे होिे या शलदानेच भाषातंर होते. 
आत्मपारखेपिाला फ्रें च वा इंस्ग्लश भाषेतील अगदी जवळचा शलद म्हिजे हतसरा शलद असून त्याचा अथव 
स्वतःलाच पारखे होिे असा होतो कारि त्यातील tremd चा अथव परका वा पारखा असा आहे. 
Enttremdung या मूळ जमवन शलदाचा अथव हजच्याने एखादी व्यक्ती स्वतःला परकी वा पारखी होते तो हक्रया 
असा आहे. कल्पना अशी आहे कीं काही पहरस्स्थतीत वा काही समाजात मािसावर लादलेली पहरस्स्थती 
अशी असते की हतच्यामुळे तो स्वतःलाच परका होतो; तो स्वतःच्या हक्रयामध्ये वा उत्पादनामध्ये स्वतःला 
हरवनू बसतो. 
 
 हेगेलच्या तत्त्वज्ञानातून ही संकल्पना उद भवते आहि त्या तत्वज्ञानंात हतची प्रमुख भहूमका आहे. 
परंतु हेगेलने तत्वज्ञानीय वा अहतभौहतकशास्त्रीय पातळीवर आत्मपारखेपिाची संकल्पना माडंली आहे. 
हेगेलप्रिीत संकल्पनेमध्ये हचत्र हे स्वतःच त्याच्या कृतींना पारखे होते; ते बौहद्धक व सामाहजक रचनाबधं 
उभे करते आहि जिु काहह, स्वतःच्या बाहेर स्वतःला प्रके्षहपत करते. मनाचा इहतहास, मानवजातीचा 
इहतहास म्हिजे या एका-पाठोपाठ येिाऱया आत्मपारखेपिाचाच इहतहास असून या सगळ्याचं्या शवेटी 
मनाला त्याच्या सवव कृतींचे आहि त्याच्या ऐहतहाहसक भतूकाळाचे स्वाहमत्व पनु्हा एकदा हमळेल व या 
सवांच्या स्वाहमत्वाची त्याला जािीव होईल. तरूि माक्सवच्या हलखािासहहत सवव माक्सववादामध्ये 
आत्मपारखेपिाची प्रहक्रया ही तत्त्वज्ञानात्मकदृष्टीने वा अहतभौहतकदृष्ट्या अपहरहायव नाही. तर ती एका 
समाजशास्त्रीय प्रहक्रयेचे प्रकट स्वरूप आहे. त्या प्रहक्रयेच्या साहाय्याने व्यक्ती व समाज अशा सामुदाहयक 
संघटनेची हनर्थमती करतात आहि त्यामध्ये स्वतःला हरवनू बसतात. 
 
 समाजशास्त्रीय दृष्टीकोिातून स्पष्टीकरि करावयाचे तर आत्मपारखेपिा ही एकाच वळेी 
समाजव्यवस्थेवर ऐहतहाहसक, नैहतक व समाजशास्त्रीय अशा तीन्हीहह स्वरूपात केलेली टीका होय. 
भाडंवलशाहीमध्ये मािसे आत्मपारखी होतात; ती समुदायामध्ये स्वतःला हरवनू बसतात; सवव 
आत्मपारखेपिाचे मूळ हे आर्थथक आत्मपारखेपिात असते. 
 
 आर्थथक आत्मपारखेपिा या संकल्पनेचा काय अथव होतो? साध्या भाषेत सागंावयाचे झाले तर, 
आत्मपारखेपिाचे दोन प्रकार आहेत आहि ते माक्सवने भाडंवलशाहीवर केलेल्या हटकेसारखेच आहेत. 
पहहला प्रकार उत्पादनाच्या साधनाचं्या खाजगी मालकीला दोषी धरतो; तर दुसरा प्रकार बाजारपेठेच्या 
बेबंधशाहीतून हनघतो. 
 
 उत्पादन-साधनाचं्या खाजगी मालकीतून हनघालेला आत्मपारखेपिा ज्या वस्तुस्स्थतीतून प्रकट 
होतो. ती म्हिजे जिु काही मानवाची मानवतेची लक्षिे अशा मूलभतू हक्रयेचे मध्ये हवरून जािे म्हिजेच 
कामाचे मानवी स्वरूप लुप्त होिे ही होय. रोजंदाराच्या दृष्टीने, काम हे स्वतःचे अस्स्तत्व हटकहवण्यासाठी 



 
           

आवश्यक असे वतेन हमळहवण्याचे साधन झाले आहे काम हे मानवाच्या स्वतःच्या आत्माहवष्ट्काराऐवजी एका 
साधनामध्ये, तेही उपजीहवकेच्या साधनामध्ये, अवनत झाले आहे. 
 
 एका अथाने उद्योजक स्वतःच आत्मपारखे होतात, कारि ज्या वस्तंूचे ते उत्पादन करतात, त्या 
वस्तू दुसऱयाचं्या खऱया गरजा भागव ूशकत नाहीत. पि त्या वस्तु ते बाजारपेठेमध्ये आपल्या नफ्यासाठी 
हवकतात. म्हिनू स्पधेमुळे धोकादायक झालेल्या एका बेभरवशाच्या बाजारपेठेचा उद्योजक गुलाम होतो. 
मजुराचें शोषि केले तरी त्यामुळे उद्योजकाला आपल्या व्यवसायामध्ये स्वतःचेही मानवी तत्त्व प्रकट 
करायला वाव हमळत नाही, कारि बाजारपेठेच्या अनाहमक यंत्रिेखातर तो स्वतःला आत्मपारखा होतो. 
 
 आर्थथक आत्मपारखेपिाच्या संकल्पनेला हदलेला नेमका अथव काहीही असो, पि काटेकोरपिे 
समाजशास्त्रीय आहि आर्थथक हवश्लेषि करण्यापूवी माक्सवची भाडंवलशाहीच्या आर्थथक वास्तवतेचे गुिदोष 
दाखहविारी समीक्षा ही मलूतः हतच्या तत्त्वज्ञानात्मक व नैहतक गुिदोषाचें हदग्दशवन करीत होती. येथे 
उद भविारा अथान्वयाचा कठीि प्रश्न सहज लक्षात येऊ शकतो. माक्सवचे हवचार एका अथवशास्त्रज्ञ व 
समाजशास्त्रज्ञ व्यक्तीचे हवचार म्हिून शुद्ध व साध्या स्वरूपांत माडंता येतात हे यापूवी सूहचत केलेले आहेच; 
कारि त्याच्या आयुष्ट्याच्या शवेटी माक्सवने वैज्ञाहनक, अथवशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ होण्याचा प्रयत्न केला 
होता. परंतु यात शकंा नाही की त्याच्या तरूिपिी तत्त्वज्ञानातील हवषयाचें हववचेन करता करता तो 
आर्थथक व समाजशास्त्रीय समीके्षला येऊन पोचला होता. हे तत्त्वज्ञानांतील हवषय-व्यक्तीचे साववहत्रकीकरि, 
सम्यक मानव, आत्मपारखेपिा-त्याच्या प्रौढपिातीत्व गं्रथामधील समाजशास्त्रीय हवश्लेषिाला आधारभतू 
ठरतात. त्याचे प्रौढपिातील समाजशास्त्रीय हवश्लेषि कोठवर त्याच्या तारूण्यावस्थेतील तत्त्वज्ञानात 
अंतःपे्ररिाचंा हनव्वळ हवकास आहे? का उलटपक्षी, ते हवश्लेषि पूिवपिे तत्त्वज्ञानात्मक पे्ररिाचंी जागा घेते 
का? या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर अजूनही हमळालेले नाही. 
 
 तरीपि मला असे वाटते की मी नुकतीच ज्या तत्त्वज्ञानाच्या के्षत्रातंील हवषयाचंी रूपरेखा हदली 
आहे, ते हवचार माक्सवने आयुष्ट्यभर मनःचक्षुसमोर सतत ठेवले नसले तरी त्याच्या वैचाहरक पाश्ववभमूीवर ते 
सतत जागतृ होते. त्याच्या दृष्टीने, भाडंवलशाहीच्या अथवव्यवस्थेचे हवश्लेषि म्हिजे स्वायत्त हनयमाचं्या 
आधीन असलेल्या पद्धतीमध्ये स्वतःच्या अस्स्तत्ववादाचा ताबा सुटलेल्या व्यक्ती आहि समुदाय याचं्या 
आत्मपारखेपिाचे हवश्लेषि होय. त्याची भाडंवलशाहीच्या अथवव्यवस्थेचे गुिदोष दाखहविारी टीका 
भाडंवलशाहीने मानवावर लादलेल्या पहरस्स्थतीची तत्त्वज्ञानात्मक व नैहतक गुिदोष दाखहविारी टीकाही 
होती. याहशवाय माक्सवच्या दृष्टीने, भाडंवलशाहहच्या उत्क्रातंीचे हवश्लेषि हे हनःसंशयपिे सम्यक 
इहतहासामध्ये मानव व मानवी स्वभाव याचं्या उत्क्रातंीचे हवश्लेषि आहे. भाडंवलशाहीच्या अस्तानंतरच्या 
समाजामध्ये तत्त्वज्ञानाला त्याचे उहद्दष्ट साध्य करता येईल अशी अपेक्षा तो करीत होता. 
 
 हे मान्य केले तर, भाडंवलशाहीच्या अस्तानंतरच्या क्रातंीतून उदयास येिारा सम्यक मानव कसा 
असेल? हा मुद्दा फार वादग्रस्त आहे, कारि माक्सवचे हवचार मलूतः काहीशा परस्परहवरोधी दोन 
कल्पनामंध्ये हेलकाव ेखाताना हदसतात. एका कल्पनेप्रमािे, मानव दैनंहदन कामातूंन त्याची मानवता प्राप्त 
करून घेतो आहि कामातूंन हमळिारा आहवष्ट्कार हे समाजामध्ये मानवतेला वाव हमळण्याचे हचन्ह ठरते. 
उलटपक्षी, अशी दुसरी कल्पना आढळते की हजच्यामुळे मानव हा त्याच्या कामाच्या के्षत्राबाहेरच खरोखर 
साववहत्रक असतो. या दुसऱया कल्पनेमध्ये हजतक्या प्रमािातं त्याचे कामाचे तास कमी होतील आहि तो 
दैनंहदन कामाव्यहतहरक्त इतर काहीतरी करू शकेल, हततक्या प्रमािातं मानवाला त्याच्या मानवतेचा प्रत्यय 



 
           

येतो. 
 
 अथातच या दोन्हीही हवषयानंा एकत्र आििे शक्य आहे. ते करण्याचे साधन असलेले हवधान 
म्हिजे मानवाला आपले मानवत्व प्राप्त करून घेण्यास वाव देिारे स्वरूप समाजाला दोन गोष्टी गृहीत धरून 
देता येईल : एक म्हिजे त्याच्या कामामध्ये लादलेल्या पहरस्स्थतीचे मानवीकरि करावयाचे आहि दुसरी 
म्हिजे हे करताना, त्याचे कामाचे त्रास इतके कमी कराव ेकी त्याला फावल्यावळेी प्लेटो वाचता आला 
पाहहजे. तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने एक प्रश्न उरतो. तो असा : अशी कोिती मलूभतू हक्रया आहे की जी 
मानवत्त्वाची कल्पना स्पष्ट करते आहि समाजाला तत्त्वज्ञान प्राप्त होण्यापूवी हजची वाढ झालीच पाहहजे? 
जर हजला मलूतः मानवी हक्रया म्हिता येईल आहि हतची व्याख्या उपललध नसेल, तर आपल्याला पूिवतया 
संहदग्ध असलेल्या सम्यक् मानवाच्या कल्पनेकडे परत जाव े लागेल. समाजाने सवव मानवानंा त्याचं्या 
स्वाभाहवक पे्ररिा साध्य करण्याला वाव द्यायला पाहहजे. हे हवधान समाजापढुील ध्येयाची स्पष्ट कल्पना 
देते; परंतु ते ध्येय सहजासहजी प्रत्यक्ष व हववहक्षत कायवक्रमामध्ये उतरहवता येत नाही. सवव मानवानंा 
आपल्या स्वाभाहवक अंतःपे्ररिा साध्य करता येत नाहीत या वस्तुस्स्थतीचे दोषारोपि फक्त उत्पादन-
साधनाचं्या खाजगी मालकीवर करिे कठीि आहे. 
 
 हेच हनराळ्या शलदात सागंायचे झाले तर, उत्पादन-साधनाचं्या खाजगी मालकीतून उत्पन्न होिारा 
मानवी आत्मपारखेपिा आहि क्रातंींनंतर साध्य होिारी सम्यक् मानवाची पूती या दोन्हीमध्ये मोठी तफावत 
आहे. आधुहनक समाजावरील टीकेचा सम्यक् मानवाचं्या प्राप्तीच्या आशशेी हनव्वळ एक प्रकारच्या 
मालीकेऐवजी दुसरा प्रकार आिल्याने आपि कसा मेळ घालावयाचा? 
 
 हे हवश्लेषि जरी घाईने उरकलेले असले, तरी माक्सववादी समाजशास्त्राची थोरवी आहि सहंदग्धता 
याचंी कारिे लक्षात येण्याजोगी आहेतच. माक्सववादी समाजशास्त्र हे मूलतः समाजशास्त्र आहे; पि ते 
तत्वज्ञान होण्याचाही प्रयत्न करते. 
 
  



 
           

-५- 

 
 ज्या तत्त्वज्ञानात्मक कल्पना माक्सवच्या हवचाराच्या मुळाशी होत्या आहि ज्या त्याच्या 
समाजशास्त्राला आधारभतू होत्या, त्याचं्यामध्ये बरीच गूढता वा संहदग्धता आहे. त्याच्या हवचारानंी ज्या 
हवहवध स्पष्टीकरिानंा वाव हदला आहे त्याचें कारि या संहदग्धतेत वा गूढतेत आहे. ते हवचार मूलतः असे 
आहेत : समाज-व्यवस्थाचंा इहतहास हा मानवजातीचासुद्धा इहतहास आहे.-मानवाने स्वतःला घडहवण्याचा 
इहतहास आहे.-तत्त्वज्ञानाने जगत् आहि मानव याबद्दल नचतन केले आहे. आता तत्त्ववते्त्यानंी जे संकस्ल्पले 
आहे, ते साध्य करण्याचा प्रश्न उरला आहे. तत्त्वज्ञानाने समाजशास्त्र बनले पाहहजे आहि समाजशास्त्राने 
क्राहंतकारी झाले पाहहजे. या जगामध्ये मानवतेची प्रचीहत न येिे म्हिजेच आत्मपारखेपि आहे आहि या 
आत्मपारखेपिाचे मूळ अथवव्यवस्थेमध्ये, हवशषेकरून खाजगी मालकीमध्ये आहे. 
 
 तत्त्वज्ञानाच्या पद्धतीने हवचार केल्यास, पहहली सहंदग्धता ऐहतहाहसक हसद्धातंाच्या स्वरूपाबद्दल 
जािवते. खरोखर, आपि पाहहलेच आहे कीं माक्सवचे इहतहासाचे स्पष्टीकरि हे व्यक्तीमात्राच्या 
आटोक्याबाहेरील एका अथवपूिव उत्क्रातंीच्या गृहीत तत्त्वावर आधारलेले आहे. उत्पादनाचे प्रकार व संबंध 
िंिात्मक स्वरूपाचे असतात. वगवलढा आहि उप्तादनाचे प्रकार व संबंध याचं्यातील अंतर्थवरोध यामुळे 
भाडंवलशाही आत्मनाश करून घेते. परंतु इहतहासाच्या या सामान्य दशवनाचे दोन हनरहनराळ्या पद्धतीने 
हववरि करता येते. 
 
 एका पद्धतीला ‘वस्तुहनष्ठ हववरि’ असे नाव देता येईल. भाडवलशाहीला हवनाशाकडे आहि 
अंतर्थवरोधहीन समाजाच्या उद्भवनाकडे नेिाऱया ऐहतहाहसक अंतर्थवरोधाचे हे दशवन ज्याचंा सववसाधारिपिे 
इहतहासाचा ढोबळ रूपरेषा असा उल्लेख केला जातो त्याचं्याशी हमळतेजुळते आहे. ऐहतहाहसक माहहतीच्या 
गोंधळातून माक्सवने या दृश्यातील घटनाचंा तपशील वगळून, खुद्द ऐहतहाहसक उत्क्रातंीमध्ये अहतशय 
महत्त्वाच्या सारभतू घटनाचंी फक्त हनवड केली. जर आपि हे स्पष्टीकरि मान्य केले तर भाडंवलशाहीचा 
नाश व अंतर्थवरोधहीन समाजाची प्रस्थापना या भावी घटना आगाऊच ज्ञात होतील; घटना हनहित, पि 
त्याच वळेी त्याचंी घडून येण्याची तारीख व पद्धती या मात्र अहनहित भाडंवलशाहीचा अंतर्थवरोनाश होिार 
हें भहवष्ट्य सागंिारी, पि केव्हा वा कसा है अज्ञात असिारी ही दूरदृष्टी मनाला समाधानकारक वाटत नाही. 
घटनेची तारीख न सागंिाऱया व तपशील न देिाऱया दूरदृष्टीचा फारसा उपयोग होत नाही नकवा हनदान, या 
प्रकारच्या ऐहतहाहसक हनयमामंध्ये भौहतक शास्त्राच्या हसद्धातंाशी साम्य आढळून येत नाही. 
 
 माक्सवच्या हवचाराचं्या अनेक हववरिापैकी हे एक संभाव्य हववचेन आहे. हे हववरि सोस्व्हएट 
जगतामध्ये थोडेबहुत सनातनी नकवा पोथीहनष्ठ झाले आहे. भाडंवल शाहीचा अपहरहायव नाश आहि हतच्या 
जागी सोस्व्हएट समाजासारखा, प्रगतीशील समाज येिे या गोष्टी आग्रहपूववक साहंगतल्या जातात, पि 
त्याच वळेेला हे कबूल करण्यात येते की या अटळ घटनेची तारीख अजून अज्ञात आहे आहि ही अपेहक्षत 
उलथापालथ कशा प्रकारे घडेल हे अद्यापीही अहनहित आहे. राजकीय घटनाचं्या के्षत्रातंील ही अहनहितता 
पुष्ट्कळ फायदेशीर होते. उदाहरिाथव, संह-अस्स्तत्व शक्य आहे असे एखाद्याला मनापासून म्हिता येईल. 
सोस्व्हएट अथवव्यवस्थेला भाडंवलशाही-अथवव्यवस्थेचा नाश करण्याची गरज नाही, कारि भाडंवलशाही 
कोित्या ना कोित्या तरी पद्धतीने स्वतःचा नाश करून घेिारच आहे. 
 
 माक्सवच्या ऐहतहाहसक हसद्धातंाचे जे दुसरे हववचेन आहे ते हवशषेेकरून पॅहरसच्या डाव्या तटावर 



 
           

िंिात्मक म्हिून ओळखण्यात येते. (येथे िंिात्मक या संजे्ञला सववसाधारि अथव नसून हतला एक मार्थमक 
अथव आहे). या हववरिामध्ये ऐहतहाहसक जगत् आहि या जगताची कल्पना करिारा ज्ञाता वा जािीव 
याचं्यातील अन्योन्य हक्रयेतून इहतहासाकडे बघण्याचा माक्सववादी दृहष्टकोि उत्पन्न होतो. ऐहतहाहसक 
वास्तवतेच्या हनरहनराळ्या के्षत्रामधेहह अन्योन्य हक्रया घडून येईल. ज्ञाता आहि जे्ञय याचं्यामधील आहि 
ऐहतहाहसक वास्तवतेच्या के्षत्रामधील अशा दुहेरी अन्योन्य हक्रयामुळे घडिाऱया घटनानंा त्याचं्या प्रत्यक्ष 
स्वरूपात समजून घेिे शक्य होते. 
 
 जर तुम्ही जँ प ल, सात्रव व नेस्लो पाँती याच्या पुस्तकाचंा हवचार केला, तर ते माक्सववादी 
हवचारातंील मलूभतू कल्पना अबाहधत राखतात, हें लक्षात येण्याजोगे आहे. त्या कल्पना अशा : खाजगी 
अथवव्यवस्थेमुळे उद भविारा व त्या व्यवस्थेतील मानवाचा आत्मपारखेपिा, उत्पादनाच्या शक्ती आहि त्याचें 
वचवस्व. परंतु, या सवव संकल्पनानंी, हववचेनाच्या या सवव योजनेने, शास्त्रीय अथाने, ऐहतहाहसक हसद्धातंाचे 
वा उत्क्रातंीच्या ढोबळ रूपरेषाचें, हदग्दशवन कराव े अशी अपेक्षा केली जात नाही. भाडंवलशाहीच्या 
अथवव्यवस्थेतील मानवाचे स्थान लक्षातं आिून देण्याची आहि काटेकोर अथाने हनयतीवाद न आिताही 
भाडंवलशाही आर्थथक व्यवस्थेत घटना व मानवाचे स्थान याचें संबंध दशवहवण्याची ही एक पद्धत आहे. 
 
 या प्रकारची िंिात्मक दृष्टी हजचे फ्रान्समधील अस्स्तत्ववाद्यामध्ये व ग्योगी ल्यूक्सशी सबंंहधत 
माक्सववादी हवचारपंथामध्ये पुष्ट्कळसे पाठभेद आहेत, ही तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवर जास्त समाधानकारक 
आहे; पि हतच्यामध्येही पुष्ट्कळच अडचिी आहेत. 
 
 मूलभतू अडचि अशी आहे, कीं मूळ माक्सववादाच्या दोन मूलभतू कल्पना म्हिजे 
भाडंवलशाहीतील मानवाचा आत्मपारखेपिा व भाडंवलशाहीच्या अस्तानंतर अतंर्थवरोधरहहत समाजाचे 
आगमन याच्याकंडे पुन्हा परत जाव ेलागते. ज्ञाता व जे्ञय याचं्यामधील व वास्तवतेच्या हवहवध के्षत्रातंील 
अन्योन्य हक्रयेच्या िंिात्मक हववरिातून आपि या दोन मूलभतू स्वरूपाच्या कल्पनाकंडे परत जातोच असे 
नाही. एक प्रश्न अनुत्तहरत राहतो. तो असा : कोिते हववरि बरोबर आहे हें आपि कसे ठरवावयाचे? जर 
इहतहासातील प्रत्येक ज्ञाता त्याच्या पहरस्स्थतीच्या संदभाच्या आधाराने इहतहासाचा हवचार करीत असेल, 
तर माक्सववाद्याचें वा कामगारवगाचे हववचेन का खरे मानावयाचे? यातूंन, मला वाटते, पुढील पयाय 
हनघतो. इहतहासाच्या हनयमानंा आवाहन करिाऱया वस्तुहनष्ठ दशवनामध्ये तारीख आहि तपशील अज्ञात 
असलेली एक घटना अटळ आहे असे हवधानकरण्या मध्ये मूलभतू अडचि भासते. क्रातंीची आवश्यकता 
नकवा भाडंवलशाहीचा अस्त झाल्यानंतरच्या अंतर्थवरोधहीन समाजाचे स्वरूप नकवा ऐहतहाहसक हववरिाचे 
सवव-समावशेक स्वरूप यापकैी एकाबद्दलही िंिात्मक हववरि ठामपिे काही सागंू शकत नाही. 
 
 दुसरी तत्वज्ञानात्मक संहदग्धता अशी आहे : माक्सवचे हवचार शास्त्रशुद्ध असल्याचा अहभप्राय व्यक्त 
करतात आहि तरीही त्याचंा गर्थभताथव आज्ञावाचक असतो. ऐहतहाहसक हवश्लेषिातूंन हनघिारा एकमेव 
रीतसर हनष्ट्कषव म्हिून ते क्राहंतकारी कृतीचा दंडक घालून देतात. त्यामुळे दुहेरी हववरि उत्पन्न होऊन ते 
काटं नकवा हेगेल अशा सूत्रातं सहंक्षप्तपिे माडंता येते. घटना आहि मनू्य व शास्त्रीय हनयम आहि नैहतक 
आदेश या काटंच्या िैताचा नकवा हेगेलच्या परंपरेतील अिैताचा संदभव घेऊनच माक्सवच्या हवचाराचे हववरि 
केले पाहहजे का? 
 
 माक्सवच्या मृत्युनंतरच्या काळात माक्सववादाच्या इहतहासामध्ये काटंवादी आहि हेगेलवादी असे 



 
           

दोन पंथ आहेत. त्यातंील हेगेलवादी पंथ बराच फोफावला आहे. ज्याने माक्सवचे चहरत्र हलहहले आहे तो 
जमवन लोकशाही समाजवादी फ्राझं मेहनरग आहि जो हेगेलवादापेक्षा काटंवादाकडे जास्त झुकलेला आहे 
पि खास करून काटंवादी आहे तो आहि ऑस्स्रयन माक्सववादी मकॅ्स ॲडलर हे दोघे माक्सववादाच्या 
काटंवादी पक्षाचे प्रहतहनधी आहेत. तरीपि, माक्सवच्या भाष्ट्यकारापंकैी बहुसंख्याकानंी अिैताचं्या परंपरेतच 
राहिे पसतं केले आहे. 
 
 काटंवाद्याचंा मुद्दा असा आहे की तर्थ्याकडून मूल्याकडे, वास्तवतेच्या हनिवयाकडून नैहतक 
आदेशाकडे जािे शक्य नाही. म्हिून इहतहास जसा घडत जातो तसे त्याचे स्पष्टीकरि करण्याने 
समाजवादाचे समथवन करिे शक्य नाही. भाडंवलशाही जशी आहे तसे माक्सवने हतचे हवश्लेषि केले; 
समाजवादाचा पुरस्कार करण्यामध्ये अध्यास्त्मक पातळीवरील एका हनिवयाचा समावशे होतो. 
 
 या मताच्या हवरुद्ध असलेल्या माक्सववाद्याचंा पंथ असे ठामपिाने सागंतो की इहतहास जाििारा 
ज्ञाता स्वतः इहतहासातं गंुतलेला असतो. समाजवाद वा अंतर्थवरोध रहहत समाज सध्याच्या अतंर्थवरोधी 
समाजातूनच हनघाला पाहहजे. नकबहुना, इहतहासाचा मीमासंक जे अस्स्तत्वात असते त्याच्या हनहरक्षिामुळे 
हनराळ्या प्रकारच्या समाजाच्या हनर्थमतीच्या इच्छेकडे एका अहनवायव िंिात्मकतेतून ओढला जातो. ल्यहूसएँ 
गोल्डमान याचं्यासारखे हवहशष्ट मीमासंक तर याच्याही पुढे जाऊन असे म्हितात की इहतहासामध्ये 
वास्तवतेचे अहलप्त, तटस्थ हनरीक्षि करताच येत नाही. त्याच्या दृष्टीने, ते ज्याला बाहंधलकी म्हितात, ती 
व सम्यक इहतहासाचे दशवन ही अहवभाज्य असतात. आपल्या समाजवादाहवषयीच्या इच्छेचा पहरिाम म्हिनू 
आपि भाडंवलशाहीचे अतंर्थवरोधी स्वरूप पाहतो. खुद्द वास्तवतेचे हनरीक्षि करिे व वास्तवतेसंबधंी भहूमका 
घेिे ही दोन्ही हभन्न करिे अशक्य आहे. ही भहूमका घेिे म्हिजे स्वच्छंदीपिा असे नव्हे; ती जे्ञय वा ज्ञाता या 
िंिातूंन उत्पन्न होते. आपल्यापैकी प्रत्येकजि इहतहासाचा भाग आहे. ऐहतहाहसक वास्तवतेतून 
आपल्यापकैी प्रत्येकजि आपली संदभाची चौकट आहि स्पष्टीकरिाच्या संकल्पना हनवडून घेतो. वस्तंूशी 
येिाऱया आपल्या संपकातून हववरि उत्पन्न होते. वस्तूला मूकपिे मान्यता हदली जात नाही, तर ती एकाच 
वळेी कबूल आहि नाकबूल केली जाते. नाकबलु करिे म्हिजे दुसऱया मानवी वास्तवतेची इच्छा प्रकट 
करिे होय. 
 
 थोडीशी गूढ भाषा वापरायची झाल्यास असे म्हिता येईल कीं येथे दोन प्रवृत्ती आहेत. समाजवादी 
होण्याच्या हनिवयापासून इहतहासाच्या शास्त्रीयदृष्ट्या सप्रमाि हववरिाला वगेळे ठेवण्याची प्रवृत्ती आहि 
उलटपक्षी, राजकीय आकाकं्षाशी इहतहासाचे स्पष्टीकरि अतूट ठेवण्याची प्रवृत्ती. 
 
 या हववचेनानंतर “मग माक्सवचे काय?” असा प्रश्न मनातं उद भवले माक्सव व्यहक्तशः शास्त्रज्ञ व द्रष्टा 
समाजशास्त्रज्ञ आहि क्राहंतकारी हे दोन्ही होता. जर त्याला ही दोन मते अलग करता येतात का ंअसा प्रश्न 
हवचारला असता, तर मला व्यहक्तशः असे वाटते कीं तत्वज्ञानाच्या दृष्टीने तसे करता येते असे उत्तर त्याने 
हदले असते. त्याचे भाडंवलशाहीचे हववरि नैहतक हनिवयाशी संबदं्ध आहे हे कबलू करिे अशक्य व्हाव े
इतका तो हवज्ञानहनष्ठ होता. भाडंवलशाहीच्या अथवव्यवस्थेच्या हनरथवकपिाबद्दल त्याची एवढी खात्री पटली 
होती कीं त्याच्या मते, वास्तवतेचे हवश्लेषि क्रातंीच्या इच्छेकडे आपल्याला अटळपिे घेऊन जाते. 
 



 
           

 काटं वा हेगेल या दोन पयायाचं्या पलीकडे, आज सोस्व्हएट जगताचे अहधकृत तत्वज्ञान झालेला, 
एक समन्वय आहे. तो असा : एंगल्सने त्याच्या ड्यूहनरग प्रहतपक्ष (Anti Duhering) या गं्रथात प्रहतपादलेले 
िंिात्मक वस्तुहनष्ठावादी तत्वज्ञान. 
 

प्रचहलत अहधकृत हववरिाप्रमािे िंिात्मक जडवाद आहे तरी काय? त्यातंील महत्त्वाच्या कल्पना अशा 
आहेत : 
 

 (१) िंिात्मक संकल्पनेनुसार वास्तवतेचा हनयम हा पहरवतवनाचा हनयम आहे. अचेतन हनसगात 
तसेच मानवी जगातं सतत बदल घडत असतो. शाश्वत तत्व अस्स्तत्वात नसते; मानवी आहि नैहतक 
संकल्पना प्रत्येक युगामध्ये बदलतात. 
 
 (२) वास्तव जगामध्येहह जिु काही एक वैहशष्ट्य आढळते. ते म्हिजे वस्तंूच्या जातीमध्ये हभन्न 

श्रेिी असतात. अचेतन जगाकडून मानवी जगाकडे आहि मानवी जगामध्ये मानवजातीच्या प्रारंहभक 
व्यवस्थेपासून ते इहतहास-पूवव काळाचा अंत दशवहविारी म्हिजे समाजवादाच्या आगमनापयंत एक प्रकारचा 
गुिात्मक हवकास क्रम आहे. 

 
 (३) भौहतक आहि सामाहजक बदल अमूतव हनयमानुसार घडून येतात. त्यातंील प्रमुख हनयम असे 
आहेत : एका हवहशष्ट टप्प्यानंतर संख्यात्मक बदल हे गुिात्मंक स्वरूप धारि करतात. हा बदल थोडाथोडा 
व अदृश्यपिे घडून येत नाही; तर एका हववहक्षत क्षिी जबरदस्त क्राहंतकारक बदल घडून येतो. शवेटी, हे 
बदल एका सुबोध हनयमानुसार घडून येतात असे हदसते. तो म्हिजे अंतर्थवरोधाचा हनयम वा जास्त 
अचूकपिे सागंावयाचे तर, अभावाच्या अभावाचा हनयम होय. 
 
 अभावाचा अभाव म्हिजे काय? येथे एंगल्सने हदलेले एक उदाहरि देता येईल. जर तुम्ही “अ” चा 
अभाव केला, तर तुम्हाला उिे अ हमळतो. जर तुम्ही उिे अ ला उिे अ ने गुिले, तर तुम्हाला उघडच अ२ 
हमळतो. याचाच अथव तुम्हाला अभावाचा अभाव हमळतो. 
 
 मानवीं जगतातील अभावाच्या अभावाचे उदाहरि असे : भाडंवलशाही संरंजामदार शाहीतील 
मालकीच्या व्यवस्थेचा अभाव आहे आहि समाजवादातंील साववजहनक मालकी ही अभावाचा अभाव म्हिजे 
खाजगी मालकीचा अभाव असेल. 
 
 दुसऱया शलदातं आहि रूपातंर करून सागंावयाचे झाले तर, वैहश्वक आहि मानवी घडामोडीचे एक 
वैहशष्ट्य हे आहे कीं पहरवतवनाचें एकमेकाशंी जे संबंध असतात ते अतंर्थवरोधाच्या स्वरूपाचे असतात आहि 
हा अंतर्थवरोध पुढील स्वरूपाचा असतो : “अ” या क्षिी जे अस्स्तत्वातं असते त्याच्या हवरोधी स्स्थती “ब” या 
क्षिी असेल आहि “ब” या क्षिी जे अस्स्तत्वातं असेल त्याच्या हवरोधी स्स्थती “क” या क्षिीं होईल आहि 
एका अथी “क” या क्षिीची स्स्थहत “अ” या क्षिाच्या स्स्थतीकडे परत आली असेल; परंतु ती उच्चतर 
पातळीवर असेल. 
 
 अभावाच्या अभावाचे दुसरे संभाव्य उदाहरि : प्रथमतः पुरातन समाजातील मालमते्तची प्रारंहभक 
सामुदाहयक मालकी; या भेदरहहत समाजातील सामुदाहयक मालकीचा संपूिव इहतहासामध्ये अभाव 



 
           

आढळतो. समाजवाद पुरातन काळातंील समाजाच्या सामुदाहयक मालकीकडे परत जाण्यासाठी 
सामाहजक वगव आहि अंतर्थवरोध यानंा नाहीसे करतो; पि ते उच्चतर पातळीवर करतो. 
 
 या िंदात्मक हनयमानंी सववच माक्सववादी भाष्ट्यकाराचें संपूिव समाधान झाले नाही. एंगल्सच्या 
जडवादी तत्त्वज्ञानाशी माक्सव सहमत होता कीं नाही याबद्दल बरीच चचा झाली आहे. मुख्य प्रश्न असा : 
िंिाची संकल्पना सचेतन वा अचेतन हनसगाला तसेच मानवी जगताला हकतपत लागू पडते? 
 
 िंिात्मकतेच्या संकल्पनेमध्ये प्रथम पहरवतवनाची कल्पना अनुस्यूतं आहे आहि नंतर हवचार व तत्त्व े
पहरस्स्थहतसापेक्ष असतात अशी कल्पना आहे. परंतु त्याचं्याबरोबरच समाप्ती आहि अथव अशा दोन कल्पनाही 
आहेत. िंिात्मक दृहष्टकोिातून इहतहासाचे स्पष्टीकरि करायचे झाले तर, एखाद्या समाजाच्या वा युगाच्या 
सवव घटकाचंी हमळून एक समष्टी तयार होिे आहि एका समष्टीकडून दुसऱया समष्टीकडे बुहद्धगम्य संक्रमि 
होिे व हतला अथव प्राप्त होिे हे दोन्हीही आवश्यक आहेत. समष्टी आहि बहुद्धगम्य पहरिाम याचंी 
आवश्यकता मानवी जगताशी संबंहधत असते असे हदसते. ऐहतहाहसक जगामध्ये समाज सम्यक घटक होते 
कारि समुदायाची हनरहनराळी अंगे प्रत्यक्षात परस्पराशंी हनगहडत असतात. हे आपि समजू शकतो. 
सामाहजक वास्तवतेच्या हवहवध अंगोपागाचें स्पष्टीकरि एक महत्त्वाच्या घटकाच्या आधाराने करता येईल. 
उदाहरिाथव उत्पादनाच्या शक्ती आहि संबधं. परंतु संचेतनात, हवशषेतः अचेतन हनसगामध्ये, या 
समष्टीसारख्या समहष्ट आपल्याला सापडू शकतात का? आपल्याला अथवपूिव अनुक्रमासारखे काही सापडू 
शकते का? 

 
 खरोखर, भाडंवलशाहीचें माक्सववादी हवश्लेषि मान्य करण्यासाठी नकवा क्राहंतकारक होण्यासाठी, 
भौहतक जगताचे हें िंिात्मक तत्त्वज्ञान अत्यावश्यक मुळीच नाही. उिे अ गुहिले उिे अ घेतल्यास अ२ होतो 
हें िंिात्मकतेचें उदाहरि आहे हें न पटूनही एखादी व्यक्ती पूिवपिे समाजवादी होऊ शकते. एंगल्सने 
प्रहतपादलेले हनसगाचें िंिात्मक तत्त्वज्ञान आहि माक्सववादी हवचाराचंा गाभा याचं्यातील अन्योन्यसबंधं 
स्पष्ट नाही नकवा आवश्यकही नाही. ऐहतहाहसक दृष्टीने पाहता, एक प्रकारचा सनातनीपिा या हनरहनराळ्या 
हवधानानंा एकत्र आिू शकेल, परंतु तार्थककदृष्ट्या व ताहत्त्वकदृष्ट्या इहतहासाचे आर्थथक दृहष्टकोिातून-
केलेले हवश्लेषि आहि वगवलढ्याच्या भाषेत भाडंवलशाहीचे गुिदोष दाखहविारी टीका याचंा हनसगाच्या 
िंिात्मकतेशी काहीही संबधं नाही. 
 
 याहून जास्त सामान्य भाषेत सागंायाचे झाले तर, भाडंवलशाहीचे माक्सववादी तत्त्वज्ञान ताहत्त्वक 
जडवाद हकतपत सूहचत करतो? पुष्ट्कळशा राजकीय के्षत्रातं कायव करिाऱया माक्सववाद्यानंा असा हवश्वास 
वाटत होता की चागंला क्राहंतकारक होण्यासाठी, तत्त्वज्ञानाच्या पहरभाषेच्या अथाने, जडवादी असिे 
आवश्यक आहे. ज्याचंा तत्त्वज्ञानाच्या के्षत्रातं प्रभाव जािवत नव्हता, परंतु जे क्राहंतकारक कायांत 
अहधकारी मानले जात होते अशाही व्यक्तींना असा हवश्वास साधारिपिे वाटत असे, त्याअथी त्यानंा तसे 
वाटण्यास सबळ कारिे असली पाहहजेत. हवशषेतः लेहननने “जडवाद आहि अनुभववादी/प्रामाण्यवादी 
समीक्षा” (Materialiim and Empirio-enticism) या नावाचे जे पुस्तक हलहहले त्यात त्याने असे हसद्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला की ज्या माक्सववाद्यानंी जडवादी तत्त्वज्ञानाची वाट सोडली, त्याचंी क्रातंीच्या 
राजमागाचीही वाट चकुली. 
 
 तार्थककदृष्टया हे संभवनीय आहे की ताहत्त्वक अथाने जडवादी नसिारी व्यक्ती अथवशास्त्रामध्ये 



 
           

माक्सवचा हशष्ट्य असू शकते. उलटपक्षी, माक्सववादाचे नास्स्तकवाद हे सार आहे; तरीपि एखादी व्यक्ती 
अस्स्तक असूनही समाजवादी असू शकते. (पि ती माक्सववाद-लेहननवादाची श्रद्धाळु अनुयायी नसेल.) 
ऐहतहाहसक दृष्टीने पाहहले तर जडवादी तत्वज्ञान आहि इहतहासाचे दशवन याचं्यामध्ये एक प्रकारचे सशं्लेषि 
स्थापन झालेले आहे. 
 
 या प्रश्नाचंा समाजशास्त्राशी संबंध आहे. माक्सववादी समाजशास्त्राचा तत्त्वज्ञानात्मक आधार जरी 
बाजूला ठेवला, तरी या समाजशास्त्रामध्ये पुष्ट्कळ हठकािी संहदग्धता जािवते. 
 
 चचेतील मुख्य मुद्दा असा आहे : माक्सवची सामान्यतः इहतहासाची आहि हवशषेतः  भाडंवलशाहीची 
संकल्पना, ज्याचा एखाद्या हववहक्षत समाजाचे हवश्लेषि करण्यासाठी उपयोग करता येईल अशा उत्पादन-
शक्ती, उत्पादन-संबधं, वगव लढा, वगीय जािीव यासारख्या नकवा पुन्हा पाया आहि त्यावरील इमारत 
यासारख्या संकल्पनाचं्या संयोगावर अवलंबनू असते. व्यहक्तशः, जर एखाद्या समारजाचे हवश्लेषि 
करावयाचे असेल, मग तो अमेहरकन वा सोस्व्हएट समाज असो, तर मी बहुधा आर्थथक स्स्थतीपासून आहि 
उत्पादन-शक्तींपासूनसुद्धा सुरूवात करतो, मग उत्पादन-संबंधाकडे जातो आहि शवेटी सामाहजक 
संबंधाकडे वळतो. आधुहनक वा कदाहचत कोित्याही इहतहासकालीन समाजाचेही हवश्लेषि कराण्यासाठी 
या संकल्पनाचंा हचहकत्सक आहि पद्धतशीर रीतीने उपयोग करिे हनस्संशयपिे योग्य आहे. 
 
 परंतु, जर या सकंल्पनाचंा समाजाच्या हवश्लेषिामध्येच उपयोग करण्याचे बंधन आपि पाळले तर, 
त्यामुळे इहतहासाच्या तत्त्वज्ञानापयंत आपि पोचिार नाही. आपल्याला असे आढळण्याचा धोका पत्करावा 
लागेल की हवकासाच्या समान टप्प्यावर, उत्पादन-शक्ती हनरहनराळ्या उत्पादन-संबंधाशी जुळिाऱया 
असतील. खाजगी मालकी उत्पादक-शक्तींच्या मोठ्या हवकासाला प्रहतबधं करीत नाही, आहि उलटपक्षी, 
सामुदाहयक मालकीचे उत्पादक शक्ती कमी प्रतीच्या हवकासाशी साहचयव हदसून येईल. परंतु भाडंवलशाही 
आहि इहतहास याचें माक्सववादी तत्त्वज्ञानातं उत्पादन-शक्तींचा हवकास, उत्पादन-संबंधातील बदल, वगव 
लढ्याची तीव्रता आहि क्रातंीकडे वाटचाल याचं्यामध्ये एक प्रकारची समातंरता गृहीत धरली जाते. 
 
 माक्सववाद्याचंी पोथीहनष्ठ संकल्पना असे सुचहवते कीं हनिायक घटक म्हिजे उत्पादन-शक्ती होय. 
हतचा हवकास मानवी इहतहासाची हदशा ठरहवतो आहि उत्पादन-शक्तींच्या हवकासातील हनरहनराळे टप्पे हे 
उत्पादन-संबंध आहि वगवलढा याचं्या ठराहवक टप्प्यानंा जुळिारे असतात. परंतु अशी कल्पना करा की 
भाडंवलशाहीतील उत्पादन-शक्तींच्या हवकासामुळे वगवलढ्याची तीव्रता कमी झाली, तर काय होईल? 
नकवा अहवकहसत अथवव्यवस्थेमध्ये सामुदाहयक मालकी स्थापन झाली, तर काय होईल? पहरिाम असा 
होईल की इहतहासाच्या पोथीहनष्ठ तत्त्वनाज्ञाला अत्यावश्यक असलेल्या या घडामोडीतील समातंरता 
एकदम कोसळून पडेल. 
 
 हाच प्रश्न अमूतव स्वरूपातं आहि तसेच म्हिायचे तर, ज्ञानशास्त्रीय पहरभाषेत माडंता येतो. माक्सव 
सवव समाजानंा समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. समाज त्याच्या अतंगवत रचनेच्या-म्हिजेच उघडच 
उत्पादन-शक्तींची अवस्था ताहंत्रक शास्त्रीय आहि ताहंत्रकज्ञान, उद्योग-धंदे आहि मजुर-संघटना याचं्या-
साहाय्याने समजावनू घेता येतो. समाजानंा हवशषेतः आधुहनक समाज त्याचं्या आर्थथक संघटनेच्या संदभात 
समजावनू घेिे हे सववथैव योग्य आहे. परंतु उत्पादन-शक्तींच्या संदभात केलेल्या समाजाच्या 
हवश्लेषिापासून एका ठाम आहि सूत्रबद्ध हववरिाकडे वळायचे झाले तर, वास्तवतेच्या हवहवध पलूैतील, 



 
           

पाया व त्यावरील इमारत यातंील उत्पादन-शक्ती व उत्पादन-संबंध याचं्यातील परस्परसंबधं हनहित 
असतात हे आपल्याला कबलू कराव े लागेल. माक्सववाद्यानंा वाटते की उत्पादन-शक्ती आहि उत्पादन-
संबंध नकवा उत्पादन-संबंध आहि सामाहजक जाहिवचेी पातळी याचं्यातील परस्परसबंंध ठरहवताना  
‘हनधारि’ (Determination) यासारख्या अहत नेमक्या संज्ञा वापरिे हे खरोखर कठीि आहे. जेव्हा 
कायवकारि भाव नकवा हनयती हे शलद फार कडक वाटतात नकवा आपि जसे म्हिून िंिात्मक 
वाटण्याऐवजी ‘याहंत्रक स्वरूपाचे, वाटतात म्हिनू हनयतीऐवजी अनुकूलन (conditioning) ही संज्ञा लगेच 
वापरण्यात येऊ लागली. एका सूत्राच्या स्वरूपात दुसरी पहहलीपेक्षा हनहितच जास्त चागंली आहे; परंतु 
अनुकूलनाची संकल्पना अहतशय सहंदग्ध आहे. समाजात कोितेही एक के्षत्र दुसऱयाला घडहवते वा त्याचे 
अनुकूलन करते. यात सामाहजक वास्तवतेचा हसद्धातं असा आहे की हवहवध के्षते्र परस्पराचें अन्यान्य रीतीने 
अनुकूलन करतात. 
 
 चटकन समजिाऱया भाषेत सागंावयाचे, तर ही कल्पना अशी माडंता येईल की, जर आपली 
राज्यव्यवस्था हनराळी असती तर, काही बाबतींत आपली आर्थथक संघटना संभवतः हनराळी झाली असती. 
जर आपली अथवव्यवस्था हनराळी असती, तर आपली राज्यव्यवस्था हनराळी झाली असती. जर आपली 
अथवव्यवस्थेची संकल्पना हनराळी असती, तर आपि हनराळ्या वसाहतवादी धोरिाचा पुरस्कार केला 
असता. जर आपले वसाहतवादाचे धोरि हनराळे असते, तर आपली आर्थथक सघंटना हनराळी झाली 
असती, वगैरे, वगैरे. कोित्याही क्षिी, कोित्याही समाजातं हवहवध के्षते्र परस्पराचें अनुकूलन करतात. 
 
 हनयती ही संज्ञा फार कडक वाटते, तर अनुकूलन या शलदात अहत-लवहचकपिाचा धोका वाटंतो, 
कारि प्रत्येकजि हे मान्य करतो की उत्पादन-शक्तीची स्स्थती उत्पादन-संबधंाचें अनुकूलन करते आहि 
उत्पादन-संबंधाचंी स्स्थती वगवसंबंध, हावडव वा सारबोन्न हवद्यापीठामध्ये समाजशास्त्राचे अध्ययन वगैरे बाबींचे 
अनुकूलन करते हे सवव हनर्थववाद सत्य आहे. ते सुद्धा इतके हनर्थववाद आहे की या संदभात अनुकूलन या 
शलदाचा उपयोग संदेहास्पद वाटतो. 
 
 आपल्याला जे हव े आहे ते म्हिजे संपूिव समाजाची अंतगवत रचनेमुळे ठरिारी हनयती (हजचे 
सहजपिे खंडन करता येईल अशी संज्ञा) आहि ज्याने फारसा अथवबोध होत नाही ते अनुकूलन या 
दोन्हीचाही मधला अथववाहक शलद होय. 
 
 नेहमीप्रमािे याही बाबतींत चमत्कार वाटावी अशी सोडविूक म्हिजे एक िंिात्मक सूत्र होय. 
अनुकूलन हे िंिात्मक, अन्योन्याप्रयी, प्रत्येकाचा दुसऱयावर पहरिाम करिारे असे मानले जाते. परंतु अथव 
माक्सवच्या मूलभतू कल्पनेवरची म्हिजे सामाहजक अस्स्तत्वाच्या हनयती या कल्पनेवरची पकड सैल करतो. 
मला वाटते की या मुद्यावर माक्सवचे हवचार स्पष्ट आहेत. त्याला असा हवश्वास वाटत होता की एखादी 
ऐहतहाहसक समाजव्यवस्था काही प्रमुख लक्षिानंी-म्हिजे उत्पादक शक्तींची स्स्थती, मालकीच्या पद्धती 
आहि कामगार व अहतहरक्त मूल्य स्वतःकडे घेिारे लोक याचं्यातील संबधंानंी-स्पष्ट केली जाते. त्याने 
इहतहासातील मान्य केलेल्या हवहवध सामाहजक प्रकारामंध्ये (गुलामाचें, जहमनीचे, उत्पादन-साधनाचें) 
मालक आहि (गुलाम, भदूास, रोजंदार) मजूर याचं्यातील परस्परसंबधंाचंी एक हवहशष्ट पद्धती हे वैहशष्ट्य 
होते. गुलामहगरी हा एक सामाहजक प्रकार, तर रोजंदारी हा दुसरा. हनराळ्या शलदातं सागंावयाचे तर, 
माक्सवला अशी खात्री वाटत होती की जी काही वैहशष्ट्ये त्याचं्या दृष्टीने मलूभतू स्वरूपाची होती, त्याचं्या 
साहाय्याने एखाद्या ऐहतहाहसक स्स्थतीची वैहशष्ट्ये आपि शोधून काढू शकतो. या मुद्यावरून पढेु 



 
           

वास्तवतेच्या हवहवध के्षत्रामध्ये खरोखरच िंिात्मक परस्परसंबंध आढळण्याचा संभव आहे. परंतु माक्सवला 
जे महत्त्वाचे वाटते ते म्हिजे हनिायक मानलेल्या काही तर्थ्याचं्या पहरभाषेत एखाद्या समाजव्यवस्थेची 
केलेली व्याख्या होय. परंतु यात अडचि अशी आहे की माक्सवच्या दृष्टीने हनिायक व परस्पर-संलग्न 
असलेली तर्थ्ये एकमेकापासून हनराळी करता येण्याजोगी वाटतात. वस्तुतः इहतहासाने त्यानंा अलग केले 
आहे. जरी िंिात्मक गतीचा हसद्धातं त्यानंा या ना त्या चातुयवपूिव रीतीने पुन्हा एकदा एकत्र आि ूशकला, 
तरी तो मूळचे माक्सववादी ऐक्य पुन्हा स्थापन करू शकिार नाही. 
 
 माक्सवच्या समाजशास्त्रातंील मूलगामी संकल्पनाचें हवश्लषेि आहि चचा यातंून त्यातंील संहदग्धता 
उघड होते. उदाहरिाथव, आपि अतंगवत रचना आहि त्यावरील इमारत या दोन संज्ञा घेऊ या. अतंगवत 
रचनेच्या कके्षतील सामाहजक वास्तवतेची मलूतत्त्व े कोिती आहेत? आहि वरील इमारतीच्या बाबतीत 
मूलतत्त्व ेकोिती आहेत? सामान्यपिे असे वाटते की अतंगवत रचनेने अथवव्यवस्थेचा, हवशषेतः उत्पादन-
शक्तींचा, उल्लखे होतो. परंतु उत्पादनाची तथाकहथत साधने कोिती आहेत? एखाद्या ससं्कृतीची सवव 
ताहंत्रक उपकरिे शास्त्रीय ज्ञानापासून अतूट असतात. आहि शास्त्रीय ज्ञान हे आपल्या परीने हवचाराचा, 
ज्ञानाच्या प्रातंाचा भाग होते असे वाटते. हवचार आहि ज्ञान हे अहधरचनेपासून हनष्ट्पन्न व्हावते, हनदान 
शास्त्रीय ज्ञान हे ज्या मयादेपयंत अनेक समाजमध्ये त्यातील हवचार-पद्धती, तत्त्वज्ञान व हवचार-प्रिाली 
यापासून अतूट असते त्या मयादेपयंत ते हनष्ट्पन्न व्हाव.े 

 
 हाच हवचार हनराळ्या शलदात सांगायचा झाला तर असे म्हिता येईल की उत्पादन-शक्तीच्या 
स्वरूपात माडंलेल्या अंतगवत रचनेमध्ये अगोदरच असे घटक समाहवष्ट आहेत की जे अहधरचनेतून हनघावते. 
या हवधानाचा अथव असा होत नाही की अधोरचना व अहधरचना याचंा क्रमशः हवचार करून समाजाचे 
हवश्लेषि करता येत नाही. परंतु त्याचं्या व्याख्येप्रमािे त्या प्रत्येकाच्या कके्षत काय येते ते हनराळे करिे 
अहतशय कठीि आहे. 
 
 याहशवाय उत्पादन-शक्ती ताहंत्रक यंत्रिेवर नव्हे तर सामुदाहयक श्रमाच्या संघटनेवरही अवलंबनू 
असतात. सामुदाहयक श्रमाचंी संघटना हतच्याच मालकीच्या हनयमावर अवलंबून असते. मालकीचे हनयम 
कायद्याच्या प्रातंात येतात. (नकवा माक्सववादातील काही उताऱयानुसार) कायदा राज्याच्या वस्तुस्स्थतीचा 
भाग असतो. राज्य वा राजकारि हे अहधरचनेचे भाग असावते असे वाटते. पुन्हा एकदा जी अधोरचना आहे 
हतला अहधरचनेपासून कसे हनराळे काढाव े याच्यातील खऱया अडचिी आपल्या लक्षात येतात. या दोन 
संजे्ञपैकी एकीमध्ये वा दुसरीमध्ये हतच्या व्याख्येप्रमािे कशाचा समावशे करावा याची चचा अहनहित 
काळपयंत चालू शकेल. 
 
 हवश्लेषिाची सोपी साधने या स्वरूपात या दोन संकल्पनाचंा कोित्याही दुसऱया सकंल्पनाप्रमािे 
रास्त वापर करता येतो. ज्यामध्ये या दोनपैकी एक दुसरीचे हनयमन करते असे सागंिाऱया पोथीहनष्ठ 
हववरिाबाबतच फक्त ही हरकत घेता येते. 
 
 अधोरचना (Intrastructure) आहि अहधरचना (Super Structure) याचं्या या चचेमध्ये मी 
अगोदरच उत्पादन-शक्ती व उत्पादन संबधं या सजं्ञाचें हवश्लेषि आहि संभाव्य हववचेन याचंी पूववसूचना 
हदलेली होती. आपल्याला माहीतच आहे की माक्सव आहि माक्सववादी याचं्या हवचारसरिीत अत्यतं 
महत्त्वाची भहूमका बजाविारे एक िंि म्हिजे उत्पादन शक्ती व उत्पादन-संबंध याचं्यातील सभंाव्य 



 
           

अंतर्थवरोध हे होय. परंतु या दोन्हीपैकी प्रत्येक सजें्ञमध्ये संहदग्धता आहे. त्याहशवाय उत्पादन-शक्ती व 
उत्पादन-संबंध याचं्यामध्ये अंतर्थवरोध कशामुळे हनमाि होतो हे नेमके सागंिे सोपे नाही. या िंिाचे सवात 
सोपे हनवदेन पढुील स्वरूपाचे असेल. 
 
 उत्पादन-शक्तीच्या हवकासाच्या एका टप्प्याला मालकीचा वैयहक्तक हक्क त्या शक्तींच्या प्रगतीला 
अडथळा करतो. याबाबतीत, उत्पादन-तंत्राचा पूिव हवकास आहि मालकीच्या वैयहक्तक हक्काचें संरक्षि 
याचं्यामध्ये अतंर्थवरोध आहे. 
 
 फ्रान्समधील हसराँ रेन , पेहशने यासारख्या वा अमेहरकेतील ड्यूपाँ वा जनरल मोटसव यासारख्या 
आधुहनक, मोठ्या उद्योगसमूहाचंा हवचार केल्यास असे म्हिता येईल कीं उत्पादन-शक्तींच्या व्याप्तीने 
मालकीचा वैयहक्तक हक्क जतन करिे अशक्य झाले आहे. रेन  कारखाने कोिाच्याही मालकीचे नाहींत 
कारि ते राज्याच्या मालकीचे आहेत; (राज्य म्हिजे कोिीच नाही असे नव्हे, तर राज्याची मालकी 
काहंीशी अपूतव कस्ल्पतासारखी वाटते.) एखादा असेहह म्हिू शकतो की पेहशने कारखाने कोिाच्या 
मालकीचे नाहीत कारि ते हजारो भागधारकाचं्या मालकीचे आहेत आहि भागधारक कायदेशीर अथाने 
जरी मालक असले तरी ते मालकीचे पारंपहरक आहि वैयहक्तक हक्क मुळीच बजावत नाहीत. त्याचप्रमािे, 
ड्यूपाँ आहि जनरल मोटसवचे कारखाने अशा शकेडो भागधारकाच्या मालकीचे आहेत की जे कायद्याने 
मान्य केलेल्या मालकीच्या कल्पनेला हचकटून राहात असले तरी त्या कल्पनेत अतंभूवत असलेल्या खऱया 
हवशषेाअहधकाराचंा वापर ते करीत नाहीत. 

 
 भाांडिल या गं्रथातील एका उताऱयातं माक्सवने भागधारकाचं्या एका हवशाल संघाचा उल्लेख करून 
वैयहक्तक मालकी नाहीशी होत आहे अशा हनरीक्षिाची नोंद केली आहे. आधुहनक उद्योगव्यवस्था अगोदरच 
नमुनेदार भाडंवलशाहीचे उल्लंघन करीत आहे असा हनष्ट्कषवही त्याने काढला. (परंतु, हतच्या कायम 
चौकटीचा भगं न होता हे होत आहे अशी त्याने पुस्ती जोडली आहे.) उत्पादन-शक्तीचा हवकास व 
मालकीचा वैयहक्तक हक्क यातंील अंतर्थवरोध दशवहवण्यात माक्सव बरोबर ठरला; कारि भागधारकाच्या 
हवशाल संघाच्या आधुहनक भाडंवलशाहीमध्ये, एका अथाने, मालकीहक्क नाहीसा झाला आहे असे म्हिता 
येते. 
 
 दुसरीकडून पाहहले तर आधुहनक हवशाल उद्योगमंडळे भागधारकाचे महासंघ हे भाडंवलशाहीचे 
खरे सार आहेत यावर हवश्वास असेल, तर उत्पादन-शक्ती व उत्पादन-संबंध याचं्यातील सैद्धाहंतक 
अंतर्थवरोध अस्स्तत्वात नाही हे दाखहविे सोपे पडेल. उत्पादनशक्तीच्या हवकासाला उत्पादन-संबंधाच्या 
नव्या प्रकाराच्या आहवष्ट्काराची नकवा मालकीच्या पारंपाहरक हक्काच्या नव्या प्रकाराच्या अहवष्ट्काराची 
आवश्यकता असते. 
 
