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निवेदि 
 
िगातील उत्कृष्ट गं्रथांर्ी भाषातंरे करून ती प्रजसद्ध करण्यार्ीही महाराष्ट्र राज्य साजहत्य संस्कृती 
मंडळार्ी योिना आहे. डॉ. ि. वा. िोशी यारें् प्लेटोच्या ‘जरपब्ललक’ या गं्रथारे् भाषातंर प्रजसद्ध 
करणे या योिनेर्ार् एक भाग आहे. या गं्रथारे् एक भाषातंर इ.स. १९३९ साली श्री. ि. ग. 
िोगळेकर यानंी प्रकाजशत केले होते. परंतु हे भाषातंर दुर्ममळ िंाल्यामुळे मंडळाने ‘जरपब्ललक’रे् 
सुधाजरत भाषातंर करण्यारे् काम डॉ. ि. वा. िोशी, प्रताप तत्त्वज्ञान कें द्र, अमळनेर, जिल्हा 
िळगाव याचं्याकडे सोपजवले होते. डॉ. िोशी यांनी या गं्रथारे् भाषातंर करून जदले त्याबद्दल 
मंडळाच्या वतीने मी त्यारं्ा आभारी आहे. प्लेटोच्या ‘जरपब्ललक’ या गं्रथार्ा हा अनुवाद प्रजसद्ध 
करण्यास मंडळास आनंद होत आहे. तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासकाप्रमाणेर् सामान्य वार्कही या 
पुस्तकारे् स्वागत करतील अशी आशा आहे. 
 
४२, यशोधन सुरेंद्र बारकलगे 
मुंबई ४०० ०२० अध्यक्ष 
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अनुक्रमणिका 

ऋणनिदेश 
 
‘प्लेटो’ या िगद जवख्यात ग्रीक तत्त्वज्ञाच्या ‘जरपब्ललक’ या िगद जवख्यात ताजत्त्वक संवाद गं्रथारे् हे मराठी 
भाषातंर महाराष्ट्र राज्य साजहत्य संस्कृती मंडळातफे प्रकाजशत होत आहे. 
 

‘प्लेटोर्ी आदशच राज्य घटना’ हे श्री. िनादचन गणेश िोगळेकर यानंीइ. स. १९३९ साली प्रजसद्ध 
केलेले भाषातंर दुर्ममळ िंाले होते. त्यामुळे कॉनचफोडच, िोवेट यानंी केलेली सवच प्रजसद्ध इंग्रिी भाषातंरे ‘प्लेटो 
आजण जरपब्ललक’ यावर आधारलेले अभ्यास व संशोधन गं्रथ समोर ठेवनू, तत्त्वज्ञान जवषयारे् जिज्ञासू, 
अभ्यासक यानंा उपयुक्त ठरू शकेल अशी सुधाजरत संपाजदत आवृत्ती प्रजसद्ध करण्यार्ा हा प्रयत्न. 

 
‘जरपब्ललक’ गं्रथार्ी भजूमका, मध्यवती समस्या, त्यामधील ताजत्त्वक र्रे्त आलेले महत्त्वारे् जवषय 

इत्यादी संबधंीरे् जववेर्न व रूपरेखा प्रस्तावनेत माडंली आहे. ‘प्लेटोच्या आदशच राज्यात’ प्रस्थान 
ठेवण्यापूवीरे् हे हृद गत, त्यार्ा अंतरंग पजरर्य करून घेण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल असे वाटते. 

 
प्लेटोने जलजहलेले संवाद, प्लेटोरे् िीवन, कायच व तत्त्वज्ञान यावर आधारलेले महत्त्वारे् संदभच गं्रथ; 

जवशषेतः ‘जरपब्ललक’ गं्रथाच्या अभ्यासास उपयुक्त ठरणारे गं्रथ, लेख यारं्ी ‘सूर्ी’ शवेटी जदली आहे. 
 
ही आवृत्ती तयार करताना प्रा. मे. पु.ं रेगे यानंी केलेल्या सूर्ना उपयुक्त ठरल्या लेखनकायच, 

संदभचशोध, मुजद्रते तपासणे इत्यादी बाबतीत माझ्या सुजवद्य पत्नी डॉ. सौ. सुनीता िोशी यानंी सवच प्रकाररे् 
सहकायच जदले. गं्रथारे् मुद्रण व प्रकाशन यानंा महाराष्ट्र राज्य साजहत्य संस्कृती मंडळारे् अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र. 
बारझलगे यानंी आस्थेने र्ालना व प्रोत्साहन जदले. शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालयाने गं्रथारे् मुद्रण अजतशय 
सुबक व सुंदर केले आहे. मी याबद्दल या सवांर्ा मनःपूवचक ऋणी आहे, कृतज्ञ आहे. 

 
‘आदशच राज्य’ हे प्लेटोरे् स्वप्नजशल्प, तत्त्वज्ञान व मानवी संस्कृतीच्या अभ्यासकानंा आवडेल, 

उपयुक्त ठरेल ही अपेक्षा. 
 

ज. वा. जोर्ी 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रस्ताविा 
 
मानवी िीवनार्ी मूलग्राही ममचदृष्टी देणारे तत्त्वज्ञान तत्त्वझर्तकाच्या िीवनानुभवातून स्फुरते. त्याच्या 
िीवनार्ी िडणघडण ही तत्कालीन सामाजिक, सासं्कृजतक संदभात िंालेली असते. ते संस्कार आजण 
स्वानुभवाधाजरत जववेक यातूंन त्यारे् िीवनभाष्ट्य प्रगट होते. प्रार्ीन ग्रीक संस्कृतीरे् माहेर असणाऱ्या 
अथेन्समध्ये इ.स.पू. ४२७ मध्ये िन्मलेल्या, उच्चवगीय उमराव घराण्यारे् संस्कार लाभलेल्या, संवेदनशील 
वृत्तीच्या, प्लेटोसारख्या तरुणाला, तत्कालीन समािात, राज्यकारभारात, जशक्षणव्यवस्थेत, साजहत्य आजण 
कला के्षत्रातं िे ताण, त्रुटी िाणवल्या त्यातूंन त्यारे् ‘आदशच राज्य’ हे स्वप्नजशल्प साकारले आहे. 
 

सॉके्रजटससारख्या धीरोदात्त महामानवाच्या सहवासातून त्याला ‘तत्त्वजिज्ञासा’ आजण ‘संवादपद्धती’ 
यारं्ा पजरर्य िंाला. मॅगार, इटली, इजिप्तमधल्या भ्रमंतीकालात त्यारे् केवळ शास्त्राध्ययनर् िंाले नाही, 
तर जवजवध स्तरातंल्या सासं्कृजतक समस्यारं्ा डोळस पजरर्य िंाल्याने त्यार्ी प्रज्ञा प्रौढ बनली. ‘ॲकॅडमी’ 
सारख्या जशक्षणसंस्थेर्ी स्थापना आजण जवकास यातून त्याने मानवी िीवनारे् आदशच शोधणारे, संपादन 
करणारे कायचक्षम तरुण, कायचकते, मुत्सद्दी, प्रशासक, राज्यकते तयार करण्यार्ा ध्येयवादी प्रयत्न केला. 
‘तत्त्वज्ञ रािा’ तयार करण्यारे् आजण त्याद्वारा ‘आदशच राज्य’ उभारण्यारे् त्यारे् स्वप्न जसरॅक्यिू येथे प्रत्यक्षात 
आणण्यार्ा त्याने प्रयत्न केला. पण तो जवफल िंाला. या जवफलतेतून ‘जसद्धातं’ आजण ‘व्यवहार’ यामंधील, 
‘स्वप्न’ आजण ‘सत्य’ यामंधील दरी त्याला िाणवली. त्यामुळे त्यारे् सामाजिक आजण रािकीय तत्त्वझर्तन 
अजधक व्यवहायच आजण वास्तववादी िंाले. ‘जरपब्ललक’च्या तुलनेने, अशी प्रौढ भजूमका त्याच्या ‘लॉि’ गं्रथात 
जदसून येते. 

 
अनेकजवध जवषयावंर ममचग्राही स्वरूपारे् ताजत्त्वक संवाद त्याने जलजहले. जशक्षण आजण तत्त्वज्ञान 

यारं्ा, व्यब्क्तमत्त्व जवकासाशी, समािपजरवतचनाशी साधंा असला पाजहिे, प्रज्ञावंत जनमाण िंाले पाजहिेत 
आजण त्यानंी अनेकजवध मानवी समस्यांर्ा ममचदृष्टीयुक्त अभ्यास करून समािाला प्रगतीच्या जदशा आजण 
पाऊलवाटा दाखवल्या पाजहिेत. याकजरता प्लेटोने तन, मन, धन वेर्ले. या कमचयोगी, कलावंत, तत्त्वज्ञ 
वृत्तीच्या महामानवार्ा इ.स.पू. ३४७ मध्ये अंत िंाला. 

 
प्लेटोच्या ‘जरपब्ललक’ गं्रथार्ी इंब्ललश भाषातंरे कॉनफोडच, िोवेट इ.नी केली आहेत. त्यानंी त्या 

भाषातंरास प्रदीघच स्वरूपाच्या जववेर्क प्रस्तावनाही जलजहलेल्या आहेत. ‘जरपब्ललक’ गं्रथातील जवजवध 
जवषयारं्ा साके्षपी पजरर्य करून देणारे भाष्ट्यगं्रथ, व्याख्याने, समीक्षालेख संग्रहही प्रजसद्ध िंालेले आहेत. 
त्यापैंकी काही उपयुक्त गं्रथारं्ी, लेखारं्ी सूर्ी सोबत िोडली आहे. 

 
‘आदशच राज्य’ गं्रथातील, ताजत्त्वक संवाद पद्धतीने केलेल्या प्रजतपादनारे् दहा भाग आहेत. जवषयारं्ी 

माडंणी, उकल या दृष्टीने गं्रथातील जववेर्न पार् टप्प्यांमध्ये पूणच िंाले आहे. पजहला भाग आजण दुसऱ्या 
भागार्ा काही अंश यामंध्ये माणसारे् प्राप्तव्य, कतचव्य इ. संबधंीच्या काही प्रधान, प्रर्जंलत भजूमकारं्ा ऊहापोह 
आहे. माणूस काही नीजततत्त्वाचं्या आधारे िगू पाहतो. उदाहरणाथच:– 
 

“न्याय म्हणिे खरे बोलणे. 
न्याय म्हणिे दुसऱ्याकडून िे घेतले असेल ते परत देणे. 
न्याय म्हणिे प्रत्येकास त्याच्या योलयतेप्रमाणे देणे. 
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न्याय म्हणिे बजलष्ठ माणसारे् जहत. 
न्याय म्हणिे प्रिेरे् कल्याण.” इत्यादी. 

 
अशा भजूमका स्वीकारून वागताना प्रत्यक्ष िीवनातल्या वस्तुब्स्थती नैजतक तत्त्वाशी संवादी नाहीत; 
िीवनातले यश माणसाच्या नैजतकतेवर आधाजरत असते, असे जदसत नाही, हे िाणव ूलागले. तत्त्व आजण 
व्यवहार, सदार्रण आजण समृद्धी याचं्यातील तफावत िाणवते. या र्रे्तूनर् ‘जरपब्ललक’ मधील मध्यवती 
समस्या रूप घेते. ती म्हणिे– 
 

नैजतकता म्हणिे काय? कोणत्याही बाह्य, तात्काजलक पजरणामावंर अवलंबनू न राहता अशी 
शुद्ध, जनभेळ नीती माणसाच्या अंतरंग िीवनात, आत्म्यात कशी प्रादुभूचत होते? मानवी िीवनात जतरे् 
जनरपेक्ष महत्त्व काय आहे? इ. 

 
दुसऱ्या भागार्ा उवचजरत अंश ते र्ौथ्या भागाअखेर प्लेटोने मानवी िीवनातील नीतीर्ा उगम, 

स्वरूप, कायच स्पष्ट करण्याकजरता मानवी समाि, सामाजिक संस्था यारं्ा उगम, स्वरूप, जवकास जवशद 
केला आहे. मानवी स्वभावातील सवच मूलभतू घटकारं्ा ज्या समािात, सामूजहक िीवनात पजरपूणच वाव 
जमळतो, तो आदशच समाि होय. मानवी प्रकृती, स्वभाव यांरे् अंतरंग स्पष्ट करताना प्लेटोने जत्रजवध घटकारें् 
स्वरूप व परस्पर संबधं स्पष्ट करणारे मानसशास्त्र सांजगतले आहे. प्लेटोच्या मते व्यब्क्तगत मानवी प्रकृतीरे् 
व्यापक स्वरूप म्हणिे समाि. साहजिकर् मानवी प्रकृतीमधील सुष्टता, दुष्टता यारें् प्रजतझबब समािरर्नेत 
पडते, सुसंघजटत, समन्वयी मानवी प्रकृती, न्याय, नीती, सुख यारें् प्रतीक असते. जतरे्र् व्यापक प्रजतझबब 
असणाऱ्या समािातील जत्रजवध वगांरे् सुसंघजटत, समन्वयी िीवन म्हणिे सामाजिक न्याय, सामाजिक जहत 
होय. 

 
भाग पार् ते सातमध्ये ही आदशच सामाजिक ब्स्थती जनमाण करण्याकजरता कोणते उपाय, साधने 

उपयुक्त ठरतील यारं्ा ऊहापोह आहे. स्वभावातील दुष्टता हीर् माणसाला दुःखी करते, प्रकृतीच्या जवरोधी 
िगायला लावते. ती दूर करण्याकजरता प्रजे्ञर्ा जवकास महत्त्वार्ा आहे. “तत्त्वज्ञ राज्यकता िंाला झकवा 
राज्यकते तत्त्वज्ञ असतील” तर समािात न्याय, कल्याण, जहतबुद्धी जवकजसत होते. माणसारे् व्यब्क्तगत 
आजण सामूजहक िीवन भावजववशता,वासना यानंी जनयंजत्रत होण्यापेक्षा ते प्रजे्ञने प्रभाजवत व्हावे, मागचदर्मशत 
व्हावे; ज्ञान आजण नीतीर्ीममचदृष्टी असणाऱ्या प्रज्ञावंतांनी समािारे् अनुशासन करावे, असा प्लेटोच्या 
भजूमकेर्ा अजभप्राय जदसतो. योलय माणसारं्ी जनवड करून, त्यानंा साजहत्य, शास्त्र, क्रीडा, कायदा. इ. 
के्षत्रातंले प्रजशक्षण देऊन, त्यांना जवजवध सामाजिक कायातील अनुभव देऊन असे आदशच राज्यकते तयार 
करता येतील. अशी माणसे जनःस्वाथच, समपचण वृत्तीने समािारे् शासन न्यायोजर्त रीतीने साभंाळतील. यामुळे 
अनीती, अन्याय, दुष्टता, दुःख यारें् जनमूचलन घडू शकेल आजण असे ‘आदशच राज्य’ म्हणिे आदशच मानवी 
िीवनारे् सिीव, साकार प्रतीक असेल, असा ध्येयवाद, आशावाद व प्रयत्नवाद प्लेटोच्या भजूमकेत जदसून 
येतो. 

 
भाग आठ आजण नऊ यामंध्ये प्लेटोने व्यक्ती आजण समाि याचं्या अधःपतनारे् शलदजर्त्र जदले आहे. 

मानवी स्वभाव, प्रकृती यामंधील नीर्स्तरीय घटकारें् प्राबल्य िंाले. स्वभावातील एकसंघतेर्ा भगं िंाला, 
प्रकृतीकडे दुलचक्ष िंाले तर एकूण व्यब्क्तिीवनारे् क्रमशः अधःपतन होत िाते आजण न्यायी माणसाऐविी 
दुष्ट, अन्यायी, वासनालोलुप, क्रोधी अशा माणसार्ा उदय होतो. समािातही त्यारे् पडसाद उमटतात. 
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समािारे् सुसंघजटत, समन्वयी रूप नष्ट होते. क्रमशः दुष्ट, दुष्टतर, दुष्टतम अशा समािव्यवस्था, 
राज्यव्यवस्था अवतीणच होतात आजण सामूजहक िीवनाला अवकळा प्राप्त होते, ते सामूजहक िीवन अन्याय, 
कलह, संघषच, दुःख यारें् आगर होते. 

 
दहावा भाग तसा एकूण गं्रथाच्या रर्नेमध्ये अलग स्वरूपार्ा वाटतो. त्याच्या अध्या भागात, प्लेटोने 

पूवीर् जतसऱ्या भागात केलेल्या कला, काव्यजवषयक मीमासेंर्ी पुनरुक्ती आढळते. उरलेल्या, अखेरच्या 
अध्या भागात िीवात्म्याच्या मरणोत्तर िीवनारे् शलदजर्त्र आढळते. नीजतमान वा अनीजतमान िीवन िगणाऱ्या 
व्यक्तीला मरणोत्तर अवस्थेत कोणते भजवतव्य प्राप्त होते त्यारे् जववेर्न या भागात आहे. 

 
‘जरपब्ललक’ गं्रथाच्या पजहल्या भागातर् िीवनातील सदार्ारारे् महत्त्व, त्याकजरता उपललध 

संपत्तीर्ा योलय उपयोग करण्यारे् महत्त्व स्पष्ट करताना जसफालस म्हणतो, “सॉके्रजटस, आपला अंतकाळ 
िवळ आल्यारे् माणसाला िाणवते, त्यावेळी पूवी त्रास न िंालेल्या काही गोष्टींबद्दल माणसाला भय आजण 
झर्ता वाटू लागते. ‘आपण या िगात केलेल्या पापाबद्दल परलोकात जशक्षा भोगावी लागते’, अशा समिुतीर्ी 
आपण पूवी रे्ष्टा केली असली, तरी मृत्यूर्ी र्ाहूल लागतार् कदाजर्त या सवच गोष्टी खऱ्या असू शकतील 
असे भय माणसाला वाटते. म्हातारपणातील दुबचलता झकवा मृत्यचू्या िाणीवेतून जवकजसत होणारी सूक्ष्मदृष्टी 
यामुळे माणूस अस्वस्थ होतो. सशंय, भय यानंी व्यजथत होतो. आपण कोणारे् अजहत तर केले नाही ना, यार्ा 
तो जवर्ार करू लागतो. आपण बरीर् दुष्ट्कृत्ये केलीआहेत असे िाणवले, तर िंोपेतून घाबरून िागा होतो. 
आपल्या भजवतव्यार्ी भेसूर जर्ते्र त्याच्या मनःर्क्षूपुढे उभी राहतात. पण आपण एकही दुष्ट्कृत्य केलेले नाही, 
अशी त्यार्ी खात्री पटली...तर म्हातारपणातील त्यार्ा साभंाळ करणारी पजरर्ाजरका– ‘आशा’ त्यारे् मन 
आपल्या भजवतव्याबद्दल त्याला जदलासा देते, आनंत देते.” 

 
आपल्या िीवनातील नीतीरे्, न्यायारे्, सुखोपभोगारे्, सुखसाधनारें् स्थान कोणते? अनीती, 

अन्याय, दुःख का जनमाण होतात? आदशच मानवी िीवन कोणते? अशा प्रशनानंी ‘जरपब्ललक’ गं्रथार्ा प्रारंभ 
होतो आजण िीवात्म्याच्या परलोकातील भजवतव्यतेच्या दशचनाने गं्रथार्ी समाप्ती होते. आप-पर, इह-पर 
िीवनार्ी नैजतक अजधष्ठाने आजण सुर्जरत िीवनदृष्टी यारें् ममचग्रामी शलदजशल्प ‘जरपब्ललक’ गं्रथाने उभे केले 
आहे. 

 
‘जरपब्ललक’ गं्रथार्ा उदे्दश काय? त्यामध्ये कोणत्या मध्यवती समस्येर्ा ताजत्त्वक ऊहापोह आहे, 

याबद्दल अभ्यासकातं मतभेद जदसतात. राज्यसंस्थेर्ा उगम, जवकास, उदे्दश, कायचपद्धती इ. प्रशनारं्ी यात 
र्र्ा आहे. म्हणून हा गं्रथ रािनीती शास्त्रावरील ताजत्त्वक संवादगं्रथ आहे असे प्रथमदशचनी वाटते. व्यब्क्तगत 
आजण सामूजहक िीवनात ‘न्याय’ हे शे्रष्ठ िीवनमूल्य कसे प्रस्थाजपत होईल यार्ी र्र्ा या गं्रथात आहे. त्या 
अनुषंगाने मानवी स्वभाव, प्रकृती यारें् जवशे्लषण प्लेटोने त्याच्या भजूमकेतून केलेले आहे. त्यामुळे ‘आदशच 
व्यक्ती’ आजण ‘आदशच समाि’ यारें् शलदजर्त्र तो रेखाटतो, त्यारं्ी ताजत्त्वक अजधष्ठाने तो उकलून दाखजवतो. 
एकाकी अवस्थेपेक्षा सामूजहक िीवनाच्या संदभातर् माणसाच्या सुप्त शुभ क्षमता जवकजसत होतात, त्यासा 
त्यारे् प्राप्तव्य, कल्याण संपादन करता येते, अशी प्लेटोर्ी भजूमका आहे. मानवी िीवनाच्या नैजतक आदशांर्ी 
र्र्ा ‘जरपब्ललक’ मध्ये असल्याने आजण ‘न्याय’ या नैजतक मूल्याचं्या मध्यवती समस्येच्या संदभात प्लेटोने 
कला, साजहत्य, जशक्षण, तत्त्वज्ञान, गजणत-भजूमती इ. शास्त्रारं्ा अभ्यास इत्यादींरे् जववेर्न केलेले असल्याने 
‘जरपब्ललक’ हा गं्रथ नीजतमीमासंा गं्रथ आहे हे प्रगट होते. मानवी व्यक्तीर्ा पूणचत्वाच्या जदशनेे होणारा प्रवास, 
सामूजहक िीवनातील नैजतक आदशार्ा परमोत्कषच ज्याप्रमाणे प्लेटो दाखजवतो, त्यार्प्रमाणे व्यक्ती व समूह 
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यारं्ी अधःपतनार्ी वाटर्ाल, त्यार्ी कारणमीमासंाही प्लेटो करतो. केवळ ‘हे िग’ समोर ठेवनू तो जववेर्न 
करीत नाही तर आत्म्यारे् पारलौजकक भजवतव्यही सदार्रण, दुरार्रण याचं्या संदभात तो प्रगट करतो. 
साहजिकर् ‘जरपब्ललक’ हा गं्रथ म्हणिे प्लेटोने केलेली ‘मानवी संस्कृतीर्ी सवंकष मीमासंा’ झकवा प्लेटोरे् 
‘िीवनभाष्ट्य’ अशा पद्धतीर्ा वाटतो. अनेकजवध गुंतागुंतीच्या संकीणच प्रशनांर्ी र्र्ा यात आहे. प्लेटोर्ी मते 
अनेक जठकाणी वादग्रस्तही ठरली आहेत. प्लेटो ज्या काळात वाढला, ज्या काळात त्यारे् िीवनझर्तन 
जवकजसत िंाले त्या प्रार्ीन ग्रीक समािात ‘राज्यशास्त्र’ आजण ‘नीजतशास्त्र’ याचं्यात फरक केला िात नव्हता. 
‘नागजरक’ आजण ‘नैजतककता’ यारें् िीवन समकक्ष मानले िात होते. साहजिकर् दंडनीती, धमच, व्यब्क्तगत 
िीवन, सामाजिक परंपरा याचं्यातील आि रूढ असणारे वैर्ाजरक आजण व्यावहाजरक भेद त्या समािपद्धतीत 
नव्हते. म्हणूनर् ‘जरपब्ललक’ गं्रथातील तत्त्वझर्तनारे् स्वरूप ‘सवचस्पशी’ िंालेले आढळते. 

 
‘जरपब्ललक’ मध्ये तत्कालीन कायदे, संस्थात्मक व्यवहार, सामाजिक प्रथा, कला आजण 

साजहत्यजवषयक मते, धार्ममक भजूमका, राज्यकत्यांरे् वतचन इत्यादीसंबंधी टीका आहे. अनेक जठकाणी ही टीका 
परखड स्वरूपार्ीही आहे. स्वतःच्या रािकीय आजण नैजतक ध्येयवादामुळे प्लेटोर्ी मते अनेक जठकाणी 
एकागंी, दुराग्रही स्वरूपार्ीही वाटतात. पण प्रर्जलत प्रशनाचं्या अभ्यासातून प्लेटोला केवळ एक 
राज्यशास्त्रीय जसद्धान्त, उपपत्ती जनमाण करावयार्ी नाही, असे जदसते. ‘जरपब्ललक’ जलजहण्यामागर्ी त्यार्ी 
पे्ररणा, भजूमका, उदे्दश हा सुधारकार्ा, क्रान्तदशी रािषीर्ा जदसतो. सभोवतालच्या व्यब्क्तगत आजण 
सामूजहक िीवनातील स्वाथच, अहंकार, अन्याय, शोषण, दुःख, दुष्टता दूर करण्यारे् उपाय शोधण्यार्ी त्यार्ी 
भजूमका आहे. या अन्वेषणातून आदशच मानवी िीवनारे् ‘स्वप्नजर्त्र’ झकवा ‘शलदजशल्प’ उभारण्यार्ी त्यार्ी 
दृष्टी आहे. त्यार्ी ‘ॲकॅडमी’ म्हणिे नैजतक जशक्षण, रािकीय प्रबोधन यादं्वारा समािसुधारक, लोककल्याण 
दृष्टी असणाऱ्या प्रज्ञावंतारं्ी िडणघडण करण्यार्ी ‘प्रयोगशाळा’ होती. ‘जरपब्ललक’, ‘लॉि’ यासंारख्या 
गं्रथातूंन प्लेटोने नीजततत्त्वाधाजरत समािपजरवतचनार्ी साध्ये आजण साधने, प्रमेये आजण रीती, जसद्धान्त आजण 
व्यवहार जवशट करण्यार्ा प्रयत्न केलेला जदसतो. 

 
त्याने स्वीकारलेली ‘संवादपद्धती’ एकूण प्रशनांर्ी मांडणी प्रत्ययकारी बनवते. सॉके्रजटसने 

संवादपद्धतीच्या आधारेर् ज्ञानशास्त्रीय आजण नीजतशास्त्रीय प्रशनांर्ा ऊहापोह केला. ‘जरपब्ललक’ मध्ये 
‘सॉके्रजटस’ हे व्यब्क्तमत्त्वर् मध्यवती आहे. पण सॉके्रजटसर्ी व्यब्क्तरेखा अनेक जठकाणी प्लेटोर्ी िीवनदृष्टी 
प्रगट करते, माध्यम म्हणून प्रगट होते. बकच ले, बजनयन यांनी आपल्या ताजत्त्वक संवादगं्रथातूंन व्यब्क्तरेखारं्ा 
उपयोग करून ताजत्त्वक समस्यांर्ी संवादजर्ते्र उभी केली. ‘संवादपद्धती’च्या स्वीकारामुळे रुक्ष, प्रबधंात्मक, 
युब्क्तवादात्मक जववेर्नाऐविी जिवंत, नाट्यमय रीतीने ताजत्त्वक भजूमका, जवर्ारप्रवाह यारें् रूपदशचन घडते. 
पण यारे् तोटेही आहेत. एक म्हणिे संवादातल्या व्यब्क्तरेखा या जवजशष्ट भजूमकेच्या प्रजतजनधी ठरतात, त्यानंा 
स्वतंत्र व्यब्क्तमत्त्व उरत नाही. जशवाय जवर्ारप्रबोधन, नैजतक, प्रबोधन हा संवाद हेतू ठेवल्याने प्रत्यक्ष 
िीवनातल्या घटना, प्रसंग, बारकावे, जवसंगती, जवरोधाभास इत्यादींच्या जवलोभनीय दशचनाने िी कलापूणच 
नाट्यवस्तू उबी राहणार तीही उभी रहात नाही. ज्या जठकाणी सूक्ष्मग्राही वैर्ाजरक प्रमेयारें् जवशे्लषण, र्र्ा, 
जर्जकत्सक समीक्षा अपेजक्षत आहे त्या जठकाणी लजलत संवादपद्धती अडथळा ठरू शकते. प्रजतपाद्य 
संकल्पनारं्ा नेमका अथच, जतच्या वापरार्ा वैर्ाजरक संदभच स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे त्या जठकाणी जनबधं/प्रबधं 
स्वरूपार्ी रर्ना असती, तर युक्त ठरले असते असे वाटते. ‘जरपब्ललक’ मध्ये िेव्हा प्लेटो ज्ञानमीमासंा 
करतो, परममूल्य, परमसत्ता या संज्ञा स्पष्ट करतो त्यावेळी सरळ, युब्क्तवादात्मक जवशे्लषक पद्धती अजधक 
सूक्ष्मग्राही ठरली असती, असे वाटते. 
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‘जरपब्ललक’च्या भाग दोनमध्ये प्लेटोने समूहिीवन कसे जनमाण होते? त्यामध्ये श्रमजवभाग तत्त्व कसे 
काम करते? जवजवध सामाजिक गट कसे बनतात? प्राथजमक गरिा,सुखसाधने, समृद्धी याचं्या अपेक्षापूतीतून 
उत्पादन, जवतरण, उपभोग इ. काये कशी र्ालतात इत्यादी समस्यारें् जववेर्न करतो. या जठकाणी प्लेटो 
मानवी संस्कृतीरे् ऐजतहाजसक पद्धतीने झसहावलोकन, जवशे्लषण, समीक्षा करतो आहे असे प्रथमदशचनी 
वाटले, तरी वस्तुतः ती ऐजतहाजसक पद्धती नव्हे. ‘समाि’ ही संकल्पना स्वीकृत केली तर जतच्या तार्मकक 
जवशे्लषणातून िे पयाय, अजभप्राय सामोरे येतात, त्यारें् प्लेटोने जववेर्न केले आहे. 

 
त्यार्प्रमाणे मानवी ‘आत्म्यारे् जवभाग’ िेव्हा प्लेटो समिून देतो त्यावेळी त्यार्ी रीत, जनरीक्षण 

प्रयोगाधाजरत मानसशास्त्रार्ी आहे, असे नाही. तर मानवी प्रकृती, स्वभाव, वतचन, व्यब्क्तमत्त्व ही संकल्पना 
स्वीकृत केली तर जतच्या तार्मकक पथृःकरणातून कोणते संदभच, पयाय, अजभप्राय जनष्ट्पन्न होतात ते प्लेटोने 
दाखजवले आहे. ‘जरपब्ललक’च्या भाग आठ आजण नऊ मध्ये तो िेव्हा व्यक्तीच्या व राज्याच्या अधःपतनाच्या 
पायऱ्या क्रमशः दाखवतो तेव्हाही अशीर् संकल्पनात्मक तार्मकक जवशे्लषण पद्धती त्याने वापरली आहे, असे 
जदसून येते. 

 
अथात प्लेटोच्या जववेर्नाला कोणतार् ऐजतहाजसक आधार नव्हता, असे म्हणता येणार नाही. पण 

तो आधार समकालीन, तत्कालीन, सामाजिक, रािकीय पजरब्स्थतीच्या अवलोकनार्ा आहे. मुख्यतः प्रार्ीन 
ग्रीक शहर राज्यारं्ा कारभार, अथेन्सरे् सामाजिक, रािकीय आजण सासं्कृजतक िीवन पाहून प्लेटोने ही 
मीमासंा केलेली जदसते. िागजतक मानवी इजतहासारे्, सांस्कृजतक समीके्षरे् व्यापक पजरमाण प्लेटोच्या 
तत्त्वझर्तनाला होते, आजण तशा व्यापक ऐजतहाजसक पद्धतीने त्याने राज्यशास्त्रीय, नीजतशास्त्रीय प्रमेयारं्ी 
उकल व बाधंणी केली आहे, असे जदसत नाही. 

 
‘जरपब्ललक’ हा प्लेटोर्ा गं्रथ त्याच्या संवादपद्धतीमुळे, आकषचक लजलत शलैीमुळे, त्यामधील 

ताजत्त्वक ममचदृष्टीमुळे िागजतक वाङ मयात जवलोभनीय ठरला असला, तरी त्यार्ी जवजवध संदभातली मते 
वादग्रस्त, आधुजनक दृजष्टकोनातून अस्वीकायच ठरलेली आढळतात. 

 
भाग दोन आजण तीनमध्ये त्याने राज्यकत्यांच्या जशक्षणपद्धतीर्ा जवस्ताराने जवर्ार माडंला आहे. 

राज्यकत्यांच्या उच्चस्तरीय अभ्यासातील शास्त्राभ्यास, तत्त्वज्ञानात्मक अभ्यास याजंवषयीच्या भजूमका सातव्या 
भागात माडंल्या आहेत. जशक्षणात लजलत साजहत्य, कला यानंा त्याने स्थान जदले आहे. पण साजहत्य आजण 
कला यानंा नैजतक प्रर्ारारे्, प्रबोधनारे् साधन, माध्यम केले आहे. कलामूल्यारं्ी स्वायत्तता स्वीकारणाऱ्या 
भजूमकेस हे पटणार नाही. जशवाय राज्यकत्यांच्या हाती जशक्षण आजण कला यामंधून संस्कार करण्यारे् काम 
सोपजवले तर मतलबी रािकीय प्रर्ारारे् माध्यम म्हणून त्यारं्ा दुरुपयोग होण्यार्ी शक्यता वाढते. 
राज्यकत्यांना हव्या असणाऱ्या मनोवृत्तींर्ा जवकास, रािजनष्ठ माणसारं्ी घडण त्यामधून होते. त्यामुळे 
स्वयंप्रकाशी, जनभचय, स्वत्वसंपन्न असे प्रज्ञावंत कसे जनमाण होऊ शकतील? 

 
साजहत्य, कला, शासे्त्र, तत्त्वज्ञान याचं्या अभ्यासातून, क्रीडा जशक्षणातून, प्रत्यक्ष सामाजिक 

कायानुभवातून पजरपक्व स्वरूपारे् राज्यकते ‘घडजवण्यार्ी’ प्लेटोर्ी ‘योिना’प्रथमदशचनी रास्त वाटते. परंतु 
‘आत्मशोधातून स्वयंजशक्षण आजण स्वयंजशक्षणातून आत्वजवकास’ हे व्यब्क्तस्वातंत्र्य आजण व्यब्क्तप्रजतष्ठा या 
मूल्यावर आधारलेले शकै्षजणक तत्त्वज्ञान स्वीकारले तर ‘आदशच माणसे घडजवण्यार्ी प्रयोगशाळा’ या दृष्टीने 
जशक्षणपद्धती, शकै्षजणक संस्था यारं्ा वापर रािसत्तेच्या हाती राहणे, वा रािजनष्ठ भजूमकेतून होणे योलय 
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ठरणार नाही. साजहब्त्यक आजण कलावंत यांरे्ही जनर्ममतीस्वातंत्र्य अबाजधत राहणे युक्त ठरते. जवजशष्ट नैजतक 
भजूमका, आदशच रािकीय मतप्रणाली यांर्ी ‘बाजंधलकी’ असेल तर प्रजतभेच्या सृिनशील सामथ्याला आजण 
जनर्ममती स्वातंत्र्याच्या प्रजतष्ठेला अथच उरणार नाही. 

 
“तत्त्वज्ञ हे राज्यकते असले झकवा राज्यकते हे तत्त्वज्ञ असले”, तर व्यब्क्तगत आजण सामूजहक 

िीवनात समतोल, सामंिस्य, न्याय इत्यादींर्ा प्रादुभाव, उत्कषच साधेल ही प्लेटोर्ी ध्येयवादी भजूमकाही 
प्रथमदशचनी रास्त वाटते. परंतु असे प्रज्ञावंत ‘घडवणे’ झकवा ‘तयार करणे’ जकतपत शक्य आहे? जशवाय ‘काही 
शहाण्या’ माणसानंी बहुिन समािावर आपली प्रभसुत्ता जटकजवणे जकतपत रास्त आहे? काही प्रज्ञावंताचं्या 
समथच मागचदशचनाने वेगाने सामाजिक प्रगती साधेलही, पण अशा ‘काही जनवडक’ व्यक्तींर्ा जववेक नेहमीर् 
ग्राह्ययुक्त ठरेल कशावरून? त्यानंी प्रमाद केले तर ‘न्याय’ कुठे आजण कसा मागायर्ा? यार्ी व्यवहायच उत्तरे 
प्लेटोच्या शलदजशल्पात सापडत नाहीत. पूणचतः जनःस्वाथच, जनरहंकारी, परसेवारत, परजहतदक्ष अशा ‘रािर्मष’ 
व्यक्ती प्रत्यक्षतः अपवादात्मक असतात. त्यानंी सामाजिक व रािकीय अनुशासनास मागचदशचन करावे पण 
‘सल्लागार’ ही भजूमका वेगळी आजण ‘राज्यकता’ ही भजूमका वेगळी. प्लेटोने अशा पजरणतप्रज्ञ प्रज्ञावंतांरे् 
‘आर्ायचकुल’ सुर्वले असते, तर ज्ञान, नीती, धमच, रािकारण, साजहत्य आजण कला, आर्मथक व्यवहार, 
सामाजिक व्यवस्थापन यांना यथोजर्त ध्येयदृष्टी देण्यारे् कायच काही प्रमाणात साधले असते. पण तत्त्वझर्तन 
आजण रािकीय ध्येयवाद यारं्ी सागंड घातल्याने एकतर तत्त्वझर्तन रािकीय मतलबग्रस्त होण्यार्ी शक्यता 
वाढते झकवा रािकारणास तत्त्वझर्तनार्ी जिंलई प्राप्त करून देण्यार्ा प्रयत्न घडू शकतो. प्रत्यक्ष रािकारण, 
सामाजिक व्यवस्थापन हे दुय्यम शे्रणीर्ी बुजद्धमत्ता साभंाळू शकते. जतला उदात्त ध्येयदृष्टी देण्यारे् कायच प्रज्ञा 
आजण प्रज्ञावंत यानंी िरूर करावे, पण दैनंजदन रािकारणार्ी वास्तवता लक्षात घेता ‘ब्स्थतप्रज्ञारे् 
रािकारण’ एक तर अव्यवहायच होण्यारे् शक्यता वाढते झकवा ते अनावशयक ठरू शकते. 

 
आिच्या लोकशाही युगात ‘प्रज्ञावंतारं्ी हुकूमशाही’ मान्य होण्यासारखे रािकीय तत्त्वज्ञान वाटत 

नाही. प्लेटोने व्यब्क्तगत आजण सामाजिक अधःपतनार्ी प्रजक्रया स्पष्ट करताना भाग आठ आजण नऊमध्ये 
जवजवध राज्यपद्धतींर्ी नैजतक समीक्षा केली आहे. त्याने लोकशाहीवर केलेल्या परखड टीकेमागे, त्याला 
अथेन्समध्ये त्या वेळच्या शहर राज्यातील अनुभवास आलेल्या रािकीय लोकशाहीच्या दुरावस्थेर्ा संदभच 
जदसतो. अपात्र माणसारं्ी जनवड, जनयुक्ती, स्वैरार्ारी लोकिीवन त्याच्यापुढे होते. या लोकशाही 
रािवटीतर् त्याने आपल्या परमजप्रय गुरूर्ा ‘सॉके्रजटस’र्ा खटला, जवषप्राशन जशके्षतून िंालेला करुण 
अंतपाजहला होता. या तात्काजलक प्रजतजक्रयेतूनही ही परखड टीका जनमाण िंाली असणे शक्य आहे. पण 
लोकशाहीमध्ये जकतीही दोष असले तरी समािातल्या सामान्यातील सामान्य नागजरकास लाभणारे जववेक 
स्वातंत्र्य, जनवड स्वातंत्र्य, जवर्ार करण्यारे्, जनभचयतेने मांडण्यारे् स्वातंत्र्य, मतभेद प्रगट करण्यारे् स्वातंत्र्य 
महत्त्वारे् आहे. अशा बहुिन अधचजशजक्षत, असंस्कृत, अप्रगत बहुिन नागजरकामंध्ये सवंकष स्वरूपार्ी 
िीवनदृष्टी जवकजसत िंालेली नसेलही. पण न्याय. अन्याय, शोषण, दुःख, दुष्टता ओळखण्यारे् तारतम्य अशा 
नागजरकातं असतेर्. त्याला वाव देणे, ते अजधक डोळस, िागृत करणे, सघंजटत करणे महत्त्वारे् आहे. रु्का 
करीत. रु्का समिून घेत, दुरुस्त करीत लोकशाही िीवन आजण राज्यव्यवस्था यारं्ा धीरेधीरे जवकास िंाला, 
तरी हरकत नाही. पण व्यब्क्तस्वातंत्र्य, सामान्य माणसार्ी व्यब्क्तप्रजतष्ठा या मूल्यारं्ा अव्हेर करून काही 
ज्ञानी, काही सत्ताधारी, काही धनवान यारं्ी प्रभसुत्ता जनमाण करणे, हे पजरणामी िनजहत, िनकल्याण ठरेल 
असे नाही. 
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वासना, अब्स्मता आजण बुद्धी असे प्लेटोने मानवी प्रकृतीरे् ‘भाग’ दाखजवले आहेत.त्याचं्या 
प्राबल्यानुसार उत्पादक, संरक्षक आजण शास्ते यारें् सामाजिक वगच दाखजवले आहेत. संयम, शौयच आजण ज्ञान 
हे त्यारें् सद गुण साजंगतले आहेत आजण यारं्ा समन्वयी जवकास म्हणिे आंतजरक सामंिस्य, 
व्यब्क्तिीवनातील न्याय आजण सामाजिक सामंिस्य, सामूजहक िीवनातील न्याय अशी भजूमका. माडंली 
आहे. मानवी प्रकृतीर्ी आजण सामाजिक िीवनार्ी ही ‘जत्रगुणमीमासंा’ प्रथमदशचनी सुटसुटीत, आकषचक 
वाटते. पण मानवी स्वभावार्ी संकीणचता सामाजिक संस्था व व्यवहार यारं्ी संकीणचता लक्षात घेता ही मीमासंा 
मानवी स्वभावारे्, सामाजिक रर्नेरे् ‘यथाथचदशचन’ घडजवते असे जदसत नाही. 

 
प्लेटोच्या आदशचराज्याच्या शलदजशल्पातील एक योिना फारर् वादग्रस्त ठरली ती म्हणिे 

शासकाचं्या संदभात त्याने सुर्जवलेला साम्यवाद. प्रज्ञावंत शासकाचं्या संदभात त्याने खािगी मालमत्तेर्ा 
हक्क तर नाकारला आहेर्, पण त्यांरे् वैवाजहक, कौटंुजबक िीवनही पूणचतः ‘सामाजयक’ ठरजवले आहे. उत्तम 
संतती जनमाण होण्यासाठी पूवचजनयोजित पद्धतीने जर्ठ्ठ्या टाकून स्त्री-पुरुषारं्ा समागम घडजवणे, सवांरे् 
खाणे-जपणे, जनवास एकत्र सामूजहक जनवासकें द्रात ठेवणे, मुलानंा आपले माता-जपता ओळखता येऊ नयेत 
यार्ी दक्षता घेणे, मुलारें् संगोपन सावचिजनक संगोपन कें द्रात करणे, उच्च-नीर् क्षमताचं्या स्त्री-पुरुषारं्ा संबधं 
येणार नाही यार्ी दक्षता घेणे, शासकानंा खािगी घर, िमीन, पैसा इ. लाभणार नाही हे पहाणे, त्यांना 
द्रव्याच्या स्वरूपात मोबदला न देता वस्तंूच्या स्वरूपात देणे इत्याजद योिना प्लेटोच्या साम्यवादात, जस्त्रया व 
मुले याचं्या सामूजहक मालकी संकल्पनेत जदसतात. 

 
व्यब्क्तस्वाथच जवरजहत पूणचतः समािकल्याण बुद्धी असणारे तत्त्वज्ञ राज्यकते तयार व्हावेत, त्यांनी 

सामूजहक आर्ारसंजहतेरे् काटेकोर पजरपालन करावे आजण समािनीतीर्ी अजधष्ठाने. न्यायार्ी ताजत्त्वक 
अजधष्ठाने सुदृढ रहावीत, इत्यादी प्लेटोरे् उदे्दश प्रथमदशचनी स्तुत्य वाटतात. पण या सवच स्वप्नरंिनात मानवी 
प्रकृतीर्ी, स्वभावार्ी, कोमल भाविीवनार्ीवास्तजवक आजण व्यवहायच िाणीव आजण त्याच्याशी संवादी 
कायचयोिन जदसत नाही. ज्याचं्याकडे ‘सत्ता’ आहे त्यानंा ‘धनलोभ’ असू नये, िे ‘ज्ञानी’ आहेत त्यानंी 
‘सेवाधमच’ स्वीकारावा. सामाजिक, रािकीय अनुशासनात स्वाथी जहतसंबधं असू नयेत, गुंतले िाऊ नयेत, 
ही अपेक्षा रास्त आहे. पण त्याकजरता वैवाजहक, कौटंुजबक िीवनामागील भावसंस्कृतीर्ा उच्छेद इष्ट, 
आवशयक आहे असे नाही. 

 
प्राप्त िीवनातील सुप्त, शुभ क्षमतारं्ा जवकास साधण्यारे्, आपले इष्ट, प्राप्तव्य ठरवण्यारे्, त्याच्या 

प्राप्तीर्ी साधने जनजित करण्यारे्, अपूणचतेतून पूणचतेर्ा वेध आजण शोध घेण्यारे् प्रत्येक मानवी व्यक्तीला 
अबाजधत स्वातंत्र्य असले पाजहिे. कोणताही माणूस बाह्य रािकीय बजलष्ठ सत्तेर्ा, ज्ञानार्ी मक्तेदारी 
असणाऱ्या ज्ञानसत्तेर्ा झकवा स्वाथी धनसत्तेर्ा गुलाम असू नये. जकतीही उदात्त हेतूने जनमाण िंालेली असो, 
झकवा उदात्ततेरे् वलय पाघंरलेली असो; सत्ता, ज्ञान, धन याचं्या प्रभसुत्तेमुळे खरा मानवी जवकास घडत नाही. 
त्यामधून ‘गुलामारं्ी संस्कृती’ वाढते. धमचसुधारणा, सामाजिक सुधारणा, प्रबोधनयुग, उदार मानवतावाद, 
लोकशाही समािवाद, सवोदय, अंत्योदय इत्यादी जवर्ारप्रवाहानंी जवसाव्या शतकातील िीवनदृष्टीला 
आकार आजण अथच प्राप्त िंाला आहे. 

 
अशा वेळी ‘काही’ िणारं्ी ज्ञान, सत्ता, धनजवषयक मक्तेदारी आजण प्रभसुत्ता आजण त्याचं्या 

मागचदशचनाने, जदलदशचनाने ‘इतरेिनारं्ा’ जवकास ही भजूमका आिच्या शतकातील माणसाला मानवणारी 
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नाही. त्यामुळेर् प्लेटोरे् सामाजिक, रािकीय ‘पुनरचर्नेरे् तत्त्वज्ञान’ हे ‘बजंदस्त समािारे् तत्त्वज्ञान’ आहे 
असा आके्षप घेतला िातो. 

 
अथात हे आजण अशा प्रकाररे् आके्षप, मयादा असल्या तरी प्लेटोच्या ‘जरपब्ललक’ गं्रथातील 

तत्त्वझर्तनात काही जर्रंतन महत्त्वार्ी िीवनदृष्टीही आहे. व्यब्क्तगत आजण सामूजहक िीवनाला नीतीरे् 
अजधष्ठान असावे हा प्लेटोर्ा आग्रह आिही मोलार्ा आहे. साजहत्य, कला, जशक्षण, रािकारण या संवांतून 
जवध्वंसक, अशुभ, दुष्ट अशा संस्काराऐंविी जवधायक, रर्नात्मक, शुभ, सुष्ट वृत्तीरे् संस्कार व्हावेत ही 
प्लेटोर्ी भजूमका मोलार्ी आहे. केवळ व्यब्क्तजहत, बजलष्ठारें् जहत हे रािनीतीरे् सूत्र असू नये; तर समािात 
सामंिस्य, न्याय, ज्ञान, नीती यांर्ी कदर, आदर वाढेल, या मूल्यानंा समािात प्रजतष्ठा लाभेल, असे समाि 
व्यवस्थापन असावे; असे रािकीय जनयोिन असावे ही प्लेटोर्ी दृष्टी मोलार्ी आहे. ‘पशु’ वृत्तीर्ा संयम आजण 
जनयंत्रण, ‘मानवी’ वृत्तीर्ा जवकास आजण ‘जदव्य’ क्षमतांर्ा पजरपोष यामंधून एकूण मानवी संस्कृतीच्या 
‘जवकासार्ा आलेख’ तयार होतो. धमादथचि कामि।’ असे व्यास महषी म्हणाले, ‘रािकारणास नीतीरे् 
अजधष्ठान असावे’ असे महात्मा गाधंींनी सांजगतले. मानवी संस्कृतीच्या इजतहासात क्रान्तदशी महामानवानंी 
मानवी कल्याणाच्या भजूमकेतून काही ‘पथदशचक पाथेय’ जदले आहे. त्यामध्ये ‘कालोजर्त’ आजण ‘जर्रंतन’ असे 
वैर्ाजरक घटक असतात. त्यानंा त्यावेळी िे योलय वाटले त्यारे्ही प्रबोधन ते करतात आजण एकूण मानवी 
स्वभाव, प्रकृती, समािार्ी िडणघडण आजण मानवी कल्याण यादृष्टीने काही जर्रंतन मानवी िीवनमूल्यांरे् 
प्रबोधन ते करतात. 

 
मानवी प्रकृती, स्वभाव झकवा समाि ही ठराजवक साच्यात, नकाशात बजंदस्त करता येईल अशी काही 

‘ब्स्थरवस्तू’ नाही. त्यामधील गजतमानता, पजरवतचनशीलता लक्षात घेऊनर् ‘प्रगतीच्या पाऊलवाटा’ नव्याने 
शोधाव्या लागतात. अशा वेळी पूवचसूरींर्ी केवळ ‘पुनरुक्ती’ न करता झकवा त्यांरे् शलदशः ‘अनुकरण’ न करता 
त्याचं्या िीवनभाष्ट्यातील ‘कालबाह्य’ भाग सोडून देणे आजण ‘जर्रंतन’ भागाला उिाळा देणे, त्याच्या आधारे 
सामाजिक पुनरचर्नेरे्, व्यवस्थापनारे् तत्त्वज्ञान जनजित करणे महत्त्वारे् आजण शहाणपणारे् आहे. क्रान्तदशी 
महापुरुषाचं्या प्रबोधनार्ा अंधश्रद्ध, पोथीजनष्ठ स्वीकार पजरणामी जहतकर ठरत नाही, झकबहुना तो त्यानंाही 
अजभपे्रत नसतो. मग ती पोथीजनष्ठा प्लेटोच्या, माक्सचच्या वा महात्मा गाधंींच्या संदभातली असो. 

 
सामाजिक पुनरचर्ना, रािकारण, धमचसुधारणा, जशक्षण, कला आजण साजहत्य या संस्कृतीच्या जवजवध 

अंगारं्ा जवस्तार आजण जवकास साधताना म्हणूनर् ‘जववेकजनष्ठा’ महत्त्वार्ी आहे. जतच्यार् आधारे प्लेटोरे् 
‘आदशच राज्य’ हे स्वप्नजशल्प, ‘शलदजशल्प’ अभ्यासले पाजहिे. म्हणिे तो केवळ ‘प्रजतभाजवलास’ वाटणार नाही 
झकवा रािकीय कायचक्रमार्ी ‘गीता’ वाटणार नाही. मानवी संस्कृतीच्या इजतहासातील एक ‘अमोल लेणे’ या 
दृष्टीने प्लेटोरे् ‘आदशच राज्य’ समिून घेतले पाजहिे. व्यक्ती आजण समािजवषयक प्रशनाचं्या संदभात यामुळे 
काही प्रमाणात अंतदृच ष्टी, ममचदृष्टी, समीक्षावृत्ती जवकजसत िंाली, तरी हे स्वप्नजर्त्र, शलदजशल्प साथच ठरेल. 
कोणत्याही शे्रष्ठ वैर्ाजरक कृतीर्ा, कलाकृतीर्ा जवशषे म्हणिे ती संवेदनशील, जिज्ञासू वार्कापुढे मानवी 
िीवनजवषयक प्रशनजर्न्ह उभी करते. प्रशन सोडजवण्याच्या ‘तयार रीती’ पुरजवण्याऐविी आस्वादकाला 
अंतमुचख करून आत्मशोधार्ी पे्ररणा देते. वास्तवता आजण आदशच यातंील द्वन्दे्व, अंतर्मवरोध, ताण यांरे् 
प्रत्ययकारी दशचन घडजवते आजण व्यक्ती व समाि याचं्या अंतरंग घडणीर्ी जवजवध पजरमाणे दाखजवते. आदशच 
व्यक्ती आजण आदशच समाि यारं्ा ‘पूणचत्वार्ा प्रवास’ आजण ‘पतनार्ी वाटर्ाल’ िी प्लेटोने दाखजवली आहे 
जतरे् आिच्या दृष्टीने ‘पुनरावलोकन’ घडले तर आि िाणवणाऱ्या अनेकजवध संदभातील ‘अधःपतनार्ी 
मीमासंा’ डोळसपणे सुरू होईल आजण ‘पूणचत्वाच्या प्रवासार्ी पे्ररणा’ लाभ ूशकेल. 



 

अनुक्रमणिका 

 
‘आदशच माणसारें् आदसच राज्य’ केव्हा व कसे जनमाण होईल यारे् आशाळभतू स्वप्नरंिन न करता 

आपल्या हातानंी जनमाण केलेल प्रदूजषत िीवन आपल्यार् प्रयत्नानंी नैजतक दृष्ट्ट्या ‘जनमचल’ करण्यार्ी 
व्यब्क्तगत आजण सामूजहक पे्ररणा जनमाण िंाली तर ‘जरपब्ललक’ सारख्या गं्रथारें् प्रयोिन सफल िंाले, असे 
म्हणता येईल. अशा प्रयत्नात परभृत आजण परप्रकाशी िीवनाच्या स्वीकृतीऐविी स्वयंप्रकाशी अब्स्मता, 
कायचशील प्रज्ञा िागृत िंाली तर प्रयोिन सफल िंाले असे म्हणतात. महामानवारं्ी ‘स्वप्ने’ ही ‘उद्यार्ी 
वास्तवता’ असते. जनदान ‘उद्या’रे् स्वप्नजशल्प तयार करण्यापेक्षा ‘आि’रे् सामाजिक आजण रािकीय 
‘वास्तव’ समिून घेण्यार्ी पे्ररणा िंाली तरी ‘आदशच राज्य’ ही ‘फार दूरर्ी गोष्ट’ झकवा ‘परीकथा’ उरणार 
नाही. अन्यथा महाभारत जलहूनही ‘व्यासारं्ाआक्रोश’ हेर् दारूण सत्य उरले. ‘आदशच राज्य’ जलहूनही 
‘प्लेटोर्ा आक्रोश’ हे एक ‘अरण्यरुदन’ ठरू शकेल. 

 
‘जरपब्ललक’च्या सातव्या भागात ‘ज्ञान’, ‘अज्ञान’ या संकल्पनारें् स्वरूप जवशद करताना प्लेटोने 

‘गुहेर्ी रूपककथा’ माडंली आहे. अंधाऱ्या गुहेतून गुहेबाहेरील प्रकाशात येऊन वास्तव सृष्टीरे् ज्ञान िंालेला, 
सूयाकडे पाहू शकणाऱ्या ज्ञानी माणसाला आपले पूवायुष्ट्य, अंधार, भास आजण भ्रम यारें् छायारें् िग यात 
गेल्यार्ी खंत वाटते. गुहेतील बाधंवांना त्याचं्या अज्ञानार्ी िाणीव करून देण्याकजरता, ‘अंधारातून 
प्रकाशाकडे’ नेण्याकजरता तो प्रयत्न करतो, पण अज्ञान, अंधार यानंार् ज्ञान समिण्यार्ी सवय लागलेल्या 
अडाणी लोकाकंडून त्यार्ी अवहेलना होते. प्रसंगी ते त्याच्या हत्येर्ाही प्रयत्न करतात. प्रबुद्ध िंालेले 
‘तथागत’ िेव्हा ‘बुडती हे िन न देखवे डोळा ।’ या करुणेने लोकोद्धारारे् काम करतात तेव्हा असमंिस, 
दुराग्रही, अडाणी समकाजलनाकडून त्यारं्ी अवहेलना होते, छळ होतो. प्रसंगी त्यानंा कू्रसावर र्ढवले िाते. 
अशा वेळी आत्यंजतक क्षमाशीलतेने असे प्रज्ञावंत ‘परमेश्वरा त्यानंा क्षमा कर. ते काय करीत आहेत, यार्ी 
त्यानंार् कल्पना नाही!’ अशी करुणाद्रच भजूमका घेतात. 

 
प्लेटोला अजभपे्रत असलेला प्रज्ञावंत प्रज्ञा आजण करुणा यारें् प्रतीक आहे. त्याला जनष्ट्क्रीय, 

शलदपजंडत मान्य नाही. या जवभागातील सॉके्रजटसच्या मुखातील संवाद लक्षणीय आहेत. 
 
“ज्या माणसाला वैयब्क्तक आजण सामाजिक िीवनात सुज्ञपणाने वागावयारे् आहे, त्याने 

आपल्यासमोर सत तत्त्वार्ा आदशच ठेवला पाजहिे.... अज्ञानी आजण आयुष्ट्यभर फक्त ज्ञानसाधना करणारे 
असे दोन्ही प्रकाररे् लोक राज्यकारभारास नालायक असतात.... पजहल्या प्रकारच्या व्यब्क्तगत, सामाजिक 
िीवनास कोणतीही पे्ररणा नसते आजण दुसऱ्या प्रकाररे् लोक फक्त स्वतःला सुदैवी समिून कोणतेही काम 
करण्यास प्रत्यक्षतः तयार नसतात.... नागजरक आजण अजधकारी या दोन्ही दृष्टीने इतरापेंक्षा अजधक पूणचतः 
र्ागंले जशक्षण लाभलेल्या या लोकानंा उच्च वातावरणातून खाली उतरून लोकगगेंत जमसळले पाजहिे... ज्या 
राज्यात शहाणी माणसे सत्ता वापरण्यास नाखूष असतात. तो राज्यकारभार शातंपणे, उत्तमपणे र्ालतो. ज्या 
राज्यात राज्यकते कारभार करण्यास फार उत्सुक असतात ते राज्य वाईट पद्धतीने र्ालते.... खािगी 
फायद्याकजरता हपापलेले लोक िेव्हा राज्यार्ी सूते्र आपल्या हाती घेतात त्या वेळी सवचत्र अव्यवब्स्थतपणा 
माितो. कारण असे लोक अजधकाराच्या िोरावर फायदा करून घेण्यार्ी आपणासं मुभार् आहे, असे 
समितात. अशा राज्यात अजधकारार्ी िागा ही भाडंणार्ा जवषय बनते. यातून आपापसातील कलह. 
भाडंणाऱ्या गटांरे् नुकसान होते. पजरणामी राज्यारे्ही होते.... सत्तेर्ा लोभ नसणाऱ्या लोकानंी राज्यकारभार 
केला पाजहिे. नाही तर अजधकाराकजरतार् लोक भाडंत राहतील.” 

 



 

अनुक्रमणिका 

प्लेटोला अजभपे्रत असणारे प्रज्ञावंत रािकारणी, मुत्सद्दी, शास्ते हे सत्ता हे लोककल्याणारे् साधन, 
लोकसेवा व्रतारे् साधन मानणारे आहेत. अशा लोकाचं्या हाती ज्ञान, धन, सत्ताअसेल तर ‘पथृ्वीवर स्वगच’ 
जनमाण होऊ शकेल. पण ज्ञान, धन, सत्ता यारं्ा लोभ असणाऱ्या स्वाथी लोकाचं्या हाती समािव्यवस्थापन 
गेले तर प्रज्ञावंतारं्ी हुकूमशाही आजण लोकशाहीरे् जवडंबन संभवते. 

 
प्लेटोरे् ‘आदशच राज्य’ हा ‘स्वप्नभमूीर्ा प्रवास’ नसून आदशच मानवी िीवनारे् स्वप्न वास्तवात 

येण्याच्या दृष्टीने कोणता साध्य-साधन जववेक इष्ट ठरेल त्यारे् जवर्ारदशचन आहे. प्लेटोच्या िीवनदृष्टीमागे 
तत्त्वज्ञानजवषयक िी भजूमका आढळते ती लक्षणीय आहे. 

 
कोणतेही जिवंत तत्त्वज्ञान हे सामाजिक वास्तवाच्या अभ्यासातून, सामाजिक अनुभवातून स्फुरले 

पाजहिे (Philosophy by Social Practice). तत्त्वझर्तनारे् स्वरूप सामाजिक समस्यारं्ा सावध, साके्षपी 
अभ्यास, त्या आधाजरत जसद्धान्तन, सामाजिक भजूमका, दृजष्टकोन यांर्ा अंतरंग शोध, हे असले पाजहिे 
(Philosophy of Social Practice) आजण तत्त्वझर्तनातून सामाजिक पजरवतचनाच्या, प्रगतीच्या जदशा, 
पाऊलवाटा लाभल्या पाजहिेत. सामाजिक उत्कषार्ी जवर्ारसंजहता आजण आर्ारसंजहता त्यातून गवसली 
पाजहिे. त्यामुळे सामाजिक पुनरचर्नेर्ी प्रमेयसूते्र जनजित करता आली पाजहिेत (Philosophy for Social 
Practice). 

 
तत्त्वज्ञ आजण राज्यकारभार यारं्ा सेतू बाधंत असताना हे भान प्लेटोत आढळते. प्रज्ञावंत आजण 

बहुिन समाि याचं्यात असणारी वैर्ाजरक दरी, जवजनमयार्ा अभाव (Consciousness and 
communication gap between elites and masses) हेर् सामाजिक दुरवस्थेरे् मुख्य कारण ठरते. कारण 
प्रज्ञावंत हे समािारे् नेत्र असतात. इजतहास आजण संस्कृती याचं्या समस्यारें् काल, आि, उद्या या सवच 
संदभातील सावधपण आजण साके्षप साभंाळून समािाला यथोजर्त, जनभचय, जनःस्पहृ मागचदशचन करणे, 
लोकजशक्षण आजण समािप्रबोधन करणे, कायाच्या पे्ररणा देणे, कायचयोिन करणे हे िागृत प्रजे्ञरे्, डोळस 
प्रजे्ञरे्, सामाजिक करुणाप्राप्त प्रजे्ञरे् कायच आहे. िेव्हा समािाच्या गुरुस्थानी असणारे प्रज्ञावंत जनष्ट्क्रीय, 
स्वाथी होतात तेव्हा समािारे् नेत्र जबघडले िातात. स्वतः अंध असणारे इतरानंा कोणती िीवनदृष्टी देऊ 
शकतील? 

 
‘जरपब्ललक’च्या अभ्यासाने समािातील प्रज्ञावंतारं्ी अब्स्मता, जक्रयाशीलता, सामाजिक ऋणबुद्धी 

िागृत िंाली तर जनदान ‘राज्य’ आजण ‘राज्यकारभार’ सुधारू शकेल. ‘आदशच राज्य’ हे प्रयत्नसाध्य स्वप्न 
आहे. स्वप्नाच्या साक्षीने वास्तव सत्यारे् जवदारक दशचन घडले तर प्रज्ञावंतार्ी पुरुषाथच पे्ररणा िागृत होईल. 
पुरुषाथच संपन्न प्रज्ञावंत ज्या समािात असतात त्या समािात अब्स्मता, स्वत्व, स्वयंप्रकाजशत्व जटकून राहते. 
िेव्हा अंशी प्रज्ञा मावळते त्यावेळी तो समाि, ती संस्कृती इजतहासिमा होते. ज्यानंी इजतहास घडवायर्ा तेर् 
इजतहासिमा िंाले. ज्यानंी िीवनदृष्टी द्यायर्ी तेर् आंधळे असतील तर त्या समािाला,संस्कृतीला भजवतव्य 
उरत नाही. तत्त्वज्ञान म्हणिे ‘संस्कृतीर्ी समीक्षा’ असते. प्लेटोने ‘आदशच राज्य’ स्वरूपात एका मानवी 
संस्कृतीरे् शलदजशल्प समोर उभे केले आहे. त्या संस्कृती समीके्षर्ी फलशु्रती म्हणून स्वतः आजण सभोवतालरे् 
िग यामंध्ये काही तेिस्वी संस्कृतीर्ी बीिे पेरण्यारे्, िोपासण्यारे् सामथ्यच लाभले, तर तो ‘रात्रीच्या 
गभातील उद्यार्ा उषःकाल’ म्हणता येईल. 

