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निवेदि 
 

पारतंत्र्याच्या काळात प्रादेचशक भाषािंी त्यातंील वाङ्मयािी झालेली गळिेपी लक्षात घेता. 
स्वातंत्र्योत्तर काळात या भाषा व त्यातील वाङ्मय याचं्यातील मोठी उणीव भरून काढण्यासाठी नववाङ्मय 
चनर्ममतीिी खास आवश्यकता होती. नववाङ्मय–चनर्ममतीच्या अशा कोणत्याही मोठ्या काययक्रमात अन्य 
भाषातंील अचभजात वाङ्मयाच्या भाषातंर कायांस केवढे महत्त्व आहे हे नव्याने सागंण्यािी गरज नाही. 
नववाङ्मय-चनर्ममतीिा उदे्दश दृष्टीसमोर ठेवनू महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृचत मडंळाने मराठी भाषेला 
आध चनक ज्ञानचवज्ञानाच्या व आध चनक सासं्कृचतक मूलयाचं्या आचवष्ट्कारािे सामर्थयय प्राप्त व्हाव,े मराठी 
भाषेला जागचतक उच्च स्थान प्राप्त करून द्याव,े सवय प्रकारच्या चवद्याचं्या व कलाचं्या गं्रथप्रकाशनाने आपलया 
मायभाषेला प्रौढ, उदात्त, सवांगस ंदर स्वरूप आणाव ेया उदे्दशाने बह चवध वाङ्मयीन कायंक्रम हाती घेतला 
आहे. त्यात संस्कृत भाषेतील अचभजात वाङ्मयाबरोबरि पचिमी प्रगलभ भाषातंील अचभजात वाङ्मयाच्या 
भाषातंरािाही काययक्रम अंतभूयत आहे. 

 
२. भाषातंर योजनेखालील मंडळािा काययक्रम झपाट्याने प्रगत करण्यासाठी मंडळाने अग्रक्रम 

योजना आखून त्यात चवचवध चवषयावंरील मौचलक चविाराचं्या स मारे २०० पािात्य अचभजात गं्रथािंी 
भाषातंराहय गं्रथ म्हणनू एक सूिी तयार केली आहे. या सूिीत डार्मवन, प्लेटो, न्यटून, चरिडयस्, काण््, 
हेगेल, गटे, शके्सपीअर, तल  स्तोय्, होमर, रूसो, अन्स््य कॅचसरेर, ॲचरस्टॉटल , रूथबेनेचडक्ट, 
दोस्तएव स्की, स्ताचनस्लाव स्की इत्यादी प्रज्ञावतंािें गं्रथ समाचवष्ट केले आहेत. 

 
३. अठराव्या शतकाच्या उत्तराधात व एकोचणसाव्या शतकाच्या पूवाधात यूरोपमध्ये महान वैिाचरक 

क्रातंी झाली. वैिाचरक क्रातंीने प ढे सामाचजक व राजकीय क्रातंीला जन्म चदला. या क्रातंीला िालना देणारे 
जे वाङ्मय त्या काळात चनमाण झाले त्यामध्ये रूसोच्या ‘‘सामाचजक करार’’या गं्रथाला अनन्यसाधारण 
महत्त्व आहे. या काळात जे प्रज्ञावतं य रोपमध्ये चनमाण झाले त्यामंध्ये रूसोिे स्थान फार मोठे आहे. १७८९ 
साली फ्रें ि राज्यक्रातंीच्या वळेी व त्यानंतर यूरोपमध्ये झालेली राजकीय स्स्थत्यतंरे यावंर रूसोच्या 
चविारािंा जबरदस्त प्रभाव पडला होता. यूरोपमध्ये एकोचणसाव्या शतकाच्या पूवाधात जे श्रेष्ठ दजािे 
अद भ तरम्यवादी वाङ्मय चनमाण झाले त्यावरही रूसोच्या चविारािंा जबरदस्त प्रभाव पडलेला होता. 

 
४. रूसोच्या ‘‘सामाचजक करार’’या प स्तकात राज्यशास्त्राच्या अचभजात वाङ्मयात श्रेष्ठ दजािे स्थान 

आहे, म्हणनू मंडळाने त्यािे मराठी भाषातंर मंडळाच्या वतीने प्रकाचशत करण्यािे ठरचवले. या गं्रथािा 
अन वाद श्री. वसंत भगवतं कर्मणक यानंी पचिमी ताचत्त्वक चविारािें योग्य आकलन व अवगाहन करून 
मराठी भाषेच्या प्रकृतीशी मेळ बसेल अशा पद्धतीने केला आहे. हे प स्तक मराठी वािकानंा सादर करण्यात 
मंडळास आनंद होत आहे. 

 
 

              , 
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प्रस्ताविा 
 

य रपमधील अठराव्या शतकाच्या उत्तराधातील चविारवतंामंधे झया–ंझयाक रूसोिे स्थान फार मोठे 
आहे. ब चद्धवादािे य ग म्हणनू तो काळ जगाच्या इचतहासातील प्रचसद्ध आहे. परंत  रूसोिी चविारसरणी त्या 
य गधमाशी चवसंगत होती. ब चद्धवादाऐवजी तो भावनावादािा प रस्कता होता. 

 
रूसोिा जन्म चजचनव्हा येथे १७१२ साली एका गरीब क ट ंबात झाला. बालपणीि त्यािी आई 

वारली आचण एका आत्येने त्याला वाढवले. लहानपणी त्याच्यावर जे धार्ममक संस्कार झाले ते 
कालस्व्हनप्रणीत कट्टर चििन धमािे. मधे तो काही वष े रोमन कॅथचलक बनला होता. परंत  कालस्व्हन 
संप्रदायािे त्याच्या मनावरील संस्कार कधीही प सले गेले नाहीत. 

 
रूसोला जवळ जवळ सबधं आय ष्ट्य दाचरद्र्यात आचण द ुःखात काढाव ेलागले तसेि त्यािे वागणे व 

चविार समाजाला चवपरीत वाटतील असे होते. त्याम ळे समाजाने त्यािी अवहेलना केली. रूसोच्या चठकाणी 
दोष देखील प ष्ट्कळ होते. त्याला नीतीअनीतीिी िाड नव्हती. त्याच्या स्वभाव आपमतलबी आचण संशयी 
होता. त्याम ळे गं्रथकार म्हणून कीती चमळालयानंतरही त्यािा शवेट मोठा द ुःखकारक झाला. आय ष्ट्यािे 
अखेरिे चदवस त्याने पचॅरसमधे मोठ्या हालअपेष्टते काढले. शवेटी त्याला जवळ जवळ वडे लागले होते 
आचण १७७८ साली तो मरण पावला. आपलया द भांगी आय ष्ट्यािी कथा कन फेशन्स नावाच्या आत्मिचरत्रात 
त्याने कोणताही आडपडदा न राखता चलहून ठेवली आहे. आय ष्ट्यात त्याला ज्या यातना भोगाव्या लागलया 
त्यािंा त्याच्या चविारावंर खूप पचरणाम झाला. 

 
रूसोिे चलखाण प ष्ट्कळ आहे, पण जगामधे आज जी त्यािी ख्याती आहे ती सामाचजक करार या 

प स्तकाम ळे. हे त्यािे प स्तक १७६२ साली प्रचसद्ध झाले. त्यािे एचमल हे प स्तक त्याि वषी प्रचसद्ध झाले. 
प स्तकाचं्या प्रचसद्धीनंतर त्याला पॅचरसहून पळून जाव े लागले. जन्मगाव चजनीव्हा येथे त्याला आसरा 
चमळेना. बनयही त्याला आसरा देईना. त्याला शवेटी आसरा सापडला तो जमयनीच्या फे्रडचरक द गे्रटच्या 
राज्यात. चतथे तो तीन वष ेहोता. लोकाचं्या चवरोधाम ळे नंतर त्याला ते चठकाण सोडाव ेलागले. प्रचसद्ध 
इंग्रज तत्त्वज्ञानी ह्यमू याने नंतर त्याला इंग्लंडमधे आसरा चदला. 

 
एचमल हा तसे पाचहले तर चशक्षणावरील प्रबधं. अचधकारीवगाला तो आके्षपाहय वाटण्यािे कारण 

नव्हते. परंत  प्रबंधामध्ये कन्फेशन्स ऑफ सवॅ्होयडय स्व्हकार (confessions of a savoyard vicar) नावािे 
एक प्रकरण आहे. त्या प्रकरणात रूसोने आपली स्वाभाचवक धमाबद्दलिी मते व्यक्त केली आहेत. रूसोच्या 
देवावर चवश्वास होता. परंत  धमयगं्रथ अगर पे्रचषताला झालेले देवािे दशयन हा त्यािा आधार नव्हता. मनािी 
साक्ष हा त्यािा चवश्वासािा आधार होता. ही मनािी साक्ष चनसगयदशयनाने क णालाही पटू शकते. म्हणजेि 
धमयग रंूच्या ककवा धमयसंस्थाचं्या दलालीिी चतथे आवश्यकता नाही. कॅथचलक व प्रॉटेस्टंट दोन्ही 
धमयसंप्रदायाना ही मते आवडली नाहीत. 

 
सामाचजक करार हे प स्तक धार्ममक आचण भौचतक दोन्ही सत्ताधाऱयानंा अचधक आके्षपाहय वाटले. 

सामाचजक करारािी कलपना मान्य केली म्हणजे राजाचं्या दैवी अचधकाराला स्थानि उरत नाही; 
राजसते्तिा नैचतक पाया नष्ट होतो. म्हणून फ्रें ि राज्यकत्यांना ते प स्तक फार भीतीदायक वाटले. 



 
 

          

प स्तकाच्या वािनाम ळे लोकाचं्या मनात क्रातंीच्या कलपना स्फ रतील आचण बंडािा वणवा पेटेल अशी त्यानंा 
धास्ती वाटली. 

 
फ्रें ि राज्यकत्यांिी ही धास्ती खोटी ठरली नाही. १७८९ साली फ्रें ि राज्यक्रातंीिा वडवानल 

पेटला तेव्हा क्राचंतकारकाचं्या तोंडी होते ते रूसािे नाव आचण त्यािंी पे्ररकशक्ती होती ती त्याच्या सामाचजक 
करार या प स्तकातील तत्त्व ेव घोषणा! फ्रें ि राज्यक्रातंीि पाया जो घातला तो ब चद्धवादी चवद्वानानंी घडवनू 
आणलेलया वैिाचरक क्रातंीने; परंत  प्रत्यक्ष क्रातंीच्या चदवसात क्राचंतकारकाचं्या मनावर अचधक पगडा होता 
तो रूसोच्या चविारािंा आचण त्याच्या मनोवृत्तीिा. क्रातंीच्या संगराच्या वळेी चववकेशील श द्ध ब द्धीपेक्षा 
लोकानंा हवी असते भावनोत्कट चक्रयाशीलता. रूसोिी मदार होती ब द्धीपेक्षा भावनेवर. त्याम ळे 
राज्यक्रातंीवर त्यािा अचधक प्रभाव पडला आचण क्रातंीिा अग्रदूत म्हणून त्यािी जगभर ख्याती झाली. 

 
पािात्य तत्त्वज्ञानािा इचतहास या आपलया प स्तकात बरंड रसेल याने म्हटले आहे: ‘‘फ्रें ि 

राज्यक्रातंीमधे बह तेक प ढाऱयानंी सामाचजक करार हे प स्तक बायबलसारखे स्वीकारले होते. पण 
बायबलच्या बाबतीत जे घडते तेि बह ताशंी त्या प स्तकाच्या बाबतीत घडले. प ष्ट्कळानंी ते काळजीपूवयक 
वािले नव्हते आचण त्याच्या भक्तगणापंैकी अनेकानंा त्यािा अथय नीट समजला नव्हता.’’(The Social 
Contract became the Bible of most of the leaders in the French Revolution, but no doubt, as 
is the fate of Bibles, it was not carefully read and was still less understood by many of its 
disciples.) 

 
रूसोच्या फ्रें ि राज्यक्रातंीवरील प्रभावािे उत्तम प्रतीक म्हणजे रोबेस्प्यर आचण त्यािी रक्तलाचंित 

कारकीदय. रोबसे्प्यर हा रूसोिा कडवा चशष्ट्य. रूसोिे नाव नेहमी त्याच्या तोंडी असे आचण रूसोच्या 
तत्त्वािंी अंमलबजावणी करणे हे तो आपले कतयव्य मानत होता. स्वतुःच्या प ढारीपणाखाली त्याने जी 
ह कूमशाही प्रस्थाचपत केली ती रूसोच्या तत्त्वान सार असा त्यािा आग्रह होता. फ्रें ि जनतेिी, रूसोने 
घोचषत केलेली, सवयसाधारण इच्िा आपलया रूपाने प्रगट झाली आहे आचण म्हणूनि चतच्या आड येणाऱया 
प्रत्येक व्यक्तीला नष्ट करण्यािा आपलयाला अचधकार आहे असा त्यािा दावा होता.रोबसे्प्यरच्या या 
आग्रहापायी क्रातंीिे अनेक खंदे वीर चगलोचटनला बळी पडले. स्वातंत्र्य, समता आचण बध भाव ही उचद्दष्ट े
बाजूला पडली आचण एका व्यक्तीिे बेबंद राज्य स रू झाले. रोबसे्प्यरिा त्याि बेबंद राज्यात शवेटी बळी 
पडला ही गोष्ट वगेळी. 

 
रोबेस्प्यरिी कारकीदय हे रूसोच्या तत्त्वज्ञानािे प्रात्यचक्षक आहे. आचण ती केवळ एक अकस्लपत 

घटना नव्हती हे त्या तत्त्वज्ञानाने नंतरच्या काळात जे स्वरूप धारण केले त्यावरून चसद्ध होते. 
एकोचणसाव्या शतकाच्या पूवाधात फ्रान्सपेक्षाही जमयनीमधे रूसोच्या तत्त्वज्ञानािा अचधक प्रभाव पडला. 
आचण चतथे लोकशाहीचवरोधी आचण सम दायवादी अशा चविारसरणीना त्याने स्फूती आचण िालना चदली. 
हेगेलच्या चविारावर रूसोच्या चविारािंा खूपि पचरणाम झालेला आहे. आचण चवसाव्या शतकात फॅचसझम व 
नाझीझम या ज्या प्रवृत्ती वाढलया त्यािेंही चपतृत्व रूसोच्या चविारात शोधता येते. चहटलर हे एक रूसोिे 
फचलत आहे असा बरंड रसेल यानंी चनष्ट्कषय काढला आहे. 

 
फ्रें ि राज्यक्रातंीिा अग्रदूत अशी ज्यािी ख्याती त्याच्या चविारातून ही अशी स्वातंत्र्य, लोकशाही व 

व्यक्तीचवरोधी फचलते कशी प्राप्त झाली हा एक अत्यतं चविार करण्यासारखा प्रश्न आहे. प ष्ट्कळानी त्या 



 
 

          

प्रश्नािा चविार केला असून रूसोिे तत्त्वज्ञान आचण नंतरच्या काळात वाढलेले सम दायवादी तत्त्वज्ञान 
याचं्यामधील पैतृक संबधं त्यानंी चसद्ध केला आहे. या िोट्या प्रस्तावनेत त्यािा ऊहापोह करणे शक्य नाही. 
एक दोन म द्याकंडे अंग चलचनदेश करणे एवढेि या चठकाणी शक्य आहे. 

 
सामाचजक करारािी कलपना प ढे माडूंन राजाचं्या दैवी अचधकारािा चसद्धातं उद ध्वस्त केला हे 

रूसोिे ऐचतहाचसक महत्त्वािे कायय आहे. रूसोच्या पूवी ग्रोचशअस, हाब्स व लॉक यानंी हे कायय केले होते. 
परंत  रूसोिी वाणी मोठी प्रभावी म्हणून त्याला हे कायय अचधक िागंलया रीतीने करता आले. सामाचजक 
करार या प स्तकामधे राज्यशास्त्रचवविेनाच्या बरोबरीने इचतहास व काव्य देखील आहे. ग्रीसच्या व रोमच्या 
इचतहासािा रूसोिा अभ्यास दाडंगा होता. त्या इचतहासातील अनेक दाखले प स्तकामध्ये चठकचठकाणी 
चवख रले आहेत. प स्तकािी भाषा काव्यमय आचण आवशेपूणय आहे. त्याम ळे ते फार पचरणामकारक ठरले. 

 
परंत  राजाचं्या ज लमी राजवटीला पयाय म्हणून रूसोला चनखालसपणे लोकशाहीिी राजवट 

स िवता आली नाही. त्याला लोकशाही हवी होती, पण ती ग्रीसमधील नगरराज्याचं्या धतीिी. अठराव्या 
आचण नंतरच्या शतकात नगरराज्ये शक्य नव्हती. त्या राज्यानंा अन रूप अशी जी राजवट त्याने स िवली 
आहे ती सवयसाधारणपणे ह कूमशाहीवादी लोकशाहीिी. लोकशाहीबद्दल सामाचजक करारामध्ये रूसोने एके 
चठकाणी म्हटले आहे की देवािंा असा एखादा देश असता तर चतथे लोकशाही नादंली असती. इतकी 
पचरपूणय राज्यव्यवस्था मानवाना मानवण्यासारखी नाही. ह कूमशाहीवादी लोकशाही हा उघड उघड वदतो 
व्याघात आहे. पण रूसोच्या ते लक्षात भरले नाही. 

 
ग्रीसमधील नगर राज्ये हे रूसोिे लक्ष्य होते; म्हणजेि त्याला प ढे जाण्याऐवजी मागे जावयािे 

होते. म्हणजेि तो प नरुज्जीवनवादी होता. आचण ज न्या इचतहासातील सांस्कृचतकदृष्ट्ट्या प ढारलेलया 
घटनापेंक्षा त्याला लष्ट्करीदृष्ट्ट्या शचक्तशाली अशा घटना अचधक आवडत असत. उदाहरणाथय, ग्रीसच्या 
इचतहासातील अथेन्सपेक्षा स्पाटांकडे त्यािा अचधक ओढा होता. ससं्कृती आचण स धारणा त्याला आवडत 
नव्हती. त्याने आपलया डोळयापं ढे उदात्त वन्य मानवािे चित्र उभे केले होते. त्या कलपनेला ऐचतहाचसक 
आधार नाही हे त्याला माहीत होते. परंत  समाजािी प नघयटना करण्यासाठी त्या कलपनेिा उपयोग होईल 
अशी त्यािी धारणा होती. 

 
ब चद्धवादाच्या त्या य गात रूसोिी ब द्धीपेक्षा भावनेवर म्हणजे डोक्यापेक्षा हृदयावर अचधक श्रद्धा 

होती. ब चद्धवाद त्याला कोरडा व रुक्ष वाटत होता. भावनानंा आवाहन केलयाखेरीज समाज बदलता येणार 
नाही व समाजात काही नवीन व स ंदर चनमाण करता येणार नाही असे त्यािे मत होते. या त्याच्या 
आग्रहाम ळे त्याला नंतर वाढलेलया अद भ तरम्यवादािा जनक समजण्यात येते. अद भ तरम्यवादाने 
ब चद्धवादाला भावनेिी व इच्िाशक्तीिी जोड चदली हे उचित झाले. परंत  रूसोिी भचूमका तेवढी मयाचदत 
नव्हती. त्याला ब चद्धवादािे समूळ उच्चाटन हव ेहोते आचण भावनेवर कोणतेही चनयंत्रण नको होते. म्हणनू 
प ढच्या काळात वाढलेलया अनेक ब चद्धवादचवरोधी प्रवृत्तींना रूसोच्या चविाराशी आपले नाते ज ळवता आले.  

 
एकोचणसाव्या शतकाच्या पूवाधात इंग्लंड, जमयनी, फ्रान्स आचदकरून देशात जे श्रेष्ठ दजािे 

अद भ तरम्यवादी वाङ्मय चनमाण झाले त्याच्यावरही रूसोच्या चविारािंा प्रभाव पडलेला होता. ते साचहस्त्यक 
रूसोला आपला स्फूर्मतदाता ग रू मानत असत. 

 



 
 

          

सामाचजक कराराच्या रूसोला चवविेनात नवीन आहे ती सवयसाधारण इच्िेिी कलपना. आचण त्या 
कलपनेिा त्याला नंतरच्या काळात ह कूमशाहीिा समथयक बनवले. सवयसाधारण इच्िेच्या 
अंमलबजावणीसाठी राजकीय समाज बनतो आचण नंतर त्या राजकीय समाजामध्ये ती इच्िा अंतभूयत होते. 
सवयसाधारण इच्िा म्हणजे वैयचक्तक इच्िा नव्हे ककवा वैयचक्तक इच्िािंी गोळाबेरीज नव्हे. ती काही तरी 
वगेळीि असते. चतिे स्वरूप स्पष्ट नसलयाकारणाने आचण देशव्यापी समाजात ती अजमावता येणे कठीण 
झालयाकारणाने प ढे क णालाही मीि त्या इच्िेिा प्रचतचनधी आहे असा दावा करून समाजावर स्वतुःिे 
स्वाचमत्व प्रस्थाचपत करता येते. तो दावा नाकारण्यािा बंडाखेरीज द सरा मागय नाही; आचण प्रस्थचपत 
सते्तचवरुद्ध बंड प कारणे नागचरकानंा नेहमीि शक्य होत नाही. म्हणजेि ह कूमशाहीच्या प्रस्थापनेिा मागय 
मोकळा होतो. एकोचणसाव्या शतकातील काही नामवतं तत्त्वज्ञानी या रूसोप्रणीत सवयसाधारण इच्िेच्या 
आधारेि आपले ह कूमशाहीिे चसद्धातं उभारले आचण त्या चसद्धातंान सार चवसाव्या शतकात अनेक 
ह कूमशाहानी आपली अचनयचंत्रत राज्ये प्रस्थाचपत केली. या अन भवावरूनि रूसोच्या सवयसाधारण इच्िेच्या 
कलपनेबद्दल बरेड रसेल यानी चलहले आहे: ‘‘प्रत्यक्ष व्यवहारातील चतिे फळ म्हणजे रोबेस्प्यरिे राज्य; 
रचशया आचण जमयनी (चवशषेतुः उत्तरोक्त) मधील ह कूमशाही–अंशतुः रूसोच्या चशकवण कीिेि फलीत 
आहे.’’(Its first fruits in practice was the reign of Robespierre; the dictatorships of Russia and 
Germany (especially the latter) are in part-an outcome of Rousseau’s teaching.)  

 
राजकीय समाज जेव्हा बनतो तेव्हा सवय व्यक्ती आपले सारे हक्क समाजाला प्रदान करतात असा 

रूसोिा चसद्धातं आहे. प्रदान केलेले हक्क व्यक्तीला परत घेता येतात, पण ते समाजािा त्याग करून ककवा 
समाज मोडून. म्हणजेि समाजात राहावयािे तर व्यक्तींना त्या हक्कावर पाणी सोडाव ेलागते. सामाचजक 
करारामध्ये एके चठकाणी म्हटले आहे, ‘‘सामाचजक कराराम ळे राजकीय समाजाला आपलया सवय 
सभासदावर संपूणय सत्ता प्राप्त होते.’’समाज व्यक्तीपेक्षा मोठा, त्यालाि सवांिे चहत-त्यामध्ये व्यक्तीव्यक्तीिे 
चहतदेखील आले-कशात आहे ते अचधक कळते, म्हणून समाजाच्या सवय चनयमािें व आज्ञािें पालन करून 
समाजामध्ये राहणे यात व्यक्तींिे कलयाण आहे अशी एकंदर रूसोिी चविारसरणी आहे. ही चविारसरणी 
पाचहली, की तो सम दायवादी चविारवतंात मोडतो हे स्पष्ट होते. रूसोिा काळ हा व्यचक्तचनष्ठ 
व्यचक्तस्वातंत्र्यवादी चविारसरणीच्या प्रभावािा काळ. त्या प्रभावी चविारसरणीशी रूसोिे चविार चवसंगत 
होते. परंत  प्रचतचष्ठत राजसते्तशी झ जं देण्यात तो देखील सहभागी होता. त्याम ळे ही चवसंगती त्यावळेी व 
त्यानंतरही बराि काळ लोकाचं्या ध्यानात आली नाही. 

 
चशवाय एकंदरीत, स्वातंत्र्याला व लोकसते्तला पोषक असा मजकूरही रूसोच्या चलखाणात चठक-

चठकाणी चवख रलेला दृष्टीस पडतो. उदाहरणाथय, सामाचजक करारामधील प ढील काही वाक्ये पहावी: 
‘‘मानवािा जन्म स्वातंत्र्यात झाला, परंत  सगळीकडे तो शृखंलाबद्ध अवस्थेत दृष्टीस पडतो.’’ ‘‘आपलया 
बाधंवावर अचधकार गाजवण्यािा चनसगाने क णाही मानवाला हक्क चदलेला नाही,’’ ‘‘मन ष्ट्य ज्यावळेी 
स्वातंत्र्यािा त्याग करतो, त्यावळेी तो आपलया अस्सल मन ष्ट्यत्वािा, आपलया हक्कािा व आपलया मानवी 
कतयव्यािाही त्याग करतो,’’ ‘‘काययकारी सत्ता ज्याचं्या हाती असते ते जनतेिे मालक नसून नोकर असतात 
आचण जनतेस मजीस येईल त्याप्रमाणे त्याना नेमता अगर काढता येते. प्रत्येक मन ष्ट्य जन्मतुः स्वतंत्र व 
स्वतुःिा स्वामी असलयाकारणाने क णालाही कोणच्याही सबबीखातर त्याला त्याच्या संमतीखेरीज ग लाम 
बनवता येणार नाही’’, ‘‘समाजाशी संबद्ध अशा मताखेरीज इतर कोणत्याही मताबद्दल सावयभौम सते्तला 
जाब द्यायला प्रजाजन बाधंलेला नसतो.’’ ही व अशी वाक्ये चठकचठकाणी दृष्टीस पडतात. तीि लोकाचं्या 
ध्यानात राचहली आचण स्वातंत्र्यािा प रस्कतां म्हणून जनमानसात रूसोला मानािे स्थान प्राप्त झाले. 



 
 

          

सवयसाधारण जनतेबद्दल रूसोच्या मनात आदर व पे्रम नव्हते. आधंळा सम दाय, त्याला स्वतुःिे चहत 
कळत नाही, असंस्कृत कळप असे त्याने सामान्य लोकाबंद्दल बरेि वळेा चलचहले आहे. सामाचजक 
करारामधे एके चठकाणी त्याने चलहले आहे: ‘‘व्यक्तीना कलयाण चदसते, पण त्या ते टाकून देतात. जनतेला 
कलयाण हव ेअसते पण ते चतला चदसत नाही. म्हणनू दोघानंाही मागयदशयनािी आवश्यकता असते.’’म्हणून 
त्याच्या दृष्टीने उत्तम आचण स्वाभाचवक योजना तीि की चजथे स ब द्ध माणसे जनतेवर ह कूमत गाजवतात. 
रूसोिी ही मनोवृत्ती होती; म्हणूनि त्याला खऱयाख ऱया लोकशाहीिा प रस्कार करता आला नाही. त्याला 
लोकशाही हवी होती ती नगर-राज्यात रूढ होती ती, प्रत्यक्ष लोकशाही की चजथे वडाच्या झाडाखाली जमा 
होऊन शतेकरी राज्यािा व्यवहार िालवत असत. ही देखील एक कचवकलपना होती. कारण त्या नगर 
राज्यातही शहरात आचण शतेीवर शकेडो ग लाम काम करत असत आचण त्यानंा राज्यव्यवहारात चहस्सा 
घेण्यािा अचधकार नव्हता. पण रूसोला ग्रीस व रोम याचं्याबद्दलिी ती कचवकलपना फार चप्रय होती. 

 
रूसोला स्वातंत्र्यापेक्षा समतेिे अचधक आकषयण होते. सामाचजक करारातील प ढे चदलेलया काही 

वाक्यावंरून त्यािा समतेबद्दलिा आग्रह स्पष्ट होईल. एके चठकाणी त्याने म्हटले आहे की सामाचजक 
कराराम ळे नैसर्मगक समता नष्ट होत नाही, चतला नैचतक आचण कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होते. त्याि संदभात 
त्याने म्हटले आहे की सगळया नागचरकाजंवळ काही तरी असते आचण क णाजवळ फारसे काही नसते अशा 
समाजािीि भरभराट होते. राज्य चिरस्थायी व स दृढ व्हायिे तर त्या राज्यात ज्या गोष्टी अवश्यमेव आहेत 
त्यािें रूसोने प ढीलप्रमाणे वणयन केले आहे: ‘‘चतथे संपत्तीिी अचतचरक्तता असता कामा नये; चतथे 
लक्षाधीशही नसावते आचण चभकारीही नसावते; लक्षाधीश आचण चभकारी यािंी ताटातूट करता येत नाही; 
आचण सावयजचनक चहताच्या दृष्टीने दोघािेंही अस्स्तत्व घातक आहे.’’ म्हणजेि समाज स प्रचतचष्ठत व 
दीघाय षी व्हायिा तर चतथे समता असली पाचहजे हा रूसोिा चसद्धातं आहे. 

 
समतेच्या आग्रहाच्या बरोबरीने रूसोच्या चलखाणात गचरबाबद्दलिा कळवळा, अन्यायाचवरुद्ध िीड 

आचण श्रीमतंािंा द स्वास यािंाही खूप आढळ होतो. त्याम ळे काही जणानंी तर त्याला समाजवादी बनवनू 
टाकले आहे. परंत  केवळ त रळक वाक्यावंरून एखाद्यािे इचतहासातील स्थान चनचित होत नाही. ते चनचित 
करण्यासाठी त्याच्या एकंदर दृचष्टकोनािा, त्याच्या समग्र चविारसरणीिा अभ्यास केला पाचहजे. तसा 
अभ्यास करून प्रचसद्ध तत्त्वकितक व इचतहासकार रॉबटय स््लंट यानंी आपलया चहस्टरी ऑफ द चफलॉसफी 
ऑफ चहस्टरी या नामवतं प स्तकात रूसोिे जे मूलयमापन केले आहे ते असे: ‘‘परंत  हे म्हणणे चततकेि खरे 
आहे की गरीबाना त्याच्यामधे (रूसोमधे) एक आजयवी फूस लावणारा भेटला, मूक जनतेला आपलया 
बाष्ट्कळ बडबडीने चतच्या योग्य मागण्यानंा काचळमा फासणारा वक्ता आढळला, लोकशाहीला ज लूमशाहीिा 
आधार असे जे असत्य त्यािीि कोनचशला करून प नघयटना करणाऱया चशलपकारािे दशयन घडले आचण 
अठराव्या शतकातील मन ष्ट्यजातीला दहशतवादी राजवटीमधे घडलेलया कनद्य गोष्टींिे मूळ व चगलोचटनिे 
बीज ज्यामधे आहे अशा ि कीच्या कलपनािंा आचण चवकारािंा प्रसार करणारा श्रषे्ठ साचहस्त्यक दृष्टीस 
पडला. (But it just is as correct also to say that in him the poor have found a persuasive 
seducer, the dumb millions a voice which by the follies it uttered discredited what was 
reasonable in their claims, democracy a reconstructor so wise as to choose for its 
cornerstone the very falsehood on which despotism rests and humanity in the eighteenth 
century the great literary exponent of those passions and errors which were the seeds of the 
guillotine, the germs of the infamies of the reign of terror.) प्रचसद्ध क्रातंदशी तत्त्वकितक एम्.एन. 
रॉय याचं्या रीझन, रोमचँटचसझम अँड रेव्होलय शन या प स्तकावरून हे अवतरण चदले आहे. त्या 



 
 

          

अवतरणातील रूसोच्या मूलयमापनाशी रॉय सहमत आहेत आचण बरंड रसेल या चवख्यात तत्त्वज्ञानािा 
अचभप्राय ही वगेळा नाही. 

 
अशा या रूसोिे सामाचजक करार हे अत्यंत महत्त्वािे प स्तक. राज्यशास्त्रावरील अचभजात वाङ्मयात 

त्यािे स्थान श्रेष्ठ दजािे आहे. फ्रें ि राज्यक्रातंीवरील त्या प स्तकाच्या पचरणामािा उल्लखे अगोदरि केलेला 
आहे. एक आन षंचगक गोष्ट म्हणून तो पचरणाम चविारात घेतला नाही तरीही प स्तकािे महत्त्व कमी होत 
नाही. राजकीय समाजाच्या उत्पत्तीसंबधंी प स्तकामध्ये जो चसद्धातं प्रचतपादन केला आहे तो आजदेखील 
अभ्यासकानंा चविाराहय वाटतो. तसेि सवयसाधारण इच्िेिी जी नवी कलपना रूसोने प्रसूत केली चतिे फार 
दूरगामी पचरणाम झाले आहेत. म्हणून हे प स्तक चिरंतन महत्त्वािे आहे. म्हणूनि, मला वाटते, साचहत्य 
संस्कृचत मंडळाने त्यािे मराठी भाषातंर प्रचसद्ध करण्यािे ठरचवले असाव.े भाषातंर इंग्रजी भाषातंरावरून 
मराठी वािकाला नीट समजेल अशा पद्धतीने केले आहे. तो प्रयत्न चकतपत यशस्वी झाला ते वािक 
ठरवतील. 
 
 

म ंबई 
१६ चडसेंबर १९७१ } व.भ. कर्णिक 
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निपि 
 

शासनाला सामाचजक व्यवस्थेमधे (civil order) कायदेशीर व स्स्थर आधार सापडतो की नाही 
यािा चविार करणे हा माझा हेतू आहे. माणसे जशी आहेत तशी व कायदे जसे असतील तसे या दोन 
गोष्टींिा चविार करून मी हा शोध घेणार आहे. न्याय आचण उपय क्तता यामधे अंतर पडू नये या दृष्टीने शोध 
घेताना हक्कान सार जे करता येते व चहतसंबधंान सार जे मागता येते त्याचं्यामधील नाते कायम ठेवण्यािा मी 
प्रयत्न करणार आहे. मी स रुवात करणार आहे ती माझया चवषयािे महत्त्व प्रथम चसद्ध केलयावािून. 
राजकारणाचवषयी चलहायला मी क णी राजा आहे की कायदेमंडळािा सभासद आहे असा प्रश्न चविारला 
जाईल. माझे उत्तर आहे–नाही; आचण मी राजा अगर कायदेमंडळािा सभासद नाही म्हणूनि राजकारण 
हा माझया प स्तकािा चवषय बनचवण्यािे मी ठरवले आहे. मी राजा अगर कायदेमंडळािा सभासद असतो, 
तर काय कराव े हे सागंण्यासाठी प स्तक चलचहण्यात मी माझा वळे दवडला नसता. करायिे ते मी केले 
असते, अगर गप्प बसलो असतो. 

 
एका स्वतंत्र राज्यात माझा जन्म झालेला असून त्या राज्याच्या सावयभौम संस्थेिा मी सभासद आहे. 

सावयजचनक व्यवहारावर मला चवशषे पचरणाम करता येत नसेल; परंत  मतदानािा मला हक्क आहे, म्हणनू 
सावयजचनक व्यवहारािें स्वरूप समजावनू घेणे हे माझे कतयव्य आहे. शासनसंस्थेच्या प्रश्नाबद्दल सवयसाधारण 
रीतीने चविार करत असताना, माझया मायदेशात हे प्रश्न ज्या पद्धतीने हाताळले जात आहेत, चतच्याबद्दल 
खरे पे्रम वाटाव,े अशी चनत्य नवी कारणे सापडावी या गोष्टीने माझया मनाला सारखा आनंद होत असतो. 
 
 
  



 
 

          

प्रकरि १ 
 

पनिल्या पुस्तकाचा नवषय 
 

मानवािा जन्म स्वातंत्र्यात झाला, परंत  सगळीकडे तो शृखंलाबद्ध अवस्थेत दृष्टीस पडतो. प ष्ट्कळ 
माणसानंा असे वाटते की आपण इतरािें स्वामी आहो; परंत  इतरापं्रमाणे ते देखील ग लामि असतात. हे 
पचरवतयन कसे घडून आले? मला माहीत नाही. ते पचरवतयन कायदेशीर कसे ठरले? या प्रश्नािे उत्तर मला 
देता येईल अशा आशा वाटते.  

 
बळ (Force) आचण बळािे पचरणाम यािंाि मी चविार करत असतो, तर म्हटले असते: ‘‘एखाद्या 

जनसम दायावर (People) जोवर ह कूम पाळण्यािी सक्ती होत असेल आचण प्रत्यक्षपणे तो सम दाय ह कूम 
पाळत असेल तर तो ठीक करतो. आचण ते सक्तीिे जोखड झ गारून देण्यािा त्याने प्रयत्न केला व त्यात 
त्याला यश आले, तर ते अचधकि िागंले होईल. ज्या बळािा उपयोग करून स्वातंत्र्य चहरावनू घेतले गेले 
त्याि बळािा वापर करून एखाद्या सम दायाने आपले स्वातंत्र्य परत चमळवले, तर त्याला ते चमळवण्यािा 
हक्क होता असे म्हणता येईल ककवा म ळाति ते स्वातंत्र्य चहरावनू घेण्यािा द सऱयानंा आचधकार नव्हता असे 
म्हणता येईल.’’ परंत  सामाचजक स व्यवस्था हा एक पचवत्र हक्क आहे. इतर साऱया हक्कािंा आधारभतू असा 
तो हक्क आहे. चनसगाने तो हक्क चदलेला नाही; त्या अथी सकेंत (Conventions) हाि त्यािा आधार 
असावा. हे संकेत कोणते त्यािाि आपलयाला शोध घ्यावयािा आहे. परंत  अचधक चवविेन करण्यापूवी मी 
आतापययत जे प्रचतपादन केले त्यािी सत्यता मला चसद्ध केली पाहीजे. 
 
  



 
 

          

प्रकरि २ 
 

प्राथनमक अवस्थेतील समाजानवषयी 
 

समाजािे ज न्यातले ज ने स्वरूप,–ज्याला नैसर्मगक स्वरूप असे म्हणता येईल–ते म्हणजे क ट ंब. 
स्वसंरक्षणासाठी गरज भासते तोवरि म ले बापाशी संबद्ध असतात. ती गरज संपली की नैसर्मगक बंध 
त टतो. त्या वळेेपासून आज्ञापालनाच्या कतयव्यातून म क्त झालेली म ले व त्याचं्या जबाबदारीच्या ऋणातून 
म क्त झालेला बाप दोघानंाही सारखेि स्वातंत्र्य प्राप्त होते. दोघामंधील बधं त्याप ढे कायम राचहला तर तो 
चनसगाने लादलेला चनयम नसून स्वतुःच्या इच्िेन सार जाणूनब जून स्वीकारलेली जबाबदारी असते. क ट ंब 
हे क ट ंबि राहते, पण ते केवळ संकेतान सार. 

 
सवानी चमळून उपभोगावयािे हे स्वातंत्र्य माणसाच्या स्वभावािा पचरणाम आहे. स्वसंरक्षण हा 

त्यािा पचहला कायदा; स्वतुःला काय हव ेनको ते पाहणे ही त्यािी पचहली काळजी. समजूत येण्याजोगे वय 
झाले की मन ष्ट्य स्वतुःिा मालक बनतो. कारण स्वतुःिे जीवन चटकचवण्यासाठी काय करणे अवश्यक आहे 
ते त्यािे तोि सवात अचधक जाणू शकतो. 

 
म्हणून, आपण वाटले तर, क ट ंब हेि सवय राजकीय संस्थािंा नम ना आहे असे समजू शकतो. राजा 

हा उघड उघड बापािी जागा घेतो; प्रजा ही त्यािी म ले, आचण राजा व प्रजा दोघेही आपलया फायद्यािे 
होईल तोवर आपलया स्वातंत्र्यािे दान करतात (alienate their freedom). यामधे फरक आहे तो हा की 
क ट ंबामध्ये म लािंी काळजी वाहण्यािा मोबदला बापाला म लाचं्यावर त्यािे जे पे्रम असते त्याच्या रूपाने 
चमळतो; तर राज्यामध्ये त्यािी जागा द सऱयावर ह कमत गाजवण्यामध्ये जो आनंद असतो तो घेतो. कारण 
राजा आचण प्रजा याचं्यामध्ये पे्रमािे नाते नसते. 

 
प्रजेच्या चहतासाठी राजकीय सते्तिा कधीि वापर केला जात नाही असे ग्रोचशअसिे (Grotius) 

म्हणणे आहे. आपलया म्हणण्याच्या समथयनाथय तो ग लामचगरीिे उदाहरण देतो. त्यािी नेहमीिी चवविेनािी 
जी पद्धत आहे ती वस्त स्स्थती (fact) वरून सत्या– (right) बद्दल चनष्ट्कषय काढण्यािी. [सावयजचनक हक्का (public 
right) बद्दलिे चवद्वानािें शोध म्हणजे प ष्ट्कळ वेळा ज न्या अन्यायािंी कथा असते आचण असा शोध घेणे म्हणजे वेळेिा अपव्यय करणे आहे. (Traite 
des interest de la France avee Ses voisions एम्. ल. मार्मकस द अगेनसन, प्रकाशक, रे ऑफ ॲमस्टरडम). ग्रोचशअसिी खरी िूक आहे ती 
हीि] चवविेनािी अचधक तकय श द्ध पद्धत स्वीकारणे शक्य होईल. परंत  ज लूम करणाऱयानंा (tyrants) अचधक 
अन कूल अशी द सरी पद्धत सापडणार नाही. 

 
‘मन ष्ट्यजात’ हा शब्दप्रयोग शभंरानंी मोजता येणाऱया थोड्या लोकानंा लागू पडतो की ती काही 

शकेडो माणसे मन ष्ट्यजातीत मोडतात ते ग्रोचशअसवरून चनचित सागंता येत नाही. त्याच्या प स्तकावरून 
असे वाटते की त्याला पचहला अथय पसंत असावा. आचण या बाबतीत हॉब्सिे त्याच्याशी एकमत आहे. हे खरे 
असलयास त्यािा अथय हा की माणसािें ग राचं्या कळपासारखे वगेवगेळे कळप आहेत; प्रत्येक कळपािा एक 
राखणदार असतो आचण तो राखण करतो तो याि हेतूने की शवेटी सवाना खाऊन टाकता याव.े 

 
मेंढरापेक्षा मेंढपाळ जसा श्रषे्ठ जातीिा असतो, तसेि माणसािें राखणदार, म्हणजेि राज्यकते, 

आपलया प्रजेपेक्षा श्रेष्ठ जातीिे असतात. चफलोच्या म्हणण्याप्रमाणे, काचलग ला बादशहािा य चक्तवाद होता 



 
 

          

तो याि स्वरूपािा होता. आचण त्या उदाहरणावरून बादशहाने चनष्ट्कषय काढला तो हा की एक तर राजे देव 
असावते ककवा त्यािंी प्रजा चनब यद्ध जनावरासारखी असावी. 

 
काचलग ला, हॉब्स व ग्रोचशअस यािंा य चक्तवाद मलूतुः एकसारखा आहे. त्याचं्याही चकतीतरी पूवी 

ॲचरस्टॉटलने असा चसद्धातं प्रचतपादन केला होता की चनसगयतुः माणसे समान दजािी नसतात, काही 
ग लाम बनण्यासाठी जन्मतात तर काही मालक बनण्यासाठी. [पॉचलचटक्स प स्तक १, प्रकरण ५] 

 
ॲचरस्टॉटलिे म्हणणे खरे होते; परंत  पचरणामाला तो कारण समजला. ग लामीमध्ये जो मन ष्ट्य 

जन्मतो तो स्वभावतुः ग लाम बनतो हे अत्यंत खरे आहे. शृखंलाबद्ध ग लामािे सारेि काही नष्ट होते, 
शृखंलातून म क्त होण्यािी इच्िा देखील जनावरामध्ये झालेलया आपलया पचरवतयनािी य चलससच्या 
सहकाऱयानंा जशी आवड वाटू लागली [‘बीस्सस् मेक य झ ऑफ रीझन’ हा प्ल टाकय िा िोटा प्रबंध] तशी ग लामाला आपलया 
ग लामीिी आवड वाटू लागते. 

 
काही माणसे स्वभावाने ग लाम असतात, त्यािे कारण हे की चनसगयचनयमाचवरुद्ध त्यानंा ग लाम 

बनचवले जाते. पचहले ग लाम जे बनवले गेले ते बळाम ळे; नंतर तो वगय चिरस्थायी झाला तो भ्याडपणाम ळे. 
 
ॲडम राजािंा ककवा नोआ बादशहािा मी उल्लखे केलेला नाही. नोआ हा जग आपलयामध्ये वाटून 

घेणाऱया तीन मोठ्या राजािंा बाप होता. काही मंडळींनी त्यांिी शनी–(Saturn) च्या म लाशंी एकात्मता 
कस्लपली आहे. कारण शनीच्या म लानंी तेि केले होते. माझया नेमस्तपणाबद्दल खरोखरि माझे कौत क 
व्हायला हव.े कारण त्याचं्यापैकी एका राजाच्या घराण्यात माझा जन्म झालेला असून मी बह तेक सवात 
मोठ्या शाखेिा थेट वारसदार असेन; आचण कायद्याप्रमाणे माझा हक्क मला शाचबत करता आला असता तर 
सवय मानवजातीिा मी कायदेशीर सावयभौम राजा बनलो असतो. ते कसेही असो, सवाना हे कबलू कराव े
लागेल की रॉचबनसन कू्रसो जसा आपलया बटेािा स्वामी होता, तसाि ॲडम जगािा राजा होता. रॉचबनसन 
कू्रसोच्या बटेावर जोवर द सरे कोणी नव्हते तोवरि त्या बेटािा तो स्वामी होता. अशा पचरस्स्थतीत स्वाचमत्व 
गाजवण्यात मोठा फायदा असतो तो हा की अगदी घट्टपणे कसहासनावर बसलेलया या राजाला बंडािी, 
कटािी अगर य द्धािी धास्ती बाळगण्यािे कारण नसते. 

 
  



 
 

          

प्रकरि ३ 
 

प्रबळातील प्रबळाांच्या िक्कानवषयी 
 

मन ष्ट्य चकतीही प्रबळ असला तरी आपलया शक्तीला अचधकारािे (Right) व आज्ञापालनाला 
कतयव्यािे स्वरूप चदलयाखेरीज त्याला आपले स्वाचमत्व कायमिे चटकवता येत नाही. म्हणून आपण 
प्रबळािंा अचधकार असा शब्दप्रयोग वापरू लागलो आहेत. स रवातीला अचधकार हा शब्द उपरोधाने 
वापरला गेला, परंत  नंतर त्याला प्रत्यक्षात तत्त्वतुः मान्यता चमळाली. त्या शब्दप्रयोगािा अथय मात्र कधीही 
स्पष्टपणे चवशद करण्यात आलेला नाही; शक्ती हा एक शरीरािा ग ण आहे; चतच्या पचरणामानंा नैचतक 
अचधष्ठान कसे लाभले ते मला कळत नाही. प्रबळाचं्या प ढे नमणे जरूरीम ळे घडून येते, इच्िेन सार नव्हे. 
जास्तीत जास्त म्हणता येईल ते एवढेि की धोरणापणाने ते घडवनू आणले. पण मग ते कतयव्य कसे ठरते? 

 
घटकाभर असा एखादा अचधकार ककवा हक्क खरोखरि आहे असे आपण गृहीत धरू या. हे मान्य 

करून चनष्ट्कषय काढला तर अथय लावता येणार नाही अशी बडबड तेवढी पदरात पडेल. शक्तीम ळे हक्क 
चनमाण होतो असे मानणे म्हणजे कायय आचण कारण यािंा क्रम बदलण्यासारखे आहे. प्रचतस्पध्यािा पराभव 
करणारा प्रबळ मन ष्ट्य त्याच्या हक्कािंा वारसदार बनतो. चशक्षा भोगावी न लागता आज्ञाभगं करता आला की 
आज्ञभगं कायदेशीर ठरतो आचण ज्या अथी महाशचक्तमान हाि खरा असे मानण्यात येते त्या अथी शचक्तमान 
बनणे हाि एक मागय आपलयाप ढे मोकळा राहतो. शक्ती एकाच्या हातून द सऱयाच्या हाती गेली की नष्ट 
होणारा हक्क खरा आहे असे चकतपत म्हणता येईल? शक्तीम ळे माणसाला आज्ञापालन कराव ेलागत असेल, 
तर कतयव्य म्हणून ते आज्ञापालन करण्यािी आवश्यकता काय? आचण आज्ञापालनािी सक्ती नसेल, तर 
प ढे आज्ञापालन करण्यािी जबाबदारी त्याच्यावर उरत नाही. याच्यावरून चनष्ट्कषय चनघतो तो हा की 
अचधकार या शब्दाम ळे शक्तीच्या कलपनेत काहीही भर पडत नाही. या संबधंात तो शब्द प रा चनरथयक आहे. 

 
शक्तीशाली असतील त्याचं्या आज्ञा ऐका, शक्तीप ढे नमा एवढाि जर, या दंडकािा अथय असेल तर 

तो दंडक उत्तम आहे. पण त्यािी आवश्यकता नव्हती. हा दंडक जे सागंतात त्यानंा माझे उत्तर आहे ते 
एवढेि की त्या दंडकािा कधी क णी भगं करत नाही. सवय शक्तींिा दाता आहे तो परमेश्वर हे खरे आहे, पण 
सवय अचधव्याधीही तोि देतो. अचधव्याधींच्या चनवारणासाठी डॉक्टरला कधीही बोलव ू नये असा या 
य चक्तवादािा अथय लावायिा का? जंगलामधे मला एखाद्या दरोडेखोराने अडवले तर त्याच्या दडपणाम ळे 
मला माझी पैशािी थैली त्याला द्यावी लागते. परंत  त्याच्यापासून मला ती वािवता आली, तर त्याला ती 
देऊन टाकणे हे माझे कतयव्य आहे का? त्याच्या हातातील चपस्त ल हे त्याच्या शक्तीिे प्रतीक आहे. म्हणनू हे 
कबूल केले पाचहजे की शक्तीम ळे हक्क चनमाण होत नाही आचण राज्ययंत्रणेच्या कायदेशीर ह क माखेरीज 
द सऱया कोणत्याही ह क मािे पालन करावयास मन ष्ट्य बाधंलेला नाही. अशा रीतीने मी प्रथम उपस्स्थत 
केलेलया प्रश्नाकडे आपलयाला प न्हा प न्हा वळाव ेलागते. 
  



 
 

          

प्रकरि ४ 
 

गुलामनगरीनवषयी 
 

आपलया बाधंवावंर अचधकार गाजवण्यािा चनसगाने क णाही मानवाला हक्क चदलेला नाही. तसेि 
शक्तीम ळे कोणताही हक्क चनमाण होत नाही. म्हणनू मानवी समाजातील कायदेशीर अचधकाराला आधार जर 
कोणता असेल तर संमती (Agreement). 

 
खासगी नागचरक जर आपलया स्वातंत्र्यािे दान करून द सऱया माणसािा ग लाम बनू शकतो, तर 

एखाद्या सम दायाने तेि करून राजाच्या मजीन सार वागण्यािे बधंन स्वतुःवर का लादून घेऊ नये? हे 
ग्रोचशअसिे म्हणणे आहे. या य क्तीवादामधे बरेिसे संचदग्ध शब्द आहेत. त्याचं्या अथािे स्पष्टीकरण झाले 
पाचहजे. तूतय एकाि शब्दाकडे लक्ष प रव ूया. तो शब्द म्हणजे फारकत करणे (alienate). फारकत करणे 
म्हणजे देणे ककवा चवकणे. द सऱयािा ग लाम बनणारा मन ष्ट्य स्वतुःला आपण होऊन देत नाही. तो स्वतुःला 
चवकतो आचण त्याला त्याच्या बदलयात कमीत कमी त्यािा िचरताथय लाभतो. परंत  एखाद्या प ऱया सम दायाने 
स्वतुःला का चवकाव?े प्रजेच्या जीवनचनवाहािी राजाने सोय करण्याऐवजी राजािा स्वतुःच्या जीवनचनवाह 
केवळ प्रजेवरि अवलंबनू असतो. राबलेेच्या (Rabelais) म्हणण्याप्रमाणे राजािा जीवनचनवाह म्हणजे 
दाडंग्या खिािी बाब आहे. मग माणूस आपले शरीर देतो आचण शरीराबरोबर आपली मालमत्ताही देतो, हे 
का आपले म्हणणे आहे? मग त्याच्याजवळ काय उरते ते सागंणे मोठे कठीण आहे. 

 
राजा प्रजेला नागरी (civil) शातंता देतो असे म्हटले जाईल. ठीक आहे. परंत  त्याच्या 

महत्त्वाकाकें्षच्या पायी पडून येणाऱया य द्धाम ळे ककवा त्याच्या कधीही शातं न होणाऱया लोभाम ळे ककवा त्याच्या 
मंत्र्याचं्या त्रासदायक मागण्यामं ळे, अतंगयत भाडंणाम ळे होणाऱया न कसानीपेक्षा प्रजेिी अचधक न कसानी 
झाली तर कोणता फायदा चतच्या पदरात पडला? नागरी शातंता हेि जर चतच्या दैन्यािे एक कारण ठरत 
असेल, तर चतला लाभ कोणिा चमळाला? माणसाला अंधारकोठडीत देखील शातंतेने राहता येईल; पण 
त्या शातंतेम ळे त्याला स ख लाभणार नाही. सायक्लपच्या ग हेमधे बचंदस्त झालेले ग्रीक आपलया भक्षणािी 
पाळी केव्हा येते त्यािी वाट पाहात शातंतेने राहत होते. 

 
मन ष्ट्य, मोबदलयात काही न चमळता, स्वतुःला देऊन टाकतो असे म्हणणे म्हणजे एक हास्यास्पद व 

अचिन्त्य असे चवधान करण्यासारखे आहे. समपयणािे हे कृत्य बकेायदेशीर आहे, ते रद्दबातल आहे, कारण 
जो ते कृत्य करतो त्यािी मनुःस्स्थती ताळयावर नसते. एखाद्या जनसम दायाबद्दल ते म्हटले गेले तर त्यािा 
अथय हाि होईल की तो सम दाय म्हणजे एक द बळया मनाच्या लोकािें राष्ट्र आहे. मनाच्या द बळेपणातून 
हक्कािा (Right) उद भव होत नाही. 

 
एखाद्या माणसाने स्वतुःिे दान केले (alienate) तरी त्याला म लािें दान करता येत नाही. स्वातंत्र 

या नात्याने ती जन्माला आली, स्वातंत्र्य हे त्याचं्या मालकीिे आहे. त्याच्याखेरीज द सऱया क णालाही त्यािी 
चवलहेवाट करता येणार नाही. ती सज्ञान होईपयेत त्याचं्या संरक्षणासाठी व कलयाणासाठी बापाला काही 
चनयम करता येतील. परंत  असे जे काही त्याचं्या वतयनस्वातंत्र्यावर चनबंध घालण्यात आले असतील ते 
बदलता येणार नाहीत अगर चबनशतय आहेत असे मानणे योग्य होणार नाही. द सऱयाच्या स्वातंत्र्यािे दान 
करणे हे चनसगयचनयमाचवरुद्ध आहे आचण तो बापाच्या हक्कािा द रुपयोग आहे. याच्यावरुन चसद्ध होते ते हे 



 
 

          

की प्रत्येक नव्या चपढीला ते स्वीकारण्यािे वा चधक्कारण्यािे स्वातंत्र्य असेल तरि ज लमी शासन कायदेशीर 
आहे असे म्हणता येईल आचण ते स्वातंत्र्य असेल तर शासन ज लमी राहणार नाही. 

 
मन ष्ट्य ज्या वळेी स्वातंत्र्यािा त्याग करतो त्यावळेी तो आपलया अस्सल मन ष्ट्यत्वािा, आपलया 

हक्कािा व आपलया मानवी कतयव्यािाही त्याग करतो. अशा संपूणय त्यागािी कशानेही भरपाई होणे शक्य 
नाही. हा त्याग माणसाच्या स्वभावाशी चवसंगत आहे. माणसािे इच्िास्वातंत्र्य (free will) चहरावनू घेणे 
म्हणजे त्याच्या सवय कृतींिा नैचतक आधार नष्ट करण्यासारखे आहे. एका बाजूला अचनयंचत्रत सत्ता व 
द सऱया बाजूला चनरपवाद आज्ञापालनािी जबाबदारी चनमाण करणारा सकेंत चनष्ट्फळ आचण चनरथयक आहे. 
चजथे आपण सवय काही माग ूशकतो, चतथे क णािेही ऋण आपलयाला मानाव ेलागत नाही हे उघड नाही 
का? चजथे उभयपक्षी जबाबदारी नाही, कतयव्यािी देवाणघेवाण नाही, चतथे आजे्ञन सार केलेलया कृत्यानंा 
नैचतक मूलय उरत नाही हे स्पष्ट नाही का? माझया ग लामाजवळ जे जे काही आहे ते माझया मालकीिे असेल 
तर माझयाचवरुद्ध त्याला काही हक्क शाचबत करणे शक्य आहे असे कसे म्हणता येईल? त्यािा हक्क तो माझा 
हक्क असलयाम ळे माझया चहताला तो कधी बाधक होईल असे मानणे वडेेपणािे आहे. 

 
ग्रोचशअसने आचण त्याच्या सारखाि चविार करणाऱया इतरानंी य द्ध हे ग लामचगरीच्या तथाकचथत 

हक्कािे एक वगेळे समथयन आहे असे मानले आहे. त्यांिा य चक्तवाद आहे तो असा की ज्या अथी जेत्याला 
पराभतू शतू्रला ठार मारण्यािा हक्क असतो त्या अथी, त्याला तसे वाटलयास, स्वातंत्र्याच्या बदलयात शतू्रला 
जीवदान देण्यािाही हक्क असावा आचण हा जो दोघामंधे करार होतो तो दोन्ही पक्षानंा चहतकारक 
असलयाम ळे अचधक कायदेशीर ठरायला हवा. 

 
शत्रूला जीव े मारण्यािा माणसािा हा तथाकचथत हक्क य द्धपचरस्स्थतीतून चनमाण झालेला आहे 

म्हणता येत नाही. कारण प्राथचमक अवस्थेतील स्वतंत्रपणे राहणाऱया माणसामंधे असे कोणतेही स्स्थर 
स्वरूपािे संबधं नसतात की ज्याचं्यातून य द्धािी अगर शातंतेिी पचरस्स्थती चनमाण व्हावी. चनसगाने त्यानंा 
एकमेकािें शत्रू बनवले असे म्हणता येत नाही. माणसामंधील संबधंाऐवजी वस्तूमधील संबधंाम ळे य द्ध 
चनमाण होते. व्यक्तीव्यक्तीमधील साध्या सबंंधाम ळे य द्धपचरस्स्थती चनमाण होत नाही. ती चनमाण होते ती 
वस्तंूमधील सबंंधाम ळे. त्याम ळे सवयमान्य अशी खाजगी मालमते्तिी प्रथा नाही अशा प्राथचमक स्वरूपाच्या 
चनसगयअवस्थेमधे (state of nature) ककवा कायदा हीि सावयभौम सत्ता आहे असे मानणाऱया 
समाजव्यवस्थेमधे माणसामाणसामधे खाजगी लढा चनमाण होत नाही. 

 
वैयचक्तक लढे, दं्वदे्व अगर एकएकट्यामधील भाडंणे हे वगेवगेळे प्रसंग आहेत. त्याचं्या योगाने 

कोणािीही ‘पचरस्स्थती’ चनमाण होत नाही. नवव्या ल ई राजाने फतव े(Ordinances) काढून जी खाजगी 
य दे्ध स रू केली आचण नंतर ‘दैवी शातंते’  Peace of God  म ळे चवराम पावली ती म्हणजे सरंजामदारी 
पद्धतीच्या द ष्ट्पचरणामासारखी होती. संरजामदारी पद्धतीिी राज्यव्यवस्था ही इतर सवय राज्यव्यवस्थेपेक्षा 
अचधक मूखयपणािी (absurd) होती. नैसर्मगक हक्क (Natural Right) आचण िागंली राजवट (polity) 
याचं्याशी ती प री चवसंगत होती. 

 
म्हणून य द्ध घडून येते ते माणसामाणसामध्ये घडून येत नाही तर राज्याराज्यामध्ये. ज्या व्यक्ती 

य द्धामध्ये ओढलया जातात त्या एकमेकाचं्या शत्रू बनतात. ते केवळ योगायोगाने. त्या य द्ध करतात, त्या 
माणसे ककवा नागचरक म्हणनू नव्हे तर केवळ सैचनक म्हणनू; या ककवा त्या राष्ट्रीय सम दायािे घटक म्हणनू 



 
 

          

नव्हे तर त्यािे बिाव करणारे (defenders) म्हणून.[कोणत्याही इतर राष्ट्रापेक्षा रोमन लोकानंा य द्धाच्या कायद्यािे चवशषे ज्ञान 
होते व त्याच्याबद्दल खरा आदर होता. कायद्याबद्दलिा कटाक्ष त्यानंी इतक्या थराला नेला होता की, नागचरकाला चववचक्षत मोचहमेसाठी व चववचक्षत 
शत्रूचवरुद्धि लढण्यासाठी लष्ट्करामधे दाखल होता येत असे. धाकट्या कॅटोने पॉचपचलअस याच्या नेतृत्वाखाली लष्ट्करी नोकरीिी पचहली म दत 
सपंलयानंतर जेव्हा त्या सैन्यािी प नरयिना झाली तेव्हा कॅटोच्या बापाने पॉचपचलअसला पत्र चलहून कळवले की कॅटोला त ला सैन्यात कायम ठेवायिे 
असेल तर त्याला प न्हा शपथ घ्यायला लावली पाचहजे. कारण कॅटोिी पचहली शपथ आता सपंली असून त्याला शत्रूचवरुद्ध लढायला त्यानंतर भाग 
पाडता येत नाही. त्याि वेळी त्याने म लालाही पत्र चलहून साचंगतले की प न्हा शपथ घेतलयाखेरीज सैन्याच्या कवाईतीत सामील न होण्यािी 
खबरदारी घे. क्ल चसअमच्या वढे्यासारखी काही उदाहरणे माझयाचवरुद्ध दशयचवण्यात येतील हे मला माहीत आहे. त्याला माझे उत्तर हे की मला 
नमूद करावयािे आहेत ते फक्त कायदे आचण रूढी. रोमन लोक फारि क्वचित आपलया कायद्यािें उल्लंघन करत आचण त्याचं्यासारखे िागंले कायदे 
फारि थोड्या लोकानंा लाभले आहेत.] एका राज्यािा शत्रू केवळ द सरे राज्यि होऊ शकते, माणसे नव्हेत; कारण 
वगेवगेळया जातींच्या वस्तूमधे खरा संबधं असू शकत नाही. 

 
अनेक कालखंडाच्या तत्त्वाशी व सवय स ससं्कृत समाजाचं्या नेहमीच्या चरवाजाशी हे तत्त्व स संगत 

आहे. य द्धािी घोषणा ही शासनाचं्या ऐवजी त्याचं्या प्रजेला चदलेली धोक्यािी सूिना असते. परकीयाने-मग 
तो राजा असो, खाजगी व्यक्ती असो, की सबंंध राष्ट्र असो-एखाद्या देशाच्या राजप रुषाचवरुद्ध य द्धािी 
घोषणा न करता त्या देशामध्ये िोरी केली, खून केले, अगर लोकािंी धरपकड केली, तर त्यािे वागणे 
शत्रूसारखे नसून ल टारूसारखे ठरते. य द्धाच्या प्रसंगीदेखील न्यायी राजप रुष शत्रूच्या म लखातील सवय 
सावयजचनक मालमत्ता घेईल, परंत  व्यक्तींच्या इस्टेटीला व मालमते्तला हात लावणार नाही आचण हे 
करताना तो ज्या हक्कावर त्यािे स्वतुःिे कायदे आधारलेले असतात त्या हक्काबद्दल कळकळ व्यक्त करत 
असतो. शत्रूराज्यािा चवध्वसं करणे हे य द्धािे उचद्दष्ट असलयाकारणाने सेनापतीला त्या राज्याच्या 
रक्षणकत्यांना, जोवर शसे्त्र त्याचं्या हातात आहेत तोवर, ठार मारण्यािा अचधकार आहे. परंत  त्यानंी शसे्त्र 
खाली ठेवनू शरणागती स्वीकारताि ते शत्रू उरत नाहीत ककवा शत्रूिी साधने उरत नाहीत. ते सैचनक साधी 
माणसे बनतात आचण मग त्याचं्या जीवनावर क णालाही कायदेशीर अचधकार सागंता येत नाही. कधी कधी 
प्रजेपैकी क णालाही न मारता एखाद्या राज्यािा नाश करता येतो आचण कजकणाराच्या हेतूच्या चसद्धतेसाठी 
कराव्या लागणाऱया गोष्टीखेरीज इतर कोणतीही गोष्ट य द्धाच्या काळात देखील हक्क म्हणून करता येणार 
नाही. ही ग्रोचशअसने साचंगतलेली तत्त्व ेनव्हेत ककवा क णा कवीच्या विनािा त्याला आधार नाही; वस्तंूच्या 
स्वभावातून (The Nature of Things) ती चनष्ट्पन्न होतात आचण ब द्धी (Reason) हा त्यािंा आधार आहे. 

 
प्रबळािंा कायदा (Law of the Strongest) हाि चवजयाच्या हक्कािा (Right of Conquest) 

एकमेव आधार आहे. पराभतू शत्रूंिे चशरकण करण्यािा जेत्याला य द्धाम ळे अचधकार लाभत नाही हे जर खरे 
असेल, तर म ळाति जो अचधकार नाही त्याच्या आधाराने जेत्याला प ढिा पराभतू शत्रूंना ग लाम करण्यािा 
हक्क सागंता येणार नाही. शत्रूला ग लाम करता येत नसेल त्याि वळेी त्याला ठार मारण्यािा आपलयाला 
अचधकार आहे. ठार मारण्याच्या हक्काम ळे ग लाम करण्यािा हक्क प्राप्त होत नाही. म्हणून पराभतू शत्रकूडून 
जीवाच्या मोबदलयात त्यािे स्वातंत्र्य चवकत घेणे म्हणजे एक अन्याय्य देवघेव करण्यासारखे आहे, कारण 
त्याच्या जीवावर आपला कोणताही हक्क नसतो. ग लाम करण्याच्या हक्कावर जगवायिे की मारायिे हा हक्क 
आचण जगवण्याच्या ककवा मारण्याच्या हक्कावर ग लाम करण्यािा हक्क आपण आधारू लागलो की एका दृष्ट 
िक्रात आपण सापडतो हे सहज उघड होत नाही का? सवांना मारण्यािा हा महाभयंकर हक्क जरी आपण 
गृहीत धरला, तरी माझे असे म्हणणे आहे की य द्धामधे ग लाम झालेला मन ष्ट्य व पराभतू झालेला 
जनसम दाय याचं्यावर, सक्तीने आज्ञापालन घडवनू आणता येईल, तोवरि आज्ञापालनािी जबाबदारी 
असते; त्यापलीकडे ती संपते. जेत्याने पराभतू शत्रूिे एखादा मोबदला घेऊन प्राणरक्षण केले तर त्याने 
शत्रूवर दया केली असे म्हणता येत नाही. दोहोपैकी कोणतीही गोष्ट त्याने केली तरी तो शत्रूिा नाश करतो; 
एक गोष्ट करून, म्हणजेि शत्रूला ग लाम करून, तो थोडाबह त स्वतुःिा फायदा करून घेतो; तर द सरी 



 
 

          

गोष्ट करून, म्हणजेि त्याला ठार मारून, त्याच्या काहीि पदरात पडत नाही. परंत  त्याच्या सते्तला आधार 
एकि आचण तो म्हणजे बळािा. दोन्ही माणसामंधे य द्धपचरस्स्थती िालूि राहते आचण त्यािें जे एकमेकाशी 
नाते राहते, त्याच्यावर त्या पचरस्स्थतीिा पचरणाम होतो. य द्धाच्या हक्कािंा उपभोग घेणे म्हणजे शातंतेिा तह 
झाला नाही हे मान्य करण्यासारखे आहे. कजकणारा आचण कजकला गेलेला याचं्यामधे एक करार झालेला 
असतो हे खरे; पण त्या कराराम ळे य द्धपचरस्स्थती सपंत नाही, उलट ती िालूि आहे असे गृहीत धरले 
जाते. 

 
म्हणून कोणत्याही दृष्टीने या गोष्टीकडे आपण पाचहले तरी हे उघड होते की ग लाम करण्याच्या 

हक्कािे अस्स्तत्व चसद्ध होत नाही, त्या हक्काला कायद्यािा आधार नाही, एवढेि नव्हे तर ती संज्ञाि म ळी 
मूखयपणािी व चनरथयक आहे. ग लामचगरी व हक्क हे दोन शब्द परस्परचवरोधी आहेत आचण ते एके चठकाणी 
नादूं शकत नाहीत. मन ष्ट्यामन ष्ट्यामधील संबधं असोत ककवा एका व्यक्तीिे जनसम दायाशी संबधं असोत 
त्याचं्याचवषयी प ढीलप्रमाणे बोलणे वडेेपणािे ठरेल: ‘‘तू आचण मी एक करार केलेला आहे. त्या 
कराराप्रमाणे सवय न कसान होते ते त झे व फायदा होतो तो माझा. माझी मजी लागेल तोवर मी त्या करारािे 
पालन करीन आचण मला तो करार गैरसोईिा आहे असे वाटत नाही तोवर तू देखील त्या करारािे पालन 
केले पाचहजेस.’’ 
 