 उत्पादन-शक्ती आहि उत्पादन-संबंध याच्यातील अंतर्थवरोधाच्या दुसऱया हववरिाप्रमािे, 
मालकीच्या वैयहक्तक हक्काने ठरवनू हदलेल्या उत्पन्नाच्या हवतरिामुळे भांडवलशाही समाज आपले उत्पादन 
खपव ूशकत नाही. याबाबतीत, उत्पादन-शक्ती आहि उत्पादन-संबंध याचं्यातील अतंर्थवरोध भाडंवलशाही-
अथवव्यवस्थेच्या प्रत्यक्ष कायवपद्धतीलाच बाधक ठरतो. जनसमुदायातं हवतरि झालेली क्रयशक्ती खुद्द 
अथवव्यवस्थेच्या गरजेच्या मानाने नेहेमीच कमी राहील. उत्पादन-शक्ती व उत्पादन-संबधं याचं्यातील 
अंतर्थवरोधाचे हे शुक्लकाष्ठ अजूनही, प्रचहलत आहे. उत्पादन-शक्ती व संबंध याचं्यातील अंतर्थवरोध, एक वा 



 
           

दीड शतकापासून उघडकीला आलेले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात, उत्पादन-शक्तींचा सवव भाडंवलशाही -
समाजातं अफाट हवकास झाला आहे. दुसऱया भाषेत सागंायचे तर, जेव्हा उत्पादन-शक्ती आजच्या मानाने 
एक पंचमाशं वा एक दशाकं्ष नव्हत्या, तेव्हाच खाजगी मालकीवर आधाहरत अथवव्यवस्थेची स्वतःचे उत्पादन 
स्वतःच खपवनू घेण्याच्या असमथवतेचे भहवष्ट्य अगोदरच वतवहवण्यात आले होते. जेव्हा उत्पादनाच्या-शक्ती 
आज आहेत त्यापेक्षा पाचपट नकवा दसपट वाढतील, तेव्हासुद्धा बहुधा हीच पहरस्स्थती चालू राहील. 
यावरून तो अतंर्थवरोध स्पष्टपिे हसद्ध झालेला नाही असे वाटते. खाजगी मालकीवर आधाहरत 
अथवव्यवस्थेमध्ये कोित्या अवस्थेला ती अथवव्यवस्था स्वतःचे उत्पादन स्वतः खपवनू घेण्यास असमथव ठरते 
हे आजलाही ठाऊक नाही. 
 
 हनराळ्या शलदातं हेच सागंायचे तर, उत्पादन-शक्ती आहि उत्पादन-संबंध याच्यातील 
अंतर्थवरोधाच्या या दोन्हीहह पाठापंकैी एकहह व्यवहारातं हसद्ध झाला नाही. ज्याच्यामध्ये सत्याशं आहे असा 
फक्त एकच पाठ आहे. आहि ज्या राजकीय व उद्धारक प्रमेयाबद्दल माक्सववादी अत्यंत आग्रह धरतात 
त्याकडे तो आपल्याला नेत नाही. 
 
 माक्सवचे समाजशास्त्र दुसरा एक पलूै दाखहवते नकवा हनदान आताच तपासलेल्या हववरिाला पूरक 
ठरेल असे स्पष्टीकरि देते. वस्तुतः माक्सवचें समाजशास्त्र हे वगवलढ्याचें समाजशास्त्र आहे. त्याचा गाभा 
असिारी काही हवधाने मूलभतू स्वरूपाची आहेत. ती अशी : आधुहनक समाज अतंर्थवरोधग्रस्त आहेत; 
सामान्यतः इहतहासामध्ये आहि हवशषेतः भाडंवलशाहीच्या ऐहतहाहसक नायामध्ये वगव ही प्रमुख पाते्र 
आहेत; वगवलढा इहतहासाची पे्ररक शक्ती असून तो इहतहासपूवव कालखंडाचा शवेट व अंतर्थवरोधहीन 
समाजाचें आगमन दशवहविाऱया क्रातंीकडे नेतो. 
 
 आयुष्ट्याच्या शवेटी माक्सवने स्वतः हलहहले आहे, कीं त्याला वगव आहि वगवलढा याचंी कल्पना 
भाडंवलदारवगीय इहतहासकारातं हवशषेतः फ्रान्समधील त्या वगाच्या इहतहासकारात सापडली होती. परंतु 
वगासंबधंीच्या हसद्धातंामध्ये पुढील तीन हवधानािारे त्याने भर घातली आहे; उत्पादनाच्या हवकासाच्या फक्त 
हवहशष्ट ऐहतहाहसक कालखंडामंध्ये वगांचे अस्स्तत्व आढळते; वगवलढा अपहरहायव कामगाराचं्या 
हुकुमशाहीकडे जातो; ही हुकुमशाही सवव वगांचा अतं होण्याच्या प्रहक्रयेत आहि वगवहीन समाजाच्या 
हनर्थमतीतील फक्त एक संक्रमिावस्था आहे. 
 
 माक्सवच्या हवचाराचंा गाभा असलेली ही हवधाने सादर केल्यावर सवांत मूलभतू प्रश्न उपस्स्थत 
करता येतो. तो असा : सामाहजक वगव म्हिजे काय? या प्रश्नाचा हवचार करिारे पुष्ट्कळ उतारे माक्सवमध्ये 
सापडतात. प्रत्येकाला माहहत असलेला एक अहभजात उतारा आहे. तो भाांडिल या गं्रथाच्या 
हस्तहलहखतातील शवेटच्या पानावर आहे (या गं्रथाच्या हतसऱया खंडाच्या शवेटच्या प्रकरिाचा मथळा, 
“सामाहजक वगव” असा आहे.) भाडंवल हा माक्सव याचा प्रमुख गं्रथ आहे. म्हिून त्या गं्रथातील दुदैवाने 
अपुरा राहहलेल्या या उताऱयाचा आपि हवचार केला पाहहजे. 
 
 त्यामध्ये, माक्सवने उत्पन्नाच्या तीन साधनाशी संबहंधत असलेले तीन वगव ठळकपिे दशवहवले आहे. 
साध्या श्रमशक्तीचे मालक, भाडंवलाचें मालक व जमीन-मालक आहि याचंी उत्पन्नाची साधने अनुक्रमे 
मजुरी, नफा व भखंूड ही आहेत. म्हिनू वतेन हमळहविारे कामगार, भाडंवलदार आहि जमीन-मालक हे 
भाडंवलशाही उत्पादन-पद्धतीवर आधाहरत आधुहनक समाजातील तीन हवशाल वगव आहेत. 



 
           

 
 आर्थथक संरचनेच्या आधाराने केलेले वगाचे हे हवश्लेषि माक्सवच्या शास्त्रीय हेतंूना सवांत जास्त 
उपयोगी पडते. त्याचा उपयोग करून, वगासंबंधी माक्सवच्या मूलभतू कल्पनापंैकी एक वा दोन कल्पना 
आपिास हवशद करता येतील. 
 

(१) ज्याला उत्पादनाच्या प्रहक्रयेमध्ये हनहित स्थान प्राप्त झालेले आहे असा वगव म्हिजे 
सामाहजक वगव होय. उत्पादन-प्रहक्रयेमध्ये स्थान याला याहशवाय दोन अथव आहेत : उत्पादनाच्या 
ताहंत्रक प्रहक्रयेतील स्थान आहि ताहंत्रक प्रहक्रयेवर लादलेल्या कायद्याच्या प्रहक्रयेतील स्थान. 
उत्पादन-साधनाचा मालक, भाडंवलदार, हा एकाच वळेी, श्रमशक्तीच्या संघटनेचा आहि ताहंत्रक 
प्रहक्रयेचा स्वामी असतो आहि त्याच्या कायदेशीर स्थानामुळे सहभागी उत्पादकापासून अहतहरक्त 
मूल्य वसूल करिाराही असतो. 
 

(२) भाडंवलशाहीच्या हवकासाबरोबरच वगवसंबंध सुलभ होऊ लागतात. खरोखर, 
औद्योहगकीकरिाबरोबर ज्याचें महत्त्व कमी होते तो भू-खंड सोडल्यास, जर उत्पन्नाची जी दोनच 
साधने हशल्लक राहतील त्याचं्या अनुषंगाने एक म्हिजे स्वतःची फक्त श्रमशक्ती असलेला 
कामगारवगव आहि अहतहरक्त मूल्याचा नसहाचा वाटा बळकाविारा भाडंवलदारवगव. 

 
 वगासंबधंीच्या माक्सवच्या हलखािाच्या दुसऱया प्रकारामध्ये त्याच्या इहतहासहवषयक अभ्यासाचंा 
समावशे होतो. उदाहरिाथव, १८४८ च्या जमवन क्रातंीवरील त्याचे लेखन वा १८ व्या िुमेअर या महहन्यातील 
लुई बोनापाटवच्या रक्तहीन क्रातंीवरील त्याचे लेखन त्याच्या इहतहासहवषयक हलखािात माक्सवने वगव या 
कल्पनेचा उपयोग केला.पि हतला पद्धतशीर हसद्धातंाचे रूप हदले नव्हते.जमवनी व फ्रान्स याचं्यातील 
वगाची यादी जास्त लाबं असून मी उल्लेहखलेल्या वगावगातील संरचनात्मक फरकापेक्षा ती जास्त पूिव 
आहे. 
 
 उदाहरिाथव; जममनीतील क्ाांहत आवण प्रवतक्ाांवत यामध्ये माक्सवने वगांतील फरक असा हवशद केला 
आहे : सरंजामदारी सरदारवगव, भाडंवलदारवगव, छोया भाडंवलदाराचा वगव, सधन आहि मध्यम 
शतेकरीवगव, स्वतंत्र कहनष्ठ शतेकरीवगव, गुलाम शतेकरी, शतेमजूर आहि औद्योहगक कामगार. 
फ्रान्समधील िगवलढा या गं्रथातील यादी पढुीलप्रमािे आहे : धहनक भाडंवलदारवगव औद्योहगक 
भाडंवलदारवगव, छोटा भाडंवलदारवगव, शतेकरी वगव, कामगारवगव, आहि शवेटी ज्याचा तो बेरोजगारवगव 
म्हिून उल्लखे करतो व जो मोलमजुरापेंक्षाही अहधक दरीद्री असा अनकचन कामगारवगव (Lumpen-
proletarial). 
 
 भाांडिल या गं्रथाच्या शवेटच्या प्रकरिातं हजची रुपरेखा हदली आहे त्या वगवहसद्धातंाशी ही यादी 
हवसंगत नाही. या दोन प्रकारच्या उताऱयातं माक्सवने उपस्स्थत केलेला प्रश्न एकच नाही. एका बाबतींत 
भाडंवलशाहीच्या अथवव्यवस्थेचे वैहशष्ट्य असलेल्या मोठ्या गटाचंी हनहित माहहती हमळहवण्याचा तो प्रयत्न 
करीत होता; दुसऱया बाबतीत ज्या सामाहजक गटानंी हवहशष्ट ऐहतहाहसक पहरस्स्थतींत राजकीय घटनावंर 
प्रभाव पाडला होता त्याचंी हनहित माहहती हमळहवण्याचा तो प्रयत्न करीत होता. 
 



 
           

 तरीसुद्धा हे खरे आहे कीं उत्पन्नाच्या साधनाच्या फरकावर आधाहरत असलेल्या वगाच्या 
संरचनादशवक हसद्धातंापासून सुरुवात करून सामाहजक गटाचं्या गतकाळातंील अस्स्तत्वाच्या हनरीक्षिाकडे 
संक्रमि करिे हे कठीि आहे. खरोखर, आर्थथक हवश्लेषिाच्या दृष्टीने फक्त, त्याचं्या उत्पन्नाचे साधन एक व 
समान आहे, एवढ्या कारिामुळे त्याचंा वगव हनमाि होत नाही. सवव बाजूनी हवचार केला तर, वगामध्ये एक 
हवहशष्ट मानहसक समुदाय, संभवतः एक हवहशष्ट ऐक्यभावना नकवा समान कायव करण्याची इच्छासुद्धा 
असलीच पाहहजे. 
 
 हे हनरीक्षि आपल्याला माक्सवच्या हलखािाच्या हतसऱया प्रकाराकडे घेऊन जाते. मी येथे त्याच्या 
“अठराव्या िुमेर” या पसु्तकातंील अहभजात उतारा         करतो. या उताऱयातं जरी एखादा मोठा मानव-
समूह समान आर्थथक हक्रयेमध्ये आहि सारख्या जीवनपद्धतीमध्ये सहभागी असला, तरी तो एखादा 
सामाहजक वगव का ंहोत नाही याचें स्पष्टीकरि माक्सव देतो. तो उतारा असा : 
 
 “ज्याचे वैयहक्तक सभासद समान पहरस्स्थतींत, परंतु परस्पराशंी बहुहवध स्वरूपाचे संबंध स्थापन 
केल्याहशवाय राहतात असा एक फार मोठा जनसमूह म्हिजे शतेकरीवगव होय. त्याचंी उत्पादन-पद्धती 
त्यानंा परस्पराशंी हनकट सबंंध प्रस्थाहपत करण्याकडे प्रवृत्त करण्याऐवजी त्यानंा परस्परापंासून दूर ठेवते, 
. . . . जोवर लक्षावधी कुटंुबे अशा हवभक्त आर्थथक पहरस्स्थतींत राहतात की, जी त्याचं्या जीवन पद्धतीला, 
त्याचें हहतसंबधं व संस्कृती यानंा इतर वगाच्या याच लक्षिापासून हनराळी पाडते आहि जी त्यानंा 
इतरवगाशी शत्रतु्वाची मनोवृत्ती धारि करण्यास प्रवृत्त करते, तोवर त्याचंा एक वगव हनमाि होतो. जोवर या 
शतेकऱयामध्ये फक्त स्थाहनक संबंध हटकून असतो आहि त्याचं्या हहतसंबधंाचं्या वैयहक्तक व एकाकी 
स्वरूपामुळे त्याचं्यामधे हहतसंबंधांचे काहंी ऐक्य, त्या हहतसबंंधाचंी राष्ट्राच्या व्यवहारातंील स्थानाची 
जािीव व राजकीय संघटना यानंा प्रहतबध होतो तोवर त्याचंा एक वगव हनमाि होत नाही.”  
 
 ही फार महत्त्वाची कल्पना असून हतच्यानुसार समान हक्रया, हवचार-पद्धती आहि जीवन-पद्धती 
याचंा समुदाय ही सामाहजक वगाच्या अस्स्तत्वासाठी आवश्यक पि अपुरी अट आहे. वगव हनर्थमतीसाठी 
ऐक्याची जािीव, इतर सामाहजक वगापासून हनराळेपिाची भावना आहि इतर सामाहजक वगाबद्दल 
शत्रुत्वाची भावनासुद्धा असली पाहहजे. याचे एका लहान व जास्त स्पष्ट उताऱयात स्पष्टीकरि हमळते : 
“अलग व्यक्तींचा वगव फक्त तोवर बनतो, की जोवर त्यानंा दुसऱया वगाहवरुद्ध सामाईक लढा द्यावा 
लागतो.” 
 
 हे सवव उतारे हवचारातं घेतल्यानंतर असे हदसते कीं संपूिव आहि पढीक वगवहसद्धातंाकडे नव्हे तर 
पुरेशा स्पष्ट अशा राजकीय आहि समाजशास्त्रीय वगवहसद्धातंाकंडे आपि येऊन पोचतो. 
 
 माक्सवची मूळची कल्पना म्हिजे मजूर व भाडंवलदार याचं्या हहतसंबधंातील मलूभतू अंतर्थवरोध ही 
होती. हशवाय, त्याची खात्री पटली होती की हा हहतसंबधंाचा अंतर्थवरोध सवव भाडंवलशाहीवर प्रभाव पाडतो 
आहि ऐहतहाहसक हवकास क्रमातं तो हवरोध अहधकाहधक सुलभ स्वरूप धारि करीत जातो. 
 
 दुसऱया दृहष्टकोनातून पाहहल्यास, माक्सव ऐहतहाहसक वास्तवतेचा एक उत्तम हनरीक्षक होता आहि 
या नात्याने सामाहजक गटाचं्या अनेकत्वाची आहि ते अनेकत्व एकीकडे भाडंवलदार आहि दुसरीकडे 
रोजंदार अशा दोनच मोठ्या गटामध्ये पूिवपिे माविारे नव्हते याची त्याला खास जािीव होती. परंतु, खऱया 



 
           

अथाने वगव आहि दुसरे सामान्य सामाहजक गट याचंी गल्लत करता येत नाही. सामाहजक वगव हा खऱया 
अथाने असे सूहचत करतो की हा जगिारा समुदाय नसून त्याला या सामुदाहयत्वाची जािीव असते आहि 
हवहशष्ट सामुदाहयक संघटना उभारण्यासाठी समान कृती करण्याचीही इच्छा असते. या पद्धतीने हवचार 
केल्यास हे स्पष्ट हदसते की माक्सवच्या दृष्टीने वस्तुतः फक्त दोनच मोठे वगव आहेत कारि भाडंवलशाहीचे 
समाजात असे दोनच गट असतात की ज्याचं्यापाशी समाज कसा असावा यासंबधंी मूलतः परस्परहवरोधी 
प्रहतमा आहेत आहि ज्याच्यापाशी हनहित राजकीय आहि ऐहतहाहसक उहद्दष्ट आहे. रोजंदार आहि 
भाडंवलदार हे ते दोन गट होत. 
 
 कामगार हवरुद्ध उत्पादन-साधनाचें मालक या दोन्ही वगाच्या बाबतीत नव्याने शोधून काढता 
येण्याजोगा वा लक्षात येण्यासारखा हवहवध कसोया सापडलेल्या आहेत. भाडंवलशाहीमध्ये त्याचं्या 
वायाला आलेल्या नशीबावर अवलंबून असिारी औद्योहगक कामगाराचंी एक हनहित जीवनपद्धती असते. 
त्यानंा त्याचं्यातील दृढ ऐक्याची जािीव असते; इतर सामाहजक गटाबद्दल त्यानंा वाटिाऱया शत्रतु्वाच्या 
भावनेचीही त्यानंा जािीव होत असते. म्हिून औद्योहगक कामगार हेच खऱया अथाने, एक सामाहजक वगव 
आहे. राजकीय दृष्ट्या व ऐहतहाहसकदृष्ट्या तो वगव त्याच्या स्वतःच्या इच्छेमुळे एक मूतव रूप धारि करतो. 
कामगार-वगाची ती इच्छा त्याला भाडंवलदारवगाच्याही मूलभतू हवरोधाकडे घेऊन जाते. या दोन्हीपैकी 
प्रत्येक वगात उप गट आहेत आहि असेही गट आहेत की जे इहतहासाच्या नायातंील दोन मुख्य पात्राचं्या 
गटापकैी या ना त्यामध्ये अद्यापीही सामील झालेले नाहीत. परंतु त्याचं्यात मध्यमवगव, जुन्या समाजरचनेचे 
हटकून राहहलेले अवशषे यासारख्या दोन्ही गटांच्या बाहेर नकवा काठावर असलेल्या गटानंा इहतहासाच्या 
हवकासक्रमातं हळुहळु कामगार वा भाडंवलदार या दोनपैकी एका गटामध्ये सामील व्हाव ेलागेल. 
 
 माक्सवच्या सामाहजक वगासबंंधीच्या कल्पना आहि हसद्धातंामध्ये वादाला वा गैरसमजाला कशामुळे 
जास्तीत जास्त वाव हमळतो? माक्सवच्या हवचाराचं्या गाभ्यातील दोन मुदे्द सहंदग्ध आहि वादग्रस्त आहेत. 
 
 माक्सवच्या हवश्लेषिाचा प्रस्थान-नबदू भाडंवलदारवगाचा उदय व कामगार-वगाचा उदय हे त्याने 
समातंर मानले हा होता, असे आपल्याला म्हिता येईल. सुरुवातीच्या हलखािामध्ये माक्सवने चौर्थ्या वगाचे 
व हतसऱया वगाचेही आगमन ही एकसदृश्य आहेत असे मानून त्याचें विवन केले आहे. सरंजामशाहीच्या 
पोटात भाडंवलदारवगाने उत्पादनाच्या नव्या शक्ती हनमाि केल्या. त्याचप्रमािे, भाडंवलशाहीच्या गभांत 
कामगारवगव उत्पादनाच्या नव्या शक्तींचा हवकास करीत आहे. परंतु मला हे साम्य खोटे वाटते. या दोन्ही 
गोष्टी मूलतः वगेवगेळ्या आहेत हे लक्षात न येण्याकहरता अलौहकक प्रहतभेसह राजकीय मनोहवकार प्रबळ 
असायला पाहहजे. 
 
 ज्याने सरंजामशाहीमध्ये नव्या उत्पादन-शक्ती हनमाि केल्या तो भाडंवलदार-वगव, मग तो व्यापारी 
असो वा औद्योहगक असो, जुन्या समाजात उत्पन्न झालेला खराखुरा नवा सामाहजक वगव होता. परंतु 
व्यापारी वा औद्याहगक भाडंवलदार वगव हा एक हवशषेाहधकार असलेला अल्पसंख्य वगव होता. तो समाजावर 
प्रभाव पाडिारे कायव करीत होता. जशी आर्थथक अहभजनशाही लष्ट्करी अहभजनशाहीला हवरोध करते. 
तसाच हवरोध भाडंवलदार वगाने सरंजामशाहीतील सत्ताधारी वगाला केला. म्हिून समाजामध्ये अभतूपूवव 
व हवशषेाहधकार असलेल्या या वगाला सरंजामशाहीत नव्या उत्पादन-शक्ती व उत्पादन-संबंध हनमाि 
करता आले; इहतहासातंील एका हवहशष्ट क्षिी, समाजात हवशषे अहधकार प्राप्त झालेल्या या वगाने 
सरंजामशाहीचे राजकीय मंहदर जमीनदोस्त केले. माक्सवच्या दृष्टीने, फ्रें च राज्यक्रातंी हा असा क्षि होता की 



 
           

जेव्हा भाडंवलदार वगाने सरंजामशाहीच्या अवशषेाचं्या हातातील राजकीय सत्ता काढून ती स्वतःकडे 
घेतली. 
 
 भाडंवलशाहीत श्रहमकवगव हा हवशषेाहधकार नसलेला अल्पसंख्य वगव आहे. तो हवशषेाहधकाररहहत 
कामगाराचंा एक हवशाल समुदाय आहे. श्रहमकवगव भाडंवलशाहींत उत्पादनाच्या नव्या शक्ती वा साधने 
प्रस्थाहपत करीत नाही. कामगार, श्रहमकजन हे भाडंवलदाराच्या वा तंत्रशास्त्रज्ञाचं्या मागवदशवनाखाली काम 
करिाऱया उत्पादन-पद्धतीच्या कायववाहीतील हस्तक झाले आहेत. 
 
 म्हिून श्रहमकाचंा उदय आहि भाडंवलदाराचंा उदय यातंील साम्य समाजशास्त्रीय-दृष्ट्या खोटे 
आहे. भाडंवलदाराचंा उदय आहि श्रहमकाचंा उदय यातंील साम्य पुनःस्थापन करण्यासाठी माक्सववाद्यानंा 
हमर्थ्याकथा सागंाव्या लागतात. दुसऱयांनी हमर्थ्याकथा साहंगतल्या तर ते त्याचंा हनषेध करतात. कारि 
भाडंवलदाराचं्या उदयाशी श्रहमकाच्या उदयाचा संबधं जोडण्यासाठी श्रहमकाचं्या नावाने राजकीय पक्षातं 
सत्तारूढ झालेल्या अल्पसखं्य व्यक्तींनाच श्रहमक मानाव ेलागेल. 

 
 हनराळ्या शलदात सागंायचे तर, सरतेशवेटी भाडंवलदाराचंा उदय आहि श्रहमकाचंा उदय यातंील 
साम्य दाखहवण्यासाठी लेहनन, स्टॅहलन व खुिेव्ह यानंा आळीपाळीने श्रहमकाचें प्रहतहनधी मानले पाहहजे. 
भाडंवलदाराचं्या बाबतीत तेच त्या पद्धतींत हवशषेाहधकारी असतात. ते व्यापार व उद्यम यावर हनयंत्रि 
ठेवतात आहि राज्य करतात. परंतु जेव्हा श्रहमकाचंी क्रातंी होते, तेव्हा श्रहमकाचं्या प्रहतहनहधत्वाचा दावा 
करिारे लोक मात्र स्वतः व्यापार व उद्योग याचें हनयंत्रि करतात आहि सते्तची यतं्रिा चालवतात. 

 
 भाडंवलदारवगव हा हवशषेाहधकारी अल्पसंख्याकंाचंा वगव होता व तो समाजातील त्याच्या 
प्रभावशाली स्थानातून राजकीय सत्ता स्थानावर आला. जरी राजकीय पक्ष वा मानवी गट नवी राजवट 
आिण्यासाठी श्रहमकवगाच्या प्रहतहनहधत्वाचा दावा करीत असले तरी श्रहमकवगव हा हवशषेाहधकार नसलेला 
हवराट समाज आहे आहि तो श्रहमकवगव या नात्याने हवशषेाहधकारी व प्रबळ अल्पसंख्य वगव होऊ शकत 
नाही. 
 
 वरील हवधानानंी गैरसमज होऊ देऊ नये. भाडंवलशाही आहि श्रहमकशाही या दोन 
राज्यव्यवस्थेच्या गुिाचें हे मूल्यमापन नाही. वरील हवधाने सत्य आहेत म्हिून येथे एवढेच हसद्ध करावयाचे 
आहे की हमर्थ्याकथाचंा आधार न घेता, श्रहमकाचं्या उदयाचंी भाडंवलदारवगाच्या उदयाशी तुलना करता 
येत नाही आहि या हठकािी इहतहासाच्या संपूिव माक्सववादी दशवनाची तात्काळ लक्षात येिारी चूक झाली 
आहे आहि हतचे फार पहरिाम झाले आहेत. 
 
 हे हववरि समाजशास्त्र आहि अथवशास्त्र याचं्यातील माक्सवला अहभपे्रत असलेल्या परस्परसंबंधातील 
अंगभतू अडचिीकडे आपल्याला घेऊन जाते. प्रथम, मी स्पष्ट केल्याप्रमािे, माक्सवला अथवव्यस्थेच्या 
कायवपद्धतीला भाडंवलशाहीच्या अथवव्यवस्थेच्या उत्क्रातंीचा हसद्धातं जोडावयाचा होता. हा हसद्धातं आहि 
इहतहास याचं्या सशं्लेषिामध्ये अगदी प्रारंभी व अगदी शवेटी अशा दोन अंतगवत अडचिी आहेत. प्रारंभीची 
अडचि अशी : ज्याचंी उपललध भाडंवलावर मालकी आहे आहि म्हिनू जे भाडंवलदार श्रमशक्ती हशवाय 
दुसरे काहंीही जवळ नसलेल्यांची श्रमशक्ती हवकत घेऊ शकतात, अशा एका मानवी गटाच्या योगाने 
माक्सवने विवन केलेली भाडंवलशाही व्यवस्था कायव करू शकते. यातून एक ऐहतहाहसक प्रश्न उपस्स्थत 



 
           

होतो : हा मानवी गट उत्पन्न होतो कसा? जी खुद्द भाडंवलशाहीच्या कायवपद्धतीला अत्यावश्यक असलेली 
भाडंवलाचा मूळ संचय घडवनू आििारी प्रहक्रया आहे तरी कोिती? 

 
 भाडंवलदाराचंा हा गट कसा बनला असावा याचे ऐहतहाहसकदृष्ट्या स्पष्टीकरि देिे कठीि नाही. 
नहसाचार, बळजबरी, कपट, चोरी आहि राजकीय इहतहासातील परंपरेने आलेल्या इतर पद्धती ही अशी 
भाडंवलदाराचंा एक गट बनण्याची कारिे सहजपिे सागंता येतात. भाडंवलशाहीच्या कायवपद्धतीला 
अत्यावश्यक अशा या गटाची हनर्थमती कशी झाली याचे अथवशास्त्राच्या पहरभाषेत स्पष्टीकरि करिे कठीि 
आहे. हनराळ्या शलदात सागंायचे तर, भाडंवलशाहीच्या कायवपद्धतीचे हवश्लेषि करण्यासाठी ज्या 
पहरस्स्थतीत ती अथवव्यवस्था कायास्न्वत होऊ शकते हतच्या हनर्थमतीसाठी आर्थथकेतर घटना पूवव-गृहीत 
धराव्या लागतात. 
 
 यासारखी अडचि शवेटीही भासते. भाडंवलशाहीत अतंभूवत असलेल्या आत्म-नाशाच्या यंत्रिेची 
माक्सवची कल्पना अंहतमतः कोित्या हवहशष्ट क्षिीं भाडंवलशाहीचे कायव थाबंले वा एका हवहशष्ट क्षिी हतचे 
कायव बंद पडेल ही वस्तुस्स्थती या दोन्हीपैकी एकही हनिायकपिे सागंू शकत नाही. जर भाडंवलशाहीच्या 
आत्म-हवनाशाचा अथवशास्त्रीय पुरावा हनिायक ठरवायचा असेल, तर नफ्याच्या घसरत्या प्रमािाच्या 
हसद्धातंाचा आधार घेऊन, अथवशास्त्राला हे हसद्ध करता आले पाहहजे की एका हवहशष्ट टके्कवारीच्या खाली 
नफ्याचे प्रमाि ऊतरल्यास भाडंवलशाही कायव करू शकिार नाही नकवा अथवव्यवस्थेने एक हवहशष्ट टप्पा 
गाठल्यावर, उत्पन्नाचे हवतरि असे होते की ती अथवव्यवस्था स्वतःच्या उत्पादनाचे शोषि करण्यास असमथव 
ठरते. परंतु खरोखर या दोन्हीपैकी एकाचाही पुरावा भाडंवल या गं्रथात हमळत नाही. त्या गं्रथाच्या आर्थथक 
हवश्लेषिामध्ये वाढत्या दहरद्रीकरिाचा हसद्धातंसुद्धा साधार माडंलेला नाही. 

 
 हीच कल्पना हनराळ्या पद्धतीने माडंायची झाली तर, असे म्हिता येते की भाडंवलशाही व्यवस्था 
वाईट रीतीने चालेल यावर हवश्वास ठेवण्यासाठी माक्सवने काही हवहशष्ट कारिे हदली. परंतु हतच्यातील 
अंतर्थवरोधाने भाडंवलशाहीचा नाश होईल हे अर्थथकदृष्ट्या हसद्ध झालेले नाही. म्हिून भाडंवलशाहीच्या 
प्रहक्रयेच्या सुरुवातीला आहि तसेच शवेटी हतच्यामध्ये भाडंवलशाहीच्या एका घटकाला वाव द्यावा लागतो 
असे मला वाटते. तो घटक राजकीय पातळीवरचा असला पाहहजे. 
 
 दुसरा मुद्दा असा आहे की एक शोषिमलूक अथवव्यवस्था अशा स्वरूपात माडंलेल्या 
भाडंवलशाहीच्या अथवव्यवस्थेच्या हसद्धातंामध्ये एक महत्त्वाची अडचि आहे. भाडंवलशाहीतील शोषिाचा 
हसद्धातं अहतहरक्त मूल्याच्या कल्पनेवर आधाहरत आहे. अहतहरक्त मूल्याची कल्पनासुद्धा हतच्या परीने 
वतेनाच्या हसद्धातंापासून अतूट आहे. आता प्रत्येक आधुहनक अथवव्यवस्था प्रगहतशील असते. याचा अथव 
असा होतो. की उत्पादन-शक्तीचा हवकास करण्यासाठी नकवा आधुहनक भाषा वापरायची झाल्यास, 
उत्पादनाच्या यंत्रिेचा हवस्तार करण्यासाठी प्रत्येक आधुहनक अथवव्यवस्थेला वार्थषक उत्पादनाच्या एका 
भागाचा सचंय करावा लागतो. याप्रमािे, जर भाडंवलशाहीच्या अथवव्यवस्थेची शोषिमूलक अथवव्यवस्था 
अशी व्याख्या केली तर, बचत व गंुतविूक याचंी भाडंवलशाहीतील यंत्रिा नकवा संचयाची 
भाडंवलशाहीतील यंत्रिा दुसऱया प्रकारच्या आधुहनक अथवव्यवस्थेमध्ये अस्स्तत्वातं असलेल्या वा 
अस्स्तत्वातं येऊ शकिाऱया संचयाच्या यतं्रिेहून कशी व हकती प्रमािात हनराळी असते हे हसद्ध करण्याचा 
प्रश्न उत्पन्न होतो. 
 



 
           

 माक्सवने हलहहले, “काळजीपूववक संचय करा, हाच तो दंडक आहि तो भहवष्ट्याचा वधे घेिारा आहे. 
” त्याच्या दृष्टीने भाडंवलशाहीच्या अथवव्यवस्थेचे वैहशष्ट्य म्हिजे भाडंवलाच्या सचंयाचे वाढते प्रमाि हे 
होय. तरीपि आपि सोस्व्हएट रहशयासारख्या अथवव्यवस्थेचा हवचार करू या. तुम्हाला माहहत असेल की जे 
हवशषे गुि आपल्या अथवव्यवस्थेमध्ये असल्याचा सोस्व्हएट रहशयाचे सैद्धाहंतक दावा करतात त्यातील एक 
म्हिजे संचयाचे मोठे प्रमाि हा होय. 
 
 माक्सवच्या मृत्यनंूतर एक शतक उलटल्यावर दोन राज्यव्यवस्थेमधील वैचाहरक स्पधा प्रत्येक 
व्यवस्थेने साध्य केलेल्या सचंयाच्या प्रमािावर कें हद्रत झाली आहे. परंतु प्रश्न एवढाच उरतो की सचंयाची 
भाडंवलशाहीतील यंत्रिा ही दुसऱया अथवव्यवस्थेतील सचंयाच्या यंत्रिेपेक्षा जास्त चागंली की वाईट आहे? 
(आहि जास्त चागंली असेल तर ती कोिासाठी चांगली व वाईट असेल तर तीसुद्धा कोिासाठी?) 
 
 अमूतव भाषेत हा प्रश्न असा माडंता येतो : भाडंवलशाहीच्या हवश्लेषिामध्ये सवव अथवव्यवस्थाचंी 
हवशषे लक्षिे आहि भाडंवलशाहीसारख्या आधुहनक अथवव्यवस्थेची हवशषे लक्षिे याचंा माक्सवने एकाच वळेी 
हवचार केला, कारि त्याला दुसरी कोितीही अथवव्यवस्था माहीत नव्हती. एका शतकानंतर, जाहतवतं 
माक्सववाद्याचंा मलूभतू प्रश्न हा भाडंवलशाहीच्या नमुन्याच्या आधुहनक अथवव्यवस्थेच्या वैहशष्ट्याचें हवश्लेषि 
दुसऱया नमुन्याच्या अथवव्यवस्थेच्या वैहशष्ट्याचं्या संदभात करिे एवढाच आहे. 
 
 वतेनाचा हसद्धातं, अहतहरक्त मूल्याचा हसद्धातं व संचयाचा हसद्धांत हे मूळातच पूिवपिे 
समाधानकारक वाटत नाहीत. नकबहुना, ज्याला भाडंवलशाहीतील शोषि म्हिता येईल त्याचे सोस्व्हएट 
रहशयाच्या शोषिापासून हनराळेपि दाखहवण्यासाठी नकवा जास्त तटस्थ शलदप्रयोग करायचा तर, 
भाडंवलशाहीतील अहतहरक्त मूल्याचे सोस्व्हएट रहशयातील अहतहरक्त मलू्यापासून हनराळेपि 
दाखहवण्यासाठी ते हसद्धातं फक्त प्रश्न उपस्स्थत करतात नकवा हवश्लेषि करण्याऱया दुसऱया पद्धतीचे मुदे्द 
होतात. कारि कोित्याही अथवव्यवस्थेमध्ये कामगार जे मूल्य हनमाि करतात तेवढे सगळे त्यानंा देिे 
अशक्य असते. एका बाजूला व्यवस्थापनाचे वतेन आहि दुसऱया बाजूला सामुदाहयक संचय अशा दोन 
प्रकारच्या कारिासाठी त्या उत्पन्न झालेल्या मूल्यातंील काही भाग काढून ठेविे भाग असते. साहहजकच 
दोन्ही यंत्रिेमध्ये महत्त्वाचे फरक हशल्लक राहतात कारि भाडंवलशाहीमध्ये सचंय वैयहक्तक नफ्याच्या िारे 
होतो आहि दोन्ही पद्धतीमध्ये उत्पन्नाचे हवतरि सारखे नसते. 
 

-६- 
 
 मी माक्सववादाबद्दल केलेली टीकात्मक हवधाने ही माक्सवनंतर एक शतक उलटून गेल्यावर 
करायला सोपी वाटतात पि त्यात, श्रेष्ठतेचा दावा ध्वहनत होत नाही. तसा दावा करिे हास्यास्पद ठरेल. 
मला फक्त एवढेच दाखवायचे आहे की भाडंवलशाही अथवव्यस्थेच्या आरंभीच्या अवस्थेचे हनरीक्षि केल्यामुळे 
खाजगी मालकीच्या अथवव्यवस्था काय सुचवीत आहेत? त्याच्या काळच्या इंग्लंडची अथवव्यवस्था ज्या 
अवस्थेतून जात होती त्या आधुहनक अथवव्यवस्थेच्या अवस्थेत काय गर्थभत आहे आहि शवेटी औद्योहगक 
अथवव्यवस्थेला काय अहभपे्रत असते यातील फरक माक्सवला सहजासहजी ओळखता आला नाही. 
 



 
           

 समाजशास्त्राच्या दृहष्टकोिातूंन बोलायचे झाले तर, आज आर्थथक हवश्लेषिाचे कायव म्हिजे तीन 
घटकाचं्या प्रकारातं नेमका फरक दाखवनू देिे हे आहे. ते तीन प्रकार असे : कोित्याही आधुहनक 
अथवव्यवस्थेची हवशषे लक्षिे, आधुहनक अथवव्यवस्थेच्या एखाद्या हवहशष्ट पद्धतीची हवशषे लक्षिे आहि शवेटी 
आधुहनक अथवव्यवस्थेच्या हवकासांतील एका हवहशष्ट अवस्थेशी हनगहडत असलेली हवशषे लक्षिे. असा 
फरक दाखहविे हे कठीि आहे. कारि वस्तुतः ही सवव लक्षिे नेहेमीच उपस्स्थत व एकहत्रत असतात. परंतु, 
कोिीही एखाद्या हवहशष्ट पद्धतीबद्दल राजकीय वा नैहतक हनिवय देण्याचा प्रयत्न करताना आधुहनक 
अथवव्यवस्थेच्या सववसामान्य लक्षिाना नकवा हतच्या हवकासाच्या एका हववहक्षत अवस्थेला जे लागू पडते 
त्याचे त्या पद्धतीवर आरोपि उघडच करू नये. 
 
 या हवहवध घटकातंील खरा गोंधळ म्हिजे भाडंवलाचा संचय आहि अहतहरक्त मूल्य याचंा हसद्धातं 
हा होय. प्रत्येक आधुहनक अथवव्यवस्थेत भाडंवलाच्या संचयाची आवश्यकता अहभपे्रत असते. हवकासाच्या 
टप्प्यानुसार आहि त्या हवहशष्ट समाजाच्या शासनाच्या इच्छेप्रमािे संचयाचे प्रमाि जास्त वा कमी असते. 
उलटपक्षी, हजच्यातं फरक पडतो ती अहतहरक्त मूल्याची आर्थथक आहि सामाहजक यतं्रिा होय. म्हिजेच ती 
बचतीच्या अहभसरिाची पावती असते. हनयोजनबद्ध अथवव्यवस्था हनयहमत बचतीचे एक ठराहवक प्रमाि 
साध्य करू शकते, तर उत्पादन-साधनाचंी खाजगी मालकी हटकवनू धरिाऱया अथवव्यवस्थेमध्ये जास्त 
गंुतागंुतीच्या बचतीच्या यंत्रिेला वाव असतो आहि ती व्यवस्था बचतीचे प्रमाि आहि त्यामुळे संपूिव राष्ट्रीय 
उत्पन्नाच्या प्रमािातंील संचयाची टके्कवारी याचें सक्तीचे हनयमन सहजगत्या पेलू शकत नाही. 
 
 आता अथवशास्त्रीय आहि समाजशास्त्रीय हवश्लेषिातील शवेटच्या पलूैकडे म्हिजेच अथवव्यवस्था व 
राज्यव्यवस्था याचं्यातील परस्परसंबधंांच्या प्रश्नाचं्या चचेकडे वळू या. आहि याच मुद्यावर माक्सवचे 
समाजशास्त्र सवात दुबळे आहे. 
 
 माक्सवच्या भाांडिल आहि इतर गं्रथात या हनिायक प्रश्नावर आपल्याला काय आढळते? काही 
पहरहचत कल्पना आहि पुनः त्याच त्याच येतात. शासन हे मूलतः एका वगाच्या वचवस्वाचे साधन मानले 
जाते. ज्याच्या साहाय्याने एक वगव दुसऱया वगाचे शोषि करतो. 
 
 आहि एका वगाचे दुसऱया वगावर वचवस्व असिाऱया अंतर्थवरोधी वगव आर्थथक आहि सामाहजक 
व्यवस्थेहवरोधात दुसऱया एका पयायी आर्थथक आहि सामाहजक व्यवस्थेचे हचत्र माक्सव रंगहवतो. हतच्यामध्ये 
वगव-वचवस्व राहिार नाही नकवा एक वगव दुसऱया वगावर राजकीय सत्ता चालहविार नाही. अंतर्थवरोधी 
समाजाच्या अस्तानंतर एक अंतर्थवरोधहीन समाज अस्स्तत्वात येईल. त्याचा पहरिाम म्हिून (जिु काही 
व्याख्येबरहुकूम) शासनाला नाहीसे व्हाव े लागेल कारि जोवर एका वगाला दुसऱयावर वरचष्ट्मा 
गाजहवण्याची आहि त्याचे शोषि करण्याची गरज भासते तोवरच शासन अस्स्तत्वात राहते. 
 
 अंतर्थवरोधी समाज आहि भहवष्ट्यकाळातंील अंतर्थवरोधरहहत समाज या दोन्हींच्यामध्ये ज्याला 
कामगाराचंी हुकूमशाही म्हितात ती ठेवण्यात आली आहे. हा शलदप्रयोग माक्सवच्या गं्रथात दोनदा येतो; 
हवशषेेकरून, एका प्रहसद्ध गं्रथात, “गोथा कायवक्रमाची समीक्षा” (जमवन समाजवादी पक्षाने पुरस्कारलेला 
कायवक्रम) यामध्ये तो आढळतो. कामगाराचं्या हुकूमशाहीची अशी व्याख्या केली जाते की शासन-संस्था नष्ट 
होण्याच्या हनिायक क्षिापूवी, त्या संस्थेला हमळिारे शवेटचे ते संजीवन; नष्ट होण्यापूवी जिु काही शासन 
परमोच्च अवस्था गाठते. 



 
           

 
 कामगाराचं्या हुकूमशाहीची माक्सवच्या हलखािातं फार स्पष्ट व्याख्या केलेली नाही; तर हतचे दोन 
अथव हदलेले होते. एक अथव जॅकोहबन परंपरेतील होता; म्हिजे जनसमुदायाच्या प्रहतहनहधत्वाचा दावा 
करिाऱया पक्षाची एकतंत्री सत्ता. दुसरा जवळजवळ हवरुद्ध टोक असून माक्सवला पॅहरस संघाच्या 
अनुभवातून सुचलेला होता. आहि तो राजकीय सते्तच्या हवकें द्रीकरिाकडे झुकत होता. 
 
 राजकारिाची आहि अतंर्थवरोधरहहत समाजात राज्यससं्था नष्ट होण्याची संकल्पना ही माक्सवच्या 
सवव हलखािातील सहजासहजी खंडन करता येण्यासारखी समाजशास्त्रीय संकल्पना आहे. कोित्याही 
प्रकारचा वादहववाद न करता, हसद्धातंावर टीका करिे सोपे का वाटते त्याची माझी कारिे अशी आहेत. 
 
 (१) कोित्याही समाजात-हवशषेेकरून आधुहनक समाजात-प्रशासन आहि अहधकार यासंबधंी 
केलीच पाहहजेत अशी सामान्य कायव असतात, हे कोिीच नाकबलू करीत नाही. आमच्या समाजासारखा 
औद्योहगक समाज प्रशासनाहशवाय आहि तेही काही बाबतीत कें द्रीकरि झालेल्या प्रशासनाहशवाय 
कामकाज चालव ूशकतो असा समज करून घेिे योग्य ठरिार नाही. 
 
 याहशवाय, जोपयंत आपि हनयोजनबद्ध अथवव्यवस्था गृहीत धरतो तोपयंत तरी, हनयोजनाच्या 
कल्पनेतच सूहचत होिारे मूलभतू हनिवय घेण्यासाठी कें द्रीभतू संघटना असू नयेत अशी कल्पना करता येत 
नाही. परंतु ज्यानंा सामान्यपिे राज्यसते्तची कतवव्ये म्हितात, ती गृहीत धरून हनयोजनाची मध्यवती 
संघटना आर्थथक आहि सामाहजक हनिवय घेत असते. म्हिून उत्पादनाच्या एकसूत्रीकरिाचा प्रश्नच 
उद भवत नाही अशा सपूंिव हवपुलतेच्या कालखंडाची कल्पना आपि करिार नसू, तर हनयोजनबद्ध 
अथवव्यवस्थेला कें द्रीय सते्तने करावयाच्या शासकीय आहि मागवदशवनपर स्वरूपाच्या कायाला बळकटी 
आिण्याची गरज असते. 
 
 या अथाने, जोपयंत शक्य हततके उत्पादन करिे, हनयोजनाच्या आदेशानुसार उत्पादन करिे 
आहि सत्ताधाऱयाचं्या हनिवयानुसार, उत्पादनाचे हवतरि सामाहजक वगात करिे या तीन्हीलाही महत्त्व 
असते, तोपयंत तरी हनयोजनबद्ध अथवव्यवस्था आहि राज्यसते्तचा नाश या दोन्ही कल्पना नजीकच्या 
भहवष्ट्यकाळात तरी परस्परहवरोधी आहेत. 
 
 म्हिून राज्यसंस्था या शलदाने समुदायाच्या प्रशासकीय आहि मागवदशवनपर कायाचा उल्लेख होत 
असेल, तर कोित्याही औद्योहगक समाजातून राज्यससं्था नाहीशी होिे शक्य नाही; मग हनयोजनबद्ध 
औद्योहगक समाजाची गोष्ट तर दूरच राहो; कारि हनिवय-प्रहक्रयेच्या सते्तचे हवकें द्रीकरि अशी हजची अंशतः 
खरी व्याख्या केली जाते, त्या भाडंवलशाहीच्या अथवव्यवस्थेपेक्षा कें द्रीय हनयोजनामध्ये त्याच्या लक्षिानुसार 
शासनाकडून जास्त हनिवय घेतले जातात हे गर्थभत असते. 
 
 (२) म्हिून राज्यसंस्थेचा लोप या कल्पनेला फक्त प्रहतकात्मक अथव असू शकतो. ज्याचा खरोखरच 
नाश होतो ते म्हिजे सध्याच्या राज्यससं्थेचे वगवलक्षि होय. खरोखर, ज्या क्षिापासून वगवहवरोध नाहीसा 
होतो, त्या क्षिापासून एखाद्या हवहशष्ट गटाचे प्रबळ हेतू व्यक्त करण्याऐवजी ही प्रशासकीय आहि 
मागवदशवनपर कामे संपूिव समाजाच्या हेतंूचा आहवष्ट्कार करू लागतात. या अथाने, खरोखर, वगवलक्षि, 
वचवस्व आहि शोषि याचंा खुद्द राज्यसंस्थेपासून लोप होईल अशी कल्पना आपल्याला करता येईल. 



 
           

 
 परंतु या राजकीय स्पष्टीकरिानंतरसुद्धा एक नवा प्रश्न उपस्स्थत होतो. एखाद्या वगाची सत्ता अशा 
भाषेत भाडंवलशाहीतील राज्यसंस्थेची हनव्वळ व मूलभतू व्याख्या करिे शक्य आहे का? 
 
 आपि पाहहलेच आहे की, भाडंवलशाही अंतर्थवरोधी आहे हा माक्सवच्या हवचाराचंा गाभा आहे. या 
अंतर्थवरोधातून या व्यवस्थेतील सवव महत्त्वाची वैहशष्ट्ये उद्भवतात. परंतु, अंतर्थवरोधाहशवाय समाज असू 
शकतो की काय आहि तसा असल्यास तो कसा असेल हाही प्रश्न येथे उद्भवतो. उत्पादन साधनाचंी 
मालकी हाती असताना सत्ता राबहविारा भाडंवलदार वगव आहि त्या भाडंवलदार वगाचा उत्तराहधकारी 
मानला जािारा कामगार-वगव याचं्यातील गुिात्मक फरक यावर हा सपूंिव युहक्तवाद अवलंबून आहे. 
 
 भाडंवलदार वगव सत्ताधारी होिे आहि कामगारवगव सत्ताधारी होिे या दोन्हीतील तुलना, 
समाजशास्त्राच्या दृष्टीने समपवक वाटत नाही. अंतर्थवरोधहीन समाजातील अथवव्यवस्था आहि राजकारि 
याचं्यातील परस्परसंबधंाबाबत तोच प्रश्न पुन्हा पुढे हदलेल्या स्वरूपातं उद्भवतो : कामगारवगव हा जागहतक 
वगव आहे आहि तो केव्हातरी सत्ता धारि करतो या हवधानाला प्रहतकात्मक अथव आहे कारि 
कारखान्यातील कामगाराचंा समुदाय आहि सत्ता चालहविारा प्रबळ अल्पसंख्य वगव याचंी गल्लत करता येत 
नाही. म्हिनू सत्ताधारी कामगारवगव हा शलदप्रयोग जनसमुदायाच्या प्रहतहनधीत्त्वाचा दावा करिाऱया पक्षाचा 
वा मानवी गटाचा उल्लखे करण्याचा हनव्वळ प्रहतकात्मक प्रकार आहे. 
 
 अंतर्थवरोधरहहत समाजाच्या बाबतीत प्रश्न असा आहे की, ज्या समाजातं उत्पादन-साधनावंर 
खाजगी मालकी नसते तेथे या मालकीशी व्याख्येप्रमािेच कोिताही हवरोध होत नाही. परंतु, जनतेच्या 
नावाने सत्ता चालहविारे मािसेच असतात. म्हिून कोित्याही हवकहसत समाजात अत्यावश्यक असिारी 
प्रशासकीय व मागवदशवनपर कायव करिारी राज्यसंस्था असावी लागते. ज्या समाजामध्ये उत्पादन-साधने 
खाजगी मालकीची असतात, त्या समाजातील संघषासारखे संघषव हे अंतर्थवरोधरहहत समाजाचे वैहशष्ट्य 
नसते. परंतु ज्या समाजामध्ये राज्यसंस्था आर्थथक हनिवयाचं्या योगाने समाजातील प्रत्येक मािसाची स्स्थती 
मोठ्या प्रमािातं हनयहमत करते, त्या समाजातील गटागटातंील संघषव हे उघड उघड वैहशष्ट्य नसेल, मग 
ते गट शतेकरी हवरुद्ध कामगार असे समस्तर गट असोत वा समाजाच्या तळातील वा मार्थ्यावरचे असे उभे 
गट असोत. 
 
 ज्या समाजामध्ये आर्थथक पहरस्स्थती हनयोजनावर अवलंबून असते आहि हे हनयोजन राज्यसंस्था 
करते, त्या समाजात संघषव अटळ असतो. मी एवढेच म्हितो आहे की उत्पादन-साधनाचंी खाजगी मालकी 
नाहीशी झाली आहि प्रत्येक मािसाची पहरस्स्थती राज्यससं्थेच्या हनिवयावर अवलंबून असेल, एवढ्यामुळेच 
अंतर्थवरोधहीन समाजाचा पाया घातला जातो असे आपल्याला हसद्ध करता येत नाही. राज्यसंस्थेचे हनिवय 
व्यक्ती वा अल्पसंख्य घेतात. यामुळे ते हनिवय हवहशष्ट गटाच्या हहतसंबंधानंा अनुकूल असतात. हनयोजनबद्ध 
समाजामध्ये हवहवध गटाचं्या हहतसंबधंांमध्ये पूवव-प्रस्थाहपत सुसंवाद नसतो. 
 
 याप्रमािे जरी उत्पादन साधनाचंी खाजगी मालकी नष्ट झाली, तरीसुद्धा हनयोजनबद्ध समाजामध्ये 
राज्याची सत्ता नाहीशी होत नाही आहि होिे शक्यही नाही. हनयोजकानंा न्याय्य-रीतीने हनयोजनबद्ध 
समाजाचे प्रशासन करता येिे शक्य आहे. परंतु सवांचे हहत वा समुदायाचे सवोच्च हहत हे जेवढ्या प्रमािात 
ठरहवता येिे शक्य आहे तशा ठरहवलेल्या हहताशी जुळिारे हनिवय हनयोजनकते घेतील याची हमी देता येत 



 
           

नाही. 
 
 संघषव नाहीसे होण्याच्या हमीत असे गृहीत असते की एक तर समाजातंील हवहवध गटाचं्या परस्पर-
संघषाला उत्पादन-साधनाचं्या खाजगी मालकीहशवाय दुसरा आधार नाही नकवा हे संघषव नाहीसे होण्यापूवी 
राज्यससं्था नाहीशी होते. परंतु, ही दोन्ही गृहीत कृत्ये अगदी थोडक्यात सागंायचे, तर असंभाव्य आहेत. 
उत्पादनसाधनावरील खाजगी मालकी सपंुष्टात आली की एखाद्या समुदायातील व्यक्तींच्या हहतसंबधंामध्ये 
सुसंवाद का घडून यावा याला काहीही कारि हदसत नाही. अंतर्थवरोधाचा एक प्रकार नाहीसा होतो; पि 
सववच संभाव्य प्रकार नाहीसे होत नाहीत. याहशवाय, जोवर प्रशासकीय आहि मागवदशवनपर काये चालू 
राहतील, तोपयंत ही काये करिारे एकतर अन्यायी, गैरमाहहतगार नकवा अहववकेी असतील आहि शाहसत 
शास्त्याचं्या हनिवयामुळे संतुष्ट असिार नाहीत हा धोका हशल्लक राहतो. 
 
 या सवव हेतुपूववक केलेल्या प्राथहमक स्वरूपाच्या हवधानांच्या मागे एक मूलभतू प्रश्न म्हिजे 
राजकारिाला अथवशास्त्रात आिून वसहविे हा हशल्लक उरतो. 
 
 ज्या वळेेला माक्सवचे समाजशास्त्र जगाचा उद्धार करण्याचा आहि द्रष्टेपिाचा आव आिते, त्या 
वळेेला तरी हनदान ते राज्यव्यवस्थेला अथवव्यवस्थेचे स्वरूप देता येते असे गृहीत धरते. परंतु 
राज्यव्यवस्थेला अथवव्यवस्थेचे स्वरूप देिे मलूतः अशक्यप्राय आहे. आर्थथक आहि सामाहजक व्यवस्था 
काहीही असो, राजकीय प्रश्न हशल्लक राहतीलच. त्या प्रश्नामध्ये शासन कोि करिार, नेते कसे 
हनवडायचे, सत्ता कशी वापरायची आहि शासन व शास्ते याचं्यामध्ये संमती नकवा मतहभन्नता यापकैी 
कशावर परस्परसंबधं अवलंबून आहेत या गोष्टी ठरहवण्याचा समावशे होतो. अथवव्यवस्थेइतकीच राज्य-
व्यवस्था महत्त्वपूिव व स्वायत्त आहे. या दोन्हीमध्ये अन्योन्य संबधं असतात. उत्पादन नकवा सामुदाहयक 
उत्पन्नाच्या साधनाचें हवतरि याचें ज्या पद्धतीने संघटन करण्यांत येते त्या पद्धतीचा सते्तचा प्रश्न 
सोडहवण्याच्या पद्धतीवर प्रभाव पडतो आहि या हवधानाचे व्यस्त स्वरूप असे आहे की सते्तचा प्रश्न ज्या 
पद्धतीने सोडहवला जातो. हतचा उत्पादन व उत्पन्नाच्या साधनाचें हवतरि याचें प्रश्न सोडहवण्याच्या 
पद्धतीवर प्रभाव पडत असतो. उत्पादन आहि उत्पन्नाच्या साधनाचें हवतरि करिारी एखादी पद्धती 
आपोआप नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवनू टाकते वा नाहीसा करते असे मानिे चुकीचे आहे. फक्त उत्पन्नाच्या 
साधनाचें उत्पादन आहि हवतरि करिे एवढ्यासाठीच राज्यससं्था अस्स्तत्वात असते आहि एकदा हा 
उत्पन्नाच्या साधनाचं्या उत्पादनाचा आहि हवतरिाचा प्रश्न सुटला की राज्यसंस्थेची म्हिजे नेतृत्वाची गरज 
उरत नाही हा हमर्थ्यावाद म्हिजेच राज्यससं्थेच्या लोप होण्याचा हमर्थ्यावाद आहे. 

 
 हा हमर्थ्यावाद दोन तऱहेने हदशाभलू करिारा आहे प्रथमतः हनयोजनबद्ध अथवव्यवस्थेच्या प्रश्नाच्या 
सोडविुकीला राज्यसत्ता बळकट करिे भाग पडते. दुसरे म्हिजे जरी हनयोजनाला राज्यसंस्था बळकट 
करिे भाग पडले नाही तरी आधुहनक समाजामध्ये नेतृत्वाचा कोित्या पद्धतीने सते्तचा वापर करावयाचा, 
त्या पद्धतीचा प्रश्न उरतोच. 
 
 एखाद्या वगालाच सत्ताहधहष्ठत मानून फक्त त्या वगाच्या आधाराने राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप स्पष्ट 
करिे अशक्य आहे. जशी समाजवादी समाजाची राजकीय व्यवस्था कामगार-वगाच्या सते्तवरून हनहित 
करता येत नाही, त्याप्रमािेच भाडंवलशाहीची राजकीय व्यवस्था मके्तदारवगाच्या सते्तवरून हनहित करता 
येत नाही. भाडंवलशाही पद्धतीत फक्त मके्तदारच व्यहक्तशः सते्तचा वापर करतात असे नाही आहि 



 
           

समाजवादी पद्धतींत फक्त कामगारच व्यहक्तशः सत्ता राबहवतात असेही नाही. या दोन्हीपैकी प्रत्येक पद्धतीत 
कोिती मािसे राजकीय स्वरूपाचे कायव करतात, त्याचंी हनवड कशी होते, ते सते्तचा उपयोग कसा 
करतात आहि शासनाचे शाहसताशंी संबधं कसे आहेत हे.आपि हनहित केले पाहहजे. राज्यव्यवस्थेच्या 
समाजशास्त्राला अथवशास्त्राच्या वा सामाहजक वगाच्या समाजशास्त्राच्या हनव्वळ पुरविीचे स्वरूप देिे अशक्य 
आहे. 
 