ज. वा. जोर्ी 
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प्रकरण एक 
न्याय म्हणजे प्रामानणकपणा 

[I-327—331-D] 
 
कथासूत्र: 
 
[व्यब्क्तगत व सामाजिक न्यायार्ी व त्याद्वारे आदशच राज्यार्ी कल्पना प्लेटोने आपल्या ‘जरपब्ललक’ या गं्रथात 
जवशद केली आहे. हा गं्रथ संवादरूप आहे. त्यार्ा प्रारंभ या प्रकरणात होतो. सवच संवाद काल्पजनक स्वरूपार्ा 
आहे. अथेन्सपासून सुमारे पार् मैलावंर असलेल्या पीजरअस या बदंरािवळ बेंजडस या ग्रीक देवतेर्ी ित्रा 
असते. सॉके्रजटस हा काही जमत्राबंरोबर ती ित्रा पाहून परत येतो त्यावेळी त्याला जसफालस या स्थाजनक 
नागजरकाच्या घरी येण्यारे् जनमंत्रण जमळते. त्याच्या घरीर् या संवादाला प्रारंभ होतो. जसफालस ही सेवाजनवृत्त 
वृद्ध अशी सत्प्रवृत्त व्यक्ती आहे. वजडलार्मित व स्वकष्टार्मित संपत्तीर्ा उपयोग देवारे् व मानवारे् देणे 
देण्यासाठी करावा, त्यामुळेर् माणसाला मानजसक समाधान व शातंी लाभते असे त्यारे् मत आहे. आपले सारे 
आयुष्ट्य प्रामाजणकपणे िगणे यालार् तो ‘न्याय’ असे म्हणतो. ‘न्याय’ या संज्ञेर्ी तार्मकक व ताजत्त्वक मीमासंा 
अथातर् त्याला िमत नाही. पण सत्प्रवृत्त, कतचव्यदक्ष अशा सवचसामान्य माणसार्ा नैजतक दृजष्टकोन मात्र 
त्याच्या सवच संभाषणामधून व्यक्त होतो. सॉके्रजटसर्ी मीमासंापद्धती, वडील व्यक्तीबद्दलर्ी आदरबुद्धी आजण 
ज्ञानजिज्ञासा यांर्ाही प्रत्यय येतो. त्या दृष्टीने या गं्रथारे् हे पजहले प्रकरण पुढच्या जवस्तृत र्रे्र्ी नादंीर् होय. 
सॉके्रजटस हार् या सवच र्रे्र्ा सूत्रधार आहे.] 
 

***** 
 

बेंजडस देवतेर्ी प्राथचना करण्यासाठी ॲजरस्टॉनर्ा मुलगा ललॅकॉन यािबरोबर काल मी पीजरअसला 
गेलो होतो. ित्रा प्रथमर् भरत होती. ती पहावी असा मािंा हेतू होता. अथेजनअन नागजरकानंी जमरवणूक 
काढली, ती पाहून मला फार समाधान वाटले. थ्रेजशअन लोकारं्ी जमरवणूकही सुंदर होती. देवीर्ी पूिा 
आटोपली. आमर्ी जिज्ञासा पूणच िंाली आम्ही शहराकडे परत जनघालो. तेवढ्यात, जसफालसर्ा मुलगा 
पोलेमार् चस याने काही अंतरावरून आम्हासं पाजहले. ताबडतोब त्याने आपल्या नोकरास आमच्याकडे 
जपटाळले आजण थाबंवण्यास साजंगतले. नोकर माझ्यामागे आला. मािंा कुडता धरून तो मला म्हणाला, 
“मािें मालक पोलेमार् चस आपणासं थाबंण्यार्ी जवनंती करीत आहेत.” मी मागे वळून म्हटले, “कुठे आहेत 
तुिें मालक?”तो म्हणाला, “ते पहां! ते तुमच्या मागून येत आहेत.तुम्ही थोडे थाबंावे.” ललॅकॉन म्हणाला, 
“ठीक आहे, आम्ही थाबंतो.” काही वेळाने ललॅकॉनर्ा भाऊ ॲजडमॅट स, जनजसअस र्ा मुलगा जनसेरट स आजण 
आणखी काही लोक यासंह पोलेमार् चस िते्रहून परतताना आमच्यािवळ आला. 
 

पोलेमार् शस: सॉके्रजटस, तुम्ही शहराकडे िात आहात ना? 
सॉके्रणटस: तुिंा अंदाि खरा आहे. 
पोलेमार् शस: आम्ही जकतीिण आहोत, ते पाजहले ना? 
सॉके्रणटस: हो. 
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पोलेमार् चस: मग तर तुम्ही सवचिण आमच्याहून अजधक समथच आहात असं तरी जसद्ध करा झकवा 
आमच्या बोलण्याला मान देऊन इथंर् थाबंा. 

 
सॉके्रजटस: पण आम्हाला िायला परवानगी द्या असं म्हटलं तर िाऊ द्याल ना? 
 
पोलेमार् चस: पण आम्ही तुमरे् ऐकायला तयारर् नाही, मग आमर् ंमन तुम्ही कसं वळवणार? 
 
ललॅकॉन: ते अशक्यर्. 
 
पोलेमार् चस: मग आम्हाला तुमर् ंम्हणण ंमान्य नाही यार्ी खात्री असू दे. 
 
ॲजडमटँ स: संध्याकाळी घोड्यावरून, देवतेच्या सन्मानाथच मशालींच्या शयचती होणार आहेत. तुम्हासं 

हे ठाऊक आहे ना? 
 
सॉके्रजटस: काय घोड्यावरून? मग ती एक नवीनर् मिा आहे! घोडे धावत असतानार् पेटत्या 

मशालींर्ी देवाणघेवाण करावयार्ी. असंर् त्या शयचतीर् ंस्वरूप आहे ना? 
 
पोलेमार् चस: हो. जशवाय रात्री भरणारी ित्रा पाहण्यासारखी आहे. आपण िेवण करू आजण बघायला 

येऊ. जतथं खूप तरुण भेटतील. त्याचं्याशी संवाद करायला जमळेल. म्हणून, तुम्ही इथंर् रहा, अशी आमर्ी 
जवनंती आहे, जतला मान द्यावा. 

 
ललॅकॉन: आता आपल्याला इथंर् मुक्काम करावा लागणार असं जदसतं. 
 
सॉके्रजटस: तुमर्ी इच्छा असेल तर आपण मुक्काम करू. 
 
नंतर आम्ही पोलेमार् चसच्या घरी गेलो. त्यारे् भाऊ जलजसआस आजण युजथजडमस, र्लॅजसडानर्ा 

थ्रॅजसमार् स, पेजनअनर्ा र्ारमब्न्टड स व ॲजरस्टॉनीमसर्ा मुलगा ब्क्लटोफोन जतथं होते. पोलेमार् चसरे् 
वडील जसफालस हेही होते. त्यानंा खूप जदवसानंी मी पाजहले. बरेर् थकलेले जदसले. अंगणात यज्ञ सुरू 
होता. डोक्याला माळा गुंडाळून एका गादीच्या खुर्ीवर ते बसले होते. लोकानंा बसण्यासाठी त्याचं्या 
आसपास खुच्या टाकलेल्या होत्या. आम्ही त्यावंरबसलो. त्यानंी मला पाजहले. मािें स्वागत करुन ते म्हणाले, 
“तुम्ही पीजरअसला क्वजर्तर् येता. खरं म्हणिे, तुम्ही वारंवार इथं आलं पाजहिे, आम्हाला भेटलं पाजहिे. 
मला ताकद असती तर मीर् शहरात आलो असतो, तुम्हाला भेटलो असतो. मग तुम्हाला इकडे येण्यार्ी 
तसदी पडली नसती. पण मी पडलो अशक्त. तेव्हा तुम्हीर् वररे्वर या. माझ्या बोलण्यावर जवश्वास ठेवा की, 
ज्या प्रमाणात माझ्या शारीजरक वासना कमी होत आहेत, त्या प्रमाणात ताजत्त्वक संवादसुखार्ी मािंी भकू 
वाढली आहे. मािंी तुम्हासं जवनंती आहे की, तरुणानंा तुमर्ा सहवास जमळवनू द्या आजण जमत्राच्या 
आपलेपणाने मला वररे्वर भेटत िा.” मी म्हटले, “जसफालस! खरं बोलायर् ंतर मला वयोवृद्धांबरोबर 
बोलायला फार आनंद वाटतो. आयुष्ट्याच्या वाटर्ालीत ही वृद्ध माणसे ज्या वाटेनं गेली आहेत, त्या वाटेनं 
आम्हालाही िायर् ंआहे. ही वाटर्ाल कठीण आहे का सोपी आहे? तो रस्ता गुळगुळीत आहे का खडबडीत 
आहे? ते आम्ही त्याचं्याकडून समिून घेतलं पाजहिे. तुम्हा मंडळींर्ी अवस्था “लागले नेत्र रे पैलजतरी!”अशी 
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आहे असं कवींच्या भाषेत मला वाटतं. म्हणूनर् तुमर्ा अजभप्राय मला अजधक योलय व प्रमाण वाटतो. मी 
आपणासं जवर्ारतो. “अंतकालाच्या उंबरयावर असताना, आयुष्ट्य क्लेशदायी वाटतं का? तुमर् ंकाय मत 
आहे?” 
 

णसफालस: सॉके्रजटस, मािंा याबद्दलर्ा अनुभव ऐका. िुन्या म्हणीप्रमाणे आम्हा वृद्धानंा वररे्वर 
एकत्र भेटण्यार्ी उत्सुकता असते. अशा भेटीत आम्हाला तरुणपणातील प्रणयप्रसंग, िेवणावळी, 
मद्यमापाच्या मैफली आठवल्या की दुःख होते. तरुणाचं्या सुखार्ा हे वृद्ध हेवा करतात. शोक करतात. ते वृद्ध 
सुस्कारा सोडीत म्हणतात, “गेले ते जदवस! तेव्हार् आपण खरे सुखी होतो, खरे िगत होतो. आता फक्त 
जदवस पुढे ढकलीत आहोत. इतकेर्!”शारीजरक दुबचलता, नातेवाईक व्यक्तीकडून होणारे अपमान, गाऱ्हाणी 
हे लोक सागंत बसतात. इतर अनेक दुःखद प्रसंगारं्ी कथा सागंत वाधचक्यार्ी झनदा करतात. पण सॉके्रजटस, 
मला वाटतं, ही माणसं आपल्या दुःखार्ं खरं कारण जवसरतात. वाधचक्य हे िर खरं कारण असतं तर मला 
आजण माझ्या समवयस्कानंा तसेर् क्लेश िाणवले असते आजण त्रास िंाला असता. पण अनेक वृद्धारं्ा आजण 
मािंा अनुभव वेगळा आहे. वयोवृद्ध सोफोब्क्लस या कवीबद्दल तुम्हाला सागंतो. मी असताना कुणीतरी त्याला 
जवर्ारले, “सोफोब्क्लस, पे्रमाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं. अिूनही तुम्हाला पे्रमार्ी ऊमी आहे काय?”तो 
म्हणाला, “छे! छे! कृपया माफ करा! प्रीतीसारख्या लहरी आजण रानटी मालजकणीपासून मी मुक्त िंालो, 
यार्ा मला फार आनंद वाटतो.” सोफोब्क्लसरे् हे उद गार मला तेव्हाही शहाणपणारे् वाटले, आिही 
वाटतात. वाधचक्य हे पे्रम व अन्य जवकार यापंासून माणसाला मुक्त करते, त्याच्या मनाला गाढ शातंी जमळते. 
वासना थंडावतात, त्यारं्ा िोर कमी िंाला की सोफोब्क्लस म्हणतो त्याप्रमाणे िुलमी मालकापासून मुक्तता 
िंाल्यार्ा आनंद जमळतो. खरं म्हणिे जवजवध प्रकारर्ी दुःखं, नातेवाईकाकंडून होणारे अपमान, यारे् कारण 
म्हातारपण हे नाही. माणसार्ा स्वभाव हेर् त्यार्ं कारण. माणसार् ं मन व्यवब्स्थत असेल, स्वभाव शातं 
असेल, तर म्हातारपण सुसह्य होईल. पण ज्यार्ा असा स्वभाव नाही त्याला तारुण्यही वाधचक्यासारखेर् 
त्रासदायक होणार. 

 
जसफालस याचं्या बोलण्यार् ं मला फार कौतुक वाटलं. त्यानंी पुढं बोलावं म्हणून मी म्हटलं, 

“जसफालस मला वाटतं, लोकानंा तुमर्ी मतं पटत नाहीत, कारण तुमच्या सुस्वभावीपणामुळे नव्हे तर 
श्रीमंतीमुळे तुम्ही म्हातारपण सहन करू शकता!”श्रीमंतानंा सारी सुखे अनुकूल असतात, हे मत प्रजसद्धर् 
आहे. 

 
णसफालस: ठीक आहे! काही प्रमाणात लोकारं्ं म्हणणं खरं आहे त्यामुळे त्यांना मािंं पटणार नाही. 

पण ते समितात जततकं त्या लोकारं् ंखरं नाही. सेजरजफयनने थेजमस्टोक्लसला कुरे्ष्टापूवचक म्हटले, “तुिंा 
बोलबाला तुझ्या सद गुणावंर आधारलेला नाही, तर देशाच्या कीतीवर अवलंबनू आहे.” त्यावर तो म्हणाला, 
“मी सेजरफस देशार्ा नागजरक असतो, तर इतका मोठा िंालो नसतो. पण तू अजथजनअन असतास तरी मोठा 
िंाला नसतास!”थेजमस्टोक्लसच्या उत्तरात खूपर् सत्यांश आहे. िे श्रीमंत नाहीत पण असमाधानी आहेत, 
त्या वृद्धाबाबत असं म्हणता येईल की, िसा सज्जन-दजरद्री म्हातारपणी सुखी असणार नाही तसा दुिचन-
श्रीमंत कधीर् सुखी होणार नाही.” 

 
सॉके्रणटस: पण जसफालस, ही तुमर्ी जमळकत वजडलार्मित आहे की स्वकष्टार्मित आहे? 
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णसफालस: सॉके्रजटस, मी स्वतः काय जमळवलं? असरं् तुम्हाला जवर्ारायर् ं आहे ना? पैसा 
जमळवण्यात मी आिोबा व वडील याचं्यामध्ये आहे. मला आिोबारं् ं नाव ठेवण्यात आलं. त्यानंा 
माझ्याइतकीर् वजडलार्मित इस्टेट जमळाली. पण ती त्यानंी खूप वाढवली. जलसेजनअस या माझ्या वजडलानंी 
मात्र त्यापैकी बरीर् घालवली. माझ्याबद्दल इतकंर् म्हणेन की, वजडलार्मित इस्टेटीपेक्षा थोडी िास्त संपत्ती 
माझ्या मुलानंा मी राखू शकलो तर त्यात मला समाधान आहे. 

 
सॉके्रणटस: मी तुम्हाला हे जवर्ारलं, त्यार्ं कारण तुम्हाला द्रव्यलोभ जदसत नाही. वजडलार्मित इस्टेट 

ज्यानंा जमळाली, त्याचं्या बाबतीत असं जदसतं. पण ज्यारं्ी इस्टेट स्वकष्टार्मित आहे, त्यानंा मात्र जतच्याजवषयी 
फार आसक्ती असते. कवीरे् कजवतेवर पे्रम असते. जपत्यारे् पुत्रावर पे्रम असते. त्यार्प्रमाणे स्वसंपाजदत 
म्हणून या लोकारें् पैशावर पे्रम असते. केवळ उपयुक्ततेच्या भजूमकेतून ते संपत्तीकडे पहात नाहीत (अथात 
इतरानंाही) उपयोगी पडतो म्हणून पैसा जप्रय असतोर्). त्यारं्ी सारी स्तुती फक्त संपत्तीजवषयकर् असते. 
अशा लक्ष्मीजप्रय लोकारं्ी संगत अथातर् इतरानंा नकोशी होते. 

 
णसफालस: तुमर्मं्हणण ंखरं आहे. 
 
सॉके्रणटस: ठीक! आता तुम्हाला आणखी एक प्रशन जवर्ारण्यार्ी अनुज्ञा असावी. श्रीमंतीर्ा सवांत 

मोठा फायदा कोणता? 
 
णसलाफस: मािें मत फारर् थोड्यानंा पटेल. माणसारे् मरण िवळ आले की पूवी ज्या गोष्टीपासून 

त्याला त्रास िंाला नाही, तो होऊ लागतो. भीती आजण झर्ता िाणवू लागते. ‘पथृ्वीवर केलेल्या पापानंा 
स्वगात जशक्षा होते’ या मतार्ी तो पूवी कुरे्ष्टा करीत असेल. पण आता ते मत त्याला खरे वाटू लागते. भीतीने 
तो संत्रस्त होतो. म्हातारपणातील दुबचलताझकवा अंतकालार्ी िाणीव, यामंुळे गूढ गोष्टींबद्दल त्यार्ी दृष्टी 
सूक्ष्म होते. सशंय आजण भय यानंी त्यारे् मन ग्रासले िाते. आपण कोणारे् अजहत तर केले नाही ना? हा प्रशन 
त्याला भेडसाव ूलागतो. आपण खूप दुष्ट्कृत्ये केली आहेत, असे िर त्याला समिले तर त्यार्ी भीतीने गाळण 
उडते. लहान मुलासारखा तो िंोपेतून घाबरून उठतो. भजवतव्यार्ी भेसूर जर्ते्र त्याच्या मनापुढे उठत 
राहतात. आपण एकही दुष्ट्कृत्य केले नाही, अशी त्याच्या मनार्ी िर खात्री िंाली, तर झपडारच्या शलदांत 
म्हणता येईल की, वृद्धापकाळात साभंाळ करणारी दयाळू दाई आशा त्याला आनंद देते. सॉके्रजटस, न्यायी व 
सदार्ारी माणसाच्या आयुष्ट्यारे् झपडार कवीने फार सुरेख जर्त्र रेखाटले आहे. तो म्हणतो, “मत्यच लोकाचं्या 
लहरी वासनानंा प्रजतबधं करणारी आशा, न्यायी व सद गुणी माणसार्ी वाधचक्यात पे्रमळ सहर्ाजरणी असते. 
तीर् त्यार्ा साभंाळ करते, उत्साह देते.” झपडाररे् मत फारर् अथचपूणच आहे. म्हणून मला वाटतं की, श्रीमंती 
सवांना महत्त्वार्ी नसली तर सत्प्रवृत्त माणसाला आवशयक असते. अज्ञानाने िंालेली लबाडी झकवा बोललेले 
असत्य यापंासून ती त्यारे् संरक्षण करते. िवळच्या पैशाने तो देवारे् नवस पूणच करू शकतो, उसने घेतलेले 
पैसे परत करू शकतो. त्यामुळे मरणाजवषयी तो जनभचय होतो. सुखाने तो परलोकार्ी वाटर्ाल करू शकतो. 
श्रीमंतीरे् इतरही अनेक उपयोग असतील. परंतु देवारे् देणे आजण मानवारे् देणे परत करून समाधान 
जमळवणे, हार् शहाण्या व धोरणी माणसाच्या दृष्टीने संपत्तीर्ा खरा महत्त्वार्ा उपयोग होय. 

 
सॉके्रणटस: जसफालस, तुम्ही फारर् छान साजंगतलेत. पण तुम्ही न्याय व सद गुण याबंद्दल काही 

म्हणालात, त्यार्ा काय अथच आहे? सत्य भाषण आजण ऋणारं्ी परतफेड एवढार् ‘न्याय’ या संज्ञेर्ा अथच आहे 
का? अशा प्रकारच्या काही कृती कधी न्याय्य असतात तर कधी अन्याय्य असतात, खरे ना? उदाहरणाथच, 
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एखाद्यानं िवळर्ी हत्यारे जमत्रािवळ ठेवावयास जदली, तेव्हा तो शुद्धीत व शहाणा होता. पण िेव्हा ती त्याने 
परत माजगतली तेव्हा िर तो बेशुद्धीत वा वेडाच्या भरात असला, तर ती हत्यारे परत करणे न्याय्य होणार 
नाही. जशवाय अशा माणसाला ‘सत्य’ सागंणे हेही न्याय्य होणार नाही, हे कोणीही कबलू करेल. 
 

णसफालस: तुमरे् मत ठीक जदसते. 
सॉके्रणटस: मग सत्य भाषण व ऋणमुक्ती अशी न्यायार्ी मयाजदत व्याख्या युक्त होणार नाही. 
पोलेमार् शस: सॉके्रजटस, सायमॉजनड सरे् म्हणणे खरे असेल तर अशीर् व्याख्या स्वीकारली पाजहिे. 
णसफालस: बराय! आता पुढर्ा संवाद तुम्ही करा. मािंी यज्ञार्ी वेळ िंाली. 
सॉके्रणटस: पोलेमार् चस हा या वादजववादातला तुमर्ा वारस ना? 
[जसफालस हसून म्हणाले, “अथातर्!”नंतर ते यज्ञासाठी जनघून गेले.] 

⬜ ⬜ 
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प्रकरण दोि 
न्याय म्हणजे नमत्ाांिा मदत करणे आनण शत्रांचा सरड घेणे 

[I-331-E–336-A] 
 
कथासूत्र: 
 
[जसफालस जनघून गेल्यानंतर त्यार्ा मुलगा पोलेमार् चस सॉके्रजटसबरोबर न्यायाजवषयी र्र्ा सुरू करतो. 
‘प्रत्येकाला आपण िे त्यारे् देणे लागतो ते देऊन टाकणे म्हणिे न्याय,’ झकवा ‘न्याय म्हणिे इतरानंा मदत 
आजण शत्रूंर्ा सूड’; अशा तऱ्हेच्या न्यायाजवषयीच्या व्याख्या तो माडंतो आजण आपल्या बौजद्धक मीमासेंने 
सॉके्रजटस र्रे्तून त्या व्याख्या अपुऱ्या कशा आहेत ते उघड करून सागंतो. मानवी िीवनातील सवच नैजतक 
संदभास पुरेशी पडेल अशी न्यायार्ी सम्यर् व्याख्या तयार करणे हे सॉके्रजटसच्या तत्त्वझर्तनारे् ध्येय आहे. 
 

बायबल झकवा गीता यासंारख्या प्रमाण असा नीजतशास्त्रीय झकवा धमचशास्त्रीय गं्रथ प्रार्ीन ग्रीक 
लोकानंा उपललध नसल्याने, या संदभातील प्रशनारं्ा जवर्ार करताना होमर, जहजसयडसारख्या कवींर्ा 
दृजष्टकोन, भजूमका यांर्ा आधार लोक घेत असत. सॉके्रजटसने आपल्या जनभचय स्वतंत्र प्रजे्ञने त्यामधील उजणवा 
स्पष्ट केल्या आहेत. नैजतक िीवनार्ी तुलना वैद्यक, नौकानयन यासंारख्या व्यवहारोपयोगी कलाशंी करून 
नीजतमान आयुष्ट्य ही एक ‘िीवनकला’ आहे, असे सॉके्रजटस वारंवार दाखवनू देतो. आजण नैजतक सद गुणारें् 
ज्ञान, नैजतक िीवनारे् साध्य आजण साधन याजवषयी तो मीमासंा करतो. न्याय हे या नैजतक िीवनारे् परममूल्य 
आहे. केवळ साधनमूल्य नाही, ही भजूमका घेऊन प्लेटोने सॉके्रजटसच्या मुखातून व्यक्ती आजण समाि याचं्या 
परमकल्याणार्ा मागच दाखवण्यार्ा प्रयत्न केला आहे. त्या दृष्टीतून पोलेभार् चसर्ी न्यायार्ी कल्पना अपुरी व 
एकागंी असल्यारे् त्याने या प्रकरणात दाखवनू जदले आहे. जसफालस आजण पोलेमार् चस याचं्या भजूमका 
सवचसामान्य माणसाच्या मनोवृत्तीरे् प्रतीक असल्याने त्या मनोवृत्तीवरर् ही टीका आहे.] 
 

***** 
 

सॉके्रणटस: पोलेमार् चस, आपल्या र्रे्रे् उत्तरदाजयत्व आता तुझ्याकडे आहे. त्यामुळे तुला या वादात 
भाग घेण्यार्ा हक्कर् आहे. तेव्हा सायमॉजनडसने युक्त वतचन झकवा न्याय यार्ी कोणती व्याख्या केली आहे, 
ती सागं पाहू. 

 
पोलेमार् शस: “ज्यालाआपण काही देणे लागतो, ते त्यारे् त्याला देऊन टाकणे म्हणिे न्याय होय.” 

माझ्या कल्पनेप्रमाणे, सायमॉजनडसर्ी ही व्याख्या योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: सायमॉजनडस हा ज्ञानवृद्ध आजण प्रजतभासंपन्न आहे. साहजिकर् त्याने या संदभात िे 

म्हटले आहे, त्यावर जवश्वास न ठेवणे अवघड आहे. पण तो िे म्हणतो ते तुला समिले असले तरी मला 
समिले नाही. एका व्यक्तीने दुसऱ्याकडे जवश्वासाने वस्तू ठेवावयास जदली. दरम्यान जतला वेड लागले. 
वेडाच्या भरात जतने ती परत माजगतली. तर ती जतला परत करावी असे सायमॉजनडसला म्हणायरे् नाही. 
आजण मलाही अिून असे वाटते की, ठेवीवर मालकीहक्क िो ठेव ठेवतो त्या व्यक्तीर्ार् असतो. 
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पोलेमार् शस: हे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: परंतु वस्तू परत मागणारी व्यक्ती ती परत मागताना शुद्धीवर नसेल तर जतला ती परत 

देणे जकतपत बरोबर आहे? 
 
पोलेमार् शस: साहजिकर् ते बरोबर नाही. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून, ज्यारे् िे देणे असेल ते त्याला देऊन टाकणे म्हणिे न्याय होय असे िेव्हा 

सायमॉजनडस म्हणतो, तेव्हा त्यार्ा अथच वेगळा असला पाजहिे. 
 
पोलेमार् शस: अथातर्! तो म्हणतो की, दोन व्यक्ती िर जमत्र असतील तर ते मतै्रीऋण त्यानंी 

परस्परारें् वाईट न करता र्ागंलेपणाने वागून फेडले पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: समिले! दोन जमत्रापैंकी एकाने दुसऱ्यािवळ पैसे ठेवावयास जदले. पैसे परत करणे झकवा 

घेणे यामुळे अपाय घडत असेल तर ज्याने पैसे ठेवले त्याला ते परत करणे न्याय्य होणार नाही. 
सायमॉजनडसला असेर् म्हणावयारे् आहे ना? 

 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: बरे! आपल्या शत्रूंरे् िे आपण देणे लागतो ते त्यानंा जदले पाजहिे की नाही? 
 
पोलेमार् शस: अथातर्. त्यारें् िे देणे असेल ते त्यानंा जदले पाजहिे. माझ्या कल्पनेप्रमाणे शत्रूंरे् देणे 

म्हणिे त्यानंा अपाय करणे होय. शत्रूसंबधंात अपायर् योलय असतो. 
 
सॉके्रणटस: न्याय म्हणिे काय हे सागंताना कवींर्ी कूट पद्धतीर् सायमॉजनडसने वापरली आहे असे 

या सगळ्यावरून जदसते. ज्यार्ी िी योलयता त्यानुसार त्याला देणे म्हणिे न्याय होय, अशी सायमॉजनडसर्ी 
कल्पना जदसते. पण आपण िर त्याला जवर्ारले की, वैद्यक कलेमध्ये ‘योलय’ म्हणिे काय आजण ते कोणास 
द्यावयारे्? या प्रशनाला त्याच्याकडून काय उत्तर येईल? 

 
पोलेमार् शस: वैद्य शरीरावर इलाि करतो. त्यासाठी शरीराला आवशयक असणाऱ्या वस्तू परवणे हे 

योलय होय. (उदा. औषध, आहार, पेये, इ.) 
 
सॉके्रणटस: पाककलेमध्ये ‘योलय’ म्हणिे काय आजण ते कोणास द्यावयारे्? 
 
पोलेमार् शस: तयार होणाऱ्या अन्नास मसाला पुरवणे हे योलय होय. 
 
सॉके्रणटस: तर मग न्यायाच्या संदभात ‘योलय’ म्हणिे काय आजण ते कोणास द्यावयारे्? 
 
पोलेमार् शस: मी िे पूवी म्हणालो, त्यानुसार जमत्राला मदत आजण शत्रूला अपाय करणे योलय होय. 
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सॉके्रणटस: म्हणिे तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे सायमॉजनडसच्या मते जमत्राचं्या संदभात र्ागुंलपणा आजण 
शत्रूंना अपाय असा न्यायार्ा अथच होतो. 

 
पोलेमार् शस: हो, मला तसे वाटते. 
 
सॉके्रणटस: आिारी असताना जमत्रानंा वार्जवणारा आजण शत्रूंर्ा नाश करणारा तज्ज्ञ कोण? 
 
पोलेमार् शस: डॉक्टर. 
 
सॉके्रणटस: िलप्रवास करताना धोक्याच्या वेळी जमत्रानंा मदत करणारा आजण शत्रूंरे् जनवारण 

करणारा कोण? 
 
पोलेमार् शस: िहािार्ा कप्तान. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. न्यायी मनुष्ट्य आपल्या जमत्रानंा कुठे आजण कशी मदत करू शकतो? 
 
पोलेमार् शस: युद्धामध्ये जमत्राचं्या बािूने शत्रूंशी युद्ध करून. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. पोलेमार् चस, ज्यारं्ी प्रकृती र्ागंली आहे त्यानंा डॉक्टरारं्ी मदत आवशयक नसते 

हे तुला कबलू असेल. 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: िे जकनाऱ्यावर राहतात त्यानंा कप्तानार्ी गरि नसते. 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: िे युद्ध करीत नाहीत त्यानंा न्यायी मनुष्ट्य जनरुपयोगी असतो का? 
 
पोलेमार् शस: छे! तसे नाही. 
 
सॉके्रणटस: मग शातंतेच्या काळातसुद्धा न्याय उपयुक्त असतो काय? 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: मग शतेी ही उपयुक्त आहे का? 
 
पोलेमार् शस: हो. 
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सॉके्रणटस: आजण र्ाभंारार्ी कला? 
 
पोलेमार् शस: अथातर्! 
 
सॉके्रणटस: धान्य जमळजवण्यास शतेी आजण पादत्राणासाठी र्ाभंारार्ी कला िशी उपयुक्त असते, 

त्याप्रमाणे शातंतेच्या काळात न्यायार्ा कोणता उपयोग होतो? 
 
पोलेमार् शस: उद्योगधंद्यामध्ये. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिे संयुक्त भागीदारीमध्ये ना? 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: बुजद्धबळ खेळताना र्ागंला व उपयुक्त भागीदार कोण? न्यायी मनुष्ट्य की बुजद्धबळपटू? 
 
पोलेमार् शस: अथातर् बुजद्धबळपटू. 
 
सॉके्रणटस: बाधंकामामध्ये गवंडी िास्त उपयुक्त की न्यायी मनुष्ट्य? 
 
पोलेमार् शस: न्यायी माणसार्ा जतथे काही उपयोग नाही. 
 
सॉके्रणटस: संगीताच्या बाबतीत सारंजगया न्यायी माणसापेक्षा िास्त उपयुक्त भागीदार असतो, 

त्याप्रमाणे कोणत्या भागीदारीत न्यायी माणूस सारंजगयापेक्षा अजधक शे्रष्ठ असतो? 
 
पोलेमार् शस: पैशाच्या. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. पण पोलेमार् चस. पैसे खर्च करण्याच्या बाबतीत न्यायी माणसार्ा उपयोग नसतो. 

उदा. घोड्यार्ी खरेदी-जवक्री करताना अश्वपरीक्षा करणारार् भागीदार उपयोगी पडेल असे मला वाटते. 
 
पोलेमार् शस: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: िहािार्ी खरेदी-जवक्री करताना िहाि बाधंणारा झकवा कप्तान र्ागंला भागीदार 

असेल. 
 
पोलेमार् शस: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: हे िर तुला मान्य असेल तर सोने वा र्ादंी याचं्या संयुक्त उपयोगार्ी अशी कोणती वेळ 

असते की िेव्हा न्यायी माणूस इतरापेंक्षा अजधक उपयुक्त ठरतो? 
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पोलेमार् शस: पैसे िेव्हा जवश्वासाने सुरजक्षत ठेवावयारे् असतात तेव्हा. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिे पैसे खर्च न करता, फक्त ठेवावयारे् असतात तेव्हार् ना! 
 
पोलेमार् शस: हो, त्यार् वेळी. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिे, यार्ा अथच िेव्हा पैशार्ा प्रत्यक्ष उपयोग नसतो तेव्हा त्या बाबतीत न्यायी माणूस 

उपयोगी असतो. 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिे, कोयता केवळसुरजक्षत ठेवण्याकजरता न्यायीपणार्ा उपयोग! पण प्रत्यक्ष उपयोग 

करताना न्यायापेक्षा द्राक्षारे् खुड्यारे् कौशल्यर् अजधक उपयोगी. 
 
पोलेमार्क सश: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिे, ढाल, वीणा यारं्ा उपयोग न करता त्यानंा फक्त ठेवनू द्यावयारे् असेल तेव्हा 

न्यायीपणार्ा उपयोग आजण िेव्हा त्यांना वापरावयारे् असेल तेव्हा युद्धकला झकवा संगीतकला यार् अजधक 
उपयोगी, असंर् ना? 

 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: मग इतर सवच बाबतीतही तसेर् म्हणता येईल. िेव्हा वस्तंूर्ा उपयोग असतो तेव्हा न्याय 

जनरुपयोगी असतो आजण िेव्हा वस्तू जनरुपयोगी असतात तेव्हा न्याय उपयुक्त असतो. 
 
पोलेमार् शस: हो, हे जसद्ध होते. 
 
सॉके्रणटस: तर मग िर न्यायार्ा उपयोग फक्त जनरुपयोगी वस्तंूच्या बाबतीत होणार असेल तर 

त्याला जवशषे महत्त्व नाही. अथात आपली र्र्ा आपण पुढे र्ालू ठेव.ू कुस्तीमध्ये िी व्यक्ती प्रजतस्पध्याला 
ठोसे देण्यात जनष्ट्णात असते ती ठोसे टाळण्यातही असते, खरे ना? 

 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: िी व्यक्ती रोगार्ा प्रजतकार करण्यात झकवा तो टाळण्यात जनष्ट्णात असते, ती दुसऱ्यात 

रोग उत्पन्न करण्यातही जनष्ट्णात असते, खरे ना? 
 
पोलेमार् शस: हो. 
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सॉके्रणटस: ज्याला शत्रूवर एकदम र्ढाई करता येते जतला आपल्या सैन्यारे् र्ागंले संरक्षणही करता 
येते. 

 
पोलेमार् शस: जनःसंशय. 
 
सॉके्रणटस: िो र्ोरी र्ागंली करू शकतो तो पैशारे् र्ागंले संरक्षणही करू शकतो, खरे ना? 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिे, न्यायी माणूस पैशारे् संरक्षण करण्यात िर जनष्ट्णात असेल तर त्यार्ी र्ोरी 

करण्यातही तो जनष्ट्णात असणार! 
 
पोलेमार् शस: असा जनष्ट्कषच जनघतो खरा! 
 
सॉके्रणटस: म्हणिे, न्यायी मनुष्ट्य एक प्रकारे र्ोरर् असतो असे जसद्ध होते. ही जवर्ारसरणी तुम्ही 

होमरकडून जशकला असाल. होमरला ओजडजसअसच्या आईरे् वडील ऑटोजलर् स याचं्याजवषयी आदर होता. 
त्याचं्या बाबतीत होमर म्हणतो, ‘ऑटोजलर् सने र्ोरी करणे आजण खोटे बोलणे या बाबतीत सवांवर मात केली 
आहे.’ होमर, सायमॉजनडस आजण तू याचं्या मते न्याय म्हणिे र्ोरी करण्यार्ी कला होय. जमत्रानंा मदत 
करणे आजण शत्रूंना अपाय करणे हा जतर्ा उपयोग होय, खरे ना? 

 
पोलेमार् शस: छे, तसे मुळीर् नाही. पण माझ्या बोलण्यार्ा मलार् अथच कळेनासा िंाला आहे. तरीही 

जमत्रानंा मदत आजण शत्रूंना अपाय हा न्याय होय असे मला वाटते. 
 
सॉके्रणटस: तथाजप, अस्सल प्रामाजणक आजण जदखाऊ प्रामाजणक यापैंकी कोणत्या माणसाला तू खरा 

जमत्र ठरवशील? शत्रूर्ीही व्याख्या अशीर् करता येईल ना? 
 
पोलेमार् शस: प्रामाजणक वाटणाऱ्या लोकावंर माणसाने पे्रम करावे आजण दुष्ट वाटणाऱ्या लोकारं्ा दे्वष 

करावा असे मला वाटते. 
 
सॉके्रणटस: परंतु या संदभात रू्क होण्यार्ी शक्यता नाही का? िे खरे प्रामाजणक नाहीत ते प्रामाजणक 

वाटतात आजण िे खरे दुष्ट नाहीत ते दुष्ट वाटतात, खरे ना? 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: अशा वेळी सज् िनानंा शत्रू आजण दुष्टानंा जमत्र समिले िाणार नाही का? 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: मग त्यावेळी दुष्टाना मदत आजण सज् िनानंा अपाय म्हणिे न्याय ठरेल. 
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पोलेमार्क सश: हो, तसे बाह्यतः वाटते. 
 
सॉके्रणटस: सज्जन न्यायाने वागतात. अन्याय त्याचं्या स्वभावात बसत नाही. 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: मग तुझ्या मतानुसार अन्याय न करणाऱ्यांना अपाय करणे हा न्याय ठरेल. 
 
पोलेमार् शस: परमेश्वर करो आजण तसे न घडो! ही जवर्ारसरणी र्ागंली नव्हे. 
 
सॉके्रणटस: मग, अन्यायी लोकानंा अपाय आजण न्यायी लोकानंा मदत म्हणिे न्याय म्हणता येईल. 
 
पोलेमार् शस: पजहल्या मतापेक्षा हे ठीक वाटते. 
 
सॉके्रणटस: परंतु पोलेमार् चस अशा अनेक उदाहरणातं, शत्र ूव जमत्र रु्कीने ठरवले िाऊन, खरे जमत्र 

शत्रू मानले िातील आजण जमत्रानंा अपाय करणे न्यायारे् ठरेल. तसेर् शत्रलूा रु्कीने सज्जन मानले िाऊन 
त्यानंा मदत केली िाईल. त्यामुळे सायमॉजनडसच्या म्हणण्याच्या आपण केलेल्या अथाच्या जवरोधी आपले 
म्हणणे घडेल. 

 
पोलेमार् शस: तसे घडणे अगदी शक्य आहे. पण ‘शत्र’ू आजण ‘जमत्र’ याचं्या आपल्या व्याख्यार् 

कदाजर्त रु्कल्या असाव्यात. तेव्हा त्या बदलल्या पाजहिेत. 
 
सॉके्रणटस: पोलेमार् चस, तुिंी व्याख्या काय होती? 
 
पोलेमार् शस: िो प्रामाजणक जदसतो तो जमत्र होय. 
 
सॉके्रणटस: आता नवी व्याख्या काय? 
 
पोलेमार् शस: िो प्रामाजणक जदसतो आजण खरोखरर् तसा असतो, तो जमत्र होय. िो खरा प्रामाजणक 

नाही पण तसा वाटतो तो जदखाऊ जमत्र होय. शत्रूबद्दलही असे म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: या व्याख्येनुसार, सज्जन हा जमत्र असेल व दुिचन हा शत्रू ठरेल. 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: तर, शत्रूंना अपाय आजण जमत्रानंा मदत ही व्याख्या योलय होणार नाही. सज्जन जमत्राला 

मदत आजण वाईट शत्रूला अपाय म्हणिे न्याय अशी सुधारणा करावी लागेल. 
 
पोलेमार् शस: तशी व्याख्या बरोबर ठरेल. 
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सॉके्रणटस: न्यायी माणसाने अपाय केलार् पाजहिे का? 
 
पोलेमार् शस: अथात. दुष्ट शत्रूंना अपाय करायलार् हवा. 
 
सॉके्रणटस: समिा, घोड्यानंा दुखवले तर त्याचं्यात सुधारणा होते की ते जबघडतात? 
 
पोलेमार् शस: जबघडतात. 
 
सॉके्रणटस: घोडे म्हणून ते वाईट बनतात की कुते्र म्हणून? 
 
पोलेमार् शस: घोडे म्हणून. 
 
सॉके्रणटस: आजण कुत्र्यानंा दुखवले तर घोड्याचं्या नव्हे तर कुत्र्याचं्या गुणाचं्या बाबतीत ते 

जबघडतात, खरे ना? 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: पण घोडा झकवा कुत्रा यानंा दुखवणे म्हणिे त्यारं्ी पूणचता कमी करणे नव्हे का? 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: त्यार् भजूमकेनुसार, माणसाला दुखवणे, अपाय करणे म्हणिे त्यानंा जबघडजवणे झकवा 

मानवी शे्रष्ठतेपासून खाली ओढणे नव्हे का? 
 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: न्याय हा एक माणसार्ा शे्रष्ठ सद गुण नव्हे काय? 
 
पोलेमार् शस: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: मग ज्यानंा आपण अपाय करणार, त्यांना कमी न्यायी बनवणार नाही का? 
 
पोलेमार् शस: असे वाटते खरे. 
 
सॉके्रणटस: संगीततज्ज्ञ आपल्या कलेने लोकानंा अरजसक कसा बनवेल? 
 
पोलेमार् शस: अथातर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: अश्वजवद्यापटू आपल्या कलेने इतरानंा जहणकस घोडेस्वार कसा बनवेल? 
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पोलेमार् शस: अथातर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: न्यायी माणूस न्याय्य वागताना इतरानंा अन्यायी कसा बनवेल? साराशं, सज्जनारं्ा 

सज्जनपणा इतरानंा दुष्ट कसा बनवेल? 
 
पोलेमार् शस: हो, ते अशक्यर्. 
 
सॉके्रणटस: उष्ट्णता थडंी कशी जनमाण करेल? 
 
पोलेमार् शस: ते शक्य नाही. 
 
सॉके्रणटस: अवषचणातून ओलावा कसा जनमाण होईल? 
 
पोलेमार् शस: ते शक्य नाही. 
 
सॉके्रणटस: सज्जन व्यक्ती कोणालाही कसा अपाय करू शकेल? 
 
पोलेमार् शस: ते शक्य नाही. 
 
सॉके्रणटस: न्यायाने वागणारा सज्जन असतो ना? 
 
पोलेमार् शस: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् पोलेमार् चस, जमत्रानंा वा शत्रूंना अपाय करणे हा सज्जनार्ा स्वभाव होणार नाही. 

तो अन्यायी माणसार्ार् धमच असणार. 
 
पोलेमार् शस: सॉके्रजटस, तुमरे् म्हणणे योलय वाटते. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर्, न्याय म्हणिे ज्यारे् देणे त्याला देऊन टाकणे यार्ा अथच जमत्रानंा मदत आजण 

शत्रूंना अपाय, असा िर कुणी केला तर ते अज्ञानारे् लक्षण मानावे लागेल. कुणासही दुखवणे हे न्यायीपणारे् 
होणार नाही, हे आपण पूवीर् जसद्ध केले आहे. 

 
पोलेमार् शस: तुमर्ा दृजष्टकोन मला मान्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: तर मग सायमॉजनडस, जबॲस, जपटाकस इ. झकवा अन्य कुणी ज्ञानी, प्रजसद्ध माणसार्ा 

तसा दृजष्टकोन आहे, असे िर कोणी म्हणाला तर त्याला तुमर्ा व मािंा जवरोध असणार ना? 
 
पोलेमार् शस: बरोबर. तुमच्या बािूने जवरोधास मािंी मान्यता आहे. 
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सॉके्रणटस: जमत्रानंा मदत आजण शत्रूंना अपाय म्हणिे न्याय, या भजूमकेर्ा समथचक मी कुणास मानतो, 
यार्ी कल्पना आहे तुला? 

 
पोलेमार् शस: कोण तो? 
 
सॉके्रणटस: थीलिर्ा इसजमजनयस, जपजरआँडर, पेजरजडकस झकवा क्सरजसस वा स्वतःला श्रीमान, 

शब्क्तमान समिणारा माणूस यार्ा समथचक असावा, असे मला वाटते. 
 
पोलेमार् शस: तुमरे् बोलणे युक्त आहे. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. न्याय व अन्याय यांर्ी व्याख्या आपण जनकालात काढली आहे. आणखी कोणी 

एखादी सुर्वणार आहे का? 
 

⬜ ⬜ 
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प्रकरण तीि 
न्याय म्हणजे बनिष्ाांचे नहत 

[I-336-B–347-E] 
 
कथासूत्र: 
 
[पोलेमार् चसर्ा र्रे्मध्ये पराभव िंाल्यावर थ्रॅजसमॅर् स प्रवेश करतो. ही व्यक्ती तत्कालीन ‘सोजफस्ट’ या 
शलदच्छल, वादजववाद यात जनष्ट्णात असणाऱ्या तकच पजंडतार्ी प्रजतजनधी आहे. ‘बळी तो कान जपळी’ या 
भजूमकेतून न्यायार्ी मीमासंा थ्रॅजसमॅर् स करतो. ‘सत्ताधीशारें् स्वाथचसाधन’ नैजतक दृष्ट्ट्या युक्त असल्यार्ा 
त्यार्ा अजभप्राय आहे. न्याय-अन्यायार्ा जवजधजनषेध त्याला मान्य नाही. 
 

व्यक्ती आजण समाि याचं्या नैजतक स्थैयास व जवकासास ही भजूमका घातक असल्याने सॉके्रजटसने 
जतर्ा तपशीलवार समार्ार घेतला आहे. तो घेत असताना खऱ्या तत्त्वझर्तकार्ा जनभचय बुजद्धवाद, अनाग्रही 
सौिन्य, त्याने प्रगट केले आहे. स्वजहतारे् कायदे करताना बजलष्ठ सत्ताधीशही रु्कणे शक्य आहे असे तो 
दाखवनू देतो. वैद्यक, नौकानयन यासंारख्या व्यवहारोपयोगी कलारें् ध्येय व शे्रष्ठत्व रोगी बरे करण्यात, 
खलाशारें् प्राण वार्जवण्यात असते तो दाखवतो. त्यानुसार राज्य शासनाच्या कलेरे्ही ध्येय व शे्रष्ठत्व 
प्रिािनाचं्या कल्याणात अंतभूचत असते हे तो जसद्ध करतो. मेंढ्यारं्ी कत्तल करून स्वजहत साधणे, हे 
मेंढपाळारे् मेंढपाळ म्हणून खरे ध्येय नसते. तसेर् बजलष्ठारें् स्वाथचसाधन म्हणिे न्याय ठरत नाही. पैसा, 
प्रजतष्ठा, लोकजप्रयता इत्यादी गोष्टींर्ी प्राप्ती राज्यकत्यांना िंाली तरी ते शासनकलेरे् दुय्यम झकवा उपफायदे 
होत. ती साधनमूल्ये आहेत. शासनकला व्यक्ती व समाि याचं्या नैजतक िीवनास आधारभतू असते. म्हणून 
शासनारे् झकवा नीतीरे् परमसाध्य व्यब्क्तगत स्वाथचसाधन हे नाही तर प्रिेरे् कल्याण हे आहे असे सॉके्रजटस 
दाखवनू देतो. कायदा, प्रशासन आजण नीती याचं्या परस्पर संबधंाजवषयीर्ी उत्कृष्ट मीमासंा प्लेटोने या 
प्रकरणात केली आहे.] 
 

***** 
 

सॉके्रणटस: आमर्ी र्र्ा र्ालू असताना, थ्रॅजसमॅर् स ती थाबंजवण्याच्या जवर्ारात होता. काही आके्षप 
त्याला उपब्स्थत करायरे् होते. पण ज्यानंा र्र्ा अखेरपयंत ऐकावयार्ी होती, ते थ्रॅजसमॅर् सला दरवेळी 
थाबंवीत होते. मी शवेटरे् वाक्य बोललो आजण थोडा वेळ गप्प बसलो. थ्रॅजसमॅर् सला अगदी राहवेना. कू्रर 
श्वापदाप्रमाणे िणू आम्हाला फाडण्याच्या इराद्याने त्याने आम्हावर िंडप घेतली. पोलेमार् चस आजण मी 
दर्कलो. दूरवर ऐकू िाईल इतक्या मोया आवािात तो ओरडला. 

 
थॅ्रणसमॅर् स: सॉके्रजटस, पोलेमार् चस आजण तुम्ही इथे िमलेले सारे यानंी काय मूखचपणार्ी बडबड 

र्ालजवली होती? सॉके्रजटस, न्याय म्हणिे काय हे तुला समिून घ्यायरे् असेल तर नुसते प्रशन जवर्ारीत बसू 
नको झकवा दुसऱ्यारं्ी उत्तरे खोडून काढण्यार्ा देखावा करू नको. उत्तर देण्यापेक्षा प्रशन जवर्ारणे सोपे असते 
हे तुला माहीत आहे. तुझ्या मते न्याय म्हणिे काय त्यारे् स्वरूप तू स्वतःर् सागं. न्याय म्हणिे कतचव्य, 
फायदा, आपत्तीकाळातील वतचन असली काही व्याख्या करू नको. िी काही तुिंी व्याख्या असेल ती स्पष्ट 
आजण थोडक्यात सागं. तुमर्ी पूवीर्ी मूखच बडबड मात्र मी ऐकून घेणार नाही. 
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सॉके्रणटस: हे उद गार ऐकून मी घाबरलो आजण आियाने इतराकंडे पाहू लागलो. तो मला पहात 
होता. िर त्यापूवी मी त्याला पाजहले नसते तर मािंी दातजखळीर् बसली असती! आमर्ी र्र्ा र्ालू 
असताना, त्यार्ा वाढणारा राग मी पाजहला होता. त्यामुळे त्याला प्रत्युत्तर देणे मला िमले. कापऱ्या 
आवािात मी म्हटले, “थ्रॅजसमॅर् स, असा आमच्यावर रागाव ूनको. आमच्या र्रे्मध्ये, आमर्ी जर्जकत्सा सुरू 
असताना मी आजण पोलेमार् चस यांरे् काही रु्कले असेल, पण खात्रीने आम्ही त्या रु्का मुद्दाम केलेल्या नाहीत. 
सोने शोधतानासुद्धा रु्काकंडे दुलचक्ष करून ते शोधण्यार्ी संधी आम्ही वाया घालजवणार नाही. मग त्याहून 
अजधक मूल्यवान असा िो न्याय, त्याबद्दल बोलताना, त्यार्ी व्याख्या जनजित करण्यासाठी धडपड 
केल्याजशवाय आम्ही गप्प बसू असे तुम्हासं कसे वाटते? तू आमर्ा जमत्र आहेस म्हणून व्यब्क्तशः तुिें काहीही 
मत असले तरी र्रे्र्ा जवषय अवघड आहे असे मला वाटते. म्हणून तुझ्यासारख्या बुजद्धमान व्यक्तींनी न 
रागवता आमच्याबद्दल सहानुभतूी ठेवणे हे योलय आहे.”[मािें हे बोलणे ऐकून तो जतरस्कारयुक्त हसला आजण 
म्हणाला] 

 
थॅ्रणसमॅर् स: वा : रे! शाबास!! सॉके्रजटसच्या ढोंगी नम्रपणारे् हे आणखी एक प्रतीक कोणी प्रशन 

जवर्ारला तर उत्तरार्ी टाळाटाळ करणे आजण अज्ञान पाघंरणे या गोष्टी तू करशील हे मला माहीतर् होते. 
त्यार्ी कल्पना मी इतरानंा अगोदरर् जदली होती. 

 
सॉके्रणटस: थ्रॅजसमॅर् स महाराि, आपण खरे ज्ञानी आहात! समिा एखाद्याला बारा या संख्येरे् जकती 

भाग पडतात असे जवर्ारले, जशवाय त्याला िाणीव जदली की बारा म्हणिे सहाच्या दुप्पट, र्ाराच्या जतप्पट, 
दोहोच्या सहापट वा जतनाच्या र्ौपट, असे मूखचपणारे् उत्तर देऊ नकोस तर तो माणूस अथातर् काही 
बोलणार नाही, हे तुम्हाला माहीत आहेर्. पण िर तो तुला म्हणाला की, थ्रॅजसमॅर् स की तुम्ही िी उत्तरे 
टाकाव ूमानली त्यापैंकी एखादे खरे असले तर ते सुद्धा मी देऊ नये असे तुम्ही का म्हणता? तुमरे् बोलणेर् 
मला समित नाही. मग मी खोटे बोलावे असे का तुम्हासं वाटते? थ्रॅजसमॅर् स महाराि, तुम्ही अशा वेळी काय 
म्हणाल? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: वा, वा! म्हणिे या दोन्ही गोष्टी सारख्यार् का? 
 
सॉके्रणटस: त्या सारख्यार् असोत वा नसोत, पण खरे आजण बरोबर उत्तर देण्यास तुम्ही हो झकवा 

नाही म्हटले तरी ते उत्तर देण्यापासून तो माणूस परावृत्त कसा काय होईल? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: िी उत्तरे मी नको म्हटली आहेत, त्यापैकीर् तुम्ही एखादे देणार आहात काय? 
 
सॉके्रणटस: मला एखादे उत्तर जवर्ारपूवचक योलय वाटले तर मी जनजितर् देईन. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: पण त्याहून वेगळे आजण र्ागंले उत्तर िर मी जदले तर तू कोणती जशक्षा भोगण्यास तयार 

होशील? 
 
सॉके्रणटस: शहाण्या माणसाकडून जशकणे हीर् अडाणी माणसाला जमळणारी योलय जशक्षा होय. अशी 

जशक्षा, मी आजण इतर तुझ्याकडून भोगण्यास तयार आहोत. 
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थॅ्रणसमॅर् स: सॉके्रजटस, तुम्ही एक अिब माणूस आहात. मी िर तुम्हाला जशकजवले तर त्याबद्दल 
तुम्ही मला मोबदला जदला पाजहिे. 

 
सॉके्रणटस: असले पैसे तर देईन. 
 
ग्लॅकॉन: थ्रॅजसमॅर् स, पैशार्ी काळिी नको. र्र्ा पुढे र्ालू राहू दे. आम्ही सॉके्रजटसकजरता पैसे 

देण्यास तयार आहोत. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: तुम्ही तर द्यालर्! आपण काही उत्तर देऊ नये, दुसऱ्यानंी जदलेले उत्तर मात्र खोडावे, 

ही सॉके्रजटसर्ी नेहमीर्ीर् तऱ्हा आहे. तसेर् तुम्हाला यावेळीही वाटत असणार! 
 
सॉके्रणटस: “जमत्रा! िो स्वतः अडाणी आहे असे स्वतःर् कबलू करतो त्याला काय उत्तर देता येईल? 

याजशवाय एखाद्या शहाण्या माणसाने त्याला बोलण्यास बदंी केली तर त्यास आपले जवर्ार कसे सागंता 
येतील? स्वतःिवळ काही सागंण्यासारखे आहे असे िर तुला वाटते तर तूर् बोलण्यास सुरवात करणे योलय 
नव्हे का? तेव्हा तू काही बोलून मी, ललॅकॉन आजण इतर यांच्या ज्ञानात भर घाल आजण आमरे् समाधान कर.” 

 
मी एवढे म्हटले, ललॅकॉन आजण इतरानंीपण त्याला बोलण्यास साजंगतले, स्वतःच्या ज्ञानाने आपण 

फड मारणार यार्ी थ्रॅजसमॅर् सला खात्री होती. बोलण्यास अधीर असूनसुद्धा मी अगोदर बोलावे असे तो 
खोटेर् भासवीत होता. अखेर त्याला वाटा फुटली. तो म्हणाला, 

 
थॅ्रणसमॅर् स: पहा सॉके्रजटसरे् शहाणपण! स्वतः ज्ञानदान तर करावयारे् नाहीर्, पण इतराकंडून 

जशकून साधी कृतज्ञताही व्यक्त करायर्ी नाही. 
 
सॉके्रणटस: थ्रॅजसमॅर् स, इतराकंडून मी ज्ञानग्रहण करतो हे खरे असले तरी मी कृतज्ञ नाही हे तुमरे् 

मत रु्कीरे् आहे. मी गरीब माणूस! मी फार तर स्तुती करू शकेन. तू उत्तर तरी दे. एखादा र्ागंला बोलला 
तर मी त्यार्ी कशी स्तुती करतो हे तुला समिून येईलर्. तुिें भाषण र्ागंले असेल अशी मला अपेक्षा आहे. 

 
थॅ्रणसमॅर् स: ऐका! ‘बजलष्ठारे् जहत म्हणिे न्याय होय’ ऐकलेत? मग मािंी स्तुती करण्यास तुम्ही 

नाखूष का? 
 
सॉके्रणटस: तसे नव्हे, तू काय म्हणालास तेर् आम्हाला समिले नाही. ‘बजलष्ठारें् जहत म्हणिे न्याय’ 

या वाक्यार्ा अथच काय? पॉजलडॅमस हा पैलवान आहे. आपले बळ वाढजवण्यासाठी गोमासं खाणे त्याच्या 
दृष्टीने ठीक आहे. पण आमच्यासारख्या दुबळ्या माणसानंी ते खाणे यात आमरे् जहत व न्याय आहे असे तुला 
वाटते काय? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: सॉके्रजटसस, मािें मत सहिपणे उडवनू लावता येईल असा तू िो अथच केलास तो 

खोडसाळपणार्ा आहे. 
 
सॉके्रणटस: छे! छे! तसे नव्हे. पण तू आपले जवधान अजधक स्पष्ट केलेस तर बरे होईल. 
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थॅ्रणसमॅर् स: काही जठकाणीहुकूमशाही असते, काही जठकाणी लोकशाही असते तर काही जठकाणी 
तज्ज्ञारं्ा कारभार असतो, हे तुला माहीत आहे ना? 

 
सॉके्रणटस: अथात. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: प्रत्येक रािसत्तेमध्ये शासनाजधकाऱ्यातर् सत्ता आजण शक्ती कें जद्रत होते ना? 
 
सॉके्रणटस: अथात. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: प्रत्येक शासन संस्था स्वतःच्या जहताला अनुकूल असेर् कायदे करते. हुकूमशाहीमध्ये 

दडपशाहीला पूरक कायदे होतात, तर लोकशाहीमध्ये बहुमतानुसार कायदे होतात. हे सवच कायदे करताना 
‘िे शासनास जहतकारक ते प्रिेच्या दृष्टीने न्याय्य’ असे सत्ताधारी िाहीर करतात. िो हे तत्त्व मोडतो त्याला 
बेकायदेशीर वतचनाबद्दल जशक्षा होते. म्हणून मला असे वाटते की, रािसत्तेरे् िे जहत त्यालार् सवच 
राज्यपद्धतीत न्याय मानले िाते. सरकाररे् सामथ्यच आजण त्यानुसार हा जवर्ार ठरलेला असतो म्हणून ‘सवचत्र 
बजलष्ठारें् जहत म्हणिे न्याय’ असे मानतात. 

 
सॉके्रणटस: समिले तुिें म्हणणे योलय की अयोलय आता मी िरा समिून घेतो. थ्रॅजसमॅर् स, न्यायाच्या 

व्याख्येत जहत हा शलद तू वापरलास, मला मात्र तो वापरण्यास जवरोध केलास. ‘बजलष्ठारें् जहत’ असे शलद 
वापरून तू व्याख्येत भर घातलीस हे जनःसंशय. 

 
थॅ्रणसमॅर् स: मी घातलेली ही भर तुझ्या दृष्टीने अगदीर् जकरकोळ असेल ना! 
 
सॉके्रणटस: ती महत्त्वार्ी आहे की नाही ते आपण पाहू. पण तू माडंलेले तत्त्व खरे की खोटे ते अगोदर 

ठरव.ू न्याय आजण जहत परस्पर सुसंगत असतात. याजवषयी आपले एकमत आहे. पण बजलष्ठारें् जहत म्हणिे 
न्याय या तुझ्या व्याख्येला मािंा जवरोध आहे. त्याच्याजवषयी आपण थोडे अजधक बोलले पाजहिे. 

 
थॅ्रणसमॅर् स: ठीक पुढे? 
 
सॉके्रणटस: प्रिेने राज्यकत्यांच्या आज्ञारें् पालन करणे म्हणिे न्याय ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: होय. 
 
सॉके्रणटस: कोणत्याही शासनव्यवस्थेत राज्यकत्यांच्या हातून काही वेळा रु्का होणे शक्य आहे की 

अशक्य आहे? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: अथात, रु्का शक्य आहेत. 
 
सॉके्रणटस: कायदे करण्याच्या कामात राज्यकत्यांकडून कधी बरोबर घडेल, कधी रू्क घडेल, होय 

ना? 
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थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: राज्यकत्यांच्या जहतास अनुकूल ते बरोबर आजण प्रजतकूल ते रू्क, असेर् ना. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: राज्यकत्यांरे् कायदे लोकानंी पाळणे म्हणिे न्याय, होय ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: अथात. 
 
सॉके्रणटस: मग बजलष्ठानंी स्वजहतानुसारर् नव्हे तर त्याजवरुद्धही कायदे करणे म्हणिे न्याय असे 

अनुमान जनघते. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: मला समिले नाही. 
 
सॉके्रणटस: तुझ्यार् बोलण्यार्ा मी अजभप्राय साजंगतला. थोडे स्पष्टीकरण देतो. शासनाजधकारी 

प्रिेवर कायदे लादताना स्वजहतास अनुकूल कोणते ते समिण्यात रु्कतात आजण त्यांरे् कायदे पाळणे 
प्रिेच्या दृष्टीने न्याय होय. हे तू पूवी मान्य केले नाहीस काय? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: मग तुझ्या म्हणण्यार्ा अथच असा होतो की, िेव्हा राज्यकते नकळत स्वजहतजवरोधी कायदे 

करतात आजण त्याचं्या आज्ञा पाळणे प्रिेच्या दृष्टीने न्याय असतो; त्यावेळी बजलष्ठाचं्या जहताजवरुद्ध वागणे 
न्यायारे् ठरते. म्हणिेर् थ्रॅजसमॅर् स, बजलष्ठ राज्यकत्यांच्या जहताजवरुद्ध वागणे म्हणिे न्याय असे 
अपजरहायचपणे जसद्ध होते. 

 
पोलेमार् शस: हो. 
 
सॉके्रणटस: तुिें म्हणणे स्पष्ट आहे. 
 
क्र्कलटोफोन: तुम्ही सारे सॉके्रजटसच्या बािूने असल्याने तुम्हासं त्यारे्र् म्हणणे खरे वाटणार. 
 
पोलेमार् शस: आम्ही सॉके्रजटसर्ी बािूर् कशास घ्यावयास हवी? स्वजहतजवरोधी कायदे सत्ताधारी 

करतात आजण अशा कायद्यारें् पालन हा प्रिेच्या दृष्टीने न्याय असतो असे थ्रॅजसमॅर् सने स्वतःर् म्हटले आहे. 
 