 
  



 
 

          

प्रकरि ५ 
 

मूळ कराराकडे आपल्याला िेिमीच परत जायला िवे 
 

आतापययत मी ज्या गोष्टींिे खंडन केले त्या सवय मी मान्य केलया तरी देखील ज लमी राजवटीच्या 
(despotism) प रस्कत्यािी बाजू अलपाशंानेही स धारणार नाही. झ ंड (mob) दडपून टाकणे आचण एखाद्या 
सामाचजक गटावर राज्य करणे यामधे खूप फरक आहे. एका जेत्याने लादलेलया चनयतं्रणाला चकतीही 
वगेवगेळया व्यक्तींनी मान्यता चदली, तरी त्याचं्यामधे चनमाण झालेले संबंध मालक आचण ग लाम या 
स्वरूपािे असतात, राज्यकता आचण जनसम दाय या स्वरूपािे नसतात. अशा तऱहेने चनयचंत्रत केलेलया 
माणसािंा ढीग (agglomeration) बनतो, त्यािंा संघ (association) बनत नाही. त्याने सावयजचनक 
कलयाण साधत नाही ककवा एक राजकीय समाज (body politic) बनत नाही. एखाद्या माणसाने अधे जग 
कजकले तरी तो एक व्यक्तीि राहतो. प्रजेच्या चहतसंबधंापेक्षा वगेळे असे त्यािे चहतसंबधं स्वतुःप रते मयाचदत 
असतात. तो मरतो तेव्हा त्याच्या साम्राज्यािे त कडे पडतात आचण ते चवस्च्िन्न होते. आग लागताि 
कोसळणाऱया आचण भस्मीभतू होणाऱया ओक वृक्षासारखा तो असतो. 

 
ग्रोचशअस म्हणतो : ‘‘एखादा जनसम दाय राजाला आपले सवयस्व देतो.’’ समपयणािे हे कृत्य 

करण्यापूवी जनसम दाय खरोखरि जनसम दाय बनला होता हे त्याच्या चवविेनािे अध्याहृत तत्त्व आहे. 
समपयणािे कृत्य केले ते एका राजकीय गटाने आचण ते करण्यापूवी सावयजचनक ििा झाली असली पाचहजे. 
जनसम दाय राजािी चनवड कशी करतो यािा चविार करण्यापूवी, माणसािंा जनसम दाय कसा बनतो यािा 
चविार करणे योग्य होईल. द सरी गोष्ट पचहलया गोष्टीच्या अगोदर घडून येते आचण ती द सरी गोष्ट हाि सवय 
समाजािंा (Societies) पाया आहे. 

 
मूळ करार नसता तर अलपसंख्याकानंी बह संख्याकांिी चनवड का मान्य केली असती? चनवड 

एकमतािी असती तर गोष्ट वगेळी. धनी हवा आहे अशा शभंरानंा ज्यानंा नको आहे अशा दहाचं्या वतीने मत 
देण्यािा काय अचधकार? मतदानािी पद्धत ही देखील एक प्रकारिा करार आहे एकदा तरी एकमत होते 
म्हणूनि ती अस्स्तत्वात येऊ शकली. 

 
 
  



 
 

          

प्रकरि ६ 
 

सामानजक करारानवषयी 
 

य क्तीवादासाठी मी असे धरून िालतो की मन ष्ट्यजातीच्या इचतहासात असा एक टप्पा आला की 
ज्यावळेी चनसगय-अवस्था (state of nature) चटकून राहावी म्हणनू व्यक्तीमाफय त केलेलया प्रयत्नापेक्षा त्या 
अवस्थेतील अडिणी अचधक प्रभावी ठरलया. म ळातील चनसगय-अवस्था त्याप ढे चटकणे शक्य नव्हते. 
जीवनािी पद्धत बदलली नसती तर मानववशं नष्ट झाला असता. 

 
माणसाला नवीन शक्ती चनमाण करता येत नाही. प्रत्येक माणसाच्या चठकाणी जी अंगभतू शक्ती आहे 

तीि सारी एकत्र करता येते व चतिे नीट चनयंत्रण करता येते. म्हणून एकत्र येऊन व सवय शक्तीिी गोळा-
बेरीज करून बाहेरच्या दडपणाला तोंड देणे याखेरीज मानवाला द सरा मागय उपलब्ध नाही. माणसानंा 
मध्यवती चनदेशक यंत्रणा चनमाण करावी लागते आचण एकज टीने काम करायला चशकाव ेलागते. 

 
व्यक्ती-व्यक्तींिी संमती चमळवनूि असे सते्तिे एकत्रीकरण साधता येते. प्रत्येक माणसाला 

स्वसंरक्षणासाठी स्वतुःच्या शक्तीवर व स्वातंत्र्यावर अवलंबून राहाव ेलागते. मग स्वतुःिे न कसान करून 
घेतलयाखेरीज व स्वतुःच्या गोष्टीकडे त्याने जे लक्ष प रवायला हव ेते कमी केलयाखेरीज स्वतुःच्या शक्तीवर 
व स्वातंत्र्यावर मन ष्ट्याला कशा मयादा लादून घेता येतील? ही जी अडिण आहे ती माझया चवषयाप रती 
येणेप्रमाणे व्यक्त करता येईल: 

 
‘संघटनेिा असा एखादा प्रकार शोधायला हवा की ज्याच्या योगाने समाजािी सगळी शक्ती घटक 

सभासदाचं्या शरीर व मालमत्ता याचं्या रक्षणासाठी वापरता येईल व प्रत्येकाला आपलया बाधंवाचं्याबरोबर 
एकजूट केलयानंतर स्वतुःच्या इच्िेप्रमाणे वागता येईल व पूवीइतकेि स्वातंत्र्य अन भवता येईल.’ हाि 
मूलभतू प्रश्न आहे; सामाचजक करार त्या प्रश्नािे उत्तर देऊ शकतो. 

 
या करारािी कलमे ठरतात ती संघ बनवण्याच्या कृतीच्या वळेी आचण ती अशा तऱहेने ठरवली 

जातात की थोडाबह त बदल झाला की ती सवय रद्द ठरावी. औपिाचरक रीतीने त्यां   उद घोष झालेला 
नसला तरी सगळीकडे ती एकसारखीि असतात आचण सवानी त्यानंा मान्यता व संमती चदलेली असते. 
सामाचजक करारािा भगं झाला की संघात सामील झालेलया प्रत्येक व्यक्तीला त्यािे पूवी जे हक्क होते ते 
परत चमळतात, तसेि जे स्वातंत्र्य चमळावयािे असे ठरले म्हणून आपलया स्वातंत्र्यावर पाणी सोडले ते 
जाताि त्याला त्यािे नैसर्मगक स्वातंत्र्य प न्हा परत चमळते. या गोष्टी इतक्या स्पष्ट आहेत की क णीही त्या 
अमान्य करत नाही. 

 
तसे पाचहले तर अखेरीला करारातील महत्त्वािे कलम आहे ते एकि. ते म्हणजे सघंचटत झालेलया 

प्रत्येक सभासदाने आपले सगळे हक्क समाजाला संपूणयपणे देऊन टाकणे. कारण पचहलया प्रथम, प्रत्येकाने 
स्वतुःला संपूणयपणे समर्मपत केलयाम ळे जी पचरस्स्थती चनमाण होते ती स  ना सारखी असते. आचण ती 
स  ना सारखी असलयाकारणाने आपलया जोडीदाराना ती अचधक गैरसोईिी करणे क णाच्याही चहतािे 
नसते. 



 
 

          

चशवाय, समपयण (alienation) चबनशतय असलयाकारणाने, व्यक्तींिा जो संघ बनतो तो अचधकात 
अचधक चनदोष असतो आचण सामील झालेलया सभासदापंैकी क णालाही समाजाचवरुद्ध कोणताही हक्क 
सागंता येत नाही. व्यक्तीजवळ जर काही हक्क राचहले, आचण त्या बाबतीत व्यक्ती आचण समाज याचं्यामधे 
चनणयय देण्यासाठी म्हणनू सवयमान्य अशी सत्ता नसली, तर प्रत्येकजण त्या बाबतीत स्वतुः चनणयय देऊ 
लागेल आचण एका बाबतीत ते स रू झाले की सवय बाबतीत तो आग्रह धरला जाईल. तसे घडले तर 
चनसगयअवस्था िालू राहील आचण समाजािे चनयम एक तर ज लमी बनतील नाहीतर पचरणामशून्य बनतील. 

 
थोडक्यात म्हणावयािे म्हणजे जो सवांना आपले सवयस्व देतो तो क णालाि काही देत नाही. 

समाजाच्या प्रत्येक सभासदाला इतरानंा त्याने चदले तेवढे हक्क इतराचंवरुद्ध चमळत असलयाकारणाने, 
चजतके घालवले चततकेि प्रत्येकाला चमळते आचण चशवाय जे स्वतुःजवळ अगाऊि आहे त्याच्या 
संरक्षणासाठी अचधक सते्तिा लाभ होतो. 

 
सामाचजक करारापंैकी अनावश्यक भाग सोडला, तर जे उरते त्यािे वणयन प ढील प्रमाणे करता 

येईल, ‘आपलयापैकी प्रत्येकजण समाजामधे स्वतुःिी व स्वतुःच्या शक्तीिी भर घालतो. ही शक्ती प्रत्यकाने 
सवयसाधारण इच्िेच्या (general will) सावयभौम चनयतं्रणान सार वापरायिी असते. आचण राजकीय 
समाजामधे आपण प्रत्येक व्यक्तीला समष्टीिा (whole) अचवभाज्य भाग म्हणनू सामील करून घेतो.’  

 
एकत्र राहण्यािी पद्धत अस्स्तत्वात आलयाबरोबर, एकत्र आलेलया वगेवगेळया व्यक्तींच्या ऐवजी 

एक नवी नैचतक व साम दाचयक संस्था तयार होते. संघटक सभेमधे चजतके मतदार असतील चततके त्या 
संस्थेिे सभासद होतात. संस्था बनताि चतला एकजूट लाभते, सवांमधे चवख रलेले असे चतिे स्वत्व लाभते 
व स्वतुःिी अशी इच्िाशक्ती (will) प्राप्त होते. व्यक्तींच्या एकत्र येण्याम ळे ही जी सावयजचनक समष्टी तयार 
होते चतला पूवीच्या काळात नगर (city) असे म्हणत असत; आता चतला लोकराज्य (Republic) ककवा 
राजकीय समाज असे म्हणतात. [‘नगर’ या शब्दाच्या खऱया अथािा अलीकडील मंडळींना जवळ जवळ चवसर पडला आहे. 
त्याचं्यापैकी प ष्ट्कळाना असे वाटते की नगर आचण मोठे गाव [Town] यािंा अथय एकि आहे आचण गावातील प्रचतचष्ठत इसम [Burgess] बनणे हे 
नागचरक बनण्यासारखेि आहे. घराम ळे मोठे गाव बनते. परंत  नगर बनण्यासाठी नागचरक लागतात हे त्याचं्या ध्यानात येत नाही. काथेजच्या 
लोकानंा या ि कीबद्दल ज न्या काळात खूप भ दंड भरावा लागला. नागचरक [Cives] हे अचभधान राजप रुषाच्या प्रजाजनाला लावता येईल असे मी 
क ठेही वािलेले नाही. ज न्या काळातील मॅचसडोचनअन्स यानंा ते लावता येत नाही आचण आजच्या काळातील इगं्रजानंा–ते अचभधान, जरी इतर 
कोणत्याही जनसम दायापेक्षा ते अचधक स्वातंत्र्य उपभोगात असले तरी, लावता येणार नाही. फक्त फ्रें ि ‘नागचरक’ या शब्दािा ओळखीिा शब्द या 
नात्याने वापर करतात. यािे कारण असे की त्यानंा त्या शब्दा    खऱया अथािी कलपना नाही. फ्रें ि शब्दकोशाकडे नजर टाकली की कोणालाही ती 
कलपना येईल. तसे जर नसते, तर त्याचं्या हातून पाचवत्र्यचवडंबनािा [Iese majeste] ग न्हा घडला नसता. ते तो शब्द वापरतात त्याच्यातून 
कायद्यावर आधारलेलया प्रचतषे्ठ [legal standing] ऐवजी समतेिा बोध होतो. बोचडन जेव्हा ‘‘आपले नागचरक व प्रचतचष्ठत गावकरी’’असा उल्लेख 
करतो त्यावेळी तो ते दोन शब्द एकाि अथाने वापरण्यािी िूक करतो. एम्. द अलेंबर [M. d’Alembert] यािी तशी फसगत झालेली नाही. 
चजचनव्हा [Geneva] शहरावरील लेखात आमच्या या शहरात राहणाऱया लोकािंी त्याने बरोबर िार [परकी माणसे चविारात घेतली तर पाि] 
गटात चवभागणी केली आहे. या िार गटापंैकी दोनि गट लोकशाही राज्यािे घटक आहेत. ‘नागचरक’ या शब्दािा खरा अथय जाणणारा द सरा 
क णीही फ्रें ि लेखक माझया माचहतीत नाही.] जेव्हा तो समाज नेहमीच्या उद्योगात ग ंतलेला असेल त्यावळेी त्यािे घटक 
त्याला राज्य (the state) हे नाव देतात, ज्यावळेी तो अचधक चक्रयाशील, त्यावळेी त्याला सावयभौम 
जनसम दाय असे म्हणतात आचण तसलयाि इतर समाजाबरोबरील वगेळेपणा दाखवण्यासाठी त्यािा एक 
समथय संघटना (Power) म्हणून उल्लखे करतात. घटक सभासदापं रता चविार केला तर समाजाला लोक 
अगर जनसम दाय (the people) असे साम दाचयक नाव देता येईल. तो समाज ज्या व्यक्तींिा बनलेला 
असतो, त्यानंा सावयभौम सते्तत त्यािंा वाटा असतो म्हणून नागचरक असे म्हणतात. राज्यािे कायदे 
पाळण्यािे त्याचं्यावर जे बधंन असते त्याम ळे त्यानंा प्रजाजन असे म्हणता येईल. हे वगेवगेळे शब्द प ष्ट्कळ 
वळेा, चविार न करता, एक द सऱयासाठी वापरला जातो आचण त्याचं्या अथामधेही सरचमसळ झालेली 



 
 

          

असते. ज्यावळेी ते चनचित अथाने वापरले जातात त्यावळेी त्याचं्यामधील फरक आपलया ध्यानात आला 
म्हणजे प ष्ट्कळ झाले. 
 
  



 
 

          

प्रकरि ७ 
 

राज्यकर्त्यांनवषयी 
 

वर चदलेलया सूत्राप्रमाणे हे उघड होते की एकत्र येणाच्या कृतीम ळे राजकीय समाज आचण त्यािे 
घटक सभासद याचं्यामध्ये एक उभयान्वयी करार प्रस्थाचपत होतो. समाज घडचवणारी प्रत्येक व्यक्ती 
स्वतुःबरोबर एक करार करते असे म्हणता येईल आचण चतिे कायय द हेरी स्वरूपािे असते. सावयभौम 
जनतेिा एक सभासद म्हणनू आपलया शजेाऱयाचवषयीिे त्यािे एक कतयव्य असते व द सरे नागचरक म्हणून 
सावयभौम जनतेचवषयीिे. माणसािे स्वतुःचवषयीिे कतयव्य व तो ज्यािा भाग आहे अशा समष्टीचवषयीिे कतयव्य 
यात खूप फरक असलयाम ळे, स्वतुःबरोबर केलेला करार माणसावर बंधनकारक नसतो हा चदवाणी 
कायद्यािा [Civil Law] चनयम या चठकाणी लागू पडत नाही. 

 
सावयजचनक चनणययाने राज्यकत्यांिे ह कूम पाळण्यािे बधंन प्रजेवर लादता येते. परंत  प्रत्येकाकडे 

द हेरी दृष्टीने पाचहले जाते, त्याम ळे स्वतुःशी केलेलया व्यवहारात ते बंधन राज्यकत्यांला लागू पडत नाही हे 
या चठकाणी सागंणे आवश्यक आहे. म्हणून ज्यािा भगं करता येणार नाही असा कायदा राज्यकत्यांने 
स्वतुःवर लादून घेणे हे राजकीय समाजाच्या स्वभावास धरून नाही. कारण त्यािे एकि स्वरूप 
असलयाकारणाने तो स्वतुःशीि करार करणाऱया व्यक्तीसारखा आहे. यावरून चसद्ध होते ते हे की सबधं 
जनसम दायावर बधंनकारक होईल असा कोणताही मलूभतू कायदा नाही व असणे शक्य नाही; सामाचजक 
करार देखील. यािा अथय असा नाही की राजकीय समाजाला द सऱया समाजाबरोबर करारमदार करता 
येणार नाहीत. सामाचजक करारािा भगं होणार नाही एवढी मात्र काळजी घेतली पाचहजे. कारण राजकीय 
समाज परकीय शक्तीशी [Power] करारमदार करतो, तो एक साधी व्यक्ती म्हणून. 

 
राजकीय समाज ककवा राज्यकता यािें अस्स्तत्व सामाचजक कारारावर अवलंबून असलयाकारणाने 

त्या कराराला बाध येईल असा कोणताही चनणयय राजकीय समाजाने चकवा राज्यकत्याने परकीय शक्तीशी 
संबंध ठेवताना देखील घेता कामा नये. उदाहरणाथय, समाजाने आपलया प्रदेशािा कोणताही भाग सोडता 
कामा नये ककवा द सऱया एखाद्या सावयभौम सते्तला शरण जाता कामा नये. ज्या कृतीम ळे राजकीय समाजािा 
जन्म झाला त्या कृतीशी प्रतारणा करणे म्हणजे स्वतुःिा नाश करून घेण्यासारखे आहे. नष्ट झालेली वस्तू 
काहीही चनमाण करू शकत नाही. 

 
झ ंडीिे ज्या वळेी राजकीय समाजात रूपातंर होते त्या वळेी समाजाच्या एका सभासदावरील हल्ला 

सगळया समाजावरील हल्ला होतो. अचधक महत्त्वािी गोष्ट आहे ती ही की समाजाचवरुद्ध जेव्हा एखादा ग न्हा 
घडतो तेव्हा त्यािे पचरणाम समाजाच्या प्रत्येक सभासदावर घडून येतात. म्हणूनि कतयव्य व चहतसंबधं या 
दोहींच्या दडपणाम ळे समाज आचण सभासद दोघानंाही एकमेकानंा मदत करावी लागते. समाजाच्या 
चनर्ममतीपासून होणारे फायदे, व्यक्तींनी या द हेरी जबाबदारीत एकत्र करण्यािा प्रयत्न करावा.  

 
ज्या व्यक्तींच्या एकत्र येण्याम ळे सावयभौम जनसम दाय बनतो त्या व्यक्तींच्या बाहेर त्याला अस्स्तत्व 

नसते. त्याम ळे त्या व्यक्तींच्या चहताशी चवरोधी असे त्या जनसम दायाला कोणतेही चहत असणे शक्य नाही. 
म्हणून त्या सावयभौम सते्तला आपलया प्रजेला कोणतेही आश्वासन देण्यािी आवश्यकता नाही. कारण 
आपलया सगळया सभासदािें न कसान कराव ेअशी इच्िा त्या सते्तला होणे शक्य नाही. आचण तसेि-कसे ते 



 
 

          

आपण प ढे पाहू-क णाही व्यक्तीिे देखील ती न कसान करणे शक्य नाही. राज्यकता, केवळ तो अस्स्तत्वात 
आहे या गोष्टीम ळे, नेहमी तो हवा तसाि असतो. परंत  तो चनयम प्रजा आचण राज्यकता याचं्यामधील 
सबंंधानंा लागू पडत नाही. चहतसंबधं समान असले, तरी देखील व्यक्ती, चनष्ठा कायम राखण्यासाठी जरूर 
ती साधने वापरलयाखेरीज, राज्यकत्यांचवषयीिे आपले कतयव्य पार पाडील अशी खात्री देता येत नाही.  

 
प्रत्येक व्यक्तीिी एक मन ष्ट्य म्हणून, जी सवयसाधारण इच्िा (General will) बनण्यामधे त्यािाही 

चहस्सा असतो, त्या सवयसाधारण इच्िेपेक्षा वगेळी इच्िा असणे शक्य आहे. सवांच्या चहताच्या दृष्टीने जे 
करणे आवश्यक त्याच्यापेक्षा वगेळे काही करण्यािी स्वचहताम ळे त्याला इच्िा होणे शक्य आहे. व्यक्ती या 
नात्याने त्याच्या जीवनाला चनरपवाद मूलय असलयाकारणाने व चनसगयतुः तो एक स्वतंत्र जीव 
असलयाकारणाने, त्याला असे वाटले की सवयसाधारण चहतासाठी आपण जे करतो ते आपलया स्वतंत्र 
इच्िेप्रमाणे, आचण म्हणून सामाचजक ऋण फेडण्यासाठी जे समपयण कराव ेलागते ते केलयाने इतरािंा जो 
फायदा होईल त्यापेक्षा स्वतुःिे अचधक न कसान होईल. राज्यससं्था ही मन ष्ट्य नसून चववकेब द्धीने तयार 
केलेली एक नैचतक वस्तू आहे. त्या संस्थेच्या बाबतीत नागचरक म्हणून त्यािे जे हक्क आहेत त्यािंा तो 
उपभोग घेईल; परंत  प्रजा म्हणून त्यािी जी कतयव्ये आहेत ती मात्र पार पाडणार नाही. मन ष्ट्याच्या या 
कृतीम ळे अन्याय व अनवस्था इतकी वाढेल की राजकीय समाजावर नाशािे संकट ओढवले.  

 
सामाचजक करार केवळ एक चनरथयक सूत्र ठरू नये यासाठी त्याच्यामधे, अन च्चाचरत का होईना, 

असे एक कलम असाव ेकी ज्याच्या योगाने सवयसाधारण इच्िेिी आज्ञा न मानणाराला इतर नागचरकाचं्या 
दडपणाम ळे ती मानणे भाग पडेल. या कलमाम ळेि सामाचजक कराराला सामर्थयय प्राप्त होईल. यािाि अथय 
असा की माणसाला स्वतंत्र होणे भाग पडेल. ज्या अवस्थेत प्रत्येक नागचरक, देशाला वाहून घेतलयाम ळे, 
वैयचक्तक परावलंबनातून म क्त होतो तीि स्वातंत्र्यािी अवस्था आहे. राजकीय यंत्रणा याि आधारावर उभी 
आहे, चतच्या कायासाठी चतला जी िेतनाशक्ती लागते ती त्या आधारातून चनमाण होते. नागचरकामंधे जे 
करारमदार होतात, त्यानंा कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होते ते सम दायाच्या हक्काला व्यक्तीिी मान्यता चमळते 
त्याम ळेि. ती मान्यता चमळाली नाही तर ते सवय करारमदार मूखयपणािे व ज ल मािे ठरतील व त्यािंा खूप 
द रुपयोगही होईल. 
 

  



 
 

          

प्रकरि ८ 
 

िागरी राज्यसांस्थेनवषयी 
 

चनसगय अवस्थेतून नागरी अवस्थेत जोचवकास होतो त्याच्याम ळे व्यक्तीमधे महत्त्वािे फेरबदल घडून 
येतात. त्या फेरबदलाम ळे व्यक्तीच्या वतयनामधे सहज प्रवृत्तीऐवजी न्यायाला महत्त्व लाभते व चतच्या 
कृत्यानंा पूवी नसलेला नैचतक आधार लाभतो. शाचरचरक पे्ररणेऐवजी कतयव्यािी हाक व भ केच्या 
लालसेऐवजी सत्कायािी ओढ प्रबळ ठरते; त्यावळेी, जो मन ष्ट्य केवळ स्वतुःप रताि चविार करत होता 
त्याच्या हे लक्षात येते की आता आपलयाला वगेळी तत्त्व ेमान्य करायला हवीत आचण केवळ इच्िेन सार 
वागण्याऐवजी चववकेब द्धीच्या सललयान सार वागायला हव.े चनसगयअवस्थेमधे ज्या सवलती होत्या त्या जरी 
नष्ट झालया तरी त्याचं्यापेक्षा अचधक मौलयवान अशा इतर अनेक सवलती आपलयाला लाभलया आहेत हे 
त्याच्या ध्यानात येईल. सतत वापरलया गेलयाम ळे त्याच्या शक्तींिी वाढ होईल, त्याच्या कलपनािंा आवाका 
वाढेल, त्याच्या भावना उदात्त होतील, आचण त्यािे सारे जीवन उंिावले. नवीन पचरस्स्थतीिा द रुपयोग 
केलयाम ळे कधी कधी त्यािी अवनती होईल व स रवातीला जी स्स्थती होती त्याच्याही पेक्षा अचधक वाईट 
अवस्था त्याला प्राप्त होईल हे खरे. पण हा अपवाद सोडलयास, ज्या चदवशी प राण अवस्थेतून त्यािी म क्तता 
झाली आचण मयाचदत शक्तीच्या ब चद्धशनू्य जनावरातून त्यािे ब चद्धमान जीवात व मानवात रूपातंर झाले त्या 
चदवसाला स चदन म्हणून तो सदैव गौरवत राहील. 

 
त लना करायला सोपे जाईल अशा शब्दातं हे खरे सागंू या. सामाचजक कराराम ळे माणसाला 

आपलया नैसर्मगक स्वातंत्र्याला व मन जाईल त्या वस्तूवर हात टाकण्याच्या अचनबंध हक्काला म काव ेलागते. 
वस्तूवर हात टाकता येतो; पण चतिा ताबा चटकवण्यािे सामर्थयय हातात असाव ेलागते. त्याला चमळते ते 
नागरी स्वातंत्र्य आचण जे त्यािे असेल त्यािी मालकी. हा जो फायदा चमळतो त्याच्याबद्दल मनामध्ये भ्रम 
चनमाण होऊ नये म्हणून, मन ष्ट्य ते स्वातंत्र्य चटकवण्याइतका सामर्थययवान असेल तर लाभणारे, नैसर्मगक 
स्वातंत्र्य आचण सवयसाधारण इच्िेने मयाचदत झालेले नागरी स्वातंत्र्य याचं्यातील भेद लक्षात घ्यावयास 
हवा. तसेि शाचरचरक शक्तीच्या बळावर ककवा ‘पचहला आला त्याला चमळाली’ या न्यायाने प्राप्त झालेली 
चमळकत व कायद्यान सार चमळकतीवरील मालकी हक्क यामध्येही फरक करावयास हवा. 

 
नागचरकत्वाच्या दजाम ळे चमळणाऱया फायद्यामध्ये माणसाला स्वतुःिा मालक बनवणाऱया नैचतक 

स्वातंत्र्यािाही समावशे केला पाचहजे. कारण वासनािें आचधपत्य मानणे म्हणजे ग लाम बनण्यासारखे आहे; 
उलट समाजाने घालून चदलेले कायदे मानणे म्हणजे स्वतंत्र होणे आहे. परंत  या म द्यावर मी अगोदर खूप 
चलचहले आहे आचण स्वातंत्र्य या शब्दाच्या ताचत्त्वक अथाशी मला या चठकाणी कतयव्य नाही. 
 

  



 
 

          

प्रकरि ९ 
 

स्थावर मालमत्तनेवषयी 
 

समाज जेव्हा बनतो त्यावळेी त्यािा प्रत्येक सभासद स्वतुःला समाजाला अपयण करतो. त्यािी जी 
काही चमळकत असेल, त्यािी जी काही ताकत व शक्ती असेल, त्यावळेी तो जसा असेल तसा, स्वतुःसचहत 
हे सवय तो समाजाला देतो. या दानाम ळे चमळकत जरी एका हातून द सऱया हाती जाऊन राज्यकत्यांच्या 
(Sovereign) मालकीिी बनली तरी चतिे स्वरूप बदलत नाही. व्यक्तीच्या चदमतीला जी शक्ती असते 
चतच्या मानाने नगराच्या चदमतीला असलेली शक्ती अनेक पटींनी मोठी असते. तसेि सावयजचनक 
मालमते्तच्या पाठीशी मोठी शक्ती उभी असते. ती मालमत्ता क णालाही परत घेता येत नाही. परकीयाचं्या 
दृष्टीने मात्र चतला अद्याप चवशषे कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झालेले नाही हे खरे. सवय हक्कािंा आधार असा जो 
सामाचजक करार त्याच्यायोगाने राज्यसंस्था समाजाच्या सवय मालमते्तिी मालक बनते. इतर राज्याशंी जे 
व्यवहार होतात त्यामधे मात्र चतिा हक्क पचहला वचहवाटदार (occupant) एवढाि असतो. तो हक्क 
राज्यससं्थेला समाजाच्या घटक व्यक्तीमाफय त चमळालेला असतो. 

 
पचहलया वचहवाटीिा हक्क जरी सवात बलवानाच्या हक्कापेक्षा अचधक वास्तचवक असला, तरी 

मालमते्तिा हक्क जेव्हा प्रस्थाचपत होतो तेव्हाि त्याला खऱया हक्कािे स्वरूप प्राप्त होते. जीवनाला आवश्यक 
त्या वस्तूवर सवय माणसानंा नैसर्मगक हक्क सागंता येतो. मालमते्तच्या एखाद्या चववचक्षत वस्तूवर माणसािी 
मालकी प्रस्थाचपत करण्याच्या कृतीने त्यािी मालकी त्या वस्तूप रती मयाचदत होते आचण इतर वस्तू त्या 
मालकी हक्कातून वगळलया जातात. माणसािा चहस्सा चनचित झालयानंतर त्याने त्या भागािाि उपभोग 
घ्यावा; समाजाच्या इतर चमळकतीवर मग त्यािा हक्क राहात नाही. म्हणनूि पचहलया वचहवाटीिा हक्क 
चनसगय अवस्थेत चकतीही कमजोर असला तरी नागचरकािा दजा आहे अशा प्रत्येक माणसाच्या बाबतीत त्या 
हक्कािी हमी चदली जाते. या हक्काम ळे त्यािा फायदा होतो. त्याम ळे तो जे द सऱयािें आहे त्यावर एवढेि नव्हे 
तर जे स्पष्टपणे त्यािे नाही त्यावर अचधकार सागंत नाही. 

 
पचहलया वचहवाटीच्या हक्काला कायदेशीर स्वरूप याव ेयासाठी प ढील गोष्टींिी आवश्यकता आहे: 

(१) त्या जचमनीवर अगोदरपासून द सरे क णी राहात नसाव.े (२) स्वतुःच्या जीवनचनवाहासाठी आवश्यक 
तेवढ्याि जचमनीिा माणसाने ताबा घ्यावा, (३) जचमनीिा ताबा केवळ औपिाचरक स्वरूपािा असू नये; 
जचमनीवर प्रत्यक्षपणे काम करण्यािी व चतिी मशागत करण्यािी इच्िा असली पाचहजे; कायदेशीर हक्क 
नसलयाकारणाने, या इच्िेम ळेि हक्क चनमाण होईल आचण इतर मंडळी त्याला मान्यता देतील. 

 
खरे पाचहले तर, माणसाच्या गरजा आचण काम करण्यािी त्यािी इच्िा याचं्या बळावर त्याला 

पचहलया वचहवाटीिा हक्क देऊन आपण ही कलपना फार ताणत तर नाही ना? या हक्कावंर काही मयादा 
लादणे जरूरीिे नाही का? समाजाच्या मालकीच्या जचमनीवर माणसाने पाऊल ठेवताि त्याला त्या 
जचमनीिी मालकी चमळावी हे योग्य आहे का? एखाद्या ठराचवक वळेी इतरानंा त्या जचमनीपासून दूर 
ठेवण्याइतका तो बलवान असला, तरी त्या इतरानंी त्या जचमनीकडे प न्हा कधीही परतू नये अशी त्याला 
मागणी करता येईल का? माणसाने ककवा एखाद्या सम दायाने चवस्तृत प्रदेशािा ताबा घेऊन जगातील इतर 
माणसानंा व सम दायानंा त्या प्रदेशच्या बाहेर ठेवणे चकतपत योग्य होईल? हे जमीन बळकावण्यािे कृत्य 
दंडनीय नाही का? या कृत्याम ळे बाकीच्या साऱया मानव जातीला चनसगाने सवांच्या उपभोगासाठी चनमाण 



 
 

          

केलेलया त्या प्रदेशािा राहण्यासाठी ककवा उदरचनवाहासाठी उपयोग करता येत नाही. चकनाऱयाच्या एका 
भागावर उतरून न नेझ बालवॉनने दचक्षण सम द्र (Southern Sea) आचण दचक्षण अमेचरका ही कॅस्स्टलच्या 
राजाच्या मालकीिी आहेत अशी घोषणा केली. अशा घोषणेने त्या प्रदेशातील ज न्या रचहवाशािंा हक्क नष्ट 
करण्यािा ककवा जगातील इतर राजानंा त्या प्रदेशात पाऊल टाकायला बंदी करण्यािा त्याला काय 
अचधकार होता? हे एक मान्य करा की अशा तऱहेिे बढाईखोर समारंभ अनेक होतील. कॅथॉचलक धमाच्या 
सम्राटाला (Catholic Majesty) आपलया मचंत्रमंडळाकडून (Council Chamber) द सऱया राजाचं्या 
ताब्यात असलेला भाग वगळून बाकीच्या सवय जगािा ताबा मागता येईल. 

 
व्यक्तींच्या वगेवगेळया पण जवळ जवळ असलेलया जचमनी सावयजचनक मालकीच्या कशा झालया 

आचण सावयभौमत्वािा हक्क माणसावरून जचमनीवर प्रसतृ झालयाम ळे कसा पचरणामकारक आचण व्यचक्तचनष्ठ 
झाला ते आपण समजू शकतो. जचमनीवर सावयभौमत्व प्रस्थाचपत झालयाम ळे जचमनीिे मालक अचधक 
परावलंबी बनतात आचण चजतके ते अचधक मोठे चततके त्यानंा अचधक राजचनष्ठ बनाव ेलागते. हा फायदा 
प्रािीन जगातील राजाचं्या लक्षात आला नसावा. ते स्वतुःला पर्मशयन लोकािें, मचॅसडोचनअन लोकािें ककवा 
चसचथअन लोकािें राजे म्हणवत असत. प्रदेशािें स्वामी बनण्याऐवजी लोकािें राजे बनण्याकंडेि त्यािंा 
कल होता. आपलया य गातील राजे अचधक ह शार आहेत. ते स्वतुःला फ्रान्सिे, इगं्लंडिे ककवा स्पेनिे राजे 
म्हणवतात, प्रदेशावर ह कमत असलयाकारणाने प्रदेशातील जनतेला त्यानंा अचधक चनचितपणे 
ह कमतीखाली ठेवता येते. 

 
या दानातील नवलािी गोष्ट आहे ती ही की सभासदाकडून त्याचं्या मालमते्तिे समपयण 

स्वीकारलयाम ळे त्यािंी मालमत्ता नष्ट होत नाही, उलट समाज मालमते्तवरील त्याचं्या हक्काला कायदेशीर 
मालकीिे स्वरूप देतो आचण जे केवळ बळकावणे होते तो एक हक्क होतो व मग सभासदाला त्यािा चनवेध 
उपभोग घेता येतो. मालक म्हणून ते समाजक ट ंबािे (Commonwealth) चवश्वस्त बनतात. इतर नागचरक 
त्याचं्या हक्काला मान्यता देतात आचण समाजािी एकचत्रत शक्ती मालमते्तवर बाहेरून हल्ला झाला तर चतिे 
संरक्षण करते. राज्ययंत्राला, म्हणजेि स्वतुःला, मालमत्ता चदलयाम ळे त्यािंा केवळ फायदाि होतो. कारण 
जे चदले ते सारे खरे पाचहले तर परत चमळते. एकाि मालमते्तवरील राज्यकता व मालक याचं्या हक्कात जो 
फरक आहे तो लक्षात घेतला की या िमत्कृतीिे स्पष्टीकरण होईल. तो फरक प ढे दाखचवला आहे. 

 
काही वळेा असा प्रकार घडतो की माणसे एकत्र येऊन समाज बनवायला स रवात करतात. त्या 

वळेी त्याचं्याजवळ मालमत्ता नसते. नंतर सवांच्या जीवनासाठी आवश्यक अशी जमीन ते चमळवतात त्या 
जचमनीिा ते एकत्र उपयोग घेतात ककवा चतिे समसमान अगर राजाने ठरचवलेलया प्रमाणात त कडे करून ते 
एकमेकात वाटतात. जमीन कशीही चमळवली जावो, प्रत्येक व्यक्तीिा त्याला चमळालेलया भागावर जो हक्क 
असतो त्याला समाजािा जो उच्चतर हक्क असतो त्यािी मयादा पडते. ते घडले नाही तर सामाचजक बधंामधे 
ताकत उरणार नाही आचण सावयभौमत्वािा वापर समथयपणे करता येणार नाही. 
 

हे प्रकरण व प्रस्त त प स्तक संपचवताना मी एक चवधान करतो. हरएक सामाचजक व्यवस्थेला ते 
चवधान आधारभतू होण्यासारखे आहे. ते चवधान हे की प्राथचमक सामाचजक कराराम ळे नैसर्मगक क्षमता नष्ट 
होत नाही; उलट चतच्या जागी नैचतक व कायदेशीर समता प्रस्थाचपत होते आचण त्या समतेम ळे 
माणसामाणसात जी शाचरचरक चवषमता असते चतिी भरपाई होते. त्यािंी शाचरचरक ताकत ककवा बौचद्धक 
देणगी चकतीही चवषम स्वरूपािी असली तरी कायद्याच्या दृष्टीने ते समसमान होतात आचण त्याम ळे जो 



 
 

          

करार त्यानंी केलेला असतो त्यामधेही त्याना समता लाभते. [वाईट शासनाच्या अमलाखाली ही समता केवळ वरवरिी व 
भ्रामक स्वरूपािी असते. गरीब माणसाला त्याच्या गचरबीच्या क ं पनात डाबंून ठेवणे व श्रीमंताला त्याच्या अन्याय्य सपंत्तीिा उपभोग घेऊ देणे 
एवढाि चतिा अथय होतो. खरे पाचहले तर कायदे, नेहमीि ज्याचं्याजवळ आहे (haves) त्याचं्या फायद्यािे असतात आचण ज्याचं्याजवळ काही नाही 
(have-nots) त्यानंा तापदायक होतात. म्हणूनि असे म्हणता येईल की ज्या समाजामध्ये प्रत्येकाजवळ काही असेल व क णाच्याही जवळ प ष्ट्कळ 
नस्ल त्या समाजातील जीवन समृद्ध होईल.] 
  



 
 

          

पुस्तक २ 
 

प्रकरि १ 
 

साववभौमर्त्व अदेय आिे 
 

आतापयंत ज्या तत्त्वािें प्रचतपादन केले त्यािंा पचहला व महत्त्वािा चनष्ट्कषय हा आहे की 
सवयसाधारण इच्िेन सार (general will) वागले तरि सवांिे कलयाण, या ज्या उचद्दष्टासाठी राज्यसंस्थेिी 
स्थापना झालेली असते त्या उचद्दष्टाच्या चसद्धतेच्या दृष्टीने राज्यसंस्थेला आपली सत्ता वापरता येईल. 
वगेवगेळया चहतसंबंधामंधे जो चवरोध असतो त्याच्याम ळे समाजािंी ससं्थापना आवश्यक होते. परंत  त्या 
चहतसबंंधामंधे अन कूलता (conformity) देखील असते, त्याम ळे समाज बनू शकतात. या वगेवगेळया 
चहतसबंंधामंधे जे सवयसामान्य आहे त्याम ळे समाजािा बधं चनमाण होतो. आचण सवाना समान असा एकही 
म द्दा नसता, तर समाज अस्स्तत्वात आला नसता. समाजाच्या सवय घटकामंधे असलेले चहतैक्य समाजाला 
एकत्र ठेवते. असे चहतैक्य नसेल तर समाज बनणार नाही. या समान चहताच्या आधारानेि समाजािा 
कारभार िालला पाचहजे. 

 
म्हणून माझे असे म्हणणे आहे की सावयभौमत्व म्हणजे सवयसाधारण इच्िेन सार वागणे 

असलयाकारणाने ते कधीही देऊन टाकता येत नाही आचण राज्यकता ही एक साम दाचयक स्वरूपािी व्यक्ती 
असलयाकरणाने, द सरा क णीही त्यािे प्रचतचनचधत्व करू शकत नाही. त्यािा प्रचतचनधी तोि. सत्ता 
द सऱयाला देता येते; इच्िा देता येत नाही. व्यक्तीिी इच्िा आचण सवयसाधारण इच्िा यामध्ये कधीकधी 
एकमत चनमाण होणे शक्य आहे हे खरे, परंत  हे एकमत कायम स्वरूपािे व स्स्थर असणे अशक्य आहे. 
व्यक्तीिी इच्िा सहजपणे हक्काकडे वळते, सवयसाधारण इच्िेला समता हवी असते. या दोन इच्िामंधील 
चहतािंा मेळ फार काळ चटकेल अशी हमी देता येत नाही. हा मेळ असतो तेव्हा देखील तो योगायोगाने घडून 
आलेला असतो, तो म द्दाम योजनेने घडवनू आणलेला नसतो. राज्यकता केव्हाही चनचितपणे असे म्हण ू
शकेल: ‘‘या क्षणी माझया जे मनात आहे ते या अगर त्या व्यक्तीच्या इच्िेशी अगर जी त्यािी इच्िा आहे असे 
तो म्हणतो चतच्याशी ज ळते;’’ परंत  त्याला प ढे असे म्हणता येणार नाही: ‘‘उद्या त्याला जे वाटेल ते पूणयपणे 
माझया इच्िेशी ज ळते असेल.’’ भचवष्ट्याच्या बाबतीत इच्िेला स्वतुःला बाधूंन घेता येईल असे मानणे 
वडेेपणािे आहे. तसेि जो इच्िा करतो त्याच्या इच्िेशी चवरोधी अशी कृती करण्यािे कबूल करणे हे 
इच्िेच्या कायात मोडत नाही. म्हणून जनसम दायाने जर केवळ आज्ञाि पाळायिे ठरवले तर त्या कृतीने 
सामाचजक बधं नष्ट होईल आचण जनतेिे जनसम दाय हे स्वरूप नष्ट होईल. मालक प ढे येताि, राज्यकता 
नाहीसा होतो, आचण राजकीय समाज नष्ट होतो. 

 
जोवर राज्यकता, त्याच्या चठकाणी जो अचधकार आहे त्यािा उपयोग करून राजाचं्या ह कमानंा 

चवरोध करत नाही, तोवर त्याच्या त्या ह क मानंा सवयसाधारण इच्िेिे स्वरूप येण्यािी शक्यता आहे हे 
नाकारावयािे नाही. अशा बाबतीत सवय मंडळी गप्प राचहली, तर जनसम दायािी संमती आहे असा चनष्ट्कषय 
काढता येईल. हे मी चवस्ताराने अचधक स्पष्ट करून सागेंन. 
 
  



 
 

          

प्रकरि २ 
 

साववभौमर्त्व अनवभाज्य आिे 
 

ज्या कारणाम ळे सावयभौमत्व अदेय (inalienable) आहे त्याि कारणाम ळे ते अचवभाज्य देखील 
आहे. कारण इच्िा सवयसाधारण असते ककवा नसते, [इच्िा सवयसाधारण होण्यासाठी ती एकमतािी असली पाचहजे असे नाही. 
एवढे मात्र खरे की चदले गेलेले प्रत्येक मत चविारात घेतले पाचहजे. क णाला जर म द्दाम वगळले तर चनणययाच्या सवयसाधारण स्वरूपाला बाध 
योईल.] ती इच्िा सवय जनसम दायािी असते ककवा फक्त एखाद्या चवभागािी असते. इच्िा पचहलया प्रकारािी 
असेल, तर जाहीर झालेली ती इच्िा ही एक सावयभौमत्वािी कृती असून ती कायद्याप्रमाणेि बंधनकारक 
असते. द सऱया प्रकारात ती खंचडत स्वरूपािी (partial) असते, शासनाने लादलेली अशी ती एक कृती 
असते; आचण फार तर ती एक ह कूम (decree) आहे असे म्हणता येईल. 
 

पण आपली राजकारणी मंडळी, सावयभौमत्वाच्या तत्त्वािे त कडे करता येत नाहीत, म्हणून त्यािी 
जी उचद्दष्टे आहेत त्यािंी चवभागणी करतात. इच्िा आचण कायदा (Act) यािंी ते फारकत करतात. तशीि 
कायदे करण्यािी सत्ता व अमंलबजावणीिी सत्ता यािंी; कर बसवण्यािा हक्क आचण न्यायदान व य द्धािी 
घोषणा करणे यामध्ये फरक करतात. तसेि अंतगयत व्यवहार िालवणे आचण परराष्ट्राशंी संबधं ठेवणे वगेळे 
आहे असे समजतात. शासनाच्या या वगेवगेळया अंगामंध्ये प ष्ट्कळ वळेा सरचमसळ झालेली असते, तर 
प ष्ट्कळ वळेा ती वगेळी असतात. जे अशा तऱहेिी चवभागणी करतात ते सावयभौम सते्तला किध्या झालेलया व 
चठगळे लावलेलया जनावरािे (Creature of shreds and patches) रूप देतात. जणू काय माणसाला 
वगेवगेळी शरीरे असावीत; एखाद्या शरीराला डोळे असावते; द सऱयाला हात, तर चतसऱयाला पाय, पण 
क णालाही एकापेक्षा अचधक इंचद्रये नसावीत. असे म्हणतात की जपानमधले जाद गार पे्रक्षकाचं्या 
डोळयासमोर म लािे लहान लहान त कडे करतात आचण ते हवते वर फेकून प न्हा ते एकत्र करतात आचण 
त्या जोडलेलया त कड्यातूंन प न्हा परत कजवत मूल उभे करतात. आपली नवीन राजकारणी मंडळी या 
ककवा अशाि तऱहेच्या चहकमती करत असतात. समाज-क ट ंबाच्या शरीरािे अशा रीतीने खेडेगावातील 
जते्रतील जाद गाराच्या चनष्ट्णातपणाला मागे टाकील अशा पद्धतीने ते त कडे त कडे करतात आचण मग ते 
एकत्र करतात, कसे क णास ठाऊक! 

 
ही िूक होते ती सावयभौम सते्तिे खरे स्वरूप न कळलयाम ळे आचण जी केवळ वगेवगेळी दशयने 

(manifestations) आहेत त्यानंा चवभागता येतील असे वगेवगेळे भाग अहेत असे समजलयाम ळे. 
उदाहरणाथय, य द्धािी घोषणा करणे व शातंता स्वीकारणे या सावयभौमत्वाच्या दोन वगेळया कृती आहेत असा 
समज बराि प्रसृत आहे. पण ते तसे नाही. कारण दोन्ही गोष्टी कायदा नसून कायद्यािी अंमलबजावणी 
आहे. कायद्यािा अथय कसा लावायिा ते चनचित करणारा तो एक खास मागय आहे. कायद्याच्या कलपनेिे 
अिूक स्पष्टीकरण झाले की ही गोष्ट पूणयपणे ध्यानात येईल. 

 
सावयभौमत्वाच्या इतर चवभक्त केलेलया कायाकडे पाचहले तर देखील असे आढळून येईल की एखादे 

कायय जेव्हा वगेळे चदसते तेव्हा आपण त्याच्याकडे ि कीच्या दृष्टीकोनातून पाहात असतो. सावयभौमत्वाच्या 
ताबेदारीखालील गोष्टींना आपण त्यािे वगेळे भाग समजतो; सावयभौमत्वाच्या इच्िेिा तो महत्त्व आचवष्ट्कार 
असून वगेवगेळया हक्कामाफय तीने त्या इच्िेिी कृतीत पूती होत असते. 

 



 
 

          

काही गं्रथकारानंी स्वतुःि प्रस्थाचपत केलेलया काही सवयसाधारण चनयमाचं्या आधाराने राजािें हक्क 
व लोकािें हक्क स्वतंत्रपणे आधाचरत असलेलया वगेवगेळया के्षत्रािें वणयन करण्यािा प्रयत्न केला आहे. 
चविार स्पष्ट नसलयाम ळे त्याचं्या मनामधे जो गोंधळ उडाला आहे तो फ गवनू सागंणे शक्य नाही. 
ग्रोचशअसच्या पचहलया प स्तकाच्या चतसऱया व िवर्थया प्रकरणाच्या वािकाला, तो चवद्वान लेखक आचण 
त्यािा भाषातंरकार बाबेरक दोघेही गोंधळले असून स्वतुःच्या य चक्तवादाच्या जाळयात कसे अडकून पडले 
आहेत ते सहज दृष्टीस पडेल. स्वतुःिी अध्याहृत कृत्ये आहेत, त्याचं्यापासून एक तर ते पेलणार नाहीत असे 
ककवा अत्यंत अप रे असे चनष्ट्कषय काढतात; ककवा ज्यािंा समन्वय करण्यािी त्यािंी खटपट िाललेली असते 
त्या चहतसंबधंानंाि ते चवरोधी भचूमकेत उभे करतात. शरणाथी म्हणून फ्रान्समधे राहणाऱया ग्रोचशअसला 
स्वतुःच्या देशाच्या पे्रमाखातर तेराव्या ल ईिी मजी संपादन करावयािी होती. त्याने आपला गं्रथ ल ई 
राजाला अपयण केलेला आहे. म्हणून लोकापंासून त्यािें सारे हक्क चिनून घेण्यावर त्याने आपली सारी 
मेहनत खिय घातली आचण ते हक्क राजाकडे स पूतय करण्यात आपलया साऱया कौशलयािा उपयोग केला. या 
कामात बाबेरकिी त्याला पूणय सहान भतूी होती. बाबेरकने आपले भाषातंर इंग्लंडिा राजा पचहला जॉजय 
याला अपयण केले. त्याच्या द दावाने इंग्लंडमधून द सऱया जेम्स राजािी हकालपट्टी झालेली होती (या 
हकालपट्टीला तो पचरत्याग-abdication-म्हणतो.) त्याम ळे त्याला शब्द मोठ्या काळजीने वापराव ेलागले 
आचण चतसरा चवचलयम हा गादी बळकावणारा होता असे चदसू नये म्हणून खूप आटाचपटा करावा लागला. 
या दोघानंी आपले काम खऱया तत्त्वाचं्या आधाराने केले असते, तर सगळया अडिणी नाहीशा झालया 
असत्या आचण त्याचं्या य चक्तवादामधे स संगती राचहली असती. द ुःखी िेहऱयानंी आपण सत्य सागंत आहो 
असे त्यािें त्यानंा चदसले असते, लोकानंा त्यानंा अचभवादन कराव ेलागले असते. परंत  सत्यािा मागय हा 
पैसे चमळवण्यािा राजमागय नाही; तसेि वचकलातीतील नेमण का, प्राध्यापकाचं्या जागा व चनवृचत्तवतेने ही 
लोकानंा देणगी म्हणून देता येत नाहीत. 
 

  



 
 

          

प्रकरि ३ 
 

सववसाधारि इच्छा चुकू शकते का ? 
 

वर जे साचंगतले आहे त्यावरून हे उघड होईल की सवयसाधारण इच्िा नेहमीि बरोबर असते आचण 
लोककलयाण साधण्याकडेि चतिा कल असतो. परंत  जनसम दायािे चविारमंथन नेहमीि अिूक असते 
असे यावरून चसद्ध होत नाही. माणसानंा नेहमीि स्वतुःिे कलयाण हव ेअसते, परंत  ते कलयाण कशात आहे 
ते त्यानंा नेहमीि बरोबर कळते असे मात्र नाही. जनसम दाय भ्रष्ट होत नाही, परंत  प ष्ट्कळ वळेा तो फसवला 
जातो आचण अशी फसवणूक होते त्याि वळेी अचनष्ट ते चमळाव ेअशी त्यािी इच्िा आहे असे चदसते. 

 
सवांिी इच्िा आचण सवयसाधारण इच्िा याचं्यात प ष्ट्कळ वळेा अंतर असते. सवयसाधारण 

चहतसबंंधा-चवषयीि उत्तरोक्त इच्िा चविार करते; पूवोक्त इच्िा, वैयचक्तक इच्िािंी गोळाबेरीज 
असलयाकारणाने, लहान-सहान गटागटाचं्या चहतसंबधंािंा चविार करते. वगेवगेळया इच्िातंील अस्स्तपक्षी 
व नास्स्तपक्षी, एकमेकानंा िेदणाऱया बाबी वगेळया काढा; मग चवचशष्ट अशा गोष्टींिी गोळाबेरीज उरेल; 
सवयसाधारण इच्िा अशी जी म्हणतात ती तीि होय. [मार्मकस द अगेसॉं (Marquis d’ Argenson) म्हणतो   ‘‘प्रत्येक 
चहतसबंंधािी तत्त्वे वगेळी असतात. दोन माणसामंधे चहतािें ऐक्य प्रस्थाचपत होते ते चतसऱयाच्या चहतसबंंधाला त्यािंा जो चवरोध असतो त्याच्याम ळे.’’ 
प्रत्येकाच्या वगेळया चहतसबंंधाला जो सवांिा चवरोध असतो त्याम ळे सवांमध्ये चहतैक्य चनमाण होते असे देखील त्याला आणखी चलचहता आले 
असते. वैयचक्तक चहतसबंंध नसते, तर साम दाचयक चहतसबंंधािंी कलपना चनमाण झाली नसता, कारण चवरोध करण्यासाठी काही उरलेि नसते. 
समाज मग स्वयिंचलत (automatic) बनेल आचण राजकारणामधे काययकौशलय उरणार नाही.] 

 
चविारमंथनात ग ंतलेलया जनसम दायाला जर प री माचहती चमळाली आचण नागचरकानंा एकमेकाशी 

दळणवळण ठेवण्यािे जर साधन नसेल, तर लहान लहान मतभेद जरी अनेक असले तरी त्याचं्यातूंन 
सवयसाधारण इच्िा चनमाण होईल आचण जे चनणयय घेतले जातील ते िागंलेि असतील. पण कारस्थाने 
करणारे गट आचण पक्षपाती स्वरूपािे संघ जेव्हा बनतात तेव्हा प्रत्येक गटािी इच्िा गटाच्या सभासदाप रती 
सवयसाधारण असते. परंत  राज्याच्या दृष्टीने ती अपूणय (partial) असते. अशा पचरस्स्थतीत चजतकी माणसे 
चततकी मते असे न होता, चजतके गट चततकी मते असे होते. चहतसंबधंाचवषयीिे मतभेद थोडे असतात 
आचण त्याम ळे चनष्ट्कषय चनघतो तो कमी सवयसाधारण असतो. शवेटी त्याचं्यापकैी एखादा गट जेव्हा खूप मोठा 
होतो व इतर गटानंा चनष्ट्प्रभ करतो त्या वळेी चनष्ट्पन्न होते ती अनेक लहान लहान भेदािंी गोळाबेरीज नव्हे 
तर एक मोठा भेद. सवयसाधारण इच्िा मग अवतीणय होत नाही आचण प्रिचलत जे मत असते त्याला 
व्यक्तीच्या मतापेक्षा अचधक मोल नसते. 

 
सवयसाधारण इच्िा खऱया रीतीने प्रकट व्हायिी तर राज्यामधे गौण स्वरूपािे [subsidiary] गट 

असता कामा नयेत आचण प्रत्येक नागचरकाने आपले आचण केवळ आपले मत म्हणून प्रदर्मशत केले पाचहजे. 
[मॅचकआव्हॅलीच्या चहस्टरी ऑफ ्लारेन्समधील उतारा.] अशा तऱहेिे पूवी दृष्टीस न पडलेले एकमेव राज्य लायकगयसने 
स्थापन केले. हे त्यािे उज्ज्वल स्वरूपािे महत्कायय आहे. चजथे गौण गट असतील चतथे ते शक्य चततके 
जास्त असावते आचण कोणािाही एक गट इतर गटापेंक्षा जास्त प्रबळ असू नये. सोलन, न मा व सस्व्हयअस 
यानंी ही काळजी घेतली होती. ही काळजी घेतली गेली तरि सवयसाधारण इच्िा अजमावता येईल आचण 
जनसम दाय ि कीच्या मागाने नेला जाणार नाही अशी खात्री बाळगता येईल. 
  



 
 

          

प्रकरि ४ 
 

साववभौम सत्तचे्या मयादाांनवषयी 
 

राज्य अगर शहर ही एक नैचतक व्यक्ती (moral person) आहे. सभासदािें एकचत्रत जीवन हेि 
चतिे जीवन. स्वतुःिे जीचवत चटकवणे हे चतिे सवांत मोठे काम, हे जर खरे असेल, तर राज्याला अगर 
शहराला त्याच्या सवय व्यवहाराचं्या बाबतीत सक्तीने गोष्टी घडवनू आणण्यािी सत्ता हवी. या सते्तिा उपयोग 
करून सवांच्या चहतासाठी म्हणून त्याला एकेका भागाला इकडे चतकडे करता याव ेककवा एकािा द सऱयाशी 
मेळ घालता यावा. चनसगाने ज्याप्रमाणे माणसाला त्याच्या अवयवावर प री सत्ता लाभते, त्याप्रमाणे 
राजकीय समाजाला सामाचजक कराराम ळे आपलया सभासदावर प री सत्ता चमळते. सवयसाधारण इच्िेन सार 
वापरण्यात येणाऱया या सते्तलाि सावयभौमत्व असे म्हणतात हे मी पूवीि साचंगतले आहे. 

 
पण आपलयाला राज्यािा केवळ सावयजचनक व्यक्ती म्हणून चविार करावयािा नसून, राज्य 

ज्याचं्याम ळे बनते त्या वगेवगेळया व्यक्तींिाही चविार करावयािा आहे. त्या व्यक्तींिे जीवन आचण स्वातंत्र्य 
चनसगान सार राज्यावर अवलंबून नसते. म्हणून नागचरकािें हक्क व राज्यकत्यांिे हक्क आचण प्रजा म्हणून 
नागचरकािंी कतयव्ये आचण मन ष्ट्य म्हणून जे नैसर्मगक हक्क ते उपभोग ूशकतात त्याचं्यामधे काळजीपूवयक 
फरक करणे आवश्यक आहे. [काळजीपूवयक वािन करणाऱया वािकाने मी परस्परचवरोधी काही चलचहतो आहे असा घाईने माझयावर 
आरोप करू नये, अशी माझी प्राथयना आहे. मी जे शब्द वापरले आहेत त्याम ळे तो आरोप साथय आहे असे क णाला वाटेल, परंत  ते भाषेिे दाचरद्र्य 
आहे. पण थाबंा.] 

 
समाजाच्या कलयाणासाठी जरूर तेवढीि सत्ता, मालमत्ता व स्वातंत्र्य यािें प्रत्येक मन ष्ट्य 

सामाचजक करारान्वये दान करतो हे सवांना मान्य आहे. पण, याप ढे हे देखील मान्य केले पाचहजे की 
आवश्यक म्हणजे चकती हे एक राज्यकताि चनचित करू शकतो. 

 
राज्यकता ह कूम करील त्यावळेी प्रत्येक नागचरकाने राज्यािी जी सेवा करायला तो बाधंलेला आहे 

ती राज्याला ि कती केली पाचहजे. समाजाच्या कलयाणासाठी ज्यािी आवश्यकता नाही असा कोणताही 
बोजा राज्यकत्याने प्रजेवर लादता कामा नये. राज्यकता तसे करू देखील इस्च्िणार नाही; कारण 
चनसगात जसे तसेि ब द्धीच्या व्यवहारातही कारणाखेरीज कोणतीही कृती केली जात नाही. 
समाजक ट ंबाचवषयीच्या जबाबदाऱया बंधनकारक असतात त्यािे कारण हे की त्या उभयान्वयी (mutual) 
असतात. त्या जबाबदाऱयािें स्वरूप असे असते की द सऱयासाठी आपण राबतो त्यावळेी आपण स्वतुःसाठीही 
राबत असतो. सवयसाधारण इच्िा नेहमी खरी असते व सवयजण नेहमी प्रत्येकाच्या स खािी इच्िा करतात; 
त्यािे कारण हेि की, हरएक व्यक्ती त्या प्रत्येकामधे आपला अंतभाव करते आचण त्याम ळे सवयसाधारण 
चहतासाठी मत देताना आपलया स्वतुःच्या चहतासाठीही आपण मत देतो आहो असे सवांना वाटते. प्रत्येकाला 
आपलया कामाबद्दल जी खास कळकळ वाटते चतच्यातूनि म्हणजेि मानवी स्वभावातून हक्कािंी समानता व 
त्यातून चनमाण होणारी न्यायब द्धी यािंा उद्भव होतो, हे यावरून चसद्ध होते. तसेि सवयसाधारण इच्िा, त्या 
नावाला ती पात्र ठरावयािी असलयास, सवयसाधारणि असली पाचहजे; ती ज्या पद्धतीने बनते 
तेवढ्याप रतीि नव्हे, तर हेतूच्या दृष्टीने देखील; ती सवाना लाग ूअसावी आचण सवांना चतिा उपयोग करता 
यावा. एखादे वैयचक्तक ककवा मयाचदत उचद्दष्ट साधण्यासाठी चतिा उपयोग होऊ लागला की चनसगयदत्त असा 
जो चतिा खरेपणा असतो तो नष्ट होतो. कारण तशावळेी आपलया बाहेरील अशा एखाद्या वस्तूबद्दल आपण 



 
 

          

चनणयय देत असलयाकारणाने आपलया चठकाणी मागयदशयक ठरणारी अशी जी न्यायब द्धी असावी लागते ती 
उरत नाही. 

 
खरोखर, एखाद्या चववचक्षत म द्द्यावरून प्रश्न उपस्स्थत झाला ककवा सवयसाधारण मान्यतेन सार 

अगोदरि चनचित न झालेलया अशा एखाद्या पचरस्स्थतीबद्दल चविार करावयािा झाला की आपण वाद-
चववादाच्या के्षत्रात उतरतो. काही चहतसंबधंी व्यक्ती लोकाचं्या चवरुद्ध उभ्या आहेत. असा तो एक वाद होतो. 
परंत  अशा वादात कोणता कायदा लाग ूआहे व कोण उत्तम प्रकारे न्यायाधीश म्हणून काम करू शकेल हे 
अचनचित असते. अशा प्रकरणी सवयसाधारण इच्िेने सरळ धोपट (ad hoc) चनणयय द्यावा अशी मागणी करणे 
वडेेपणािे आहे; कारण या पचरस्स्थतीत सवयसाधारण इच्िेिा चनणयय म्हणजे केवळ एका पक्षािा चनणयय 
होईल. द सऱया पक्षाला तो बाहेरच्या सते्तिी घोषणा आहे असे वाटेल; त्याला तो संक चित आहे, चववचक्षत 
गोष्टीबाबतीत अन्याय करणारा व ि कीिा आहे असे वाटेल. ज्याप्रमाणे वैयचक्तक इच्िा आचण सावयजचनक 
इच्िा एक आहेत असे मानता येत नाही, त्यािप्रमाणे एखाद्या चववचक्षत गोष्टीबद्दल चनणयय देण्यास साचंगतले 
असता सवयसाधारण इच्िेिेही स्वरूप बदलते. ती सवयसाधारण असलयाम ळे चतला एखाद्या व्यक्तीबद्दल ककवा 
फ टकळ गोष्टीबद्दल चनणयय देता येत नाही. उदाहरणाथय, अथेन्समधील जनता एखाद्यािा मानसन्मान करून 
त्यािी नेमणूक करत असे ककवा ठपका देऊन एखाद्याला कामावरून काढत असे. म्हणजेि ज्यावळेी ती 
अनेक ह क मानं सार अस्स्तत्वात आलेलया यंत्रणेिा उपयोग करून गोंधळलेलया पद्धतीने शासनािी सवय कामे 
करत असे; त्यावळेी, खरे बोलावयािे म्हणजे, सवयसाधारण इच्िेिा चतच्या चठकाणी लोप होत असे आचण 
ती सावयभौम म्हणून वागण्याच्या ऐवजी एक सरकारी अचधकारी म्हणून वागत असे. सवयसाधारणपणे मान्य 
असलेलया कलपनाशंी हे चवधान चवसंगत आहे असे भासेल. माझी चवनंती एवढीि की मला माझया पद्धतीने 
चवषय चवशद करण्यासाठी थोडा अवधी द्या. इच्िा सवयसाधारण बनते ती अनेक लोकािंा चतच्याशी संबंध 
आहे म्हणून नव्हे, तर सवांना एकचत्रत करणाऱया साम दाचयक चहतसबंंधाम ळे. मी ज्या तऱहेच्या समाजािा 
चविार करतो आहे त्या समाजात प्रत्येक नागचरक ज्या अटी तो आपलया शजेाऱयावर लादतो त्या स्वतुःवर 
लादून घेण्यासही तयार असतो. या प्रवृत्तीम ळेि चहतसबंंध आचण न्याय यािंा कौत कास्पद असा एक मेळ 
तयार होतो. आचण त्याम ळे जनसम दायािी साम दाचयक ििा समतोल व स्तपवृत्त बनते. चववचक्षत चवषयावर 
ििा स रू होते त्यावळेी ते स्वरूप नाहीसे होते. कारण त्या ििेत न्यायाधीशािा चनवाडा आचण चहतसंबधंी 
पक्ष यानंा जोडणारे व एकचत्रत करणारे जे समान चहत त्यािे अस्स्तत्व नसते. 

 
कसाही चविार केला तरी, शवेटी जो चनष्ट्कषय चनघतो तो हाि की सामाचजक कराराम ळे राज्याच्या 

सवय नागचरकामंधे समानता प्रस्थाचपत होते व त्या समानतेम ळे सवयजण एकाि तऱहेिी जबाबदारी 
स्वीकारावयास व एकाि तऱहेिा हक्क मागण्यास तयार होतात. सामाचजक कराराच्या स्वरूपाम ळेि 
सावयभौमत्वाच्या प्रयेक कृतीम ळे-म्हणजेि सवयसाधारण इच्िेच्या प्रत्येक खऱयाख ऱया कृतीम ळे सवांवर 
सारखीि जबाबदारी पडते व सवांिा सारखाि फायदा होतो. राज्यकता ओळखतो तो फक्त देशाला. 
देशातील वगेवगेळया व्यक्तींत तो भेदभाव करत नाही.  

 
मग सावयभौमत्वािे खरे दशयन घडते ते कोणत्या कृत्यातं? वचरष्ठ व कचनष्ठ याचं्यामधे प्रस्थाचपत 

केलेलया संकेतात ते सापडत नाही. राजकीय समाज आचण त्यािा प्रत्येक सभासद याचं्यामधे प्रस्थाचपत 
झालेलया चनयमात ते सापडते. सामाचजक करारावर ते संकेत आधारलेले असलयाकारणाने ते 
कायद्यासारखेि बधंनकारक असतात; सवांना ते सारखेि लाग,ू त्याम ळे ते न्यायपूणय असतात; सवांिे 
कलयाण हे त्यािें उचद्दष्ट असलयाम ळे ते उपय क्त असतात; लोकमत आचण प्रबळ सत्ता यािंा पाकठबा 



 
 

          

असलयाम ळे ते स्स्थर असतात. राज्यािे प्रजाजन जोवर केवळ अशा तऱहेिेि चनयम पाळतात. तोवर ते 
क णाही एका व्यक्तीिे ह कूम पाळत नसून, सवांच्या इच्िेन सार घेतलेलया चनणययािे पालन करत असतात. 
राज्यकता व नागचरक याचं्या वगेवगेळया हक्कािंी मयादा कोणती असे चविारणे म्हणजे नागचरक 
आपआपसामधे कोणत्या मयादेपयंत करारमदार करू शकतात हे चविारण्यासारखे आहे. हे करारमदार 
प्रत्येकाने सवांशी व सवांशी प्रत्येकाशी केलेले असतात.  

 
यावरून हे चसद्ध होते की सावयभौम सत्ता चकतीही अबाचधत, पचवत्र न अन ल्लंघनीय असली, तरी ती 

सवांनी मान्य केलेलया कराराच्या मयादेपलीकडे जात नाही व जाऊ शकत नाही आचण त्या करारान सार जी 
मालमत्ता व स्वातंत्र्य माणसाजवळ राहू देण्यात आले असतील त्यािंा उपभोग घेण्यािा त्याला प रा हक्क 
आहे. राज्यकत्याला एका नागचरकावर इतर नागचरकापेंक्षा अचधक मोठा बोजा लादण्यािा हक्क नसतो. 
कारण तसे करताि ती बाब सवयसाधारण स्वरूपािी न राहता चववचक्षत स्वरूपािी बनते आचण चववचक्षत 
स्वरूपाच्या बाबीबद्दल सावयभौम सते्तला चनणयय देता येत नाही.  

 
हे फरक एकदा मान्य केले की सामाचजक करार केलयाम ळे व्यक्ती आपलया स्वत्वावर पाणी सोडते 

हे म्हणणे कसे सवयथैव ि कीिे आहे ते ध्यानात येईल. असा काही प्रकार घडण्याऐवजी सामाचजक 
कराराम ळे व्यक्तीिी पचरस्स्थती पूवीच्यापेक्षा चकतीतरी अचधक स धारते. काही देऊन टाकण्याऐवजी एक 
फायदेशीर सौदा त्याच्या पदरात पडतो; अचनचितता आचण धोका याचं्याऐवजी त्याला स रचक्षतता लाभते, 
नैसर्मगक स्वातंत्र्याऐवजी खरी स्वाधीनता चमळते, इतरािें न कसान करण्याच्या शक्तीऐवजी स्वतुःिे संरक्षण, 
व स्वतुःच्या उजव्या बाहूच्या शक्तीऐवजी-ज्या शक्तीिा इतरानंा पाडाव करणे शक्य असते-साम दाचयक 
एकीम ळे अकजक्य ठरणारा हक्क यािंा लाभ होतो. राज्ययतं्राच्या सेवलेा स पूदय केलेलया जीवनािे राज्ययतं्र 
संरक्षण करते. आचण राज्ययंत्राच्या रक्षणासाठी जेव्हा तो आपले जीवन अपयण करतो तेव्हा राज्ययंत्राच्या 
कृपेने जे लाभले त्यािेि तो प न्हा दान करतो असे म्हणता येणार नाही का? चनसगय अवस्थेत प्राणाचंतक 
झगड्यामधे ग तंला असताना जीवनाच्या संरक्षणासाठी जे त्याला अनेक वळेा चकतीतरी मोठे धोके सहन 
करून कराव ेलागत असत त्यापेक्षा फार वगेळे असे त्याला काही कराव ेलागते का? सवय नागचरकानंा, 
गरज पडली तर, देशाच्या संरक्षणासाठी लढाव े लागते, पण क णालाही केवळ स्वतुःसाठी एकेकट्याने 
लढाव े लागत नाही. समाज बनवनू त्यािा सभासद बनण्यािे भाग्य लाभले नसते, तर स्वतुःच्या 
संरक्षणासाठी म्हणून जे धोके पत्कराव ेलागले असते त्यापंकैी फार थोडे स रचक्षतता नादंावी म्हणून सहन 
कराव ेलागणे अचधक श्रेयस्कर नाही का?  
  