 संपूिव समाजाशी अथवव्यवस्थेच्या संबधंाचं्या प्रश्नाच्या शवेटच्या अंगाची तपासिी करिे एवढेच 
काम माझ्यापुढे आता उरले आहे. हे अंग म्हिजे हवचाराचंा वा हवचारप्रिालींचा प्रश्न होय. माक्सवने पुष्ट्कळ 
वळेा हवचाराचंा वा हवचारप्रिालींचा उल्लखे केला आहे. त्याचा सामाहजक संदभव ध्यानात घेऊन, 
हवचारपद्धतींचे-बौहद्धक प्रिालींचे-स्पष्टीकरि करण्याचा त्याने प्रयत्न केला आहे. 
 
 सववसाधारिपिे, माक्सवच्या हसध्दातंामध्ये हवचाराचंा समावशे, ज्याला अहधसत्ता म्हिता येईल 
त्यामध्ये, होतो. वास्तवतेचा संदभव ध्यानात घेऊन हवचाराचं्या हववरिाची पद्धती हनरहनराळे स्वरूप धारि 
करेल. ज्या समाजाचा आपि हवचार करतो, त्या समाजातील उत्पादन-पद्धतीने, ताहंत्रक धतीने, हवद्यमान 
हवचारपद्धतीचे स्पष्टीकरि करिे शक्य आहे. परंतु हवहशष्ट हवचाराचें हवहशष्ट वगावर आरोपि करिे हेच 
स्पष्टीकरि सवांत यशस्वी ठरले आहे. 
 
 साधारिपिे, खोटी जािीव नकवा एखाद्या सामाहजक वगाने स्वतःच्या आहि सपूंिव समाजाच्या 
स्स्थतीची कस्ल्पलेली खोटी प्रहतमा असे माक्सव “हवचारप्रिाली” या शलदाने मानीत होता. भाडंवलशाहीच्या 
अथवशास्त्रज्ञाचं्या हसद्धातंानंा तो बहुताशंी वगवहनष्ठ हवचार-प्रिाली मानतो. हवद्यार्थ्यांना फसहवण्याची वा 
वास्तवतेचे खोटे स्पष्टीकरि करण्याची त्याची इच्छा होती, असा ठपका तो भाडंवलशाहीच्या अथवशास्त्रावर 
ठेवत नव्हता; परंतु कोिताही वगव स्वतःच्या पहरस्स्थतीच्या संदभाहशवाय जगाकडे बघू शकत नाही या 
हवचाराकडे त्याचा कल होता. सात्रव असे म्हितो की भाडंवलदारवगव आपल्या समाजात त्याला जे हक्क प्राप्त 
होतात त्यावरून जगाची व्याख्या करतो. भाडंवलदार म्हिून तो ज्या स्स्थतीत असतो हतचा पहरिाम म्हिनू 
जी सामाहजक प्रहतमा त्याला प्राप्त झालीच पाहहजे. तीच हक्क आहि जबाबदाऱयाचं्या जगाची त्याची 
कायदेशीर प्रहतमा असते. 
 
 वगवजािीवलेा जोडलेली खोटी जािीव हे हववरि अनेक हवचार-प्रिाली आहि आर्थथक व 
सामाहजक हसद्धातं यानंा लाग ू करिे शक्य आहे. परंतु हवचारप्रिालींच्या या हववरिातं दोन अडचिी 
उद्भवतात. 
 
 प्रथमतः, जर त्याच्या पहरस्स्थतीचा पहरिाम म्हिून एखादा वगव जगाबद्दल खोटी कल्पना करून 
घेतो, उदाहरिाथव, भाडंवलदारवगाला अहतहरक्त मूल्याची यतं्रिा समजत नसेल नकवा तो वस्तूच्या 
अवास्तव स्तोमाला (Commodity tetishism) बळी पडेल तर या वगातील व्यक्ती म्हिून (उदाहरिाथव, 
कालव  माक्सव) या आभासापासून, या खोया जािीवपेासून स्वतःला मुक्त करण्यात कसा यशस्वी झाला? या 
प्रश्नाला उत्तर देिे शक्य आहे. पि मग दुसरा प्रश्न उद्भवतो : जर प्रत्येक वगाची पक्षपाती आहि पक्षहनष्ठ 
हवचार-पद्धती असेल, तर सत्य म्हिून ज्याला संबोधाव े असे काहीतरी असू शकत नाही. जर प्रत्येक 
हवचार-प्रिाली हतला हनमाि करिाऱया वा हतचा उपयोग करिाऱया वगाशी अहवभाज्य असेल, तर मग 
एखादी हवचार-प्रिाली दुसरीपेक्षा श्रेष्ठ कशी असेल? म्हिून असे उत्तर देण्याचा मोह होतो की 



 
           

हवचारप्रिालीमध्ये एक दुसरीपेक्षा श्रेष्ठ होऊ शकते कारि एक वगव असा आहे की ज्याच्याजवळ जग 
खरोखर कसे आहे त्याची कल्पना करण्याची क्षमता असते. 

 
 खरोखर, माक्सववादी हवचाराची प्रवृत्ती असे दाखहवण्याकडे आहे की भाडंलशाहीमध्ये कामगारवगव 
व फक्त कामगारवगवच असा आहे की जो जगाबद्दलच्या सत्याची संकल्पना करू शकतो, कारि तोच एक 
असा वगव आहे की जो क्राहंतनंतरच्या भहवष्ट्यकाळाबद्दल हवचार करू शकतो 
 
 उदाहरिाथव, जर तुम्ही शवेटचा एक थोर माक्सववादी तत्त्ववते्ता, ल्यूकासे, याचे गं्रथ वाचले, तर 
त्याच्या ‘इहतहास आहि वगवसंज्ञा’ या पुस्तकात त्याने असा प्रयत्न केलेला आढळतो की वगीय 
हवचारप्रिाली एकसारख्या नसतात आहि कामगारवगाची हवचार-प्रिाली खरी असते कारि 
भाडंवलशाहीने त्याच्यावर लादलेल्या स्स्थतीत केवळ कामगार-वगवच हवकसनशील समाज, उत्क्रातंीकडून 
क्रातंीकडे जािारा समाज आहि म्हिून समाजाची वास्तवस्स्थती याचंी कल्पना करू शकतो. 
 
 तर मग हवचारप्रिालीचा हा एक प्राथहमक हसद्धातं आहे. तो हवचारप्रिाली व वगव याचंा दुवा 
राखून, त्याचवळेी अनेक हवचारप्रिालीपैकी एकच सत्य असू शकते हे भान कायम ठेवनू संपूिव सापेक्षतेत 
घसरण्याचा .धोका टाळण्याचा प्रयत्न करतो. 
 
 या प्रकारच्या सूत्रामध्ये अडचि अशी भासतें की वगवहनष्ठ हवचारप्रिाली ही वादाचा हवषय होते. 
दुसऱया हवचारप्रिालीच्या आहि इतर वगाच्या समथवकानंा असे सहज म्हिता येते की आपि सगळे एकाच 
पातळीवर आहोत. आम्हाला होिारे भाडंवलशाहीचे दशवन आमच्या भाडंवलदारी पूववग्रहाने दूहषत झालेले 
असते असे गृहीत धरले तर मग तुमच्या कामगारवगाच्या दृष्टीवर त्याचं्या पूववग्रहाचंा पगडा असतो. हवहशष्ट 
वगाबाहेरच्याचंा पूववग्रह हा त्या स्वरूपातसुद्धा त्या वगातल्याचं्या पूववग्रहापेक्षा जास्त चागंला का असावा? 
नकवा तुम्हाला जर पसंत असेल तर हाच प्रश्न असा माडंता येईल : जगरहाटीतील हतभाग्याचें पूववग्रह हे 
पूववग्रहाच्या स्वरूपातसुद्धा हतच्यामधील भाग्यवानाचं्या पूववग्रहापेक्षा जास्त चागंले का असावते? हा 
युक्तीवाद आपल्याला एका संपूिव संशयवादाकडे नेऊन पोहोचहवतो. त्याच्यामध्ये सवव हवचारप्रिाली एकाच 
तोंडवळ्याच्या, सारख्याच पक्षपाती आहि पक्षहनष्ठ, पूववग्रहदूहषत आहि म्हिनू आभासात्मक असतात. 
 
 दुसऱया हदशनेे हेच सत्य शोधून काढण्याचा प्रयत्न झाला आहे. ज्ञानाच्या समाजशास्त्राने ती हदशा 
घेतली आहे. बौहद्धक रचनाचं्या हवहवध प्रकारातील वैहशष्ट्ये प्रस्थाहपत करण्यासाठी सबळ कारि उपललध 
आहे. एका हवहशष्ट अथाने सवव हवचाराचंा सामाहजक पहरस्स्थतीशी संबंध असतो; पि हचत्रकला, 
भौहतकशास्त्र, गहितशास्त्र वा राजकीय हसद्धातं या सगळ्याचें सामाहजक वास्तवतेशी नाते सारखेच नसते. 
 
 मानवाला सत्याच्या आकलनात अडथळे आििाऱया वगव-पहरस्स्थतीतून हनघिाऱया हवचारप्रिाली 
वा अपसमज याचं्यापासून सामाहजक वास्तवतेशी सबंंहधत असिाऱया पि हतच्यावर अवलंबून न राहिाऱया 
शास्त्रीय पद्धती वा हसद्धातं यानंा हनराळे काढिे हे योग्य ठरेल नकवा, पुन्हा हेच हनराळ्या शलदात सागंायचे 
तर, हनरहनराळ्या बौहद्धक रचनाचं्या प्रकारातील फरक दाखवनू देिे आहि सामाहजक वास्तवतेशी बौहद्धक 
रचनाचं्या या हवहवध प्रकाराचंा जो संबधं असतो तो घडून येण्याच्या पद्धतींचा काळजीपूववक अभ्यास करिे 
हेही उहचत होय. 
 



 
           

 अगदी हेच कायव माक्सववादी आहि हबगर-माक्सववादी अशा दोन्ही पंथातील ज्ञानाचे हवहवध 
समाजशास्त्रज्ञ एका बाजूने हवहशष्ट शास्त्रातील संभाव्य वैहश्वक सत्य व दुसऱया बाजूने कलाकृतींच्या मूल्याचें 
संभाव्य वैहश्वक मूल्य या दोन्हीचेही रक्षि करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 
 
 खरोखर माक्सववादी वा हबगर-माक्सववादी यानंी शास्त्रीय वा सौंदयवशास्त्रीय हनर्थमतीच्या अथाला 
त्याच्या वगीय आशयाचे स्वरूप न देिे हे महत्वाचे ठरेल. ग्रीक कलेचा चाहता असलेल्या माक्सवला 
ज्ञानाच्या समाजशास्त्राप्रमािेच हे माहीत होते की मानवाचं्या हनर्थमतीचे महत्त्व त्याचं्या वगीय आशयाने 
संपुष्टात येत नाही. इतर वगासाठी आहि इतर युगासाठी कलाकृतींना मूल्य आहि अथव असतात. 
 
 सामाहजक वास्तवतेशी हवचाराचा संबधं असतो आहि हवचाराचं्या हवहशष्ट प्रकाराचंा सामाहजक 
वगाशी संबधं असतो, या गोष्टी नकहचतही नाकबूल न करता, गुिात्मक वैहशष्ट्याचंी पुनः स्थापना करिे 
आहि शून्यवाद टाळण्याकहरता पढुील दोन अत्यावश्यक हवधानाचें समथवन करिे महत्वाचे आहे. ती हवधाने 
अशी (१) काही के्षते्र अशी आहेत की ज्याचं्यामध्ये फक्त एका वगालाच सत्य नव्हे तर सवांना प्रमाि होिाऱया 
सत्याकडे हवचारवतं पोचू शकतो. (२) काही हनर्थमती-के्षते्र अशी आहेत की ज्याचं्यामध्ये समाजाच्या बौहद्धक 
आहि सौंदयवहवषयक हनर्थमतीचे दुसऱया समाजातील मानवानंाही मूल्य आहि महत्त्व पटाव.े 
 
 माक्सवनंतर जे माक्सववादी पथं अस्स्तत्वात आले आहेत, त्याचें अगदी थोडक्यात हववरि हदले आहे. 
गेल्या शभंर वषांत माक्सववादी हवचारातं तीन मोठे व मूलभतू स्वरूपाचे पेच-प्रसंग उद्भवले आहेत. पहहला 
जो पेचप्रसंग आहे त्याला सुधारिावाद म्हितात. दुदैवाने हा शलद इहतहासामध्ये पुष्ट्कळ वळेा ज्याचें अथव 
हनरहनराळे नकवा एकमेकाशंी संबंहधत आहेत अशा दोन्ही स्वरूपातं वापरला गेला आहे. गेल्या शतकाच्या 
शवेटी आहि या शतकाच्या सुरुवातीला उद्भवलेला पहहला पेचप्रसंग जमवन लोकशाही समाजवादी पक्षामध्ये 
उद्भवला. त्यामधे कालव  क टस्की आहि एडुआडव बनवस्टायन ही दोन प्रमुख पाते्र होती. या वादामध्ये मूलभतू 
मुद्दा असा होता : हजचे आपि भहवष्ट्य वतवहवतो आहि हजच्यावर आपि भरवसा ठेवतो ती क्रातंी योजनेप्रमािे 
घडून यावी अशा रीतीने भाडंवलशाहीची अथवव्यवस्था बदलते आहे का? भाडंवलशाहीच्या अथवव्यवस्थेमध्ये 
सामाहजक वगातील संघषव वाढत नव्हता, आर्थथक कें द्रीकरि हजतक्या जलद वा संपूिवपिे घडून येईल 
असे वाटत होते तसे घडून येत नव्हते. म्हिून क्रातंीतून होिारी उलथापालथ आहि अंतर्थवरोधहीन समाज 
याचं्यासाठी ऐहतहाहसक िंिावर अवलंबून राहिे शहािपिाचे होिार नाही, असे प्रहतपादन सुधारिावादी 
असलेला बनवस्टायन करीत होता. जमवन लोकशाही समाजवादी पक्षामध्ये आहि दुसऱया आंतरराष्ट्रीय 
संघटनेमध्ये या क टस्कीबनवस्टायन वादाचा शवेट क टस्कीच्या हवजयात आहि सुधारिावाद्याचं्या 
पराभवात झाला. सनातनी प्रबंध हटकून राहहला. 
 
 माक्सववादी हवचारसरिीतील दुसरा पेचप्रसंग बोल्शसे्व्हकानंी हनमाि केला. स्वतःला माक्सववादी 
म्हिहविाऱया पक्षाने रहशयामध्ये सत्ता काबीज केली. स्वाभाहवकपिे या पक्षाने आपल्या हवजयाचे, 
कामगाराचं्या क्रातंीचा हवजय, असे विवन केले. माक्सववादी पक्षातील अल्पसंख्याकंानंी-म्हिजे दुसऱया 
आंतरराष्ट्रीय संघटनेतील सनातनी माक्सववाद्यानंी, जमवन समाजवाद्यातंील एका मोठ्या गटाने आहि 
पाहिमात्त्य समाजवाद्यातंील बहुमताने-हे मान्य केले नाही. तेव्हापासून म्हिजे साधारिपिे १९१७ ते १९२० 
पासून स्वतःला माक्सववादी म्हिहविाऱया पक्षामंध्ये एक वाद चालू आहे. त्या वादातील मध्यनबदु पुढील-
प्रमािे माडंता येईल : सोस्व्हएट सत्ता ही कामगारांची हुकूमशाही की कामगारावंर सत्ता गाजहविारी 
हुकूमशाही आहे! जवळजवळ १९१७ ते १९२० या काळातही या दुसऱया पेचप्रसंगातील दोन प्रमुख व्यक्ती 



 
           

म्हिजे लेहनन व क टस्की यानंी हे शलदप्रयोग वापरले होते. सुधारिावादींच्या पहहल्या पेचप्रसंगामध्ये 
क टस्की सनातनवाद्याचं्या बाजूने होता. बोल्शसे्व्हकाचं्या पेचप्रसंगाच्या वळेी आपि सनातनीवाद्याचं्या 
बाजूचे आहोत असा त्याला हवश्वास वाटत होता; परंतु आता एक नवीन सनातनवाद त्याचा बळी घेण्यास 
हसद्ध झाला होता. 
 
 लेहननचा प्रबंध साधा होता. थोडक्यात तो पुढीलप्रमािे माडंता येईल : स्वतःला माक्सववादी आहि 
कामगारवगवहनष्ठ म्हिहविारा बोल्शसे्व्हक पक्ष सत्तारूढ कामगारवगाचे प्रहतहनहधत्व करतो; बोल्शसे्व्हक 
पक्षाची सत्ता कामगाराचंी अहधसत्ता होती. सववसाधारिपिे हवचार करता, ज्याअथी कामगाराचंी हुकूमशाही 
कशी असेल हे कधीच माहीत नव्हते, त्यामुळे बोल्शसे्व्हक पक्षाची सत्ता म्हिजेच कामगाराचंी हुकूमशाही ही 
कल्पना शवेटी मोहक ठरली आहि कोित्याही प्रकारे ती हटकवनू ठेविे शक्य होते. हा मुद्दा एकदा मान्य 
झाल्यावर पुढचे सवव सोपे होते, कारि जर बोल्शसे्व्हक पक्षाची सत्ता म्हिजे कामगाराचंी हुकूमशाही होऊ 
शकते, तर सोस्व्हएट पद्धती ही समाजवादी कामगारवगाची राज्यपद्धती ठरते आहि त्यापासूनच 
समाजवादाची रचना येते. 
 
 उलटपक्षी, क टस्कीच्या प्रबंधाप्रमािे, कामगारवगव अल्पसंख्य असलेल्या औद्योहगक दृष्ट्या 
अहवकहसत देशात घडून येिारी क्राहंत समाजवादी कामगारवगाची क्राहंत होिे शक्य नसते. एका पक्षाची 
हुकूमशाही ही कामगारवगाची हुकूमशाही नसून अल्पसंख्य वगाची हुकूमशाही आहे. 
 
 या फाटाफुटीतून माक्सववादी हवचाराचें दोन पंथ हनघाले. काही अनपेहक्षत फेरबदल सोडल्यास, 
माक्सवने वतवहवलेल्या भहवष्ट्याला आलेले फळ म्हिजे सोस्व्हएट रहशयातील राज्यपद्धती होय असे मानिारा 
एक पंथ आहि माक्सवच्या हवचाराचें सार हवकृत केले गेले आहे कारि खऱया समाजवादाने सामुदाहयक 
मालकी आहि हनयोजन एवढेच नव्हे तर राजकीय लोकशाहीसुद्धा सूहचत होते असे मानिारा दुसरा पंथ. 
या दुसऱया पंथाप्रमािे, लोकशाहीहशवाय समाजवादी हनयोजन हा समाजवादच नव्हे. 
 
 शवेटचा हतसरा पेचप्रसगं म्हिजे आपि राहतो त्या काळातील होय आहि तो या प्रश्नािारे माडंता 
येतो : बोल्शसे्व्हकाचंा समाजवादाचा पाठ आहि स्कँहडनेस्व्हया आहि हिटन याचंा समाजवादाचा पाठ या 
दोन्हींचा समन्वय साधिारा हतसरा पाठ आहे का? 
 
 समाजवादी समाजाच्या सभंाव्य स्वरूपापैकी एक म्हिजे स्वतःला समाजवादी म्हिहविाऱया 
पक्षाशी एकरूप झालेल्या अहनयहंत्रत राज्यसते्तच्या मागवदशवनाखाली चालू असलेले मध्यवती हनयोजन हे 
आता स्पष्ट झाले आहे. माक्सववादी हसध्दातंाचंा हा सोस्व्हएट रहशयातील पाठ झाला आहे. दुसरा एक 
पाहिमात्य देशातील पाठ आहे. त्यानुसार, समाजवादाचे पूिव स्वरूप म्हिजे बहुधा स्वीडनमधील समाज 
होय आहि यामध्ये खाजगी आहि साववजहनक संस्थाचें हमश्रि असून उत्पन्नामध्ये पुष्ट्कळ प्रमािात समानता 
आढळते. अंशात्मक हनयोजन आहि उत्पादनाच्या साधनाचंी अंशतः सामुदाहयक मालकी याचंा पाहिमात्य 
लोकशाही ससं्था म्हिजे अनेक पक्ष, खुल्या हनवडिकुा, हवचार आहि हसद्धातं याचंी मुक्त चचा याचं्याशी 
संयोग झाला आहे. एका पक्षी सोस्व्हएटीकरि झालेला समाजवाद आहि दुसऱया पक्षी मध्यमवगीकृत 
समाजवाद, अशी दोन टोके आधुहनक जगात आहेत. 

 
 माक्सवची खरी वशंपरंपरा सोस्व्हएट समाजाने हटकहवली आहे, याबद्दल ज्यानंा शकंा नाही तेच 



 
           

माक्सववादी आहेत. सोस्व्हएट पाठापेक्षा त्याचंा पाठ माक्सववादी हवचाराशंी कमी हनष्ठावान आहे अशी शकंा 
पाहिमात्य समाजवाद्यानंा येत नाही. परंतु आमच्या हपढीच्या हकत्येक माक्सववादी बहुद्धजीवींना या 
दोन्हींपैकी एकही पाठ पूिवपिे समाधानकारक वाटत नाही. त्यानंा हतसरा पाठ आवडेल. त्यामध्ये समाज, 
एका अथाने, सोस्व्हएट समाजासारखा समाजवादी आहि हनयोजनबद्ध असेल आहि त्याबरोबरच तो 
पाहिमात्य समाजासारखा उदारमतवादीही असेल. हा हतसरा पाठ तत्त्वज्ञान्याचं्या मनाबाहेर प्रत्यक्ष 
अस्स्तत्वात येऊ शकेल की नाही ही शकंा आहे, कारि सरतेशवेटी हे खरे आहे की, आपल्याला 
तत्त्वज्ञानामध्ये सापडते त्यापेक्षा जास्त वैहचत्र्य पृर्थ्वीच्या पाठीवर आढळते. कदाहचत असा हा हतसरा पाठ 
हनघूही शकेल; परंतु या घटकेला ती एक अमूतव शक्यता आहे. 
 
 एक शवेटला हवचार : माक्सवने आजच्या आपल्या प्रश्नावर काय उपाय सुचहवला असता याबद्दल 
कल्पनारंजन करिे व्यथव ठरेल. ज्या युगात हवचारवतं जगतो, त्या जगाशी तो बाधंलेला असतो हा हवश्वास 
बाळगण्यासाठी एखाद्याला माक्सववादी होण्याची गरज नाही. प्रतीकाचं्या भाषेत बोलायचे झाले तर आज 
माक्सव सोस्व्हएट समाजवादी नकवा स्वीडनसारखा समाजवादी झाला असता हे हसद्ध करण्याचा प्रयत्न 
लोक जेव्हा करतात, तेव्हा ते प्रत्यक्ष पुराव्याने हसद्ध न करता येिारे अथवशून्य हवधान करीत असतात. आज 
माक्सवने कोिता पक्ष स्वीकारला असता हे जािून घेण्यासाठी कोिताही मागव उपललध नाही, कारि 
इहतहासाच्या वाटचालीने जे वळि घेतले आहे त्याची त्याने कल्पना केली नव्हती. एकदा तुम्हाला असे 
म्हििे भाग पडले की माक्सवने टीका केलेल्या काही घटनाचंा दोषारोप भाडंवलशाहीवर न करता 
औद्योहगक समाजावर करता येतो, दुसऱया घटनाचंा त्याने ठरहवलेल्या हवकासाच्या टप्प्यावर करता येतो 
आहि इतर घटनाचंा दोषारोप मालकीच्या पद्धतीवर पूिवपिे करता येतो, तर माक्सव अथातच ज्या पद्धतीने 
हवचार करू शकला असता, (कारि तो एक थोर मनुष्ट्य होता) तशाच हवचारसरिीने तुम्ही हवचार करू 
लागाल; परंतु त्याच्या जीवन-पद्धतीला ती हवचारसरिी परकी होती. बहुधा बंडखोर मनाच्या माक्सवला 
यातील एकाही पाठाबद्दल, स्वतःला माक्सववादी म्हिहवताना, समाजाच्या हवहवध प्रकारापंकैी एकाहहबद्दल 
उत्साह वाटला नसता. त्याला कोिते स्वरूप जास्त आवडले असते? या प्रश्नाचे उत्तर अंहतमतः अथवहीन 
वाटते. 
 
  



 
           

समाजशास्त्रज्ञ आवि १८४८ ची राज्यक्ाांती 
 

-१- 

 
१८४८ च्या राज्यक्रातंीकडे समाजशास्त्रज्ञाचंा बघण्याचा रोख पुष्ट्कळशा दृहष्टकोिातूंन मनोरंजक 

वाटतो. 
 
 सववप्रथम, १८४८ ची राज्यक्रातंी, दुसऱया प्रजातंत्राचे अल्पकालीन अस्स्तत्व आहि हतसऱया 
नेपोहलयनची रक्तहीन क्रातंी या एकापाठोपाठ घडलेल्या घटनाचें, प्रजातंत्रासाठी घटनात्मक राजसत्ताक 
पद्धतीचा नाश आहि एका साम्राज्यवादी, एकाहधकारशाहीसाठी प्रजातंत्राचा नाश असे स्वरूप होते व या 
सवव घटनाचं्या पाश्ववभमूीमध्ये, एका समाजवादी वा समाजवादी समान असिाऱया क्रातंीचा धोका वा धमकी 
होती. या १८४८ ते १८५१ च्या कालखंडाने ज्याच्यामध्ये समाजवादी प्रभावाचा पगडा होता त्या कामचलाऊ 
सरकारचा तात्पुरता प्रभाव पाहहला; नंतर घटना-सहमती आहि पॅहरसचे नागहरक याचं्यातील लढा पाहहला 
आहि त्यानंतर (प्रजासत्ताकाचा पुरस्कार करिाऱया राजसत्तावादी पक्षाचे बहुमत असलेल्या) कायदे-
मंडळाचा ज्याला एकाहधकारी साम्राज्याची पुनःस्थापना करायची होती त्या साववहत्रक मतदानाने 
हनवडलेल्या राष्ट्राध्यक्षाशी झालेला लढा पाहहला. 
 
 दुसऱया शलदात सागंायाचे तर १८४८ ते १८५१ या कालावधीमध्ये फ्रान्सला अशा एका राजकीय 
संघषाचा अनुभव आला की जो एकोहिसाव्या शतकाच्या इहतहासातील दुसऱया कोित्याही घटनेपेक्षा 
हवसाव्या शतकातील राजकीय संघषांशी जास्त साम्य दशवहवतो. वस्तुतः या कालखंडात, हवसाव्या शतकात 
ज्यानंा फॅहसस्ट, काहीसे उदारमतवादी लोकशाहीचे परुस्कते आहि समाजवादी म्हिून ओळखले जाते 
त्याचं्यातील हत्र-पक्षीय संघषव आपल्याला पहायला हमळतो आहि १९२० ते १९३३ या कालखंडात तो वमेर, 
जमवनीमध्ये पुन्हा बघायला हमळतो आहि तो सद्यःकालीन फ्रान्समधे काही प्रमािात अद्याहपही पहायला हमळू 
शकतो. 
 
 १८४८ सालचे फ्रें च समाजवादी सपूंिवपिे आजच्या कम्युहनस्टासंारखे नव्हते, १८५० सालचे 
बोनापाटवचे पक्षपाती हे मुसोहलनीचे फॅहसस्ट वा हहटलरचे नाझी लोक नव्हेत. परंतु, तरीसुद्धा, हे खरे आहे 
की एकोहिसाव्या शतकातील फ्रान्सच्या राजकीय इहतहासाच्या या कालखंडाने हवसाव्या शतकाचे वैहशष्ट्य 
असिारे राजकीय हवरोध आहि त्याचं्या सत्तास्पधा याचें हचत्र अगोदरच आपल्या पुढे माडंले होते. 
 
 याहशवाय, या स्वाभाहवकपिे मनोरंजक असलेल्या कालखंडाची तीन समाजशास्त्रज्ञानंी चचा केली 
आहे, त्याचे हवश्लेषि केले आहे आहि त्याच्यावर टीका केलेली आहे. ते तीन समाजशास्त्रज्ञ म्हिजे कोंत, 
माक्सव आहि त क् व्हील हे होत. या कालखंडातील घटनाबंाबत त्यानंी केलेले मतप्रदशवन त्याच्या हसद्धातंाचें 
वैहशष्ट्य दाखहवते. 
 
 ऑग्युस्त कोंतचे प्रहतपादन सगळ्यातं सोपे आहे. ज्या संस्थाचंा तो हचहकत्सक, अध्यात्मशास्त्रीय 
आहि म्हिून बेबंदशाही प्रवृत्तीशी आहि गे्रट हिटनच्या राजकीय उत्क्रातंीच्या हवहचत्रपिाच्या आंधळेपिाने 
केलेल्या पूजेशी संबधं आहे असे मानीत होता त्या प्राहतहनहधक आहि उदारमतवादी संस्थाचं्या नाशाने 



 
           

त्याला अगदी खरोखर अत्यानंद झाला होता. त्याच्या तारुण्यातील स्फुटपत्रामध्ये, कोंतने फ्रान्स आहि 
इंग्लंड याचं्या राजकीय उत्क्रातंीची तुलना केली होती. त्याने हलहहले की इंग्लंडमध्ये, अहभजनशाहीने 
क मन्स सभागृह, भाडंवलदार आहि सामान्य जनतेशीसुद्धा सख्य केले आहि याप्रमािे, राजसत्ताक 
पद्धतीचे प्रभाव अहधकार हळूहळू कमी केले आहि फ्रान्सच्या राजकीय उत्क्रातंीचा क्रम उलटा होता; 
राजसते्तने स्वतंत्र परगिे आहि भाडंवलदार, याचं्याशी सख्य केले होते आहि याप्रमािे अहभजनशाहीचा 
प्रभाव आहि अहधकार कमी केले होते. आता, कोंतच्या दृष्टीने, इंग्लंडमधील लोकसभा सत्तात्मक पद्धती ही 
अहभजनशाहीच्या प्रभावाचे फक्त एक स्वरूप होतो. हजच्या साहाय्याने अहभजनशाही इंग्लडमध्ये राज्य 
करीत होती ती ससं्था म्हिजे हिटनची लोकसभा ही होती. 
 
 याप्रमािे, कोंतच्या मते, लोक-प्रहतहनधी सत्तात्मक पद्धती ही सववत्राचंी गरज भागहविारी राजकीय 
संस्था नसून ती इगं्लंडच्या इहतहासातील फक्त एक अपघात होती. म्हिनू इगं्लंडच्या नक्कलवजा 
प्राहतहनहधक संस्थानंा फ्रान्समध्ये रुजहवण्याचा प्रयत्न करिे ही एक मूलभतू ऐहतहाहसक चूक ठरेल कारि 
लोक-प्रहतहनधींच्या सते्तच्या पद्धतीच्या आगमनासाठी आवश्यक असलेली पहरस्स्थती तेथे नव्हती. कोंतच्या 
दृष्टीने, लोक-प्रहतहनधी सभा व राजसत्ताक पद्धती याचंी जोड घालण्याचा प्रयत्न करिे ही एक मूलगामी 
चूक होती कारि जुन्या राजवटीला हजच्यामध्ये जास्तीत जास्त वाव हमळाला होता त्या राजसत्ताक 
पद्धतीची फ्रें च राज्यक्रातंी ही शत्रू असलीच पाहहजे. राजसत्ताक पद्धती व लोक-प्रहतहनधी सभा याचंी 
घटना-सहमतीला आदशव वाटिारी जोड कोंतला अशक्य वाटत होती कारि साधारिपिे राजकीय ससं्थाचें 
स्वरूप आहि हवशषेतः फ्रान्सचा इहतहास याचं्या संबधंीच्या एका ताहत्त्वक चुकीवर ती जोड आधाहरत होती. 

 
 फ्रान्सच्या इहतहासाच्या हनयमाशी सुसंगत असलेल्या कें द्रीकरिाला कोंत अनुकूल होता. कायदे 
आहि हुकूमनामे याचं्यातील फरक म्हिजे कायद्याच्या प्रातंातील अध्यात्मवाद्याचंी एक हनरथवक क्लुप्ती असे 
मानण्यापयंत आहि इहतहासाच्या या स्पष्टीकरिामुळे, हजला तो ऐहहक हुकूमशाही म्हिनू संबोधतो 
हतच्यासाठी फ्रें च प्रहतहनधी-सभेचे हवसजवन झाले याचाही आनंद होण्यापयंत त्याची मजल गेली होती. 
प्रहतहनधी-सभेतील वाहचवीराचंा नकवा ज्यानंा कालव  माक्सवने ‘त्या सभेतील वडेसर हवदू्रपता’ म्हटले असते 
त्याचंा हतसऱया नेपोहलयनने एकदाचा कायमचा हनकाल लावला याचा कोंतला संतोष वाटला. 
 
 या हवषयावरील कोंतच्या राजनैहतक व ऐहतहाहसक हवचारसरिीचा सवांत उत्तम नमुना 
प्रत्यक्षप्रमािवादी तत्त्वज्ञानाचा अभ्यासक्रम या गं्रथाच्या सहाव्या खंडात आहे. 
 
 “आपल्या इहतहासाच्या हसद्धातंाप्रमािे, राजपदाच्या भोवती जुन्या राजवटीतील, हवहवध 
घटकाचं्या अगोदर घडून आलेल्या कें द्रीकरिामुळे, जुन्या संघटनेला कायमची हतलाजंली देण्याचा फ्रें च 
राज्यक्रातंीचा प्राथहमक प्रयत्न म्हिजे लोकाचें सामर्थ्यव आहि दुसऱया आधुहनक कालखंडाच्या अंतापासून 
राजाच्या सते्तचा अहनबंध प्रभाव हेच ज्या राज्यपद्धतीचे एक वैहशष्ट्य झाले होते त्या राज्यपद्धतीतील 
राजाची सत्ता याचंा प्रत्यक्ष संघषव असलाच पाहहजे हे उघड आहे. परंतु, जरी, ज्याची घटका भरत आली 
होती त्या राजपदाचे प्रत्यक्ष उच्चाटन घडवनू आििे यापेक्षा या प्रारंभीच्या कालखंडामध्ये दुसरे कोिते हह 
उहद्दष्ट असिे खरोखर शक्य नव्हते आहि सवांत धैयववान योजकानंाही सुरुवातीला या उहद्दष्टाची कल्पना 
करण्याची नहमत झाली नसती. याच्या उलट घटनेतील तत्त्वहवचार त्यावळेी तरी राजसते्तच्या तत्त्वाची 
लोकसते्तच्या उदयाशी आहि कॅथ हलक पंथानुवती घटनेची मनाच्या मुक्तीशी गाठ घालण्याचे स्वप्न पाहत 
होता. चुकीचा मागव अनुसरण्याचा पहहला व प्रत्यक्ष पुरावा अशा स्वरूपात जर या असबंद्ध कल्पनारंजनाकडे 



 
           

पाहिे आवश्यक ठरले नसते, तर ते कल्पनारंजन, तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने, नकहचतही लक्ष देण्यालायक ठरले 
नसते. इंग्लंडचे वैहशष्ट्य असिाऱया संक्रमिकालीन घटनेच्या दुबळ्या, साववहत्रक अनुकरिाच्या पातळीवर 
ते या आधुहनकीकरिाच्या मूलभतू पुनरुज्जीवनाला आिून बसवनू त्याचे खरे स्वरूप बेमालूमपिे झाकून 
ठेवण्यामध्ये या चुकीच्या मागाचा अत्यतं शोचनीय प्रभाव अद्याहपही जािवतो.” 
 
 ज्याला ऑग्युस्त कोंत “सववसाधारि चुकीचा मागव” म्हिाला होता, तो हवसाव्या शतकाच्या 
मध्यावर अजूनहह प्रचहलत आहे कारि “इंग्लंडचे वैहशष्ट्य असिारी संक्रमिकालीन घटना” म्हिजेच 
प्राहतहनहधक ससं्था, हनस्संशयपिे कमी-अहधक यशस्वी प्रमािात, संपूिव जगभर पसरत आहे. जर कोंत 
आजही जीवतं असता, तर हा चुकीचा मागव आिखीन जास्त चकुत चालला आहे असे त्याला आढळले 
असते. 
 
 हा उतारा पुढे चालू ठेवायचा झाला तर, 
 
 “घटना-सहमतीच्या प्रमुख नेत्याचें राजकीय मनोराज्य खरोखर असे होते आहि फ्रें च लोकाचं्या 
समाजहप्रयतेचे वैहशष्ट्य असलेल्या सवव प्रवृत्तीशी ते मनोराज्य मलूतः हवसंगत असल्यामुळे त्याकाळी शक्य 
होईल तेवढ्या प्रमािात त्याला प्रत्यक्ष वास्तवात उतरहवण्याचा प्रयत्न त्यानंी केला”. 
 
 तर मग, या धोकादायक भ्रमाच्या जलद हवकासाला आपला ऐहतहाहसक हसद्धातं प्रत्यक्षपिे 
लावण्याचे हे स्वाभाहवक स्थान आहे. जरी खास हवश्लषेिाची गरज न भासण्याइतका हा भ्रम मूळातूनच 
अस्पष्ट असला, तरी त्याच्या पहरिामाचंा गंभीरपिा वाचकाला दाखवनू देण्यास भाग पाडतो आहि 
याहशवाय, मागील दोन प्रकरिामंध्ये आढळिाऱया स्पष्टीकरिातून वाचकाला स्वतःला, कोितीही अडचि 
न भासता, त्या आधाराचा शोध घेता येईल. पुढील वाक्य लक्षात घेता येईल. 
 
 “कोित्या प्रयोगशीलतेच्या मोहाने अशा चुकीच्या वाटेचे स्वरूप ठरहवले असले पाहहजे याची 
कल्पना करण्याचे कायव कोठल्याही समपवक राजकीय तत्त्वज्ञानाचा अभाव सोपे करतो आहि ती वाट 
खात्रीने अगदी अपहरहायव झाली असली पाहहजे कारि ती त्या थोर मोंतेस्क्यूच्या बदु्धीला पूिवपिे भलुव ू
शकली होती.” 

 
 याच्या थोडे पुढे जाऊन, इंग्लंड व व्हेहनस याचं्या राज्यपद्धतीमध्ये साम्य आहे असे कोंतने हसद्ध 
केले. त्याच्या दृष्टीने, इंग्लंडमधील लोकसभा सत्तात्मक घटना मूलतः व्हेहनसच्या घटनेपेक्षा हनराळी नव्हती 
आहि व्हेहनसच्या या घटनेचे स्वरूप चौदाव्या शतकाच्या शवेटी पूिवतया ठरून गेले होते. 
 
 “खरोखर असे म्हिता येईल की चौदाव्या शतकाच्या शवेटी आपले हवहशष्ट स्वरूप पूिवपिे 
पावलेली व्हेहनसची राज्यपद्धती ही त्यानंतर तीन शतकानंी इंग्लंडची शासन-व्यवस्था जे एक हनहित 
स्वरूप धारि करिार होती, त्याचा साकल्याने हवचार केला तर, त्या शासन-व्यवस्थेशी सवव बाबतीत व 
हनहितपिे जास्तीत जास्त साम्य दशवहविारी राज्यपद्धती ठरते. या अपहरहायव साम्याचा उगम दोन्ही 
समाजातील एका समातंर मूलभतू प्रवृत्तीतून म्हिजे अहभजनशाही घटकाची ऐहहक हुकूमशाहीकडे 
होिाऱया त्या समाजाच्या प्रगतीतून स्पष्टपिे होतो. हेसुद्धा हनर्थववाद आहे की काळाच्या ओघातील 
फरकामुळे, व्हेहनसच्या राज्यपद्धतीचा प्रकार हा इंग्लंडच्या राज्यप्रकाराच्या मानाने पुष्ट्कळ जास्त 



 
           

पूिवत्वाला पोहोचला होता, कारि त्याच्यामध्ये कें द्रातील सत्ता आहि लोकाचंा पानठबा या दोन्ही बाबतीत 
शासनकत्या अहभजनशाहीला खास वचवस्वाचे पुष्ट्कळ जास्त आश्वासन प्राप्त झालेले होते. 
 
 या दोन सारख्याच प्रमािात संक्रमिकालीन असलेल्या राज्यपद्धतींपकैी दुसरी पद्धती ही राजकीय 
हवघटनाच्या उत्तरकालखंडात उदयाला आली असल्याने पहहली इतक्याच कालावधीपयंत हटकल्याचा 
खोटा दावा करू शकत नव्हती. त्या दोन्हींच्या हनयतीच्या तुलनेतील मूलभतू फरक हा व्हेहनसचे स्वातंत्र्य 
त्याच्या हवहशष्ट राज्यपद्धतीच्या अपहरहायव अवनतीमुळे नाहीसे होिारच होते तर इंग्लंडचे राष्ट्रीयत्व त्याच्या 
हंगामी घटनेच्या अपहरहायव व आकस्स्मक अंतामध्येही सुखेनैव शाबूत राहहले पाहहजे या सत्यातून हदसून 
पडतो. प्रत्यक्ष अनुकरिाची एखादी कल्पना वगळता, इंग्लंडच्या राज्यपद्धतीच्या माझ्या ऐहतहाहसक 
आकलनाचे विवन करताना जे साम्य सोयीस्कर वाटले त्याचे मूल्य काहीही असो, हे हनर्थववाद आहे की 
घटना घडून गेल्यानंतर, हवहवध शक्तींच्या काल्पहनक वजनासंबधंी रचलेल्या पोकळ अध्यात्मशास्त्रीय 
हसद्धातंाचा हवरोध असतानाही (सत्ता-समतोलाच्या मोंतेस्क्यूच्या कल्पनेला त्याज्य ठरहवण्याचा हा प्रयत्न 
आहे), अहभजनशाही घटकाला आपोआप हमळालेल्या वचवस्वाने राज्ययंत्रिेचे सववत्र लागू पडिारे एकतत्व 
इंग्लंडमध्ये आहि तसेच व्हेहनसमध्ये हमळवनू हदले असले पाहहजे आहि त्या यंत्रिेची खरी गती या हवलक्षि 
समतोलाशी खात्रीने हवसंगत असावी. 
 
 समान स्वरूपाच्या राज्यपद्धतींच्या या मूलभतू अटीमध्ये इतर दोन अटींची भर घातलीच पाहहजे. 
त्या अटी फार महत्त्वाच्या आहे. आहि इगं्लंडच्या बाबतीत जास्त वैहशष्ट्यपूिवसुद्धा आहेत. ज्या जुन्या 
राजवटीच्या हवहशष्ट अस्स्तत्वाची कालमयादा वाढहविे ही ज्या अपवादात्मक पद्धतीची हनयती होती, त्या 
जुन्या राजवटीच्या मूलगामी हवघटनाची एक साववहत्रक व हक्रयाशील प्रवृत्ती अस्स्तत्वात असतानाही त्या 
अपवादात्मक पद्धतीला हटकवनू धरण्यात या दोन अटींनी मोठे साहाय्य केले होते. पहहलीमधे अँस्ग्लकन 
प्र टेस्टंट पंथ या संस्थेचा समावशे होतो आहि व्हेहनसचे वैहशष्ट्य असलेल्या कॅथ हलक पंथाची जात 
हजतक्या चागंल्या तऱहेने करू शकली असती त्यापेक्षा जास्त चागंल्या तऱहेने अध्यास्त्मक सते्तला कायम 
गौि स्थान हमळेल अशी खात्रीलायक व्यवस्था त्या प्र टेस्टंट पंथाने केली होती. दुसऱया पूरक अटीबाबत 
सागंायचे तर, हतचा इंग्लंडचे खास वैहशष्ट्य असलेल्या राजनैहतक एकाकीपिाच्या प्रवृत्तीशी संबंध येत 
होता.” 
 
 याप्रमािे, व्हेहनसच्या घटने सारखाच इंग्लंडच्याही घटनेला अहभजनशाहीच्या सते्तचा आधार 
होता. जर अहभजनशाहीजवळ अशी सत्ता नसती, तर सते्तच्या समतोलाच्या आधारावर उभारलेल्या 
घटनेचा शवेट शासन पंगु करण्यात झाला असता आहि समाज कोलमडून पडण्याचा धोका उद्भवला 
असता. याहशवाय, दोन अपवादाने आढळिाऱया अटींचा फायदा इगं्लंडला हमळाला होता. एक अट म्हिजे 
अँस्ग्लकन चचव होते. त्याचा अथव ऐहहक सते्तपुढे अध्यास्त्मक सत्ता गौि ठरिे असा होता आहि दुसरी अट 
म्हिजे इगं्लंडची समुद्रवलयाहंकत एकाकी अवस्था होती. हतने त्या देशाच्या सामाहजक वगामध्ये एक 
प्रकारच्या ऐक्यभावाला वाव हदला आहि त्याच न्यायाने, ती अहभजनशाहीच्या राजवटीला अनुकूल होती. 
 
 या सववसाधारि हसद्धातंाचा पहरिाम म्हिनू इंग्लंडमधील संस्थाचं्या अथवशून्य अनुकरिाचा आहि 
लोकसभेच्या तत्त्वाच्या वाचाळ समथवकाचंी जी राजवट असावी असे वाटायाचे हतचा, शवेट एक ऐहहक 
के्षत्रातील हुकूमशहा करतो आहे हे बघून कोंत दुःखी झाला नव्हता आहि त्याच्या प्रत्यक्षप्रमािवादी 
राजनीतीच्या पद्धती या गं्रथामध्ये त्याने आपले हे समाधान व्यक्त केले. त्याच्या या गं्रथाच्या दुसऱया खंडाच्या 



 
           

प्रस्तावनेमध्ये, ज्या रहशयाच्या झारचे तेव्हाही एक प्रयोगशील ऐहहक हुकूमशहा म्हिून त्याने विवन केले 
त्याला एक पत्र हलहहण्यापयंत त्याची मजल गेली आहि त्या पत्रातं त्याने अशी अशा व्यक्त केली की 
प्रत्यक्षप्रमािवादी तत्त्वज्ञानाच्या प्रिेत्याला या ऐहहक के्षत्रातील हुकूमशहाला सूचना देता येतील आहि 
याप्रमािे, यूरोपातील समाजाच्या मूलभतू पुनरवचनेला हनिायक स्वरूपाचे साहाय्य करता येईल. 
 
 प्रत्यक्षाथववादी पंथामध्ये या झार-समपविामुळे पुष्ट्कळशा हनरहनराळ्या चळवळींना चालना हमळाली; 
ऐहहक के्षत्रातील हुकूमशहाने धरलेल्या तात्पुरत्या चकुीच्या मागामुळे, हतसऱया खंडात, कोंतचा सूर काहीसा 
बदललेला होता. हक्रहमयन युद्धाचा उल्लखे केला तर असे हदसते की महायुद्धाचें युग ऐहतहाहसकदृष्ट्या 
संपुष्टात आले आहे असे कोंतने स्पष्टपिे म्हटले होते आहि हक्रहमयाच्या युद्धाची जबाबदारी त्याने झारवर 
टाकली असावी असे वाटते. रहशयाच्या ऐहहक हुकूमशहाच्या या तात्पुरत्या चुकीच्या मागाचा शवेट घडवनू 
आिल्याबद्दल त्याने फ्रान्सच्या ऐहहक हुकूमशहाचे अहभनंदन केले. 
 
 जर ऑग्युस्त कोंतच्या भाषेत बोलायचे म्हटले तर, (प्रहतहनधी-सभा) सारखा संस्थाकंडे 
बघण्याच्या या मनोवृत्तीचा प्रत्यक्षाथववादाच्या थोर प्रिेत्याच्या वैयहक्तक स्थभाव-वैहशष्ट्याशी अनन्य सबंधं 
नव्हता. (पालवमेंट) प्रहतहनधी-सभा समान संस्थाचंी “अध्यात्मवादी (तत्त्वनचतनाला वाहहलेल्या) वा 
हिटनची नक्कल” अशा स्वरूपातं हनभवत्सना करण्याची ही सवय अजूनहह हटकून आहे. मूळातून 
प्रत्यक्षाथववादी पद्धतीतून पे्ररिा हमळालेले “नवी राजवट” नावाच्या एका प्रकाशनाने पक्षाचंी आहि 
लोकसभेची “कपोलकस्ल्पत कथा” आहि खरा फ्रान्स याचं्यातील हवराध दाखहवलेला असतो. वस्तुतः या 
समालोचनेचे लेखक फार हुशार असतात. आपि ज्याचं्याशी पहरहचत आहोत ते पक्ष आहि लोकसभा 
याचं्यापेक्षा दुसऱया एका प्रहतहनहधत्वाच्या पद्धतीच्या शोधात ते आहेत. कोंतला प्रहतहनहधत्वाची पद्धती 
संपूिवपिे नाहीशी करावयाची नव्हती, पि अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्यासाठी तीन वषांनी एकदा 
हवहधमंडळाची बैठक भरहविे त्याला पुरेसे वाटत होते. 
 
 तर मग, ऑग्युस्त कोंतचे वैहशष्ट्य दाखहविारी मलूभतू मनोवृहत्त येथे आढळते आहि हतचा 
समाजशास्त्राच्या प्रारंभीच्या पे्ररिेशी संबधं होता असे हदसते. जशी कोंतने त्याची कल्पना केली होती आहि 
जसे दुखैमने त्याला व्यवहारात उतरहवले होते त्या समाजशास्त्राने राजकीय नव्हे तर सामाहजकतेला आपले 
वैचाहरक कें द्र मानले. परंतु, सामाहजक पैलूपुढे राजकीय पलूैला हदलेले गौि-स्थान हे “मूलभतू 
सामाहजक वास्तवते” साठी पालवमेंटच्या केलेल्या अवमूल्यनातूंन व्यक्त होते. “समाजशास्त्र” या शलदाच्या 
प्रिेत्याला जी उदासीनता पालवमेंटसारख्या ससं्थाबद्दल वाटत होती तशीच शतु्रत्व वा हतरस्कार याचं्या 
छटेची भर पडलेली उदासीनता दुखैमलाहह वाटत होती. सामाहजक बाबीत, व्यवसायातील नैहतकतेच्या 
प्रश्नामंध्ये आहि व्यावसाहयक संघटनाचं्या पुनरवचनेमध्ये त्याला इतर सवव प्रश्नापेक्षा जास्त स्वारस्य वाटत 
होते; जे पालवमेंटमध्ये चालले होत ते जरी हतरस्करिीय नाही तरी गौि स्वरूपाचे त्याला वाटत होते. 
 
 वातावरिातं बदल होण्यासाठी लेखक बदलला पाहहजे म्हिून त क् हवलचा हवचार करता येईल. 
 
 त क् व्हीलच्या सववसाधारि मनोवृत्तीतून आपल्याला हे कळते की ज्याचे ऑग्युस्त कोंतने चुकीचा 
मागव म्हिनू विवन केले, नेमके त्यालाच तो क्रातंीचा मोठा प्रकल्प मानीत होता. वस्तुतः घटनासहमतीच्या 
अपयशाबद्दल म्हिजेच ज्यानंा प्राहतहनहधक ससं्था आहि राजसत्ताक पद्धहत यानंा एकत्र आिायचे होते त्या 
भाडंवलदारी सुधारकाचं्या अपयशाबद्दल त क् व्हीलला खेद वाटला. आपल्याला याहशवाय हेहह माहहत आहे 



 
           

की ज्या प्रशासनातील हवकें द्रीकरिाकडे समाजशास्त्रज्ञाच्या साववभौम हतरस्काराने कोंत बघत होता त्याला 
अगदी मूलभतू स्वरूपाचे जरी नाही तरी ते महत्वाचे असल्याचे त क् व्हील मानीत होता. आपल्याला हेहह 
ठाऊक आहे की ज्यानंा गंभीरपिे परीक्षि करण्याच्या योग्यतेचे नसल्याचे ठरवनू कोंतने काही ओळीतच 
उडवूनं लाहवले त्या घटनावाद्याचं्या अध्यात्मवादी योजनाशंी त क् व्हीलचा प्रत्यक्ष सबंधं येत होता. 
 
 १८४८ च्या राज्यक्रातंीच्या जास्त हवधहक्षत बाबीकडे वळले असता सववप्रथम आपल्याला हे हवसरता 
येिार नाही की त क् व्हीलचा सामाहजक दजा कोंम्तपेक्षा एकदमच हनराळा होता. कोंत एकोल 
प हलतेस्क्नक् मध्ये पयववके्षक होता; या कामासाठी हमळिाऱया अल्प वतेनावर त्याला दीघवकाळपयंत जगाव े
लागले; त्याने ही नोकरी गमावली ; नंतर त्याच्या प्रत्यक्षाथववादी अनुयायाच्या अनुदानावंर तो जगला. एक 
एकाडंा हवचारवतं असूनही, त्याने ज्याचा तो भहवष्ट्यवते्ता आहि आद्य धमवगुरू होता त्या मानवतेच्या धमाचे 
प्रवतवन केले. ही एक हवलक्षि पहरस्स्थहत होती आहि हतने त्याच्या हवचाराचं्या अहभव्यक्तीला घटनाच्या 
जहटलतेला प्रत्यक्षात न शोभिारे एक आंत्यहतक स्वरूप अपहरहायवपिे हदले. 
 
 १८४८ च्या त्याच कालखंडामध्ये फ्रान्सच्या सरदारवगातील जुन्या कुटंुबाचा वशंज असलेला 
ॲलेक्सी द त क् व्हील हा लुई हफहलप्पेच्या राजवटीतील हवहधमंडळाचा ला माँश े या हठकािाहून 
हनवडलेला सभासद होता. जेव्हा १८४८ ची राज्यक्राहंत सुरू झाली तेव्हा तो पॅहरसमध्ये होता. ऑग्युस्त 
कोंतसारखे न वागता, तो आपल्या हनवासस्थानातूंन बाहेर पडला. तो रस्त्यावर चालला; त्याच्याभोवती जे 
काही घडत होते या दृश्यामुळे त्याच्या मनात काही भावना जागृत झाल्या. नंतर, जेव्हा घटना-सहमतीच्या 
हनवडिुकाचंी वळे जवळ येऊन ठेपली, तेव्हा तो त्याच्या मतदारसंघात (ला माँशलेा) परत आला आहि 
प्रचंड बहुमताने हनवडून आला. या प्रमािे, तो घटना-सहमतीचा सभासद झाला. आहि त्याने एक महत्वाची 
भहूमका बजावली कारि ज्या सहमतीने दुसऱया प्रजातंत्राची घटना तयार केली हतच्यामध्ये तो होता. 
 
 शवेटी, १८४९ च्या मे महहन्यामध्ये जेव्हा लुई बोनापाटव (जो पढेु हतसरा नेपोहलयन होिार होता) 
प्रजातंत्राचा अध्यक्ष होता, तेव्हा ऑहदलाँ बॅर च्या पुनघवहटत मंहत्रमंडळामध्ये परराष्ट्रव्यवहार खात्याचा मंत्री 
या नात्याने त्याचा समावशे करण्यात आला. १८४९ च्या नोव्हेंबर महहन्याच्या सुरुवातीपयंत, पाच महहने तो 
परराष्ट्र-व्यवहार मतं्री होता आहि त्यानंतर प्रजातंत्राच्या अध्यक्षाने, लुई बोनापाटवने, ते महंत्र-मंडळ 
बरखास्त केले. त्यापूवी या मंहत्रमंडळाने आपला कल पूिवपिे लोकसभेच्या बाजूने असल्याचे दाखवनू हदले 
होते. त्या महंत्रमंडळात लुई हफहलप्पेला प्रहतकूल असिाऱया राजवशंातील हवरोधकाचें म्हिजे वैराग्यामुळे 
प्रजातंत्रवादी झालेल्या उदारमतवादी राजसत्तावादी पक्षाचे वचवस्व होते कारि राजसते्तची पुनवस्थापना 
त्याकाळी अशक्य होती. 
 
 म्हिून या कालखंडातं त क् व्हील हा मुळातून राजसते्तचा पक्षपाती असूनहह त्या काळी 
पुरािमतवादी प्रजातंत्राच्या बाजूचा झाला होता कारि कायदेशीरपिे राजपदावर हक्क सागंिारा राजवशं 
वा ऑर्थलएन्स येथील राजवशंाची शाखा या दोन्हीपैकी एकालाही राजपद पनु्हा हमळवनू देण्याची शक्यता 
नव्हती; परंतु, त्याच वळेी हजचा पुढील संभाव्य धोका त्याच्या लक्षात आला होता त्या राजसते्तला-हजला तो 
अक्करमाशाचे राज्य असे नाव देत असे हतला-तो प्रहतकूल होता. ही अक्कलरमाशाचंी राज्यसत्ता म्हिजे लुई 
बोनापाटवचे साम्राज्य होते. ज्या हदवशी, फ्रें च लोकाचं्या एका प्रचंड बहुसंख्येने, प्रजातंत्र पक्षाचा सेनापती 
आहि भाडंवलशाही रक्षिकत्या कॅव्हेनॅकला मते न देता, ज्या लुई बोनापटवला त्याचे नाव, त्याच्या काकाची 
प्रहतष्ठा आहि काही हास्यास्पद साहसी कृत्ये याचं्यापेक्षा जास्त काहीही अनुकूल नव्हते त्याला,. . . . 



 
           

पानठबा हदला तेव्हापासूनच हतच्या आगमनाचे चािाक्ष हनरीक्षकानंी अनुमान केले होते. तर मग ही 
त क् व्हीलच्या पुढे ठाकलेली पहरस्स्थहत होती. त्याची प्रहतहक्रया काय होती? 
 
 २४ फेिुवारीला म्हिजे राज्यक्रातंीच्या हदवशी त क् व्हीलची प्रहतहक्रया जवळजवळ नैराश्याची, 
हताशपिाची होती. आपल्याला हतचे कारि माहीत आहे. त क् व्हील हा उदारमतवादी सनातनी, पि 
तात्पुरता वैराग्यामुळे लोकशाही आधुहनकता स्स्वकारायला तयार होता आहि बौहद्धक, खाजगी आहि 
राजकीय स्वातंत्र्यात त्याला इतर कशाहहपेक्षा जास्त स्वारस्य होते. त्याच्या दृष्टीने, ही स्वातंत्र्ये 
प्राहतहनहधक संस्थामध्ये साकार झाली होती आहि स्वातंत्र्याच्या जतनासाठी क्रातंी प्रहतकूल असतात असे 
तो मानीत होता; त्याची खात्री पटली होती की जसजसा क्रातंींचा संवगे वाटू लागतो तसतशा त्या 
स्वातंत्र्याच्या जतनाची शक्यता कमी कमी करू लागतात. 
 
 “ॲलेक्सी द त क् व्हीलच्या आठविी” या नावंाच्या एका अत्यतं हचत्तथरारक पुस्तकात 
त क् व्हीलच्या या घटनाबाबतच्या प्रहतहक्रया आढळतील. हे एकच पुस्तक असे आहे की जे त क् व्हीलने सवव 
घटनाचें ज्ञान असूनही टोपि नावाने हलहीले. सतत हवचार करून आहि सुधारिा करून त क् व्हीलने 
त्याच्या गं्रथाचें लेखन आहि पुनलेखन केले. परंतु, १८४८ सालच्या घटनाचं्याबाबतीत त्याच्या स्वतःच्या 
खाजगी समाधानासाठी त्याने त्याच्या आठविी घाईगडबडीने हलहून काढल्या आहि त्यामध्ये कौतुकास्पद 
स्पष्टपिे त्याने स्वतःचे हवचार व्यक्त केले कारि त्याने त्याचं्या प्रकाशनाला मनाई केली होती. त्याच्या 
समकालीनापंैकी पुष्ट्कळाबद्दल त्याने संयम न बाळगता मते व्यक्त केली आहि त्या थोर नायातंील, तसेच 
इहतहासाच्या पडद्याच्या आड असिाऱया नटाचं्या खऱया भावनाबद्दल बहुमूल्य पुरावा त्या मतातून हमळतो. 
 