क्र्कलटोफोन: पोलेमार् चस, थ्रॅजसमॅर् सच्या म्हणण्यार्ा हा अथच नव्हे. राज्यकत्यांर्ी आज्ञा पाळणे 

म्हणिे न्याय असे त्याला म्हणावयारे् आहे. 
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पोलेमार् शस: हो ब्क्लटोफोन, राज्यकत्यांर्ी आज्ञा पाळणे म्हणिे न्याय आजण बजलष्ठारें् जहत म्हणिे 
न्याय असे दोन्ही दृजष्टकोन त्याने माडंले आहेत. जशवाय स्वजहताजवरुद्ध वागण्यास राज्यकते प्रिेला भाग 
पाडतात असेही त्याने म्हटले आहे. या सगळ्यार्ा अथच असा की न्याय म्हणिे बजलष्ठारें् जहत आजण अजहतही 
होय. 

 
क्र्कलटोफोन: पण थ्रॅजसमॅर् सच्या म्हणण्यार्ा अथच असा की, बजलष्ठारें् जहत म्हणिे त्यानंा स्वतःला िे 

वाटते ते आजण दुबचळानंी ते पाळणे म्हणिे न्याय होय. 
 
पोलेमार् शस: पण तसे तो म्हणाला नाही. 
 
सॉके्रणटस: पोलेमार् चस, ठीक आहे. थ्रॅजसमरँ् सरे् िर तसे मत असेल तर हरकत नाही. बजलष्ठानंा 

प्रत्यक्षतः जहतारे् असो वा नसो पण त्यानंा िे वाटते ते जहत, तोर् न्याय ही व्याख्या थ्रॅजसमॅर् सला मान्य आहे 
काय? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: मुळीर् नाही. िो रु्का करतो ते बजलष्ठ असतो असे कसे म्हणता येईल? 
 
सॉके्रणटस: पण तू तसे म्हणतोस असे मला वाटते. राज्यकत्यार्ी स्खलनशीलता तू मान्य केली 

आहेस. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: र्रे्मध्ये सॉके्रजटस तू शलदच्छलपटू आहेस. रोलयावरील उपर्ारात रू्क करणाऱ्या 

डॉक्टरला आपण खरा डॉक्टर कसे म्हणू? जहशबे रु्कणाऱ्यास र्ागंला जहशबे करणारा कसे म्हणता येईल? 
वैद्य झकवा कारकून कामात रू्क करतील पण खऱ्या धंदेवाईक दृष्टीने ते रु्का करीत नाहीत. कारागीर रु्कत 
नाही. अज्ञानामुळे रु्का होतात. िेव्हा रू्क घडते तेव्हा तो खरा कारागीर उरत नाही. म्हणूनर् एखाद्या वैद्याने 
झकवा राज्यकत्याने रू्क केली असे आपण सामान्यपणे म्हणू शकलो तरी खऱ्या तज्ज्ञाचं्या दृष्टीने िेव्हा 
कारागीर, तत्त्वज्ञ वा राज्यकता वागतो तेव्हा तो रु्कत नाही. म्हणिेर् िेव्हा राज्यकता हा राज्यकता असतो 
तेव्हा तो रु्कत नाही, तो स्वजहतानुसारर् कायदे करतो आजण ते प्रिेने पाळणे आवशयक असते. आजण या 
अथाने ‘बजलष्ठारें् जहत म्हणिे न्याय’ असे मी म्हणतो. 

 
सॉके्रणटस: वा थ्रॅजसमॅर् स! तरीही तूर् मला शलदच्छलपटू म्हणतोस काय? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो, अगदी पक्का. 
 
सॉके्रणटस: वादात तुमर्ा दोष उघड व्हावा म्हणून खोडसाळपणे मी काही जवर्ारले असे तुला वाटते 

काय? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: खात्रीपूवचक वाटते. पणत्यार्ा उपयोग नाही. बेसावधपणे पकडून, उघडपणे मािंा र्रे्त 

पराभव करणे तुला िमणार नाही. 
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सॉके्रणटस: जमत्रा, तसे मी मुळीर् करणार नाही. पण आपल्यात गैरसमि व्हावयास नकोत म्हणून मी 
जवर्ारतो की, बजलष्ठ राज्यकत्यांच्या जहतारे् पालन प्रिेने केले पाजहिे असे िेव्हा तू म्हणतोस त्यावेळी 
‘राज्यकते आजण बजलष्ठ’ हे शलद तू सामान्य अथाने वापरतोस की, आता साजंगतलेल्या अथाने वापरतोस? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: राज्यकता हा शलद मी खऱ्या अथाने वापरतो. खोडसाळपणा आजण शलदच्छल यारं्ा 

वापर तू करू शकशील. मला तुझ्या दयेर्ी तर िरुरी नाहीर् पण तुिंा प्रयत्नही फसणार! 
 
सॉके्रणटस: झसहार्ी आयाळ पकडण्यार्ा मूखचपणा मी कसा करेन? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: पूवी एकदा तू केलासर्! अथात नाइलािाने तो सफल िंाला नाही. 
 
सॉके्रणटस: आता थट्टा नको! मला सागं. खऱ्या वैद्यारे् काम काय? पैसा जमळजवणे की रोलयानंा बरे 

करणे? तू खऱ्या वैद्याबद्दल बोलतो आहेस हं! 
 
थॅ्रणसमॅर् स: खरा वैद्य रोलयानंा बरे करतो. 
 
सॉके्रणटस: िहािार्ा कप्तान हा खलाशी असतो की खलाशारं्ा नेता असतो? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: खलाशारं्ा नेता असतो. 
 
सॉके्रणटस: मला वाटते, त्यारे् िहािावर असणे महत्त्वारे् नाही. त्याला खलाशी नाही म्हटले तरी 

जबघडत नाही. िहािावर असण्यामुळे त्याला कोणी कप्तान म्हणत नाहीत. त्याच्यािवळरे् कौशल्य आजण 
सत्ता यामुळेर् त्याला कप्तान म्हणतात. 

 
थॅ्रणसमॅर् स: ठीक आहे. 
 
सॉके्रणटस: हे सवचिण स्वतःरे् असे काही ध्येय पूणच करीत नसतात काय? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: असतात. 
 
सॉके्रणटस: ती ध्येयपूती हेर् प्रत्येक कलेरे् उजद्दष्ट नसते काय? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: असते. 
 
सॉके्रणटस: पूणावस्था गाठण्याजशवाय कलेला इतर काही ध्येय असते काय? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: म्हणिे काय? 
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सॉके्रणटस: शरीर ही एक स्वयंपूणच यंत्रणा असताना त्याला इतर काय हवे असते? असे िर तू मला 
जवर्ारलेस तर मी म्हणेन की त्याला बऱ्यार् गरिा असतात. जवकृतीपासून शरीरारे् संरक्षण होण्यासाठी 
वैद्यककला जनमाण िंाली, होय. ना? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: डोळा, कान याचं्या जवकृती दूर करण्यासाठी वैद्यकलेर्ी आवशयकता असते. त्या झकवा 

इतर कलेतील दोष दूर करण्यासाठी आणखी एखाद्या कलेर्ी गरि असते काय? दुसऱ्या कलेला जतसरीर्ी 
याप्रमाणे अगजणत कला असतात काय? कलेला स्वतःरे् जहत साभंाळता येते काय? एखाद्या कलेत दोष 
नसल्यामुळे झकवा स्वतःच्या के्षत्रापलीकडे िाण्यार्ी गरि नसल्यामुळे, दुसरीच्या मदतीने आपल्यातील 
उजणवा शोधण्यार्ी गरि नसते, खरे ना? नीट जवर्ार करून उत्तर दे. 

 
थॅ्रणसमॅर् स: प्रत्येक कला स्वयंपूणच असल्याने जतला इतर कलारं्ी गरि नसते. 
 
सॉके्रणटस: पण वैद्यककला स्वजहतापेक्षा शरीरारे् जहत पाहते ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: अश्वजवद्यासुद्धा स्वजहतापेक्षा घोड्यारें् कल्याण पाहते. यार्प्रमाणे इतर कलाही 

स्वजहताऐविी त्याचं्या जवषयाकडे पाहतात. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येक कला आपापल्या जवषयारें् जनयंत्रण करते हे थ्रॅजसमॅर् स तुला मान्य असेल. [त्याने 

हे जवधान नाखुषीने मान्य केले.] प्रत्येक शास्त्र आजण कला बजलष्ठारें् जहत याबद्दल जवर्ार करीत नाही झकवा 
त्यासंबधंी कायदे करीत नाही. िे त्यारें् जवषय अशक्त, त्याबद्दल शास्त्र झकवा कला कायदे करतात. [याही 
जवधानाला त्याने जवरोध केला. पण शवेटी ते मान्य केले.] खऱ्या वैद्याला स्वजहतापेक्षा रोलयांरे् आरोलय 
महत्त्वारे् वाटते. कारण तो केवळ पैसे जमळवणारा नसतो तर शरीर साभंाळणारा असतो. तू हे पूवीर् मान्य 
केले आहेस. 

 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: िहािार्ा कप्तानसुद्धा केवळ खलाशी नसून खलाशारं्ा नेता असतो. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: मग हा कप्तान केवळ स्वजहताऐविी इतर खलाशी वा अन्य लोक याचं्या कल्याणार्ार् 

जवर्ार करील. [पुन्हा नाखुषीने त्याने हे मान्य केले.] 
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तर मग थ्रॅजसमॅर् स, खरे राज्यकते स्वजहतार्ा जवर्ार न करता झकवा स्वजहतानुसार कायदे न करता 
प्रिेच्या जहतार्ा जवर्ार करतात आजण प्रिेच्या जहतानुसार कायदे करतात. लोककल्याणाच्या दृष्टीने िे योलय 
असेल ते बोलतात आजण करतात. [आम्ही आमच्या र्रे्तून या भजूमकेपयंत पोहोर्लो, आजण थ्रॅजसमॅर् सला 
त्याने केलेली न्यायार्ी व्याख्या अप्रमाण ठरल्यारे् जदसून आले तेव्हा तो सरळ उत्तर न देता म्हणाला,] 

 
थॅ्रणसमॅर् स: सॉके्रजटस, तुमच्या घरी दाई आहे काय? 
 
सॉके्रणटस: असे जवर्ारण्यापेक्षा तू मी जवर्ारलेल्या प्रशनाला सरळ उत्तर का देत नाहीस? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: त्यारे् कारण, दाईच्या जनष्ट्काळिीपणामुळे िशी तुिंी लाळ गळते, नाक अस्वच्छ राहते, 

त्यार्प्रमाणे मेंढ्या आजण धनगर यातंील फरकही तुला समित नाही. 
 
सॉके्रणटस: कशावरून? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: कारण तुझ्या मते िेव्हा धनगर वा गुराखी आपल्या मेंढ्यारं्ी वा बलैारं्ी काळिी घेतात 

आजण त्यानंा लठ ठ बनजवतात त्यावेळी स्वजहतापेक्षा झकवा धन्याच्या फायद्यापेक्षा त्यानंा मेंढ्या व बलै यारं्ीर् 
काळिी वाटते. तू असे समितोस की, खरे राज्यकते फक्त स्वतःच्या फायद्यार्ा जवर्ार करीत नाहीत आजण 
प्रिेला मेंढराप्रमाणे समित नाहीत. माझ्या मते, सॉके्रजटस, न्याय आजण अन्याय, न्यायी आजण अन्यायी 
याजंवषयी तुिंी मते रु्कीर्ी आहेत. त्यामुळेर् न्याय म्हणिे बजलष्ठारें् जहत आजण अन्याय म्हणिे प्रिेरे् अजहत 
हे तुला समित नाही. अथात, बजलष्ठ हे नेहमी प्रिेवर अन्यायर् करतात असे नाही. अन्याय करणारा सरळ 
व न्यायी वृत्तीच्या लोकावंर हुकमत गािजवतो, पण त्याच्याकडे सत्ता असल्याने सवच प्रिा त्यारे्र् कल्याण 
साधतात. स्वतःरे् जहत पूणच करू शकत नाहीत. सॉके्रजटस, तू अगदी भोळा आहेस. मी तुला काही उदाहरणे 
देतो, त्यावरून हे जसद्ध होईल की अन्यायी माणसापेंक्षा न्यायी माणसार्ा नेहमीर् पराभव होत असतो. उदा. 
खािगी व्यवहारात न्यायी व अन्यायी भागीदार असले आजण त्यारं्ा करार मोडण्यार्ी वेळ आली तर अन्यायी 
माणसापेक्षा न्यायी माणसाला नेहमीर् तोटा सहन करावा लागेल. िेव्हा या लोकारं्ा शासनाशी संबधं येईल 
त्यावेळी असे जदसेल की, न्यायी माणूस अन्यायी माणसापेक्षा िास्त प्राप्तीकर भरेल, जशवाय न्यायी 
माणसापेक्षा अन्यायी माणसालार् सरकारकडून अजधक प्राप्ती होईल. समिा, समान अजधकारावर ते दोघे 
आहेत तर असे जदसेल की, न्यायी माणसारे् िरी नुकसान िंाले नाही तरी दुलचक्ष केल्यामुळे त्यार्ा स्वतःर्ा 
कारभार अव्यवब्स्थत होतो. न्यायी माणसार्ी नीती सावचिजनक पैशातून त्याला काही फायदा करू देत नाही 
जशवाय त्याला आपल्या जमत्रारें् झकवा ओळखीच्या लोकारें् कल्याणही साधता येत नाही. त्यामुळे त्यारं्ाही 
राग त्याला सहन करावा लागतो. 

 
याउलट प्रकार अन्यायी माणसार्ा असतो. त्यारे् हाती सत्ता आली म्हणिे तो जतर्ा जकती मोया 

प्रमाणावर वापर करतो याबद्दल मी पूवी म्हटलेर् आहे. म्हणूनर् न्यायी वतचनापेक्षा अन्यायी वतचनार्ा फायदा 
कसा िास्त असतो हे िर ठरवावयारे् असेल तर अन्यायी माणसाच्या वतचनाकडे तुम्ही पाजहले पाजहिे. 
पजरपूणच अन्याय्य वतचन म्हणिे अत्यंत सुखी िीवन होय. त्यात अन्याय करणारा सुखी होतो आजण अन्याय 
केला िाणारा, प्रजतकारहीन माणूस दुदैवी होतो हे िर तुम्ही पाजहलेत, तर माझ्या म्हणण्यार्ा खरेपणा 
तुम्हासं पटेल. ही एक प्रकारर्ी िुलूमशाहीर् आहे. 
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यामध्ये सावचिजनक, खािगी संपत्ती, पजवत्र-अपजवत्र वस्तू उघडपणे झकवा कारस्थानाने जकरकोळ 
स्वरूपात नव्हे तर मोया प्रमाणात लाबंजवली िाते. िर या संदभात कुणी जकरकोळ गुन्हा केला तर तो 
पकडला िाऊन जशके्षमुळे कलाजंकत होतो. असे अधेकच्चे गुन्हेगार, भ्रष्टार्ारी, र्ोर, डाकू, घरफोडे मानले 
िातात. पण िर एखाद्याने आपल्या लोकारं्ी संपत्ती हस्तगत केली, त्यानंा गुलाम केले तर स्विनाकडूनर् 
नव्हे तर त्याच्या अन्यायार्ी कीती ऐकणाऱ्या परजकयाकडूनही त्याला दूषण न जदले िाता सुखी व सुदैवी 
मानले िाते. िेव्हा लोक अन्यायाला नावे ठेवतात तेव्हा ते त्यास घाबरतात असे नव्हे तर अन्यायार्ा त्रास 
त्यानंा सोसत नसतो. हा मोया प्रमाणावरील अन्याय न्यायापेक्षा अजधक शे्रष्ठ, समथच असतो. म्हणूनर् 
सॉके्रजटस, न्याय म्हणिे बजलष्ठांरे् जहत आजण अन्याय म्हणिे स्वजहत असे मी म्हणतो. 

 
सॉके्रणटस: आंघोळीच्या अखेरीस सगळी बादली डोक्यावर ओतून घ्यावी त्याप्रमाणे थ्रॅजसमॅर् सर्ा हा 

अखंड वाक्प्रवाह सुरू होता. भाषण आटोपून तो िाण्यार्ी तयारी करीत होता, पण माझ्या जमत्रानंी त्याला न 
सोडता आपल्या बोलण्यारे् समथचन करण्यार्ा आग्रह केला. मीसुद्धा थ्रॅजसमॅर् सला जवनंती केली, “जमत्रा, 
आपले म्हणणे बरोबर की रू्क हे पटवनू न देता झकवा स्वतः न समिावनू घेता असे जनघून िाणे बरोबर नाही. 
िीवनात फायदा आजण सुख होईल अशा िीवनदृष्टीर्ा जवर्ार आपण करीत नसून एखाद्या जकरकोळ 
प्रशनाबद्दल बोलत आहोत असे तुला वाटते काय?” 

 
थॅ्रणसमॅर् स: जकरकोळ प्रशनाबद्दल आपण बोलत आहोत असे मला वाटत नाही. 
 
सॉके्रणटस: पण तुला तसे वाटत असावे असे वाटते. तुला िे माहीत आहे ते आम्हासं माहीत नाही, 

त्यामुळे आमरे् आयुष्ट्य र्ागंले म्हणता येत नाही. अथात, आमच्या अज्ञानाबद्दल तू उदासीन आहेस! कृपया, 
तुला िे माहीत आहे ते आम्हासं सागं. िर तू आमच्यावर कृपा केलीस, तर आम्ही तुला धन्यवाद देऊ. स्वैर 
अन्याय हा न्यायापेक्षा फायदेशीर असतो याबद्दल मािंी खात्री पटलेली नाही. आजण तसे जसद्धही होत नाही. 
जमत्रा! अन्यायी माणसाला लबाडी वा जशरिोरी करण्यार्ी परवानगी जदली तरी अन्याय्य वतचन हे न्यायापेक्षा 
फायदेशीर असते असे मला खात्रीने वाटत नाही. इतरारें्ही असेर् मत आहे. म्हणून आमच्या दृष्टीने न्याय हा 
अन्यायापेक्षा शे्रष्ठ आहे. आमच्या मतामंधील रू्क तू आम्हाला दाखवनू दे. 

 
थॅ्रणसमॅर् स: मी आतापयंत इतका बोललो तरी तुम्हासं पटले नाही. तुमरे् मन वळजवण्यास मी अजधक 

काय करू शकेन? मी मािें जवर्ार तुमच्या डोक्यात घुसवावे अशी तुमर्ी इच्छा आहे काय? 
 
सॉके्रणटस: परमेश्वर दया करो! तू तुझ्या जवर्ारानंा जर्कटून रहा. िर ते बदलायरे् असतील तर 

आमर्ी फसवणूक न करता उघडपणे बदल एवढेर् आम्हाला वाटते. थ्रॅजसमॅर् स , खऱ्या वैद्यार्ी व्याख्या तू 
केली होतीस. पण खऱ्या धनगरार्ी व्याख्या करताना तू पूवीर्ा अथच कायम ठेवला नाहीस, उलट तू असे 
म्हटलेस की, धनगर मेंढराचं्या कल्याणाकजरता त्यानंा खाऊ घालीत नाही तर र्ागंली झकमत यावी, मेिवानी 
थाटात व्हावी म्हणून त्यांना खाऊ घालतो. 

 
याउलट मला असे वाटते की, खरा धनगर मेंढ्यारें्र् कल्याण साधतो. त्यातर् मेंढपालन कलेर्ी 

पूणचता असते. यानुसार असे म्हणता येईल की, िेव्हा सरकार हे सरकार म्हणून काम करते तेव्हा ज्याचं्यावर 
सत्ता र्ालवावयार्ी, ज्यारें् पालन करायरे् अशा लोकारें्र् कल्याण सरकार पाहते. मग या शासनारे् स्वरूप 
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खासगी असो वा प्राजतजनजधक असो. तुिंा काय दृजष्टकोन आहे? खरे शासक स्वखुशीने कारभार करतात, 
असे तू समितोस का? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: मला केवळ वाटते असे नव्हे, तर ते स्वखुशीने कारभार करतात यार्ी मला खात्री आहे. 
 
सॉके्रणटस: थ्रॅजसमॅर् स, कोणत्याही व्यक्तीला शासनारे् सवचसाधारण काम नको असते. आपल्या 

कामार्ा स्वतःऐविी दुसऱ्यांना फायदा होतो हे लक्षात आल्याने कोणीही मोबदल्याजशवाय काम करीत नाही 
हे तू लक्षात घेतले नाहीस काय? जशवाय मी जवर्ारतो की, प्रत्येक कलेला इतराहूंन जभन्न असे जवजशष्ट काम 
नसते का? जमत्रा, स्वतःच्या मनाजवरुद्ध बोलू नकोस त्यामुळे र्र्ा पुढे िाणार नाही. 

 
थॅ्रणसमॅर् स: प्रत्येक कलेला जवजशष्ट कायच असते हे मान्य. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येक कलेपासून जवजशष्ट फायदा होत नाही काय? उदा. वैद्यकामुळे आरोलय साभंाळले 

िाते, नौकानयनामुळे िलप्रवास सुखकर होतो, असे नाही काय? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: अथात. 
 
सॉके्रणटस: पैसे जमळवनू देणारी एखादी कला नसते का? वैद्यक आजण नौकानयन या एकार् 

प्रकारच्या कला का? एकिण िहािार्ा कप्तान म्हणून काम करतो त्यावेळी िलप्रवासाने एखाद्यार्ी प्रकृती 
सुधारली त्यावेळी नौकानयन म्हणिे वैद्यक असे तू म्हणशील का? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: नाही. 
 
सॉके्रणटस: रोग बरे केल्याबद्दल डॉक्टरास पैसे जमळतात म्हणून वैद्यक ही पोटभरू कला आहे काय? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: नाही. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येक कलेर्ा जवजशष्ट उपयोग असतो हे आपण मान्य केले नाही का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: मग सवच कलावंतानंा िो सवचसाधारण फायदा जमळतो तो एका गोष्टीच्या सवचसाधारण 

उपयोगापासून जमळत नाही का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: असे जदसते खरे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून मला असे वाटते की, कलावंतानंा िो पैशार्ा फायदा होतो तो स्वतःच्या 

कलेऐविी पैसे जमळजवण्याच्या कलेर्ा उपयोग केल्यामुळे होय. 
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[त्याने हे नाखुशीने मान्य केले.] म्हणिेर्कोणत्याही कलेपासून पैसे हे जमळत नाहीत. वैद्यकामुळे 
आरोलय राखले िाते. स्थापत्यामुळे घर बाधंण्यास मदत होते; जशवाय पैसे जमळजवण्याच्या कलेमुळे 
कलावंतानंा पैसेही जमळतात. इतर कलाबंद्दलही असे म्हणता येईल. प्रत्येक कला आपल्या कायात आपल्या 
जवजशष्ट जवषयार्ा हेतू सफल करीत असते. पण कलावंताला पैसे नाही जमळाले तर स्वतःच्या कलेर्ा त्याला 
काय फायदा होईल? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: होणार नाही हे उघडर्. 
 
सॉके्रणटस: पण कलावंत िेव्हा मोबदला न घेता कायच करतो तेव्हा तो कोणतार् फायदा करून घेत 

नाही का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: नाही. माझ्या कल्पनेप्रमाणे तो फायदा करून देतो. 
 
सॉके्रणटस: तर थ्रॅजसमॅर् स तुला हे कळून रु्केल की, कोणतीही कला झकवा सरकार स्वजहतासाठी 

काही करू देत नाही. उलट पूवी मान्य केल्याप्रमाणे कला आपल्या जवषयारे् कल्याण आजण सरकार आपल्या 
प्रिेरे् कल्याण यांर्ी काळिी घेतात. त्याबद्दलरे् जनयम तयार करतात. या त्याचं्या कायात बजलष्ठाचं्या 
जहताऐविी दुबचलाचं्या जहताकडे ते लक्ष पुरजवतात. म्हणूनर् मला असे वाटते की, कोणीही स्वखुशीने 
अजधकारार्ी िागा स्वीकारीत नाही. झकवा मोबदला जमळाल्याजशवाय लोकारं्ी सुधारणा करू इब्च्छत नाही. 
खरा कलावंत हा स्वजहताऐविी कलेरे् जहत पाहतो. म्हणूनर् िे लोक अजधकारपद स्वीकारतात त्यानंा 
त्याचं्या कामार्ा मोबदला जमळाला पाजहिे. मग तो पैसा, कीती झकवा काम नाकारण्याबद्दलर्ी जशक्षा यांपैकी 
कोणताही असो. 

 
ग्लॅकॉन: सॉके्रजटस, तुमरे् बोलणे कळले नाही. दोन मोबदल्यारं्ा अथच समिला पण मोबदल्याच्या 

बदली जशक्षा कोणती व कशी ते कळले नाही. 
 
सॉके्रणटस: सद गुणी माणसे ज्या कारणास्तव अजधकारपद स्वीकारतात तो मोबदला तुला माहीत 

नाही. महत्त्वाकाकं्षा आजण लोभ हे दुगुचण नव्हेत का? 
 
म्हणूनर् पैसा झकवा कीती यासाठी सज् िन लोक अजधकारपद स्वीकारत नाहीत. उघडपणे सेवेर्ा 

मोबदला घेतात तर ‘भाडोत्री’ माणूस असे दूषण त्यानंा जदले िाईल. ते स्वीकारण्यार्ी त्यारं्ी तयारी नसते. 
आपल्या अजधकारार्ा गुप्त वापर करणे त्यानंा ‘र्ोरी’ वाटते. जतलाही त्यांर्ी तयारी नसते. ते महत्त्वाकाकं्षी 
नसतात त्यामुळे कीतीर्ीही हाव त्यानंा नसते. साहजिकर् सक्ती आजण जशके्षरे् भय याचं्या मदतीनेर् त्यानंा 
अजधकारपद स्वीकारण्यास भाग पाडावे लागते. त्याजशवाय स्वेच्छेने अजधकारपद स्वीकारणे ते कमीपणारे् 
समितात. स्वतः अजधकारपद नाकारले तर वाईट व्यक्तीकडून अजधकार गािवनू घेणे यापेक्षा अजधक कडक 
जशक्षा कोणतीर् नाही. या कडक जशके्षच्या भीतीमुळेर् सज्जन माणसे अजधकारपद स्वीकारण्यास तयार होतात 
असे मला वाटते. साहजिकर् हे अजधकारपद जमळाल्यावर आपणासं बहुमान जमळाला असे ते समित नाहीत. 
आवशयक कतचव्यार्ी पूती एवढीर् त्यारं्ी भजूमका असते. अजधकारपदार्ा उपयोग रै्न करण्यात ते करू 
इब्च्छत नाहीत. केवळ त्याचं्याहून अजधक र्ागंला योलय माणूस जमळत नाही, म्हणूनर् केवळ ते काम करू 
इब्च्छतात. िर राज्यात केवळ सज्जनर् असते, तर अजधकारपद जमळजवण्याच्या स्पधेऐविी ते टाळण्यार्ी 
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स्पधा लागली असती. यावरून हे जसद्ध होते की, खरा राज्यकता हा स्वजहताऐविी प्रिेरे् जहत पाहणारा 
असतो. प्रत्येक सज्जन व्यक्ती स्वतः कष्ट सोसून लोकाकंडून फायदा उपटण्याऐविी लोकांर्ा फायदा करून 
देणारी असते. म्हणून या बाबतीत “बजलष्ठांरे् जहत म्हणिे न्याय” ही थ्रॅजसमॅर् सर्ी भजूमका मला कधीर् मान्य 
होणार नाही. 
 

⬜ ⬜ 
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प्रकरण चार 
अन्याय हा न्यायापेक्षा फायदेशीर असतो का? 

[I-347-E–356] 
 

कथासूत्र: 
 
[नैजतक मूल्यानंा व्यब्क्तगत स्वरूपाच्या व्यावहाजरक उपयुक्ततेपलीकडे महत्त्व नाही. त्यानंा वस्तुजनष्ठ 
परमसाध्य झकवा परममूल्य म्हणून स्थान, अथच, महत्त्व नसते. ही थ्रॅजसमॅर् सर्ी ताजत्त्वक भजूमका सॉके्रजटसने 
खोडून काढल्यानंतर; न्याय आजण अन्याय याचं्या व्यावहाजरक उपयुक्ततेर्ी र्र्ा सुरू होते. इतरावंर 
अजधकाजधक अन्याय करण्यारे् कौशल्य, जनपुणता याला थ्रॅजसमॅर् स सद गुण झकवा ज्ञान म्हणतो. याउलट 
व्यक्ती व समाि यारें् नैजतक जहत साधण्यासाठी आवशयक असणारी ममचदृष्टी म्हणिे ज्ञान; आजण आवशयक 
असणारे र्ाजरत्र्य म्हणिे सद गुण असे सॉके्रजटस जसद्ध करतो. 
 

अजतरेकी, एकाजंतक स्वरूपार्ी स्वाथचवादी भूजमका योलय नाही असे सॉके्रजटसने जसद्ध केले आहे. 
गाताना झकवा वाद्य वािजवताना कलावंतास ताल व लय यारें् ज्ञान असणे िसे आवशयक असते, त्यार्प्रमाणे 
िीवनातील समतोल आजण सुसंवाद जबघडू न देणे हे खऱ्या सूज्ञ व्यक्तीरे् लक्षण असते. 

 
र्ोर, दरोडेखोर यासंारख्या दुष्ट्प्रवृत्त व्यक्तींनाही परस्परांशी व्यवहार करताना मैत्री, सहकायच या 

जवषयाचं्या जनयमारें् पालन करावेर् लागते. िो केवळ जवजवध वासनाचं्या आहारी िातो त्याच्या आंतबाह्य 
िीवनात जवसंगती आजण गोंधळ जनमाण होऊन तो दुबचल बनतो, असे सागंून सॉके्रजटसने संयम, जशस्त, 
सहकायच, न्याय इत्यादी मूल्यारं्ी अपजरहायचता जवशद केली आहे. 

 
जनसगातील, समािातील आजण मानवी शरीरातील प्रत्येक घटकाला जवजशष्ट कायच नेमून जदलेले 

असते. ते कायच समथचपणे करण्यातर् त्या घटकार्ी शे्रष्ठता आजण सद गुण प्रगट होतात. हा ‘जवजशष्ट 
कायचजसद्धातं’ (Doctrine of specific function and virtue) माडूंन सॉके्रजटसने मानवी िीवनातील ‘न्याय’ 
या मूल्यार्ी जनरपेक्ष आजण अपजरहायच स्वरूपार्ी शे्रष्ठता जसद्ध केली आहे. दृष्टीरे् सामथ्यच नसणारा डोळा 
अथचशून्य असतो. तसेर् सॉके्रजटस म्हणतो की, बुद्धी ही माणसाला लाभलेली जवजशष्ट शक्ती आहे. सद सजद्ववेक 
हे जतरे् कायच आहे म्हणून व्यावहाजरक फायद्या-तोट्यारं्ा जवर्ार न करता, न्यायशुद्ध िीवन िगणे हाट मानवी 
िीवनातील खरा पुरुषाथच आहे. कारण नीती आजण न्याय हे मानवी आत्म्यारे् सहिाजवष्ट्कार असतात. असे 
िीवन हेर् खरे सुखी िीवन होय.] 
 

***** 
 

सॉके्रणटस: न्यायापेक्षा अन्याययुक्त आयुष्ट्य अजधक शे्रयस्कर होय असे थ्रॅजसमरॅ् सरे् मत आहे. तेव्हा 
आपली सध्याच्या प्रशनार्ी र्र्ा थोडी बािूस सारून त्याच्या भजूमकेर्ार् आपण अजधक जवर्ार करू या. 
ललॅकॉन, तुला कोणती भजूमका पटते? कोणता जवर्ार खरा वाटतो? 

 
ग्लॅकॉन: माझ्या दृष्टीने न्याययुक्त िीवन अजधक फायदेशीर असते. 
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सॉके्रणटस: थ्रॅजसमॅर् सने अन्याय्य िीवनातील जप्रय गोष्टींर्ी माजलका साजंगतली ती तुला आठवते 
का? 

 
ग्लॅकॉन: ऐकली तरी मला तशी खात्री नाही. 
 
सॉके्रणटस: मग थ्रॅजसमॅर् सरे् म्हणणे खोटे असल्यारे् त्याला आपण पटवून देऊ या का? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: आपण प्रथम न्यायारे् फायदे सागंू थ्रॅजसमरॅ् स त्याला उत्तर देईल. त्याला आपण प्रत्युत्तर 

देऊ. ही पद्धती स्वीकारल्यावर उभय भजूमकातंील फायदे-तोटे ठरजवण्यास आपल्याला त्रयस्थ न्यायाधीश 
लागतील. पण परस्परारं्ी मान्यता घेऊन िर आपण वाद केला तर आपल्याला वकीलही होता येईल आजण 
न्यायाधीशही होता येईल. 

 
ग्लॅकॉन: ठीक. 
 
सॉके्रणटस: तुला काय मान्य आहे? 
 
ग्लॅकॉन: दुसरी. 
 
सॉके्रणटस: तेव्हा थ्रॅजसमॅर् स, आपण पुन्हा र्र्ा सुरू करू पूणच न्याय आजण पूणच अन्याय यापैंकी 

कशामुळे अजधक फायदा होतो यारे् तू उत्तर दे. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: त्याबद्दल मला संशय नाही. ते मी पूवीर् सकारण साजंगतले आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्यापैंकी एक सद गुण व दुसरा दुगुचण असे तू म्हणशील का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिे न्याय हा सद गुण आजण अन्याय हा दुगुचण ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: वा! वा! माझ्या दृष्टीने अन्याय फायदेशीर आजण न्यायामुळे तोटा होतो. मग मी तसे कसे 

म्हणेन. 
 
सॉके्रणटस: मग तुिंी भजूमका काय? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: तुमच्या उलट. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिे न्याय हा दुगुचण का? 
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थॅ्रणसमॅर् स: तसे नव्हे. मला तो सुस्वभावारे् लक्षण वाटतो. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिे अन्याय हा वाईट स्वभाव का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: नव्हे. मी त्याला र्ागंले धोरण मानतो. 
 
सॉके्रणटस: अन्यायी माणूस शहाणा आजण र्ागंला असतो का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. िी माणसे पूणच अन्यायी आजण इतर शहरे व राष्ट्रे यानंा गुलाम करण्यास समथच 

असतात ती शहाणी आजण र्ागंली असतात. माझ्या दृष्टीने िर जखसेकापू लोक पकडले गेले नाहीत तर 
त्यारं्ीही कामे फायदेशीर असतात. अथात, हुकूमशहाबरोबर त्यारं्ी तुलना करणे योलय नव्हे. 

 
सॉके्रणटस: समिले. पण, अन्याय म्हणिे सद गुण व शहाणपण आजण न्याय म्हणिे त्याजवरुद्ध असे 

तू समितोस यारे् मला आियच वाटते. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. मला तसे वाटते. 
 
सॉके्रणटस: तुिंी भजूमका ताठर स्वरूपार्ी असल्याने काय म्हणावे ते समित नाही. अन्यायामुळे 

फायदा होतो असे समिून िर तू अन्याय म्हणिे दुगुचण असे म्हटले असतेस तर थोडे तरी बोलता आले 
असते. पण तुझ्या दृष्टीने अन्यायात सामथ्यच असते. न्यायाच्या बाबतीत िे िे सद् गुण आम्ही मान्य करतो ते ते 
तू अन्यायाला जर्कटजवतोस. सद गुण आजण शहाणपण याचं्याइतके महत्त्व अन्यायारे् असते असे तू मानतोस. 

 
थॅ्रणसमॅर् स: तुमर्ा अंदाि ठीक आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण थ्रॅजशमॅर् स, थट्टा न करता तू खरे बोलत आहेस असे िोपयंत मला वाटते तोपयंत मी 

तुझ्याशी वाद घालीनर्. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: मी खरे बोलत असेन झकवा खोटे बोलत असेन, त्याच्याशी तुम्हाला काय कतचव्य? तुला 

मािें म्हणणे खोडता येत नाही ना? 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. [यापुढील भाग Conford च्या आवृत्तीत गाळला असल्याने त्यार्े भाषांतर Jowett च्या प्रतीवरून केले 

आहे.]पण एक सागंशील काय? एक न्यायी मनुष्ट्य दुसऱ्या न्यायी मनुष्ट्यास जवरोध करील काय? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: नाही. कारण तो बावळटर् राहणार. 
 
सॉके्रणटस: न्यायी माणूस सरळमागी असतो का? तो मयादेबाहेर िाईल का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: नाही. 
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सॉके्रणटस: तो अन्यायास जवरोध करील का? ते त्यारे् कृत्य न्याय्य असेल की अन्याय्य? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: त्याला तो न्याय वाटेल. पण तसे करण्यारे् धाडस त्याच्यात असणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: तसे नव्हे. न्यायी मनुष्ट्य अन्यायाला जवरोध करण्यार्ी इच्छा व जनिय करेल पण न्यायी 

माणसाजवरुद्ध तो िाणार नाही, खरे का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: पण अन्यायी माणूस न्यायाजवरुद्ध िाण्यास तयार असतो का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: अथातर्. तो सवांपुढे िाऊ इब्च्छतो. 
 
सॉके्रणटस: यार्ा अथच अन्यायी माणूस दुसऱ्या अन्यायी माणसाच्या जवरोधी िाईल, त्याच्यावर अन्याय 

करेल आजण फायद्यासाठी धडपडेल, खरे ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: यार्ा अथच न्यायी माणूसस समानधर्ममयाजंवरुद्ध िात नाही फक्त आपल्या जवरोधकांना 

जवरोध करेल. अन्यायी माणूस मात्र समशीलानंाही जवरोध करेल. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: तुमर्ा युब्क्तवाद उत्तम आहे. 
 
सॉके्रणटस: जशवाय अन्यायी माणूस शहाणा आजण र्ागंला असतो. न्यायी माणसात मात्र शहाणपणाही 

नसतो आजण र्ागुंलपणाही नसतो. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: फारर् छान! 
 
सॉके्रणटस: अन्यायी माणसात शहाणपणा आजण र्ागुंलपणा असतो, न्यायी माणसात अजिबात 

नसतो, खरे ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: जनजितर्! प्रत्येक माणसार्ा स्वभाव त्याच्या वैजशष्ट्ट्यानुसार असतो. जवरोधी माणसाच्या 

स्वभावाशी त्यारे् साम्य नसते. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येकार्ा स्वभाव ज्याच्याशी त्यारे् िमते त्याच्यासारखा असतो. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: तुम्हास काही वेगळे वाटते काय? 
 
सॉके्रणटस: ठीक. एक व्यक्ती सगंीतात तज्ज्ञ असते व दुसरी अनजभज्ञ असते, खरे ना? 
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थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: दोघापैंकी शहाणे कोण आजण अज्ञानी कोण? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: संगीततज्ज्ञ शहाणा आजण अनजभज्ञ हा अज्ञानी. 
 
सॉके्रनिस: ज्या जवषयात िो शहाणा त्यात तो र्ागंला आजण ज्यात िो अनजभज्ञ त्यात तो वाईट, असे 

तू म्हणतोस का? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: वैद्यक कलेबद्दल हेर् तुिें मत आहे काय? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: जमत्रा, संगीततज्ज्ञ, तंबोऱ्याच्या तारा घट्ट झकवा सैल करताना इतर संगीततज्ज्ञापेंक्षा 

स्वतःस अजधक शहाणा समितो का? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: नाही. 
 
सॉके्रनिस: अनजभज्ञ माणसापेक्षा आपण अजधक शहाणे आहोत असे तो मानीत नाही का? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: मानेल. 
 
सॉके्रनिस: रोलयाला पथ्य सागंताना डॉक्टर वैद्यकीय ज्ञानाजवरोधी िाईल का? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: नाही. 
 
सॉके्रनिस: पण वैद्यकशास्त्र न समिणाऱ्या अडाणी माणसाजवरुद्ध तो िाईल का? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: शास्त्रीय ज्ञान संपादन केलेला माणूस दुसऱ्या शास्त्रज्ञाहून अजधक काही बोलेल, करील 

की इतर िे करतील तेर् तो करेल? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: दुसरी भजूमका योलय वाटते. 
 
सॉके्रनिस: अडाणी माणूस ज्ञानी आजण अज्ञानी याचं्याजवरुद्ध वागेल ना? 
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थॅ्रनसमॅक्स: वागेल. 
 
सॉके्रनिस: शास्त्रज्ञ शहाणा असतो का? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: शहाणा सज्जन असतो का? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: अथात, ज्ञानी व सज्जन व्यक्ती समशीलाजवरोधी वागणार नाही. स्वतःहून जभन्न असलेल्या 

व्यक्तीजवरोधी वागेल. 
 
थॅ्रनसमॅक्स: असे वाटते खरे. 
 
सॉके्रनिस: िी व्यक्ती वाईट आजण अडाणी आहे, ती समशील आजण जवरोधी या उभयतानंा जवरोध 

करेल. 
 
थॅ्रनसमॅक्स: ठीक. 
 
सॉके्रनिस: अन्यायी माणूस समशील आजण आपल्याहून जभन्न स्वभावाच्या माणसाला जवरोध करतो 

असे तू म्हणाला होतास ना? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: न्यायी माणूस समशीलाजवरोधी िात नाही, जवरोधकानंा जवरोध करतो ना? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: मग न्यायी माणूस हा ज्ञानी आजण सज्जन ठरतो. आजण अन्यायी माणूस हा अज्ञानी व दुष्ट 

ठरतो. 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: प्रत्येकार्ा स्वभाव ज्याच्याशी त्यारे् िमते त्याच्यासारखा असतो. 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
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सॉके्रणटस: म्हणिे, यावरून असे जसद्ध होते की, न्यायाने वागणारी व्यक्ती ज्ञानी आजण सज्जन असते 
तर अन्यायाने वागणारी व्यक्ती ही अज्ञानी आजण दुष्ट असते. [Jowett च्या आवृत्तीच्या आधारे.] 

 
[मी हे सारे सागंत असताना थ्रॅजसमॅर् सने मािें जवधान खूप जवरोध करून नाखुषीने, आडवळणाने 

कबलू केले. आमच्या र्रे्च्या वेळी हवा गरम होती. तो घामाघूम िंाला होता. त्याला लािताना मी प्रथमर् 
पहात होतो. न्याय म्हणिे सद गुण आजण ज्ञान, अन्याय म्हणिे दुगुचण आजण अज्ञान ही आता आमर्ी भजूमका 
ठरली. र्र्ा पुढे सुरू िंाली.] थ्रॅजसमॅर् स. अन्यायी माणूस समथच असे तू म्हटले होतेस, ते आठवते का? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: हो, आठवते. पण तू िो जनष्ट्कषच काढलास तो मला मान्य आहे झकवा तुला उत्तर देण्यास 

मी असमथच आहे असे तू समिू नकोस. मी. बोललो तर याने पाब्ण्डत्य प्रकट केले असे समिाल म्हणून मला 
िे बोलावेसे वाटते ते बोलू दे झकवा केवळ तुम्हालार् प्रशन जवर्ारायरे् असले तर जवर्ारा म्हणिे आिीबाई 
गोष्ट सागंताना ज्याप्रमाणे मुले वा! वा! हो! नाही! असे म्हणत माना हलजवतात त्याप्रमाणे मी फक्त उत्तर 
देईन. 

 
सॉके्रणटस: अशी स्वतःर्ी अवहेलना करू नकोस. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: िर तुम्ही मला नीट बोलू देत नाहीत तर तुमच्या अपेके्षप्रमाणे तरी घडू दे. आणखी 

काय? 
 
सॉके्रणटस: काही नाही. तुिंी परवानगी असेल तर जवर्ारतो. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: सुरुवात कर. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. न्यायारे् स्वरूप काय ते आपण अन्यायाशी तुलना करून ठरवीत होतो. त्या र्रे्च्या 

वेळी जवर्ारले तेर् पुन्हा जवर्ारतो. अन्याय हा न्यायापेक्षा समथच असतो असे म्हटले होतेस, पण न्याय म्हणिे 
ज्ञान आजण सद गुण आजण अज्ञान म्हणिे अन्याय असा आपला आता जनष्ट्कषच जनघाल्यानंतर अन्यायाहून न्याय 
हा समथच असतो हे आपोआपर् जसद्ध होते. पण हे िरा वेगळ्या तऱ्हेने मी दाखवून देतो. एका शहर राज्याने 
इतरानंा गुलाम करावे, अन्यायाने वागावे, हे तुला पटते काय? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: जनजितर्. पूणच अन्यायी उत्तम राज्य असे करणारर्! 
 
सॉके्रणटस: समिले. पण इतरानंा गुलाम करणाऱ्या राज्यार्ी सत्ता न्यायाजशवाय जटकते का, यार्ी 

आपण र्र्ा करू. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: िर न्याय म्हणिे शहाणपण तर न्यायार्ी गरि आहे, असे तुमरे् म्हणणे. पण िर मािंी 

भजूमका योलय नसेल तर अन्याय आवशयक! 
 
सॉके्रणटस: थ्रॅजसमॅर् स, लहान मुलाप्रमाणे केवळ मान न हालवता तू योलय तऱ्हेने प्रजतसाद देत आहेस 

यारे् समाधान वाटते. 
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थॅ्रणसमॅर् स: त्याकजरतार् मी हे बोलतो आहे. 
 
सॉके्रणटस: तुझ्या कृपेबद्दल आभारी आहे. या कृपेमध्ये थोडी भर घाल आजण सागं की एखादे शहर 

राज्य, सैन्य, दरोडेखोरारं्ी टोळी संगनमत करून अन्याय्य कृत्य करतात पण िर ती परस्पराशंीर् अन्याय 
करू लागली तर त्यानंा आपल्या कामात यश जमळेल का? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: नाही. 
 
सॉके्रणटस: िर त्यानंी परस्परातंील अन्याय टाळला तर त्यानंा यश जमळेल का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: यार्ा अथच असा की, न्यायामुळे लोक एक होतात, जमत्र बनतात. अन्यायामुळे माणसांत 

संघषच, शत्रुत्व, भेद जनमाण होतात. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: मी तुमच्याशी भाडूं इब्च्छत नसल्याने तुमच्या मताशी सहमत आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्याबद्दल आभार! आता आणखी थोडं साग. िर अन्याय वाढला तर दे्वष उत्पन्न होईल, 

मग स्वतंत्र झकवा गुलाम लोकसुद्धा एकत्र काम करण्यास लायक ठरणार नाहीत, खरे ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: अन्यायामुळे लोकातं संघषच आजण दे्वष जनमाण होऊन ते परस्परारें् शत्रू होतील आजण 

न्यायी माणसारे्ही शत्रू होतील, खरे ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: जमत्रा, िर मनात अन्याय वाढला तर तो जतथे कायम जटकेल की नाहीसा होईल? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: कायम राहील. 
 
सॉके्रणटस: मग िेथे अन्यायाने कायमर्ी वस्ती केली आहे, ते राज्य, कुटंुब, सैन्य इ. याचं्यात एकी 

आजण सहकायच राहणार नाही. संघषच आजण भेद जनमाण करणारा अन्याय स्वतःर्ा आजण इतरारं्ा शत्रूर् होतो, 
खरे ना? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: िर व्यक्ती अन्यायी िंाली तरी हेर् घडतं. अंतःस्थ भाडंणे, मानजसक गोंधळ यामंुळे 

त्याला काहीर् काम करता येत नाही. तो स्वतःर्ाही शत्रू होतो आजण सज्जनारं्ाही शत्रू होतो, खरे ना? 
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थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: देवानंा न्याय आवडतो का? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: ते न्यायजप्रय असतात असे आपण गृजहत धरू. 
 
सॉके्रनिस: यार्ा अथच न्यायी मनुष्ट्य देवारं्ा जमत्र होतो तर अन्यायी मनुष्ट्य देवांर्ा शत्रू असतो. 
 
थॅ्रनसमॅक्स: आपल्या वादजववाद कौशल्यार्ा आनंद आकंठ उपभोगा. इतरासंमोर अपमान नको 

म्हणून मी तुला जवरोध करीत नाही. 
 
सॉके्रनिस: आमर्ा आनंद पजरपूणच होण्यासाठी उत्तर देण्यार्ी तयारी दाखव. अन्यायी माणसापेक्षा 

न्यायी माणूस अजधक शहाणा, कमचकुशल आजण र्ागंला असतो, हा जनष्ट्कषच आपण जसद्ध केलेला आहे. 
अन्यायी माणसातं एकिूट नसते. जनदान एकदा तरी अन्यायी माणसे एकिुटीने काम करू शकतील असेही 
म्हणता येत नाही. कारण ती एक होतात. यार्ार् अथच ती पूणच अन्यायी नसतात. िर ती पूणच अन्यायी असतील 
तर त्यानंी एकमेकारें् प्राणर् घेतले असते. अशा अपूणच अन्यायी माणंसात न्यायबुद्धी अंशतः असते म्हणून जमत्र 
व शत्रू यानंा ते एकदम दुखवीत नाहीत. त्यामुळे त्यारं्ा थोडा फायदा होतो. िो पूणच अन्यायी तो पूणच दुिचन 
असतो, तो काहीर् करू शकणार नाही. ही मािंी भजूमका रास्त असून, थ्रॅजसमॅर् स, तुिंी भजूमका रु्कीर्ी 
आहे. 

 
आता आणखी एक प्रशन आपण जवर्ारात घेऊ. न्यायी माणूस अन्यायी माणसापेक्षा अजधक सुखी 

असतो का? हा तो प्रशन होय. माझ्या मताने तो अजधक सुखी असतो. पण माणसारे् वतचन कसे असावे याजवषयी 
आपली र्र्ा असल्याने थोडी या प्रशनार्ी खोलवर र्र्ा. केली पाजहिे. 

 
थॅ्रनसमॅक्स: मान्य. तू सुरू कर. 
 
सॉके्रनिस: बरं, मी प्रारंभ करतो. घोडा उपयुक्त असतो, खरे का? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: मग घोड्यार्ा उपयोग होण्यासाठी घोड्याजशवाय इतर कोणते साधन असते? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: मला कळले नाही. 
 
सॉके्रनिस: असे पहा, डोळे नसतील तर पाहता येते का? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: नाही. 
 
सॉके्रनिस: कान नसतील तर ऐकता येते का? 
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थॅ्रनसमॅक्स: नाही. 
 
सॉके्रनिस: दशचन आजण श्रवण ही या इंजद्रयारं्ी कामे होत, असेर् ना? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: द्राक्षार्ा वेल र्ाकू, कात्री इ. शस्त्राने छाटता येतो का? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: केवळ तेवढेर् काम ज्या शस्त्राने होते त्याहून वेगळ्या शस्त्राने तो छाटता येईल का? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: नाही. 
 
सॉके्रनिस: म्हणिे वेल कापणे हे कात्रीरे् कायच असेर् ना? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: प्रत्येक वस्तूला िे कायच नेमून जदलेले असते ते कायच तीर् वस्तू साधन मानल्याजशवाय 

शक्य आहे काय? माझ्या प्रशनार्ा अथच तुला आता समिला असेल. 
 
थॅ्रनसमॅक्स: समिला. मला तो मान्य आहे. 
 
सॉके्रनिस: ज्या वस्तूरे् िे जवजशष्ट कायच असते त्यानुसार जतर्ा गुणधमचही असतो, खरे ना? पूवीच्यार् 

उदाहरणाप्रमाणे डोळ्याला जवजशष्ट कायच असते ना? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: डोळ्यार्ा जवजशष्ट गुणही असतो ना? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: त्यार्प्रमाणे कानारे्ही जवजशष्ट कायच असते ना? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
 
सॉके्रनिस: जशवाय कानार्ाही जवजशष्ट गुण असतो ना? 
 
थॅ्रनसमॅक्स: हो. 
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सॉके्रणटस: इतर सवच बाबतीत असेर् घडते का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: योलय गुणाच्या अभावी झकवा दुगुचणामुळे डोळे कायच करू शकतील का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: दृष्टीऐविी आंधळेपणा आला तर कसे कायच होणार? 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् योलय गुण नसतील तर डोळ्यारें् कायच होणार नाही. कोणतीहीवस्तू स्वतःच्या 

जवजशष्ट गुणामंुळेर् आपले कायच पुरे करू शकते, आजण स्वतःच्या जवजशष्ट दुगुचणामंुळे हे कायच जबघडते, हे खरे 
का? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: कानारे् गुण नष्ट िंाले तर श्रवणारे् काम जबघडेल ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: हेर् तत्त्व सवच बाबतीत लागू होईल ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: असे म्हणणे शक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: आता आणखी एका प्रशनार्ा जवर्ार करू या. आत्म्यारे् काही कायच असते ते आत्म्याजशवाय 

इतर कशाने पूणच होईल काय? उदा. देखरेख, जवर्ार, जनणचय इ. काये आत्म्यार्ीर् ना? ती दुसऱ्या कोणास 
शक्य आहेत? 

 
थॅ्रणसमॅर् स: ती इतरानंा िमणार नाहीत. 
 
सॉके्रणटस: िगणे हे आत्म्यारे्र् कायच ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: जनजितपणे. 
 
सॉके्रणटस: आत्म्यार्ाही काही जवजशष्ट गुण असतो ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: त्याच्या जवजशष्ट गुणाजशवाय त्याला कायच करता येईल का? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: नाही. 
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सॉके्रणटस: वाईट आत्मा जनणचय, देखरेख, जवर्ार ही कामे वाईटपणे करील तर र्ागंला आत्मा 
र्ागंल्या तऱ्हेने करेल. 

 
थॅ्रणसमॅर् स: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: न्याय हा आत्म्यार्ा गुण आजण अन्याय हा त्यार्ा दुगुचण हे आपण मान्य केले आहे. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: होय. 
 
सॉके्रणटस: मग न्यायी आत्मा आजण न्यायी मनुष्ट्य र्ागंलेआयुष्ट्य िगेल आजण अन्यायी मनुष्ट्य वाईट 

आयुष्ट्य िगेल हे जसद्ध होते. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: तुिंा जनष्ट्कषच खरा आहे. 
 
सॉके्रणटस: िो र्ागंला वागतो तो कृताथच आजण सुखी होतो, िो वाईट वागतो त्याला दुःख भोगावे 

लागते, खरे ना? 
 
थॅ्रणसमॅर् स: यात सशय नाही. 
 
सॉके्रणटस: यार्ा अथच न्यायामुळे माणसाला सुख होते व अन्यायामुळे दुःख भोगावे लागते. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: हो, असे म्हणावयास हरकत नाही. 
 
सॉके्रणटस: दुःखापेक्षा सुखर् फायदेशीर असते. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: अथात. 
 
सॉके्रणटस: मग थ्रॅजसमॅर् स, न्यायापेक्षा अन्यायाने कधीर् फायदा होत नाही. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: ठीक. आि मेिवानीर्ा जदवस आहे. आपली र्र्ा हीर् मेिवानी आहे. 
 
 
सॉके्रणटस: या मेिवानीबद्दल थ्रॅजसमॅर् स, मी तुिंा आभारी आहे. माझ्यावरील तुिंा राग शातं िंाला, 

पण तरीही मािें अिून समाधान िंालेले नाही. अथात दोष मािंार् आहे. खादाड माणूस एक पक्वान्न वाढले 
िात असता, ते सोडून दुसऱ्यावर िंडप घेतो, तसे घडले. न्याय म्हणिे काय? हा मूळ प्रशन तसार् राजहला. 
तो प्रशन सोडजवण्याऐविी सद गुण, शहाणपणा, दुगुचण, मूखचपणा याचं्या स्वरूपार्ीर् आपण र्र्ा केली. 
जशवाय न्यायापेक्षा अन्याय जकतपत उपयुक्त आहे या प्रशनाच्या र्रे्मुळे मूळ जवषय बािूलार् राजहला. या 
सगळ्यार्ा पजरणाम एकर् की, वाद संपला पण मला ज्ञान मात्र िंाले नाही. न्याय म्हणिे काय हे 
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समिल्याजशवाय त्याला सद गुण म्हणता येईल की नाही. न्यायी माणूस सुखी असतो की दुःखी या प्रशनासंबंधी 
खरे ज्ञान होणे शक्य नाही. 

⬜ ⬜ 
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प्रकरण पाच 
न्याय हा मािवी स्वभावातरि निमाण होतो, व्यावहानरक सोयीतरि िव्हे! 

[II-357-A–367-E] 
 
कथासूत्र: 
 
[‘जरपब्ललक’ या गं्रथाच्या पजहल्या भागात सॉके्रजटसने न्यायाजवषयीरे् समािात प्रस्थाजपत िंालेले जवजवध 
दृजष्टकोन कसे अपूणच आहेत ते दाखवले. व्यक्ती व समाि यारं्ी पूणचता ज्या न्याय या नैजतक मूल्यावर 
आधारलेली असते, त्यारे् स्वरूप काय? त्यार्ी जनर्ममती कशी होते? त्यावर आधारलेले व्यब्क्तगत व 
सामाजिक िीवन कसे अजधकाजधक पजरपूणच होत िाते? यारं्ी जवधायक मीमासंा प्लेटोने या भागापासून 
करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यानुसार आदशच राज्य का? व कसे? या व्यापक प्रशनारं्ी उकलही या 
भागापासून त्याने केली आहे. 
 

‘बजलष्ठारें् जहत म्हणते न्याय’ या थ्रॅजसमॅर् सच्या दृजष्टकोनारे् सॉके्रजटसने पूवी खंडन केले आहे. 
ललॅकॉन आजण ॲजडमटँ स यांनी न्याय-अन्याय याचं्या संदभात आणखी एका प्रर्जलत दृजष्टकोनारे् स्वरूप 
माडंले आहे. न्याय आजण नीती या गोष्टी सामाजिक व्यवहारात सोय-गैरसोय लक्षात घेऊन जनमाण होतात, 
बदलतात. न्यायी माणसाला व्यवहारात जशक्षा आजण यातना भोगाव्या लागतात, तर अन्यायी माणूस आपली 
बुजद्धमत्ता आजण इच्छाशक्ती यारं्ा दुरुपयोग करून व्यावहाजरक फायदे जमळवत असतो. नैजतक जनयम हे 
जनसगचजनयमही नव्हेत झकवा परमेश्वरी इच्छाही नव्हेत. लोकानंीर् तयार केलेल्या आजण स्थल, काल, व्यक्ती 
आजण पजरब्स्थतीसापेक्ष अशा त्या प्रथा, परंपरा, संकेत होत. लोकमताच्या दडपणाने व्यक्ती सद गुणाने वागते, 
पण ते थोडे िरी दूर िंाले तरी व्यक्तीच्या स्वाथी पे्ररणा उफाळून येतात. परंपरागत धमच आजण पुराणकथा 
यामंध्येसुद्धा स्वगच, नरक, पाप, पुण्य या कल्पनाचं्या द्वारा जनःस्वाथच नैजतक िीवनाऐविी संजधसाधू 
व्यावहाजरक उपयुक्ततेर्ार् पुरस्कार केलेला आढळतो. 

 
ललॅकॉन आजण ॲजडमटँ स यानंी हा दृजष्टकोन माडूंन न्यायारे् महत्त्व कसे स्वतः जसद्ध, स्वतः प्रमाण 

असते. ते दाखजवण्यास साजंगतले आहे आजण त्याद्वारा आदशच राज्यारे् नैजतक अजधष्ठान जवशद करण्यास 
आवाहन केले आहे.] 
 

***** 
 

सॉके्रणटस: मािें बोलणे संपले. आमर्ी र्र्ाही संपली असे मी मानीत होतो, कारण ही र्र्ा म्हणिे 
वादजववादार्ा फक्त प्रारंभ होता. आतापयंतच्या र्रे्त थ्रॅजसमॅर् स पराभतू िंाला. पण आतापयंत गप्प 
बसलेला ललॅकॉन मात्र त्यामुळे अस्वस्थ िंाला. तो मला म्हणाला, 

 
ग्लॅकॉन: अन्यायापेक्षा न्यायारे् वागणे नेहमी र्ागंले असते हे सॉके्रजटस, तू आम्हाला पटवनू देणार 

का? तशी आमर्ी समिूत पटली आहे असे तू गृहीत धरणार का? 
 
सॉके्रणटस: माझ्या शक्तीप्रमाणे तुमर्ी तशी खात्री पटवनू देण्यास मला समाधान वाटेल. 
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ग्लॅकॉन: पण तू अिून तसे काही करीत नाहीस. मी एक प्रशन जवर्ारतो. ज्या वस्तू जमळाल्या म्हणिे 
माणसाला आनंद वाटतो पण हा आनंद पजरणामस्वरूप नसतो असा वस्तंूर्ा वगच असल्यारे् तू मानतोस का? 
जनरुपद्रवी वस्तंूच्या उपभोगापासून आपल्याला त्यावेळी आनंद होतो. पण अखेरीस त्यार्ा मनावर ठसा रहात 
नाही असे मी उदाहरणाथच म्हणतो. 

 
सॉके्रणटस: अशा काही वस्तंूर्ा वगच मी मानतो. 
 
ग्लॅकॉन: जशवाय वस्तू म्हणून नव्हे तर त्यारं्ा पजरणाम म्हणून आपल्याला काही गोष्टी आवडतात. 

त्यारं्ा एखादा वगच तू मानतोस का? उदा. बुद्धी, दृष्टी, आरोलय इत्यादी. 
 
सॉके्रणटस: हो. 
 
ग्लॅकॉन: काही गोष्टींपासून त्रास िंाला, तरी त्या उपयुक्त असतात. उदा. रोलयार्ी सेवा, वैद्यक 

व्यवसाय, पैसे जमळजवण्यार्ी धडपड, व्यायाम यामंध्ये त्रास असला तरी त्यारं्ा फायदा व पजरणाम यामंुळे 
आपण त्यानंा स्वीकारतो. यारं्ा एक जतसरा वगच तू मानतोस का? 

 
सॉके्रणटस: हो. असा जतसरा वगच मानता येईल. 
 
ग्लॅकॉन: मग या जतन्हींपैकी न्यायार्ा समावेश कशात करता येईल? 
 
सॉके्रणटस: ज्या वस्तंूर्ी प्राप्ती त्याचं्याकजरतार् आजण त्याचं्या पजरणामाकजरताही माणसाला 

महत्त्वार्ी वाटते अशा सवचशे्रष्ठ वस्तंूच्या वगात न्यायार्ा समावेश करता येईल. 
 
ग्लॅकॉन: पण सवचसामान्य माणसाला हे मान्य नाही. न्यायाकजरता न्याय त्याला नको असतो. न्याय 

हा त्याच्या दृष्टीने त्रासदायक वस्तंूच्या वगात मोडतो. कीती जमळत असेल, फायदा होत असेल तर माणूस 
न्यायार्ा स्वीकार करतो. 

 
सॉके्रणटस: सामान्य माणसार्ी ही भजूमका मला मान्य आहे. हीर् भजूमका स्वीकारून थ्रॅजसमॅर् स, 

अन्यायार्ा गौरव आजण न्यायार्ी झनदा करीत होता. पण, माझ्या मंदबुद्धीमुळे ते त्याला पटले नाही. 
 