 
 

          

     ५ 
 

जीवि आनि मरि या िक्काबद्दल 
 

नागचरकािा स्वतुःच्या जीवनावर अचधकार नसतो; मग तो अचधकार तो राज्यकत्याला कसा देऊ 
शकेल असा प्रश्न चविारला जाईल. जे त्यािे नाही ते तो द सऱयाला कसे देऊ शकेल? हा म द्दा नीट रीतीने 
न माडंलयाम ळे, तो सोडवण्यास कठीण आहे असे वाटते. जीवनािे संरक्षण करण्याच्या हेतूने ते धोक्यात 
घालण्यािा प्रत्येक माणसाला अचधकार आहे. आगीतून स टण्यासाठी चखडकीतून उडी मारणाऱया इसमाने 
आत्महत्येिा ग न्हा केला असे कधी क णी चविारपूवयक प्रचतपाचदले आहे का? ककवा स मद्रावर प्रवास 
करण्यास चनघण्यापूवी ज्या वादळािी कलपना नव्हती त्या वादळात नाश पावणाऱया इसमावर आत्महत्येिा 
आरोप कधी क णी केला आहे का? 

 
सामाचजक तहनाम्यािा उदे्दशि म ळी हा आहे की तहामध्ये सामील झालेलया क णाच्याही 

स रचक्षततेला धोका पोि ूनये. जो उचद्दष्ट चनचित करतो तो साधनेही चनचित करतो आचण प्रस्त त बाबीमधे 
साधनाम ळे धोके व क्वचित प्रसंगी जीवावर बेतणारे अपघात चनमाण होण्यािी शक्यता आहे. द सऱयाच्या 
जीवािी ककमत देऊन जो स्वतुःिा जीव वािव ूइस्च्ितो, त्याला जरूर पडलयास स्वतुःच्या जीवािी ककमत 
देऊन द सऱयािा जीव वािवण्यािी जबाबदारी स्वीकारावी लागते. कायद्याप्रमाणे स्वतुःच्या जीवावर कोणते 
संकट ओढवनू घ्याव ेलागेल ते नागचरकाला ठरवता येत नाही; म्हणून ‘राज्याच्या चहताच्या दृष्टीने तू मरणे 
जरूरीिे आहे’ असे राज्यकता जेव्हा एखाद्या नागचरकाला म्हणतो त्या वळेी त्याला मराव े हे लागतेि; 
कारण त्या अटीवरि तो इतके चदवस स रचक्षत जीवन जगलेला असतो. त्यािा जीव ही आता पूवी एके 
काळी होती तशी केवळ चनसगािी देणगी नाही. आता ती काही अटींवर राज्याने चदलेली ठेव आहे.’  

 
ग न्हेगाराला जी देहान्तािी चशक्षा चदली जाते चतच्याकडेही याि दृष्टीने पाहता येईल. ख नी 

माणसाच्या स ऱयाला नागचरकाला बळी पडाव ेलाग ूनये अशी व्यवस्था करावयािी तर जो नागचरक ख नी 
माणसासारखे वागायिे ठरवील त्यानेही आपलया प्राणािें मोल देण्यािी तयारी ठेवायला हवी. सामाचजक 
कराराम ळे माणूस आपलया जीवाला म कत नाही; उलट त्या जीवािें संरक्षण करणे हाि त्या करारािा 
एकमेव हेतू आहे. करार करणारापैकी क णीही स्वतुःच्या गळयाभोवती फास अडकवनू घेण्यासाठी म्हणून 
योजना आखील हे असंभवनीय आहे.  

 
चशवाय जो पापकमा सामाचजक हक्काचं्या व्यवस्थेवर हल्ला करतो तो त्या ग न्ह्याम ळे बंडखोर आचण 

देशािा द श्मन ठरतो. कायद्यािंा भगं केलयाम ळे त्यािे सभासदत्वािे हक्क नष्ट होतात आचण त्याने 
देशाचवरुद्ध य द्ध प कारले असे देखील म्हणता येते. म्हणून तो चजवतं राहणे देशाच्या स रचक्षततेशी चवसंगत 
ठरते. दोघापंैकी क णा एकािा तरी नाश झालाि पाचहजे आचण म्हणून ग न्हेगाराला जेव्हा ठार मारले जाते 
तेव्हा ते नागचरक म्हणून नव्हे तर शत्र ूम्हणून. त्यािी जी िवकशी होते आचण नंतर त्याला जी चशक्षा चदली 
जाते त्यावरून चसद्ध होते व जाहीर होते ते हे की त्याने सामाचजक तहनाम्याच्या अटींिा भगं केला असून, 
त्या कृत्याम ळे त्यािे सभासदत्व नष्ट झाले आहे. आपण राज्यािे सभासद आहो ही त्यािी पचहलयापासूनिी 
भचूमका असलयाकारणाने व चशवाय राज्यामधे वसती करून त्याने ती गोष्ट स्पष्टपणे मान्य केली 
असलयाकारणाने सामाचजक करारािा भगं करणारा म्हणून त्यािी हकालपट्टी (exile) करून राजकीय 
समाजापासून त्याला अलग केले पाचहजे अगर सावयजचनक शत्र ूम्हणून त्याला देहानं्त शासन चदले पाचहजे. 



 
 

          

असा शत्र ूम्हणजे एक नैचतक प रुष नसतो; तो एक मन ष्ट्य असतो. आचण या पचरस्स्थतीत य द्धािा हक्क म्हणून 
पराभतूािे चनदालनही करता येते.  

 
पण क णी असे म्हणेल की ग न्हेगाराला चशक्षा देणे हे एक तात्काचलक [adhoc] कायय आहे. कबूल. 

पण मला हे देखील साचंगतले पाचहजे की हे कृत्य राज्यकत्यािे कृत्य नव्हे. स्वतुः त्यािा वापर 
करण्याऐवजी त्याला हा हक्क द रऱयाला देता येईल. माझया सवय कलपना स संगत आहेत; परंत  त्या सवय मला 
एकाि वळेी व्यक्त करता येत नाहीत.  

 
चशक्षा वरिेवर द्यावी लागणे यािा अथय हा की शासन कमजोर अगर आळशी आहे. मन ष्ट्य चकतीही 

वाईट असला तरी कोणत्या ना कोणत्या तरी कामासाठी त्यािा उपयोग करून येता येतो. एखाद्याला 
जीवतं ठेवणे हेि म ळी धोक्यािे आहे असे चसद्ध झालयाखेरीज त्याला जीव ेमारता कामा नये.  

 
कायद्यान सार न्यायाधीशाने चदलेली चशक्षा माफ करण्यािा अचधकार राज्यकत्यालाि आहे. कारण 

तोि कायदा व न्यायाधीश याचं्यापेक्षा श्रेष्ठ असतो. परंत  या हक्कािी स्पष्ट व्याख्या नाही आचण त्यािा वापरही 
क्वचित  ि होतो. योग्य रीतीने िाललेलया राज्यात चशक्षा कमी असतात, त्या माफी जास्त प्रमाणावर चदली 
जाते म्हणून नव्हे, तर ग न्हेगार कमी असतात म्हणून. राज्य ज्या वळेी अधोगतीला जात असते त्या वळेी 
प ष्ट्कळ ग न्हे घडतात आचण त्याम ळे ग न्हेगारानंा एक प्रकारिे अभय लाभते. रोमन प्रजासत्ताकाच्या काळात 
राज्यसभेने (Senate) ककवा सवाचधकाऱयाने (Consuls) ग न्हेगारानंा चशके्षिी माफी देण्यािा प्रयत्न केला 
नाही. जनसम दायानेही ते केले नाही. कधामधी तो आपला चनणयय चफरवत असे हे मात्र खरे; माफी जेव्हा 
मोठ्या प्रमाणावर चदली जाते तेव्हा चतिी गरजि पडणार नाही, अशी वळे लवकर येते; या घटनेिा अथय 
क णाच्याही सहज लक्षात येईल. पण माझे हृदय धडधडू लागले असून माझी लेखणी अडखळू लागली 
आहे. हे सवय प्रश्न प्रमादरचहत अशा न्यायी प रुषाकडे (the just Man who has never been at fault) 
सोपव ूया. तोि एक असा आहे की ज्याला स्वतुःप रती माफीिी गरज कधीही भासली नसेल.  
  



 
 

          

प्रकरि ६ 
 

कायद्याबद्दल 
 

सामाचजक कराराम ळे राजकीय समाजाला अस्स्तत्व आचण जीवन लाभते. त्याला इच्िाशक्ती व 
गचतमानता देणे एवढेि फक्त बाकी उरते. त्यासाठी कायद्यािी संचहता तयार होणे जरूरीिे आहे. राजकीय 
समाज ज्या प्राथचमक (primal) कृतीने बनतो चतच्याम ळे प ढे अस्स्तत्वात राहण्यासाठी काय केले पाचहजे ते 
चनचित होत नाही.  

 
स व्यवस्था राखावयासाठी काय िागंले व चहतावह ते चनसगाने ठरते, मानवी चवचधचनषेधािंा 

(Conventions) त्याच्याशी संबंध नसतो. न्याय येतो तो परमेश्वराकडून. तोि त्यािे एकमेव उगमस्थान 
आहे. परमेश्वराकडून येणारे संदेश कोणाच्याही मध्यस्थीचवना कसे स्वीकारावयािे हे जर आपलयाला 
कळते, तर शासन आचण कायदे यािंी गरज भासली नसती. ब द्धीतून चनमाण झालेला चनदोष स्वरूपािा 
असा एक चवश्वव्यापी न्याय असतो हे खरे, पण मानवी समाजाने त्यािा अचधकार मानावयािा तर तो द हेरी 
(reciprocal) असला पाचहजे. मानवी संबधंाचं्या दृष्टीने चविार केला, तर असे दृष्टीस पडते की माणसामधे 
कायदा व न्याय यानंा नैसर्मगक दंडािी (Sanction) सोय असलयाखेरीज महत्त्व नसते. न्यायािा व्यवहार 
एकतफी असला की द ष्ट माणसािंी भरभराट होते आचण सालस माणसानंा अन्याय सहन करावा लागतो. 
कायद्यािंी सवयसंमत अशी सचंहता असली की हक्क आचण कतयव्ये यािंी सागंड ज ळते आचण न्यायाला आपले 
उचद्दष्ट साधता येते. नैसर्मगक अवस्थेमधे सवय गोष्टी सवांच्या मालकीच्या असलयाम ळे, कबूल केले नसेल तर 
मी कोणािेही काही देणे लागत नाही. स्वतुःसाठी मला जे नको असेल त्यावरि शजेाऱयािा हक्क आहे असे 
मी मानेन. नागरी समाजामधे ते शक्य नसते. चतथे सारे हक्क कायद्याने चनचित झालेले असतात.  

 
पण शवेटी कायदा म्हणजे तरी काय? जोवर त्या शब्दािा आपण केवळ आचधभौचतक दृचष्टने अथय 

लाव ूतोवर चकतीहा कार्थयाकूट केला तरी त्यािा खरा अथय ध्यानात येणार नाही. चनसगाच्या कायद्याने जरी 
आपण नीट वणयन केले तरी त्याच्या योगाने राज्यािा जो कायदा असतो त्यािा अथय समजणे सोपे जाणार 
नाही.  

 
मी पूवीि म्हटले आहे की, तात्प रते चनणयय घेणे हे सवयसाधारण इच्िेिे काम नव्हे. हे चनणयय 

राज्याच्या कके्षतील असतात ककवा कके्षबाहेरील असतात. कके्षबाहेरील असलयात ज्या बचहगयत इच्िेम ळे ते 
घडून आले चतिा सवयसाधारण इच्िेशी संबधं असणे शक्य नाही. कके्षतील असलयास ते चनणयय समाजाच्या 
जीवनािा एक भाग बनतात. मग समग्र (the whole) आचण अंश (part) याचं्यामध्ये एक प्रकारिा संबंध 
चनमाण होतो, म्हणजेि एका बाजूला अंश असतो आचण द सऱया बाजूला तो अंशचवरचहत समग्र. परंत  अंश 
वगळलेला समग्र खऱया अथाने समग्र राहूि शकत नाही. म्हणून हा संबधं चनमाण होतो चतथे आपण 
समग्रािा चविार करत नाही. तर दोन चवषम भागािंा चविार करतो. म्हणून चनष्ट्कषय चनघतो तो हा की एका 
भागािी इच्िा ही द सऱया भागािी सवयसाधारण इच्िा बनू शकत नाही.  

 
परंत  सगळा लोकसम दाय जेव्हा सवांवर बंधनकारक असा कायदा करतो, त्यावळेी तो चविार 

करतो, तो केवळ स्वतुःप रता. संबंध कशाही तऱहेिा असला, तरी दोन्ही गोष्टी एकि असतात. एका दृष्टीने 
पाचहलेले समग्र द सऱया दृष्टीने पाचहलेलया त्याि समग्रावर पचरणाम घडवनू आणत असते. त्याचं्यामध्ये भेद 



 
 

          

नसतो. हे घडते त्यावळेी कायदा चनमाण करणारी इच्िा चजतकी सवयसाधारण असते चततकाि कायद्यािा 
चवषयही सवासाधारण असतो. या तऱहेच्या कृतीला मी ‘कायदा’ हे नाव देतो.  

 
कायद्यािी बाब सवयसाधारण असते असे मी म्हणतो त्यािा अथय हा की राज्याच्या सगळया 

प्रजाजनािंा चमळून कायदा चविार करतो आचण ज्या कृतीशी त्यािा संबधं येतो ती सवयस्वी अमूतय स्वरूपािी 
असते. कायदा माणसाकडे व्यक्ती या दृष्टीने पाहात नाही आचण कृती खास ककवा अपवादात्मक स्वरूपािी 
आहे असे मानत नाही. म्हणनू कायद्याला चवचशष्ट सवलती चनमाण करता येतात; पण त्या सवलती चवचशष्ट 
चस्त्रयानंा ककवा प रुषानंा देता येत नाहीत. राज्यामध्ये वगेवगेळे वगय कायद्याला बनवता येतात व कोणत्या 
ग णधमांम ळे नागचरक या अगर त्या वगात पडेल ते ठरवता येते, परंत  नागचरकानंा नाव ेदेऊन वगेवगेळया 
वगात घालता येत नाही. कायदा राजेशाही स्थापन करू शकेल व ती वशंपरंपरागत िालावी असे ठरव ू
शकेल. पण कायदा राजािी चनवड करू शकत नाही ककवा देशातील क ट ंबापैकी अम क एखादे क ट ंब 
राजक ट ंब असाव ेअसे ठरव ूशकत नाही. थोडक्यात सागंावयािे म्हणजे चवचशष्ट गोष्टीबद्दल चविार करणे हे 
चवचधशक्तीच्या (legislative power) के्षत्रात पडत नाही.  

 
हे एकदा ध्यानात घेतले की कायदे करण्यािा अचधकार क णािा, हे चविारण्यािी आवश्यकता 

उरणार नाही. कारण कायदे सवयसाधारण इच्िेन सार घडतात. तसेि राजप रुषाला कायदा लाग ूपडतो की 
नाही हे चविारण्यािी आवश्यकता नाही; कारण तो राज्यािा एक घटक असतो. कायदा अन्यायािा असू 
शकतो की नाही हा प्रश्नही उपस्स्थत होत नाही कारण क णीही स्वतुःवर अन्याय करून घेत नाही. नागचरक 
कायद्याने बाधंलेला असताना तो स्वतंत्र कसा हे चविारण्यािीही आवश्यकता नाही. कारण कायदा म्हणजे 
द सरे चतसरे काही नसून आपण आपलया इच्िेन सार जे ठरचवले त्यािी नोंद असते.  

 
कायद्यामध्ये इच्िेिी सवयव्यापकता व हेतंूिी सवयव्यापकता यािंा संगम झालेला असतो. त्याम ळे 

मन ष्ट्य क णीही असो, त्याने स्वतुःच्या अचधकारात केलेलया ह क माला कायद्यािे स्वरूप प्राप्त होत नाही. 
राज्यकत्याने स्वतुःच्या अचधकारात आज्ञा केली, तरी ती देखील कायदा नसून केवळ एक ह कूम होतो; ते 
सावयभौमत्वािे कृत्य नसून शासनयंत्रणेिा कारभार असतो. कायद्यान सार िालणारे राज्य म्हणजे 
प्रजासत्ताक (Republic) अशी माझी समजूत आहे, मग त्या राज्यातील शासनपद्धती कोणतीही असो. ते 
असेल तरि सावयजचनक चहत वरिढ आहे, असे म्हणता येते व समाजक ट ंब या शब्दाला काही अथय प्राप्त 
होतो. कायदेशीर शासन स्वभावतुःि प्रजासत्ताकाच्या स्वरूपािे असते. शासन [‘प्रजासत्ताक’ या शब्दािा मी वापर 
करतो तेव्हा उमरावशाही अगर लोकशाही मला अचभपे्रत असतेि असे नाही. मला अचभपे्रत असते म्हणजे सवयसाधारण इच्िा, चजला द सऱया शब्दात 
कायदा म्हणता येईल, चतच्या अन सारे िाललेले शासन. कायदेशीरपणा म्हणजे शासन आचण राज्यकता एक आहेत असे नव्हे तर शासनाने 
राज्यकत्यांिा मंत्री म्हणून काम करणे. या अथाने राजेशाहीला देखील प्रजासत्ताक हे अचभमान देता येईल. प ढच्या प स्तकात ही गोष्ट अचधक स्पष्ट 
होईल.] येत नाही. वस्तू जशा आहेत तशा व कधीमधी त्या जशा असाव्यात तशा चववकेब द्धीच्या दृष्टीस 
पडतील अशी सोय व्हायला हवी. असलेले कलयाण साधण्यािा मागय चतला दाखवला पाचहजे; चवचशष्ट 
चहतसबंंधाम ळे चनमाण होणारे मोह टाळायला चशकवले पाचहजे; स्थान, काळ ओळखायला तयार केले 
पाचहजे; आचण आज प्रतीत होणाऱया उघड लाभाचवरुद्ध उद्यािे दूरस्थ व दडलेले धोके चहशबेात घ्यायला 
चतला तयार केले पाचहजे. व्यक्तींना कलयाण चदसते, पण ते त्यािा अव्हेर करतात; सवयसामान्य जनतेला 
कलयाण हव ेअसते पण ते चतच्या दृष्टीस पडत नाही. दोघानंाही सल्लामसलतीिी आवश्यकता आहे. व्यक्तींना 
इच्िेवर ब द्धीिे चनयंत्रण ठेवायला व जनतेला आपलयाला काय हव ेते शोधून काढायला चशकवले पाचहजे. 
समाजामध्ये ज्ञान व इच्िाशक्ती यािंा मेळ चनमाण होतो तो जनतेच्या दृचष्टचवकासाम ळे; त्या मेळाम ळे 
वगेवगेळया भागामंधील सहकायय चनमाण होते आचण अखेरीस समष्टीिी संपूणय शक्ती सवांत मोठ्या स्वरूपात 



 
 

          

प्रगट होते. म्हणूनि कायदे करणारा असलयाखेरीज िालत नाही.] या शब्दािा मला अचभप्रत असलेला 
अथय मी प ढे चवशद करीन. योग्य शब्द वापरून बोलावयािे झालयास नागरी समाजाच्या अस्स्तत्वासाठी ज्या 
गोष्टींिी आवश्यकता असते त्यानंाि कायदा असे म्हणता येईल. कायदा ज्याचं्यावर बंधनकारक आहे त्या 
लोकसम दायानेि कायदा बनवला पाचहजे. कारण ज्यानंी एकत्र येऊन समाज बनवला त्यानंाि त्या 
समाजािी घटना ठरवण्यािा अचधकार आहे. मग हे कायय त्यानंी कसे कराव?े सगळयाचं्या संमतीने ते कराव े
की तत्काचलक स्फूतीन सार? इच्िेला आकार देण्यासाठी राजकीय समाजाजवळ एखादे चनचित साधन 
आहे का? ज्या पचरस्स्थतीिे चनयतं्रण करणे हे त्यािें कायय असते ते चनणयय ती पचरस्स्थती उद् भवण्यापूवी 
घेण्यासाठी जी दूरदृष्टी हवी ती कोठून येते? आवश्यकता उत्पन्न होईल त्या वळेी कायदा जाहीर करता 
येईल अशी खात्री राजकीय समाजाला कशी देता येते? ज्या अंधसम दायाला स्वतुःच्या चहतािे काय आहे हे 
प ष्ट्कळ वळेा समजत नसलयाकारणाने आपलयाला काय हव े ते चनचित करता येत नाही, तो अंध सम दाय 
कायद्यािी तत्वप्रणाली चनचित करण्यासारखे व्यापक व कठीण काम कसे अंगावर घेऊ शकेल? क णी 
ढवळाढवळ केली नाही तर जनसम दायाला नेहमी स्वतुःिे कलयाण हव ेअसते; परंत  त्याला तसेि मोकळे 
सोडले तर आपले कलयाण कशात आहे ते त्याला कळत नाही. सवयसाधारण इच्िा नेहमीि बरोबर असते, 
परंत  चतला वळण लावणारी चववकेब द्धी नेहमीि सवय गोष्टींिी िागंली जाणकार असते असे म्हणता येत 
नाही. वस्तू जशा आहेत तशा व कधीमधी त्या जशा असाव्यात तशा चववकेब द्धीच्या दृष्टीस पडतील अशी 
सोय व्हायला हवी. हव ेअसलेले कलयाण साधण्यािा मागय चतला दाखवला पाचहजे; चवचशष्ट चहतसंबधंाम ळे 
चनमाण होणारे मोह टाळायला चशकवले पाचहजे; स्थान, काळ ओळखायला तयार केले पाचहजे; आचण आज 
प्रतीत होणाऱया उघड लाभाचवरुद्ध उद्यािे दूरस्थ व दडलेले धोके चहशबेात घ्यायला चतला तयार केले 
पाचहजे. व्यक्तींना कलयाण चदसते, पण ते त्यािा अव्हेर करतात; सवयसामान्य जनतेला कलयाण हव ेअसते 
पण ते चतच्या दृष्टीस पडत नाही. दोघानंाही सल्लामसलतीिी आवश्यकता आहे. व्यक्तींना इच्िेवर ब द्धीिे 
चनयतं्रण ठेवायला व जनतेला आपलयाला काय हव ेते शोधून काढायला चशकवले पाचहजे. समाजामध्ये ज्ञान 
व इच्िाशक्ती यािंा मेळ चनमाण होतो तो जनतेच्या दृचष्टचवकासाम ळे; त्या मेळाम ळे वगेवगेळया भागामंधील 
सहकायय चनमाण होते आचण अखेरीस समष्टीिी संपूणय शक्ती सवांत मोठ्या स्वरूपात प्रगट होते. म्हणूनि 
कायदे करणारा असलयाखेरीज िालत नाही. 
 
  



 
 

          

प्रकरि ७ 
 

कायदे करिारानवषयी 
 

राष्ट्राला योग्य असे सामाचजक चनबंध कोणते ते शोधून काढण्यासाठी वचरष्ठ दजािी ब चद्धमत्ता 
असलेली शक्तीि हवी. ती शक्ती माणसामधे असलेले सवय चवकार जागते, पण त्या सवांपासून ती स्वतुः 
चनलेप असते. आपलया स्वभावधमाशी चतिा संबधं नसतो, पण त्यािंी चतला प री माचहती असते. चतिे 
कलयाण आपलया कलयाणावर अवलंबून नसते, पण आपलया कलयाणािी चतला किता असते आचण शवेटी 
काळािा चिरंतन ओघ लक्षात घेऊन, फार दूरच्या भाग्याच्या चदवसासाठी तयारी करीत, प ढच्या शतकात 
भोगावयास चमळणाऱया फळासाठी ती या शतकात कायय करीत असते.[कायद्यािंा अधुःपात स रू होतो याि वेळी राष्ट्र 
प्रचसद्ध होते. ग्रीसच्या सवय सामान्य भचवतव्यात भागीदार होण्यापूवी लायकगयसच्या ससं्थाचं्या चवद्यमाने स्पाटाने चकती शतके वैभव उपभोगले त्यािी 
आपणास माचहती नाही.] थोडक्यात सागंावयािे म्हणजे देवि माणसानंा कायदे देऊ शकतात.  

 
प्लेटोने आपलया ‘धी स्टेटस्  मन’[पाहा प्लेटोिे संभाषण. लॅचटन भाषेतील आवृत्तीमधे त्याला 

‘पॉचलचटकस्’ ककवा ‘चसचटझन’ असे नाव आहे. त्यालाि कधी कधी ‘स्टेटसमन’ हे नाव चदले जाते.] या 
संभाषणात (dialogue) नागरी ककवा पचहलया दजाच्या (Royal) माणसािे वणयन करताना कॅचलग लाने 
व्यवहारात ज्या य चक्तवादािा अवलंब केला त्यािाि तास्त्वक चवविेनात अवलंब केला आहे. महान 
राजप रुष जर क्वचित कधी जन्मास येत असेल तर महान संचहताकाराबद्दल (Law-giver) काय म्हणाव?े 
द सऱयाने जे चनयम घालून चदले, त्यािें प्रचतपालन करणे एवढेि फक्त पचहलयािे कायय असते. सचंहताकार 
यंत्र चनमाण करतो; राजप रुष ते फक्त िालवतो. मॉंटेस्क्यू म्हणतो; ‘‘समाज जेव्हा प्रथम चनमाण होतो तेव्हा 
समाजािे अग्रणी प्रजासत्ताकाच्या संस्था चनमाण करतात. मागाहून संस्था अग्रणी चनमाण करतात.’’ 

 
जो लोकसम दायासाठी संस्था चनमाण करण्यािे काम अंगावर घेतो त्याने ही गोष्ट प री लक्षात 

ठेवावयास हवी की मन ष्ट्यस्वभावािा गाभाि बदलायला आपण चनघालो आहो; प्रत्येक व्यक्ती, अलग 
असताना, संपूणय असते पण एकटी असते. त्या व्यक्तीला चतच्यापेक्षा मोठ्या अशा समष्टीता भाग–ज्या 
समष्टीम ळे चतला जीवन व अस्स्तत्व लाभते–बनचवण्यािे कायय आपलयाला करावयािे आहे; चनसगाने 
चदलेलया केवळ आचधभौचतक व स्वतंत्र जीवनाऐवजी एक साम दाचयक व नैचतक जीवन चनमाण करण्यािी 
जबाबदारी आपलयाला पार पाडावयािी आहे; मन ष्ट्यापासून त्याच्या चनसगयदत्त शक्ती घ्यावयाच्या आचण 
त्याला व्यक्ती या नात्याने अपचरचित व द सऱयाचं्या मदतीखेरीज वापरता येणार नाहीत अशा शक्ती 
द्यावयाच्या हे थोडक्यात सागंावयािे तर त्यािे कायय असते. त्याच्या नैसर्मगक शक्तींिा अन्त व चवनाश 
चजतका अचधक पचरपूणय चततक्या त्याला नव्याने चमळणाऱया शक्ती अचधक व्यापक व अचधक चिरस्थायी 
स्वरूपाच्या असतात आचण ज्या समाजािा तो भाग आहे तो समाज अचधक एकसंघ आचण पचरपूणय बनतो, ही 
गोष्ट इतकी खरी आहे की नागचरक एकटा घेतला तर तो कुःपदाथय असतो आचण शजेाऱयाच्या 
सहकायाखेरीज तो काहीही करू शकत नाही आचण सवय नागचरक चमळून जो समाज तयार होतो त्यािी 
शक्ती चनसगय-अवस्थेतील माणसे म्हणून नागचरकाचं्या चठकाणी असणाऱया शक्तीच्या बरेजेइतकीि नव्हे तर 
त्याच्यापेक्षा चकतीतरी अचधक असते. ते घडून येते तेव्हाि आचण त्याि वळेी कायदे तयार करण्याच्या 
कृतीमध्ये शक्य तो पूणयतेिा उच्चाकं गाठला गेला असे म्हणता येईल. 

 



 
 

          

संचहताकार ही राज्यातील प्रत्येक दृष्टीने असाधारण अशी एक शक्ती असली पाचहजे; ब द्धीच्या 
क शाग्रतेम ळे जसा तो असाधारण असतो तसाि त्याच्या पदाम ळेही. (office) तो अचधकारी (magistrate) 
नसतो आचण राजाही नसतो. राज्य चनमाण करणे हे त्यािे काम असते, तरी त्याच्या घटनेमधे त्याला स्थान 
नसते. त्यािे चनय क्त कायय वगेळे असते, इतर सवय कायापेक्षा ते वरच्या दजािे असते. माणसावर अचधकार 
िालचवण्याशी त्यािा काही संबंध नसतो. माणसावर ह क मत गाजचवणाराने कायदे करू नये हे चजतके खरे 
चततकेि हे देखील खरे की जो कायदे करतो त्याच्यावर माणसावर ह क मत गाजचवण्यािी जबाबदारी 
त्यानंतर असू नये. हे खरे नसते, तर त्याच्या भावनािें काययकते असे जे कायदे ते त्याच्या अन्यायानंाि 
चिरंतन स्वरूप देतील आचण माणूस या नात्याने त्यािे जे चविार आहेत त्यानंी त्याच्या कामािे पाचवत्र्य कमी 
होण्यािे सकंट त्याला टाळता येणार नाही. 

 
लायकगयसने देशासाठी कायदे बनवण्यापूवी स्वतुःिे राजा म्हणून जे अचधकार होते त्यािंा त्याग 

केला. घटना बनचवण्यािे काम परदेशीय माणसाकडे सोपवायिे अशी ग्रीसमधील बह तेक सवय नगर-
राज्यािंी प्रथा होती. आध चनक काळात इटलीतील प्रजासत्ताकानंी त्या प्रथेिे बरेि वळेा अन करण केले 
आहे. चजनीव्हाच्या राज्यानेही तेि केले आचण चतथे ती पद्धत योग्य ठरली. [कालस्व्हन केवळ धमयशास्त्रज्ञ होता अशी 
ज्यािंी कलपना आहे त्यानंा त्याच्या ब द्धीिे क्षेत्र चकती व्यापक होते त्यािी कलपना नाही. आपले प्रगलभ ब द्धीिे कायदे (edicts) बनवण्यामधे त्यािा 
मोठा भाग होता. इस्न्सट्यूट (Institute) या गं्रथाइतकाि त्या कायद्याम ळे त्यािा मोठेपणा चसद्ध होतो. काळाम ळे आपलया धार्ममक व्यवहारात 
चकतीही बदल झाले, तरी जोवर देशप्रम व स्वातंत्र्यपे्रम आपलया चठकाणी चजवंत आहेत तोवर त्या महनीय व्यक्तीिी स्मृती आपण मोठ्या आदराने 
बाळगत राहू.] मोठ्या भरभराटीच्या काळात देखील रोमच्या साम्राज्यात देशामधे देखील ज लूमशाहीिी 
द ष्ट्कृत्ये वाढली आचण देश नष्ट होण्याच्या पंथाला लागला, त्यािे कारण एकि आचण ते म्हणजे सावयभौम 
सत्ता आचण कायदे करण्यािी सत्ता यािें एकाि हाती एकत्रीकरण. 

 
हे जरी खरे असले, तरी केवळ स्वतुःच्या अचधकारात कायदे करण्यािी सत्ता चडसेमस्व्हरस् 

(Decemvirs) नी कधीही बळकावली नाही. ते जनतेला म्हणत असत: ‘‘आम्ही जे स िवतो त्याला त मच्या 
पसंतीखेरीज कधीही कायद्यािे स्वरूप प्राप्त होणार नाही. रोमन नागचरक हो, त मच्या कलयाणासाठी म्हणनू 
त म्हाला जे कायदे हवते ते त म्हीि बनवा.’‘ 

 
म्हणून समाजाच्या चवचधचनषेधािंी जो संचहता बनवतो त्याला कायदे करण्यािा अचधकार नसतो 

अगर असू नये. तो अचधकार द सऱयाला देता येण्यासारखा नाही. जनसम दायाला, तशी इच्िा झाली तरी, 
त्या अचधकारािा त्याग करता येत नाही. सामाचजक करारान सार सवयसाधारण इच्िेलाि व्यक्तीवर चनबधं 
लादता येतात. आचण व्यक्तीिी इच्िा सवयसाधारण इच्िेशी स संगत आहे अशी खात्री करून घेण्यािा 
जनसम दायाला चतच्याबद्दल ख ले मत द्यायला सागंण्याखेरीज द सरा मागय नाही. हे मी पूवी एकदा साचंगतले 
आहे; पण त्यािी प नरावृत्ती करणे िागंले होईल. 

 
कायदे करण्याच्या कृतीमध्ये वरवर पाहता एकमेकीशी न ज ळणाऱया दोन गोष्टी अतंभूयत आहेत असे 

दृष्टीस पडते: एक ही की सवयसाधारण माणसाचं्या क बतीपलीकडिे असे ते कायय आहे, आचण द सरी ही की 
ते करण्यासाठी कोणताही अचधकार नसलेली अशी एक शक्ती आपलयाला देण्यात आलेली आहे.  

 
द सरीही एक अडिण आहे आचण चतच्याकडे लक्ष प रचवले पाचहजे. अडाणी लोकाशंी बोलताना 

त्यािंी भाषा न वापरता जी शहाणी माणसे स्वतुःिी भाषा वापरतात त्याचं्या बोलण्यािा बोध क णालाही होत 
नाही. पल्लेदार सामान्य चवधाने व दूरच्या दृष्टीने व्यक्त केलेले चविार दोन्हीही सवयसाधारण माणसाच्या 



 
 

          

समज तीच्या कके्षबाहेर पडतात. स्वतुःच्या चहताला पोषक ठरतील अशाि योजना सरकारी कामकाजाच्या 
बाबतीत साधारणपणे त्याला पसंत पडतात. िागंलया कायद्याम ळे ज्या अडिणी सतत लादलया जातात 
त्यात आपला काय फायदा हा त्याला नेहमीि प्रश्न पडतो आचण फायदा ध्यानात येत नाही. राजनीचतज्ञानंी 
चविार करून तयार केलेलया चनयमािंा प रा अथय तरुण मंडळींच्या ध्यानात येत नाही. आचण चनरामय 
समाजजीवनासाठी व्यवहारािे जे चनयम आवश्यक असतात ते त्यानंा पाळता येत नाहीत. त्याचं्या बाबतीत 
ती अपेक्षा करणे म्हणजे कारणाच्या अगोदर कायय घडून याव ेअशी अपेक्षा करण्यासारखे आहे. हे घडावयािे 
म्हणजे जी सामाचजक भावना देशातील संस्थाचं्या योगाने वाढते ती प्रत्यक्षात स रवातीलाि हजर होती असे 
मानाव ेलागेल आचण कायद्याम ळे नागचरकािंी जी जडणघडण होते ती कायदे अस्स्तत्वात येण्यापूवीि घडून 
आली असे समजाव ेलागेल. संचहताकाराला दंडािा अगर य चक्तवादािा उपयोग करता येत नाही; म्हणून 
त्याच्या चठकाणी एक वगेळया तऱहेिा अचधकार हवा; असा अचधकार की जो कहसेच्या उपयोगाखेरीज नेतृत्व 
करू शकेल आचण खात्री पटवलयाखेरीज देखील लोकािंी समजूत घालू शकेल. 

 
म्हणून सवय य गामंधे देशाच्या चपतृस्थानी असलेलया व्यक्तींना परमेश्वराच्या मध्यस्थीिी गरज भासते, 

स्वतुःिे शहाणपण देवािें शहाणपण आहे असे त्यानंा भासवाव े लागते. हेतू हा की चनसगय चनयमाचं्या 
बरोबरीने राज्याच्या कायद्यानंी बाधंले गेलेलया लोकािंी नागचरकानंा चनमाण करणारी जी शक्ती तीि 
शहरािीही चनर्ममती करते अशी खात्री पटून त्यानंी ख षीने आज्ञापालन कराव े व सावयजचनक स खािे जू 
चबनतक्रार उिलाव.े गरीब मानवजातीच्या आवाक्याबाहेरील असे उच्च चविार कायदे करणारा अमर 
देवताचं्या तोंडी घालतो आचण केवळ मानवी ज्ञान ज्यानंा अडथळयासारखे वाटते त्याचं्याप ढे दैवी पे्ररणेिे 
चनशाण उभे करून तो त्यानंा प ढे नेतो. [मॅचकओव्हेलीच्या चडसकोसेस ऑन टायटस चलस्व्हअस या गं्रथातील अवतरण.] परंत  
प्रत्येक माणसाला देवतानंा बोलके करता येत नाही आचण त्याचं्या बोलण्यािा खरा अथय सागंणारा असा 
चवश्वासही संपादन करता येत नाही. स्वतुःिी महात्मता हाि कायदे करणाऱयाच्या कायािा खरा प रावा आहे 
आचण तोि एक िमत्कार आहे. दगडावर शब्द उठवणे अगर कौल देणाराला लाि देणे अगर उच्च देवतेशी 
ग प्त सधंान असलयािा दावा करणे अगर कानामधे हळूि बोलण्यािी पक्ष्याला चशकवण देणे या अगर या 
तऱहेच्या लोकावंर वजन मारण्याच्या गोष्टी क णालाही करता येतात. या गोष्टी करण्यापलीकडे ज्याच्या 
शक्तीिी पोि नाही त्याला, नशीब असेल तर, अधंश्रद्ध जमावाला काही काळ भ लवता येईल; परंत  त्याला 
साम्राज्य स्थापन करता येणार नाही आचण त्याने जे काही डोळयात भरेल असे चनमाण केले असेल ते 
थोड्याि काळात त्याच्याबरोबर नष्ट पावले. खरा आधार नाही अशा सते्तिे बंधन चटकाऊ नसते, 
स ब द्धपणाति शाश्वतीिी आशा असते. ज्यू कायदा आज देखील चजवतं आहे आचण तसाि अध्या जगाच्या 
वतयनािे गेली दहा शतके चनयंत्रण करणारा इशमेल (Ishmail) च्या म लािा कायदा. ज्या महाप रुषानंी 
त्यािें संगठन केले त्याचं्या थोरवीिी ती साक्षि आहे. तत्त्वज्ञानाम ळे ककवा आंधळया पक्षचनष्ठेम ळे गर्मवष्ठ 
बनलेलया मंडळींच्या डोळयानंा ते नशीबवान भोंदू मंडळीसारखे भासत असतील, परंत  राजकीय चविारवतं 
मात्र चिरस्थायी संस्कृतीच्या उदयकाळी चतिी जोपासना करणाऱया महान व शचक्तशाली प्रजे्ञिा त्यानंी 
चनमाण केलेलया संस्थामंधे जो आढळ होतो त्यािे कौत क करत राहतील. 

 
या सवय चवविेनावरून वारबटयनप्रमाणे आध चनक जगामधे राजकारण आचण धमय यािें उचद्दष्ट एक 

आहे असा मात्र आपण चनष्ट्कषय काढू नये. उलट असा चनष्ट्कषय काढावा की राष्ट्रचनर्ममतीच्या कामामधे एकािा 
द सऱयाला साधन म्हणनू उपयोग होतो.  
  



 
 

          

प्रकरि ८ 
 

लोकाांनवषयी 
 

एखादी मोठी इमारत बाधंण्याच्या कामास स रवात करण्यापूवी वास्त शास्त्रज्ञ ज्याप्रमाणे इमारतीिे 
वजन जचमनीला पेलता येईल की नाही हे अजमावण्यासाठी जचमनीिी पाहणी व परीक्षा करतो त्याप्रमाणे 
स ब द्ध कायदे करणारा (Legislator) कायदे चकतीही िागंले असले तरी ते तयार करण्याच्या कामाला 
एकदम लागणार नाही; त्यापूवी ज्या लोकाचं्या संस्था बनवायच्या ते त्या संस्था चकतपत तगव ूशकतील 
आचण त्यािें ह कूम पाळू शकतील यािा शोध घेईल. या कारणाम ळेि प्लेटोने अकेचडया व चसरीन याचं्या 
रचहवाशासंाठी कायदे करण्यािे नाकारले. त्याला माहीत होते की हे दोन्ही समाज श्रीमंत असलयाकारणाने 
समतेवर आधारलेली व्यवस्था त्यानंा मानवणार नाही. त्यािप्रमाणे क्रीटमधे िागंले कायदे पण वाईट 
नागचरक हा देखावा दृष्टीस पडतो; कारण चमनोने फक्त चशस्त लादली होती; पण लोक मात्र स्वतुःच्या 
द ग यणाचं्या ओझयाखाली दबले होते. 

 
जगामधे अशा अनेक उज्ज्वल संस्कृती होऊन गेलया आहेत की ज्यानंा िागंलया कायद्याचं्या 

अमलाखाली जगणे जमले नसते; तसेि अशा काही संस्कृती होऊन गेलया आहेत की ज्यानंा एकंदर 
जीवनाच्या मानाने फारि थोडा काळ िागंलया कायद्यािंा लाभ झाला. बह तेक माणसाचं्याप्रमाणे बह तेक 
समाजानंा चशस्त लावता येते ती त्याचं्या तरुणपणीि. वय वाढत जाते तसे त्याचं्यामधे स धारणा करणे 
अशक्य होते. िालीरीती एकदा रूढ झालया व द राग्रहानंी एकदा मूळ धरले की स धारणेिा प्रयत्न करणे 
चनष्ट्कळ व धोकादायक काम ठरते. आपलया राज्यातील अचनष्ट गोष्टींकडे अंग चलचनदेश करून त्या नष्ट 
करण्यािा एखाद्या माणसाने प्रयत्न करावा, हे लोकानंा रुित नाही. या बाबतीत ते, केवळ डॉक्टरला 
पाहूनि घाबरणाऱया मूखय आचण भ्याड रोग्यासारखे, वागतात. तरी देखील ज्याप्रमाणे काही रोगािंा मनावर 
पचरणाम घडलयाम ळे, माणसानंा पूवीच्या सवय गोष्टींिा चवसर पडतो त्यािप्रमाणे सम दायाचं्या जीवनात 
कहसेिे असे काही कालखंड चनमाण होतात की ज्या वळेी माणसाच्या आरोग्यावर आघात करणाऱया 
आणीबाणीच्या पचरस्स्थतीप्रमाणे क्रातंीिे सम दायावर पचरणाम घडून येतात. अशा वळेी गत गोष्टींच्या 
चवस्मृतीऐवजी त्याचं्याबद्दल मनामधे दाट भीती चनमाण होते आचण अतंगयत यादवीम ळे व्याधीग्रस्त झालेली 
राज्यससं्था राखेतून प न्हा चजवतं होते व मृत्यूिी मगरचमठी तोडून तारुण्याच्या नवीन जाणीवसेचहत जग ू
लागते. लायकगयस काळातं स्पाटामधे व टार्मकन्स (Tarquins) च्या काळानंतर रोममधे हे घडले. नंतरच्या 
काळात, ज लमी राजानंा घालवनू चदलयानंतर, हॉलंड व स्स्वत झलंडमधेही तेि घडले. 

 
परंत  अशा घटना क्वचित घडतात. त्या अपवादात्मक स्वरूपाच्या असतात आचण त्या त्या 

राज्यातील चवचशष्ट संचवधानात्मक तरत दींम ळे त्या घडून येणे शक्य होते आचण एका संस्कृतीच्या 
आय मययादेत त्या दोन वळेा घडून येत नाहीत. रानटी अवस्थेतील लोकानंा लढूनझगडून स्वातंत्र्य संपादन 
करणे शक्य असते, परंत  राज्यव्यवस्थेिी यंत्रणा ज नी झालयानंतर व चतच्यामधील स्स्थचतस्थापकता 
(resilience) नष्ट झालयानंतर ते कठीण होते. ते घडलयानंतर अंतगयत दंग्याधोप्याम ळे राज्यससं्था नष्ट 
होण्यािीि अचधक धास्ती असते; क्रातंी घडून येऊन चतिे प नरुजीवन होईल अशी खात्री देता येत नाही. 
चतिे पाश एकदा त टले की ती चिन्नचवस्च्िन्न होते, एकसंघ संस्था म्हणून ती चवलयाला जाते. त्यानंतर चतला 
गरज लागते ती स्वातंत्र्यावीरािी नव्हे तर सत्ताधीशािी. जगातील स्वतंत्र समाजानंी प ढील म्हण लक्षात 
ठेवावी : स्वातंत्र्य चमळवता येते, ते प न्हा संपादन करता येत नाही. 



 
 

          

तारुण्य म्हणजे बालय नव्हे. माणसाप्रमाणे राष्ट्रािंाही तारुण्यािा काळ असतो; तारुण्याऐवजी 
वाटलयास प्रौढत्व (Maturity) हा शब्द वापरावा. कायद्यािे बंधन स्वतुःवर लादून घेण्यापूवी राष्ट्राने या 
तारुण्यािी वाट पाहावी. राष्ट्र केव्हा तरुण बनते हे ठरवणे सोपे नाही आचण तो क्षण येण्यापूवी आपण घाई 
केली तर आपले सारे श्रम व्यथय जातील. काही समाजानंा प्रथमपासूनि चशस्त लावनू घेता येते; काहींना 
त्यासाठी दहा शतके थाबंाव ेलागते. रचशयन लोकानंा खऱया अथाने कधीि स संस्कृत बनता येणार नाही, 
कारण संस्कृती त्याचं्यावर फार लवकर लादण्यात आली. पीटर धी गे्रटिी प्रचतभा अन करण करणारी ब द्धी 
होती, चतच्या चठकाणी नवीन चनमाण करण्यािी शक्ती नव्हती. शनू्यातून नव ेचनमाण करण्याच्या शक्तीला मी 
खरीख री प्रचतभा मानतो. त्याने केलेलया काही गोष्टी िागंलया होत्या, परंत  त्यापैकी प ष्ट्कळ कालचवसंगत 
होत्या. आपली प्रजा रानटी आहे हे त्याने ओळखले; परंत  स संस्कृत होण्यासारखी अद्याप चतिी पचरस्स्थती 
नाही हे त्याच्या लक्षात आले नाही. ज्या वळेी त्याने त्यानंा चशक्षण द्यावयास हव ेहोते त्या वळेी त्याने त्यानंा 
स संस्कृत करण्यािा प्रयत्न केला. त्याने त्यानंा जमयन आचण इंग्रज बनवण्यािा प्रयत्न केला; त्याऐवजी 
त्याने त्यानंा रचशयन बनवण्यािा प्रयत्न करायला हवा होता. जे ते नव्हते ते आपण आहोत असे त्यानंा 
मानायला लावलयाम ळे त्याचं्यातील अंगभतू ग णािंा पचरपोष होण्याच्या मागात त्याने अडथळे चनमाण केले. 
फ्रें ि चशक्षकाच्या बाबतीत नेहमी हा प्रकार घडतो. आपलया चशष्ट्याच्या चठकाणी ब द्धीिा झगझगाट चनमाण 
व्हावा म्हणून तो प्रयत्नािंी पराकाष्ठा करतो; त्यािा पचरणाम एवढाि होतो की क्षणभरािी दीप्ती कधीमधी 
दृष्टीस पडते, पण फळ असे कधी पदरात पडत नाही. रचशयन साम्राज्य य रप पादाक्रातं करण्यािा प्रयत्न 
करील, परंत  त्यािा स्वतुःिाि पाडाव होईल. तातयर जमात, प्रजाजन म्हणून ककवा शजेारी म्हणून, रचशयन 
साम्राज्यावर आचण आपणा सवांवरही स्वाचमत्व प्रस्थाचपत करील अशी एखादी क्रातंी मला अटळ भासते 
आहे. ती लवकर घडून यावी म्हणून य रपमधील सवय राजािें एकज टीिे प्रयत्न िालू आहेत. 
 

  



 
 

          

प्रकरि ९ 
 

लोकाांनवषयी (चालू) 
 

स दृढ माणसाच्या वाढीवर चनसगाने मयादा घातलेलया आहेत. त्या मयादािें उल्लंघन केले की 
राक्षस ककवा ब चद्धशनू्य माणसू चनमाण होतो. त्यािप्रमाणे राज्याच्या चवस्तारावरही काही मयादा असतात. 
त्या मयादेपलीकडे चवस्तार झालयास त्या राज्याला िागंला घटनात्मक कारभार लाभणे शक्य नाही. 
राज्यकारभार िागंलया रीतीने िालवता येणार नाही इतके ते मोठे नसाव ेव इतराचं्या मदतीखेरीज स्वतुःिे 
संरक्षण करता येणार नाही इतके राज्य लहान नसाव.े प्रत्येक राजकीय समाजािी शक्तीिी एक मयादा 
असते; त्या मयादेपलीकडे त्याने जाऊ नये. पण प ष्ट्कळ वळेा मोठे बनत असताना त्याच्याकडून तो अचतरेक 
घडून येतो. सामाचजक बंध चजतका ताणावा चततका तो कमक वत बनतो. सवयसाधारणपणे असे म्हणता 
येईल की लहान राज्य मोठ्या राज्यापेक्षा त लनेने अचधक शचक्तशाली असते. 

 
याला कारणे अनेक आहेत. पचहले म्हणजे अंतर चजतके दूरिे चततके राज्यकारभार िालचवणे 

कठीण जाते. तसेि, राज्यकारभारािे घटक वाढतात तसा राज्यकारभार अचधक ज लमी होतो. प्रत्येक 
शहरािी एक शासनयंत्रणा असते, चतिा खिय लोकानंा द्यावा लागतो; प्रत्येक चजलह्यािीही शासनयंत्रणा 
असते, आचण चतिाही खिय लोकानंाि द्यावा लागतो. याखेरीज प्रादेचशक यंत्रणा असतात. शासनािी 
वगेवगेळी खाती असतात, स भेदाऱया (Satrapies) असतात, राजाच्या नावाने काम करणाऱया संघटना 
(Viceroyalties) असतात. जसजसे वरच्या श्रेणीला जाव ेतसतसे खिय वाढत जातात, हा सारा खिय गरीब 
जनतेला द्यावा लागतो. आचण सवाच्या शवेटी कळसाला मध्यवती सरकार असते. उंटािी पाठ मोडणाऱया 
गवताच्या शवेटच्या काडीसारखी त्यािी गत होते. हा सवय खिय म्हणजे देशाच्या प्रजेच्या संपत्तीला 
लागलेली कायमिी गळती होय. िढत्या श्रेणीच्या या यंत्रणेम ळे लोकाचं्या दृष्टीने कारभार िागंला 
िालण्याऐवजी तो अचधकि वाईट होतो आचण एका मालकािा अंमल अचधक िागंला असे लोकानंा वाटू 
लागते. आकस्स्मक प्रसंगासाठी खिय करायला जवळ दमडी देखील उरत नाही आचण जेव्हा पैशािा प रवठा 
करणे भागि पडते त्यावळेी संपूणय चवनाशािे संकट राज्याप ढे दत्त म्हणून उभे राहते. 

 
आचण हा पाढा इथेि संपला असे नव्हे; कायद्याचं्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत, अन्याय 

थाबंवण्याच्या बाबतीत, वाईट गोष्टी स धारण्याच्या बाबतीत आचण राजधानीपासून दूर असलेलया देशातील 
भागात वळेोवळेी उद् भवणारे राजद्रोही स्वरूपािे कट प्रथमावस्थेति चनमूयल करण्याच्या बाबतीत देखील 
शासनाला चनधाराने व त्वरेने कायय करता येत नाही. एवढेि नव्हे तर कधीही दृष्टीस न पडणाऱया 
राज्यकत्याबद्दल लोकानंा कमी पे्रम वाटते. तसेि जग चजतके दूरिे चततक्याि दूरच्या वाटणाऱया देशाबद्दल 
आचण ज्यािंी ओळख देखील नाही अशा बह संख्य नागचरक बंधंूबद्दलही त्यानंा कमी पे्रम वाटते. अनेक 
वगेवगेळया प्रातंानंा एकाि तऱहेिे कायदे सोईिे वाटणे अशक्य आहे. कारण प्रत्येक प्रातंाच्या िालीरीती 
वगेळया असतात, हवामान वगेळे असते, राज्ययतं्रणा कशी हवी याबद्दलच्या त्याचं्या कलपना वगेळया 
असतात. बरे एकाि राज्यात वगेवगेळे कायदे असले म्हणजे अडिणी व गोंधळ चनमाण होतो. एकाि 
तऱहेच्या राज्यकत्यांच्या अमलाखाली राहणाऱया, एकमेकाशंी सदोचदत संबंध असणाऱया व आपआपसात 
भेटी-गाठी व लग्नसबंंध करणाऱया प्रजेला स्थाचनक रूढी वगेळया असलया म्हणजे पूवयजाकंडून जे लाभले ते 
खरोखरि चकतपत आपले आहे, याबद्दल संशय चनमाण होतो. एकमेकानंा परकी वाटणारी असंख्य माणसे 
जेव्हा मध्यवती सरकार एकाि चठकाणी असलयाकारणाने एकत्र आणली जातात, तेव्हा ग णानंा वाव 



 
 

          

सापडत नाही, ते भचूमगति राहतात. शीलाकडे द लयक्ष होते आचण द ष्ट्कृत्यािें शासन व्हाव ेतसे होत नाही. 
कामाच्या ओझयाखाली दबून गेलेलया राज्यकत्यांना कोणत्याही गोष्टीिे प्रत्यक्ष ज्ञान असे नसते. अशा वळेी 
समदी नोकर हाि राज्यािा खराख रा राज्यकता बनतो. सरसकट प्रयत्न िालू असतो तो एवढाि की 
शासकीय सत्ता चटकून राहावी; आचण त्या सते्तिे चजकडे चतकडे पसरलेले नोकर क ठे ती सत्ता लादण्यािा 
प्रयत्न करतात तर क ठे ती दूर ठेवण्यािा. सावयजचनक कलयाण वाढचवण्यासाठी म्हणून मग त्या सते्तिा 
थोडाि उपयोग होतो; जरूर पडेल त्यावळेी राष्ट्रािे सरंक्षण देखील ती सत्ता कसेबसे करू शकते. म्हणून 
प्रकृतीच्या मानाने राजकीय समाज जेव्हा खूप मोठा बनतो त्यावळेी वर उभारलेलया संस्थाचं्या वजनाखाली 
तो कोसळून पडेल अशी पचरस्स्थती चनमाण होते. 

 
उलट, राज्य चिरस्थायी व्हावयािे तर त्याला प रेसा आधार हवा हे देखील खरे, तसा आधार 

असलयाखेरीज राज्याला नेहमीि जे हादरे बसतात त्याचं्याप ढे त्याला चटकाव धरता येणार नाही आचण 
स्वतुःिे अस्स्तत्व कायम ठेवण्यासाठी ज्या गोष्टी कराव्या लागतात त्यादेखील त्याला करता येणार नाहीत. 
प्रत्येक राष्ट्रामधे चजला कें द्रापसारी (centrifugal) असे म्हणता येईल अशी प्रवृत्ती असते; ती चवशषेकरून 
परराष्ट्र-संबधंात दृष्टीस पडते. प्रत्येक गट आपला मोठेपणा प्रस्थाचपत करण्यासाठी प्रयत्न करतो व त्याम ळे 
शजेाऱयािें न कसान होते; देकाते याच्या (Vortices) सारखे त्यािें वतयन असते. म्हणून द बळी राष्ट्र ेचगळंकृत 
केली जातील अशी मोठी धास्ती असते. आजूबाजूच्या राष्ट्राशंी सते्तिा समतोल साधला जातो त्याि वळेी 
राष्ट्राला आपले अस्स्तत्व चटकवता येते. यािाि अथय हा की चववचक्षत भभूागामधे सते्तिे दडपण हे 
सवयसाधारणपणे सारखे असले पाचहजे. 

 
मी जे आतापयंत म्हटले आहे त्यावरून हे स्पष्ट होईल की प्रसार व एकत्रीकरण या दोन्ही गोष्टींिे 

समथयन करता येते आचण त्या दोन गोष्टींिे कोणत्या प्रमाणात चमश्रण करून समाजािे जीवन स रचक्षत करता 
येईल हे ठरचवणे याति म त्सद्यािे खरे कौशलय आहे. अंतगयत स व्यस्थेचवषयीच्या चविाराचं्या मानाने 
आंतरराष्ट्रीय संबंधानंा द य्यम स्थान चदले पाचहजे, हा एक सवयसाधारण असा चनयम मानता येईल. 
आंतरराष्ट्रीय संबंधािें महत्त्व सापेक्ष आहे तर अंतगयत स स्स्थतीिे महत्त्व चनरपवाद आहे. स दृढ आचण चनरोगी 
अवस्था ही पचहली गरज आहे; िागंलया शासनाम ळे जे िैतन्य चनमाण होते ते प्रदेशाच्या चवस्तृत वाढीम ळे 
चमळणाऱया साधनापेक्षा जास्त उपय क्त ठरते. 

 
काही राज्ये अशा प्रकारिी बनलेली असतात की चजवतं राहण्यासाठीि त्यानंा परराष्ट्रावर स्वाऱया 

कराव्या लागतात. चजवतं राहावयािे तर स्वतुःच्या सते्तच्या प्रसारािाि त्यानंा सतत चविार करावा लागतो. 
ही जी आनंददायक अशी आवश्यकता आहे चतच्याबद्दल त्यानंी वाटलयास स्वतुःिे अचभनंदन कराव;े पण 
त्यानंी लक्षात ठेवले पाचहजे की, वाढ ख ंटताि चवनाशािे संकट त्याचं्याप ढे अटळपणे उभे राहील. 

 
  



 
 

          

प्रकरि १० 
 

लोकाांनवषयी (चालू) 
 

राजकीय समाजाकडे दोन दृष्टींनी पाहता येईल: प्रदेशाच्या चवस्ताराच्या दृष्टीने ककवा लोकाचं्या 
संख्येच्या दृष्टीने आचण प्रदेशािा चवस्तार व लोकािंी संख्या याचं्यामधील प्रमाणावर राज्यािा योग्य आकार 
अवलंबून असतो. लोकानंी राज्य बनते. परंत  त्यानंा अन्न व इतर आवश्यक वस्तू चमळतात त्या 
जचमचनकडून. जमीन जेव्हा लोकानंा प रेसा खाद्यप रवठा करू शकते आचण जचमनीच्या उत्पादनािा प रा 
उपयोग होईल एवढी लोकािंी संख्या असते तेव्हा आदशय व्यवस्था चनमाण झाली असे म्हणता येते. या 
दोन्ही गोष्टींिा नीट मेळ बसतो तेव्हाि अम क एका संख्येच्या रचहवाशानंा आपले अचधकात अचधक सामर्थयय 
संपादन करता आले असे सागंता येते. लोकसंख्येच्या मानाने प्रदेश मोठा असला तर त्यािे संरक्षण हे एक 
ओझेि होते; शतेजचमनीिी प री मशागत होत नाही आचण नैसर्मगक वस्तंूिे जरूरीपेक्षा अचधक उत्पादन होते. 
अशा पचरस्स्थतीत संरक्षणात्मक लढायािें मूळ असते. याच्या उलट लोकसंख्येच्या चनवाहािी सोय होणार 
नाही इतका प्रदेश लहान असतो. त्या वळेी आजूबाजूच्या लोकाचं्या मजीवर त्या प्रदेशातील रचहवाशानंा 
अवलंबून राहाव ेलागते. कारण आपलयाजवळ ज्या वस्तू नाहीत त्या त्यानंा शजेाऱयाकडूनि चमळवाव्या 
लागतात आचण त्याम ळेि आक्रमक लढाया घडून येतात. पचरस्स्थतीम ळे ज्या देशाला व्यापार ककवा य द्ध 
यािंा अवलंब करावा लागतो तो देश खऱया अथाने द बळाि असतो. त्याला शजेाऱयावर अवलंबून राहाव े
लागते आचण पचरस्स्थतीवर; त्यािे अस्स्तत्व संकटाक ल आचण अलप असते. स्वाऱया करून त्याला आपली 
पचरस्स्थती तरी बदलावी लागते ककवा पराचजत होऊन तो नष्ट होतो. देश योग्य चततका लहान असला ककवा 
योग्य चततका मोठा असला तरि तो स्वतंत्र राहू शकतो. 

 
प्रदेशािा चवस्तार व लोकािंी संख्या याचं्यामधील चनचित प्रमाण ठरवणे अशक्य आहे. जचमनीिा 

मगदूर वगेवगेळा असतो, काही इतरापेंक्षा अचधक स पीक असतात, तसेि उत्पन्नािी तऱहा एकि नसते 
आचण हवामानािे पचरणामही कायम स्वरूपािे नसतात. तसेि पृर्थवीच्या वगेवगेळया भागावंर राहणाऱया 
लोकािें स्वभावही एकसारखे नसतात. काहींना उत्तम जचमनीतून िागंले उत्पन्न काढता येत नाही, तर 
काही साधने हलक्या दजािी असतानाही डोळयात भरेल अशी चनर्ममती करू शकतात. चस्त्रयाचं्या 
जननक्षमतेिाही चविार करायला हवा; तसेि हवामानािा लोकावंरील पचरणाम आचण कायद्याम ळे घडून 
येणारा फायदा आचण तोटा यािंाही चविार करायला हवा. स ब द्ध राज्यकता एखाद्या घडीला जे चदसते 
त्यावरून आपले मत बनवत नाही, तो प ढे काय होईल यािा अंदाज घेऊन त्यान सार आपले मत बनवतो. 
कामाला स रवात करताना लोकािंी जी संख्या असते ती तो गृहीत धरून िालत नाही; प ढच्या एखाद्या 
काळात ती चकती होईल हे तो डोळयाप ढे ठेवतो. अनेक वळेा असे घडून आलेले दृष्टीस पडते की प्रदेशाच्या 
नैसर्मगक वैचशष्ट्ट्याम ळे त्याच्या मयादा स रवातीला इष्ट वाटले त्यापेक्षा अचधक चवस्तृत करणे शक्य होते 
एवढेि नव्हे तर आवश्यक बनते. उदाहरणाथय, डोंगराळ म ल खात लोकसंख्येिी घनता (Population 
density) प ष्ट्कळ कमी असू शकते, कारण चतथे लाकडे आचण क रणे फार श्रम न करता चमळू शकतात व 
चस्त्रयािंी जननक्षमता सपाट प्रदेशातील चस्त्रयापेंक्षा जास्त असते, असे अन भव सागंतो आचण चतथे डोंगराचं्या 
उतारावर झाडे व चपके वाढण्यासाठी जी सपाट जमीन हवी ती फारशी आढळत नाही. याच्या उलट, खडक 
आचण वाळू भरपूर आहे अशा सम द्रालगतच्या बऱयािशा नापीक प्रदेशात लोक एकत्र येऊन राहतात. 
जचमनीतून चमळणाऱया वस्तंूिी वाण मच्िीमारीने भरून काढली जाते, िािेचगरी करणाऱयािंा बंदोबस्त 



 
 

          

करावयािा तर लोकानंा जवळ जवळ एकत्र येऊन राहणे आवश्यक असते, आचण वसाहतीमधे माणसे 
पाठवनू लोकसखं्येतील वाढीिा प्रश्न सोडवता येतो. 

 
राष्ट्राच्या उभारणीच्या वळेी ज्या गोष्टींिा चविार होतो त्यामंधे आणखी एका गोष्टीिी भर टाकली 

पाचहजे. चतच्याम ळे इतर गोष्टींिी आवश्यकता कमी होत नाही, परंत  ती नसेल तर इतर गोष्टी असून 
भागणार नाही. मला चनदेश करावयािा आहे ती गोष्ट म्हणजे चनचित असा शातंतेिा काळ. प्राथचमक 
अवस्थेत राज्यािी पचरस्स्थती नव्याने बनवलेलया सैन्याच्या त कडीसारखी असते. इतर कोणत्याही 
काळापेक्षा स रवातीच्या काळात ती अचधक द बळी असते व प्रचतकार करता येणार नाही अशी चतिी अवस्था 
असते. चजकडे चतकडे गोंधळ असतो त्यावळेी प्रचतकार शक्य असतो, परंत  स रवातीच्या अस्वस्थतेच्या 
काळात ज्यावळेी प्रत्येक मन ष्ट्य समाजातंगयत कायात ग ंतलेला असतो आचण बाहेरून येणाऱया संकटाबद्दल 
चविार करायला क णालाही फ रसत नसते त्यावळेी प्रचतकार करणे अचधक कठीण असते. अशावळेी य द्ध, 
द ष्ट्काळ अगर राजद्रोह (redition) घडून आला तर राज्य उलथून पडणे अटळ ठरते. 

 
अशा अडिणीच्या काळात देखील शासनयंत्रणा उभारली जाते, परंत  ती शासनयंत्रणा अशी असते 

की चजच्याम ळे राज्यि म ळी नष्ट होते. अंतगयत अडिणींच्या काळािा राज्य बळकावणारे फायदा घेतात 
आचण शातंचित्त असताना लोकानंी ज्यानंा कधीही मान्यता चदली नसती असे चवध्वसंक स्वरूपािे कायदे 
करण्यासाठी घबराटीिा उपयोग करून घेतात. सत्ता प्रस्थाचपत करण्यासाठी चनवडलेलया इचतहासातील 
नेमक्या क्षणावंरून खरे कायदे करणारे जे असतात त्यािें काम आचण ज लमी राज्यकत्यांिे (Tyrant) काम 
याचं्यामधील फरक दाखचवता येतो. 

 
मग कायदे करण्यासाठी कच्चा माल म्हणून ज्यािंा उपयोग करता येईल असे लोक कोणते? 

ज्याचं्यामधे समान चहतसंबधंािंा अगर सवयमान्य संकेतािंा बंध आहे, पण शासनयंत्रणेिे जू ज्यानंी अद्याप 
आपलया खाद्यावंर घेतलेले नाही, ज्याचं्या िालीरीती व लोकभ्रम फार खोलवर रुजलेले नाहीत व 
आकस्स्मक परिक्राम ळे ज्यािंी दाणादाण होईल अशी धास्ती नाही. शजेाऱयाचं्या भाडंणात सामील न होता 
ज्यानंा प्रत्येक शजेाऱयाचवरुद्ध एकट्याने उभे राहता येईल ककवा एखाद्याने हल्ला केला तर त्याच्या 
प्रचतकारासाठी द सऱयाला आपलया मदतीला बोलावता येईल. ज्याचं्यामधे आपलया बाधंवािंी प्रत्येकाला 
जातीने ओळख आहे आचण पेलता येणार नाही असे ओझे ज्यानंी क णावरही लादलेले नाहंी. जे द सऱया 
राष्ट्रावर अवलंबून नाहीत व ज्यािंी द सऱया राष्ट्रानंा आवश्यकता नाही. [दोन शजेारी राष्ट्रापंैकी एक द सऱयावर 
अवलंबून राहणारे असले की एकाला फार कठीण व द सऱयाला मोठी धोक्यािी अशी पचरस्स्थती चनमाण होते, अशा वेळी स ब द्ध राष्ट्र द सऱया 
राष्ट्राला त्याच्या परावलंबनातून म क्त करण्यािी ताबडतोब सोय करते. मेस्क्सकोच्या साम्राज्यामधे श्लासकाला (Thlascala) प्रजासत्ताकािा जो 
लहानसा प्रदेश होता त्याने मेस्क्सकन लोकाकंडून मीठ खरेदी करण्याऐवजी ककवा ते भेट म्हणून चमळवण्याऐवजी ते खाण्यािेि सोडून चदले. 
श्लासकालाच्या स ब द्ध जनतेने औदायाच्या पाठीशी दडलेला डाव ओळखला. त्यानंी आपले स्वातंत्र्य कायम ठेवले आचण मोठ्या साम्राज्याच्या 
कोंडीत सापडलेले लहान राज्य असतानाही अखेरीला त्या साम्राज्यािा नाश घडवनू आणण्यात भाग घेतला.] जे गचरबही नाहीत व 
श्रीमंतही नाहीत, पण स्वयपूंणय आहेत आचण शवेटी ज्याचं्यात प रातन समाजािे स्थैयय व नूतन समाजािा 
सालसपणा यािंा संगम साधलेला आहे. कोणत्या नवीन संस्था स्थापन करावयाच्या याच्यापेक्षा कोणत्या 
ज न्या संस्था नष्ट करावयाच्या हे ठरचवणे कायदे करणाराला मोठे कठीण जाते. या कामामधे यश क्वचिति 
लाभते. कारण सामाचजक संघटनेसाठी ज्या गोष्टी आवश्यक त्यािंी आचण मनाच्या साधेपणािी जोड 
सापडणे फार कठीण असते. या सवय गोष्टी एकसमयावच्िेदेकरून चवद्यामान असणे सोपे नाही हे क णालाही 
कबूल कराव ेलागेल. त्याम ळेि िागंले शासन असलेली राज्ये अचधक दृष्टीस पडत नाहीत. 

 



 
 

          

य रप खंडात अद्याप एक देश असा आहे की चजथे कायदे करणे शक्य आहे. तो देश म्हणजे कॉर्मसका 
बेट. चतथलया शूर लोकानंी मोठ्या धैयाने आचण चनियाने आपले स्वातंत्र्य परत चमळवले व त्यािे रक्षण 
केले. म्हणून एखाद्या स ब द्ध माणसाने ते कायम कसे चटकवायिे यािी त्यानंा चशकवण देणे अगत्यािे आहे. 
तो मान त्यानंी चमळवला आहे. हे िोटे बेट एक चदवस य रपला आिययिचकत करील अशी माझी कलपना 
आहे. मला तशी पूवयसूिना चमळाली आहे असे देखील म्हणता येईल. 
  



 
 

          

प्रकरि ११ 
 

कायद्याच्या अिेकनवध पद्धतींनवषयी 
 

कायद्याच्या प्रत्येक संप्रदायािे उचद्दष्ट जे सवांिे अचधक स ख ते स ख कशात असते यािा जर आपण 
शोध घेतला तर त्यािे दोन म ख्य भाग आहेत असे दृष्टीस पडेल: एक स्वातंत्र्य व द सरा समता. स्वातंत्र्य, 
कारण मन ष्ट्य परतंत्र असला की राज्य त्याच्या शक्तीच्या काही एका भागाला म कते; समता, कारण 
समतेखेरीज स्वातंत्र्य शक्य नाही. 