 सववप्रथम, ज्यामध्ये त्याने स्वतः पाहहलेल्या क्रातंीबद्दलच्या त्याच्या प्रहतहक्रयाचंा गोषवारा 
साहंगतला आहे तो हा उतारा आहे. 
 
 “३० जुलै १८३० रोजी पहाटे, व्हसेल्स शहराच्या थोड्याशा बाहेर असलेल्या वृक्षाच्छादीत रंुद 
रस्त्यावर, राजहचन्हाहंकत ढालींची मोडतोड झालेली, मंदगतीने जािारी, नहदुस्थानी ओळीने चालिारी, 
स्मशानयाते्रची आठवि करून देिारी दहाव्या चाल्सव राजाची वाहने मला हदसली होती आहि त्या 
दृश्याकडे बघून मला माझे अश्रू आवरिे शक्य झाले नाही. या वळेी (इ. स. १८४८ मध्ये) माझी मते 
हनराळ्या प्रकारची पि जास्त कडक होती. दोन्ही क्रातंींनी मला दुःखच हदले होते; परंतु, गेल्या क्रातंीच्या 
आठविी हकती जास्त कडवट होत्या! शवेटपयंत, दहाव्या चाल्सवबद्दल वशंपरंपरेने चालत आलेले थोडेसे 
पे्रम मला वाटत होते; परंतु, जे मला हप्रय होते त्या अहधकाराचें उल्लंघन केल्यामुळे त्या राजाचे पतन झाले 
आहि त्याच्या पतनामुळे माझ्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा अस्त न होता त्याचे पुनरुज्जीवन होईल अशी मला 
पुरेपूर आशा वाटत होती. परंतु आता हे स्वातंत्र्य मृत झाल्यासारखे हदसते; जे राजपतु्र पळून जात होते ते 
माझे कोिीच नव्हते परंतु मला हप्रय असलेले ध्येय नाहीसे झाले असे मला वाटले. 
 
 जसजसे ज्या समाजातील स्वातंत्र्य वाढू लागले तसतसा त्या समाजाचा थोरपिा आहि समृद्धी 
यासुध्दा वाढू लागल्यासारख्या वाटत होत्या, त्या समाजामध्ये माझ्या तारूण्यातील सवात जास्त चागंला 
काळ गेला होता; धमव, रीहतहरवाज आहि कायदा यानंी बधंनातं ठेवलेल्या एका संतुहलत, हनयमबद्ध 
स्वातंत्र्याची कल्पना मी केली होती; या स्वातंत्र्याच्या आकषविाचंा माझ्यावर प्रभाव पडला होता; ते स्वातंत्र्य 
माझे जीवन व्यापून टाकिारी अनन्य भावना झाले होते; मला वाटले की त्याच्या अभावाबद्दल माझे कधीही 



 
           

सातं्वन होिार नाही आहि ते पुन्हा परत हमळण्याच्या सवव आशा मी सोडून हदल्या पाहहजेत. 
दुसऱया उताऱयातं एकदा संध्याकाळी घरी परत आल्यावर त्याच्यासारखा व अकादेमीचा सभासद 

असलेला ॲम्पीयर कसा भेटला हे तो सागंतो. त क् व्हील सागंतो की ॲम्पीअर हा एक नमुनेदार साहहस्त्यक 
होता; त्याला राज्यक्रातंीने आनंद झाला होता आहि ती क्रातंी त्याच्या आदशाशी सुसगंत होती असे त्याला 
वाटत होते. सुधारिेचे पक्षपाती हगझोसारख्या प्रहतगाम्यापेंक्षा संख्येने जास्त होते; राजसत्ताक पद्धती 
कोलमडत होती आहि दूर हक्षहतजावर ॲम्पीयरला समृद्धी आहि प्रजातंत्र याचें दृश्य हदसत होते. 
त क् व्हीलच्या म्हिण्यानुसार, त्या प्रासहंगक हवषयावर ॲम्पीयर आहि त क् व्हील यानंी गरमागरम चचा 
केली, ती हवषय असा होता : क्राहंत ही सुखपयववसायी की दु:खपयववसायी घटना होती? 
 
 हे सागंण्याची गरज नाही कीं पुष्ट्कळ वषानंतर हलहहतानंा,१८४० सालची राज्यक्रातंी ही 
दुःखपयववसाची घटना होती अशी त क् व्हीलची कधीही नव्हती तेवढी खात्री पटली होती. या दृहष्टकोिातून 
पाहता, त्याला दुसरा कोिताही हनिवय घेता येिे शक्य नव्हते कारि १८४८ च्या क्रातंीचा शवेट एका अंशतः 
कायदेशीर ,उदारमतवादी आहि नेमस्त राजसते्तची जागा ज्याला ऑग्युस्त कोंत एक ऐहहक हुकुमशहा 
म्हिाला, ज्याला त क् व्हीलने अक्करमाशी राजसत्ता असे नावं हदले आहि ज्याला जास्त साधारिपिे एक 
एकाहधकारशाही साम्राज्य म्हिून ओळखण्यात येते त्याने घेण्यातं झाला. यावर हवश्वास बसिे कहठि आहे 
कीं राजकीय दृहष्टकोनातून पाहता, लुई बोनापाटवची कारकीदव लुई हफहलप्पी आहि त्याचे वारसदार याचं्या 
कारकीदीपेक्षा जास्त चागंली होती; परंतु येथे हे सागंण्याची गरज नाही कीं येथे वैयहक्तक आवडीहनवडीच्या 
छटा पडलेल्या मताशंी आपला संबधं येतो आहे. आज  ही फ्रान्समधील इहतहासाच्या क्रहमक पुस्तकात 
त क् व्हीलच्या हनराशाजनक संशय वादापेक्षा ॲम्पीयरचा उत्साह जास्त चागंला रंगहवला जातो. कांहीही 
पहरिाम झाले तरी क्राहंतबद्दल वाटिारा उत्साह आहि अशा उलथापालथीच्या अंहतम पहरिामाबद्दल संशय 
या फ्रें च बुहद्धजीवींच्या दोन वैहशष्ट्यपूिव मनोवृत्ती आजलाही हटकून आहेत आहि पढुल्या हपढीतही अजून 
हटकून राहतील. 
 
 क्रातंीच्या कारिाचें स्पष्टीकरि देण्याचा त क् व्हीलने प्रयत्न केला. सवांत नमुनेदार उतारा त्याच्या 
नेहमीच्या पद्धतीने हलहहलेला आहे. त्या प्रकारच्या सवव मोठ्या घटनाप्रमािेच सववसाधारि स्वरूपाच्या 
कारिातूंन क्राहंत उत्पन्न झाली आहि जिु काही अपघातातूंन ती पूिव झाली. सववसाधारि कारिातूंन हतचा 
अपहरहायवपिे शोध घेिे हे हनव्वळ अपघातानंा हतचे कारकत्व देण्याइतकेच उधळपिाचे ठरेल. 
 
 हनमवम अपहरहायवता वा अपघाताचंी माहलका या दोन्हीपकैी एकीलाही पूिव कारकत्व न देिे हें मत 
त क् व्हीलच्या ऐहतहाहसक समाजशास्त्राचे एक वैहशष्ट्ये आहे. सववसाधारि स्वरूपाची कारिे आहेत, परंतु, 
अशी, अशी दुय्यम स्वरूपाची घटना हनराळी असती, तर जी एखादी हवहशष्ट घटना हनराळ्या तऱहेने घडली 
असती तर हतचे कारि सागंण्याला ही सववसाधारि स्वरूपाची कारिे पुरेशी नाहीत. 
 
 सववसाधारि स्वरूपाच्या कारिाचें त क् व्हीलकृत हवश्लेषि असे आहे. 
 
 “हजच्यामुळे गेल्या तीस वषांत पहॅरस हे शहर फ्रान्समधील प्रहक्रया मालाच्या उत्पादनाचे एक प्रमुख 
शहर झाले होते आहि हजच्या आकषविामुळे त्या शहराच्या तटबंदीमधे एका संपूिवपिे नव्या कामगार-
सखं्येचा उदय झाला होता (आहि तटबंदी बाधंण्याच्या कामामुळे सध्या हातातं काम नसलेल्या आिखी 
एका कामगारवगाची त्याच्यामध्ये भर पडली होती), त्या औद्योहगक क्रातंीचा या समुदायाला जास्त जास्त 



 
           

भडकाहवण्याकडे कल होता. या हचथाविीमधे या समुदायामधे हळुहळू पसरिाऱया मत्सर या 
लोकशाहीतील आजाराची आहि मानवी दुःख हे दैवाचे काय नसून कायद्याचंा पहरिाम आहे आहि 
समाजाची पहरस्स्थती बदलल्याने दाहरद्र्याचे उच्चाटन करिे शक्य आहे असे नुकत्याच उदयाला येिाऱया 
आहि हसद्ध करू पाहिाऱया राजकीय हसद्धातंाची भर घाला. . . ” 
 
 सामाहजक हवषमता या ईश्वर-हनर्थमत शाश्वत व्यवस्थेचा भाग आहेत नकवा हनदान त्याच्या युगामधे 
तरी, त्याच्या काळामधे, या हवषमताचें हनमूवलन करिे अशक्य आहे असा हवचार करिारी मलूतः 
पुरािमतवादी असलेली उदारमनस्क व्यक्ती आपल्याला येथे पहायला हमळते.  
 

“शासक-वगव आहि हवशषेेकरून त्याचे नेते याचं्याबद्दल जो हतरस्कार वाटत होता आहि तो 
हतरस्कार इतका सववसाधारि आहि इतका दृढमलू होता की जी सत्ता उलथून पाडली जात होती हतला 
हटकवनू ठेवण्यामधे ज्यानंा जास्तीत जास्त स्वारस्य होते त्याचंीही प्रहतकारशक्ती त्या हतरस्कारामुळे लुळी 
पडली होती. . . ” 
 
 जे फ्रान्समध्ये राज्यकते आहेत त्याच्याबद्दल हतरस्कार वाटिे ही प्रत्येक राजवटीचा अतं होण्याच्या 
वळेी हनयहमतपिे घडिारी घटना आहे आहि अनेक फ्रें च राज्यक्रातंींच्या सापेक्षतः रक्तहीन स्वरूपाचे ती 
स्पष्टीकरि देते, कारि एकंदरीने हवचार करता, राजवट तेव्हाच पडते की जेव्हा कोिालाच इतःपर 
हतच्यासाठी लढण्याची आवश्यकता वाटत नाही. थोड्याच वषापूवी म्हिजे इ. स. १८४८ नंतर ११० वषांनी 
या प्रकारची जास्त हवकहसत स्वरूपातंील एक घटना आपि पाहहली. जे फ्रान्सचे शासन करतात ते 
राजकीय वगव वळेोवळेीं इतक्या व्यापक प्रमािावंर हतरस्कारास्पद होतात कीं ज्या लोकाजंवळ स्वतःचे 
संरक्षि करण्यासाठी सवात जास्त सबळ कारि असते त्यानंाच तो हतरस्कार पागंळे करून टाकतो. 
 
 “ज्याने संपूिव क्राहंतकारी चळवळीला पॅहरसवर पकड बसहविे आहि राज्ययंत्रावर कलजा हमळहविे 
या पातळीवर आिून ठेहवले ते कें द्रीकरि आहि शवेटी, ज्याने साठ वषापेक्षाही कमी कालावधीमध्ये, 
बारीकसारीक दुय्यम दजाच्या उलथापालथीच्या सखं्येची मोजदाद न करताही, सात मोठ्या क्रातं्याचंा 
धक्का सहन केला होता त्या समाजाच्या दोलायमान अवस्थेतील, संस्था, हवचार, मािसे आहि चालीरीती 
या सवव गोष्टी. ही ती सववसाधारि स्वरूपाची कारिे आहेत की ज्याचं्याहशवाय फेिुवारीतील क्रातंी होिे 
अशक्य झाले असते.”  
 
 त्या क्रातंीला साहाय्यक ठरलेले प्रमुख अपघात असे होते. ज्यानी सुधारिा सुचहवतानंा दंगे घडवनू 
आिले त्या राजवशंोत्पन्न हवरोधकाचें तीव्र मनोहवकार; प्रारंभी अहत-नहसक आहि नंतर एकदम हमटवनू 
टाकलेल्या या दंगलीची मुस्कटदाबी; जुन्या मंत्री मंडळाचे अचानक झालेले हवसजवन, त्यामुळे सत्ता-
संचालनाच्या सूत्रातं अचानकपिे पडलेला खड आहि त्याचं्या झालेल्या गोंधळामुळे, नव्या मंत्र्याना या 
सत्ता-सूत्रावंर पनुि ताबा हमळहविे वा त्यानंा पनु्हा एकत्र आििे हे शक्य न होिे . . ., मंत्री मंडळामध्ये 
बदल होत असताना फ्रान्समधील एक राजवट कोसळते असे घडते. चौर्थ्या प्रजातंत्राप्रमािे, लुई 
हफहलप्पेच्या राजवटीच्या बाबतीतही हेंच घडले. 
 
 “. . . जे ते उलथून पाडण्याइतके प्रबळ होते त्याची पुनस्थापना करण्यामध्ये दुबळे ठरलेल्या या 
मंत्र्याचं्या चुका आहि त्याचं्या मनाच्या व्यथा; सेनापतीची धरसोड, ज्याच्या जवळ वैयहक्तक सामर्थ्यव वा 



 
           

लोकहप्रयता होती अशा राजपुत्राचंा अभाव, आहि या सवावर ताि म्हिजे ज्याची आगाऊ कल्पना करिे 
शक्य नव्हते आहि जे क्रातंीने हसद्ध केले असले तरी अद्याहपही जवळजवळ अहवश्वसनीय वाटते ते राजा 
लुई-हफहलप्पेचे वाधवक्यातील मनोदौबवल्य, त्याचा दुबळेपिा.” 
 
 ज्याचा इहतहासातील हनमवम हनयतीवादावर वा अपघाताचं्या माहलकेवर हवश्वास नाही. अशा एका 
समाजशास्त्रज्ञाचे वैहशष्ट्य दाखहविारे क्रातंीचे हे एक प्रकारचे हवश्लेषिात्मक, ऐहतहाहसक स्वरूपाचे विवन 
आहे. मोंतेस्क्यूच्या बाबतीत त्याचे आकलन होईल असे स्वरूप मोंतेस्क्यूला इहतहासाला द्यावयाचे होते 
आहि त क् व्हीललाही तेच करायचे होते. इहतहासातं जे घडले ते त्याच्यापेक्षा हनराळ्या स्वरूपातं घडूच 
शकले नसते हे दाखवनू देिे नव्हे तर जे, जिु काहंी, इहतहासाचे जाळे हवितात त्या सववसाधारि आहि 
दुय्यम स्वरूपाच्या कारिाचंा शोध घेिे म्हिजे इहतहासाला आकलन होण्याजोगे स्वरूप देिे होय. 
 
 १८४८ च्या राज्यक्रातंीबद्दल सागंायचे तर, प्रारंभी हतचे स्वरूप समाजवादी होते असा त क् व्हीलचा 
समज होता, परंतु, ज्यावळेी तो राजकीयदृष्ट्या उदारमतवादी होता त्याचवळेी सामाहजकदृष्ट्या तो 
पुरािमतवादी होता म्हिनू ज्यानी मूखवपिाच्या सहन होण्याजोग्या मयादा ओलाडंल्या होत्या असे त्याला 
वाटत होते (या बाबतीत तो कालव  माक्सवशी सहमत होता) त्या हंगामी सरकारच्या समाजवादी सभासदाचें 
त्याने फार कठोरपिे मूल्यमापन केले. काहंी प्रमािात कालव  माक्सवसारखी सुध्दा, हनव्वळ एक हनरीक्षक या 
नात्याने, त क् व्हीलने अशी नोंद केली कीं फेिुवारी १८४८ पासून ते मे महहन्यामधील घटना सहमतीच्या 
बैठकीपयंत, समाजवाद्याचा पॅहरसमध्ये आहि तसेच संपूिव फ्रान्समध्ये बराच प्रभाव होता. परंतु या प्रभावाचे 
त्यानंी काय केले? तो प्रभाव भाडंवलदार व बहुसखं्य शतेकरी यानंा घाबरवनू टाकण्याइतका होता, पि 
त्यानंा स्वतःला सते्तचे एखादे स्थान हमळवनू देण्याला पुरेसा नव्हता. 
 
 वस्तुतः- आहि हा आिखीन एक असा मुद्दा आहे की ज्याबाबत त क् व्हील माक्सवशी सहमत होता-- 
१८४८ च्या क्रातंीच्या समाजवादी नेत्यानंा फेिुवारी ते मे या महहन्यामध्ये लाभलेल्या अनुकूल पहरस्स्थतींचा 
आपल्या फायद्यासाठी कसा उपयोग करून घ्यावा हे माहीत नव्हते. घटना सहमतीच्या बठैकीच्या 
सुरुवातीपासूनच त्यानंा हे माहीत नव्हते कीं त्यानंा क्रातंीचा खेळ नकवा घटनात्मक शासनाचा खेळ 
खेळायचा होता आहि हनिायक क्षिीं, त्यानंी त्याचं्या सैन्याची जबाबदारी झटकून टाकली कारि जून 
महहन्याच्या त्या भयानक काळातं, पॅहरसच्या कामगारानंी, नेतृत्वहीन अवस्थेत, एकाकंी लढा हदला. 
 
 समाजवादी नेता आहि जून महहन्यातील दंगेखोर यानंा दोघानंाही त क् व्हील अत्यतं कडवपेिाने 
प्रहतकूल होता. परंतु त्याच्या प्रहतकूल मताने त्याला आधंळा केले नव्हते. एका बाजूला, खड्या सैन्याच्या 
हवरुद्ध लढतानंा पहॅरसच्या कामगारानंी दाखहवलेले असामान्य धैयव त्याच्या लक्षात आले होते आहि 
समाजवादी नेत्याचंी जी अपकीती झाली हतचे स्वरूप कदाहचत् हततकेसे स्पष्ट नव्हते असेही तो पुढे 
म्हिाला. 
 
 इतःपर युरोपातील समाजाचा मूलभतू प्रश्न हा सामाहजक प्रश्न राहील हे माक्सवच्या दृहष्टकोिातून 
१८४८ च्या राज्यक्रातंीने हसद्ध केले. एकोहिसाव्या शतकातंील क्रांतीचे स्वरूप इतःपर राजकीय राहिार 
नाही तर ते सामाहजक राहील हें माक्सवच्या लक्षातं आले होते. स्वातंत्र्य वा ज्याला तो स्वातंत्र्य म्हित होता 
त्याच्याबद्दलच्या काळजीने पछाडलेल्या त क् व्हील दंगे, उठाव वा क्रातं्या यानंा महत् अहरष्टे मानीत होता. 
परंतु त्याला या सत्याची जािीव होती कीं या घटना काहंीशा समाजवादी स्वरूपाच्या होत्या आहि त्याने 



 
           

अशी भर घातली कीं जर त्या क्षिीं समाजवादी क्राहंत घडून येिे हे संशयातीत आहे असे त्याला वाटले, जर 
खाजगी मालकीच्या तत्त्वाहशवाय दुसऱया कोित्याही आधारावर स्थापन केलेल्या एका राज्यपद्धतीचे हचत्र 
डोळ्यापढेु आििे त्याला कठीि भासत होते, तर त्याने सावधपिे असा शवेट केला : 
 
 “१८४८ सालच्या समाजवाद्याबंद्दल जो रास्त हतरस्कार वाटत होता त्याच्या ओझ्याखाली 
समाजवाद दबून राहील का?ं याचे उत्तर आधुहनक समाजाच्या घटनेसबंंधाच्या कायद्यामध्ये, बऱयाच 
काळानंतर, बदल घडून येतील; त्याचं्या अनेक प्रमुख भागामध्ये तसा तो अगोदरच घडून आला आहे हे 
होऊ शकते. परंतु, त्या कायद्याचंा पूिवपिे नाश कधीतरी होईल आहि त्याचंी जागा दुसरे कायदे घेतील 
का? हे सहज शक्य वाटत नाही. कारि--जगाची पूवीची स्स्थती आहि आपल्या काळचे जग याचंा हततका 
जास्त तपशीलवार हवचार केला आहि नुसते कायदेच नव्हे तर कायद्याचंी तत्त्व े या पृर्थ्वीतलावरील 
मालमते्तच्या हक्कानंी आताही धारि केलेली आहि त्यांची हटकून राहहलेली हवहवध स्वरूपे याचंाही हवचार 
केला तर असे हदसते की, ज्यानंा आपि आवश्यक ससं्था असे नांव देतो त्या संस्था आपल्याला त्याचंा 
सराव झालेला आहे त्याच्यापेक्षा जास्त दुसऱया कोठल्याही स्वरूपाच्या नसतात आहि सामाहजक 
घटनेच्याबाबतीत, हनरहनराळ्या समाजामध्ये राहिारे लोक कल्पना करायला तयार असतात 
त्याच्यामानाने हतच्यातील हवहवधतेच्या शक्यतेचे के्षत्र बरेच जास्त हवस्तृत असते.” 
 
 जून महहन्यातील हदवसाचं्या विवनानंतर, दुसऱया प्रजासत्ताकाची घटना तयार करण्याचा वृत्तातं, 
दुसऱया ऑहदलाँ बॅर  मंत्रीमंडळातील त्याचा सहभाग आहि हवधानसभेतील राजाच्या सते्तला अनुकूल 
असलेले बहुमत आहि साम्राज्याची पनुस्थापना कराण्याची खटपट करतो अशी ज्याच्याबद्दल त्यानंा संशय 
वाटत होता तो राष्ट्राध्यक्ष या दोघाचं्याही हवरुद्ध प्रथमत्ः उदारमतवादी राजसते्तला अनुकूल असून नंतर 
प्रजातंत्रवादी झालेल्यानंी हदलेला लढा या हवषयाला त क् व्हीलच्या “आठविींचा” उववहरत भाग वाहहलेला 
आहे. त्याच्या या मनोज्ञ कृतीचा सवांत उत्कृष्ट भाग म्हिनू लामार्थटनचे शलदहचत्र सुचहवता येईल. त्यातंील 
महत्त्वाचे वाक्य असे आहे, “ज्या या स्वाथवपरायि आहि महत्त्वाकाकें्षने व्यापलेल्या जगातं मी जगलो 
त्याच्यामध्ये त्याच्या मनासारखे साववजहनक कल्याण्याच्या कोित्याही हवचाराच्या बाबतीत इतके हरते मला 
आढळले असेल असे मला वाटत नाही.” आहि अथात, लुई बोनापाटवचे बहारदार शलदहचते्र आहेच. 
 
 या हवषयाचा शवेट करतानंा असे वाटते की, मग १८४८ च्या राज्यक्रातंीचे समाजवादी स्वरूप 
त क् व्हीलचा लक्षात आले होतेच, पि एक मूखवपिा अशा भाषेत त्याने समाजवाद्यांच्या वतुविुकीची 
हनभवत्सना केली. तो समाजव्यवस्थेच्या बाबतीत भाडंवलदारी पक्षाचा होता आहि त्या जून महहन्यातील 
हदवसामंध्ये, उठाव करिाऱया कामगाराहवरुद्ध तो लढण्याला तयार होता. या पेचप्रसंगाच्या दुसऱया 
टप्प्यामध्ये, तो एक नेमस्त प्रजातंत्रवादी होता, नंतर ज्याला सद्यःस्स्थतीवादी प्रजातंत्र म्हिून संबोधण्यात 
येत असे त्याचा तो पुरस्कता होता आहि त्याचवळेी तो बोनापाटव-हवरोधी होता. त्याचा पराभव झाला, पि 
त्याला त्याच्या पराभवाचे आियव वाटले नाही कारि १८४८ च्या राज्यक्रातंीच्या पहहल्या हदवसापासून 
त्याला असे वाटत होते की स्वतंत्र संस्थाचें काही काळासाठी नष्टचयव ओढावले आहे; त्याला वाटले की, 
१८४८ च्या राज्यक्रातंीचा अटळ शवेट एका वा दुसऱया प्रकारच्या अहधकारशाहीमध्ये होईल आहि लुई 
बोनापाटवच्या हनवडिुकीनंतर, त्याने साम्राज्याची पनु्हा स्थापना होईल असे अनुमान स्वाभाहवकपिेच केले. 
परंतु ज्याअथी, कृती करण्यासाठी आशा वाटून घेिे आवश्यक नाही म्हिनू जो उपाय त्याला एकदम सवांत 
जास्त संभाव्य आहि कमीत कमी इष्ट वाटला त्याहवरुि त्याने लढा हदला आहि हे मोंतेस्क्यू-पंथाचं्या 
समाजशास्त्रज्ञाचे एक वैहशष्ट्य आहे. 
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 १८४८ ते १८५१ हा कालखंड माक्सवने कोंत या त क् व्हील याचं्यापेक्षा हनराळ्या तऱहेने घालहवला. 
तो राजपुत्राच्या दुःखी-कष्टी हस्स्तदंती मनोऱयातं जाऊन बसला नव्हता नकवा घटना-सहमतीचा वा 
हवधानसभेचा सभासद नकवा ऑहदलाँ नॅर चा वा लुई बोनापाटवचा मंत्री यापैकी एकही नव्हता. एक 
क्राहंतकारी चळवळ्या म्हिनू त्याने जमवनीतील घटनामध्ये भाग घेतला होता, परंतु, तो फ्रान्समध्ये बरीच 
वष ेराहहला होता आहि फ्रान्समधील राजकारि आहि क्राहंतकारक याचं्याशी तो सुपहरहचत होता. म्हिून 
तो फ्रान्समधील घटनाचंा एक बुद्धीमान साक्षीदार होता; क्रातंीच्या आंतरराष्ट्रीय स्वरूपावर त्याचा हवश्वास 
होता आहि फ्रान्समधील पेचप्रसंगातं आपि प्रत्यक्ष गंुतलो आहोत असे त्याला वाटले. 
 
 फ्रान्समधील वगवकलह, १८४८ ते १८५० व लुई बोनापाटवचा अठरावा िुमेर महहना या दोन 
पुस्तकात आढळिारी माक्सवची मते त क् व्हीलच्या ‘आठविी’ मध्ये आढळिाऱया मतासारखीच आहेत. 
 
 त क् व्हीलप्रमािेच, ज्यामध्ये पॅहरसचे कामगार एकाकी आहि नेत्याहंशवाय बरेच हदवस लढले ते 
१८४८ चे दंगे आहि ज्यामध्ये फक्त एका वषानंतर ला म टेंन चच्या लोकसभेमधील नेत्यानंी दंगे सुरू 
करण्याचा वृथा प्रयत्न केला आहि त्याच्या सैन्याने त्यानंा साथ हदली नाही त्या १८४९ च्या दंगली यामधील 
हवरोध त्याच्या डोळयात भरला होता. पहहल्या तारखेची नेतृत्वहीन सैन्ये आहि दुसऱया तारखेची सैन्याने 
हझडकारलेले नेते या दोन्ही हवरोधावर उभय लेखकानंी भर हदला. 
 
 त्या दोघानंाही या सत्याची जािीव होती की १८४८-५१ या कालखंडातील घटना या फक्त 
राजकीय दंगलीच्या स्वरूपाच्या अहजबात नव्हत्या, तर त्या एका सामाहजक क्रातंीची पूववसूचना देिारी 
हचन्हे होत्या. त क् व्हीलने भीतीने असे हलहहले की इतःपर जे पिाला लागले होते ते म्हिजे समाजाचा 
संपूिव आधार, सवव मानव-समाजानंी शतकानुशतके ज्याचं्याबद्दल आदर बाळगला ते कायदे होते. माक्सवने 
हवजयोन्मादाने असे उद गार काढले की ज्याला तो अपहरहायव मानीत होता ती सामाहजक उलथापालथ 
घडून येत होती. उदारमनस्क अहभजनशताचंी मूल्याचंी कसोटी ही क्राहंतकारकाचं्या कसोटी पेक्षा हनराळी 
होती, एका अथाने अगदी हवरुद्ध होती. जे त कव्हीलच्या दृष्टीने एक पहवत्र मूल्य होते ते राजकीय स्वातंत्र्य, 
माक्सवच्या दृष्टीने जुन्या राजवटीतील एका मािसाची अधंश्रद्धा होती. माक्सवला लोकसभा, हतचे प्रहतहनधी 
आहि औपचाहरक स्वातंत्र्य याचं्याबद्दल आदर नव्हता, इतर सवापेक्षा जे एक वाचहवण्याची त क्व्हीलची 
इच्छा होती, त्याला माक्सव दुय्यम, कदाहचत जे त्याला महत्वाचे वाटत होते त्याच्या म्हिजे सामाहजक 
क्रातंीच्या मागावरील एखादा अडथळादेखील मानीत होता. 
 
 १७८९ च्या क्रातंीपासून ते १८४८ च्या क्रातंीपयंतच्या सकं्रमिामध्ये दोघाही लेखकानंा एक प्रकारचे 
ऐहतहाहसक तकव शास्त्र आढळले. त क् व्हीलने या सातत्याचे एका सूत्राने स्पष्टीकरि केले; क्रातंी चालू आहे. 
राजसते्तच्या आहि हवशषाहधकारी वगांच्या नाशानंतर, क्रातंीच्या पुढील टप्प्यामध्ये समाजव्यवस्था आहि 
मालमते्तची मालकी याचं्या न्याय्यतेबद्दल शकंा वाटून घेण्याचा समावशे होता. या सामाहजक क्रातंीमध्ये, 
हतसऱया श्रिेीच्या हवजयानंतर, चौर्थ्या श्रेिीचा उदय माक्सवच्या दृष्टीला पडला होता. भाषा तीच नाही; पुन्हा 
एकदा, मूल्य-हनिवय परस्पर-हवरोधी आहेत; परंतु मूळपाठाचंी तुलना करून, या मलूभतू मुद्यावर दोन्ही 



 
           

हवचारवतंाचें एकमत होते हे लक्षात येिे अवघड नाही. एकदा पारंपहरक राजसत्ताक पद्धतीचा नाश झाला, 
एकदा भतूकाळापासून चालत आलेली अहभजनशाही उलथून टाकली, की सामाहजक समतेच्या 
उहद्दष्टासाठी प्रयत्न करिाऱया लोकशाही समतेच्या चळवळीने अद्यापीही तग धरून राहहलेल्या कोित्याही 
हवशषेाहधकारावर हल्ला केलाच पाहहजे-आहि याचा अथव हतने भाडंवलदाराचं्या हवशषेाहधकारावरही हल्ला 
चढहवलाच पाहहजे असा होतो. दरबारी दजे वा सामाहजक श्रेिी या हवषमता नाहीशा केल्यानंतर आर्थथक 
हवषमता हे हल्ल्याचे लक्ष्य होते. 
 
 त क् व्हीलच्या मनाला असे वाटे की हनदान त्याच्या काळी तरी, आर्थथक हवषमतेहवरुद्धच्या 
लढ्याचे, भहवतव्य अपयश हेच होते. बहुतेक वळेी, आर्थथक हवषमता-सापंहत्तक हवषमता-या मानव-
समाजाच्या शाश्वत रचनेपासून अहवभाज्य आहेत असें त्याने मानले होते असे वाटते. उलटपक्षी माक्सवला 
असे वाटले की समाजाच्या पुनरवचनेतून या आर्थथक हवषमता कमी करता येतील नकवा नाहीशा करता 
येतील. 
 
 शवेटी १८४८-१८५१ या कालखंडातील राज्यक्रातंीच्या टप्प्याच्या त्याच्या हवश्लेषिातंही माक्सव 
आहि त क् व्हील याचें एकमत होते. या कालखंडातील फ्रान्समधील घटनानंी समकालीन हनहरक्षकाचंी मते 
वधूेन घेतली होती आहि त्या घटना आजही त्यानंा गंुतवनू ठेवीत आहे आहि याचे नेमके कारि असे आहे 
की, आधुहनक समाजातील राजकीय लढ्याचें वैहशष्ट्य असलेली बहुतेक पहरस्स्थती काही वषातच 
फ्रान्सच्या अनुभवाला आली. 
 
 पहहला टप्पा २४ फेिुवारी १८४८ ते ४ माचव १८४८ पयंत हटकला आहि तेव्हा एका उठावाने 
राजसत्ता उलथून पाडली आहि हंगामी सरकारांत पुष्ट्कळशा समाजवाद्याचंा समावशे झाला आहि काही 
महहने त्याचें शासनावर प्रभावशाली वचवस्व होते. 
 
 घटना-सहमतीच्या बैठकीने दुसऱया टप्प्याची सुरुवात झाली. सवव देशाने हनवडून हदलेल्या या 
सहमतीतील बहुमत पुरािमतवादी नकवा प्रहतगामीसुद्धा आहि राजसते्तचे पक्षपाती होते. यातून प्रामुख्याने 
समाजवादी असलेले हंगामी सरकार आहि पुरािमतवादी सहमती यातंील पहहला संघषव हनमाि होऊन 
त्याचा शवेट जून १८४८ च्या दंग्यामध्ये झाला आहि साववहत्रक मतदानाने हनवडल्या गेलेल्या पि पॅहरसच्या 
कामगारानंा आपली शत्रू वाटिाऱया सहमतीहवरुद्धचे पहॅरसच्या कामगाराचें बंड उद भवले. 
 
 हडसेंबर १८४८ मधील लुई बोनापाटवच्या हनवडिुकीने वा माक्सवच्या मते १८४९ मधील घटना-
सहमतीच्या शवेटाने हतसऱया टप्प्याची सुरुवात झाली. प्रजातंत्राच्या अध्यक्षाचा बोनापाटव घराण्याच्या 
कायदेशीर हक्कावर हवश्वास होता आहि आपि भाग्यहवधाता आहोत असाही त्याला हवश्वास वाटत होता. 
दुसऱया प्रजासत्ताकाचा अध्यक्ष या नात्याने प्रारंभी राजसत्तेंच्या पक्षपात्याचें बहुमत असलेल्या घटना-
सहमतीशी त्याचा खटका उडाला आहि नंतर हजच्यामध्ये राजसते्तच्या पक्षपाती पक्षाचे बहुमत होते पि ला 
माँटेन या वामपंथी पक्षाचे दीडश ेप्रहतहनधीही होते त्या हवधान-सभेशीही त्याचा खटका उडाला. 
 
 लुई बोनापाटवच्या हनवडिकुीपासून, एक अंतस्थ स्वरूपाचा, अनेक पक्ष असलेल्या संघषाची 
सुरूवात झाली. त्यामध्ये कोिाला राजा मानाव े वा राजपदाचीच पनु्हा स्थापना करावी की करू नये 
याबद्दल एकमत न होऊ शकिारा राजाचा पक्षपाती पक्ष, त्याला लुई बोनापाटवबद्दल वाटिाऱया शत्रुत्वामुळे 



 
           

एका अकूग्ममाशा राजपदाची पुनस्थापना करण्याचा प्रयत्न करिाऱया बोनापाटवहवरुद्ध, प्रजातंत्राचा 
रक्षिकता पक्ष झाला. सवगं लोकहप्रय नेतृत्व हमळहवण्याचे तंत्र म्हिून ज्याचा पालवमेंटमधील लोक उल्लखे 
करतात त्याचंा काही प्रमािात लुई बोनापाटवने उपयोग केला. लुई बोनापाटवने रचलेल्या व्यूहामध्ये, 
हवसाव्या शतकातील फॅहसस्ट आहि राष्ट्रीय समाजवादी याचं्या वरपागंी समाजवादाची मूलतत्वे होती. 
अठराव्या िुमेर मासातील रक्तहीन क्रातंीमध्ये, हवधान सभेने साववहत्रक मतदान रद्द करण्याची चूक केली, 
म्हिून लुई बोनापाटवने घटनेचे उल्लंघन केले, हवधान-सभा बरखास्त केली आहि त्याच वळेी, साववहत्रक 
मतदानाची पद्धत पनु्हा सुरू केली. 
 
 त क् व्हील आहि माक्सव याचं्यातील एकमताचे मुदे्द ध्यानात घेता, माक्सवच्या हवश्लेषिातील 
हववहक्षत वैहशष्ट्ये कोिती ठरतात? हजला सामाहजक अवस्थापना म्हिता येईल हतच्या भाषेत माक्सवने 
राजकीय घटनाचें स्पष्टीकरि करण्याचा प्रयत्न केला. काटेकोरपिे, राजकीय स्वरूपाच्या संघषामध्ये 
सामाहजक गटाचं्या तळाशी असलेल्या संघषाचे जिु काही राजकीय पातळीवर दशवन होते वा ते संघषव त्या 
पातळीला उफाळून येतात हे दाखवनू देण्याचा ह्याचा प्रयत्न होता. अगदी स्पष्टपिे त क् व्हीलनेही तेच 
केले; एकोहिसाव्या शतकाच्या मध्यातील फ्रान्समधील संघषवग्रस्त सामाहजक गटाचें दशवन त्यानेही 
घडहवले. परंतु जरी, सामाहजक संघषाच्या भाषेत त्याने राजकीय संघषांचे स्पष्टीकरि केले, तरी 
राज्यव्यवस्थेची हववहक्षतता, हनदान पक्षी हतची सापेक्ष स्वायत्तत्ता’ त्याने जतन केली होती. १८४८ च्या 
फ्रान्समधील नायामध्ये, शतेकरी, पॅहरस शहरातील छोटे भाडंवलदार, पॅहरसमधील कामगार आहि 
अहभजनशाहीचे अवशषे हे प्रमुख नट होते. त क् व्हीलच्या दृष्टीने नायातील प्रमुख ठरिारी पाते्र माक्सवच्या 
दृष्टीने प्रमुख ठरिाऱया पात्रापंासून हनराळी नव्हती. (इहतहासकाराचंा फक्त वगांशी संबधं येतो हे 
त क् व्हीलचे हवधान सवांना माहीत आहेच) परंतु, राजकीय पातळीवरील घटना आहि सामाहजक 
अवस्थापनातील घटना याचं्यातील तंतोतंत परस्पर-सादृश्य शोधून काढण्याचा माक्सवने नेहेमीच प्रयत्न 
केला. समाजशास्त्रीय हसद्धातंाच्या बाबतीत आपल्याला जे काय हव ेआहे ते म्हिजे या प्रयत्नात तो कोठवर 
यशस्वी झाला हे होय. 
 
 फ्रान्समधील वगवलढा आहि लुई बोनापाटवचा अठरावा िुमेर महहना या ज्या दोन प्रचार-पहत्रकाचंा 
मी उल्लखे करतो आहे त्या उत्कृष्ट कृती आहेत; पुष्ट्कळशा बाबतीत त्या पसु्स्तका त्याच्या टोलेजंग शास्त्रीय 
पुस्तकापेंक्षा जास्त सखोल आहि समाधानकारक आहेत असे मला वाटते. इहतहासाच्याबाबतीत सूक्ष्म ज्ञान 
हमळहवण्याच्या शक्तीवर हचत्त एकाग्र केल्याने माक्सवला आपल्या हसद्धाताचंा हवसर पडला आहि एक 
हनरीक्षक, एक अलौहकक बुहद्धमते्तचा हनरीक्षक या नात्याने त्याने घटनाचें हवश्लेषि केले. 
 
 सामाहजक अवस्थापनेच्या भाषेत राजकारिाच्या स्पष्टीकरिाचे पहहले उदाहरि देण्यासाठी, 
फ्रान्समधील वगवलढा, या पसु्तकातंील एक उतारा मी उद धृत करेन. 
 
 “१० हडसेंबर १८४८ (म्हिजेच लुई बोनापाटवच्या हनवडिकुीचा हदवस) हा शतेकऱयाच्या उठावाचा 
हदवस होता. फक्त या तारखेपासून शतेकऱयाचंा फेिुवारी महहना सुरू होतो. आडमुठेपिाने धूतव, लबाडपिे 
हनष्ट्कपट, मठ्ठपिे उदात्त, जािनू बजूुन स्वीकारलेली अंधश्रद्धा एक करुिाजनक, प्रहसन एक अक्कल 
हुशारीने मखूव असलेली कालहवसंगती, हवदूषकपिाचा जगाच्या इहतहासातील एक नमुना आहि प्रगत 
संस्कृतीतील लोकानंा समजण्यासाठी काढलेली एक दुवाच्य हचत्रमाला अशा प्रतीकाचं्या भाषेत 
क्रातंीकारक चळवळीतील त्याचं्या प्रवशेाचे विवन करण्यात आले आहि ससं्कृती मधील रानटीपिाचा जो 



 
           

वगव प्रहतहनहध आहे त्याची अचूक लक्षिे या प्रतीकातूंन व्यक्त होतात. प्रजातंत्राने आपल्या स्थापनेची घोषिा 
या वगापढेु कर-वसुली करिाऱयाच्या स्वरूपात केली होती; त्या वगाने सम्राटाच्या स्वरूपात आपल्या 
अस्स्तत्वाची घोषिा प्रजातंत्रापुढे केली. १७८९ साली नव्याने हनमाि झालेल्या शतेकरीवगाचे हहतसंबधं 
आहि कल्पनाशक्ती याचंा साथवपिे जो प्रहतहनधी होता तो फक्त नेपोहलयनच होता. प्रजातंत्राच्या मुखपृष्ठावर 
त्याचे नाव हलहून त्या वगाने देशाबाहेर युद्ध पकुारण्याची घोषिा केली आहि देशामध्ये त्याच्या स्वतःच्या 
हहतसबंंधाची अंमलबजाविी सुरू केली. शतेकऱयाचं्या दृष्टीने, नेपोहलयन ही व्यक्ती नसून तो एक कायवक्रम 
होता. झेंडे फडकावीत, नगारे वाजवीत, तुताऱया फंुकत, ते मतदान-कें द्रावर चालून गेले आहि जाताना 
यापढेु कर नको, श्रीमतानंा नष्ट करा, प्रजातंत्र नष्ट करा, सम्राट हचरायु होतो”, अशा घोषिा देत होते. 
सम्राटाच्या मागे शतेकऱयाचा लढा लपलेला होता. ज्या प्रजातंत्राचा त्यानंी मतदानातून पराभव केला ते 
श्रीमंताचें प्रजातंत्र होते.” 
 
 हा वकृ्तत्वपूिव लेखनाचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे; पि त्याच्यातून काय अथव हनघतो? या 
उताऱयानंतर येिारे वाक्य आपल्याला त्याच्या हवचाराचंा सुगावा देते : ज्यानी प्रचहलत सरकार उलथून 
पाडले त्या शतेकऱयाचंी हडसेंबर दहाचा उठाव ही रक्तहीन क्रातंी होती. 
 
 लुई बोनापाटवच्या हनवडिुकीची संभाव्य स्पष्टीकरिे काय आहेत? ठराहवकपिे करण्यात येिारे, 
पारंपाहरक स्पष्टीकरि असे आहे. त्यावळेी बहुसंख्य असलेल्या फ्रें च शतेकऱयानंी प्रजातंत्राचा सेनापती, 
कॅव्हेग्नॅऐवजी सम्राट नेपोहलयनच्या खऱया वा मानलेल्या पतुण्याला हनवडून देिे पसंत केले. एका 
मानसशास्त्रीय स्पष्टीकरिानुसार, त्याच्या नावामुळे, लुई बोनापाटव हा ईश्वरी कृपेचे वरदान प्राप्त झालेला 
नेता होता. मकॅ्स वबेरन खहचत असे हलहहले असते की, शतेकऱयानंा (माक्सवला शतेकऱयाबद्दल वाटिाऱया 
हतरस्कारामुळे, त्याच्या मते, त्या असंस्कृत प्राण्यानंा) खऱयाखुऱया प्रजातंत्री व्यक्तीपेक्षा एक नेपोहलयनच्या 
स्वरूपातील प्रतीक जास्त पसंत होते. या अथाने, श्रीमंताचं्या प्रजातंत्राहवरुद्ध लुई बोनापाटव हा शतेकऱयाचंा 
मािूस होता. 
 
 हे उघड आहे की, माक्सववादी नसलेल्यानंाही हे कबलू होते कीं, शतेकऱयानंी लुई बोनापाटवला 
हनवडून हदले. परंतु प्रश्न असा उद भवतो की, शतेकऱयानंी हनवडून हदले या सत्यामुळे त्याचं्या वगीय 
हहतसबंंधाचंा लुई बोनापाटव हकतपत प्रहतहनधी ठरला. त्याच्या वगीय हहतसंबधंाचा अथव समजावनू 
सागंण्यासाठी लुई बोनापाटवला हनवडून देण्याची शतेकऱयानंा कांहीही गरज नव्हती नकवा त्याने योजलेले 
उपाय शतेकऱयाचं्या वगीय हहतसंबधंाशी अपहरहायवपिे सुसंगत नव्हते. सम्राटाच्या अलौहकक बुद्धीमते्तने वा 
त्याच्या मूखवपिाने त्याला जशी कृतीची पे्ररिा हदली तशी कृती त्याने केली. 
 
 दुसऱया शलदातं सागंावयाचे तर, लुई बोनापाटवला शतेकरीवगाचे हमळालेले मत ही एक हनर्थववाद 
घटना आहे. या घटनेचे हसद्धातंात झालेले रूपातंर म्हिजे हे वाक्य आहे : “लुई बोनापाट शतेकऱयाचं्या 
वगीय हहतसंबधंाचा प्रहतहनधी होता.” 
 
 शतेकऱयासंबधंीचा दुसरा एक उतारा उद धृत करण्यालायक आहे. तो लुई बोनापाटवचा अठरावा 
िुमेर महहना यातूंन घेतलेला आहे. त्यामध्ये माक्सव शतेकऱयाचं्या वगव-स्स्थतीचे विवन करीत होता. 
 
 “परस्पराशी अनेक प्रकारचे संबंध स्थापन न करताच ज्यातंील वैयहक्तक सभासद समान 



 
           

पहरस्स्थवतीत राहतात असा शतेकरी वगव एक हवराट जनसमुदाय आहे. परस्पराशंी दळिवळि करायला 
लावण्याऐवजी त्याचंी उत्पादन-पद्धती त्यानंा एकमेकापासून दूर ठेवते. फ्रान्समधील दळिवळिाची अपुरी 
साधने आहि शतेकऱयाचें स्वतःचे दाहरद्र्य यामुळे हा दुरावा वाढू लागतो. त्याचे उत्पादन-के्षत्र म्हिजे 
प्रत्येकजि कसतो तो जहमनीचा लहान तुकडा श्रम-हवभाजनाला वा हवज्ञानाच्या वापराच्या संधीला वाव 
देत नाही; दुसऱया शलदातं सागंायचे तर, हवकासाची अनेकहवधता, बुहद्ध-सामर्थ्याची हवहवधता आहि 
सामाहजक परस्पर-संबंधानंी चैनबाजी याचं्या हशरकावाला ते उत्पादन-के्षत्र अडवनू धरते. 
 
 प्रत्येक एक-एकटे शतेकरी कुटंुब जवळजवळ स्वयंपूिव असते; त्याच्या उपभोगाच्या वस्तंूपैकी 
बऱयाचशा वस्तूचे ते स्वतः प्रत्यक्ष उत्पादन करते; समाजाशी होिाऱया व्यवहारापेक्षाही हनसगाशी होिाऱया 
अदलाबदलीतून ते जास्त प्रमािात आपली उपजीहवका हमळहवते. वाटून हदलेला जहमनीचा तुकडा, 
शतेकरी आहि त्याचे कुटंुब हे दृश्य आपल्याला पहायला हमळते; त्याच्याच बाजूला, जहमनीचा वाटून 
हदलेला दुसरा तुकडा, दुसरा शतेकरी आहि दुसरे कुटंुब असतात. याचं्या एका गटाचे खेडे तयार होते. 
खेड्याचं्या एका गटातूंन एक परगािा तयार होतो. जसे एका पोत्यातील बटायानंी बटायाचें पोते तयार 
होते तशाच प्रकारे, याप्रमािे, सारख्याच आकारमानाच्या शतेाचं्या साध्या बेरजेने फ्रें च राष्ट्राचा हवशाल भू-
भाग तयार होतो. 
 
 हजतक्या प्रमािात लक्षावधी कुटंुबे अशा आर्थथक पहरस्स्थतीत राहतात की, जी त्याचं्या 
जीवनपद्धती, त्याचे हहतसंबधं आहि त्याचंी संस्कृहत यानंा इतर वगाच्या जीवनपद्धती, हहतसबंंध व संस्कृहत 
यापंासून वगेळी करते आहि त्या कुटंुबाना इतर वगांशी एक शत्रतु्वाची मनोवृहत्त धारि करायला लावते, 
हततक्या प्रमािात त्या कुटंुबाचंा एक वगव बनतो. हजतक्या प्रमािात या शतेकऱयामध्ये फक्त एक स्थाहनक 
संबंधच हटकून राहतो आहि त्याच्या हहतसबंंधाचे स्पष्ट व वगेळे स्वरूप आहि एकमेवता हे त्याचं्यामधील 
हहतसबंंधाने कोितेही ऐक्य, राष्ट्रीय पातळीवरील परस्पर-संबंध आहि राजकीय संघटना यानंा प्रहतबधं 
करते, हततक्या प्रमािात ते वगव होत नाहीत. 
 
 म्हिून लोकसभेमधून वा त्याचं्या प्रहतहनधींच्या मेळाव्यातून त्याचं्या स्वतःच्या नावाने, त्याचं्या वगीय 
हहतसबंंधाचा आग्रह धरिे त्यानंा शक्य नसते. ते स्वतःचे प्रहतहनधी होऊ शकत नाहीत, त्यानंा प्रहतहनधीत्व 
हमळालेच पाहहजे. त्याच वळेी त्याचंा प्रभ,ु त्याचंा अहधकारी पुरुष, आहि जी इतर वगापासून त्याचें संरक्षि 
करते आहि अस्मानातून त्याचं्यावर ऊन व पाऊस याचंी कृपा करते ती एक अमयाद शासकीय सत्ता या 
स्वरूपातं तो प्रहतहनधी हदसलाच पाहहजे.” 
 
 शतेकरी वगाचे-एक वगव, तथाहप एक वगव नाही अशा-अहनहित स्स्थतीचे हे फार भेदक विवन आहे. 
शतेकऱयाचंी जीवन-पद्धती थोड्याफार प्रमािात सारखी होती आहि हतने त्यानंा एका सामाहजक वगाचे 
प्राथहमक वैहशष्ट्य हदले; परंतु, एक एकक या स्वरूपातं स्वतःची जािीव होण्याच्या क्षमतेचा त्याचं्यामध्ये 
अभाव होता. स्वतःचे प्रहतहनधीत्व करण्याची क्षमतासुद्धा त्याच्यामध्ये नव्हती. जिु काही ते एक असा 
हनस्ष्ट्क्रय वगव होते की ज्याचे प्रहतहनधीत्व त्या वगाच्या बाहेरचेच करू शकत होते आहि जो शतेकरी नव्हता 
त्या लुई बोनापाटवला शतेकऱयानंी पसंत केले या सत्याचे स्पष्टीकरि ही पहरस्स्थती करू लागते. 
 
 अशा प्रकारच्या स्पष्टीकरि पद्धतीतील अडचि ही आहे : जे राजकीय पातळीवर घडते त्याचे जे 
समाजाच्या अवस्थापनेत घडते त्याच्या साहाय्याने पुरेसे स्पष्टीकरि केले जाते का? 



 
           

 
 उदाहरिाथव, माक्सवच्या मते, नसहासनासाठी कायदेशीर दावा करिारी राजसत्ता जमीन मालकाचंी 
प्रहतहनधी होती; तर ऑर्थलएन्स येथील राजवंशाचंी शाखा औद्योहगक आहि व्यापारी भांडवलदाराचंी 
प्रहतहनधी होती. या दोन राजवशंाचं्या शाखातं एकमत कधीच होऊ शकले नाही. १८४८ ते १८५१ या 
पेचप्रसंगात, राजपदाच्या पनुस्थापनेच्या मागातील उल्लघंन करण्यास सवात कठीि असा अडथळा म्हिजे 
नेमके या दोन राजवशंातील भाडंि हा होता. स्पष्टीकरिाच्या मागातील अडचि अशी आहे : राजपदावर 
हक्क सागंिाऱया व्यहक्तच्याबाबतीत या दोन राजकुटंुबामध्ये एकमत होऊ शकत नव्हते कारि एक वशं 
जमीन मालकाचंा प्रहतहनधी होता तर दुसरा औद्योहगक आहि व्यापारी मालमते्तचा प्रहतहनधी होता. का 
व्याख्येप्रमािे फक्त एकच हक्कदार असू शकतो हे त्याचे कारि होते? 
 
 टीका वा अहत-हचहकत्सा याचंी स्थाभाहवक प्रवृत्ती या प्रश्नाला पे्ररिा देत नाही; सामाहजक 
अवस्थापनेच्या भाषेत राजकीय पहरस्स्थतीच्या स्पष्टीकरिातील एक अडचि तो प्रश्न उपस्स्थत करतो. 
माक्सव बरोबर होता असे आपि कबलू करू या; कायदेशीरपिाचा दावा करिारी राजसत्ता खरोखरच मोठे 
जमीन मालक आहि परंपरेने चालत आलेला सरदारवगव याचंी राजवट होती. यापुढे आपि हेही मान्य करू 
या की, ऑर्थलएन्सची राजवशंशाखा खरोखरच औद्योहगक आहि व्यापारी भाडंवलदाराची प्रहतहनधी होती. 
तर मग जो ऐक्याला प्रहतबधं करत होता तो आर्थथक हहतसंबधंातील संघषव होता की दोन नव्हे तर फक्त 
एकच खराखुरा हक्कदार असू शकतो हे साधे गहिती सत्य जिु काही ऐक्याला प्रहतबंध करीत होते? 
 
 स्वाभाहवकपिे, आर्थथक हहतसंबंधाचं्या हवजोडपिाच्या भाषेत एक मताच्या अशक्यतेचे स्पष्टीकरि 
करण्याकडे माक्सवचा कल होता. या स्पष्टीकरिातंील दुबवल स्थान हे आहे कीं जमीन मालकाच्या 
हहतसबंंधाची औद्योहगक व व्यापारी भाडंलदाराचं्या हहतसंबंधाशंी तडजोडी ज्याचं्यामध्ये घडू शकली असे 
इतर देश व दुसरी पहरस्स्थती आढळतात. 
 
 या मुद्यावर सवात जास्त मनोरंजक असलेला उतारा मी उद धृत करेन. 
 
 “प्रचहलत व्यवस्थेच्या पक्षाच्या राजनैहतक प्रहतहनधींना (तुम्हाला सहज आठवि करून देतो कीं 
ज्यातंील काहंीजि कायदेशीर हक्कदाराच्या पक्षाचे, तर काहंी ऑर्थलएन्स येथील राजवशंाचे पक्षपाती होते 
अशा प्रामुख्याने राजसत्तावादी पक्षाचे बहुमत असलेल्या प्रथमतः घटना-सहमती आहि नंतर हवधान सभा 
यातील बहुमताचा त्यावळेीं प्रचहलत व्यवस्थेचा पक्ष असा उल्लखे होत होता) असा हवश्वास वाटत होता कीं 
राजसत्तावादी पक्ष आहि त्याचंी प्रत्येकाची राजघरािी यांच्यामध्ये घडवनू आिलेल्या तथाकहथत 
दृढैक्यातून हे दोन राजवशं एकत्र आल्याने या संघषाचे शमन होईल. तथापी, अशी पनुस्थापना व जुलै 
महहन्यातील राजसत्ता याचें खरे दृढैक्य म्हिजे लोकसभा सत्तात्मक प्रजातंत्र हेच होते. त्या लोकसभेमध्ये 
ऑर्थलएन्सवादी आहि कायदेशीर हक्कवादी याचें हवहवध रंग परस्परातं हमसळले आहि भाडंवलदारांचे 
हवहवध प्रकार हे साध्या भाडंवलदारामध्ये, भाडंवलदार या जातीमध्ये नाहीसे झाले.” 
 
 आपल्याला येथे एक अचूक व समाधानकारक राजकीय हववरि हमळते. लोकसभा सत्तात्मक 
प्रजातंत्रामध्ये या दोन राजसत्ताकवादी पक्षाचें एकमत होऊ शकले असते आहि एकावळेी फक्त एकाच 
व्यक्तीला आसनस्थ होऊ देिाऱया त्या नसहासनाच्या दोन हक्कदारामध्ये समेट घडवनू आिण्याचा तोच 
एकमेव भाग आहे. येथे काहीही गुप्त नाही. जेव्हा दोन व्यक्ती नसहासनावर हक्क सागंतात, तेव्हा एक 



 
           

लुव्हरमध्ये तर दुसरा तुरंुगात वा परागंदा ही स्स्थती टाळण्यासाठी, दोघापंकैी एकहीजि सते्तवर नसला 
पाहहजे. या अथाने, लोकसभा-प्रधान प्रजातंत्र हाच या दोन राजवशंातील समेट झाला असता. 
 
 माक्सव पुढे म्हिाला : आता, तथाहप, राजवशंाच्या ऑर्थलएन्स येथील शाखेला कायदेशीर 
हक्कदाराचे आहि कायदेशीर हक्क सागंिाऱया राजवशंाला ऑर्थलएन्स येथील राजवशंाचे स्वरूप देण्याची एक 
योजना होती. जर भाग्यवशात् या दोन राजकुटंुबापैकी एकातंील हक्कदार अचानक मरण्याइतका भला 
नसता तर असे स्वरूप देण्याचा प्रश्नच उद् भवत नाही असा हवचार करण्यात माक्सव बरोबर ठरला असता. 
 
 “जे त्याच्या वैरभावाचें मूर्थतमंत स्वरूप होते ते राजपद त्याचं्या ऐक्याला साकार करिार होते; 
त्याचं्या एकमेव पक्षीय हहतसबंंधाची अहभव्यहक्त त्याचं्या समान वगीय हहतसंबधंाचंी अहभव्यहक्त होिार होती; 
जे दोन राजपदाचं्या अस्तातूनच-म्हिजेच प्रजातंत्रातून-झाले असते आहि झालेले होते ते राजपद साध्य 
करिार होते. 
 
 हा एक पहरसाचा दगड होता आहि तो शोधून काढण्यासाठी प्रचहलत व्यवस्थेचा पक्षपाती 
असलेल्या पक्षाचे हकमयागार आपली डोकी हशिवीत होते. जिु काही, कायदेशीरपिे नसहासनावर 
अहधकार सागंिारे राजपद हे कधीतरी वशंपरंपरेने जमीन-मालक असलेल्या अहभजनशाहीने राजपद होऊ 
शकले असते! जेव्हा पुरस्कृत राजमुगुट थोरल्या व धाकल्या भावाच्या डोक्यापैकी फक्त एकावर ठेविे शक्य 
होते तेव्हा, जिु काही जमीन-मालकीच्या,स्वरूपातील मालमत्ता आहि उद्योगधंदे एकाच राजमुगुटाखाली 
बंधुभावाने नादंिार होते! जोपयंत जहमन-मालकीच्या स्वरूपातंील मालमते्तने स्वतःच औद्योहगक 
स्वरूपातंील मालमत्ता होण्याचे ठरहवले नाही तोवर, जिु काही, उद्योगधंदे जमीन-मालकीच्या 
स्वरूपातंील मालमते्तशी समान पातळीवर व्यवहार करू शकले असते!” 
 