ग्लॅकॉन: मी मािें मत सागंतो मग तुम्ही बोला. तुझ्या बोलण्यार्ी मोजहनी थ्रॅजसमॅर् सवर एखाद्या 

नागाप्रमाणे पडली. पण, न्याय आजण अन्याय यासंबधंी तुम्ही िे बोललात त्यामुळे मािें अिून समाधान िंाले 
नाही. न्यायारे् फायदे-तोटे लक्षात न घेता, आत्म्याच्या जठकाणीअसलेले न्यायारे् स्वयंभ ू स्वरूप मला 
समिून घ्यायरे् आहे. तुिंी हरकत नसेल तर थ्रॅजसमॅर् सर्ी भजूमका पुन्हा माडूंन न्यायाच्या स्वरूपाजवषयीर्ी 
सामान्य समिूत मी माडंतो. िेन्यायाने वागतात ते स्वतःच्या इच्छेजवरुद्ध वागतात. न्यायाला शे्रष्ठ मूल्य न 
मानता अपजरहायच गरि मानतात असे मी म्हणतो. अथात, सामान्य माणसाच्या समिुतीत जवर्ारीपणा आहे 
असे मी म्हणेन. न्यायी माणसापेक्षा, अन्यायी माणसारे् िीवन सुखी व र्ागंले असते असे तो मानतो. अथात, 
हे मािें स्वतःरे् मत आहे असे नव्हे पण, थ्रॅजसमॅर् ससारखी अनेक माणसे नेहमी हेर् मत सारखे माडंीत 
असतात. त्यामुळे माझ्यासारख्या व्यक्ती गोंधळून िातात. न्याय हा अन्यायापेक्षा शे्रष्ठ आहे असे योलय ताजत्त्वक 



 

अनुक्रमणिका 

प्रजतपादन मी अिून ऐकले नाही. न्यायारे् गौरवपूणच जववेर्न मी ऐकू इब्च्छतो. इतरापेंक्षा तुमच्याकडून ऐकणे 
मला अजधक आवडेल. याकजरता अन्यायी माणसार्ी मी िास्तीत िास्त स्तुती करणार आहे. कारण तेवढ्यार् 
िोरदारपणे न्यायार्ा गौरव आजण अन्यायारे् खंडन मला तुझ्याकडून ऐकता येईल. तुला हे पसंत आहे ना? 

 
सॉके्रणटस: जनजितर्. जिज्ञासू माणसाला यापेक्षा इतर कोणता अजधक आवडीर्ा जवषय असू शकतो. 
 
ग्लॅकॉन: उत्तम साजंगतलेस. आता न्यायारे् स्वरूप आजण मळू याजंवषयी मला काही सागंावयारे् आहे. 
 
‘अन्याय्य वतचन हे मूलतः र्ागंले असते पण त्यार्ा अनुभव वाईट असतो.’ असे सागंतात. अन्यायाच्या 

अनुभवाने येणारा वाईटपणा अन्याय्य वतचनाने जमळणाऱ्या र्ागंलेपणापेक्षा िास्तर् असतो. अन्यायाच्या 
अनुभवारे् र्टके आजण अन्याय्य वतचन या दोन्हींरे् अनुभव घेतल्यावर अन्याय सोसण्याला आजण करण्याला 
असमथच असलेल्या लोकानंी न्याय्य वतचन करायरे् ठरवले. यामुळे माणसामाणसातं कायदे आजण करार 
जनमाण िंाले. म्हणून कायदा िे ठरवील ते ‘न्याय्य’ आजण ‘कायदेशीर’ असे ठरले. हेर् न्यायारे् स्वरूप आहे. 
अशी न्यायार्ी जनर्ममती िंाली. अन्याय्य वतचन करून जशक्षा न भोगणे ही र्ागंली अवस्था आजण प्रजतकार न 
करता आल्यामुळे अन्याय भोगणे ही वाईट अवस्था. न्यायार्ी िागा या दोन अवस्थामंध्ये आहे. न्यायतत्त्व 
दोन जवरुद्ध अवस्थारं्ा मध्य असल्याने त्यारे् पालन समाधानवृत्तीरे् होते. अन्याय्य वतचन करणारे लोक दुबचल 
असल्याने ते न्यायतत्त्व मानतात. न्याय र्ागंला आहे म्हणून ही मान्यता जमळते असे नाही. सवचसामान्य लोक 
म्हणतात की, िो खरा समथच आहे आजण अन्याय करण्यार्ी ताकद ज्याचं्यात आहे अशी माणसे ‘माणसाने 
अन्याय्य वतचन’ करू नये या तत्त्वाला मान्यता देणार नाहीत. असा करार करण्याइतकी ती दुबचल होणार 
नाहीत. न्यायाच्या जनर्ममतीजवषयी सॉके्रजटस, अशी सामान्य समिूत असते, न्यायतत्त्वे लोक मोडत नाहीत 
कारण ते सामथ्यच त्याचं्यात नसते’. मी पुढे िे म्हणतो त्यावरून हे लगेर् लक्षात येईल. समिा आपण सत्प्रवृत्त 
आजण दुष्ट्प्रवृत्त लोकानंा पाजहिे तसे वागू जदले आजण ते आपणाहून काय करतात ते पाजहले तर अन्यायी 
माणसारे् अनुकरण न्यायी माणूस करतो आहे, असे जदसते. प्रत्येक माणूस स्वभावतः लोभीअसतो. तसे 
वागण्यात त्याला बरे वाटते. त्यानुसार तो वागत असतो. कायद्यारे् दडपण आजण सामाजिक समतेर्ा आदशच 
यामुळे या प्रवृत्तीला थोडी मरुड पडते. प्रार्ीन इजतहासामधील, जलजडयार्ा सम्राट क्रीसस यारे् पूवचि जगजिस 
यारे्िवळ अफाट सामथ्यच होते. र्ागंल्या आजण वाईट प्रवृत्तीच्या माणसानंा िर ही शक्ती जमळाली तर पजरपूणच 
स्वरूपारे् आर्ारस्वातंत्र्य ते उपभोगू शकतील. ही गोष्ट प्रजसद्ध आहे. जगजिस नावार्ा एक धनगर त्या वेळच्या 
रािाकडे नोकर होता. एकदा मोठे वादळ िंाले, धरणीकंप िंाला. िोरात पाऊस पडला. तो धनगर जिथे 
मेंढ्या र्ारीत होता त्यािवळर् मोठा खड्डा पडला. त्याला फार आियच वाटले. तो त्या खड्ड्ड्यात घुसला. 
खूप आियचकारक गोष्टी त्याला आढळल्या. त्यामध्ये जखडक्या असलेला एक पोकळ जपतळी घोडापण होता. 
त्याने आत डोकावनू पाजहले. त्यात एक भले मोठे पे्रत होते. पे्रताच्या हातातील सोन्यार्ी अंगठी घेऊन तो 
बाहेर आला. त्यानंतर धनगरारं्ी सभा भरली. रािाकडे मेंढपाळीर्ा माजसक अहवाल पाठवावयार्ा होता. 
इतराबंरोबर बसला असताना त्याने हातातील अंगठी जफरजवली. कोंदण जदसतार् तो इतरानंा अदृष्ट्य िंाला. 
तो जतथे नाही असे समिून इतर धनगर त्याच्याजवषयी बोलू लागले. त्याने उलट अगंठी जफरजवल्याबरोबर तो 
प्रगट िंाला. अंगठीर्ा हा र्मत्कार त्याने बऱ्यार् वेळा अनुभवला, कोंदण आत ओढले की आपण अदृष्ट्य होतो 
आजण बाहेर ओढले की प्रगट होतो हे त्याला कळून रु्कले. लागलीर् त्याने रािाला अहवाल देणारा दूत 
म्हणून आपली नेमणूक करून घेतली. तो रािवाड्यात गेला. राणीला त्याने वश केले. जतच्या मदतीने 
रािार्ा वध केला आजण स्वतःर् सम्राट बनला. 
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समिा अशा दोन अंगया आहेत. न्यायी आजण अन्यायी माणसानंी त्या वापरल्या तर काय जदसेल? 
मोह टाकून कोणीही न्यायाने वागणार नाही. बािारात गेल्यावर काहीही करण्यारे् स्वातंत्र्य असेल तर 
शिेाऱ्याच्या वस्तूला हात न लावण्यार्ा जनिय कोणार्ाही होणार नाही. कोणाच्याही घरात जशरण्यार्ी, 
कोणत्याही स्त्रीर्ा उपभोग घेण्यार्ी, कुणासही ठार मारण्यार्ी झकवा तुरंुगातून सुटका करण्यार्ी झकवा 
देवासमान काहीही करण्यार्ी शक्यता असताना एकही व्यक्ती मोहापासून दूर राहणार नाही. यार्ा अथच 
इच्छापूतीच्या कायात न्यायी माणूस हा अन्यायी माणसासारखार् वागेल. दोघारं्ा मागच एकर् असेल. मानवी 
प्रवृत्तीर्ा हा सबळ आधार आहे. 

 
यावरून असे जसद्ध होते की, न्याय हा स्वेच्छेने कुणाला आवडत नाही. नाखुषीने तो पाळला िातो. 

कारण न्यायामुळे फायदा होत नाही. कुठलाही अडथळा नसेल तर लोक न्याय मोडतात. प्रत्येक व्यक्ती 
मानते की, स्वतःच्या दृष्टीने अन्याय हा न्यायापेक्षा उपयुक्त आहे. िे हे तत्त्व मानतात त्यांना ते योलय वाटते. 
पूणच स्वातंत्र्य असताना िर एखादी व्यक्ती अन्यायाने वागली नाही झकवा दुसऱ्यार्ी संपत्ती जतने जहरावनू 
घेतली नाही तर ती मूखचर् म्हटली पाजहिे. मनातल्या मनात लोक अशा माणसार्ी कीव करतील. तोंडासमोर 
मात्र त्यार्ी स्तुती करतील. मला वाटते एवढे सागंणे पुरे आहे. 

 
आता आपण पूणच न्यायी आजण पूणच अन्यायी अशा माणसारं्ी तुलना करून जनणचय घेऊ म्हणिे त्याचं्या 

िीवनाजवषयी काही ठरजवता येईल. अन्यायी माणूस अन्याय करण्यात आजण न्यायी माणूस न्यायाने वागण्यात 
उणे पडत नाहीत. आपापल्या वतचनात ते पूणच आहेत असे आपण गृजहत धरू अन्यायी माणूस तज्ज्ञ 
काराजगराप्रमाणे वागतो. त्यारे् कारण उत्तम कप्तान झकवा डॉक्टर व्यवहाराच्या दृष्टीने फायदा-तोटा कशात 
आहे हे िाणत असतात. फायद्यार्ी गोष्ट करतात आजण तोट्यार्ी टाळतात. िर काही रु्कले तर दुरुस्त 
करतात. म्हणिे आपल्या अन्याय्य कृत्यामध्ये अन्यायी माणूस रु्कत नाही असे आपण गृजहत धरू. िर 
रु्कला तर तो त्या बाबतीत अज्ञानी मानला पाजहिे, न्यायाने वागत नसताना तसे दाखवणे हा अन्यायार्ा 
उच्चाकं होय. म्हणून पूणच अन्यायी पराकाष्ठेर्ा अन्याय करतो असे आपण गृजहत धरू. अन्याय करीत 
असतानासुद्धा या माणसार्ी न्यायी व्यक्ती म्हणून प्रजसद्धी असते असेही आपण गृजहत धरू. आपल्या वाईट 
वागण्याबद्दल िर कोणी जवर्ारले, तर प्रभावी वक्तृत्वाने तो स्वतःरे् समथचन करू शकतो. धाडस, सामथ्यच, 
जमत्र, पैसा यारं्ा लागेल तसा उपयोग करतो. स्वतःच्या रु्का सावरतो असे आपण मानू. अशा अन्यायी 
माणसार्ी तुलना, एजिलसच्या मते,[Seven against Thebes 574.]िो सज्जन वाटतो त्याच्याशी नव्हे तर खऱ्या 
सत्प्रवृत्त, सरळमागी उदार मनाच्या माणसाशी केली पाजहिे. त्यार्ा वरवरर्ा न्यायीपणा दूर ठेवला पाजहिे. 
त्याच्या बाह्य न्यायीपणामुळे त्याला प्रजसद्धी, सन्मान, देणलया जमळतात. यामुळे त्यार्ा न्यायीपणा ठरतो की 
न्यायाबद्दलच्या त्याच्या आवडीमुळे ठरतो हे मग ठरवणे कठीण असते. म्हणिेर् न्यायी माणसापासून सवच 
अन्याय्य प्रवृत्ती दूर काढल्या पाजहिेत आजण अन्यायी माणसापासून सवच न्याय्य प्रवृत्ती दूर काढल्या पाजहिेत. 
एकही अन्याय न करता तो अन्यायी म्हणून प्रजसद्ध असला पाजहिे. असे िंाले म्हणिे त्याच्या सद गुणारं्ी 
कसोटी लागेल आजण अपकीतीच्या पजरणामांना तो कसे तोंड देतो ते कळून येईल. अगदी मरेपयंत तो न्यायाने 
वागला तरी अन्यायी म्हणून त्यार्ी दु्रष्ट्कीती िंाली पाजहिे. अशा तऱ्हेने न्याय आजण अन्याय याचं्या एकाजंतक 
भजूमकारं्ा जवर्ार केल्यावर न्यायी माणूस सुखी असतो की अन्यायी माणसारे् िीवन सुखी असते हे ठरवणे 
शक्य होईल. 

 
सॉके्रणटस: छान! ललॅकॉन, तू तुिें म्हणणे फारर् उत्तम रीतीने साजंगतलेस. दोन सुबक मूतींतील 

र्ागंली कोणती यार्ी जनवड करण्यारे् कामर् तू माझ्यापुढे ठेवले आहेस. 
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ग्लॅकॉन: माझ्या शक्तीनुसार मी बािू माडंली आहे. अशा तऱ्हेने न्यायी व अन्यायी माणसारे् स्वरूप 
साजंगतल्यानंतर, त्याचं्या आयुष्ट्याजवषयी अंदाि करण्यात काही अडर्ण येणार नाही असे मला वाटते. 
त्याजवषयीच्या जववेर्नास मी आता सुरुवात करतो. अथात ते जववेर्न मुदे्दसूद िंाले नाही तर तो दोष मािंा 
नसून न्यायापेक्षा अन्यायर् अजधक शे्रष्ठ आहे असे समिणाऱ्या लोकारं्ा आहे असे समिावे. त्याचं्या मते 
मारणे, जनरजनराळी संकटेआणणे, बाधूंन ठेवणे, डोळे काढणे इ. सारख्या नानाजवध जशक्षाचं्या द्वारे न्यायी 
माणसाला त्रास देऊन शवेटी त्याला मृत्युदंडही जदला िातो. त्यामुळेर् खऱ्या न्यायीपणापेक्षा वरवरर्ा 
न्यायीपणार् अजधक र्ागंला असे न्यायी माणसाला वाटू लागते. एजिलसरे् वणचन न्यायी माणसापेक्षा अन्यायी 
माणसालार् योलय ठरते. कारण अन्यायी माणूस खरोखरर् अन्यायाने वागत असतो. खोट्या अन्यायाने नव्हे, 
तर खरोखरर् अन्यायाने तो वागतो. अन्यायाने वागण्यारे् तो ढोंग करीत नाही “त्यारे् मन खोल व सुपीक 
िजमनीसारखे असल्याने त्यात शहाणपण सहि रुिते’ आजण खूप योिना होतात.” [Seven against Thebes 

574.]त्याच्या गुणाच्या कीतीमुळे अजधकाराच्या िागा त्याला जमळतात, त्याच्या आवडत्या स्त्रीशी त्याला जववाह 
करता येतो, आपल्या मनाला येईल त्या घराण्यात मुली देता येतात. जशवाय स्वतःच्या इच्छेनुसार 
कोणाबरोबरही करार व भागीदारी करता येते. तसेर् अन्यायाने वागण्याच्या बाबतीत बेजफकीर असल्यामुळे 
त्याला अनेक गोष्टी जमळवनू श्रीमंत बनता येते. िेव्हा शत्रबूरोबर वैयब्क्तक झकवा सावचिजनक संघषच जनमाण 
होतो त्यावेळी शत्रूंर्ा नायनाट करून तो श्रीमंत बनतो. जमत्रारं्ा फायदा आजण शत्रूंरे् नुकसान करू शकतो. 
भव्य स्वरूपात यज्ञयाग करून तो देवतानंा संतुष्ट करू शकतो. या प्रकारे देव आजण त्यार्ी आवडती माणसे 
यानंा संतुष्ट ठेवल्यामुळे न्यायी माणसापेक्षा अन्यायी माणूसर् देवानंा जप्रय होण्यार्ी शक्यता असते. म्हणून 
सॉके्रजटस, न्यायी माणसापेक्षा अन्यायी माणसारे् िीवन सुखी करण्यार्ी देव आजण मानव याचं्याकडून 
तिवीि होते. 
 

[ललॅकॉनरे् बोलणे संपले. त्याच्याशी काय बोलावे याबद्दल मी जवर्ार करीत होतो. तेवढ्यात त्यार्ा 
भाऊ ॲजडमटँ स म्हणाला:] 

 
ॲणडमटँ स: वरील जसद्धान्तारे् योलय स्पष्टीकरण िंाले आहे असे सॉके्रजटस तुला वाटते ना? 
 
सॉके्रणटस: हो. पण तुम्हा दोघानंा अजधक काही बोलावयारे् आहे काय? 
 
ॲणडमटँ स: मुख्य तेर् सागंावयारे् राहून गेले. 
 
सॉके्रणटस: मग ‘भावाला भाऊ मदत करो’ या म्हणीप्रमाणे ललॅकॉनच्या बोलण्यात िे दोष असतील 

ते तू दूर कर. खरे सागंावयारे् तर ललॅकॉनरे् बोलणेर् मािंा पराभव करण्यास पुरेसे आहे. न्यायार्ा गौरव 
करण्यास आता मी असमथच आहे. 

 
ॲणडमटँ स: काहीतरीर् काय! आता थोडे माझ्या बोलण्याकडे पहा. मी थोडे ललॅकॉनच्या जवरुद्ध–

अन्यायार्ी झनदा करणार आहे, न्यायार्ी स्तुती करणार आहे–वागणार आहे. ललॅकॉनच्या बोलण्यार्ा 
अजभप्राय अजधक स्पष्ट होण्यास मला हे बोलले पाजहिे. मला असे वाटते की, आई-वडील झकवा अन्य माणसे 
मुलानंा झकवा ज्याचं्याबद्दल आस्था वाटते अशा लोकानंा ‘न्यायाने वागले पाजहिे’ असे सागंतात, तेव्हा ती 
स्तुती न्यायार्ी नसते तर न्याय्यवतचनाला िी सामाजिक मान्यता असते जतर्ा तो गौरव असतो. पालकानंा 
असे वाटते की, मुले न्यायाने वागली की त्यानंा कीती जमळेल, बढती जमळेल, र्ागंल्या जठकाणी ललन िुळेल 
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इत्यादी. जशवाय ललॅकॉनने वणचन केलेले न्यायी माणसाच्या न्याय्य वतचनापासून जमळणारे फायदेही जमळतील. 
कीतीरे् इतरही फायदे आहेत. सज्जन माणसाला देव अनेक देणलया देतात असे जहजसयड, होमरसारख्या 
कवींनी म्हटले आहे. आपल्याजवषयी देवारे् मत र्ागंले िंाले तर त्या जमळतात. 

 
जहजसयड म्हणतो, “प्रभकृूपेने न्यायी माणसारे् ओक वृक्ष फुला-फळानंी बहरून िातात. मधमाशा 

वृक्षाचं्या फादं्यावर घोंगावतात. मेंढरानंा भरगच्च लोकर येते” [Hesiod Works and Days 231.]इतरही फायदे 
देवकृपेने होतात. 

 
होमर म्हणतो, “सद गुण आजण शहाणपण यांनी युक्त असा देवतुल्य, जनष्ट्कलंक रािा िसा न्यायाने 

वागतो तसार् न्यायी माणूसही वागतो. त्यामुळे त्याच्या िजमनीत गहू व इतर जपके भरपूर येतात. त्याच्या बागा 
फळानंी भरून िातात. त्याच्या मेंढ्यानंा खूप संतती होते. समुद्रात त्याला खूप मासे जमळतात.” [Homer 

Odyssey XIX 109.]म्युिेंे्स आजण त्यार्ा मुलगा युमोलपस यांनी केलेले न्यायी माणसाला देवाकडून जमळणाऱ्या 
देणलयारें् वणचन यापेक्षाही अजधक सुखकारक आहे. जपतृलोकामध्ये मेिवानीच्या प्रसंगी न्यायी माणसाला 
सज्जानािवळ बसजवतात. त्याच्या डोक्यावर फुलारं्ा मुकुट घातला िातो. त्याला मद्य प्यावयास जमळते. 
प्रलयापयंत मद्यपानार्ी परवानगी हे सद गुणारे् बक्षीस होय. 

 
काही व्यक्तींनी या दैवी देणलयारं्ी संख्या वाढजवली आहे. िे सज्जन जदलेले वर्न पाळतात त्यारं्ी 

मुले व वंशि सुखी होतात. न्यायार्ी िशी अशी स्तुती आढळते, तशीर् अन्यायी माणसाला भोगावे लागणारे 
भोग ह्यारें्ही वणचन आढळते. यमलोकामध्ये अन्यायी माणसाला दलदलीत बुडजवले िाते. र्ाळणीतून पाणी 
आणण्यार्ी जशक्षा होते. त्याच्या जिवंतपणी त्याला दुष्ट्कीती जमळते. खऱ्या न्यायी माणसाला िी दुष्ट्कीती 
जिवंतपणी भोगावी लागते ती दुष्ट्कीती अन्यायी माणसाला मरणोत्तर भोगावी लागते. यापेक्षा अजधक वणचन 
त्यानंी केलेले नाही. न्यायार्ी स्तुती आजण अन्यायार्ी झनदा त्यानंी केली आहे. 

 
न्याय आजण अन्याय याबद्दल सॉके्रजटस, आणखी एका तऱ्हेने सामान्य लोक जवर्ार करतात. न्यायाने 

वागणे योलय असले तरी अवघड व त्रासदायक असते. याउलट अन्यायाने जमळणारी सुखे सहिगत्या 
जमळणारी असतात. केवळ कायदा आजण लोकनीती यामंुळेर् त्यानंा जनजषद्ध मानले िाते. सवचसामान्य 
माणसाच्या मते अप्रामाजणकपणा हा प्रामाजणकपणापेक्षा िास्त फायदेशीर असतो. दुष्ट माणसे श्रीमंत झकवा 
अजधकारी असली तर लोक त्यारें् खािगी झकवा सावचिजनक सत्कार करतात. उलट िे लोक गरीब, दुबळे 
पण र्ागंले असतात त्यानंा लोक तुच्छतेने वागवनू अन्याय करतात. देव आजण सज्जन याबंद्दल पण त्यारं्ी 
जवपजरत जवर्ारसरणी असते. देव सज्जनांना दुःख भोगावयास लावतो तरदुिचनानंा सुखात ठेवतो. ढोंगी 
ज्योजतषी श्रीमतानंा सागंतात, “आम्हासं जमळालेल्या दैवी शक्तीच्या मदतीने, मंत्रारें् पुरिरण करून, अन्नछत्र 
घालून आपण पूवचिानंी केलेली पापे धुऊन काढू शकतो. न्यायी व अन्यायी अशा कोणत्याही माणसारे् 
पाजरपत्य तुम्हासं करावयारे् असेल तर आम्ही मंत्रसामथ्याने ते थोडक्या खर्ात करून देऊ. देव आम्हालंा 
वश आहे.” ही सामान्य माणसे दुगुचणारं्ी थोरवी गाताना महाकवींर्ाही आधार घेतात. 

 
जहजसयड म्हणतो, “दुिचनता लोकातं सहि आढळते. दुष्टतेर्ा मागच सरळ असतो. सद गुणासाठी 

मात्र घाम गाळावा लागतो. पापारे् घर िवळ असते तरी ईश्वराघरी िाण्यार्ा रस्ता मात्र लाबं आजण र्ढणीर्ा 
असतो.” [Hesiod Works and Days 287.]देवही आपमतलबी असतात, असे लोक थोरारं्ी वर्ने आधारभतू घेऊन 
म्हणतात. होमर म्हणतो, “देव प्राथचनेने वश होतो. दुसऱ्यास त्रास जदला, पाप केले आजण देवार्ी करुणा 
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भाकली, देवानंा धूप, दीप, बळी अपचण केला तर देवतारं्ा राग शातं होऊन त्या दया करतात.” [Illiad IX 

497.]जसलीन, म्युिेंस यारं्ी मुले असणारे म्युजिंयस आजण ऑर्फयुचस यांनी जलजहलेली धार्ममक जवधींच्या 
जवषयीर्ी पुस्तके सामान्य लोक आधारास घेतात. त्यानुसार जिवंतपणी वा मेल्यावर पापमुक्त होण्यासाठी 
काही यज्ञ, व्रतवैकल्ये ते करतात. हीर् जवर्ारसरणी ते सवचत्र पसरजवतात. हे जवधी केल्याने पाप व दुःख 
यापंासून मुक्ती जमळते, िर केले नाहीत तर भयकर आपत्ती भोगावी लागते असा धाक ते इतरानंा घालतात. 
सद गुण आजण दुगुचण याचं्याजवषयी देवता आजण माणसे यानंा काय वाटते याजवषयी सॉके्रजटस, िेव्हा अशी मते 
वारंवार प्रसृत होतात तेव्हा त्यारं्ा सप्रवृत्त तरुण मनावंर काय पजरणाम होईल? तरुणानंा उडत्या पक्षाप्रमाणे 
भरचकन जवर्ार करून जनष्ट्कषच काढण्यार्ी सवय असते. कोणते आयुष्ट्य र्ागंले, कोणता स्वभाव, कोणता मागच 
युक्त याजवषयी ही तरुण माणसे काय जनष्ट्कषच काढतील. झपडारच्या भाषेत हे तरुण स्वतःशी म्हणतील, 
“जकल्ल्यासारखे बळकट आजण शे्रष्ठ स्थान मी न्यायमागाने गाठावे की लबाडीने गाठावे. लोक म्हणतात न्यायी 
माणसाला योलय कीती जमळत नाही, फायदा न जमळता उलट त्रास होतो. उलट अन्यायी असतानाही न्यायी 
असल्यार्ा देखावा केला तर लौजकक आजण सुख जमळते.” िर शहाणी माणसे आतल्या सत्तेऐविी बाह्य 
देखाव्याने सुख जमळते असे सागंतात तर जदखाऊपणार्ार् मागच मी स्वीकारला पाजहिे. केवळ बाह्य 
देखाव्यासाठी बाहेर एखाद्या सद गुणारे् जर्त्र लावनू, आर्मर्लोकस म्हणतो त्याप्रमाणे लुच्चेपणा आजण र्ापल्य 
यारें् प्रतीक असलेले कोल्ह्यारे् जर्त्र मी प्रमाण मानले पाजहिे. अथात दुष्टपणा िंाकून ठेवणे सोपे नाही, असा 
आके्षप येथे कोणी घेईल, त्यावर असे म्हणता येईल : 

 
िगात कोणतीर् मोठी गोष्ट सोपी नसते. सुख हवे असेल तर हे पत्करलेर् पाजहिे. असार् यार्ा 

अथच! अशा फसवणुकीसाठी गुप्त मंडळींर्ी मदत घेता येईल, न्यायसभा आजण लोकसभा यारें् मन वळजवता 
येईल, त्यासाठी योलय जशक्षकाकडून वक्तृत्वकला जशकता येईल आजण अशा तऱ्हेने इष्ट वा अजनष्ट मागाने 
स्वाथच साधून जनभचय अप्रामाजणकपणारे्िीवन िगता येईल. यावरही कोणी असे म्हणेल की, देवानंा फसजवता 
येत नाही झकवा आपल्या इच्छेप्रमाणे करण्यास त्याचं्यावर सक्ती करता येत नाही. पण देव िर अब्स्तत्वातर् 
नसले झकवा मानवी व्यवहाराबद्दल उदासीन असले तर काळिीरे् काय कारण? आजण िर ते असले तर 
दंतकथा आजण कवींर्ी मते यानंार् काय ते त्यारें् ज्ञान आहे. हीर् माणसे देवानंा यज्ञ, प्राथचना, नवस, देणलया 
यानंी वश करता येते असे सागंतात. 

 
देव आहेत आजण नाहीत अशी दोन्ही मते आपण खरी मानली पाजहिेत. देवाचं्या अब्स्तत्वावर आपण 

जवश्वास ठेवला तर पापाच्या पैशाने त्यानंा नवस करता येईल. न्यायाने वागले तर देव जशक्षा करणार नाही हे 
खरे पण मग अन्यायाने जमळणारे फायदे जमळणार नाहीत. उलट िर आपण अन्यायाने वागलो तर 
व्यावहाजरक फायदे जमळतीलर् आजण प्राथचनेने पाप व गुन्हा यामंुळे जमळणारी जशक्षा टाळता येईल. 

 
अथात या िन्मी जिवंतपणी केलेल्या पापारे् प्रायजित्त स्वतःला व मुलानंा यमलोकात भोगावे लागेल 

असे कोणी म्हणतील. मंत्र आजण पापक्षालक देवता याचं्या सामथ्यावर आपण जवश्वास ठेवावा असे त्याबाबत 
म्हणता येईल. बलाढ्य नेते, प्रजतभासपन्न द्रष्टे आजण महाकवी यानंीही तसेर् साजंगतले आहे. 

 
तर सॉके्रजटस, अन्यायापेक्षा न्यायाने वागणे योलय या तत्त्वाबद्दल आता काय म्हणता येईल? िर 

आपण जशष्टार्ार, व्यवहार यातं अन्यायाने वागत राजहलो तर देवता आजण मानव याचं्याबरोबर आपल्याला या 
आजण पुढच्या आयुष्ट्यात मनासारखे वागता येईल. थोर लोकारें् असेर् म्हणणे आहे. बुजद्धमत्ता, सौंदयचसृष्टी, 
श्रीमंती, कुलीनपणा यानंी युक्त असलेली व्यक्ती हे सवच लक्षात घेऊन कधी न्यायाने वागेल का? न्यायार्ी 
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स्तुती ऐकून तो हसणार नाही काय? मी िे म्हटले ते असत्य असे िर कोणी दाखजवले आजण न्यायर् शे्रष्ठ 
असा िर कोणार्ा जवश्वास असला तर तो माणूस अन्यायी माणसावर रागावणार नाही, त्याला क्षमार् करेल. 
अन्यायार्ी र्ीड असणारे देवतुल्य खरे ज्ञानी लोक सोडले तर कोणत्याही व्यक्तीला स्वेच्छेने न्यायारे् पालन 
नको असते. भीती, वाधचक्य, दुबळेपणा यामंुळे अन्यायीपणाने वागण्यास असमथच असणाऱ्या व्यक्ती, अन्यायी 
िीवनास नावे ठेवतात. िर एखाद्या व्यक्तीला उच्च दिार्ा अजधकार जमळाला तर तो लगेर् अन्यायाने वागू 
लागतो यावरून हे लगेर् जसद्ध होते. 

 
मी आजण मािंा भाऊ सुरुवातीस िे म्हणालो तेर्, सॉके्रजटस, यामागरे् खरे कारण आहे. न्यायीपणाने 

वागल्याने लोकजप्रयता, मानसन्मान, संपत्ती जमळते. म्हणूनर् इजतहासातील सुप्रजसद्ध व्यक्तींनी झकवा 
न्यायार्ा पुरस्कार करणाऱ्यानंी न्यायी िीवनार्ी प्रशंसा आजण अन्यायी िीवनार्ी झनदा केली आहे. एक गोष्ट 
मात्र लक्षात ठेवली पाजहिे की, माणसाच्या आत्म्यामध्ये न्याय आजण अन्याय यांरे् जनयंत्रण करणारी देव आजण 
मानव यानंा न जदसणारी िी एक शक्ती असते जतरे् स्वरूप आिपयंतच्या वाङ मयात कधीही पूणचपणे प्रगट 
िंाले नाही. अन्याय हा आत्म्यार्ा पापरूप कलंक आजण न्याय म्हणिे आत्म्यारे् पुण्यरूप मानजर्न्ह, असे 
कुठेही म्हटलेले जदसत नाही. अन्यायाने आत्म्याला पाप जर्कटते असे मानून प्रत्येकाने स्वतःबद्दल खबरदारी 
घेतली असती पण तरुणानंा त्याचं्या लहानपणापासून तसे कुणी जशकजवले नाही, त्याचं्या मनार्ी घडण केली 
नाही. 

 
थ्रॅजसमॅर् ससारख्या व्यक्ती, न्यायाजवषयी आजण अन्यायाजवषयी माझ्यापेक्षाही अजधक समथचपणे बोलू 

शकतील आजण न्याय-अन्याय यारें् जवपजरत स्वरूप जवशद करू शकतील. पण मला, सॉके्रजटस, 
तुमच्यापासून काही लपवायरे् नाही. उलट न्याय हा अन्यायापेक्षा कसा शे्रष्ठ आहे त्यारे् िोरदार समथचन मला 
तुमच्याकडून ऐकायरे् आहे. त्याकजरतार् मी दुसरी बािू िोरदारपणे माडंली आहे. मात्र केवळ अन्यायाहून 
न्याय शे्रष्ठ आहे एवढेर् तू न सागंता त्यांर्ा मानवी िीवनावर काय पजरणाम होतो, त्यानुसार ‘न्यायी िीवन 
योलय का?’ ‘अन्यायी िीवन जनजषद्ध का?’ ते तू आम्हालंा समिावनू सागं. त्यार्प्रमाणे न्याय आजण अन्याय 
याबद्दलर्ा लौजकक जवर्ार न करता न्यायारे् सत्य स्वरूप तू समिावनू दे. केवळ बाह्य स्वरूपार्ी जर्जकत्सा 
तू करू नकोस. कारण ती फक्त वरवर स्वरूपार्ी न्यायार्ी स्तुती वा अन्यायार्ी झनदा होईल. थ्रॅजसमॅर् सारखे 
बजलष्ठारें् जहत म्हणिे न्याय आजण दुबचलाचं्या जहताजवरोधी कायदा म्हणिे अन्याय असे तुिें मत आहे, असे 
आम्हालंा वाटेल. दृष्टी, श्रवण, जवर्ार, आरोलय या गोष्टी उपयुक्त असतात म्हणून र्ागंल्या असतात असे नव्हे 
तर त्या स्वभावतःर् र्ागंल्या असतात. अशा सद वस्तंूच्या शे्रष्ठ मूल्याचं्या वगात तू न्यायार्ा समावेश केला 
आहेस, म्हणिेर् न्याय केवळ उपयुक्ततेरे् साधन मूल्य नसते तर न्याय म्हणिे उच्च दिारे् स्वभावगत स्वयंभू 
मूल्य आहे असे तू मानतोस. म्हणूनर् न्यायामुळे जमळणापा स्वभावगत फायदा आजण अन्यायाने होणारा तोटा 
या भजूमकेतून तू न्यायार्ी प्रशंसा केली पाजहिेस. इतर सामान्य लोक न्याय-अन्यायापासून होणारे फायदे-
तोटे, जमळणारी कीती झकवा अपकीती, होणारा सन्मान झकवा अवमान ही भजूमका घेऊ देत. कारण तुम्ही 
सामान्य लोकारं्ा दृजष्टकोन स्वीकारून बोलणे मला प्रशस्त वाटत नाही. कारण तुिें सवच आयुष्ट्य शे्रष्ठ 
प्रकारच्या तत्त्वझर्तनात तू घालवले आहेस. याकजरता देवता झकवा मानवी व्यक्ती यानंा कळो वा न कळो, 
पण ‘न्याय हा माणसार्ा सवचशे्रष्ठ आदशच का?’ आजण ‘अन्याय हे पाप का?’ ते तू आम्हासं दाखवनू दे. 
अन्यायापेक्षा न्याय का र्ागंला, त्यार्ी केवळ तार्मकक जसद्धता न करता, मानवी िीवनातील न्यायाच्या 
शे्रष्ठत्वारे् ताजत्त्वक स्वरूप तू आम्हासं समिावनू दे. 

⬜ ⬜ 
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प्रकरण सहा 
सामानजक जीविाची मरितत्त्वे 

[II-367-E–372-A] 
 

कथासूत्र: 
 
[व्यक्ती आजण समाि यारें् िीवन आदशच होण्याच्या दृष्टीने सामाजिक पुनरचर्नेच्या प्रशनार्ा जवर्ार 
सॉके्रजटसने सुरू केला आहे. सामाजिक िीवन व्यक्तीच्या जवकासासाठी आवशयक असल्यारे् माडूंन व्यक्ती 
व समाि याचं्या िीवनार्ा प्रारंभ कसा होतो, ते त्यानंी माडंले आहे. मात्र त्यारे् जववेर्न ऐजतहाजसक 
जवकासारे् स्वरूप दाखजवण्याकजरता नाही. सामाजिक िीवन मानवी संस्कृतीत कुठे? केव्हा? कसे सुरू 
िंाले? हे शोधणे अवघड व अशक्य आहे. म्हणून सॉके्रजटसने मूलभतू स्वरूपाच्या मानवी गरिा व पे्ररणा यांरे् 
स्वरूप प्रथम माडंले आहे. आजण त्याच्या पूतचतेसाठी आवशयक असणारे जकमान स्वरूपारे् सामाजिक िीवन 
कसे असेल त्यार्ा जवर्ार केला आहे. म्हणिेर् त्यारे् जववेर्न मानसशास्त्रीय आजण तार्मकक जवशे्लषणावर 
आधारलेले आहे. 
 

कोणतीही व्यक्ती स्वयंपूणच नसते म्हणून सवांना सुसंघजटत सामाजिक िीवनात परस्परावलंबी आजण 
परस्पर सहकायारे् िीवन िगणे युक्त ठरते. त्याकजरता आपल्या प्रवृत्तीनुसार जवजशष्ट के्षत्रात, व्यवसायात, 
प्राजवण्य, कौशल्य संपादन करणे हे व्यक्तीच्या व समािाच्या जहताच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरते. श्रम 
जवभागाच्या तत्त्वार्ा स्वीकार करून प्लेटोने या प्रकरणात प्राथजमक गरिा पूणच करण्यासाठी आवशयक 
असणाऱ्या सामाजिक व आर्मथक िीवनारे् जर्त्र रेखाटले आहे.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: ललॅकॉन आजण ॲजडमटँ स बोलत असताना मला फार आनंद होत होता. अथात दोघाचं्या 

बुद्धीबद्दल मला प्रथमपासूनर् आदर होता. मेगाराच्या लढाईत यश जमळजवल्यावर ललॅकॉनच्या स्तुजतपाठकाने 
आपल्या काव्यात त्याच्या मदचमकीरे् वणचन करताना म्हटले आहे, “ॲजरस्टॉनच्या देषतुल्य मुलानंो! तुम्ही 
वजडलारं्ी कीती योलय तऱ्हेने साभंाळली आहे!” त्या उद गारारं्ी आठवण देऊन मी त्या दोघानंा म्हटले, “जप्रय 
जमत्रानंो, न्याय हा अन्यायापेक्षा शे्रष्ठ आहे यार्ी पूणच खात्री तुम्हासं नसतानादेखील तुम्ही त्यारे् अप्रत्यक्ष 
समथचन फारर् र्ागंले केले आहे. तुमरे् बोलणे बरेर् खरे आहे. तुमरे् मनही सत्प्रवृत्त आहे. न्यायाच्या 
शे्रष्ठत्वार्ी तुम्हासं पक्की खात्री नसल्याने, मी तुमच्यावर पूणचपणेभरवसा ठेव ू शकत नाही. िसा मािंा 
तुमच्यावरील जवश्वास वाढतो आहे, तसा माझ्या भजूमकेच्या समथचनाजवषयी माझ्या मनातला गोंधळही वाढतो 
आहे. मी थ्रॅजसमॅर् सला अन्यायापेक्षा न्यायार्ी शे्रष्ठता दाखवनू जदली होती. पण अिूनही तुमरे् समाधान 
िंालेले नाही. अथात मी मािें काम अजधक समथचपणे कसे करू ते मला समित नाही. अथात मािें प्राण आजण 
वाणी याचं्यात िोपयंत सामथ्यच आहे, तोपयंत घाबरटपणे न्यायार्ी बािू सोडून देणे मला भयंकर पाप वाटते. 
माझ्या कुवतीप्रमाणे न्यायदेवतेला मदत करणे हेर् मी मािें कतचव्य मानतो.” 
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त्यानंतर ललॅकॉन व इतर व्यक्तींनी र्र्ा न थाबंवता, न्याय व अन्याय याचं्या स्वरूपाजवषयी पूणचपणे 
ताजत्त्वक जर्जकत्सा करावी आजण त्याचं्या उपयुक्ततेजवषयी खरे मागचदशचन करावे आजण न्यायदेवतेस मदत 
करावी अशी मला जवनंती केली. त्यावेळी मला िे प्रामाजणकपणे वाटले ते मी त्यानंा सांजगतले. 

 
यानंतर र्र्ा न थाबंवता न्याय आजण अन्याय याचं्या स्वरूपाजवषयी संशोधन करून त्याजवषयी नक्की 

तत्त्व कोणते हे ठरजवण्यार्ी जवनंती ललॅकॉन आजण इतर मंडळींनी केली, म्हणून मी पुढे सुरुवात केली. 
 
सॉके्रणटस: आपली सध्यार्ी र्र्ा ही साध्या जवषयावर नसून त्याकजरता प्रखर बुजद्धमत्तेर्ी 

आवशयकता आहे. परंतु, माझ्यािवळ तशी बुजद्धमत्ता नसल्याने माझ्या जववेर्न पद्धतीप्रमाणेर् आपण र्र्ा 
सुरू करावी असे मला वाटते. आपण असे गृहीत धरू की, आपली दृष्टी बेतार्ी असून आपणासं बारीक 
अक्षरातंले जलखाण दूर अंतरावरून वार्ावयास साजंगतले आहे. आपल्या सुदैवाने िर तेर् जलखाण मोया 
अक्षरातं जलजहलेले असेल, तर आपण तेर् आधी वारू् आजण लहान अक्षरातंील जलखाण त्याप्रमाणेर् आहे की 
नाही हे पडताळून पाहू. 

 
ॲणडमटँ स: नक्कीर्. पण सॉके्रजटस या उदाहरणार्ा आपल्या न्यायाच्या र्रे्शी काय संबधं? 
 
सॉके्रणटस: ऐक. व्यक्तीच्या मनात िशी न्यायार्ी वस्ती असते, त्याप्रमाणेर् शहरातही असेल असें 

आपण मानतो ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: शहर मनुष्ट्यापेक्षा लहान का मोठे? 
 
ॲणडमटँ स: अथातर् मोठे! 
 
सॉके्रणटस: मग न्याय हा शरीरापेक्षा मोया अशा शहरात जनजितर् आपणासं लवकर सापडू शकेल. 

म्हणून तुमर्ी संमती असेल तर शहरातील न्यायारे् स्वरूप आपण प्रथम पाहू आजण नंतर त्या स्वरूपार्ी 
तुलना व्यक्तीतील न्यायाशी करू. 

 
ॲणडमटँ स: छान! तुमर्ी कल्पना मला पसंत आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग आपण आपल्याकल्पनेनुसार शहरार्ी रर्ना केली तर आपल्याला त्यात न्याय आजण 

अन्याय यारें् प्रमाण कळू शकेल ना? 
 
ॲणडमटँ स: होय, तशी शक्यता आहे. 
 
सॉके्रणटस: िर असे करता आले तर आपल्याला अशीही आशा बाळगता येईल की, आपल्या शोधार्ा 

जवषय आपल्याला लवकर सापडेल. 
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ॲणडमटँ स: हो बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग आता माझ्या पद्धतीप्रमाणे आपण काम करावे ना? हे काम महत्त्वारे् असल्याने आपण 

जवर्ारपूवचक उत्तर द्यावे. 
 
ॲणडमटँ स: आम्ही पूणच जवर्ार केला आहे. आपण पुढे र्ला. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. मनुष्ट्याच्या गरिावंरर् शहरार्ी उभारणी होते असे मला वाटते. कारण 

कोणतीही व्यक्ती पूणचतः स्वावलंबी नसते. उलट प्रत्येकाच्या गरिार् अजधक असतात. शहराच्या जनर्ममतीरे् 
यापेक्षा वेगळे कारण असू शकेल काय? 

 
ॲणडमटँ स: नाही. मािेंही मत तुमच्यासारखेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या गरिा पुष्ट्कळ असल्याने आजण प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःर्ी गरि भागजवण्यास 

दुसऱ्या व्यक्तीर्ी गरि आवशयक असल्याने मदत करणारे लोक एकेर् जठकाणी असावे लागतात. या एकत्र 
राहण्याच्या जठकाणालार् आपण शहर म्हणतो ना? 

 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्याला काहीतरी देऊन त्याच्या मोबदल्यात काहीतरी घेते. अशी देवाण 

घेवाण करताना “आपला यात फायदार् आहे” अशी प्रत्येकार्ी खात्री असते. 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: तर मग आपण आता काल्पजनक शहरार्ी उभारणी करू या. आपल्या नैसर्मगक गरिाचं्या 

पायावरर् शहरार्ी उभारणी होईल असे मला वाटते. 
 
ॲणडमटँ स: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: अत्यंत आवशयक गरि म्हणिे अन्न होय. 
 
ॲणडमटँ स: अथातर् 
 
सॉके्रणटस: दुसरी गरि जनवारा व जतसरी गरि वसे्त्र. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
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सॉके्रणटस: मग या गरिा शहराकडून पूणच होण्याकजरता कोणते लोक पुरेसे होतील यार्ा आपण 
जवर्ार करू. शतेकरी, गवंडी आजण जवणकर या लोकापंासून सुरुवात केली पाजहिे. एवढे लोक आपणांस 
पुरतील काय? का र्ाभंार व त्याच्यासारखेर् इतर लोक यारं्ाही समावेश करावा? 

 
ॲणडमटँ स: काही हरकत नाही. 
 
सॉके्रणटस: तर मग सवांत लहान असे शहर र्ार-पार् लोकारें्र् होईल. 
 
ॲणडमटँ स: होय, असे होईल खरे. 
 
सॉके्रणटस: आता ह्या लोकापैंकी प्रत्येकाने आपले काम सवच लोकापुंढे ठेवायरे् काय? उदा. 

शतेकऱ्याने र्ारििणाकंजरता अन्न तयार करून व त्या अन्नाच्या तयारीला लागणारा वेळ आजण श्रम र्ौपट 
खर्च करून इतराबंरोबर आपली वाटणी घ्यावी काय? का इतरारं्ी पवा न करता केवळ स्वतःच्या वाटणीच्या 
अन्नाकजरता एक-र्तुथांश वेळ खर्च करून, बाकीर्ा वेळ कपडे जशवण्यात, बटू जशवण्यात घालवावा? स्वतःरे् 
काम स्वतःकजरता करून बाकीच्याशंी वाटणी करण्यार्ी कटकट टाळावी असे तुम्हाला वाटते काय? 

 
ॲणडमटँ स: सॉके्रजटस, दुसऱ्यापेक्षा पजहला मागच सोयीस्कर जदसतो. 
 
सॉके्रणटस: बरोबर आजण तो शक्यही आहे. तुिें उत्तर ऐकून मला आठवले की. मूलतः कोणतीही 

दोन माणसे अगदी एकमेकासंारखी िन्माला येत नाहीत. जशवाय स्वभावामध्ये जभन्नता असतेर्. एकाला एक 
काम येते, तर दुसऱ्याला दुसरेर्. तुला असे वाटते ना? 

 
ॲणडमटँ स: अगदी असेर् वाटते! 
 
सॉके्रणटस: माणसाला सुयश केव्हा जमळते? पुष्ट्कळसे उद्योग करण्यात श्रमले असता जमळते की 

एकार् धंद्याला पूणचपणे वाहून घेतल्यावर? 
 
ॲणडमटँ स: एकार् धंद्यात पूणचपणे लक्ष कें जद्रत केल्यावर. 
 
सॉके्रणटस: कोणत्याही कामार्ा योलय काळ गमावला की तो परत येत नाही हे उघडर् आहे. 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: कारण नेहमी िे काम करायरे् असते ते करणाऱ्याच्या लहरीवर लाबंणीवर पडते. 

याजवरुद्ध काम करणाऱ्याने ते सवांत महत्त्वारे् समिून त्याच्या पाठीमागे लागले पाजहिे. 
 
ॲणडमटँ स: हेर् करणे योलय आहे. 
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सॉके्रणटस: प्रत्येक माणसाने आपल्या स्वभावानुरूप उद्योगात योलय वेळी, इतर गोष्टींत अडकून न 
पडता पूणच लक्ष घालावे. त्यामुळे तयार होणारा माल सखं्येने आजण दिाने उत्तम होऊन थोडक्या वेळात 
करता येतो. हेर् वरील जवर्ारावरून जसद्ध होत नाही काय? 

 
ॲणडमटँ स: खात्रीने! 
 
सॉके्रणटस: मग आपण साजंगतलेल्या गरिा पुरजवण्यास र्ारपेक्षा िास्त माणसे लागणार. कारण 

शतेकरी नागंर, कुदळ वगैरे शतेीव्यवसायाला लागणारी अविारे र्ागंल्या प्रकारे करू शकणार नाही. 
त्यार्प्रमाणे गवंडीसुद्धा त्याला लागणारी उपकरणे बनव ूशकणार नाही. हीर् गोष्ट र्ाभंार आजण कोष्टी याचं्या 
बाबतीत आहे. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर हे खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून लोहार, सुतार आजण तशार् प्रकाररे् इतर कारागीर आपल्या या छोट्या 

राज्याकजरता लागल्यामुळे आपली लोकसंख्या वाढू लागेल. 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: शतेकऱ्यानंा नागंराकजरता बलै पुरवले पाजहिेत. गवंड्यानंा, शतेकऱ्यानंा शतेीकजरता 

गाढवे आजण जवणकर, र्ाभंार यानंा लोकर व र्ामडे जमळाले पाजहिे याकजरता आपण गुराखी, धनगर झकवा 
त्या वगातले इतर लोक शहरात आणले तरीसुद्धा ते मोठे होणार नाहीत. 

 
ॲणडमटँ स: हे सगळे लोक लक्षात घेतल्यावर त्याला छोटे राज्य म्हटले िाणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: जशवाय बाहेरून आयातीर्ी आवशयकतार् पडणार नाही अशा िागेत शहर वसवणे 

अशक्य आहे. 
 
ॲणडमटँ स: होय, ते बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग शहराला लागणाऱ्या वस्तू बाहेरच्या शहरातूंन आणण्यास दुसऱ्या नवीन लोकारं्ा वगच 

आपल्याला लागेल. 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या शहराला लागणाऱ्या वस्तू आपणाला ज्या लोकाकंडून आणायच्या आहेत त्यांना 

आवशयक असलेल्या वस्तू न घेता आपला दलाल जरकाम्या हाताने गेला तर, त्याला मोकळेर् परत यावे 
लागेल, नाही का? 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
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सॉके्रणटस: म्हणून शहरानंी घरच्या घरी स्वतःपुरत्या मालारे् उत्पादन न करता आपल्याला ज्यारं्ी 
गरि लागणार आहे अशा लोकाचं्या रुर्ीनुसार त्यानंा पुरतील अशा वस्तू जनमाण केल्या पाजहिेत. 

 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: मग आपल्याला शतेकरी आजण इतर काराजगरारं्ी िरूर अजधक लागेल असे मला वाटेत.  
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: याव्यजतजरक्त, जवजवध वस्तू आणवणे आजण त्या दुसरीकडे पाठवणे यासाठी दलालही 

भरपूर लागणार. दलाल म्हणिे व्यापारीर् नाहीत का? 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् आपल्याला व्यापारी लागणार. 
 
ॲणडमटँ स: अथात. 
 
सॉके्रणटस: िर व्यापार समदु्रमागाने करायर्ा असेल तर नौकायनात पटाईत असलेले लोकही बरेर् 

आवशयक असणार. 
 
ॲणडमटँ स: होय. लागणार. 
 
सॉके्रणटस: मग शहरातल्या शहरात मालार्ी देवाणघेवाण कशी करणार? हा व्यापार वाढजवण्यासाठी 

आपण लोकसंघ स्थापून राज्य स्थापले पाजहिे. 
 
ॲणडमटँ स: खरेदी-जवक्री करूनर् ते देवघेव करतील. 
 
सॉके्रणटस: याकजरता बािारार्ी स्थापना होऊन देवघेवीसाठी हंुडणावळीर्ी आवशयकता भासेल. 
 
ॲणडमटँ स: होय. खात्रीने. 
 
सॉके्रणटस: आता जवर्ार करा, एखादा शतेकरी वा कारागीर आपला माल घेऊन बािारात आला 

आजण त्याच्या मालाला जगऱ्हाईक जमळाले नाही, तर आपला धंदा सोडून त्याने आळसात वेळ घालवावा हे 
तुम्हाला पटते का? 

 
ॲणडमटँ स: अथात नाही. जगऱ्हाईक जमळवनू देण्यारे् दलालारे् काम करणारे काही लोक असतात 

आजण सामान्यतः सुसंघजटत राज्यात श्रमार्ी कामे करायला असमथच असलेले अशक्त लोकर् असे काम 
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पत्करतात. यारें् काम हेर् की, बािारात उभे राहून ज्यानंा माल पाजहिे त्यानंा, ज्यांना पैशाच्या मोबदल्यात 
माल द्यायर्ा आहे अशाचं्याकडून माल देणे हे होय. 

 
सॉके्रणटस: अशा प्रकारर्ी गरि जनमाण िंाल्यामुळे आपल्या शहरात जकरकोळ मालार्ी जवक्री 

करणारा वगच जनमाण होतो. कारण बािारात उभे राहून खरेदी-जवक्री करणाऱ्या माणसानंा आपण जकरकोळ 
जवके्रते आजण एका शहरातून दुसऱ्या शहरात झहडणारे व्यापारी म्हणतो. 

 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: जशवाय कामकऱ्यारं्ा आणखी एक वगच असतो. बुजद्धमत्ता नसल्याने, मदतनीस होऊ शकत 

नसले तरी त्यारं्ी शारीजरक क्षमता श्रमारे् काम करण्यास पुरेशी असते. हे लोक आपल्या श्रमाचं्या मोबदल्यात 
भाडे घेतात म्हणून त्यानंा भाडोत्री मिूर म्हणतात. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग मिरू हा आपल्या राज्यार्ा एक पूरक वगच आहे की नाही? 
 
ॲणडमटँ स: आहे. 
 
सॉके्रणटस: ॲजडमटँ स, आपण असे म्हणू शकतो की, आपले शहर आता पूणचपणे उभारले गेले आहे. 
 
ॲणडमटँ स: कदाजर्त असे म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: न्याय आजण अन्याय आपल्याला येथे कोठे सापडतील? आपल्या शहराच्या उभारणीस 

आवशयक वस्तंूबरोबरर् कोणत्या तत्त्वामधून त्यांनी प्रवेश केला? 
 
ॲणडमटँ स: मी कल्पना करू शकत नाही. पण वर आपण िे माणसारें् परस्पर संबधं जवर्ारात घेतले, 

त्या संबधंात त्यारें् अब्स्तत्व सापडू शकेल. 
 
सॉके्रणटस: असू दे. तुिें म्हणणे कदाजर्त बरोबर असेल. पण आपण धीर न सोडता अजधक संशोधन 

केले पाजहिे. 
 

⬜ ⬜ 
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प्रकरण सात 
समृद्ध सामानजक जीवि 
[II-372-A–374-E] 

 
कथासूत्र: 
 
[फक्त प्राथजमक गरिाचं्या पूतीवर आधाजरत असे साधे सामाजिक िीवन जवशद केले होते. पण त्यार्ी पूतचता 
िंाली म्हणिे सवच प्रकारर्ा सामाजिक जवकास िंाला असे मात्र नव्हे. म्हणून प्लेटोने या प्रकरणामध्ये 
माणसाच्या जवकासाच्या अजधक वरच्या अवस्था दाखवनू संपन्न, समृद्ध, वैभवशाली सामाजिक िीवनारे् जर्त्र 
रेखाटले आहे. 
 

परंतु, अशा सामाजिक िीवनात दुगुचणारं्ा कसा अंतभाव होतो ते सागंून त्यापासून न्यायावर 
आधारलेले आदशच राज्य सुरजक्षत राखले गेले पाजहिे याबद्दलर्ा इशाराही जदलेला आहे. तत्कालीन समृद्ध 
ग्रीक संस्कृतीरे् जर्त्र िसे यात अप्रत्यक्षपणे प्रगट िंाले आहे, त्यार्प्रमाणे त्यामधील नैजतक दोषही प्लेटोने 
समपचकपणे प्रगट केले आहेत. प्लेटोच्या वेळर्ी रािनीती ही शहर-राज्यापुरतीर् मयाजदत होती. त्यानुसार 
हे जववेर्न िंाले आहे. जवजवध शहर-राज्यातं नेहमीर् िंगडे होत. म्हणून आपल्या आदशच राज्याच्या 
सुब्स्थतीकजरता प्लेटोने प्रशासक, संरक्षक आजण उत्पादक असे सामाजिक वगच तयार केले आहेत.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: लोकारं्ी कामानुसार व्यवस्था लावनू जदल्यानंतर ते आयुष्ट्य कशा प्रकारे घालवतील यार्ा 

आपण जवर्ार करू. माझ्या मते धान्य, दारू, कपडे, र्पला इत्यादी वस्तू तयार करण्यात, घरे बाधंण्यात 
त्यारं्ा वेळ िाईल. उन्हाळ्यात अंगात पातळ कपडे घालून ते अनवाणी कामे करतील, तर जहवाळ्यात उबदार 
कपडे व बटू-मोिे वापरतील. िव व गहू याचं्या जपठापासून तयार केलेल्या पोळ्या वा पुऱ्यावंर आपली 
गुिराण करतील. गवताच्या र्टया झकवा स्वच्छ पानारं्ा िेवणासाठी व य ू व मटचल िंाडाचं्या फादं्यारं्ा 
बसण्यासाठी उपयोग करून आपल्या मुलाबाळासंह मिेत िेवण करतील. गळ्यात हार घालून, मद्यप्राशन 
करत, ईश्वरारे् गुणगान करीत आनंदार्ा आस्वाद घेतील. जशवाय युद्ध आजण दाजरद्र्य या संकटानंा घाबरून 
मयाजदत प्रिोत्पत्तीबाबत दक्ष राहतील. [मी असे बोलत असतानार् ललॅकॉनने मला अडजवले.] 

 
ग्लॅकॉन: भाकरीला र्व आणणारे काहीही पदाथच नसताना तुमरे् लोक मिा करतात हे आियचर् 

आहे! 
 
सॉके्रणटस: अरे हो! जवसरलोर् की! मीठ, ऑजलव्हर्ी फळे, लोणी व खेडेगावात जमळणारे उकडलेले 

कादें आजण कोबी हे रुर्कर पदाथचही त्यानंा जमळू शकतील. तसेर् अंिीर, वाटाणा, घेवडा वगैरे पदाथच 
िेवणानंतर मुखशुद्धीसाठी जमळू शकतील. जशवाय जवस्तवावर भािलेली मटचल आजण बीर् फळे आजण 
त्याबरोबर मद्यप्राशनही. अशा तऱ्हेने आनंदमय व शातंतापूणच दीघायुष्ट्य िगून मुलानंाही तशार् प्रकाररे् 
आयुष्ट्य जमळावे अशी व्यवस्था करून परलोकाच्या प्रवासास सुरुवात करतील. 
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ग्लॅकॉन: तुम्ही ज्या प्रकारच्या िेवणारे् वणचन करीत आहात त्यावरून, सॉके्रजटस, मला असे वाटते 
की, तुम्ही डुकरारं्ा संघ स्थापन करीत आहात. 

 
सॉके्रणटस: ललॅकॉन, मग तुझ्या मते त्यारं्ी राहणी कशी असावी? 
 
ग्लॅकॉन: अथातर् सुधारलेल्या माणसाला शोभले अशी! िर केवळ कष्टमय आयुष्ट्य त्यानंा व्यजतजत 

करावयारे् नसेल तर त्यांनी टेबलावर िेवण घेतले पाजहिे व त्यारें् िेवण आधुजनक पद्धतीनुसार तयार 
केलेले असून त्यानंतर फलाहार असणे आवशयक आहे. 

 
सॉके्रणटस: असं! म्हणिे केवळ साध्या शहरार्ी वाढ लक्षात न घेता जवलासी शहरार्ा जवर्ार केला 

पाजहिे असे तुम्हाला म्हणावयारे् आहे. ठीक आहे. तुमर्ी सूर्ना र्ागंली आहे. कारण अशा मोया शहरात 
न्याय व अन्याय यांर्ा समावेश कोठून व कसा होतो हे आपणासं लवकर सापडेल. मी आता वणचन केलेले 
शहर व्यवब्स्तत व आरोलयसंपन्न आहे असे मला वाटते. पण जवलासी शहरार्ार् जवर्ार करावा अशी तुमर्ी 
इच्छा असेल, तर मािंा त्याला जवरोध नाही. काही लोकानंा अत्यंत साधे आयुष्ट्य आवडत नाही. त्यानंा टेबल, 
खुच्या वगैरे सामान अत्यावशयक वाटेल. तसेर् नाना प्रकारर्ी सुगंधी द्रव्ये, तेले, वेशया आजण जमठाई याही 
गोष्टी त्याचं्या दृष्टीने आवशयकर् असतील. जशवाय अत्यंत साध्या प्रकारर्ी घरे, वहाणा इ. त्यांर्ी गरि भागवू 
शकणार नाहीत. त्यामुळेर् जर्त्रकला, जशवणकला इत्यादी कलारं्ी आवशयकता भासेल व सोने आजण 
हब्स्तदंत यापंासून तयार केलेल्या आकषचक वस्तूही तयार कराव्या लागतील. होय ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: तर मग या गरिानुंसार आपल्याला आपल्या शहरार्ा जवस्तारही वाढवावा लागेल. कारण 

इतक्या गरिा आपले पजहले छोटेसे पण आरोलयसंपन्न शहर पुरवू शकणार नाही. नैसर्मगक गरिा 
भागजवण्याच्या दृष्टीने आवशयक नसलेले असे अनेक उद्योगधंदे आपणासं जनमाण करावे लागतील. उदा. 
पारधी, रंग आजण आकृत्या यारं्ा उपयोग करून प्रजतसृष्टी जनमाण करणारे जर्त्रकार, गायक, कवी आजण कवी 
ज्यारं्ा उपयोग करून घेतात असे असंबद्ध बोलणारे नट, मक्तेदार आजण नतचक, सगळ्या प्रकारच्या वस्तू 
जनमाण करणारे आजण बायकारें् पोशाख तयार करण्यात प्रवीण असणारे लोक, जशक्षक, दाया, कपडे 
जशवणाऱ्या बायका, न्हावी, स्वयंपाकी, हलवाई इ. लोक आपणाला नोकर म्हणून लागतील. तसेर्, आपल्या 
शहराला पूवी ज्या लोकारं्ी आवशयकता नव्हती असे वडार लोक आपल्याला या शहराकजरता लागणार. 
िनावरेसुद्धा सवच प्रकारर्ी साभंाळावी लागतील. कारण काही त्यारें् मासं खाणारे असतात. 

 
ग्लॅकॉन: होय. तीआपणासं ठेवावी लागतील. 
 
सॉके्रणटस: आता आपल्या नवीन शहरात पूवीच्या शहरापेक्षा डॉक्टरारं्ी गरि िास्त लागणार! 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे आपले पूवींरे् शहर लोकानंा पुरत होते, पण आता ते पुरणार नाही असे तुला 

वाटते ना? 
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ग्िॅकॉि: होय. 
 
सॉके्रनिस: मग कुरण आजण शतेी यानंा भरपूर िमीन असण्याकजरता शिेारर्ी िमीन घेणे भाग आहे. 

त्यार्प्रमाणे शिेाऱ्यानंी आपल्या गरिा आवशयकतेपेक्षा वाढजवल्या आजण अमयाद संपत्ती साठवावी असे 
त्यानंा वाटले म्हणिे त्यांनाही आपल्याप्रमाणेर् दुसऱ्यार्ी िमीन घ्यावीशी वाटेल. 

 
ग्िॅकॉि: सॉके्रजटस, असे होणारर्. 
 
सॉके्रनिस: तर मग ललॅकॉन, युद्ध करणे हीर् आपल्यापुढर्ी दुसरी गोष्ट आहे तसे तुला वाटत नाही 

काय? 
 
ग्िॅकॉि: होय, असेर् वाटते. 
 
सॉके्रनिस: सध्या तरी युद्ध हे र्ागंले झकवा वाईट याजवषयी जवर्ार न करता आपणासं एवढेर् म्हणता 

येईल की, युद्धाच्या उत्पत्तीर्ी कारणे राज्यातल्या व्यक्तींवर आजण सगळ्या राज्यावर संकटे आणण्यास 
कारणीभतू असतात. 