 
नागरी स्वातंत्र्याच्या स्वरूपािे मी अगोदरि वणयन केले आहे. आता मी समतेकडे वळतो. हा शब्द 

मी वापरतो त्यावळेी सत्ता आचण संपत्ती सवांना अगदी सारखी असली पाचहजे असा माझा अथय नसतो हे 
प्रत्येकाने स्पष्टपणे ध्यानात ठेवाव.े माझा अथय एवढाि की सते्तला कहसेिा आधार असू नये आचण ती वापरली 
जावी ती केवळ प्रचतष्ठा (rank) आचण कायदा याचं्या आधाराने. तसेि संपत्ती इतकी गडगंज असू नये की 
माणसाला आपलया शजेाऱयाला चवकत घेता येईल आचण चतिा इतका अभाव असू नये की माणसाला 
स्वतुःला चवकाव ेलागेल. [मजबूत व चटकाऊ राज्य हव ेअसेल, तर सपंत्तीिा अचतरेक नादंणार नाही अशी व्यवस्था केली पाचहजे. 
लाखोपती व चभकारी दोघेही नसावेत. दोघे अभेदाने वावरतात आचण सावयजचनक चहताला दोघेही मारक ठरतात. राजानंा ज लमी बनवणारे एकाम ळे 
चनमाण होतात तर द सऱयाम ळे ज लमी राजेि चनमाण होतात. ते चवद्यमान असतात चतथे स्वातंत्र्य ही एक देवघेवीिी वस्तू बनते. श्रीमंत ते चवकत 
घेतात, गरीब ते चवकतात.] मोठ्या माणसाजवळ मालमत्ता आचण पत प्रमाणशीर असावी व गरीब मंडळींच्या 
चठकाणी लोभ आचण हाव नसावी. 

 
अशी समता हे एक वाऱयातील चदवास्वप्न आहे आचण ती प्रत्यक्षात नादंणे शक्य नाही असे म्हटले 

जाईल. असा तर यािा अथय नाही ना की द रािार घडून येणार म्हणून त्यािें चनयंत्रण देखील करू नये? 
पचरस्स्थतीच्या दडपणाम ळे समतेिा नेहमीि नाश होण्यासारखी अवस्था असते म्हणूनि ती कायम राहावी 
या चदशनेे कायद्यािे बळ वापराव ेलागते. 

 
िागंलया राज्यव्यवस्थेिी ही सवयसाधारण तत्त्व े प्रत्येक देशामधे स्थाचनक पचरस्स्थती व लोकािें 

स्वभावमान पाहून बदलणे आवश्यक असते. जे भेद असतात त्यानंा अन रूप अशी व्यवस्था शोधली पाचहजे. 
चनरपवादपणे ती उत्तम आहे असे म्हणता आले नाही तरी ज्या देशात ती उपयोगात आणली जाणार आहे 
त्या देशाच्या मानाने ती उत्तम असली पाचहजे. उदाहरणाथय, जमीन खडकाळ व नापीक असेल व 
लोकसंख्येच्या मानाने देश लहान असेल, तर उद्योग आचण कला यानंा उते्तजन देणे योग्य ठरेल. हेतू हा 
की तयार केलेलया मालाच्या बदलयात हव ेअसलेले अन्नधान्य चमळवता याव.े उलट समृद्ध सपाट प्रदेश 
आचण डोंगराचं्या उतारावरील स पीक जचमनी यािंा शक्य तेवढा फायदा घ्यावा. चजथे जमीन स पीक असेल 
आचण लोकसंख्या कमी असेल, चतथे शतेीवर सवय प्रयत्न कें चद्रत कराव,े त्या प्रयत्नाम ळे जन्माचं्या 
प्रमाणातही वाढ होते. कलाक सरीिे काम (arts) चनचषद्ध मानाव;े कारण त्याच्या योगाने माणसािंी जी 
कमतरता आहे ती, माणसे ठराचवक चठकाणाकडे आकर्मषत झालयाम ळे वाढते. [माँसे द अगेनसन म्हणतो की, 
परराष्ट्रीय व्यापाराम ळे होणारा फायदा वरवरिा असतो; खरा नसतो. त्याच्याम ळे काही व्यक्ती व फार फार तर काही शहरे श्रीमंत होतात. पण 
देशािा असा फायदा होत नाही आचण त्याच्याम ळे लोकािंी पचरस्स्थतीही स धारत नाही.] सम द्रकाठिा जो लाबंलिक व सोईिा 
प्रदेश असतो चतथे प रेशी वसाहत होईल अशी सोय करावी. असा प्रदेश असेल तर जहाजािें काचफले तयार 
कराव ेआचण व्यापार व सम द्रपययटण यानंा उते्तजन द्याव.े अशा सम द्रकाठच्या समाजािें जीवन उज्ज्वल 



 
 

          

असते, पण ते थोडा काळ चटकते, सम द्राच्याभोवती खडक असले आचण जचमनीवर सहजासहजी पोिता 
येण्यासारखे नसले, तर प्राथचमक अवस्थेत राहून माशावर जीवनचनवाह करणे अचधक बरे. अशा चठकाणी 
राहणारािें जीवन शातं असेल, अचधक िागंले असेल व कदाचित इतरापेंक्षा जास्त स खािेही असेल. 
थोडक्यात म्हणजे सवय राष्ट्रानंा लाग ू पडतील असे काही सामान्य चनयम सोडले तर प्रत्येक वगेळया 
समाजािी त्याच्या पचरस्स्थतीम ळे जीवनािी एक वगेळी खास तऱहा बनते आचण त्या अवस्थेला अन रूप असे 
राज्यव्यवहारािे चनयम ठरतात. हे लक्षात घेऊन ज न्या काळातील ज्य ूलोकानंी आचण अलीकडे अरब, 
लोकानंी धमय हेि आपलया चविारािे म ख्य उचद्दष्ट ठरचवले; अथेन्सने वाङ्मयाला म ख्य उचद्दष्ट मानले, तर 
टायर व काथेजने व्यापार, ऱहोड् सने दयावदीपणा आचण रोमने सदािार अशी उचद्दष्ट े मानली गेली. ल  
एस्स्प्रट द लॉय  L’Esprtodes Lois  च्या लेखकाने अशी अनेक उदाहरणे चदली आहेत की, ज्याचं्यावरून 
कायदे करणारा ही वगेवगेळी उचद्दष्ट ेसाध्य करण्याच्या दृष्टीने आपलया देशाला मागयदशयन करण्यासाठी 
कोणािे कसब वापरतो ते लक्षात याव.े 

 
काळजीपूवयक फेरबदल केलयाम ळे नैसर्मगक पचरस्स्थती व माणसाने बनवलेले कायदे यािंा 

सदोचदत िागंला मेळ बसतो असे असेल तरि राज्य भक्कम व चिरस्थायी आहे असे म्हणता येईल. मेळ 
इतका िागंला असला पाचहजे की माणसाने बनवलेले कायदे नैसर्मगक पचरस्स्थतीिे केवळ समथयन करत 
आहेत ककवा चतिे अन करण करून चतच्यामधे थोडाबह त बदल घडवनू आणीत आहेत असे म्हणता याव.े 
परंत  याऐवजी स्वतुःच्या उचद्दष्टाबद्दल साशकं असणाऱया कायदे करणाराने ज्याचं्यासाठी कायदे करावयािे 
स्वभावधमाकडे द लयक्ष केले आचण ग लामचगरीला योग्य अशा पचरस्स्थतीत स्वातंत्र्य लादण्यािा प्रयत्न केला, 
अगर चजथे लोकसंख्येच्या प्रश्नाकडे लक्ष प रवायला हव ेचतथे संपत्तीच्या वाढीला उते्तजन चदले, अगर चजथे 
शातंीिे धोरण स्वीकारणे आवश्यक चतथे आक्रमक य द्धाच्या योजना आखलया, तर कायद्यािंी सत्ता न कळत 
कमी होईल, समाजाच्या घटनेमधे अचनष्ट फेरबदल घडून येतील आचण अस्वस्थता इतकी वाढेल की 
राज्याला चवनाश वा पचरवतयन या दोहोंपैकी एकािी चनवड करावी लागेल. चनसगािा कधीही परभव करता 
येत नाही; त्यािे साम्राज्य प न्हा प्रस्थाचपत होईल. 
  



 
 

          

प्रकरि १२ 
 

कायद्याांचे वगीकरि 
 

समाज (Commonwealth) िागंलया प्रकारे संगचठत करावयािा तर अनेक संबधंािंा चविार 
करावा लागेल आचण सवांच्या चहतािी जी योजना असेल चतिा स्वीकार करावा लागेल. स रवातीला 
राजकीय समाजािे स्वतुःवरि कोणते पचरणाम घडून येतात त्यािंा चविार करावा लागेल. द सऱया शब्दातं 
म्हणावयािे म्हणजे समग्रािे समग्राशी संबधं कोणते अगर राजािे (sovereign) राज्याशी संबधं कोणते 
यािंा चविार करावा लागेल. या संबधंामंधे मध्यंतरीिे जे द व े (intermediate terms) असतात त्यािेंही 
संबंध येतात. ते कसे ते प ढे दाखचवले आहे. 

 
हे संबंध चनचित करणारे जे कायदे त्यानंा राजकीय अगर मूलभतू कायदे असे म्हणतात आचण ते 

शहाणपणाने तयार केले गेलेले असतील तर ते वणयन योग्य आहे असे म्हणता येते. प्रत्येक राज्यामधे 
चनयमनािा जर एकि िागंला मागय असेल, तर ज्या लोकानंी तो शोधून काढला त्यानंी तोि कायम ठेवावा. 
परंत  प्रस्थाचपत व्यवस्था जर वाईट असेल, तर ज्या कायद्याम ळे ती व्यवस्था िागंली होण्याच्या मागात 
अडथळे चनमाण होतात ते कायदे मलूभतू स्वरूपािे आहेत असे आपण का मानाव?े खेरीज, प्रत्येक 
सम दायाला कायदे, ते िागंले असले तरी, बदलण्यािा अचधकार हा केव्हाही असतोि. कारण, स्वतुःला 
इजा करून घ्यावी असे जर त्यानंा वाटत असेल तर ते त्यानंी करू नये असे बधंन त्याचं्यावर कोणत्या 
अचधकाराने घालता येईल? 

 
राज्यािे घटक याचं्यामधील आपआपसातील संबंध ककवा ते आचण राजकीय समाज याचं्यामधील 

संबंध हा संबधंािंा द सरा गट. पचहलया तऱहेिे संबधं शक्य तेवढे संक चित असाव ेव द सऱया तऱहेिे संबधं 
शक्य तेवढे व्यापक असावते. प्रत्येक नागचरक शजेाऱयाशंी असलेलया सबंंधात प रा स्वतंत्र असावा, पण 
नगरावर (City) मात्र तो प रा अवलंबून असावा. हे घडून ते एकाि पद्धतीने. राज्य बलवान असते तेव्हाि 
नागचरक स्वतंत्र असतात. हा जो द सऱया तऱहेिा सबंंध आहे त्यातून नागरी कायदा (Civil law) चनमाण 
होतो. 

 
व्यक्ती आचण कायदा याचं्यामधे एक चतसऱया प्रकारिा संबंध असतो असे प्रचतपाचदता येईल. हा 

संबंध म्हणजे दंडाहय आज्ञाभगंािा. त्याम ळे फौजदारी कायदा चनमाण होतो. काटेकोरपणे बोलावयािे 
म्हणजे फौजदारी कायदा हा कायद्यािा वगेळा स्वतंत्र भाग नसून इतर सवय कायद्यातंील दंडयोजनेिा भाग 
आहे. 

 
कायद्यािें हे जे तीन भाग आहेत त्यामंधे एका िवर्थया भागािी भर घातली पाचहजे; आचण तो भाग 

इतरापेंक्षा जास्त महत्त्वािा आहे. तो कायदा संगमरवरी खाबंावर ककवा ब्राँझच्या पटावर कोरलेला नसतो; 
तो कोरलेला असतो नागचरकाचं्या हृदयावर. राज्य उभारले जाते त्यािा खरा पाया असतो तो कायदा. 
चदवसागचणक त्यािे महत्त्व वाढत जाते. इतर कायदे जेव्हा ज ने व द बळे बनतात त्या वळेी तो त्यानंा नवीन 
जीवन देतो आचण त्यानंी ठेवलेली पोकळी तो भरून काढतो. (Fills the gaps they have untenanted) 
राज्याच्या चनमात्यािी भावना तो लोकामधे चजवतं ठेवतो आचण क णाच्याही न कळत सते्तच्या वापराऐवजी 
सवयीने लोकानंा चनयम पाळायला चशकवतो. रीतीभाती, रूढी आचण लोकमत यािंा मी चनदेश करीत आहे. 



 
 

          

राजकारणी प रुषानंा या सूत्रािी माचहती नसते; परंत  इतर गोष्टींिे यश अवलंबनू असते ते या गोष्टीवर. 
केवळ फ टकळ गोष्टींिाि चविार करतो आहे असे दृष्टीस पडले तरी, मोठा कायदे करणारा या गोष्टींिाि 
नेहमी खाजगी रीतीने खूप रीतीने खूप चविार करत असतो. फ टकळ गोष्टी या कमानीसारख्या असतात; 
रीतीभाती हळूहळू बनत जातात; पण कमानीच्या मध्य दगडा (Key-stone) सारख्या त्या असतात आचण 
तो मध्य दगड नसला तर कमान उभी राहू शकत नाही. 

 
कायद्याच्या या वगेवगेळया भागापंकैी, शासनािे स्वरूप चनचित करणारे जे राजकीय कायदे 

त्यािंाि माझया चवषयाशी सबंंध आहे. 
 

*** 



 
 

          

पुस्तक ३ 
 

प्रकरि १ 
 

सववसाधारि शासिानवषयी 
 

शासनाच्या वगेवगेळया पद्धतीचवषयी (Forms) बोलण्यापूवी शासन या शब्दािा चनचित अथय ठरव-
ण्यािा आपण प्रयत्न करू या, कारण अद्यापपावतेो त्यािे िागंले स्पष्टीकरण क णीही केलेले नाही. 

 
वािकाने या प्रकरणािा सावकाश आचण मनुःपूवयक चविार केला पाचहजे अशी मी सूिना देऊन 

ठेवतो. एकचित्ताने या चवषयािे मनन करणाराखेरीज इतरानंा माझा अथय स्पष्ट करून सागंण्याइतके 
कौशलय माझयाजवळ नाही. 

 
स्वतंत्र कृती घडण्यासाठी दोन कारणे एकत्र यावी लागतात. एक नैचतक, म्हणजेि इच्िा, 

चजच्याम ळे कृती घडून येते; आचण द सरे शीरीचरक, म्हणजेि शक्ती, जी कृती प्रत्यक्षात घडवनू आणते. 
एखाद्या इस्च्ित स्थळाकडे मी जेव्हा िालत जातो, तेव्हा प्रथमतुः मी चतकडे जाण्यािे मनाशी ठरवतो आचण 
त्यानंतर मला चतकडे घेऊन जाण्यािी शक्ती माझया पायातं असली पाचहजे. अधांगाने आजारी असलेला 
मन ष्ट्य धाव ूइच्िील व चनरोगी मन ष्ट्याला धावाव ेअसे वाटणार नाही. दोन्ही बाबतींत पचरणाम एकि येईल 
आचण तो म्हणजे दोन्ही माणसे आहेत चतथेि राहतील. राजकीय समाजामधे त्याि तऱहेच्या कृतीच्या पे्ररणा 
असतात आचण त्याच्याबद्दल बोलत असताना तशाि तऱहेिा शक्ती आचण इच्िा यामधील फरक करता 
येईल. इच्िेला कायदे करणारी सत्ता मानता येईल तर शक्ती म्हणजे काययकारी सत्ता. दोघािंा मेळ 
झालयाखेरीज कोणतीही गोष्ट करता येणार नाही व करू नये. 

 
कायदे करण्यािी सत्ता लोकाचं्या हाती असते व ती द सऱया क णाच्याही हाती असू नये हे आपण 

पूवीि पाचहले आहे. आतापयंत जी तत्त्व ेचनचित करण्यात आली आहेत त्याचं्यावरून हे ध्यानात येईल की, 
काययकारी सत्ता ही कायदे करणाऱया व वचरष्ठ स्वरूपाच्या सवयसाधारण जनतेच्या चठकाणी ठेवता येत नाही. 
चतिे काययके्षत्र असते ते चववचक्षत कृती प रते. त्या कृती कायद्याच्या काययके्षत्रात घडत नाहीत म्हणूनि कायदे 
करणे हेि ज्या सावयभौम सते्तिे कायय त्याच्याही काययके्षत्रात त्या पडत नाहीत. 

 
म्हणूनि राजकीय समाजािी जी शक्ती असते ती योग्य तो प्रचतचनधी (agent) नेमूनि वापरता येते. 

तो प्रचतचनधी सवयसाधारण इच्िेच्या आज्ञाचं्या अन सारे त्या शक्तीिे कृतीमधे रूपातंर करतो, राज्य आचण 
सावयभौम सत्ता याचं्यामध्ये त्याच्या माफय तीने परस्पर संवाद घडून येतो आचण माणसामधे मन आचण शरीर 
याचं्या सयंोगाने जे कायय घडून येते ते तो सावयजचनक चहतासाठी राजकीय समाजामधे करत असतो. 
म्हणूनि राज्याला शासनािी आवश्यकता असते. शासन शब्दािा ि कीने सावयभौम सत्ता असा अथय केला 
जातो. खरे पाचहले तर शासनाला सावयभौम सते्तिा केवळ मंत्री म्हणून काम करावयािे असते. 

 



 
 

          

मग, शासन म्हणजे काय? प्रजा आचण राजा याचं्यामधे संवाद घडवनू आणण्यासाठी चनमाण 
केलेली ती एक मधली (intermediate) संस्था आहे. कायद्यािंी अंमलबजावणी व नागरी आचण राजकीय 
स्वातंत्र्यािे संरक्षण हे काम चतच्याकडे सोपवलेले असते. 
 

शासनाच्या काययकत्यांना मचॅजस्रटेस्   ककवा राजे (Kings) ककवा राज्यकते (Governors) असे 
म्हणतात. आचण त्या ससं्थेला राजप रुष [जसे व्हेचनसमधे डोज (Doge) हजर नसताना मंडळाला (College) सेरेचनचसम चप्रन्स 
(Serenussime Prince) असे म्हणतात] (Prince) असेही नाव चदले जाते. म्हणून जी मंडळी असे म्हणतात की 
लोकािें राज्यकत्याला मान्यता देण्यािे कृत्य म्हणजे करार नव्हे; त्याचं्या म्हणण्यात बरेि सत्य आहे. खरे 
म्हणजे ते कृत्य म्हणजे एक सोपवलेले काम (Commission) आहे. ती म्हणजे एक नोकरी आहे. ज्या 
नोकरीत सावयभौम सते्तिे सरळ अचधकारी म्हणनू राज्यकते त्या सते्तच्या नावाने सोपवलेलया अचधकारािंा 
उपयोग करत असतात. सावयभौम सत्ता मजीस येईल त्याप्रमाणे त्या अचधकारावर मयादा घालू शकते. ते 
बदलू शकते ककवा ते परत घेऊ शकते. समाज ज्या कारणासाठी प्रस्थाचपत झाला त्या कारणाशी चवसंगत 
होईल म्हणून, सावयभौम सते्तला तो अचधकार क णालाही कायमिा देऊन टाकता येत नाही. 
 

म्हणून शासन अगर उच्चतम राज्यव्यवहार म्हणजे काययकारी शक्तीिा कायदेशीर वापर असे मी 
मानतो. आचण राजप रुष (Prince) ककवा (magistrate) म्हणजे त्या व्यवहारािा जबाबदारी ज्याच्यावर 
टाकली आहे तो मन ष्ट्य ककवा ती संस्था. 

 
मधले (Intermediate) जे अचधकारी असतात ते शासनाच्या चठकाणी सापडतात. त्या अचधकाऱयािें 

जे संबधं असतात त्यानंी पूणािे पूणाशी व सावयभौमािे राज्याशी नाते ज ळते. सावयभौमाकडून चमळणारे ह कूम 
शासन लोकापंयंत पोिवते. राज्यातील समतोल (balance) कायम ठेवायिा, तर बाकीच्या गोष्टी सारख्या 
आहेत असे गृहीत धरता, शासनािी सवय चमळून जी सत्ता व कायय आहे ते लोकािंी सत्ता व कायय याचं्या 
बरोबरीिे असले पाचहजे. लोक हे एकाि वळेी सावयभौम असतात आचण प्रजाजनही असतात. 

 
याखेरीज या तीन गोष्टींपकैी कोणतीही एक गोष्ट बदलता येत नाही. कारण समतोल ताबडतोब 

नष्ट होतो. सावयभौमाने राज्यकारभार िालचवण्यािे ठरवले ककवा राजप रुषानंी कायदे करण्यािे मनात 
आणले ककवा प्रजाजनानंी ह कूम मानायिे नाकारले तर कायद्याच्या राज्याऐवजी अंदाध ंदी माजेल, इच्िा व 
शक्ती यािंा मेळ बंद पडेल आचण राज्य चवघटनाच्या पंथाला लागनू ज लूमशाही स रू होईल अगर अराजक 
माजेल. सबंंधाचं्या प्रत्येक गटािी स्थापना केवळ एकाि खऱया सावयसामान्य पातळीवर करता येते आचण 
म्हणून कोणत्याही राज्यात फक्त एकाि तऱहेिे िागंले शासन संभवते. परंत  हजारो घटनामं ळे राष्ट्रातील 
समतोल बदलतो. त्याम ळे वगेवगेळया राज्यानंा वगेवगेळया तऱहेिी शासने योग्य ठरतात आचण एकाि 
राज्यामधे देखील वगेवगेळया वळेी वगेवगेळया तऱहेिे शासन योग्य ठरते. 

 
दोन टोकावंरील गोष्टींमधे चभन्न तऱहेिे संबधं कसे नादूं शकतात, हे मी लोकसंख्येच्या प्रमाणािे 

उदाहरण घेऊन दाखवण्यािा शक्य तो प्रयत्न करतो. हे उदाहरण घेण्यािे कारण असे की त्याबद्दल सहज 
चलचहता येते. 

 
वादासाठी आपण असे गृहीत धरू या की राज्यािी लोकसंख्या दहा हजारािंी आहे. सावयभौम 

प रुषािा (Sovereign) चविार करावयािा तो एक साम दाचयक वस्तू, एक दृश्य स्वरूप (embodiment) 



 
 

          

म्हणूनि केला पाचहजे. उलट नागचरकािंा प्रजाजन या नात्याने व्यचक्तशुः चविार केला पाचहजे. म्हणनू 
प्रजाजनाला सावयभौम प रुष हा दहा हजाराला एक या प्रमाणात असतो. वगेळया शब्दातं सागंावयािे म्हणजे 
राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला सावयभौमत्वािा एक-दहा हजाराशं भाग लाभतो. सावयभौमाच्या आज्ञा 
पाळण्यािी जबाबदारी मात्र संपूणय असते. लोकािंी संख्या एक लाखािी झाली तरी प्रजाजनाचं्या 
पचरस्स्थतीत काहीही फरक पडत नाही. कारण कायद्यािंी सत्ता सवांवर सारखीि िालते. कायदे 
बनचवण्याच्या कायातील व्यक्तीिा चहस्सा मात्र दसपटीने कमी होतो; कारण चतिा भाग आता फक्त एक-
लक्षाशंािा असतो. प्रजाजन ही फक्त एक व्यक्ती असते आचण त्याम ळे लोकसंख्या जशी वाढते तसे सावयभौम 
प रुष आचण प्रजाजन याचं्यामधील प्रमाण त्याि चहशबेाने अचधक होते. यावरून चनष्ट्कषय चनघतो तो हा की 
चजतके राज्य मोठे चततके स्वातंत्र्य कमी. 

 
प्रमाण वाढते असे मी म्हणतो त्यािा अथय हा की समतेपासून ते दूर जाते. भचूमतीच्या दृष्टीने प्रमाण 

चजतके अचधक चततके सवांनी मान्य केलेलया अथांच्या दृष्टीने ते कमी असते. 
 
वैयचक्तक नागचरकाचं्या इच्िा व सवयसाधारण इच्िा यामंधील प्रमाण चजतके कमी असेल म्हणजेि 

रूढी आचण कायदा याचं्यामधील प्रमाण चजतके कमी असेल त्या प्रमाणात दंडशक्तीिे कायय वाढत जाते. 
यािाि अथय हा की लोकसंख्या अचधक असेल त्या प्रमाणात शासनािे कायय व्यवस्स्थत रीतीने िालावयािे 
तर ते अचधक बचलष्ठ बनाव ेलागते. 

 
उलट राज्याच्या अचधकारात वाढ झाली की ज्याचं्या हाती चवश्वस्त म्हणून सावयजचनक सत्ता असते 

त्यानंा आपलया अचधकारािा द रुपयोग करण्यािा मोह अचधक पडतो आचण तशी संधीही अचधक लाभते. 
म्हणून चनयम असा असावा की ज्या प्रमाणात लोकानंा चनयंचत्रत करण्यािा शासनाला जास्त अचधकार 
असेल त्या प्रमाणात सावयभौम सते्तला शासनाच्या चनयतं्रणािा अचधकार असावा. चनरंक श सत्ता मला 
स िवावयािी नाही; पण शासनाच्या वगेवगेळया भागातं जशी सत्ता असेल त्या मानाने. 

 
सावयभौम सत्ता, शासनप्रम ख (Prince) आचण जनता याचं्यामधील सते्तिे अतूट चवभाजन जे या 

द हेरी प्रमाणावरून चनचित होते ते स्वच्िंदी कलपनेवरून ठरत नाही तर राजकीय समाजाच्या 
स्वभावधमान सार ठरते. एका कडेिी वस्तू जी जनता ती स्स्थर आचण एकात्म असलयाकारणाने द हेरी प्रमाण 
जेव्हा कमी ककवा अचधक होते त्या वळेी एकेरी प्रमाण चततकेि कमी ककवा अचधक होते आचण त्याम ळे मधली 
जी वस्तू आहे (Middle screu) ती बदलते हे क्रमाक्रमाने येतेि. यावरून हे स्पष्ट व्हाव ेकी राज्यघटनेिा 
कोणताही एक व चनरपवाद असा नम ना असत नाही; राज्याच्या आकारान सार शासनािे स्वरूप वगेवगेळे 
होते. 

 
या पद्धतीला हास्यास्पद ठरचवण्यासाठी क णी असे म्हणण्यािा संभव आहे की योग्य ते प्रमाण 

शोधून काढून शासनािी यतं्रणा बनवण्यासाठी लोकसखं्येिे (Square root) घेतले की काम भागते असे 
मला म्हणावयािे आहे. त्याला माझे उत्तर हे की ही संख्यात्मक रीत मी केवळ एक उदाहरण म्हणनू 
स िवली आहे. ज्या प्रमाणाबद्दल मी बोलतो आहे ते केवळ संख्येवरून ठरवायिे नसून, सवयसाधारणपणे 
अनेक कारणामं ळे घडून येणाऱया कृतींच्या सम च्चयावरून ठरवायिे असते. हे देखील अधीक साचंगतले 
पाचहजे की शक्य चततक्या कमी शब्दातं माझा आशय व्यक्त करण्यासाठी मी जरी भचूमतीतील संज्ञािंा 



 
 

          

तात्प रता उपयोग केला असला, तरी नैचतक गोष्टींिा चविार करताना गचणती अिूकपणािी अपेक्षा ठेवता 
येत नाही यािी मला प री कलपना आहे. 

 
राजकीय समाज मोठ्या प्रमाणावर जसा असतो तसेि शासन लहान प्रमाणावर असते. शासन 

म्हणजे काही शक्ती अंगी असलेला नैचतक प रुष. सावयभौम म्हणून चविार करता ते चक्रयाशील असते, राज्य 
म्हणून चविार करता ते चनस्ष्ट्क्रय असते, एकाि तऱहेच्या वगेळया संबधंामधे त्यािी चवभागणी करता येते. त्या 
चवभागणीम ळे एक अत्यतं वगेळे प्रमाण (proporation) तयार होते, आचण त्यामधे आणखी चवभागणी करता 
येते, जसे न्यायदानािे कायय इत्याचद इत्याचद. आचण शवेटी एक अचवभाजनीय अशी मध्यवती वस्तू उरते, 
चजला आपण अचतश्रेष्ठ प्रम ख ककवा दंडाचधकारी (Magistrate) म्हणू शकू. पूणांकाचं्या व अपूणाकाचं्या या 
श्रेणीमधे एकीकरण घडवनू आणणारी अशी वस्तू असते. 

 
संज्ञाचं्या अनेकत्वामधे ग ंतून न पडता राज्यामधील शासन ही एक नवीन संस्था आहे असे आपण 

धरून िालू. हे शासन जनता व सावयभौम सत्ता या दोघाहीपासून वगेळे असते आचण त्यािे स्थान दोघामंधले 
असते. 

 
दोन ससं्थामंधील महत्त्वािा फरक आहे तो हा की राज्य स्वयंचसद्ध असते तर शासनाला आपलया 

अस्स्तत्वासाठी सावयभौमावर अवलंबून राहाव ेलागते. जसे कृतीमधे व्यक्त होणारी राज्याचधकाऱयािी इच्िा 
सवयसाधारण इच्िेपेक्षा म्हणजेि कायद्यापेक्षा वगेळी नसते व नसावी. त्याच्या हाती जी सत्ता असते ती 
समाजािी, त्याच्या चठकाणी एकचत्रत झालेली सत्ता असते. एखादे स्वतंत्र आचण अचनयंचत्रत असे कृत्य तो 
करू लागला की राज्य एकचत्रत ठेवणारे जे बंध असतात ते स टू लागतात. आचण शवेटी सावयभौम सते्तच्या 
इच्िेपेक्षा व्यक् ती या नात्याने राज्याचधकाऱयािी इच्िा अचधक पचरणामकारक ठरू लागली आचण त्या 
वैयस्क् तक इच्िेिे पालन होणे भाग पडाव े म्हणून तो जर त्याच्या ह कमतीखालील सावयजचनक शक् तींिा 
वापर करू लागला तर समाजामधे एकाि वळेी दोन सावयभौम सत्ता, एक कायदेशीर व द सरी प्रत्यक्षात 
चवद्यमान असलेली, अस्स्तत्वात येतील. त्याच्या योगाने सामाचजक एकता आपोआप नष्ट होईल आचण 
राजकीय समाजािे चवसजयन होईल. 

 
तरीदेखील, शासनाला एक वगेळी संस्था म्हणून अस्स्तत्व असाव,े राज्यापासून चनराळे असे जीवन 

असाव,े शासनाच्या सवय अचधकाऱयानंी आपली कामे एक मनाने पार पाडावी. आचण जे कायय करण्यासाठी 
त्यािी स्थापना झाली ते कायय प रे व्हाव ेयासाठी त्याला एक स्वतंत्र व्यस्क् तत्व असले पाचहजे, सवय अचधकारी 
चजच्यामधे सहभागी आहेत अशी एक जाणीव असली पाचहजे आचण ते कायम चटकून राहील अशा तऱहेिी 
त्याच्या चठकाणी सत्ता व स्वतुःिी अशी इच्िाशक्ती असली पाचहजे. या वैयस्क् तक अस्स्तत्वाम ळे पचरषदा, 
मंडळे, प्रश्नािंा चविार करून त्याचं्याचवषयी चनणयय घेण्यािी पात्रता इत्यादींिी आवश्यकता चनमाण होते. 
तसेि केवळ राज्याचधका-ऱयाच्या अचधकारातील अशा हक्कािंी, सन्मानािंी आचण सवलतींिी आवश्यकता 
चनमाण होते. आचण चजतके ओझे मोठे चततका मोठा मान दंडाचधकाऱयाला देण्यािीही सोय हवी. खरी 
अडिण चनमाण हेते ती ही की मोठ्या पूणयतेमधे (totality) ही कचनष्ठ दजािी पूणयता बसवावयािी कशी. 
आचण ती अशा रीतीने बसवली पाचहजे की सवयसाधारणपणे घटनेला धक्का न पोिवता चतच्या चठकाणी जरूर 
तेवढे सामर्थयय राहाव ेआचण चतला जीवतं व वर्मधष्ट्णू राखील अशी जी सत्ता ती चतला कायम ठेवता यावी. ही 
जी सत्ता आहे ती राज्य कायम ठेवणाऱया सावयजचनक सते्तपेक्षा वगेळी. म्हणजेि एकाि शब्दात सागंावयािे 



 
 

          

तर जनतेच्या चहतासाठी शासनािा बळी देण्यािी नेहमी तयारी हवी. शासनाच्या चहतासाठी जनतेिा बळी 
मात्र कधीही चदला जाऊ नये. 

 
अचधक म्हणजे, द सऱया एका कृचत्रम संस्थेने शासन ही कृचत्रम संस्था जरी घडवली असली आचण 

चतिे जीवन जरी एका तऱहेने साचधत ककवा परावलंचबत व कचनष्ठ दजािे असले, तरी देखील शासनाने 
आपले कायय कमीअचधक जोमाने व त्वरेने करू नये आचण त्याने स दृढ व चनरोगी अवस्थेत राहू नये, असे 
क णालाही म्हणता येणार नाही. शवेटी, ज्या उचद्दष्टासाठी म्हणून ते स्थापन झाले त्याच्याकडे प रती पाठ न 
वळवता त्याला ज्या पद्धतीने ते उभारले गेले ती चविारात घेऊन, त्या उचद्दष्टापासून थोडेफार इकडे चतकडे 
करता येईल. 

 
राज्याशी शासनािे जे वगेवगेळे संबंध असतात ते या चभन्नतेतून उद् भवतात. राज्य ज्या नैचमचत्तक व 

चवचशष्ट संबधंामं ळे बदलते त्याचं्याशी ते संबंध संवादी असले पाचहजेत. ज्या राजकीय समाजामधे राज्य 
वाढते त्या समाजातील दोषानं सार राज्य आचण शासन याचं्यामधील सबंंध बदलले गेले नाहीत तर वस्त त: 
उत्तम असलेले शासन देखील अत्यंत द ष्ट ठरण्यािी शक्यता आहे. 
 
 
 
  



 
 

          

प्रकरि २ 
 

राज्याचे वेगवेगळे प्रकार घडनविाऱ्या तत्त्वानवषयी 
 

या भेदािें कारण स्पष्ट करण्यासाठी जसा मी पूवी राज्य आचण सवयभौम सत्ता याचं्यामधील फरक 
स्पष्ट केला तसा शासन आचण राज्याचधकारी (Prince) याचं्यामधील फरक स्पष्ट केला पाचहजे. 

 
दंडाचधकाऱयािंी संख्या कमी ककवा जास्त असू शकते. लोकसंख्येच्या वाढीबरोबर सावयभौम आचण 

प्रजाजन याचं्यामधील प्रमाण वाढते हे आम्ही पूवीि साचंगतले आहे. उघड चदसणाऱया साम्यावरून असे 
म्हणता येते की शासन आचण दंडाचधकारी याचं्यामधील प्रमाणाला तोि चनयम लागू पडेल. 

 
आता, शासनािी प री सत्ता ही राज्यािी सत्ता असलयाकारणाने ती बदलत नाही. यावरून असे 

म्हणता येते की ज्या प्रमाणात शासन आपलया अचधकाऱयावर अचधक सत्ता गाजवील त्या प्रमाणात लोकावंर 
गाजवण्या-साठी त्याच्याजवळ कमी सत्ता चशल्लक राहील. 

 
पचरणामतुः दंडाचधकाऱयािंी संख्या चजतकी अचधक चततकी शासनािी सत्ता कमी हा चनयम मलूभतू 

स्वरूपािा असलयाकारणाने, माझा अथय अचधक स्पष्ट करण्यािा प्रयत्न करतो. 
 
दंडाचधकाऱयाच्या व्यस्क् तत्वामधे तीन मलूतुः चभन्न इच्िािें प्रकार दाखवता येतात. पचहला प्रकार 

म्हणजे व्यक् ती या नात्याने त्याच्या चठकाणी नादंणारी इच्िा. ही इच्िा त्याच्या स्वतुःच्या चहताकडेि 
पाहील. द सरा प्रकार म्हणजे सवय दंडाचधकाऱयानंा समान असलेली इच्िा. ही इच्िा फक्त राजप्रम खाच्या 
चहतािाि चविार करील. चतला प्रचतचष्ठत (Corporate) शासनािी इच्िा म्हणता येईल. शासनाच्या दृष्टीने 
चतला सवयसाधारण इच्िा मानता येईल; परंत  ज्या राज्यािा शासन हा भाग आहे त्या राज्याच्या दृष्टीने चतला 
चववचक्षत (particular) इच्िा हेि स्थान द्याव ेलागेल. चतसरा प्रकार म्हणजे लोकािंी इच्िा ककवा सावयभौम 
इच्िा. राज्यािा सामग्र्याने चविार करता आचण त्या समग्रािा एक भाग म्हणून शासनािा चविार करता ही 
इच्िा सवयसाधारण इच्िा असते. 

 
उत्तम म्हणजे, चवचशष्ट, वैयस्क् तक इच्िेिा कायदे करण्यामधे म ळीि भाग असू नये. तसेि शासनािे 

कायय हीि ज्यािंी साम दाचयक जबाबदारी त्याचं्या म्हणजेि प्रचतचष्ठत शासनसंथेच्या इच्िेिाही कायदे 
करण्या-मधे फारि थोडा भाग असावा. पचरणामतुः सवयसाधारण इच्िा हीि प्रभावी राचहली पाचहजे आचण 
चतिाि इतर सवांवर एकमेव अंमल िालला पाचहजे. 

 
नैसर्मगक व्यवस्थेन सार या वगेवगेळया इच्िा जेव्हा एकचत्रत झालेलया असतात तेव्हा त्या अचधक 

चक्रयाशील असतात आचण म्हणून सवयसाधारण इच्िा सवात अचधक द बळी असते, शासनसंस्थेिी इच्िा 
त्या-नंतर येते आचण व्यक् तींिी इच्िा पचहली जागा पटकावते. त्याम ळे शासनात प्रत्येक सभासद प्रथमतुः 
स्वतुः म्हणनू असतो. द सऱया जागी तो दंडाचधकारी आचण केवळ चतसऱया जागी नागचरक म्हणून असतो. 
सामाचजक व्यवस्थेच्या ज्या गरजा आहेत त्यानंा चवरोधी अशी ही पद्धत आहे. 

 



 
 

          

शासन एका व्यक् तीच्या हाती असते त्या वळेी व्यक् तीिी इच्िा आचण शासनसंस्थेिी इच्िा याचं्यामधे 
प रा मेळ असलयािे उत्तम उदाहरण सापडते. यािाि अथय हा की शासनािी इच्िा जास्तीत जास्त प्रकषाने 
व्यक् त झालेली अशा वळेी दृष्टीस पडते. इच्िा ज्या प्रमाणात अंतभूयत झाली असेल त्याि प्रमाणात सते्तिा 
वापर होऊ शकतो व शासनािी अचनयचंत्रत सत्ता बदलत नाही, त्याम ळे शासनािे सवात अचधक चक्रयाशील 
स्वरूप दृष्टीस पडते ते शासन जेव्हा एका राज्यकत्यांच्या हाती असेल तेव्हा. 

 
याच्या उलट, काययकारी सत्ता आचण कायदे करण्यािी सत्ता चजथे एक जागी असते, सावयभौम 

आचण राज्यप्रम ख यािें एकीकरण झालेले असते आचण प्रत्येक नागचरक दंडाचधकारी असतो, अशा वळेी 
शासनसंस्थेिी इच्िा आचण सवयसाधारण इच्िा यािंी गल्लत होते आचण मग पचहलया इच्िेिी कृती द सऱया 
इच्िेच्या कृतीप रतीि मयाचदत होते. अशा पचरस्स्थतीत वैयचक्तक इच्िा प री बलवान राहते आचण, 
शासनाच्या हातात चकतीही अचनयंचत्रत सत्ता असली, तरी त्यािी चक्रयाशीलता अचतशय कमी होते. द सऱया 
शब्दातं सागंा-वयािे म्हणजे शासनाला कमीत कमी काम उरते. 

 
या गोष्टी नाकारता येणे शक्य नाही आचण इतर चविारानंी माझयाि चनणययािा पाठप रावा होतो. 

उदाहरणाथय, राजकीय समाजात एखादा नागचरक चजतका चक्रयाशील असतो त्याच्यापेक्षा आपलया 
काययके्षत्रात दंडाचधकारी अचधक चक्रयाशील असतो. यािा पचरणाम असा होतो की व्यक् तीच्या इच्िेिा 
सावयभौम सते्तच्या कृतीपेक्षा शासनाच्या कृतीवर चकतीतरी अचधक पचरणाम घडून येतो. कारण प्रत्येक 
दंडाचधकाऱयावर शासनािे एखादे चववचक्षत काम सोपवलेले असते, उलट नागचरक व्यचक्तशुः सावयभौम 
सते्तिे कोणतेही काम करीत नाही. प न्हा राज्य चजतके मोठे चततकी त्यािी खरी सत्ता अचधक असते, ती 
सत्ता राज्याच्या आकाराच्या प्रमाणात वाढली नाही तरी देखील राज्य आहे तसेि राचहले तर 
दंडाचधकाऱयािंी संख्या वाढली तरी चबघडत नाही. अचधकाऱयािंी सखं्या वाढली म्हणून राज्यािी खरी सत्ता 
वाढत नाही, कारण सत्ता ही राज्यािी सत्ता असते आचण ती बदलत नाही. म्हणजेि राज्यािी कृचतशीलता 
ककवा सापेक्ष सत्ता वाढते वा कमी होते; त्यािी चनरपेक्ष ककवा खरी सत्ता मात्र वाढू शकत नाही. 

 
हे देखील खरी की राज्यकारभारात भाग घेणाऱया मंडळींिी संख्या वाढते त्या प्रमाणात कारभारािी 

गती कमी होते. सावधपणाकडे जास्त लक्ष प रवले की साहसाला महत्त्व चदले जात नाही, येणाऱया सधंींिा 
उपयोग केला जात नाही आचण ििा खूप झालयाकारणाने ििेिे फळ पदरात पडत नाही. 

 
दंडाचधकाऱयािंी संख्या वाढते तसे शासन अचधक द बळे होते हे मी आताि चसद्ध केले. यापूवीि मी 

हे चसद्ध केले आहे की पूवीि मी हे चसद्ध केले आहे की राष्ट्रािी लोकसंख्या वाढते तशी शासनािी 
दमनशक् ती वाढते. प्रजानन आचण सावयभौम याचं्यामधे जे प्रमाण असते त्याच्या उलट प्रमाणात शासनामधे 
दंडाचधकाऱयािंी सखं्या असावी असे यावरून चसद्ध होते. वगेळया शब्दातं सागंावयािे म्हणजे असेकी राज्य 
जसे मोठे होते तसे त्यािे शासनअचधक एकसूत्री असावे; म्हणजेि लोकसंख्या जशी वाढेल तशी 
राज्यकत्यांिी संख्या कमी व्हावी. 

 
मी इथे शासनाच्या प्रामाचणकपणाबद्दल बोलत असून, त्याच्या सापेक्ष सते्तबद्दल बोलत आहे. कारण 

उलट पक्षी चविार केला तर असे म्हणता येईल की चजतके दंडाचधकारी अचधक चततकी शासनािी इच्िा 
सवयसाधारण इच्िेशी अचधक ज ळती राहील. परंत  चजथे दंडाचधकारी एकि असतो चतथे, मी पूवी 
दाखचवलयाप्रमाणे, शासनािी इच्िा एका व्यक् तीच्या इच्िेमधे चमळून जाते. म्हणजेि एका चदशलेा जे 



 
 

          

चमळवले ते द सऱया चदशलेा हरवले जाते. राज्यािा जास्तीत जास्त फायदा होईल तो शासनािी शक् ती 
आचण इच्िा याम ळे; ज्यािें कमीजास्त होणे नेहमीि एकमेकावर अवलंबून असते, त्याचं्या सयंोगािे प्रमाण 
साधण्यािी अिूक जागा ह डकून काढण्याति कायदे करणारािे खरे कौशलय आहे. 
 
  



 
 

          

प्रकरि ३ 
 

शासिाचे वगीकरि 
 

गेलया प्रकरणामधे व्यक् तींच्या संख्येवरून शासनािे वगेवगेळे प्रकार कसे ठरवता येतात ते आपण 
पाचहले आहे. हा भेद कसा केला जातो ते या चठकाणी पाहावयािे आहे. 

 
पचहलया प्रकारामधे सावयभौम सत्ता शासनािी यंत्रणा सवय लोकाचं्या ककवा बह तेक लोकाचं्या हाती 

सोपव ूशकते. या प्रकारामधे राज्याच्या साधारण सभासदापेक्षा दंडाचधकारी म्हणून वावरणाऱया नागचरकािंी 
सखं्या अचधक असते. शासनािा हा प्रकार लोकशाही या नावाने ओळखला जातो. 

 
याउलट थोड्याि माणसाचं्या हाती शासन असू शकते. या प्रकारामधे राज्याच्या साधारण 

सभासदािंी संख्या दंडाचधकाऱयाचं्या संख्येपेक्षा अचधक असते. या प्रकाराला उमरावशाही (aristocracy) 
असे म्हणतात. 

 
आचण शवेटी एकाि दंडाचधकाऱयाच्या हाती सवय शासन असू शकते. इतर सवय अचधकाऱयानंा सत्ता 

लाभते ती त्याच्यापासून. इतर सवापेक्षा अचधक रूढ असलेलया या प्रकाराला राजेशाही अगर राजािे शासन 
असे म्हणतात. 

 
हे लक्षात ठेवले पाचहजे की हे सवय प्रकार, चवशषेकरून पचहले दोन प्रकार, बह चवध स्वरूपािे 

असतात आचण खरे पाहता ते फार लवचिक असतात. लोकशाही सबधं जनतेला लागू असते ककवा 
चनम्म्याप रतीि मयाचदत असते. उमरावशाही चनम्म्याइतकी चवस्तार पाव ूशकते ककवा द सऱया पक्षी एखाद्या 
लहान आचण अचनचित संख्येच्या गटाप रती मयाचदत असू शकते. राजेशाहीमधे देखील भागीदारी असू 
शकते. स्पाटाच्या राज्यघटनेत दोन राजे नेहमी पदाचधकारी असावते अशी तरतूद होती आचण रोमन 
साम्राज्यात काही काही वळेा आठ सम्राटािें एकाि वळेी राज्य िालू असे आचण त्याम ळे चतथे द ही माजली 
होती असे म्हणता येत नाही. म्हणजेि शासनािा प्रत्येक प्रकार एखाद्या क्षणी द सऱया एखाद्या प्रकारात 
चमसळून जातो आचण उघड होते की शासनािे जरी केवळ तीनि प्रकार असले तरी प्रत्यक्ष कायाच्या 
बाबतीत राज्यामधील नागचरकाचं्या संख्येइतकी चभन्न रूपे त्याला स्वीकारावी लागतात. 

 
एवढेि नव्हे, एकाि शासनािे काही कामासाठी अनेक वगेेगळे भाग होतात. कारभाराच्या बाबतीत 

प्रत्येक भागािी वगेवगेळी तऱहा असू शकते. तीन म ख्य प्रकाराचं्या चमश्रणातून अनेक चमश्र प्रकार चनमाण 
होऊ शकतात आचण त्या प्रत्येक चमश्र प्रकारािे म ख्य प्रकाराशी प न्हा ग णाकार होऊन आणखी अनेक 
बह चवध प्रकार होऊ शकतील. 

 
शासनािा उत्तम प्रकार कोणता याबद्दल य गान य गे खूप ििा झालेली आहे. जे या ििेत भाग 

घेतात त्याचं्या हे नीट लक्षात येत नाही की कोणताही एखादा प्रकार चवचवचक्षत पचरस्स्थतीत उत्तम असेल, 
पण तोि वगेळया पचरस्स्थतीत अचतशय वाईट ठरू शकेल. 

 



 
 

          

वगेवगेळया राज्यातं वचरष्ठ दंडाचधकाऱयािंी संख्या नागचरकाचं्या संख्येच्या उलट प्रमाणात असावी 
हे जर खरे असेल तर चनष्ट्कषय चनघतो तो हा की सवयसाधारणपणे लहान राज्यानंा लोकशाही िागंली ठरावी, 
मध्यम राज्यानंा उमरावशाही व मोठ्या राज्यानंा राजेशाही. सवयसाधारण तत्त्वापासून स्पष्टपणे चनष्ट्पन्न होतो 
तो हा चनयम. परंत  अपवाद चनमाण करणाऱया ज्या बह चवध घटना आहेत त्यािंी नोंद कशी करता येईल? 
 
 
  



 
 

          

प्रकरि ४ 
 

लोकशािीनवषयी 
 

जो कायदा करतो त्यालाि त्यािी अमलबजावणी कशी करायिी व अथय कसा लावायिा ते 
इतरापेंक्षा अचधक कळते. म्हणून असे चदसते की प्रत्येक िागंलया राज्य घटनेने काययकारी-सत्ता व कायदे 
करण्यािी सत्ता यािंी सागंड घालावयािी सोय करावी. परंत  अशी सागंड घातलयाने काययक्षमता कमी होते, 
कारण ज्या बाबीमधे फरक करायला हवा तो केला जात नाही आचण राज्यप्रम ख आचण सावयभौम एक 
झालयाकारणाने चजथे शासन नाही असे शासन चनमाण होते. 

 
जो कायदा करतो त्यानेि त्यािी अंमलबजावणी करणे इष्ट नाही. तसेि लोकसम दायािे लक्ष 

सावयचत्रक चनयमाचं्या ऐवजी चववचक्षत उदाहरणावर लागून राहणेही इष्ट नाही. खासगी चहतसंबधंािंा 
सावयजचनक व्यवहारावर दबाव पडावा यापेक्षा अचधक धोक्यािी गोष्ट कोणतीही नसेल. कायदे करणाराच्या 
भ्रष्टािारापेक्षा शासनाने केलेला कायद्यािा द रुपयोग कमी आके्षपाहय असतो. खासगी चहतसंबधंािी जपणकू 
स रू झाली की भ्रष्टािार हा येतोि. ते घडते त्यावळेी राज्याच्या मलूभतू स्वरूपात फरक पडतो व स धारणा 
अशक्य होते. शासनाच्या सते्तिा जे लोक द रुपयोग करत नाहीत ते आपलया स्वातंत्र्यािाही कधी द रुपयोग 
करणार नाहीत. जे नेहमी उत्तम रीतीने राज्यकारभार िालवतात त्यानंा शासनािी गरज भासणार नाही. 

 
शब्दािा काटेकोर अथय लक्षात घेतला, तर खरी लोकशाही क ठेही अस्स्तत्वात नव्हती आचण 

असणार नाही. खूप लोकानंी राज्य कराव ेआचण थोड्या लोकावंर राज्य िालाव े हे नैसर्मगक व्यवस्थेच्या 
चवरुद्ध आहे. सावयजचनक व्यवहाराचं्या चनयमनासाठी लोक कायमिी बठैक भरवनू हजर राहतील ही गोष्ट 
असंभवनीय आहे. आचण त्या कामासाठी, राज्यकारभारािी पद्धत बदललयाखेरीज, मंडळे स्थापन करणेही 
शक्य होणार नाही, हे उघड आहे. 

 
खरोखर, मला असे वाटते की चजथे शासनािी कामे वगेवगेळया शासकीय संस्थामंधे वाटली 

जातात चतथे लहान संस्था आज ना उद्या अचधक सत्ताधारी बनतात असा सामान्य चनयम सागंता येईल. त्या 
अचधक सत्ताधारी बनण्यािे कारण असे की साहचजकपणेि त्यानंा आपले काम जास्त लवकर संपवता येते. 

 
लोकशाही पद्धतीच्या शासनाम ळे वगेवगेळया घटकानंा एकत्र आणणे जरूरीिे असते, ते काम 

देखील चकती कठीण असते. प्रथम म्हणजे सवय लोकानंा चवनासायास एकत्र बोलवता येईल एवढे राज्य 
लहान असले पाचहजे; आचण प्रत्येक नागचरकाला आपलया सवय शजेाऱयानंा ओळखता येईल अशी पचरस्स्थती 
असली पाचहजे. द सरे म्हणजे काम अचतशय कधी चनघेल इतक्या िालीरीती सरळ असलया पाचहजेत आचण 
कठीण प्रश्न बाजूला ठेवले गेले पाचहजेि. याखेरीज संपत्ती आचण दजा या बाबतींत बरीिशी समानता हवी. 
कारण ती समानता नसेल तर हक्क आचण सत्ता याचं्यामधील समानता फार काळ चटकणार नाही. आचण 
शवेटी िैनबाजी म ळीि असता कामा नये ककवा फार कमी असली पाचहजे; कारण िैनबाजी श्रीमतंीतून 
चनमाण होते ककवा चतच्यासाठी श्रीमतंीिी आवश्यकता भासते. िैनबाजीम ळे श्रीमतं आचण गरीब देघेही भ्रष्ट 
होतात; श्रीमंत मालमते्तम ळे आचण गरीब मालमते्तच्या हव्यासाम ळे. डामडौल व आरामािी राहणी यासाठी 
िैनबाजी देश देखील चवकते. एकाने द सऱयािे ग लाम बनाव े व सवांनी प्रिचलत रूढीिे ग लाम बनाव े
यासाठी राज्यातील सवय नागचरकानंा ती राज्यापासून चहरावनू नेते. 



 
 

          

म्हणूनि सदािार राज्यािा म ख्य आधार आहे असे एका प्रख्यात गं्रथकाराने म्हटले आहे. कारण 
चजथे सदािार असेल चतथेि वर उल लेख केलेलया सवय गोष्टी नादूं शकतात. परंत  जरूर ते भेद लक्षात न 
घेतलयाम ळे त्या अत्यतं ह षार गं्रथकाराच्या हातून बऱयाि ि का झालया आहेत आचण काही वळेा त्यािे चविार 
गोंधळलेलया स्वरूपािे झाले आहेत. प्रत्येक चठकाणी सावयभौम सत्ता सारखीि असलयाकारणाने िागंला 
राज्यकारभार असणाऱया सवय राज्यातं शासनाच्या प्रकाराप्रमाणे थोडासा फरक करून एकि तत्त्व लाग ू
केले पाचहजे हे त्याच्या लक्षात येत नाही. 

 
लोकशाहीच्या ककवा लोकाचं्या शासनाच्या प्रकारामधे नागरी भाडंणे ककवा आपआपसातील तंटे 

इतर प्रकारापेंक्षा अचधक वाढतात या गोष्टीिीही इथे भर टाकली पाचहजे. द सऱया कोणत्याही प्रकारामधे 
स्स्थत्यंतर घडवनू आणण्यािा मोह इतक्या वळेा आचण इतक्या कहसािारासचहत प्रगट होत नाही; तसेि तो 
प्रकार चटकवण्यासाठी इतक्या जागरुकतेिी व धैयािी गरज भासत नाही. इतर सवय राज्यघटनाचं्यापेक्षा या 
राज्यघटनेति नागचरकानंी शक्ती आचण स्थैयय आपलया अगंी बाणवण्यािी अचतशय आवश्यकता आहे. तसेि 
एका सदािारी राज्यप्रम खाने पोलंडमधील लोकमभेत (Diet) बोलताना साचंगतलेले प ढील सत्यही त्यानंी 
मनात बाळगले पाचहजे तो [पोलंडच्या राजािा बाप व लोरेनिा ड्यूक, पॉस्नेचनयािा राजा] म्हणाला, ‘‘देवािें राज्य असते 
तर चतथे लोकशाही असती.’’ शासनािा इतका उत्कृष्ट प्रकाश साधारण मानवानंा सोईिा ठरणार नाही. 

 
  



 
 

          

प्रकरि ५ 
 

उमरावशािीनवषयी 
 

इथे आपलयाप ढे दोन चवचभन्न नैचतक व्यक् ती (Persons) उभ्या आहेत; एक शासन आचण द सरी 
सावयभौम सत्ता. यािाि अथय हा की सवयसाधारण इच्िा, एक सवय नागचरकािंी व द सरी राज्यव्यवहारामधे 
भाग घेणाऱया लोकािंी. शासनाने स्वतुःिे अंतगयत धोरण कसेही ठरचवले तरी जनतेशी बोलावयािे म्हणजे 
सावयभौम सते्तच्या नावानेि-म्हणजेि लोकाचं्या नावानेि बोलाव ेलागते, हे कधीही चवसरू नये. 

 
प्राथचमक अवस्थेतील समाजािें शासन उमरावशाही पद्धतीिे होते. क ट ंबप्रम ख एकमेकाशी 

सावयजचनक व्यवहाराबद्दल चविारचवचनमय करत, अन भवाच्या सते्तला तरुण मंडळी चबनतक्रार मान देत, 
म्हणून उपाध्यय (priests), पूवयज (Ancients) वचरष्ठ सभा (Senate)व गेरोंचटज (Gerontes) अशी नाव े
प्रिारात आली. उत्तर अमेचरकेतील रानटी लोकािंी राज्ये याि पद्धतीने िालतात आचण प्रजेवर त्यािें 
राज्य िागंलया तऱहेने िाललेले असते. 
 

परंत  नैसर्मगक चवषमतेपेक्षा संस्थानंी चनमाण केलेली चवषमता जेव्हा वरिढ ठरली, तेव्हा श्रीमतंी व 
सत्ता यानंा वयापेक्षा अचधक महत्त्व लाभले [प राणकालीन जगात ऑचिमेट (optimate) िा शब्दाथयउत्तम असा नव्हता तर अचतशय 
शचक्तमान असा होता.] मग उमरावािंी चनवड होऊ लागली. शवेटी मालमते्तप्रमाणे सत्ता बापाकडून म लाकडे 
जाण्यािा काळ आला आचण काही क ट ंबे वचरष्ठ दजािी (Patrician) असे मानण्यात आले. शासन 
वशंपरंपरागत झाले व वीस वषांिे तरुण देखील प ष्ट्कळ वळेा वचरष्ठ सभेिे (senate) सभासद म्हणून दृष्टीस 
पडू लागले. 

 
म्हणून उमरावशाही तीन प्रकारिी असते. नैसर्मगक, चनवडलेली व वशंपरंपरागत. पचहली प्राथचमक 

अवस्थेतील लोकामंध्ये आढळते. शासनाच्या सवय प्रकारामंध्ये चतसऱया प्रकारिी उमरावशाही अत्यंत चनकृष्ट. 
दोन नंबरिी उत्तम. उमरावशाही असे खरोखर चतलाि म्हणता येईल. 

 
ती दोन सत्तामंधे फरक करते एवढेि नव्हे, तर चतला आपले सभासद चनवडता येतात हा मोठा 

फायदा आहे. लोकशासनामधे सवय नागचरक जन्माच्या हक्काने दंडाचधकारी बनतात, तर चनवडलेलया 
उमरावशाहीमधे दंडाचधकार फारि थोड्या व्यक्तींच्या हाती असतो आचण त्यानंा तो चनवडण कीने लाभतो. 
[दंडाचधकाऱयाचं्या चनवडण कीिी पद्धत कायद्याने ठरली जाणे फार महत्वािे आहे.त्यािंी चनवड राज्यप्रम खाच्या मजीवर अवलंबून राचहली, तर 
व्हेचनसच्याव बनयच्या प्रजासत्ताकामधे घडले त्याप्रमाणे वंशपरंपरागत उमरावशाही अस्स्तत्वात येईल. व्हेचनस बराि काळ चवघटनाच्या अवस्थेत 
आहे. बनय अद्याप चटकून आहे पण ते वचरष्ठ सभेच्या मोठ्या शहाणपणाम ळे. नेहमीच्या चनयमाला तो एक चजतका सन्माननीय चततकाि सकंटग्रस्त 
असा अपवाद आहे.] चनवडण कीच्या पद्धतीमधे लोकािंा आदर व चनवड चमळवण्यासाठी प्रामाचणकपणा, 
स ब द्धपणा व इतर ग ण अंगी असाव ेलागतात आचण त्याचं्याम ळे राज्यािा कारभार िागंलया रीतीने िालेले 
अशी प न्हा खात्री पटते. खेरीज, मंडळाच्या सभा अचधक सहज रीतीने बोलवता येतात. सभेप ढील 
कामकाजािी जास्त िागंली ििा होते आचण शासनािे कायय अचधक तत्परतेने व अचधक स व्यवस्थेने आचण 
काळजीपूवयक केले जाते. राज्यािी ख्याती परदेशी पसरते ती क णाला माहीत नसलेलया व नगण्या अशा 
लोकाचं्या सम दायाम ळे नव्हे तर आदरणीय अशा वचरष्ठ सल्लागाराचं्या (senators) अस्स्तत्वाम ळे. 

 



 
 

          

स ब द्ध मंडळींनी लोकसम दायावर राज्य कराव े आचण ते राज्य स्वाथीब द्धीने नव्हे तर 
लोकचहतासाठी िालाव े हीि उत्तम व सवांत अचधक नैसर्मगक व्यवस्था आहे, असे एका शब्दात सागंता 
येईल. शासनािी यंत्रणा कधीही चनष्ट्कारण वाढव ूनये आचण नीट रीतीने चनवडलेली पािश ेमाणसे जे काम 
जास्त िागंले करू शकतील ते करण्यासठी वीस हजार माणसे कधीही नोकरीत ठेव ूनयेत. पण हे लक्षात 
ठेवले पाचहजे की अशा वळेी काययकारी सत्ता सावयजचनक अचधकारािा उपयोग करताना सवयसाधारण 
इच्िेकडे कमी लक्ष प रवते आचण त्याम ळे काययकारी सते्तिा काही भाग कायद्याच्या चनयंत्रणाबाहेर जाण्यािी 
अपचरहायय अशी प्रवृत्ती स रू होते. 

 
परंत  काही खास म द्यावंर जोर चदला पाचहजे. राज्य फार लहान असता कामा नये आचण जनता 

फार प्राथचमक अवस्थेतील आचण फार सरळ असता कामा नये. तसे असेल तर स चनयचंत्रत 
लोकशाहीतलयाप्रमाणे जनतेिी इच्िा व्यक्त होताि त्यान सार आपोआप कायद्यािी अमंलबजावणी होईल. 
तसेि राज्य इतके मोठे नसाव ेकी राज्यभर पसरलेलया अचधकाऱयानंा सावयभौम सते्तच्या के्षत्रावर आपापलया 
प्रदेशात अचतक्रमण करता येईल आचण स्वातंत्र्य चमळवनू त्या प्रदेशािें अचधपती बनता येईल.  

 
लोकसत्ताक राज्यापेक्षा उमरावशाहीत जरी कमी िागंले ग ण लागत असेल, तरी उत्तम 

उमरावशाहीत जे ग ण आढळतात, ते इतरत्र आढळत नाहीत. उल लेख करता येईल म्हणजे श्रीमतंामधील 
नेमस्तपणािा आचण गचरबामधील समाधानीपणािा. समतेबद्दलिा कट्टर आग्रह या व्यवस्थेत अस्थानी 
चदसेल, स्पाटांमधे तो आग्रह धरला गेला नव्हता. अखेरीस, या व्यवस्थेत चवषमता अंतभूयत आहे ती याि 
उदे्दशाने की ज्यानंा आपला सगळा वळे सावयजचनक व्यवहाराचं्या कारभाराला देता येईल त्याचं्याि हाती तो 
कारभार आसावा. ॲचरस्टॉटलने साचंगतलयाप्रमाणे गरीबापेक्षा श्रीमतंानंा बरव ेमानाव ेहे त्यातील तत्त्व नव्हे. 
उलट, एखाद्या गरीब माणसािी कधीमधी चनवड झाली तर लोकाचं्या हे लक्षात येईल की केवळ 
श्रीमंतीम ळेि माणसािंा प रस्कार होतो हे खरे नव्हे.  

 
 
  



 
 

          

प्रकरि ६ 
 

राजेशािीनवषयी 
 

आतापयंत राज्यप्रम खाचवषयी आपण एक नैचतक व साम दाचयक व्यक्ती म्हणूनि चविार केला. 
कायद्याच्या शक् तीम ळेि एकचत्रत होणारा आचण राज्यािी काययकारी सत्ता चवश्वस्त म्हणून धारण करणारा 
असा तो असतो. आता आपलयाला अशा पचरस्स्थतीिा चविार करायिा आहे की ज्या पचरस्स्थतीत ही सारी 
सत्ता एका िालत्या बोलत्या माणसाच्या हाती एकचत्रत झालेली असते आचण कायद्याप्रमाणे त्या एका 
माणसालाि ती सत्ता वापरण्यािा अचधकार असतो, अशा माणसाला राजा ककवा राजप रुष असे म्हणतात. 

 
कारभाराच्या इतर पद्धतींत आढळणाऱया पचरस्स्थतीपेक्षा ही पचरस्स्थती वगेळी असते. त्या 

पचरस्स्थतीत एक साम दाचयक शक्ती व्यक् तीिे काम करते तर या चठकाणी व्यक् ती साम दाचयक शक् तीिे काम 
करत असते. त्याम ळे राज्यप्रम खाच्या चठकाणी आढळणाऱया नैचतक एकतेिा शारीचरक एकतेशी समागम 
होतो आचण इतरत्र एका माणसाच्या चठकाणी मोठ्या कष्टाने एकचत्रत केलेलया शक् ती चनसगयचनयमान सार 
सहज रीतीने एकचत्रत होतात. 

 
अशा रीतीने जनतेिी इच्िा आचण राज्यप्रम खािी इच्िा, राज्यािी सवकंश सत्ता आचण शासनािे 

चववचक्षत अचधकार ह्या सवय गोष्टी पे्ररणेच्या एकाि यंत्रणेवर अवलंबून राहतात. यंत्रणेिी सवय सूते्र एकाि 
हाती राहतात, एकाि उचद्दष्टासाठी सवांिी हालिाल होते आचण चवरोधी व परस्परचवनाशक वृत्ती उरत 
नाहीत. इतक्या थोड्या प्रयत्नाने इतके मोठे पचरणाम घडवनू आणणारी द सरी राज्यघटना तयार करणे 
शक्य नाही. मंत्रालयात बसून चवस्तृत प्रदेशावर राज्य करणाऱया कतयबगार राज्यािी सम द्रकाठावर बसून 
सहज रीतीने मोठे जहाज सम द्रावर सोडणाऱया आर्मकमेचडजशी त लना करता येईल. राजा सवांना गचतमान 
बनवतो, स्वतुः मात्र स्स्थर राहतो.  

 
शासनाच्या इतर सवय प्रकारापेंक्षा राजेशाही अचधक जोमदार असते. चवस्तृत साम्राज्यावर एका 

माणसाच्या इच्िेिा अंमल िालणे व इतराचं्या इच्िेवर सहज रीतीने प्रभाव गाजचवणे ही गोष्ट इतर 
प्रकारामंधे इतक्या िागंलया रीतीने घडून येत नाही. एका उचद्दष्टासाठी सवय गोष्टी घडत असतात हे खरे; 
परंत  सावयजचनक स ख हे ते उचद्दष्ट नसते आचण काययकारी सते्तच्या शक्तीम ळे आचण राज्यािे चहत 
साधण्याऐवजी सारखे न कसानि होत असते.  
 

राजानंा अचनयचंत्रत सत्ता हवी असते आचण पूवयजाकंडून ते चशकतात की ती इच्िा सफल होण्यािा 
उत्तम मागय म्हणजे लोकािें पे्रम संपादन करणे. हे सारे िागंले व उदात्त आहे; काही अंशी ते खरे देखील 
आहे. परंत  द देवाने जगातील राजदरबारात या उत्तम उक्तीिी बह श: हेटाळणी होते. लोकाचं्या पे्रमातून जी 
सत्ता उद् भवते ती इतर प्रकराच्या सते्तपेक्षा चनुःसंशय अचधक िागंली; परंत  ती अचनचश् ित असते आचण अटी 
प ऱया झालया तरि ती चटकते. अशा सते्तम ळे राज्यप्रम खािें समाधान होत नाही, उत्तमातील उत्तम 
राजालाही असे वाटते की मनात आले तर आपलयाला वाईट रीतीनेही वागता याव ेआचण तेवढ्यासाठी 
आपलया घरातील आपली सत्ता नष्ट होण्यािी पाळी येऊ नये. राजािी सत्ता ही लोकािंी सत्ता, म्हणनू 
लोकािंी भरभराट होणे, त्यािंी संख्या वाढणे व ते शस्क् तशाली बनणे राजाच्या चहतािे असते ही गोष्ट त्याला 
प नुःप नुः पटवनू देण्यािा त्याच्या सल्लागारािंा प्रयत्न व्यथय ठरतो. ती गोष्ट खरी नाही आचण लोक द बळे, 



 
 

          

दचरचद्र व प्रचतकारहीन राहण्याति आपले वैयचक्तक चहत आहे अशी त्यािी प रेपूर समजूत असते. लोक 
नेहमी दबनू राहतील अशी खात्री असेल तर त्यािंी शक् ती वाढणे राजाच्या चहतािे असते. कारण त्यािंी 
शक् ती ही त्यािी शक् ती असलयाकारणाने आपलया शत्रूंना तो अचधक पचरणामकारक रीतीने घाबरव ूशकतो. 
परंत  हा फायदा द य्यम व गौण स्वरूपािा असलयाम ळे व वर चदलेली दोन गृहीतकृत्ये परस्परचवरोधी 
असलयाम ळे राजे तत्काळ उपयोगािी जी उक् ती आहे चतलाि अचधक महत्त्व देतात. हे तत्त्व समॅ्य एलने ज्य ू
लोकानंा चशकवले आचण मचॅकआव्हॅलीने उदाहरणे देऊन त्यािा पाठप रावा केला. वरवर असे चदसते की 
राजानंा तो उपदेश करत होता, परंत  त  करताना त्याने प्रत्यक्षात त्याचं्या जनतेलाही सल्ला चदलेला आहे. 
त्यािे राजप रुष (prince) हे प स्तक लोकशाहीवाद्यानंाही उपयोगी पडणारे आहे. [मॅचकआव्हॅली प्रामाचणक मन ष्ट्य 
आचण त्तम नागचरक होता. परंत  मेचडसींच्या पचरवारात जीवन काढावयािे; त्याम ळे ज लूमजबरदस्तीच्या त्या पचरस्स्थतीत त्याला आपले 
स्वातंत्र्यावरील पे्रम ब रख्याआड ठेवावे डागले. सीझर-बोर्मगयासारख्या द ष्ट माणसाला त्याने नायक बनवले ही गोष्ट देखील त्याच्या लपवनू 
ठेवलेलया हेतंूिी िागंली साक्ष देते. ‘ध चप्रन्स’ या प स्तकात त्याने जे चलचहले आहे, त्यािी चडसकोसेस ऑन टायटस चलस्व्हअस (Discourses on 
Titus Livius) व चहस्टरी ऑफ ्लॉरेन्स (History of Florense) या त्याच्या प स्तकातील मजक राशी त लना केली, तर त्याच्या गाढ राजकीय 
चवद्वत्तेकडे आतापयंत फारि उथळपणे आचण पूवयग्रहदूचषत दृष्टीनेि लक्ष चदले गेले आहे हे उघडे होईल. रोमच्या राजदरबाराने त्याच्या प स्तकािा 
प्रसार होऊ नये असे बंधन घातले आहे आचण त्यािे नवल वाटू नये, कारण त्याच्या प स्तकाने तेथील पचरस्स्थतीवर जो प्रकाश टाकला आहे तो फार 
चवदारक स्वरूपािा आहे.] 
 