 या शवेटच्या दोन वाक्यामध्ये दोन स्पष्टीकरिाचंी एक मार्थमक आहि मनोवधेक सरहमसळ 
आपल्याला आढळते. एक राजकीय स्पष्टीकरि होते आहि त्याच्यामध्ये फ्रान्सच्या नसहासनाच्या दोन 
परस्परहवरोधी दावदेारामध्ये समेट घडवनू आिण्याचा एकमेव मागव म्हिजे (लोकसभा सत्तात्मक) प्रजातंत्र 
हा होता आहि दुसरे मूलतः हनराळे हववरि म्हिजे जर जमीन-मालकीच्या स्वरूपातील मालमते्तचे स्वतःचे 
उद्योग करि पहरवतवन झाले नाही तर त्या मालमते्तचा औद्योहगक के्षत्रातील भाडंवलदाराशंी मेळ घालता 
येिे शक्य नाही. मला असे म्हिावसेे वाटते की पाचव्या प्रजातंत्रासबंंधी आजकालच्या माक्सववादी 
परीक्षिामध्ये अद्याहपही आढळिाऱया जास्त बौहद्धक स्वरूपाच्या स्पष्टीकरिाच्या श्रिेीमध्ये हे स्पष्टीकरि 
जमा होते. पाचव ेप्रजातंत्र ग लवाद्याचें प्रजातंत्र होऊ शकत नाही; एकतर ते आधुहनक स्वरूप पावलेल्या 
भाडंवलशाहीचे प्रजातंत्र नकवा सामाहजक अवस्थापनाच्या दुसऱया एखाद्या घटकाचे प्रजातंत्र झालेच 
पाहहजे. हनस्संशयपिे, अशी स्पष्टीकरिे खोलातं जरूर जातात, परंतु माझ्या मते, ती खरी नसतात ही 
त्याचं्यातील उिीव असते. कारि, जमीन-मालकीच्या स्वरूपातंील मालमते्तची औद्योहगक के्षत्रातंील 
भाडंवलदाराच्या हहतसंबधंाशी मेळ घालण्याची अशक्यता फक्त समाजशास्त्रीय कल्पना शक्तीतच अस्स्तत्वात 
असू शकते. भाग्यवशंात् ज्या हदवशी दोन राजपतु्रापकैी एकाला कोिीही वारसदार अहजबात हशल्लक राहत 
नाही, त्या हदवशी या दोन दावदेारामध्ये समेट आपोआप घडून येतो आहि जमीन-मालकीची मालमत्ता 
आहि औद्योहगक मालमत्ता याचं्या हहतसंबधंामध्ये एखाद्या चमत्कारासारखी तडजोड घडून येते. दुसऱया 
शलदातं सागंायचे तर, दोन हक्कदारातंील समेटाची अशक्यता ही मूलतः राजकीय स्वरूपाची आहे. 
 



 
           

 अनेक राजकीय घटनाचें त्याचं्या सामाहजक मलूाधाराच्या भाषेत केलेले स्पष्टीकरि रास्त असते, 
परंतु, जे राजकीय पातळीवर घडते त्याचें जे सामाहजक अवस्थापनेत घडते असे मानले जाते त्याच्या भाषेत 
केलेले प्रहतपद स्पष्टीकरि हे, मोठ्या प्रमािात, एक समाजशास्त्रीय भाकडकथा असते. जे राजकीय 
पातळीवर आपल्या दृहष्टपथात येते त्याचे आपि सामाहजक अवस्थापनेवर प्रके्षपि करतो. ज्याअथी आपल्या 
हे लक्षातं येते की दोन दावदेाराचें एकमत होऊ शकत नाही त्याअथी आपि असा हनिवय घेतो की जमीन-
मालकीच्या स्वरूपातंील मालमते्तचे औद्योहगक मालमते्तशी एकमत होऊ शकत नाही. याहशवाय, जेव्हा 
आपि असे स्पष्टीकरि देतो की हा समेट लोकसभा-प्रधान प्रजातंत्रामध्ये साध्य होतो, तेव्हा आपि 
आपल्याच हवरुद्ध बोलतो. कारि, जर असा समेट सामाहजकदृष्ट्या अशक्य आहे तर जसे राजसत्ताक 
पद्धतीमध्ये तसेच तो लोकसभा-प्रधान प्रजातंत्रामध्येही हततकेच, अशक्य ठरेल. 
 
 मी या प्रकरिाचे सहवस्तर हवश्लेषि केले आहे कारि माझ्या मते ते एक नमुनेदार प्रकरि आहे. 
राजकीय संघषाच्या सामाहजक स्पष्टीकरिाचें जे मान्य होण्याजोगे, बोधप्रद आहि आवश्यक आहे आहि जे 
चूक आहे त्या दोन्हींचेही हे हदग्दशवन करते. जेव्हा व्यावसाहयक आहि हौशी समाजशास्त्रज्ञ राजवटींचे बदल 
आहि राजकीय पेचप्रसंग याचें राजकारिाच्या भाषेत स्पष्टीकरि करण्याचे बधंन स्वतःवर घालून घेतात, 
तेव्हा त्यानंा एक प्रकारच्या अपराधी सदसद हववकेबुद्धीची व्याधी होते. तरीसुद्धा, व्यक्तीशः असे 
वाटण्याकडे माझा कल आहे की, व्यक्ती आहि पक्ष, त्याचे मतभेद आहि त्याच्या कल्पना याचं्या भाषेहशवाय 
राजकीय घटनाचें हवहशष्टताचें स्पष्टीकरि करिे क्वहचतच शक्य असते. 
 
 लुई बोनापाटव हा शतेकऱयाचंा प्रहतहनधी होता का? होय, शतेकरी मतदारानंी त्याला हनवडून हदले 
होते. जनरल द ग ल हा शतेकऱयाचा प्रहतहनधी आहे का? फ्रें च लोकापंकैी पंच्याऐशी टके्क लोकानंी त्याला 
हनवडून हदले होते. आज ती जशी आहे तशीच मानहसक-राजकीय यंत्रिा शभंर वषापूवीही होती. हतचा 
सामाहजक वगातील फरकाशी अगदी कमी आहि एखाद्या गटाच्या वगीय हहतसंबधंाशी आिखीही कमी 
संबंध असतो. जेव्हा फ्रें च लोक हनरंतर संघषाना कंटाळलेले असतात आहि राष्ट्राला मुक्ती हमळवनू 
देण्यासाठी एक उमेदवार, एक भाग्यहवधाता, समोर उभा ठाकतो, तेव्हा जो त्यानंा वाचहवण्याचे वचन देतो 
आहि जो कधीकधी खरोखरच तसे करतो, त्याच्याभोवती सवव वगाचे फ्रें च लोक गोळा होतात. 
 
 एक शवेटले उदाहरि घेण्याची माझी इच्छा आहे. या शवेटल्या प्रकरिाचा आपल्या नेहमीच्या 
प्रश्नापंैकी एकाशी म्हिजेच अथवशास्त्र व राजकारि याचें परस्परसंबधं याच्याशी संबंध येतो. 
 
 लुई बोनापाटवच्या अठरावा िुमेर या पुस्तकाच्या शवेटल्या भागात-लुई बोनापाटवचे सरकार आहि 
हनरहनराळ्या वगाच्या हहतसबंंधाचं्या उपयोगी तो ज्या पद्धतीने पडला ती पद्धत याचें अत्यतं मनोरंजक 
आहि तपशीलवार हवश्लेषि त्याने केले; परंतु, त्याचा तपशीलवार मागोवा घेण्यासाठी दुदैवाने माझ्याजवळ 
पुरेशी जागा नाही. माक्सवची मूलभतू कल्पना अशी होती की भाडंवलदारानंी लुई बोनापाटवला मान्यता हदली 
होती कारि त्याने त्याचं्या मलूभतू आर्थथक हहतसबंंधाचे रक्षि केले; तर भाडंवलदाराचंा राजकीय सते्तशी 
जेवढा संबधं येत होता तेवढी सत्ता स्वतः वापरण्याचा हक्क भाडंवलदारानंी सोडून हदला. परंतु, आपल्याला 
ज्यात खास स्वारस्य वाटाव ेअशा या हवश्लेषिात एक मूलतत्त्व म्हिजे राज्यसते्तच्या हनिायक भहूमकेची 
माक्सवने हदलेली कबुली हे आढळते. 
 
 “नोकरशाही आहि लष्ट्कर याचंी एक प्रचंड संघटना, सुदूर पसरलेली आहि कृहत्रम राज्ययतं्रिा, 



 
           

दशलक्ष संख्येच्या सैन्यबलासह पाचं लाख सरकारी कायालयातंील हुदे्ददाराचंी सेना अशा स्वरूपातंील ही 
शासकीय सत्ता, फ्रें च समाजाभोवती त्या समाजरूपी देहाच्या अंगातील सवव चमव-रंधे्र बुजवनू टाकिाऱया 
एखाद्या सापाने हवळखा घालावा तसा स्वतःला हवळखा घालिारी बाडंगुळाचंी ही भयानक संघटना, ज्या 
सरंजामशाहीच्या ऱहासाची गती वाढहवण्यास हतने साहाय्य केले त्या ऱहासाच्या काळीच एकतंत्री राजसत्ताक 
पद्धतीच्या कालखंडातं उदयास आली. जमीन-मालक आहि शहरे याचं्या राजेशाही हवशषेाहधकाराचें 
शासन-सते्तच्या अनेक हवशषे लक्षिातं, सरंजामशाहीतील प्रहतहष्ठताचें सरकारी कायालयातील पगारी 
सेवकात आहि परस्पर-संघषांत गंुतलेत्या मध्य-युगीन सुभेदाराचं्या एका गोंधळात पाडिाऱया हचत्राचे 
शासनाच्या सु-हनयंहत्रत योजनेमध्ये रूपातंर झाले आहि एखाद्या कारखान्याच्या धतीवर या शासनाच्या 
कायाचे हवभाजन आहि कें द्रीकरि झाले. 
 
 शासन-सते्तचे अहधकारके्षत्र, हतची वैहशष्ट्ये आहि हतचे प्रहतहनधी याचं्यासह कें द्रीकरिाचे जे कायव 
एकतंत्री राजसते्तने सुरू केले होते त्याची वाढ, राष्ट्राचे नागरी ऐक्य प्रस्थाहपत करण्यासाठी स्थाहनक, 
प्रादेहशक, नागरी आहि प्राहंतक स्तरावरचे खास हवशषेाहधकार नाहीसे करण्याच्या अवतारकायासाठी घडून 
आलेली पहहली फ्रें च राज्यक्रातंी करिारच होती. नेपोहलयनने हे शासन-यंत्र पूिवत्वाला नेले. श्रमाच्या 
सूक्ष्मतर हवभाजनाहशवाय, कायदेशीरपिे नसहासनाचा दावा करिारा पक्ष आहि जुलै महहन्यातील 
राजसत्ता यानंी जास्त कोितीही भर घातली नाही. भाडंवलशाहीतील श्रमाच्या हवभाजन व उपहवभाजन 
यानंी नव ेगट आहि हहतसंबधं म्हिजे शासनाच्या प्रशासनासाठी नव ेसाहहत्य ज्या प्रमािात उत्पन्न केले त्या 
प्रमािात श्रमाच्या सूक्ष्मतर हवभाजनातं वाढ झाली.” 
 
 प्रत्येक समान हहतसंबधं हा क्रमाक्रमाने समाजातून ताबडतोब बाहेर काढला गेला आहि एक 
उच्चतर सामुदाहयक हहतसंबधं या स्वरूपातं समाजाहवरुद्ध उभा करण्यात आला. 
 
 दुसऱया शलदातं सागंायचे तर, माक्सव कें द्रीकरि झालेल्या प्रशासकीय राज्यसते्तच्या अफाट वाढीचे 
विवन करीत होता. हजचे त क् व्हीलने हवश्लेषि केले, हजची क्राहंत-पूवव उगमस्थाने त्याने दाखवनू हदली 
आहि जसजसा लोकशाहीचा हवकास झाला, तसतशी हजचे महत्त्व आहि सत्ता यामधे हळुहळु होिारी वाढ 
त्याने पाहहली, तीच ही कें द्रीभतू प्रशासकीय राजसत्ता होती. 
 
 जो कोिी या कें द्रीभतू राज्यसते्तचा कारभार साभंाळतो, त्याचा समाजावर बराच प्रभाव 
अपहरहायवपिे पडतो. या प्रचंड शासन-यंत्राच्या वाढीला सवव पक्ष साहाय्य करतात याची त क् व्हीलला 
खात्री पटली होती. राज्यसते्तच्या कायाचा हवस्तार आहि प्रशासनाचे कें द्रीकरि यानंा समाजवादी 
राज्यसते्तचे जास्तच साहाय्य हमळेल अशीही त्याची खात्री पटली होती. समाजाच्या सबंंधातं या राज्ययतं्राने 
एक प्रकारची स्वायत्तता हमळहवली होती असे माक्सवला वाटले. “नुकता बोटीवरून उतरलेला, ज्याने दारू 
व मासंाहार याचं्या साहाय्याने हवकत घेतलेले काही सैहनक आहि त्या सैहनकानंी ज्याचे वारेमाप स्तोम 
माजहवले असा एक लुच्चा” एवढेच सवव हे प्रचंड यंत्र साभंाळायला पुरे आहे. माक्सव समाजशास्त्रज्ञ होता; पि 
तो एक वादपटुसुद्धा होता. 
 
 या राज्ययंत्रावर ताबा हमळहवण्याचा नव्हे तर त्याचा नाश करण्याचा समावशे खऱया क्रातंीमध्ये 
होतो. याला त क् व्हीलने उपहासाने असे उत्तर हदले असते. जर तुम्ही असा हनिवय घेतलात की उत्पादन 
साधनाचं्या मालकीचे स्वरूप सामुदाहयक असलेच पाहहजे आहि अथवव्यवस्थेच्या प्रशासनाचे कें द्रीकरि 



 
           

झालेच पाहीजे. तर कोित्या चमत्काराने या कें द्रीभतू राज्ययंत्राचा नाश व्हावा नकवा त्याची व्याप्ती कमी 
व्हावी अशी अपेक्षा तुम्ही करता? 
 
 वस्तुतः क्रातंीच्या काळातील राज्यसते्तच्या भहूमकेबाबतत माक्सवमध्ये दोन कल्पना आढळतात. 
पॅहरस-संघावरील केलेल्या हवधानातून त्याने असे सुचहवले की हा संघ-कें द्र सते्तचे हवघटन आहि हतचे 
हवकें द्रीकरि-हे खरोखर कामगाराचें अहधराज्य होते. परंतु नेमकी उलटी कल्पनाही आपल्याला आढळते. 
क्रातंी घडवनू आिण्यासाठी, राजकीय सत्ता व राज्यसते्तचे कें द्रीकरि यानंा जास्तीत जास्त बळकट केलेच 
पाहहजे. 
 
 तर मग, कें द्रीभतू राज्ययंत्राबाबत त क् व्हील व माक्सव याचंी मते सारखीच होती. त क् व्हीलने असा 
हनष्ट्कषव काढला की राज्यसते्तचे सववशक्तीमत्त्व आहि अमयाद हवस्तार यानंा मयाहदत करण्यासाठी 
मध्यममागी संघटना व प्राहतहनहधक संस्था यानंा बलवान करिे आवश्यक आहे. समाजाच्या बाबतीत 
राज्यसते्तची अंहशक स्वायत्तता-शासकवगाचा एक फक्त बनाव या स्वरूपाच्या त्याच्या राज्यसते्तच्या 
सववसाधारि हसद्धातंाशी हवसंगत असे एक सूत्र म्हिून-माक्सवला मान्य होती आहि समाजवादी क्रातंीला 
कें द्रीभतू प्रशासकीय यतं्रिेचा नाश करिे हेही भाग पडेल असे थोडेफार संहदग्धपिे त्याने गृहीतही धरले. 
 
 जी मला येथे मनोरंजक वाटते आहि मी हजला शवेटचा मुद्दा करू इस्च्छतो ती कल्पना अशी आहे : 
राजकारि आहि त्यातील संघषव यानंा सामाहजक वगव आहि त्यातील संघषव याचं्या परस्परसंबधंाच्या 
पातळीला आिनू ठेवण्याचा माक्सवने एका हसद्धातंाच्या स्वरूपात प्रयत्न केला. परंतु, पुष्ट्कळद्या मुद्यावर, 
एका हनरीक्षकाच्या भहूमकेतील त्याच्या अंतदृवष्टीने एका हसद्धातंाच्या भहूमकेतील त्याच्या हटवादीपिावर 
मात केली. आहि अशा सघंषातील काटेकोर राजकीय घटक आहि हवहवध गट याचं्या संबधंातंील 
राज्यसते्तची स्वायत्तता याचें सत्य, जिु काही अहनच्छेने, त्याला जािवले. परंतु वगव आहि वगीय संघषव 
याचं्या बाबतीत जेवढ्या प्रमािात राज्यसत्ता स्वायत्त आहे तेवढ्या प्रमािात समाजाचं्या उत्क्रातंीतील एका 
घटकाला सामाहजक वगांच्या संघषाच्या पातळीला आिून ठेवता येत नाही. राज्यसते्तचा ताबा कोि 
हमळहवतो यावर घेतले जािारे हनिवय अवलंबून असतात. 
 
 सामाहजक संघषाच्या बाबतीत, राज्यसते्तच्या स्वायत्ततेचा सवात जास्त नजरेत भरिारा पुरावा 
म्हिजे १९१७ सालची रहशयन राज्यक्रातंी होय अशी भर मला घातली पाहहजे. त्यावळेी, लुई 
बोनापाटवप्रमािेच पि जास्त नहसा वापरून राज्यसत्ता हस्तगत करून रहशयातंील एक गट त्या समाजाच्या 
संपूिव संरचनेचे रूपातंर करू शकला. अल्पसंख्य कामगारवगाच्या वचवस्वाच्या आधारावर नव्हे तर 
राज्ययतं्राच्या सववशहक्तमत्त्वाच्या आधारावर त्या गटाने समाजवादसुद्धा स्थापन केला, असेसुद्धा, इच्छा 
असल्यास, तुम्हाला म्हिता येईल. 
 
 दुसऱया शलदात सागंायचे तर, जे अहधकृत माक्सववादी हसद्धातंात आढळत नाही ते माक्सवच्या 
ऐहतहाहसक हवश्लेषिामध्ये वा ज्याचं्यामध्ये भाग घेिाऱयानंी माक्सवच्या नावाने कृती केली त्या घटनामंध्ये 
सापडू शकते. 
 
 उपसंहार : येथे ज्याचंा आपि अभ्यास केला ते चार लेखक तीन चळवळींचे वा पंथाचें आधारस्तंभ 
आहेत. ज्याला राजकीय समाजशास्त्राचा फ्रें च पंथ म्हिता येईल तो पहहला पंथ आहे. त्याचा संस्थापक 



 
           

मोंतेस्क्य ूआहे आहि त्यातंील त क् व्हील ही दुसरी थोर व्यक्ती आहे. आपल्या हपढीतील एहल हॅलेरीसारखा 
मािूस याच परंपरेतील आहे; समाजशास्त्रज्ञाचंा हा पंथ फारसा हटवादी नाही. ते समाजशास्त्रज्ञ मूलतः 
राजकारिाचा हवचार करिारे असतात. ते सामाहजक अवस्थापनेकडे दुलवक्ष करीत नाहीत, पि 
राज्यव्यवस्थेच्या स्वायते्ततवर ते भर देतात आहि ते उदारमतवादी असतात. बहुधा, मी या पंथाचा 
अहलकडील काळातील वशंज आहे. 
 
 दुसरा पंथ ऑग्युस्त कोंतचा असून त्याची पहरिती या शतकाच्या प्रारंभी दुखैममध्ये आहि मी जर 
एक धाडसी हवधान करायचे म्हटले तर, आजच्या अहधकृत व परवानाधारक समाजशास्त्रज्ञामंध्ये झाली. 
राजकीय तसेच आर्थथक बाबींना सामाहजक पलंूैच्या मानाने जो कमी महत्त्व देतो तो हा पंथ आहे. सामाहजक 
एकतेच्या ऐक्यावर हा पंथ भर देतो, बहुमताच्या कल्पनेला आपली मलूभतू कल्पना म्हिनू तो हचकटून 
राहतो आहि हवश्लेषिे व सकंल्पना याचंी वाढ करीत करीत तो सामाहजक एकतेच्या पुनरवचनेचा प्रयत्न 
करतो. 
 
 हतसरा पंथ-जो शाळाचं्या वगातून नव्हे, तर जगाच्या इहतहासाच्या मोठ्या रंगभमूीवर सवात जास्त 
यशस्वी ठरलेला आहे तो पथं-म्हिजे माक्सववादी पंथ आहे हे उघड आहे. लक्षावधी मािसानंी त्याच्या 
लावलेल्या अथाप्रमािे, आर्थथक संघटना व सामाहजक अवस्थापना याचं्या भाषेत केलेल्या सामाहजक 
एकतेचे स्पष्टीकरि आहि जी हतच्या अनुयायानंा हवजय आहि पाखंड्याचंा शातंतापूिव वा नहसेने केलेला 
नायनाट याचंी हमी देते त्या उत्क्रातंीचा आराखडा याचंी हा पंथ जोड घालतो. 
 
 समाजशास्त्राचा हा पंथ त्याच्या ऐहतहाहसक यशामुळे चचा करण्यास सवात जास्त अवघड पंथ 
होतो. कोित्याही शासन-पुरस्कृत हसद्धातंाला आवश्यक असलेला प्रश्नोत्तरावलीचा पाठ का थोर मनानंा 
मान्य होिारा एकमेव बौहद्धक पाठ यापैकी कशाची चचा करतो हेच आपल्याला कधीही कळत नाही. परंतु, 
प्रश्नोत्तरावलीच्या स्वरूपातील पाठ आहि बौहद्धक स्वरूपाचा पाठ याचं्यामध्ये एक सतत आंतर-हक्रया चालू 
असते आहि हवश्वेहतहासातील अतक्यव प्रचंड उलथापालथींना अनुसरून या आंतर-हक्रयाचं्या पद्धतीमध्ये 
बदल घडून येतो हे उघड हदसते. 
 
 मूल्य-प्रिाली आहि जगाच्या इहतहासाबाबतची मते याचं्या बाबतीत परस्परामंध्ये हवरोध 
असतानाही समाजशास्त्राचे हे हतन्हीही पंथ आधुहनक समाजाची स्पष्टीकरिे आहेत. ज्याचा तो औद्योहगक 
समाज असा उल्लेख करीत होता त्या आधुहनक समाजाचा ऑग्युस्त कौंत हा जवळजवळ हनस्सीम चाहता 
होता, ... कारि हा समाज शातंताहप्रय आहि कोंतप्रिीत नकवा तुम्हाला जर आवडत असेल तर, प्रत्यक्ष 
प्रमािवादी होईल. राजकीय पंथाच्या दृष्टीने, आधुहनक समाज हा असा लोकशाही समाज आहे कीं 
ज्याच्याकडे एखादा त क् व्हील वा ईली हॅलेवी उत्साहाचे व सास्त्वक संतापाचे कढ आल्याहशवाय बघ ू
शकतो, हा अनेकातील एक समाज असेल - आहि खात्रीने तो असा एक समाज असेल की, जो मानवी 
हनयतीचे अहंतम साफल्य नसला तरी हवलक्षि वैहशष्ट्यपूिव असेल. हतसऱया पंथाच्या बाबतीत सागंायचे तर, 
औद्योहगक समाजाच्या कोंतवादाच्या उत्साहाची भाडंवलशाहीहवरुद्ध वाटिाऱया सास्त्वक संतापाशी तो जोड 
घालतो. म्हिनू, तो सुदूर भहवष्ट्यकाळाबद्दल पराकोटीचा आशावादी आहि हनकट भहवष्ट्यकाळाबद्दल 
दुष्टपिे हनराशावादी असतो. वगांचा आहि सवव मानव-समाजाचा परस्पराशंी समेट घडून येण्यापूवी, महान 
आपत्ती, वगालढे आहि युदे्ध यानंी भरलेल्या एका दीघव कालखंडाचे भहवष्ट्य तो वतवहवतो. 
 



 
           

 दुसऱया शलदात सागंायचे तर, कोंतवादी पंथ हा आत्मतुष्टतेकडे कल असलेला आशावादी पथं 
आहे; राजकीय पंथ हा संशयवादाची छटा दाखहविारा सावध पंथ आहे; आहि महान् आपत्ती या अंहतम 
हहताच्या दृष्टीने इष्ट आहि काहीही झाले तरी अटळ आहेत असे मानण्याकडे कल असलेला माक्सववादी पंथ 
मनोराज्यवादी आहे. 
 
 या पंथापकैी प्रत्येक पंथ त्याच्या स्वतःच्या तऱहेने सामाहजक एकतेची पुनरवचना करतो. इहतहासाला 
ज्ञात असलेल्या समाजाच्या हवहवधतेबाबत प्रत्येक पंथ आपला स्वतःचा हसद्धातं पढेु करतो. नैहतक श्रद्धा 
आहि शास्त्रीय गृहीतकृत्ये या दोन्हीतून प्रत्येकाला पे्ररिा हमळते. गृहीत-कृत्यापासून श्रद्धानंा हनराळे 
काढण्याचा प्रयत्न-मग त्या प्रयत्नाचे जे काय मूल्य असेल ते असो - मी केलेला आहे. परंतु, नेहेमीप्रमािे, 
आपि जेव्हा या दोन मलूतत्त्वामंधील हवशषे फरक दाखवनू देण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा कदाहचत् आपि 
आपल्या स्वतःच्या श्रद्धाचं्या चौकटीत तो करतो. 
 
  



 
           

ॲले्सी द तॉक व्हील 
 

-१- 

 
 समाजशास्त्राच्या संस्थापकामंध्ये साधारिपिे त क् व्हीलचा समावशे करण्यात येत नाही. मोंतेस्क्यू, 
कोंत व माक्सव याचंा अभ्यास करताना, आर्थथक घटना आहि समाजाची राजनैहतक संघटना याचं्यातील 
परस्परसंबधं हवचारात घेतला जातो. ज्या समाजात हवचारवतं जगत होता त्याचे त्याने हदलेल्या हववरिाचे 
प्रत्येक वळेेला प्रथम स्पष्टीकरि कराव े लागते. प्रत्येकाच्या बाबतीत प्राथहमक तर्थ्य म्हिजे त्याचे 
इहतहासाचे रोगहनदान होते. त क् व्हीलचे इहतहासाच्या रोगाचे हनदान कोंत वा माक्सव याचं्या हनदानापेक्षा 
हनराळे आहे. कोंतसारखे औद्योहगक वास्तवतेला नकवा माक्सवसारखे भाडंवलशाहीच्या वास्तवतेला प्राधान्य 
देण्याऐवजी त्याने लोकशाहीच्या वास्तवतेला प्राधान्य हदले. 
 
 (त क् व्हीलच्या हसद्धातंामध्ये) आधुहनक समाजाच्या संरचनेतील काही लक्षिे आहि नंतर, या 
समाजाचं्या हवहवध स्वरूपाचंी तुलना याचंा समावशे होतो. कोंतने औद्योहगक समाजाचें हनरीक्षि केले आहि 
एका राष्ट्रातून वा खंडातून दुसऱयामध्ये त्या समाजातं दुय्यम स्वरूपाच्या फरकानंा वाव आहे हे अहजबात न 
नाकारता, त्याने सवव औद्योहगक समाजानंा समान असिाऱया हवहशष्ट लक्षिावंर भर हदला. कोंतने 
औद्योहगक समाजाची व्याख्या केली आहि या व्याख्येतून प्रत्येक औद्योहगक समाजाच्या राजनैहतक आहि 
बौहद्धक संघटनेची हवशषे लक्षिे आपल्याला दाखहवता येतील असा त्याला हवश्वास वाटत होता. माक्सवने 
भाडंवलशाहीची व्याख्या केली आहि या व्याख्येतून, भाडंवलशाही अस्स्तत्वातं असलेल्या समाजातं ज्या 
काही घटना अस्स्तत्वातं असल्याच पाहहजेत त्याचें स्वरूप आपि ठरव ूशकतो असा त्याला हवश्वास वाटत 
होता उलटपक्षी ज्याचंा कोित्याही आधुहनक वा लोकशाही समाजाच्या सत्वाशी संबंध येतो अशा काही 
हवशषे लक्षिाचंी त क् व्हीलने नोंद केली; परंतु सवव आधुहनक समाजानंा समान असलेल्या या मूलाधाराचं्या 
पलीकडे, राज्यव्यवस्थेचे पुष्ट्कळ संभाव्य प्रकार आहेत अशी त्याने भर घातली. लोकशाही समाज 
उदारमतवादी वा हुकूमशाही असतील ते अमेहरकेमध्ये युरोपात, जमवनीत नकवा फ्रान्समध्ये, लोकशाही 
समाजाचे स्वरूप हभन्न असेल वा असलेच पाहहजे. म्हिून त क् व्हील एक आदशव वाटावा असा तौलहनक 
समाजशास्त्रज्ञ आहे; एकाच जातीच्या समाजाच्या प्रकाराची तुलना करून तो त्या समाजाचे वैहशष्ट्य 
ठरहवण्याचा प्रयत्न करतो. 
 
 एकाच जातीतील हवहवध प्रकाराचंी ती तुलना हेच नेमके समाजशास्त्राचे कायव असेल तर 
मोंतेस्क्यूच्या तोडीचा आहि एकोहिसाव्या शतकातील थोर हवचारवतंापंैकी एक म्हिून त क् व्हीलकडे 
पाहता येईल. फ्रान्सच्या समाजशास्त्रज्ञानंी त्याच्याकडे दुलवक्ष केले असे हदसते, मात्र अँग्लो-सकॅ्सन देशात 
त्याला मान होता. डुरेवेमचा आधुहनक समाजशास्त्रीय पंथ कोंतच्या हवचारातून हनघतो आहि त्यामुळे 
राजनैहतक संस्थामंधील घटनाचं्याऐवजी सामाहजक संरचनेमुळे घडिाऱया घटनावंर फ्रान्समधील 
समाजशास्त्रज्ञानंी भर हदलेला हदसतो. त्याचं्या हवचाराचं्या अग्रभागी त क् व्हील आढळत नाही याचे बहुधा हे 
कारि आहे. 
 
 त क् व्हीलने दोन प्रमुख गं्रथ हलहहले; त्यातंील एक “अमेहरकेतील लोकशाही” आहे. अमेहरकेला 
जाऊन आल्यावर, अगदी तरुि असताना त्याने हा गं्रथ हलहहला आहि त्या गं्रथाला ताबडतोब 



 
           

अनन्यसाधारि व्यावसाहयक तसेच बौहद्धक यशही हमळाले. त्याने इ. स. १८३५ मध्ये पहहला खंड प्रकाहशत 
केला आहि दुसरा खंड पाच वषांनंतर प्रहसद्ध केला. लुई हफहलप्सच्या राजवटीत तो राष्ट्रीय सभेचा 
सभासद होता. तो स्वतः एका जुन्या न मवन सरदार वगातील कुटंुबात जन्मला होता आहि त्याचा हकल्ला 
ज्या हवभागात होता व आजलाही आहे त्याच भागातून तो हनवडून आला होता. ऑर्थलनवादी राजसते्तच्या 
हवहधमंडळात, ज्याला “राजघराण्यातून होिारा हवरोध” म्हटले जात असे त्यामध्ये त्याचा अंतभाव होत 
असे. हजच्यामध्ये मध्यम वगाने स्वतःसाठी सत्ता आहि महत्त्वाची स्थाने बळकावली आहेत अशी मके्तदारी, 
संकुहचत व अहंवादी असे ज्या लुई हफहलप्सच्या राजवटीला तो मानीत होता. हतच्याबद्दल त्याला फारच 
थोडी आवड होती. जरी त्याला आगामी क्रातंी ही फ्रान्सच्या इहतहासातील सवांत अथवशून्य क्रातंीपैकी एक 
होईल असे वाटले होते तरी त्याने जानेवारी १८४८ मधील एका प्रहसद्ध भाषिात या क्रातंीचे भहवष्ट्य वतवहवले 
होते दुसऱया प्रजातंत्रामध्ये, तो पाच महहने त्या प्रजातंत्राच्या अध्यक्षाचा, लुई बोनापाटवचा, परराष्ट्रव्यवहार 
मंत्री होता. त्याच्या मंहत्र मंडळाचा प्रमुख, एक वशंवादी सैद्धाहंतक, काउंट गोहबनो, हा होता. त क् व्हीलला 
त्याच्याबद्दल थोडे पे्रम वाटे, परंतु त्याच्या कल्पनाशंी त क् व्हील सहमत नव्हता. (गोहबनो आहि त क् व्हील 
याचं्यातील फार मनोरंजक पत्रव्यवहार प्रहसद्ध झाला आहे.) लुई बोनापाटवच्या रक्तहीन क्रातंीनंतर 
त क्व्हील राजकारिातून हनवृत्त झाला आहि एकोहिसाव्या शतकातील फ्रान्सच्या उगमाचंा अभ्यास करू 
लागला. १८७० च्या पराभवानंतर जसा तेनने समकालीन फ्रान्सच्या उगमाचंा अभ्यास केला, तशाच प्रकारे, 
रक्तहीन क्रातंीनंतर, ॲलेक्सी द त क् व्हीलने क्रातंीच्या उगमाचा अभ्यास केला आहि “जुनी राजवट आहि 
फ्रें च राज्यक्रातंी” या नावाच्या पुस्तकामध्ये त्याच्या प्रयत्नाचंी पहरिती झाली. फ्रें च राज्यक्रातंी आहि 
आधुहनक फ्रें च समाजाची जडिघडि या हवषयावर जे एक व्यापक हलखाि करण्याची त्याची इच्छा होती 
त्याचा हे पुस्तक फक्त पाहहला भाग होते. “रोमन लोकाचंा उत्कषव आहि ऱहास याचं्या कारिाचंा हवचार” हे 
मोंतेस्क्यचेू पसु्तक त्याचा आदशव होते. इहतहास आकलनीय व्हावा म्हिजेच नुसतीच घटनाचंी जंत्री करिे 
नव्हे तर त्याचं्या बुडाशी असलेली कारिे हनहित करिे ही त्याची महत्त्वाकाकं्षा होती. ज्यावर त्याने नचतन 
केले होते तो पसु्तकाचा दुसरा भाग हलहायला त्याला वळे हमळाला नाही. त्याच्या कागदपत्रातं सापडलेले 
काही उतारे प्रहसद्ध झाले आहेत. 
 
 अमेहरकेतील लोकशाही आहि जुनी राजवट व फ्रें च राज्यक्रातंी या त्याच्या प्रमुख पसु्तकाहंशवाय, 
त्याच्या मृत्यूनंतर “आठविी” नावाचा एक खंड प्रहसद्ध झाला. त्यामध्ये १८४८ ची क्रातंी आहि परराष्ट्र-
व्यवहार खाते यातील त्याच्या आठविी त्याने हदल्या आहेत. त्याचा पत्रव्यवहार व भाषिे याचेंसुद्धा 
प्रकाशन झाले आहे. एक अमेहरकेवरील आहि एक फ्रान्सवरील अशी आपल्या दृष्टीने सवांत महत्वाची 
पुस्तके आहेत आहि ती, जिू काही, एकमेकावंर घडी घालता येतील अशी दोन पाने आहेत. अमेहरकेवरील 
पुस्तकाने पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्याव ेअशी अपेक्षा होती : अमेहरकन लोकशाही समाज उदारमतवादी का 
आहे? जुनी राजवट आहि फ्रें च राज्यक्रातंी याने पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्याव े अशी अपेक्षा होती : 
लोकशाहीकडे उत्क्रातं होत असताना, स्वातंत्र्याला वाव देिाऱया राज्यव्यवस्थेला हटकवनू धरण्यात 
फ्रान्सला इतका त्रास का होतो? 
 
 जशी कोंतबरोबर आपि औद्योहगक समाजाची व्याख्या केली आहि माक्सवसह आपि 
भाडंवलशाहीची व्याख्या केली. त्याप्रमािे जी त क् व्हीलच्या हलखािातं गंुफलेली आहे त्या लोकशाहीची वा 
लोकशाही समाजाच्या कल्पनेची व्याख्या ही अपहरहायवपिे आपल्या अभ्यासाचा प्रयाि-नबदू असलाच 
पाहहजे. थोडेसे कष्ट केल्याहशवाय ही लोकशाही समाजाची व्याख्या हमळत नाही आहि असे वारंवार म्हटले 
जाते की त्या शलदाची अचकू व्याख्या कधीही न करता, त क् व्हीलने तो सतत वापरला. 



 
           

 
 जुनी राजवट आहि फ्रें च राज्यक्रातंीच्या दुसऱया खंडातून म्हिजेच त क् व्हीलच्या कागदपत्रामध्ये 
सापडलेल्या नोंदीच्या सगं्रहामध्ये एक उतारा सापडतो. 
 
 “लोकशाही, लोकशाही संस्था, लोकशाही राज्यपद्धती या शलदाचंा उपयोग पुष्ट्कळशा गोंधळाचे 
कारि आहे. जर या शलदाचंी स्पष्ट व्याख्या केली नाही आहि त्याचं्या व्याख्येबाबत एकमत झाले नाही तर 
आपि कल्पनाचं्या न सुटिाऱया एका गंुतागंुतीच्या गोंधळात राहू आहि त्यामुळे सवगं पुढारी आहि 
हुकूमशहा याचंा फायदा होईल. 
 
 ते असे म्हितील की एक एकतंत्री राजा राज्य करीत असलेला देश ही लोकशाही आहे कारि 
जनतेच्या एका बऱयाच मोठ्या संख्येला मानविाऱया कायद्याच्या आधारे तो राज्य करतो आहि अशाच ससं्था 
तो हटकवनू धरतो. असे शासन म्हिजे लोकशाही, लोकशाही राजसत्ता आहे असे म्हिता येईल. 
 
 परंतु, त्या शलदाचं्या खऱया अथाने, लोकशाही शासन, लोकशाही राजसत्ता याचंा एकच अथव होऊ 
शकतो. लोक हजच्यामध्ये त्याचं्या शासनातं थोडाफार भाग घेतात अशी शासनपद्धती हा तो अथव होय. 
राजकीय स्वातंत्र्याच्या कल्पनेशी त्या शलदाच्या अथाचा फार हनकट संबधं आहे. जेथे राजकीय स्वातंत्र्य 
नाही त्या शासनपद्धतीला लोकशाही हे नाव देिे ही स्पष्टपिे हास्यास्पद कृती ठरेल कारि असे करिे 
म्हिजे या शलदाचं्या नैसर्थगक अथाला सोडून देिे होय. 
 
 अशा खोया वा संहदग्ध शलदप्रयोगाचंा उपयोग करण्यात येतो कारि (अ) लोकशाही शासन हा 
शलदप्रयोग एका हवहशष्ट मनोभावाला नेहमीच आवाहन करेल म्हिनू सामान्य जनतेमध्ये भ्रम उत्पन्न 
करण्याचा हेतू आहि (आ) एकतंत्री शासनाच्या जहटल पद्धतीचे स्पष्टीकरि करिाऱया एकाच संजे्ञचा शोध 
घेताना गोंधळात पाडिारी अडचि. या शासनामध्ये लोक साववजहनक कायात अहजबात भाग घेत नाहीत, 
परंतु त्यामध्ये वहरष्ठ वगांना हवशषेाहधकारही नसतात आहि त्यामध्ये शक्य हततक्या भौहतक कल्यािाची 
सोय करून देिे हा कायद्याचा हेतू असतो.” 
 
 सववसाधारिपिे, त क् व्हीलने ज्या पद्धतीने लोकशाही ही संज्ञा वापरली हतच्याशी फारशी सुसंगत 
नसलेली जी हवलक्षि राजनैहतक व्याख्या आहे ती या उताऱयावरून हदसते. खरोखर, या उताऱयात, 
त क् व्हीलच्या म्हिण्याचा भावाथव असा हदसतो की जेवढे राजकीय स्वातंत्र्य असते तेवढीच लोकशाही 
असते. याबाबतीत, लोकशाही या शलदाला त्याचा पारंपहरक अथव अजूनही असेल. तो अथव एका 
शासनप्रकाराचा हनदेश करतो आहि सते्तच्या वापरामध्ये लोकाचंा सहभाग हे जर या शासन-प्रकाराचे 
वैहशष्ट्य नसेल, तर ती लोकशाही होत नाही. 
 
 परंतु, पुष्ट्कळ वळेेला, त क् व्हीलने या अथाने लोकशाही या शलदाचा उपयोग केलेला नाही, परंतु 
एका हवहशष्ट प्रकारच्या सत्ता-प्रयोगाच्या ऐवजी एका समाजाच्या प्रकाराचा हनदेश त्याने बहुधा या शलदाने 
केला. दुसरा उतारा त्याच्या अमेहरकेतील लोकशाही या पुस्तकातून देता येतो. 
 
 “परंतु, जर मानवाचं्या नैहतक आहि बौहद्धक हक्रयानंा सुखसोयींचे उत्पादन आहि सामुदाहयक 
कल्यािात भर याकडे वळविे योग्य आहे असे तुम्हाला वाटत असेल; जर अलौहकक बुहद्धमते्तपेक्षा स्पष्ट 



 
           

आकलन हे मानवाला जास्त फायदेशीर असेल; जर हवभहूतमत्वाच्या सद गुिानंा नव्हे, तर शातंतेला 
उपकारक सवयींना उते्तजन देिे हा तुमचा उदे्दश असेल; जर तुम्हाला गुन्ह्यापेक्षा व्यसने बरी वाटत 
असतील आहि जेवढी गुन्ह्याचंी सखं्या कमी होईल तेवढ्याच कमी प्रमािात उदात्त कृती तुमच्या वायाला 
येतील, याने जर तुमचे समाधान होत असेल; जर, खरोखर, अत्यंत बदु्धीमान समाजातं राहण्याऐवजी 
तुमच्या भोवतालच्या समदृ्धीने तुम्ही संतुष्ट होिार असाल; थोडक्यात सागंायचे तर, तुमचे मत जर असे 
असेल की राष्ट्रपुरुषाला सवांत मोठी सत्ता व कीती हमळवनू देिे हे शासनाचे प्रमुख उहद्दष्ट नाही, तर 
ज्याचं्यामुळे ते राष्ट्र बनले त्या व्यक्तींपैकी प्रत्येकीला जास्तीत जास्त सुख हमळाव े म्हिून खात्रीशीर 
व्यवस्था करिे आहि प्रत्येकीला आत्यहंतक दुःखापासून दूर ठेविे हे आहे-जर तुमची अशी इच्छा असेल, 
तर मग मानवाचंी पहरस्स्थती सारखी करा आहि लोकशाही संस्थाचंी स्थापना करा. 
 
 परंतु, ज्यावळेी अशी हनवड करिे शक्य होते ती वळे हनघून गेली असेल आहि जर मानवापेक्षा 
श्रेष्ठतर शक्ती आपल्या इच्छाचंी चौकशी केल्याहशवाय या दोन शासनप्रकारापंकैी एकाकडे वा दुसऱयाकडे 
आपल्याला नेण्याची घाई करीत असेल तर, जे काय आपल्या वायाला आले आहे त्याचा उत्तम उपयोग 
करण्याचा प्रयत्न करू या आहि त्याच्या चागंल्या व वाईट प्रवृत्तींचा शोध घेऊन, चागंल्याचें संवधवन आहि 
वाईटाचे दमन करण्याची क्षमता दाखव ूया.” 
 
 अलंकाहरक हवरोधाने भरलेला हा अहतशय वकृ्तत्वपूिव उतारा त क् व्हीलच्या हवचाराचंी शलैी, 
पद्धती, हवचारातंील तर्थ्य याचंा एकदम वैहशष्ट्यपूिव नमुना आहे. 
 
 त क् व्हीलच्या दृष्टीने, सवांची पहरस्स्थती समान करिे म्हिजे लोकशाही स्थापन करिे होय. जुन्या 
राजवटीसारखे दजे व वगव याचें भेद ज्याच्यात नाहीत आहि समुदाय ज्याचं्यामुळे बनतो त्या सवव व्यक्ती 
ज्याच्यामध्ये सामाहजकदृष्ट्या समान आहेत, तो समाज म्हिजे लोकशाही होय; याचा अथव, त्या व्यक्ती 
बौहद्धकदृष्ट्या समान आहेत असा होत नाही कारि तसे म्हििे अथवशून्य ठरेल नकवा त्या व्यक्ती 
आर्थथकदृष्ट्या समान आहेत असाही होत नाही कारि ते त क् व्हीलच्या मते अशक्य आहे. व्यक्तींच्या 
पहरस्स्थतीमध्ये आनुवहंशकतेवर आधाहरत भेदभाव नसिे व सवव व्यवसाय, धंदे, पदव्या व सन्मान हे सवव 
व्यक्तींच्या आटोक्यात असिे याचा अथव सामाहजकदृष्ट्या समान असिे असा होतो. 
 
 परंतु, हे जर लोकशाहीचे सत्त्व असेल तर, पाहहल्या उताऱयातं हजचा लोकशाही शासन असा 
उल्लेख त क् व्हीलने केला होता तीच शासन-पद्धती या समताहधहष्ठत समाजाला योग्य आहे हे स्पष्ट होते. 
कारि, जर समुदायातंील सभासदाचं्या पहरस्स्थतीमध्ये मूलभतू फरक नसेल, तर संपूिव जनतेच्या हातात 
साववभौमत्व असाव े हे स्वाभाहवक आहे. याप्रमािे, मोंतेस्क्यू व अहभजात लेखक यानंी हदलेल्या 
लोकशाहीच्या व्याख्येकडे आपि परत येऊन पोहोचतो. संपूिव, एकहत्रत समाजाकडे साववभौमत्व आहि 
शासकाचंी हनवड व सते्तचा वापर याच्यामध्ये सवांचा सहभाग ही लोकशाही समाजाची तकव शुद्ध अहभव्यक्ती 
म्हिजेच समताहधहष्ठत समाज होय. 
 
 परंतु, याहशवाय, असे आपि दुसऱया उताऱयावंरूनही हशकतो की समता हा सामाहजक कायदा 
आहि लोकशाही हे राज्यसते्तचे प्रकृहत-वैहशष्ट्य असलेल्या समाजामध्ये सवांत मोठ्या लोकसंख्येचे 
कल्याि हे त्या समाजाचे पहहले उहद्दष्ट असते. सत्ता वा कीती नव्हे तर शातंता व सुबत्ता हे ज्याचे ध्येय आहे 
असा तो समाज आहे. जर आपि आजची भाषा वापरिार असलो तर आपि त्याला सुखवस्तू समाज म्हिू. 



 
           

एका सरदार घराण्याचा वशंज असल्याने लोकशाही समाजासंबंधी हनिवय घेताना त्याचे हवचार, कडकपिा 
व नरमाई, अंतःकरिाने पाळलेले मौन व बदु्धीने नाखुषीने हदलेली संमती याचं्यामध्ये हेलकाव ेखात होते. 
(त्याच्या एका पत्रातील मजकुराचा अथव दुसऱया तऱहेने सागंता येईल. त्यात त्याने हलहहले होते की सवांत 
मोठ्या लोकसंख्येच्या जास्तीत जास्त कल्यािाची खात्रीशीर व्यवस्था करिे हे ज्याचे ध्येय व समथवन आहे 
तो समाज त्याच्या बुद्धीला जास्त पसंत पडतो; परंतु, ज्या समाजातून थोरवी व कीती याचंी जािीव लुप्त 
होत चालली आहे अशा समाजाचे, त्याचे अंतःकरि, कोिताही नकतु न बाळगता, समथवन करू शकत 
नाही.) 
 
 जर हे आधुहनक लोकशाही समाजाचे हवहशष्ट लक्षि असेल, तर जेव्हा त क् व्हील अमेहरकेतील 
लोकशाही हा गं्रथ हलहीत होता, त्यावळेी त्याच्या मनात मोंतेस्क्यूचा संदभव असावा कारि त क् व्हीलचा 
मध्यवती प्रश्न म्हिजे मोंतेस्क्यूने उपस्स्थत केलेल्या प्रश्नापंैकी एकाचाच पुढील टप्पा आहे. 
 
 मोंतेस्क्यूच्या मते, (प्रजातंत्र, राजसत्ताक पद्धती व हुकूमशाही) या त्याच्या तीन राज्यपद्धतींपैकी 
दोन नेमस्त स्वरूपाच्या होत्या आहि हतसरी नव्हती. प्रजातंत्र आहि राजसत्ताक पद्धती नेमस्त स्वरूपाच्या 
असतात वा असू शकतात आहि त्याचं्यामध्ये राजकीय स्वातंत्र्याचे जतन केले जाते; तर व्याख्येप्रमािे, 
हुकूमशाही नकवा एका मािसाचे लहरी राज्य ही नेमस्त स्वरूपाची राज्यपद्धती नसते व असू शकत नाही. 
प्रजातंत्र आहि राजसत्ता या दोन नेमस्त स्वरूपाच्या राज्यपद्धतीत, एक मूलभतू हवरोध आपल्या दृष्टीला 
पडतो. तो असा : प्राचीन प्रजातंत्राचें जे तत्त्व होते ते म्हिजे दजे व पहरस्स्थती याचंी समता आहि आधुहनक 
राजसत्ताचें वा हनदान फ्रें च राजसते्तचे जे सत्व आहे ते म्हिजे दजे आहि पहरस्स्थती याचं्यातील हवषमता. या 
फरकाचा पहरिाम म्हिून मोंतेस्क्यूला वाटले की राज्यवस्थामध्ये दोन प्रकारे वा दोन प्रकारच्या 
समाजामध्ये स्वातंत्र्याचे जतन करता येिे शक्य आहे, समाजाचे ते दोन प्रकार असे : प्राचीन काळची लहान 
गिराज्ये याचें सद गुि हे तत्त्व असते आहि याचं्यामध्ये व्यक्तीव्यक्तीमध्ये शक्य तेवढी समता असते आहि 
असलीच पाहहजे आहि दुसऱया बाजूला आधुहनक राजसत्ताक देश, हवशाल राज्ये-याचें प्रहतष्ठा हे तत्त्व 
असते आहि पहरस्स्थतीतील हवषमता हीच, जिू काही, यातंील स्वातंत्र्याची अट असते. वस्तुतः आपल्या 
दज्याच्या कतवव्याशंी एकहनष्ठ राहिे हे आपले कतवव्य आहे असे प्रत्येक मािसाला हजतक्या प्रमािात वाटते, 
हततक्या प्रमािातं, कायद्यानंा अनुसरून आहि नेमस्तपिे जी वापरली गेलीच पाहहजे ती राजसत्ता एकतंत्री 
आहि लहरी सते्तमध्ये अवनत होत नाही. 
 
 दुसऱया शलदातं सागंायचे तर, आधुहनक राजसत्ताक पद्धतीमध्ये-हनदान मोंतेस्क्यूने जशी हतची 
कल्पना केली होती तशा फ्रें च राजलत्ताक पद्धतीमध्ये-हवषमता ही स्वातंत्र्याची यंत्रिा व हमी दोन्हीही आहे 
परंतु इंग्लंडचा अभ्यास करताना, प्राहतहनहधक शासन पद्धती या त्याला नवीन असलेल्या घटनेचा 
मोंतेस्क्यनेू अभ्यास केला होता. इंग्लंडच्या बाबतीत, त्याने हे उघडकीस आिले की अहभजनशाही व्यापार 
करीत होती आहि त्यामुळे भ्रष्ट झाली नव्हती. तेथे त्याला एका उदारमतवादी, व्यापारी राजसते्तचे 
प्रात्यहक्षक आढळले होते. 
 
 त क् व्हीलच्या संकल्पनेला मोंतेस्क्यूच्या इंग्लंडमधील राजसत्ताक पद्धतीच्या हसद्धातंाचा पुढील 
टप्पा मानता येईल. आधुहनक लोकाचं्या दृष्टीने, स्वातंत्र्याचा पाया आहि हमी म्हिजे पहरस्स्थतीतील 
हवषमता असते ही कल्पना क्रातंी घडून गेल्यानंतर हलहहिारा त क् व्हील करू शकला नाही कारि हनदान 
त्याच्या दृष्टीने पहरस्स्थतीतील हवषमता नाहीशी झाली होती. क्रातंीने हजचा नाश केला होता त्या 



 
           

अहभजनशाहीच्या सते्तला आहि हवशषेाहधकारानंा पुन्हा पूवववत् करण्याची इच्छा करिे हे अथवशून्य ठरले 
असते. 
 
 बेंजाहमन क सं्टंटच्या पद्धतीने बोलायचे झाले तर, जसा मोंतेस्क्यनेू राजसत्ताक पद्धतीच्या 
हसद्धातंामध्ये सुचहवला होता तसा आधार, आधुहनक समाजातील स्वातंत्र्याला, दजे आहि श्रेिी याचं्यातील 
हवभेदन देऊ शकत नाही. पहरस्स्थतीतील समता हे एक प्रमुख सत्य, एक अहनवायव घटना आहे आहि 
देवाच्या इच्छेमुळे घडलेल्या घटनेमुळे जशी एक प्रकारची पहवत्र दहशत वाटते तशी हतच्यामुळे आपल्याला 
वाटलीच पाहहजे. त्यासाठी अमेहरकेतील लोकशाही या पुस्तकाची प्रस्तावना वाचावी लागते. येथे 
त क् व्हीलच्या मुद्दा हा आहे : ज्याअथी पहरस्स्थतीतील हवषमता ही आधुहनक समाजातील स्वातंत्र्याचा 
आधार बनू शकत नाही, त्याअथी पहरस्स्थतीतील समतेची लोकशाही वास्तवता हीच हतचा आधार झाली 
पाहहजे. परंतु, ज्या संस्थाचंा आदशव आपल्याला अमेहरकेत गवसला आहे असे त्याला वाटत होते, फक्त 
त्याचं्याच साहाय्याने समताहधहष्ठत समाजामध्ये या स्वातंत्र्याचे जतन करिे शक्य आहे, असेही त्याला 
वाटत असाव.े 
 
 तो कशाला स्वातंत्र्य समजत होता? पुन्हा, हे एकदम कळले पाहहजे की त क् व्हील आधुहनक 
समाजशास्त्रज्ञाचं्या पद्धतीने हलहीत नव्हता आहि त्याने आपि कशाला स्वातंत्र्य म्हितो त्याची 
काळजीपूववक व्याख्या केलेली नाही. परंतु, हवसाव्या शतकाच्या हविते्तच्या गरजानुंसार हे नेमकेपिे माडंिे 
कठीि नाही. याहशवाय, स्वातंत्र्याची त्याची संकल्पना मोंतेस्क्यूच्या संकल्पनेशी हनकटचे साम्य दशवहवते. 
 
 स्वातंत्र्याचा आशय असिारी पहहली संज्ञा म्हिजे सुरहक्षतता ही होय. लहरी शासनाच्या हवरुद्ध 
हमळालेली हमी असा हतचा अथव होतो. जेव्हा फक्त कायद्याप्रमािेच सत्ता वापरली जाते, तेव्हा व्यक्तींना 
सुरहक्षतता वाटते. परंतु, ज्याअथी मािसे हवश्वासपात्र नसतात आहि भ्रष्ट न होता, अहनबधं सत्ता 
वापरण्याइतकी कोितीही व्यक्ती सद गुिी नसते, म्हिून, अहनबधं सत्ता कोिाही एकाकडे सोपहवता येत 
नाही. एखादा मोंतेस्क्यू म्हिाला असता की सते्तने सते्तला पायबंद घालिे आवश्यक आहे. परस्परामंध्ये 
समतोल साधिाऱया राजकीय आहि शासकीय हवभागामंध्ये हवहवधता, सत्ताकें द्रामध्ये हवहवधता असलीच 
पाहहजे. ज्याअथी, सवव लोकाचं्या. साववभौमत्वात सहभाग असतो, म्हिून जे सते्तवर असतात, ते, एका 
अथाने, शाहसताचें प्रहतहनधी वा मुखत्यार असले पाहहजेत. दुसऱया शलदातं सागंायचे तर, स्वराज्य असलेच 
पाहहजे; प्रत्यक्षपिे शक्य होईल हततका स्वतःचा कारभार लोकानंीच चालहवला पाहहजे. 
 
 म्हिून, त क् व्हीलचा प्रश्न संके्षपाने पुढीलप्रमािे मांडता येईल : ज्या समाजातील व्यक्तींची हनयती 
एकरूप होऊ लागलेली आहे, त्याला कोित्या पहरस्स्थतींत हुकूमशाहीचा धोका टाळिे व आपल्या 
स्वातंत्र्याचे जतन करिे शक्य होईल? साध्या भाषेत सागंायचे तर, समता आहि स्वातंत्र्य याचं्यातील 
अनुरूपता हा त क् व्हीलचा प्रश्न आहे असे आपल्याला म्हिता येईल. 
 
 अमेहरकेतील लोकशाही या गं्रथावर आिखीन काही हटप्पिी करण्यापूवी कोंत आहि माक्सव या 
त्याच्या समकालीनाचं्या दृष्टीने जे मूलभतू स्वरूपाचे होते त्याच्याबाबतीत त क् व्हीलची पहरस्स्थती 
पुढीलप्रमािे होती. 
 
 त क् व्हीलला ऑग्युस्त कोंतच्या हलखािाची माहहती नव्हती; त्याने त्याच्याबद्दल ऐकले असले 



 
           

पाहहजे असे वाटते. परंतु त क् व्हीलच्या हवचाराच्या हवकासामध्ये कोंतच्या हलखािाने कोित्याही प्रकारचे 
साह्यात्मक कायव केले असे हदसत नाही. त्याने कम्युहनस्ट जाहीरनामा वाचला असण्याचा संभव आहे. परंतु 
१८४८ पेक्षा कम्युहनस्ट जाहीरनामा १९४८ मध्ये जास्त प्रहसद्ध होता. १८४८ मध्ये लंडनला पळून गेलेल्या 
एका शरिाथीची ती पुस्स्तका होती; या मुद्याबद्दल खात्री वाटण्यासाठी, आपल्याला त क् व्हीलचा सवव पत्र-
व्यवहार एकदा या अनेकदा पुनःपुन्हा वाचवा लागेल-जी त्या काळानंतर इतकी प्रहसद्ध झाली आहे, त्या 
अप्रहसद्ध पसु्स्तकेची त क् व्हीलला माहहती होती. 
 