 
ग्िॅकॉि: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रनिस: जमत्रा, आपल्या राज्यात आणखी एका महत्त्वपूणच बाबीर्ी आवशयकता आहे, ती म्हणिे 

सैन्य. राज्यातल्या सगळ्या मालमत्तेरे् संरक्षण करणे हेर् सैन्यारे् काम आहे. स्वारी करणाऱ्या लोकाबंरोबर 
त्यानंी युद्ध केले पाजहिे. 

 
ग्िॅकॉि: असे का? आपण मघाशी ज्याचं्याजवषयी र्र्ा करीत होतो ते लोक संरक्षण करण्यास समथच 

नाहीत काय? 
 
सॉके्रनिस: आपण राज्य उभारताना ज्या तत्त्वारं्ा स्वीकार केला आहे ती बरोबर धरली तर ते समथच 

नाहीत असेर् म्हटले पाजहिे. कारण आपण असे तत्त्व लक्षात घेतले आहे की, एकार् माणसाला पुष्ट्कळ धंदे 
र्ागंल्या पद्धतीने करता येत नाहीत. 

 
ग्िॅकॉि: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रनिस: युद्ध हा एक स्वतंत्र धंदा नाही काय? 
 
ग्िॅकॉि: होय. आहे. 
 
सॉके्रनिस: र्ाभंाराच्या उद्योगाजवषयी आपण िसा जवर्ार करतो, तसार् युद्धाजवषयीही करणे योलय 

होईल. 
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ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: मघाशीर्ाभंाराला आपण असे साजंगतले की, त्यारे् काम र्ागंले होण्यासाठी त्याने 

शतेकरी, कोष्टी झकवा गवंडी यारें् काम करण्यार्ा प्रयत्न करता कामा नये. त्यार्प्रमाणे प्रत्येक कामगाराला 
त्याच्या कलाप्रमाणे काम जदले आजण बाकी गोष्टींकडे लक्ष न देता, आपला सगळा वेळ आजण जमळत असणारी 
संधी यारं्ा पुरेपूर फायदा घेऊन त्याने काम केले, तर तो यशस्वी कामगार गणला िाईल. युद्धारे् काम 
र्ागंल्या तऱ्हेने होणे अजतशय महत्त्वारे् नाही काय? ज्याप्रमाणे बुजद्धबळे झकवा फासे यासारखे खेळ लहानपणी 
अभ्यास केल्याजशवाय, फावल्या वेळात खेळून, कोणालाही िमत नाहीत, त्यार्प्रमाणे शतेकऱ्यारे् झकवा 
र्ाभंारारे् काम साभंाळून त्या लोकानंा युद्धारे् काम योलय रीतीने करता येईल इतके ते सोपे नाही. नुसती 
हत्यारे वापरून माणसाला र्ागंला कामगार झकवा पजहलवान होता येत नाहीं झकवा त्या हत्यारारें् सामथ्यच 
आजण व्यावहाजरक उपयोग यारं्ा अभ्यास केल्याजशवाय त्या हत्यारारं्ा माणूस र्ागंला उपयोग करू शकत 
नाही. त्यार्प्रमाणे ढाल झकवा इतर शस्त्रासे्त्र माणसाला वापरता आली म्हणिे त्यार् जदवशी मोया सैन्यात 
झकवा लष्ट्करात त्याला आपले काम उत्तम रीतीने करता येईल हे कसे शक्य आहे? 

 
ग्लॅकॉन: हत्यारारं्ा वापर, िर तो युद्धाच्या कामात जनष्ट्णातपणे करणारा असेल, तर बहुमोल 

समिला पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: मग, संरक्षकानंा ज्या प्रमाणात असे महत्त्वपूणच कायच करावयारे् आहे त्यार् प्रमाणात इतर 

धंद्यापासून त्यानंा मोकळीक जमळाली पाजहिे. म्हणिे युद्धामध्ये असामान्य कौशल्य आजण सावधानता त्यानंा 
दाखजवता येईल. 

 
ग्लॅकॉन: मािेंही असेर् म्हणणे आहे. 
 
सॉके्रणटस: या जवजशष्ट उद्योगाला नैसर्मगक आवडीर्ी िरुरी लागेल ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: मग राज्याच्या संरक्षणाकजरता तशा प्रकारर्ी आवड असणारे लोक शोधण्यारे् काम 

आपल्याला केले पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: आजण हे काम नक्कीर् जकरकोळ नाही. तरीसुद्धा प्रयत्नारं्ी पराकाष्ठा करून आपण ते केले 

पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: या बाबतीत आपण माघार घेता कामा नये. 

⬜ ⬜ 
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प्रकरण आठ 
प्रशासकाांचा स्वभाव 

[II-375-A–376-E] 
 
कथासूत्र: 
 
[प्रशासक, संरक्षक आजणउत्पादक हे तीन आदशच राज्यातील प्रमुख वगच होत असे साजंगतल्यावर त्याचं्या 
स्वभावाजवषयीर्ी प्राथजमक कल्पना प्लेटोने जदली आहे. 
 

शतेकरी, कलावंत, कारागीर, व्यापारी या सवांर्ा उत्पादक या शवेटच्या वगात समावेश होतो. 
समािार्ी समृद्धी त्याचं्यावर अवलंबनू असते. 

 
अतगचत यादवी आजण बाह्यशत्रूंरे् आक्रमण यापंासून राज्यारे् संरक्षण करण्यारे् कायच सैजनकांरे् 

असते. ते प्रशासकारें् सहाय्यक असतात. 
 
आदशच राज्यातील सवांत महत्त्वार्ा वगच म्हणिे प्रशासकारं्ा होय. या सवच सत्ताधारी व्यक्ती प्रज्ञावंत, 

तत्त्वझर्तक आजण जनस्वाथच समािसेवक असल्या पाजहिेत अशी प्लेटोर्ी अपेक्षा आहे. तरर् समादारे् नैजतक 
जनयंत्रण आजण व्यवस्थापन र्ागंल्या प्रकारे होऊ शकेल. 

 
वासना, अब्स्मता आजण प्रज्ञा या तीन मानवी स्वभावातील प्रमुख घटकावंरून हे तीन सामाजिक वगच 

तयार होतात, असे प्लेटोने म्हटले आहे.] 
 

***** 
 

सॉके्रणटस: संरक्षणाच्या कामाला लागणाऱ्या गुणामंध्ये र्ांगल्या अवलादीर्ा कुत्रा आजण पराक्रमी 
तरुण यामंध्ये तू काही फरक समितोस काय? 

 
ग्लॅकॉन: तुिें बोलणेर् मला समिले नाही. 
 
सॉके्रणटस: ते दोघेही शत्रूला शोधून काढण्यात तत्पर असले पाजहिेत. त्याला शोधून काढल्यावर 

त्याच्यावर हल्ला करण्यार्ी र्पळता त्याचं्यात असली पाजहिे. शत्रू समोर उभा ठाकला असताना प्रजतकार 
करायर्ी शक्ती त्यात असली पाजहिे, असे मला वाटते. 

 
ग्लॅकॉन: अथात, या सवच गुणारं्ी आवशयकता आहे. 
 
सॉके्रणटस: र्ागंले लढण्याच्या कामीदेखील ते शूर असले पाजहिेत. 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर्! 
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सॉके्रणटस: पण घोडा, कुत्रा झकवा दुसरा एखादा प्राणी अंगात पराक्रम नसतानादेखील शरू असू 
शकेल काय? िे तेि अंगी असल्यावर प्रत्येक प्राणी कोणत्याही संकटात जनभचय आजण अझिक्य होतो. असे 
तेि तू पाजहले नाही असे जदसते. 

 
ग्लॅकॉन: नाही, मी ते पाजहले आहे. 
 
सॉके्रणटस: तर मग, आपल्या संरक्षक लोकामंध्ये कोणते शारीजरक गुण असले पाजहिेत ते तुला 

समिले. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे मानजसक गुणदेखील समिले. त्याचं्यात तेि असले पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: ललॅकॉन, असे िर त्यारें् स्वाभाजवक गुणधमच असतील, तर परस्पराशंी आजण शहरात 

राहणाऱ्या लोकाशंी ते िुलमाने वागणार नाहीत अशी व्यवस्था करावयास पाजहिे ना? 
 
ग्लॅकॉन: खरोखर ही अडर्ण दूर करणे अशक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: तरीसुद्धा जमत्रमंडळींशी त्यानंी साधेपणाने वागले पाजहिे आजण फक्त शत्रूनारं् ताप जदला 

पाजहिे. नाहीतर शत्रूंकडून होणाऱ्या नाशार्ी वाट न पाहता ते स्वतःर्ार् प्रथम नाश करतील. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग आपणासं काय करावयास हवे? सभ्य आजण तेिस्वी स्वभाव आपल्याला कोठून 

जमळणार? सभ्य आजण तेिस्वी स्वभाव परस्परजवरुद्ध असत नाहीत काय? 
 
ग्लॅकॉन: स्पष्टर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: तरीदेखील ज्या माणसात सभ्यपणा आजण तेिस्वीपणा नाही तो संरक्षक बनण्यास 

असमथच आहे. ज्याअथी, हे दोन गुण एकत्र आढळणे अशक्य, त्याअथी, उत्तम संरक्षक सापडणेही कठीण 
आहे. 

 
ग्लॅकॉन: होय, असे जदसते खरे. 
 
या जठकाणी मी खूप गोंधळलो. संभाषणार्ा पुन्हा जवर्ार केला आजण ललॅकॉनला म्हटले,– 
 
सॉके्रणटस: जमत्रा, आतारे् उदाहरण सोडून जदल्यावर आपण गोंधळलो हे योलयर् आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

ग्लॅकॉन: असे कसे? 
 
सॉके्रणटस: आपल्या हे लक्षातर् आले नाही की अशा जवरोधी गुणधमांरे् जमश्रण असलेले स्वभाव 

आढळतात. 
 
ग्लॅकॉन: कोठे आढळतात? 
 
सॉके्रणटस: पुष्ट्कळशा पशूंमध्ये तुला ते आढळतील. िो पश ूआपण आपल्या संरक्षकाच्या तुलनेसाठी 

घेतला तो या जमश्र स्वभावारे् उत्तम उदाहरण आहे. तू िाणतोसर् की, उत्तम अवलादीरे् कुते्र जमत्राबंरोबर 
आजण ओळख असलेल्या माणसाबंरोबर नम्रतेने वागतात, मात्र हेर् परक्याशंी अगदी उलटपणे वागतात. 

 
ग्लॅकॉन: होय. बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या संरक्षकाच्या स्वभावाजवषयीर्ा आपला प्रयत्न जनसगचजवरोधी तर नाहीर्, पण 

अशक्यही नाही. 
 
ग्लॅकॉन: अथातर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: मग िो उत्तम संरक्षकअसावा लागतो त्यार्ा स्वभाव तत्त्वज्ञानी आजण तेिस्वी असावा 

असे तुला वाटते ना? 
 
ग्लॅकॉन: तुिें बोलणे माझ्या ध्यानात आले नाही. 
 
सॉके्रणटस: मी सागंतो तो आियचकारक गुण तुला कुत्र्यात जदसून येतो. 
 
ग्लॅकॉन: तो कोणता बरे? 
 
सॉके्रणटस: परका मनुष्ट्य कोणत्याही पद्धतीने त्यानंा जर्डवत नसताना कुत्री त्याच्यावर रागावतात. 

पण ओळखीर्ा मनुष्ट्य असला तर त्याच्या दयाळूपणार्ा अनुभव नसताना ते त्याच्याशी पे्रमाने वागतात. 
 
ग्लॅकॉन: आतापयंत मी इकडे लक्ष जदले नव्हते, पण त्यांरे् वागणे अशा तऱ्हेरे् असेल यात संशय 

नाही. 
 
सॉके्रणटस: परंतु कुत्र्यामंध्ये अशी प्रवृत्ती उपितर् असते हे मनोरंिक आहे. ते खऱ्या ताजत्त्वकपणारे् 

द्योतक असते. 
 
ग्लॅकॉन: ते कसे काय? 
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सॉके्रणटस: कारण जमत्रार्ा आजण शत्रूर्ा रे्हरा ओळखण्यार्ी एकर् खूण तो िाणतो. ती म्हणिे 
जमत्राजवषयी ज्ञान आजण शत्रूंजवषयी अज्ञान असते. पजरजर्त आजण बाहेरर्ा हे तो ज्ञान आजण अज्ञान ह्याचं्या 
सहाय्याने ओळखतो. असा प्राणी ज्ञानार्ा र्ाहता असल्याजशवाय कसा राहील? 

 
ग्लॅकॉन: खात्रीने. 
 
सॉके्रणटस: ज्ञानलालसा आजण तत्त्वज्ञानाकडे असणारा कल ह्या गोष्टी एकर् आहेत असे तुला वाटत 

नाही काय? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: तर मग माणसाजवषयीदेखील आपण खात्रीने असे म्हणू शकतो की, िो ओळखीच्या 

माणसाशंी आजण नातेवाईकाशंी आदर दाखवतो तो ज्ञान व तत्त्वज्ञान यारं्ा भोक्ता आहे. 
 
ग्लॅकॉन: होय, असे म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: मग आपल्या जवर्ारानुंसार असे ठरते की, िो माणूस स्वभावतः राज्यार्ा उत्तम संरक्षक 

होण्यार्ी पात्रता दाखवतो, तो माणूस तत्तवज्ञानी, तेिस्वी, र्ापल्यपूणच आजण ताकदवान असावयास हवा. 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीने. 
 
सॉके्रणटस: असा संरक्षकार्ा मूलस्वभाव असला पाजहिे हे ठरले. आता त्याच्या पालनपोषणार्ी 

आजण जशक्षणार्ी काय व्यवस्था करावी? आपल्या र्रे्र्ा िो मूळ जवषय ‘राज्यामध्ये न्याय आजण अन्याय यांर्ा 
प्रादुभाव कसा होतो’ त्याच्याजवषयी वरील प्रशनाच्या र्रे्र्ा उपयोग होईल काय? आपल्या संशोधनात 
आवशयक ते सोडायरे् नाही आजण अनावशयक असेल त्यार्ा जवर्ार करावयार्ा नाही असा आपला हेतू आहे. 

 
ॲणडमटँ स: या संशोधनार्ा जवर्ार आपल्या मूळ उदे्दशास पोषक ठरेल असे मािें मत आहे. 
 
सॉके्रणटस: जप्रय ॲजडमटँ स, असे िर असेल तर वेळ लागला तरी आपण यार्ा पाठपुरावा सोडायर्ा 

नाही. 
 
ॲणडमटँस: खरोखरर् सोडता कामा नये. 
 
सॉके्रणटस: मग र्ला तर, फावल्या वेळात गोष्टी सागंणाऱ्या लोकापं्रमाणे आपण संरक्षकाचं्या 

जशक्षणार्ा जवर्ार करू या. 
 
ॲणडमटँ स: हो. र्ालेल. 
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प्रकरण िऊ 
आदशश राज्यातीि नशक्षणपद्धती 

[II-376-E–III-412-B] 
 
कथासूत्र: 
 
[प्राथजमक जशक्षण आजण प्रगत अभ्यासक्रम असे प्लेटोने एकूण शकै्षजणक व्यवस्थेरे् दोन भाग केले आहेत. 
प्रगत अभ्यासक्रमारे् स्वरूप प्लेटोने पुढे जवशद केले आहे. राज्यकत्यांना आवशयक असणाऱ्या प्राथजमक 
स्वरूपाच्या शकै्षजणक पूवचतयारीर्ा जवर्ार इथे केलेला आहे. 
 

प्लेटोच्या काळातील अथेन्यमधील जशक्षण व्यवस्थेमध्ये जशक्षण देण्यार्ी व्यवस्था खािगी 
संस्थाकंडून् केली िात असे. त्या अभ्यासक्रमात वार्न, लेखन, गायन, पाठातंर यारं्ा मुख्यत्वे समावेश असे. 
महाकाव्य, नाट्यकाव्य, वाद्यवादन, भावगीत गायन, प्राथजमक स्वरूपारे् गजणत व भजूमजतशास्त्रारे् ज्ञान यांर्ा 
त्यात समावेश असे. 

 
प्लेटोने शकै्षजणक व्यवस्थापनारे् कायच, व्यक्तींच्या खािगी इच्छा झकवा खािगी जशक्षण संस्था 

याचं्यावर सोपवले नाही. जशक्षणार्ी साध्ये व साधने यारें् जनयंत्रण त्याने शासनाकडे सोपवले आहे. प्रर्जलत 
शकै्षजणक पद्धतीतील अनेकजवध दोष लक्षात घेऊन, त्यापासून आदशच राज्यातील तरुण जपढी सुरजक्षत रहावी 
याकजरता शकै्षजणक सुधारणेर्ा सवंकष कायचक्रमर् त्याने माडंला आहे. 

 
या संदभातर् ग्रीक पुराणकथा आजण त्यावर आधारलेली होमर, जहजसयड यासंारख्या महाकवींर्ी 

काव्ये, त्यामंधून प्रगट होणारी परंपरागत धार्ममक िीवनदृष्टी यावंर प्लेटोने प्रखर हल्ला केला आहे. त्यामधील 
देवदेवतारं्ी काल्पजनक वणचने त्याने रद्द ठरवली आहेत. अनेक देवता नसून एक देव आहे आजण हा ईश्वर 
सत्य, पाजवत्र्य आजण सौंदयच यारें् प्रजतक आहे, असे सागंून तशी वणचने अभ्यासक्रमातील वाङ मयात आली 
पाजहिेत, असा त्यार्ा आग्रह आहे. म्हणिेर् व्यक्तीरे् नैजतक उदात्तीकरण हा धमच, साजहत्य आजण कला 
यारं्ा हेतू असला पाजहिे असा त्यार्ा दृजष्टकोन आहे. 

 
या संदभात नाट्यवाङ मयावरही त्याने हल्ला केला आहे. नाटककार स्वतःर्ा स्वभाव जवसरून 

व्यब्क्तरेखाचं्या स्वभावाशी समरस होतो. पाते्र व्यब्क्तरेखाशंी समरस होतात आजण पे्रक्षक नाटककार, 
व्यब्क्तरेखा आजण पाते्र याचं्याशी समरस होतात. प्लेटोच्या मते यामुळे व्यक्तीच्या व्यब्क्तमत्वार्ा एकसंधपणा 
नष्ट होतो. त्यामधून दुगुचण जनमाण होतात. 

 
संगीतारे् स्वर आजण वाद्यारं्ा स्वरमेळ हा मानवी व्यब्क्तमत्वार्ी झकवा आत्म्यार्ी एकसंधता 

जटकजवण्यास योलय असला पाजहिे, असे त्यारे् मत आहे. अजतरेकार्ा अभाव, साधेपणा आजण सुसंवाद ही 
त्याने मागचदशचक तत्त्वे मानली आहेत. 

 
साजहत्य आजण संगीत यामंध्ये शलैीरे् स्वरूप अलंकाजरक, दुबोध, जवलासी असू नये, असे त्यारे् मत 

आहे. 
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जशक्षणक्रमारे् सासं्कृजतक जशक्षण (म्युजिंक) व शारीजरक जशक्षण (जिम्नॅब्स्टक) असे दोन भाग केले 
आहेत. सासं्कृजतक जशक्षणार्ा हेतू व्यक्तीच्या वैर्ाजरक, भावनात्मक, नैजतक आजण अध्याब्त्मक िीवनात 
सुसंवाद जनमाण करणे आजण त्याद्वारा सामाजिक िीवन आजण सृष्टी याचं्या जवजवध व्यापारातंील आंतजरक 
सुसंवाद समिावनू घेण्यार्ी ममचदृष्टी व्यक्तीला येणे हा होय, असे प्लेटोरे् मत आहे. असे िीवन हेर् न्याय व 
पूणचता यांरे् प्रतीक होय, असा प्लेटोर्ा दृजष्टकोन आहे. 

 
शरीर सुदृढ नसेल, तर मन दुबचल बनते आजण दुबचल मनात दुगुचण िन्म घेतात. याकजरता प्लेटोने 

शारीजरक जशक्षणार्ाही तपशीलवार जवर्ार केला आहे. समािातील कायदेपजंडत, व्यक्तीच्या व समािाच्या 
िीवनातील गुन्हेगारी म्हणिेर् मानजसक दुगचण समिावनू घेतात आजण त्यारें् जनमचलन करतात, तर डॉक्टसच 
आजण सिचन्स शारीजरक रोग, यातना यारें् जनमूचलन करतात. या संदभात वैद्य आजण न्यायाधीश याचं्या कायांरे् 
मागचदशचक जववेर्न प्लेटोने केले आहे. 

 
सामथ्यचसंपन्न, कुशल असे नागजरक आजण राज्यकते सुब्स्थर सासं्कृजतक िीवन िगू शकतात हे 

लक्षात घेऊन प्लेटोने व्यब्क्तमत्वाच्या सवांगीण जवकासावर आधारलेली ही जशक्षणव्यवस्था जवशद केली 
आहे.] 

 
***** 

 
(१) सानहत्याचे नशक्षणातीि स्थाि व स्वरूप 
 

सॉके्रणटस: जशक्षण कोणत्या प्रकाररे् असावे? शरीराला व्यायामारे् आजण मनाला संस्कृतीरे् जशक्षण 
द्यावे असे अनुभवावरून जसद्ध िंाले आहे. याहून अजधक उत्तम प्रकारर्ी जशक्षणपद्धती दुर्ममळर्. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या जशक्षणपद्धतीच्या र्रे्र्ा प्रारंभ आपण सासं्कृजतक जशक्षणापासून करू या का? 
 
ॲणडमटँ स: हरकत नाही. 
 
सॉके्रणटस: सासं्कृजतक ज्ञानामध्ये आपण वणचनात्मक वाङ मयार्ा अंतभाव करू या ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: हे साजहत्य दोन प्रकाररे् असते–खरे आजण काल्पजनक. 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: या दोन्ही पद्धतीच्या साजहत्यार्ा समावेश आपण अभ्यासक्रमात करणार आहोत. प्रथम 

काल्पजनक स्वरूपाच्या साजहत्यारे् जशक्षण द्यायरे् ना? 
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ॲणडमटँ स: मला तुमच्या बोलण्यार्ा अथच समिला नाही. 
 
सॉके्रणटस: लहान मुलाचं्या जशक्षणार्ा प्रारंभ आपण काल्पजनक गोष्टी सागंून करतो ते तुम्ही 

िाणतार्. अशा कथामंध्ये िरी सत्य स्वरूपार्ी नीजततत्त्वे असली तरी त्या कथा सवचसामान्यपणे असत्यर् 
असतात. शारीजरक जशक्षणापूवी मुलानंा आपण अशा प्रकारच्या गोष्टी सागंतो. 

 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् शारीजरक जशक्षणापूवी सासं्कृजतक जशक्षण देणे योलय असे मी म्हणत होतो. 
 
ॲणडमटँ स: तुमर्ा दृजष्टकोन योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येक कामात जवशषेतः कोवळ्या मनोवृत्तीच्या तरुणाचं्या संदभात जशक्षणार्ा प्रारंभर् 

महत्त्वार्ा असतो. या कालामध्ये त्या व्यक्ती िलद जशकतात आजण संस्कारही आत्मसात करतात. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: पण आपल्या मुलानंी कोणत्याही लेखकाच्या कोणत्याही गोष्टी वार्णे झकवा ऐकणे योलय 

होईल का? कारण तसे िंाले तर आपल्याला नको असलेले संस्कार त्याचं्या मनावर जबबणंार नाहीत का? 
 
ॲणडमटँ स: तसे घडू देणे बरोबर होणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: त्यासाठी र्ागंल्या कथा जनवडणे, वाईट गाळून टाकणे, लेखकावर निर ठेवणे हे 

आवशयक ठरते. शरीरापेक्षा मनार्ी घडण योलय व्हावी म्हणून र्ागंल्या गोष्टींर्ी जनवड आई झकवा दाई यानंी 
केली पाजहिे. पण त्यासाठी सध्याच्या उपललध वाङ मयातील बरार्सा भाग गाळून टाकावा लागेल. 

 
ॲणडमटँ स: अशा कोणत्या गोष्टी गाळणे आवशयक ठरेल? 
 
सॉके्रणटस: सामान्यतः लहान आजण दीघच गोष्टींमध्ये आशय सारखार् असतो. 
 
ॲणडमटँ स: हो, पण कोणत्या मोया गोष्टी? 
 
सॉके्रणटस: होमर, जहजसयड यासंारख्या कवींनी काल्पजनक वणचनात्मक गोष्टी रर्ल्या आहेत. त्यानंा 

मोया गोष्टी म्हणता येईल. 
 
ॲणडमटँ स: पण त्याचं्या कथामंधून कोणते दोष जदसून येतात? 
 
सॉके्रणटस: कब्ल्पत गोष्टीमध्ये सौंदयार्ा अभाव असेल आजण पुढील प्रकाररे् दोष त्यामध्ये असतील 

तर त्या साजहत्यार्ा आपण जनषेध केला पाजहिे. 
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ॲणडमटँ स: असे कोणते दोष? 
 
सॉके्रणटस: वास्तवाशी जवसंगत जर्त्र िसे जर्त्रकार काढतो, त्यार्प्रमाणे देवता झकवा वीर पुरुष 

याचं्या स्वभावातील वाईट दृशयारे् जवसंगत वणचन लेखक करतात. 
 
ॲणडमटँ स: अशा दोषारं्ा जनषेध केलार् पाजहिे. तू तुिें म्हणणे काही उदाहरणानंी स्पष्ट कर. 
 
सॉके्रणटस: उदाहरणाथच जहजसयडने उरानसच्या वतचनारे् झकवा क्रोनसने त्याचं्यावर उगवलेल्या 

सूडारे् केलेले वणचन. मोठा कवीसुद्धा अजतशय असत्य आजण कल्पनारम्य गोष्टी कशा रर्तो त्यारे् हे नमुने 
आहेत. [Theogony 154.]क्रोनसरे्, त्याच्या मुलाच्या वागणुकीरे् वणचन िरी सत्य असले तरी अजवर्ारी तरुणापुढे 
कोणतीही मयादा न बाळगता असे वणचन [Theogony 459.]करणे योलय नव्हे. अशी वणचने गाळली पाजहिेत. झकवा 
िर काही कारणाकजरता या गोष्टीर्ी माजहती त्यानंा देणे आवशयक ठरले तर डुकराच्या नव्हे तर क्वजर्त प्रसगंी 
जमळणाऱ्या प्राण्याच्या यज्ञाच्या वेळी मोिक्या लोकासंमोर गुप्त गोष्टी म्हणून त्या सागंण्यात याव्यात. 

 
ॲणडमटँ स: खात्रीने. ह्या संतापिनक गोष्टी आहेत. 
 
सॉके्रणटस: ॲजडमटँ स म्हणूनर् त्या आपल्या शहरात सागंू नयेत. आपण अशा तऱ्हेर्ा उपदेश 

तरुणानंा देता कामा नये की, मोठे गुन्हे म्हणिे अपकृत्ये करणे नाही. वजडलानंी केलेल्या कृत्याबंद्दल त्यानंा 
कशाही प्रकारे शासन करणे म्हणिे अत्यंत शे्रष्ठ देवारे् अनुकरण होय असे सागंणे. 

 
ॲणडमटँ स: या गोष्टींरे् प्रयोिन नसण्याबाबत तुमरे् मािें एकमत आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे आपले भावी संरक्षक एकमेकाशंी क्षलु्लक कारणाने न भाडंावेत अशी आपली 

इच्छा असेल तर, तसे न करण्यास िर आपणासं जशक्षण द्यायरे् असेल, तर देवाचं्यात एकमेकाजंवरुद्ध 
कावेबािपणे भाडंणे होतात, युदे्ध होतात असे सागंणेदेखील योलय नाही. राक्षसाचं्या लढाया आजण देव व वीर 
पुरुषारें् आपापसातील भाडंण यारे् वणचन करणारे वाङ मय आजण जर्त्रकला आपण जशकव ूदेता कामा नये. 
िर या संरक्षकारें् मन वळजवणे शक्य असेल, तर आपल्या बाधंवाबंरोबर भाडंणारे पापी आपल्या राज्यात 
कोणीनाहीत असे बोलणे प्रथमपासूनर् वृद्धांनी, बायकानंी आजण सगळ्या वडील मडंळींनी त्याचं्यापुढे बोलले 
पाजहिे. आजण अशीर् भाषा वापरून काव्य करण्यास आपल्या कवींनाही भाग पाडले पाजहिे. ‘जहराला जतच्या 
मुलाकडून बाधंण्यात आले, आईला बाप मारतो आहे हे पाजहल्यावर जहजफइस्टने आईर्ी बािू घेण्यार्ी धडपड 
केली म्हणून त्याला स्वगातून ढकलून देण्यात आले.’ अशा प्रकारच्या देवामंधील लढाया होमरने जलजहल्या 
आहेत. त्यारें् स्वरूप रूपकात्मक असले तरी आपल्या राज्यात त्यांर्ी मनाई केली पाजहिे. रूपक आजण खरे 
याचं्यातला भेद ओळखण्यार्ी बुद्धी मुलानंा नसते. त्या वयात श्रदे्धने स्वीकारलेले बोलणे मनात पके्क बसून 
वज्रलेप होतो. म्हणून मुले िे प्रथम बोलतात झकवा ऐकतात ते, त्या गोष्टी, सद गुण वाढीस लावणाऱ्या 
असतील अशी जनवड करायर्ी हे एक महत्त्वारे् काम आहे. 

 
ॲणडमटँ स: हे म्हणणे बरोबर आहे. पण यातली कथानके कोणती आजण आदशच कथा कोणत्या अशा 

प्रशनाला आपण काय उत्तर देऊ शकणार? 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: ॲजडमटँ स, तू आजण मी या क्षणी कवी नाही. आपण आहोत राज्यारे् संस्थापक. आपली 
कथानके जलजहताना कवींनी कोणती पद्धती स्वीकारली पाजहिे आजण कोणती पद्धती स्वीकारता कामा नये, 
हे संस्थापकानंा माहीत पाजहिे. त्या कथानकारें् लेखन त्यानंी केले पाजहिे असे जनबधं कोणीही घालू शकणार 
नाही. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर, पण ईश्वरजवषयक तत्त्वज्ञानाच्या पद्धती काय असाव्यात? 
 
सॉके्रणटस: त्यांरे् वणचन पुढीलप्रमाणे असावे. कवी महाकाव्य, भावपूणच काव्य, नाट्यंकाव्य जलजहत 

असला तरी त्यात खरोखर िसा ईश्वर आहे तसे त्यारे् वणचन आले पाजहिे. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: मूलतः परमेश्वर र्ागंला म्हणून त्यारे् वणचनसुद्धा त्यार्प्रमाणे केले पाजहिे की नाही? 
 
ॲणडमटँ स: खात्रीने. 
 
सॉके्रणटस: िे र्ागंले आहे त्याने अपाय होतो काय? 
 
ॲणडमटँ स: मुळीर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: आजण िे अपायकारक नसते ते अपाय करते काय? 
 
ॲणडमटँ स: नाही. 
 
सॉके्रणटस: िे अपायकारक नसते ते काही वाईट करू शकते काय? 
 
ॲणडमटँ स: अथातर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: िे वाईट करू शकत नाही ते कोणत्या वाईटाला कारणीभतू असू शकते असे तुला वाटते 

काय? 
 
ॲणडमटँ स: ते कसे असू शकते? 
 
सॉके्रणटस: िे र्ागंले असते ते फायदा करून देत नाही काय? 
 
ॲणडमटँ स: होय, देते. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे र्ागंली पजरब्स्थती जनमाण करण्यास ते उपयुक्त ठरत नाही काय? 
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ॲणडमटँ स: होय, ठरते. 
 
सॉके्रणटस: सत हे सवच सदसत वस्तंूरे् कारण नसून केवळ सत ला कारणीभतू असते. आजण सत पासून 

वाईट जनमाण होत नाही. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: ईश्वरार्ा र्ागुंलपणा मान्य केला तर सामान्य समिुतीप्रमाणे तो सवचर् घटनारें् कारण 

असत नाही. मानवी िीवनातील थोड्यार् गोष्टींना तो िबाबदार ठरतो. बऱ्यार् गोष्टींना तो ठरत नाही. वाईट 
गोष्टीपेक्षा र्ागंल्या घटनारं्ी िबाबदारी ईश्वराकडे असते. अजनष्ट घटनारं्ी कारणे ईश्वराजशवाय अन्यत्र 
पाजहली पाजहिेत. 

 
ॲणडमटँ स: तुिें म्हणणे मला पूणचपणे खरे वाटते. 
 
सॉके्रणटस: होमर झकवा अन्य कवींनी देवाच्या बाबतीत पुढील वणचन केलेले जदसते: “झ्यसूने [IIIiad 

XXXIV 527.]आपल्या अंगणात दोन माठ ठेवले आहेत. एकात र्ागंल्या आजण दुसऱ्यात वाईट गोष्टी साठवलेल्या 
आहेत.” “झ्यसू इष्ट-अजनष्ट घटनारें् जमश्रण करून ज्या व्यक्तीला देतो, जतला एक जदवस आनंदार्ा आजण 
दुसरा दुःखार्ा अनुभवावयास जमळतो. ज्याला फक्त एकार् माठातील गोष्ट जमळते त्याला वखवखलेली 
वासना, सवच िीवनभर सतावते.” “झ्यसू हा मानवी िीवनातील सुखदुःखारं्ा वाटप करणारा आहे.” 
“झपडारनेसुद्धा [IIIiad XX 69.]ठरजवलेल्या आज्ञा, तह, ॲथनी आजण झ्यसू यांनी मोडले.” 

 
िर कुणी अशी मूखच-रु्कीर्ी वणचने केली, तर ती आपण जनजषद्ध समिली पाजहिेत. 
 
“देवादेवातंील युद्धस्पधा, थेजमस, झ्यसू याचं्या पाझठलयाने घडली” [IIliad XX 4.]; “िेव्हा ईश्वराला 

एखाद्या घरार्ा नाश करायर्ा असतो, तेव्हा तो घरातील व्यक्तींच्या मनात गुन्हेगारी आजण पापवृत्ती यांर्ी 
बीिे पेरतो.” [In a lost Tragedy.] 

 
एजिलसने केलेली अशी जवधाने आपण आपल्या तरुणाचं्या पुढे ठेवनू र्ालणार नाहीत. जनयोबीर्ी 

दुःखे, जपलोप्सच्या घराण्यावर आलेल्या आपत्ती, रॉयवर आलेले दुःखद प्रसगं, यारं्ी वणचने एजिलसने 
आपल्या नाटकात केली आहेत. पण अशा घटनांरे् कारण ईश्वर आहे असे आपण कवीला माडूं देऊ शकणार 
नाही. िर त्याला तसे म्हणायरे्र् असेल, तर त्याने आपण ज्या जसद्धातंार्ा शोध घेत असतो त्यानुसार त्यानें 
स्पष्टीकरण जदले पाजहिे. ईश्वर हा न्यायी आजण र्ागंला असतो. ईश्वराने ज्यास जशक्षा जदली, त्यामुळे 
माणसारें् कल्याणर् होते. दुदैवी माणसाने केलेली जशक्षा ईश्वराने केली असे म्हणता येणार नाही. ईश्वर हा 
सत स्वरूप–सत्यरूप आहे. तो कोणतीर् वाईट गोष्ट करत नाही, असे जवर्ार साजहब्त्यकानंी व्यक्त केले 
पाजहिेत. तशा अनुकूल जवर्ारानंा आपला जवरोध नाही, पण त्या जवरुद्धच्या जवर्ारारं्ा आपण प्रजतकार केला 
पाजहिे. अशा जवकृत कथा, कजवता आपल्या आदशच राज्यामध्ये वृद्ध झकवा तरुण यानंी गद्य झकवा पद्य स्वरूपात 
म्हणता. झकवा ऐकता कामा नयेत. अशा कथा-कजवतातंील भाषा ईश्वराजवषयी अनादर वाढजवणारी, 
अपायकारक व घातक असते. 
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ॲणडमटँ स: तुमर्ा हा जनयम मला योलय वाटतो. मािंी त्याला संमती आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशा तऱ्हेने ईश्वरजवषयक तत्त्वज्ञानाच्या संदभात िे आदशचभतू जनयम असले पाजहिेत, 

त्यापैंकी आपण एक शोधून काढलेला आहे. ईश्वर हा सवच घटनारें् कारण नसून र्ागंल्या झकवा कल्याणप्रद 
घटनारें्र् कारण असतो हे तत्त्व वक्ते आजण लेखक यानंी अंजगकारले पाजहिे. 

 
ॲणडमटँ स: तुम्ही या तत्त्वार्ी माडंणी फारर् र्ागंली केली. 
 
सॉके्रणटस: आणखी एका तत्त्वार्ा जवर्ार करायला हवा. ईश्वर हा जवजवध कारणासंाठी जवजवध रूपे 

आकार धारण करणारा, बदलणारा, फसवणारा, खोटे भास जनमाण करणारा आहे असे म्हणता येईल का? 
त्याऐविी ईश्वरारे् स्वरूप मंगलप्रद, ब्स्थर व अर्ल असते, ही भजूमका योलय नव्हे का? 

 
ॲणडमटँ स: या प्रशनारे् उत्तर मी एकदम देऊ शकणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: एखाद्या वस्तूतील होणारा फरक स्वतः त्या वस्तूकडून झकवा दुसऱ्या वस्तूकडून होतो, 

असे तुला वाटत नाही काय? 
 
ॲणडमटँ स: खात्रीने. 
 
सॉके्रणटस: ज्या वस्तू उत्तम आहेत त्या वस्तू बाह्यवस्तंूकडून बदलण्यार्ा वा जबघडण्यार्ा संभव कमी 

असतो. उदा. मासं, दारू आजण व्यायाम शरीरात फरक करतात. त्यार्प्रमाणे प्रत्येक िंाडात सूयचप्रकाश, 
वाय ू आजण इतर गोष्टींनी बदल होतो. पण मुळातर् शरीर आजण रोपटे अत्यंत ताकदवान अथवा जनरोगी 
असेल, तर त्यामध्ये थोडा फरक पडतो. 

 
ॲणडमटँ स: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: मनाच्या बाबतीतही असेर् आहे.पराक्रमी आजण ज्ञानी आहेत त्याचं्यावर बाह्य आघातानंी 

अजतशय कमी फरक पडत नाही काय? 
 
ॲणडमटँ्स: होय. 
 
सॉके्रणटस: सामान, घर, कपडेलत्ते या ज्या मानवजनर्ममत गोष्टी आहेत त्या यार् तत्त्वाशी संललन 

आहेत. ज्या गोष्टी उत्तम रीतीने तयार केलेल्या आहेत आजण ज्या उत्तम ब्स्थतीत आहेत त्या काळ व इतर 
गोष्टींनी कमी पजरणाजमत होतात. 

 
ॲणडमटँ स: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: नैसर्मगक रीत्या वा कृजत्रम रीत्या िी गोष्ट उत्तम असते ती दुसऱ्या वस्तूकडून फार कमी 

प्रमाणात बदलली िाते. 



 

अनुक्रमणिका 

ॲणडमटँ स: असे जदसते खरे. 
 
सॉके्रणटस: स्वतः परमेश्वर आजण त्याने जनमाण केलेल्या वस्तू सवच दृष्टींनी उत्तम असतात. 
 
ॲणडमटँ स: खात्रीने. 
 
सॉके्रणटस: मग बाह्य पजरणामानंी परमेश्वरास जवजवध रूपे घ्यायला भाग पाडले गेले असेल तर हे 

असंभवनीय आहे. 
 
ॲणडमटँ स: फारर् असंभवनीय. 
 
सॉके्रणटस: स्वतःमध्येर् बदल घडवनू तो स्वतःला बदलू शकेल हे शक्य वाटते काय? 
 
ॲणडमटँ स: आपण होऊन बदलला तर शक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: स्वतःमध्ये बदल केल्यावर तो अजधक र्ागंला सुंदर होतो की अजधक कुरूप होतो? 
 
ॲणडमटँ स: तो िर स्वतः फरक करत असेल तर नक्कीर् तो कुरूप होतो. ईश्वराच्या सौंदयात आजण 

सौम्यपणात अपूणचत्व आहे, असे आपण म्हणू शकणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: तू म्हणतोस ते योलय आहे. पण कोणताही देव वा माणूस आपखुशीने स्वतःला कुरूप 

बनवनू घेईल असे वाटते का? 
 
ॲणडमटँ स: असे वाटणे अशक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: ईश्वरालासुद्धा स्वतः आपखुशीने फरक करून घेणे आवडणे अशक्य आहे. कारण प्रत्येक 

देव पूणच असून सौंदयात आजण सौम्यतेत तो पजरपूणच असल्याने स्वतःच्या रूपात काहीएक फरक तो करणार 
नाही हे उघड आहे. 

 
ॲणडमटँ स: हा जनणचय अटळ आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग जप्रय जमत्रा,“देव असंख्य रूपे घेऊन, भटक्या परकीय लोकापं्रमाणे ह्या शहरातून त्या 

शहरात भटकतात”[Odyssey XVII 455.] असे आपल्याला कोणत्याही कवीने सागंता कामा नये. त्यार्प्रमाणे 
पे्रजटअस व थ्रेटीस यारं्ी कोणीही बदनामी करू नये. तसेर् शोकान्त वा इतर प्रकारच्या काव्यात,“जहरा आपले 
स्वरूप पालटून जभकारणीच्या वेशात आरगॉसच्या इनाच्युस नदीच्या शूर मुलासंाठी भीक मागत झहडते 
आहे”[Lost play of Aeschylus.] असे वणचन कुणीही करू नये. अशार् प्रकारच्या इतर भ्रामक गोष्टींना आपण मनाई 
केली पाजहिे. देव परकी लोकारें् वेष धारण करून रात्री झहडत असतात. अशा प्रकारच्या असमंिस गोष्टी 
ज्या कवी सागंतात त्या आपल्या मुलानंा सागंून मातानंी आपल्या मुलानंा घाबरव ूनये. या गोष्टींमुळे माता 
देवारं्ी झनदा करतात आजण मुलाचं्यात भीती जनमाण करतात. 



 

अनुक्रमणिका 

ॲणडमटँ्स: अशा गोष्टींना आपण मनाई केलीर् पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: पण स्वतःमध्ये फरक करण्यार्ी देवारं्ी वृत्ती नसली तरी िादूने व फसवनू ते रूपे 

बदलतात असे भासवत असतील. 
 
ॲणडमटँ्स: होय. असे करीत असतील. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या डोळ्यासंमोर भतू उभे करून, शलदाने अथवा कृतीने देव असत्याला होकार देईल 

काय? 
 
ॲणडमटँ्स: मी नक्की उत्तर देऊ शकणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: सगळे देव आजण मानव खऱ्या असत्यार्ा जतटकारा करीत नाहीत काय? 
 
ॲणडमटँ्स: तुमरे् बोलणे मला समिले नाही. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या सवोत्तम भागार्ी प्रतारणा, सवोत्कृष्ट जवषयाबद्दल खोटे बोलणे कोणीही 

स्वखुशीने पत्करत नाही. उलट प्रत्येकिण सवोत्तम भागात असत्याला िागा देणे भीतीदायक समितो. 
 
ॲणडमटँ्स: अिूनही तुम्ही काय म्हणताते मला समित नाही. 
 
सॉके्रणटस: तुला माझ्या बोलण्यात काही गूढ वाटते. मी असे म्हणतो आहे की, जनरुपाजधक 

सत तत्त्वाजवषयी खोटे बोलणे झकवा फसवणूक होणे, अज्ञानी असणे व आत्म्याच्या भोगामध्ये असत्याला थारा 
देणे कोणताही माणूस पसंत करत नाही. असत्याला आत्म्यात स्थान देणे सवांना जतरस्करणीय वाटते. 

 
ॲणडमटँ्स: होय. 
 
सॉके्रणटस: फसलेल्या माणसाच्या आत्म्यातले अज्ञान म्हणिे मी म्हणतो ते खरे असत्य होय. कारण 

शाब्लदक असत्य आत्म्याच्या अंतगचत अवस्थेर्ी एक प्रकारर्ी नक्कल व दृशय स्वरूप आहे. ते शुद्ध व जनमचळ 
असत्य नव्हे. मी रु्कीने सागंतो का? 

 
ॲणडमटँ स: नाही. बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग खरे असत्य, देव आजण मानव त्यजितात. 
 
ॲणडमटँ स: मला असे वाटते. 
 
सॉके्रणटस: शाब्लदक असत्य व्यवहारात उपयुक्त असल्याने त्यार्ा जतरस्कार करता येत नाही. या 

मुद्यार्ी आपण आता र्र्ा करू. शाब्लदक असत्यार्ा शत्रूबरोबर व्यवहार करताना उपयोग नसतो का? 



 

अनुक्रमणिका 

आपला स्नेही अपायकारक गोष्टी वेडाच्या भरात करू लागला तर असत्य हार् त्याला त्याच्या जवर्ारापासून 
परावृत्त करण्यार्ा उपाय आहे. तसेर् प्रार्ीन इजतहासारे् वास्तव ज्ञान नसल्यामुळे पौराजणक गोष्टींवरर् त्या 
खऱ्या समिून जवश्वास ठेवावा लागतो ना? 

 
ॲणडमटँ स: हो, वस्तुब्स्थती तरी अशी आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग यापैंकी कोणत्या कारणाकजरता खोटे बोलणे योलय असते? प्रार्ीन इजतहासारे् अज्ञान 

असत्यार्ा अवलंब करण्यास कारणीभतू होते काय? 
 
ॲणडमटँ स: असे म्हणणे केवळ हास्यास्पद आहे. 
 
सॉके्रणटस: असे िर असेल, तर मग कवीच्या असत्याला ईश्वरािवळ िागा जमळणार नाही. 
 
ॲणडमटँ स: होय, मलाही केवळ असेर् वाटते. 
 
सॉके्रणटस: शत्रूच्या भीतीमुळे ईश्वर कधी असत्य बोलेल काय? 
 
ॲणडमटँ स: शक्यर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: त्यारे् जमत्र मूखच-वेडे आहेत म्हणून तो खोटे बोलेल काय? 
 
ॲणडमटँ स: नाही. मूखच अथवा वेडा मनुष्ट्य ईश्वरार्ा जमत्र असणे शक्य नाही. 
 
सॉके्रणटस: यावरून ईश्वराला खोटे बोलण्यास काहीर् कारण नाही असे जदसते, होय ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: कसाही जवर्ार केला तरी आपल्याला असेर् जदसून येते की, देव व दैवी स्वभावारे् लोक 

कधी खोटे बोलत नाहीत. 
 
ॲणडमटँ स: हो, खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: तर मग आपल्याला असे म्हणता येईल की, ईश्वराच्या कृतीत व शलदातं साधेपणा व 

खरेपणा असतो. तसेर् तो स्वतःमध्ये फरक करीत नाही अथवा नानाजवध रे्ष्टांनी सुषुप्तीमध्ये वा िागृत 
अवस्थेत कोणाला फसवीत नाही. 

 
ॲणडमटँ स: तुमरे् हे म्हणणे मला जवश्वासाहच वाटते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: “रे्टक्याप्रमाणे ईश्वर जनरजनराळी रूपे घेत नाही झकवा तो आपल्याला शलदाने वा कृतीने 
फसवत नाही” असे आपल्याला म्हणता येईल. आजण या तत्त्वानुसार कवी लोकानंी ईश्वराजवषयी बोलले वा 
जलजहले पाजहिे असे तुम्हाला वाटते ना? 

 
ॲणडमटँ स: हो, मला असे वाटते. 
 
सॉके्रणटस: मग यानुसार, िरी ‘होमर’ कवी आपल्याला आवडत असला तरी त्याच्या काव्यातील 

झ्यसूने ॲगॅमेम नानला स्वप्न पाडल्यार्ी गोष्ट [IIIiad II 1.]आपण अयोलय ठरजवली पाजहिे. तसेर्, एजिलसमध्ये 
थेजटसच्या ललनाच्या वेळेस पोलो गात असतानार् खालील उताराही आपण त्याज्य ठरजवला पाजहिे. “त्याने 
माझ्या आनंददायक मातृत्वारे् व आरोलयपूणच दीघायुष्ट्यारे् वणचन केले. दैवी कृपेने सवचसंपन्न बनलेल्या सुमधूर 
आवािात माझ्या आत्म्यास आनंजदत केले. मलाही त्यारे् वणचन दैवी; सत्य व भजवष्ट्यसूर्क वाटले. पण 
ललनातील ज्या पाहुण्याने माझ्या भालयारे् गीत गायले त्यानेर् माझ्या मुलार्ा मृत्यू घडवनू आणला.” [From a 

lost play.]अशा प्रकारर्ी भाषा िर कवी देवाबद्दल वापरेल तर आपल्याला त्यार्ा राग येईल व आपण त्याला 
गायक साथीदार जमळवनू देणार नाही. आपले संरक्षक देवतुल्य व देवाबद्दल आदर बाळगणारे असे तयार 
करायरे् असल्यामुळे अशा कवींरे् काव्य जशक्षकानंी मुलानंा जशकव ूनये असे मला वाटते. 

 
ॲणडमटँ स: तुमच्या म्हणण्याला मािंी पूणच अनुमती आहे आजण त्यानंा कायद्यारे् स्वरूप देणे मला 

िास्त पसंत आहे. 
 

(२) धमश, देवता, पुराणकथा याांचे नशक्षणातीि स्थाि व स्वरूप 
 
सॉके्रणटस: ईश्वराजवषयी जवर्ार व्यक्त करताना कसे बोलावे, कसे बोलू नये हे आपण जनजित केले 

पाजहिे. देव, माता-जपता, यांजवषयी आदर आजण परस्पर मैत्री याजंवषयीरे् जशक्षण ज्यानंा द्यावयारे् त्याचं्या 
कानावर र्ागंले शलद िाणे आवशयक आहे. 

 
ॲणडमटँ स: हो. माझ्या कल्पनेप्रमाणे आपला दृजष्टकोन योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: बरे. िर आपल्या आदशच राज्यातील नागजरक धैयचवान व्हावयारे् असतील तर त्यानंा 

मृत्यरेू् भय वाटणार नाही असे जशक्षण जमळणे िरूर आहे ना? ज्याला मृत्यरू्ी भीती वाटते तो शूर असतो 
काय? 

 
ॲणडमटँ स: मािें तसे मत नाही. 
 
सॉके्रणटस: यमलोकातील भयंकर नरकयातनावंर ज्यार्ा जवश्वास आहे असा माणूस जनभचयतेने 

युद्धातील परािय आजण गुलामजगरी यापेक्षा मृत्यूरे् स्वागत करील का? 
 
ॲणडमटँ स: ते शक्यर् नाही. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: मग यमलोकातील नरकयातनाजंवषयी लोकांना जलजहण्यार्ी बदंी केली पाजहिे आजण 
यमलोकार्ी झनदा न करता त्याच्याजवषयी र्ागंले मत प्रसृत िंाले पाजहिे. त्यारे् कारण झनदा खरी नसते 
आजण शूराच्या दृष्टीने जहतकारकही नसते. 

 
ॲणडमटँ स: अथात. तसे आपण लेखकानंा साजंगतले पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: मग त्यासाठी आपल्याला पुढील प्रकाररे् झकवा तशासारखे उतारे सध्याच्या जशक्षणातून 

काढून टाकावे लागतील. उदा. : 
 
(१) “मी एक वेळ जरत्या धान्याच्या कोठारार्ा बेढब धन्यार्ा नोकर होऊन शतेावर काबाडकष्ट करेन 

पण, मृत लोकारं्ा रािा होणार नाही.” [Odyssey XI 489.] 
 
[अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] 
(२) “देवतानंासुद्धा जकळस वाटेल अशा नरकातील भयंकर ओलसर, कुिट, गजलच्छ खोल्या मत्यच 

आजण अमत्यच लोकानंी पाजहल्या पाजहिेत.” [IIIiad XX 64.] 
 
(३) “अरेरे! यमलोकात आत्मे आजण भतेु राहतात पण त्यांच्यात बुद्धीर् नाही.” [IIIiad XXIII 103.] 
 
[अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] 
(४) “र्पळ आजण काळ्या भतुामंध्ये जटरेजसयस हार् काय तो शहाणा होता.” [Odyssey X 495.] 
 
[अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] 
(५) “अगदी ऐन तारुण्यात त्याच्यावर मृत्यरू्ा घाला पडला. आपल्या दुदैवाबद्दल शोक करीत त्यार्ा 

आत्मा शरीराबाहेर पडून अदृशय िंाला आजण नरकात पळून गेला.”[IIIiad XVI 856.] 
 
[अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] 
(६) “त्यार्ा आत्मा अस्पष्टपणे बडबडत धुरासारखा पाताळात जदसेनासा िंाला.” [IIIiad XXIII 100.] 
 
[अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] 
(७) “एखाद्या गुहेमध्ये भयानक खोल िागेत दगडाचं्या राशींना वटवाघुळे जर्कटलेली असतात. 

एक िरी जनसटले तरी बाकीर्ी सवच परस्परानंा घट्ट धरून झकर्ाळत जफरतात. त्याप्रमाणे भतेुसुद्धा परस्परानंा 
घट्ट धरून झकर्ाळत होती.” [Odyssey XXIV 6.] 

 
असल्या कजवता आपण रद्द केल्या पाजहिेत. आपण कवींना सागंू, “कवींनो, कृपया रागाव ूनका. 

तुमच्या कजवता काव्य म्हणून वाईट आहेत, त्या लोकानंा आवडणार नाही असे आम्ही म्हणत नाही. पण स्वतंत्र 
वृत्तीच्या मृत्यऐूविी गुलामजगरीला जभणाऱ्या शूर सैजनकानंा आम्हास तयार करावयारे् असल्याने, या 
मुलामाणसाचं्या कानावंर असल्या कजवता पडू नयेत असे आमरे् मत आहे. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर. आपण तशी जवनंती केली पाजहिे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: यमलोकाबद्दल बोलताना, ‘यमपाश’, ‘यमदंड’, ‘नरक’, ‘हाडारं्ा सापळा’ असे 
भयर्जकत करणारे, घाबरून सोडणारे शलद आपण साजहत्यातून काढले पाजहिेत. अशा भयकारक कथारं्ा 
इतर काहीही उपयोग असला तरी सैजनकाचं्या दृष्टीने त्या अजहतकारक, त्याज्य आहेत. अशा भयाच्या 
धाकामुळे आपले सैजनक तेिोहीन, बायकी बनतील. 

 
ॲणडमटँ स: आपली भीती साधार आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग असले शलद काढून टाकले पाजहिेत ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या आदशच जशक्षणपद्धतीप्रमाणेर् लोकानंा भाषण व लेखनार्ी परवानगी द्यायर्ी ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: मग त्यासाठी प्रख्यात वीरपुरुषानंी व्यक्त केलेला शोकसुद्धा काढून टाकायर्ा ना? 
 
ॲणडमटँ स: िर पजहल्या प्रकाररे् साजहत्य टाकाऊ तर अथात दुसऱ्याही प्रकाररे् टाकाऊ. 
 
सॉके्रणटस: आता वरील प्रकारर्ी वणचने गाळून टाकणे योलय की अयोलय ते आपण पाहू. सज्जन मनुष्ट्य, 

स्वतःच्या जमत्रावर ओढवलेला मृत्यसूारखा प्रसंग भयप्रद मानीत नाही असे आपले तत्त्व आहे. 
 
ॲणडमटँ स: होय. बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून आपल्या जमत्रावर फार मोठे संकट कोसळले आहे असे त्याला वाटणार नाही. 
 
ॲणडमटँ स: अथातर्! 
 
सॉके्रणटस: सज्जन मनुष्ट्यािवळ सुखावह आयुष्ट्याला उपयोगी असा गुणा पूणांशाने असतो आजण त्यारे् 

िीवन स्वावलंबी असल्यामुळे तो इतरापंासून स्वतंत्र असतो. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: तसेर्, मुलगा, भाऊ वगैरे नातेवाईक वा इतर ऐजहक संपत्ती नष्ट िंाली असता त्यारे् दुःख 

इतराचं्या मानाने खूपर् कमी असते. होय ना! 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: स्वतःवर संकट कोसळले असता तो ते शातंपणे व नम्रपणे सहन करील. 



 

अनुक्रमणिका 

ॲणडमटँ स: होय. खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: तर मग, प्रजसद्ध लोकाचं्या तोंडी घातलेली शोकगीते, सामान्य दिाच्या बायकाचं्या व 

हलक्या दिाच्या पुरुषाचं्या तोंडी घालू. अन्याथा ज्यानंा आपण देशारे् संरक्षक बनजवणार आहोत त्यानंा 
त्याचं्याबद्दल जतरस्कार वाटू लागेल. 

 
ॲणडमटँ स: आपले म्हणणे अगदी बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: होमर व इतर कवींनी खालील प्रकारर्ी वणचने करू नयेत अशी आपण त्यानंा पुनः एकवार 

जवनंती करू: 
 
[अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] 
(१) देवतेर्ा पुत्र अर्जलस, एकदा या अंगावर तर कधी वर बघत, तर कधी खाली बघत लोळतो 

आहे. नंतर वेडाच्या भरात अमयाद सागराच्या जकनाऱ्यावर भटकत आहे. [IIIiad XXIV 10.] 
 
[अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] 
(२) दोन्ही हातातं काळीकुटू राख घेऊन ती आपल्या डोक्यावर टाकीत आहे व जनरजनराळ्या 

प्रकारानंी शोक करीत आहे. [IIIiad XVIII 23.] 
 
[अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] 
(३) देवारं्ा नातेवाईक, जप्रयम, जर्खलात लोळत पडला आहे आजण प्रत्येकाला मोयाने नावाने हाक 

मारून जवनवणी करीत आहे. [IIIiad XXII 414.] 
 
[अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] 
(४) अरेरे! काय मािें दुदैव! सवांत शूर मुलार्ी ती माता असूनही त्यार्ार् मृत्य ूपाहण्यारे् माझ्या 

नजशबी आले. सवच देवारं्ा िर त्यांना इतका मान ठेवावयार्ा नसेल तर जनदान अत्यंत शे्रष्ठ देवाला तरी 
खालीलप्रमाणे शोक करावयास लाव ूनका अशी कळकळीर्ी जवनंती करू.[IIIiad XVIII 54.] 

 
[अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] 
(५) अरेरे! ज्याच्यावर मािें पे्रम आहे त्याच्या शहराच्या तटाभोवती असलेला पाठलाग मला माझ्या 

डोळ्यानंी बघावा लागत असल्यामुळे मला फार दुःख होत आहे. [IIIiad XXII 168.] 
 
[अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] 
(६) काय मािें दुदैव पहा! मत्यच लोकातंील मािंा िो अजतशय आवडता सारजपडान, तो जमजनशसच्या 

पॅरोक्लस नावाच्या मुलाकडून लढाईत मारला िावा ना! [IIIiad XVI 433.] 
 
जप्रय जमत्रा, आपल्या तरुण लोकानंी वरील प्रकारर्ी वणचने ऐकली तर त्याचं्यापैकी कोणीही ती 

अयोलय समिून हसणार नाही. त्याचं्यापैकीर् कोणी असे वागले तरी त्यात काही अयोलय आहे असे त्याला 
वाटणार नाही. कारण देवसुद्धा असे करतात, असे तो म्हणेल. लज्जा अथवा आत्मसंयमन ह्याचं्या अभावामुळे 
तो सारखा शोकगीते गात बसेल व अजतशय क्षलु्लक गोष्टींबद्दलही शोक करीत बसेल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

ॲणडमटँ स: तुमच्या म्हणण्यात बरेर् तथ्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या र्रे्च्या जनणचयानुसार त्याने असे करू नये. पण िोपयंत दुसरे एखादे तत्त्व जमळत 

नाही तोपयंत आपण हार् जनणचण योलय मानला पाजहिे. 
 
ॲणडमटँ स: अथातर् त्याने असे करू नये. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे, आपल्या सैजनकानंी फार हसता कामा नये. कारण मोयाने हसण्यार्ी 

प्रजतजक्रया जततकीर् िोरदार असते. 
 
ॲणडमटँ स: मािेंही मत तसे आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून िर एखाद्या कवीने एखाद्या मोया माणसाच्या हसण्यारे् वणचन केले, तर आपण 

त्यार्ा जनषेध केला पाजहिे. िर देवाचं्या हास्यार्ी वणचने केली असतील तर आपण अजधकर् जनषेध केला 
पाजहिे. 

 
ॲणडमटँ स: अथातर् केला पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: होमर म्हणतो, “हे जफजिब्स्टअस या दालनातून त्या दालनात गडबडीने िात होता ते 

पाहून देव फार हसले. [IIIiad I 599.]असेदेवाजवषयींरे् वणचन आजण भाषा वापरण्यास आपण परवानगी देणार 
नाही. 

 
ॲणडमटँ स: ही मािंी मते आहेत असे हवे तर म्हणा! पण आपण तशी परवानगी देऊ नये. 
 
सॉके्रणटस: सत्यालाही आपण शे्रष्ठ स्थान जदले पाजहिे. असत्य हे देवानंा जनरुपयोगी व माणसानंा 

औषधाप्रमाणे उपयोगी असते असे आपण पूवी म्हटले. त्यानुसार असत्यार्ा उपयोग फक्त डॉक्टरानंीर् 
करावा. अडाणी लोकानंी त्यात पडू नये. 

 
ॲणडमटँ स: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: केवळ राज्यारे् कल्याण करण्यासाठी शत्रू झकवा नागजरक यानंा फसजवण्यार्ा हक्क फक्त 

राज्यकत्यांनार् असला पाजहिे. शासनाजधकाऱ्याकंडे िर खासगी व्यक्ती खोटे बोलली, तर ते रोलयाने 
डॉक्टरानंा, जवद्याथ्यांने जशक्षकाला आपल्या शरीराच्या अवस्थेबद्दल असत्य सागंून फसवल्यासारखे होईल 
झकवा ते एखाद्या खलाशाने कप्तानाला स्वतःबद्दल झकवा िहािावरील माणसाबंद्दल सागंताना असत्य सागंून 
फसजवल्यासारखे रु्कीरे् वतचन घडेल. 

 
ॲणडमटँ् स: बरोबर आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: म्हणूनर् अजधकाऱ्यानंा “कामगार, ज्योजतषी, जवद्वान, डॉक्टर, सुतार” [Odyssey XVII 

383.]यापैकी िर कोणीअसत्य बोलताना आढळले, तर आपल्या राज्यात तशी वाईट प्रथा पाडल्याबद्दल त्याला 
त्याने जशक्षा करावी. कारण िहािाप्रमाणे राज्यसुद्धा अशा दुगुचणानंी नाश पावते. 

 
ॲणडमटँ स: िर तो खोटे बोलला आजण खोटे वागला तर जशक्षा केलीर् पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या राज्यातील तरुणांर्ा स्वभाव सनदशीर आजण नेमस्त पाजहिे. खरे ना? ते 

आत्मसंयमी हवेत. 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: अजधकाऱ्यानंी जदलेल्या आज्ञा पाळणे, त्यार्प्रमाणे भकू, तहान, कामवासना या 

इंजद्रयसुखाजंवषयी आत्मसंयमन करणे म्हणिे नेमस्तपणा ना? 
 
ॲणडमटँ् स: हो. 
 
सॉके्रणटस: डायोजनडीसच्या तोंडी घातलेली पुढील वाक्ये आपण पसंत करू: 
[अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] “जमत्रा, शातं 

बसै आजण मािें ऐक.” [IIIiad IV 412.]झकवा “आपल्या नेत्याला मनात घाबरलेले एजर्ईयन्स रागाने जनश्वास 
टाकीत पुढे र्ालले.” 

 
ॲणडमटँ स: ही जवधाने पसंत करण्यास हरकत नाही. 
 