फक्त मोठ्या राज्यानंाि राजेशाहीिी पद्धत सोईिी ठरते असा सवयसाधारण चनष्ट्कषय आपण 
आगोदरि काढला आहे आचण ख लासेवार िाननी केली तर तोि बरोबर आहे हे उघड होईल. सावयजचनक 
कामाचं्या अंमलबजावणीत चजतके अचधक नागचरक सहभागी होतील चततके राज्यप्रम ख आचण जनता 
याचं्यामधील प्रमाण कमी होईल आचण ते समतेकडे झ केल. लोकशाहीमधे हे प्रमाण समतेिे ककवा एकतेिे 
असते. काययकारी सत्ता थोड्या लोकाचं्या हाती एकचत्रत होते त्या वळेी हे प्रमाण वाढते; शासन एका 
व्यक् तीच्या हाती सोपचवले जाते, त्या वळेी हे प्रमाण सवांत अचधक होते. तसे घडते त्या वळेी राज्यप्रम ख 
आचण लोक यानंा चवभागणारे अंतर खूप वाढते आचण राज्याला आपले चविार व्यवस्स्थत रीतीने व्यक्त करता 
येत नाहीत. एकत्र राखणारी संघटना आसावी म्हणनू श्रणेीबद्ध रिना (hierarchy) चनमाण करावी लागते. 
राजेरजवाडे, मंत्री, सरदार वगैरे चजच्यात आहेत अशी व्यवस्था तयार झाली तरि शासनाच्या ह कमािंी 
अंमलबजावणी होऊ शकेल. लहान राज्यानंा अशी व्यवस्था म ळीि योग्य नसते. सते्तच्या अशा तऱहेच्या 
ग ंताग ंतीच्या चवभागणीम ळे त्यांिा नाश झालयावािनू राहणार नाही. 

 
मोठ्या राज्यात शासन िागंले राहील अशी दक्षता घेणे सोपे नसते; चवशषेेकरून शासनािे कायय 

एक व्यक् ती िालवते त्या वळेी ते फारि कठीण होते. राजा आपलया प्रचतचनधीमाफय त काम करू लागतो त्या 
वळेी काय घडते ते सवांना माचहती आहे. 

 
राजेशाहीमधे एक मूलभतू आचण अटळ असा दोष आहे; त्या दोषाम ळे ती लोकशाही पद्धतीच्या 

शासनापेक्षा कमी दजािी ठरते. लोकशाहीमधे लोकाचं्या मतान सार राज्यकारभारािी जबाबदारी केवळ 
काययक्षम आचण ह शार माणसाचं्या अंगावर टाकण्यात येते. याच्या उलट राजेशाहीमधे सते्तच्या आचण 
अचधकाराच्या जागा नेहमीि ल डबूड करणाऱया कारस्थानी आचण नीि माणसानंा चमळतात; राजदरबारी 
वचशले लावण्याच्या कामात ते यशस्वी ठरतात, परंत  सते्तच्या जागेवर बसलयानंतर त्यािें खरे स्वरूप उघड 
होते. कारभाऱयािंी चनवड करण्यामधे राजाचं्यापेक्षा जनतेच्या ि का कमी होतात, आचण लोकशाहीिा प्रम ख 
म्हणून मूखय माणूस आढळणे चजतके चवरळा चततकेि राजाच्या मंचत्रमंडळात िांगला मन ष्ट्य आढळणे चवरळा 
असते. म्हणनूि बजेबाबदार व अप्रामाचणक मंत्र्यानंी ध ळीला चमळवलेलया राजाच्या राज्याला स दैवाने 
जन्मतुःि राज्यनीचतचवशारद असा प रुष राज्यशकट िालवण्यासाठी प्राप् त होतो त्यावळेी त्याच्या 



 
 

          

कौशलयाने जनता आिययिचकत होते आचण त्याच्या कारकीदीला त्याच्या देशाच्या इचतहास महत्त्वािे स्थान 
लाभते. 

 
राजेशाहीिे राज्य िागंलया रीतीने िालावयािे तर राजाच्या क वतीन सार त्याच्या राज्यािा 

मोठेपणा व चवस्तार असला पाचहजे. शासन िालचवण्यापेक्षा चवजय संपादन करणे सोपे असते. योग्य जागी 
तरफ (Lever) लावता आली तर माणसाला एका बोटािा उपयोग करून जगाला पायापासून हलवता 
येईल; परंत  त्या जगािा सारा भार आपलया खादं्यावर पेलता येतो तो एकट्या हरक्य लसलाि. राज्याच्या 
सीमा चकतीही मयाचदत असलया तरी सवयसाधारणपणे राज्याच्या दृष्टीने त्या मोठ्याि असतात. उलट 
राजाच्या मानाने राज्य लहान असले, आचण तसे क्वचिति घडते-तरी ते अव्यवस्स्थत रीतीने िालवले 
जाणार नाही अशी खात्री देता येत नाही. कारण मोठ्या योजनाचं्या नादी लागलेलया राजाला जनतेच्या 
चहतािा चवसर पडतो आचण, अंगी ग णवत्ता नसलयाम ळे ज्याच्या काययशक् तीला मयादा पडतात अशा 
राजापेक्षाही, आपलया ग णवते्तिा द रुपयोग करून तो लोकानंा अचधक द ुःख देतो. राजाच्या 
काययनैप ण्यान सार राज्य प्रत्येक राजाच्या अमदानीत वाढाव े ककवा कमी हाव ेअसे मला म्हणावसेे वाटते. 
उलट, वचरष्ठ लोकसभा (Senate) अचधक चिरस्थायी असलेलया लोकशाही-मध्ये, सीमा कायम राहून 
देखील, त्या राज्यािा कारभार िागंलया रीतीने िालू शकतो. 

 
एक-व्यस्क् त-शासनािा अत्यतं ढोबळ असा दोष हा की त्या शासनामध्ये सातत्य नसते. द सऱया दोन 

तऱहेच्या शासनामंधे सातत्य असलयाम ळे एकत्व अखंड राहते. राजािा मृत्यू होतो त्या वळेी त्याच्याजागी 
द सरा राजा बसवावा लागतो. चनवडणूक िालू असताना धोक्यािे मध्यतंर चनमाण होते आचण चनवडणकू 
देखील वादळी ठरण्यािी शक्यता असते. लोक अगदीि बचेफकीर असले आचण, अशा शासनपद्धतीत 
अनपेचक्षत असा, प्रामाचणकपणा त्याचं्या चठकाणी असला तर गोष्ट वगेळी. नाही तर वचशलेबाजी व भ्रष्टािार 
यािें चतथे प्राबलय माजेल. राज्याने स्वतुःला ज्या व्यक् तीला चवकून टाकले चतने ते प नुः चवकून टाकणे 
साहचजकि आहे आचण ती व्यक् ती प्रबळानंी चतच्याकडून जे पैसे काढले त्यािंी भरपाई द बळयाकडून पैसे 
काढून करते हे देखील चततकेि साहचजक आहे. राजेशाहीमधे आज ना उद्या सवय गोष्टींना पैशािें स्वरूप 
येते आचण ते घडते त्या वळेी राजाच्या अंमलाखालील शातंतेपेक्षा मध्यंतरीच्या गोंधळाच्या काळातील 
बंडाळी बरी ठरते.  

 
ही द रवस्था दूर करण्यासाठी कोणत्या उपायािा अवलंब केला जातो? राज्याचधकार काही 

क ट ंबामधे वशंपरंपरागत ठरचवला आहे आचण वारसािंी माचलका चनचित केली आहे. त्याम ळे राजाच्या 
मृत्यूनंतर तंटे उपस्स्थत होत नाहीत. यािाि अथय हा की चनवडण कीऐवजी राज्यप्रचतचनचधमंडळ (regency) 
स्वीकारले जाते, स योग्य राज्यकारभारापेक्षा वरवरच्या शातंतेला अचधक मूलय चदले जाते आचण त्याम ळे 
अज्ञानी, द ष्ट अगर ब चद्धमंद प रुष आपलयावर राजा म्हणून लादून घेण्यािा धोका माणसे पतकरतात व 
िागंला राजा चनवडण्यासाठी जी ििा हवी चतच्यापेक्षा तो धोका ते पसंत करतात. हा धोका पतकरलयास 
डाव आपलयावर उलटण्यािीि अचधक शक्यता आहे हे त्याचं्या ध्यानात येत नाही. धाकट्या डायोचनससला 
मानहानी होईल असे कृत्य केलयाबद्दल रागावनू त्यािा बाप जेव्हा म्हणाला की ‘‘असे वागण्यािे उदाहरण 
मी काही त ला घालून चदलेले नाही,’’ त्यावळेी तरुण डायोचनससने त्याला मोठ्या ह षारीने उत्तर चदले की, 
‘‘पण त मिा बाप काही राजा नव्हता.’’ 

 



 
 

          

द सऱयानंा ह कून सोडण्याच्या दजाला माणसाला िढवले की न्यायािी भावना आचण िागंली ब द्धी 
त्याच्या चठकाणी उरणार नाही अशीि एकंदर पचरस्स्थती घडून येते. तरुण राजप त्रानंा राज्यकारभारािे 
चशक्षण देण्यािी खूप खटपट होते असे आपलयाला सागंण्यात येते. चशक्षणापासून त्यािंा फार फायदा होतो 
असे मात्र चदसत नाही. त्यानंा अगोदर ह कून पाळायला चशकचवले असते तर अचधक बरे झाले असते. 
इचतहासामधे मोठे राजे म्हणून जे प्रचसद्ध आहेत त्यानंा राजािी कतयव्ये कधी कोणी चशकचवली नव्हती. 
द सऱयावर अंमल गाज-चवण्यािे शास्त्र चजतके जास्त चशकाव ेचततके ते कमी अवगत होते, ह कूम देण्याऐवजी 
ह कमािी अंमलबजावणी करून ते अचधक िागंले चशकता येते.  

 
िागंला मेळ न झालयाम ळे राजाचं्या राज्यकारभारात स संगतपणा नसतो. राजाच्या मजीन सार 

ककवा राजाच्या नावाने सत्ता गाजवणाऱया मंत्र्याच्या मजीन सार एका वळेी एका योजनेन सार तर द सऱया 
वळेी द सऱया योजनेन सार कारभार िालत असलयाकारणाने त्यािे फार काळ एक उचद्दष्ट नसते ककवा एखादे 
स संगत धोरण नसते. चदशमेधे होणाऱया या नेहमीच्या बदलाम ळे राज्य सदोचदत अनेकचवध सवयसाधारण 
तत्त्व ेआचण चवचशष्ट काये यामधे हेलकाव ेखात असते. इतर शासनपद्धतींमधे राज्यप्रम ख नेहमी एकि असतो 
त्याम ळे तसे घडत नाही. अन भव देखील सवयसाधारणपणे असा आहे की राजदरबारी जर धूतयपणा अचधक 
आढळला तर वचरष्ठ लोकसभेत (Senate) शहाणपणा अचधक आढळतो. तसेि लोकशाहीला आपले धोरण 
राजेशाहीपेक्षा कमी वळेा दृष्टी बदलून व कमीवळेा अचनचिततेच्या आहारी जाऊन िालवता येते. कारण 
राजेशाहीमधे राज्यकारभारात बदल झाला की राज्यामधेही बदल होतो. पूवीच्या धोरणाच्या बरोबर उलट 
धोरण स्वीकारणे हा जणू सवय मंत्र्यािंा आचणजवळजवळ सवय राजािंा चनयमि बनलेला आहे. 

 
असा हा मेळ नसलयाकारणाने राजेशाहीच्या कारभार िालवणाऱयाचं्या तोंडी नेहमी जे एक वाक्य 

आढळते ते देखील खोटे ठरते. त्या वाक्यािा अथय असा की देशाच्या शासनािी क ट ंबाच्या कारभाराशी 
त लना करावी आचण राजाला बापाच्या जागी मानाव.े (त्या ि कीच्या समज तीिे अगोदरि चनराकरण केलेले 
आहे) एवढेि नव्हे तर म ख्य राज्यसत्ताधाऱयाच्या चठकाणी जे सवय ग ण असायाला हवते ते सवय त्याच्या 
चठकाणी आहेति व ज्या तऱहेिा मन ष्ट्य तो असावयास हवा तसा तो आहेि असे समजून िालावयािे. हे जर 
खरे असते तर राजािे शासन इतर सवय शासनपद्धतींपेक्षा जास्त श्रेयस्कर ठरले असते. कारण ते इतरापेंक्षा 
अचधक शचक्तशाली असते हे चनर्मववाद आहे; आचण राज्य संस्थेिी सवयसाधारण इच्िा व राज्यकारभारािी 
इच्िा याचं्यामधे खराख रा मेळ असेल तर ते इतरापेंक्षा अचधक उत्कृष्टही ठरेल.  

 
पण, प्लेटो म्हणतो त्याप्रमाणे, राजािे ग ण जन्मतुःि अंगी असलेला मन ष्ट्य सापडणे जर फार 

कठीण असेल तर जन्मजात ग ण आचण दैवािी अन कूलता यािंा मेळ जडून राजम क ट धारण करणारा प रुष 
डोळयामधे भरतो आहे असे प्रसंग चनमाण होणे अचधकि कठीण आहे. आचण राजानंा जे चशक्षण चदले जाते 
त्याने जर ते चबघडति असले तर चपढ्यानचपढ्या ज्यानंा द सऱयावर अंमल कसा गाजवावा यािे चशक्षण चदले 
गेले त्याचं्या-कडून अपेक्षा अशा काय बाळगायच्या? राजेशाहीच्या सवयसाधारण शासनािी एखाद्या िागंलया 
राजाच्या शासनाशी गल्लत करणे म्हणजे जाणूनब जूण आंधळयासारखे वागणे आहे. राजेशाहीच्या शासनािे 
खरे स्वरूप समजून घेण्यासाठी आपण िागंलयाच्या बरोबरीने वाईट राजािंाही चविार केला पाचहजे. कारण 
वाईट माणसेही कसहासनावर अचधचष्ठत होतात, ककवा कदाचित कसहासनि त्यानंा वाईट बनवत असेल.  

 
आपलया गं्रथकारानंा या अडिणी माहीत आहेत. पण त्याचं्याम ळे ते पेिात पडले आहेत, असे मात्र 

चदसत नाही. त्या अडिणींचवरुद्ध इलाज एकि आचण तो म्हणजे हंू की िू ंन करता आज्ञािें पालन करणे, 



 
 

          

असे ते म्हणतात. परमेश्वर कोपला म्हणजे एखाद्या देशावर राज्य करण्यासाठी तो वाईट राजे पाठचवतो 
आचण दैवी अचरष्ट म्हणून त्यािें राज्य सहन केले पाचहजे. अशा भावनानंी नीचतबोध होतो हे खरे; पण, मला 
वाटते राज्यशास्त्रावरील प स्तकापेक्षा त्या हचरकथेत अचधक शोभनू चदसतील. िमत्कार करतो असे 
सागंणाऱया एखाद्या वैद्याने रुग्णाला केवळ सहनशीलतेिे धडे चदले तर त्या वैद्याबद्दल आपण काय म्हणू? 
वाईट शासन ज्याचं्यावर लादले जाते त्यानंा ते सहन कराव ेलागते हे प्रत्येकाला माहीत आहे. िागंले 
शासन कसे ह डकून काढाव ेहा आपण चविार करीत असलेला प्रश्न आहे. 

 
 

  



 
 

          

प्रकरि ७ 
 

सांनमश्र शासिानवषयी 
 

नेटके बोलायिे तर, साधे शासन अशी वस्तूि म ळी नसते. त्याच्या प्रम खपदी जरी एक व्यक्ती 
असली तरी चतच्या हाताखाली अनेक राजप रुष असतात. लोकशाहीिे शासन असले तरी त्यािा प्रम ख 
असा क णी असतोि. म्हणनू काययकारी सते्तच्या चवभागणीिा प्रश्न येतो तेव्हा राज्यकारभाराच्या अनेक श्रेणी 
कलपाव्या लागतात. कारभार प ष्ट्कळाचं्या हाती आहे या श्रेणीपासून, तो थोड्याचं्या हाती आहे या 
श्रेणीपयंत. त्यामधे फरक आहे तो एवढाि की काही वळेा प ष्ट्कळानंा थोड्याचं्यावर आचण काही वळेा 
थोड्यानंा प ष्ट्कळाचं्यावर अवलंबून राहाव ेलागते. 

 
काही चठकाणी चवभागणी समान स्वरूपािी असते. कारण इंग्लंडमध्ये घडले आहे त्याप्रमाणे 

वगेवगेळे घटक परस्परावलंबी अवस्थेत असतात, ककवा पोलंडमधे आहे त्याप्रमाणे घटक स्वतंत्र असले 
तरी त्यािंी सत्ता अपूणय असते. द सरी अवस्था सदोष मानावी लागते; कारण त्या अवस्थेमधे शासनात 
एकसूत्रीपणा नसतो आचण त्याम ळे राज्यसंस्थेमधे फार चवस्कचळतपणा येतो. 

 
साधे शासन हाि शासनािा उत्तम पयाय. त्यािा साधेपणा हेि त्यािे एकमेव आचण पयाप्त कारण 

आहे. परंत  चजथे काययकारी सत्ता कायदे करण्याच्या सते्तवर प रेशी अवलंबून नसते, म्हणजेि जनता आचण 
राज्यातील अचधकारी (Prince) याचं्यातील सबंंधापेक्षा सावयभौम सत्ता आचण राज्यातील अचधकरी 
याचं्यामधील संबधं अचधक घचनष्ट असतात, त्यावळेी शासनािे चवभक्तीकरण करून ही सदोष चवभागणी 
बदलावी लागते. कारण त्या अवस्थेत सवय घटकानंा नागचरकांच्यावर सारखाि अचधकार िालचवता येतो 
आचण चवभागणी झालयाम ळे सावभौम सते्तप ढे सवांिी ताकद कमी पडते. मध्यंतरीिे राज्यातील अचधकारी 
(intermediate magistrates) चनमाण करून हा दोष दूर करता येईल. या अचधकाऱयानंी शासन एकचत्रत 
ठेवनू सते्तच्या दोन प्रकारामंधे समतोल राखण्यािा प्रयत्न करावा आचण त्यािें जे वगेवगेळे अचधकार आहेत 
त्यािें रक्षण कराव े अशा चठकाणी संचमश्र शासनाऐवजी फेरबदल केलेले (modified) शासन आहे असे 
आपलयाला म्हणाव ेलागले.  

 
यासारख्या योजनानंी चवरुद्ध स्वरूपािा जो दोष आहे तो देखील दूर करता येईल आचण जेव्हा 

शासन फार चवस्कळीत असेल त्यावळेी एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी चनुःपक्षपाती स्वरूपाच्या नवीन संस्था 
(tribunals) चनमाण करता येतील. सवय लोकशाही राज्यामंधे हे केले जाते. एक तर शासन कमजोर व्हाव े
म्हणून ते चवभागले जाते; आचण द सरे म्हणजे ते मजबतू व्हाव े म्हणून तेि केले जाते. साध्या शासनामधे 
मजब तीिी आचण तशीि द बळेपणािीही पचरसीमा (maximum) आढळते; संचमश्र शासनामधे मात्र 
मजब तीिी सवयसाधारण सरासरी आढळते. 
 
  



 
 

          

प्रकरि ८ 
 

शासिाचा प्रर्त्येक प्रकार प्रर्त्येक देशाला सोईचा ठरिार िािी यानवषयी 
 

स्वातंत्र्यािे फळ हवामानात सारखेि वाढत नाही; त्याम ळे सवय लोकानंा ते सारखेि उपभोगता येत 
नाही. माँटेस्कूने (Montesquieu) प्रचतपादन केलेलया या तत्त्वािा चजतका चविार करावा चततका त्यािा 
प्रब द्धपणा अचधक लक्षात येतो. त्या तत्त्वाला चवरोध करण्यािा चजतका प्रयत्न करावा चततकी नवनवीन 
प राव्यानंी खरेपणा प्रस्थाचपत करण्यािी त्याला अचधक सधंी लाभते. 

 
जगातील कोणतेही शासन असो, प्रत्येक शासनामधे सावयजचनक व्यक्ती (public person) उत्पादन 

करत नाही, उपभोग मात्र घेते. उपभोग करावयाच्या वस्तू मग चतला चमळतात करी क ठून? समाजातील 
इतर व्यक्तींच्या श्रमाम ळे व्यक्तीजवळ गरजेपेक्षा अचधक जे उरते त्याने सावयजचनक व्यक्तीिी गरज भागते. 
याच्यावरून हे चसद्ध होते की माणसे जेव्हा श्रमशक्तीिा उपयोग करून स्वतुःच्या गरजेला आवश्यक असेल 
त्यापेक्षा अचधक उत्पादन करतात त्याि वळेी नागरी समाज (civil state) चनमाण होतो. हे जे अचतचरक्त 
उत्पादन आहे ते जगातील सवय देशातं सारखे नसते. प ष्ट्कळ देशातं ते भरपूर असते. काही देशातं ते जेमतेम 
असते, काही देशातं ते नसते, तर काही थोड्या देशातं प्रत्यक्षात ते उथळ स्वरूपािे (minus quantity) 
असते. हे प्रमाण हवामानाच्या म्हणजेि जचमनीच्या स पीकपणावर अवलंबून असते. तसेि ते जचमनीला 
कोणत्या तऱहेिी मशागत हवी आहे, चपके कोणती होतात, लोकािंी ताकत चकतपत आहे, जीवनासाठी 
कमी अगर अचधक वस्तंूिा उपयोग करावा लागतो या व यासंारख्या इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. 

 
उलट पक्षी सवय शासने एकाि तऱहेिी नसतात; काही इतरापेंक्षा अचधक अधाशी असतात. 

त्याचं्यामधील फरक द सऱया एका तत्त्वावर आधारलेला आहे. ते तत्त्व हे की सावयजचनक कर आचण त्यािें 
उगमस्थान याचं्यामधील अंतर चजतके अचधक चततके ते अचधक तापदायक असतात. करािें हे जे ओझे आहे 
त्यािा चविार करण्यासाठी त्यािी रक्कम चविारात घेऊन भागत नाही, ज्यानंी ते चदले त्याचं्याकडे परत 
येण्यासाठी त्या करानंा चकती प्रवास करावा लगतो त्यािाही चविार करावा लागतो. जेव्हा हा प्रवास जलद 
गतीिा आचण स व्यवस्स्थत असतो तेव्हा कराच्या रूपाने द्यावी लागणारी रक्कम कमी आहे की जास्त आहे या 
गोष्टीला चवशषे महत्त्व नसते; जनता सधन असते आचण सावयजचनक व्यवस्था चनरामय असते. याच्या उलट, 
लोकानंी द्यावयाच्या करािी रक्कम चकतीही कमी असो, ती जर त्याचं्याकडे परत आली नाही आचण त्यानंा 
जर सदोचदत द्याविे लागले तर त्याचं्याजवळ असलेला साठा सपंण्यािी वळे लवकर येते. असे चजथे घडते 
चतथे राज्य कधीही श्रीमतं होत नाही आचण लोक नेहमीि गरीब राहतात. 

 
याच्यावरून चनष्ट्कषय चनघतो तो हा की जनता शासनापासून चजतकी दूर असते चततके करािें ओझे 

वाढते. लोकशाहीमधे जनतेवरील बोजा सवात कमी असतो, उमरावशाहीमधे तो वाढतो आचण राजेशाहीमधे 
तो सवात अचधक होतो. खूप श्रीमंत देशानंा राजेशाही सोईिी होते, श्रीमंतीच्या व चवस्ताराच्या दृष्टीने मध्यम 
अशा देशानंा उमरावशाही आचण गरीब व लहान देशानंा लोकशाही योग्य होते. 

 
 वस्त तुः चविार करावा तसे हे अचधक स्पष्टपणे लक्षात येते की स्वतंत्र राज्ये आचण राजेशाह्या 

याचं्यामधील फरक आहे तो हा की पूवोक्त देशातं प्रत्येक गोष्ट सावयजचनक कलयाणासाठी वापरली जाते तर 
उत्तरोक्त देशातं सावयजचनक व खाजगी साधनसंपत्तीमधील संबधं पूरक स्वरूपािा (reciprocal) असतो, 



 
 

          

एकािी शक्ती वाढली तर द सऱयािी कमी होते. अखेरीला चनष्ट्कषय चनघतो तो हा की माणसानंा स खी 
करण्यासाठी त्याचं्यावर राज्य करण्याऐवजी ज लमी राजे त्याचं्यावर राज्य करता याव े या हेतूने त्यानंा 
द ुःखी बनवतात. 

 
हवामानाच्या वगेवगेळया पचरस्स्थतीतदेखील, काही नैसर्मगक कारणे अशी आहेत की, ज्याचं्याम ळे 

अम क देशाला अम क राज्यपद्धत सोईिी होईल असे म्हणता येते, एवढेि नव्हे तर कशा तऱहेने नागचरक त्या 
देशात असावते हे देखील सागंता येते.  

 
ज्या नापीक व पचडत जचमनीतून उत्पादन काढण्यासाठी कराव्या लागणाऱया श्रमािंी भरपाई होईल 

असे उत्पन्न चनघत नाही त्या जचमनींिी मशागत होऊ नये; चतथे फक्त रानटी लोकािंीि वस्ती असावी. ज्या 
जचमनीतून माणसाचं्या श्रमाने केवळ जीवनाला अत्यतं आवश्यक एवढ्याि वस्तंूिी पैदास होऊ शकेल चतथे 
फक्त असंस्कृत (barbarous) लोकािंीि वस्ती व्हावी; त्या चठकाणी राजकीय सम दाय (body politic) 
खऱया अथाने चनमाण होणे अशक्य असते. ज्या जचमनीतून उदरचनवाहाला आवश्यक त्यापेक्षा थोडे अचधक 
उत्पन्न चनघते त्या जचमनी स्वतंत्र माणसाचं्या वसाहतीला उत्तम. ज्या जचमनी स पीक आहेत व चजथे थोड्या 
श्रमानंी प ष्ट्कळ उत्पन्न चनघते, चतथे राजेशाही नादंावी हे इष्ट; राजेशाही असली म्हणजे प्रजाजनाचं्याजवळ 
जे अचतचरक्त धन सािते ते राजाचं्या िैनीमधे खिय होऊ शकते; व्यक्तींनी त्या धनािी उधळपट्टी 
करण्याऐवजी शासनाच्या हाती ते एकचत्रत होणे श्रेयस्कर. या चनयमानंा अपवाद आहेत हे मला माहीत 
आहे; ते अपवाद चनयम चसद्ध करतात; अपवादभतू देशात लवकर ककवा उशीरा क्रातंी घडून येते आचण मग 
चनसगयचनयमान सार समाजािी घडी प न्हा परत बसवली जाते.  

 
सवयसाधारण चनयम आचण त्या चनयमाचं्या पचरणामात फेरबदल घडवनू आणतील अशी चवचशष्ट 

कारणे याचं्यामधे आपण भेद केला पाचहजे. दचक्षणेकडील सवय देशातं लोकशाही प्रस्थाचपत झाली व 
उत्तरेकडील सवय देशातं ज लमी राजवट रूढ झाली, तरी देखील हवामानाम ळे उष्ट्ण देशानंा ज लमी 
राजेशाही, थंड देशानंा अससं्कृत राजवट (barbarism) व मध्यम हवामाच्या देशानंा िागंला राजकीय 
समाज जास्त मानवतो हा जो चनयम आहे त्याला बाधा येत नाही. सवयसाधारण तत्त्व जरी मान्य झाले तरी ते 
कसे लावाव ेयाबद्दल वाद चनमाण होतील असे मला चदसते. काही थंड देश खूप स पीक असतात आचण 
दचक्षणेकडील काही देश अत्यंत नापीक आहेत असा य चक्तवाद लढवला जाईल. जे या प्रश्नािा सवांगीण 
चविार करीत नाहीत त्यानंाि या गोष्टींिी अडिण भासेल.मी पूवी साचंगतलयाप्रमाणे श्रमशक्ती, ताकद, 
उपभोग इत्यादी गोष्टी चविारात घेणे आवश्यक आहे.  

 
वादासाठी आपण असे गृहीत धरू या की चवस्ताराने समसमान अशा दोन प्रदेशापंकैी एकात पाि 

मणािें उत्पादन होते तर द सऱयात दहा मणािें. पचहलया प्रदेशातील रचहवाशानंी िार व द सऱयातील 
रचहवाशानंी नऊ उपभोगासाठी वापरले तर पचहलयानंी एकपंिमाशंािी व द सऱयानंी एकदशाशंािी बित 
केली असे होईल. बितीिे प्रमाण उत्पादनाशी व्यस्त असलयाकारणाने, पाि उत्पन्न करणारा प्रदेश दहा 
उत्पन्न करणाऱया प्रदेशापेक्षा द प्पट बित करू शकेल. 

 
द प्पट उत्पन्न चनघते हा खरा म द्दा नाही. तसेि थंड प्रदेशातील उत्पादनक्षमता उष्ट्ण प्रदेशातील 

उत्पादनक्षमतेच्या सवयसाधारणपणे बरोबरीिी आहे असे म्हणणारा मन ष्ट्य अचविारी आहे असेि मी म्हणेन. 
तरी देखील, वादासाठी, अशी बरोबरी वस्त तुः आहे असे मी मान्य करतो. त मिी इच्िा असेल तर इंग्लंड व 



 
 

          

चसचसली आचण पोलंड व इचजप्त यानंा आपण एका पारड्यात घालू या. पलीकडे दचक्षणेला आचफ्रका व 
इंचडज आहेत, उत्तरेला मात्र प ढे काही नाही. एकाि पचरमाणािे उत्पादन, पण त्यासाठी जे श्रम कराव े
लागतात त्यामधे चकती तफावत आहे! चसचसलीमधे माणसानंा जचमनीिा वरिा भाग न सता ओरबडावा 
लागतो, इंग्लंडमधे जचमनीिी कष्टपूवयक नागंरट करावी लागते. चजथे उत्पादन तेवढेि, पण ते 
चमळचवण्यासाठी जास्त माणसानंा काम कराव ेलागते चतथे साहचजकपणेि बित कमी होते. 

 
उष्ट्ण प्रदेशात माणसे चततकीि असली तरी त्यानंा वस्तंूिा उपयोग कमी करावा लागतो, यािाही 

चविार करावा. चतथे चनरोगी राहावयािे तर अचतरेक टाळावा लागतो. जी य रचपअन माणसे 
स्वदेशातलयाप्रणाणे उष्ट्ण प्रदेशात वागू लागतात ती आव आचण अजीणय याचं्याम ळे नष्ट होतात. िार्मडन 
म्हणतो : ‘‘एचशयातील लोकाशंी त लना करता आपण सवय मासंभक्षक आचण खादाड आहो. देशातील 
जचमनीिी कमी प्रमाणात मशागत होते म्हणून पर्मशयातील लोक चमताहारी आहेत असे म्हणणारी काही 
मंडळी आहेत. पण मी उलट असे म्हणेन की रचहवाशानंा कमी लागते म्हणून चतथे कमी चपके काढली 
जातात.’’ तो प ढे म्हणतो: ‘‘त्याचं्या चमताहारािे कारण नैसर्मगक द र्ममक्षता असती तर केवळ गचरबानंाि 
अन्नािा त टवडा भासला असता; परंत  प्रत्यक्षात चमताहारािी रूढी सवय वगांत दृष्टीस पडते; वगेवगेळया 
प्रदेशातील माणसे प्रदेश गरीब ककवा श्रीमंत असेल त्याप्रमाणे कमी ककवा जास्त खातात. परंत  सबंध देशािा 
चविार केला तर त्यािा नेमस्तपणा नवल वाटाव े अशा तऱहेिा आहे. आपलया जीवनाच्या पद्धतीबद्दल 
पर्मशअन लोकानंा अचभमान वाटतो; त्यािें म्हणणे असे की आमच्या अंगकातंीकडे पाहा म्हणजे आमिी 
जीवनपध्दत चखिन देशातील लोकाचं्या जीवनपद्धतीपेक्षा कशी श्रेष्ठ आहे ते स्पष्ट होईल. आचण खरोखरि, 
त्यािंा रंग कसा एकसारखा असतो, आचण त्यािंी कातडी कशी रम्य चनतळ (fine grained) आचण म लायम 
असते. उलट, त्यािें प्रजानन आमेचनअन्स, जे य रचपअन पद्धतीने राहतात, त्यािंी कातडी चनबर असते व 
चतच्यावर डाग असतात आचण त्यािंी शरीरे स्थूल आचण बेढब असतात. 

 
भमूध्यरेषेच्या आपण जसे जवळ जातो तशी जीवनचनवाहासाठी लोकानंा कमी वस्तंूिी आवश्यकता 

भासते. लोक मासं क्वचित ि खातात; त्यािें नेहमीच्या खाण्यातील अन्न असते ते तादूंळ, मका, डाळी 
यासारखे. इंचडजमधे लाखो लोक असे आहेत की ज्याचं्या दररोजच्या जेवणािा खिय दोनिार पैशापेंक्षा 
अचधक नसतो. य रपमधे देखील दचक्षणेकडील लोक आचण उत्तरेकडील लोक याचं्या भ केत लक्षात भरेल 
असा फरक असतो. जमयन माणसाला एका वळेेला लागेल तेवढ्यावर स्पेनमधील माणूस एक आठवडा 
ग जराण करू शकेल. ज्या देशातील लोक खूप खादाड असतात चतथे िैन खाद्यपदाथांच्या रूपाने व्यक्त 
होत असते. इंग्लंडमधे ठेबलावर मासंािी जी रेलिेल होते आचण इटलीमधे पाह ण्यािंी साखर व फ ले यानंी 
जी सरबराई होते चतच्यावरून ही गोष्ट चसद्ध होते. 

 
कपड्याचं्या बाबतीत जी सापेक्ष िैन होते चतच्यामधेही हा स्पष्ट फरक आहे. ऋत मानाम ळे होणारे 

फेरबदल चजथे जलद व तीव्र असतात चतथे कपडे साधे आचण िागंले असतात; चजथे कपडे केवळ 
दाखवण्यासाठी म्हणनू वापरले जातात चतथे उपय क्ततेपेक्षा देखावा अचधक दृष्टीस पडतो. कपडे असणे हीि 
म ळी एक िनै असते. नेपलसमधे सोनेरी जरीने शृगंारलेले कोट घालून दररोज पॉचसचलपोकडे पायी िालत 
जाणारी माणसे दृष्टीस पडतात, पण त्याचं्या पायात मोजे नसतात. इमारतींच्या बाबतीतही तोि प्रकार 
दृष्टीस पडतो. हवामानापासून चजथे धास्ती बाळगण्यािे कारण नसते चतथे थाटमाटाप ढे सारे त च्ि ठरते. 
पॅचरस व लंडनमधे पचहले लक्ष प रवाव ेलागते ते उबदारपणा आचण आराम याचं्याकडे. माचद्रदमधे चजथे 



 
 

          

लोकाचं्या गाठीभेटी घ्यायच्या असतात ते चदवाणखाने अप्रचतम असतात, पण चखडक्या बंद होत नाहीत 
आचण शयनगृहे उंदराचं्या चबळासारखी असतात. 

 
उष्ट्ण देशात खाद्यपदाथय अचधक कसदार असतात आचण त्याचं्यामधे मसालाही अचधक असतो. या 

चतसऱया फरकािा द सऱयावरही पचरणाम घडून घेतो. इटलीमधे लोक इतक्या भाज्या का खातात? कारण 
त्या िागंलया व आरोग्यवधयक असतात आचण त्यािंी िवही िागंली असते. फ्रान्समधे त्या केवळ पाण्यावर 
वाढतात आचण त्याम ळे जे त्या खातात त्यानंा पौचष्टक आहार चमळत नाही व म्हणून खाद्यपदाथांमधे त्याना 
क णी महत्त्व देत नाही. भाजीमळयानंा चततकीि जागा लागते आचण श्रमदेखील चततकेि कराव ेलागतात. 
बबयरी कोस्टवर होणारा गहू फ्रान्समधील गव्हापेक्षा कमी दजािा असला तरी त्यािे पीठ अचधक पडते आचण 
उत्तरेकडील गव्हाच्या जातींच्या मानाने फ्रान्समधील गव्हाच्या बाबतीतही तेि म्हणता येईल.म्हणूनि असे 
अन मान काढता येईल की जसजसा मन ष्ट्य भमूध्यरेषेपासून ध्र वाकडे जाईल तसतशी वर उल लेचखलेलया 
श्रेणीसारखी श्रेणी चनयम म्हणून अस्स्तत्वात असलेली दृष्टीस पडेल. परंत  चनसगयदत्त वस्तंूिा साठा 
सारखाि पण त्याचं्यापासून चमळणारा पौचष्टक आहार मात्र कमी असे घडणे हे चनचितपणे गैरफायद्यािे नाही 
का? 

 
या चविारामधे मी आणखी एका चविारािी भर घालू शकतो. हा नवा चविार ज न्या चविारातूनि 

वाढलेला आहे आचण त्याच्या योगाने त्यािे समथयनही होते. तो चविार हा की उष्ट्ण प्रदेशानंा कमी 
लोकसंख्येिी आवश्यकता असते व आहे त्या लोकसंख्येपेक्षा चकतीतरी अचधक लोकािंी चतथे ग जराण होऊ 
शकते. या गोष्टीम ळे एक द हेरी अचतरेक (superfluity) चनमाण होतो; आचण ज लमी राजवटीच्या ती गोष्ट 
पर्थयावर पडते. स्स्थर लोकसम दाय असला तर, चजथे लोक मोठ्या प्रदेशामधे त रळक त रळक असे 
चवख रलेले असतात चतथे बडं उभारणे इतर चठकाणापेक्षा अचधक कठीण असते, कारण अशा पचरस्स्थतीत 
माणसानंा एकत्र जमनू एकमेकाशंी ग प् तपणे वाटाघाटी करणे कठीण असते; आचण त्या मानाने शासनाला 
त्याचं्या योजनािंी माचहती चमळवनू त्यािें एकमेकाशंी दळणवळण बंद पाडणे सोपे असते. पण चजथे 
लोकसम दाय मोठा असेल आचण लहान प्रदेशात तो एकचत्रत झाला असेल चतथे शासनाला सावयभौम सते्तिे 
कायय स्वतुःकडे घेणे कठीण जाते. राजप रुषानंा जसे राजमंडळात तसेि प ढाऱयानंा आपआपलया घरात 
एकत्र जमून चविारचवचनमय करता येतो आचण सैचनकानंा जसे त्याचं्या बराकीत जमता येते चततक्याि त्वरेने 
लोकाचं्या झ ंडी मोकळया मदैानावर जमू शकतात. खूप लाबं लाबं चठकाणी देखील ह क मािी 
अंमलबजावणी करता येते, हा एक ज लमी राज्यपद्धतीिा चवशषे ग ण आहे. चठकचठकाणी कायमिी 
शस्क् तस्थाने चनमाण करून बाहेरच्या भागातही त्या राजवटीला आपले वियस्व प्रस्थाचपत करता येते, जसे 
तरफ (lever) चजतकी अचधक लाबं चततकी चतिी शक् ती अचधक. [१.वरती (प स्तक २ प्रकरण ९) मोठ्या राज्याचं्या अंगभतू 
वैग ण्याबद्दल मी जे चलचहले आहे त्याच्याशी यािा चवरोध नाही. चतथे मी शासन आपलया सभासदावंर जी सत्ता गाजवते चतच्याबद्दल चविार करता 
होतो; इथे शासनाला अंचकत प्रजेवर जी सत्ता गाजवता येते चतच्याबद्दल चविार िालू आहे. राज्यािे अचधकार दूरवर पसरले असले म्हणजे प्रजेवर 
दडपण आणण्यासाठी त्यािंा सत्तास्थानासारखा उपयोग होतो. पण स्वतुःच्या अचधकाऱयावर ह क मत गाजवण्यासाठी जे सत्तास्थान हवे ते 
त्याच्याजवळ नसते. म्हणून एका चठकाणी तरफेच्या लाबंीम ळे द बळेपणा येतो तर द सऱया चठकाणी चतच्याम ळे शक् ती वाढते.] लोकािंी शक् ती 
मात्र ते एकचत्रत असतील चतथेि पचरणामकारक ठरते. चजथे ती चवख रली जाते चतथे ती चदसेनाशी होते 
आचण नष्ट होते.बंद कीिी दारू जचमनीवर पडली तर ती जशी कणाकणाने पेट घेते व चनष्ट्फळ ठरते, तसाि 
हा प्रकार आहे. लोकािंी वस्ती चवरळ आहे असे देश म्हणूनि ज लमी राजवटीला अचधक सोईिे. चहस्त्र 
श्वापदे जंगलाति (desert) राज्य करतात. 
 
  



 
 

          

प्रकरि ९ 
 

चाांगल्या शासिाची नचन्िे 
 

िागंलया पचरस्स्थतीत व सवय चठकाणी उत्तम शासन कोणते असे जो चविारतो तो उत्तर देता येणार 
नाही असा प्रश्न चविारत असतो. कारण या प्रश्नािे उत्तर अचनचित आहे. वगेळया शब्दात सागंायिे म्हणजे 
त्यािी अनेक िागंली उत्तरे देता येतील. वगेवगेळया लोकसम दायाचं्या सापेक्ष व चनरपेक्ष पचरस्स्थतींिे 
चजतके वगेवगेळे सम च्चाय कस्लपता येतील चततकी त्या प्रश्नािी उत्तरे देता येतील. 

 
एखाद्या लोकसम दायािे शासन िागंले की वाईट हे ठरचवण्यािी चिन्हे कोणती असा प्रश्न 

चविारला तर गोष्ट वगेळी; वस्त स्स्थतीचवषयीिा हा प्रश्न आहे आचण त्यािे उत्तर देता येईल.  
 
परंत , एकि चनचित उत्तर देता येत नाही, कारण प्रत्येक माणसाला आपलया चविारान सार उत्तर 

द्यावसेे वाटते, अचंकत प्रजा (the subject) सावयजचनक कायदा व स व्यवस्था याचं्याबद्दल फ शारकी मारते, 
तर व्यक् तीला उपभोगता येणाऱया स्वातंत्र्यािा चविार नागचरक करतो. पूवोक्ताला मालमते्तिे संरक्षण हव े
असते तर उत्तरोक्ताला शरीरािे (the person). अत्यतं कडक शासन उत्तम असे पूवोक्ताला वाटेल, तर 
अत्यंत सौम्य शासन िागंले असे उत्तरोक् त म्हणेल, पचहलयाला द ष्ट्कृत्यािें शासन व्हाव े असे वाटते तर 
द सऱयाला वाटते द ष्ट्कृत्ये घडूि नाहीत. आपलया देशािी शजेाऱयानंा धास्ती वाटावी असे पचहलयाला वाटते, 
तर आपलया देशाकडे त्यानंी द लयक्ष कराव ेअसे द सऱयाला वाटते. पैसा खेळत राचहला की पचहलयाला आनंद 
होतो, उलट द सऱयािी मागणी असते की लोकानंा अन्नधान्य चमळाव.े या व अशाि तऱहेच्या इतर प्रश्नावंर 
एकमत झाले तरी देखील उत्तराच्या आपण जवळ आलो का? नैचतक ग णािें मोजमाप करता येईल अशी 
फूटपट्टी नाही. दंडकाबद्दल (signs) एकमत होऊ शकेल, परंत  त्याचं्या सापेक्ष मूलयाबद्दल एकमत होऊ 
शकेल का? 

 
एक उघड चिन्ह आहे, त्यािा ि कीिा अथय लावला जावा आचण त्याच्या अथाबद्दल एकमत होऊ 

नये इतकी द ब यद्धी माणसामधे असावी यािे मला नेहमी नवले वाटते. सवय राजकीय ससं्था आपलया 
डोळयाप ढे ठेवतात ते ध्येय कोणते? खात्रीने, नागचरकािें संरक्षण आचण त्यािंी भरभराट. आचण लोकािें 
संरक्षण होते आहे व त्यािंी भरभराट होते आहे यािे सवांत चनचित गमक कोणते? लोकसम दायािी संख्या. 
शोध घेण्यासाठी जास्त प ढे जाण्यािी आवश्यकता नाही. इतर गोष्टी सारख्या आहेत असे मानले तर ज्या 
शासनाच्या अमदानीत, नवीन लोकसम दायाला देशामधे आणणे ककवा त्यानंा नागचरकत्वािे हक्क देणे 
यासारखे असाधारण उपाय न योजता, नागचरकािंी सखं्या अचधक वाढते आचण त्याचं्यामधे सारखी भर 
पडते ते शासन चनर्मववाद उत्कृष्ट. तसेि ज्या शासनाच्या अमदानीत लोकािंी सखं्या घटते आचण त्यािंा 
चवनाश होतो ते शासन अत्यतं चनकृष्ट. गणना करण्यातील चनप णानंो, गणना करण्यािे, मोजमाप घेण्यािे, 
त लना करण्यािे हे काम मी त मच्यावर सोपवतो. [ ज्या शतकामधे मन ष्ट्यजातीिी भरभराट अचधक घडून आली ती शतके चनचित 
करण्यासाठी आपण एकि एक मानदंड वापरला पाचहजे. ज्या शतकामधे कला आचण वाङ्मय यािंी वाढ झाली त्यािंा खूप गौरव झालेला आहे. तो 
गौरव करताना त्या ससं्कृतीच्या ग प्त उचद्दष्टािंी खरीख री जाणीव ककवा चतिे घातक पचरणाम झाले त्यािंा खरा चविार केला गेलेला चदसत नाही. 
गं्रथकाराच्या सवयसाधारण चवधानाचं्या मागे त्याला खरी पे्ररणा देणारा जो त्यािा अससं्कृत स्वाथय दडलेला असतो तो पाहायला आपण कधीि 
चशकणार नाही का? गं्रथकार काहीही म्हणोत, ज्यावेळी एखाद्या देशािी जननसखं्या घटते त्यावेळी देशािी ससं्कृती चकतीही उज् ज्वल असो, त्या 
देशामधे सवय काही नीट िालले आहे असे म्हणता येणार नाही. तसेि कवीिे उत्पन्न एक लाख फँ्रक्सिे आहे यावरून तो चवद्यमान होता ते शतक 
इतर सवय शतकापेंक्षा श्रेष्ठ होते असे मानता येत नाही. देशाच्या राज्यकत्याच्या वरवर चदसणाऱया शातंतेकडे व स्वस्थतेकडे सारे लक्ष न देता आपण 
देशािी सवयसाधारण स स्स्थती लक्षात घेतली पाचहजे. चवशषेत: देश मोठा असेल आचण रचहवाशानंी गजबजलेला असेल तर त्या स स्स्थतीकडे अचधक 



 
 

          

लक्ष प रवायला हवे, गाराचं्या वषावाम ळे काही ग्रामसम दायािें खूप न कसान होईल, पण त्याच्याम ळे द ष्ट्काळ पडला आहे असे क्वचिति घडते. 
दंगलीिे उदे्रक व यादवी य दे्ध यानंी राज्यकते चवविंनेत पडतात; परंत  लोकाचं्या द ुःस्स्थतीिी ती खरी कारणे नव्हेत. काही एका मयादेपयंत ती खरे 
म्हणजे उपकारकही ठरतात. कारण देशावर ज लूमजबरदस्ती क णी करावयािी हे ठरेपयंत देशाला थोडा चवसावा लाभतो. देशामधे जी कायमिी 
पचरस्स्थती असते चतच्याम ळे स बत्तेिा आचण सकंटािा काळ येतो. सवय लोक शातंपणे जेव्हा जोखडाखाली मान देऊन उभे असतात तेव्हा मरण 
जवळ येते आचण राज्यकत्यांना चवनासायास त्यािंा नाश करता येतो. फ्रान्सच्या राज्यामधे मोठ्या मंडळामधील भाडंणाम ळे अशातंता चनमाण झाली 
होती आचण पॅचरसच्या म ख्य अचधकाऱयाला (co-adjectors)देखील चखशात खंजीर बाळगून लोकसभेला हजर राहावे लागत असे, त्यावेळी देखील 
लोक आनंदात राहात होते आचण सभ्य, स्वतंत्र व भरभराटीच्या पचरस्स्थतीत प्रजोत्पादन करत होते. ज न्या काळी चनघृयण लढाया िालू असताना 
देखील ग्रीसिी भरभराट होत होती; रक्ताच्या नद्या वाहात होत्या, तरी देखील देशामधे खूप लोकािंी वस्ती होती. मॅचकआव्हॅलीने म्हटले आहे, 
‘‘खून, हद्दपारी आचण यादवी झगडे घडत होते तरी देखील आमिे प्रजासत्ताक राज्य पूवीपेक्षा अचधक शचक्तशाली झाले. नागचरकािें सद् ग ण, 
त्याचं्या िालीरीती आचण त्यािें स्वातंत्र्य याम ळे त्यािे सामर्थयय वाढले; द हीम ळे ते फारसे कमी होऊ शकले नाही.’’ थोडीशी गडबड झाली तर 
चतच्याम ळे आत्मचवकास होतो; देशािी खरीख री भरभराट होते ती स्वातंत्र्याम ळे, शातंतेम ळे नव्हे.] 
 
 
 
  



 
 

          

प्रकरि १० 
 

शासिाचा दुरुपयोग आनि ऱ्िास िोण्याची र्त्याची प्रवृत्ती यानवषयी 
 

चवचशष्ट इच्िा व सवयसाधारण इच्िा यामधे नेहमी जसा चवरोध असतो तसाि शासनािाही सावयभौम 
सते्तशी अचवरत चवरोध िालू असतो. हा चवरोध जसा अचधकाचधक स्पष्ट होतो तसा राज्यघटनेत अचनष्ट 
फेरफार घडत जातो. राजा (The prince)च्या इच्िेवा चवरोध करून समतोल स्थापन करणारी द सरी 
संघचटत (corporate) इच्िा नसलयाकारणाने शवेटी, लवकर ककवा उशीरा, राजा सावयभौम सते्तला िळतो 
आचण सामाचजक करार मोडतो. म्हातारपण व मृत्यू जसे मन ष्ट्यािे शरीर नष्ट करतात, तसाि राजकीय 
समाजािा देखील त्याच्यातील अंगभतू व अटळ दोषाम ळे नाश होत. हा दोष समाजाच्या जन्मापासूनि 
त्यािा नाश घडून येण्यासाठी कायय करत असतो. 

 
शासनाच्या अधोगतीिे दोन सवयसाधारण प्रकार आहेत; एक म्हणजे शासन सकं चित होणे आचण 

द सरा म्हणजे राज्यससं्था चवरघळून जाणे म्हणजेि नष्टप्राय होणे.  
 
प ष्ट्कळाचं्या हातून शासन जेव्हा थोड्याचं्या हाती जाते तेव्हा ते सकं चित होते. म्हणजेि जेव्हा त्यािे 

लोकशाहीतून उमरावशाहीत व एक प ढिे पाऊल टाकून राजेशाहीत रूपातंर होते तेव्हा त्यािा संकोि 
होतो. सहजगत्याि शासनाला त्या चदशनेे गती लाभते. [व्हेचनसिे लोकराज्य भोवतालच्या खाड्याचं्या प्रदेशात (lagunes) 
मंद गतीने बनले व चवकास पावले हे या प्रचक्रयेिे डोळयात भरण्यासारखे उदाहरण आहे. बाराश ेवषांनंतरदेखील व्हेचनसमधील रचहवाशांनी द सऱया 
टप्प्यापलीकडे प्रगती केली नाही, ही एक उल लेखनीय अशी गोष्ट आहे. द सरा टप्पा सेतार दी कॉन चसस्ग्लयो (Serrar di Consiglio) बरोबर ११९८ 
मधे स रू झाला.त्याचं्या ज न्या सरदाराबद्दल (Doges) त्यानंा प ष्ट्कळ वेळा चहणवले जाते. पण आता हे चसद्ध झाले आहे की-एखादा इचतहास 
(Squittini della liberta veneta) काहीही म्हणो-सावयभौम अचधकार असा त्यानंी खऱया अथाने कधीि बजावला नव्हता. रोमन 
लोकराज्यािेउदाहरण क णीतरी माझया चवरुद्ध जरूर वापरील. असे सागंण्यात येईल की, त्या लोकराज्यातील घटनािंी चदशा अगदीि वगेळी 
होती. चतथे राजेशाहीिी उमरावशाहीत व उमरावशाहीिी लोकशाहीत पचरणती झाली असे सागंण्यात येईल. परंत  मला हा चविार म ळीि मान्य 
नाही. रोम्य लसने स्थापन केले ते चभन्न स्वरूपािे शासन होते व त्यािी झपाट्याने ज लूमशाहीत (despotism) अवनती झाली. मलू जसे मोठा मन ष्ट्य 
होण्यापूवी मरावे तसे ते राज्य, त्यालाि लागू पडतील अशा काही कारणामं ळे, अकाली चवलयाला गेले. तारचकन्सिी (Tarquins) हकालपट्टी 
झाली तेव्हापासूनि लोकराज्याच्या जन्मािी कालगणना करावयास हवी. त्या राज्यािे पचहले स्वरूप अस्थायी होते, कारण जरूर ते काम अधेि 
केले गेले होते आचण उच् िपदस्थािंी श्रणेी (Patrician Order) नष्ट करण्यात आली नव्हती. त्याम ळे घडले असे की लोकशाहीला चवरोध करणारी 
वंशपरंपरागत उमरावशाही कायम राचहली. वंशपरंपरागत उमरावशाही म्हणजे राज्यकारभाराच्या ज्या अनेक कायदेशीर पद्धती आहेत, त्यातंील 
अत्यंत चनकृष्ट दजािी पद्धती. त्याम ळे शासन नेहमीि अचनचित आचण डळमळीत राचहले. मॅचकआव्हॅलीने दाखचवलयाप्रमाणे, रायब्य नेट 
(Tribunate) स्थापन झाले त्याि वेळी त्याला कायमिे स्वरूप लाभले. ते स्थापन होईपयंत खरेख रे शासन नव्हते व खरीख री लोकशाही देखील 
नव्हती. त्यानंतरि लोकसम दाय सावयभौम बनला, एवढेि नव्हे तर राज्याचधकारी (magistrate) व न्यायाधीशही बनला.सेनेट (Senate) म्हणजेि 
वचरष्ठ लोकसभा द य्यम दजािे न्यायालय म्हणून शासनावर देखरेख ठेवण्यािे व त्याला एकसूत्रीपणा देण्यािे काम करत होती. उच् ि क ट ंबात 
जन्मलेले (Patricians) असले तरी व लोकराज्यािे पचहलया दजािे अचधकारी असतानाही व य द्धाच्या वेळी सेनापती म्हणून जीवन-मरणािे 
अचधकार हाती असतानाही कौन्सलसना (Consul) शहराच्या हद्दीत लोकसम दायाने चनय क्त केलेले अध्यक्ष म्हणून वागावे लागे.  

 
त्या वळेेपासून शासनाला नैसर्मगक वळण लागलयािे दृष्टीस पडते. उमरावशाहीकडे त्यािा स्पष्ट 

कल वळू लागला. परंत  उच् ि पदस्थाचं्या श्रणेीने स्वतुःिा जवळजवळ आत्मघात करून घेतलयाम ळे व्हेचनस 
ककवा चजनोआ इथे घडलयाप्रमाणे अमीर-उमराव शासनाशी समरस झाले नाहीत. उच् ि क ळात जन्मलेले 
आचण सवयसाधारण माणसे (Plebians) यािंी चमळून बनलेली सचमती, म्हणजेि सेनेट ककवा वचरष्ठ 
लोकसभा हीि म ळी उमरावशाही बनली आचण रायब्य नेटने स्वतुःच्या हाती कारभार घ्यायला स रवात केली 
तेव्हा त्या संस्थेसाठी ती उमेदवार प रव ू लागली. शब्दाम ळे वस्त स्स्थती बदलत नाही आचण लोकाचं्या 



 
 

          

नावाने राज्य करणारे राज्यकते चनमाण झाले की, कोणत्याही नावाने त म्ही त्यानंा संबोधा, त्यािें राज्य 
उमरावशाहीिे राज्य बनते.  

 
उमरावशाहीच्या द ष्ट्कृत्यामं ळे यादवी य दे्ध आचण रायमस्व्हरेट (चत्रमूतीिे राज्य)उद् भवले. सला, 

ज्य चलअस सीझर व ऑगस्टस यानंी जवळ जवळ राजासारखे राज्य केले आचण शवेटी टायबचेरअसच्या 
ज लमी अमलाखाली राज्य नष्ट झाले. रोमच्या इचतहासाने माझया चसद्धातंािे खंडन होण्याऐवजी 
त्यानेत्याला उलट प ष्टीि चमळते.] 

 
हा क्रम उलटा झाला आचण राज्ये लहानऐवजी मोठी होत गेली तर शासनाला स्वस्थ चित्ताने 

नादंता येईल. पण असा उलटा क्रम अशक्य आहे.  
 
अचतवापराम ळे द बळया झालेलया यंत्रणेला ज नी व्यवस्था चटकवणे जेव्हा अशक्य होते तेव्हाि 

शासन आपले रूप (form) बदलते. शासनाने एका बाजूने सते्तिा चवस्तार केला आचण द सऱया बाजूने चतिा 
कडकपणा कमी केला तर त्यािा अचधकार शून्यत्वाला पोिेल व स्वतुःिे अस्स्तत्व चटकवणे त्याला पूवीपेक्षा 
अचधक कठीण जाईल. म्हणून ज्या प्रमाणात चवस्तार होईल त्या प्रमाणात शासनाने यंत्रणा घासूनप सून 
मजबूत बनचवली पाचहजे. ते केले नाही तर ज्या राज्यािे ओझे शासन वाहात असते ते राज्यि म ळी 
कोलमडून पडेल.  

 
राज्यािे चवसजयन (dissolution) दोन प्रकारे होऊ शकते. एक प्रकार म्हणजे ज्या वळेी राजप रुष 

(prince) राज्यािा कारभार कायद्यान सार िालवत नाही आचण स्वतुःि सावयभौम सत्ता बळकावतो. ते 
घडते तेव्हा एक लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट घडून येते. ती म्हणजे शासनािा संकोि होण्याऐवजी राज्यािा 
संकोि होतो. माझे म्हणणे असे की मोठे राज्य चवसजयन पावते आचण त्याच्या चठकाणी एक लहान, शासनात 
सहभागी होणाऱया लोकापं रते मयाचदत, असे राज्य चनमाण होते. बाकीच्या जनतेशी त्यािा नंतर जो सबंधं 
असतो तो केवळ धनी आचण नोकर या स्वरूपािा. म्हणून शासनाने सावयभौम सते्तिा अपहार करताि 
सामाचजक करारािा भगं होतो आचण सामान्य नागचरकानंा त्यािें नैसर्मगक स्वातंत्र्य चमळालयाकारणाने 
शासनािे ह कूम पाळण्यािे त्याचं्यावर बंधन नसले तरी देखील ते पाळण्यािी त्याचं्यावर जबरदस्ती होते. 

 
एका संघचटत सम दाय (corporate body) म्हणून वापरावयािी सत्ता शासनाच्या घटकानंी 

वगेेगळी वापरण्यासाठी हस्तगत केली म्हणजेदेखील तोि प्रकार घडतो. ही देखील कायद्यािी एक 
पायमल्लीि आहे व चतच्याकडे अचधकि गोंधळ माजतो. कारण राज्याला त्याम ळे चजतके दंडाचधकारी 
चततक्या राजप रुषानंा तोंड द्याव ेलागते आचण शासनाइतकीि राज्यामधेही द ही माजलयाम ळे ते नष्ट होते 
अगर त्याला आपले रूप बदलाव ेलागते. राज्यािे चवसजयन झालयानंतर, शासन कोणत्याही प्रकारिे असो 
त्यािी जी द ष्ट्कृत्ये घडतात त्यानंा अराजक असे सवयसाधारण नाव आहे. जास्त अिूकपणे बोलावयािे 
म्हणजे लोकशाहीिी झ ंडशाहीमधे, उमरावशाहीिी सामतंशाहीमधे व मी भर घालून म्हणतो की राजेशाहीिी 
ज लूमशाहीमधे अवनती होते. ज लूमशाही हा जो शवेटिा शब्द आहे त्यािा अथय संचदग्ध असून त्यािे अचधक 
स्पष्टीकरण करणे अवश्य आहे. 

 
सवयसाधारण असे समजले जाते की ज लूमशहा (tyrant) म्हणजे न्यायािी व कायद्यािी पवा न 

करता जबरदस्तीने राज्य करणारा राजा. खऱया अथाने ज लूमशहा म्हणजे अचधकार नसताना राज्यािी 



 
 

          

सत्ता बळकावणारी खाजगी व्यक्ती. ग्रीक लोकानंी टायरंट (tyrant) हा शब्द वापरला आहे तो यो अथाने. 
म्हणूनि ते ज्यािंा अचधकार कायदेशीर नाही अशा राजप रुषाचं्या बाबतीत तो शब्द वापरत असत, मग ते 
राजप रुष िागंले असोत की वाईट असोत. [ॲचरस्टॉटल ज लूमशहा व राजा याचं्यामधे फरक करतो हे खरे आहे (Eth. Nic, Book 
VIII ch. X). तो फरक हा की ज लूमशहा स्वाथासाठी राज्य करतो तर राजा प्रजेच्या चहतासाठी राज्य करतो. परंत  सवयसाधारणपणे सवय ग्रीक 
गं्रथकारानंी टायरंट (tyrant) या शब्दािा वगेळया अथाने उपयोग केला आहे. चवशषेेकरून झेनोफनच्या (Xenophon) हायरो (Hiero) या गं्रथाकडे 
पाचहले की ते स्पष्ट होते. ॲचरस्टॉटलने जो फरक दाखवला आहे त्यावरून असे चदसते, की जगाच्या स रुवातीपासून खरेख रे राज्य (kingdom) 
असे क ठे कधी चनमाण झालेलेि नाही.] म्हणजेि ज लूमशहा आचण सत्ता बळकावणारा (userper) हे शब्द पूणयतुः 
समानाथी आहेत. 

 
वगेवगेळया गोष्टींना वगेवगेळी नाव े द्यावी म्हणून राजािा अचधकार बळकावणाऱयाला टाररंट 

(tyrant) हे नाव व सावयभौम सत्ता बळकावणाऱयाला डेस्पॉट (despot) हे नाव देतो. कायदे डावलून 
टायरंट सत्ता चमळवतो, पण ती कायद्यान सार राज्य िालचवण्यासाठी. डेस्पॉट (despot) आपण 
कायद्यापलीकडिे आहो अशी भचूमका घेतो. म्हणनू टायरंट डेस्पॉट नसतो, पण डेस्पॉट हा नेहमी टायरंट 
असतोि. 
 
 
 
  



 
 

          

प्रकरि ११ 
 

राजकीय समाजाच्या अांगानवषयी 
 

अचतशय िागंलया रीतीने बनलेले शासन देखील साहचजकपणे व टाळता येणार नाही अशा पद्धतीने 
उतरंडीवर उभे असते. स्पाटा आचण रोम यािंा चजथे नाश झाला चतथे कोणते राज्य आपण कायम चटकू अशी 
आशा बाळगून राहू शकते? चटकाऊ स्वरूपािे शासन बनवले तरी आपण ते अनंत आहे असे मानू नये. 
अशक्य ते साधण्यािी आपण खटपट केली नाही व मानवी प्रयत्नानंा जे स्थैयय लाभत नाही ते आपलया 
कृतीला आपण प्राप्त करून देऊ अशी खोटी आशा बाळगली नाही तरि आपण यशस्वी होऊ शकू. 

 
मन ष्ट्यशरीराप्रमाणेि राजकीय समाजदेखील जन्माच्या क्षणापासून मरायला स रुवात होते आचण 

स्वतुःच्या अंतगयत अवस्थेत नाशािी कारणे त्याने बरोबर बाळगलेली असतात. परंत  मानवी शरीर व 
राजकीय समाज दोघािंीही प्रकृती कमी अगर अचधक तगडी व कमी अगर अचधक चटकाऊ असते. 
मन ष्ट्याच्या शरीरािी ठेवण चनसगय बनवतो; राज्यािी घटना मन ष्ट्याच्या कौशलयािे कायय आहे. आपले 
आय ष्ट्य माणसानंा फार वाढवता येत नाही, पण राज्यािे आय ष्ट्य मात्र त्याला उत्तमातील उत्तम रूप देऊन 
त्यानंा वाटेल चततके वाढचवता येते. अत्य त्कृष्ट घटनेिा देखील एक चदवस अतं होतो, परंत  चततकी िागंली 
नसलेलया घटनेपेक्षा ती अचधक चटकते. एखादे अनपेचक्षत संकट कोसळून चतिा अकाली अतं झाला तर 
मात्र गोष्ट वगेळी. 

 
सावयभौम सत्ता हे राजकीय जीवनािे प्रधान तत्त्व आहे. कायदे करण्यािी सत्ता हे राज्यािे हृदय तर 

काययकारी सत्ता ही त्यािी ब द्धी; ब द्धीम ळेि सवय भागानंा िलनवलन करता येते. ब द्धीला आधांगािा झटका 
आला तरीदेखील रोगी मरत नाही. मन ष्ट्य अपंग होतो तरी देखील तो मरत नाही. परंत  हृदयािी चक्रया बदं 
पडली म्हणजे मात्र माणसािा अवतार सपंतो. 

 
राज्य जगते ते कायद्याम ळे नव्हे तर कायदे करण्याच्या सते्तम ळे. कालच्या कायद्यािा अचधकार 

आज िालत नाही; परंत  मौन म्हणजे संमती असे समजण्यात येते आचण जे कायदे रद्द केले जात नाहीत 
त्यानंा सावयभौमाने मान्यता चदली आहे असे गृहीत धरले जाते. सावयभौमाला तो अचधकार आहे, या कलपनेने 
एखाद्या चवचशष्ट गोष्टीबद्दल सावयभौमाने आपली इच्िा (will) जाहीर केली की ती रद्द करीपयंत कायमिी 
अंमलात राहते. 

 
मग प राणकाळातील कायद्याबद्दल माणसांना इतका आदर का वाटतो? इतकी वष े ते कायदे 

कायम राचहले म्हणजेि बनचवणारी जी इच्िा ती उत्कृष्ट स्परूपािी होती हे चसद्ध होते हे ते कारण असाव.े ते 
कायदे राज्याला आवश्यक आहेत असे सावयभौमाला वाटले नसते तर त्याने एकदाि नव्हे तर अनेकदा ते 
रद्द केले असते. त्याम ळेि काळ जातो तसे कायदे क्षीणशक् ती होण्याऐवजी स संघचटत राज्यामधे त्यािंी 
शक् ती सारखी वाढत जाते. प राणकाळातील म्हणनू त्याचं्याबद्दल वाटणाऱया अनकूल भावनेम ळे 
त्याचं्याबद्दलिा आदर चदवसेचदवस वाढत जातो. उलट, काळाबरोबर कायद्यािंी पकड कमी होणे हे कायदे 
करण्यािी सत्ता नष्ट होत िालली आहे यािे लक्षण असून राज्यातून जीवनािा अंश चनघनू गेलयािे ते 
प्रत्यंतर आहे.  
  



 
 

          

प्रकरि १२ 
 

साववभौम सत्ता कशी निकवली जाते र्त्यानवषयी 
 

कायदे करण्यािी सत्ता याखेरीज द सरी सत्ता जवळ नसलयाम ळे सावयभौमाला नेहमी 
कायद्यान सारि वागाव ेलागते आचण कायदे म्हणजे सवयसाधारण इच्िेिे खरेख रे दशयन; त्याम ळे लोक एकत्र 
जमतात त्याि वळेी सावयभौम कायय करू शकतो. पण, मला असे सागंण्यात येईल की सवय लोकानंी एकत्र 
जमणे ही एक भ्रामक कलपना आहे. आज ती जरूर भ्रामक आहे; पण दोन हजार वषांपूवी ती तशी नव्हती. 
मग मन ष्ट्यस्वभाव बदलला आहे का? 

 
नीतीच्या के्षत्रातील शक् यतेच्या मयांदा आपलयाला वाटते चततक्या संक चित नसतात. आपले दोष, 

आपले द ग यण आचण आपले द राग्रह यामं ळे आपण कोंडले जातो. क्ष द्र मनानंा मोठ्या माणसािंी कलपना 
देखील करता येत नाही. चनकृष्ट दजांिे ग लाम स्वातंत्र्य या शब्दािा उच् िार करताि हेटाळणीिा आचवभाव 
करून हसतात. 

 
पूवीच्या काळी जे घडले त्याच्यावरून आज काय करता येईल याबद्दल चविार केला तर बरे होईल. 

रोमिे लोकराज्य हे एक मोठे लोकराज्य होते व रोम एक मोठे शहर होते असे मी म्हटले तर कोणािा चवरोध 
होईल असे वाटत नाही. शवटिी जी खानेस मारी घेतली चतच्याप्रमाणे शसे्त्र धारण करू शकतील असे िार 
लाख नागचरक होते आचण साम्राज्यामधे शवेटच्या गणतीप्रमाणे िाळीस लाखाहूंन अचधक नागचरक होते. 
िाळीस लाखाचं्या या संख्येत परतंत्र लोक, परके लोक, बायका, म ले व ग लाम यािंा समावशे नव्हता. 