 औद्योहगक समाज आहि भाडंवलशाही या कोंत आहि माक्सव याचं्या दृष्टीने, समाजाच्या सत्वाशी 
हनगहडत ज्या घटना होत्या, त्याचंी त क् व्हीलने साहहजकच चचा केली आहे. त्याच्या काळच्या समाजामध्ये 
व्यापारी आहि औद्योहगक कायव हे प्रथम क्रमाचे कायव होते या प्रकट सत्यासबंंधी तो कोंत आहि तसेच माक्सव 
याचं्याशी सहमत होता. हे हवधान त्याने अमेहरकेला उदे्दशून केले होते आहि हीच प्रवृत्ती युरोपातंील 
समाजात पसरत होती असे त्याने गृहीत धरले होते. जरी सँ-सीमाच्या नकवा ऑग्युस्त कोंतच्या शलैीत 
त्याने आपले हवचार व्यक्त केले नसले, तरीही हशलेदारी कायाला ज्याचं्यामध्ये वचवस्व प्राप्त झाले होते ते 
गतकालीन समाज आहि जास्तीत जास्त लोकाचें कल्याि हे ज्याचे ध्येय व उहद्दष्ट होते तो त्याच्या काळचा 
समाज याचं्यातील हवरोध दाखवनू देण्याकडे त्याचा कल होता. 
 
 व्यापारी आहि औद्योहगक या दोन्हींही कायाचा जोडूनच हवचार करण्याकडे त क् व्हीलची प्रवृत्ती 
होती; आहि जेव्हा अमेहरकन समाजातं नकवा युरोपातील समाजातसुद्धा या कायाला हमळिाऱया प्राधान्याची 
त्याने चचा केली, तेव्हा भतूकाळ आहि त्याचा मध्यवती प्रहतपाद्य-हवषय, लोकशाही, यानंा धरूनच त्याने 
प्रामुख्याने त्या प्राधान्याचे हववरि केले. औद्योहगक आहि व्यापारी कृती गतकालाप्रमािे एका 
अहभजनशाहीला पुन्हा प्रस्थाहपत करीत नाहीत. व्यापारी आहि औद्योहगक कृतींतून सुचहवली जािारी 
संपत्ती-हवभाजनातील हवषमता आधुहनक समाजाच्या समता-कारक प्रवृत्तीशी हवसंगत आहेत असे त्याला 
वाटले नाही 
 
 त्याच्या दृष्टीने सववप्रथम व्यापारातून हमळिारी, औद्योगीकरिातून उत्पन्न होिारी आहि 
हस्तातंरक्षम सपंत्ती ही जि ू काही गहतशील असते. ज्या हपढ्यान् हपढ्या आपले हवशषेाहधकारी स्थान 
हटकवनू धरतात त्या कुटंुबामध्ये ती साठून राहत नाही. 
 
 याहशवाय, जे पूवी एक अहभजन आहि त्याची कुळे वा शतेकरी याचं्यामध्ये अस्स्तत्वात होते तशा 
प्रकारचे परावलंबनाचे श्रेिीबद्ध संबधं उद्योगपती आहि त्याचे कामगार याचं्यामध्ये उद्धवत नाहीत, असा 
त्याला हवश्वास वाटत होता. खऱया अहभजनशाहीचा एकमेव ऐहतहाहसक पाया म्हिजे जहमनीचे स्वाहमत्व 
असिे नकवा हशलेदारी कायव असे तो मानीत असे. 
 
 म्हिून, त्याच्या समाजशास्त्रीय स्वप्नामध्ये हकतीहह पराकोटीची सापंहत्तक हवषमता ही आधुहनक 
समाजाचें वैहशष्ट्य असलेल्या पहरस्स्थतीच्या मूलभूत समतेशी हवसंगत होत नाही. अमेहरकेतील लोकशाही 
या पुस्तकामध्ये हवसाव्या प्रकरिात एक उतारा आहे आहि त्यामध्ये उद्योगपतीसबंंधी बोलताना क्षिभर 
त क् व्हील असे सुचहवतो की जर लोकशाही समाजात अहभजनशाहीची कधीकाळी पनु्हा स्थापना करायची 
असेल तर ती उद्योगपतींच्या-करवी व्हावी लागेल. परंतु, सामान्यपिे बोलायचे झाले तर, असे म्हिता 
येईल की आधुहनक उद्योग-पद्धहत एका अहभजनशाहीच्या उदयाचे कारि होईल असा हवश्वास त्याला 



 
           

वाटत नव्हता. जसे आधुहनक समाज जास्तीत जास्त प्रमािात लोकशाही समाज होऊ लागतील त्या 
प्रमािात संपत्तीची हवषमता कमी कमी होऊ लागेल असा त्याला हवश्वास वाटत होता आहि ही औद्योहगक 
आहि व्यापारी व्यवसायातील संपत्ती इतकी योगायोगाधीन आहे की ती एका कायम स्वरूपाच्या श्रिेीबद्ध 
संरचनेचा आधार होऊ शकत नाही असाही एकंदरीने त्याला हवश्वास वाटत होता. 
 
 माक्सवच्या हवचाराचे वैहशष्ट्य असलेल्या भाडंवलशाहीच्या हवकासाच्या. आपत्तीजनक आहि 
साक्षात्कारी स्वप्नापेक्षा हनराळा असा एक फरक या स्वरूपातं, इ. स. १६५ इतक्या पूवीच्या काळीच्, आज 
जे कल्यािकारी राज्य वा साववहत्रक सुखवस्तूकरि या स्वरूपात आपल्याला माहीत आहे त्या हसद्धातंाचे 
थोड्याशा उत्साहाने, थोड्याशा वैराग्याने-कदाहचत् उत्साहीपिापेक्षा जास्त वैराग्याने-तो स्वरूप ठरहवत 
होता. 
 
 कोंत, माक्सव आहि त क् व्हील या हतघाचं्या स्वप्नाचंी तुलना करिे हे मनोरंजक ठरेल. आज आपि 
ज्यानंा तंत्र-हवशारद म्हितो त्याचें संघटनाहवषयक स्वप्न हे एक होते; पुढील स्वप्न होते ते, काल जे 
क्राहंतकारी होते त्याचें, साक्षात्कारी स्वप्न होते; हतसरे स्वप्न होते ते म्हिजे ज्याच्यामध्ये प्रत्येकाजवळ 
काहीतरी असते आहि प्रत्येकाला वा जवळजवळ प्रत्येकाला समाजव्यवस्था हटकवनू धरण्यात स्वारस्य 
असते अशा एका समतोल साधलेल्या समाजाचे स्वप्न होते. या तीन स्वप्नापंैफी जे एक पहिम युरोपातील 
समाजाशी आज सवांत जास्त हनकटचे साम्य दाखहवते ते म्हिजे त क् व्हीलचे स्वप्न होय. १९३० सालचा 
युरोहपयन समाज माक्सवच्या स्वप्नाच्या जवळ जवळ जात होता; परंतु या स्वप्नापैकी कोिते स्वप्न १९७० 
आहि १९८० सालातंील समाजाशी सवांत जास्त हनकटचे साम्य दशववले याही प्रश्नाचे उत्तर त्या त्या 
काळात द्याव ेलागेल. हा असा एक प्रश्न आहे की ज्याचे उत्तर देण्याच्या स्स्थतीमध्ये अथात आता कोिीही 
नाही. 
 
 अमेहरकेतील लोकशाही या गं्रथाकडे पाहहले असता प्रश्न उभा राहतो तो असा : अमेहरकेतील 
लोकशाही मुक्त वा उदारमतवादी का आहे? 
 
 त क् व्हीलने हदलेली कारिाचंी यादी पाहहली तर हनिायक घटक वा चल या हवषयीच्या त्याच्या 
हसद्धातंाचा हनदेश करते. त क् व्हीलने उल्लखे केलेली तीन प्रकारची कारिे अशी आहेत : (१) अमेहरकन 
समाजाची हजच्यामुळे जडिघडि झाली ती योगायोगातूंन उद्भवलेली आहि हवहशष्ट पहरस्स्थती, (२) 
कायदे आहि (३) रीतीहरवाज व हशष्टाचार. 
 
 योगायोगातूंन उद्धवलेली आहि हवहशष्ट पहरस्स्थती म्हिजे जेथे युरोपातूंन आलेल्या देशातंरीतानंी 
वसाहती स्थापन केल्या व जेथे शजेारी राष्ट्राचंा म्हिजे शत्रुराष्ट्राचंा वा हनदान संभाव्य शत्रुराष्ट्राचंा अभाव 
होता ते भौगोहलक स्थान होय. त क् व्हीलच्या लेखन-कालापयंत तरी, कमीतकमी राजनैहतक जबाबदारी 
असिे व कमीतकमी लष्ट्करी धोक्यानंा तोंड द्याव े लागिे हे अपवादात्मक फायदे अमेहरकन समाजाने 
उपभोगले होते. त्याचवळेी, एका पहरपक्व संस्कृतीच्या सवव ताहंत्रक साधनानंी सुसज्ज असलेल्या मानवानंी तो 
समाज हनमाि केला होता आहि एका अमयाद भू-पृष्ठावर त्यानंी वसाहती स्थापन केल्या होत्या. युरोपमध्ये 
अशी पहरस्स्थती अभतूपूवव होती. त क् व्हीलच्या दृष्टीने, अहभजनशाहीचा अभाव व उद्योगीकरिाला हदलेले 
अहितीय महत्त्व या दोन्हींचेहह एक स्पष्टीकरि ती पहरस्स्थती देते. 
 



 
           

 आधुहनक समाजशास्त्राच्या आधारे असे म्हिता येईल की जहमनीचे दुर्थभक्ष्य ही भू-स्वामीत्वाचा 
आधार घेऊन प्रस्थाहपत होिाऱया अहभजनशाहीच्या सघंटनेची अट आहे. परंतु जर जहमनीचे दुर्थभक्ष्य ही 
अहभजनशाहीतील जमीन-मालकीची अट असेल, तर अशी मालकी अमेहरकेच्या अफाट पसाऱयातं का 
उत्पन्न झाली नाही हे सहज लक्षात येते. ही कल्पना त क् व्हीलमध्ये सापडते; परंतु ती अनेक कल्पनापंैकी 
एक आहे आहि त्याच्या दृष्टीने, ते मूलभतू स्पष्टीकरि होते. 
 
 समता आहि स्वातंत्र्य याचं्या दोन्ही अथांची जािीव असिाऱया प्युहरटन पंथीय देशातंरीताचं्या 
मूल्य-प्रिालीवर भर देण्याकडे त्याचा जास्त कल होता आहि एखाद्या समाजाची वैहशष्ट्ये ही, जिू काही, 
त्याचं्या आद्य ससं्थापकापंासून हनघतात. यावरून, या गृहीतपक्षाप्रमािे, अमेहरकन समाजाने पहहल्या 
देशातंहरताचंी, त्याचं्या ससं्थापकाचंी वैहशष्ट्ये जतन केली आहेत. 
 
 मोंतेस्क्यचूा एक चागंला हवद्याथी या नात्याने, त्याने उल्लेख केलेल्या तीन प्रकारच्या कारिामंध्ये 
त क् व्हीलने एक श्रेिी स्थापन केली; भौगोहलक आहि ऐहतहाहसक पहरस्स्थतीचा कायद्यापेंक्षा कमी प्रभाव 
पडतो व रीतीहरवाज, हशष्टाचार आहि धमव याचं्यापेक्षा कायदे कमी महत्त्वाचे आहेत. त्याच पहरस्स्थतीत, 
दुसरे हशष्टाचार आहि दुसरे कायदे याचं्यामुळे, दुसऱया एखाद्या समाजाचे उद्भवन झाले असते. त्याने 
हवश्लेषि केलेली ऐहतहाहसक आहि भौगोहलक पहरस्स्थती ही फक्त अनुकूल पहरस्स्थती होती. अमेहरकन 
लोकशाही उपभोहगत असलेल्या स्वातंत्र्याची खरी कारिे म्हिजे चागंले कायदे आहेत आहि ज्याचं्यावाचनू 
स्वातंत्र्याचा संभव अशक्य आहे त्या चालीरीती, रीहतहरवाज आहि श्रद्धा ही त्याहून जास्त खरी कारिे 
आहेत. 
 
 याप्रमािे लोकशाही समाजात स्वातंत्र्याचे कसे जतन होते हे दाखवनू देऊन अमेहरकन समाज 
युरोहपयन समाजापुढे एक आदशव जरी ठेवत नसला तरी त्याला एक धडा हशकव ूशकतो. 
 

-२- 

 
 गेल्या हवभागाच्या शवेटी, संस्थापकाचंी उगमस्थाने व मनोवृत्ती, के्षत्राचा अफाटपिा, साधनाचंी 
हवपुलता यासारख्या प्रथमश्रिेीच्या कायद्याचंा उल्लेख आला आहे. 
 
 अमेहरकन कायद्याबद्दल त क् व्हीलने हलहहलेल्या प्रकरिाचंा दोन दृहष्टकोिातूंन अभ्यास करता 
येईल. एका पक्षी, त्याच्या काळच्या अमेहरकन घटनेची कायवपद्धती ॲलेक्सी द त क् व्हीलला हकती 
अचूकपिे समजली होती व त्या घटनेत जे बदल घडून आले आहेत त्याचें त्याने हकतपत अनुमान केले होते 
असे आपल्याला हवचारता येईल. दुसऱया शलदातं सागंायचे तर, त क् व्हीलचे स्पष्टीकरि आहि 
त्याच्याकाळी जी हदली गेली वा आजही अद्याप जी हदली जातात ती स्पष्टीकरिे या दोन्ही स्पष्टीकरिाचंी 
तुलना हा एक संभाव्य, मनोरंजक व वाजवी अभ्यास ठरेल. या हवषयावर बरेच साहहत्य अमेहरकेत उपललध 
आहे. हवशषेतः, जी. डलल्यू. हपयसवन या अमेहरकन इहतहासकाराने त क् व्हीलच्या याते्रच्या मागाची पनु्हा 
जुळवाजुळव केली आहे; या याहत्रकाच्या महत्त्वाच्या अमेहरकन व्यक्तींशी झालेल्या भेटीचे तपशील त्याने 
हदले आहेत आहि त्याच्या कल्पनाचंी उगमस्थाने शोधून काढली आहेत. दुसऱया शलदातं सागंायचे तर, 
अमेहरकन समाजाचा दुभाषा या स्वरूपातील त क् व्हीलची त्याचे खबरे आहि भाष्ट्यकार याचं्याशी त्याने 



 
           

रुजुवात करून हदली. येथे माझा अशा प्रकारच्या अभ्यासाशी संबधं येिार नाही. 
 
 अमेहरकन घटनेवरील त क् व्हीलच्या भाष्ट्याच्या स्थूल रूपरेषेची नुसती आखिी करिे आहि 
मोंतेस्क्यूच्या व त्याच्या स्वतःच्या सववसाधारि समाजशास्त्रीय प्रश्नाशंी त्या भाष्ट्याचा सबंंध दाखवनू देिे 
याचंा दुसऱया संभाव्य पद्धतीत अंतभाव होतो. लोकशाही समाजामध्ये स्वातंत्र्याचे जतन करण्यासाठी सवात 
जास्त अनुकूल कायदे कोिते आहेत हा या अभ्यासातील महत्त्वाचा प्रश्न होतो. 
 
 अगदी साधारिपिे त क् व्हीलच्या मलूभतू कल्पना अशा आहेत : अमेहरकेला हतच्या घटनेमुळे जे 
एका संघराज्याचे स्वरूप हमळाले आहे त्यातूंन हतला जे फायदे हमळतात त्याचं्यावर त क् व्हीलने भर हदला. 
एका हवहशष्ट अथाने, संघराज्याची घटना ही मोठ्या आहि छोया अशा दोन्हीही राज्याचें फायदे एकहत्रत 
स्वरूपात हमळवनू देते. (कायद्याचे रहस्य या गं्रथामध्ये मोंतेस्क्यनेूही याच तत्त्वावर काही प्रकरिे हलहहली 
आहे हे येथे सहज आठवले. केवळ मानवाचं्या प्रचंड समुदायातच आढळिाऱया दुगुविानंा वाव न देता 
राज्याच्या सुरहक्षततेसाठी आवश्यक त्या सते्तचे संघटन करिे संघराज्याच्या तत्त्वामुळे शक्य होते.) 
अमेहरकेतील लोकशाही या पुस्तकाच्या पहहल्या खंडातील एक उतारा महत्त्वाचा आहे. “जर दुसऱया 
कोित्याही प्रकारचे राष्ट्र नसताना फक्त छोटी राष्ट्रे अस्स्तत्वात असती, तर मानवजात जास्त सुखी व 
जास्त मुक्त झाली असती; परंतु मोठ्या राष्ट्राचें अस्स्तत्व. ... अटळ आहे.” 
 
 याप्रमािे राजनैहतक सामर्थ्यव हे राष्ट्रीय सुबते्तची अट होते, जर एखाद्या राज्याला लुटले जाण्याचा 
वा पादाक्रातं केले जाण्याचा सतत धोका असेल तर वैभव - संपन्न आहि स्वतंत्र असण्यापासून त्याला 
फारच थोडा फायदा हमळेल; जर दुसऱया राष्ट्राजवळ समुद्राचें साम्राज्य असेल आहि ते भू-गोलावरील सवव 
बाजारपेठामंध्ये आपला कायदा चालवीत असेल तर त्या राज्याची उत्पादने आहि व्यापार फारच थोडे 
फायदेशीर ठरतील. लहान राष्ट्रे पुष्ट्कळदा दयनीय अवस्थेत असतात. परंतु त्याचे कारि ती लहान आहेत 
हे नसून ती दुबळी असतात हे आहे आहि मोठ्या साम्राज्याचंी भरभराट होते आहि याचे कारि म्हिजे ती 
हवस्ताराने मोठी आहेत याच्यापेक्षा ती सामर्थ्यवशाली असतात हे आहे. म्हिून राष्ट्राचं्या सुखाच्या आहि 
त्याचं्या अस्स्तत्वाच्यासुद्धा प्राथहमक अटींपैकी एक म्हिजे त्याचें भौहतक सामर्थ्यव असते. म्हिनू असे घडते 
की फारच आगळी पहरस्स्थती उद्भवली नाही तर, सक्तीने वा स्वखुशीने लहान राष्ट्रे शवेटी हवशाल 
साम्राज्यानंा नेहेमीच जोडली जातात. स्वतःच स्वतःचे संरक्षि करण्याला वा त्याच्या स्वतःच्या गरजा 
भागहवण्याला अक्षम असलेल्या लोकाचं्या अवस्थतेपेक्षा जास्त शोचनीय अवस्था कोिती असू शकिार 
नाही. 
 
 राष्ट्राचं्या लहान-मोठ्या हवस्तारामुंळे त्यानंा होिारे हनरहनराळे फायदे एकत्र आिण्याच्या इच्छेने 
संघ-राज्य पद्धतीची हनर्थमती झाली होती. अमेहरकेच्या सयुंक्त-राज्यानंा या पद्धतीच्या उपयोगाने जे फायदे 
झाले आहेत त्याचा शोध त्या राज्याकडे एक कटाक्ष टाकला की लागतो. 
 
 मोठ्या व कें द्रानुवती राष्ट्रामध्ये हवहधकत्याला कायद्यानंा असे एक समान रूप देिे भाग पडते की 
जे त्या राष्ट्रातील चालीरीती व प्रदेश याचं्या हवहवधतेला नेहमीच साजेलसे असेल असे म्हिता येत नाही; 
त्याला खास प्रकरिाची दखल घेता येत नाही म्हिून तो फक्त सववसाधारि तत्त्वाचं्या आधाराने पढेु जाऊ 
शकतो; जनतेला कायद्याच्या आवश्यक तरतुदींशी जुळवनू घ्याव े लागते कारि जनतेच्या गरजा व 
चालीरीती याचं्याखातर कायदा बदलू शकत नाही. हा हवसंवाद जनतेचा त्रास व दुःख याचें एक मोठे 



 
           

कारि असतो. हा तोटा संघराज्यात नसतो. 
 
 हे आपल्या लक्षात येते की जी लहान राष्ट्रे स्वतःचे सरंक्षि करण्याइतकी प्रबळ नाहीत. त्याचें 
अस्स्तत्व हकतपत हटकून राहील या शक्यतेबद्दल एक प्रकारची हनराशावृत्ती या उताऱयात त क् व्हीलने 
दशवहवली. आज हा उतारा पुन्हा वाचताना कुतुहल वाटते कारि मानवाचं्या व्यवहाराबद्दल हा दृहष्टकोन 
बाळगिाऱया त क् व्हीलने, स्वतःचे संरक्षि करण्यास अक्षम असलेली आजही जी राष्ट्रे जगात हनमाि होत 
आहेत. त्याचं्या मोठ्या संख्येबद्दल काय म्हटले असते याची उत्कंठा वाटू लागते. तरीसुद्धा, कदाहचत्, 
अशी भर घालून त्याने हे सववसाधारि सूत्र दुरुस्त केले असते की जर लहान राष्ट्राचं्या सुरहक्षततेसाठी 
आवश्यक त्या अटी आतंरराष्ट्रीय संघटनेने हनमाि केल्या तर, जी राष्ट्रे स्वयंपूिव नाहीत तीसुद्धा हटकून 
राहण्याची क्षमता दाखहवतील. 
 
 हे कसेहह असले तरी, राज्य हे स्वतःच्या सुरहक्षततेसाठी आवश्यक तेवढे सामर्थ्यव बाळगण्याइतके 
हवशाल असाव े आहि पहरस्स्थती व के्षते्र याचं्या हवहवधतेला कायद्याला जुळवनू घेता येण्याइतके लहान 
असाव े अशी आवश्यकता, जिु काही अहभजात तत्त्वज्ञाचं्या कायम दृढ हवश्वासाशी एकहनष्ठ असलेल्या, 
त क् व्हीलला वाटत होती. हा योग फक्त संघराज्याच्या नकवा महासंघराज्याच्या घटनेत आढळतो. 
अमेहरकन लोकानंी स्वतःसाठी जे कायदे केले आहेत त्यामध्ये, त क् व्हीलच्या दृष्टीने, हा पहहला व सववश्रेष्ठ 
गुि होता. 
 
 यानंतर, हे त्याचं्या स्पष्टपिे लक्षात आले होते की, आज ज्याला मालमत्ता, व्यक्ती आहि भाडंवल 
याचें मुक्त अहभसरि म्हितात त्याची अमेहरकेच्या संघराज्याच्या घटनेने हमी हदली होती; दुसऱया शलदातं 
सागंायचे तर, अंतगवत अबकारी कराचंी लादिी व त्यामुळे अमेहरकेमध्ये मोडिाऱया भ-ूभागाच्या आर्थथक 
ऐक्याचे हवघटन याला हे सघंराज्याचे तत्त्व आळा घालू शकेल. 
 
 लोकशाहीच्या अस्स्तत्वाला दोन प्रमुख धोक्याचंी भीती असते असे त क् व्हीलला वाटत असे. 
हवहधमंडळाने हनवडिूक मंडळाच्या इच्छेच्या संपूिव अंहकत असिे आहि शासनाच्या हवहधकत्या शाखेमध्ये 
सवव इतर सत्ताचें कें द्रीकरि हे ते दोन धोके आहेत. हे दोन्ही धोके पारंपहरक भाषेत व्यक्त झालेले आहेत. 
मोंतेस्क्यूच्या वा त क् व्हीलच्या दृष्टीने, लोकानंा त्याचं्या उत्कट मनोभावाचं्या सवव ऊमींना संपूिव मोकळीक 
देता यावी आहि त्यानंा शासनाच्या हनिवयाचे स्वरूप ठरहवता याव ेअसे लोकशाही शासनाचे स्वरूप नसलेच 
पाहहजे. याहशवाय, कें द्रीकरिाकडे आहि त्याचवळेी हवहधकत्या शाखेमध्ये सत्ता एकवटण्याकडे प्रत्येफ 
लोकशाही राज्यपद्धतीचा कल असतो अशी त क् व्हीलची धारिा होती. 
 
 आता, हवहधमंडळाची दोन सभामंध्ये हवभाजन करण्याची तरतूद अमेहरकेची घटना करते. ती 
राष्ट्राध्यक्षपदाची प्रस्थापना करते. त्याच्या काळी त क् व्हीलला ते पद दुबळे वाटले होते. परंतु, ते पद 
हनवडिूक-मंडळ वा हवहधमडंळ याचं्या प्रत्यक्ष दबावापासून, तुलनात्मकदृष्टीने पाहता, स्वतंत्र असते. 
याहशवाय, अमेहरकेमध्ये, अहभजनशाहीची जागा कायदेशीरपिाची प्रवृत्ती घेते आहि कायदेशीर 
स्वरूपाबद्दल वाटिारा आदर स्वातंत्र्याच्या रक्षिाला अनुकूल असतो. यानंतर त क् व्हीलने अमेहरकन 
राजकीय पक्षाचं्या संख्या-वैपुल्याची दखल घेतली आहि याहशवाय ते पक्ष फ्रान्समधील पक्षापं्रमािे ताहत्त्वक 
हसद्धातंाने पे्रहरत झालेले नाहीत अशी त्याने योग्य ती टीपही जोडली; ते पक्ष राज्यपद्धतीच्या परस्परहवरोधी 
तत्वाचें रक्षि करीत नाहीत तर ते हहतसंबधंाच्या संघटनेचे प्रहतहनहधत्व करतात आहि समाजापुढे उभे 



 
           

असलेल्या प्रश्नाबंाबत व्यवहारवादी दृहष्टकोिातूंन फक्त चचा करण्याकडे त्याचंा कल असतो. 
 
 स्वातंत्र्याच्या रक्षिासाठी साहाय्यक असिाऱया इतर दोन अंशतः घटनात्मक असिाऱया राजकीय 
तपशीलाचंी त क् व्हीलने भर घातली. साहचयाचे स्वातंत्र्य व ऐस्च्छक संघटनातील वाढ हा एक तपशील 
झाला. शहर, परगिा नकवा संपूिव संघराज्याच्या पातळीवरही एखादा प्रश्न उपस्स्थत झाला की, ताबडतोब 
नागहरकाचंा एक गट जमून येतो आहि त्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी आहि शक्य झाल्यास, त्याला 
उत्तर देण्यासाठी एक ऐस्च्छक संघटना तयार करतो. दुसऱया शलदात त क् व्हीलचा हवचार माडंायचा तर, 
एखाद्या लहान गावात दवाखाना बाधंण्याची वा युद्धाचे कारि शोधून काढण्याची अथवा युद्धहनमूवलनाची 
बाब असो, हतची व्याप्ती हकतीहह असो, हतच्या अध्ययनासाठी आपला फावला वळे आहि हवशषेेकरून 
आपला पसैा देण्यासाठी एक ऐस्च्छक संघटना उदयाला येईल. 
 
  दुसरा अंशतः घटनात्मक तपशील म्हिजे वृत्तपत्र स्वातंत्र्य होय. त क् व्हील म्हिाला की मूलतः 
या स्वातंत्र्याला सवव प्रकारच्या प्रहतकूल गोष्टींचे ओझे वाहाव ेलागते, वृत्तपत्राचंा त्याच्या दुरुपयोगाकडे फार 
मोठी प्रवृत्ती असते आहि या स्वातंत्र्याची मुक्त परवान्यामध्ये अवनती न होिे हे फार कठीि असते. परंतु, 
लोकशाहीबद्दल चर्थचलने केलेल्या हवधानासारख्या एका सूत्राच्या रूपाने तो पढेु असे म्हिाला की वृत्तपत्र 
स्वातंत्र्यापेक्षा जास्त वाईट फक्त एक राज्यपद्धती आहे आहि ती म्हिजे त्या स्वातंत्र्याचे दमन ही होय. 
आजच्या समाजात, संपूिव स्वातंत्र्य हे त्या स्वातंत्र्याच्या संपूिव दमनापेक्षा जास्त श्रेयस्कर ठरेल आहि 
त क् व्हीलने असा हवचार केला असे वाटते की या दोन आत्यहंतक स्वरूपाच्या मधे, एखादा मध्यम मागव 
क्वहचतच उपललध असावा. 
 
 अमेहरकन कायदापद्धती, ज्युरीपद्धती आहि ज्युरींचे कायद्याच्या के्षत्रातील आहि राजकीय 
के्षत्रातीलसुद्धा कायव यावंर त क् व्हीलने हलहहलेली अनेक पाने वाचून आपलाहह फायदा होईल. कारिाचं्या 
हतसऱया प्रकाराकडे वळले असता त्या प्रकारामधे हशष्टाचार आहि श्रद्धा आहि त्याहूनही जास्त म्हिजे 
त्याची मध्यवती कल्पना येतात. अमेहरकन समाजाबद्दलच्या त्याच्या हववचेनाचाच नव्हे तर अमेहरका आहि 
युरोप याचं्यामधे उघडपिे वा सूचकतेने तो सतत जी तुलना करीत होता हतचाही ही कल्पना गाभा होती. 
 
  हा मूलभतू हवषय असा आहे की सरतेशवेटी, जी मािसे त्याचा उपभोग घेिार आहेत त्याचें 
हशष्टाचार आहि श्रद्धा याचं्यावर स्वातंत्र्य अवलंबून असते. हशष्टाचारातंील हनिायक घटक म्हिजे धमव 
असतो. त क् व्हीलच्या दृष्टीने अमेहरकन समाज हा असा समाज होता की जो धमाकडे असिारी प्रवृत्ती 
आहि स्वातंत्र्याच्या ओढीची प्रवृत्ती याचंी जोड घालू शकला होता; अमेहरकेमधे स्वातंत्र्य हटकून राहिे हे 
संभाव्य आहे तर फ्रान्समध्ये त्याचे भहवतव्य अहनहित आहे, असे का व्हाव े याचे एक कारि जर आपि 
शोधून काढिार असलो तर, त क् व्हीलच्या दृष्टीने, त्याचे उत्तर असे असेल की अमेहरकन समाज धमव-
प्रवृत्ती आहि स्वातंत्र्य-प्रवृत्ती या दोन्हीमधे सयंोग घडहवतो तर चचव आहि लोकशाही वा धमव आहि स्वातंत्र्य 
याचं्यातील हवरोधामुळे फ्रें च समाज हवदीिव झाला आहे. 
 
 आपल्याला असे म्हिता येईल की त क् व्हीलच्या दृष्टीने, फ्रान्समधे आधुहनक प्रवृत्ती आहि चचव 
याच्यातं संघषव आहे आहि लोकशाहीला उदारमतवादी स्वरूप येण्यासाठी ज्या अडचिींना तोंड द्याव े
लागते त्याच्या बुडाशी हा संघषव आहे. उलटपक्षी धमव-प्रवृत्ती आहि स्वातंत्र्य-प्रवृत्ती याचं्यात परस्परानंा 
स्फूर्थत देण्याचे जे नाते आहे ते अमेहरकन समाजाचा अहंतम आधार आहे. 



 
           

 
 “अँग्लो-अमेहरकन संस्कृतीचे खरे स्वरूप म्हिजे दोन जात्याच हनराळ्या मलूतत्त्वाचंी ती संस्कृती 
एक पहरिती आहे. इतरत्र ही तत्त्व ेपरस्पर-हवरोधी होतात; परंतु, काहंी प्रमािात, या तत्त्वानंा परस्परातं 
सामावनू घेण्यात आहि त्याचंी जोड घालण्यात अमेहरकन लोकानंा प्रशसंनीय यश हमळाले आहे. त्या प्रवृत्ती 
म्हिजे धमव-प्रवृत्ती आहि स्वातंत्र्य-प्रवृत्ती.” 
 
 “न्यू इंग्लंडमधे वसाहत करिाऱया व्यक्ती एकाच वळेी कट्टर पंथाहभमानी व कल्पकतेत धाडसी 
होत्या. जरी त्याचं्या काहंी धमव-मताचं्या मयादा संकुहचत होत्या, तरी ते सवव राजकीय पूववग्रहापंासून मुक्त 
होते. 
 
 म्हिून जात्याच हनराळ्या पि परस्परहवरोधी नसलेल्या दोन प्रवृत्ती उदयाला आल्या आहि 
हशष्टाचार व राष्ट्राचे कायदे यामध्ये त्या सववत्र हदसून पडतात.”  

 
थोडेसे पुढे जाऊन, त्याने शवेट असा केला; 

 
 “याप्रमािे नीतीच्या जगतात प्रत्येक बाब वगीकृत, पद्धतशीर, पूवानुमाहनत व पूववहनधाहरत असते; 
राजकारिाच्या दुहनयेत प्रत्येक बाब प्रक्षुलध, हववाद्य आहि अहनहित असते. एकामधे ऐस्च्छक परंतु हनस्ष्ट्क्रय 
आज्ञापालनाचा अंतभाव होतो; तर दुसऱयामधे, अनुभवाबद्दल तुच्छता बाळगिारे व सवव सते्तचा मत्सर 
वाटिारे स्वातंत्र्य असते. या दोन प्रवृत्ती स्पष्टपिे इतक्या परस्पर-हवसंगत असल्या, तरी त्याचं्यामधे संघषव 
नसतो. त्या बरोबरीने प्रगती करतात आहि परस्परानंा आधार देतात.” 
 
 नागरी स्वातंत्र्य मानवाच्या नैसर्थगक क्षमतेच्या उदात्त आहवष्ट्काराला वाव देते आहि राजनैहतक जग 
हे मनाच्या प्रयत्नशीलतेसाठी ईश्वराने हनमाि केलेले के्षत्र आहे हे धमाच्या लक्षात येते. स्वतंत्र व त्याच्या 
के्षत्रातं सामर्थ्यवशाली, त्याच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागेबद्दल सतुंष्ट असिारा धमव, जेव्हा त्याच्या अगंच्या 
सामर्थ्याहशवाय इतर कशाचाहह आधार न घेता मानवाच्या अंतःकरिावर राज्य करतो, तेव्हा तो त्याच्या 
खात्रीशीर अहधसते्तचा मनावर जेवढा प्रभाव पाडतो, तेवढा तो इतर वळेी कधीहह पाडीत नाही. 
 
 “स्वातंत्र्य हे धमाला आपल्या सवव युद्धाचंा व सवव हवजयाचंा सहचर, आपल्या बाल्यावस्थेतील 
पाळिा आहि आपल्या दाव्यांचे दैवी उगमस्थान मानते. स्वातंत्र्य धमाला नीतीचा संरक्षक, कायद्याला 
नीतीचे सवात चागंले संरक्षि आहि आपल्या जीहवताची सवात खात्रीशीर हमी मानते.” 
 
 जी शलैी आज आपि वापरिार नाही हतचा हवचार सोडल्यास, हजच्यामधे अगँ्लो-अमेहरकन 
संस्कृती-प्रकारामधे, धार्थमक कठोरता आहि राजकीय स्वातंत्र्य याचंा सयोग करता येईल अशा पद्धतीचा 
हा उतारा म्हिजे एक उत्कृष्ट समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरि आहे असे मला वाटते. आधुहनक समाजशास्त्रज्ञ या 
घटनाचें जास्त संशुद्ध, जास्त गंुतागंुतीच्या संकल्पनामंधे रूपातंर करेल; परंतु, अशी गंुतागंुत या कल्पनेमधे 
फारशी भर घालेल याची मला सपूंिवपिे खात्री वाटत नाही. 
 
 हे कसेहह असले तरी, एक समाजशास्त्रज्ञ या नात्याने, त क् व्हील हा अद्यापीहह मोंतेस्क्यूच्या 
परंपरेत होता; त्याने सववसुलभ भाषेत हलहहले; तो सवांना कळू शकतो; आहि संकल्पनाचं्या संख्येत भर 



 
           

घालिे वा कसोयामधील वैहशष्ट्य दाखवनू देिे याच्यापेक्षा त्याच्या कल्पनेला साहहस्त्यकी स्वरूप देण्यात 
तो जास्त मग्न होता. 
 
 वरील हवचाराचंा पूरक आहि हवरोधी हवचाराचंी छटा दाखहवण्यासाठी अमेहरकेतील लोकशाही या 
गं्रथाच्या प्रथम खंडातील दुसरा उतारा मी आता उद्धतृ करतो. फ्रान्समधील धमव आहि स्वातंत्र्य याचें नाते हे 
अमेहरकेतील याचं्या नात्याच्या अगदी हवरुद्ध आहे, याचे स्पष्टीकरि त्यामध्ये त क् व्हीलने हदले. 
 
 “जर कोिाचे असे मत असेल कीं ज्याची मी प्रशसंा करतो ती धार्थमक प्रवृत्ती हीच अमेहरकेतील 
सवात अयोग्य गोष्ट आहे आहि समुद्राच्या दुसऱया तीरावर असलेल्या मानव-वशंाच्या स्वातंत्र्य व सुख यामधे 
उिा पडिारा एकमेव घटक म्हिजे स्स्पनोझाप्रमािे जगाच्या हचरंतनपिावर, वा कॅबॅहनस् प्रमािे मेंदू 
हवचाराला गुप्त जागी लपवनू ठेवतो यावर, हवश्वास ठेविे आहे तर मी फक्त एवढेच उत्तर देऊ शकतो कीं जे 
ही भाषा वापरतात ते कधीही अमेहरकेत गेलेले नाहीत आहि त्यानंी कधीहह धमवहनष्ठ वा स्वतत्र राष्ट्र पाहहले 
नाही. जेव्हा ते त्या देशाला भेट देऊन परत येतील, तेव्हा त्यानंा काय म्हिावयाचे आहे ते आपि ऐकू. 
 
 फ्रान्समधे अशाही व्यक्ती आहेत की ज्या प्रजातंत्रीय ससं्थानंा फक्त शोभा वाढहवण्याचे एक साधन 
मानतात, त्याचंी व्यसने आहि दुःखे यानंा सत्ता आहि श्रीमंती याचं्यापासून दूर ठेविारे अफाट अतंर ते 
मोजतात आहि या अंतराच्या दरीला ओलाडंता याव ेम्हिून ती भग्नावशषेानंी भरून टाकिे हे त्याचें ईस्प्सत 
असते. ही मािसे स्वातंत्र्याची भाडोत्री सैहनक असतात आहि कोिताही गिवषे ते वापरोत, स्वतःच्या 
फायद्यासाठी ते लढतात. त्यानंा असे वाटते की प्रजातंत्र इतका काळ हटकून राहील की त्यामधे त्यानंा 
स्वतःच्या अवनत अवस्थेतून स्वतःचे उत्थापन करता येईल. त्या लोकानंा उदे्दशून मी बोलत नाही. परंतु, 
दुसरेही काही असे आहेत की जे एक स्वस्थ व हचरस्थायी राज्य या स्वरूपातं राज्यपद्धतीच्या प्रजातंत्रीय 
प्रकाराकडे बघतात. या प्रकाराकडे आधुहनक समाजाला आजच्या काळाच्या कल्पना आहि हशष्टाचार रोज 
प्रवृत्त करीत आहेत. आहि त्या लोकाचंी मानवानंा स्वतंत्र होण्यासाठी तयार करण्याची मनापासून इच्छा 
आहे. जेव्हा ही मािसे धमवहवषयक मतावर हल्ला चढहवतात, तेव्हा त्याच्या स्वाथाच्या नव्हे तर त्याचं्या 
उत्कट मनोहवकाराच्या आज्ञाचें ते पालन करतात. हुकूमशाही श्रदे्धच्या आधाराहशवाय राज्य करू शकते; 
पि स्वातंत्र्य तसे करू शकत नाही. ज्या राजसत्ताक पद्धतीवर ते हल्ला चढहवतात त्यापेक्षा ज्या प्रजातंत्राचे 
ते गौरवपूिव भाषेत प्रहतपादन करतात त्यामधे धमव पुष्ट्कळच जास्त आवश्यक आहे; दुसऱया कोित्याही 
राज्यपद्धतीपेक्षा, लोकशाही प्रजातंत्रामधे तो जास्त आवश्यक आहे. ज्या प्रमािात राजकीय बधंन हशहथल 
होत जाते त्या प्रमािात नैहतक बंधन जर बळकट झाले नाही तर समाजाला हवनाश कसा टाळता येईल? 
जर लोक परमेश्वरापुढे नम्र होत नसतील तर जे स्वतःचे स्वामी आहेत अशा लोकाचें काय करता येिे शक्य 
आहे?” 

 
 जो उतारा मला प्रशसंनीय वाटतो तो हा उतारा फ्रान्समधील हतसऱया पक्षाचे वैहशष्ट्य दाखहविारा 
आहे. हा पक्ष सते्तवर येण्याइतपत समथव कधीही होिार नाही कारि तो एकाच वळेी लोकशाहीहनष्ठ, 
प्राहतहनहधक ससं्थाना अनुकूल वा शरि गेलेला आहि धमाच्या हवरुद्ध असलेल्यानंा प्रहतकूल आहे. 
त क् व्हील असा एक उदारमतवादी होता की ज्याला लोकशाहीवादी हे स्वतंत्र ससं्था व धार्थमक श्रद्धा 
याचं्यातील परस्परावलंबन मान्य करतात हे पाहण्याची इच्छा होती. परंतु, इहतहास आहि समाजशास्त्रीय 
हवश्लेषि याबंद्दलच्या त्याच्या ज्ञानामुळे हा हमलाप घडून येिे असंभाव्य आहे, हे त्याला माहीत असलेच 
पाहहजे (आहि माहीत होतेच.) जसे अँग्लो-अमेहरकन ससं्कृतीमध्ये धमव आहि लोकशाही याचं्या सख्याची 



 
           

दीघव परंपरा आहे तशीच कॅथ हलक चचव व आधुहनक प्रवृत्ती यांच्यातील संघषाची दीघव परंपरा फ्रान्समधे 
आहे. म्हिून त क् व्हीलला एकाच वळेी त्या संघषांबद्दल खेद व्यक्त करावा लागला आहि त्याची कारिेही 
दाखवनू द्यावी लागली. त्या कारिाचें हनमूवलन करिे कठीि आहे हे त क् व्हीलच्या काळानंतर एका 
शतकानेही हा संघषव हमटू शकला नाही या सत्यावरून हसद्ध होते. 
 
 स्वयंशाहसत आहि समताहधहष्ठत समाजामध्ये व्यक्तीच्या सदसहिवके बदु्धीमधे जिू काही प्रस्थाहपत 
झालेल्या नैहतक हशस्तीची आवश्यकता या आपल्या मलूभतू प्रहतपाद्य हवषयाकडे वळू या. जी हनव्वळ 
हशके्षच्या धाकाने लादली गेलेली नाही अशा स्वतःच्या अंतरंगातील हशस्तीच्या अधीन नागरीक असलेच 
पाहहजेत. आता, जो या मुद्यावर अद्यापीहह मोंतेस्क्यचूा हशष्ट्य होता त्या त क् व्हीलच्या दृष्टीने दुसऱया 
कोित्याही गोष्टीपेक्षा जी श्रद्धा ही हशस्त जास्त चागंल्या तऱहेने हनमाि करेल ती म्हिजे धार्थमक श्रद्धा होय. 

 
 या मूलभतू सत्यामध्ये पडिारी भर म्हिजे अमेहरकन नागहरक चागंले माहहतगार असतात; त्यानंा 
स्थाहनक प्रकरिाचंी चागंली माहहती असते; त्यानंा सवांना नागहरक हशक्षिाचा फायदा हमळतो. शवेटी, 
फ्रान्समधील शासकीय कें द्रीकरिाच्या हवरुद्ध असलेल्या अमेहरकन प्रशासनातील हवकें द्रीकरिाच्या 
भहूमकेवर त क् व्हीलने भर हदला. स्थाहनक प्रशासन-हवभागाच्या पातळीवर त्याचं्या सामुदाहयक व्यवहाराचें 
हनयमन करण्याची सवय अमेहरकन लोकानंा लागते. याचा पहरिाम असा होतो की जे मयाहदत के्षत्र त्यानंा 
व्यहक्तशः चागंले माहहत करून घेता येते, त्यामधे ते आपली स्थाहनक स्वराज्य संस्थामधील उमेदवारी 
करतात आहि राज्यपातळीवरील व्यवहाराचं्या बाबतीत ते हीच प्रवृत्ती पढेु वाढहवतात. 
 
 प्राचीन गितंत्राचंा आधार असलेल्या मोंतेस्क्यूच्या हसद्धान्तापासून अमेहरकेतील लोकशाहीचा हा 
हसद्धान्त स्पष्टपिे हनराळा होता. परंतु, त क् व्हील स्वतः आधुहनक लोकशाही समाजाचं्या आपल्या 
हसद्धानं्ताला मोंतेस्क्यूने आहवष्ट्कृत केलेल्या प्राचीन प्रजातंत्राचं्या हसद्धान्ताचा हवस्तार व उजळिी मानीत 
होता. जो त क् व्हीलच्या कोित्याहह पुस्तकामंधे आढळत नाही, परंतु, अमेहरकेतील लोकशाही या गं्रथाच्या 
दुसऱया खंडाच्या पूवव-तयारीच्या नोंदीमधे सापडतो असा एक प्रसंगोहचत उतारा पुढे हदला आहे. त्यामध्ये 
प्रजातंत्राच्या मोंतेस्क्यूच्या हसद्धान्ताशी त्याने अमेहरकन लोकशाहीच्या आपल्या स्वतःच्या हववरिाची तुलना 
केली आहे. 
 
 “आपि मोंतेस्क्यूच्या कल्पना संकुहचत अथाने घेऊ नये. या थोर मािसाला काय अहभपे्रत होते ते 
असे की स्वतःवर पडिाऱया समाजाच्या प्रभावातूनच प्रजातंत्राचे अस्स्तत्व हटकून राहिे शक्य होते. त्याला 
सद गुि या शलदाने जे अहभपे्रत आहे ते म्हिजे ज्याचा प्रयोग प्रत्येक व्यहक्त स्वतःवर करते आहि जे त्याला 
इतराचं्या हक्काचे उल्लंघन करण्यास प्रहतबधं करते असे नैहतक सामर्थ्यव होय. जेव्हा मानवाचा मोहावरील हा 
हवजय मोहाचा दुबळेपिा वा व्यहक्तगत हहतसंबधंाचा हवचार याचंा पहरिाम असतो, तेव्हा नीहतवाद्याचं्या 
दृष्टीने तो सद गुि होत नाही, परंतु मोंतेस्क्यूच्या सकंल्पनेमधे त्याचा हवचार होतो कारि तो कारिापेक्षाहह 
जास्त करून कायासबंंधी बोलत होता. अमेहरकेमधे सद गुिाला थोरवी लाभत नाही, परंतु मोहाला शुद्र 
लेखले जाते आहि त्याचाही अथव तोच होता. हनहेतुकपिाची महती नाही तर हहतसबंधंाचे अस्स्तत्व. गृहीत 
धरले जाते आहि पुन्हा त्याचा जवळपास तोच अथव होतो. याप्रमािे, जरी मोंतेस्क्यू प्राचीन गुिाबंद्दल 
बोलला असला तरी तो बरोबर होता आहि जे तो ग्रीक लोक व रोमन लोक याचं्याबद्दल म्हिाला ते 
अमेहरकन लोकानंा लागू पडते.” 
 



 
           

 आधुहनक लोकशाहीचा त क् व्हीलचा हसद्धान्त आहि प्राचीन प्रजातंत्राचा मोंतेस्क्यूचा हसद्धान्त 
याचं्यातील परस्पर-संबंधाबाबत एक प्रकारच्या सशं्लेषिाची माडंिी करण्यामधे आपल्याला हा उतारा 
साहाय्यक ठरतो. 
 

हनस्संशयपिे मोंतेस्क्यलूा हदसिारे प्रजातंत्र आहि त क् व्हीलला हदसिारी लोकशाही याचं्यामधे 
मूलभतू फरक आहेत. ती नमुनेदार प्राचीन लोकशाही समताहधहष्ठत व हमतव्ययी होती; नागहरकाचंा 
समतेकडे कल होता, परंतु तो व्यापारी हहतसंबंधाना सवोच्च महत्त्व देण्याला हदलेल्या नकारातूंन व्यक्त होत 
असे. प्राचीन प्रजातंते्र समताहधहष्ठत, परंतु सद गुिसंपन्न होती; ती समताहधहष्ठत परंतु युद्धखोर होती. 
त क् व्हीलच्या दृहष्टकोिातूंन हदसिारी आधुहनक लोकशाही ही मूलतः एक व्यापारी आहि औद्योहगक समाज 
होता. म्हिून आधुहनक समाजात स्वाथाने एक प्रभावशाली भावना न होिे हे अशक्य आहे आहि खरोखर, 
स्वाथावरच आधुहनक लोकशाही अपहरहायवपिे आधारलेली आहे. यावरून असे म्हिता येईल की 
त क् व्हीलच्या मताप्रमािे जी आधुहनक लोकशाही आहे हतचे मोंतेस्क्यचू्या अथाने असलेले तत्त्व हे सद गुि 
नसून स्वाथव आहे. परंतु, जसे संदभावरून हदसून पडते त्याप्रमािे स्वाथव आहि सद गुि यामधील घटक 
समान आहेत. दोन्ही बाबतीत, नागहरकानंी स्वतःच्या अंतरंगात एका नैहतक हशस्तीच्या अधीन असलेच 
पाहहजे. दोन्ही बाबतीत, समाज आपल्या सभासदावर जो प्रभाव पाडतो त्यामुळेच राज्य हटकून राहू शकते. 
दोन्ही बाबतीत, राज्याच्या स्थैयाला नागहरकाचंी हशस्त आहि हशष्टाचार व श्रद्धा याचंा व्यक्तीच्या 
वतविुकीवर पडिारा प्रभाव याचंा आधार असतो. 
 
 थोडक्यात, संहक्षप्तपिे माडंलेला व त क् व्हीलने रूपरेषा हदलेला अमेहरकेतील उदारमतवादी 
लोकशाहीचा हसद्धान्त असा आहे. 
 
 अमेहरकन समाज वा लोकशाही याचंा तो सपूंिवपिे उत्साही पुरस्कता वा भाबडा चाहता अहजबात् 
नव्हता. ज्या त क् व्हीलने तो ज्या वगातून आला होता नकवा ज्या फ्रें च अहभजन-शाहीचा तो वशंज होता 
त्याचं्यापासून उसनी घेतलेली मूल्य-श्रेिी मनाच्या तळाशी राखून ठेवली होती तो या प्रकारच्या ससं्कृतीचे 
वैहशष्ट्य असलेल्या सामान्यत्वाच्या बाबतीत संवदेनशील होता. जे या आधुहनक लोकशाहीपासून मानवी 
हनयतीच्या रूपातंराचंी अपेक्षा करीत होते त्याचंा उत्साह नकवा ज्यानंा हतच्यामधे मानव समाजाच्या 
हवघटनापेक्षा काहीही कमी हदसत नव्हते त्याचें शत्रतु्व या दोन्हीपैकी एकही भावना तो आधुहनक 
लोकशाहीबाबत दाखवीत नसे. त्याच्या दृष्टीने लोकशाहीचे समथवन असे होते की ती जास्तीत जास्त 
लोकसख्येच्या कल्यािासाठी प्रयत्न करीत होती; परंतु, या कल्यािामधे बदु्धीची चमक वा वैभव याचंा 
अभाव होता आहि हतच्यामधे नेहेमीच धोका उद्भवण्याचा संभव होता. यातंील मुख्य धोके पुढे हदल्याप्रमािे 
आहेत. 
 
 प्रत्येक लोकशाहीचा कें द्रीकरिाकडे आहि म्हिून जुलुमी राजवटीमधे अवनत होऊ शकिाऱया 
एका प्रकारच्या हुकूमशाहीकडे कल असतो बहुसंख्याकांची जुलुमी राजवट होण्याचा लोकशाहीला कायम 
धोका असतो. प्रत्येक लोकशाही राजवट असे गृहात धरते की बहुसंख्याकाचंी बाजू बरोबर असते आहि 
हतच्या हवजयाचा दुरुपयोग आहि अल्प-संख्याकाचंा छळ करिे यापासून बहुसंख्याकानंा परावृत्त करिे 
काही वळेेला कठीि होऊन बसते. 
 
 त क् व्हील पुढे असे म्हिाला की जरी हे माहीत असते की ज्याची अहधकारपदासाठी उमेदवार 



 
           

खुशामत करतील तो साववभौम राजा नसून जनता आहे, तरी लोकशाहीचा खुशामतखोराचा प्रसार 
करण्याकडे कल असतो. परंतु, जनतारूपी साववभौमाची खुशामत करि हे राजाच्या स्थरूपातील 
साववभौमाची खुशामत करण्यापेक्षा हनराळे नसते. कदाहचत् ते जास्त वाईटहह असेल कारि ज्याला सामान्य 
भाषेत लोकाराधन म्हितात ते म्हिजेच लोकशाहीतील खुशामतीची प्रवृत्ती असते. एका बाजूला गोरे 
अमेहरकन लोक आहि अमेहरकेतील मूळ रहहवाशी रेड इंहडयन्स याचें परस्पर-संबधं आहि तेथील गोरे 
लोक व नीग्रो लोक याचं्यातील परस्पर-संबंध दुसऱया बाजूला, या अमेहरकन समाजापुढे उभ्या असलेल्या 
मोठ्या वाहशक प्रश्नाचंी त क् व्हीलला तीव्र जािीव होती. अमेहरकेच्या संघराज्याच्या अस्स्तत्वाला धोका 
देिारा जर एखादा प्रश्न असलाच तर तो हनस्सशयपिे दहक्षिेतील गुलामाचंा प्रश्न होता. त क् व्हील घोर 
हनराशावादी होता कारि त्याने असे हलहहले की, ज्या प्रमािातं गुलामी नाहीशी होईल आहि नीग्रो व गोरे 
याचं्यामधे कायद्याने समता प्रस्थाहपत होऊ लागेल, त्या प्रमािातं हशष्टाचारांतून हनमाि होिारे अडथळे 
दोन्ही वशंामध्ये उपस्स्थत केले जातील. सरतेशवेटी तो म्हिाला की फक्त दोनच उपाय उरतात : एकतर 
वशंाचंी शुद्ध व साधी सरहमसळ वा दुसरा म्हिजे वशंभेद; परंतु, वशंसंकर गोऱया लोकानंा मान्य होिार 
नाही. म्हिून गुलामीच्या शवेटानंतर, वशंभेद जवळजवळ अपहरहायव ठरेल आहि त्या दोन वशंातील भयंकर 
संघषाचा अंदाज त्याला अगोदरच आला होता. 
 
 गोरे लोक आहि रेड इंहडयन्स याचं्या परस्पर-संबधंाबाबत, त क् व्हीलच्या सवोत्कृष्ट शलैीतील एक 
उतारा लक्षात घेतला तर त्यामधे या एकाकी मािसाचा आवाज आपल्याला ऐकू येईल. 
 
 “स्पॅहनश लोकानंी हशकारी कुते्र घेऊन रानटी पशूचंा करावा तसा या रेड इंहडयन्सचा पाठलाग 
केला; भेदभाव वा दया न दाखहवता, अचानक वढेा घालून, नजकलेल्या शहराला लुटाव ेतसे त्यानंी नवीन 
जगाला लुटले; परंतु शवेटी हवनाशालाहह अंत असतोच आहि उन्मादालाहह मयादा असते; या कत्तलींतून 
वाचलेल्या इंहडयन लोकसंख्येचा शषे भाग त्याचं्या जेत्यामध्ये हमसळू लागला आहि शवेटी त्याने जेत्याचा 
धमव व त्याचें हशष्टाचार याचंा स्वीकार केला. उलटपक्षी, कायद्याच्या औपचाहरकतेबद्दल एक हवलक्षि 
आसक्ती दाखहविे हे आहदम-जातीशी होिाऱया अमेहरकन लोकाचं्या व्यवहाराचे एक वैहशष्ट्य होते. जर 
इंहडयन लोक त्याचं्या रानटी अवस्थेतच राहहले. तर अमेहरकन लोक त्याचं्या व्यवहारात भाग घेत नसत; 
अमेहरकन लोक त्यानंा स्वतंत्र राष्ट्राप्रमािे वागहवतात आहि खरेदीचा करार केल्याहशवाय, अमेहरकन लोक 
त्याचं्या हशकारीच्या जागाचंा ताबा घेत नाहीत. आहि जर एखाद्या इहडयन राष्ट्रावर एवढे आक्रमि झाले 
की त्याला त्याच्या के्षत्रामधे जगिे अशक्य होऊन गेले तर अमेहरकन लोक दयेचा हात पुढे करून इहंडयन 
लोकानंा त्याचं्या वाडवहडलाचं्या भमूीपासून दूरवर असलेल्या एका दफन-भमूीकडे नेऊन पोचहवतात. 
 
 ज्या अभतूपूवव अत्याचारामळेू स्पॅहनश लोकानंा वरलेलेप शरमेचा कलंक कायमचा फासला गेला 
त्याचं्यातूनही इहडयन वशंाचे हनमूवलन करिे त्या लोकानंा शक्य झाले नाही, नकवा इहंडयन लोकाचे 
अहधकार त्याचं्यापासून हहरावनू घेण्यातहह ते यशस्वी झाले नाहीत. परंतु, सथंपिे, कायदेशीरपिे, 
परहहतबदु्धीने, रक्तपात न करता आहि जगाच्या दृष्टीने, नीहत-तत्त्वापकैीं एकाहह थोर तत्त्वाची पायमल्ली न 
करता, अमेहरकेतील लोकानंी हे हिहवध हेतु हवलक्षि सुखाने साध्य केले आहेत. मानवतेच्या कायद्याबद्दल 
यापेक्षा जास्त आदर दाखवनू मािसाचा नाश करिे अशक्य आहे.” 
 
 मूल्य-हनिवय टाळिे आहि उपहासाला वज्यव मानिे या आधुहनक समाजशास्त्रज्ञाचं्या हनयमाबद्दल 
त क् व्हीलला आदर नव्हता. अमेहरकन आहि इंहडयन व स्पॅहनश लोक आहि इंहडयन याचं्या परस्पर-



 
           

संबंधातील फरक हा त्या जोड्यातंील प्रत्येकाच्या मनोवृत्तीची बाब नाही तर उत्तरेमधे आहि दहक्षिेमधे 
इंहडयन लोकसंख्येच्या दाटीचीहह ती बाब आहे. ते कसेहह असो, हा उतारा, पुन्हा एकदा, एका 
अहभजनशहाचा मानवतावाद सुचहवतो. फ्रान्समधे, पुष्ट्कळदा असा हवचार करण्याची सवय हदसते कीं 
वामपंथी मािसेच फक्त मानवतावादी असतात. परंतु, त क् व्हील स्वतः असे म्हिाला असता कीं फ्रान्समधे, 
अहत-उदारमतवादी, कडव े प्रजातंत्रवादी हे मानवतावादी नव्हते, तर तत्ववादाची धंुदी चढलेले आहि 
त्याचं्या कल्पनासंाठी लाखो लोकाचंा बळी द्यायला तयार असलेले क्राहंतकारक होते. एक अहभजनशहा 
आहि मानवतावादी या नात्याने, त क् व्हीलने वामपंथी तत्त्व-वाद्यानंा, फ्रान्समधील बुहद्धजीवींच्या पक्षाच्या 
प्रहतहनधींना हनरुपयोगी तर ठरहवलेच पि त्याबरोबरच जे कायमच्या नष्ट पावलेल्या समाजव्यवस्थेच्या 
स्मृतींच्या आधाराने जगत होते त्या अहभजनशहाचं्या प्रहतगामी वृत्तीलाहह त्याने हनरुपयोगी ठरहवले. 
 