सॉके्रणटस: परंतु, [अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले 

आहेत.]“कुत्र्यासारखे भुकंणारा, हरणासारखे जभते्र हृदय असलेला दारुडा.”[IIIiad I 225.]आजण असेर् शलद 
त्यार्प्रमाणे गद्य-पद्य मिकुरातील शे्रष्ठाबंद्दल कजनष्ठानंी वापरलेले अपमानकारक शलद आपण मान्य करू 
काय? 

 
ॲणडमटँ स: आपण ते मान्य करणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: अशा शलदानंी िरी करमणूक िंाली तरी तरुण लोकामंध्ये त्यामुळे गंभीरपणा वाटत नाही, 

खरे ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: [अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले 

आहेत.][Odyssey IX 8.] “मेिवानीच्या टेबलावर भाकरी, मासं भरपूर वाढले आहे. िमलेले लोक नक्षीदार 
पेल्यातूंन मद्यारे् पेले भरून सवांना देत आहेत.” यापेक्षा आनंददायक दृशय िगात नाही, असे ज्ञानी 
माणसाच्या तोंडरे् वाक्य, झकवा [Odyssey XII 342.][अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले असल्याने ते Jowett 
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च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] “दुष्ट्काळाशी िंगडताना भकेुने व्याकुळ होऊन मरणे फार वाईट” अशी वणचने वारू्न 
तरुण व्यक्तीला आत्मसंयम साधेल का? झकवा [IIIiad XIV 281.][अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत गाळलेले 

असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.]सगळे देव माणसे गाढ िंोपली. झ्यसू स्वतःशीर् जवर्ार करीत होता. 
जहराला पाहतार् तो कामवासनेने बेभान िंाला. “आईवजडलाचं्या नकळत भेटलो असताही आपण इतके 
कामाधं िंालो नव्हतो” असे तो म्हणाला. “शय्यागृहात िाईपयंतही त्याला स्वतःर्ी कामवासना आवरता 
आली नाही.” असे झ्यसूरे् वणचन योलय आहे का? [Odyssey VIII 266.][अशी खूण असलेले संदभच Conford च्या आवृत्तीत 

गाळलेले असल्याने ते Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतले आहेत.] “जहजफअस्टने एरीस व ॲफ्रोडॉइट यानंा त्यासाठीर् बाधूंन 
ठेवले” अशा गोष्टी वणचन करणे अयोलय नव्हे का? 

 
ॲणडमटँ्स: अशा गोष्टी फारर् आके्षपाहच आहेत. 
 
सॉके्रणटस: अथात संकटकाली थोर व्यक्तींनी शलदानंी, कृतीने दाखवलेल्या धैयारे् वणचन आपण 

मान्य करू. उदा. “छातीवर हात ठेवनू, स्वतःर्ी जनभचत्सना करीत तो आपल्या हृदयास म्हणाला, “हृदया. 
कृपया गप्प रहा. याहून अजधक संतापिनक प्रसंगातून तू गेला आहेस.” [Odyssey XX 17.] 

 
ॲणडमटँ स: अथात असे वणचन र्ालेल. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे, आपल्या नागजरकानंी लार्खाऊ, धनलोभी होऊन र्ालणार नाही. 
 
ॲणडमटँ स: अथात नाही. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् “देणलया, नवस यानंी उग्र प्रकृतीरे् रािे झकवा देवता वश होतात.” [Supposed to 

be from Hesiod.]असे तरुणापुंढे वणचन करता उपयोगी नाही. त्यार्प्रमाणे, ॲजर्लसरे् गुरु फोजनक्स यानंी त्याला 
“ॲजर्अन्सकडून देणगी जमळाली तर सहकायच कर, नाहीतर िरूर रागव.” [IIIiad IX 515.]हा केलेला उपदेश 
योलय आहे असे आपण समिून र्ालणार नाही. ॲगेमेम नानकडून देणलया घेऊन झकवा पैसे घेऊन पे्रते 
जवकण्यारे् मान्य करण्याइतका ॲजर्लस लोभी होता. यावर आपण जवश्वास ठेवू नये झकवा तरुणानंाही ठेवू 
देऊ नये. 

 
ॲणडमटँ स: खरेर्, हे मान्य करणे योलय नाही. 
 
सॉके्रणटस: मला होमरजवषयी आदर वाटतो. त्यामुळे ॲजर्लसजवषयी अशा गोष्टी दुसऱ्या कोणी 

साजंगतल्या असत्या तर त्यावर जवश्वास ठेवणे मला पाप वाटले असते. ॲजर्लस ॲपोलोला म्हणतो, 
“तुझ्यासारखी जवनाशकारी देवता अन्य नाही. तुझ्यामुळे मािें नुकसान िंाले. माझ्याकडे सत्ता असती तर मी 
तुिंा सूड घेतला असता” [IIIiad XXII 15.]झकवा. “ॲजर्लस उद्धटपणे िलदेवतेच्या अंगावर धावनू िातो” [IIIiad 

XXI 130.]झकवा “स्पर्मशयस नदीमध्ये समपचण केलेला आपला केस त्याने पेरोक्लसच्या पे्रतावर अपचण केला” 
[IIIiad XXIII 151.]अशा गोष्टी आपण अजवश्वसनीय मानल्या पाजहिेत. त्यार्प्रमाणे “पेरोक्ससच्या थडलयािवळ 
ॲजर्लसने हेक्टरला ओढले आजण केद्यानंा जर्तेवर िाळले.” [IIIiad XXII 394.]अशा गोष्टी आपण असत्य मानल्या 
पाजहिेत. झ्यसूर्ा अजतहुशार जतसऱ्या जपढीर्ा रािपुत्र पेजलअस व देवता यारं्ा मुलगा आजण ज्ञानी गुरु रै्रेन 
यार्ा गुरु म्हणिे ॲजर्लस होय. “त्यारे् मनात देव आजण माणसे यारं्ा क्षदु्रपणा त्याजवषयीर्ा जतरस्कार 



 

अनुक्रमणिका 

साजंवषयीरे् जवर्ार व जवकार वाढून गोंधळ जनमाण िंाला होता.” [IIIiad XXIII 175.]असे त्यारे् वणचन आपण 
तरुणापुंढे ठेवणार नाही. 

 
ॲणडमटँ स: तुमर्ी भजूमका योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: [हा भाग Conford च्या आवृत्तीत गाळलेला असल्याने Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतला आहे.]पोजसअड सर्ा 

मुलगा थेस्युअस आजण झ्यसूर्ा मुलगा पेजरशयअूस यानंी जस्त्रयावंर अत्यार्ार केले. झकवा देवतातुल्य वीर 
पुरुषानंी भयंकर पापे केली असे आि प्रर्जलत असलेल्या मतावंर आपण मुळीर् जवश्वास ठेवणार नाही. आपण 
कवी व साजहब्त्यक यांनाही असे सागंू की, वरील गोष्टी त्या थोर पुरुषानंी केल्या नाहीत आजण िर केल्या 
असतील तर त्यानंा देवता म्हणू नये. आपल्या आदशच राज्यातील लोकानंा देवता पापे करतात आजण शूरारें् 
वतचन सामान्यासारखे असते असे िर कोणी जशकवले, तर त्यार्ा जनषेध करू. अशी वणचने ईश्वराच्या दिास 
अपमानास्पद व खोटी आहेत. िगात िे वाईट आहे, ते देवानंी जनमाण केले नाही असे आपण पूवीर् जसद्ध 
केले आहे. 

 
ॲणडमटँ स: खरोखरर्, आपण ते जसद्ध केले आहे. 
 
सॉके्रणटस: िे लोक अशा तऱ्हेर्ी वणचने ऐकतात त्याचं्याही दृष्टीने ते घातक असते. “झ्यसूरे् व 

देवतारें् नातेवाईक, ज्याचं्या आकाशातील कडा टेकडीवर झ्यसू देवाकजरता केलेल्या यज्ञजवधी आहेत, 
ज्याचं्या अंगात दैवी रक्त आहे, असे लोक पाप करतात म्हणून आपणही पापार्रण करण्यास हरकत नाही.” 
[From the Niobe of Aeschylus]अशी वणचने ऐकणारा प्रत्येकिण पापार्रण करू लागेल. म्हणून आपल्या तरुणारं्ी 
दुष्ट्प्रवृत्ती वाढू नये म्हणून अशी वणचने काव्यातून दूर केली पाजहिेत. 

 
[हा भाग Conford च्या आवृत्तीत गाळलेला असल्याने Jowett च्या आवृत्तीवरून गेतला आहे.]ॲणडमटँ स: मला हे मान्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: वणचन योलय आजण अयोलय अशा कोणत्या जवषयी आपण अिून बोलावयारे् राजहले आहे. 

ईश्वर देवता, वीर पुरुष, मृत व्यक्तींरे् आत्मे यारें् वणचन करताना कोणत्या जनयमारें् पालन केले पाजहिे, ते 
आपण अगोदरर् ठरवले आहे. 

 
ॲणडमटँ स: हो! 
 
सॉके्रणटस: मग मानवी िीवनाजवषयी कसे वणचन करावे, यार्ी र्र्ा अिून आपण केलेली नाही. 
 
ॲणडमटँ स: हो, पण ती राजहली आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण या संदभात काही जनजित जनणचय करणे अवघड आहे. 
 
ॲणडमटँ स: पण या संदभात काही जनजित जनणचय करणे अवघड आहे. 
 
ॲणडमटँ स: तसे आपण का करू शकत नाही? 
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सॉके्रणटस: त्यारे् कारण अन्यायी व्यक्ती सुखी जदसते आजण न्यायी व्यक्ती दुःखी जदसते. अन्याय 
उघडकीस आला नाही, तर तो फायदेशीर वाटतो. न्यायाने वागणे इतरानंा फायद्यारे् ठरते, स्वतःर्ा मात्र 
तोटा होतो; असे जवर्ार कवी वा साजहब्त्यक िेव्हा मानवी िीवनाजवषयी व्यक्त करतात तेव्हा ती त्यारं्ी दृष्टी 
रु्कीर्ी असते असे म्हटले पाजहिे. अशा भजूमकेपेक्षा जवरुद्ध भजूमका घेऊन त्यानंी आपले काव्य वा साजहत्य 
जलहावे अशी आपणासं त्यानंा आज्ञा करणे भाग पडेल, खरे ना? 

 
ॲणडमटँ स,: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: िर हे मान्य असेल तर आपण िो शोध घेत आहोत त्याबद्दलर्ी भजूमका तुम्ही कबलू केली 

आहे असे मी स्पष्टपणे म्हणू शकणार नाही काय? 
 
ॲणडमटँ स: तुमर्ा तकच  योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्याकजरतार् न्याय म्हणिे काय, त्यारे् स्वरूप ठरल्याजशवाय आजण न्यायी माणसाला तो 

बाह्यतः कसाही असो, स्वाभाजवक फायदा होतो असे आपण जसद्ध केल्याजशवाय मानवी िीवनाजवषयी 
बोलताना कसे वणचन करावे याजवषयी जनणचय घेणे आपण थोडे लाबंणीवर टाकणे र्ागंले नाही का? 

 
ॲणडमटँ स: तुमरे् म्हणणे जनजितर् योलय आहे. 

 
(३) िाट्य, रांगभरमी याांचे नशक्षणातीि स्थाि व स्वरूप 

 
सॉके्रणटस: वणचनात्मक जवषयार्ी र्र्ा आता आपण थाबंव ू या. यानंतररे् आपले काम म्हणिे 

साजहत्यार्ा आकार, अजभव्यक्ती झकवा पद्धती काय असावी यार्ा शोध घेणे हे होय. त्यामुळे काय वणचन केले 
पाजहिे, कसे वणचन केले पाजहिे यार्ी र्र्ा पूणच होईल. 

 
ॲणडमटँ स: तुमरे् म्हणणे मला समिले नाही. 
 
सॉके्रणटस: पण तुम्ही मािंी भजूमका समिून घेणे आवशयक आहे. आता मी िे बोलेन त्यामुळे तुम्हासं 

मािंी भजूमका अजधक र्ागंली समिू शकेल. कवी आजण कथाकार यारें् सवच साजहत्य म्हणिे भतू, वतचमान व 
भजवष्ट्यकालातील घृणारें् वणचन नव्हे का? 

 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: कवीने स्वतः केलेले झकवा काल्पजनक पात्राचं्या तोंडून साजंगतलेले झकवा वास्तजवक झकवा 

काल्पजनक अशा उभय पद्धतींनी माडंलेल्या वणचनामुळे लेखकाला आपला हेतू सफल करता येत नाही का? 
 
ॲणडमटँ्स: मी तुमच्या भजूमकेजवषयी अंधारात र्ार्पडतो आहे. 
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सॉके्रणटस: िर मला मािें म्हणणे स्पष्टपणे माडंण्यास अवघड िाते, तर जशक्षक म्हणून मािंी पात्रता 
हास्यास्पदर् म्हटली पाजहिे. म्हणून सामान्य पातळीवरून प्रशन न सोडजवता वक्त्याप्रमाणे उदाहरणाने मला 
काय म्हणायरे् आहे ते मी जवषद करतो. “जिसीसने मुलगी सोडून देण्याजवषयी ॲगॅमेम नानला जवनंती केली. 
त्यावेळी तो त्याच्यावर रागावला.” हा ईजलयड काव्यार्ा प्रारंभ तुम्हालंा माहीत आहे काय? आपल्या 
मागणीर्ा अव्हेर िंाला म्हणून अजर्अन्सर्ा सूड घेण्यासाठी जिसीसने परमेश्वरार्ी प्राथचना केली ना? 

 
ॲणडमटँ स: हो. मला ईजलयडमधील तो भाग माहीत आहे. 
 
सॉके्रणटस: “सवच ॲजर्अन्सिवळ, जवशषेतः सवच सैन्याच्या अग्रभागी िी ॲजरअसर्ी दोन मुले र्ालत 

होती, त्यानंा जिसीसने जवनंती केली.” या ओळी कवीने स्वतःर् म्हटल्या आहेत. आपल्यापेक्षा इतर कोणी हे 
म्हणत आहे. अशी वार्कार्ी समिूत करून देण्यार्ा तो यत्न करीत नाही हेही तुम्हालंा माहीत असेलर्. पण 
यानंतररे् वणचन जिसीसच्या मुखाने केले आहे. ते वणचन करताना होमर हा कवी बोलत नसून वृद्ध पुरोजहतर् 
बोलत आहे असा कवी भास जनमाण करतो. अशा तऱ्हेने ‘ओडेसी’ काव्यात कवीने रोिन युद्ध इथाकामध्ये 
घडलेल्या घटना यारें् वणचन केले आहे. 

 
ॲणडमटँ स: आता मला समिले. 
 
सॉके्रणटस: या काव्यात अधूनमधून कवीरे् जवर्ार दाखजवले असले झकवा घडणाऱ्या हकीकतीरे् तो 

वणचन करीत असला तरी त्याला वणचनर् म्हटले पाजहिे. 
 
ॲणडमटँ स: अथातर्! 
 
सॉके्रणटस: पण िेव्हा काल्पजनक पात्राच्या मुखाने होमर कवी बोलतो तेव्हा ज्यारे् तो वणचन करतो 

त्यार्ी हुबेहूब नक्कल तो करीत असतो असे आपण म्हणू शकणार नाही काय? 
 
ॲणडमटँ स: हो. तसे म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्यार्ा आवाि वा रे्हरा याप्रमाणे आपला आवाि झकवा रे्हरा 

करते, तेव्हा ती नक्कल झकवा ते अनुकरण नसते का? 
 
ॲणडमटँ स: असते. 
 
सॉके्रणटस: मग त्यावेळी होमर झकवा इतर कवींर्ी पद्धती अनुकरणात्मक असते. 
 
ॲणडमटँ स: हो. तशी ती असते. 
 
सॉके्रणटस: पण होमरने आपले स्वतःरे् व्यब्क्तमत्व काव्यात कोठेही दडवले नसले तर त्याच्या 

साजहत्यात अनुकरण आले नसते. “मला समिले नाही” असे तू म्हणशील म्हणून मी अजधक स्पष्टीकरण देतो. 
“जिसीस दीनपणे आपल्या मुलीकजरता खंडणी घेऊन ॲजर्अन्स आजण त्यारं्ा रािा याचं्याकडे यार्क म्हणून 
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आला.” असे वणचन केल्यावर होमरने िर स्वतःला जिसीस मानून न बोलता स्वतःच्यार् भाषेत पुढर्ा भाग 
साजंगतला असता, तर ती नक्कल न ठरता ते साधे वणचन ठरले असते. ती घटना पुढीलप्रमाणे सागंता आली 
असती. मी स्वतः कवी नसल्याने ते गद्यातर् सागंतो: 

 
[हा मिकूर Conford च्या आवृत्तीत गाळलेला असल्याने तो Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतला आहे.] “पुरोजहताने आल्यावर 

देवारं्ी प्राथचना केली की, ग्रीकानंा रॉयवर ताबा जमळून सुरजक्षतपणे घरी िाता यावे. त्यापूवी तो देत असलेले 
पैसे त्यानंी घ्यावेत. तो आजण देवयाजवषयी कृतज्ञता दाखवनू त्याच्या मुलीर्ी सुटका करावी. पुरोजहत असे 
बोलल्यावर सवांनी आदरयुक्त भीतीमळेु त्याच्या म्हणण्यास मान्यता जदली. परंतु ॲगॅमेम नानला राग आला. 
त्याने पुरोजहतास जनघून िाण्यास व न परतण्यास आज्ञा केली. पुरोजहताच्या हातातील अजधकार, दंड आजण 
देवासाठी आणलेले हार या उपयोगी नाहीत, असेही त्याने कुब्त्सतपणे म्हटले. पुरोजहतार्ी कन्या 
आपल्याबरोबर ॲगॅजसमध्ये राहील आजण िेव्हा ती म्हातारी होईल, तेव्हार् जतर्ी सुटका करता येईल, असे 
तो म्हणाला. यापुढे स्वतःला अजधक राग न यावा म्हणून आजण शारीजरक दुखापत होऊ नये म्हणून पुरोजहताने 
तात्काळ जनघून िावे, असा त्याने इषारा जदला. वृद्ध पुरोजहत घाबरला. अजधक गडबड न करता जनघून गेला. 
तंबबूाहेर त्याने अपोलो देवतेर्ी प्राथचना केली. देवासाठी आपण बाधंलेली देवळे, केलेले यज्ञ यारं्ी देवतेला 
त्याने आठवण करून जदली. अनेक स्तुजतस्तोत्रानंी जतला आळवले. ‘आपल्या बाणांनी ॲजर्अन्सर्ा जनःपात 
कर आजण मािें अशू्र व दुःख यारें् पजरमािचन कर’ अशी त्याने [हा मिकूर Conford च्या आवृत्तीत गाळलेला असल्याने तो 

Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतला आहे.]भब्क्तभावपूवचक प्राथचना केली.” 
 
जमत्रा, अशा पद्धतीने अनुकरणाजशवाय साधे वणचन कवीला करता आले असते. 
 

ॲणडमटँ स: हो, ते मला समिले. 
 
सॉके्रणटस: मी तुम्हासं हे पटवनू देऊ इब्च्छतो की, िेव्हा कवी कथमधून स्वतःरे् शलद वगळून फक्त 

संवाद झकवा संभाषण असे स्वरूप ठरवतो, त्यावेळी याउलट पजरणाम घडलेला आढळतो. 
 
ॲणडमटँ स: हो, तेही समिले. शोकाजंतकेमध्ये असेर् घडते. 
 
सॉके्रणटस: तुिंी समिूत योलय आहे. आणखी एक मी सागंू इब्च्छतो की, काव्य झकवा कजवतालेखन 

हे साजहत्यारे् स्वरूप पूणचतः अनुकरणात्मक असते. उदा. दुःखाब्न्तका आजण सुखाब्न्तका हे नाट्यप्रकार. 
आणखी एका प्रकारच्या साजहत्यात कवी सवच जनवेदन स्वतःच्या भाषेतर् करीत असतो. उदा. जडजथरजँबक हे 
आवेशपूणच रंगेल काव्य. जतसऱ्या प्रकारच्या साजहत्यात कवीरे् आत्मजनवेदनात्मक वणचन आजण अनुकरण असे 
उभयजवध म्हणिेर् जमश्र स्वरूप असते. उदा. महाकाव्यासारखे साजहत्य. 

ॲणडमटँ स: हो, प्रथम तुम्ही िे साजंगतले ते आता मला र्ागंले समिले. 
 
सॉके्रणटस: आता आपण पूवी िे म्हटले त्यार्ी आठवण करून देतो. वाङ मयाच्या जवषयासंबधंी आपण 

जनणचय घेतला. आता माडंणी, पद्धती याजंवषयी जवर्ार करायरे् राजहले आहे. 
 
ॲणडमटँ स: आठवले. 
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सॉके्रणटस: आपल्या आदशच राज्यात कवींनी साजहत्यलेखन करताना अनुकरणार्ा अंगीकार पूणचपणे 
करावा, मुळीर् करू नये झकवा थोडा करावा, या भूजमकासंबधंी आपण एकवाक्यता केली पाजहिे आजण 
अनुकरण करणे असल्यास ते कोणत्या तत्त्वाने केले पाजहिे हे ठरव.ू 

 
ॲणडमटँ स: माझ्या कल्पनेप्रमाणे आपल्या आदशच राज्यात दुःखान्त झकवा सुखान्त नाटके करण्यार्ी 

परवानगी द्यावी का? याजवषयी तू जवर्ार करीत आहेस. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. पण यापेक्षा अन्ययही जवषय आपण जवर्ारात घेतले पाजहिेत. मला स्वतःलार् 

अिून त्याजंवषयी पूणच माजहती नाही. वाऱ्याच्या जदशनेे िहाि िाते, तसा र्रे्र्ा ओघ जिकडे िाईल त्या 
जदशनेे आपला मुब्क्तवार िंाला पाजहिे. 

 
ॲणडमटँ स: तुमरे् बोलणे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ॲजडमटँ्स! आपल्या आदशच राज्यातील संरक्षकानंी वा सैजनकानी नकलाकार व्हावे काय 

असा प्रशन आहे. अथात त्यारे् उत्तर आपण अगोदरर् जदले ना? एका व्यक्तीने एकर् काम र्ागंले करावे, 
अजधक कामे करू नयेत. खूप कामे करण्यार्ा प्रयत्न केला, तर कोणत्यार् कामात प्राजवण्य लाभत नाही. ही 
भजूमका आपण पूवी मान्य केली नाही का? 

 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: अनुकरणाजवषयी हेर् तत्त्व मान्य करता येणार नाही का? माणसाला एखादी नक्कल 

र्ागंली िमते, पण अनेक गोष्टींर्ी नक्कल शक्य आहे काय? 
 
ॲणडमटँ स: जनजितर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: मग िर एखादी व्यक्ती महत्त्वाच्या उद्योगात गुंतली असेल, तर अनेकारें् अनुकरण 

करून यशस्वी होणे जतला अशक्य आहे. अनुकरणाच्या दोन समान शाखामंध्येसुद्धा उत्कृष्ट यश जमलजवणे फार 
कठीण आहे, असे मला वाटते. उदा. सुखान्त आजण दुःखान्त यानंा आपण नुकतेर् अनुकरणारें् प्रकार म्हटले 
नाही काय? 

 
ॲणडमटँ स: हो. एकार् माणसाला दोन्ही प्रकारातं सारखे आजण र्ागंले यश जमळणे अशक्य आहे, हा 

तुमर्ा दृजष्टकोन योलय आहे. 
सॉके्रणटस: काव्यलेखन, काव्यगायन आजण नाटक हे व्यवसाय एकार् माणसाला करणे अशक्य आहे. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: एकार् नटाला सुखान्त आजण दुःखान्त नाटकातील भजूमका िमणार नाही. त्यार्ा 

समावेश अनुकरणामध्येर् होतो ना? 
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ॲणडमटँ स: हो. 
 

सॉके्रणटस: माणसाच्या ज्ञानशक्तीरे् याहून अजधक सूक्ष्म भेद आहेत. त्यामध्ये माणसाला अनेक गोष्टी 
सारख्यार् र्ागंल्या तऱ्हेने िमत नाहीत. जिथे अनुकरण आहे अशा गोष्टी त्याला येत नाहीत. 

 
ॲणडमटँ स: तुिें म्हणणे खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: िर आपली पजहली भजूमका आपण जटकवणार असू तर आपल्या प्रशासकानंी अन्य 

कोणताही व्यवसाय करू नये. देशाच्या स्वातंत्र्याकजरता त्याला खूप कौशल्याने आपली भूजमका पार पाडायर्ी 
असते. त्यालापूरक एवढ्यार् गोष्टी त्यानंी केल्या पाजहिेत. अन्य गोष्टी करण्याच्या सवयी त्यानंा लागता 
कामा नयेत झकवा इतरारें् अनुकरण-नक्कल करण्यार्ा प्रयत्न त्यांनी करू नये. िर त्यानंा अनुकरण करायरे् 
असेल तर लहानपणापासून त्याचं्या शे्रष्ठ व्यवसायाला योलय अशा शूर, सभ्य, धमचशील, सन्माननीय, उदार 
आजण आत्मसंयमी अशा व्यक्तींरे्र् अनुकरण त्यानंी करावे. हलकट, क्षदु्र अशा कोणत्याही प्रकारच्या 
वतचनार्ी सवय त्यानंा असू नये झकवा त्यार्ी नक्कल करण्यार्ी जनपुणता त्यानंी दाखवू नये. तसे िंाले तर 
अनुकरणाऐविी खरेखुरे दुगुचणर् त्याचं्या अंगी येतील. शारीजरक हावभाव, आवािातील र्ढउतार, 
जवर्ारपद्धती, मनोवृत्ती यांरे् अनुकरण व्यक्तीने लहानपणापासून केले तर प्रथम जतला सवयी िडतात आजण 
त्यामधूनर् स्वभाव जनमाण होतो असे आपण पूवीर् पाजहले आहे. 

 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून ज्याचं्याजवषयी आपण फार िागृत आहोत, िे उत्तम नागजरक व्हावेत असे 

आपणासं वाटते त्यानंी नाटकात काम करून एखाद्या दुःखी, दुदैवी, शोक करणाऱ्या तरुण वा वृद्ध स्त्रीर्ी 
नक्कल करावी. पुरुषानंा जशव्या द्याव्यात, देवतारं्ी झनदा करावी आजण हे करण्यात आनंद मानावा हे आपणांस 
पसंत नाही. आिारी, पे्रमवेड्या कामगार स्त्रीर्ी नक्कल तर त्यानंी मुळीर् करू नये. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे स्त्री झकवा पुरुष गुलामारं्ी नक्कल त्यानंी करू नये. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या वणचनाजवरुद्ध ज्यारें् वतचन असते असे जभते्र, दुगुचणी, परस्परानंा जशव्या देणारे, 

अकारण हसणारे, झिंगणारे, सवचत्र शातं वातावरण असताना अर्कट-जवर्कट बोलणारे, एकमेकाजंवरुद्ध 
झकवा इतराजंवरुद्ध शलदाने गुन्हा करण्यार्ी सवय ज्यानंा आहे असे, यारें् अनुकरण त्यानंी करू नये. आपल्या 
आदशच राज्याच्या संरक्षकानंा पुरुषातंील आजण जस्त्रयातंील वेड्या, दुगुचणी, दुष्ट व्यक्तींर्ी माजहती असणे िरी 
आवशयक असले, तरी त्यानंी स्वतः तसे वागू नये झकवा त्यारे् अनुकरण करू नये. 

 
ॲणडमटँ स: ते खरे आहे. 
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सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे लोहार, वल्हेकरी, िहािावरील अजधकारी, अन्य कारागीर यारें् अनुकरण 
त्यानंी करावे का? 

 
ॲणडमटँ् स: अथातर् नाही. अशा व्यवसायाकडे लक्ष देण्यास त्यानंा परवानगी असणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे घोड्यारें् झखकाळणे, बलैासारखे डुरकणे, नद्यारं्ा खळखळाट, मेघारं्ा 

गडगडाट, समुद्रार्ी घनगिचना यारें् त्यांनी अनुकरण करावे काय? 
 
ॲणडमटँ स: मुळीर् नाही. कारण त्यानंी स्वतः वेड्यासंारखे वागू नये झकवा वेड्यारें् अनुकरण करू 

नये. 
 
सॉके्रणटस: िर तुिें म्हणणे मला समिले असेल तर वणचनाच्या दोन पद्धती जदसतात. एक पद्धती 

सभ्य व सुसंस्कृत माणसाला वणचन करावयास साजंगतले असता जिर्ा वापर तो करील अशी आजण ज्यार्ा 
स्वभाव आजण जशक्षण जवरुद्ध प्रकाररे् असेल अशी व्यक्ती िी पद्धती वापरेल ती. 

 
ॲणडमटँ स: हो. या दोन अजभव्यक्तींच्या पद्धती आहेत खऱ्या. 
 
सॉके्रणटस: सुसंस्कृत मनुष्ट्य िेव्हा सत्प्रवृत्त माणसाच्या बोलण्यारे् झकवा कृतीरे् वणचन करेल तेव्हा 

स्वतः समरस होऊन करेल. िेव्हा अशा माणसारे् वतचन जनजित व शहाणपणारे् असेल तेव्हा त्यारे् वणचन 
करण्यास त्यास संकोर् वाटणार नाही. पण िेव्हा सज्जन माणसाच्या मनावरर्ा ताबा आिारपण, पे्रमभावना, 
मद्यप्राशन, दुदैवार्ा आघात यामंुळे नष्ट िंालेला असतो, त्यावेळी त्याच्या वतचनारे् वणचन तो संयमाने करील. 
सुसंस्कृत माणसाला आपल्यापेक्षा हलक्या आजण अयोलय अशा व्यक्तीरे् वणचन करायरे् असेल तेव्हा तो ते 
जवशषे अभ्यासपूवचक करणार नाही. जतच्या सद्वतचनारे् तो वणचन करेल. पण दुवचतचनारे् करण्यास त्यास लाि 
वाटेल. कारण त्या स्वभावारे् अनुकरण करण्यार्ी सवय त्याला नसते. हलक्या लोकासंारखा आपला स्वभाव 
व्हावा हे त्याला मान्य नसते. केवळ मनोरंिनासाठी कलेर्ा उपयोग त्याला कमीपणार्ा व जतरस्करणीय 
वाटतो. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग सुसंस्कृत व्यक्ती आपण होमरच्या काव्याबद्दल बोलताना ज्या वणचनात्मक शलैीर्ा 

जवर्ार केला, जतर्ा उपयोग करील ना? म्हणिे तो अनुकरण आजण साधे जनवेदन यारें् जमश्रण वापरील. आजण 
थोडार् भाग नकलेच्या स्वरूपात सागेंल. मािें म्हणणे रू्क आहे का? 

 
ॲणडमटँ स: नाही. पद्धतीच्या स्वीकाराबद्दल तुम्ही योलय ते साजंगतले आहे. 
 
सॉके्रणटस: िर माणसार्ा स्वभाव तसा नसेल, ज्या प्रमाणात तो स्वभाव जतरस्करणीय असेल, त्या 

प्रमाणात त्या व्यक्तीला साजहत्यात गाळण्यासारखे जनजषद्ध असे िाणवणार नाही. अशी व्यक्ती इतरासंमक्ष 
कोणताही भाग न गाळता सगळ्यारें्र् अनुकरण करील. मेघारं्ागडगडाट, वादळ, वारे, र्ाक, जफरकी, 
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तुतारी, बासरी, अलगूि यारं्ा आवाि, कुत्र्यारे् भुकंणे, मेंढीरे् बें बें करणे, पक्ष्यारें् आवाि या सवांरे् तो 
अनुकरण करील. त्याच्या पद्धतीत साधे वणचन फारर् थोडे असणार आजण बहुतेक अनुकरणर् असणार. 
 

ॲणडमटँ स: हो, तो तशी पद्धत वापरेल. [हा मिकूर Conford च्या आवृत्तीत गाळलेला असल्याने तो Jowett च्या 
आवृत्तीवरून घेतला आहे.] 

 
सॉके्रणटस: मलासाजहत्याच्या संदभात ज्या दोन पद्धती अजभपे्रत आहेत त्या यार् होत. 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: त्यापैंकी एकात बदल आजण जवजवधता कमी असते. िर आपल्याला स्वरमेळ आजण लय 

या गोष्टी साधता आल्या तर पद्धत न बदलता एकतानतेत बरोबर वणचन करता येते. केला िाणारा बदल 
जकरकोळ असल्याने लयही साध्य होते. 

 
ॲणडमटँ स: ठीक आहे. 
 
सॉके्रणटस: दुसऱ्या पद्धतीत अनेक व जवजवध बदल असल्याने सवच तऱ्हेरे् स्वरमेळ, ताल, लय यांर्ी 

गरि लागते. 
 
ॲणडमटँ स: अथात. 
 
सॉके्रणटस: कवी आजण लेखक या दोन पद्धतींपैकी कोणत्या तरी एकीर्ा झकवा संजमश्र पद्धतीर्ा 

उपयोग करीत नाहीत का? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: मग या तीन पद्धतींपैकी या झकवा त्या झकवा जमश्र पद्धतीला आपण आपल्या आदशच राज्यात 

परवानगी द्यावी का? 
 
ॲणडमटँ स: माझ्या दृष्टीने सद गुणी माणसाच्या वतचनारे् वणचन करण्यास योलय अशा शुद्ध साध्या 

जनवेदन पद्धतीलार् आपण परवानगी द्यावी. 
 
सॉके्रणटस: पण ॲजडमटँ स, जमश्र पद्धती आकषचक असते, तुला िी पद्धत पसंत आहे, त्यापेक्षा वेगळी 

झकवा जवरोधी पद्धती मुलानंा, नोकरानंा, सामान्य लोकानंा अजधक आकषचक वाटते. 
 
सॉके्रणटस: पण तू असे म्हणशील की, आपल्या आदशच राज्याच्या धोरणाला अनुसरून ही पद्धत नाही. 

आपण प्रत्येकाला वेगळा व्यवसाय नेमून जदला आहे आजण दोन झकवा अनेक व्यवसाय करणारी व्यक्ती आपण 
मान्य करीत नाही. 

 
ॲणडमटँ स: तुमर्ी भजूमका योलय आहे. ती पद्धती जवसंगत ठरेल. 
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सॉके्रणटस: म्हणूनर् आपल्या राज्यात र्ाभंार र्ाभंारारे् काम करतो, तो िहािाच्या ताडेंलारे् काम 
करीत नाही. शतेकरी शतेीरे्र् काम पाहतो, त्याच्या िोडीने न्याय पंर्ायतीत परं् म्हणून काम करीत नाही. 
जशपाई जशपायारे्र् काम करतो, व्यापाऱ्यारे् नाही. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: कोणतीही भजूमका घेऊन कोणत्याही जवषयार्ी नक्कल करून, आपल्या बुद्धीर्ी करामत 

करवनू दाखव ूम्हणणारा असा एखादा हुशार माणूस आपल्या राज्यात आला तर आपण त्यार्ा सज्जन म्हणून 
सन्मान करू. अजभनंदन करू. पण आपल्या राज्यात कायद्याप्रमाणे अशा माणसाला राहता येत नाही असे 
त्याला सागंू. त्यारे् डोके तेलाने माखून लोकरीच्या पट्ट्याने त्यारे् केस बाधूंन त्याला आपण दुसऱ्या राज्यात 
पाठवनू देऊ! अशा माणसापेक्षा अजधक कणखर मनोवृत्तीरे् कमी आकषचक पण साधेपणाने राहणारे कवी आजण 
कथाकार आपण आपल्या जहताकजरता पदरी ठेऊ. आपल्या राज्यातील योद्धयाचं्या जशक्षणपद्धतीजवषयी 
जवर्ार करताना ज्या सद गुणसंपन्न माणसाच्या राहणीरे् वणचन आपणासं हवे आहे असे काव्य व कथा ते 
जलजहतील. त्यारें् जलखाण योद्धयाचं्या जशक्षणपद्धतीशी सुसंगत असेल. 

 
ॲणडमटँ स: हो. िर आपल्याकडे सत्ता असली तर आपण तसे िरूर करू. 
 
सॉके्रणटस: जप्रय ॲजडमटँ स, साजहत्यार्ा जवषय आजण पद्धती याजंवषयी आपण आतापयंत र्र्ा केली. 

आजण त्यानुसार आपला त्या संदभातील जशक्षणजवषयक जवर्ार पूणच िंाला आहे. 
 
ॲणडमटँ स: हो. मलासुद्धा तसेर् वाटते. 

 
(४) सांगीत, वाद्यवादि आनण छांदोरचिा याांचे नशक्षणातीि स्थाि व स्वरूप 
 

सॉके्रणटस: यानंतर आपल्याला गीत आजण काव्य याचं्या शलैीर्ा जवर्ार करावयार्ा आहे. 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या पूवीच्या जनणचयानुसार यासंबधंी काय म्हणावे? त्यारें् स्वरूप काय असावे? 

याबद्दल जवर्ार करणे कोणालाही सहि शक्य होईल. 
 
ग्लॅकॉन: सॉके्रजटस! ‘कोणालाही!’ या शलदात मी येत नाही त्यारे् कारण आपण कोणते प्रकार मान्य 

करावेत याजवषयी मला शंका आहे. मी जनियपूवचक काहीर् सागंू शकत नाही. 
 
सॉके्रणटस: तुला जनदान एवढे तरी माहीत आहे की, गीतामध्ये तीन प्रकार असतात–शलद, स्वरमेळ, 

लय. 
 

ग्लॅकॉन: होय. ते मला माहीत आहे. 
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सॉके्रणटस: जशवाय आतापयंत आपण ज्या पद्धतींर्ा जवर्ार केला त्या दृष्टीने गेय शलद आजण गद्य शलद 
यातं काही फरक नाही. 

 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: स्वरमेळ आजण लय शलदाशी सुसगंत हवेत हे मान्य आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: जशवाय शोकगीते आजण जवलाजपका यारं्ी आपल्याला गरि नाही असे आपण म्हटलेर् 

आहे. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: तू संगीतज्ज्ञ आहेस म्हणून कोणते स्वरमेळ शोकसूर्क असतात ते सागंशील का? 
 
ग्लॅकॉन: जमश्र जलजडयन आजण हायपर जलजडयन हे आजण असेर्! 
 
सॉके्रणटस: असे स्वरमेळ आपण वगळले पाजहिेत, कारण पुरुषानंार् नव्हे तर जस्त्रयानंासुद्धा सद गुणी 

करण्यास त्यारं्ा उपयोग नाही. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर! 
 
सॉके्रणटस: मजदरासक्ती, नािूकपणा, आळस हे दुगुचण आपल्या राज्यकत्यांना शोभणारे नाहीत. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: नािूकपणा आजण मजदरासक्ती दाखजवणारे स्वरमेळ कोणते? 
 
ग्लॅकॉन: आयोजनयन आजण जलजडयन हे मृदू स्वरमेळ. 
 
सॉके्रणटस: सैजनकाचं्या जशक्षणासाठी त्यार्ा काही उपयोग आहे काय? 
 
ग्लॅकॉन: मुळीर् नाही. यानंतर डोजरयन आजण जफ्रजिअन स्वरमेळ उरले आहेत. 
 
सॉके्रणटस: मला स्वरमेळ कळत नाही. त्याकजरता युद्ध व तशा भयंकर प्रसगंात वीरानंा अपयश आले, 

ते िखमी िंाले, आसन्नमरण ब्स्थती त्यानंा प्राप्त िंाली झकवा अन्य काही अडर्ण आली, तर ज्यामुळे दवैवारे् 
आघात धीरोदात्तपणे सहन करण्यार्ी ताकद येते असा वीरश्रीयुक्त, स्वर व आवाि यानंी बनलेला स्वरमेळ 
कोणता ते मला सागं. त्यार्प्रमाणे शातं वातावरणात ईश्वरार्ी भब्क्तभावाने प्राथचना करण्यासाठी झकवा 
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इतरानंी केलेली तशी प्राथचना ऐकून, वीरश्री प्राप्त करण्यास उपकारक ठरणारा, उद्दामपणाऐविी शातं, 
नेमस्त वागण्यास प्रोत्साहन देणारा, कोणत्याही प्रसंगास तोंड देण्यास समथच करणाऱ्या आजण ज्यात शातं व 
जनभचय पुरुषार्ा स्वभाव व्यक्त होतो तो दुसरा एक स्वरमेळार्ा प्रकार मला सागंा. म्हणिेर् दुःखात आजण 
सुखात ज्याने व्यक्तीर्ा नेमस्तपणा आजण धैयच प्रकट होते असा शातं आवेश प्रकट करणारा स्वरमेळ कोणता 
ते दाखवा. 
 

ग्लॅकॉन: ठीक. डोजरयन आजण जफ्रजियन हे आतार् साजंगतलेले स्वरमेळ त्यासाठी उपयोगी 
पडतील. 

 
सॉके्रणटस: गीतासाठी झकवा वाद्यसाजहत्यासाठी पुष्ट्कळ तारा असलेले आजण सवच सूर असणारे एकर् 

वाज्य असण्यार्ी आपणाला गरि नाही. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: हापच झकवा डुलजसमर वा पुष्ट्कळ तारा असणारी, पुष्ट्कळ स्वरमेळ वािजवता येण्यासारखी 

वादे्य तयार करणारे खास कारागीर आपण नेमणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: नाही. 
 
सॉके्रणटस: पण मुरली तयार करणारे, वािजवणारे कलावंत आपण स्वीकारू. कारण इतर वाद्यांपेक्षा 

मुरलीमध्ये अजधक सूर असतात. पॅन हामोजनयम मुरलीसारखीर् असते हे मािें मत बरोबर आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: उरलेली सारंगी, वीणा यासंारखी वादे्य शहरातील लोकाचं्या उपयोगासाठी आहेत. 

खेड्यातील धनगरास पावा र्ालू शकेल. 
 
ग्लॅकॉन: असे आपल्या र्रे्तून जनष्ट्पन्न होते. 
 
सॉके्रणटस: मारस्यस आजण त्याच्या वाद्याऐविी, अपोलो आजण त्यार्ी वादे्य आपण पसंत करीत 

आहोत. ही आपली सुधारणा अयोलय नाही. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: बरे. शहरातील ऐषआरामी वातावरणामुळे जनमाण िंालेली घाण आपण आपल्या 

राज्यातून नकळत काढून टाकीत आहोत. 
 
ग्लॅकॉन: हे र्ागंलेर् आहे. 
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सॉके्रणटस: त्यानुसार ही घाण साफ करण्यारे् काम आपण लवकर पूणच करू. स्वरमेळाजवषयीर्ा 
जवर्ार आपण पूणच केला आहे. आता लयजवषयक जनयमारं्ी थोडी र्र्ा करू. त्यारें् सवच प्रकार झकवा वैजर्त्र्य 
याचं्याऐविी सुव्यवब्स्थत, धैयचवान आयुष्ट्य िगण्यासाठी कोणते स्वाभाजवक लय उपयोगी पडतात ते ठरजवले 
पाजहिे. त्यानंतर िीवन हे गीत आजण गीतातील ताल-लय यानंा अनुकूल बनजवण्याऐविी, िीवनाशी त्या 
सुसंगत कशा होतील हे पाजहले पाजहिे. स्वरमेळ िसे तुम्ही ठरजवलेत तसे लयारें् स्वरूप व प्रकार तुम्ही 
ठरजवले पाजहिेत. 
 

ग्लॅकॉन: पण मला ते ठरजवणे अवघड आहे. माझ्या माजहतीनुसार मी एवढेर् म्हणेन की, िसे र्ार 
प्रकाराने आवािारे् रूपातंर स्वरमेळात होते, तसे लयारे् तीन मुख्य प्रकार असतात. पण कोणता लय 
कोणत्या प्रकारच्या आयुष्ट्यारे् प्रतीक असतो हे मात्र मी सांगू शकणार नाही. 

 
सॉके्रणटस: त्यासाठी आपण डेमानर्ा सल्ला घेऊ. क्षदु्रता, उद्धटपणा, वेड आदी दुगुचण दाखजवणारे 

लय कोणते आजण त्याजवरुद्ध गुण दाखजवणारे लय कोणते ते आपणासं डेमान सागंू शकेल. 
 
[हा मिकूर Conford च्या आवृत्तीत गाळलेला असल्याने तो Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतला आहे.]माझ्या आठवणीप्रमाणे 

डेमानने जमश्र के्रजटक, जडब्क्टजलक आजण जहरॉईक असे लयारें् वणचन केले आहे. हा अनुक्रम तो कसा लावतो 
ते मला माहीत नाही. प्रत्येक पदारे् लघु-गुरू अक्षरातं जवभाग करून आरोह-अवरोह यारं्ी तालबद्धता त्यानंी 
दाखजवली आहे. पजहले लघु, दुसरे गुरू अशा दोन अक्षरानंी तयार होणाऱ्या गणाचं्या पदास ‘आयब्म्बक’ आजण 
पजहले गुरू, दुसरे लघु अशा दोन अक्षरानंी तयार होणाऱ्या गणाचं्या पदास ‘रोके’ असे त्याने म्हटले आहे. 
केव्हा तो पदारं्ी गती, लय झकवा दोहोंरे् जमश्रण यारं्ी झनदा झकवा स्तुती करतो, पण मला त्याजवषयी नेमके 
काहीर् माहीत नाही. हे प्रशन आपण डेमानलार् जवर्ारले पाजहिेत. कारण त्या प्रशनांर्ी र्र्ा करणे कठीण 
नाही का? [हा मिकूर Conford च्या आवृत्तीत गाळलेला असल्याने तो Jowett च्या आवृत्तीवरून घेतला आहे.] 

 
ग्लॅकॉन: मािेंही तसेर् मत आहे. 

 
(५) नशक्षणाचे तत्त्वज्ञाि 

 
सॉके्रजटस: सौंदयच आजण कुरूपता, र्ागंली आजण वाईट लय यारं्ा वतचनावर पजरणाम होतो, हे खरे 

ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रजटस: र्ागंली आजण वाईट लय स्वभावतःर् र्ागंल्या आजण वाईट पद्धतींरे् पजरणाम असतात. 

आपल्या म्हणण्याप्रमाणे लय आजण स्वरमेळ शलदाशी सुसंवादी असतात. म्हणून र्ागंला आजण वाईट स्वरमेळ 
असेही आपणासं म्हणता येईल. 

 
ग्लॅकॉन: लय आजण स्वरमेळ शलदाशी अनुकूल असलेर् पाजहिेत. 
 
सॉके्रजटस: काव्यार्ा आशय आजण त्यार्ी अजभव्यक्ती ही व्यक्तीच्या र्ाजरत्र्यावरर् अवलंबनू राहते. 
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ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: इतर सवच गोष्टीसुद्धा यानुसारर् ठरतात. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: भाषा, स्वरमेळ, आकषचकपणा, लय या सवांरे् सौंदयच साधेपणावर अवलंबनू असते. 

अथात साधेपणा वा सत्प्रवृत्ती म्हणिे बावळटपणा नव्हे. नैजतक र्ाजरत्र्य हे सत्प्रवृत्त, उदार मनारे् प्रतीक 
असते. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या आदशच राज्यातील तरुणानंी योलय स्वधमारे् पालन करायरे् असेल तर त्यानंी हे 

नैजतक सद गुण अंगी बाळगले पाजहिेत ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: हे गुण जर्त्रकला, जवणकाम, नक्षीकाम यासंारख्या कलामंध्ये, तसेर् सिीव प्राण्यांर्ी 

शरीरे, वनस्पती यामंध्ये आढळतात. सौंदयच आजण कुरूपता या सवांत आढळतात. सौंदयच, लय, सुस्वरता या 
गुणारं्ा अभाव वाईट वतचन झकवा अशुद्ध र्ाजरत्र्य दाखवतो, तर हे गुण जिथे आढळतात ते वतचन शौयच, धैयच, 
शातंी यारें् प्रतीक असते. 

 
ग्लॅकॉन: तुिंी भजूमका अगदी बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: िर मािंी भजूमका बरोबर असेल तर, कवी, साजहब्त्यक याचं्या जनर्ममतीवर आपण देखरेख 

ठेवली पाजहिे. त्यांनी आपल्या वतचनात नैजतक आदशच रंगवले नाहीत, तर त्यानंा आपण मनाई का करू नये? 
कोणत्याही व्यावसाजयक काराजगरावर देखरेख ठेवनू दुवचतचन, व्यजभर्ार, क्षदु्रता, कुरूपता यांरे् वणचन त्यांनी 
करू नये. झकवा तशा वस्तू, व्यक्ती, घटना रंगव ूनयेत, अशी दक्षता घेणे आवशयक नाही का? िे कलावंत 
असे वागणार नाहीत त्यानंा आपल्या राज्यात राहण्यास मनाई केली पाजहिे, नाही का? तसेर्, कुरणातील 
रोगट गवत पशू थोडे थोडे खातात, त्याप्रमाणे प्रत्येक जदवशी जवजवध कवींच्या काव्यातील दुगुचणांर्ा साठा 
आपले संरक्षक अंतःकरणात करणार नाहीत आजण ते दुगुचणी होणार नाहीत यार्ी दक्षता आपण घ्यावयास 
नको का? याउलट िे कलावंत आपल्या संरक्षकानंा सुंदर, शोजभवंत िे असेल ते दाखवनू त्यारें् मन जनरोगी 
बनवतील, संकल्पनांरे् दशचन त्यांना करवतील असे स्वयंप्रज्ञ कलावंत आपण शोधून काढावयास नकोत का? 
िी भमूी आरोलयदायक असते, जतच्यावरून वाहणाऱ्या वायुलहरीपण आरोलयकारक असतात. म्हणून 
आपल्या संरक्षकानंा सत्कृत्यारं्ी कीती ऐकण्यास जमळेल, आजण दृष्टीला शुभ कृत्ये जदसतील, आजण त्यार्ा 
पजरणाम म्हणून त्यांर्ी बुद्धी सहिपणे सृष्टीतील पे्रम आजण सुसंवाद यारं्ा स्वीकार करेल. असा पजरणाम ज्या 
कलारं्ा होतो, त्या कला जनमाण करणारे कलावंत आपण शोधून काढले पाजहिेत ना? 

 
ग्लॅकॉन: हो. असे जशक्षण फारर् शे्रष्ठ होय. 
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सॉके्रणटस: म्हणूनर् आपण संगीत, साजहत्य कला याचं्या जशक्षणाला जवशषे महत्त्व देत नाही का? 
लय आजण स्वरमेळ यांर्ा मानवी अंतःकरणात प्रवेश िंाला की त्याला सौंदयच प्राप्त होते, सद वतचनाने मनुष्ट्य 
सुंदर जदसतो, तर दुष्ट्प्रवृतीच्या संस्काराने तो कुरूप बनतो.ज्याच्यावर जशक्षणारे् सुसंस्कार िंाले आहेत 
त्यानंा कला आजण मानवी स्वभाव यातंील नेमके दोष पाहण्यार्ी तीक्ष्ण दृष्टी लागते. त्या दोषाजंवषयी जतरस्कार 
वाटतो. िे िे सुंदर त्याजवषयी आदर वाटतो. त्यार्ा स्वीकार करून आस्वाद घेऊन अशी व्यक्ती उदार 
मनार्ी आजण सद गुणी बनते. त्याच्या प्रजे्ञर्ी वाढ होण्यापूवी िे िे कुरूप त्याजवषयी त्याला जतटकारा वाटतो. 
त्यार्ा तो जनषेध करतो. त्याच्या बुद्धीर्ा जवकास िेव्हा होतो, तेव्हा सुसंस्कारामुळे त्यार्ी बुद्धी िे र्ागंले 
आजण सुंदर त्यारं्ा स्वीकार करते. 

 
ग्लॅकॉन: म्हणून तर आपण संगीतारे् झकवा सासं्कृजतक स्वरूपारे् जशक्षण जदले पाजहिे यात शंका 

नाही. 
 
सॉके्रणटस: तुला हे माहीत आहे की, िेव्हा आपण एखाद्यास वार्ावयास जशकजवतो तेव्हा प्रथम ज्यानंी 

शलद तयार होतात ती अक्षरे त्यास ओळखण्यास जशकजवतो. अक्षर ओळखीजवना जशक्षण सुरू होत नाही. शलद 
लहान असो वा मोठा असो, प्रथम अक्षर ओळखीर्ी काळिी आपण घेतो. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: ब्स्थर पाण्यात झकवा आरशात अक्षरारं्ी प्रजतझबबे उमटतात. त्या अक्षराचं्या प्रजतकृती 

असतात. िर अक्षरेर् माहीत नसली तर त्यारे् ज्ञान होणार नाही आकृती आजण जतरे् प्रजतझबब यारें् ज्ञान 
कलेच्या अभ्यासाने होते. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून आपल्या आदशच राज्यातील संरक्षकानंा आत्मसंयम, धैयच, औदायच, दानशूरता 

यासंारख्या सद गुणारं्ी रूपे माहीत असायला हवीत. त्याजवरुद्ध गुणारं्ीही रूपे माहीत हवीत. ती लहान 
वस्तूत वा मोया वस्तूत प्रजतझबजबत िंाली असोत, त्याजवषयी त्यानंा अनादर असू नये. कारण त्या 
सद गुणाचं्या स्वरूपारे् ज्ञान एकार् कलेच्या अभ्यासाने होत असते असे त्यानंी समिले पाजहिे. कोणत्याही 
वतचनात, घटनेत त्या रूपारं्ी प्रजतझबबे असली तरी ती त्यानंा ओळखता आली पाजहिेत. त्याजशवाय आपले 
संरक्षक खऱ्या अथाने सुसंस्कृत होणार नाहीत. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्याला ही ममचदृष्टी लाभली आहे त्याच्या व्यब्क्तमत्वात आत्म्यारे् नैजतक सौंदयच आजण 

शरीरारे् बाह्य सौंदयच यारं्ा सुंदर समन्वय आढळतो. अशा माणसाच्या दशचनापेक्षा कोणतेर् अजधक सुंदर दृशय 
नसते. 

 
ग्लॅकॉन: खरेर्, याहून अजधक सुंदर काही नसते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: िे अजतशय सुंदर असते ते अजतशय रमणीय असते, खरे ना? 
 
ग्लॅकॉन: अथात. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् खरा सुसंस्कृत मनुष्ट्य नैजतक आजण शारीजरक सौंदयार्ी पूणावस्था ज्याचं्यात 

आढळते अशावंरर् पे्रम करतो. ज्या व्यक्तीत शारीजरक आजण आब्त्मक सुसंवाद नसतो अशी व्यक्ती त्याला 
आवडत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: िर व्यक्तीत आब्त्मक दोष असला तर जतला ती आवडणार नाही. पण केवळ शारीजरक 

दोष असेल तर तो क्षम्य मानून जतच्यावर पे्रम करेल. 
 
सॉके्रणटस: समिले. तुिंी एक अशी आवडती व्यक्ती होती–अिूनही आहे. म्हणून मािें बोलणे मी 

इथेर् थाबंवतो. आता हे सागं की, अजतरेकी स्वरूपार्ी सुखासीनता आजण संयम, यातं सुसंवाद असतो का? 
 
ग्लॅकॉन: कसा असेल? दुःखाप्रमाणे अजतसुखही अस्वस्थता जनमाण करते. 
 
सॉके्रणटस: मग सद गुण आजण अजतसुख यात तरी सुसंवाद असतो का? 
 
ग्लॅकॉन: मुळीर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: मग अजतसुखार्ा स्वैरपणाशी–व्यजभर्ाराशी तरी? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: इंजद्रयिन्य सुखाच्या तृप्तीपेक्षा अजधक मोठे तीव्र सुख सागंशील काय? 
 
ग्लॅकॉन: मी सागंू शकत नाही. जशवाय अशा सुखापेक्षा अजधक वेगळेपणारे् सुखही मी सागंू शकणार 

नाही. 
 
सॉके्रणटस: खरे पे्रम शातं व सुसंवादी स्वभावात आढळते. अशा माणसाला सत्प्रवृत्त सुंदर 

माणसाजवषयी पे्रम वाटते, खरे ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: मग वेड आजण दुष्टता यानंा खऱ्या पे्रमािवळ येऊ देता कामा नये. 
 
ग्लॅकॉन: नाही. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: यार्ा अथच खऱ्या पे्रमाच्या बाबतीत स्वैरार्ार असू नये. ज्याचं्या वतचनात खरे पे्रम जदले 
झकवा घेतले िाते, अशा व्यक्तींनी स्वैरार्ारी होऊन सुख जमळव ूनये. 

 
ग्लॅकॉन: हो, तसे त्यानंी घेऊ नये. 
 
सॉके्रणटस: ज्या आदशच राज्यारे् स्वरूप आपण ठरवीत आहोत, त्यामध्ये आपण असा एक कायदा 

करू की, जप्रयकराने पे्रयसीवर पे्रम करावे, जतच्या संगतीत रहावे आजण जतर्ी परवानगी असेल तर आई 
आपल्या मुलारे् ज्या उदात्त वात्सल्याने रु्बंन घेते झकवा आझलगन देते तसे त्याने जतला द्यावे. पण दोघानंी 
अजतपजरर्य वाढव ूनये. िर ते तसे वागले तर अश्लीलता आजण हीन अजभरुर्ी याबद्दल त्यारं्ा जनषेध होईल. 

 
ग्लॅकॉन: मला हे मान्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपली काव्य आजण साजहत्य यातूंन व्हावयाच्या सासं्कृजतक जशक्षणाजवषयीर्ी र्र्ा पूणच 

िंाली, खरे ना? जिथे ही र्र्ा संपली पाजहिे जतथे ही संपली आहे असे आपण म्हणू शकू. सासं्कृजतक 
जशक्षणार्ी पजरणती पे्रम आजण सौंदयच याचं्या साक्षात्कारात िंाली पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: मलाही तुझ्यासारखे वाटते. 

 
(६) शारीनरक नशक्षणाचे स्वरूप: आदशश राज्यातीि वैद्य व न्यायाधीश याांचे स्थाि व कायश 

 
सॉके्रणटस: आपल्या तरुणाचं्या एकंदर अभ्यासक्रमामध्ये व्यायामाला दुसरे स्थान आहे. 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीने. 
 
सॉके्रणटस: संगीतासारखेर् व्यायामारे् आहे. यामध्ये काळिीपूवचक जशक्षण लहानपणापासून 

आयुष्ट्यभर कायम ठेवले पाजहिे यात काही आियच नाही. माझ्या म्हणण्यासंबंधी जवर्ार कर. मािें असे मत 
आहे की, र्ागंले उत्तम शरीर उत्तम आत्मा बनव ूशकेलर् असे नाही, पण र्ागंला आत्मा आपल्या र्ागंलेपणाने 
शरीराला पूणावस्था आणू शकेल, असे तुला वाटते ना? 

 
ग्लॅकॉन: मला तुमच्याप्रमाणेर् वाटते. 
 
सॉके्रणटस: तर मग प्रथम सुसंस्कृत मनार्ी घडण करून त्यावरर् आरोलयजवषयक योिना तयार 

करण्यारे् काम सोपव ूआजण जवस्तारार्ी मयादा लक्षात घेऊन आपण सवचसामान्य तत्त्वारं्ी र्र्ा करू. असे 
करणे बरोबर होईल का? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: आपण पूवी म्हटलेर् आहे की, सैजनकानंी मद्यपान करता कामा नये. सैजनकानंी दारू 

जपऊन धंुद होणे व स्वतःला जवसरणे या अत्यंत अश्लाघ्य गोष्टी आहेत, असे मािें मत आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

ग्लॅकॉन: संरक्षकाला स्वतःच्या संरक्षणास दुसऱ्यार्ी गरि लागणे हे खरोखर हास्यास्पद आहे. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. आता आपण आहाराजवषयी काय जनयम करावेत? आपल्या लोकानंा, अत्यंत 

महत्त्वाच्या खेळात भाग घ्यावयार्ा आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: तालमीत कुस्ती खेळणाऱ्या पैलवानांनी ज्याप्रमाणे त्याचं्या शरीराला खाण्याजपण्यार्ी 

सवय लावलेली असते तशी सवय आपल्या लोकानंी लावणे योलय होईल काय? 
 
ग्लॅकॉन: कदाजर्त होईल. 
 
सॉके्रणटस: पण अशी सवय िंोप वाढजवणारी असून ती आरोलयाला अजनष्ट आहे. कारण जनयजमत 

व्यायाम घेणारे लोक व्यायामाव्यजतजरक्त वेळ िंोपून काढतात आजण ठराजवक आहारापेक्षा थोडासा िरी 
वेगळा आहार घेतला, तरी ते भयंकर रोगाने पछाडले िातात असे तुम्हाला आढळले आहे ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: तर मग त्यानंी राखण करणाऱ्या कुत्र्याप्रमाणे सदैव िागृत राहून दृष्टी व कान तीक्ष्ण ठेवले 

पाजहिेत आजण युद्धावर असताना खाण्याजपण्यातील बदल व ऋतुमानातील फरक त्यानंी सहन केले पाजहिेत 
अशा आपल्या सैजनकाकंजरता आपल्याला वेगळी आजण उपयुक्त पद्धत योिावी लागेल. कारण अजनजित 
आरोलय सैजनकाचं्या उपयोगी पडणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: मािेंही मत तुमच्यासारखेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपण आत्तार् वणचन केलेल्या सांस्कृजतक जशक्षणाला उत्तम व्यायामपद्धतीर्ी िोड जदली 

पाजहिे ना? 
 
ग्लॅकॉन: तुमच्या मते कोणती पद्धत? 
 
सॉके्रणटस: आपल्या योद्धयानंा योलय अशी साधी पण जनयजमत पद्धत जदली पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: ती कशा प्रकारर्ी असेल? 
 
सॉके्रणटस: या मुद्द्यावर आपणाला होमरकडून माजहती जमळू शकेल. कारण तुम्हाला माजहती आहे 

की होमर िेव्हा आपल्या सैजनकानंा रणागंणावर िेवण देतो तेव्हा िरी ते हेलेस्पाटंच्या जकनाऱ्यावर असले 
तरी त्यानंा मासे अथवा तळलेले मासं देत नाही. फक्त भािलेले मासंर् देतो. कारण सैजनकानंा ते सहिगत्या 
जमळू शकते, तसेर् भाडंी व तवा न नेता, नुसत्या जवस्तवार्ा उपयोग करणे अजधक सोयीरे् असते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या माजहतीप्रमाणे होमरने र्वदार अन्नारे् कधीर् वणचन केले नाही. व्यायाम घेणाऱ्या 

लोकानंासुद्धा हे माहीत असते की, स्वाजदष्टपणापासून अजलप्त राजहले तरर् र्ागंले शरीर कमावण्यार्ी इच्छा 
पुरी होऊ शकते. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: तर मगतुम्हाला जसराकुसन पद्धतीर्ी मेिवानी व जससीजलयन पक्वाने्न पसंत पडणार 

नाहीत असे मला वाटते. 
 
ग्लॅकॉन: होय. बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आरोलयपूणच शरीराच्या लोकानंा केझरथ शहरातील जस्त्रयाबंद्दल ओढ वाटावी हेही तुम्हाला 

आवडणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: अथात नाही. 
 
सॉके्रणटस: सुप्रजसद्ध ॲजथजनयन मेवाजमठाई तुमच्या दृष्टीने त्याज्यर् असेल ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: अशा तऱ्हेच्या खाण्याच्या व राहण्याच्या पद्धतीर्ी पॅनहामोजनयम संगीताच्या पद्धतीशी 

तुलना बरोबर होईल असे मला वाटते. 
 
ग्लॅकॉन: ही तुलना खात्रीनेर् बरोबर होईल. 
 
सॉके्रणटस: संगीतातील जवजवधता िशी आत्म्यामध्ये जवकृती जनमाण करते त्यार्प्रमाणे आहारातील 

जवजवधता शरीरात रोग जनमाण करते. आजण संगीतातील साधेपणा ज्याप्रमाणे आत्म्यामध्ये आत्मसंयमन 
जनमाण करतो त्यार्प्रमाणे व्यायामातील साधेपणा सुदृढ शरीर जनमाण करतो. 