 
राजधानीतील व शजेारच्या चजलह्यातील या प्रिंड लोकसम दायाला एकत्र एका अमलाखाली 

आणणे चकती कठीण आहे असे क णालाही वाटेल. तरी देखील राज्यकारभारािे काम करण्यासाठी रोमन 
जनता एकत्र आली नाही असा एक आठवडाही क्वचित कधी गेला असेल, प ष्ट्कळ वळेा एकापेक्षा अचधक 
वळेा ते जमत. सावयभौम सते्तिे हक्क ते बजावीत असत आचण अंशतुः शासनािे देखील. काही गोष्टींिा ते 
चनकाल लावीत, काही गोष्टीबद्दल ते मते प्रदर्मशत करत आचण एकंदर सवय लोक सावयजचनक चठकाणी 
नागचरक म्हणून व चततक्याि वळेा दंडाचधकारी म्हणून जमा होत असत. 

 
राष्ट्राचं्या इचतहासातील पचहलया काळािा अभ्यास केला की असे दृष्टीस पडते की प्राथचमक 

अवस्थेतील शासनािे कायय अशा पचरषदामंाफय त िालचवले जात असे. मचॅसडोचनअन्स आचण फं्रक् स याचं्या-
सारख्या राजेशाही स्वरूपाच्या शासनािे कायय देखील त्याि पद्धतीने िाले. ते कसेही असो, रोममधे जो 
प्रघात चनर्मववादपणे िालू होता तो सवय चवरोधकाना उत्तर म्हणून प रेसा आहे. जे आहे त्याच्यावरून जे प ढे 
व्हायिे आहे त्याच्याबद्दल तकय  बाधंणे ही मला वाटते योग्य पद्धत आहे.  
 
 
  



 
 

          

प्रकरि १३ 
 

साववभौम सत्ता कशी निकवली जाते र्त्यानवषयी (पुढे चालू) 
 

लोकाचं्या पचरषेदेने (असेंब्ली) एकदा सवय काळातील राज्यािे सचंवधान चनचश् ित करून व 
कायद्याला मंजूरी देऊन कायय प रे होत नाही. कायमिे शासन प्रस्थाचपत करून अगर राज्याचधकाऱयाचं्या 
चनवडण कीिी योजना आखून भागत नाही. चवचशष्ट प्रश्नािंा चविार करण्यासाठी भरवलेलया खास 
सभाखेंरीज पचरषदेच्या चनचश् ितपणे व ठराचवक वळेी सभा भरलया पाचहजेत. या सभा कधीही रद्द होता कामा 
नये. ककवा लाबंणीवर टाकलया जाता कामा नये. म्हणजेि योजना अशी असावी की लोकसम दायािी 
ठराचवक चदवशी चनचश् ितपणे कायद्यान सार सभा भरवली जाईल आचण ती भरवण्यासाठी वगेळया खास 
चनमंत्रणािी गरज भासणार नाही. 

 
चनचश् ित वळेी कायद्याप्रमाणे भरणाऱया अशा सभाखेंरीज सभा बोलावण्यािे काम ज्या 

अचधकाऱयाकडे सोपवलेले आहे त्या अचधकाऱयानी न बोलवता भरलेलया सभा कायदेशीर नाहीत असे 
समजले पाचहजे. त्या सभामधे घडलेले काम बेकायदेशीर म्हणजेि रद्दबातल समजले जाव.े कारण सभेच्या 
चनमंत्रणाला देखील कायद्यािा आधार हवा. 

 
पचरषदेच्या सभा चकती वळेा व्हाव्या याबद्दल काटेकोरपणे चनयम तयार करणे अशक्य आहे. कारण 

सभा भरवण्याच्या बाबतीत अनेक गोष्टींिा चविार करावा लागतो. पण सवयसाधारणपणे असे म्हणता येईल 
की शासन चजतके अचधक समथय चततक्या सावयभौमत्वाच्या चनदशयनासाठी या सभा अचधक वळेा भरवलया 
जाव्या.  

 
ही योजना एका शहराप रती ठीक आहे, पण राज्यामधे जेव्हा अनेक शहरे असतात तेव्हा काय असा 

य स्क् तवाद लढवण्यात येईल. अशा वळेी सावयभौम सते्तिी चवभागणी करावी का की एकाि शहरात ती कें चद्रत 
करून त्या शहराला इतर शहरावंर क रघोडी करण्यािी संधी द्यावी?  

 
मला दोन्ही उत्तरे पसंत नाहीत. पचहलया उत्तराच्या बाबतीत हे लक्षात ठेवले पाचहजे की सावयभौम 

सत्ता एकि आचण अचवभक्त असते; चतिा नाश केलयाखेरीज चतिी चवभागणी करता येत नाही. द सऱया 
उत्तराच्या बाबतीत ध्यानात घेतले पाचहजे ते हे की जसे एक राष्ट्र कायद्याप्रमाणे द सऱयािे अंचकत होऊ 
शकत नाही तसेि एक शहर द सऱयािे अचंकत होऊ शकत नाही. राजकीय समाजािे खरे तत्त्व जे आहे ते 
आज्ञापालन आचण स्वातंत्र्य याचं्या योग्य चमश्रणात प्रजा (subject) व सावयभौम हे शब्द चनखालस (strictly) 
परस्परपूरक आहेत; त्या शब्दातूंन व्यक्त होणाऱया कलपनािंी य ती नागचरक (citizen) या एका शब्दात 
आढळते.  

 
मला प ढे असे म्हणावयािे आहे की प ष्ट्कळ गावानंा (towns) एका शहरामधे एकचत्रत करणे अचनष्ट 

आहे आचण जो असा समावशे घडवनू आणील त्याने त्या य तीपासून उद् भवणारे साहचजक गैरफायदे आपण 
टाळले अशी फ शारकी मारू नये. ज्याला लहान लहान राज्ये हवी आहेत त्या माणसाचवरुद्ध मोठ्या 
राज्यामधे चनमाण होणारे दोष य स्क् तवाद म्हणनू वापरू नये. पण शजेारच्या मोठ्या राज्याचवरुद्ध प्रचतकार 
करता येईल असे सामर्थयय लहान राज्यामधे कसे चनमाण करता येईल? ग्रीसमधील नगर राज्यामंधे मोठ्या 



 
 

          

राजाला (great king)प्रचतकार करण्यािे जे सामर्थयय होते तसले ककवा अचलकडच्या काळात ऑस्स्रअन 
राजघराण्याचवरुद्ध उभे राहण्यात हॉलंड व स्स्वस झरलंड यानी जे सामर्थयय व्यक्त केले ते लहान राज्यात 
कसे वाढवता येईल? 

 
राज्य योग्य त्या सीमापं रते मयाचदत ठेवता आले नाही तर लोकाना एक मागय नेहमीि स्वीकारता 

येतो, तो मागय हा की एकि राजधानी असावी या गोष्टीला त्यानी मान्यता देऊ नये आचण शासनािे कायय 
क्रमशुः वगेवगेळया शहरातूंन िालाव ेआण राज्याच्या अचधकार मंडळाचं्या (estates) सभा एकामागनू एक 
त्या चनरचनराळया शहरामंधे भराव्या. 

 
राज्य समथय बनावयािे व त्यािा कारभार िागंलया रीतीने िालावयािा तर लोक सबंध प्रदेशामधे 

समसमान प्रमाणात चवभागले जातील व प्रत्येक भागाला जीवन व वैप लय लाभेल अशी योजना आखली 
पाचहजे. खेडेगावातील घराचं्या अवशषेावंर शहरांच्या तटबदं्या उभ्या राहतात हे ध्यानात ठेवले पाचहजे. 
राजधानीमधे एक राजवाडा उभा राहण्यासाठी खेड्यातील अनेक समाजािंी राखरागंोळी होत आहे हे 
कलपनाशक् तीने चितारलेले चित्र मी पाहात असतो. 
 

लोकसम दाय सावयभौम संस्था म्हणून एकचत्रत झाला की शासनािा अचधकार संपतो. काययकारी 
सते्तिे कायय तात्प रते स्थचगत होते आचण नीिातील नीि नागचरकालाही प्रम ख राज्याचधकाऱयाइतके महत्त्व 
प्राप्त होते आचण क णालाही त्याच्या केसालाही धक्का लावता येत नाही. मन ष्ट्य जेव्हा स्वतुः हजर असतो तेव्हा 
द सऱया क णालाही त्यािे प्रचतचनचधत्व करता येत नाही. रोममधील पचरषदामंध्ये दंग्याधोप्यािे प्रसंग 
उद् भवले ते हा चनयम माहीत नसलयाकारणाने ककवा माहीत असला तरी त्याच्याकडे द लयक्ष केलयाम ळे. 
कौन्सलस यानंा अशा वळेी लोकचनय क्त अध्यक्ष एवढाि अचधकार असतो. चरब्य न्स म्हणजे केवळ अधीक्षक 
[इंग्रजी पालयमेंटमधे या पदाला जो अथय प्राप्त झाला आहे जवळ जवळ तोि अथय याचठकाणी अध्याहृत आहे. चरब्य न्स व कौन्सलस याचं्या अचधकारात 
इतके साम्य आहे की त्याच्याम ळेि त्याचं्यामधे, त्यािें कायय तात्प रते स्थचगत केले गेले असले तरी देखील, चवरोध चनमाण झाला असता] 
(speakers)आचण वचरष्ठ लोकसभा म्हणजे तर काहीि नव्हे. 
 

सत्ता स्थचगत होण्यािा हा जो काळ मधून मधून येतो त्यावळेी राज्याचधकाऱयानंा आपलयापेक्षा क णी 
तरी अचधक काययक्षम अशी शक् ती श्रेष्ठ आहे या गोष्टीला मान्यता द्यावी लागते अगर देणे इष्ट ठरते. म्हणनूि 
अशा काळािंी राज्याचधकाऱयाना नेहमी धास्ती वाटते. लोकाचं्या पचरषदा राजकीय समाजाला आधारभतू 
अशा असतात आचण शासनावर त्यािें चनयंत्रण पडते. म्हणूनि राज्यकत्यांना त्यािंी फार धास्ती वाटते. 
त्याम ळे लोकानंा त्याचं्याबद्दल पे्रम वाटू नये म्हणून राज्यकते प्रलोभने, आश्वासने, हरकती, अडथळे इत्यादी 
अनेक साधनािंा उपयोग करून प्रयत्न करतात. लोक लोभी, नेभळट व भ्याड असले की शासनाच्या या 
पद्धतशीर प्रयत्नानंा त्यानंा फार काळ चवरोध करता येत नाही. आचण चवराधािी शक् ती सारखी वाढत 
गेलयाम ळे सावयभौम सत्ता अखेरीस प री ल प्त होते आचण बह संख्य शहरे त्यािंी वळे येण्यापूवी पडतात व नष्ट 
होतात. 

 
सावयभौम सत्ता आचण अचनयचंत्रत शासन याचं्यामधे कधीकधी एक मधली शक् तीसंस्था चनमाण होते. 

आता चतच्याबद्दल बोलण्यािी वळे आलेली आहे. 
  



 
 

          

प्रकरि १५ 
 

नियुक् त (Deputies) अगर प्रनतनिधी याांच्यानवषयी 
 

सावयजचनक सेवा आपले प्रधान कायय नाही असे जेव्हा नागचरकाना वाटू लागते आचण राज्यािी 
अंगमेहनतीने सेवा करण्याऐवजी पैशाने सेवा करणे जेव्हा त्याना अचधक सोईिे वाटते त्यावळेी चवनाश जवळ 
येतो. लढाईवर िला असे जेव्हा त्याना आवाहन होते त्यावळेी स्वतुःऐवजी सैचनकाना पाठवण्यासाठी ते पसेै 
देतात आचण स्वतुः घरी राहतात. सल्लागार मंडळाच्या सभेला त्याना बोलवले तर स्वतुः जाण्याऐवजी ते 
प्रचतचनधी चनय क्त करतात आचण स्वतुः घरी राहतात. पचरणाम असा होतो की आळशीपणा आचण पसैा 
याचं्याम ळे देशाला ग लामचगरीत ठेवण्यासाठी ते एक सैन्य उभे करतात आचण देशािी चवक्री करण्यासाठी 
प्रचतचनधींिी चनवड करतात. 

 
व्यापार आचण कला आचण पैशािा हव्यास यामधे ग ंतून पडलयाम ळे आचण चनुःसत्व व स खलोल प 

बनलयाम ळे माणसे स्वतुः काम करण्याऐवजी पैसे देऊ लागतात. आपलयाला चमळणाऱया फायद्यापकैी काही 
भाग आरामाने अचधक फायदा चमळचवण्यासाठी मोकळीक लाभावी म्हणून नागचरक देऊन टाकतो, एकदा 
सेवऐेवजी त म्ही पैसे देऊ लागलात की लवकरि त म्ही शृखंलात पडता. पैशािी व्यवस्था (finance) हा 
शब्दप्रकार ग लामाचं्या भाषेतील आहे. खऱयाख ऱया शहरात तो आढळत नाही. खऱया अथाने स्वतंत्र 
असलेलया देशात नागचरक सवय गोष्टी स्वतुःच्या समथय हातानंी करतात, पैशानी चवकत घेतलेलया भाडोत्री 
हाताने नव्हे. काम करण्यािी माफी लाभावी म्हणनू पैसे देण्याऐवजी, काम करण्यािी सधंी लाभावी म्हणनू 
ते पैसे देतात. माझे मत नेहमीिे, लोकाचं्या सरावािे नाही. माझे असे मत आहे की कायद्याने काम 
करण्यािी सक् ती कर देण्याच्या सक् तीएवढी स्वातंत्र्यचवरोधी नाही.  

 
राज्य स संघचटत असले की खासगी व्यवहार बाजूला राहून सावयजचनक कायामधे माणसािंी मने 

अचधक ग ंतलेली असतात. खासगी व्यवहार असे प्रत्यक्षात थोडेि उरतात, कारण व्यक्तीच्या स खामधे, 
सावयचत्रक स खािी जी गोळाबेरीज असते चतिाि, मोठा भाग असतो. त्याम ळे माणसाला स्वतुःच्या प्रयत्नानंी 
चमळवायिे असे थोडेि उरते. व्यवस्स्थत कारभार िालला आहे अशा नगरात प्रत्येक नागचरक 
जनपचरषदेला हजर राहण्यासाठी उत्स क असतो; शासन जर वाईट असले तर पचरषदेला हजर 
राहण्यासाठी क णी पाऊल देखील उिलणार नाही. कारण सवयसाधारण इच्िेिा पचरषदेत प्रभाव पडेल 
अशी खात्री नसते आचण शवेटी घरच्या चवविंनाम ळे इतर सवय दूर राहतात. िागंलया कायद्याम ळे अचधक 
िागंलया कायद्यािंी वाढ होते; वाईट कायद्याम ळे वाईट कायदे वाढतात. राज्याच्या कायभाराबद्दल, मला 
त्याच्याशी काय करायिे आहे, असे मन ष्ट्य म्हणायला लागला की ते राज्य सपंले असा चनष्ट्कषय काढण्यािी 
वळे येते.  

 
देशभक्तीिी उत्कटता कमी होणे, खाजगी चहतसंबधंािी कारवाई, राज्यािा प्रिंड आकार, 

परदेशा-वरील आक्रमणे, शासनाने स्वतुःच्या अचधकारािंा द रुपयोग करणे या सवय कारणामं ळे राष्ट्राच्या 
पचरषदामंधे चनय क्तानी (Deputies) ककवा प्रचतचनधींनी लोकाचं्या नावाने काम करण्यािी नवीन प्रथा वाढत 
िालली असून चतला उते्तजन चमळत आहे. या चनय क्तानंा ककवा प्रचतचनधींना काही देशात मंडळीनी चतसरी 
सत्ता (Third Estate) असे अचभधान देण्यािे धाष्ट्ट्यय केलेले आहे. यािा अथय असा होतो की समाजातील 



 
 

          

पचहलया व द सऱया वगांिे जे चहतसबंंध आहेत त्याना पचहले व द सरे स्थान प्राप्त होते व सवयसाधारण जनतेिे 
जे चहतसंबधं आहेत त्याना चतसरे म्हणजे कमी दजािे स्थान चदले जाते. 

 
सावयभौमत्व जसे देऊन टाकता येत नाही तसे त्यािे प्रचतचनचधत्वही करता येत नाही. सावयभौमत्व 

म्हणजे म ख्यत्वकेरून सवयसाधारण इच्िा आचण इच्िेिे प्रचतचनचधत्व करता येत नाही. इच्िा आत्मस्वरूपात 
वावरते ककवा ती द सरीि एखादी वस्तू असते. मधली कोणतीही अवस्था असू शकत नाही. जनतेिे चनय क्त 
जनतेिे प्रचतचनधी असत नाहीत व होऊ शकत नाहीत. चतिे अचधकारी (commissioners) म्हणूनि केवळ 
त्याना काम करता येईल. त्याना कोणतेही चनणयय घेता येणार नाहीत. लोकानंी स्वतुः हजर राहून ज्याना 
मान्यता चदलेली नाही असे कायदे रद्दबातल स्वरूपािे असतात. म्हणजे ते म ळी कायदेि नव्हेत. आपण 
स्वतंत्र आहो असे इंग्रजी जनतेला वाटते पण तो चतिा मोठा भ्रम आहे. लोकसभेच्या (Parliament) 
सभासदािंी चनवड करतानाि फक्त ती स्वतंत्र असते. एकदा चनवडणकू आटोपली की चतिी ग लामी प न्हा 
स रू होते. मग चतला काही महत्त्व उरत नाही. स्वातंत्र्याच्या काही क्षणामंधे ती आपलया स्वातंत्र्यािा असा 
उपयोग करते की ते नष्ट झाले ते योग्यि झाले असे म्हणाव ेलागते. 

 
प्रचतचनचधत्वािी कलपना आध चनक आहे. सरंजामदारी पद्धतीतून ती आपलयाला चमळाली. 

सरंजामदारी पद्धत ही एक शासनािी अन्याय्य आचण चवचक्षत पद्धत होती. त्या पद्धतीम ळे मन ष्ट्य जातीिी 
अवनती झाली आचण माणसाला माणूस म्हणून मान राचहला नाही. ज न्या जगातील लोकराज्यात आचण 
राजेशाहीत देखील लोकानंा प्रचतचनधी पाठवण्यािी पद्धत नव्हती. तो शब्ददेखील क णाला माहीत नव्हता. 
रोममधे लोकपालाना (Tribunes) खूप मानमान्यता होती तरी देखील त्यानी लोकािंा कायय करण्यािा 
अचधकार बळकावावा असे क णाला स्वप्नातही वाटले नाही. त्या मोठ्या सम दायात स्वतुःच्या इच्िेने एखादा 
कायदा (plebiscitium) मंजूर करून घ्यावा असा त्यानी कधी प्रयत्नही केला नाही. ग्रािी (Grachi) च्या 
काळात लोकािंा मेळावा एवढा मोठा भरला होता की नागचरकाचं्या सबंध एका गटाला घराचं्या िपरावर 
उभे राहून मतदान कराव ेलागले. त्या वळेी जे घडले त्यावरून लोक लोकपालाला कसे बजेार असत 
त्यािी िागंली कलपना येईल. 

 
हक्क आचण स्वातंत्र्य यानाि सारे महत्त्व चदले जाते चतथे गैरसोईकडे क णी लक्ष देत नाही. त्या 

शहाण्या देशामधे प्रत्येक गोष्टीला योग्य ते महत्त्व चदले जात असे. लोकपालानी जे करण्यािा कधी प्रयत्नही 
केला नसता ते चलक्टसय (Lictors) करत असत. चलक्टसय (Lictors) आपले प्रचतचनचधत्व करू लागतील 
अशी लोकाना कधी धास्ती वाटली नाही. लोकपाल (Tribunes) कधीमधी लोकािें प्रचतचनचधत्व कसे करत 
असत हे समजण्यासाठी शासन सावयभौमािे कसे प्रचतचनचधत्व करते त्यािा चविार केला पाचहजे. कायदा 
म्हणजे सवयसाधारण इच्िेिी घोषणा असलयाकारणाने कायदे करण्याच्या सते्तच्या बाबतीत जनतेिे 
प्रचतचनचधत्व कधीही शक्य होत नाही. कायंकारी सते्तच्या बाबतीत मात्र प्रचतचनचधत्व शक्य आहे व इष्ट आहे. 
कारण काययकारी सत्ता म्हणजे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शक्तीिा वापर. चकती थोड्या देशामंधे 
कायदे असतात ते यावरून सूक्ष्म चविाराअंती ध्यानात येईल. ते कसेही असो, काययकारी सते्तच्या कायात 
लोकपालािंा (Tribunes) चहस्सा नव्हता, त्याम ळे अचधकारपदाम ळे त्याना जे हक्क प्राप्त झाले त्यािंा 
उपयोग करून रोमन जनतेिे प्रचतचनचधत्व करणे त्याना शक्य नव्हते, ते प्रचतचनचधत्व करावयािे म्हणजे 
वचरष्ठ लोकसभेिे हक्क हस्तगत करणे अवश्य होते. 

 



 
 

          

ग्रीक लोकामंधे जनतेला जे जे करणे अवश्य असे ते ते जनताि करत असे, जनतेिे सावयजचनक 
मेळाव ेवरिेवर भरत असते. तेथील हवा सौम्य होती. लोक अधाशी नव्हते. जरुरीिी सवय कामे ग लाम करत 
असत. लोकािें लक्ष कें चद्रत झालेले असे ते म ख्यत्वकेरून स्वातंत्र्यावर. त्या अन कूल गोष्टी जवळ नसताना 
त म्ही त्याि हक्कािे संरक्षण कसे करणार? हवामान जास्त कडक असलयाम ळे त मच्या गरजा अचधक. [थंड 
देशात पूवेकडील ऐषआराम व जीवनािी सौम्य तऱहा स्वीकारणे म्हणजे जाणूनब जून पूवेकडील ग लामािंी जी गत होते चतला आवाहन 
करण्यासारखे आहे. वस्त तुः त्याचं्यावर कोसळले त्यािाहीपेक्षा अचधक अवश्यमेव पद्धतीने ते भचवतव्य आपलयाला पतकरावे लागेल.] वषातून 
सहा मचहने सावयजचनक जागािंा उपयोग करता येत नाही; आचण उघड्या हवते घोगारे आवाज क णाला 
ऐकूही जाणार नाहीत; त म्ही स्वातंत्र्यापेक्षा पैसे चमळवण्यासाठी अचधक वळे खिय करता; आचण ग लामीपेक्षा 
त म्हाला गरीबीिी अचधक धास्ती वाटते. 

 
काय, स्वातंत्र्य चटकवायिे म्हणजे ते ग लामचगरीच्या आधारावरि चटकवाव ेलागते का? कदाचित 

तसेही असेल. दोन टोके प ष्ट्कळ वळेा एकत्र येतात. नैसर्मगक अवस्थेिा भाग नसलेलया प्रत्येक वस्तूमधे 
काही दोष असतात; नागरी समाजामधे जे इतरापेंक्षा अचधक आहेत. काही पचरस्स्थती अशा द ुःखाच्या 
असतात की त्या पचरस्स्थतीत राहणाऱया लोकाना आपले स्वातंत्र्य चटकवण्यासाठी इतराचं्या स्वातंत्र्यािा 
बळी द्यावा लागतो आचण ग लाम कायमिा ग लाम म्हणनू राचहला तरि नागचरकािें स्वातंत्र्य कायम राहते. 
स्पाटािा इचतहास याला साक्ष आहे. आध चनक जगातील लोक हो, त मच्याजवळ त मच्यासाठी काम करणारे 
ग लाम नाहीत; पण त म्ही स्वतुःि ग लाम आहात. त मच्या स्वातंत्र्यािे मोल देऊन त्यािें स्वातंत्र्य चवकत 
घेतले गेले. मजी लागेल तर या व्यवहाराबद्दल फ शारकी मारा. मला त्या व्यवहारात माण सकीपेक्षा 
भ्याडपणा अचधक दृष्टीस पडतो. 

 
ग लामीिी प्रथा आवश्यक आहे अगर द सऱयांना ग लाम बनवण्यािा अचधकार कायदेशीर आहे असा, 

मी जे म्हणतो त्यािा अथय नव्हे. खरे पाहता मी चसद्ध केले आहे ते बरोबर त्याच्या उलट आहे. आध चनक 
मंडळी जी स्वतुःला स्वतंत्र समजतात त्यािें प्रचतचनधी का असतात आचण ज न्या काळातील लोकािें का 
नव्हते तेवढेि स्पष्ट करून दाखचवणे हा माझा हेतू आहे, ते कसेही असो, लोक प्रचतचनधीमाफय तीने काम करू 
लागले की त्यािें स्वातंत्र्य सपंते. ते त्यानंतर उरत नाही. 

 
सबंध प्रश्नािा सागंोपांग चविार केलयानंतर, याप ढे नगर खूप लहान असलयाखेरीज सावयभौमाला 

आपलयामधे आपलया अचधकारािा वापर कसा चटकवता येईल ते मला चदसत नाही. परंत  त म्ही चविाराल, 
ते खूप लहान असले तर ते शजेाऱयाचं्या आक्रमणाला बळी पडणार नाही का? माझे उत्तर आहे, नाही. 
लहान राज्यािी मजबूत व्यवस्था व सोईस्कर असा राजकीय समाज यािंा पराक्रमी लोकसम दायाच्या 
परराष्ट्रचवषयक सामर्थयाशी कसा मेळ घालता येतो ते मी प ढे दाखवीन. [या गं्रथाच्या प ढच्या भागामधे मी हा चवषय चवशद 
करण्यािे योचजले होते. परराष्ट्रीय (external) सबंंधािंा चविार करताना राष्ट्राचं्या सयं क्त सघंटनाचं्या (confederations) स्वरूपािे मी चवविेन 
केले असते. हा चवषय नवीन आहे, त्यािी तत्त्व ेअद्याप चनचित झालेली नाहीत.] 
 

  



 
 

          

प्रकरि १६ 
 

शासिाची प्रस्थापिा िा करार िव्िे 
 

कायदे करण्यािी सत्ता एकदा स प्रचतचष्ठत झाली की नंतर जे करावयािे असते ते म्हणजे काययकारी 
सत्ता तशीि स प्रचतचष्ठत करण्यािे. उपरोक्त सत्ता चवचशष्ट कृतीमधूनि व्यक्त होत असलया कारणाने व पूवोक्त 
सते्तच्या अंगभतू नसलयाकारणाने वगेळी असते. सावयभौमाला स्वतुःलाि काययकारी सते्तिा वापर करता येत 
असता तर कायदा आचण वस्त स्स्थती याचं्यामधे इतका न सोडवता येण्यासारखा गोंधळ माजला असता की 
कायदेशीर व बेकायदेशीर याच्यामधे क णालाही फरक करता आला नसता. राजकीय समाजामधे त्याम ळे 
असे पचरवतयन घडून येते की ज्या कहसािाराला प्रचतकार करण्यासाठी म्हणून स रवातीला समाजािा जन्म 
झाला त्यालाि तो बळी पडतो. 

 
सामाचजक करारान सार सवय नागचरक समान असतात. त्याम ळे सवांनी काय कराव े हे सवांना 

ठरवता येते, परंत  स्वतुः जे करत नाही ते द सऱयाने केले पाचहजे असा आग्रह धरण्यािा अचधकार मात्र 
क णालाही नसतो. शासन प्रस्थाचपत होते त्यावळेी नेमका हा अचधकार सावयभौम राज्यकत्याकडे स पूतय 
करतो. या अचधकारावरि राज्यािे चनरामय जीवन व कायय अवलंबनू असते. 

 
शासन प्रस्थाचपत करण्यािी कृती म्हणजे जनता आचण जे प ढारी चनवडले जातील ते याचं्यामधील 

करार होय असा प ष्ट्कळािंा य चक्तवाद आहे. या करारामधे काही जणानंी ह कूम करावयािे व इतरानंी त्या 
ह कूमािंी अंमलबजावणी करावयािी. हे कोणत्या अटीवर घडावयािे ते दोन्ही पक्षामाफय तीने नमूद केले 
जाते. हा य चक्तवादािा प ढिा भाग आहे. करार करण्यािी ही पद्धत मोठी चवचित्र आहे हे, मला वाटते, 
बह संख्य मंडळीना पटेल. पण हा चविार चटकण्यासारखा आहे का हे आपण पाहू या. 

 
प्रथमतुः सावयभौम सत्ता जशी देऊन टाकता येत नाही तशीि ती बदलताही येत नाही. चतला मयादा 

घालणे म्हणजे चतिा नाश करण्यासारखे आहे. सावयभौम स्वतुःवर एखादी वचरष्ठ सत्ता लादून घेऊ शकतो 
असे म्हणणे मूखयपणािे व परस्परचवरोधी स्वरूपािे आहे. एखाद्या धन्यािा ह कूम मानण्यािी जबाबदारी 
पतकरणे म्हणजे संपूणय स्वातंत्र्याच्या पचरस्स्थतीकडे परत जाण्यासारखे आहे. चशवाय लोकसम दाय आचण 
वगेवगेळया व्यक्ती याचं्यामधील करार म्हणजे एक चवचशष्ट कृती होते व त्याम ळे ती कायदा अगर 
सावयभौमत्वािे कायय होऊ शकत नाही व चतला कायद्यािे हे अचधष्ठान लाभत नाही हे अगदी उघड आहे. 

 
करार करणाऱया पक्षामंधे आपआपसात केवळ नैसर्मगक कायदाि लागू पडतो आचण त्याम ळे 

दोघानीही एकमेकाचं्या बाबतीत स्वीकारलेलया जबाबदाऱया पार पाडलया जातील अशी खात्री देता येत 
नाही हे देखील स्पष्ट आहे. नागरी समाजाला सवयस्वी चनचषद्ध अशी ही पचरस्स्थती आहे. सते्तिा वापर 
करण्यािा प्रश्न आला की ज्याच्या हाती सत्ता तोि नेहमी वरिढ ठरतो. म्हणनू एखाद्या माणसाने द सऱयाला 
म्हटले की ‘‘मी त ला माझी सवय मालमत्ता देतो. अट एकि आचण ती ही की त ला वाटेल तेवढा चतच्यातील 
भाग तू मला परत दे.’’ अशा वतयनाला देखील करार हे नाव द्याव ेलागेल. 

 



 
 

          

राज्यामधे एकि करार असतो आचण तो म्हणजे एकत्र राहण्याबद्दलिा प्राथचमक स्वरूपािा करार. 
त्या एका कराराच्या अस्स्तत्वाम ळे प ढे इतर कोणतेही करार होऊ शकत नाहीत. स रवातीला जो करार 
केला त्यािा नवीन सावयजचनक कराराम ळे भगं होतो. भगं करणार नाही अशा तऱहेच्या नवीन सावयजचनक 
करारािी कलपना करणेही शक्य नाही. 
  



 
 

          

प्रकरि १७ 
 

शासिाच्या प्रस्थापिेनवषयी 
 

शासन प्रस्थाचपत करण्याच्या कृतीकडे आपण मग कसे पहाव?े हा कृती ग ंताग तंीिी असते व चतच्या 
पोटी कायद्यािी प्रस्थापना व त्यािी अंमलबजावणी या दोन कृती असतात ह मला स रवातीलाि साचंगतले 
पाचहजे. 

 
पचहली कृती ही की सावयभौम अशा तऱहेिे शासन स्थापन झाले पाचहजे असा आदेश देतो आचण ही 

कृती म्हणजे एक कायदा आहे हे स्पष्ट आहे. 
 
द सरी कृती ही की ज्या प ढाऱयाचं्यावर कायद्याने प्रस्थाचपत झालेलया शासनाच्या कारभारािी 

जबाबदारी सोपावयािी असते ते प ढारी लोकानंी चनय क्त करणे. ही चनय क्ती एक चवचशष्ट कृती असते, 
चतच्याम ळे द सरा कायदा चनमाण होत नाही; पचहलया कायद्यािाि तो एक पचरणाम असतो आचण शासनािे 
ते एक कायय असते. 

 
शासन अस्स्तत्वात येण्यापूवीि शासनािे असे कायय कसे घडू शकते एवढेि समजणे कठीण आहे. 

तसेि जनता, जी एकतर सावयभौम असते ककवा परतंत्र असते, ती चवचशष्ट पचरस्स्थतीत राज्यकती ककवा 
राज्याचधकारी कशी बनते हे देखील समजणे कठीण आहे. 

 
राजकीय समाजाच्या चठकाणी दशयनी चवरोधी स्वरूपाच्या वाटणाऱया कृतीमधे मेळ घालणारे 

चवस्मयिचकत करणारे जे ग ण आहेत ते या बाबतीत उघडकीस येतात. ही जी पचरस्स्थती घडून येते ती 
सावय-भौमत्वािे लोकशाहीत एकाएकी पचरवतयन घडून आलयाम ळे. हे पचरवतयन असे असते की लक्षात येईल 
असा कोणताही फेरबदल घडून न येता आचण सवांिे एकमेकाशंी नव ेसंबधं प्रस्थाचपत झालयाम ळेि केवळ 
नागचरक राज्याचधकारी (magistrate) बनतात आचण सावयचत्रक कृतींऐवजी चवचशष्ट कृती करतात व कायदे 
करण्याऐवजी कायद्यािंी अमंलबजावणी करू लागतात. संबधंातील हा बदल म्हणजे काही प्रत्यक्षात 
आधार नसलेला चविाराच्या भरारीतील बारकावा नाही. इंग्रजी लोकसभेत हे दररोज घडते. काही काही 
वळेा एखाद्या गोष्टीिी चवस्तृत ििा करण्यासाठी कचनष्ठ सभा (Lower House) स्वतुःिे मोठ्या सचमतीत 
(Grand committee) रूपातंर करते. या रूपातंराम ळे पूवी जी सभा सावयभौम संस्था (Sovereign Court) 
होती ती एक साधी सचमती बनते. सचमती म्हणून जे काम केले असेल ते नंतर स्वतुःकडेि लोकसभा 
(House of commons) या नात्याने कळवले जाते आचण लोकसभा एकदा एका रूपाने चनचित केलेलया 
चवषयािी प न्हा परत द सऱया रूपाने ििा करते. 

 
लोकशाही शासनािा म्हणनू हा एक चवचशष्ट ग ण आहे की सवयसाधारण इच्िेिी साधी कृती म्हणून ते 

प्रत्यक्षात स्थापन करता येते. हे झाले की जे तात्प रते शासन प्रस्थाचपत झालेले असते ते ठरले असेल तसे 
त्यािे स्वरूप असेल तर कायम राहते. तसे नसेल तर कायद्याने चनर्मदष्ट केलेला शासनािा प्रकार प्रस्थाचपत 
करण्यािे कायय ते सावयभौमाच्या नावाने हाती घेते. शासन प्रस्थाचपत करण्यािा हाि क कायदेशीर मागय 
आहे. द सरा एखादा मागय स्वीकारणे म्हणजे वर प्रस्थाचपत केलेलया तत्त्वािंा अव्हेर करण्यासारखे आहे.  



 
 

          

प्रकरि १८ 
 

शासि बळकावले जाऊ िये यासाठी उपयोगात आिावयाच्या साधिानवषयी 
 

सोळाव्या प्रकरणात जे साचंगतले त्याच्या स्पष्टीकरणावरून हे चसद्ध होते की ज्या कृतीम ळे 
शासनािी स्थापना होते तो करार नसून कायदा असतो; ज्याचं्या हाती एक ठेव म्हणून काययकारी सत्ता 
चदलेली असते ते जनतेिे धनी नसतात तर चतिे अचधकारी असतात, जनता त्याना नेमू शकते व मजीस 
येईल त्यावळेी दूर करू शकते. अचधकाऱयाचं्या बाबतीत प्रश्न असतो तो करारािा नसतो तर 
आज्ञापालनािा असतो; तसेि राज्य त्याना जी कामे नेमून देते ती करताना नागचरक म्हणून जी कतयव्ये 
आहेत ती ते पार पाडत असतात, आचण म्हणनूि अटीबद्दल वाद घालण्यािा त्याना अचधकार नसतो. 

 
जनता तेव्हा वशंपरंपरेने िालणारे शासन-मग ते एकाि घराण्यात िालणारे राजेशाहीिे शासन 

असो अगर समाजाच्या एखाद्या वगाप रते मयाचदत राहणारे उमरावशाहीिे शासन असो-चनमाण करते तेव्हा 
ती कोणताही कायम स्वरूपािा करार करत नाही. राज्यकारभारािे एक तात्प रते स्वरूप ती चनचित करते 
व द सरे एखादे स्वरूप अस्स्तत्वात आणण्यािे ती ठरवीपयंत ते कायम राहावयािे असते. 

 
अशा तऱहेिे बदल घडवनू आणणे नेहमीि धोक्यािे असते हे खरे आचण म्हणून प्रस्थाचपत 

शासनाम ळे सावयजचनक चहत साधत नाही असे चसद्ध झालयाखेरीज ते बदलण्यासाठी जबरदस्तीिे प्रयत्न 
होऊ नयेत. सावधचगरीिी ही वृत्ती हा राजकारणािा चनयम आहे; हा हक्कािा प्रश्न नाही. लष्ट्करी अचधकार 
सेनापतींच्या हाती ठेवण्यािे जसे राज्यावर बंधन नसते तसेि चदवाणी अचधकार राज्यकत्यांच्या हाती 
ठेवण्यािेही बधंन नसते. अशा वळेी जरूर ते सारे चवचधचनषेध लोकानी अत्यंत काळजीपूवयक पाळले 
पाचहजेत हे देखील खरे आहे. ते केले नाही तर चनयमबद्ध आचण कायदेशीर कृती व राजद्रोही उठाव 
याचं्यामधे फरक करता येणार नाही; तसेि सवांिी इच्िा आचण एखाद्या लहानशा गटािी ओरड यामधेही 
फरक करता येणार नाही. अचप्रय अशा त्या घटनेला कायद्याने चदलया पाचहजेति त्यापेक्षा अचधक सवलती 
चदलया जाणार नाहीत हे पाहणे महत्त्वािे आहे. ही जी लोकावंर जबाबदारी असते चतच्याम ळे लोकाचं्या 
मनाचवरुद्ध आपली सत्ता कायम ठेवण्याच्या कामी राज्यकत्यांना िागंली मदत होते व प न्हा सते्तिा अपहार 
केलयािा आरोप क णाला करता येत नाही. राज्यकता उघड उघड आपले हक्क बजावण्यािा प्रयत्न करत 
असतो, पण प्रत्यक्षात ते हक्क वाढवण्यािे त्यािे प्रयत्न िालू असतात; तसेि सावयजचनक शातंता कायम 
ठेवण्याच्या नावाने वगेळी व्यवस्था चनमाण करण्यासाठी भरवण्यात येणाऱया मेळाव्यानंाही तो प्रचतबंध करणे 
शक्य आहे. अशा रीतीने ज्या शातंतेिा तो भगं होऊ देत नाही त्याि शातंतेिा तो स्वतुःच्या चहतासाठी 
उपयोग करून घेतो व तसाि स्वतुः घडवनू आणलेलया चनयमचवरोधी घटनािंा. भीतीम ळे जे गप्प बसतात 
त्यािंी संमती त्याला सहज गृहीत धरता येते आचण बोलण्यािे जे धाडस करतील त्यानंा चशक्षा करता येते. 
या पद्धतीनेि चडसेमव्हीअसय (Decemviers) एक वषासाठी स रवातीला चनवडणूक झाली असताना द सऱया 
वषीही अचधकारपदावर राचहले व कॉचमचटया (comitia) च्या सभेवर बंदी घालून सत्ता आपलया हातात 
कायमिी राहावी अशी त्यानी खटपट केली. जगातील सवय शासनेस द्धा एकदा सावयजचनक सत्ता हाती 
आली, की याि सोप्या पद्धतीने, लवकर ककवा उशीरा, सावयभौम सते्तिा अपहार करतात. 

 



 
 

          

वळेोवळेी भरणाऱया ज्या पचरषदाबंद्दल मी वर बोललो आहे त्या हे अचरष्ट टाळण्यािे ककवा प ढे 
ढकलण्यािे उत्तम साधन आहे; चवशषेेकरून त्यािंी सभा भरवण्यासाठी वगेळया चवनंतीपत्रकािी 
आवश्यकता नाही अशी योजना असते, तेव्हा त्या पचरस्स्थतीत राज्यकत्याला पचरषदेिी सभा भरवण्याच्या 
मागात अडथळे चनमाण करता येत नाहीत. त्याने अडथळे चनमाण केले तर तो उघड उघड कायद्याने 
उल्लंघन करतो आहे व राज्यािा शत्रू आहे असे म्हणता येते. 

 
पचरषदेिा उदे्दश एकि असतो आचण तो म्हणजे सामाचजक करार चनवेध राखणे. म्हणून पचरषदेच्या 

कामािी स रवात दोन ठरावानंी व्हावी. हे ठराव क णालाही दडपून टाकता येऊ नयेत व त्याचं्यावर वगेवगेळे 
दोनदा मतदान व्हाव.े 

 
पचहला ठराव असा असावा : ‘‘सध्याच्या शासनािे स्वरूप कायम ठेवाव ेअशी सावयभौमािी मजी 

आहे.’’ 
 
द सरा ठराव असा असावा : ‘‘राज्यािा कारभार सध्या ज्याचं्या हाती आहे त्याचं्याि हाती तो 

राहावा अशी लोकसम दायािी मजी आहे.’’ 
 
राज्यािा असा कोणताही कायदा नाही, सामाचजक करार देखील, की जो रद्द करता येणार नाही, 

हे जे मी पूवी चसद्ध केलेले आहे ते मी या चठकाणी गहृीत धरतो. कारण सवय नागचरक तो करार रद्द 
करण्याच्या स्पष्ट हेतूने जर एकत्र जमा झाले तर योग्य त्या तऱहेिा कायदा करून त्यानंा तो रद्द करता 
येईल. ग्रोचशअसने तर असे म्हटले आहे की मन ष्ट्य ज्या राज्यािा सभासद असतो त्या राज्याबद्दलिी 
आपली चनष्ठा चवसर्मजत करण्यािा त्याला अचधकार आहे. ते करतानाि त्याला त्यािे नैसर्मगक स्वातंत्र्य 
प न्हा परत चमळेल आचण राज्यािा प्रदेश सोडून जाताना त्याला त्यािी मालमत्ताही परत चमळेल [आपले कतयव्य 
ि कवण्यासाठी ककवा जेव्हा अत्यंत गरज आहे अशावेळी काम करण्यािे टाळण्यासाठी तो मन ष्ट्य देश सोडून जात नाही हे याचठकाणी गृहीत धरले 
पाचहजे. अशा तऱहेिा पळप टेपणा असेल तर तो ग न्हा ठरेल आचण कायद्याप्रमाणे त्याबद्दल चशक्षा केली जाईल. ते कृत्य म्हणजे चनवृत्ती नसून फरारी 
होणे आहे.] प्रत्येकाला वगेवगेळे जे करता येते ते सवय नागचरकानंा एकत्र जमून करता येणार नाही असे म्हणणे 
वडेेपणािे ठरेल. 
  



 
 

          

पुस्तक ४ 
 

प्रकरि १ 
 

सववसाधारि इच्छा अनविाशी आिे 
 

पचरषदेत एकत्र जमा झालेली माणसे जोवर स्वतुःला एक समाज म्हणनू मानतात तोवर त्या 
सवांिी चमळून एकि इच्िा असते आचण ती इच्िा सवांिे संरक्षण आचण कलयाण कसे साधता येईल 
याबद्दलिी असते, असे असते तोवर राज्यािी यंत्रणा जोरदार व साधी असते आचण त्यािी तत्त्व ेसरळ व 
स्पष्ट असतात. गोंधळलेलया अगर परस्परचवरोधी अशा चहतसंबधंािें ओझे त्याच्यावर पडलेले नसते. 
सवांच्या चहतािी साक्ष चजकडे चतकडे चवद्यमान असते आचण सद भावना असली तर ती ताबडतोब डोळयात 
भरते. शातंता, एकी आचण समानता हे राजकीय डावपेिािें शत्रू आहेत. प्रामाचणक व सरळ माणसाना, ती 
सरळ असलयाम ळे, फसवणे कठीण असते. प्रलोभने आचण वरवर सरळ भासणारा चवतंडवाद यािंा 
त्याचं्यावर पचरणाम होत नाही; आचण द सऱयाच्या हातातील बाह ले बनण्यासाठी जो बारकावा लागतो तो 
देखील त्याच्याजवळ नसतो. जगातील अत्यतं स खी देशामंधे एखाद्या वट वृक्षाखाली शतेकऱयािें गट 
राज्याच्या व्यवहाराबद्दल चनणयय घेताना आचण सदोचदत स ब द्ध रीतीने वागताना दृष्टीस पडतात त्या वळेी 
इतर राष्ट्राचं्या स धारणाबंद्दल चतरस्कार वाटणे साहचजक नाही का? कारण कौशलय व घोटाळयात 
पाडणारा गढूपणा यािंा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करून ती राष्ट्र ेसाधतात काय तर एकाि वळेी प्रचसद्धी 
आचण चवपन्नावस्था. 

 
अशा तऱहेने ज्यािा कारभार िाललेला आहे त्या राज्याला फारि थोड्या कायद्यािंी गरज भासते; 

जेव्हा नवीन कायदे कराव ेलागतात तेव्हा त्यािंी आवश्यकता सवांना स्पष्ट झालेली असते. जो ती सूिना 
करतो तो सवांना प्रतीत झालेलया गोष्टीला फक्त शब्दस्वरूप देत असतो आचण त्या कायद्याला मान्यता 
चमळवण्यासाठी कारस्थाने ककवा वतृक्त्व यािंी गरज पडत नाही. प्रत्येकाला त्या कायद्यािी आवश्यकता 
पटलेली असते आचण इतर सवांिी संमती चमळताि ते करावयािे असे त्याने आगोदरि ठरवलेले असते. 

 
चसद्धान्तवादी (theorists) ि कीच्या मागाने जातात त्यािे कारण हे की स रवातीपासूनि ज्यािंी 

संघटना िागंली झालेली नसते अशा राज्यािंाि ते चविार करतात आचण त्याना ही पद्धत लागू करणे 
अशक्य आहे हे त्याचं्या ध्यानात येते. ह शार, लबाड मन ष्ट्य आपलया चमठ्ठास वाणीिा उपयोग करून लंडन 
ककवा पॅचरस-मधील लोकानंा चकती मखूयपणाच्या कृती करायला लावील त्याच्या चविाराने त्याना हसू येते. 
त्याना माहीत नाही ते हे की बनयच्या लोकानंी क्रॉमवलेला बेड्या घातलया असत्या व चजचनव्हाच्या लोकानंी 
डक द ब फोटयला (Duce de Beaufort) सश्रम कारावासािी चशक्षा चदली असती. 

 
परंत  सामाचजक बधं जेव्हा चढला होऊ लागतो व राज्य अचधक द बळे बनते, जेव्हा वैयचक्तक चहत-

संबंधािंा प्रभाव पडू लागतो आचण जेव्हा राज्यातील लहान लहान गटािें सबधं राज्यावर दडपण पडू 
लागते त्यावळेीं सवयसाधारण चहतामधे अचनष्ट बदल घडून येतो आचण चवरोधाला स रवात होते. सवय लोक 
एका आवाजात बोलत नाहीत व सवयसाधारण इच्िा सवांिी इच्िा उरत नाही. चवसगंती चनमाण होतात, 
वादचववाद वाढतो आचण उत्तम सललयालाही चवरोध झालयावािनू रहात नाही. 

 



 
 

          

आचण शवेटी चवनाशाच्या जवळ पोिलेले राज्य चजवतं राहते ते फक्त एखाद्या चनष्ट्फळ व फसव्या 
स्वरूपात. माणसाचं्या मनातील समाजािा बधं त्यावळेी त टलेला असतो; त्यावळेी अत्यंत नीि असा स्वाथय 
म द्दामपणे सवयसाधारण चहताच्या पचवत्र नावाने वावरतो; आचण त्यावळेी सवयसाधारण जनता म की बनते. 
आपलया मनातील हेतू स्पष्ट न करता सवयजण अशा पद्धतीने बोलतात की राज्य जणू अस्स्तत्वाति नाही 
आचण ते जणू नागचरक नाहीत. अशा पचरस्स्थतीत खाजगी चहतसबंंधाना पोषक असे अन्याय्य ह कूम कायदे 
म्हणून मंजूर केले जातात. 

 
सवयसाधारण इच्िा नष्ट झाली अगर दूचषत झाली असे यावरून समजावयािे का? नाही; ती अिल, 

अपचरवतयनीय व श द्ध राहते, घडते ते एवढेि की चतच्यावर अचतक्रमण करणाऱया इतर इच्िा चतच्यावर 
क रघोडी करतात. प्रत्येक जण आपला चहतसबंंध इतराचं्या चहतसंबधंापासून वगेळा करतो; हा वगेळेपणा 
प रता नाही हे प्रत्येकाला कळते; तरी देखील स्वतुःप रते वगेळे चहत जे त्याला साधायिे असते त्याच्या 
मानाने सवयसाधारण स्वरूपािे न कसान घडवनू आणण्यात जो त्यािा चहस्सा असतो तो काहीि नाही असे 
त्याला वाटते. जे एखादे चवचशष्ट खाजगी चहत त्याला साधायिे असते ते सोडले तर त्याला देखील 
सवयसाधारण चहत हव ेअसते, कारण इतराचं्या इतकाि आपलाही त्याने फायदा होईल अशी त्यािी खात्री 
असते. आपले मत तो पैशासाठी चवकतो त्यावेळी देखील आपलया मनातील सवयसाधारण इच्िा तो नष्ट 
करत नाही; चतला ह लकावणी दाखवतो एवढेि. त्यािा दोष आहे तो हा की तो प्रश्नािे स्वरूप बदलतो 
आचण जो प्रश्न क णी चविारला नाही त्यािे तो उत्तर देतो. म्हणजेि आपलया मताच्या रूपाने ‘‘हे राज्याच्या 
फायद्यािे आहे’’ असे म्हणण्याऐवजी ‘‘अम क अम क सूिना कायदा म्हणून मजूंर व्हावी हे या अगर त्या 
व्यक्तीच्या चहतािे आहे’’ असे तो म्हणतो. आचण म्हणून प्रचतचनधी सभेतील सावयजचनक व्यवस्थेिा कायदा 
सवयसाधारण इच्िा कायम रहावी असा नसतो तर चतला प्रश्न चविारले जाव ेआचण चतने त्यािंी उत्तरे द्यावी 
असा असतो. 

 
या चठकाणी सावयभौमत्वाच्या प्रत्येक कृतीतील साध्या मतदानाच्या हक्काबद्दल नागचरकािा जो हक्क 

क णीही काढून घेऊ शकत नाही. मी प ष्ट्कळ बोलू शकलो असतो. तसेि भाषणाबद्दल, सूिना करण्याबद्दल, 
मतचवभागणीबद्दल व ििेबद्दल हा हक्क शासन स्वतुःच्या सभासदाप रता मयाचदत ठेवण्यािी खूप काळजी 
घेते. मी प ष्ट्कळ बोलू शकलो असतो. परंत  या महत्त्वाच्या गोष्टीबद्दल वगेळा स्वतंत्र प्रबंध चलहावा लागेल. 
या प स्तकात त्यािी सागंोपागं ििा करता येणार नाही. 
 

  



 
 

          

प्रकरि २ 
 

मतदािाबद्दल 
 

आताि जे साचंगतले त्यावरून हे स्पष्ट होईल की सावयजचनक काये ज्या पद्धतीने केली जातात 
त्यावरून समाजािी मानचसक अवस्था व सवयसाधारण आरोग्य याबद्दल िागंली कलपना येऊ शकते. 
नागचरक एकत्र जमलयानंतर त्याचं्यामधे ज्या प्रमाणात एकमेळ अचधक असेल त्या प्रमाणात सवयसाधारण 
इच्िेिा प्रभाव अचधक पडेल. परंत  लाबंलिक वादचववाद, मतभेद आचण आरडाओरडा ही सवय खाजगी 
चहतसबंंध वरिढ ठरलयािी चिन्हे आहेत आचण त्यावरून राज्य अवनतीच्या मागाला लागले आहे असा 
चनष्ट्कषय काढता येतो.  

 
समाजामधे दोन अगर अचधक वगय असले म्हणजे ही गोष्ट चततकी स्पष्ट होत नाही. रोममधे श्रीमंत 

क ट ंबात जन्मलेले (Pratricians) आचण गरीब व कामकरी (Plebs) असे दोन वगय होते; त्या दोघामधील 
भाडंणाम ळे लोकराज्याच्या उत्तम काळामधेही लोकसभेत (cometia) प ष्ट्कळ वळेा अडिणी चनमाण होत. 
पण हा अपवाद खरा असण्यापेक्षा वरवरिा अचधक आहे. अशा पचरस्स्थतीत खरे म्हणावयािे म्हणजे, 
राजकीय समाजातील अंगभतू दोषाम ळे, एका राज्यात दोन राज्ये असतात. दोघाचं्या एकचत्रत अवस्थेत जे 
खरे नसते ते दोघािंा वगेवगेळा चविार केला तर खरे असते. भाडंणे अगदी खूप जोरात असतानाही, वचरष्ठ 
लोकसभेने (senate) ढवळाढवळ केली नाही तर, रोमन जनतेला आपले सवयसाधारण ठराव (plebiscita) 
शातंपणे आचण मोठ्या बह मताने मजूंर करता येत असत. नागचरकािें चहतसंबधं एकि असत आचण त्याम ळे 
जनतेिी इच्िाही एकि असे. 

 
समाजव्यवस्थेच्या द सऱया टोकालाही प न्हा एकमत दृष्टीस पडते. ते टोक म्हणजे जेव्हा लोक 

दास्यात पडलयाम ळे त्यानंा स्वातंत्र्यही नसते व इच्िाशक्तीही नसते. ते घडते त्यावळेी भीती व 
लागंलूिालन याचं्याम ळे मतािें जयघोषात रूपातंर होते. माणसे त्यानंतर चविार करत नाहीत; ते पूजा 
करतात अगर चशव्याशाप देतात. सम्राटाचं्या अमदानीत वचरष्ठ लोकसभा या कनदनीय पद्धतीने व काही वळेा 
हास्यास्पद स्वरूपािी सावधचगरी ठेवनू आपले चविार व्यक्त करीत असे. टॅचसटसने चलचहले आहे की 
ऑथोच्या (Otho) कारकीदीत वचरष्ठ लोकसभेिे सभासद व्हायटेचलअस (Vitellius) वर चशव्यािंी लाखोली 
वाहताना खूप आरडाओरडा करत असत; हेतू हा की यदाकदाचित  तो सत्ताधारी (master) बनला तर 
कोण काय बोलला ते त्याला सागंता येऊ नये. 

 
या सवय गोष्टींिा चविार करून काही सवयसाधारण चनयम बनवण्यात आले आहेत. मते मोजण्यािी 

पद्धत व चविारािंी त लना करणे याबद्दलिे ते चनयम असतात. सवयसाधारण इच्िा कमी अगर अचधक 
स्पष्टपणे दृष्टीस पडते व राज्यािी कमी अगर अचधक अवनती झालेली आहे त्यावर ते चनयम अवलंबून 
असतात. 

 
एकि कायदा असा आहे की त्याच्या स्वरूपाम ळे तो मंजूर होण्यास सवांच्या एकम खी अन मतीिी 

आवश्यकता असते. तो कायदा म्हणजे सामाचजक करार. सवय कृतींपेक्षा नागरी समाजामधे एकत्र 
राहण्याच्या ठरावािी जी कृती ती चविारप रस्सर केलेलया इच्िेिी (deliberately willed) कृती असते. 
प्रत्येक मन ष्ट्य जन्मतुः स्वतंत्र असतो व स्वतुःिा मालक असतो, त्याम ळे क णालाही कोणत्याही कारणासाठी 



 
 

          

त्याच्या संमतीचवना त्याला परतंत्र बनवता येत नाही. ग लामािा म लगा ग लाम म्हणनू जन्माला येतो असे 
म्हणणे म्हणजे तो मन ष्ट्य जन्मलाि नाही असे म्हणण्यासारखे आहे. 

 
म्हणून सामाचजक करार घडण्याच्या वळेी काही मंडळीनी त्याला चवरोध केला तर करार 

बेकायदेशीर ठरत नाही; चवरोध करणारी मंडळी करारातून वगळली जातात आचण नागचरकाचं्या 
सम दायामधे त्याना परके म्हणून राहाव ेलागते. राज्यािी उभारणी झालयानंतर राज्यामधे राहणे म्हणजे 
त्याला मान्यता देणे. एखाद्या देशात राहणे यािा अथय त्यािे सावयभमैत्व पतकरणे असा आहे. [स्वतंत्र राज्यानाि 
हे लागू आहे हे नेहमी ध्यानात ठेवले पाचहजे.इतरत्र, कौट ंचबक चहतसबंंध, मालमत्ता, परदेशी राहण्यािी सोय होण्यािी अशक्यता, ज लूमजबरदस्ती 
अगर आवश्यकता या कारणाम ळे सोडून जाण्यािी इच्िा असतानाही माणसाला एखाद्या देशात राहावे लागते. अशा पचरस्स्थतीत केवळ तो मन ष्ट्य 
देशात राहतो आहे यावरून त्यािी कराराला समंती आहे असे धरून िालता येणार नाही ककवा त्याला तो मोडायिा आहे असेही समजता येणार 
नाही.] 

 
या मूलभतू कराराच्या बाबीखेरीज इतर सवय बाबींत बह मतािा ठराव सवांवर बंधनकारक असतो. 

करारािा हा पचरणाम आहे. पण क णी असा प्रश्न चविारील जी स्वतुःिी इच्िा नाही ती मानण्यािे मन ष्ट्यावर 
बंधन पडलयानंतर तो चकतपत स्वतंत्र राहू शकतो? चवरोधी गटातील मंडळी स्वतंत्र आहेत असे म्हणावयािे 
आचण तरी देखील ज्या कायद्यानंा त्यानी संमती चदलेली नाही ते कायदे त्याना मान्य करायला लावायिे हे 
कसे? 

 
प्रश्नाला माझे उत्तर आहे ते हे की प्रश्न ि कीिा चविारला गेला आहे. नागचरकािंी सवय कायद्याना 

मान्यता असते. काही कायदे त्याचं्या मजीचवरुद्ध मंजूर झालेले असले तरी व त्या कायद्यािा भगं करण्यािे 
एखाद्याने धाडस केले तर त्याला चशक्षा होणार असली तरी राज्याच्या सभासदांिी चिरकाचलन इच्िा हीि 
सवयसाधारण इच्िा आचण त्या इच्िेम ळे ते नागचरक व स्वतंत्र माणसे बनतात. [चजनोआमधे त रंुगाचं्या कभतीवर व 
जहाजावर काम करणाऱया ग लामाचं्या (galley-slaves) शृखंलावर चलबटयस (liburtas) हा शब्द कोरलेला असतो. या योजनेिा (device) वापर 
उत्तम आहे व न्यायािा आहे. सवय राज्यातं जे द ष्ट्कृत्ये करणारे असतात तेि नागचरकानंा स्वातंत्र्य उपभोग ू देत नाहीत. त्या सवय मंडळीना जर 
जहाजावर डाबंून ठेवता आले तर इतरानंा प रे स्वातंत्र्य उपभोगणे शक्य होईल.] लोकाचं्या पचरषदेत एखादा कायदा जेव्हा 
स िचवला जातो त्यावळेी ती सूिना पसतं आहे अगर नापसंत आहे हे चविारले जात नाही; चविारले जाते ते 
हे की सूिना त्यािंी सवांिी चमळून जी सवयसाधारण इच्िा असते चतला अन रूप आहे की प्रचतकूल आहे. 
नागचरक जेव्हा मत देतो तेव्हा या प्रश्नावरील मत तो व्यक्त करत असतो, आचण मतगणनेनंतर सवयसाधारण 
इच्िा काय आहे ते चनचित होते. म्हणनू मला पसंत नाही अशा मतािा चवजय होतो त्यावळेी माझी 
फसवणूक झालेली होती व मला जी सवयसाधारण इच्िा आहे असे वाटत होते ती तशी नव्हती हे चसद्ध होते. 
माझया मतािा जय झाला असता, तर जे कराव ेअसे माझया मनात होते त्यापेक्षा काही तरी वगेळे असे मी 
केले असते आचण मग मी स्वतंत्र राचहलो नसतो. सवयसाधारण इच्िेिे सवय ग ण बह मतात आहेत, हे या 
चठकाणी गृहीत धरले जाते, हे खरे. तसे नसेल तर मात्र, आपली बाजू कोणतीही असो, स्वातंत्र्य 
अस्स्तत्वात उरले नाही असे म्हणाव ेलागेल. 

 
सावयजचनक ििेमधे वैयचक्तक इच्िा सवयसाधारण इच्िािंी जागा कशा घेतात, हे मी वर दाखचवले 

त्यावळेी ही आपत्ती टळावी म्हणून कोणते काययक्षम उपाय योजले पाचहजेत ते मी ख लासेवार साचंगतले 
आहे. या म द्यावर मी नंतरही सागंणार आहे. इच्िेबद्दल चनणयय देण्यासाठी चकती प्रमाणात मते पडावी 
लागतात हे ठरचवण्यािी जी तत्त्व ेआहेत, त्याबद्दलही मी चवविेन केले आहे. एखाद्या मतािा फरक पडला 
तरी समानता नष्ट होते; चवरोधी बाजूने एखादा आवाज चनघाला तरी एकमत अशक्य होते. परंत  एकमत 



 
 

          

आचण समानता या दोन टोकामंधे अनेक प्रकारिी चवभागणी होऊ शकते आचण कोणत्या प्रसंगी ती चकती 
असमान असावी, हे राज्याने आचण राजकीय समाजाच्या गरजानंी ठरवायिे असते. 

 
हे प्रमाण ठरवण्याच्या बाबतीत दोन सवयसाधारण चनयमािंा उपयोग होऊ शकेल. एक चनयम असा 

की ििेिा चवषय चजतका महत्त्वािा व गंभीर असेल चततके मतदान एकमताच्या जवळिे असाव.े द सरा 
चनयम असा की प्रश्नािा चनकाल सत्वर लावणे चजतके जरूरीिे असेल चततकी अन कूल व प्रचतकूल मतािंी 
त लना करताना कमी फरकाला परवानगी चदली जावी. जेव्हा एकाि सभेत चनणयय घेणे आवश्यक असेल, 
तेव्हा एकािे मताचधक्यही प रेसे समजले जाव.े कायदे मंजूर करण्याच्या कामी पचहला चनयम अचधक योग्य 
वाटतो, नेहमीच्या कामकाजासाठी द सरा चनयम ठीक आहे. ते कसेही असले तरी बह मत ठरवण्यासाठी 
दोन्ही चनयमािंी चमळवणी करून प्रमाण चनचित करणे उत्तम ठरेल. 
 

  



 
 

          

प्रकरि ३ 
 

निवडिुकीनवषयी 
 

राज्यकता आचण दंडाचधकारी याचं्या चनवडण का, मी पूवी ग्हटलयाप्रमाणे, ग ंताग तंीच्या असतात. 
त्या चनवडण काचं्या बाबतीत दोन मागय शक्य आहेत. एक चनवड आचण द सरा चिठ्ठी टाकणे. लोकराज्यात 
दोन्ही मागािा अवलंब झालेला आहे. व्हेचनसच्या डॉज (Doge) च्या चनवडण कीच्या बाबतीत सध्या देखील 
दोन्ही पद्धतींच्या ग ंताग ंतीच्या चमश्रणाला उपयोग केला जातो. माँटेस्कू म्हणतो, ‘‘चिठ्ठ्ठ्या टाकून चनवड 
करणे याति लोकशाहीिे सार आहे.’’ ( Esprit des lois, प स्तक २, प्रकरण २ ) मला हे मान्य आहे, पण हे 
कसे घडते? तो म्हणतो; ‘‘चिठ्ठ्ठ्या टाकून चनवड केलयाने कोणावरही अन्याय होत नाही. त्या पद्धतीम ळे 
प्रत्येक नागचरकाला आपलया देशािी सेवा करायला चमळेल, अशी अगदीि अनाठायी न ठरणारी आशा 
बागळता येते.’’ परंत  हे खरे कारण नव्हे. 

 
राज्यकत्यांिी चनवडणकू हे शासनािे कायय आहे, सावयभौमत्वािे नव्हे; हे जर आपण ध्यानात ठेवले 

तर चिठ्ठ्ठ्या टाकण्याच्या पद्धतीमध्ये लेकशाहीिे तत्त्व अचधक का आढळते, ते स्पष्ट होईल. लेकशाहीमधे 
चजतकी काये चततका कारभार अचधक िागंला असतो. 

 
प्रत्येक खऱया लोकशाहीमधे अचधकारपद ही लाभािी गोष्ट नसते, तर ती एक मोठी जबाबदारी 

असते; आचण म्हणनू एकाला सोडून द सऱयाच्या चशरावर ते लादणे म्हणजे त्याच्यावर अन्याय करण्यासारखे 
आहे. चिठ्ठ्ठ्या टाकून ज्यािे नाव आले त्याच्यावर कायदाि ते लादू शकतो. कारण त्या पचरस्स्थतीत 
सवांना सारखी संधी असते. चनवड मानवी इच्िेवर अवलंबून नसते, आचण कायद्यािे सावयचत्रक स्वरूप 
चवचशष्ट गोष्टीला तो लागू केलयाने बदलत नाही. 

 
उमरावशाहीमधे राज्यकताि राज्यकत्यांिी चनवड करतो, शासन स्वयंतंत्र असते आचण इतरापेक्षा 

त्या पद्धतीला मताने चनणयय घेण्यािा मागय फार योग्य असतो. 
 
व्हेचनसिा डॉज (Doge) चनवडण्यासाठी जी पद्धत आहे, चतच्या उदाहरणाने हा फरक नष्ट होण्या-

ऐवजी तो चसद्ध होतो. त्या पद्धतीिा संचमश्रपणा संचमश्र शासनाला िागंला शोभतो. व्हेचनसिी पद्धत 
खरीख री उमरावशाही आहे असे मानणे ि कीिे आहे. लोकािंा शासनात काही भाग नसतो हे खरे, पण 
उमरावानी लोकाचं्या जागा घेतलेली आहे. हजारो गरीब लोकानंा (Barnabotes ) कधीही अचधकारािे पद 
लाभत नाही. एक्सलन्सी या अथयशून्य उपाधीपचलकडे व वचरष्ट सचमतीत भाग घेण्याच्या हक्कापलीकडे 
सरदारकीिे द सरे काहीही त्याचं्याजवळ नसते. ही वचरष्ठ सचमती आपलया चजचनव्हातील सवयसाधारण 
सचमतीइतकी मोठी असलयाकारणाने चतच्या नामवतं सभासदाना चजचनव्हातील सामान्य नागचरकापेक्षा 
अचधक हक्क नसतात. व्हेचनस व चजचनव्हा या दोन लोकराज्यातंील कमालीिे फरक जर क्षणभर बाजूला 
ठेवले तर चजचनव्हातील व्यापारी वगय व्हेचनसमधील उच्च दजाच्या क ट ंबासारखा (Patrician order), 
आपलया येथील स्थाचनक माणसे रचहवासी, व्हेचनसमधील शहरी माणसे व नागरीक याचं्यासारखे आचण 
आपले शतेकरी व्हेचनसच्या आजूबाजूच्या प्रदेशात राहणाऱया अंचकत जनतेसारखे आहेत, असे खात्रीने 
म्हणता येते. व्हेचनसच्या लेकराज्याकडे कोणत्याही द्दष्टीने पाहा, त्यािा आकार द्दष्टीआड केला तर, येथील 



 
 

          

शासन आपलयापेक्षा अचधक उमरावशाही पद्धतीिे आहे, असे म्हणता येणार नाही. फरक आहे तो एवढाि 
की, आपलया इथे जन्मभर अचधकार गाजवील असा राज्यप्रम ख नसलयाम ळे, चिठ्ठ्ठ्या टाकून चनवड 
करण्यािी व्हेचनसला वाटते तशी गरज आपलयाला भासत नाही. 

 
खऱया लोकशाहीमधे चिठ्ठ्ठ्या टाकून चनवड करण्याने कोणतीही अडिण उपस्स्थत होत नाही. 

चजथे प्रामाचणकपणा व कतयबगारी या बाबतीत आचण तत्त्व े व वैभव या बाबतीतही सवयजण समसमान 
असतात, चतथे चनवडीकडे चवशषे लक्ष चदले नाही तरी िालते. पण मी पूवीि साचंगतले आहे की खरी 
लोकशाही ही वस्तू क ठेही आढळत नाही. 

 
चजथे चनवडणकू आचण चिठ्ठ्ठ्या टाकणे अशी सचंमश्र पद्धत स्वीरकारली जाते चतथे 

सेनापतीसारख्या खास ग ण लागणाऱया जागा भरण्यासाठी चनवडण कीिी पद्धत स्वीकारावी व 
न्यायदानाच्या कायासारखी जी केवळ सद भावना, न्यायब द्धी व प्रामाचणकपणा यािंी गरज भासणारी काये 
आहेत त्याचं्यासाठी द सऱया पद्धतीिा स्वीकार करता येइल. कारण स व्यवस्स्थत राज्यात हा ग ण सवय 
नागचरकाचं्या चठकाणी आढळून येतात. 

 
राजेशाहीच्या शासनात चिठ्ठ्ठ्या टाकणे काय ककवा चनवडणूक काय दोन्ही गोष्टींना जागा नसते. 

राजा हाि राजप रुष व राज्याचधकारी असलयाम ळे मदतनीसािंी चनवड फक्त त्याच्यावरि अवलंबून असते, 
आबे द सें प्येरने (Abbe de Saint-Pierre) राजाच्या सल्लागार मंडळािी संस्था वाढवावी व सभासदािंी 
चनवड मतदानाने व्हावी, असे स िचवले त्यावळेी आपलया सूिनेम ळे शासनाच्या पद्धतीत आमलूाग्र बदल 
घडून येईल हे त्याच्या ध्यानात आले नाही. 

 
लोकाचं्या पचरषदेत मते देण्याच्या व त्यािंी गणना करण्याच्या पद्धतीवद्दल मी आता माचहती द्यावी. 