 म्हिून ज्याने विवन करतानंा मूल्य-हनिवय कधीहह थाबंहवला नव्हता असा एक समाजशास्त्रज्ञ 
त क् व्हील होता. या अथाने, ज्यानंी राज्यपद्धतींच्या हवश्लेषिाच्या वळेीच त्याचं्या सयुहक्तकतेसंबधंी हनिवय 
न घेण्याची कल्पनाहह केली नसती अशा अहभजात राजनैहतक तत्त्वज्ञाचं्या परंपरेतून त क् व्हील आला 
होता. 
 
 त क् व्हील आहि मोंतेस्क्य ू याचं्यातील दुव्यावंर भर हदला तर मोंतेस्क्यू आहि ॲहरस्ट टल 
याचं्यातील दुवहेह लक्षात घ्याव े लागतात. समाजशास्त्राच्या इहतहासात, प्रा. हलओ स्र स यानंी केलेल्या 
हववचेनाप्रमािे त क् व्हीलचे अहभजात तत्त्वज्ञानाशी अगदी हनकटचे संबधं आहेत. 
 
 ॲहरस्ट टलच्या दृष्टीने, जर आपि जुलुमी राजवटीला सगळ्यातं चागंल्या राज्यपद्धतीपासून 
जास्तीत जास्त हभन्न असलेली राज्यपद्धहत अशा स्वरूपातं पाहहले नाही तर आपि हतचे बरोबर स्पष्टीकरि 
करू शकत नाही कारि तर्थ्याची वास्तवता ही या तर्थ्याच्या गुिापासून अहवभाज्य असते. ससं्थाचें 
मूल्यमापन केल्याहशवाय त्याचें विवन करण्याचा प्रयत्न करिे म्हिजे संस्था या ज्यामुळे संस्थापदाला 
पावतात त्याला नजरेतून हनसटू देिे होय. त क् व्हील या परंपरेतच राहहला. त्याचे अमेहरकेचे विवन म्हिजे 
ज्या साधनाने लोकशाही समाजातं स्वातंत्र्याचे रक्षि होते त्याचे स्पष्टीकरिसुद्धा होते आहि अमेहरकन 
समाजाच्या समतोलाला जे धोकादायक आहे ते संपूिव विवनातून हदसून पडते. ही प्रत्यक्ष भाषाच एक मूल्य-
हनिवय सुचहवते. आहि विवनामधे व विवनाने मूल्य-हनिवय करताना सामाहजक शास्त्राचं्या हनयमाचें आपि 
उल्लंघन करीत आहोत असे त क् व्हीलला वाटत नव्हते. जर त्याला प्रश्न हवचारला असता तर (कदाहचत् 
मोंतेस्क्यूप्रमािे नकवा काहीही झाले तरी ॲहरस्ट टलप्रमािे) त्याने बहुधा उत्तर हदले असते की जर त्या 
विवनाशंी आतंहरक सबंंध असलेल्या त्या मूल्य-हनिवयाचंा त्या विवनामध्ये समावशे नसला, तर ते विवन 
वस्तुस्स्थती-हनदशवक असू शकत नाही कारि वस्तुतः राज्यपद्धहत जी काय होते ते हतच्या स्वतःच्या गुिाने 
होते आहि जुलुमी राजवटीचे फक्त जुलुमी राजवट या स्वरूपातंच विवन करता येते. 
 
  अमेहरकेतील लोकशाही या पुस्तकामध्ये त क् व्हील हा मोंतेस्क्यूच्या शलैीतील, नकवा मोंतेस्क्यनेू 
वारशाच्या स्वरूपात आपल्याला ठेवलेल्या दोन शलैीतील, समाजशास्त्रज्ञ होता. कायद्याचे रहस्य या 
गं्रथामधे समाजाच्या हनरहनराळ्या पलंूैचे हवश्लेषि राष्ट्राच्या प्रवृत्तीच्या कल्पनेच्या साहाय्याने केले जाते. 
यावरून, मोंतेस्क्यूच्या मते, समाजाचे एकहत्रत स्वरूपातं आकलन करून घेिे हे समाजशास्त्राचे प्रमुख 
उहद्दष्ट आहे. अमेहरकेतील राष्ट्राच्या आत्म्याचे आकलन करण्याचा प्रयत्न त क् व्हील हनहितपिे करीत 
होता. आहि या हेतूसाठी, मोंतेस्क्यनेू कायद्याचे रहस्य या गं्रथात ज्या हनरहनराळ्या कसोयातील वैहशष्ट्ये 



 
           

दाखहवली होती, त्याचंा त्याने उपयोग केला. ऐहतहाहसक कारिे आहि समकालीन कारिे, भौगोहलक 
पहरसर आहि ऐहतहाहसक परंपरा, कायद्याचंा प्रभाव आहि हशष्टाचाराचंा प्रभाव याचं्यातील फरक त्याने 
प्रस्थाहपत केला. एका अहितीय समाजाची-अमेहरकन समाजाची-त्याच्या एकमेव स्स्थतीतच व्याख्या 
करण्यासाठी, एकहत्रत स्वरूपातं घेतलेल्या, या घटकाचंी पुन्हा एकदा माडंिी केली जाते. अमूतव वा 
सववसाधारि स्वरूप याचें थोडेफार उच्च प्रमाि असलेल्या हवहवध प्रकारच्या स्पष्टीकरिांच्या संयोगातून या 
हवलक्षि समाजाचे विवन उद् भवते. 
 
 परंतु, त्याच्या अमेहरकेतील लोकशाही या गं्रथामध्ये त क् व्हीलला दुसऱया एका समाजशास्त्रीय 
उहद्दष्टाकडे जाण्याची आकाकं्षा होती नकवा जर तुमची इच्छा असेल तर, त्याने दुसरी पद्धत उपयोगात 
आिली. त्याने सववसाधारि ववादाच्या उच्चतर पातळीवर आिखीन जास्त जहटल प्रश्न उपस्स्थत केला : 
आधुहनक समाजातंील लोकशाहीचा प्रश्न. या बाबतीत, कायद्याचें रहस्य या गं्रथाच्या पहहल्या भागातं ज्याचे 
मोंतेस्क्यनेू अध्ययन केले त्या राज्यपद्धतीच्या प्रकाराशी तुलना करता येण्याजोग्या एका आदशव प्रकाराला 
आपि, जिु काही, हाताळत आहोत. लोकशाही समाजाच्या अमूतव कल्पनेकडे वळून, हा लोकशाही समाज 
कोिते राजकीय स्वरूप धारि करू शकतो आहि येथे एक स्वरूप तर दुसरीकडे दुसरे स्वरूप तो का 
धारि करतो असे प्रश्न त क् व्हीलने हवचारले. दुसऱया शलदातं सागंायचे तर, एक आदशव प्रकारापासून-
लोकशाही समाजापासून-सुरुवात करून, तौलहनक पद्धतीने आहि त्याचा वाक्प्रचार वापरायचा तर, सवात 
जास्त साधारि स्वरूपाच्या कारिापासून ते सवात जास्त हवहशष्ट अशा हवहवध कारिाचंा प्रभाव दाखवनू 
देण्याचा त्याने प्रयत्न केला. 
 
 याप्रमािे, त क् व्हीलमधे दोन समाजशास्त्रीय पद्धती आढळतात. त्यातंील एकीचा हवहशष्ट 
समुदायाचे हचत्र रेखाटण्यातं शवेट होतो तर दुसरी एका हवहशष्ट प्रकारच्या समाजाचा अमूतव ऐहतहाहसक 
प्रश्न उपस्स्थत करते. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           

-३- 
 
 ॲलेक्सी द त क् व्हीलच्या “जुनी राजवट आहि फ्रें च राज्यक्राहंत” या दुसऱया प्रमुख पुस्तकाचा 
परामषव या भागात घेतला आहे. जुन्या राजवटीतील फ्रान्ससंबधंी त क् व्हीलने जे हलहहले त्यातंील 
प्रत्येकाची सहवस्तर माहहती येथे हदलेली नसून केवळ त्याची पद्धत आहि हववरि या दोन्हींची ढोबळ 
रूपरेषा हदली आहे. 
 
 रोमन लोकाचें वैभव आहि ऱहास याचं्या कारिाचंा हवचार या मोंतेस्क्यूच्या गं्रथातील प्रयत्नाशी 
तुलना करता येण्याजोगा प्रयत्न जुनी राजवट आहि फ्रें च राज्यक्रातंी यामधे आढळतो. ऐहतहाहसक 
घटनाचं्या समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरिाचा तो प्रयत्न होता. या पसु्तकाच्या स्वरूपामुळे, समाजशास्त्रीय 
स्पष्टीकरिाच्या मयादाचा शोध अपहरहायवपिे लागतो. जशा या मयादा मोंतेस्क्यचू्या स्पष्टपिे लक्षात आल्या 
होत्या तशाच ॲलेक्सी द त क् व्हीलच्याही लक्षात आल्या होत्या. दोघानंाही हा हवश्वास वाटत होता कीं 
मोठ्या घटनाचें स्पष्टीकरि मोठ्या कारिानीच करता येते, परंतु घटनाचें तपशील हे फक्त घटनाच 
असतात, म्हिजेच, ज्या समाजाचा आपि हवचार करतो आहोत त्या समाजाच्या संरचनात्मक टप्प्यापासून 
या घटनाचें अनुमान करता येत नाही. 
 
 एका मयादेपयंत, अमेहरकेला मनातं बाळगून त क् व्हील फ्रान्सचा अभ्यास करीत होता. तसा 
अमेहरकेच्या बाबतीत, समाजाचे लोकशाही स्वरूप या कारिामुळे नकवा ते स्वरूप असूनही, राजकीय 
स्वातंत्र्य हटकून राहिे या फ्रान्सच्या थेट उलट असलेल्या घटनेच्या कारिाचंा तो शोध घेत होता 
त्याचप्रमािे, जरी फ्रान्स लोकशाहीहनष्ठ होता वा असावा असे त्याला वाटत होते तरी त्या राष्ट्राला 
राजनैहतकदृष्ट्या स्वतंत्र समाज होण्यामधे अडचि का भासत होती हे समजावनू घेण्याचा तो प्रयत्न करीत 
होता. 
 
 म्हिून, जुनी राजवट आहि फ्रें च राज्यक्राहंत हे पुस्तक एका ऐहतहाहसक पेचप्रसंगाचे समाजशास्त्रीय 
स्पष्टीकरि आहे. या स्पष्टीकरिाचा हेतु त्या घटनाचें आकलन करून देिे हा आहे. प्रारंभीच, एका 
समाजशास्त्रज्ञाच्या धतीने त क् व्हीलने हनरीक्षि केले आहि हनष्ट्कषव काढले. क्राहंतकारक पेचप्रसंग हा 
हनव्वळ, साधा अपघात असेल हे मान्य करण्यास त्याने नकार हदला. त्याने असे ठामपिे प्रहतपादन केले कीं 
ज्या क्षिीं क्राहंतकारक वादळ जुन्या राजवटीतीलं ससं्थावरून झपायाने वाहत होते त्याच क्षिीं त्या संस्था 
आपि होऊन कोलमडल्या. तो पुढे जाऊन असे म्हिाला की क्राहंतकारक पेचप्रसगंाला काही हववहक्षत 
वैहशष्ट्ये होती कारि एखाद्या धार्थमक क्रातंीच्या धतीने तो हवकास पावला होता. 
 
 “इहलोकातंील मानवाच्या अस्स्तत्वासंबधीच्या प्रश्नानंा सोडहवण्याचा फ्रें च क्रातंीचा मागव हा 
परलोकातंील त्याच्या जीवनाचे प्रश्न सोडहवण्याच्या धार्थमक क्रातंीच्या मागाशी पूिवपिे सारखा होता. जसे 
व्यक्तीचे राष्ट्र वा तो ज्या युगात जगतो ते युग याचा हवचार न करता धमव व्यक्तीकडेच बघतो त्याप्रमािे एका 
अमूतव दृहष्टकोिातूंन म्हिजेच एखाद्या हवहशष्ट समाज-व्यवस्थेपासून स्वतंत्र असिारी एक एकता या 
स्वरूपातं क्राहंत नागहरकाकडे बघते. फ्रें च नागहरकाचं्या हक्काचंी व्याख्या करिे एवढेच फक्त उहद्दष्ट 
हतच्यापढेु नव्हते तर सववसाधारपिे मानवांचे परस्परासंबधंी आहि राष्ट्राचे सभासद या नात्यातील अहधकार 
आहि कतवव्ये याचें स्वरूप ठरवनू देण्याचा हतने प्रयत्न केला. 
 



 
           

 क्रातंीने नेहेमीच हवहशष्ट मूल्यानंा नव्हे तर हवश्वव्यापी मलू्यानंा, जे शासनपद्धतीचे. सवात जास्त 
नैसर्थगक स्वरूप होते त्याला आहि समाजव्यवस्थेच्या सवात जास्त नैसर्थगक स्वरूपाला मूळस्स्थतीला पुन्हा 
नेऊन पोचहवले म्हिून हतला इतका हवस्तृत प्रहतसाद हमळाला आहि एकाच वळेी, पुष्ट्कळ हठकािी हतचे 
अनुकरि करिे जमू शकले.” 
 
 राजकीय पेचप्रसंगाचे एक प्रकारच्या धार्थमक क्रातंीशी असलेले साम्य हे आधुहनक समाजांच्या 
मोठ्या क्रातंीचे बहुधा वैहशष्ट्य आहे. त क् व्हील-पंथाच्या समाजशास्त्रज्ञाच्या दृष्टीने, १९१७ सालच्या रहशयन 
क्रातंीमधेहह मूलतः धार्थमक असण्याचा तोच गुि होता. या हवधानाला आपल्याला सववसाधारि स्वरूप देता 
येईल आहि जेव्हा राज्यक्रातंी जगामधे कोठेहह घडून येण्याची आकाकं्षा बाळगते, जेव्हा ती सवव 
मानवजातीकरता एक उद्धाराचा मागव असल्याचा दावा करते, तेव्हा प्रत्येक राज्यक्रातंी धार्थमक क्रातंीच्या 
काहंी वैहशष्ट्याचें स्वरूप धारि करते. 
 
 जेव्हा युरोपमधे जुन्या राजवटीतील सवव संस्था कोलमडत होत्या, तेव्हा फ्रान्समधेच का क्राहंत 
घडून आली? या प्रश्नाला त क् व्हीलने जे उत्तर हदले ते सुद्धा समाजशास्त्रीय आहे : “मी वगासबंंधी बोलतो 
आहे; इहतहासकाराचंा फक्त याचं्याशीच सबंंध यावा.” हे शलदशः भाषातंर आहे. हे हवधान हननावी प्रहसद्ध 
केले तर, पाचापैकी चार वाचक ते माक्सवचे आहे असे मानतील. तरीसुद्धा ते हवधान माक्सवचे नाही, तर 
त क् व्हलचे आहे आहि “इहतहासातील मलूभतू घटनावंर ज्याचंा प्रभाव पडत नाही आहि ज्याचं्याशी 
इहतहास-काराचा सबंंध यावा त्या वगासंबंधी मी बालतो आहे” या घोषिेनंतर ते येते. 
 
 ज्याचं्या हनिायक भहूमकेचा त क् व्हीलने उल्लखे केला ते वगव म्हिजे सरदारवगव, भाडंवलदारवगव, 
शतेकरी-समाज आहि तुमची इच्छा असेल तर,दुय्यम महत्वाचा, कामगार-वगव हे होत. म्हिनू ज्या 
वगातील वैहशष्ट्ये त्याने दाखवनू हदली ते म्हिजे जुन्या राजवटीतील दरबारी श्रेिी आहि सामाहजक श्रेिी 
व आधुहनक समाजातंील वगव याचं्यामधे पडिारे वगव होते. तरीसुद्धा, वगासंबधीचा एखादा अमूतव वा 
समाजशास्त्रीय हसध्दान्त त क् व्हीलने रचला नाही. त्याने त्या वगांची व्याख्या हदली नाही नकवा त्याचं्या 
हवहशष्ट लक्षिाचंी यादी हदली नाही; परंतु क्रातंीच्या घटकेला फ्रान्समधील जुन्या राजवटीतील प्रमुख 
सामाहजक गटाचं्या घटनाचं्या स्पष्टीकरिासाठी त्याने उपयोग केला. 
 
 तर मग, फ्रान्समधील जुन्या राजवटीतील समाज कोसळून पडला या तर्थ्याचे कारि असिाऱया 
प्रमुख घटना कोित्या आहेत? जशी आपल्याला चागंली ठाऊक आहे ती घटना म्हिजे प्रशासकीय 
कें द्रीकरि व प्रशासकीय समरूपता ही होय. हे खरे आहे की जसे त क् व्हीलने आपल्याला साहंगतले 
त्याप्रमािे एका के्षत्रातून दुसऱयाकडे जाताना आढळिारी कायदे आहि हनबधं यांची असामान्य हवहवधता ही 
जुन्या राजवटीखालील फ्रान्सचे वैहशष्ट्य होते; परंतु वस्तुस्स्थती अशी आहे की राजाचे प्रशासन, 
राजपदाच्या इच्छुकाचें प्रशासन हे हळुहळू पहरिामकारक शहक्त होऊ लागले होते. हवहवधता ही अथवशून्य 
अवशषे होता; क्राहंत घडून योण्याच्या पुष्ट्कळच पूवी फ्रान्सचे प्रशासन एक-कें द्री आहि समरूप झाले होते. 
 
 हा उतारा लक्षात घेण्याजोगा आहे. “ज्या असामान्य सहजतेने घटना-सहमतीने एका कू्रर 
फटक्यासरशी फ्रान्सचे ऐहतहाहसक काळापासून चालत आलेले सवव हवभाग-म्हिजेच प्रातं-नाहीसे केले 
आहि त्या राज्याची त्र्याऐंशी स्पष्टपिे आखलेल्या एककामधे-खात्यामधे-अशा तऱहेने हवभागिी केली की 
जिु काही ते एका जुन्या राज्याची नव्हे तर नवीन जगाच्या अनाघ्रात जहमनीची फाळिी करीत होते, हतचे 



 
           

पुष्ट्कळ लोकानंा आियव वाटले. याने युरोपच्या शषे भागाला जेवढे आियव वाटले वा खरोखर धक्का हदला 
तेवढा इतर कशानेही वाटला नसेल वा हदला नसेल. बकव  म्हिाला की, ‘इतक्या रानटी पद्धतीने आपल्या 
मातृभमूीचे मािसाना तुकडे करतानंा आपि प्रथमच पाहात आहोत.’ परंतु, जरी असे वाटले की हजवतं 
प्राण्याचें हवच्छेदन होत आहे, तरी प्रत्यक्षात, ‘बळी’ अगोदरच मृत झालेले होते.” 
 
 येथे पॅहरस व प्रशासकीय कें द्रीकरि यावर हलहहलेले चार शलद आहेत : 
 
 “ज्या काळी पॅहरस शहराचा प्रभाव सवव देशावर पडत होता, त्याच वळेी, त्या शहरातच दुसरा एक 
बदल घडून येत होता. या बदलाची सवव इहतहासकारानंी दखल घ्यावी असा आहे. एकाच वळेी, धंदा व 
व्यापार याचे कें द्र व सुख-लोलुप आहि उपभोगी व्यक्तींचे शहर असतानासुद्धा, पॅहरसचा आता एका पक्क्या 
मालाच्या उत्पादक शहराच्या स्वरूपात हवकास झाला होता. वर विवन केलेल्या पॅहरसच्या राजकीय 
वचवस्वासमवते या बदलाचे मोठे व भयानक पहरिाम व्हाव ेअशी हनयतीची योजना होती.” 
 
 दुसऱया शलदात सागंायचे तर, त क् व्हीलच्या मते, अठराव्या शतकाच्या समाप्तीपूवीच पॅहरस एक 
उद्योगाचें कें द्र व फ्रान्सचे औद्योहगक कें द्र झाले होते. “जरी जुन्या राजवटीतील संख्याशास्त्रहवषयक 
उपललध माहहती हवश्वसनीय नसली, तरी क्रातंी-पूवव साठ वषामधे पहॅरस शहरामधे नोकरी करिाऱया 
कामगाराचंी संख्या दुप्पटीपेक्षा जास्त झाली तर त्या शहरातील त्याच काळातील सववसाधारि लोकसंख्या 
मुस्ष्ट्कलीने हतसऱया हहश्श्याने वाढली.” 
 
 दुसऱया पक्षी, जो एका कें द्राच्या प्रशासनाखाली होता आहि ज्याच्यामधे उत्तरोत्तर संपूिव के्षत्रभर 
सारखेच हनबधं लावले जात होते, त्या या फ्रान्समधे समाजाचे, जिु काही, बारीक किामधे तुकडे झाले 
होते. फ्रें च लोक त्याचं्या साववजहनक व्यवहाराचंी चचा करू शकत नव्हते कारि त्या लोक-समुदायाला 
राष्ट्राचे रूप पाळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटीचा-स्वातंत्र्याचा-अभाव होता. 
 
 ज्याला दुखैमने फ्रें च समाजाचे हवघटन म्हटले असते त्याचे त क् व्हीलने शुद्ध समाजशास्त्रीय विवन 
हदले. देशातील हवशषेाहधकारी वगामधे वा राष्ट्रातील हनरहनराळ्या वगांमधे दोन कारिामुळे ऐक्य नव्हते. 
ती कारिे अशी होती : पहहले म्हिजे, राजकीय स्वातंत्र्याचा अभाव आहि दुसरे म्हिजे ज्या गतकालीन 
हवशषेाहधकारंी गटानंी त्याचंी ऐहतहाहसक कामहगरी गमावली होती, आहि त्याचें हवशषेाहधकार राखून ठेवले 
होते ते गट आहि जे नव्या समाजातील गट हनिायक भहूमका करीत होते, परंतु जुन्या वगापासून हनराळे 
राहहले होते ते गट या गटातंील वगेळेपि हे होय. 
 
 “हनस्संशयपिे अठराव्या शतकाच्या शवेटी, अहभजनशाही आहि भाडंवलदार याचं्या वतविुकीतील 
फरकाच्या छटा शोधून काढिे अद्यापीहह शक्य होते; कारि ज्याला चागंले हशष्टाचार म्हितात तो वरवरचा 
उजाळा हमळहवण्यास जेवढा वळे लागतो हततका इतर कशालाही वळे लागत नाही....परंतु, मूलतः ज्या 
सववजिानंा सामान्य समुदायापेक्षा जास्त वरचे सामाहजक स्थान हदले जात होते ते साधारिपिे सारखे 
होते; त्याचं्या कल्पना, सवयी, आवडी-हनवडी, करमिुकीची साधने ही सारखीच होती, ते सारखीच 
पुस्तके वाचीत आहि सारख्याच तऱहेने बोलत असत. फक्त त्याचं्या अहधकारामधे फरक होता. 
 
 ज्या इंग्लंडमध्ये जरी समान हहतसंबंधानंी त्याचं्यामधे जीवाभावाचे सख्य हनमाि केले होते तरीही 



 
           

हनरहनराळ्या वगांच्यामधे अद्यापीहह मनोवृत्ती आहि हशष्टाचार याचं्या बाबतीत फरक होता. त्या देशामधे 
सुद्धा वा इतर कोित्याही देशात ही समता प्रस्थापन करण्याची प्रहक्रया इतक्या थराला गेली होती की नाही 
याची मला शकंा वाटते. जरी राजकीय स्वातंत्र्याचा, व्युत्क्रमी परस्परसंबधं आहि राष्ट्राच्या सवव 
नागहरकामंध्ये दृढैक्याची भावना हनमाि करण्यामधे, कौतुकास्पद शवेट होतो, तरी ते त्यानंा परस्परसदृश 
करतेच असे नाही. एकाच व्यक्तीचे शासन हेच फक्त असे आहे की जे लाबंच्या पल्ल्यामधे हवहवधतेतील भेद 
कमी करते आहि राष्ट्राच्या प्रत्येक नागहरकाला आपल्या शजेाऱयाच्या हनयतीबद्दल उदासीन बनहवते.” 
 
 येथे त क् व्हीलच्या समाजयशास्त्रीय हवश्लेषिाचे कें द्र आहे. फ्रें च राष्ट्रातंील हनरहनराळे 
हवशषेाहधकारी गट एकाच वळेी समरूपतेकडे आहि वगेळेपिाकडे जात होते; वस्तुतः ते एकमेकासारखे 
होते; परंतु, हवशषेाहधकार, हशष्टाचार आहि परंपरा यानंी वगेळे झाले होते आहि राजकीय स्वातंत्र्याच्या 
अभावी, राष्ट्रस्वरूपी लोकसमुदायाच्या स्वास्र्थ्यासाठी अहनवायव असलेली दृढैक्याची ती भावना उत्पन्न 
करण्यात ते यशस्वी झाले नाहीत. 
 
 “जो गेल्या राजसत्ताक पद्धतीचा गुन्हा होता तो वगव-भेद नंतरच्या टप्प्यामध्ये हतचे समथवन झाला 
कारि जेव्हा लोकसंख्येतील सधन आहि प्रज्ञावतं घटक इतःपर एक होऊन कायव करू शकत नव्हते आहि 
शासनात भाग घेऊ शकत नव्हते, तेव्हा देश प्रत्येक बाबतीत स्वतःचे प्रशासन चालू राखण्यात अक्षम झाला 
आहि एका प्रभावी नेत्याने प्रशासनातं प्रवशे करावा हे आवश्यक होते.” 
 
 हजची ताबडतोब मनावर सवात जास्त छाप पडते ती म्हिजे मोंतेस्क्यू आहि त क् व्हील या 
दोघाचेंहह वैहशष्ट्य असिारी समाजाचं्या शासन-पद्धतीची थोडीफार अहभजनशाहीवादी संकल्पना ही या 
उताऱयातून हदसते. दोघाहह लेखकाचं्या दृष्टीने, फक्त श्रीमंत आहि ज्ञान-संपन्न घटकच देशाचे शासन 
चालव ूशकतात आहि दोघापंैकी एकालाहह श्रीमतं आहि ज्ञानसंपन्न ही दोन हवशषेिे परस्पराचं्या साहन्नध्यातं 
ठेवण्यात संकोच वाटला नाही. ते लोकहप्रयतेच्या मागे लागलेले सवगं लेखक नव्हते आहि या दोन 
शलदातंील परस्पर-संबंध त्यानंा स्पष्ट वाटला. जेव्हा ज्याचं्याजवळ भौहतक साधने नव्हती तेव्हा त्या 
लोकानंा सुहशहक्षत होण्याची संहध फारच क्वहचत् हमळत होती आहि म्हिून ते ज्ञानसंपन्न नव्हते अशा युगात 
ते लेखक हलहीत होते. त्यानंा ते स्वयहंसद्ध वाटत होते, आहि हे खरे होते की अठराव्या शतकातं राष्ट्रातंील 
फक्त श्रीमंत घटकच ज्ञान-संपन्न होऊ शकत होते. 
 
 दुसऱया पक्षी, त क् व्हीलला वाटले की क्रातंीच्या उदे्रकाच्या वळेी आहि या पहहल्या क्रातंीनंतर 
घडून आलेल्या सवव क्रातं्याचं्या उदे्रकाच्या वळेी फ्रान्समध्ये हदसून पडिारी वैहशष्ट्यपूिव घटना म्हिजे 
देशाच्या शासन-पद्धतीबाबत मतैक्य स्थापन करण्यात हवशषेाहधकारी गटाचंी असमथवता ही होय. आजही 
हटकून राहहलेल्या शासन-पद्धतीत वारंवार होिाऱया बदलाचें स्पष्टीकरि ही घटना करते. त क् व्हीलने 
अशी भर घातली असती की, प्रशासनातील कें द्रीकरि हे संपूिव एकोहिसाव्या शतकात आहि हवसाव्या 
शतकामध्येही वाढत चालले आहे आहि राष्ट्राच्या सधन व ज्ञानसंपन्न घटकामंध्ये मतैक्य घडून न येिेही 
चालूच आहे. याचा पहरिाम असा होतो की, वळेोवळेी लोकशाही शासन अशक्य होऊन जाते आहि एखाद्या 
नेत्याला मधे पडाव ेलागते. 
 
 फ्रान्समधील राजकारिाचे हे हवश्लेषि एक अपवाद भासाव े इतके सुबोध आहे. एकोहिसाव्या 
आहि हवसाव्या शतकातंील फ्रान्सच्या संपूिव राजकीय इहतहासाला ते लागू करता येईल. पहिम युरोपच्या 



 
           

देशापैकी, एकोहिसाव्या आहि हवसाव्या शतकातही अगदी अलीकडेपयंत, फ्रान्स हाच एक असा देश आहे 
की, जो आर्थथकदृष्ट्या आहि सामाहजकदृष्ट्या फारच थोडा बदलला आहे आहि राजकीयदृष्ट्या कदाहचत 
सवांत जास्त प्रक्षुलध देशसुद्धा तोच असावा. आर्थथक आहि सामाहजक बाबतीतील अंशतः पुरािमतवादीपिा 
आहि राजकीय प्रक्षलुधता याचं्या या संयोगाचे त क् व्हीलच्या समाजशास्त्राच्या संदभाने चटकन स्पष्टीकरि 
करता येते. जर आपि सामाहजक आहि राजकीय बाबींमध्ये प्रहतपद साम्य शोधण्याचा प्रयत्न केला तर या 
घटनेचे स्पष्टीकरि आिखीन जास्त कठीि होते. 
 
  या हवश्लेषिाचा शवेट करण्यासाठी दुसरा एक उतारा देता येतो. 
 
 “तरीही, साठ वषापूवी ते हनरहनराळे वगव जुन्या राजवटीखाली समाजरचनेतील तुटक तुटक 
एकक झाले होते, त्याचं्यामधे जेव्हा पनु्हा एकदा संपकव  घडून येऊ लागला तेव्हा तो त्याचं्या दुखऱया 
स्थानावरच होऊ लागला आहि त्याची पहहली कृती ही परस्पराचं्या नरडीची घोट घेण्याची होती. खरोखर, 
आजलाही (म्हिजे शभंर वषापूवी) वगवभेद जरी नाहीसे झाले असले, तरी त्याच्यामुळे उत्पन्न झालेले मत्सर 
व हविेष नाहीसे झाले नाहीत.” 
 
 म्हिून, फ्रें च समाजाच्या त क् व्हीलच्या हववरिाचा मध्यवती हवषय हा होता की, जुन्या राजवटीच्या 
शवेटी, सवव युरोपातील समाजात, फ्रान्स हा त क् व्हीलच्या त्या शलदाच्या अथाने, सवात जास्त 
लोकशाहीहनष्ठ होता. याचा अथव त्या समाजामधे, पहरस्स्थतीची समरूपता आहि व्यक्तींची व गटाचंी 
सामाहजक समता याचं्याकडील कल सवात जास्त उठून हदसत होता. आहि त्या समाजामध्ये राजकीय 
स्वातंत्र्य, राजकीय चचेचे स्वातंत्र्य अगदी कमी झालेले होते आहि ज्या संस्था फ्रान्सच्या वास्तवतेशी 
जास्तीत जास्त हवसंगत ठरू लागल्या होत्या, त्या पारंपहरक संस्थाचें स्वरूप त्या समाजाला जास्तीत 
जास्त स्पष्टपिे हमळू लागले होते. 
 
 दुसऱया शलदातं सागंायचे तर, त क् व्हीलची क्रातंीची सकंल्पना मूलतः राजकीय होती. आधुहनक 
लोकशाही चळवळीला गतकालीन राजकीय संस्थाकंडून हवरोध होत होता आहि येथे नाही तेथे हवस्फोट 
घडवनू आिण्याचा त्या हवरोधामध्ये धोका होता. त क् व्हीलने हे सुद्धा दाखवनू हदले की, जेव्हा पहरस्स्थती 
हबघडत होती तेव्हा नव्हे तर जेव्हा ती सुधारू लागेल तेव्हा अशी क्रांती घडून येईल. “जुनी राजवट आहि 
फ्रें च राज्यक्रातंी” या पसु्तकात असे एक प्रकरि आहे की, ज्यामधे त्याने हे दाखवनू हदले की सोळाव्या 
लुईच्या राज्यामधे पहरस्स्थती हजतकी चागंली होती तेवढी जुन्या राजवटीमधे जी इतर कोित्याही वळेी 
नव्हती. 
 
 त क् व्हीलला एक क्षिभरही याची शकंा आली नसती की, माक्सवच्या क्रातंीच्या राजकीय 
आराखड्यापेक्षा त्याच्या स्वतःच्या आराखड्यामधे रहशयन क्राहंत जास्त चपखलपिे बसते. १८८० पासून 
सुरू होिाऱया दशकामध्ये, रहशयन अथवव्यवस्था वाढीच्या चक्रात हशरली; १८८० ते १९१४ मध्ये रहशयन 
आर्थथक हवकासाचा वगे हा सवोच्चापकैी एक आहि कदाहचत युरोपात सवोच्च होता. ज्या अथाने, आपि फ्रें च 
राज्यक्रातंीच्या बाबतीत जुन्या राजवटीसंबधंी बोलतो त्याच अथाच्या जुन्या राजवटीतील राजकीय 
संस्थाहंवरुद्धच्या बंडाने रहशयन क्रातंीची सुरुवात झाली. जर ज्या पक्षाने रहशयामध्ये सत्ता बळकावली त्याने 
आपि एका संपूिवपिे हनराळ्या तत्त्वप्रिालीचे प्रहतहनहधत्व करतो असा दावा केला असता, तर या घटनानंा 
त्याचं्या प्रिालीत अंतभूवत करण्यामध्ये त क् व्हीलला त्रास पडला नसता कारि त्याच्या दृष्टीने, स्वातंत्र्याच्या 



 
           

नावाने कृती करिे आहि राजकीय आहि त्याहून सवात जास्त म्हिजे प्रशासकीय कें द्रीकरिाकडे कल 
असिे हे लोकशाही क्रातंीचे वैहशष्ट्य होते. जे राज्य आपल्या अथवव्यवस्थेला एकहत्रत स्वरूपात 
साभंाळण्याचा प्रयत्न करेल त्याच्याही उ वनाच्या शक्यतेचा त्याने पुष्ट्कळ वेळेला उल्लखे केलेला 
आढळतो. 
 
 म्हिून, त क् व्हीलच्या हसद्धातंाचं्या दृहष्टकोिातून, रहशयन क्राहंत म्हिजे समाजाच्या 
आधुहनकीकरिाच्या सववसाधारि कालखंडात जुन्या राजवटीच्या राजकीय ससं्थाचें कोलमडून पडिे होय. 
युद्धाचा हवस्तार त्या स्फोटाला अनुकूल ठरला. जे लोकशाही आदशाचे प्रहतहनहध असल्याचा दावा करीत 
होते, परंतु ज्याने प्रशासकीय कें द्रीकरि आहि संपूिव समाजाचे राज्यसते्तने केलेले व्यवस्थापन या 
कल्पनेला हतच्या तार्थकक टोकापयंत रेटले, त्या शासनात रहशयन क्रातंीचा शवेट झाला. 
 
 महान अहरष्ट वा वरदान, अपहरहायवता वा अपघात या हवकल्पाचं्या ज्या जोड्यानंी फ्रें च 
राज्यक्रातंीच्या इहतहासकाराचंी पाठ पुरहवली आहे त्याच्याबद्दल त क् व्हीलने या दोन टोकापकैी एकालाही 
मान्य करण्यास नकार हदला असता. त्याच्या दृष्टीने हे उघड होते की फ्रें च राज्यक्रातंी ही शुद्ध आहि साधा 
अपघात नव्हता. लोकशाही चळवळीला जुन्या राजवटीतील संस्थानंा कालातंराने दूर सारावचे लागले 
असते असा जर अथव आपल्या मनात असेल तर क्राहंत अपहरहायव होती; परंतु, जे स्वरूप हतने धारि केले ते 
आहि हतच्यातील घटनाचें सहवस्तर तपशील हे अपहरहायव नव्हते. ती हहतकारक होती की अहरष्टकारक 
होती? बहुधा त क् व्हीलचे उत्तर ही दोन्ही होती असे असेल नकवा जास्त नेमकेपिाने सागंायचे तर, फ्रें च 
राज्यक्रातंीबद्दल उजव्या पथंाच्या व्यक्तींनी केलेल्या टीकेतील सवव मुद्याचंा त्याच्या पुस्तकात समावशे 
केलेला आहे. एवढेच नव्हे तर यापेक्षा हनराळ्या तऱहेने घटना घडल्या नाहीत या एक प्रकारच्या 
भतूकाळाबद्दल हवकृत ओढीने जे काय घडले त्याच्या समथवनातही अंतभाव त्यामधे आढळतो. 
 
 अठराव्या शतकात तत्त्वज्ञ व हवसाव्या शतकात बुहद्धजीहव याप्रमािे ओळखल्या जािाऱया 
साहहस्त्यकाशंी फ्रें च क्रातंीच्या टीकेच्या मुद्याचंा संबधं येतो. हे जसे सववज्ञात आहे, त्याप्रमािे तत्त्वज्ञ, 
साहहस्त्यक आहि बहुद्धजीवी परस्परावंर टीका करतात, जसे साहहस्त्यकाचं्या आजच्या भहूमकेबद्दल आपि 
कौतुकाने वा खेदाने भाष्ट्य करीत असतो, त्याप्रमािे अठराव्या शतकातील फ्रान्समधे राज्यक्रातंीत 
साहहस्त्यकानंी जी भहूमका बजावली त्याबद्दल त क् व्हीलने भाष्ट्य केले ते पढुील उताऱयात हदसते. 
 
 “आपल्या साहहस्त्यकानंी फक्त त्याचं्या क्राहंतकारक कल्पना फ्रें च राष्ट्राला हदल्या आहेत, एवढेच 
नव्हे तर त्यानंी राष्ट्रीय मनोवृत्ती आहि जीवन-दृहष्ट यानंाही वळि लावले. त्याचं्या आदशव 
आकृहतबधंानुसार, मानवाचं्या मनाला घाट देण्याच्या दीघव प्रहक्रयेमधे, त्याचें कायव जास्तच सोपे झाले 
कारि लोकानंा राजनीतीच्या के्षत्रात हशक्षि हमळाले नव्हते आहि याप्रमािे साहहस्त्यकानंा रान मोकळे होते. 
याचा पहरिाम असा झाला की साहहस्त्यकाचं्या प्रवृत्ती, मनाची ठेवि, आवडीहनवडी आहि त्याचें वैहशष्ट्य 
असलेला तऱहेवाईकपिा हे फ्रें च मािसाला बहाल करण्यात लेखकाचं्या साहहत्याचा शवेट झाला. आहि 
जेव्हा कृतीची वळे आली, तेव्हा या साहहस्त्यकी प्रवृत्तींना राजकारिाच्या आखाड्यात आिले गेले. 
 
 जेव्हा आपि फ्रें च राज्यक्रातंीचा सूक्ष्म अभ्यास करतो, तेव्हा आपल्याला असे आढळते की ज्या एका 
प्रवृत्तीने अमूतव स्वरूपात असलेल्या शासनाच्या हसद्धातंाचें प्रहतपादन करिाऱया इतक्या पुस्तकाचं्या 
लेखनाला वाव हदला होता, नेमक्या त्याच प्रवृत्तीतून या क्रातंीला मागवदशवन हमळाले. आपल्या 



 
           

क्राहंतकारकानंाही स्थूलमानाने केलेल्या सववसाधारि स्वरूपाची हवधाने, तयार कायदे-पद्धती आहि उथळ 
ज्ञानावर आधारलेली प्रमािबद्धता याचंीच आवड होती, कठोर सत्याबद्दल तोच हतरस्कार होता, त्यानंा 
नूतन, कल्पक आहि मौहलक स्वरूपाच्या मागांनी ससं्थानंा नवा घाट देण्याची आवड होती; घटनेच्या 
सदोष भागाची दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, तकव शास्त्राच्या हनयमाप्रमािे आहि एका 
पूववसंकस्ल्पत पद्धतीप्रमािे सबंध घटनेची पुनरवचना करण्याची इच्छाही होती.” 
 
 आहि ज्याचासारखा शवेट आजच्याही वतवमानपत्रातं सापडू शकेल तो हा शवेट : 
 
 “एका अनपेहक्षत संकटापेक्षा तो पहरिाम हतळमात्रही कमी नव्हता, कारि जो लेखकामधे गुि 
ठरेल तो मुत्सद्यामधे एक दोषही होऊ शकेल आहि जे गुि थोर साहहत्याच्या हनर्थमतीला साहाय्यक ठरतात 
तेच गुि अहरष्ट-स्वरूपी क्रातं्याकंडे नेऊ शकतात.” 
 
 या प्रकारचा उतारा एका संपूिव साहहत्याचा आधार होतो. उदाहरिाथव, तेनेचे पहहले पुस्तक, 
समकालीन फ्रान्समधील मौहलक हवचारवतं, हे साहहस्त्यक व लेखक याचं्या भहूमकेच्या या हवषयाच्या 
आहवष्ट्कारापेक्षा जास्त काहीही नाही. आपल्याला असे म्हिता येईल की या हववचेनात जो अहतरेक आहे 
त्याच्यावर उपाय करण्यासाठी, फ्रें च राज्यक्रातंीच्या बौहद्धक उगमस्थानावर डॅहनएल मोतेचे एक उत्कृष्ट 
पुस्तक आहे. त क् व्हील वा तेने यानंी त्याचं्या ज्या प्रहतमा तयार केल्या होत्या त्याचं्याशी लेखक आहि 
साहहस्त्यक फार मोठ्या प्रमािात सादृश्य दाखहवत नव्हते असे सप्रमाि हसद्ध करण्याचा प्रयत्न तो त्या 
पुस्तकात करतो. 
 
 ज्याला त क् व्हील मलूभतू स्वरूपाचा अधमव असे नाव देतो आहि फ्रान्स देशाच्या एका भागात जो 
पसरला होता त्याचे हवश्लेषि हे टीकेच्या अनेक भागापंकैी एक भागसुद्धा होता. जे, त क् व्हीलच्या मते, 
अमेहरकेतील उदारमतवादी लोकशाहीचा पाया आहे त्या धमव-प्रवृत्ती आहि स्वातंत्र्य-प्रवृत्ती याचं्या 
एकमेकात हमसळून जाण्याची नोंद आपि केली आहे. जुनी राजवट आहि फ्रें च राज्यक्रातंी या गं्रथात आपि 
याची हवरुद्ध बाजु वाचली होती; म्हिजेच राष्ट्राचा जो एक भाग ताहत्त्वकदृष्ट्या लोकशाहीहनष्ठ झाला 
होता, तो फक्त अश्रद्धच झाला होता असे नाही तर तो धमवगुरूहवरोधी आहि धमवहवरोधी झाला होता. 
याहशवाय, जुन्या राजवटीतील धमवगुरूवगाबद्दल आपल्याला पूिव कौतुक वाटते असेही त क् व्हीलने स्वतः 
स्पष्ट साहंगतले होते; आहि आधुहनक समाजात अहभजनशाहीची भहूमका, हनदान अशंात्मक स्वरूपात का 
होईना, जशीच्या तशी राखून ठेवता येिे शक्य झाले नाही याबद्दल धीटपिे आहि स्पष्टपिे खेद व्यक्त केला 
होता. 
 
 ती कल्पना आज प्रचारात नाही या नेमक्या कारिाची आहि ती एक त क् व्हीलची वैहशष्ट्यपूि ं
कल्पना आहे याही कारिाची पुढील उतारा साक्ष आहे. 
 
 जेव्हा त्यानंी मुलकी अहधकाऱयाला हदलेले हनवदेन आपि वाचतो, तेव्हा त्याचें पूववग्रह आहि 
उिीवा लक्षात घेऊनही आपल्याला अहभजनशाहीच्या वृत्तीचे आहि हतच्या काही उच्च कोटीच्या गुिाचें 
कौतुक वाटल्यावाचून राहवत नाही हे खरोखर शोचनीय आहे की कायद्याच्या राज्यापुढे नतमस्तक 
होण्याची त्याच्यावर सक्ती केल्या जाण्याऐवजी फ्रान्समधील सरदारवगव उद्ध्वस्त आहि जमीनदोस्त 
करण्यात आला कारि त्यामुळे त्या राष्ट्राच्या कसदारपिातील एका जीवनावश्यक भागापासून ते राष्ट्र 



 
           

वहंचत केले गेले आहि काळ कधीही हजला भरून काढू शकिार नाही अशी एक जखम आपल्या राष्ट्रीय 
स्वातंत्र्यावर करण्यात आली. जेव्हा एखाद्या वगाने शतकानुशतके साववजहनक कायामधे नेतृत्व केले आहे, 
तेव्हा अग्रक्रम हमळण्याच्या या दीघव आहि अप्रहतहत सवयीचा पहरिाम म्हिनू त्याच्यामधे त्याच्या 
सामर्थ्याबद्दल एक प्रकारचा त्याला शोभेलसा गवव आहि हवश्वास उत्पन्न होतो, आहि समाज रचनेतील 
जास्तीत जास्त प्रहतकारक्षमता असलेला वगव तो बनून जातो. आहि हे पौरुषयुक्त सद गुि त्याच्याजवळच 
राहतात असे होत नाही तर आपल्या उदाहरिामुळे, तो वगव त्या सद गुिाचें इतर वगात पुनरुज्जीवन करतो. 
जेव्हा राष्ट्ररूपी लोकसमुदायातंील असा एक घटक सक्तीने कापून टाकण्यात येतो तेव्हा जे त्या घटकाला 
सवात प्रहतकूल असतात त्याचं्याही बळामध्ये फरक पडतो. त्या घटकाचंी जागा दुसरे काहीही संपूिवपिे 
घेऊ शकत नाही; तो पुन्हा कधीही हजवतं होऊ शकत नाही; स्थानभ्रष्ट झालेला सत्ताधारी वगव त्याच्या 
पदव्या आहि वैभव परत हमळव ूशकेल परंतु त्याचं्या पूववजाचें चैतन्य परत हमळव ूशकिार नाही.” 
 
 बनवनोने पानेच्या पाने हलहहली आहेत आहि त्याचं्यामधे त क् व्हीलच्या हवश्लेषिातंील नेमकेपिा 
नसतानाही ती त्याच हनष्ट्कषाला येऊन पोचतात. हनवडिुकी, पक्ष, लोकसभा या स्वातंत्र्य-सूचक संस्था 
असिे एवढेच पुरेसे नाही. स्वातंत्र्याची हवश्वसनीयता पटण्यासाठी, मानवानाही स्वातंत्र्यासाठी एक हवहशष्ट 
आवड, सते्तचा प्रहतकार करण्याची एक हवहशष्ट जािीव असायलाच पाहहजे. 
 
 जो हनिवय त क् व्हीलने क्रातंीच्या बाबतीत हदला आहि ज्या भावनानंी त्याला स्फूती हदली त्या 
नेमक्या अशा आहेत की ज्यानंा ऑग्युस्त कोंतने नीहतभ्रष्ट म्हटले असते. कोंतच्या दृष्टीने, घटना सहमतीच्या 
प्रयत्नाच्या हवफलतेचे हवहधहलहखत अगोदरच ठरले होते कारि जुन्या राजवटीत कॅथ हलक, पारमार्थथक 
आहि सरंजामशाहीच्या संस्था आहि आधुहनक काळच्या संस्था याचें एक सशं्लेषि घडवनू आिण्याची त्या 
प्रयत्नामागे आकाकं्षा होती. परंतु, त्याच्या नेहमीच्या आडमुठेपिाने कोंत म्हिाला की, मूलतः हभन्न हभन्न 
मनोवृत्ती वा आधार असलेल्या संस्थाचे सशं्लेषि करिे अशक्य आहे. लोकशाही चळवळीने जुन्या 
फ्रान्समधील संस्थाना नाहीसे करू नये कारि ती चळवळ अप्रहतहत आहि अपहरहायव आहे हे पसतं 
पडण्यापेक्षा त क् व्हीलला हे जास्त पटले असते की जो समाज लोक-कल्यािाचा पाठपुरावा करण्यासाठी 
आत्म-समपविाला हसद्ध झालेला होता आहि जिु काही सामाहजक क्राहंत हे त्या समपविाच्या वैफल्याचे 
हवहधहलहखत होते त्या समाजातंील स्वातंत्र्याचे जतन करण्याच्या कामी साहाय्य देण्यासाठी जुन्या 
राजवटीतील शक्य तेवढ्या संस्था राखल्या जाव्यात. 
 
 याप्रमािे, कोंतसारख्या समाजशास्त्रज्ञाला घटना सहमतीचे सशं्लेषि प्रारंभापासून अशक्य होते. 
त क् व्हीलसारख्या समाजशास्त्रज्ञाला हे सशं्लेषि मग ते शक्य आहे की नाही याचा त्याने हनिवय केलाच 
नाही-काहीहह झाले तरी इष्टच झाले असते. राजकीयदृष्ट्या आपल्याला असे म्हिता येईल की त क् व्हील 
पहहल्या फ्रें च राज्यक्रातंीला म्हिजेच घटना-सहमतीला अनुकूल होता; आहि जि ु काही एक प्रकारच्या 
हवकृत स्मृतीरूपाने त्याचे मन पुनःपनु्हा घटना-सहमतीकडे वळत होते. जेव्हा फ्रें च लोक एका असीम 
हवश्वास आहि आशा यानंी पे्रहरत झाले होते तो फ्रें च क्रातंीचा थोर क्षि, फ्रान्सचा अहतउत्कट क्षि म्हिजे 
१७८८ व १७८९ ही वष े होत. त क् व्हीलच्या वैचाहरक पद्धतीचा हवहशष्टागं असलेला पैलू दाखहविार 
आिखी एक उतारा आहे. 
 
 “इतक्या भावनोत्कटतेने साववजहनक कल्यािासाठी समपवि करायला तयार असलेले, इतक्या 
प्रामाहिकपिे स्वतःचा हवसर पडलेले, समान हहतसंबधंाचं्या नचतनातं इतके गंुग झालेले, त्याचं्या खाजगी 



 
           

जीवनातं ज्या गोष्टी त्यानंी मनी-मानसी जपून ठेवल्या होत्या त्या प्रत्येकीला धोक्यातं टाकायचा हनधार 
केलेले, त्याचं्या अतंःकरिातील क्षुद्र भावनानंा आवर घालायला इतक्या खुशीने तयार असलेले इतक्या 
मोठ्या संख्येतील लोक इहतहासातील दुसऱया कोठल्याहह युगाने पाहहले नसतील असे मला वाटते. 
ज्याच्यातून फ्रें च राज्यक्रातंीतील सवव थोर मुद्दामहून केलेल्या कृती घडिार होत्या, त्या उत्कट मनोवृत्ती, 
धैयव आहि देशाहभमान याचें हे सववसाधारि उगम-स्थान होते. 
 
 ते दृश्य अल्पजीवी होते, परंतु त्याचे तेज अतुलनीय होते. ते मानव-जातीच्या स्मरि-शक्तीवरून 
कधीहह पसुले जािार नाही. सवव परक्या राष्ट्रानंी ते पाहहले, त्यानंी त्याची प्रशसंा केली, त्याचंी मने त्या 
दृश्यानंी हेलावली गेली. युरोपचा कोिताही कोपरा इतका दूर वा एकाकी नव्हता की जेथे प्रशसेंचा आहि 
आशचेा हा झगझगाट पोचला नाही. क्रातंीच्या समकाहलनानंी आपल्यासाठी ठेवलेल्या आठविींच्या इतक्या 
अमाप साठ्यामधे, मला असा एकहह आढळला नाही कीं ज्याच्यावर १७८९ सालच्या त्या पहहल्या 
हदवसाचं्या आठविींनी कायमची स्महृत-हचन्हे उमटवली नाहीत; प्रत्येक हठकािी, त्या खुिा तारुण्यात 
मनावर उमटलेल्या ठशाचंा स्पष्टपिा, ताजेपिा व उल्हास दशवहवतात. 
 
 जे लोक अशा प्रकारचे दृश्य प्रत्यक्षपिे सादर करू शकले ते पृर्थ्वीच्या पाठीवर फक्त एकमेव आहेत 
असे म्हिण्याचे धाष्ट्यव मी दाखहवतो. मला माझ्या राष्ट्राची माहहती आहे-त्याच्या चकुा, त्याचे दोष, त्याची 
व्यंगे आहि त्याची पापे याचंी मला फार चागंली ओळख आहे. त्याची क्षमता काय आहे तेहह मला चागंले 
माहीत आहे. अशी काहंी साहसी कृत्ये आहेत की ज्याचंी कल्पना फक्त फ्रें च लोकच करू शकतात; असेहह 
हदलदार हनिय आहेत की जे करण्याचे साहस हे राष्ट्रच दाखव ूशकते. फक्त हे राष्ट्रच सवव मानवजातीला 
आकृष्ट करिाऱया ध्येयाला एकदम कवटाळेल आहि त्याच्यासाठी लढायला तयार होईल; आहि जर 
त्याला भयानक पराभवाला तोंड द्याव ेलागले असेल, तर ज्या उंचीला इतर कोितेहह लोक कधीहह पोच ू
शकिार नाहीत, हतला एका झटक्यातं नेऊन पोचहविारे उदात्त क्षिसुद्धा त्याच्याजवळ आहेत.” 
 
 जो त क् व्हील फ्रान्सचा टीकाकार मानला जातो, आहि खरोखर तो तसा होता, ज्याने फ्रान्सचा 
राजकीय इहतहास हा इंग्लंडच्या वा अमेहरकेच्या इहतहासासारखा झाला नाही याची खंत वाटून घेऊन 
फ्रान्सच्या उत्क्रातंीची अँग्लो-सकॅ्सन देशाच्या उत्क्रातंीशी तुलना केली, तो त्याचवळेी आत्म-परीक्षिाला 
आत्मगौरवाचे रूप देण्यात समथव होता कारि “फ्रान्स हेच एक राष्ट्र.....” हा उतारा हपतृभमूीच्या आगळ्या 
जीवन-ध्येयाची अहभव्यक्ती ज्यातं झालेली आहे अशा आिखी जास्त कालखंडाना आवाहन करेल. 
समाजशास्त्राचं्या दृष्टीने, घटनाचें आकलन व्हाव े यासाठी त क् व्हीलने प्रयत्न केला; राष्ट्राचे शील वा 
इहतहास ही कल्पना मोंतेस्क्यूप्रमािे त्याच्याहह वैचाहरक पाश्ववभमूीच्या मागे होती. या मुद्यावर केलेंली काहंी 
हवधाने उपयुक्त ठरतील. 
 
 यापूवी, साहहस्त्यकाचं्या भहूमकेबाबत, त क् व्हीलने केलेल्या टीकेचा उल्लखे केलेला आहे. या 
साहहस्त्यकावरील प्रकरिातं, राष्ट्राच्या शीलाचा हवाला देऊन त्याचं्या कायाचे केलेले स्पष्टीकरि मान्य 
करण्यास त्याने नकार हदला. उलटपक्षी, तो असे म्हिाला कीं, साहहस्त्यकाचं्या भहूमकेचा फ्रान्सच्या 
आत्म्याशी काहंीहह संबधं नव्हता आहि सामाहजक पहरस्स्थतीने त्या भहूमकेने स्पष्टीकरि हदले होते. 
राजकीय स्वातंत्र्याच्या अभावामुळे, साहहस्त्यक साववजहनक कायांत भाग घेत नव्हते आहि त्यानंा 
शासनाबाबतीतील खऱया प्रश्नाचंी माहहती नव्हती, म्हिून साहहस्त्यक अमूतव हसद्धातंातच घोटाळत राहहले. 
जेव्हा साहहस्त्यकानंा शासनहवषयक प्रश्नाचंा अनुभव नसतो आहि त्यानंा तत्त्ववादाची नशा चढलेली असते, 



 
           

तेव्हा आधुहनकीकरिाची प्रहक्रया चालू असलेल्या समाजातील बहुद्धजीवींच्या भहूमकेच्या हवश्लेषिाचे-
आजच्या एका प्रचहलत हवषयाचे-पहहले उदाहरि म्हिजे त क् व्हीलचे साहहस्त्यकावरील प्रकरि आहे. 
 
 उलटपक्षी, जेव्हा तो फ्रें च राज्यक्रातंी आहि हतच्या थोरवीचा कालखंड याचंी चचा करीत होता, 
तेव्हा त क् व्हीलचा एक हचत्र काढण्याकडे कल होता. जुनी राजवट आहि फ्रें च राज्यक्रातंी या पुस्तकाच्या 
शवेटी येिारे प्रहसद्ध विवन मी उद धृत करिार नाही आहि मोंतेस्क्यचू्या शलैीमध्ये काढलेले ते राष्ट्राच्या 
आत्म्याचे एक सशं्लेषिात्मक हचत्र होते. समुदायाच्या आचारपद्धतीचे एक अहंतम स्पष्टीकरि या स्वरूपात 
माडंिी न करताच त्याचे केलेले विवन असा माझा सशं्लेषिात्मक हचत्राचा अथव आहे. ही आचारपद्धती 
कारिाइतकीच कायाहव आहे, परंतु, हतच्या हवहवध पैलंूच्या हवश्लेषिानंतर, या हनरहनराळ्या हवहशष्टागंाची 
एका पहरपूिव हचत्रामधे रचना करू देण्याइतकी ती आचारपद्धती पुरेशी मौहलक, पुरेशी हनहित आहे. 
 
 जुनी राजवट आहि फ्रें च राज्यक्रातंी या पसु्तकाच्या दुसऱया खंडात घटनाचंा अनुक्रम आहि व्यक्ती, 
अपघात व योगायोग याचं्या भहूमकेबाबत चचा येिार होती. त्या पुस्तकाच्या ज्या नोंदी प्रहसद्ध करण्यात 
आल्या आहेत त्यामध्ये व्यक्तीच्या भहूमकेसंबधंी पुष्ट्कळसे हनदेश आहेत. 
 
 “क्रातंी व्हावी अशी इच्छा नसतानाहह ज्यानंी ती घडवनू आिली त्यांच्या हवलक्षि मनो-
दौबवल्यापेक्षा ज्यानंी ती घडवनू आिली कारि ती व्हावी अशी त्याचंी इच्छा होती त्याचं्या अलौहकक 
बुहद्धमते्तची माझ्या मनावर कमी छाप पडली आहे. जेव्हा फ्रें च राज्यक्रातंीचा हवचार करतो, तेव्हा त्या 
घटनेचा अफाट आकार, जगाच्या टोकापयंत हतचा पसरलेला झगमगाट आहि ज्याने प्रत्येक राष्ट्रामधे 
थोडीफार खळबळ माजहवली ते हतचे सामर्थ्यव यानंी मी आियवचहकत होतो. 
 
 जेव्हा मी नंतर या क्रातंीत इतका मोठा हहस्सा होता त्या दरबाराकडे वळतो, तेव्हा इहतहासातील 
सवात क्षलु्लक दृश्यापैकी काहंी दृश्ये माझ्या नजरेला पडतात, ती अशी : बेदरकार आहि कोत्या मनाचे मंत्री, 
व्यसनाधीन धमवगुरू, हनरुपयोगी हस्त्रया, उतावळे वा भाडोत्री दरबारीजन, हवलक्षि हनरुपयोगी सद गुि अंगी 
असिारा राजा.” 
 