 
ग्लॅकॉन: हे अगदी बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण िेव्हा बदफैलीपणा आजण अनारोलय यांर्ा शरीरात प्रादुभाव होतो, त्या वेळेस 

न्यायालये व दवाखाने मोया प्रमाणावर उघडले िातात त्या वेळी र्ागंले घरंदाि लोकही वजकली व 
वैद्यकीय व्यवसाय करू लागतात व त्यामुळे या व्यवसायांना उच्च दिा प्राप्त होतो. 

 
ग्लॅकॉन: हे स्पष्टर् आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: िेव्हा पजहल्या प्रतीच्या वैद्यारं्ी व न्यायाजधशांर्ी िरुरी केवळ हलक्या लोकानंार् नव्हे 
तर हलक्या व सुजशजक्षत लोकानंाही भासू लागते, तेव्हा तीर् गोष्ट राज्यामध्ये हलक्या प्रतीरे् दुगुचण उत्पन्न 
करणारे जशक्षण र्ालू आहे हे जसद्ध करीत नाही काय? घरी योलय न्याय जमळत नसल्याने लॉडच आजण 
न्यायाधीश याचं्याकडून न्याय मागावा लागणे हा सदोष जशक्षणार्ार् पुरावा असून ते अत्यंत लाजिरवाणे आहे 
असे मला वाटते. 

 
ग्लॅकॉन: होय, मािेंही मत तुमच्यासारखेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: वादी झकवा प्रजतवादी या नात्याने न्यायालयात हेलपाटे घालण्यात आपल्या आयुष्ट्यार्ा 

बरार्सा काळ घालजवलेले, इतकेर् नव्हे तर ह्या गोष्टींबद्दल ऐट जमरवनू आपली हीन अजभरुर्ी दाखजवणे, 
तसेर् गुन्हे करण्यात आपण तरबेि असून लबाडी व टाळाटाळी करण्यात आपण जनष्ट्णात असल्याने या ना 
त्या मागाने आपण न्यायाच्या कर्ाट्यातून सुटू शकतो, अशा प्रकारर्ी बढाई मारणे, तसेर् न्याय 
मागण्याकजरता न्यायालयात न िाता सरळ साधे आयुष्ट्य िगणे जकती उपयुक्त आहे हे माहीत नसणे याही 
गोष्टी लाजिरवाण्या आहेत असे मला वाटते. 

 
ग्लॅकॉन: या गोष्टी तर पजहल्यापेक्षा अजधक लाजिरवाण्या आहेत. 
 
सॉके्रणटस: िखम न होतार् अथवा साथीर्ा ताप वगैरे न येतार् वैद्यार्ी मदत घेणे अयोलय नाही 

काय? आपल्या आळशीपणाने आजण अजनयजमतपणाने आपल्याला थंडी झकवा प्लीहा होऊन एक्स्लीजपअसच्या 
हुषार मुलानंा आमवात, शतै्य वगैरे रोगारं्ी नावे शोधून काढावी लागली हे हास्यास्पद आहे. 

 
ग्लॅकॉन: रोगारं्ी ही नावे तर फारर् र्मत्काजरक, नवीन व जवजर्त्र आहेत. 
 
ग्लॅकॉन: एक्स्लीजपअसच्या वेळेस ही नावे अब्स्तत्वातही नव्हती. रॉयमध्ये िेव्हा युजरजपलस िखमी 

िंाला तेव्हा एका बाईने त्याला बाली व र्ीि याबंरोबर प्रॅब्लनयन दारूर्ा एक घोट जदला. हे जमश्रण अजतकडक 
असूनही त्याच्या मुलानंी जतला दोष जदला नाही. तसेर् पॅरोक्लसने त्याच्या िखमा धुतल्या म्हणून त्यार्ीही 
झनदा केली नाही. 

 
ग्लॅकॉन: वास्तजवक तशा अवस्थेत ते औषध देणे योलय नव्हते. 
 
सॉके्रणटस: श्रीमंत माणसाच्या मुलार्ी सेवा करण्यास ज्याप्रमाणे नोकर असतो, त्याप्रमाणे रोगारं्ी 

शुशू्रषा करणारी एखादी पद्धत जहरोजडकसच्या वेळेपयंत अब्स्तत्वात नव्हती हे लक्षात घेतले म्हणिे 
युजरजपलसला जदलेले वरील औषध तुम्हाला र्मत्काजरक वाटणार नाही. जहरोजडकस आिारी पडल्यावर 
त्याने स्वतः अशा प्रकारर्ा व्यायाम केला व औषध घेतले की त्यामुळे त्याला स्वतःला तर त्रास िंालार् जशवाय 
इतरानंाही िंाला. 

 
ग्लॅकॉन: हे कसे काय? 
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सॉके्रणटस: आपला मृत्य ूलाबंणीवर टाकून प्राणघातक रोग िंाला असूनही तो त्याने क्रमाक्रमाने वाढू 
जदला. आजण स्वतः तो रोग बरा करण्यास असमथच िंाल्यावर नुसता पडून राहू लागला. नेहमीच्या 
खाण्याजपण्यात थोडा िरी बदल िंाला तरी तो जर्डत असे. अशा तऱ्हेने मृत्यशूी िंगडत असता केवळ 
स्वतःच्या वैद्यकीय कौशल्यामुळेर् तो म्हातारपणापयंत िगू शकला. 

 
ग्लॅकॉन: स्वतःच्या हुशारीरे् त्याला र्ागंलेर् बक्षीस जमळाले. 
 
सॉके्रणटस: एक्स्लीजपअसला ही पद्धत माजहती होती झकवा त्याने जतर्ा उपयोग केला नव्हता. म्हणूनर् 

त्याने आपल्या वंशिानंा ती साजंगतली नाही, असा एखादा अडाणी मनुष्ट्य म्हणेल, सुव्यवब्स्थत राज्यामध्ये 
प्रत्येकाला आपापले नेमून जदलेले कायच करावयारे् असल्यामुळे, कुणालाही वैद्यार्ी औषधे घेत िंोपून 
राहण्यास वेळ नसतो. हे तत्त्व माहीत असल्यामुळेर् वरील प्रकारर्ी पद्धत त्याने उपयोगात आणली नसावी. 
हे तत्त्व आपण श्रमिीवी लोकासंंबधंी बोलताना हास्यास्पद आहे असे समितो. 

 
ग्लॅकॉन: ते कसे काय? 
 
सॉके्रणटस: एखादा सुतार िर आिारी पडला तर वैद्याच्या औषधामुळे उलट्या होऊन झकवा शौर्ास 

होऊन आपला आिार िाईल असे त्याला वाटते. डाग जदल्याने वा शस्त्रजक्रया केल्यानेही तो नाहीसा होऊ 
शकेल अशी त्याला आशा असते. पण एखाद्या वैद्याने िर दीघचमुदतीरे् पथ्य पाळावयास साजंगतले अथवा 
पट्ट्या बाधूंन ठेवावयास साजंगतले तर ते त्याला परवडणार नाही. तो वैद्याला म्हणेल, “वैद्यमहाशय, 
आिारी पडायला मला वेळ नाही. रोगार्ी झर्ता करण्यात जदवस घालवणे मला शक्य नाही. कारण माझ्या 
नेहमीच्या कामाकडे मला दुलचक्ष करता येणार नाही.” नंतर वैद्याला ‘शुभप्रभात’ असे म्हणून तो आपल्या 
नेहमीच्या कायचक्रमाला सुरुवात करील आजण आपला कामधंदा करीत, प्रकृती सुधारण्याच्या प्रयत्नाला 
लागेल. िर त्यार्ी शरीरप्रकृती रोगाशी टक्कर देण्यात अयशस्वी िंाली तर स्वाभाजवकर् तो मृत्यमूुखी पडून 
सवच त्रासातून मुक्त होईल. 

 
ग्लॅकॉन: होय. त्याच्यासारखी श्रमिीवी माणसे वैद्यार्ा इतपतर् उपयोग करून घेऊ शकतील. 
 
सॉके्रणटस: स्वतःरे् नेमून जदलेले कायच करता आले नाही, तर िगण्यात राम नाही असे त्याला वाटते 

ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: पण श्रीमंत मनुष्ट्याला ठराजवक असे काम कधी नसतेर्! त्यामुळे ते पूणच िंाले नाही तर 

आपले आयुष्ट्य फुकट गेले असेही त्याला वाटत नाही. 
 
ग्लॅकॉन: होय. श्रीमंत लोकानंा काही काम नसते असे म्हणतात. 
 
सॉके्रणटस: पोटापाण्यार्ी व्यवस्था िंाली म्हणिे माणसाने सदार्ाराने वागावे हे फोसीजलडीसरे् 

म्हणणे तुम्हाला मान्य आहे ना? 
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ग्लॅकॉन: त्यापूवीही माणसाने सदार्ाराने वागावे असे मला वाटते. 
 
सॉके्रणटस: ह्या जवषयावर र्र्ा करण्यात वेळ घालजवण्यात काही अथच नाही. श्रीमंत लोकानंी 

सदार्ाराने वागणे आवशयक आहे काय? ते सदार्ाराने वागले नाहीत तर आयुष्ट्य जनरथचक होईल काय? 
सुतारकामासारख्या धंद्यात लागणाऱ्या बुद्धीच्या एकाग्रतेला रोगट प्रकृती जहतकारक नसली तरी 
फोसीजलडीसच्या म्हणण्याला त्यामुळे बाध येतो काय? हे प्रशन आपण जवर्ारात घेतले पाजहिेत. 

 
ग्लॅकॉन: वस्तुतः व्यायामापलीकडे शरीरार्ी अजतकाळिी करणे यासारखे जवघ्न दुसरे कोणतेर् 

नाही. कारण घरगुती धंदा करणारा काय, शतेात काम करणारा काय झकवा न्यायाजधशारे् काम करणारा 
काय, कोणीही शरीरार्ी अजतकाळिी घेणे त्रासदायक असते. 

 
सॉके्रणटस: पण याहीपेक्षा ज्ञानािचन करणाऱ्याला, जवर्ारवंताला व स्वतःशी मनन करणाऱ्याला 

प्रकृतीर्ी अजतकाळिी करणे हा एक मोठा अडथळार् आहे. कारण तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासामुळे आपले डोके 
दुखते, र्क्कर येते असे उगीर्र् माणसाला वाटते. बौजद्धक अभ्यासाने, सद गुणांरे् अब्स्तत्व व आर्रण जसद्ध 
करण्यास, शरीरार्ी अजत काळिी करणे फार त्रास देते. कारण जतच्यामुळे आपण सारखे आिारीर् आहोत 
असे वाटते. आजण आरोलयार्ी सदैव झर्ता करीत बसल्यामुळे मानजसक स्वास्थ्य कधीर् जमळत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: होय. हे स्वाभाजवक आहे. 
 
सॉके्रणटस: एक्स्लीजपअसला हे सवच माहीत होते व त्याने रोग बरे करण्यार्ी कला, ज्यारं्ी मूलतः 

प्रकृती र्ागंली आहे आजण ती वाईट सवयीने जबघडलेली नसून, काही जवजशष्ट दुखण्याने जबघडलेली आहे, 
त्याचं्यार्कजरता उपयोगात आणली असे आपल्याला म्हणता येईल. रोलयाच्या जवजशष्ट तक्रारी तो औषधाने 
झकवा शस्त्रजक्रयेने घालवीत असे आजण राज्यजहत प्रथम पाहून, त्यांना त्यारें् उद्योगधंदे करू देत असे. पण 
मनुष्ट्य िर संपूणचतया रोगग्रस्त असेल, तर त्याचं्याकजरता जनराळी उपाययोिना अमलात आणून त्यांरे् 
आयुष्ट्य सुसह्य करीत असे व त्याचं्यासारखीर् रोगग्रस्त मलेु होऊ नयेत यार्ी काळिी घेत असे. कारण िो 
आपले जनयजमत कायच करण्यासर् असमथच आहे तो स्वतःच्या व राज्याच्या दृष्टीनेही जनरुपयोगी आहे असे 
त्याला वाटत असे. 

 
ग्लॅकॉन: एक्स्लीपीअस हा मोठा रािकारणी पुरुष होता असे आपणासं म्हणावयारे् आहे काय? 
 
सॉके्रणटस: अथातर्! तो रािकारणी होता त्यामुळेर् त्याच्या मुलानंी रॉयच्या युद्धात शूर लढवय्ये 

म्हणून नाव जमळजवले. आजण मी साजंगतल्याप्रमाणे वैद्यककला उपयोगात आणली. जमजनलास [IIIiad IV 

218.]िेव्हापॅन्डारच्या भालाफेकीत िखमी िंाला त्यावेळी िखमेतील रक्त शोषनू घेऊन त्याने जतच्यावर सौम्य 
स्वरूपारे् उपर्ार केले, हे तुम्हास आठवत असेल. युजरक्युलसला त्यानंी िो उपर्ार केला त्यापेक्षा 
जमजनलासच्या पथ्यपाण्यार्ी त्यानंी अजधक उपाययोिना केली नव्हती. त्यारे् कारण ज्यारें् आयुष्ट्य जनरोगी 
आजण जनयजमत असते त्याचं्या िखमानंा औषधी वनस्पतींरे् उपर्ार पुरेसे असतात. अशा माणसांनी अन्न, 
दारू, मलई यारें् जमश्रण िरी घेतले तरी आपणाला ते बाधणार नाही असा त्यांना जवश्वास होता. परंतु ज्यांर्ी 
प्रकृती रोगट, अजनयजमत असते त्या व्यक्तीच्या िीवनार्ा जतला आजण इतरानंा काहीर् फायदा नाही असे 
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त्यानंा वाटते. अशा माणसाकंजरता वैद्यकीय कलेर्ा उपयोग नसून, एखादा रोगी िरी जमडासपेक्षा श्रीमंत 
असला तरी त्याच्यावर उपाय करणे रु्कीरे् आहे असे त्यांना वाटते. 

 
ग्लॅकॉन: तुझ्या दृजष्टकोनातून एक्स्लीपीअसर्ी मुले फारर् धूतच जदसतात. 
 
सॉके्रणटस: साहजिकर् आहे! पण शोकरसात्मक कजवता जलजहणारे कवी आजण झपडार यानंा मात्र हे 

मान्य नाही. एक्स्लीपीअस हा अपोलोर्ा मुलगा हे ते मान्य करतात, पण आसन्नमरण श्रीमंत व्यक्तीला त्याने 
लार् घेऊन बरे केले म्हणून त्याच्यावर वीि पडली असे ते म्हणतात. पण आपणासं ही दोन्ही जवधाने मान्य 
नाहीत. आपल्या दृष्टीने िर तो देवपुत्र असेल, तर लोभी असणार नाही, िर लोभी असेल, तर देवपुत्र 
असणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: तुिें म्हणणे योलय आहे पण आपल्या राज्यात र्ागंले वैद्य पाजहिेत का? याजवषयी तुला 

काय म्हणावयारे् आहे? ज्यानंा जवजवध स्वभावार्ी माणसे माजहती आहेत असे न्यायाधीश उत्कृष्ट असतात. 
तसेर् अनेक रोगी आजण जनरोगी लोकारं्ी शरीरे ज्यानंी तपासली आहेत असे वैद्य र्ागंले असतात. 

 
सॉके्रणटस: आपल्या राज्यातर्ागंले डॉक्टर आजण र्ागंले न्यायाधीश असले पाजहिेत हे मला मान्य 

आहे. पण र्ागंल्या डॉक्टरजवषयी मािंी समिूत तुम्हासं माहीत आहे काय? 
 
ग्लॅकॉन: तू सागंशील का? 
 
सॉके्रणटस: मी तसा प्रयत्न करेन. पण तू माझ्या प्रशनात दोन वेगवेगळ्या गोष्टींर्ा उल्लेख केला आहेस. 
 
ग्लॅकॉन: तो कसा काय? 
 
सॉके्रणटस: िर डॉक्टरानंा स्वतःच्या व्यावसाजयक अभ्यासाच्या बरोबरीने प्रत्येक रोगार्ा स्वानुभव 

असला आजण अनेक रोगी त्याने तपासले असले तर त्यानंा र्ागंली ममचदृष्टी येते हे खरे आहे. अथात त्यानंा 
स्वतःला जवशषे आरोलय नसले तरी र्ालेले. दुसऱ्यारें् रोग डॉक्टर काही स्वतःच्या शरीराने बरे करीत नाहीत. 
तसे असते तर डॉक्टरानंा कोणताही रोग कोणत्याही वेळी होऊन र्ालले नसते. पण डॉक्टरारें् मन र्ागंले 
नसेल तर कोणत्याही रोलयाला त्यानंा योलय उपाय करता येणार नाही. डॉक्टरारें् मनर् रोलयारें् शरीर दुरुस्त 
करीत असते. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण न्यायाजधशाच्या मनार्ी दुसऱ्या मनावर सत्ता र्ालत असते. म्हणून त्याच्या मनावर 

दुगुचणी व्यक्तींरे् संस्कार होऊन र्ालणार नाही. एक वेळ शारीजरक व्याधीर्ा स्वानुभव शक्य व योलय आहे, 
मात्र इतरारें् अपराध शोधण्यास आपण जनष्ट्णात व्हावे म्हणून न्यायाजधशाने स्वानुभवासाठी सवच गुन्हे करू 
नयेत. उत्तम न्यायाधीश होऊन आपले शे्रष्ठत्व प्रस्थाजपत करण्यासाठी तारुण्याच्या प्रारंभी न्यायाधीश वाईट 
व्यक्ती, अनुभव आजण सवयी यापंासून अजलप्त असला पाजहिे. सत्प्रवृत्त तरुण, दुष्ट्प्रवृत्त लोकाचं्या 
जहकमतीला सहि बळी पडतात. कारण त्यानंा दुष्ट जवकारारं्ी योलय िाणीवर् नसते. 



 

अनुक्रमणिका 

ग्लॅकॉन: अशा रीतीने फसजवले िाणे शक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: याकजरता र्ागंला न्यायाधीश कधी तरुण असू नये. तो वृद्ध असला पाजहिे. 

अन्यायाबद्दलरे् ज्ञान त्याने वृद्धावस्थेपयंत संपादन केले पाजहिे. त्यासाठी स्वतःच्या नव्हे, तर इतराचं्या 
अंतःकरणात जदसणारी अन्यायार्ी वाईट दृशये त्याने बरीर् वषे पाजहली पाजहिेत. म्हणिेर् स्वानुभवाऐविी 
त्याला हे ज्ञान जमळाले पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: खरेर् हा न्यायाजधशार्ा उत्तम आदशच म्हटला पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: तसार् तो र्ागंल्या स्वभावार्ाही आदशच आहे. त्यारे् अंतःकरण सज्जन असते. हुषार आजण 

संशयी न्यायाधीश िर तो स्वतः गुन्हेगार असला तर स्वानुभवाप्रमाणे इतरानंा न्याय देत असताना तो 
आपणासं फािील शहाणा समितो. िेव्हा वयोवृद्ध सज्जन माणसाशी त्यार्ा संबधं येईल तेव्हा स्वतः सद गुणी 
नसल्याने तो त्या व्यक्तीच्या सत्प्रवृत्तीबद्दल अज्ञान प्रगट करतो. हा मूखचपणा होय. सज्जनापेक्षा दुष्टाशी त्यार्ा 
िास्त संबधं येतो. म्हणून तो स्वतःस हुषार समितो. इतरानंाही त्याच्या मूखचपणाऐविी तो हुशार आहे असे 
वाटते. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग अशा माणसाऐविी आपण वणचन केलेला माणूसर् ज्ञानी आजण सत्प्रवृत्त न्यायाधीश 

बनेल असे समिणे योलय होईल. दुगुचणाला स्वतःरे् ज्ञान असते पण सद गुणारे् असत नाही. सद गुणी 
माणसाला मात्र अनुभवाने सद गुण आजण दुगुचण या दोन्हीरे् ज्ञान होऊ शकते. म्हणून दुगुचणी माणसाऐविी 
सद गुणी माणूसर् उत्तम न्यायाधीश होतो, असे मला वाटते. 

 
ग्लॅकॉन: मला हे पटते. 
 
सॉके्रणटस: मग आपल्या आदशच राज्यामध्ये वैद्यक आजण कायदा या व्यवसायारें् स्वरूप आपल्या 

वणचनाप्रमाणे ठरवावयारे् ना? त्यारं्ा उपयोग ज्यांरे् शरीर व मन र्ागंले आहे अशा नागजरकानंार् आपण 
करून देऊ. िे शरीरानंी वाईट त्यांना आपण मरू देऊ, िे स्वभावाने दुष्ट आजण दुव्यचसनी त्यानंा आपण मारून 
टाकू. हेर् तू करशील ना? 

 
ग्लॅकॉन: हो. रोगी आजण राज्य यारें् जहत लक्षात घेता हार् मागच उत्तम होय. 
 
सॉके्रणटस: ज्या सासं्कृजतक जशक्षणाने माणसारे् अंतःकरण सभ्य बनते. त्या जशक्षणारे् पजरणाम 

िोपयंत तरुणावंर आहेत तोपयंत ते कायद्यार्ा वापर करण्यास तयार होणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: सासं्कृजतक जशक्षणात तज्ज्ञ असणाऱ्या जवद्याथ्याला आकब्स्मक पजरब्स्थतीजशवाय 

वैद्यकीय मदत लागणार नाही, एवढा व्यायाम घेणे त्याला अवघड आहे का? 



 

अनुक्रमणिका 

ग्लॅकॉन: नाही. ते शक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण व्यायाम घेण्यार्ा त्यार्ा हेतू शारीजरक सामथ्यच जमळजवण्याऐविी तेिस्वी मनोवृत्ती 

वाढजवणे हा असेल. म्हणून तालीमबािाप्रमाणे जवजशष्ट प्रकाररे् अन्न खाऊन तो केवळ शारीजरक शक्तीसाठी 
व्यायाम करणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मला असे वाटते की, सासं्कृजतक आजण शारीजरक जशक्षणार्ी योिना िे तयार करतात 

त्यानंा संस्कारार्ा उपयोग मानजसक सुधारणा असतो आजण न्यायार्ा उपयोग शारीजरक सुधारणा असतो हे 
तत्त्व माहीत नसते. तसे त्यारें् ध्येय पण नसते. 

 
ग्लॅकॉन: िर ते तसे नसेल तर दुसरे कोणते असणार? 
 
सॉके्रणटस: ते दोन्ही जवषयारें् जशक्षण केवळ आब्त्मक सुधारणेस देतील. 
 
ग्लॅकॉन: ते कसे? 
 
सॉके्रणटस: ज्यानंा आयुष्ट्यात फक्त व्यायामर् माहीत असतो, सासं्कृजतक जशक्षणार्ी काहीर् ओळख 

नसते अशा माणसारं्ा स्वभाव आजण याजवरुद्ध प्रकारच्या लोकारं्ा स्वभाव तू पाजहला नाहीसका? 
 
ग्लॅकॉन: तू कशा प्रकाररे् म्हणतोस? 
 
सॉके्रणटस: पजहल्या प्रकारर्ी माणसे राठ आजण जर्वट असतात तर दुसऱ्या प्रकारर्ी नािुक व सौम्य 

असतात. 
 
ग्लॅकॉन: हो िे केवळ व्यायामर् करतात ते प्रमाणापेक्षा अजधक उद्धट असतात. िे केवळ सासं्कृजतक 

जशक्षण घेतात ते प्रमाणापेक्षा अजधक सौम्य असतात. 
 
सॉके्रणटस: पण उद्धटपणा तेिस्वी वृत्तीरे् प्रतीक आहे आजण योलय तऱ्हेने जवकास िंाला तर त्यारे् 

रूपातंर शौयात होते. िर अयोलय जवकास िंाला तर स्वभाव कठोर आजण पाशवी होतो हे तुला माजहती आहेर्. 
 
ग्लॅकॉन: मला तसेर् वाटते. 
 
सॉके्रणटस: ताजत्त्वक स्वभावार्ी माणसे सौम्य नसतात का? सौम्यपणा फार वाढला, तर तो 

नािुकपणा होतो, पण योलय तऱ्हेने वाढवला, तर त्यारे् रूपातंर सभ्य सुव्यवब्स्थतपणा यात होते. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: आपल्या दृष्टीने आपल्या राज्याच्या संरक्षकात दोन्ही प्रकाररे् गुण असले पाजहिेत. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: पण दोन्ही गुणातं सुसंगती नको का? 
 
ग्लॅकॉन : पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस : िर अशी सुसंगती असेल तर अंतःकरण संयमी आजण शूर बनत नाही का? 
 
ग्लॅकॉन : खात्रीने. 
 
सॉके्रणटस: ही सुसंगती नसेल तर, व्यक्तीर्ा स्वभाव जभत्रा आजण गावंढळ होत नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा एखादी व्यक्ती केवळ संगीताला वाहून घेते, तेव्हा मृदू आजण शोककारक स्वर यानंी 

आपले अंतःकरण भरून टाकते, सारे आयुष्ट्य केवळ गाणे गुणगुणत आनंदात घालवते तेव्हा त्या माणसातील 
तेिब्स्वता जठसूळ बनते. ती जनरुपयोगी न बनता उपयोगी बनते. पण िर संगीतार्ा अजतरेक िंाला, तर 
त्याच्यातील तेिब्स्वता पूणच नष्ट होते, अंतःकरण दुबचल बनते आजण तो दुबळा सैजनक होतो. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: िर तो स्वभावानेर् कमी तेिस्वी असेल तर असा पजरणाम लवकर घडेल; िर तेिब्स्वता 

िास्त असेल तर सगंीताने तो दुबळा बनेल. जकरकोळ कारणाने अशी व्यक्ती रागावते आजण लगेर् थडंावते. 
हे लोक तेिस्वी होण्याऐविी शीघ्रकोपी, जर्डजर्डे आजण जखन्न स्वभावारे् होतात. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: याउलट िर एखाद्याने केवळ व्यायामालार् वाहून घेतले तर सासं्कृजतक जशक्षण आजण 

तत्त्वझर्तन यापंासून तो अजलप्त राहील. मनसोक्त खाण्याजपण्यात आनंद मानेल. सुदृढ शरीरामळेु त्याच्यात 
आत्मजवश्वास आजण तेिब्स्वता प्रथम जनमाण होईल. पूवीपेक्षा आपण अजधक शूर आहोत असे त्याला वाटेल. 

 
ग्लॅकॉन: सॉके्रजटस, बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: पण संस्कृतीला बािूस सारून केवळ व्यायामावर लक्ष कें जद्रत केले तर पजरणाम काय 

होईल? त्याला ज्ञानार्ी आवड आहे असे गृहीत धरले तरी ज्ञान, जिज्ञासा, वादजववाद याचं्या साहाय्याने ती 
आवड पुरजवली िाणार नाही. त्या आवडीस उत्तेिन, पोषण न जमळाल्याने त्यार्ी ज्ञानेंजद्रये स्वच्छ होणार 
नाहीत. ती दुबचल, बजहरी आजण आंधळी होणार नाहीत का? 
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ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्ा पजरणाम म्हणिे अशी व्यक्ती तत्त्वज्ञानाला दे्वष करून अडाणी होते. बुजद्धवाद 

सोडून देते. िंगली श्वापदाप्रमाणे आपले सवच व्यवहार दाडंगाईने करते. नेहमी अज्ञान आजण कुसंस्कार या 
वातावरणात राजहल्याने जतच्या व्यब्क्तमत्त्वात सौंदयच आजण सौष्ठव उरत नाहीत. 

 
ग्लॅकॉन: हो, असे होते. 
 
सॉके्रणटस: परमेश्वराने तेिब्स्वता आजण ज्ञान असे दोन स्वतंत्र स्वभाव जनमाण केले आहेत. त्यासाठी 

संगीत आजण व्यायाम अशा दोन कला जनमाण केल्या आहेत. आत्मा आजण शरीर याकंजरता प्रत्येकीर्ा वेगळा 
उपयोग असतो असे नाही. दोन्ही स्वभावारं्ी योलय तऱ्हेने वाढ व्हावी आजण उभयतातं सुसंवाद झकवा समन्वय 
जनमाण व्हावा अशी परमेश्वरार्ी इच्छा जदसते. 

 
ग्लॅकॉन: हो, असे जदसते. 
 
सॉके्रणटस: याकजरतार् ज्या व्यक्तीच्या िीवनात शाजरजरक जशक्षण आजण सांस्कृजतक जशक्षण यारं्ा 

समन्वय आढळतो त्यारं्ा त्याच्या मनावर योलय पजरणाम घडतो. ती व्यक्ती वीणेच्या तारा छेडून स्वरजनर्ममती 
करणाऱ्या कलावंतापेक्षा खरी व पूणच स्वरसाधना करते असे आपण म्हटले पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: हो, आपण तसे साधार म्हणू शकतो. 
 
सॉके्रणटस: आपले आदशच राज्य जटकजवण्यासाठी या शकै्षजणक योिनेवर देखरेख करणारा अजधकारी 

आपणाला आवशयक आहे. 
 
ग्लॅकॉन: असा अजधकारी हवार्. 
 
सॉके्रणटस: आपण आतायंत सासं्कृजतक जशक्षण आजण शारीजरक जशक्षण यारं्ी योिना तयार केली. 

यानंतर आपल्या आदशच राज्यात कोणती नृत्ये, जशकारी, शयचती, मैदानी व मदानी खेळ असावेत हे 
तपशीलवार ठरजवण्यार्ी आता आवशयकता नाही. कारण एकदा रूपरेषा ठरजवल्यानंतर तो तपशील ठरवणे 
सोपे आहे. 

 
ग्लॅकॉन: हो, तशी अडर्ण नाही. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण दहा 
प्रशासकाांची निवड आनण जीविपद्धती 

[III-412-B–IV-421-C] 
 
कथासूत्र: 
 
[शकै्षजणक पूवचतयारीर्ा जवर्ार पूणच केल्यानंतर प्लेटोने आदशच राज्याच्या व्यवस्थेसाठी योलय नागजरकामंधून 
प्रशासकारं्ी जनवड कशी करायर्ी ती तत्त्वे व त्यारें् स्वरूप जवशद केले आहे. िन्म आजण आर्मथक दिा हे 
त्याने जनवडीरे् जनकष मानले नाहीत. गुणवत्ता, पात्रता, अभ्यास ही त्याने स्वीकारलेली जनवडतत्त्वे होत. 
 

उत्पादन करणारे सामान्य नागजरक, रक्षण करणारे सैजनक आजण ध्येय धोरणे ठरवणारे प्रशासक या 
वगांतील व्यक्तींर्ी जनवड यानुसारर् त्याने ठरजवली आहे. प्रत्येकाला आपापल्या स्वभावानुसार आजण 
पात्रतेनुसार िगण्यार्ी आजण काम करण्यार्ी संधी जमळावी आजण काही जनवडक व्यक्तींऐविी झकवा एखाद्या 
वगाऐविी, सवांना सामाजिक व्यवस्थेत, न्यायाच्या प्रस्थापनेत, सुखसंपादनात स्थान व हक्क जमळावेत असा 
त्यार्ा प्रयत्न आहे. 

 
जहजसयडच्या एका पुराणकथेर्ा त्याने सामाजिक वगीकरणास आधार घेतला आहे. त्यानुसार 

समािातले हे वगच सुवणच, रौप्य आजण ब्राँिं प्रकृतीरे् असतात असे त्याने मानले आहे. प्रशासकारं्ी जनवड 
करताना त्यारं्ी सवांगीण पात्रता हार् जनकष त्याने मानला आहे.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. आता हे जशक्षण ज्यानंी घेतले आहे त्याचं्यापैकी राज्यकारभार कोणी करावा 

आजण सामान्य प्रिािन कोण असावेत या प्रशनार्ा आपण जवर्ार सुरू करू या ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: राज्यकारभार करणारे वयोवृद्ध हवेत आजण प्रिािन तरुण हवेत हे जनःसंशय. 
 
ग्लॅकॉन: अथात. 
 
सॉके्रणटस: फक्त उत्कृष्ट लोकर् राज्यकते बनले पाजहिेत. 
 
ग्लॅकॉन: तेही खरेर्. 
 
सॉके्रणटस: िे लोक फक्त शतेी करतात तेर् उत्तम शतेकरी नसतात का? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
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सॉके्रणटस: आपल्या आदशच राज्यास उत्तम संरक्षकारं्ी आवशयकता आहे. म्हणून अत्यंत समथच असेर् 
लोक आपण जनवडले पाजहिेत ना? 

 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: ते हुशार, पराक्रमी आजण राज्यार्ी काळिी असणारे हवेत. 
 
ग्लॅकॉन: अथात असे लोक पाजहिेत. 
 
सॉके्रणटस: ज्याचं्याजवषयी माणसाच्या मनात पे्रम उत्पन्न होते त्याजवषयी काळिीही वाटणारर्. 
 
ग्लॅकॉन: अथातर् वाटणार. 
 
सॉके्रणटस: ज्यारें् जहतसंबधं आपल्या जहतसंबधंाप्रमाणेर् आहेत व दुसऱ्याचं्या जहतातर् आजण 

भरभराटीत वा जवपत्कालात आपले जहत आहे अशा लोकावंर ती व्यक्ती खात्रीने पे्रम करते. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: मग, आपल्या संरक्षक गणातूंन आपण योलय परीके्षरे् जनवडक असे लोक जनवडले 

पाजहिेत. त्या लोकानंी आपले सवच आयुष्ट्य राज्याच्या कल्याणात इतरापेंक्षा उत्साहाने घालवले असले 
पाजहिे. राज्याच्या अजहतारे् काम करण्यारे् कटाक्षाने टाळले पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: होय. हेर् लोक पात्र आहेत. 
 
सॉके्रणटस: आयुष्ट्यातल्या सवच अवस्थातं आपण त्याचं्यावर निर ठेवली पाजहिे. ‘राज्यारे् जहत ते 

आपले कतचव्य’ अशी इच्छा ते आयुष्ट्यभर बाळगतात की मधेर् त्या ध्येयापासून परावृत्त होतात हे आपण पाजहले 
पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: ध्येयापासून परावृत्त होणे म्हणिे काय? 
 
सॉके्रणटस: मािें ऐक. मनुष्ट्य आपली ध्येये स्वेच्छेने झकवा िबरदस्तीने सोडून देतो. िेव्हा रू्क कळून 

रु्कते तेव्हा माणूस आपले अयोलय झकवा असत्य मत स्वच्छेने सोडून देतो. पण िेव्हा सत्य झकवा योलय मतार्ा 
त्याग करायर्ा असतो तेव्हा तो इच्छेजवरुद्धर् केला पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: ‘स्वेच्छेने सोडलेले मत’ माझ्या लक्षात आले. पण इच्छेजवरुद्ध मतार्ा त्याग माझ्या लक्षात 

अिून आला नाही. 
 
सॉके्रणटस: र्ागंल्या गोष्टी माणसाच्या इच्छेजवरुद्ध आजण वाईट गोष्टी या इच्छेनुसार जहरावनू घेतल्या 

िातात हे तुला मान्य आहे ना? असत्याला बळी पडणे ही गोष्ट वाईट आहे आजण सत्यार्ा आधार घेणे ही 
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र्ागंली गोष्ट आहे असे नाही का? वस्तूर्ी कल्पना िेव्हा मूळ स्वरूपाला अनुसरून केली िाते तेव्हा त्याला 
सत्य म्हणतात, असे आपण म्हणू शकतो की नाही? 

 
ग्लॅकॉन: होय. तुमरे् म्हणणे योलय आहे. माणसारे् रास्त मत त्याच्या इच्छेजवरुद्ध त्याच्याकडून 

जहरावनू घेतले िाते असे मािेंही मत आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशी िेव्हा वस्तुब्स्थती असते तेव्हा त्यारे् कारण र्ोरी, रे्टूक झकवा िबरदस्ती असते. 
 
ग्लॅकॉन: अिूनही हे माझ्या लक्षात आले नाही. 
 
सॉके्रणटस: मला असे वाटू लागले आहे की, करुणरसपूणच नाटकाप्रमाणे मी काही दुबोध भाषा तर 

वापरीत नाही ना? हे पहा, ज्या माणसारं्ा जवश्वास वादजववादाने नाहीसा होतो झकवा काही काळाने स्मरणात 
रहात नाही अशा लोकारं्ीर् मते र्ोरली िातात असे मािें मत आहे मला वाटते ते तुला समिले असावे. 

 
ग्लॅकॉन: हो. समिले. 
 
सॉके्रणटस: ज्या लोकावंर िुलूम होतो असे मी म्हणतो ते लोक म्हणिे दुःखाने झकवा शोकाने 

मतपजरवतचन होणारे असतात. 
 
ग्लॅकॉनबरोबर. तुमरे् म्हणणे मला समिले. 
 
सॉके्रणटस: िे मोहाला बळी पडतात ते सुखाच्या अजभलाषेने आजण दुःखाच्या िबरदस्तीने मत 

बदलणारे असतात. 
 
ग्लॅकॉन: होय, िे फसवे असते ते मोहजवणारेर् असते. 
 
सॉके्रणटस: िे राज्याच्या जहतारे् ते आपले कतचव्य असे ज्यांना वाटते, असे उत्तम प्रशासक कोण त्यार्ा 

आपण शोध घेतला पाजहिे. त्यारं्ा आत्मजवश्वास नष्ट होईल, त्यांर्ी फसवणूक होईल अशापंासून त्यांना 
लहानपणापासून वेगळे ठेवनू त्याचं्यावर सतत देखरेख ठेवली पाजहिे. स्मरणशक्ती र्ागंली असणारे, न 
फसवले िाणारे लोक जनवडून इतरानंा आपण वगळले पाजहिे. खरे ना? 

 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: श्रम, त्रास, वादजववाद या वातावरणात त्यांना ठेवनू त्याचं्या वतचनार्ी परीक्षा आपण 

घेतली पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
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सॉके्रणटस: आणखी एक परीक्षा म्हणिे मोजहनी जवदे्यर्ा प्रयोग करून त्याचं्या वतचनार्ा अभ्यास केला 
पाजहिे. उमदे घोडे, गोंगाट आजण हलकल्लोळ, अशा वातावरणात नेऊन त्यारं्ा जभते्रपणा पाजहला िातो. 
तसेर् आपल्या तरुणानंा भयप्रद वातावरणात ठेवनू, सुखद वातावरणात ठेवनू, सोन्यार्ी िशी अब्लनपरीक्षा 
घेतली िाते, त्यापेक्षा काटेकोर परीक्षा आपण त्यारं्ी घेतली पाजहिे. िर ते अशा पजरब्स्थतीत जटकले, त्यांरे् 
वतचन र्ागंले राजहले, स्वतःरे् आजण समािारे् ते र्ागंले संरक्षक बनले, लय आजण स्वरमेळजवषयक जनयम 
त्यानंी अमलात आणले, तरर् त्यांरे् जशक्षण त्यानंा आजण राज्याला जकतपत उपयुक्त ठरेल ते आपल्याला 
पाहता येईल. लहानपण, तारुण्य व प्रौढत्व अशा जवजवध अवस्थातं प्रत्येक परीके्षत िो सुखरूप व सुरजक्षत 
यशस्वी होईल त्यालार् आपल्या आदशच राज्यार्ा राज्यकताव संरक्षक नेमले पाजहिे. त्यार्ा मृत्यू 
घडल्यानंतर सन्मानपूवचक पे्रतसंस्कार करून त्याच्या स्मृतीस आपण अजभवादन केले पाजहिे. ज्यारें् वतचन 
याजवरोधी असेल त्यानंा आपण वगळले पाजहिे. राज्यकते आजण संरक्षक जनवडण्यार्ी ही योलय पद्धत आहे 
असे मला वाटते. जवशषे तपशील न देता मी फक्त रूपरेखा माडंली आहे. 

 
ग्लॅकॉन: मािेंही मत तुमच्यासारखेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या राज्यातील नागजरकानंा आजण बाहेरच्या शत्रूंना ज्याचं्या कतृचत्वामुळे कसलाही 

अपाय करण्यार्ी ताकद आजण इच्छा राहणार नाही त्यानंार् आपण खरे संरक्षक म्हणणार नाही का? िे तरुण 
राज्यकत्यांना मदत करतील, राज्यकत्यांरे् ठराव अमलात आणतील आजण संरक्षण करतील त्यानंा सहायक 
संरक्षक झकवा सैजनक म्हणता येणार नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: मलाही तसेर् वाटते. 
 
सॉके्रणटस: काही वेळेला राज्यकारभारात असत्यार्ा उपयोग करावा लागतो. त्याकजरता एखादी 

जवलक्षण युक्ती आपणवापरू शकणार नाही का? राज्यकते आजण प्रिािन यारं्ा जवश्वास बसेल अशी कल्पना 
आपण सागंू का? 

 
ग्लॅकॉन: कोणत्या तऱ्हेर्ी कल्पना? 
 
सॉके्रणटस: त्यात काही नवीन नाही. अशी फोनेजशयन कल्पना फार पूवीपासून उपयुक्त मानली गेली 

आहे. कवींनी जतरे् वणचन केले आहे आजण माणसानंी जतच्यावर जवश्वास ठेवला आहे. आिच्या काळात ती 
जदसत नसल्याने झकवा ती जदसणे सक्य नसल्यामुळे आि लोकानंा जतच्याबद्दल जवश्वास वाटेल झकवा खात्री 
पटेल हे अवघड वाटते. 

 
ग्लॅकॉन: ती कल्पना उघड करण्यास तू नाराि जदसतोस. 
 
सॉके्रणटस: मी का नाखूष आहे ते मी साजंगतल्यावर सहि कळू शकेल. 
 
ग्लॅकॉन: पण तरीही तू बेधडकपणे ती बोलून दाखव. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: ठीक. ती सागंण्यास मला धैयच होईल की नाही, झकवा मी ती योलय शलदातं सागंू शकेन की 
नाही यार्ा मला जवश्वास वाटत नाही. राज्यकते आजण सैजनक यारें् प्रथम मन वळवनू मी इतरानंा सागेंन, 
“िेव्हा तुम्हासं जशक्षण देण्यात येत होते, तेव्हा आमच्याबद्दल तुम्हासं खात्री वाटत होती. पण तो भासर् होता. 
खरे पाहता पथृ्वीला गभात असताना तुमरे् जशक्षण व पूवचतयारी सुरू होती. तुमरे् जर्लखत, शसे्त्र इत्यादी 
सामग्री तयार होत होती. तेव्हा ती सवच तयारी पूणच िंाली आजण तुमर्ा िन्म िंाला त्या वेळी या िन्मभमूीरे् 
आजण संगोपन करणाऱ्या दाईरे् संरक्षण करण्यार्ी कामजगरी तुमच्यावर आली. आता तुम्ही, एकार् मातेर्ी 
मुले म्हणून परस्पराशंी बधुंभावाने वागले पाजहिे.” 

 
ग्लॅकॉन: असे काल्पजनक कारण देताना तुला संकोर् वाटत होता तो यथाथच वाटतो. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आता पुढे ऐक. आपल्या नागजरकानंा आपण असे सागंू, “लोक हो! तुम्ही एकमेकारें् 

भाऊ आहात. असे असले तरी तुमच्यापैकी राज्यकारभार करण्यास िे लायक त्याचं्या शरीरात देवाने सोने 
घातले आहे. म्हणून ते शे्रष्ठ आहेत.राज्यकत्यांना सहाय्य करणाऱ्या लोकामंध्ये देवाने रुपे घातले आहे. 
शतेकरी, कामगार आजण कारागीर याचं्यात देवाने लोखंड आजण ताबें घातले आहे. तुम्ही िरी परस्परारें् 
नातेवाईक असला आजण तुमच्या मुलांरे् िन्म इतरासंारखे होत असले तरी केव्हा केव्हा असेही घडेल की, 
सुवणचगुणी माताजपता रौप्यवणी मुलास िन्म देतील, तर काही वेळा, रौप्यवणी माताजपता सुवणचगुणी मुलानंा 
िन्म देतील. अशा रीतीने माताजपता जभन्न प्रकृतीच्या मुलानंा िन्म देतील. राज्यकत्यांनी िन्मलेल्या मुलाच्या 
आत्म्यात कोणत्या धातूरे् गुणधमच आहेत ते पाजहले पाजहिेत. तशी परमेश्वरार्ी आज्ञा आहे. संरक्षकाचं्या 
वगात िर ताबें आजण लोखंड या जमश्रणारे् मूल िन्मले, तर कोणतीही दयाबुद्धी न ठेवता त्या मुलास त्यानंी 
त्याच्या झकमतीनुसार कारागीर वा शतेकरी वगात घातले पाजहिे. कारागीर वा शतेकरी वगात सुवणच वा 
रौप्यगुणी मूल िन्मले तर, त्यार्ी परीक्षा घेऊन त्याला संरक्षक झकवा सहायक वगात बढती जदली पाजहिे. 
‘लोखंड आजण ताबें याचं्या हाती िेव्हा राज्यार्ा कारभार िातो तेव्हा सवचनाश होतो!’अशी भजवष्ट्यवाणी आहे.” 

 
अशा तऱ्हेरे् काल्पजनक असत्य, ज्यावर लोकारं्ा जवश्वास बसेल असे आपण सागंू शकू का? 
 
ग्लॅकॉन: ज्या लोकामंधून आपण आदशच राज्य जनमाण करणार आहोत त्याचं्या पजहल्या जपढीलार् ही 

फसवण्यार्ी युक्ती वापरता येईल असे मला वाटत नाही. पण त्यानंतरच्या सवच जपढ्या आजण सवच माणसे यारं्ा 
मात्र त्यावर जवश्वास बसू शकेल. 

 
सॉके्रणटस: तुिंी अडर्ण कळली. परंतु राज्यातील नागजरकानंा परस्परारं्ी काळिी वाटेल असे 

करण्यास जतर्ा र्ागंला उपयोग होईल. अथात या कल्पनेरे् काहीही होवो. आपल्या िन्मभमूीच्या या मुलानंा 
शस्त्रसज्ज करून त्याचं्या हाती कारभार देण्यापूवी त्यानंा आपण अजधकाऱ्याचं्या हुकमतीखाली ठेव.ू िे 
कायद्यारे् उल्लंघन करतील त्या नागजरकानंा शासन करणे आजण िे शत्रू लाडंलयाप्रमाणे हल्ला करतील त्यांर्ा 
प्रजतकार करणे, ही कामे त्यानंा करता येतील. त्यासाठी त्यानंी हल्ल्यास योलय अशी िागा पाहून जतथे तळ 
ठोकावा. िंोपण्याच्या िागेर्ी व्यवस्था करून त्यानंी देवतारं्ी प्राथचना करावी, खरे ना? 

 
ग्लॅकॉन: हो, ठीक आहे. 
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सॉके्रणटस: जहवाळ्यातील थंडी आजण उन्हाळ्यातील कडक उष्ट्मा, यापंासून संरक्षण करू शकतील 
असा जनवारा त्यांना शोधावयास नको का? 

 
ग्लॅकॉन: अथात. म्हणिे राहण्यार्ीर् घरे ना? 
 
सॉके्रणटस: हो. पण श्रीमंतांरे् महाल नसून जशपायानंा योलय अशी घरे होत. दोन्हीत फरक कोणता? 

तो मी आता सागंतो. “िर धनगरानंी मेंढ्याचं्या संरक्षणासाठी बेफाम स्वभावार्ी भकेुली, वाईट सवयीर्ी कुत्री 
ठेवली तर मेंढ्याचं्या संरक्षणाऐविी ती त्यानंा त्रास देतील आजण कुत्र्याऐंविी ती लाडंलयाप्रमाणे वागतील. 
धनगरारें् हे कृत्य झनद्य होय.” 

 
ग्लॅकॉन: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: मग शहरातील नागजरकापेंक्षा बलवान असलेले सैजनक लोकाशंी रानटी, कू्रर 

श्वापदाप्रमाणे न वागता जमत्राप्रमाणे वागतील अशी आपण काळिी घेणे आवशयक नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: घेतलीर् पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: र्ागंले जशक्षण जमळाले तर ते र्ागंले संरक्षण करतील ना? 
 
ग्लॅकॉन: ते र्ागंले संरक्षक असतातर्. 
 
सॉके्रणटस: पण ललॅकॉन असा त्याचं्या स्वभावाजवषयी आग्रह वा जवश्वास ठेवणे बरोबर नाही. 

परस्पराशंी वा लोकाशंी ते सौिन्याने वागतील असे आपण त्यानंा जशकजवले पाजहिे. आपल्या यापूवीच्या 
म्हणण्यारे् आपण समथचन केले पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: जशक्षणाबरोबरर् जनवास, आर्मथक पजरब्स्थती या बाबतीत आपण सैजनकाचं्या संदभात असे 

धोरण वापरले पाजहिे की ज्यामुळे ते स्वकतचव्यापासून च्युत होणार नाहीत. हीर् भजूमका जवर्ारी माणसार्ी 
असेल. 

 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: आपले सैजनक आपल्याला अपेजक्षत स्वभावारे् व्हावयारे् असतील तर त्यारं्ी राहणी, 

जनवारा यांबद्दल मािंी योिना तुम्ही लक्षात घ्या. पजहले म्हणिे आपल्या सैजनकािंवळ खािगी मालमत्ता असू 
नये. जिथे इतरानंा प्रवेश नाही अशी खािगी खोली वा घर असू नये. संयमी आजण शूर सैजनकानंा ज्या वस्तंूर्ी 
आवस्यकता असते तेवढ्यार् त्यानंा राज्यातील नागजरकाकंडून नोकरीच्या पगाराप्रमाणे जनयजमत जमळाव्यात. 
हा पगार एवढार् असावा की ज्यामुळे वषचभरात जशल्लकही राहणार नाही आजण तूटही पडणार नाही. त्यानंी 
एकत्र रहावे आजण लष्ट्कराच्या छावणीत वावरावे. त्याचं्या आत्म्यातर् सोने आजण रुपे हे मौल्यवान धातू 



 

अनुक्रमणिका 

ईश्वराने ठेवले असल्याने, ती दैवी देणगी त्यानंा जमळाली असल्याने पथृ्वीवरील अन्य संपत्तीर्ी त्यानंा गरि 
नाही असे आपण त्यानंा सागंू. त्याचं्याकडे िी अध्याब्त्मक संपत्ती आहे जतच्यात मृत्युलोकातील सोने जमसळून 
त्याने ती भ्रष्ट करू नये. िगात पैशामुळेर् अधमच घडतो. सरंक्षकारें् पाजवत्र्य जटकावे म्हणून त्यानंी सोने आजण 
रुपे यानंा स्पशचसुद्धा करू नये. इतरापं्रमाणे संपत्तीने मढवलेल्या घरात राहू नये. मौल्यवान पोषाख, अलंकार 
घालू नयेत, मौल्यवान धातूच्या पेल्यातून पेय जपऊ नये. असे जनयमपाळल्यास त्यानंा स्वतःरे् आजण राज्यारे् 
संरक्षण करता येईल. िर आपले सैजनक आजण संरक्षक, िजमनी, घरे, खािगी संपत्ती यारं्ा संग्रह करतील 
तर आदशच राज्यकते बनण्याऐविी ते सद गृहस्थ आजण शतेकरी बनतील. लोकजमत्र बनण्याऐविी लोकशत्र ू
बनतील. इतरारं्ा दे्वष करतील आजण स्वतः दे्वषास पात्र होतील. इतराजंवरुद्ध कारस्थाने करतील आजण 
त्याचं्याजवरुद्ध कारस्थाने होतील. परक्या शत्रूऐविी स्वकीय शत्रूर्ीर् भीती त्यांना वाटेल. भयग्रस्त िीवन 
ते िगतील. असे घडले तर त्यारं्ा आजण राज्यार्ा जवनाशकाळ िवळ येईल. म्हणूनर् संरक्षक आजण सैजनक 
यारं्ी राहणी, जनवास आजण काम यांबद्दलर्ी आपली भूजमका बरोबर आहे. त्यानुसार आपण कायदे करावेत 
ना? 

 
ग्लॅकॉन: िरूर करावेत. 
 
ॲणडमटँ स: पण, सॉके्रजटस! िर या योिनेबद्दल कुणी म्हटले की, यामुळे आपण संरक्षकवगाला 

दुदैवी बनवीत आहोत, तर तू काय म्हणशील? या राज्यकत्यांना सुख न लाभणे यात त्यारं्ार् दोष आहे. 
वस्तुतः राज्यार्ी मालकी त्याचं्याकडे पण फायदा मात्र काही नाही. याउलट इतर सवचसाधारण नागजरक 
िजमनी जवकत घेणार, सुंदर घरे बाधंणार नाना प्रकारच्या वस्तंूनी ती सुशोजभत करणार, देवतानंा संतुष्ट 
करण्यासाठी यज्ञ करणार, जमत्रानंा मेिवानी देणार, साराशं सुख जमळण्यास लागणाऱ्या सवच वस्तू िवळ 
ठेवणार. यार्ा अथच आपल्या राज्यारे् संरक्षण करण्यास केवळ भाडोत्री म्हणून आपण हे सैजनक तयार केले 
आहेत असे म्हणता येईल. 

 
सॉके्रणटस: हो. त्याचं्या कामासाठी त्यानंा फक्त पोटापुरते अन्न जमळते. इतरापं्रमाणे अजधक पगार 

जमळत नाही, स्वखर्ाने ते दूरर्ा प्रवास करू शकत नाहीत, जप्रय व्यक्तींना देणलया-भेटी देऊ शकत नाहीत, 
झकवा आपल्या आवडी-छंद पुरवण्यास पैसे खर्च करू शकत नाहीत. तुझ्या जववेर्नात हे आजण इतर जवषय तू 
सोडून जदले आहेस. 

 
ॲणडमटँ स: त्या जववेर्नात या सवांर्ा समावेश िंाला आहे असे आपण समिू. 
 
सॉके्रणटस: आता आपल्या भजूमकेजवरुद्ध होणाऱ्या टीकेला कसे उत्तर द्यावे असा तुमर्ा प्रशन आहे 

ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: आपण पूवीच्या पद्धतीनेर् जवर्ार करू लागलो तर उत्तर सुरू् शकेल असे मला वाटते. 

माझ्या कल्पनेप्रमाणे आपले संरक्षक व सैजनक आपण त्यांच्यासाठी वणचन केलेल्या पजरब्स्थतीतसुद्धा िास्त 
सुखी असू शकतील. आपला आदशच राज्य तयार करण्यार्ा हेतू एका वगाला अजतजरक्त सुखी करण्यापेक्षा 
सवच राज्य अजधक सुखी व्हावे हा आहे. अशा सवांना सुख लाभणाऱ्या राज्यातर् न्याय असतो, तर अव्यवब्स्थत 
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राज्यात अन्याय असतो. अशा दोन प्रकारच्या राज्यारं्ी तुलना केल्यावर कोणते राज्य अजधक सुखकारक ते 
आपण ठरव ूशकू. सध्या आपण सुखी आजण आदशच राज्यार्ी घटना तयार करीत आहोत. 

 
या राज्यात काही लोकानंा जनवडून त्यांरे् िीवन सुखी करायरे् हा आपला हेतू नाही. सवच राज्यर् 

कसे सुखी होईल ते आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर आपण जवरोधी प्रकारच्या राज्यारे् स्वरूप लक्षात घेऊ. 
उदा. आपण एखादा पुतळा रंगवीत आहोत. एकिणाने जवर्ारले, “शरीरार्ा सवांत सुंदर अवयव म्हणिे 
डोळा. त्याला जनळा रंग न देता काळा का देता?”मला वाटते आपले पुढील उत्तर पुरेसे आहे. आपण म्हणू, 
“जमत्रा, तसा रंग जदला तर डोळे डोळ्यासंारखे जदसणार नाहीत आजण इतर अवयवानाहंी वास्तजवक सौंदयच 
येणार नाही. खोटे सौंदयच दाखवावे असे तुला वाटत नाही याकजरता प्रत्येक अवयवाला योलय रंग देऊन 
त्यानुसार सवच शरीर सुंदर आजण सौष्ठवपूणच बनवतो की नाही याकडे तू कृपया लक्ष दे.” 

 
यानुसार या संदभात आमरे् संरक्षक व सैजनक िे सुख जमळाल्याने अपात्र ठरतील ते त्यानंा देण्यास 

आपण तयार होणार नाही. असे केले तर आमरे् शतेकरीसुद्धा पायघोळ कपडे घालतील आजण डोक्यावर 
सोनेरी मुकुट र्ढवनू मनास वाटेल तशी शतेी करतील. आमरे् कंुभार जवस्तवािवळ आरामात बसतील, 
कोर्ावर बसून दारू िंोकतील आजण मिीला येईल तेवढेर् काम करतील. सवच लोकानंा असे सुख 
भोगण्यार्ी परवानगी जदली तर सवच शहर सुखी होईलही. 

 
पण अशा रीतीने सवांना सुखी करण्यार्ा उपदेश आम्हाला नको आहे. िर हा उपदेश ऐकला तर 

शतेकरी शतेकरी राहणार नाही, कंुभार हा कंुभार राहणार नाही. राज्याला आधार देण्यास आवशयक 
व्यवसायही योलय तऱ्हेने होणार नाहीत. एक वेळ इतर धंदे जबघडले तर फार नुकसान नाही. िर एखादा 
र्ाभंार व्यसनासक्त, ढोंगी, नालायक असेल तर त्यापासून काही राज्याला धोका नसतो, परंतु राज्यकते िर 
जदखाऊ पात्रतेरे् असतील तर त्यामुळे सवचनाश घडतो. राज्यार्ी सुखसमृद्धी ही रािकत्यांच्या पात्रतेवर 
अवलंबनू असते. शक्यतो िे राज्यारे् नुकसान करणार नाहीत असे आदशच संरक्षक बनवणे हा आपला हेतू 
आहे. आपल्या जवरोधकानंा मात्र सणावारी मेिवानी िंोडणारे शतेकरी तयार करायरे् आहेत. असे लोक 
राज्यारे् नागजरक बनण्यास अपात्र बनतात. अशा लोकाचं्या राज्यास राज्य म्हणता येत नाही. आपल्या 
संरक्षकानंा सवच राज्य सवांत सुखी करायरे् असते हे आपण जवर्ारात घेतले पाजहिे. त्यासाठी राज्यकते, 
सहकारी सैजनक आजण सामान्य प्रिािन यारें् मन आपण घडवले पाजहिे. स्वतःर्ा व्यवसाय उत्तमपणे 
करण्यापलीकडे ते अन्य गोष्टींत लक्ष घालणार नाहीत, ढवळाढवळ करणार नाहीत हे आपण पाजहले पाजहिे. 
असे िंाले तर समािातील प्रत्येक वगाला शक्य जततके िास्त सुख भोगता येईल आजण सवच समाि 
सुजनयंजत्रत आजण सुव्यवब्स्थत होईल. 

 
ॲणडमटँ स: तू म्हणतोस ते अगदी बरोबर आहे असे मला वाटते. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण अकरा 
प्रशासकाांची कतशव्ये 

[IV-421-C–427-C] 
 
कथासूत्र: 
 
[उत्कृष्ट बुजद्धमत्ता, नेतृत्व, संघटना र्ातुयच, सामाजिक कल्याणार्ी ममचदृष्टी आजण जनःस्वाथचसमािसेवेर्ी 
तयारी हे प्लेटोने प्रशासकारें् प्रमुख गुणधमच मानले आहेत. श्रीमंतीमुळे सुखासीनता वाढते आजण दाजरद्र्यामुळे 
असंतोष जनमाण होतो. म्हणिेर् दोन्हीच्या अजतरेकाने समाि दुबचळ बनतो. याकजरता व्यक्तीच्या पे्ररणा, 
सामाजिक वगाकडे सोपवलेली काये आजण राज्यारे् कल्याण या गोष्टी लक्षात घेऊन सवच समािात एकात्मता 
व सुसंवाद जनमाण करण्यार्ी िबाबदारी प्लेटोने प्रशासक राज्यकत्यांवर सोपजवली आहे. राज्यार्ा जवस्तार 
आजण जवकास असा व्हावा की, ज्यामुळे अंतगचत यादवी आजण बाह्य आक्रमण याचं्या धोक्यापासून ते सुरजक्षत 
राहील. 
 

याकजरता समािार्ी नैजतक आजण धार्ममक मूल्ये सुब्स्थर असणे आवशयक असते. म्हणून प्लेटोने 
जशक्षणपद्धती आजण धमचसंस्था यांरे् जनयंत्रण करणे, त्यानंा जदलदशचन व मागचदशचन करणे हे कायच राज्याच्या 
प्रशासक नेत्याकडे सोपवले आहे. कायद्यारे् उल्लंघन होऊ न देता कायदा व न्याय यात अंतभूचत असणारे िे 
शे्रष्ठ ‘न्याय’ तत्त्व त्यारे् प्रतीक म्हणिे प्रशासक राज्यकते होत. म्हणूनर् प्लेटोने त्यानंा ‘न्याय जवश्वस्त’ 
म्हटले आहे.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: आता र्र्ा केलेल्या तत्त्वासारखेर् दुसरे एक तत्त्व तुम्हाला समाधानकारक वाटेल की 

नाही याबद्दल मला शंका वाटते. 
 
ॲणडमटँ स: ते कोणते? 
 
सॉके्रणटस: मला वाटते, पुढील कारणामंुळे इतर कारागीर जबघडले िातील की नाही यार्ा तुम्ही 

जवर्ार करावा. 
 
ॲणडमटँ स: कोणत्या कारणामंुळे? 
 
सॉके्रणटस: संपत्ती आजण दाजरद्र्य. 
 
ॲणडमटँ स: या कारणामंुळे ते कसे जबघडतील? 
 
सॉके्रणटस: कंुभार श्रीमंत िंाल्यावर पूवीसारखेर् आपल्या धंद्याकडे लक्ष देईल असे तुम्हाला वाटते 

काय? 
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ॲणडमटँ स: अथातर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: पूवीपेक्षा तो अजधक आळशी व जनष्ट्काळिी होईल ना? 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: मग त्यामुळे तो वाईट कंुभार होणार नाही काय? 
 
ॲणडमटँ स: अथातर् होईल. 
 
सॉके्रणटस: ह्याउलट दाजरद्र्यामुळे धंद्याला आवशयक असणारी साधने, हत्यारे त्याला घेता आली 

नाहीत, तर तो हलक्या वस्तू तयार करील व त्याच्या मुलानंा व हाताखाली काम करणाऱ्यानंा र्ागंल्या 
प्रकाररे् जशक्षण त्याच्याकडून जमळणार नाही. 

 
ॲणडमटँ स: होय, बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: यावरून श्रीमंती व दाजरद्र्य या दोन्ही कारणानंी कारागीर व त्यारं्ी कामे जबघडली 

िातील. 
 
ॲणडमटँ स: होय. हे कबलू केलेर् पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या संरक्षकानंी ज्या अपायकारक गोष्टींर्ी काळिी घेतली पाजहिे, त्या सापडल्या 

तर त्याचं्यावर त्यानंी पहारा ठेवला पाजहिे व त्यांर्ा शहरात प्रवेश होऊ न देण्यार्ी काळिी घेतली पाजहिे. 
 
ॲणडमटँ स: या अपायकारक गोष्टी कोणत्या? 
 
सॉके्रणटस: संपत्ती आजण दाजरद्र्य. कारण संपत्ती ही जवलासीपणा, आळशीपणा जनमाण करते, तर 

दाजरद्र्य हलकेपणा व व्यसनाधीनता जनमाण करते. 
 
ॲणडमटँ स: तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे सॉके्रजटस. पण आपल्या शहरात संपत्ती नसताना िर श्रीमंत 

व बलाढ्य राज्याजवरुद्ध लढाई करण्यार्ा प्रसंग आपल्या राज्यावर आला तर कसे होणार? 
 
सॉके्रणटस: अशा एकार् राज्याजवरुद्ध लढाई करणे अवघड िाईल. पण अशी दोन राज्ये असतील 

तर ते सोपे िाईल. 
 
ॲणडमटँ स: ते कसे शक्य आहे? 
 
सॉके्रणटस: िर आपल्याला लढणे भाग पडले तर त्या वेळेस आपणाकडे जनष्ट्णात सैजनक असतील व 

जवरुद्ध बािूला फक्त श्रीमंतर् असतील. 
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ॲणडमटँ स: हे शक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: ॲजडमटँ स, एक जनष्ट्णात मुजष्ठयोद्धा, मुजष्ठयुद्धारे् अजिबात ज्ञान नसणाऱ्या दोन श्रीमंत व 

लठ ठ माणसानंा सहिपणे झिकू शकणार नाही काय? 
 