परंत  रोममधे या बाबतीत कोणती पद्धत होती व चतिे काम कसे िालत असे यािे वणयन केले तर 
सवयसाधारण तत्त्वािें, मी करू शकेन त्यापेक्षा अचधक, िागंले स्पष्टीकरण होईल. दोन लक्ष सभासद 
असलेलया पचरषदेत सावयजचनक व खाजगी कामे कशी उरलेली जात असत हे ख लासेवार रीतीने पाहणे 
स ज्ञ वािकाला योग्य वाटेल. 
  



 
 

          

प्रकरि ४ 
 

रोममधील जिपनरषदेनवषयी 
 

रोमच्या इचतहासातील अगदी ज न्या काळाचवषयी आपलयाजवळ चनचित साधने नाहीत. त्या 
काळाबद्दल आपलयाला जे सागंण्यात येते ते बह ताशंी दंतकथाचं्या [रोम हे नाव रोम्य लस (Romulus) पासून आले असे 
काही जण आपलयाला मानायला सागंत असले तरी, तो शब्द ग्रीक भाषेतील आहे आचण सामर्थयय हा त्यािा अथय आहे. न मा (Numa) हा देखील 
ग्रीक शब्द असून कायदा हा त्यािा अथय आहे. रोम शहराच्या पचहलया दोन राजािंी नावे त्याचं्या भावी काळातील कृतीशी सलंग्न होती ही आनंदािी 
गोष्ट, काही नाही तरी, अिबंा वाटण्यासारखी आहे.] रूपािे आहे असे मानणे य क्त होईल; सवयसाधारणपणे, राष्ट्र कसे 
स्थापन झाले हा जो राष्ट्राच्या इचतहासातील अत्यतं बोधप्रद असा भाग तो बह तेक वळेा आपलयाला 
आढळत नाही. साम्राज्यािंा उत्कषय आचण अधुःपात घडून येण्यािी कारणे आपलयाला दैनंचदन 
अन भवावरून कळतात; परंत  सध्याच्या काळात नवीन राष्ट्रे उदयाला येत नाहीत त्याम ळे असे सम दाय 
कसे अस्स्तत्वात येतात ते समाजवनू घेण्यासाठी आपलयाला केवळ तकावरि अवलंबनू राहाव ेलागते. 

 
राष्ट्रािा ऐचतहाचसक काळ स रू होतो त्यावळेी अस्स्तत्वात असलेलया प्रथा पूवी केव्हा तरी स रू 

झालेलया असाव्यात आचण त्या कशा स रू झालयाबद्दल ज्या दंतकथा असतील त्याचं्यापकैी ज्याना उत्तम 
आधार असेल आचण ज्यािें इतर अचधक बलवत्तर कारणानी समथयन होते त्या खऱया असाव्यात. अत्यंत 
स्वतंत्र व सामर्थययवान अशा लोकानी आपली अचधसत्ता गाजचवण्यास कशी स रवात केली असावी हे 
जाणण्यासाठी मी त्या आधारािा उपयोग करणार आहे. 

 
रोमच्या स्थापनेनंतर, बालयावस्थेतील लोकराज्यािी म्हणजेि संस्थापकाच्या सैन्यािी-सैन्यामधे 

अलबन्स, सबाइन्स व परकी मंडळी होती-तीन गटातं चवभागणी झाली. चवभागणीनंतर त्याना जमाती हे 
अचभधान प्राप्त झाले. एका जमातीत दहा क चरए (Curiae) होते व प्रत्येक क चरएिे (Curiae) द-क चरए 
(decuriae) नावािे लहान चवभाग होते. ते एका प्रम खाच्या नेतृत्वाखाली असत. त्या प्रम खाना क चरओन्स 
(cureones) व द-क चरओन्स (decereones) म्हणत असत. 

 
खेरीज प्रत्येक जमातीतून शभंर घोडेस्वारािें एक पथक वगेळे काढले जात असे. त्याला सेंतरी 

(Cuntury) असे म्हणत. शहराच्या राज्यकारभारासाठी या चवभागणीिी आवश्यकता नव्हती. म्हणजेि 
चवभागणी करण्यािा हेतू लष्ट्करी स्वरूपािा होता. मोठेपणाच्या साहचजक प्रवृत्तीम ळे िोटेखानी रोम 
शहराने जगाच्या राजधानीला शोभेल अशी यंत्रणा पचहलयापासून स्वतुःसाठी चनमाण केली होती असे 
चदसते. 

 
या प्राथचमक स्वरूपाच्या चवभागणीिा एक दोष लवकरि लक्षात आला. अलबान्स रामनेंसीस 

(Ramnenses) ब सबाइन्स ताकतचतस (Tatientes) या जमातींच्या सखं्येत वाढ झाली नाही, पण बाहेरून 
सारखी भर पडत गेलयाम ळे परकीयािंी जमात ल सचरस (Luceres) सारखी वाढत गेली. म्हणनू चतसऱया 
जमातीने सखं्येच्या बाबतीत पचहलया दोन जमातीना लवकरि खूप मागे टाकले. हा जो धोकादायक दोष 
होता तो दूर करण्यासाठी सस्व्हयअसने (Servius) उपाय शोधून काढला. त्याने चवभागणीिा पाया बदलला. 
वशंभेदाऐवजी शहराच्या जमातींिी वस्तीच्या भागान सार त्याने चवभागणी केली. वशंभेद हा पाया त्याने नष्ट 
केला. तीन जमातीऐवजी रोमच्या वगेवगेळया टेकड्यावंर राहणाऱया व त्या टेकडीच्या नावाने ओळखलया 



 
 

          

जाणाऱया अशा त्याने िार जमाती केलया. प्रिचलत असानता तर त्याने दूर केली पण भचवष्ट्यातही अशी 
असमानता उत्पन्न होऊ नये असा मागय त्याने शोधून काढला. ही चवभागणी स्थानाबरोबर माणसािंीही व्हावी 
या हेतूने माणसानी एका भागातून द सऱया भागात राहायला जाऊ नये असा त्याने चनबंध घातला आचण 
त्याच्या योगाने वगेवगेळया वशंातील लोकािें एकमेकात चमसळणे बंद झाले. 

 
घोडेस्वारािंी शभंरािी जी पूवीिी तीन पथके त्यािंी संख्या त्याने द प्पट केली आचण चशवाय त्या 

पथकातं बारा नव्या पथकािंी भर घातली. नाव ेमात्र पूवीिी जी होती ती कायम ठेवली. या साध्या व स ब द्ध 
उपायाने, लोकाना चवरोध करण्यािी सधंी न देता त्याने घोडदळाला लोकापंासून वगेळे केले. 

 
शहरातील िार जमातींमधे सस्व्हयअसने पधंरा नव्या जमातींिी भर घातली. खेडे गावात जचमनीवर 

उदरचनवाह करणाऱया लोकाचं्या त्या जमाती होत्या. म्हणनू त्यानंा गावकरी जमाती असे म्हणत. जमातीिी 
चततक्या कँटन्स (Catons) मधे चवभागणी केली. काही काळानंतर आणखी पधंरा जमातींिी भर पडली. 
रोमन लोकािंी येणेप्रमाणे पस्तीस जमातीमधे चवभागणी झाली आचण लोकराज्याच्या अंतापयंत जमातींिा 
तोि आकडा कायम राचहला. 

 
शहरी व गावकरी या भेदाच्या एका पचरणामाकडे लक्ष चदले पाचहजे. अशा तऱहेच्या संघटनाचं्या 

इचतहासात अशा भेदािे द सरे उदाहरण आढळत नाही आचण त्या भेदाम ळेि रोमला आपली नीचतमत्ता 
चटकवता आली व आपले साम्राज्य वाढवता आले. शहरी जमाती सवय सत्ता व सवलती लवकरि चगळंकृत 
करून टाकतील व गावकरी जमातीना खालिा दजा घ्यायला लावतील असे क णालाही वाटले असते. 
परंत  झाले ते उलटेि. पूवावस्थेतील रोमन लोकािंी खेडेगावातील जीवनाबद्दलिी आवड सवांच्या 
पचरियािी आहे. त्याचं्या शहाण्या ससं्थापकाने त्याचं्यामधे ही आवड चनमाण केली होती. खेडेगावातील 
कामकाज आचण लष्ट्करी सेवा याना त्याने स्वातंत्र्यािा महत्त्वािा भाग म्हणून मान चदला होता. उलट, 
कला, धंदे, जगातील उिापती, पैसा कमावणे, ग लामािंी प्रथा यानंा शहरी ठरवनू त्याने कमी लेखले होते. 

 
रोमला ज्यानी लौचकक चमळवनू चदला, ते सवय खेड्यात राहून आपली जमीन कसणारे होते. 

त्याम ळे लोकराज्यािे आधारस्तंभ अशी माणसे त्याचं्यामधूनि शोधण्यािी पद्धत पडली सन्माननीय 
प्रचतचष्ठत शतेकरी क ट ंबातील मंडळी (Patricians) त्या राज्यात प ढारीपणाने काम करत होती; आचण 
म्हणून सबधं जगभर त्या राज्याला मानमान्यता लाभली. शहरी लोकाचं्या आळशी, स स्त जीवनापेक्षा 
खेडेगावातील साधी राहणी आचण कष्टािे काम लोकाना आवडत असे. शहरामधे जो मन ष्ट्य दचरद्री कामगार 
म्हणून राचहला असता तो खेडेगावात शतेीवर काम करणारा मन ष्ट्य म्हणनू माननीय नागचरक बनत असे. 
व्हॅरोने (Varro) म्हटले आहे : ‘‘लढाईच्या काळात देशािे रक्षण करणाऱया व शातंतेच्या काळात अन्नािा 
प रवठा करणाऱया शूर व शचक्तशाली माणसािंी खेडेगावात जोपासना व्हावी अशी आपलया महान पूवयजानी 
जी योजना आखली ती चनष्ट्कारण नव्हती.’’ स्प्लनी आपलयाला स्पष्टपणे सागंतो की जमातींमधे जी माणसे 
होती त्याचं्याम ळे गावकरी जमातीना मान चदला जात असे आचण ज्याना भ्याड म्हणून खाली खेिायिे असे 
त्याना द लौचककािे लक्षण म्हणून शहरी जमातीत सामील केले जात असे. सबाइन वशंातील ॲचपअस 
क्लॉचडअस रोममधे स्थाईक झालेला होता; चतथे त्यािा खूप मानसन्मान झाला आचण नंतर त्यािे नाव एका 
गावकरी जमातीत दाखल केले गेले; त्या जमातीने नंतर त्याच्या क ट ंबािे नाव घेतले. आचण शवेटी म क्त 
केलेलया ग लामाना शहरी जमातींिे सभासद करून घेतले जात असे, गावकरी जमातींिे नव्हे. 



 
 

          

लोकराज्याच्या सबंध इचतहासात म क्त ग लामानंा नागचरक म्हणून मान्यता चमळाली तरी देखील त्याने 
अचधकारपद चमळालयािे एकही उदाहरण आढळत नाही. 

 
हे तत्त्व अचतशय िागंले होते, पण ते इतके ताणले गेले की अखेरीस त्याच्याम ळे राजकीय 

व्यवस्थेत बदल घडून आला आचण एक दोषदेखील चनचितपणे चनमाण झाला. 
 
पचहली गोष्ट ही की चनरीक्षकानी (censor) बरेि चदवसापंासून या जमातीतून त्या जमातीत मजीस 

येईल त्याप्रमाणे वगय करण्यािा अचधकार बळकावला होता; त्या अचधकारािा उपयोग करून ते नागचरकाना 
हव्या त्या जमातीत जाऊ देऊ लागले; या सवलतीिा िागंला पचरणाम झाला नाही आचण चनरीक्षकािें म ख्य 
कामि म ळी सपं ष्टात आले. खेरीज सवय मोठी आचण वजनदार माणसे स्वतुःिी नाव ेया नाही त्या गावकरी 
जमातीमधे सभासद म्हणनू नोंदवत असत, त्याम ळे शहरी जमातीतील जनतेमधे केवळ मतािा हक्क प्राप्त 
झालेली ग लामीतून म क्त झालेली माणसेि उरत. या प्रकाराम ळे जमातीना प्रादेचशक पाया उरला नाही व 
माणसे इतकी एकमेकात चमसळून गेली की याद्या तपासलयाखेरीज कोण कोणत्या जमातीिा आहे हे 
चनचितपणे सागंणे अशक्य झाले. यािा पचरणाम असा झाला की जमात या शब्दाला राहण्याच्या जागेवरून 
खराख रा अथय प्राप्त होण्याऐवजी तो व्यक्तीवरून प्राप्त होऊ लागला. म्हणजेि तो शब्द केवळ कालपचनक 
स्वरूपािा बनला. 

 
शहरी जमाती कें द्रस्थानाच्या जवळ असलयाम ळे जनपचरषदेतील त्यािें महत्त्व वाढले हा देखील 

एक प्रकार घडला. आचण त्याम ळे पचरषदेमधे ज्या बाजारब णग्यािंी गदी झाली होती त्यािंी मते 
खरीदणाऱया क णाही माणसाला राज्य चवकण्यापयंतही त्यािंी पाळी गेली. संस्थापकाने प्रत्येक जमातीमधे 
दहा पोटजमाती (curiae) असाव्यात असे ठरचवले होते; त्या काळी रोमच्या तटबंदीच्या कभतीआतील रोमन 
जनतेच्या तीन पोटजमाती होत्या; प्रत्येक पोटजमातीिी वगेळी देवळे व देव होते, त्यािें वगेळे अचधकारी व 
प जारी होते, काँचपटॅचलआ नावािे वगेळे उत्सव होते; त्या उत्सवािें गावकरी जमातीनी नंतर पेगनेचलया 
(Paganalia) नावािे उत्सव साजरे करायला स रवात केली त्याचं्याशी खूप साम्य होते. 

 
सस्व्हयअसने चवभागणीमधे फेरबदल केला, तेव्हा तीस या संख्येमधे त्याने बदल केला नाही. कारण 

त्याने ज्या िार नवीन जमाती चनमाण केलया, त्याचं्यामधे चतसािंी समचवभागणी करता येत नव्हती. त्याम ळे 
पोटजमाती जमातीपेक्षा वगेळया झालया आचण शहरी मडंळींिा तो आणखी एक भाग झाला. पोटजमातींिा 
हा प्रश्न गावकरी जमातीमधे ककवा त्या जमातींच्या जनतेमधे चनमाण झाला नाही. जमात ही एक नागरी 
संघटना बनली होती, सैचनकाचं्या प रवठ्यासाठी एक वगेळीि पद्धत अंमलात आणली गेली होती. 
रोम्य लसने प्रस्थाचपत केलेली लष्ट्करी स्वरूपािी चवभागणी आता अनावश्यक ठरली होती. म्हणनू जरी 
प्रत्येक नागचरकािे नाव क ठलया ना क ठलया तरी जमातीच्या यादीमधे दाखल केलेले असले तरी प्रत्येकाने 
पोटजमातीिे सभासद झालेि पाचहजे असे बंधन नव्हते. 

 
सस्व्हयअसने चतसराही एक चवभाग केला. त्यािा द सऱया दोघाशंी काहीही संबधं नव्हता. परंत  त्यािे 

जे पचरणाम घडले त्याम ळे तो सवात अचधक महत्त्वािा ठरला. त्याने सगळया रोमन जनतेिी सहा वगात 
चवभागणी केली. चवभागणीिे स्वरूप राहण्याच्या जागेवर अवलंबून नव्हते ककवा ते वगामधे पडणाऱया 
मंडळींच्या वैयचक्तक ग णावर अवलंबून नव्हते. ते अवलंबनू होते ते फक्त मालमते्तवर. यािा पचरणाम असा 
झाला की, अगदी वरच्या वगात श्रीमंत मंडळी होती व अगदी खालच्या वगात गरीब मंडळी होती; आचण 



 
 

          

मधलया वगात मध्यम स्स्थतीतील नागचरकािंा समावशे झाला. या सहा वगांिी एकशते्र्याण्णव 
पोटचवभागामंधे चवभागणी झाली. प्रत्येक पोटचवभागाला सेंिरी असे म्हणत. चनम्म्याहून अचधक पोटचवभाग 
पचहलया वगात पडले; तर अगदी खालच्या वगात एकि पोटचवभाग पडला. त्याम ळे असे घडले की सवात 
कमी सभासद असलेलया वगाला सेंिरीजमधे बह मत चमळाले व रोमिी चनम्म्याहून अचधक लोकसंख्या 
असलेलया सवात खालच्या वगाला एकि पोटचवभाग म्हणून पोटचवभागाइतके महत्त्व प्राप्त झाले. 

 
या नवीन योजनेिा पचरणाम लोकाचं्या ध्यानात येऊ नये म्हणून सस्व्हयअसने चतिे उचद्दष्ट लष्ट्करी 

स्वरूपािे आहे, असा आभास चनमाण केला. द सऱया वगात त्याने चिलखते तयार करणाराचं्या 
(armourers) दोन सेंतरी घातलया, तर िवर्थया वगांमधे लढाईिी साधने तयार करणाराचं्या दोन घातलया. 
अगदी खालच्या-खेरीज इतर वगामधे त्याने तरुण व वृद्ध असा भेद केला. म्हणजेि लष्ट्करी नोकरी 
ज्याचं्यावर बधंनकारक आहे असे व वयाम ळे ज्यािंी कायद्यान सार म क्तता झाली आहे असे. या भेदाम ळे व 
मालमत्ताचवषयक चनयमाम ळे खानेस मारीच्या याद्यािंी नेहमी फेरतपासणी करावी लागे. शवेटी त्याने असा 
चनयम केला की पचरषद मार्मशअस मदैानावर (Campus Martius) भरावी आचण लष्ट्करी नोकरी करण्याच्या 
वयािे जे असतील त्यानी शसे्त्र धारण करून पचरषदेला हजर राहाव.े 

 
तरुण व वृद्ध हा भेद त्याने सवांत खालच्या वगात केला नाही, त्यािे कारण हे की, त्या वगात 

समाचवष्ट झालेले कामकरी लोक होते. त्यानंा देशाच्या सेवसेाठी शसे्त्र धारण करण्यािा अचधकार नव्हता. 
माणसाला स्वतुःिे घर असेल तरि त्याला घरािे संरक्षण करण्यािा हक्क चमळतो. ज्या काळात सैचनक 
स्वातंत्र्यािे संरक्षक होते त्या काळातील रोमन सेनेमध्ये हल्लीच्या राजाचं्या सेनेमधील, त्या सेनानंा खोटा 
लखलखाट प्राप्त करून देणाऱया, फाटक्या कपड्याचं्या बदमाष सैचनकापंैकी एकालाही प्रवशे चमळाला 
नसता. त्या सवांिी चतरस्कार-पूवयक हकालपट्टी झाली असती. 

 
खालच्या वगांमध्येही गरीब (Proletarians) आचण कंगाल (capitecensi) याचं्यामधे फरक केला 

जात असे. पूवोक्त मंडळी दाचरद्र्याच्या अगदी हालाखीच्या स्स्थतीला पोिलेली नसत. त्याचं्यातून राज्याला 
नागचरक चमळत आचण अत्यंत आणीबाणीच्या काळात ते सैचनकािंाही प रवठा करत. परंत  उलट पक्षी 
स्वतुःिे असे ज्याचं्याजवळ काहीि नसे आचण डोकी मोजूनि ज्यािंी गणना करावी लागे, ते सगळया 
गोष्टींसाठी अस्स्तत्वाति नाहीत, असे समजले जात असे. मेचरअसनेि (Marius) पचहलया प्रथम त्यािंी 
यादी करायला स रुवात केली. 

 
लोकािंी गणना करण्यािे हे चतसरे तत्त्व मूळात िागंले की वाईट हे ठरवण्याच्या भानगडीत न 

पडता, ज न्या काळातील रोमन लोकाचं्या साध्या सवयी, त्यािंी चनरपेक्ष देशभक्ती, त्यािंी शतेीिी आवड 
आचण व्यापार व पैशािा हव्यास याबद्दलिा त्यािंा चतरस्कार-याम ळेि ते तत्त्व अमलात येऊ शकले, असे 
चबनधोक म्हणता येईल. आध चनक जगातील कोणत्याही लोकामंध्ये त्याचं्यामध्ये प्रिचलत असलेलया पैशािी 
अनावर हाव, नैचतक स्थायािा अभाव, कारस्थानािंी आवड, अशातंी व गडगंज संपत्ती चमळवण्यािी व 
घालवण्यािी अव्याहत प्रवृत्ती याम ळे ही योजना राज्य उलथून पाडलयाखेरीज वीस वष ेतरी चटकली असती 
का? तसेि हे देखील ठेवले पाचहजे की, रोमन लोकािंी नीचतमत्ता व चनरीक्षकािें कायय इथे वणयन केले आहे, 
त्यापेक्षा अचधक बलवत्तर असलयाम ळे योजनेतील दोष लक्षात येताि दूर होत असत आचण प ष्ट्कळ वळेा 
श्रीमंत मंडळींना आपलया सपंत्तीिे गैर रीतीने सावयजचनक प्रदशयन केलयाबद्दल खालच्या वगात ढकलले 
जाई. 



 
 

          

रोमच्या इचतहासात प्रत्यक्षात सहा वगय अस्स्तत्वात असताना पािपेक्षा अचधक वगािा उल्लखे का 
नसतो ते मी वर जे चलचहले आहे, त्यावरून लके्षत येण्यास जड जाऊ नये. सहावा वगय सैन्याला सैचनक 
प रवत नसे व माशयस मदैानावर मतदार म्हणून हजर रहात नसे. त्याम ळे लोकराज्यात त्याला खरेख रे काम 
नसे. या कारणाम ळे त्याला क्वचित ि क णी महत्त्व चदले असेल. [माशयस मैदान (Campus martius) असे मी म्हणतो, कारण 
त्या मैदानावरि सेंतचरज (centuries) जनपचरषदेिी सभा भरवत असत. द सऱया दोन स्वरूपात जेव्हा जनता एकचत्रत होत असे, त्यावेळी फोरम 
(forum) अगर द सऱया एखाद्या सभास्थानािा उपयोग केला जाई. त्यावेळी प्रम ख नागचरकाइतकेि कंगाल मंडळीना (capite censi) महत्त्व व 
अचधकार असे.] येत नसे. कारण त्या चदवशी कामकाजासाठी रोमला आलेलया गावकरी मंडळीना सावयजचनक 
सभेला हजर राहायला वळे सापडत नसे. चतसऱया चनयमाच्या योगाने वचरष्ठ लोकसभेला अचभमानी आचण 
मनोवृत्ती लवकर प्रक्ष ब्ध होणाऱया लोकावंर अंक श ठेवण्यािे व उलथापालथ करू इस्च्िणाऱया 
लोकपालाचं्या उत्साहावर चनयंत्रण राखण्यािे िागंले साधन प्राप्त झाले. लोकपालानी मात्र या चनयंत्रणातून 
म क्त होण्यािे बरेि मागय शोधून काढले.] 

 
रोमन लोकामधे भेदभाव करण्याच्या ज्या पद्धती प्रिचलत होत्या, त्या वर उल्लेचखलेलया. लोकाचं्या 

मेळाव्यात त्यािें पचरणाम काय होत त्यािंा आता आपण अभ्यास करू या. कायद्यान सार जेव्हा सभा 
बोलावली जाई तेव्हा चतला जनपचरषद म्हणत. ती रोमाच्या सावयजचनक िौकोनात (square) अगर माशयस 
मदैानावर भरे. चतिे ज्या पद्धतीने ती बोलावली जाई त्या पद्धतीवरून चत्रब ता जनपचरषद (Comitia 
Tributa), क चरएता जनपचरषद (Commitia Curiata) व सेंत चरता जनपचरषद (Comitia Centuriata) असे 
तीन प्रकार असत. क चरएता जनपचरषद (Commitia Curiata) रोम्य लसने स्थापन केली, सेंत चरता 
जनचपरषद (Commitia Curiata) सस्व्हयअसने स्थापन केली व चत्रब ता जनपचरषद (Commitia Tributa) 
लोकपालानी (Tribunes of people) चनमाण केली. पचरषदेमधे एकचत्रत झालेलया लोकाचं्या संमतीखेरीज 
कोणताही कायदा मजूंर होत नसे आचण कोणताही दंडाचधकारी नेमला जात नसे आचण ज्या अथी प्रत्येक 
नागचरकािे नाव क चरआ (Curia), सेंतरी (century) ककवा जमात (Tribe) यामधे दाखल केलेले असे त्या 
अथी मतदानाच्या अचधकारातून क णालाही वगळले जात नसे आचण त्याम ळे रोममधील जनता कायद्याने व 
प्रत्यक्षात देखील खरोखरी सवाभौम होती. 

 
जनपचरषदेिी सभा कायदेशीर रीतीने स रू होण्यासाठी व चतथे जे ठरेल त्याला कायद्यािे स्वरूप 

येण्यासाठी तीन गोष्टींिी अवश्यकता असे. पचहली गोष्ट ही की जो दंडाचधकारी ककवा इतर संस्था सभा 
बोलवते त्यानंा ती बोलवण्यािा अचधकार असला पाचहजे. द सरी गोष्ट ही की कायद्याने सभेसाठी चनचित 
केलेलया चदवशी ती भरली पाचहजे व चतसरी गोष्ट ही की शक नािी चिन्हे अन कूल असली पाचहजेत. 

 
पचहलया चनयमाच्या हेतूिे स्पष्टीकरण करण्यािी आवश्यकता नाही. राज्याला चहतावह म्हणनू 

द सरा चनयम बनवला गेला. पचरषद स टीच्या ककवा बाजाराच्या चदवशी भरवता येत नसे. कारण त्या चदवशी 
कामकाजासाठी रोमला आलेलया गावकरी मंडळीना सावयजचनक सभेला हजर राहायला वळे सापडत नसे. 
चतसऱया चनयमाच्या योगाने वचरष्ठ लोकसभेला अचभमानी आचण मनोवृत्ती लवकर प्रक्ष ब्ध होणाऱया लोकावंर 
अंक श ठेवण्यािे व उलथापालथ करू इस्च्िणाऱया लोकपालाचं्या उत्साहावर चनयंत्रण राखण्यािे िागंले 
साधन प्राप्त झाले. लोकपालानी मात्र या चनयंत्रणातून म क्त होण्यािे बरेि मागय शोधून काढले. 

 
जनपचरषद कायदे आचण राज्याचधकाऱयािंी नेमणूक एवढ्याि गोष्टींिा चविार करत असे, असे 

नव्हे. रोमन लोकानी शासनािी महत्त्वािी बह तेक कामे हाती बळकावलयाम ळे य रपिे भचवतव्य पचरषदेच्या 
या सभामंधे चनचित होत असे. सावयजचनक कामकाजाच्या वगेवगेळया प्रकारान सार पचरषद वगेवगेळया 



 
 

          

पद्धतीने बोलवली जाई आचण ज्या तऱहेच्या कामाि चविार व्हायिा असेल, त्याला अन रूप अशा पद्धतीने 
पचरषद आमचंत्रत केली जात असे. 

 
वगेवगेळया प्रकारािंी नीट माचहती चमळावी म्हणून आपण त्यािंी एकमेकाशंी त लना करू या. 

रोम्य लसने क चरए (Curiae) स्थापन केली त्यावळेी वचरष्ठ लोकसभेवर लोकािें व लोकावंर वचरष्ठ 
लोकसभेिे चनयंत्रण असाव ेअसा त्यािा हेतू होता; या हेतूने दोन्ही संस्थावंर सवोच्च सत्ता गाजवण्यािा 
अचधकार त्याने स्वतुःच्या हाती ठेवला. या योजनेने संख्येम ळे जो अचधकार प्राप्त होतो तो त्याने लोकाना 
चदला. संपत्तीिी सत्ता गाजवण्यािा अचधकार मात्र त्याने प्रचतचष्ठत क ट ंबाचं्या (Patricians) हाती ठेवला. 
पचहला अचधकार चमळालयाम ळे द सरा चमळाला नाही त्यािी भरपाई होईल अशी त्यािी कलपना होती. परंत  
राजेशाहीच्या प्रवृत्तीन सार त्याने खरे पाहता प्रचतचष्ठत क ट ंबाचं्या हाती अचधक सत्ता ठेवली, कारण 
त्याचं्यावर जे अवलंबून असत ते मतदानाच्या वळेी प्रचतचष्ठत क ट ंबाना अन कूल असे भरघोस बह मत नेहमी 
उभे करतील अशी खात्री बाळगता येत असे. आश्रयदाते व आश्रयाथी ही कौत काहय ससं्था राजकीय धूतयपणा 
व दयाब द्धी याचं्या अपूवय चवजयािे प्रतीक आहे. या संस्थेखेरीज, लोकराज्याच्या कलपनेशी पूणयतया चवसंगत 
अशी, प्रचतचष्ठत क ट ंबािंी राजवट चटकली नसती. जगाप ढे हा उत्कृष्ट आदशय उभा करण्यािा मान केवळ 
रोमकडे जातो; त्याच्याम ळे कोणतेही अचनष्ट पचरणाम घडून आले नाहीत, पण त्या आदशांिे क ठे 
अन करणही झाले नाही. 

 
क चरए (Curiae) िा हा प्रकार राजाचं्या अमदानीत सस्व्हयअसच्या काळापयंत चटकला; टर्मकन्स 

(Tarquins) घराण्यातील शवेटच्या राजािे राज्य कायदेशीर नव्हते असे ठरलयाम ळे राजाच्या कायद्याना 
लेगस क चरआते (leges curiatae) असे नाव देण्यात आले. लोकराज्यामधे िार शहरी जमातीप रती 
मयाचदत असलेली व रोम शहराच्या रचहवाशानी भरलेली क चरए (Curiae) वचरष्ठ लोकसभेला व 
लोकपालाना सोईिी वाटली नाही. वचरष्ठ लोकसभा त्यावळेी प्रचतचष्ठत क ट ंबािें प ढारीपण करत होती व 
लोकपाल जरी जन्मािे गरीब असले तरी सवय स खवस्तू मंडळी त्याचं्या पाठीशी होती. त्याम ळे त्यािंी खूप 
नािक्की झाली, इतकी नािक्की की सगळया क चरएत जनपचरषदेने (Comitia Curiata) जे करावयािे ते तीस 
चलक्टसय (lictors) करू लागले. सेंतरी (Centuries) ही चवभागणी उमरावाना इतकी फायदेशीर होती की 
त्या रूपाने जमलेलया जनपचरषदेमधे वचरष्ठ लोकसभेला नेहमीि आपली सरशी का करून घेता आली नाही 
हे प्रथमदशयनी समजणे कठीण आहे. त्या पचरषदेलाि सवाचधकारी (Consuls) चनरीक्षक (Cencors) व 
द सरे क रुल (Curule) दंडाचधकारी चनवडण्यािा अचधकार होता. प्रत्यक्ष रोममधील सगळया जनतेिे जे 
सहा वगय होते व त्याचं्या ज्या एकशते्र्याण्णव सेंतचरज (Centuries) होत्या त्याचं्यापैकी अठ्याण्णव सेंतचरज 
(Centuries) पचहलया वगातील होत्या. मतदान सेंतचरज (Centuries) पचहलया वगातील होत्या. मतदान 
सेंतचरज (Centuries) प्रमाणे असलयाम ळे या एका वगाजवळ तर सवांपेक्षा अचधक मते होती. या सवय 
सेंतरीजिे (Centuries) जेव्हा एकमत असे तेव्हा इतर मतािंी गणना देखील होत नसे आचण अलपमताने जे 
ठरचवले ते सगळया सभेिे मत असे समजले जात असे. जनपचरषद सेंतचरज (Centuries) च्या रूपाने भरत 
असे त्यावळेी मताचं्या ऐवजी पैशाच्या बळावर सवय कामकाजािा चनणयय होई असे म्हणता येते. 

 
सते्तच्या गैरवाजवी उपयोगावर दोन तऱहेिे चनयमन होते. पचहले चनयमन हे की लोकपाल 

चनयमान सार आचण प ष्ट्कळ गरीब मंडळी बह तेक वळेा श्रीमंत वगात मोडत. त्या वगातील प्रचतचष्ठत 
क ट ंबाचं्या वजनामधे समतोल राखण्याच्या कामी त्यािंा िागंला उपयोग होई. द सरे चनयमन हे की सेंतचरज 
(Centuries) ना नंबराप्रमाणे मतदान करायला नेहमीि सागंण्यात येत नसे. तसे असते तर एक 



 
 

          

नंबरापासून नेहमीि स रवात झाली असती. पण तसे न करता चिठ्ठ्ठ्या टाकण्यात येत असत; त्याम ळे 
चजच्या नंबरािी चिठ्ठी चनघेल चतला एकटीला चनवडण कीिे मतदान करायला जाव ेलागे. इतर सेंतचरजना 
(Centuries) वगेळया चदवशी त्याचं्या दजान सार एकत्र बोलावले जाई. त्यानंतर प न्हा चनवडणूक करत 
आचण सवयसाधारणपणे पचहलयाप्रथम घडलेलया चनवडण कीवर चशक्कामोतयब करत. [ज्या सेंतरीं (Century) च्या 
नावाने चिठ्ठी चनघाली असेल चतला ‘पे्ररोगेचटव्हा’ (Prerogative) म्हणत कारण ती प्रथम मतदान करत असे. त्यावरून आजिा आपला पे्ररॉगेचटव्ह 
(Prerogative) हा शब्द चनघाला आहे.] येणेप्रमाणे उदाहरण घालून देण्यािी सत्ता वचरष्ठाचं्या हातून काढून 
लोकशाहीच्या तत्त्वान सार चिठ्ठ्ठ्या टाकून ज्यािी पाळी येईल त्याच्या हाती रोखठोक सोपवण्यात येत 
असे. 

 
या पद्धतीम ळे द सरा एक फायदा झाला. दोन चनवडण काचं्या दरम्यान गावकरी मतदारानंा त्या 

वळेेप रता चनवड-लेलया उमेदवाराबद्दल माचहती चमळवता येत असे आचण सवय प्रश्नाबद्दल प रा चविार करून 
आपला चनमयय देता येत असे. शवेटी मात्र झटपट काम उरकता याव े म्हणून ही पद्धत बंद झाली आचण 
दोन्ही चनवडण की एकाि चदवशी घडून येऊ लागलया. 

 
चत्रब ता जनपचरषद (Comitia Tribuate) ही काटेकोरपणे बोलायिे तर रोमन जनतेिी सचमती 

(council) बोती. लोकपालानाि (Tribunes) ती बोलावता येत असे, त्यािंी चनवड तीि करी आचण चतच्या 
चनणययान सार ते आपले ह कूम (plebiscita) जारी करत. वचरष्ठ लोकसभेला चतथे स्थान नसे आचण चतच्या 
सभासदाना ििा िालू असे त्यावळेी चतथे हजरही राहता येत नसे. ज्यावर मत देण्यािी सधंी लाभली नाही 
असे कायदे त्या सभासदाना मान्य कराव ेलागत आचण त्या बाबतीत गरीबातील गरीब नागचरकापेक्षाही ते 
कमी स्वतंत्र होते. हा अन्याय हे एक अयोग्य रीतीने बनलेलया यंत्रणेिे फळ होते; नागचरकाचं्या एका 
चवभागाला चजच्यातून वगळले आहे अशा ससं्थेिे कायदे त्या कारणाम ळे बेकायदेशीर देखील ठरले असते. 
या जनपचरषदेच्या कामात प्रचतचष्ठत क ट ंबातील सवय मडंळीनी आपलया नागचरक हक्कान सार भाग घेतला 
असता तर केवळ डोकी मोजून घेण्यात येणाऱया चनणययावर ते चवचशष प्रभाव पाडू शकले नसते. त्या सभेत 
अत्यंत क्ष द्र असा गरीब मन ष्ट्य आचण वचरष्ठ लोकसभेिा प ढारी देघािेंही महत्त्व साखरेिे होते. 

 
याच्यावरून आपलया हे लक्षात याव ेकी मतगणनेसाठी जे वगेवगेळे चवभाग करण्यात आले होते 

त्याम ळे एक स व्यवस्था चनमाण झाली होती; उपयोगात आणलेलया पद्धती चनष्ट्कारण व एक द सरीिी जागा 
घेईल अशा नव्हत्या; चवचशष्ट तऱहेच्या ज्या कामािा चविार व्हायिा असेल त्या कामाला अन रूप अशी 
चविारपूवयक तयार केलेली प्रत्येक पद्धत होती. 

 
या बाबीिा अचधक ख लासेवार चविार न करताही वर जे चलचहले आहे त्यावरून हे स्पष्ट होईल की 

चत्रब ता जनपचरषद (Comitia Tributa) लोकशाही शासनाला अचधक अन कूल होती; व सेंत चरता 
जनपचरषद (Comitia Centuriata) उमरावशाहीला जास्त सोईिी होती. क चरएता जनपचरषद (Comitia 
Curiata) मधे शहरातील लोकािें बह मत असे आचण चतिा उपयोग झाला तो फक्त ज लूमशाहीला आचण 
उत्पाती योजनाना. चतिा लौकरि द लौचकक होणे साहचजकि होते. कारण राजद्रोही मंडळीनी देखील 
त्यािें उदे्दश इतक्या गैरसोईच्या रीतीने उघड करणाऱया यतं्रणेिा उपयोग करण्यािे टाळले. रोमन जनतेिा 
खरा मोठेपणा दृष्टीस पडतो तो फक्त सेंत चरया जनपचरषद (Comitia Centuriata) मधे; तीि एक अशी 
पचरषद होती की चजच्यामधे सवाना भाग घेता येत असे; क चरएता जनपचरषदे (Comitia Curiata) मधून 
गावकरी जमातीना वगळले होते व चत्रब ता जनपचरषदे (Comitia Tributa) मधून प्रचतचष्ठत क ट ंबाना व वचरष्ठ 
लोकसभेला वगळले होते. 



 
 

          

पूवावस्थेतील रोमन लोकामधे मते दाखल करण्यािी पद्धत त्याचं्या िालीरीतीप्रमाणेि साधी होती; 
तरी देखील ती स्पाटामधील पद्धतीइतकी साधी नव्हती. प्रत्येक मन ष्ट्य आपले मत मोठ्या आवाजात जाहीर 
करत असे, कारकून त्यािी लेखी नोंद करत असे. प्रत्येक जमातीतील बह मतान सार जमातीिे मत ठरत 
असे आचण क चरअ (Curiae) व सेंतरी (Centuries) बाबतीतही तीि पद्धत होती. नागचरकामधे 
प्रामाचणकपणा होता व प्रत्येकाला अन्यायी चनणययाला ककवा अयोग्य उमेदवाराला उघडपणे स्वतुःिे मत देणे 
लज्जास्पद वाटत होते तोवर ही पद्धत िागंली होती. पण लोकामधे भ्रष्टािार वाढला आचण मतािंी खरेदी-
चवक्री होऊ लागली त्यावळेी मतदान ग प्त पद्धतीने व्हाव ेहेि योग्य ठरेल. ग प्त मतदान पद्धतीमधे मते चवकत 
घेणारावर अचनचिततेम ळे बधंन पडते व द रािारी मंडळीना देशद्रोहापासून परावृत्त होण्यािी सधंी सापडते. 

 
हा बदल चससरोला दोषाहय वाटला व लोकराज्याच्या चवनाशाला तो थोडाबह त कारणीभतू ठरला 

असे त्यािे मत होते हे मला माहीत आहे. यासारख्या म द्यावरील चससरोच्या मताला खूप मान द्यायला हवा 
यािी मला जाणीव आहे; तरी देखील त्यािे मत मला मान्य नाही. उलट माझे असे मत आहे की असा फरक 
घडवनू आणला नाही तर त्याच्या योगाने राज्यािा चवनाश जवळ आणलयासारखे होईल. िागंलया 
तब्येतीच्या माणासाला योग्य होईल असे खाणे जसे आजारी माणसाला देत येत नाही तसेि प्रामाचणक 
लोकासाठी तयार केलेले कायदे भ्रष्ट लोकाचं्या शासनासाठी उपयोगी पडत नाहीत. व्हेचनसच्या 
लोकराज्याच्या उदाहरणावरून या न्यायािा खरेपणा चसद्ध होतो. व्हेचनसिे लोकराज्य अस्स्तत्वात आहे, 
पण ते केवळ चदखाऊ स्वरूपािे व ते देखील नालायक माणसाना लागू पडतील असे कायदे आहेत म्हणनू. 

 
नागचरकाना तबकड्या (tablets) देण्यात येत; तबकडीवर नागचरकाला आपले मत, ते त्याने कसे 

चदले आहे हे तराना न कळता, देता येत असे. तबकड्या गोळा करण्याबद्दलिे, मते मोजण्याबद्दलिे, बेरजा 
तपासून पाहण्याबद्दलिे वगैरे नवीन चनयम अंमलात आणले गेले. या कामासाठी चनय क्त केलेलया 
अचधकाऱयाचं्या प्रामाचणकपणबद्दल संशय येणे मात्र त्या चनयमानी दूर झाले नाही. आचण अखेरीस, दडपण 
आणले जाऊ नये व मतािंी चवक्री होऊ नये म्हणनू वगेवगेळे कायदेही करण्यात आले; कायद्याच्या 
संख्येवरूनि ते चकती चनष्ट्फळ होते ते िागंले चसद्ध होते. 

 
लोकराज्यािा अंत जवळ येत िालला होता त्या काळात कायद्यािा अप रेपणा भरून काढण्यासाठी 

म्हणून रोमन लोकाना प ष्ट्कळ वळेा खास योजना अंमलात आणाव्या लागत. काही वळेा िमत्कारािंा 
उपयोग करण्यात येत असे. िमत्करािंा लोकावर प्रभाव पडत असे, पण शासनाचधकारी त्याचं्याम ळे फसत 
नसत. कधी कधी पचरषदेच्या सभा घाईने भरवलया जात, उदे्दश हा की उमेदवाराना स्वतुःसाठी प्रिार 
करण्याला वळे चमळू नये. लोकाना अगोदरि वश करण्यात आले आहे व अचनष्ट गोष्टीना त्यािंा पाकठबा 
चमळेल असे चदसताि सभेिा सवय वळे भाषणाति खिय केला जाई. परंत  शवेटी महत्त्वाकाकें्षवर चनयंत्रण 
घालण्यािे सवय प्रयत्न फसले. तरी देखील आियय वाटण्यासारखी गोष्ट ही की तो महान जन सम दाय, 
त्याच्या ज न्या संस्थाचं्या प ण्याईम ळे वचरष्ठ लोकसभेने प्रकट केले असते तेवढ्या कौशलयाने, दंडाचध-
काऱयाचं्या नेमण का करत राचहला, कायदे मंजूर करत गेला, न्यायदानािे काम करत राचहला व खाजगी व 
सावयजचनक दोन्ही तऱहेिे कामकाज पार पाडत गेला. 
 

  



 
 

          

प्रकरि ५ 
 

लोकपालसांस्थेनवषयी 
 

राज्यातील चवचवध घटकामंध्ये खरा समतोल साधणे अशक्य होते त्यावळेी, ककवा त्याचं्यामधील 
प्रिचलत सबंंध अपचरहायय कारणाम ळे सारखे बदलत जातात त्यावळेी एक तात्प रते अचधकारपद स्थापन 
करणे चहतावह ठरते. त्या पदािा अस्स्तत्वात असलेलया पदाशी काहीही सबंंध नसावा. ते पद ज ने प्रमाण 
चफरून प्रस्थाचपत करते; व चशवाय राज्यप्रम ख आचण जनता ककवा राज्यप्रम ख आचण सावयभौम याचं्यामधील 
द वा ककवा उभयान्वयी संज्ञा म्हणून कायय करते. जरूर तेव्हा ते पद दोन्ही काये एकाि वळेी करते. 

 
चजला मी लोकपाल संस्था असे नाव देते, ती िी संस्था कायद्यािें व कायदे करण्याच्या सते्तिे 

संरक्षण करते. रोममधील लोकपालानी केले तसे िी संस्था कधी कधी सावयभौमािे शासनापासून संरक्षण 
करते, कधी कधी आजच्या आपलया काळात व्हेचनसमधील दहािंी सचमती (Council of Ten) देते तसा 
लोकाचवरुद्ध शासनाला पाकठबा देते, व कधी कधी प रातन स्पाटामधील एफसय (Ephors) प्रमाणे राज्यामधे 
समतोल राखण्यािे कायय करते. 

 
लोकपाल संस्था शहरी राज्यव्यवस्थेिा भाग नसतो व त्याने कायदे करण्याच्या ककवा 

अंमलबजावणी करण्याच्या कायात कोणताही भाग घ्यावयािा नसतो. असा भाग घेत नाही म्हणूनि चतिी 
सत्ता वाढते; चतला कोणत्याही गोष्टीिी स रवात करता येत नाही, पण एखादी गोष्ट होऊ नये असा प्रचतबधं 
करता येतो. कायद्यािंी अमंलबजावणी करणाऱया राज्यप्रम खापेक्षा ककवा कायद्यािंी घोषणा करणाऱया 
सावयभौमापेक्षा कायद्यािंा सरंक्षक म्हणून चतला अचधक पचवत्र मानले जाते व अचधक मान चदला जातो. 
रोमच्या इचतहासािा चविार केला की या गोष्टीिा खरेपणा अचधक स्पष्टपणे लक्षात येतो. रोममधे प्रचतचष्ठत 
क ट ंबातील मंडळीना सामान्य लोकाबंद्दल खूप चतरस्कार वाटे, तरी देखील क णािा फायदा करून देण्यािा 
अगर क णावर सत्ता गाजवण्यािा अचधकार नसलेलया लोकाचं्या प्रचतचनधीप ढे त्याना नतमस्तक व्हाव ेलागे. 

 
स ब द्ध रीतीने काम करणारी लोकपाल संस्था (Tribunate) िागंलया राज्यघटनेिा मोठा 

आधारस्तंभ असतो; परंत  चतिा अचधकार योग्य मयादेपलीकडे थोडा जरी वाढला तरी सवय गोष्टी 
उलटस लट होतात. ती स्वभावतुःि द बळी राहू शकत नाही. चतच्यामधे जर सत्त्व असेल तर कायासाठी 
म्हणून जेवढी सत्ता आवश्यक त्याच्यापेक्षा कमी सत्ता चतच्या चठकाणी असूि शकत नाही. काययकारी सते्तवर 
चनबधं ठेवण्याऐवजी ती चतने हस्तगत केली ककवा कायद्यािे संरक्षण करण्याप रते स्वतुःिे कायय मयाचदत न 
ठेवता ती स्वतुःि कायदे करण्यािा प्रयत्न करू लागली की चतिी अवनती होऊन चतिी ज लूमशाही बनते. 
एफसय (Ephors) च्या हाती जी अवाढव्य सत्ता होती चतिे स्पाटािे नैचतक आदशय कायम होते तोवर 
द ष्ट्पचरणाम घडून आले नाहीत. परंत  भ्रष्टािाराला स रवात होताि चतच्याम ळे भ्र्ष्ष्टािार वाढत गेला. ज लमी 
एफसयनी एचगस (Agis) िा खून केला; त्याच्या वारसदारानी ख नािा बदला घेतला. एफसय (Ephors) यािें 
पाप आचण त्या पापाबद्दलिी चशक्षा याचं्या योगाने लोकराज्यािा चवनाश जवळ आला. आचण स्क्लओचमन्स 
(Cleomenes) नंतर स्पाटािे काही महत्त्व उरले नाही. लोकशाही राज्यािा रोममधे जो अखेरीस अस्त 
झाला तो देखील जवळजवळ याि मागाने; वटह कूम काढून लोकपालानी जी अवाढव्य सत्ता हस्तगत केली 
होती चतिा व स्वातंत्र्य स रचक्षत राहाव े या मूळ हेतूने जे कायदे बनवण्यात आले त्यांिा स्वातंत्र्य नष्ट 



 
 

          

करणाऱया सम्राटाना पाकठबा देण्यासाठी उपयोग करण्यात आला. व्हेचनसमधील दहाचं्या सचमतीिा चविार 
केला तर ते एक रक्तलाचंित असे न्यायालय आहे; प्रचतचष्ठत क ट ंबे व सामान्य जनता दोघानाही चतच्याबद्दल 
सारखीि मोठी भीती वाटत असे. कायदे उत्तम स्स्थतीत ठेवण्याऐवजी, त्यािें अवमूलयन करून ग प्तपणे 
नागचरकावर प्रहार करण्यापलीकडे आता त्या सचमतीला द सरे काम उरले नाही; आचण ते प्रहार असे 
असतात की क णीही त्याचं्यावर प्रकाशािा झोत टाकायला धजत नाही. 

 
खूप सभासद झाले की शासनाप्रमाणेि लोकपाल ससं्था (Tribunate) देखील द बळी बनते. 

रोममधील लोकपालािंी संख्या स रवातीला दोन होती, नंतर ती पाि झाली. आचण नंतर ती संख्या द प्पट 
व्हावी अशी त्यानी इच्िा प्रदर्मशत केली त्यावळेी वचरष्ठ लोकसभेने चतला चवरोध केला नाही. कारण चतला 
माहीत होते की सखं्या वाढली की लोकपालाना एकमेकाचवरुद्ध खेळवता येईल; आचण वचरष्ठ लोकसभा तेि 
त्यानंतर करत राचहली. 

 
इतक्या प्रिंड शक्तीच्या संस्थेने सत्ता चगळंकृत करू नये यासाठी एक उत्तम उपाय योजता येईल; 

कोणत्याही शासनाने अद्याप त्यािा चविार केलेला चदसत नाही; तो उपाय हा की ती संस्था कधीही स्थाई 
स्वरूपािी असू नये, आचण असा चनयमि म ळी असावा की नेहमी चवचशष्ट ठराचवक म दतीसाठी चतिे प रे 
चवसजयन व्हाव.े ती म दत कायद्याने ठरवली जावी; द रािार बळावतील इतकी ती कधीही दीघय असू नये. 
आचण खास ह कूम काढून ती जरूर पडेल तेव्हा वाढवण्यािी ककवा संपवण्यािी सोय असावी. 

 
ही जी यंत्रणा स िचवली आहे चतच्यामधे दोष नाहीत असे मला वाटते. 
 
लोकपाल संस्था ही राज्यघटकेिा भाग नसलयाम ळे ती काढून टाकलयाम ळे राज्ययंत्राला धोका 

पोित नाही. ही यंत्रणा पचरणामकारक मात्र जरूर ठरेल (चनदान मला तसे वाटते) कारण जे पद नष्ट केले 
जाते व प न्हा चनमाण केले जाते त्याच्या चठकाणी ज न्या पदाचधकाऱयानी उपभोचगलेली सत्ता उरत नाही; 
कायद्याने चदली असेल तेवढीि सत्ता उरते. 
  



 
 

          

प्रकरि ६ 
 

िुकूमशािीनवषयी 
 

कायदे करडे असतात व पचरस्स्थती बदलेल त्याप्रमाणे ते बदलत नाहीत. त्याम ळे काही वळेा त्यांिे 
पचरणाम घातक होण्यािी शक्यता असते; आणीबाणीच्या काळात ते राज्याच्या चवनाशालाही कारणीभतू 
होतात. प्रस्थाचपत समाजामधे योग्य प्रकारे कोणतीही गोष्ट करावयािी म्हणजे ती मदंगतीने होते; त्याम ळे 
कायद्यािी िागंली अंमलबजावणी व्हावयािी म्हणजे त्याला अवघी लागतो; परंत  चवचशष्ट पचरस्स्थतीत तो 
अवधी चमळेलि अशी खात्री देता येत नाही. कायदे करणाराला अगाऊ तजवीज करता आली नाही अशा 
हजारो गोष्टी असतात आचण काही गोष्टींिा अगाऊ अंदाज घेता येत नाही, हे जाणण्यािी दूरदृष्टी असणे 
अत्यंत आवश्यक आहे. 

 
राज्यातील राजकीय संस्था म्हणूनि अशी अपचरवतयनीय स्वरूपाच्या नसाव्यात की ज्यािें पचरणाम 

काही काळ स्थचगत करता येणार नाहीत. स्पाटामधे देखील कायदे स प्तावस्थेत ठेवण्यािी सोय होती. 
 
समाजव्यवस्थेमधे मूलगामी बदल करणे मात्र मोठ्या सकंटाच्या काळीि समथयनीय ठरू शकेल; 

राज्यािी स रचक्षतता धोक्यात येईल त्याि वळेी कायद्याचं्या अंमलबजावणीच्या पचवत्र कायात हस्तके्षप 
करणे उचित ठरेल. अशा कचित उद भवणाऱया सवांना दृग्गोिर होणाऱया प्रसंगी, तात्प रत्या चनणययाने 
सावयजचनक स रचक्षततेिे कायय त्या कामाला अत्यंत लायक अशा व्यक्तीच्या हाती सोपवाव.े संकटाच्या 
स्वरूपाप्रमाणे हे कायय दोन पद्धतींनी करता येईल. संकटाला तोंड देण्यासाठी शासकीय कामकाजािे के्षत्र 
वाढवनू भागत असेल तर शासनाच्या एक-दोन सभासदाचं्या हाती काययकारी सत्ता एकचत्रत करून तो उदे्दश 
साधता येईल. या पद्धतीने कायद्याचं्या अचधकारात बदल होत नाही, फक्त त्यांच्या अंमलबजावणीिी रीत 
बदलते. परंत  कायद्यािी यतं्रणाि म ळी सकंटचनवारणाच्या कायात अडथळा करील असे जर संकटािे 
स्वरूप असेल तर एकि एक राज्यकता नेमणे जरूरीिे ठरते. तो राज्यकता सवय कायद्यानंा गप्प बसवतो 
आचण काही काळ सावयभौम सत्ता स्थचगत करतो. अशा वळेी सवयसाधारण इच्िा काय आहे याबद्दल संशय 
नसतो आचण राज्य नष्ट होऊ नये हीि लोकािंी पचहली चनकड असते. म्हणनू कायदेशीर अचधकार स्थचगत 
करणे म्हणजे तो नष्ट करणे नव्हे. दंडाचधकाऱयाला मौन प्रस्थाचपत करता येते, त्याला बोलायला लावता येत 
नाही. तो त्याच्यावर सत्ता गाजव ूशकतो, प्रचतचनचधत्व करू शकत नाही. कायदे ही एकि अशी गोष्ट आहे क 
जी त्याला करता येत नाही. 

 
लोकराज्याच्या रक्षणासाठी परंपरेने पचवत्र ठरलेलया रूढीन सार रोममधील वचरष्ठ लोकसभा 

सवाचधकारी (consuls) बदलत असे, त्यावळेी ती पचहलया पद्धतीिा अवलंब करत असे. दोन सवाचधकारी 
(consuls) एका ह कूमशहािी (dictator) नेमणकू करत ती द सऱया पद्धतीन सार. रोमने अलबा (Alba) 
कडून ही पद्धत उिलली. [ही नेमणूक रात्रीच्या वेळी व ग प्तपणे होत असे; जणू काय, माणसाला कायद्यापेक्षा वरिढ बनवणे या गोष्टीिी 
त्यानंा लाज वाटत असे.] 

 
लोकराज्याच्या प्राथचमक अवस्थेत ह कूमशहािी नेमणूक वरिेवर होत असे. कारण त्या काळात 

केवळ घटनेच्या बळावर राज्य चटकेल इतके ते स प्रचतचष्ठत झालेले नव्हते. 



 
 

          

त्या काळात उच्च दजािी नीचतमत्ता प्रिचलत होती; त्याम ळे वगेळया काळात ज्या सावधचगरीच्या 
योजना आखाव्या लागलया असत्या त्यािंी त्या काळात गरज नव्हती. ह कूमशहा सते्तिा द रुपयोग करील 
अशी धास्ती नव्हती; ककवा आपली एकतंत्री सत्ता चनचित म दतीपलीकडे वाढवण्यािा त्याला मोह पडेल 
अशीही धास्ती नव्हती. उलट, असे चदसे की एकतंत्री सते्तिे ह कूमशहावर एवढे मोठे ओझे पडे की ते ओझे 
शक्य चततक्या लवकर खाली ठेवाव ेअसे त्याला वाटे; जणू काय, कायद्याचं्या जागी काम करणे ही एक 
मोठी संकटपचरपूणय अशी जबाबदारी होती. 

 
प्राथचमक अवस्थेत सवयश्रेष्ठ दंडाचधकाऱयािी चवशषे चविार न करता नेमणूक होत असे, त्यामध्ये 

मला दोष आढळतो तो सते्तच्या द रुपयोगािा नव्हे तर त्या नेमण कीिे महत्त्व कमी होत असे हा. कारण 
चनवडण -काचं्या वळेी, अपयणाच्या समारंभाचं्या वळेी ककवा अशाि केवळ औपिाचरक प्रसंगाचं्या वळेी नेमणूक 
होत गेली तर नेममूक करण्यािा खरा प्रसंग जेव्हा उद भवले त्यावळेी चतिे लोकानंा फारसे महत्त्व वाटणार 
नाही, हा मोठा धोका होता. केवळ पोकळ देखाव्यासाठी म्हणून ज्या पदािा अनेक वळेा उपयोग झाला ती 
एक अथयशून्य उपाधी आहे, असे मानण्यािी लोकानंा सवय लागणे हा देखील एक धोका होता. 

 
लोकराज्याच्या शवेटच्या काळात रोमन लोक अचधक सावध बनले; पूवीच्या काळात ह कूमशहाचं्या 

नेमण का करण्याच्या बाबतीत ते फार सैल होते, तर आता मूखयपणाने ते फार काटेकोर बनले. त्यािंा 
चभते्रपणा साधार नव्हता हे सहज दृष्टीस पडते; राजधानीमध्ये जो द बळेपणा नादंत होता त्याच्याम ळे 
शहरातील दंडाचधकाऱयाला जास्त काही करणेि म ळी शक्य नव्हते; चववचक्षत पचरस्स्थतीमध्ये ह कूमशहा 
सावयजचनक स्वातंत्र्य गोत्यात आणण्याऐवजी त्यािे संरक्षण करतो; रोमच्या पायामधे ज्या शृखंला पडायच्या 
होत्या त्यािंी घडण शहरात घडत नव्हती, ती सैन्यामधे घडत होती. मेचरअसने सलाला केलेला प्रचतकार व 
पाँपीने सीझरला केलेला प्रचतकार दोन्ही द बळे होते आचण त्याचं्यावरून बाहेरून हल्ला झाला तर अंतगयत 
सत्ता काय करू शकेल ते उघड झाले. 

 
या ि कीम ळे रोमन लोकाचं्या हातून अनेक गंभीर स्वरूपािी ि कीिी कृत्ये घडली. कॅचटचलन 

(Catiline) प्रकरणाच्या वळेी ह कूमशहा नेमला नाही हे एक त्या स्वरूपािे कृत्य आहे. वादाच्या म द्यािी 
राजधानीच्या तटबंदीपलीकडे पोि नव्हती; जास्तीत जास्त काही इटाचलअन प्रदेशािाि त्याच्याशी संबधं 
येत होता; कायद्यान सार ह कूमशहािी अमयाद सत्ता त्याला चमळती तर सहज चरतीने त्याने कटािा 
बंदोबस्त केला असता; काही काळानंतर प्रत्यक्षात त्या कटािा बीमोड झाला, पण तो केवळ काही 
योगायोग िागंले ज ळून आले म्हणून; असा योगायोग घडून येईल हे मानवी दूरदृष्टीला चकतीही केले तरी 
सागंता आले नसते. 

 
ह कूमशहािी नेमणूक करण्याऐवजी वचरष्ठ लोकसभेने आपली सवय सत्ता सवाचधकाऱया ं(consuls) 

च्या हाती चदली. त्यािा पचरणाम असा झाला की, पचरणामकारकरीतीने वागता याव ेम्हणून चससरोला एका 
अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीच्या बाबतीत कायद्याने चदलेलया सते्तपेक्षा अचधक सत्ता वापरावी लागली. 
आनंदाच्या पचहलया उत्साहात त्याच्या कृत्यािी वाहवा झाली; परंत  मागाहून नागचरकानंी बेकायदेशीरपणे 
जो रक्तपात केला होता, त्याबद्दल साहचजकपणेि त्याला जाब द्यावा लागला; ह कूमशहािी सत्ता ज्याला 
चदली आहे, अशा माणसाला असा ठपका देता आला नसता; परंत  सवाचधकाऱयाने (consul) आपलया 
वकृ्तत्वाने सवय चवरोधकानंा हरवले; चससरो, जरी रोमन होता तरी, देशाच्या कलयाणापेक्षा स्वतुःच्या 
कीतीकडे त्यािे अचधक लक्ष होते; आचण त्याम ळे राज्याच्या संरक्षणािा सवात अचधक खात्रीिा व कायदेशीर 



 
 

          

मागय शोधण्याऐवजी प्रकरण यशस्वी रीतीने तडीस नेलयािा मान आचण वैभव स्वतुःला चमळाव ेम्हणूनि त्याने 
जास्त खटपट केली. [एखाद्याने ह कूमशहा म्हणून नाव स िवले असते तर हा मान व वैभव त्याला लाभलेि असते असे म्हणता येत नाही; 
त्याला स्वतुःिे नाव स िवण्यािे धाडस झाले नाही; आचण आपले सहकारी आपले नाव स िवतील अशीही त्याला खात्री नव्हती.] म्हणनू रोमिा 
म चक्तदाता म्हणनू त्यािा सन्मान झाला ते योग्य झाले, आचण कायदे मोडले म्हणून त्याला चशक्षा झाली ती 
देखील योग्य होती. त्याला परत बोलावले हा त्यािा डोळयात भरेल असा वैयचक्तक चवजय होता, परंत  
त्याला माफी देण्यािाही चनुःसंशय तो एक प्रकार होता.  

 
इतर गोष्टी बाजूस ठेवता, हे मात्र जरूरीिे होते की, कोणत्याही रीतीने ही महत्त्वािी नेमणूक होवो, 

ती नेहमीि शक्य चततक्या अलप म दतीिी असावी व म दतवाढ अशी कधीही चदली जाऊ नये. ही नेमणूक 
ज्यावळेी करावी लागते त्यावळेी राज्यािे रक्षण ककवा नाश काही चदवसातं घडेल अशी पचरस्स्थती असते; 
आचण ती चनकडीिी गरज एकदा संपली की, ह कूमशहा एकतर ज लमी बनतो ककवा चनरथयक ठरतो. 
रोममध्ये ह कूमशहािी म दत फक्त सहा मचहन्यािंी असे आचण प ष्ट्कळ ह कूमशहानी म दत संपण्यापूवीि 
सते्तिा त्याग केला होता. म दत अचधक मोठी असती तर ती जास्त वाढावी अशी खटपट करण्यािा त्यानंा 
मोह झाला असता; चडसेम् व्हीसयना (Decemvers) फक्त एक वषािी म दत चदली होती, पण त्यानंी ती 
वाढवण्यािा प्रयत्न केला, तसे झाले असते. ज्या गरजेम ळे नेमणूक झाली चतच्यासाठी काम करण्याप रतीि 
म दत ह कूमशहाला चमळावी, इतर योजना आखण्यासाठी त्याला वळे लागू नये. 
 

  



 
 

          

प्रकरि ७ 
 

निरीक्षकाच्या कामानवषयी 
 

कायदे जशी सवयसाधारण इच्िेिी घोषणा करतात, तशी लोकमतािी घोषणा चनरीक्षकामाफय तीने 
होते. लोकमत हा एक कायदा असतो आचण चनरीक्षकाने (Censor) त्यािी अंमलबजावणी करावयािी 
असते. राज्यप्रम खाप्रमाणे (Prince) त्याने तो कायदा चववचक्षत गोष्टींना लावावयािा असतो. 

 
लोकमत ठरवणे हा चनरीक्षकािा अचधकार नव्हे, ते काय आहे त्यािी घोषणा करणे हे त्यािे कायय. 

या कके्षपलीकडे त्यािे जे चनकाल असतील ते रद्द असतात आचण त्यािंी अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. 
 
एखाद्या देशािे नैचतक आदशय आचण त्याच्या आवडीच्या गोष्टी यामंध्ये फरक करता येत नाही; 

कारण दोन्ही एकाि सवयसाधारण तत्त्वावर आधारलेलया असतात आचण म्हणनू त्यािंी सरचमसळ झालेली 
असते. जगातील सवय देशामंध्ये माणसे स खािी चनवड करतात ती चनसगयचनयमान सार करत नाहीत, तर 
मतान सार. त्यािंी मते स धारा म्हणजे त्यािंी नीचतमत्ता आपोआप स धारेल. रमणीय जे आहे ककवा जे आहे 
असे त्यानंा वाटते, ते सवय माणसानंा आवडते; परंत  त्या वाटण्याच्या बाबतीति त्यािंी िकू होण्यािी 
शक्यता आहे. चशष्टािारािंा जो चविार करतो तो मानमान्यतेिाही चविार करतो आचण मानमान्यतेिा जो 
चविार करतो तो मतालाि मानदंड समजतो. 

 
राष्ट्रािी मते त्याच्या संचवधानातून चनमाण होतात. कायदा चशष्टािार ठरवत नाही, पण 

चशष्टािारािंा उगम होतो तो कायद्यातून. कायदे द बळे होतात तेव्हा चशष्टािारािाही अधुःपात होतो. आचण ते 
जेव्हा घडते तेव्हा कायदे जे करू शकले नाहीत ते चनरीक्षकानंा आपलया चविारानंी घडवनू आणता येत 
नाही. 

 
यावरून चनष्ट्कषय चनघतो तो हा की, चशष्टािाराच्या संरक्षणािे कायय जरी चनरीक्षणाम ळे होत असले 

तरी चनरीक्षण चशष्टािार प न्हा प्रस्थाचपत करू शकत नाही. कायदे जोरदार आहेत. तोवरि चनरीक्षक नेमला 
पाचहजे. ती वळे गेली की, चनराशाि फक्त बाकी राहते. कायद्यािे सामर्थयय नष्ट झालयानंतर कायद्यावर 
आधारलेली कोणतीही गोष्ट सत्ता िालव ूशकत नाही. 

 
मते भ्रष्ट होणार नाहीत अशी काळजी घेऊन चनरीक्षण चशष्टािार कायम ठेवते; तसेि ती योग्य 

मागावर राहावीत म्हणनू हस्तके्षप करून आचण कधी कधी वरिेवर बदलणाऱया आदशांना स्थयैय देऊन ज्या 
दं्वद्वय द्धातील सहाय्यकाचं्या पद्धतीने फ्रान्समध्ये अचतरेकी स्वरूप धारण केले ती पद्धत राजाजे्ञच्या काही 
शब्दाचंनशी नाहीशी करण्यात आली. राजाजे्ञमधे वापरण्यात आलेले शब्द हे : ‘‘सहाय्यक बोलावण्याइतका 
भ्याडपणा ज्याचं्या चठकाणी आहे त्याचं्याबद्दल.’’ या वणयनाम ळे ही पद्धत ताबडतोब बंद पडली; काही 
चदवसानंंतर लोकमतानेही तोि चनणयय चदला. परंत  कोणत्याही तऱहेिे दं्वद्वय द्ध चततकेि भ्याडपणािे आहे, 
हे सवयस्वी खरे आहे; परंत  सवयसाधारण लोकमताच्या ते चवरुद्ध आहे, असे आदेश चनघाले त्यावळेी लोक 
न सते हसले; कारण त्या चवषयावरील त्यािें मत अगोदरि बनलेले होते. 

 



 
 

          

द सरीकडे [माझया Letter to M. L. Alemebert या चनबंधात मी जे चवस्ताराने चलचहले आहे, त्यािा मी या प्रकरणात फक्त उल्लखे 
करत आहे.] मी असे म्हटले आहे की ज्या अथी लोकमतावर चनबधं घालता येत नाही, त्या अथी त्या मतािे 
प्रचतचनचधत्व करण्यासाठी म्हणून व्यासपीठ स्थापन झाले चतथे चनबंधािी सावली देखील पडू नये. ही 
चनबधंयतं्रणा आध चनक काळात उपयोगात आणली जात नाही; पण रोमन लोकानंी चतिा उपयोग करण्यात 
जे कौशलय दाखचवले आचण त्याच्याहीपेक्षा जास्त लॅचसचडमोचनअन्सनी (Lacedaemonians) चतिा जो 
अत्यंत जो अत्यतं कौशलयपूणय उपयोग केला त्याबद्दल त्या दोघािेंही कौत क कराव ेतेवढे थोडे होईल. 

 
स्पाटाच्या सचमतीत एका वाईट लौचककाच्या माणसाने एक िागंली सूिना केली, चतच्याकडे 

एफसयनी द लयक्ष केले, पण एका सदग णी माणसाला तीि सूिना प ढे माडंायला त्यानंी साचंगतले. केवढा हा 
एकािा मान आचण द सऱयािा अपमान! आचण ते सवय दोघानंा उदे्दशून स्त तीिा ककवा कनदेिा एक शब्दही न 
बोलता! समॅोमधील (Samos) काही दारुड्यानी एकदा एफसय व्यासपीठावर घाण केली. द सऱया चदवशी 
एक जाहीर ह कूम काढून सचॅमअन लोकाना गचलच्ि रीतीने राहण्यािी परवानगी देण्यात आली. ही जी 
परवानगी देण्यात आली त्याच्यापेक्षा अचधक कडक चशक्षा देता आली नसती. स्पाटाने एकदा एखादी गोष्ट 
चशष्टसंमत अगर अचशष्टसंमत ठरचवली की, त्या चनकालाचवरुद्ध ग्रीसमध्ये इतर क ठेही आवाज उठत नसे. 
  



 
 

          

प्रकरि ८ 
 

िागरी धमाबद्दल 
 

माणसािें राजे म्हणजे देवता होत्या असा एक काळ होता. दैवतचनष्ठ राज्य हाि एक शासनािा 
प्रकार त्याना माहीत होता. कचलग लािी (Caligula) चविारपद्धती त्यानी स्वीकाराली होती आचण त्या 
काळात ती योग्य होती. भावना आचण चविार यािंी दीघय काळपयंत अवनती झालयानंतरि माणसे सवय 
बाबतीत स्वतुःसारखेि असलेलयािें प्रभ त्व मानायला तयार होतात आचण मग त्यानंा त्या गोष्टीिा 
अचभमानही वाटायला लागतो. 