 या उताऱयातून उभ्या केलेल्या परस्परहवरोधाला वाङ मयीन मूल्यापेक्षा जास्त महत्त्व आहे. जर तो 
हे पुस्तक संपव ूशकला असता तर त क् व्हीलचे जे पहरपूिव हचत्र आपल्याला हदले असते त्याचा हा उतारा 
एक प्रहतहनहध आहे. त्या क्रातंीच्या उगमस्थानाच्या त्याच्या अभ्यासामध्ये समाजशास्त्रज्ञाची भहूमका 
बजावल्यानंतर, समरुपता आहि प्रशासनाचे कें द्रीकरि या बाबींवर क्रातंी-पूवव समाजाने हदलेल्या भरामुळे 
क्रातं्युत्तर समाजाच्या उद्भवनाला मोठ्या प्रमािात वळि कसे लागले हें दाखवनू हदल्यानंतर, त्याने 
घटनाचंा अनुक्रम समजावनू घेतला असता आहि म ंतेस्क्यचू्या आहि त्याच्या स्वतःच्याहह दृष्टीने जे 
इहतहासाचे मलूतत्त्व होते म्हिजेच, आिीबािीच्या काळी घडलेल्या घटनेला हतच्याबद्दल हनराळी कल्पना 
सहजगत्या करता आली असती अशी संभाव्य पहरस्स्थतीची साखळी वा एका मािसाने घेतलेला हनिवय 
यासारख्या घटनानंा त्याने वगळले नसते. जर एखाद्या तारखेला सोळाव्या लुईने एखादा दुसरा हनिवय 
घेतला असता, तर घटनाचंा क्रम हनराळा झाला असता. त क् व्हीलमधे एक पातळी अशी आहे कीं हजच्यावर 
इहतहासाच्या गतीची अपहरहायवता हदसून पडते आहि दुसरी अशी आहे की हजच्यावर आपल्याला मानवाच्या 
भहूमकेचा पुन्हा शोध लागतो. 
 



 
           

घटना-सहमतीचे अपयश म्हिजेच अहभजनशाही वा राजसत्ताक पद्धती याचें सद गुि आहि 
लोकशाही चळवळ याचं्यातील सशं्लेषिाचे अपयश हे एक मूलगामी सत्य आहे. त क् व्हीलच्या दृष्टीने, 
राजकीय समतोल राखण्यात फ्रान्सला पडिाऱया अडचिीचें उत्तरदाहयत्व या सशं्लेषिाच्या अपयशावर 
पडते. त क् व्हीलला असा हवश्वास वाटत होता कीं त्याच्या काळच्या फ्रान्सला-एकोहिसाव्या शतकातंील 
फ्रान्सला-राजसत्ताक पद्धतीची आवश्यकता होती; त्याच वळेेला राजसत्ताक पद्धतीची दुबवल स्थाने त्याला 
स्पष्टपिे हदसत होती. जर प्रशासनाचे कें द्रीकरि आहि समरुपता यावंर मयादा घातली नाही तर राजकीय 
स्वातंत्र्याला स्थैयव लाभिार नाही असा त्याला हवश्वास वाटत होता; परंतु हें कें द्रीकरि आहि ही प्रशासनाची 
जुलुमशाही या त्याला लोकशाही चळवळीचा एक भाग वाटत होत्या. अमेहरकेतील लोकशाहीच्या 
उदारमतवादी ध्येयाचें जें स्पष्टीकरि करते त्याच प्रकारचे हवश्लेषि लोकशाही फ्रान्समधील 
उदारमतवादहवरोधी कलाचेहह स्पष्टीकरि करते. 
 
 राजकारिातील मध्यम मागी असिाऱया त क् व्हीलसारख्या व्यक्तींच्या मनोवृत्तीचे आहि अहतरेकी 
भहूमकेच्या त्याच्या टीकेचे वैहशष्ट्य दाखहविारे हे एक शवेटले हवधान असे आहे; त्याने हलहहले, 
“थोडक्यात सागंायचे तर, मी आतापयंत ही कल्पना करू शकतो कीं सुहशहक्षत, सामान्य संवदेनशहक्त 
असिारी आहि सहदच्छेने पे्रहरत झालेली व्यहक्त इंग्लंडमध्ये सुधारक कशी होते. फ्रान्समधील सुधारकामधे 
या तीन गोष्टींचा हमलाप घडून येण्याची कल्पनाहह मी करू शकलो नाही.” 
 
 तीस वषापूवी नाझी लोकाबंद्दल असाच एक हवनोदी चुटका प्रचहलत होता : जमवन लोक बुहद्धमान, 
स्वाहभमानी आहि हहटलरचे पक्षपाती होते, परंतु एकाच वळेी या हत्रगुिापकैी दोनपेक्षा जास्त गुि 
त्याचं्याजवळ कधीहह नव्हते. त क् व्हील म्हित होता की सुहशहक्षत, सामान्य संवदेनशहक्त असलेली आहि 
सहदच्छेने पे्रहरत झालेली व्यहक्त फ्रान्समधे सुधारक होऊ शकतच नाही. जर तो सुहशहक्षत आहि सहदच्छा 
बाळगिारा असला तर त्याच्याजवळ सामान्य संवदेनशहक्त नसायची. जर तो सुहशहक्षत आहि सामान्य 
संवदेनशहक्त बाळगिारा असला, तर त्याच्याजवळ सहदच्छा नसत. त क् व्हीलच्या दृष्टीने, फ्रें च 
क्राहंतकारकाजवळ सहदच्छा आहि थोर तत्त्वनचतक बुहद्धमत्ता असायची, परंत त्याच्यामधे सामान्य 
संवदेनशक्तीचा अभाव असायचा. हे सागंण्याची आवश्यकता भासू नये कीं राजकारिामधे, सामान्य 
संवदेनशहक्त ही फार मोठ्या प्रमािातं व्यहक्तगत पसंतीची बाब असते; घटना सहमतीच्या सशं्लेषिाबद्दल 
त क् व्हीलला वाटिारी हवकृत स्वरूपाची सतत ओढ ही सामान्य संवदेनशहक्तशनू्य आहे, असे स्पष्टपिे 
म्हिण्यास ऑग्युस्त कोंत कचरला नसता. कदाहचत् सामान्य “संवदेनशक्तीची सापेक्षता” यावरील एका 
समाजशास्त्रीय सूत्राचे हें समथवन असेल. 
 

-४- 
 
 ॲलेक्सी द त क् व्हीलच्या समाजशास्त्रीय पद्धतीचे दोन पलूै आतापयंत सादर झाले आहेत : पहहला 
म्हिजे एका हवहशष्ट समाजाचे, अमेहरकन समाजाचे हचत्र आहि दुसरा म्हिजे एका ऐहतहाहसक 
पेचप्रसंगाचे, फ्रें च राज्यक्रातंीचे समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरि त्या पुस्तकातं लेखकाचे वैहशष्ट्य असलेल्या 
हतसऱया पद्धतीचे उदाहरि हमळते. भहवष्ट्यकालीन समाजातील काही प्रवृत्तींचे ज्यापासून अनुमान करता 
येईल अशा लोकशाही समाजाच्या एक प्रकारच्या आदशव प्रहतकृतीची हनर्थमती करिे ही ती पद्धती होती. 
 



 
           

 वापरलेली पद्धती आहि उपस्स्थत केलेले प्रश्न याबाबतीत अमेहरकेतील लोकशाही या गं्रथाचा 
दुसरा खंड हा पहहल्यापेक्षा हनराळा आहे. ज्याला एक बौहद्धक प्रयोग म्हिता येईल त्याचे तो जवळजवळ 
एक उदाहरि आहे. वगव वा दजा याचं्यातील फरकाचंा क्रमाक्रमाने होत जािारा लोप आहि जीवन-
मानामधे उत्तरोत्तर वाढत्या प्रमािातं येिारी समरूपता हे, जसे आपल्याया माहहतच आहे की, ज्या 
समाजाचे वैहशष्ट्य आहे त्या लोकशाही समाजाच्या संरचनात्मक लक्षिाचंी त क् व्हीलने एका पूववप्राप्त 
पद्धतीने स्थापना केली. लोकशाही समाजाची ही संरचनात्मक लक्षिे स्थापन केल्यानंतर, त क् व्हीलने 
पुढील चार प्रश्न उपस्स्थत केले : या लक्षिाचें बौहद्धक कायावर कोिते पहरिाम हदसून पडतात? 
अमेहरकन लोकाचं्या भावना, ज्यानंा समपवकपिे नाव हदले गेले होते ते त्याचें हशष्टाचार व सरतेशवेटी त्याचंा 
राजकीय समाज यावंर त्या लक्षिाचें कोिते पहरिाम हदसून पडतात? 
 
 दोन प्रमुख कारिामुंळे हे कायव मुळातच कठीि व धाष्ट्याचे सुद्धा आहे. 
 
 (१) लोकशाही समाजाची सरंचनात्मक वैहशष्ट्ये जरी आपल्याला हमळाली, तरी त्या समाजातील 
बौहद्धक कायव वा हशष्टाचार याचं्या सद्यःस्स्थतीचे स्वरूप आपि ठरव.ू शकू याची खात्री देता येत नाही. 
आधुहनक समाजशास्त्राच्या पहरभाषेत हा प्रश्न ज्ञानाच्या समाजशास्त्राचा प्रश्न आहे. हवहवध बौहद्धक कायाचे 
स्वरूप सामाहजक संदभव हकतपत ठरहवतो? या ज्ञानाच्या समाजशास्त्रामध्ये एक अमूतव आहि म्हिनू 
धोकादायक गुि असतो. भतूकाळामधे या बौहद्धक चळवळींत जसा बहुहजनसीपिा होता तसाच तो हवहवध 
लोकशाही समाजातंील गद्य, पद्य, नाय व लोकसभेतील वकृ्तत्व यामध्येही राहील. 
 
 (२) ज्यानंा त क् व्हीलने आपला प्रयाि-नबदू मानले, त्या लोकशाही समाजाच्या संरचनात्मक 
हवशषे लक्षिाहवषयी सागंायचे तर, त्यातंील काहीचा अमेहरकन समाजाच्या वैहशष्ट्यपूिवतेशी संबधं येतो 
आहि काही लोकशाही समाजाच्या सत्वापासून अहवभाज्य आहेत. त्याने जे प्रश्न उपस्स्थत केले आहेत 
त्यानंा त क् व्हील जी उत्तरे देऊ शकतो त्यामंध्ये सववसामान्यत्वाचे प्रमाि हकती आहे याही असंहदग्धतेचा 
मूळ उत्तराचं्या असंहदग्धतेमधे समावशे होतो. दुसऱया खंडात उपस्स्थत केलेल्या प्रश्नाचंी उत्तरे काही 
वळेेला प्रवृत्ती-हनदशवन करण्याच्या पातळीवर असतील, काहंी वळेेला ही उत्तरे पयाय सुचहवण्याच्या 
पातळीवर असतील. नकवा अशा सववसाधारि भाषेत माडंलेल्या प्रश्नाला संभाव्य उत्तरही नसते असेही घडू 
शकते. 
 
 दुसऱया खंडाबाबत बरेच मतभेद आहेत. ते पसु्तक प्रहसद्ध झाल्याबरोबर, पहहल्या खंडावर 
टीकाकारानंी जी कृपा केली होती ती या खंडाबाबत त्यानंी लेखकाला नाकारली. असे म्हिता येईल की, 
या दुसऱया खंडामध्ये, सवाथाने, त क् व्हीलने स्वतःवर ताि केली. पूवी कधीहह तो नव्हता इतका तो यावळेी 
खरा त क् व्हील होता : तर्थ्याचं्या एका लहान संख्येतून पुनरवचना करण्याची वा हनष्ट्कषव काढण्याची मोठी 
क्षमता त्याने दाखहवली. या क्षमतेचे समाजशास्त्रज्ञ काही वळेेला कौतुक करतात आहि इहतहासकारानंा 
हतच्याबद्दल प्रश्न हवचारावसेे वाटतात. 
 
 बौहद्धक कायावर लोकशाही समाजाचे जे पहरिाम होतात त्याचें विवन करिाऱया या पुस्तकातंील 
पहहल्या भागात, हवचाराकंडे बघण्याची मनोवृत्ती, त्या समाजातील धमाची काही वैहशष्ट्ये आहि काव्य, 
नाटक व वकृ्तत्व यासंारखे हवहवध साहहत्य-प्रकार याचंा त्याने क्रमाक्रमाने हवचार केला. या हवषयावरील 
त्याच्या प्रमुख कल्पना कोित्या होत्या? 



 
           

 
 अगदी सववसाधारि स्वरूपाची आहे ती कल्पना फ्रें च व अमेहरकन लोकातंील त क् व्हीलच्या 
आवडत्या तुलनापंैकी एकीची आठवि पनु्हा करून देते. “राजकीय बाबतीत सववसाधारि स्वरूपाच्या 
हवचाराबद्दल फ्रें च लोक हजतके उत्सुक असतात, हततके अमेहरकन लोक कधीच का ं नव्हते” हा मथळा 
असिाऱया चौर्थ्या प्रकरिात त्याने पुढीलप्रमािे उत्तर हदले आहे. 
 
 “ज्यानंी आपल्या साववजहनक व्यवहाराचंी हदशा स्वतःच ठरहवली आहे, असे अमेहरकन लोक हे 
लोकशाहीहनष्ठ आहेत. जे दीघवकाळपयंत हे व्यवहार करण्याच्या सवात जास्त चागंल्या पद्धतीबद्दल फक्त 
कल्पनारंजन करू शकले ते फ्रें च लोक हे लोकशाहीहनष्ठ आहेत. फ्रें च लोकाचं्या सामाहजक पहरस्स्थतीने 
त्याचें शासनहवषयक हवचार अगदी जुजबी स्वरूपाचे केले होते. प्रयोग-साधनातूंन या हवचारामंध्ये सुधारिा 
करिे व त्याचं्या अपूिवत्वाचा हळुहळू शोध घेिे याला त्याचं्या राजकीय घटनेने प्रहतबंध केला होता. 
अमेहरकेमध्ये या दोन्ही गोष्टीमध्ये समतोल साधला आहे व त्या परस्परामंधे सुधारिा घडवनू आितात.” 
 
 हे स्पष्टीकरि ज्ञानाच्या समाजशास्त्राचा भाग आहे; परंतु ते साधे व अनुभवजन्य आहे. अमेहरकन 
लोकाचंा अनुभववादी मागव आहि फ्रें च लोकाचंा तत्त्वहनष्ठावादी मागव यातंील हवरोधाचे मूलभतू स्पष्टीकरि 
असे आहे की, फ्रें च लोकामंध्ये तत्त्ववादाची आवड उत्पन्न झाली कारि ते साववजहनक व्यवहारातं 
शतकानुशतके प्रत्यक्ष भाग घेऊ शकले नाहीत. साववजहनक व्यवहारात आपि हजतका कमी भाग घेतो 
हततके जास्त हसद्धातं आपि प्रसवतो. 
 
 याच्याही पुढे जािारी व मनोरंजक पि जास्त कल्पनारंजनपर कल्पना म्हिजे त्या समाजाच्या 
स्वरूपाचे भान ठेवनू, काही धार्थमक श्रद्धाचें केलेले स्पष्टीकरि ही होय. ते पाचव्या प्रकरिात हदले आहे. ते 
प्रकरि लोकशाहीच्या मलूपे्ररिा आहि धार्थमक श्रदे्धचे प्रकार याचं्यातील परस्पर-संबंधाची चचा करते. 
त्यातील सवात नमुनेदार उतारा हा आहे. 
 
 “समता मानवानंा अगदी सववसाधारि आहि अगदी अफाट कल्पनाकंडे नेते या मागील हनरीक्षिाचा 
अथव धमाच्या संदभात प्रामुख्याने समजावनू घ्यावयाचा आहे. प्रत्येक मानवाचे शासन सारख्याच हनयमानी 
करिाऱया आहि प्रत्येक मानवाला सारख्याच अटीवर भहवष्ट्यकालीन सुख प्रदान करिाऱया एकाच 
परमेश्वराची कल्पना जे जगात सारखे आहि समान आहेत तेच मानव चटकन करतात. मानव जातीच्या 
ऐक्याची कल्पना, त्यानंा, हनमाता एकच आहे, या कल्पनेकडे सातत्याने परत घेऊन जाते, तर उलटपक्षी, 
हजच्यामधे, मािसे अत्यतं हवषम सामाहजक दजांमधे हवभागली गेली आहेत त्या सामाहजक अवस्थेमधे, ती 
मािसे जेवढी राष्ट्र,े जाती, वगव या कुटंुबे असतात तेवढ्या देवताचंी योजना करतात आहि स्वगाला 
जािाऱया हजारो खाजगी रस्त्याचा शोध लावतात.” 
 
 ज्ञानाच्या समाजशास्त्राचा भाग असलेल्या स्पष्टीकरिाची दुसरी तऱहा येथे आपल्याला बघायला 
हमळते. जे एकहत्रत येऊनही हवहवध एकात्म गटाचे स्वरूप पावलेू नाहीत अशा व्यनक्तच्या वाढत्या 
संख्येमधील ही वर्थधष्ट्िु समरुपता आहे. ती समरुपता मानवजातीचे ऐक्य व हनमात्याचे एकत्व या दोन्ही 
कल्पनाकंडे त्याचें मन वळहवते. 
 
 अशी स्पष्टीकरिे मोंतेस्क्यतूसुद्धा आढळतात. मी आताच सादर केलेले स्पष्टीकरि खहचतच फार 



 
           

सोपे आहे; त क् व्हीलच्या हवरुद्ध अनेक इहतहासकाराचं्या मनातं जे पूववग्रह हनमाि करते ते असे 
सववसाधारि स्वरूपी हवश्लेषि असते. 
 
 दुसरे एक उदाहरि देण्याजोगे आढळते. त क् व्हीलने असे सुचहवले की मनुष्ट्य स्वभावाच्या 
सुधारिाक्षमतेला मयादा नाही असा हवश्वास ठेवण्याकडे लोकशाही समाजाचा कल असतो. लोकशाही 
समाजातं, सामाहजक गहतशीलतेला पूिव वाव असतो आहि प्रत्येक व्यक्तीला सामाहजक श्रेिीमधे उच्चतर 
स्थान प्राप्त होण्याची आशा वा अपेक्षा असते. असा उत्कषव होिे ज्या समाजात शक्य असते त्याचा सपूंिव 
मानवजातीचा अध्यास्त्मक पातळीवर असाच उत्कषव होऊ शकतो अशा कल्पनेकडे कल असतो. प्रत्येक 
व्यक्तीला जन्मतः त्याचा दजा ज्या समाजातं प्राप्त होतो तो अहभजनशाही समाज, मानवजातीच्या सुधारिा-
क्षमतेला मयादा नाही असा हवश्वास बाळगण्यास उत्सुक नसतो; कारि असा हवश्वास ज्या ताहत्त्वक सूत्राचा 
त्या समाजाला आधार असतो त्याच्याशी हवसंगत ठरेल. उलटपक्षी प्रगतीची कल्पना लोकशाही समाजाशी 
जवळजवळ तत्त्वतः एकरूप झालेली असते. 
 
 या प्रकरिातं आपल्याला सामाहजक संघटनेकडून एका हवहशष्ट हवचार-प्रिालीकडे होिारे 
संक्रमि बघायला हमळते; एवढेच नव्हे तर सामाहजक सघंटन आहि हवचार-प्रिाली याचं्यातील हनकटचे 
नातेही पाहायला हमळते आहि हवचार-प्रिाली ही, जिु काहंी, सामाहजक संघटनेला आधार हमळवनू देते. 
 
 हवशुद्ध हवज्ञानापेक्षा उपयोहजत हवज्ञानामधे वा हवज्ञानाचा उद्योग व्यवसायामधे उपयोग करण्यातं 
आपले वैहशष्ट्य दाखहवण्याकडे अमेहरकन लोकाचंा जास्त कल आहे असे त क् व्हीलचे मत आहे. एका दीघव 
कालावधीत हे खरे ठरले आहे; ते अनुभवाचा जवळजवळ आधार असलेले सत्य आहे. परंतु त्याच्या 
स्वतःच्या शलैीने त कव्हीलने हे दाखवनू हदले कीं लोकशाही समाजाचा संबधं मलूतः समाज-स्वास्र्थ्याशी 
येतो, म्हिून ज्याच्यामधे हवज्ञानासाठी स्वतःला वाहून घेिाऱया व्यक्ती धन-संपन्न, चैनी व मोकळा वळे 
फाविाऱया असतात त्या जरा जास्त अहभजनजशाही समाजाइतकी हवशुद्ध हवज्ञानाबद्दल आस्था वाटून 
घेण्याची लोकशाही समाजाला गरज नसते. 
 
 दुसऱया खंडाच्या पहहल्या भागातील शवेटचे उदाहरि म्हिजे लोकशाही, अहभजनशाही आहि 
काव्य यातंील परस्परसंबधं हे होय. 
 
 “अहभजनशाही स्वाभाहवकपिे मानवी मनाला भतूकाळाच्या नचतनाकडे घेऊन जाते आहि तेथेच 
हखळवनू ठेवते. उलटपक्षी, लोकशाही मानवामधे जे प्राचीन आहे त्याबद्दल एक प्रकारची सहजपे्ररिेसारखी 
नावड उत्पन्न करते. याबाबतीत अहभजनशाही ही काव्याला फार जास्त अनुकूल आहे; कारि वस्तु 
जसजशा सुदूर भतूकाळातं जमा होऊ लागतात तसतशा त्या साधारिपिे आकाराने मोठ्या व जास्त 
अस्पष्ट होऊ लागतात, आहि या हिहवध कारिामुळे, आदशाच्या हचत्रिासाठी त्या जास्त उपयोगी पडू 
लागतात.” 
 
 जर फक्त एकाच प्रकारचे काव्य असेल, जर सुदूर भतूकाळातंील व्यक्ती आहि वस्तु याचं्या 
आदशीकरिामुळे काव्याला बहार येिे शक्य असेल, तर जो बरोबर ठरू शकेल असा काव्याचा हसद्धातं, 
थोड्याशा तर्थ्यापंासून सुरुवात करून, रचिे शक्य असते हे येथे आपल्याला बघायला हमळते. 
 



 
           

 इहतहासकाराचं्या बाबतीत, त क् व्हीलने धूतवपिे असे हनरीक्षि माडंले की अनाहमक शक्ती, 
ऐहतहाहसक अपहरहायवतेची अप्रहतहत यंत्रिा या भाषेने घटनाचें स्पष्टीकरि करण्याकडे लोकशाहीतील 
कल असेल, तर थोर व्यक्तींच्या भहूमकेवर भर देण्याकडे अहभजनशाहीतील इहतहासकाराचंा कल असेल. 
हनस्संशयपिे, तो बरोबर होता. ऐहतहाहसक अपहरहायवतेचा हसद्धातं-अपघात आहि थोर व्यक्ती याचें सामर्थ्यव 
नाकारिारा हसद्धातं-हा हनस्संशयपिे आपि ज्या युगात राहतो त्या लोकशाही युगाचा आहे. 
 
 प्रत्येक लोकशाही समाजामध्ये ज्या भावना मूलभतू स्वरूपाच्या ठरतील त्यानंा नेहेमीच लोकशाही 
समाजाच्या संरचनात्मक हवशषे लक्षिाचं्या भाषेत सुबोध स्वरूपात माडंण्याचा प्रयत्न त क् व्हील याने 
दुसऱया भागात हदले आहे. त्याच्या स्वतःच्या शलैीपेक्षा नकहचत् हनराळ्या पद्धतीने सहंक्षप्त केलेले आहि तो 
ज्याचं्याकडे जाऊन पोचला ते हनष्ट्कषव येथे हदले आहेत. 
 
 लोकशाही समाजामधे समतेसाठी उत्कट मनोभावना जागृत राहील आहि स्वातंत्र्याच्या आवडीवर 
ती अपहरहायवपिे हवजय हमळवील. कायदेशीरपिा वा व्यहक्त-स्वातंत्र्य याचं्याबद्दल आदर बाळगण्यापेक्षा 
व्यक्ती आहि गट याचं्यातील हवषमता नष्ट करण्यामधे लोकशाही समाज जास्त व्यग्र राहील. भौहतक 
स्वास्र्थ्याची आवड लोकशाही समाजाला पे्ररिा देईल. एक प्रकारची अखंड अस्वस्थता त्या समाजाला 
छळेल, त्याचे नेमके कारि हे आहे की भौहतक स्वास्र्थ्य आहि समता एक शातं आहि समाधानी समाज 
हनमाि करू शकत नाही कारि प्रत्येकजि आपली दुसऱयाशी तुलना करतो आहि समदृ्धीचा भरवसा 
कधीहह वाटत नाही. यातूंन त क् व्हीलला हदसलेला लोकशाही समाजाचा गुि उद्भवतो : अस्वस्थ, पि 
मूलतः न बदलिारा समाज. 
 
 जसे आपि त्यानंा नाव देऊ त्या या वरकरिी प्रक्षलुध समाजाचा स्वतंत्र असण्याकडे कल असतो, 
परंतु भीहत अशी वाटते की हनव्वळ त्याचा स्वतःच्या खातर नव्हे तर भौहतक स्वास्र्थ्याची अट म्हिून मािसे 
स्वातंत्र्यावर पे्रम करतात. आहि त क् व्हीलने अशी भर घातली की म्हिनू ही कल्पना करता येईल की 
काहंी पहरस्स्थतींत, जेव्हा स्वतंत्र संस्थाचें कायव अकायवक्षमतेने चालले आहे आहि समृद्धीला धोका संभवतो 
आहे तेव्हा जे स्वास्र्थ्य लाभाव ेअशी मानवाचंी आकाकं्षा असते त्याचे रक्षि करण्याच्या आशनेे मानवाचंा त्या 
स्वातंत्र्याचा त्याग करण्याकडे कल झुकेल. 
 
 या प्रकारच्या समाजामधे सगळे व्यवसाय सन्मान्य मानले जातील कारि सवव व्यवसाय मूलतः 
सारखेच असतील. ते सवव वतेनोत्पादक व्यवसाय होतील. त क् व्हीलने असे सुचहवले की लोकशाही समाज 
हा साधारिपिे वतेनाथीचा समाज असतो. परंतु, तथाकहथत प्रहतहष्ठत व तथाकहथत हलकी कामे यातंील 
प्रकार व सत्व याचें फरक नाहीसे करण्याकडे या साधारिपिे वतेनाथीनी बनलेल्या समाजाचा कल 
असतो. उदाहरिाथव, घरकाम व स्वतंत्र व्यवसाय यातंील हवशषे फरक हळुहळू नाहीसा होऊ लागेल, 
(आधुहनक भाषा वापरावयाची झाली तर), प्रत्येक काम हे हक्काने एक उपजीहवकेचे साधन होऊन जाईल-
ते एक हववहक्षत उत्पन्न, एक हववहक्षत वतेन हमळवनू देिारे उपजीहवकेचे साधन होईल. प्रत्येकातूंन 
हमळिाऱया पगाराच्या महत्त्वानुसार व्यवसाया-व्यवसायामध्ये प्रहतष्ठेतील हवषमता, हनस्संशयपिे, चालूच 
राहील; परंतु, त्याचं्यामधे प्रकाराचा फरक उरिार नाही. 
 
 त क् व्हील पुढे असे म्हिाला की अशा प्रकारचा समाज हा व्यहक्तवादी समाज असतो आहि त्याच्या 
कुटंुबासहहत प्रत्येक व्यक्तीचा इतरापंासून दूर राहण्याकडे कल असतो. आियवकारकपिे, या प्रकारच्या 



 
           

व्यहक्तवादी समाजामधे, हुकूमशाही समाजाचे वैहशष्ट्य असलेल्या परस्पर-दुरावा या प्रवृत्तीशी काहंी समान 
लक्षिे हदसून पडतात. त क् व्हील म्हिाला कीं व्यक्तींमधे परस्पर-दुरावा हनमाि करण्याकडे हुकूमशाहीची 
प्रवृत्ती असते. आता हा अस्वस्थ, जडवादी व स्वास्र्थ्य परायि समाज कुटंुबा-कुटंुबामधेहह त्याच प्रकारचा 
दुरावा हनमाि करतो; परंतु याचा अथव असा होत नाही कीं हुकूमशाही होिे ही या व्यहक्तवादी समाजाची 
हनयती आहे कारि काहंी संस्था अशा संक्रमिाला प्रहतबधं करतील. या ससं्था म्हिजे व्यक्तींच्या 
उपक्रमशीलतेतून उत्स्फूतवपिे हनमाि झालेले संघ असतात आहि हे संघ एकाकी व्यक्ती आहि सवव-
शहक्तमान राज्यसत्ता याचं्यामधे असावते व असलेच पाहहजेत. 
 
 या प्रकारच्या समाजामधे, सवव सामाहजक कायांच्या साववजहनक प्रशासनाचा धोका असतो. 
लोकशाहीची साधारिपिे कें द्रीकरिाकडे प्रवृत्ती असते. राज्यसते्तने सपूंिवपिे हनयोजन केलेल्या 
समाजाची त क् व्हीलने कल्पना केली. परंतु, त्याच्या दृहष्टकोिातूंन पाहता, जे संपूिव समाजाला वढूेन घेईल 
आहि काहंी बाबतीत, आज ज्याला समाजवादी समाज म्हिून ओळखतात त्याच्यामधे जे वस्तुस्स्थती झाले 
आहे ते हे प्रशासन भाडंवलशाहीनंतर उदयाला येिाऱया, आत्मपारखीपिातून मुक्त झालेल्या समाजाचा 
आदशव होण्याऐवजी, ज्याची अत्यंत भीहत वाटावी अशी एक हुकूमशाही होऊन बसते. 
 
 शक्य तेवढी ऐहहक संपत्ती हमळहविे आहि शक्य तेवढ्या व्यक्तींना जमेल तेवढ्या व्यवस्स्थतपिे 
जगायला वाव देिे हे समाजाचे कायव आहे असा जर जडवादाचा अथव आपल्या मनात असेल, तर एकंदरीने 
पाहता लोकशाही समाज जडवादी असतो. परंतु. त क् व्हीलने यातं अशी भर घातली की सभोवतालच्या 
जडवादाशी हवधमी असलेल्या एका उत्थानकारक अध्यात्मवादाचा अधूनमधून उदे्रक होतो. हा जडवादी 
समाज अशा धार्थमक उत्थानाच्या उदे्रकानंा, काहंी वळेेला तर त्याचं्या अत्यंत उत्स्फूतव प्रचारानंा, जि ु
काहंी, वाव देतो. हा उदे्रक-स्वरूपी अध्यात्मवाद हा एक हनत्य आहि अंगवळिी पडलेल्या 
जडवादाइतकाच जुना असतो. या परस्पर-हवरोधी दोन्ही घटना लोकशाही समाजाच्या सत्वाचे अंग 
असतात. 
 
 “समता प्रत्येक हदवशीं प्रत्येक व्यक्तीला पुष्ट्कळसे लहानंसहान आनंद हमळवनू देते. समतेची भरुळ 
क्षिोक्षिी जािवते आहि ती सवांना पडू शकते; अत्यंत उमदी अंतःकरिेसुद्धा हतच्याबाबतींत संवदेनशील 
असतात आहि अत्यंत अससं्कृत व्यक्तींनाहह हतच्यामुळे अत्यानंद होतो. म्हिनू, समतेने हनमाि केलेली 
उत्कट लालसा एकदम प्रबळ आहि सववसाधारि स्वरूपाची असलीच पाहहजे.” 
 
 आहि पनु्हा “लोकशाही समाजानंा स्वातंत्र्याची नैसर्थगक आवड असते; जर त्यानंा मोकळीक 
हमळाली, तर ते स्वातंत्र्य हमळहवण्याचा प्रयत्न करतील, मनीमानसी त्याचा ध्यास घेतील, आहि त्याच्या 
कोित्याहह अभावाने त्यानंा खेद वाटेल. परंतु, समतेची त्याचंी उत्कट लालसा ज्वलंत, सदैव अतृप्त, 
हनरंतर आहि दुदवम्य असते; स्वातंत्र्यात त्यानंा समता हवी असते आहि जर ती त्यानंा हमळाली नाही, तर 
पारतंत्र्यातहह त्यानंा समता हवी असते. दाहरद्र्य, गुलामहगरी आहि रानटीपिा ते सहन करतील, परंतु 
अहधकारशाही सहन करिार नाहीत.” 
 
 हा उतारा त क् व्हीलचे वैहशष्ट्य एकदम दाखहवतो. त्याच्या बौहद्धक हवकासाची तो दोन वैहशष्ट्ये 
दाखवनू देतो. एक म्हिजे उदात्त परंपरेचा आधुहनक समाजानंी केलेल्या अव्हेराबद्दल संवदेनशील 
असलेल्या घरंदाज कुटंुबाची अहभजनशाही मनोवृत्ती आहि दुसरे म्हिजे स्वातंत्र्य व समता या दोन 



 
           

संकल्पनावरील िंिात्मक खेळातूंन ज्याचा पुरावा हमळतो तो मोंतेस्क्यचूा प्रभाव, त क् व्हीलच्या हवचाराचंा 
बौहद्धक संदभव. तुम्हाला याची आठवि असेल कीं राज्यव्यवस्थाचं्या मोंतेस्क्यचू्या हसद्धातंामधे, स्वातंत्र्य व 
समता यातंील िंि हे मूलभतू िंि होते. राजसत्ताक पद्धतीतील स्वातंत्र्याला दरबारी दजे आहि प्रहतष्ठेची 
भावना याचंा आधार असतो; जुलुमशाहीतील समता ही दास्यातील समता असते. त क् व्हीलने मोंतेस्क्यूच्या 
िंिाचा उपयोग केला आहि हें दाखवनू हदले की हकतीही नकमत देऊन का होईना पि, समता 
हटकहवण्याची इच्छा ही लोकशाही समाजातील प्रभावशाली भावना असते आहि ही इच्छा अहधकारशाहीच्या 
स्वीकाराला तयार होईल, पि याचा अथव ती गुलामहगरी सुचहवते असा होत नाही. 
 
 या हवभागाचा शवेट करण्यासाठी येथे आिखीन् एक उतारा आहे. लोकशाही समाजात सवव 
व्यवसाय सरतेशवेटी सारखेच का होतात याच्या बुडाशी असिारे कारि त क् व्हीलने त्या उताऱयातं हदले. 
ते असे आहे : “मािसे पैंशासाठी ज्याच्यातं काम करीत नाहीत असा व्यवसाय नाही; त्या सवामधे 
साधारिपिे आढळिारे वतेन हे सवव व्यवसाय सारखेच असल्याचा आभास हनमाि करते. 
 
 येथे त क् व्हील त्याच्या सवोत्कृष्ट स्वरूपातं आपल्याला बघायला हमळतो; एक वरकरिी सामान्य, 
अगदी साधारि सत्य आहि त्यातूंन तो फार दूरगामी हनष्ट्कषांची माहलका हनमाि, करतो; कारि तो 
ज्यावळेी हलहीत होता, त्यावळेी ही प्रवृत्ती प्रथमच हदसून पडत होती; आज हतला जास्त वाव हमळतो आहि 
हतची तीव्रता वाढली आहे. सवव व्यवसाय प्रहतहष्ठत आहेत नकवा जास्त अचूकपिे सागंावयचे तर, ते सवव 
मूलतः सारखेच आहेत हा नेमका दृढहवश्वास हेच अमेहरकन समाजाच्या सवात कमी संशयास्पद 
वैहशष्ट्यापंैकी एक वैहशष्ट्य झाले आहे. त क् व्हील पुढे.हलहहतो : 
 
 “अमेहरकन लोकाचंी हवहवध व्यवसायाबद्दल जी मते आहेत, त्याचं्या स्पष्टीकरिासाठी हे उपयोगी 
पडते. कोितीही व्यक्ती, ती काम करते म्हिून, अप्रहतहष्ठत ठरत नाही कारि त्याच्या अवतीभोवतीची 
प्रत्येक व्यक्तीसुद्धा काम करते; नकवा पगार घेण्याच्या कल्पनेतहह कोिाला अपमान वाटत नाही, कारि 
अमेहरकेचा राष्ट्रपतीहह पगार घेऊन काम करतो. त्याला आज्ञा करण्यासाठी पगार हमळतो, इतरानंा 
आज्ञापालनासाठी पगार हमळतो, अमेहरकेतील व्यवसाय कमीजास्त प्रमािातं पहरश्रमाचे व त्याच प्रमािात 
हकफायतशीर असतात, पि ते कधीहह उच्च वा नीच नसतात; प्रत्येक प्रामाहिक व्यवसायाला प्रहतष्ठा 
असते.” 
 
 हनस्संशयपिे हे एका आदशाचे हचत्र आहे आहि या हचत्रामध्ये काहंीशा काळ्या बाजूलाहह वाव असू 
शकतो. 
 
 त क् व्हीलने काढलेले सववसाधारि हचत्र असे आहे. त्याने या स्पष्टीकरिाने सुरुवात केली की 
लोकशाही समाजामध्ये हशष्टाचारातंील काटेकोरपिा हळुहळू कमी होत असतो आहि अमेहरकन लोकातंील 
परस्परसंबधं हे फार औपचाहरक वा साचेबंद न होता साधे व सोपे होत जातात. अहभजनशाहीतील सभ्यतेचे 
सूक्ष्म आहि नाजुक संस्कार, एक आधुहनक वाक्प्रचार वापरायचा झाला तर, एक प्रकारच्या ‘अरे, भल्या 
मािसा’ अशा अनौपचाहरकतेमध्ये लोप पाव ू लागतात. अमेहरकेमधे व्यक्तीव्यक्तीमधील परस्परसंबधंाचंी 
शलैी प्रत्यक्ष स्वरूपाची आहे आहि ही शलैी सपूंिव अमेहरकन समाजात पसरत गेलेली हदसते. जे चागंल्या 
समाजातील मानले जातात त्या लोकाचें परस्परसबंंध असे असतात तसे संबधं मालक आहि नोकर 
याचं्यातही तयार होऊ लागतात. दुसऱया शलदातं सागंायचे तर, युरोपातील समाजामधे व्यक्तींच्या 



 
           

परस्परसंबधंामधे अहभजनशाहीच्या सामाहजक श्रेिीतील जे हवहवध स्तर हटकून राहतात असे त क् व्हील 
म्हिाला, ते अमेहरकन समाजासारख्या एका मूलतः समतेचे अहधष्ठान लाभलेल्या समाजातं उत्तरोत्तर 
नाहीसे होतात. 
 
 त क् व्हीलला याची जािीव होती की या घटनेचा अमेहरकन समाजाच्या वैहचत्र्याशी संबंध येतो, 
परंतु त्याला यावरहह हवश्वास ठेवण्याचा मोह पडत होता कीं युरोपातील समाजाचंीहह उत्क्रातंी याच हदशनेे 
होईल आहि जरी युरोपातील समाजासारख्या दीघवकाळपयंत अहभजनशाही हाच भतूकाळ लाभलेल्या 
समाजानंा ही समतेकडे झुकिारी शलैी स्वीकारण्यातं अडचि भासेल तरी हे उघड आहे की जसजसे 
समाज लोकशाहीहनष्ठ होत जातात, तसतशी समतेला अनुकूल असिारी प्रवृत्ती हळुहळू पसरू लागेल. 
 
 तर मग लोकशाही समाजाचा हा आदशव बाळगल्याचा पहरिाम म्हिनू युदे्ध व क्रातंी याचं्याबद्दल 
त क् व्हील जे म्हिाला ते असे आहे : 
 
 फ्रें च राज्यक्रातंीच्या अनुषंगाने असे म्हिता येईल की मोठ्या राजकीय वा बौहद्धक क्रातंी या 
पारंपाहरक समाज आहि लोकशाही समाज याचं्यातील संक्रमिाच्या अवस्थेचा भाग असतात आहि त्याचंा 
लोकशाही समाजाच्या सत्वाशी सबंंध येत नाही. दुसऱया शलदातं तो असे म्हितो की लोकशाही समाजातं 
मोठ्या क्रातंी दुर्थमळ होतील. तरीसुद्धा हे समाज मूलतः असमाधानी राहतील. त क् व्हीलचे वाचन करताना 
आधुहनक औद्योहगक समाजातील समाधानाचे हववाद्य स्वरूप लक्षात येते. त क् व्हीलने हलहहले की 
लोकशाही समाज कधीहह समाधानी असू शकत नाहीत कारि समतावादी असल्यामुळे ते मत्सरी असतात, 
परंतु वरवर पाहता असे प्रक्षुलध असलेले ते समाज मूलतः पुरािमतवादी असतात. 
 
 लोकशाही समाज क्रातंीला प्रहतकूल कां असतात? या प्रहतकूलतेचे कारि असे आहे की जसजसे 
जीवनमान सुधारत जाते, तसतशी ज्यानंा क्रातंीमुळे काहंीतरी गमवाव ेलागेल त्याचंी समाजातंील संख्या 
वाढू लागते. व्यक्ती आहि वगव याचं्या एका मोठ्या संख्येला लोकशाही समाजातं काहंीतरी हमळालेले असते. 
त्यामुळे त्याचं्याजवळ जे आहे त्याला क्रातंीच्या जुगाराचा धोका पत्करायला ते वगव तयार होिे शक्य नसते. 
त क् व्हीलने असे हलहहले आहे : 
 
 “काहीजिानंा असा हवश्वास वाटतो कीं आधुहनक समाज नेहेमी आपले स्वरूप बदलत राहील; 
माझ्यापुरते बोलायचे झाले तर, मला अशी भीहत वाटते कीं त्याच संस्था तेच पूववग्रह व तेच हशष्टाचार यामंधे 
तो समाज सरतेशवेटी इतका कायमचा रुतून बसेल की त्यामुळे मानवजातीची गती बंद पडेल व ती 
चौकटबंद होईल; नवीन कल्पनाचंी हनर्थमती न करताच मन नेहेमी भतूकाळ व भहवष्ट्यकाळ यामधे झोके 
खात राहील. हेतुशनू्य व एकाकी क्षुल्लक कायात मानव आपले सामर्थ्यव वाया घालवले आहि जरी 
मानवजात सतत गहतमान वाटली तरी हतची प्रगती बंद पडेल.” 
 
 त क् व्हील बरोबर होता आहि चूकहह होता. कदाहचत् तो या मुद्यावर बरोबर होता की हवकहसत 
लोकशाही समाज क्राहंतकारीपेक्षा बहुधा कलहकारी असतात. परंतु, आधुहनक लोकशाही समाजानंा पढेु 
नेिाऱया गतीच्या तत्त्वाला कमी लेखण्याची चूक त्याने केली. हे गतीचे तत्त्व म्हिजे हवज्ञान व उद्योगीकरि 
याचंा हवकास हे होय. मूलतः स्थैयव लाभलेले आहि मूलतः स्वास्र्थ्य-संपादनात गंुतलेले अशा दोन 
समाजाचं्या प्रहतमा एकत्र करण्याकडे त्याचा कल होता. स्वास्र्थ्य-संपादनाच्या कायाच्या अनन्य 



 
           

हवज्ञानपे्रमाशी घातलेल्या जोडीचा पहरिाम शास्त्रीय व ताहंत्रक शोधाचं्या एका अखंड साखळीच्या हनर्थमतीत 
होतो हे पुरेशा स्पष्टपिे त्याच्या लक्षात आले नव्हते. लोकशाही समाजाचं्या मूलभतू सामाहजक 
पुरािमतवादापेक्षा हनराळे असलेले एक क्राहंतकारी तत्त्व म्हिजे हवज्ञान त्या समाजात कायव करीत असते. 
 
 त्या मोठ्या क्रातंीच्या दुःखदायक स्मृती उरलेल्या घराण्यातं त क् व्हीलचे बालपिापासून संगोपन 
झाले होते. दहशतीच्या काळातं त्याच्या वहडलाचंा गळफास थोडक्यात चुकला होता. त्याच्या पुष्ट्कळशा 
नातलगाचंा, प्रामुख्याने सोळाव्या लुईचे वकील, मालेशबे याचंा, वध करण्यात आला होता. सहजपे्ररिेमुळे 
त क् व्हील क्रातं्याचंा हवरोधक होता आहि आपल्या सगळ्याप्रमािे, आपल्या भावनाचें समथवन करण्यासाठी 
त्याने खात्री पटहविारी कारिे शोधून काढली होती. लोकशाही समाजाचें हुकूमशाहीहवरुद्धच्या सवांत 
चागंल्या संरक्षिापंैकी एक म्हिजे कायदेशीरपिाबद्दल आदर हे होय, असे तो म्हिाला. परंतु, 
व्याख्येप्रमािे क्रातं्या कायदेशीरपिाला लाथाडतात. त्या लोकानंा कायद्यापुढे मान न तुकहवण्याची सवय 
लावतात. हा कायद्याबद्दल नव्याने लाभलेला हतटकारा क्रातंीनंतरही हटकून राहतो आहि म्हिनू 
हुकूमशाहीचे एक संभाव्य कारि होतो. लोकशाही समाजात जर वारंवार क्रातं्या घडू लागल्या तर तो 
समाज हुकूमशाही होण्याचा धोका क्रातंीगिीक जास्त होतो असे त क् व्हीलला वाटत असे. 
 
 हे एका स्वाभाहवक प्रवृत्तीचे समथवन असेल; परंतु, म्हिनू, त्याचा अथव असा होत नाही की ते खोटे 
आहे. समकालीन घटनाचंा संदभव ध्यानात ठेऊन आपि असे म्हिू या कीं एकदा घटनेचे जर उल्लंघन झाले 
तर दुसऱयादंा आहि हतसऱयादंा हतचे उल्लंघन करिे सोपे होते. घटनाचं्या बाबतीत जे सवांत जास्त महत्त्वाचे 
ठरते ते म्हिजे त्याचें होिारे पहहले उल्लंघन होय. त क् व्हील क्रातं्यामंध्ये ज्याला घाबरत होता तो म्हिजे 
बेकायदेशीरपिाचा हा धोका, घटनात्मक कायदेशीरपिाबद्दल वाटिारा हा हतरस्कार होता. 
 
 युद्धाबंाबत त क् व्हीलला असे वाटत असे की लोकशाही समाजाचंा त्याच्याकडे अगदी कमी कल 
असेल. याहशवाय, शातंतेच्या काळी, लोकशाही समाज युद्धाची तयारी अहजबात करू शकिार नाहीत, 
परंतु एकदा युद्ध सुरू झाले की ते युद्ध ते समाज बंदही करू शकिार नाहीत. दुसऱया शलदात सागंायचे तर 
अगदी अलीकडच्या काळातंील अमेहरकेच्या परराष्ट्रीय धोरिाचे थोडेसे हुबेहुब हचत्र त्याने काढले होते. 
 
 लोकशाही समाज युद्धाला दैनंहदन शातंतापूिव जीवनातंील एक अहप्रय मध्यंतर मानतात. जेव्हा 
लोकशाहीहनष्ठ मािसे शातंतेने राहतात, तेव्हा ते युद्धाचा शक्य हततका कमी हवचार करतात आहि यामुळे 
त्याची युद्धाची तयारी नसते. या तयारीच्या अभावामुळे साधारिपिे ते पहहल्या लढाया हरतात. त क् व्हील 
पुढे असे म्हिाला की जर पहहल्या लढायामंधे लोकशाही राज्यसत्ताचंा पूिव पराभव झाला नाही, तर 
कालातंराने तो समाज युद्धासाठी पूिवपिे सज्ज होतो आहि त्या युद्धाचा शवेट सपूंिव हवजयात होईपयंत तो 
लढतो. 
 
 लोकशाही समाजाचंा युद्धाकडे कल अगदी कमी असतो याचा अथव, ते समाज युद्ध करिारच 
नाहीत, असा होत नाही. त क् व्हीलला भीती वाटत होती कीं लोकशाहीमधे सैन्य युद्धहपपासू होईल. एका 
अहभजात हवश्लेषिामधे त्याने हे दाखवनू हदले कीं ज्यानंा शातंतेच्या काळी सामान्य प्रहतष्ठा लाभते त्या 
धंदेवाईक सैहनकानंा बढत्यासाठी शातंतेच्या काळी अहधकाऱयाच्या मतृ्युसंख्येमधे घट झाल्याने उत्पन्न 
होिाऱया व्यावसाहयक अडचिींना तोंड द्याव े लागते. या पहरस्स्थतींतं, धंदेवाईक सैहनकाचंी-हवशषेतः 
खालच्या हुद्यावरील अहधकाऱयाचंी-युद्ध व्हाव ेअशी इच्छा बाळगण्याकडे सामान्य मािसापेक्षा जास्त कल 



 
           

राहील. 
 
 जर लोकशाही समाजामधे हुकूमशहा उदयाला आले तर, त्याचंी स्वतःची सत्ता बळकट 
करण्यासाठी आहि त्याचं्या सैन्याचे समाधान करण्यासाठी त्यानंा युद्ध करायाचा मोह पडेल. 
“लोकशाहीतील सैन्यामधे जो सवात जास्त युद्धहपपासू आहि सवात जास्त क्राहंतकारी वगव कोिता आहे” 
या मथळ्याच्या तेहवसाव्या प्रकरिामध्ये पुढील उतारा आहे. 
 
 “दीघवकाळ चालू राहहल्याने जेव्हा एखादे युद्ध संपूिव समुदायाला शातंताकालीन व्यवसायातूंन 
बाहेर काढून त्याला युद्धकायाकडे प्रवृत्त करते आहि त्या समुदायाच्या लहानसहान कायाचा नाश करते, 
तेव्हा शातंतेच्या रक्षिाला इतके मोठे महत्त्व द्यायला लाविारे मनोहवकारच शस्त्राचंा उपयोग करण्याकडे 
वळहवले जातील......कल्पनारंजनाच्या सवव पद्धतींचा नाश केल्यावर, युद्ध हे स्वतःच कल्पनारंजनाचा एक 
मोठा व एकमेव प्रकार होऊन बसते आहि समतेने हनमाि केलेल्या सवव उत्कट आहि महत्त्वाकाकं्षी इच्छा 
त्या कल्पनारंजनाकडे हनःशषेपिे वळहवल्या जातात. म्हिून असे पडते कीं जी युद्धामधे भाग घेण्यास इतकी 
नाखूष असतात तीच लोकशाही राष्ट्रे, जेव्हा ती एकदा रिागंिात उतरतात तेव्हा, काही वळेेला अचाट 
कतृवत्व दाखहवतात.” 
 
 हवसाव्या शतकातंील लोकशाही समाजाच्या सवकंष युद्धाचें हे उत्तम विवन आहे. 
 
 शवेटी, दुसऱया खंडाच्या चौर्थ्या आहि, शवेटल्या भागामध्ये हनष्ट्कषव हदले आहेत. आधुहनक समाज 
दोन क्रातंींनी हवदीिव झाले आहेत. एका क्रातंीचा पहरस्स्थतीमधे वाढती समता म्हिजेच जीवनमानामधे 
समरूपता समाजाला प्राप्त करून देण्याकडेच नव्हे तर प्रशासनाचे वरच्या पातळीवर कें द्रीकरि 
करण्याकडे, प्रशासकीय व्यवस्थापनाच्या शक्ती बळकट करण्याकडेही कल असतो; तर दुसरी क्रातंी 
पारंपहरक सत्तानंा सतत दुबळी करत असते. 
 
 एका बाजूला पारंपहरक सते्तहवरुद्ध बंड आहि दुसऱया बाजूला, प्रशासनाचे कें द्रीकरि अशा दोन 
क्रातं्यानंा हवकल्प समोर आला तर, आपल्याला जो पयाय इतका चागंला माहीत आहे तो लोकशाही 
समाजापढेु येऊन उभा ठाकतो. तो म्हिजे स्वतंत्र ससं्था वा हुकूशाही हा होय. “याप्रमािे, आपल्या 
काळातं, दोन परस्परहवरोधी क्रातंी घडत असाव्या असे वाटते. एक सतत सवोच्च सते्तला दुबवल करीत 
असते तर दुसरी हतला सतत बळकट करीत असते. आपल्या इहतहासाचा दुसऱया कोित्याही खंडात ती 
सत्ता इतकी दुबळी वा समथव वाटली नव्हती.” 
 
 हा शलदाथातील हवरोध भरुळ पडतो, पि तो अचूक माडंलेला नाही, असे हदसते. जे त क् व्हीलला 
म्हिायचे होते ते म्हिजे सत्ता दुबवल होते आहि हतच्या प्रभावके्षत्राचा ंहवस्तार होतो हे होय. जे खरोखरीच 
त्याच्या मनातं होते ते म्हिजे प्रशासकीय आहि शासनाच्या कायाचा होिारा हवस्तार आहि हनिवय घेिाऱया 
राजकीय सते्तला येिारे दुबळेपि हे होय. परंतु जर त क् व्हीलने बळकट करिे आहि दुबळे करिे 
याचं्यामधे जसा हवरोध दाखहवला तसा दाखहवण्याऐवजी एका बाजूला वाढिारा हवस्तार आहि दुसऱया 
बाजूला येिारे दुबळेपि याचं्यात हवरोध दाखहवला असता तर, हा शलदाथवहवरोध कदाहचत् कमी वकृ्तत्वपूिव 
आहि कमी मनोवधेक झाला असता. 
 



 
           

 अमेहरकेतील लोकशाही या गं्रथाच्या दुसऱया खंडातील फारच सहंक्षप्त स्वरूपात आहि त्याच्या 
समाजशास्त्रीय पद्धतीच्या काहंी उदाहरिासंह माडंलेले त क् व्हीलचे प्रमुख हवचार हे आहेत. 
 
 हे प्रकरि संपहवण्यासाठी, एक राजनहतक हवचारवतं आहि समाजशास्त्रज्ञ या स्वरूपातंील 
ॲलेक्सी द त क् व्हीलचे वैहशष्ट्य दाखहवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 
 
 एक राजनैहतक हवचारवतं या नात्याने, जसे ते स्वतःच म्हिाला त्याप्रमािे, त क् व्हील एकाकी 
होता. तो बूबां वशंाच्या थोरल्या पातीचा (चौदाव्या लुईच्या वंशजाचंा) अनुयायी असिाऱया पक्षाचा होता; 
त्याच्या कुटंुबाचा फ्रान्सच्या राजसत्ताक कुटंुबाशी संबधं होता आहि ऑर्थलन्स वशंाचे (म्हिजेच चौदाव्या 
लुईच्या भावाच्या ऑर्थलन्सचा सरदाराच्या, वशंजाचें) समथवन त्याने संकोचाने व मनातं नकतु बाळगनूच 
केले. एका अथाने, त्याने आपल्या कुळाच्या परंपरेचा त्याग केला होता आहि ज्या कुटंुबावर त्याचे उत्कट 
पे्रम होते त्याच्याशी प्रतारिा करताना त्याला काळजी वाटत होती. तरीसुद्धा त्याचे राजकीय ध्येय 
सरतेशवेटी साध्य होिार होते अशी आशा त्याने १८३० च्या क्रातंीला हचकटवली होती. जे ऑग्युस्त कोंतला 
हतरस्करिीय आहि त्याला स्वतःला आदशव वाटत होते त्या सशं्लेषिामधे म्हिजेच घटनात्मक राजसत्ताक 
पद्धतीमधे उदारमतवादी संस्थाना बळकट करतानाच समाजाचें लोकशाहीकरि करिे हें ते ध्येय होते. 
 
 उलटपक्षी, १८४८ च्या क्रातंीने त्याला उिेग वाटला कारि ती त्याला त्या क्षिी फ्रें च समाज 
राजकीय स्वातंत्र्याला अपात्र होता, याचा हनहित पुरावा वाटली. 
 
 याप्रमािे चौदाव्या लुईच्या वशंजाचंा पक्षपाती वा त्याच्या भावाच्या वशंजाचंा पक्षपाती न होता, तो 
एकाकीच उभा ठाकला होता. लोकसभेमधे तो राजवशंातील हवरोधकाचं्या बाजूचा होता आहि त्या बाजूला 
असतानाहह त्यानंा याचे स्पष्टीकरि देत होता कीं, सवगं प्रचारकी उपायानंी हनवडिुकीच्या कायद्यामंधे 
सुधारिा घडवनू आिण्याचा प्रयत्न करण्याने ते राजवशंाचेच उच्चाटन करतील. जानेवारी १८४८ च्या 
शवेटी राजाला सादर केलेल्या हनवदेनाला उत्तर देताना त्याने एक भहवष्ट्याचा वधे घेिारे भाषि केले आहि 
त्यामधे त्याने आगामी क्रातंीचे भहवष्ट्य वतवहवले. संपूिव प्रामाहिकपिे मला अशी भर घालायला पाहहजे की, 
१८४८ च्या क्रातंीनंतर स्वतःच्या आठविी हलहहतानंा त क् व्हीलने हें मोकळेपिे कबलू केले की हे भाषि 
देण्याच्या वळेीं त्याला वाटले होते त्यापेक्षा तो चागंला भहवष्ट्यवते्ता ठरला. कारि तो म्हिाला, “मी क्रातंी 
होिार असे भहवष्ट्य वतवहवले, माझ्या श्रोत्यानंा वाटले की मी अहतशयोहक्त करतो आहे आहि मलाहह तसेच 
वाटले” त्याने क्रातंीचे भहवष्ट्य वतवहवले त्या क्षिानंतर एका महहन्यानंतर आहि ज्यामधे तो स्वतः सहभागी 
होता त्या सववसाधारि संशयवादाच्या कालावधीतच क्रातंीचा स्फोट झाला. 
 
 तर मग राजकीयदृष्ट्या, फ्रान्समधील राजकारिामधे हववादस्पद समाधान सुद्धा हमळण्याची बहुधा 
फारच थोडी सधंी ज्या पक्षाला होती त्या उदारमतवादी पक्षाच्या बाजूला त क् व्हील होता. 
 
 समाजशास्त्रज्ञ त क् व्हील माँतेस्क्यूच्या वशंपरंपरेचा होता. समाजशास्त्रीय हचत्रकाराच्या पद्धतीला, 
राज्यव्यवस्थाचें प्रकार आहि समाजाचें प्रकार याचं्या वगीकरिाची सवय आहि थोड्याशा तर्थ्यापासून 
जहटल हसद्धातं रचण्याची स्वाभाहवक प्रवृहत्त याचं्यासह त्याने एकत्र आिले होते. इहतहासाच्या 
पूवानुमानाच्या इच्छेने तयार केलेल्या अफाट संश्लेषिाचंा त्याने केलेल्या त्यागामुळे तो कोंत आहि माक्सव 
यासारख्या तथाकहथत अहभजात समाजशास्त्रज्ञाहून हनराळा ठराला. गतेहतहासावर हनमवम हनयमाचें शासन 



 
           

असते वा भहवष्ट्यकालीन घटना पूववहनयोहजत असतात यावर त्याचा हवश्वास नव्हता. मोंतेस्क्यूप्रमािे 
त क् व्हीलला इहतहासाला आकलनीय स्वरूप द्यावयाचे होते; परंतु त्याला इहतहास दूर सारायचा नव्हता. 
आहि सरतेशवेटी, कोंत आहि माक्सव याचं्या प्रकारच्या समाजशास्त्रज्ञानंा इहतहासाला दूर सारायचे असते; 
कारि आपि जेव्हा भावी इहतहासाचे ज्ञान अगोदरच हमळहवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा कृहत या त्याच्या 
स्वतःच्या एका हभतीपासून आपि त्याला वहंचत करतो; आहि जेव्हा आपि कृहत असे म्हितो तेव्हा आपि 
भहवष्ट्य अतक्यव आहे असेहह म्हित असतो. 