 
प्रत्येक वगेळया राजकीय समाजासाठी वगेळा देव असलयाम ळे चजतके लोकसम दाय चततके देव हे 

क्रमाने आलेि. एकमेकाचवषयी माचहती नसलेलया आचण बह तेक वळेा एकमेकाशी भाडंण असलेलया दोन 
समाजाना एकाि धन्यािे स्वाचमत्व फार काळ मानणे शक्य नव्हते. लढाईमध्ये एकमेकासमोर उभे 
ठाकलेलया दोन सैन्याना एकाि सेनापतीिे ह कूम मानणे शक्य नसते. राष्ट्रीय भेदाम ळे अनेक देवािंी पद्धत 
(polytheism) चनघाली आचण त्यातूनि प ढे आचधदैचवक (theological) आचण नागरी असचहष्ट्ण ता चनमाण 
झाली; प ढे स्पष्ट केले आहे त्याप्रमाणे या दोन्ही गोष्टी स्वभावतुः एकि आहेत. 

 
असंस्कृत लोकाचं्या देशामध्ये आपले देव शोधण्यािी ग्रीक लोकाना जी कलपना स िली चतिे 

कारण हे की त्या देशावर आपले चनसगयतुःि प्रभ त्व आहे असे त्याना वाटत होते. वगेवगेळया लोकािें देव 
एकसारखे होते असे सागंणारे पाचंडत्य मूखयपणािे आहे असे आपण आता चशकलो आहो. जणू मोलक, सटॅनय 
आचण कोनो हे देव सारखेि होते; जणू चफचनचशअन लोकािा बाल, ग्रीक लोकातंा झय स आचण लॅचटन 
लोकािंा ज्य चपटर हे देव एकसारखेि होते. जणू वगेवगेळया नावाच्या कालपचनक व्यक्तींमध्ये समान ग णधमय 
शोधून काढणे शक्य होते. 

 
प्रत्येक राज्यािा वगेळा देव आचण वगेळी उपासनेिी पद्धत आहे अशा चखस्तपूवय जगात धमावरून 

य दे्ध कशी झाली नाहीत, या प्रश्नाला मी उत्तर देईन ते असे की, प्रत्येक राज्यािे धार्ममक आिार आचण 
शासनािी पद्धत स्वतुःप रती वगेळी असलयाकारणाने देव आचण कायदे यामध्ये चतथे भेद केला जात नसे. 
राजकीय आचण दैवतचवषयक य दे्ध एकि असत. देवाचं्या सावयभौमत्वािी मयादा देशाच्या सीमेपलीकडे 
जात नसे. एका देशाच्या देवािा द सऱया देशावर अचधकार िालत नसे. देव मत्सरी देव नव्हते, जगािे 
साम्राज्य त्यानंी आपसात वाटून घेतले होते. मोझेस (Moses) आचण ज्यू जमातीिे लोक यानंा देखील हा 
चविार मधून मधून पटत असे. इस्त्राएलिा परमेश्वर याच्याबद्दल ते याि दृष्टीने बोलत असत. कॅननाइटस 
(cananites) च्या देवािें काही महत्त्व नाही असा त्यािंा समज होता, कारण ती एक बचहष्ट्कृत जमात होती; 
चतिा नाश होणार होता; आचण चतिी जागा ते घेणार होते. परंत  ज्याचं्यावर हल्ला करण्यािी त्यानंा बंदी 
होती, त्या शजेारच्या राष्ट्राचं्या देवताबंद्दल ते काय म्हणत असत ते लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेपता 
(Jeptha), ॲमनाइटस (Ammonites) ना म्हणाला, ‘‘त मिा देव कामस (Chamos) याच्या मालकीिे जे 
आहे ते कायद्याप्रमाणे त म्हाला घेण्यािा अचधकार नाही का? आमच्या परमेश्वराने जो प्रदेश कजकला त्यािा 
आम्ही त्या न्यायाने ताबा घेतला आहे.’’ [येणे-प्रमाणे व्हलगेट (Vulgate) िे चवधान आहे. पेर द कॅचरए (Pere de Carriers) ने 
त्यािे प ढीलप्रमाणे भाषातंर केले आहे, ‘‘त मिा देव कामस (Chamos) याच्या मालकीिे जे आहे त्यािा ताबा घेण्यािा त म्हाला हक्क आहे असे 
त म्हाला वाटत नाही का?’’ चहब्रतूील या विनािा प रा अथय मला माहीत नाही. पण मला असे चदसतेकी, व्हलगेट–मध्ये जेपताने कामस देवािा हक्क 



 
 

          

स्पष्टपणे मान्य केलेला आहे. फ्रें ि भाषातंरकाराने लॅचटनमध्ये नसलेले ‘‘त ला वाटत नाही का?’’ हे शब्द घालून त्या मान्यतेिा जोर थोडा कमी 
केला आहे.] यावरून मला असे वाटते की कामसिा व इस्त्राएलच्या परमेश्वरािा दोघािंाही हक्क सारखाि 
न्याय्य आहे, असे मानले जात होते. 

 
परंत  बाचबलोनच्या राजािें आचण नंतर सीचरयाच्या राजांिे स्वाचमत्व मान्य केलयानंतर जेव्हा 

स्वतुःच्या देवाखेरीज इतर देव मान्य न करण्यािा हट्ट ज्यू लोकानंी भरला, त्यावळेी मात्र ते चवजेत्याचवरुद्ध 
बंड आहे, असे समजण्यात आले आचण त्याम ळे त्याचं्या इचतहासात आपण वाितो तसा त्यािंा िळ झाला. 
अशा तऱहेच्या िळािे चििन धमाच्या उदयापूवी द सरे उदाहरण आढळत नाही. [पचवत्र लढाई या नावाने पचरचित 
असलेली फोचसअन्स यािंी लढाई धार्ममक य द्ध म ळीि नव्हते हे दाखचवणारा खूप सबळ प रावा आहे. काही धमयचवरोधी कृत्याबंद्दल शासन करणे हा 
त्या य द्धािा उदे्दश होता; पाखंडी लोकाना दडपून टाकणे हा त्यािा उदे्दश नव्हता.] 

 
राज्य जो धमय मानत असेल तो धमय त्या राज्याच्या कायद्यािा मूलभतू भाग असलयाकारणाने 

एखाद्या जनसमूहाला धमयपचरवतयन करायला लावायिे म्हणजे लढाईमध्ये त्यािा पाडाव करायिा. चवजयी 
वीर हेि त्या काळआतील धमयप्रिारक. त्याचं्याखेरीज द सऱया क णाला ते काम करणे शक्य नव्हते. 
लढाईमध्ये पाडाव झालयानंतर धमय बदलणे पराचजताना भाग पडत होते; त्याम ळे चवजय चमळालयाखेरीज 
त्याबद्दल बोलण्यात अथय नसे. माणसानंी देवताचं्यासाठी लढण्याऐवजी देवता होमरने वणयन केलयाप्रमाणे 
माणसासाठी लढत असत. आपलया अचधष्ठात्री देवतेने आपलयाला चवजय द्यावा अशी प्रत्येक बाजूिी इच्िा 
असे आचण त्याच्या बदलयात ते चतिी मंचदरे बाधंत असत. वढेा घातलेलया शहरावर िाल करण्यापूवी रोमन 
लोक तेथील देवताना शहर सोडून जाण्यािी चवनंती करत. तारेनतम (Tarentum) च्या लोकाना त्यािंी 
रुष्ट देवता ठेवण्यािी रोमन लोकानी परवानगी चदली ती आपलया देवतानी त्या देवतािंा पराभव करून 
त्याना स्वतुःिी पूजा करायला लावले आहे या कलपनेने. पराचजताना त्याचं्या कायद्याबरोबर रोमन लोकानी 
त्याचं्या देवता चदलया. ज्य चपटर कॅचपटोचलनस या आपलया देवाला राजम क ट वहावा एवढीि खंडणी ते 
प ष्ट्कळ वळेा वसूल करत असत. 

 
प ढच्या काळात रोमन लोकानी आपले देव आचण धार्ममक उपिार आपलया दूरदूरच्या प्रदेशात नेले; 

आचण कधीमधी कजकलेलया लोकािें देव आपलेसे करून त्यानी त्या परक्या देवाना नागचरकत्वािे हक्क 
चदले; त्यािा पचरमाण असा झाला की त्याचं्या चवस्तीणय साम्राज्यातील अनेकचवध लोकािें त्याना न कळत 
बह चवध देव झाले आचण ते कमीअचधक प्रमाणात सगळीकडे एकसारखे होते. जगातील बह देवता 
मानण्याच्या प्रवृत्तीला जो एकसारखेपणा आला आचण ती सगळीकडे एकाि तऱहेिी चदसू लागली ती या 
कारणाम ळे. 

 
या असलया पचरस्स्थतीमध्ये जीझसने पृर्थवीतलावर दैवी शक्तीिे राज्य स्थापन केले. त्याम ळे 

आचधदैचवक व्यवस्था आचण रायकीय व्यवस्था याचं्यामध्ये भेद चनमाण झाले; आचण राज्यािे एकि एक व 
अचवभाज्य स्वरूप राचहले नाही; आचण चििन लोकाना सदोचदत तंग करणारी अंतगयत भाडंणे चनमाण 
झाली. वगेळया जागातील राज्यािी ही कलपना देवािें अनेकत्व मानणाऱया (Pagons) ज न्या संस्कृतीच्या 
लोकाचं्या मनात कधीही उद भवली नव्हती. म्हणून चििनेतराना चििन लोक बंडखोर आहेत असेि नेहमी 
वाटायिे; त्यानंा असे वाटायिे की नम्रतेिा खोटा ब रखा पाघंरून चििन लोक स्वतुःला स्वतंत्र आचण 
प्रभावी बनवण्यािी संधी शोधत आहेत, आचण धूतयपणािा उपयोग करून कमजोर असताना ज्या सते्तला 
मान देण्यािे ते सोंग करत असत ती सत्ता हस्तगत करण्यािे त्यािे प्रयत्न िालू आहेत. 

 



 
 

          

चििन लोकािंा िळ झाला तो या कारणाम ळे. चििनेतरानंा जे बडेल अशी धास्ती वाटत होती ते 
घडले. सबधं पचरस्स्थती पालटली. नम्र चििन आता वगेळया तऱहेने बोलू लागले; वगेळया जगातील म्हणनू 
ज्या राज्यािा नेहमी प कारा होत असे, ते या जगातील राज्य ठरले; हाडामासािा एक मन ष्ट्य त्यािंा प ढारी 
होता आचण अत्यंत कहसािारी अशी ती एक ज लूमशाही होती. 

 
पण राज्यप्रम ख आचण चदवाणी कायदे हे दोन्ही नेहमी असताति, त्याम ळे या दोन सत्तास्थानामंध्ये 

कायमिा संघषय चनमाण झाला, कारण त्यािंी अचधकार-के्षते्र परस्परचवरोधी स्वरूपािी होती. चििन धमय 
मानणाऱया राज्यामंध्ये जीवनािी व्यवस्स्थत घडण अशक्य झाली आहे; तसेि राजा आचण पाद्री यापंैकी 
क णािी आज्ञा अखेर मानायिी ते देखील अद्याप चनचितपणे ठरलेले नाही. 

 
य रपमधील व जवळच्या प्रदेशातील अनेक लोकसम दायानंी प रातन व्यवस्था कायम राहावी ककवा 

प न्हा प्रस्थाचपत व्हावी म्हणनू प्रयत्न केले. पण ते यशस्वी झाले नाहीत. चििन धमािी भावना सगळीकडे 
चवजयी ठरली. पचवत्र धमय सावयभौमापासून वगेळा स्वतंत्र राचहला अगर प न्हा परत तसा बनला, आचण 
राज्यससं्थेशी त्याला जोडणारा खरा बंधही चनमाण झाला नाही. महमदाने अत्यंत शहाणपणाने आपलया 
राजकीय व्यवस्थेिे मजबतू एकत्रीकरण केले आचण त्याने प्रस्थाचपत केलेली शासनािी पद्धत जोवर त्यािे 
वारस जे खलीप, त्याचं्या अमदानीत िालू होती, तोवर ती पूणयपणे एकसूत्र होती व एकसूत्र होती म्हणनूि 
िागंली होती. परंत  अरब श्रीमंत, चशचक्षत, सभ्य, स खासीन आचण भ्याड बनलयाबरोबर रानटी लोकानंी 
त्यािंा पाडाव केला. मग दोन सत्तामंधील चवभागणी प न्हा परत स रू झाली. चििन लोकामंध्ये आहे त्यापेक्षा 
म सलमान लोकामंध्ये ती वरकरणी कमी दृष्टीस पडत असेल, परंत  ती आहे आचण चवशषेेकरून 
अलीसारख्या सपं्रदायामध्ये आचण पर्मशयासारख्या काही राज्यातं ती आपले अस्स्तत्व गाजचवलयावािनू 
कधीही राचहली नाही. 

 
आपलयामध्ये इंग्लंडिे राजे आपण धमयपीठािेही प्रम ख आहोत असे मानतात; रचशयाच्या झारािंीही 

तीि भचूमका आहे. पण पदवीिा अंगीकार करून ते धमयपीठािे मालक बनण्याऐवजी त्यािे सेवक बनले 
आहेत. धमयपीठािे स्वरूप बदलण्यािा अचधकार प्राप्त होण्याऐवजी ते अस्स्तत्वात ठेवण्यािी जबाबदारी 
त्याचं्या चशरावर पडली आहे. ते कायदे करणारे नसून फक्त अचधकारी असतात. उपाध्यायवगािी चजथे 
संघचटत संस्था असते, चतथे त्या वगाच्या अचधकारके्षत्रात तो वगयि स्वामी म्हणनू नादंतो आचण कायदे 
करतो. [उपाध्याय एकत्र येऊन त्यािंी सघंचटत ससं्था बनते, ती औपिाचरक स्वरूपाच्या मेळाव्याम ळे बनत नाही; ती बनते ती प्राथयनामंचदराच्या 
सहसवंेदनेम ळे. सहसवंेदना आचण धमयचनष्ट्कृती हा उपाध्यायािंा सामाचजक करार आहे; ती सत्ता हाती असलयाम ळे ते राजावर व लोकावंरही 
कायमिे स्वाचमत्व गाजव ूशकतात. धमयपीठाशी ज्यािंा सहसवंाद आहे, ते उपाध्याय जगाच्या कोठच्याही कोपऱयातील असले तरी त्यािें एकमेकाशंी 
समान नागाचरकत्वािे नाते असते. ही समान नागचरकत्वािी कलपना हा एक मोठा राजकीय चवजय आहे. चििनेतराचं्या उपाध्यायवगात अशा तऱहेिे 
कोणतेही नाते नव्हते. त्याचं्यामध्ये उपाध्यायािंी सघंचटत ससं्थाि म ळी नव्हती.] म्हणजेि इंग्लंडमध्ये आचण रचशयामध्ये इतर 
चठकाणापं्रमाणेि दोन सत्ता असतात आचण दोन सावयभौम असतात. 

 
चिस्ती गं्रथकारामंध्ये हॉब्स हा तत्त्वज्ञानीि फक्त हा दोष व त्याच्यावरील उपाय स्पष्टपणे पाहू 

शकला. त्यानेि एकट्याने हे स िवण्यािे धाडस केले आहे की, गरुडािी दोन्ही डोकी एकत्र आणावी आचण 
एका राजकीय समष्टीत सवािा समावशे व्हावा. तसे केलयाखेरीज कोणतेही राज्य व कोणतेही शासन 
कधीही स प्रचतचष्ठत होणार नाही, असे देखील त्यािे म्हणणे होते. परंत  चििन धमािी उद्धट वृत्ती त्याने 
स िचवलेलया योजनेशी स सगंत नाही व राज्याच्या चहतसंबंधापेक्षा उपाध्यायािें चहतसंबंध नेहमीि अचधक 
प्रबळ ठरतील हे त्याच्या ध्यानात यावयास हव ेहोते. त्यािे राजकीय चसद्धातं तके चतरस्करणीय वाटतात 



 
 

          

त्यािे कारण त्याच्यातील भीचतदायक व खोटा भाग नसून त्याच्यातील खरा भाग आहे. [इतर गोष्टींबरोबरि ता. 
११ एचप्रल १६४३ च्या भावाला चलचहलेलया पत्रात ग्रोचशअसने (Grotius) जे चलहले आहे ते वािा. त्यावरून द चसव्ह (De Cive) या गं्रथातील 
कोणता भाग त्या चवद्वान माणसाला आवडतो आचण कोणता दोषाहय वाटतो ते स्पष्ट होते. दोषाकडे द लयक्ष करण्यािी त्यािंी प्रवतृ्ती आहे हे खरे; 
लेखकाच्या अवग णािंा चविार करून तो त्याच्या ग णाबद्दल त्याला क्षमा करतो, पंरत  ते अशी दया दाखवणार नाहीत.] 

 
या दृचष्टकोनातून इचतहासातील वस्त स्स्थतीकडे पाहता क णालाही बले (Bayle) आचण वारबटयन 

(Warburton) यािें जे चवरोधी स्वरूपािे चविार आहेत, त्यािें खंडन करता येईल याचवषयी मला शकंा 
नाही. त्या दोघापंैकी एकािे म्हणणे आहे की राजकीय समाजाला धमय कधीही उपकारक ठरत नाही, तर 
त्याच्या उलट द सरा म्हणतो की चििन धमय हा राजकीय समाजािा मोठा आधार आहे. धमांच्या 
आधाराखेरीज आजवर कोणतेही राज्य प्रस्थाचपत झालेले नाही, हे पचहलयाला सहज रीतीने चसद्ध करून 
दाखवता येईल व समाजाच्या स्थापनेला चििन कायदा मूलतुः उपकारक ठरण्याऐवजी अपकारकि 
ठरतो हे द सऱयाला दाखवता येईल. माझा अथय स्पष्ट ठरण्यासाठी माझया चवषयाच्या संदभात धमािी जी 
फार ढोबळ कलपना आहे, चतला थोडा अचधक काटेकोर आकार देणेि फक्त जरूरीिे आहे. 

 
समाजाच्या दृष्टीने (दोघामंधील संबधं सवयसाधारण असतो ककवा चवचशष्ट असतो) धमािा चविार 

केला तर त्यािे दोन भाग पाडता येतील; एक मानव म्हणून मानवािा धमय आचण द सरा नागचरकािा धमय. 
पचहलया धमाला देवळे, पूजास्थाने व उपिार लागत नाहीत; सवयश्रेष्ठ देवािी आंतचरक उपासना व नीतीच्या 
चिरंतन मूलयािंी जोपासना एवढ्याप रताि तो मयाचदत असतो; तो चवश द्ध आचण सरळ धमय बायबलमध्ये 
(Gospels) साचंगतलेला आहे. तो अत्यंत सत्य स्वरूपातील देववाद (Theism) आहे; नैसर्मगक असा तो 
परमेश्वरी कायदा आहे असेही वणयन करता येईल. द सरा एकाि देशाप रता मयाचदत असतो; तो त्या देशाला 
त्यािा खास रक्षणकता असा संरक्षक (Thtelary) देव देतो. त्या धमािे चसद्धातं, त्यािे उपिार, त्यािी 
उपासनापद्धत सवय कायद्यान सार ठरते. तो धमय स्वीकारणाऱया देशाच्या सीमेबाहेरील सवय वस्तू पाखंडी, 
परक्या व रानटी आहेत असे समजले जाते. त्या धमािी पूजास्थाने सावयभौम आहेत असे मानले जाते. त्या 
प्रदेशाप रतीि तो धमय माणसािें हक्क व कतयव्ये मयाचदत करतो. प्राथचमक अवस्थेतील लोकसम दायािें धमय 
होते ते या स्वरूपािे; त्या धमांना आपण दैवी कायदा, नागरी वा अस्स्तपक्षी, असे नाव देऊ शकतो. 

 
अचतशय वगेळा असा एक चतसऱया तऱहेिा धमय आहे. तो माणसानंा दोन कायद्याचं्या संचहता देतो, 

दोन प्रम ख देतो, दोन देश देतो व त्याचं्यावर दोन परस्परचवरोधी कतयव्याचं्या प्रणाली लादतो आचण त्याम ळे 
त्यानंा धमयचनष्ठ व्यक्ती आचण िागंला नागचरक एकाि वळेी बनणे अशक्य होते. लामािंा धमय हा असा आहे, 
जपानी लोकािंा धमयही तसाि आहे, आचण रोमन तऱहेिा चिस्ती धमयही तसाि आहे. या तऱहेच्या धमाला 
उपाध्यायावलंबी (priestly) धमय असे म्हणता येईल; त्या धमापासून चमश्र व समाजचहतचनरपेक्ष असा कायदा 
चनष्ट्पन्न होतो. त्या कायद्याला नाव नाही. 

 
राजकीय दृष्टीने चविार करता या चतन्ही तऱहेच्या धमात दोष आहेत. चतसरा इतका उघड उघड 

वाईट आहे की, त्यािा वाईटपणा प्रस्थाचपत करणे जरी मनोरंजक होण्यासारखे असले तरी ते वळे वाया 
दबडण्यासारखे होईल. एकीिा समाचजक बधं तोडणाऱया कोणत्याही गोष्टीला ककमत नसते; माणसाला 
स्वतुःचवरुद्ध उभ्या करणाऱया संस्थानंाही मोल नसते. 

 
द सरा धमय िागंला आहे, कारण तो देवाच्या उपासनेिी कायद्यावरील पे्रमाशी जोड घालतो. देश हे 

नागचरकािें पूजास्थान बनवनू राज्यािी सेवा करणे म्हणजे त्याचं्या अचधष्ठात्री देवतेिी सेवा करण्यासारखे 



 
 

          

आहे अशी तो त्यानंा चशकवण देतो. धमयचनष्ठा (Theocracy) राज्यािाि तो एक प्रकार आहे. परंत  चतथे 
राज्यप्रम खाखेरीज द सरा धमयग रू (pontiff) नसतो व दंडाचधकाऱयाखेरीज द सरे उपाध्याय नसतात. 
स्वतुःच्या देशासाठी मरणे हे त्या चठकाणी धमासाठी मरण पतकरण्यासारखे होते; कायदे मोडणे म्हणजे 
पाप केलयासारखे होते; आचण वाईट गोष्ट करणारािी अब्र ूवशेीवर टागंणे म्हणजे देवािा राग त्याच्यावर 
ओढवले अशी योजना आखण्यासारखे होते. 

 
परंत  तो धमय वाईट देखील आहे; कारण तो ि कीच्या समज ती, खोट्या गोष्टी याचं्यावर आधारलेला 

आहे. तो माणसानंा फसवतो, त्याचं्या चठकाणी अधंचवश्वास आचण भोळसटपणा चनमाण करतो, व अथयशून्य 
उपिाराचं्या जंजाळात देवािी खरी उपासना दडपतो. तो सवयसंग्राहक बनण्याऐवजी काही लोकापं रताि 
मयाचदत राहतो व ज ल मी बनतो म्हणून देखील तो वाईट आहे. तो लोकाना रक्तचपपासू, असचहष्ट्णू बनवतो; 
त्याच्याम ळे लोक नेहमी खून व कत्तल यािंाि चविार करतात आचण आपला देव जे मानत नाहीत, त्यानंा 
ठार मारले म्हणजे आपण एखादे पचवत्र कृत्य केले असे त्यानंा वाटते. याम ळे शजेाऱयाशंी त्यािें नेहमी य द्धि 
िालू  असते आचण य द्धाच्या पचरस्स्थतीम ळे त्याचं्या स रचक्षततेलाही नेहमी धोका पोितो. 

 
यानंतर उरतो तो म्हणजे मानवािंा धमय ककवा चििन धमय. चििन धमय आज आपलयाला चदसतो 

तसा नव्हे तर बायबलमध्ये वणयन केले आहे तसा आचण तो अजीबात वगेळा आहे. त्या पचवत्र, उदात्त व 
खऱया धमाम ळे एकाि परमेश्वरािी लेकरे म्हणून माणसे एकमेकानंा भाऊ मानतात आचण त्यानंा एकचत्रत 
करणारा समाज मृत्यनेू देखील त टत नाही. 

 
या धमािा राजकीय समाजाशी चनचित संबधं नसलयाकारणाने कायद्यािें जे अंगभतू सामर्थयय आहे 

तेवढेि कायम राहते; धमय त्याच्यात भर घालत नाही. या कारणाम ळे समाजव्यवस्थेतील एक महत्त्वािा बधं 
प रेसे कायय करू शकत नाही. परंत  द सराही मोठा एक द ष्ट्पचरणाम घडून येतो. राज्याबद्दल नागचरकाचं्या 
मनात पे्रम उत्पन्न करण्याऐवजी सवय आचधभौचतक गोष्टींच्या बरोबरीने तो राज्यापासूनही लोकािंी मने 
परावृत्त करतो. समाजाच्या चिद भावनेशी अचधक चवरोधी असे द सरे मला काहीही माहीत नाही. 

 
खऱया चििनािंा चमळून कलपनाही करता येणार नाही असा सवोत्कृष्ट समाज बनेल असे सागंण्यात 

येते. हे मान्य करण्याच्या मागात मला एकि मोठी अडिण भासते. ती ही की खऱया चििनािंा समाज 
मानवािंा समाज उरणार नाही. याच्याही प ढे जाऊन मी असे म्हणेन की हा कलपनेतील समाज, तो चकतीही 
उत्कृष्ट असला तरी, तो समथय व चिरस्थायी होणार नाही. तो सवांगपचरपूणय आहे म्हणून त्याच्यामध्ये एकी 
नसेल. सवांगपचरपूणयता हाि एक दोष बनेल व तो दोष त्याच्या नाशाला कारणीभतू होईल. 

 
समाजािा प्रत्येक सभासद आपले कतयव्य करील; लोक कायद्यािें पालन करतील; त्यािें 

राज्यकते न्यायी आचण संयमी असतील; त्यािें दंडाचधकारी प्रामाचणक असतील आचण लािल िपतीला बळी 
पडणारे नसतील. सैचनकाना मृत्य िे भय वाटणार नाही. समाजामध्ये गर्मवष्ठपणा नसेल व ऐषआरामही 
नसेल. जमेच्या बाजूला या साऱया गोष्टी आपलयाला माडंता येतील. परंत  आपली नजर आपण जरा अचधक 
दूरवर फेकू या. 

 
धमय या नात्याने चििन धमय पूणयतया आध्यास्त्मक स्वरूपािा आहे. तो फक्त स्वगािाि चविार 

करतो. चििन लोकािंा देश इहलोकातील नसतो. तो आपले कतयव्य करतो हे खरे; पण आपलया 



 
 

          

प्रयत्नाला यश येते की अपयश येते याबद्दल तो अत्यतं उदासीन असतो. स्वतुःला दोष देता येईल असे 
काही घडले नसेल तर, इहलोकातील गोष्टी िागंलया घडताहेत की वाईट घडताहेत याबद्दल त्याला पवा 
नसते. राज्यािी भरभराट झाली तर सवांिे जे स ख असते त्याच्यातील आपला चहस्सा तो कधीही आनंदाने 
उपभोगत नाही; देशािे वैभव वाढले तर आपण गर्मवष्ठ बनू यािी त्याला धास्ती वाटते. राज्यािा चवनाश 
झाला तर आपलया लोकावंर देवाने अचधक भार टाकला असे समजून तो परमेश्वरी कृतीबद्दल त्याला 
धन्यवाद देतो. 

 
समाजामध्ये शातंता नादंावयािी व सलोखा व्हावयािा तर सवय िागंलया नागचरकानी, अपवाद न 

करता, िागंले चििन बनण्यािी फार आवश्यकता आहे. परंत  द दावाने त्याचं्यामध्ये एक महत्त्वाकाकं्षी ककवा 
भोंदू मन ष्ट्य चनघाला, उदाहरणाथय, एखादा कॅचटचलन (Catiline) ककवा क्रॉमवले (Cromwell) चनमाण 
झाला तर आपलया श्रद्धाळू नागचरक बधंूंवर तो नक्कीि मात करू शकेल. चििन माणसाच्या चठकाणी जी 
दयाळू वृत्ती असते, चतच्याम ळे त्याला आपला शजेारी वाईट आहे असे कस्लपणे कठीण जाते. त्याचं्यापैकी 
एखादा जर काही डाव खेळून आचण इतराचं्यावर पगडा बसवनू सावयजचनक सत्ता बळकाव ू शकला तर 
त्याच्यावर मानसन्मानािंा वषाव होईल. त्याला मान द्यावा ही परमेश्वरािी इच्िा आहे असा समज होईल. 
तो शचक्तशाली बनला तर समजतील की त्यािे ह कूम पाळले जाव ेअशी परमेश्वरािी इच्िा आहे. सते्तिा 
त्याने द रुपयोग केला तर आपलया म लाना चशक्षा करण्यासाठी परमेश्वराने उपयोगात आणलेला तो आसूड 
आहे असे समजले जाते. बकेायदेशीरपणे सत्ता हस्तगत करणाऱया माणसाला हाकून लावतानाही चििन 
माणसािी सदसद चववके ब द्धी त्याला टोित राहील. त्याच्या योगाने सावयजचनक शातंतेला धक्का पोिेल, 
कहसािार घडेल, रक्त साडंावे लागेल,-या सवय गोष्टी चििन माणसाच्या मृद तेला शोभण्यासारख्या नाहीत. 
चशवाय द ुःखाचं्या या दरीमध्ये मन ष्ट्य स्वतंत्र आहे की ग लाम आहे, या गोष्टीला काही महत्त्व आहे का? स्वगय 
गाठणे ही महत्त्वािी गोष्ट आचण पचरस्स्थतीला शरण जाणे हा ते उचद्दष्ट गाठण्यािा आणखी एक मागय आहे. 
परक्याशंी य द्ध स रू झाले तर नागचरक लढईवर जायला मागे-प ढे पाहणार नाहीत. पळून जाण्यािी 
कलपना त्याचं्यापैकी क णालाही स्वप्नात देखील स िणार नाही. ते आपले कतयव्य करतील, पण चवजयाच्या 
द दयम्य इच्िेचवना चवजय कसा चमळवावा, यापेक्षा मराव ेकसे ते त्यांना अचधक माहीत आहे. कजकणे ककवा 
हरणे या गोष्टीला काही महत्त्व आहे का? आपला लाभ कशात आहे, हे आपलयापेक्षा देवाला अचधक कळत 
नाही का? त्याचं्या या स्स्थतप्रज्ञतेिा (Stoicism) गर्मवष्ठ, आवगेी व चवकारवश शत्रू आपलया फायद्यासाठी 
कसा उपयोग करून घेईल त्यािी कलपना करणे कठीण नाही. देशाबद्दलच्या व वैभवाबद्दलच्या उत्कट 
पे्रमाने ज्यािंी मने भारलेली आहेत, अशा उदारमनस्क लोकसम दायाशी त्यािंी गाठ पडू द्या. स्पाटा अगर 
रोमशी सामना द्यावा लागतो आहे अशा एखाद्या चििन लोकराज्यािी कलपना करा. काय होते आहे हे 
समजण्यापूवीि त्या धार्ममक चििन लोकािंा पराभव होईल, ते दडपले जातील आचण त्यािंा सवयनाश 
होईल; ते यदाकदाचित स रचक्षत राचहले तर ते शत्रूला त्याचं्याबद्दल वाटणाऱया चतरस्काराम ळे, फेचबअस 
(Fabius) च्या सैचनकानंी केलेली प्रचतज्ञा, मला वाटते, िागंली होती. आम्ही कजकू अगर मरू अशी ते 
प्रचतज्ञा करत नसत; त्यािंी प्रचतज्ञा असे ती कजकू आचण परत येऊ. आचण ते आपला शब्द खरा करीत. 
क णाही चििन माणसाने तशी प्रचतज्ञा केली नसती. अशी प्रचतज्ञा करणे म्हणजे देवाला मोहात 
टाकण्यासारखे आहे असे त्याला वाटले असते. चििन लोकराज्य हा शब्दप्रयोग करण्यात माझी ि की होते 
आहे; कारण ते शब्द एकत्र उच्चारणे शक्य नाही. चििन धमय फक्त ग लामी व परावलंबन चशकवतो. त्यािी 
वृत्ती ज लूमशाहीला अत्यतं अन कूल आहे; आचण ज लूमशाही त्या गोष्टीिा नेहमीि फायदा घेते. खऱया 
चििनािंी घडणि म ळी अशी आहे की, त्यानी ग लाम म्हणून राहाव.े त्यानंा ते माचहत आहे, पण त्यानंा 
त्यािी पवा नाही; कारण त्याचं्या दृष्टीने या घडीभराच्या जीवनाला काहीि महत्त्व नसते. 



 
 

          

चििन सैचनक उत्तम असतात असे साचंगतले जाते. पण मला ते मान्य नाही. मला ते क णीही 
दाखवाव,े असे माझे आव्हान आहे. चििन सैन्य यासारखी एखादी वस्तू आहे हे देखील मला माहीत नाही. 
क्र सेडस (crusades) या धमयय द्धािें उदाहरण माझयाचवरुद्ध माडंले जाईल. त्या धमयय द्धात ज्यानी भाग 
घेतला त्यािें शौयय मला नाकारावयािे नाही; परंत  मला दाखवावयािे आहे ते हे की ते चििन नव्हते, एका 
उपाध्यायाच्या नोकरीतील ते सैचनक होते; धमयपीठािे ते नागचरक होते. ज्या देशासाठी ते लढले तो 
अचधदैचवक स्वरूपािा होता; परंत  मला उलगडत नाही अशा मागाने धमयपीठाने त्याला ऐचहक स्वरूप चदले 
होते. खरे बोलायिे तर, हे उदाहरण बह देवत्व पद्धतीतील (paganism) आहे. बायबलने कोणताही 
राष्ट्रीय धमय प्रस्थाचपत केला नाही, म्हणून चििन लोकामंध्ये धमयय द्ध(Holy war) होणेि म ळी अशक्य आहे. 

 
अनेक देवािंी पूजा करणाऱया सम्राटाचं्या हाताखालील चििन सैचनक शूर लढवय्ये होते. सवय 

चििन गं्रथकारानी ती गोष्ट नमूद केलेली आहे; आचण मी चतच्यावर चवश्वास ठेवायला तयार आहे. 
मानापमानाच्या एका बाबीमध्ये चििनेतर सैचनकाशंी त्यािंी िढाओढ िालू होती. सम्राट जेव्हा चििन 
बनले तेव्हा ही िढाओढ सपंली. कू्रताने गरुडाला पळवनू लावलयानंतर रोमन लोकाचं्या शौयािा लोप 
झाला. 

 
सवय राजकीय चविार आपण बाजूला ठेव ूया आचण अचधकाराच्या (Right) चविाराकडे वळून या 

महत्त्वाच्या गोष्टीिे मूलभतू तत्त्व चनचित करू या. सामाचजक कराराप्रमाणे सावयभौमाला लोकाचं्यावर जो 
अचधकार प्राप्त होतो तो, मी पूवी दाखचवलयाप्रमाणे, सावयजचनक उपय क्ततेच्या के्षत्रापलीकडे जात नाही. 
[मार्मकस द अगेनसॉ (Marquis d’ Argenson  म्हणतो : ‘लोकराज्यात द सऱयाला त्रास पोित नाही अशा सवय बाबतीत प्रत्येक मन ष्ट्याला प रे 
स्वातंत्र्य असते.’ हा बदलता येणार नाही असा चनकष आहे आचण तो अचधक अिूक शब्दातं सागंता येणार नाही. या हस्तचलचखतातून अनेक वेळा 
अवतरणे देण्यािा मोह मला टाळता आला नाही. हे चलखाण अद्यापलोकासंमोर आलेले नाही. चलखाणाच्या प्रचतभाशाली लेखकािा बह मान 
करण्याच्या इच्िेने मी अवतरणे चदली. लेखक असा आहे की सवांनी त्याला सदोचदत मान द्यावा. मंत्री असतानाही नागचरकत्वािा खरा आदशय त्याने 
कधी सोडला नाही आचण आपलया देशाच्या शासनाबद्दल स ब द्ध आचण प्रमाचणक चविार जाहीर रीतीने व्यक्त करायलाही त्याने कधी कमी केले 
नाही.] समाजािा ज्याचं्याशी संबंध नाही, अशा मतािंा सावयभौमाला चहशबे देण्यािे प्रजाजनावर बंधन नसते 
हे देखील सागंणे जरूरीिे आहे. आता नागचरकािा धमय त्याला कतयव्यावर पे्रम करायला चशकचवतो की नाही 
हे राज्याला काळजीपूवयक पाहाव ेलागते. त्या धमाच्या चसद्धातंाशी राज्यािा अगर त्याच्या अचधकाऱयािंा 
काहीही संबधं नसतो. तो धमय पाळणारा नागचरक इतराशंी वागताना जे नीचतचनयम पाळतो व कतयव्ये 
बजावतो तेवढ्याप रताि त्यािंा धमांच्या चसद्धातंाशी सबंंध येतो. तो भाग सोडून चदला तर, प्रत्येकाला 
आवडतील ती मते स्वीकारण्यािा अचधकार आहे; आचण त्या मतािंी दखल घेणे हे राज्याच्या काययके्षत्रात 
पडत नाही. परलोकातील कारभाराबद्दल राज्याला काही बोलता येत नाही. त्याम ळे जोवर नागचरक 
इहलोकातील आपली कतयव्ये पार पाडतो तोवर, परलोकातील जीवनात त्यािे काहीही होवो, राज्यािा 
त्याच्याशी सबंंध नसतो. 

 
परंत  केवळ नागरी स्वरूपािा असा एक वगेळा धमय असतो. या धमािी सूते्र सावयभौमाने चनचित 

केली पाचहजेत. धार्ममक चसद्धातंाइतके त्यािें स्वरूप स्पष्ट नसेल; सामाचजक कतयव्यािंी संचहता या दृष्टीनेि 
त्याचं्याकडे पाहावयास हवे; परंत  अशी एखादी संचहता असलयाखेरीज क णालाही िागंला नागचरक ककवा 
चनष्ठावतं प्रजाजन बनता येणार नाही. [कॅचटचलनच्या समथयनाथय बोलताना सीझरने आत्मा नाशवंत असतो, हा चसद्धातं प्रस्थाचपत 
करण्यािा प्रयत्न केला. त्यािे खंडन करताना कॅटो आचण चससरो ताचत्त्वक प्रश्नाचं्या मनाला स ख देणाऱया जचटल ििेत ग ंतून पडले नाहीत; त्यानंी 
एवढेि चसद्ध करण्यािा प्रयत्न केला की, राज्याला चवघातक असा चसद्धातं माडूंन सीझरने केलेला य चक्तवाद िागंलया नागचरकाला शोभण्यासारखा 
नाही. रोमच्या वचरष्ठ लोकसभेला चनणयय करावा लागला तो या प्रश्नािा, धमयशास्त्रातील चसद्धातंाचं्या एखाद्या म द्यािा नव्हे.] त्या सचंहतेवर 
चवश्वास ठेवला पाचहजे अशी सावयभौमाला क णावरही सक्ती करता येत नाही, हे जरी खरे असले, तरी ज्याना 



 
 

          

ती मान्य नसेल त्याना त्याला राज्याबाहेर घालवनू देता येते. हे घालवनू देणे अधार्ममक म्हणून घडणार 
नाही तर सामाचजक जाणीव नाही म्हणनू म्हणा ककवा कायदे व न्याय यावर खरे पे्रम नाही म्हणनू, ककवा 
जरूर पडली तर, कतयव्यासाठी स्वतुःच्या प्राणािंा बळी देण्यािी तयारी नाही म्हणून म्हणा. ही सचंहता मान्य 
केलयानंतर जो मन ष्ट्य ती आपलयाला मान्य नाही अशा पद्धतीने वागायला लागेल, तो खरोखरि 
देहदंडाच्या चशके्षला पात्र ठरेल. कारण त्याने कायद्यासमक्ष खोटे बोलण्यािा मोठ्यातला मोठा ग न्हा 
केलेला असतो. 

 
या नागरी धमािे चसद्धातं मोजके असावते, पण ते स्पष्ट आचण काटेकोर स्वरूपात साचंगतलेले 

असावते आचण स्पष्टीकरणािी अगर टीकेिी आवश्यकता नसावी. अस्स्तपक्षी कलमे प ढीलप्रमाणे असावीत; 
समथय, ब चद्धमान, दयाळू व उदार परमेश्वरािे अस्स्तत्व, आगामी जीवनािी सत्यता, सद वतयनाबद्दल बक्षीस 
आचण द वयतयनाबद्दल चशक्षा, सामाचजक करार आचण कायदे यािें पाचवत्र्य. नास्स्तपक्षी कलम फक्त एक 
असाव,े असे मी म्हणेन असचहष्ट्ण ता, कारण मी जे पंथ वगळले आहेत, त्यािंा तो ग णधमय आहे. 

 
नाचगचरकी व धार्ममक असचहष्ट्ण तेत जे फरक करतात त्यािंी माझया मते िूक होत असते. दोन्ही 

असचहष्ट्ण ता अचवभक्त आहेत. जी मंडळी नरकात जाणार असा आपला चवश्वास असतो, त्याचं्याबरोबर 
ग ण्यागोकवदाने नादंणे अशक्य असते. त्याचं्यावर पे्रम करणे म्हणजे जो देव त्यानंा चशक्षा देणार असतो त्या 
देवाबद्दल वैरभाव बाळगण्यासारखे आहे. पचरवतयन करणे अगर त्यानंा चशक्षा देणे जरूरीिे होते. धार्ममक 
असचहष्ट्ण ता आली की चतिा नागरी जीवनावर पचरणाम होतोि. [लग्न हा एक नागरी स्वरूपािा करार असलयाम ळे त्यािे 
नागरी स्वरूपािे पचरणाम घडून येतात. त्या पचरणामाखेरीज समाजाला जगणे देखील अशक्य होईल. लग्न लावण्यािा अचधकार आपलयालाि 
असावा, हे उपाध्यायािें म्हणणे मान्य झाले-आचण असचहष्ट्णू धमािें सेवक म्हणून ते तो ग्रह धरणारि-तर या बाबतीत धमयचनष्ठािी सत्ता प्रस्थाचपत 
झाली की राज्यप्रम खािी सत्ता सपं ष्टात येते आचण मग उपाध्याय जे देतील त्यानंाि प्रजाजन म्हणून स्वीकारण्यािी पाळी राजप्रम खावर येईल हे 
उघड नाही का? लग्नेच्िू मंडळी एखादा चसद्धातं मानतात की नाही, एखाद्या चवधीिा कायदेशीरपणा ते मानतात की नाकरतात, ककवा ते कमी 
अगर अचधक धमयचनष्ठ आहेत, हे पाहून त्याचं्या लग्नाला परवानगी द्यावयािी की नाकारावयािी हे ठरचवण्यािा अचधकार धमयपीठाला लाभला आचण 
त्याने थोडे धोरणीपणािे वतयन केले व आपली बाजू सोडली नाही तर धमयपीठाला वारसा हक्क, अचधकाराच्या जागा, नागचरक व प्रत्यक्ष राज्य यािें 
चनयंत्रण करण्यािी एकमेव सत्ता लाभेल. केवळ अनौरस सतंतीने भरलेले आहे, असे राज्य राज्य कधी चटकू शकत नाही. पण मला असे सागंण्यात 
येईल की, माणसे अचधकाराच्या द रुपयोगाचवरुद्ध दाद मागतील, चनणयय प ढे ढकलतील, ह कूम काढतील व ऐचहक सत्तेिा कबजा घेतील. चकती 
द ुःखािी ही गोष्ट होईल! उपाध्यायाचं्या चठकाणी-मी धैयय म्हणणार नाही-स ब द्धपणा चकतीही कमी असला तरी ते असलया सवय िळवळीपासून अचलप्त 
राहतील आचण शातंपणे आपले कायय करत राहतील. चनलेपपणे हे सवय दाव्याना आचण स्स्थचगतींना, सवय ह क मानंा आचण जप्तीना मान्यता देतील; पण 
शवेटी प्रभ त्व राहील ते त्यािेंि राहील. प ऱया गोष्टीिा ताबा चमळेल अशी खात्री असलयानंतर काही वेळ एखादा भाग सोडून देणे म्हणजे मोठा 
स्वाथयत्याग करण्यासारखे आहे असे मला वाटत नाही.] आचण तो पचरणाम घडला की त्याप ढे सावयभौम ऐचहक गोष्टीमध्ये 
देखील सावयभौम उरत नाही. त्यावळेेपासून उपाध्याय खरे मालक बनतात व राजे केवळ त्यािें अचधकारी 
बनतात. 

 
केवळ राष्ट्रीय स्वरूपािा असा धमय आता नसलयाम ळे व असणे शक्य नसलयाम ळे आपण द सऱया 

धमयपंथाबद्दल सचहष्ट्ण ता दाखचवणाऱया सवय धमयपंथाशंी सचहष्ट्ण तेने वागावे; अट एकि व ती ही की, त्याचं्या 
चसद्धातंामध्ये नागचरकाच्या कतयव्याला बाधक होईल असे काही नसाव.े परंत  धमयपीठाखेरीज म क्ती नाही 
असे म्हणण्यािे धाडस करणाराला मात्र देशाबाहेर हाकलून द्याव.े याला अपवाद एकि आचण तो म्हणजे 
जेव्हा राज्यि धमयपीठ असते आचण राज्यप्रम ख धमयग रू असतो. हा चसद्धातं उपय क्त ठरतो तो शासन 
धमाचधचष्ठत असेल तेव्हा. इतरत्र तो अनथावह ठरतो. लोकांमध्ये प्रिचलत असलेलया गोष्टीप्रमाणे एका 
चवचवचक्षत कारणा-साठी िवर्थया हेरीनीने रोमच्या धमािा स्वीकार केला; परंत  ते कारण असे आहे की, 
त्याम ळे क णाही प्रामाचणक माणसाला तो धमय सोडणे भाग पडेल. स्वतुःिी ब द्धी वापरू शकणाऱया 
राज्यप्रम खािीही तीि गत होईल. [एका इचतहासकाराने असे चलचहले आहे की, राजाने आपलया समक्षतेत दोन्ही धमयपीठाचं्या 
चवद्वानािंी एक पचरषद भरवली होती. पचरषदेत प्रॉटेस्टंट धमयपीठाच्या एका प्रिारकाने असे म्हटले की, कॅथचलक धमािे पालन करणाऱया 



 
 

          

माणसाला म क्ती लाभणे शक्य आहे. ते ऐकताि राजाने ििा थाबंवली आचण तो म्हणाला : ‘‘काय, समोर बसलेलया सद गृहस्थािंा धमय स्वीकारला 
तरी देखील माणसाला म क्ती लाभणे शक्य आहे, हे त ला मान्य आहे का?’’ प्रिारकाने उत्तर चदले की, ‘‘त्या माणसािे जीवन िागंले असेल तर 
त्याला चनुःसशंय म क्ती लाभेल’’ राजा त्यानंतर जे बोलला ते येणेप्रमाणे : ‘‘तसे असेल आचण मी शहाणपणाने वागायिे तर मी त्यािंा धमय स्वीकारीन, 
त झा नव्हे. त्याच्या योगाने दोघाचं्याही म्हणण्यान सार मला म क्ती लाभेल अशी मी खात्री करून घेईन. कारण मी प्रॉटेस्टंट झालो तर त झया मते मला 
म क्ती लाभेल, परंत  त्याचं्या मते लाभणार नाही. माझी दूरदृष्टी मला सागंते की, मी अचधकात अचधक स रचक्षत मागािा अवलंब करावा.’’] 
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उले्लख-सूची 
[ही सूिी तयार करण्याच्या कामी म बंई येथील रूपारेल कॉलेजमधील प्राध्यापक श्री. चवलास बा. पाटमकर यािें मला जे सहाय्य झाले त्याबद्दल मी 

त्यािंा ऋणी आहे.] 
 

(रूसोने प स्तकामध्ये ग्रीस व रोम याचं्या इचतहासातील व प राणकथांतील अनेक घटनािें व 
व्यक्तींिे चवप ल उल्लेख केले आहेत. नंतरच्या य रोपच्या इचतहासातील काही गं्रथकारािें व घटनािेंही उल्लखे 
आहेत. त्यापैकी महत्त्वाच्या उल्लेखाचवषयी त्रोटक माचहती खाली चदली आहे.) 

 
अथेन्स (Athens) : ग्रीसमधील अत्यतं प्रख्यात असे नगर राज्य. 
 
अकेनडया (Arcadia) : प राणकालीन ग्रीसमधील टेकड्यानंी वढेलेला असा प्रदेश. त्या प्रदेशािा 

बाहेरच्या जगाशी संबंध नव्हता. त्या प्रदेशातील लोकािें जीवन साधे आचण स खी होते. 
 
ॲमिाइिस् (Ammonites) : चिस्तपूवय काळातील पलेॅस्टाइनच्या प्रदेशात राहणारी एक जमात. 
 
ॲनरस्िॉिल (Aristotle) : इसवी सन पूवयकाळातील सवय चवद्या पारंगत असा असामान्य चविारवतं. 

तो प्लेटोिा चशष्ट्य होता व अलेक्झाडंर द गे्रट यािा ग रू होता. तत्त्वज्ञान, चवज्ञान, साचहत्य आचदकरून 
चवषयावंर त्याने चवप ल लेखन केले असून प ढे वाढलेली य रचपअन संस्कृती बऱयाि अंशी त्या लेखनाच्या 
पायावर भी आहे. जन्म इ. स. पूवय ३८४, मृत्यू इ. स. पूवय ३२२. 

 
ऑथो (Otha) माकव स सल्वल्व्िअस : जन्म इ. स. ३२, मतृ्यू इ. स. ६९. नीरोच्या चवरुद्ध झालेलया 

बंडात भाग घेतला व नंतर बादशहा झाला. व्हायटेचलसकडून पराभव झालयानंतर त्याने आत्महत्या केली. 
 
आदम (Adam) : पाचिमात्य प राणकथानं सार सवय मानवािंा पूवयज. 
 
आर्णकमेनडस (Archimedes) : जन्म इ. स. पूवय २८७, मृत्यू इ. स. पूवय २१२. मोठा गचणती म्हणनू 

तो प्रचसद्ध आहे. पदाथयचवज्ञानशास्त्रातील व यंत्रचवदे्यतील अनेक शोधांिे जनकत्व त्याच्याकडे जाते. 
 
एनगस (Agis) चौथा : स्पाटामध्ये इ. स. पूवय २४४ साली तो अचधकारपदावर आला, पण 

मालमते्तिी फेरवाटणी व्हावी असे त्याने स िचवलयाम ळे तीन वषांनंतर त्याला मृत्य म खी पडाव ेलागले. 
 
एफसव (Ephores) : स्पाटाच्या राज्यघटनेत लोकानंी पाि प्रचतचनधी चनवडण्यािी सोय होती. 

त्याना एफसय म्हणत. राजावर व वचरष्ठ सचमतीवर जनचहताच्या दृष्टीने नजर ठेवणे हे त्यािें काम असे. 
 
अिािाइट स (Canaanites) : इसवी सन पूवयकालात पलेॅस्टाइनच्या सखल प्रदेशात राहणारी एक 

जमात. इस्त्राएली लोकानंी त्या जमातीवर हल्ले करून त्या प्रदेशातून चतला आकलून लावले. 
 
कॅमो (Chamos) : ज न्या काळातील एक देव. 
 



 
 

          

कॅनिनलि (Catiline) : रोमन लोकराज्याच्या शवेटच्या काळातील एक बंडखोर चविारवतं. त्यािे 
चविार लोकराज्याच्या स रचक्षततेला धोकादायक वाटले म्हणून त्यािा िळ झाला. 

 
कॅिो (Cato) माकव स : जन्म इ. स. पूवय २३४ मृत्यू इ. स. पूवय १४९. सेनानी, राज्यकारभार 

िालचवणारा व स धारक म्हणून तो प्रख्यात आहे. त्याने शवेटी आत्महत्या केली. प्लेटो आचदकरून ग्रीक 
तत्त्ववेते्यािें गं्रथ वािण्यािी त्याला मोठी आवड होती. 

 
कालल्वव्िि (Calvin) जॉि: जन्म १५०९, मृत्यू १५६४. रोमन कॅथचलक धमामध्ये माजलेला 

अनािार व अंध श्रदे्धवर आधारलेलया समज ती त्याला पसतं नव्हत्या. म्हणून त्याने नवीन, श द्ध, स धारलेला 
चििन धमयसंप्रदाय प्रस्थाचपत केला. स्स्वत्झलंड, स्कॉटलंड, नेदरलंड व इंग्लंड-अमेचरकेिे काही भाग या 
चठकाणी त्याला खूप पाकठबा चमळाला. तो एक कडवा व असचहष्ट्णू असा धमयस धारक होता. 

 
कानलगुला (Caligula) : इसवी सनाच्या पचहलया शतकातील रोमिा सम्राट त्याच्या सैन्याने 

केलेलया लूटमारीम ळे त्याला कचलग ला हे टोपण नाव पडले. स रुवातीला तो उदारमनस्क होता. परंत  
मागाहून तो स्वच्िंदी व स्वैरािारी बनला. अनेक नातेवाईकािंी व इतरािंी त्याने कत्तल केली. शवेटी 
त्यािा खून झाला. जन्म इ. स. १२, मृत्यू इ. स. ४१. 

 
कू्रस आनि गरूड (Croos and Eagle) : कू्रस हे चििन धमािे प्रतीक तर गरूड रोमन साम्रज्यािे 

प्रतीक. इसवी सनाच्या िवर्थया शतकात रोमन सम्राट कॉन्स्टन्टाइन याने चििन धमािा स्वीकार करीपयंत 
रोमच्या साम्राज्यात चििन धमािा िळ होत होता. म्हणजेि कू्रस आचण गरूड याचं्यामध्ये चवरोध होता. 

 
कू्रसेडस (Crusades) : चििन धमाच्या पचवत्र स्थळािंी म सलमानी सते्तपासून म क्तता 

करण्यासाठी पोपच्या आजे्ञवरून य रोपमधील चििन राजानंी व सरदारानंी केलेलया लढाया. 
 
क्रॉमवेल (Cromwell) : इंग्लंडमध्ये सतराव्या शतकात िालयस राजाचवरुद्ध जे बंड झाले त्यािा तो 

प ढारी होता. िालयस राजाच्या उच्चाटनानंतर तो सत्ताधारी झाला आचण काही वष ेत्याने इंग्लंडवर आपला 
करडा अंमल िालवला. 

 
क्रीि (crete) : भमूध्य महासागरावरील ग्रीक लोकािें एक बटे. त्या बटेावर त्याचं्या म ख्य देवािी 

वसती आहे असा त्यािंा समज होता. प राणकाली म्हणजे इ.स.पूवय २५०० पासून १४०० पयंन्त त्या बेटावर 
एक महान संस्कृती वाढली आहे. त्या संस्कृतीला चमनोअन संस्कृती असे नाव आहे. बेट स पीक होते. चतथे 
पाणी आचण फळे म बलक होती आचण लोक सधन होती. 

 
ग्राची (Gracchi) : इ. स. पूवय द सऱया शतकातील रोमन राजकारणी प रुष. सामान्य जनतेिा 

त्याला पाठींबा होता. चतच्या वतीने प्रिंड अंदोलन उभारले होते . 
 
ग्रोनशअस (Grotius) हु्यगो : डि गं्रथकार आचण तत्त्ववते्ता. जन्म १५८३. मृत्यू १६४५. 

आंतरराष्ट्रीय कायद्यावरील त्याच्या प्रख्यात गं्रथ १६२५ मध्ये प्रचसद्ध झाला. राज्यशास्त्रावरील त्यािे 



 
 

          

चलखाण मौचलक स्वरूपािे असून नंतरच्या काळातील राज्यशास्त्रीय चविारावंर त्यािा चिरस्थाई पचरणाम 
झाला आहे. 

 
मर्णडि (Chardin) सर जॉि : जन्म १६४३, मृत्यू १७१३. पॅचरस येथे जन्म झाला, परंत  नंतर 

इंग्लंडमध्ये स्थाईक झाला. प्रवासािा त्याला मोठा षोक. स्पाने आपलया प्रवासािा वृतातं ‘जनयल द  व्हायेि’ 
या नावाने प्रचसद्ध केला. 

 
ज्युनपिर कॅनपिोनलिस (Jupiter capitolinus) : रोम शहराच्या म ख्य भागात बाधंलेलया 

मंचदरातील ज्य चपटर देवािी प्रचतमा. 
 
िॅनसिस (Tacitus) कॅनपिोनलिस : प्रचसद्ध इचतहासकार. इसवी सनाच्या पचहलया शतकात तो 

होऊन गेला. रोम येथे तो वचकली करत असे. 
 
नडसेंल्वव्िसव (Decemvirs) : दहा जणािें मंडळ. रोमच्या इचतहासात असे मंडळ न्यायदानाच्या व 

अंमलबजावणीच्या कामासाठी मधून मधून नेमले गेलेले दृष्टीस पडते. रोमन कायद्यािा मूळ आधार म्हणनू 
प्रचसद्ध झालेली बारा कोष्टके (Twelve Tables) अगदी स रुवातीला नेमलेलया दहाचं्या मंडळाने तयार 
केली. 

 
डायोिनसअस (Dionysius) : धाकटा डायोनचसअस प्लेटोच्या काळात चसरॅक्य ज येथे राज्य करत 

होता. तो चवद्वान होता. तो आदशय राज्य स्थापन करील अशी प्लेटोिी कलपना होती. पण ती फलदू्रप झाली 
नाही. 

 
तारेन्तम (Tarentum) : दचक्षण इटलीतील सधन ग्रीक शहर. 
 
दालाांबेर (D’alembart) : अठाराच्या शतकातील फ्रान्समधील प्रख्यात तत्त्वज्ञानी व लेखक. 
 
देकातव (Descarte) : जन्म १५९६, मृत्यू १६५०. तत्त्वज्ञानाच्या इचतहासात त्यािे स्थान खूप मोठे 

आहे. आध चनक तत्त्वज्ञानािा त्याला जनक समजले जाते. तो मोठा गचणती होता. चवश्व आपोआप चनमाण 
झाले असून त्यािे कायय यंत्रासारखे िालू आहे हे चसद्ध करण्यासा ठी त्याने आवतांिा (Vortices) चसद्धातं 
प्रचतपादन केला. 

 
िवव्या लुई राजाचे िुकूम (Ordiances of king Louis IX) : १२१४ पासून १२७० पयंत नवव्या 

ल ईने फ्रान्सवर राज्य केले. तो कनवाळू व धार्ममक वृत्तीिा होता. राज्यकारभार व्यवस्स्थत रीतीने िालावा 
म्हणून त्याने ह कूम काढले. राजािी सत्ता अबाचधत राहावी परंत  प्रजेवर ज लूम होऊ नयेत असा त्या 
ह कमामंध्ये अचभपे्रत होता. 

 
िुिेझ बालबॉ (Nunez Balbao) : जन्म १४७५, मृत्यू १५३७ स्पेनमधील एक धाडसी सरदार. 

पॅचसचफक महासागर ओलाडूंन तो जेव्हा दचक्षण अमेचरकेच्या चकनाऱयावर उतरला तेव्हा तो सारा प्रदेश 



 
 

          

स्पेनच्या राजाच्या मालकीिे आहे असे त्याने जाहीर केले. स्पेनने नंतर त्या प्रदेशावर आपले साम्राज्य 
प्रस्थाचपत केले. कॅस्स्टल येथे त्यावळेी स्पेनिी राजधानी होती. 

 
िुमा (Numa) पाँनपनलस : रोमच्या ज न्या इचतहासातील हा द सरा राजा. ३९ वष ेत्याने राज्य केले. 

त्याच्या अमदानीत शातंता नादंत होती आचण प्रजा मोठी स खात होती. 
 
िोआ (Noah) : प राणकाळात जलप्रलयात जग ब डून िालले होते. त्यावळेी दैवी आजे्ञवरून 

सम्राट नोआने एक नैका बनवली व त्या नौकेच्या सहाय्याने स्वतुःला, स्वतुःच्या क ट ंबाला आचण अनेक 
पश पक्ष्यानंा वािचवले अशी त्याच्याबद्दल कथा आहे. 

 
पेगन्स (Pagans) : देवािें अनेकत्व मानणारे, ज न्या ससं्कृतीिे लोक. 
 
पाांपी (Pompey) : सतराव्या वषांपासून त्याने लढाईत भाग घ्यायला स रुवात केली. त्याने अनेक 

लढाया कजकलया व तो लोकािंा आवडता बनला. अनेक महत्त्वािी पदे त्याला चमळाली. पण शवेटी अंतयगत 
माडंण्यात त्यािा खून झाला. 

 
नपिर द गे्रि (Peter the Great) : रचशयािा जगप्रचसद्ध बादशहा जन्म १६७२, मतृ्यू १७२५. त्याने 

त्याने रचशयात खूप स धारणा घडवनू आणलया. आपलया देशािी त्याने य रोप खंडातील इतर देशाशंी 
जवळीक प्रस्थाचपत केली. आपलया देशातील लोकानंा य रोचपअन ससं्कृतीिी माचहती व्हावी या हेतूने त्याने 
अनेक चवद्वानानंा बोलवले व त्यािंा आदरसत्कार केला. 

 
ल्वललिी (Pliny) : प्रख्यात रोमन गं्रथकार. तत्कालीन भगूोलाबद्दल त्याच्या गं्रथावरून प ष्ट्कळ 

माचहती चमळते. 
 
नफलो (Philo) : येश ू चिस्तािा समकालीन असा हा तत्त्ववते्ता धमाने ज्यू होता. पण ग्रीक 

संस्कृतीिे त्याच्या मनावर खूप पचरणाम झाले होते. 
 
बेल (Bayle) लयेर : जन्म १६४७, मृत्यू १७॰६. प्रख्यात तत्त्ववते्ता . प्रिचलत धमयसमज ती त्याला 

मान्य नव्हत्या. म्हणून त्यािा खूप िळ झाला.  
 
मॅनकआव्िेली (Machiavlli) : ‘चप्रन्स’ या राज्यशास्त्रावरील चवख्यात गं्रथािा लेखक. त्या गं्रथाद्वारे 

त्याने राजाला केलेलया उपदेशाम ळे त्याच्याचवषयी अनेक गैरसमज प्रिचलत आहेत. तो जसा 
राजकारणध रंधर होता तसाि तो प्रचतभाशाली कवी व नाटककारही होता. इटलीमध्ये तो जन्मला व चतथेि 
त्यािे कायय झाले. जन्म १४६९, मृत्यू १५२७.  

 
माँिेस्कू(Montesquieu) चालवस द : जन्म १६८९, मृत्य  १७५५. राज्यशास्त्रािा प्रकाडं पंचडत. 

त्यािा ‘ए स्स्पचरट द लॉय’ हा गं्रथ राज्यशास्त्रावरील मूलगामी गं्रथ म्हणनू प्रचसद्ध आहे.  
 



 
 

          

मेनरयस (Marias) : जन्म इ.स. पूवय १५७, मतृ्यू इ.स. पूवय ८६. प्रख्यात रोमन योद्धा आचण 
राजकारणी प रुष. सत्तालालसेम ळे प ढे तो फार संशयी बनला. 

 
मोझेस (Moses) : इस्त्राएली लोकािंा पचहला पे्रचषत आचण प ढारी. त्याने इस्त्राएली लोकानंा 

इचजस्प्शअन राजाचं्या ग लामचगरीतून सोडवले आचण पॅलेस्टाइनमध्ये त्यािंी वसाहत केली. ज्यू धमांिा 
संस्थापक आचण धमयचनयम सागंणारा पे्रचषत म्हणून तो प्रचसद्ध आहे. 

 
युनलनसस (Ulysses) : ग्रीसमधील प राणकालीन महाप रुष. रोजन य द्धामध्ये त्याने ग्रीक लोकािें 

प ढारीपण केले आहे. त्याच्या पराक्रमािें होमरने आपलया महाकाव्यात वणयन केले आहे. त्याच्यामधील एक 
कथा अशी आहे की य चलचससच्या अन यायानंा एका रक्षचसणीने ड करे बनचवले व त्यानंा तेि जीवन आवडू 
लागले. 

 
राबेले (Rabelais) फँ्रका : पंधराव्या शतकात शवेटच्या दशकात तो जन्मला आचण सोळाव्या 

शतकाच्या मध्यास तो वारला. तो महापंचडत होता. वैद्यक, खगोलशास्त्र, गचणत, वनस्पचतशास्त्र वगैरेंिा 
त्याने खूप अभ्यास केला होता. त्याला बऱयाि भाषा अवगत होत्या. उच्िंृखल, चवनोदी व उपहासगभय 
चलखाणाबद्दल तो फार प्रचसद्ध आहे. 

 
रॉनबन सि कु्रसो (Robinsons Crusoe): डॅचनएल चडफो या अठराव्या शतकातील इंग्रज 

चनर्ममलेला कालपचनक प रुष. वादळामध्ये बोट फ टलयानंतर तो एका चनजयन बेटावर फेकले गेले. त्या बेटावर 
त्याला एकट्याने जे अनेक चदवस काढाव े लागले त्यािें कडफोने केलेले वणयन जागचतक वाङमयात 
अजरामर झाले आहे. 

 
रोम्युलस (Romulus) : रोमिा संस्थापक. 
 
लॅनसनडमोनिअन्स (Lacedaemonians) : स्पाटा ज्यािी राजधानी त्या प्रदेशातील लोक. 
 
लायकरगस (Lycurgus) : ही ऐचतहाचसक व्यक्ती होती की नाही याबद्दल संशय आहे. स्पाटाच्या 

राज्यव्यवस्थेबद्दलिे चनयम त्याने तयार केले अशी समजूत आहे. 
समॅ्युएल (Samuel) : चहब्र ू लोकािंा मोठा धार्ममक प ढारी आचण पे्रचषत ज न्या करारामधे (Old 

Testament) त्यािा उल्लखे आहे. 
 
सल्वव्िवअस (Servius) तुनलअस : हा रोमिा सहावा राजा. त्याने रोमन नागचरकािंी सहा जमातींत 

चवभागणी केली. जन्मावरून नाचगरकािा दजा ठरवण्याऐवजी मालमते्तवरून तो ठरण्यािी प्रथा त्याने रूढ 
केली. त्याच्या स धारणा उच्च क लीनानंा पसंत पडलया नाहीत, म्हणून त्यािा खून झाला. 

 
सला (Sulla) लुनसअस कॉिेनलअस : जन्म इ. स. पूवय १३८, मृत्यू इ. स. पूवय ७८. स रवातीला तो 

मेचरअसच्या हाताखाली होता. नंतर त्यािे आचण मेचरअसिे मोठे भाडंण झाले. इ. स. पूवय ८२ मध्ये इटलीवर 
त्याने आपले प्रभ त्व प्रस्थाचपत केले.  

 



 
 

          

सायक्लप (Cyclop) : ग्रीक प राणातील एकाक्ष राक्षस. शतेकरी अगर लोहार म्हणनू ते काम करत 
असत. ते ग हेमध्ये राहात असत. रॉयहून परत जाताना य चलचसस व त्यािे अन यायी ि कीने एका राक्षसाच्या 
ग हेत चशरले. राक्षसाने काही जणानंा मारून खाल्ले. पण शवेटी य क्तीने राक्षसािा डोळा फोडून य चलचससने 
स्वतुःिी व उरलेलयािंी स टका करून घेतली अशी कथा आहे. 

 
सायनरि (Cyrene) : उत्तर आचफ्रकेमधील इ. स. पूवय सहाव्या शतकात ग्रीक लोकानंी वसवलेलया 

सायरेचनका या वसाहतीिी राजधानी. व्यापार व पाचंडत्य यासाठी ते शहर प्रचसद्ध होते. 
 
नससरो (Cicero) माकव स िुनलअस : जन्म इ. स. पूवय १०६, मृत्यू इ. स. पूवय ४३. प्रभावी वक्ता 

म्हणून तो प्रख्यात आहे. तो िागंला लेखकही होता. रोमच्या राज्यव्यवस्थेत त्याला महत्त्वाच्या जागा 
चमळालया होत्या. राजकारणी प रुष म्हणून मात्र तो यशस्वी ठरला नाही. 

 
सीझर (Ceasar) ज्युनलअस : इसवी सन पूवय काळातील पचहलया शतकात तो रोममधील अत्यतं 

बलाढ्य असा सेनापती होता. रोमच्या लोकशाहीिे राजेशाहीत रूपातंर करून तो रोमिा बादशहा बनला. 
य द्धशास्त्राइतकीि त्यािी गचणतात व न्यायशास्त्रात गती होती. आपलया चठकाणी दैवी अंश आहे असे त्याने 
लोकानंा मानायला लावले होते. शवेटी त्यािा खून झाला. 

 
सोलि (Solon) : इसवी सन पूवय सहाव्या शतकातील अथेन्स या ग्रीक नगर राज्यािा स्मृचतकार. 

त्यािे कायदे स्वातंत्र्य, समता व सामाचजक न्याय यािंा प रस्कार करणारे होते. गरीबाबंद्दल कळवळा 
वाटणारा न्यायी राजकारणपटू म्हणून त्यािी ख्याती आहे. 

 
स्पाटा (Sparta) : ग्रीसमधील एक नगरराज्य. लष्ट्करी सामर्थयय व लष्ट्करी चशस्त यासाठी ते प्रचसद्ध 

होते. समाजव्यवस्था व चविार याचं्या दृष्टीने स्पाटा अथेन्सपेक्षा अगदी वगेळे होते. या वगेळेपणाम ळे त्या 
दोन नगरराज्यातं नेहमी िढाओढ िालू असे.  

 
िरक्युनलस (Hercules) : ग्रीक प राणकथातंील शचक्तशाली देवप रुष. 
 
िॉब स (Hobbes) थॉमस : इंग्रजी तत्त्ववते्ता व लेखक. जन्म १५८८, मृत्यू १६७९. 

राज्यशास्त्रावरील त्यािे लेस्व्हएथन आचदकरून गं्रथ फार प्रख्यात आहेत. समाज व शासन कसे अस्स्तत्वात 
आले त्याबद्दल त्याने मूलगामी चवविेन केलेले आहे.  

 
व्िलगेि (Vulgate) -इस्त्राएली लोकािंा एक धमयगं्रथ. 
 
व्िायिेनलस (Vitelius) : ऑथोिा पराभव केलयानंतर तो रोमिा बादशहा झाला. तो द ष्ट आचण 

लहरी होता. त्याच्या चवरोधकानंी त्यािा पराभव करून त्याला रोमच्या रस्त्यातून फरफटत ओढत नेले 
आचण मग त्यािा खून केला. 
 