ॲणडमटँ स: िर ते दोघे एकदम अंगावर धावनू आले तर तो कदाजर्त झिकू शकणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: का बरे? प्रखर सूयचप्रकाशात सामना र्ालू असता, एका प्रजतस्पध्याला दुसऱ्याच्या पुढे 

येऊ द्यावयारे् व नंतर त्याच्यावर उलटून त्याला गराडा घालून छापा घालावयार्ा. अशा पद्धतीर्ा वररे्वर 
उपयोग करून वरील दोन प्रजतस्पध्यांनार् नव्हे तर अनेक प्रजतस्पध्यांनाही तो भारी होणार नाही काय? 

 
ॲणडमटँ स: यात अियचकारक असे काहीर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: युद्धकलेपेक्षा मुजष्ठयुद्धारे् ताजत्त्वक व अनुभजवक ज्ञान श्रीमंतानंा अजधक असते, हे तत्त्व 

तुम्हाला मान्य आहे ना? 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: मग आपले जनष्ट्णाक सैजनक नक्कीर् त्याचं्यापेक्षा दुप्पट-जतप्पट संख्येला भारी होतील. 
 
ॲणडमटँ स: तुमरे् म्हणणे बरोबर असल्यामुळे, मला ते मान्य करणे भागर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशी कल्पना करा की, आपल्या लोकानंी ह्या दोन प्रजतस्पधी शहरापैंकी, एका शहराकडे 

आपले जशष्टमंडळ पाठवनू पुढीलप्रमाणे जनवेदन केले, “आमच्यािवळ सोने वा र्ादंी अजिबात नसून आम्हालंा 
त्यार्ा संग्रह करण्यार्ीदेखील परवानगी नाही. म्हणून तुमरे् सैन्य घेऊन तुम्ही आम्हालंा जमळा व दुसऱ्या 
शहरार्ी मालमत्ता लुटून तुम्हीर् ती घ्या.” तर क्षीण व जकरकोळ कुत्र्याशंी युद्ध करण्यापेक्षा त्याचं्याबरोबर 
मैत्री करून, लठ ठ परंतु नािुक अशा मेंढराजवरुद्ध युद्ध करणेर् ते शहर पसंत करणार नाही काय? 

 
ॲणडमटँ स: शक्य आहे. पण एका शहरात संपत्तीर्ा साठा िंाला असता, त्यापासून संपत्ती नसलेल्या 

शहराला धोका नाही काय? 
 
सॉके्रणटस: आपण ज्या तऱ्हेर्ी शहरार्ी रर्ना करीत आहोत तसे ते शहर नसेल तर त्याला ‘एक 

शहर’ म्हणणे अडाणीपणारे् नाही का? 
 
ॲणडमटँ स: मग तुमरे् काय म्हणणे आहे? 
 
सॉके्रणटस: इतरानंा शहराजशवाय जनराळे नाव जदले पाजहिे. कारण त्यापैंकी प्रत्येक शहर पुष्ट्कळ 

शहरारें् बनलेले असते. म्हणून ‘जसटीि’ नावाच्या खेळाप्रमाणे (र्कत्यानंी खेळला िाणारा एक प्रकारर्ा 
खेळ) त्याला एक शहर असे म्हणता येणार नाही. जनदान त्यामध्ये एकमेकाजंवरुद्ध अशी दोन शहरे असतात. 
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एक गरीब लोकारें् शहर व दुसरे श्रीमंत लोकारें् शहर. आजण ह्यापैंकी प्रत्येकात पुष्ट्कळ शहरे असतात. ह्या 
सवांना ‘एक शहर’समिण्यात तुमर्ी फार मोठी रू्क होईल. पण िर तुम्ही त्यानंा पुष्ट्कळ शहरे असे गणले 
आजण त्यांपैकी एका वगाला सत्ताजधकार व दुसऱ्या वगातील लोक जदले, तर तुम्हाला जमत्र पुष्ट्कळ जमळतील 
व शत्रू थोडेर् राहतील. आजण िोपयंत तुमरे् आदशच शहर आतार् घालून जदलेल्या तत्त्वाप्रमाणे र्ालजवले 
िाईल, तोपयंत ते पुष्ट्कळ मोठे असेल. त्यामुळे ते ‘मोठे शहर’ आहे अशी त्यार्ी प्रजसद्धी होईल असे नाही. 
पण एकंदरीत त्यातील सैजनकारं्ी संख्या हिारावर नसली तरी ती खऱ्या अथाने ते मोठेर् शहर असेल. ग्रीक 
वा रानटी लोकामंध्ये, िरी तुमच्या आदशच शहरापेक्षा अनेक पटींनी मोठी अशी शहरे असली, तरी ती खऱ्या 
अथाने मोठी असणार नाहीत, केवळ जदखाऊर् असतील. तुमरे् मत यापेक्षा वेगळे आहे काय? 

 
ॲणडमटँ स: नाही. 
 
सॉके्रणटस: राज्याच्या आकाशाप्रमाणेर्, राज्यार्ी िमीन मयाजदत ठेवण्याकजरता आपल्या 

राज्यजधकाऱ्यानंी पुढील प्रमाण उपयोगात आणावे. 
 
ॲणडमटँ स: ते कोणते? 
 
सॉके्रणटस: िोपयंत ऐक्याला बाध येणार नाही, तोपयंतर् शहरार्ा जवस्तार होऊ द्यावयार्ा, हीर् 

माझ्या मते योलय मयादा आहे. 
 
ॲणडमटँ स: वा! उत्तम! 
 
सॉके्रणटस: जशवाय आपण संरक्षकानंा असा हुकूम करू की शहर फार लहान अथवा मोठे नसावे आजण 

त्यारे् ऐक्य व स्वयंपूणचता अबाजधत राहील अशी त्यांनी दक्षता घेतली पाजहिे. 
 
ॲणडमटँ स: पण ही फारर् जकरकोळ कामजगरी िंाली. 
 
सॉके्रणटस: ह्यापेक्षा साधी, जकरकोळ कामजगरी त्यानंी करावयार्ी आहे. जतर्ा उल्लेख आपण पूवी 

केलार् आहे. त्यानुसार संरक्षकामंध्ये िन्मास आलेल्या जनकृष्ट प्रकृतीच्या मुलाला त्यानंी दुसऱ्या वगात 
घातले पाजहिे व दुसऱ्या वगातील सुदृढ प्रकृतीच्या मुलानंा संरक्षकाचं्या वगात घातले पाजहिे. या योिनेमुळे 
शहरातील इतर लोक आपापल्या आवडीनुसार काम करतील आजण प्रत्येकिण, अनेक कामे न करता, केवळ 
एक जवजशष्ट काम करीत राजहल्याने शहरात एकसूत्रीपणा जनमाण होऊन, एकजवध शहरार्ी स्थापना होऊ 
शकेल. 

 
ॲणडमटँ स: पूवीपेक्षा हे काम अगदीर् कमी महत्त्वारे् आहे. 
 
सॉके्रणटस: जमत्रा, एखाद्याला या आज्ञा कठीण वाटतील, पण वस्तुतः त्या तशा नाहीत. िर 

संरक्षकानंी एक मुद्दा ध्यानात घेतला तर त्यानंा या आज्ञा सोप्या वाटतील. तो मुद्दा मोठा म्हणण्यापेक्षा, 
आपल्या कामाला उपयोगी आहे म्हणिेर् संयुब्क्तक आहे. 
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ॲणडमटँ स: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: जशक्षणआजण पालनपोषण. कारण योलय जशक्षणामुळे ते लोक जवर्ारी बनतील. त्यामुळे 

आतारे् हे सवच प्रशन व सध्या बािूला ठेवलेले इतर प्रशन ते ताबडतोब सोडवतील. स्त्री-पुरुषातंील परस्पर 
संबधं, जववाह आजण प्रिोत्पत्ती हेर् ते बािूला ठेवलेले जवषय होत. या सवच जवषयातं, ‘जमत्राजमत्रामंध्ये सवच 
वस्तंूवर समाईक मालकी असते’ या म्हणीर्ा त्यानंा प्रत्यय येईल. 

 
ॲणडमटँ स: होय. ही योिना र्ागंली आहे. 
 
सॉके्रणटस: आजण एकदा राज्य व्यवब्स्थत र्ालावयाला लागले म्हणिे त्यार्ी वाढ वतुचळाकार 

प्रगतीने होते. जशक्षण व पालनपोषण या र्ागंल्या पद्धतीर्ा अवलंब केल्याने र्ागंले स्वभाव जनमाण होतात. 
त्यानंा र्ागंल्या जशक्षणार्ी िोड जमळाल्यावर ते अजधक र्ागंले होऊन त्यारं्ी प्रिोत्पादनशक्तीही र्ागंल्या 
प्रकारे वाढते. खालच्या वगातील प्राण्यामंध्येही आपल्याला हेर् आढळून येते. 

 
ॲणडमटँ स: हे अगदी स्वाभाजवक आहे. 
 
सॉके्रणटस: थोडक्यात म्हणिे, आपल्या राज्याच्या संरक्षकानंी पुढील तत्त्वार्ा काटेकोर अवलंब 

केला पाजहिे. त्या तत्त्वारे् संरक्षण ही महत्त्वार्ी गोष्ट समिून त्याकडे दुलचक्ष करता कामा नये. हे तत्त्व म्हणिे 
व्यायाम व सासं्कृजतक जशक्षण याचं्या ठराजवक पद्धतीर्ा अवलंब करून कोणत्याही प्रकारे त्यात बदल न 
करणे. िेव्हा “एखादे गाणे ऐकल्यावर त्याच्या संगीताने गायक मोहीत होतात,” तेव्हा गानजप्रय लोकाकंडून 
असे साजंगतले िाते की, गायक नवी गाणी गात नसून, गाण्यार्ी पद्धत नवीन असते, म्हणून नाजवन्यार्ा 
पुरस्कार करण्यात यावा. पण आपण नाजवन्यार्ा पुरस्कार करून र्ालणार नाही. कारण नवीन तऱ्हेर्ी 
संगीतार्ी पद्धत, सवच राज्यारे् नुकसान करणारी आजण म्हणूनर् त्याज्य आहे. संगीताच्या पद्धतीत बदल 
केला असता त्यार्ा महत्त्वाच्या रािकीय संस्थावंर पजरणाम होतो या डेमानच्या म्हणण्यावर मािंा जवश्वास 
आहे. 

 
ॲणडमटँ स: डेमानच्या या तत्त्वावर मािंाही जवश्वास आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून आपल्या संरक्षकानंी, एखाद्या जकल्ल्याप्रमाणे संगीतारे् रक्षण केले पाजहिे. 
 
ॲणडमटँ स: अिाणतेपणाने संगीतामध्ये बेकायदेशीरपणा जनजितर् जशरतो. 
 
सॉके्रणटस: होय. प्रथम तो करमणुकीच्या स्वरूपात जशरतो, त्यामुळे तो अपायकारक आहे, असे 

वाटत नाही. 
 
ॲणडमटँ स: खरे आहे. पण हळूहळू जशरकाव करीत तो र्ालीरीती व आर्ार याचं्यावरही अत्यार्ार 

करतो. र्ालीरीतीमधून तो अजधक वेगाने बाहेर पडून परस्पर सहायक संघात जशरतो. तेथून तो कायदे व 
राज्यघटना याचं्यावर आघात करून, उद्धटपणारे् इतके प्रदशचन करतो की, त्यामुळे सावचिजनक व खािगी 
गोष्टींत मोठी खळबळ मािते. 
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सॉके्रणटस: हे खरे आहे काय? 
 
ॲणडमटँ स: होय, मािें तरी मत तसे आहे. 
 
सॉके्रणटस: तर मग, आपण सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे, आपल्या मुलानंा पजहल्यापासूनर् पद्धतशीर 

करमणुकीतर् वाढवावयास हवे. कारण करमणुकी िेव्हा गैरजशस्त असतात आजण मुलानंा त्या आवडतात, 
तेव्हा ती मुले रािजनष्ठ व सद गुणी जनघणे िरा अशक्यर् असते. 

 
ॲणडमटँ् स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मुलाचं्या आयुष्ट्यार्ी सुरुवात योलय खेळानंी होऊन त्याचं्या मनात सासं्कृजतक जशक्षणाने 

रािजनष्ठा उत्पन्न िंाल्यास आपणासं योलय पजरणाम जदसून येतो. कारण त्याचं्या सवच कृत्यातं एकजनष्ठपणा 
जदसून त्यारं्ी प्रगती होते. आजण एखादी रािकीय संस्था अधोगतीला गेली असेल तर एकजनष्ठतेच्या िोरावर 
ती वर आणता येते. 

 
ॲणडमटँ स: होय. अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: असे लोक, पूवीच्या लोकानंी िे जनयम क्षलु्लक म्हणून वगळलेले असतात ते शोधून 

काढण्यार्ा प्रयत्न करतात. 
 
ॲणडमटँ स: ते कोणते? 
 
सॉके्रणटस: वडील माणसाचं्या समोर तरुणानंी जवनयाने मौन स्वीकारावे, त्यानंा वंदन करावे, आत 

आले असता उठून उभे रहावे आजण अशा रीतीने वडील माणसाबंद्दल आदर दाखवावा. तसेर् केसारं्ी रर्ना 
जवजशष्ट तऱ्हेने करावी, पोशाख व पादत्राणे ठराजवक पद्धतीर्ीर् वापरावीत, शारीजरक सौंदयचही जवजशष्ट 
पद्धतीरे् असावे, वगैरेबाबतरे् जकरकोळ जनयम वरील लोक करीत बसतात. तुम्हास काय वाटते? 

 
ॲणडमटँ् स: मलाही तुमच्यासारखेर् वाटते. 
 
सॉके्रणटस: पण मला वाटते अशा जकरकोळ गोष्टीत कायद्यारे् बधंन असणे मूखचपणारे् आहे. अशा 

बाबतीत कोणी कायदे करीत नाहीत आजण केले तरी ते कायम जटकत नाहीत अशी मािंी खात्री आहे. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: जमत्रा, जशक्षणामुळे जनमाण िंालेली सत्प्रवृत्ती या सामान्य गोष्टींरे् जनयम ठरवील. कारण 

दोन समानधमी गोष्टींत आकषचण असते. 
 
ॲणडमटँ स: नक्कीर्! 
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सॉके्रणटस: आपल्या या पद्धतीर्ा शवेट र्ागंला, कदाजर्त वाईट होणारा असला तरी तो फार 
महत्त्वार्ा असेल असे मला वाटते. 

 
ॲणडमटँ स: होय. बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून वरील क्षलु्लक गोष्टींच्या जनयमनाकजरता, कायद्यार्ी मयादा वाढवावी असा प्रयत्न 

मी करणार नाही. 
 
ॲणडमटँ स: हो, तशी आवशयकतार् नाही. 
 
सॉके्रणटस: मग मला असे सागंा की, खािगी रीत्या बािारात होणारी देवाणघेवाण, काराजगरांरे् 

करार, अबु्रनुकसानी, मारामारी, कोटातील खटले, परं्ाचं्या नेमणुकी, िकातीरे् प्रशन, तसेर् बािारात वा 
बदंरात आवशयक असणाऱ्या दस्तुरीर्ी वसुली आजण सामान्यतः बािार, जशपाई, माडंवी वगैरे गोष्टींसंबधंी 
आपण कायदे करणे महत्त्वारे् आहे काय? 

 
ॲणडमटँ स: र्ागंल्या व सुजशजक्षत लोकानंा ह्याजवषयी सूर्ना करण्यार्ी आवशयकतार् नाही. कारण 

िरुरीपुरते कायदे ते स्वतःर् करतील. 
 
सॉके्रणटस: खरे आहे. ज्या तऱ्हेच्या कायद्यार्ी आपण र्र्ा केली, ते कायदे पाळण्यार्ी िर ईश्वराने 

त्यानंा शक्ती जदली तर असे घडून येईल. 
 
ॲणडमटँ स: नाहीतर पूणचतः जमळजवण्याकजरता या गोष्टींकजरता असंख्य कायदे करावयारे् आजण नंतर 

त्यातं सुधारणा करायर्ी. या व्यापातर् त्यारें् सारे आयुष्ट्य खर्च होईल. 
 
सॉके्रणटस: ज्याप्रमाणे जनकृष्ट प्रकृतीरे् लोक, आत्मसंयमनाच्या अभावी अपायकारक आयुष्ट्यक्रम 

सोडू शकत नाहीत, त्याप्रमाणेर् या लोकारें् आयुष्ट्य असते, तसे तुमरे् मत जदसते. 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: खरोखरर् अशा लोकारें् आयुष्ट्य मोठे मनोरंिन असते! वैद्य लोकाचं्या तावडीत 

सापडल्यामुळे त्यारं्ी दुखणी बरी तर होत नाहीत, उलट वाढतर् िातात! आजण इतक्या वेळा येऊनही त्यानंा 
आशा वाटत असते की आपण कुठल्या तरी औषधाने बरे होऊ. 

 
ॲणडमटँ स: अशक्त प्रकृतीच्या लोकारें् वागणे असेर् असते. 
 
सॉके्रणटस: “िोपयंत तुम्ही दारू जपणे, खादाडपणा, जवषयासक्तता व आळशीपणा सोडणार नाही 

तोपयंत कोणतेही औषध, शस्त्रजक्रया, गंडेदोरे वा इतर उपाय यारं्ा काहीही पजरणाम होणार नाही.” असे 
त्यानंा कोणी सागंू लागला तर त्याला शत्रू मानणे अजधकर् हास्यास्पद नाही का? 
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ॲणडमटँ स: हे काही बरोबर नाही. कारण िो र्ागंला उपदेश करतो, त्याच्यावर रागावण्यात काही 
अथच नाही. 

 
सॉके्रणटस: अशी माणसे तुम्हाला आवडत नाहीत असे जदसते. 
 
ॲणडमटँ स: मला अशी माणसे अजिबात आवडत नाहीत. 
 
सॉके्रणटस: तर मग सवच शहर अशा प्रकारे वागू लागले तर तेही तुम्हाला आवडणार नाही. वाईट 

राज्यपद्धती असलेल्या शहरात एखादा मनुष्ट्य राज्यपद्धती बदलू लागला तर अजधकाऱ्याकंडून त्याला 
फाशीर्ी धमकी देण्यात येते. उलट र्ालू राज्यपद्धतीप्रमाणे, नोकरी करून, राज्याजधकाऱ्यारं्ी मिी राखून, 
त्याचं्या इच्छेप्रमामे वागणारा माणूस र्ागंला ज्ञानगंभीर आजण सत्काराला पात्र समिला िातो. अशा प्रकारेर् 
अजधकारी लोक वागतात ना? 

 
ॲणडमटँ स: होय. हे दोन्ही प्रकाररे् लोक सारखेर् आहेत. अशा प्रकारे वागणे मला मळुीरे् पसंत 

नाही. 
 
सॉके्रणटस: पण अशा शहरारं्ी सेवा करण्यास िे तयार व उत्सुक असतात त्यारें् धैयच व कौशल्य तुम्ही 

वाखाणीत नाही काय? 
 
ॲणडमटँ स: िरूर वाखाणतो. पण िेव्हा पुष्ट्कळ लोकाकंडून स्तुती िंाल्यावर आपण खरेर् 

रािकारणी पुरुष आहोत असा समि ते करून घेतात तेव्हा मात्र मी त्यारं्ी वाखाणणी करीत नाही. 
 
सॉके्रणटस: तुमच्या मते ते क्षमा करण्यास पात्र नाहीत काय? िेव्हा एखादा माणूस मोिमाप कसे 

करावे या बाबतीत अडाणी असतो, तेव्हा त्याला इतर अडाणी माणसांनी तो सहा फूट उंर् आहे साजंगतले तर 
ते खरे न वाटणे शक्य आहे काय? 

 
ॲणडमटँ स: अशक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: तर मग अशा लोकावंर रागाव ूनका.ज्यानंा आपल्या क्षलु्लक कायदेकानंूच्या ठरावामुळे व 

त्यातील दुरुस्तींमुळे व्यवहारात घडून येत असलेली लबाडी आजण गोंधळ बदं पाडता येईल असे वाटते ते 
लोक इतराचं्या गमतीर्ा जवषय ठरतात. कारण त्यांना कल्पना नसते की, हाइड्रार्ी डोकी तोडण्यासारखार् 
जनष्ट्फळ प्रयत्न ते करीत असतात! (हाइड्रा हा ग्रीक पुराणातील िलर्र राक्षस. ह्यारे् एक डोके तोडले असता 
दोन डोकी उगवत असत.) 

 
ॲणडमटँ स: खरोखर ते असेर् करीत असतात. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् मला असे वाटते की, कायदा व राज्यकारभार याचं्या क्षलु्लक बाबतीत, अस्सल 

कायदेपजंडताने, राज्य सुव्यवब्स्थत वा अव्यवब्स्थत असले तरी, लक्ष घालू नये. कारण अव्यवब्स्थत राज्य 
असले तर जनयमारं्ा काहीर् उपयोग होत नाही आजण सुव्यवब्स्थत राज्य असले तर असे काही जनयम 
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कोणत्याही माणसाला शोधून काढता येतात व बाकीरे् जनयम पूवी घेतलेल्या जशक्षणार्ा पजरणाम म्हणून पाळले 
िातात. 

 
ॲणडमटँ स: मग कायदेपजंडताने काय करावयारे्? 
 
सॉके्रणटस: काहीर् नाही. पण डेल्फीयन अपोलोने साजंगतलेली अत्यंत महत्त्वार्ी, उदात्त व शे्रष्ठ अशी 

कायद्यार्ी कामे करावयार्ी राजहली आहेत. 
 
ॲणडमटँ स: ती कोणती? 
 
सॉके्रणटस: देवळारें् बांधकाम करणे, देव व देवतुल्य पुरुष याचं्या सन्मानाथच यज्ञ व इतर जवधी करणे, 

तसेर् मृतारं्ा अंत्यसंस्कार करण्यार्ी तऱ्हा व परलोकातंील लोकारं्ी मिी संपादन करण्यारे् प्रकार ठरजवणे, 
हे जवषय आपल्याला समिण्यासारखे नाहीत. म्हणून राज्यार्ी स्थापना करीत असताना आपल्या िुन्या 
राष्ट्रपुरुषाजंशवाय कोणारे्र् मत वा उपदेश आपण ग्राह्य धरू नये. मला वाटते, पथृ्वीच्या मध्यभागी 
ओम फॅलसच्या िागेवर बसून, हार् देव, मानवतेर्ी महती सागंणारा राष्ट्रपुरुष होय. 

 
ॲणडमटँ स: तुमरे् म्हणणे अगदी बरोबर आहे. आपण असेर् केले पाजहिे. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण बारा 
राज्यातीि सद्गुण 

[IV-427-C–434.-D] 
 
कथासूत्र: 
 
[प्लेटोने सामाजिक व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या नैजतक सद गुणारें्, मूल्यारें् झकवा तत्त्वारें् जववेर्न केले आहे. 
समाि म्हणिे व्यक्तींरे् व्यापक स्वरूप होय अशी भजूमका घेऊन या सामाजिक िीवनात कोणत्या वगात 
कोणते सद गुण असतात ते त्याने साजंगतले आहे. स्थूलमानाने आत्मसंयम, धैयच आजण ज्ञान हे अनुक्रमे 
उत्पादक, संरक्षक आजण प्रशासक या सामाजिक वगांरे् सद गुण होत असे त्यारे् मत आहे. प्रत्येकाने 
आपापल्या अजभरुर्ीनुसार आजण पात्रतेनुसार स्वधमारे् पालन झकवा स्वकतचव्यार्ी पूती करावी यावर त्याने 
भर जदला आहे. असे घडल्यास समािात सुसंवाद, एकात्मता जनमाण होते. या सामाजिक सुसंवादास त्याने 
सामाजिक न्याय असे म्हटले आहे. सामाजिक जहत, कल्याण, सुख त्यावरर् अवलंबनू असते. राज्यकत्यांना 
मानवी िीवनाच्या आदशच मूल्याजवषयी ज्ञानदृष्टी, ममचदृष्टी असणे, संरक्षक सैजनकानंा नीजतधैयच असणे आजण 
उत्पादक सामान्य नागजरकातं वासना, जवकार आजण स्वाथचप्रवृत्ती यावंर जनयंत्रण ठेवण्यार्ी शक्ती असणे या 
गोष्टी आदशच राज्यकारभाराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरतात असा प्लोटोर्ा दृजष्टकोन आहे. स्वधमचपालनार्ी 
जनष्ठा हार् खरा सामाजिक सद गुण होय.] 
 

***** 
 

सॉके्रणटस: ॲजरस्टॉनच्या मुला, आता आपल्या आदशच राज्याच्या व्यवस्थेर्ी र्र्ा आपण पूणच केली. 
आता तुिंा भाऊ, पोलेमार् चस आजण इतर याचं्या सहकायाने आजण िेथून याबद्दलरे् आवशयक ते ज्ञान तुला 
जमळेल ते जमळवनू या व्यवस्थेरे् परीक्षण करणे हे तुझ्यापुढील कायच आहे. या व्यवस्थेत न्याय, अन्याय कोठे 
आढळतात, त्यात फरक कोठे जदसतो ते पाहून, देवता आजण मानवी व्यक्ती यानंा कळो वा न कळो, परंतु 
ज्यानंा सुखार्ी अपेक्षा आहे, त्यानंी न्याय झकवा अन्याय यापैंकी कोणत्या तत्त्वार्ा स्वीकार करावा हे तुम्ही 
सवांनी जनजित केले पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: पण सॉके्रजटस, तुला ही टाळाटाळ करून र्ालणार नाही. न्यायारे् समथचन करण्यासाठी 

तू आपले सवच सामथ्यच पणास लावले आहे. आता िर त्यासाठी तू तुिें वाक्र्ातुयच खर्च केले नाहीस, तर ते 
पाप ठरेल. र्रे्च्या प्रारंभी तूही आम्हास तसे बिावले आहेस आजण र्र्ा सुरू केली आहेस. 

 
सॉके्रणटस: मला तुिे बोलणे आठवते. पण तुम्ही सवांनीही मला सहकायच जदले पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: आम्ही सवचिण तुला जनजितर् मदत करू. 
 
सॉके्रणटस: मग आपल्या संशोधनारे् अंजतम फळ आपणांस जनजितर् जमळू शकेल अशी मला आशा 

आहे. आपल्या राज्यार्ी रर्ना आपण उत्कृष्ट रीतीने केल्यामुळे ते एक अत्यंत र्ागंले राष्ट्र बनले आहे अशी 
मािंी खात्री िंाली आहे. 
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ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपले नागजरक ज्ञानी, शूर, संयमी आजण न्यायी असले पाजहिेत हे उघडर् आहे. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: या राज्य व्यवस्थेत िर यापैंकी काही गुणांर्ा शोध आपण घेऊ शकलो तर फारर् थोड्या 

गुणारें् संशोधन उरेल. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: एखाद्या जवषयात र्ार गोष्टींर्ा समावेश असतो अशी आपण कल्पना करू. यापैंकी एकीर्ा 

शोध आपण घेत आहोत. र्ौथीर्ा शोध इतर जतन्हीपूवी घेतला तर आपले समाधान होईल. पण िर इतर 
जतन्ही अगोदर शोधल्या तर उरलेली र्ौथी जमळाल्यासारखेर् होईल. कारण उरलेली र्ौथी हीर् शवेटर्ी 
गोष्ट असणार! 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपण ज्या गुणारं्ा शोध घेत आहोत त्यारं्ी संख्या र्ारर् असल्याने आपल्या 

संशोधनासाठी आपण हीर् पद्धत स्वीकारू या ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या राज्यात अंतभूचत असणाऱ्या सद गुणातं ज्ञान झकवा शहाणपण हा प्रथमतःर् 

स्पष्टपणे आढळतो. त्याबद्दल एक जवरोधाभासात्मक वस्तुब्स्थती आढळून येते. 
 
ग्लॅकॉन: ती कशी? 
 
सॉके्रणटस: आपण ज्या राज्यारे् वणचन केले ते ज्ञानसंपन्न आहे. कारण या राज्यात घडणारी 

सल्लामसलत दूरदशी स्वरूपार्ी असते. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: सल्लामसलतीसाठी दूरदशीपणा हा ज्ञानार्ार् एक अजवष्ट्कार आहे. कारण अज्ञानापेक्षा 

ज्ञानर् माणसाला जवर्ार दूरदशी बनजवते. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: परंतु, राज्यातील ज्ञानारे् जवजवध प्रकार असू शकतात. 
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ग्लॅकॉन: जनजितर्! 
 
सॉके्रणटस: राज्यातील सुताराकडे सुतारकीरे् ज्ञान असते म्हणून राज्य शहाणे वा दूरदशी असते असे 

म्हणता येईल का? 
 
ग्लॅकॉन: मुळीर् नाही. फार तर या ज्ञानामुळे या राज्यात र्ागंले सुतार आहेत असे म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: यार्ा अथच लाकडार्ी उपकरणे तयार करण्यासाठी लागणारे ज्ञान असले म्हणिे त्यामुळे 

राज्य शहाणे होते असे नाही. 
 
ग्लॅकॉन: अथातर्! 
 
सॉके्रणटस: जपतळ झकवा इतर धातंूर्ी उपकरणे ज्या ज्ञानामुळे तयार करता येतात ते ज्ञान तरी 

महत्त्वारे् असते का? 
 
ग्लॅकॉन: मुळीर् नाही! 
 
सॉके्रणटस: तसेर्, िजमनीमधून धान्य जनमाण करण्यारे् ज्ञानसुद्धा राज्याला शहाणपणा जमळवनू 

देणार नाही. फार तर या ज्ञानार्ा अथच राज्य कृजषप्रधान आहे असा होईल. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या राज्याच्या व्यवस्थेत िे नागजरक राहतात त्याचं्यापैकी एखाद्या वगात असे ज्ञान 

असते का की, िो राज्याच्या व्यवस्थेपैकी एका गोष्टीबद्दल जनयम करण्याऐविी सवच राज्यासंबधंी जनयम करू 
शकेल आजण अंतगचत आजण परराष्ट्रीय संबधं र्ागंले राखू शकेल? 

 
ग्लॅकॉन: असे ज्ञान असते. 
 
सॉके्रणटस: असे ज्ञान कोणते आजण ते कोणत्या वगात असते? 
 
ग्लॅकॉन: या ज्ञानास संरक्षणशास्त्र म्हणता येईल. ज्यानंा आपण संरक्षक झकवा राज्यकते म्हटले त्या 

वगात हे ज्ञान असते. 
 
सॉके्रणटस: हे ज्ञान असले तर त्या राज्यारे् वणचन कसे करता येईल? 
 
ग्लॅकॉन: सल्लामसलत करण्यात दूरदशी आजण खऱ्या अथाने ज्ञानी राज्य असे आपण वणचन करू 

शकू. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या राज्यात कासार लोक िास्त असतील की संरक्षक िास्त असतील? 
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ग्लॅकॉन: कासार लोक. 
 
सॉके्रणटस: यार्ा अथच ज्यांना ज्ञानाच्या बाबतीत तज्ज्ञ म्हणता येईल अशा ज्ञानी लोकारं्ा सगळ्यात 

लहान वगच, संरक्षकारं्ा असणार नाही काय? 
 
ग्लॅकॉन: हो, तो सवांत लहान वगच असेल. 
 
सॉके्रणटस: मग प्रमुख राज्यकत्यांर्ा िो सवांत लहान वगच त्याचं्या ज्ञानाच्या पायावर उभारलेले राज्य 

सामान्यतः शहाणे बनते. सवच ज्ञानशाखामंध्ये ज्याला शहाणपण म्हणता येईल त्याच्याजवषयी अभ्यास 
करण्यार्ा अजधकार ज्यांना असतो अशा लोकारं्ी संख्या अथातर् कमी असणार! 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग, या पद्धतीने र्ार गुणापैंकी ज्ञान या एकार्ा शोध करून आपण आपल्या राज्यातील 

त्यारे् स्थान जनजित केले आहे. 
 
ग्लॅकॉन: हो. आपले संशोधन र्ागंले िंाले आहे. 
 
सॉके्रणटस: आता आपल्याला धैयच हा दुसरा गुण सापडणे अवघड नाही. त्यार्प्रमाणे तो कोणत्या 

वगात सापडेल आजण त्यामुळे ते राज्य शूर लोकारें् आहे की नाही हेही समिणे अवघड होणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: ते कसे काय? 
 
सॉके्रणटस: राज्य हे भ्याड की शूर लोकारें् आहे हे ठरजवण्यासाठी ज्या वगाकडे राज्यारे् संरक्षण 

असते आजण िे लोक युद्धावर िातात त्या वगापेक्षा अन्य कोणत्या वगाकडे आपण लक्ष देऊ? 
 
ग्लॅकॉन: इतर कोणत्याही वगाकडे देणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: बरोबर. कारण राज्यार्ा भ्याडपणा झकवा शूरपणा इतर वगांच्या अभ्यासाने ठरजवता येतर् 

नाही. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: मग िर राज्यामध्ये शूर आजण शहाण्या लोकारं्ा वगच असेल तर ते राज्य शूर आजण शहाणे 

म्हटले िाईल. ज्याबद्दल भय वाटावे असे कायदेपजंडत म्हणतात त्याबद्दल लोकानंा भय वाटले पाजहिे. 
त्यालार् धैयच असे आपण म्हणत नाही का? ही शक्ती या वगात असते. 

 
ग्लॅकॉन: तुिें म्हणणे मला कळले नाही. म्हणून कृपया पुनः सागं. 
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सॉके्रणटस: माझ्या मते धैयच हा एक संरक्षणार्ा प्रकार आहे. 
 
ग्लॅकॉन: तो कसा? 
 
सॉके्रणटस: जशक्षणाच्या संस्काराने कायद्यातील काही गोष्टींबद्दल भय वाटले पाजहिे. कायद्यात िे 

तत्त्व अंतभूचत असते त्यारे् रक्षण करणे आवशयक असते. सुख, दुःख, इच्छा, भीती या सवच प्रसंगातं कायद्यारे् 
भय या तत्त्वारे् संरक्षण केले पाजहिे. त्यार्ा त्याग करून र्ालणार नाही. तुमर्ी इच्छा असल्यास मी एका 
उदाहरणाने सागंतो. 

 
ग्लॅकॉन: मला ते आवडेलर्. 
 
सॉके्रणटस: रंगारी िेव्हा लोकरीला िाभंळा रंग देऊ इब्च्छतो तेव्हा अनेक रंगातूंन पाढंऱ्या रंगार्ी 

लोकर जनवडून काढतो. श्रमपूवचक साफसूफ करतो हे तुला माहीत आहेर्.जवजशष्ट रंग िास्तीत िास्त 
उठावदार रहावा हा त्यार्ा हेतू असतो. त्यानंतर तो रंगजवण्यास सुरुवात करतो. असा रंग जदला तर तो पक्का 
होतो. मग साबणाने धुतला तरी त्यार्ी तकाकी िात नाही. िाभंळा झकवा इतर कोणताही रंग अशा 
पूवचतयारीजशवाय पक्का होत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. अशी तयारी नसेल तर कोणताही रंग उडून िातो. 
 
सॉके्रणटस: आपण सैजनकानंा जनवडून िेव्हा सासं्कृजतक आजण शारीजरक जशक्षण देत होतो त्या वेळी 

काय घडवीत होतो ते वरील उदाहरणावरून कळून येईल. कायदा आजण न्याय याजंवषयी जवलक्षण 
आत्मजवश्वास सैजनकानंी आत्मसात केला पाजहिे असा आपला प्रयत्न होता. ज्यार्ी भीती वाटली पाजहिे 
झकवा वाटावयास नको याबद्दल झकवा अन्य बाबतीत, सैजनकारं्ी मते योलय जशक्षण संस्कारांनी आपण पक्की 
करीत होतो. त्याचं्या मनावरील हा न्यायपे्रमार्ा रंग कोणत्याही रामबाण औषधानेसुद्धा धुतला िाऊ नये अशी 
आपली इच्छा होती. अशा औषधात कोणत्याही क्षारयुक्त जमश्रणापेक्षा अजधक पजरणामकारक ठरणाऱ्या 
सुखारं्ा समावेश होतो. तसेर् कसल्याही द्रावणापेक्षा वा रसायनापेक्षा ज्यारं्ा प्रभाव अजधक असतो त्यामंध्ये 
दुःख, भीती आजण इच्छा यारं्ा समावेश होतो. ज्याबद्दल भीती वाटावी झकवा वाटू नये अशा गोष्टींना जर्कटून 
राहण्यार्ी शक्ती झकवा िे योलय आजण कायद्यास अनुसरून त्यास जर्कटून राहण्यार्ी शक्ती म्हणिे धैयच 
अशी मािंी धैयार्ी व्याख्या आहे. तुमर्ी हरकत नसेल तर मी जतला धैयच मानतो. 

 
ग्लॅकॉन: मािंी काहीर् हरकत नाही. कारण अशाबद्दल जशक्षण नसताना पशू झकवा गुलाम यानंी 

योलय मत बनजवले तर ते योलय ठरणार नाही. त्यानंा धैयाऐविी वेगळे नाव द्यावे लागेल. 
 
सॉके्रणटस: खरे आहे. 
 
ग्लॅकॉन: धैयारे् हे स्वरूप मी स्वीकारतो. 
 
सॉके्रणटस: नागजरकाचं्या धैयारे् वणचन जनदान तात्पुरते तुम्ही मान्य कराल. तुमर्ी इच्छा असल्यास 

पुढे कधीतरी आपण या प्रशनार्ा अजधक जवर्ार करू. आपली मुख्य र्र्ा न्याय या तत्त्वाबद्दल असल्याने सध्या 
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आपण धैयच या गुणार्ी अजधक र्र्ा करणे अनावशयक आहे असे मािें मत आहे, म्हणून धैयाबद्दल आपले एवढे 
जववेर्न पुरेसे आहे. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: राज्यातील दोन गुणाचं्याकडे आपण लक्ष जदले पाजहिे. एक म्हणिे संयम झकवा 

नेमस्तपणा आजण दुसरा म्हणिे आपल्या सवच र्रे्स पायाभतू असलेला न्याय. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: संयमार्ी र्र्ा न करता, अन्य मागाने न्यायार्ा शोध घेता येईल का? 
 
ग्लॅकॉन: मला ते शक्य जदसत नाही. िर आपण संयमार्ी प्रथम र्र्ा करणार नसू तर न्यायाबद्दलही 

प्रथम र्र्ा करण्यार्ी मािंी तयारी नाही. म्हणून न्यायापूवी माझ्यासाठी आपण संयमार्ी र्र्ा करावी. 
 
सॉके्रणटस: मलाही तसे वाटते. 
 
ग्लॅकॉन: मग र्र्ा सुरू करा. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. आपल्या सध्याच्या मतानुसार, इतर गुणापेंक्षा संयमार्ा तादात्म्याशी सारखेपणा 

असतो. 
 
ग्लॅकॉन: तो कसा? 
 
सॉके्रणटस: माझ्या मते सयम वा नेमस्तपणा म्हणिे व्यवब्स्थतपणा झकवा जशस्तबद्धता. सुख झकवा 

इच्छा यावंर जनयंत्रण ठेवणे होय. माणसे या वा त्या मागाने स्वतःवर ताबा ठेवतात, असे काही लोक म्हणताना 
आपण ऐकतो. अशा अथार्ी िेव्हा अन्य जवधाने केली िातात त्यारं्ाही अथच जदसतो. खरे ना? 

 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: पण ‘स्वतःर्ा स्वामी’ ही पजरभाषा अथचहीन नव्हे का? िो स्वतःर्ा मालक तो स्वतःर्ा 

गुलाम असू शकतो, आजण िो स्वतःर्ा गुलाम असतो तो मालकही असतो. कारण हे सवच वणचन त्या 
माणसारे्र् असते. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या दृष्टीने माणसाच्या अंतःकरणात एक र्ागंले आजण दुसरे वाईट अशी दोन तत्त्वे 

असतात. िेव्हा र्ागंल्यारे् वाईटावर जनयंत्रण असते तेव्हा माणूस ‘स्वतःर्ा स्वामी’ बनून तो स्तुतीस पात्र 
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होतो. पण िेव्हा वाईट जशक्षणाने, कुसंगतीने र्ागंले तत्त्व दुबचल होते आजण वाईटाकडून पराभतू होते, तेव्हा 
माणूस झनदेस पात्र होतो. तो स्वतःर्ा गुलाम झकवा दुष्ट्प्रवृत्त म्हटला िातो. 

 
ग्लॅकॉन: हे वणचन ठीक आहे. 
 
सॉके्रणटस: आता आपण आपल्या राज्याजवषयी जवर्ार करू. त्यात एक गोष्ट आढळेल. िेव्हा 

र्ागंल्यार्ा वाईटावर जविय होईल तेव्हा समािब्स्थती नेमस्त, संयमी, जनयंजत्रत स्वरूपार्ी होईल. असे 
राज्य ‘स्वतःरे् धनी’ म्हणता येईल, हे तुम्हासं मान्य होईल. 

 
ग्लॅकॉन: तुमच्या बोलण्यातील सत्यता मला मान्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: नानाजवध स्वरूपाच्या इच्छा, वासना, सुखदुःखे आपल्याला लहान मुले, जस्त्रया, 

नोकरमाणसे यातं आढळतात. तशीर् कजनष्ठ दिाच्या लोकातं आढळतात. 
 
ग्लॅकॉन: ठीक आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्याचं्या इच्छा बुद्धीच्या, जवर्ाराच्याजनयंत्रणाखाली असतात, ज्यारं्ा स्वभाव सुजशजक्षत, 

सुस्वभावी, नेमस्त स्वरूपार्ा असतो, असे लोक फार थोडे आढळतात. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या राज्यात दोन प्रकारच्या इच्छानंा अवसर आहे. बहुसंख्याकं व्यक्तींच्या इच्छा 

अल्पसंख्य ज्ञानी व्यक्तींकडून जनयंजत्रत होतात. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: स्वतःरे् आजण स्वसुखारे् धनी असे आपल्या राज्यारे् वणचन करता येईल ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् या राज्यास नेमस्त, संयमी म्हणता येईल ना? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीने तसे म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: रािा कोण आजण प्रिा कोण या प्रशनाबद्दल ज्या राज्यात एकमत आढळते, असे आपले 

राज्य आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
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सॉके्रणटस: राज्यातील नागजरकापैंकी कोणत्या लोकातं नेमस्तपणा असतो, असे म्हणता येईल? 
राज्यकत्यांमध्ये की सामान्य प्रिािनातं? 

 
ग्लॅकॉन: माझ्या दृष्टीने दोन्ही वगांत. 
 
सॉके्रणटस: नेमस्तपणा हा एकतानतेर्ा प्रकार आहे, असे आपण म्हटले होते, ते असत्य नव्हे, हे 

तुम्हासं समिले ना? 
 
ग्लॅकॉन: ते कसे काय? 
 
सॉके्रणटस: त्यारे् कारण धैयच, ज्ञान यासंारखा संयम हा गुण नाही. धैयच आजण ज्ञान हे गुण िरी थोड्या 

नागजरकातं असले तरी त्यामुळे सवच राज्य शूर आजण ज्ञानी मानले िाते. नेमस्तपणा मात्र बुजद्धमत्ता, 
शरीरसामथ्यच, संख्या, सापंजत्तक ब्स्थती यामंुळे जभन्नता असलेल्या नागजरकातं एकात्मता जनमाण करतो, एकी 
घडजवतो. व्यक्ती आजण समाि याचं्या संदभात, स्वाभाजवक र्ागंल्या आजण स्वाभाजवक वाईट अशापैंकी 
कोणत्या तत्त्वाने सत्ता वापरावी, प्रशासन स्वीकारावे, याबद्दल नेमस्तपणा हा गुण एकमत घडजवतो. अशा 
गुणालार् नेमस्तपणा म्हणता येईल. 

 
ग्लॅकॉन: मला तुमरे् जववेर्न मान्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. अशा तऱ्हेने आपल्या आदशच राज्यव्यवस्थेतील र्ारपैकी तीन तत्त्वारं्ा आपण शोध 

पूणच केला. जनदान तसे आपण समिू. यापुढे ज्या गुणामुळे राज्य सद गुणी होते, असा कोणता गुण उरला? 
आपल्याला खात्रीनेर् ‘न्याय’ या गुणार्ा जनदेश करावा लागेल. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: हे पहा ललॅकॉन, जशकाऱ्याप्रमाणे आता आपण िंाडाच्या सावलीत पोहोर्लो आहोत. 

आता न्यायारे् अनुसंधान सुटणार नाही यार्ी काळिी घेतली पाजहिे. आता न्यायार्ा शोध नक्की लागणार. 
म्हणून शोध घेऊन पहा. कदाजर्त तुम्हासं तो प्रथम आढळेल. आढळला की सागंा. र्रे्र्ा िोरदार प्रयत्न 
करा. 

 
ग्लॅकॉन: न्याय भेटावा असे मला वाटते. पण ज्याला न्यायारे् दशचन घडले तर कळेल, असा मी 

तुमच्या पाठीशी आहे असे समिलेस, तर र्ागंले होईल. 
 
सॉके्रणटस: माझ्यासह प्राथचना कर आजण माझ्याबरोबर र्ल. 
 
ग्लॅकॉन: मी तयार आहे. पण तू मागच दाखव. 
 
सॉके्रणटस: न्यायार्ा शोध जिथे आपण घेत आहोत ती िमीन घनदाट िंाडीने व्यापलेली असली, 

तरी आपला शोध र्ालूर् हवा. 
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ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: मला न्यायारे् अंधुक दशचन घडले. मी उद गारलो, “वा! ललॅकॉन ही पहा वाट! आता 

न्यायार्ी जशकार सापडणारर्.” 
 
ग्लॅकॉन: र्ागंली गोष्ट आहे. 
 
सॉके्रणटस: खरे पाहता आपली अडर्ण अगदीर् हास्यास्पद होती. 
 
ग्लॅकॉन: ते कसे? 
 
सॉके्रणटस: गृहस्था! आपण ज्यार्ा शोध घेत होतो ते तत्त्व आपल्या पायाशीर् लोळण घेत होते. पण 

आपण पाजहलेर् नाही. हे हास्यास्पद नाही का? आपल्यार् हाती वस्तू असून माणसे जतला इकडे जतकडे 
शोधतात तसेर् घडले. िवळर् असणाऱ्या वस्तूकडे न पाहता दूर निर लावनू बसलो आजण िे शोधायरे् ते 
जनसटून गेले. 

 
ग्लॅकॉन: तू काय बोलतोस ते कळले नाही. 
 
सॉके्रणटस: आपण ज्या न्यायाबद्दल र्र्ा करीत होतो ते तत्त्व आपण ओळखूर् शकलो नाही, असे 

मला वाटते. 
 
ग्लॅकॉन: तुिें प्रास्ताजवक फारर् लाबंले. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. आता मी म्हणतो ते ऐक आजण योलय-अयोलय ते ठराव. आपण एक काल्पजनक 

आदशच राज्य उभारीत आहोत. “प्रत्येक व्यक्तीच्या नैसर्मगक प्रवृत्तीला अनुकूल झकवा स्वधमानुसार असा 
जवजशष्ट व्यवसाय जतला जदला पाजहिे” असे आपण सुरुवातीसर् तत्त्व साजंगतले आजण वारंवार साजंगतले. या 
तत्त्वालार् न्याय म्हणतात. 

 
ग्लॅकॉन: प्रत्येकाने एकर् जवजशष्ट काम केले पाजहिे, असे आपले मत होते. 
 
सॉके्रणटस: इतराचं्या व्यवसायात ढवळाढवळ न करणे, प्रत्येकाने आपापल्या स्वधमानुसार कतचव्य 

करीत राहणे म्हणिे न्याय होय. असे इतरारें् मत आहे. आपलाही तसा दृजष्टकोन आहे. 
 
ग्लॅकॉन: हो, तशी आपली भजूमका आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्यावरून असे जदसते की, ‘स्वधमचपालन म्हणिे न्याय होय’. मी कशासाठी हे म्हणतो 

माहीत आहे? 
 
ग्लॅकॉन: नाही, कृपया सागं. 
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सॉके्रणटस: ज्ञान, धैयच आजण नेमस्तपणा हे सद गुण राज्यातून वेगळे काढल्यावर एकर् गुण उरतो. तो 
असा असला पाजहिे की, त्यामुळे या तीन गुणांर्ा प्रवेश आजण त्यांरे् संरक्षण शक्य िंाले पाजहिे. र्ार गुणांपैकी 
तीन आढळले की र्ौथा गुण न्यायंर् असणार असे आपण नुकतेर् मान्य केले आहे. 

 
ग्लॅकॉन: जनःसंशय! 
 
सॉके्रणटस: प्रशासक आजण प्रिा यातं एकमत असणे; कशारे् भय असावे, कशारे् असू नये याबद्दल 

सैजनकारं्ी कायद्यानुसार जनमाण होणाऱ्या न्यायाबाबतर्ी श्रद्धायुक्त जर्काटी; राज्यकत्यांमधील दक्षता आजण 
ममचदृष्टी; झकवा राज्यातील जस्त्रया, मुले, गुलाम, स्वतंत्र नागजरक, कारागीर, अजधकारी, सामान्य लोक याचं्या 
मनात “प्रत्येकाने स्वधमच पालन करावे”, “इतराचं्या कामात ढवळाढवळ करू नये” या तत्त्वाबद्दलर्ी आस्था; 
यापैंकी कोणत्या गुणामुळे राज्यार्ा उत्कषच होईल, ते ठरवणे अवघड आहे. 

 
ग्लॅकॉन: खरोखर, या प्रशनार्ी सोडवणूक करणे कठीण आहे. 
 
सॉके्रणटस: राज्यार्ा उत्कषच होत असताना ज्ञान, धैयच आजण नेमस्तपणा या गुणाशंी ‘स्वधमच पालन’ 

करण्यास प्रवृत्त करणारी शक्ती स्पधा करेल असे वाटते. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: या सद गुणाशी स्पधा करणारे तत्त्व म्हणिे न्याय ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: आता या समस्येकडे दुसऱ्या दृजष्टकोनातून पाजहले तर हेर् उत्तर येते, असे जदसून येईल. 

राज्यकत्यांकडे न्यायालयातील खटल्यारं्ा जनकाल आपण सोपव ूना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: दुसऱ्याच्या वस्तूर्ा वापर वा अपहरण कोणीही करू नये, या जनयमानुसारर् ते जनकाल 

देतील ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: दुसऱ्याच्या वस्तूर्ा वापर वा अपहरण कोणीही करू नये, या जनयमानुसारर् ते जनकाल 

देतील ना? 
 
ग्लॅकॉन: प्रामुख्याने ते तसा प्रयत्न करणार. 
 
सॉके्रणटस: कारण तसे न्यायास अनुसरून ठरेल, म्हणून ना? 
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ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: मग, यार् भजूमकेतून आपली वस्तू स्वतःिवळ असणे, आजण स्वधमानुसार िे युक्त ते 

काम करणे म्हणिे न्याय, हे मान्य होणार. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आता मी म्हणतो ते तुला मान्य आहे की नाही ते पहा. आपली हत्यारे बदलून, जवजशष्ट 

कामारं्ी अदलाबदल करून एकार् माणंसाने दोन धंदे त्याचं्यातील भेद लक्षात घेऊन करावयारे् ठरजवले; 
आजण त्यानुसार र्ाभंाराने सुतारारे् आजण सुताराने र्ाभंारारे् काम स्वीकारले, तर आपल्या राज्यारे् फार 
नुकसान होईल का? 

 
ग्लॅकॉन: फार होणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: एखादी व्यक्ती स्वधमाने कारागीर आहे, शतेकरी आहे. शरीर सामथ्यच, वजशला, श्रीमंती 

यामंुळे त्याला गवच आहे. त्याने सैजनकी पेशा स्वीकारला, झकवा एखादा सैजनक पात्रता नसताना 
कायदेपजंडताचं्या वा राज्यकत्यांच्या वगात जशरला. अशा तऱ्हेने नागजरकानंी आपली शसे्त्र, व्यवसाय, कतचव्य 
बदलण्यास सुरुवात केली. झकवा एकर् व्यक्ती सवच कामे एकदम करण्यार्ा प्रयत्न करू लागली. असे घडले 
तर परस्पराचं्या कामात ढवळाढवळ होईल. त्यामुळे राज्याच्या उत्कषार्ी हानी होईल. 

 
ग्लॅकॉन: जनःसंशय! 
 
सॉके्रणटस: आपल्या राज्यात तीन वगच आहेत. एकाने दुसऱ्याच्या कामात ढवळाढवळ करणे, 

दुसऱ्यारे् काम करणे, हे राज्याच्या उत्कषास अपायकारक ठरेल. ती वाईट गोष्ट घडेल. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या राज्याच्या उत्कषास अपाय, बाध आणणे म्हणिे अन्याय म्हणता येईल ना? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीने. 
 
सॉके्रणटस: यालार् आपण अन्याय म्हणू. याउलट व्यापारी, सैजनक व संरक्षक या तीन वगांतील 

लोकानंी आपापल्या स्वधमारे् पालन करणे, यालार् न्याय म्हणतात. यार् गुणामुळे राज्यही न्यायी बनते असे 
आपण म्हणू शकू. 

 
ग्लॅकॉन: मी तुमच्याशी पूणच सहमत आहे. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण तेरा 
आत्म्याचे तीि भाग 

[IV-434-D–441-C] 
 
कथासूत्र: 
 
[राज्यातील सद गुण जवशद केल्यानंतर त्यामागील मानसशास्त्र जवशद केले आहे. राज्यात िसे तीन वगच 
असतात तसे मानवी व्यब्क्तमत्वारे् तीन भाग असतात–वासना, अब्स्मता, जवर्ार. त्यारं्ी कायेही सामाजिक 
वगांच्या कायाप्रमाणे असतात. वासनेर्ी प्रवृत्ती सुख संपादनार्ी असते. संर्य हा जतर्ा स्वभाव असतो. 
अब्स्मता झकवा स्वाजभमान यार्ी प्रवृत्ती आत्मसंरक्षणार्ी असते, तर जवर्ारार्ी प्रवृत्ती ज्ञान संपादनासाठी 
असते. 
 

वासना व्यक्तीला उपभोगप्रवण बनजवते, अब्स्मता त्यामधील धोके, प्रमाद दाखवते तर जवर्ार 
सद सजद्ववेकार्ा आधार असतो. 

 
प्लेटोने या जतन्हीना एकार् िीवन प्रवृत्तीच्या तीन अवस्था मानलेल्या आहेत. सुख, सन्मान आजण 

ज्ञान याचं्या प्राप्तीरे् ते तीन मागच होत आपल्या Timaeus या संवादगं्रथात प्लेटोने व्यक्तीमध्ये हे तीन भाग 
शीषच, ऊर आजण उदर यामंध्ये असतात असे म्हटले आहे आजण ज्ञान ही शरीरापासून जवभक्त करता येणारी 
अमर प्रवृत्ती होय असे म्हटले आहे. पुढे प्लेटोने हे स्पष्ट केले आहे की, आत्म्यारे् तीन भाग असतात. यार्ा 
अथचजवभक्त करता येण्यासारखी आत्मा ही िड वस्तू नव्हे, एकार् व्यक्तीर्ी संदभानुसार बदलणारी ती 
कायचप्रवृत्ती होय. म्हणिेर् या तीन भागातंील भेद रर्नात्मक नसून कायात्मक आहेत. वासना, अब्स्मता आजण 
ज्ञान ही जत्रमूती सवच व्यब्क्तगत िीवनार्ा पाया होय.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: न्यायाजवषयी इतक्या ठामपणे आपल्याला आतार् बोलता येणार नाही. न्यायार्ी कल्पना 

व्यक्तीला राज्याप्रमाणे लावता. येऊन जतरे् सत्यत्व प्रस्थाजपत िंाले तरर् आपण जनःशंक होऊ. नाहीतर, 
आपण सध्या नवीन जवषयावर र्र्ा सुरू करू. मोया वस्तंूत न्यायारे् स्वरूप सापडले तर लहान वस्तंूत 
सापडणे ते अजधक सोपे िाते या जसद्धान्तानुसार िी र्र्ा आपण सुरू केली आहे ती पूणच करू. आपल्याला 
मोया जवषयामध्ये म्हणिे राज्यामध्ये न्याय जदसून आला म्हणून र्ागंल्या शहरात न्यायार्ी जनजितर् वस्ती 
असली पाजहिे या खात्रीने आपण आपल्या सामथ्याप्रमाणे उत्तम राज्यार्ी उभारणी केली. त्या वेळर्ी 
कल्पनार् आपण व्यब्क्तमात्राला लावनू पाजहली आजण तशी ती िुळली तरआपल्याला खरे समाधान जमळेल. 
पण त्यात िर जभन्नपणा जदसून आला तर आपण आपल्या आदशच शहराकडे वळू व आपल्या कल्पनेर्ी पुनः 
उिळणी करू. राज्य व व्यक्ती यारं्ी उदाहरणे िवळिवळ माडूंन त्यारें् एकमेकावंर घषचण करू म्हणिे 
वाळलेल्या लाकडारें् तुकडे एकमेकावंर घासल्यावर ज्याप्रमाणे अलनी प्रज्वजलत होतो, त्याप्रमाणे अशा 
घषचणाने न्याय अजधक र्मकू लागेल. अशा तऱ्हेने न्याय जदसू लागल्यावर त्यार्ी प्रजतमा आपण मनात बरोबर 
साठव ूशकू. 
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ग्लॅकॉन: आपली कल्पना ठीक आहे. आपण तसे करू या. 
 
सॉके्रणटस: एक मोठी व एक लहान अशा दोन वस्तू िेव्हा एकार् नावाने संबोधल्या िातात आजण 

त्यानंा एकर् नाव लावण्यात येते, तेव्हा त्या सारख्यार् असतात की जभन्न असतात? 
 
ग्लॅकॉन: सारख्या असतात. 
 
सॉके्रणटस: तर न्यायी मनुष्ट्य, न्यायी राज्याहून वेगळा असणार नाही. कारण न्यायार्ी कल्पना 

दोन्हीतही अंतभूचत असल्याने दोन्हीही सारखीर् असणार. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. राज्यातील जतन्ही वगांतील लोक िेव्हा आपापली कामे करण्यात गुतंलेली 

असतात तेव्हा राज्य न्यायी असते असे आपण ठरजवले आहे. या वगांच्या वृत्तीमुळे व ब्स्थतीमुळे ते संयमी, शूर 
व शहाणे समिले िातात. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: व्यक्तीबद्दलही आपल्याला असेर् ठरजवता येईल. व्यक्तीच्या आत्म्यामध्ये अशार् प्रकाररे् 

भाग असल्यामुळे राज्यातील वगांना िी नावे जदली आहेत तीर् ह्या भागानंा द्यावीत, कारण ह्या भागाचं्या व 
राज्यातील वगांच्या प्रवृत्तीही सारख्यार् असतात. 

 
ग्लॅकॉन: असे असणे स्वाभाजवक आहे. 
 
सॉके्रणटस: जमत्रवया, आत्म्याच्या स्वरूपाजवषयीच्या एका साध्या प्रशनावर आपण पुनः अडकून पडलो 

आहोत. तो प्रशन म्हणिे आत्म्यात असे तीन भाग असतात काय? 
 
ग्लॅकॉन: मला वाटते हा प्रशन वाटतो जततका सोपा नाही. पण जमत्रा लौजकक म्हण अशी आहे की, 

सौंदयच हे दुष्ट्प्राप्य असते. 
 
सॉके्रणटस: खरे आहे. पण ललॅकॉन, मािें स्पष्ट मत आहे की, सध्या ज्या पद्धतीने आपण र्र्ा करीत 

आहोत तीर् पद्धत आपण र्ालू ठेवली तर ह्याजवषयी संपूणच सत्य आपणासं कधीर् कळणार नाही. त्या 
ध्येयप्राप्तीर्ा मागच फारर् लाबं व कष्टकारक आहे. तरीही आपल्या हल्लीच्या पद्धतीनुसार आपण पूवीइतके 
सत्य गाठू शकू असा मला जवश्वास वाटतो. 

 
ग्लॅकॉन: तेवढ्याने आपले समाधान होणार नाही काय? मािें तरी होईल. 
 
सॉके्रणटस: मािेंसुद्धा एवढ्याने समाधान होईल. 
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ग्लॅकॉन: तर मग जवलंब न लावता आता र्रे्स सुरुवात करा. 
 
सॉके्रणटस: राज्यामध्ये जदसून येणारेस्वभावजवशषे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये जदसून येत नाहीत असे 

आपणासं म्हणता येईल काय? माझ्या मते राज्यात िे हे स्वभावजवशषे जदसतात ते व्यक्तीमधूनर् आलेले 
असतात. राज्यामध्ये असलेल्या तेिस्वी तत्त्वार्ा उगम व्यक्तीत सापडत नाही म्हणणे अयोलय आहे. कारण 
थ्रेस, जसजथया आजण मुख्यत्वेकरून उत्तरेकडरे् प्रदेश या जठकाणी राहणारे लोक तेिस्वी स्वभावारे् म्हणून 
ओळखले िातात. तसेर् ज्ञानार्ी आवड आपल्या देशातील लोकानंा आजण संपत्तीर्ी आवड फेजनजशअन्स व 
इजिब्प्शयन लोकानंा जवशषेत्वाने असते असे मानतात. 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्! 
 
सॉके्रणटस: ही गोष्ट सत्य असून समिण्यास सोपी आहे. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या सवच जक्रया एकार् वजरष्ठ शक्तीकडून घडून येतात की तीन स्वतंत्र शक्तींकडून 

घडून येतात असा प्रशन येथे उपब्स्थत होतो. एका अंतस्थ शक्तीने आपण ज्ञान जमळजवतो, दुसऱ्या शक्तीमुळे 
रागावतो, जतसऱ्या शक्तीने क्षुधा, तृष्ट्णा व मैथुन ह्या वासनारं्ी तृप्ती करतो, असे होते काय? का कोणत्याही 
जक्रयेर्ी पे्ररणा उत्पन्न िंाल्यावर या सवच जक्रया आपला आत्मार् करावयास लागतो काय? हे सवच मुदे्द 
समाधानकारक रीतीने सुटणे िरा कठीण आहे. 

 
ग्लॅकॉन: मािेंही मत असेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: ह्या शक्ती जनरजनराळ्या आहेत की एकर् आहेत हे ठरजवण्यार्ा आपण प्रथम प्रयत्न करू. 
 
ग्लॅकॉन: या संदभात तुमर्ी काय योिना आहे? 
 
सॉके्रणटस: एकार् वस्तूला दोन जवरोधी गोष्टी करता येत नाहीत, तसेर् एकार् भागामध्ये, एकार् 

जवषयासंंबधंी, दोन जवरोधी ब्स्थतींमध्ये एक वस्तू िाऊ शकत नाही. म्हणून िेव्हा असे जवरोधी प्रकार जदसून 
येतील तेव्हा आपण असे समिावे ह्या वस्तू एकर् नसून अनेक आहेत. 

 
ग्लॅकॉन: ठीक आहे. 
 
सॉके्रणटस: आता मी काय म्हणतो त्यार्ा जवर्ार करा. 
 
ग्लॅकॉन: सागंा. 
 
सॉके्रणटस: एकार् वस्तूला, एकार् वेळी, एकार् भागामध्ये ब्स्थर राहणे व गजतमान असणे शक्य आहे 

का? 
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ग्लॅकॉन: नाही. 
 
सॉके्रणटस: यापेक्षा अजधक स्पष्ट खुलासा िंाला नाही तर र्रे्ला सुरुवात केल्यानंतर मतभेदाला 

प्रारंभ होईल. समिा, एक ब्स्थर उभा राहून आपले हात व डोके हलवीत आहे, अशा वेळी तो मनुष्ट्य ब्स्थरही 
आहे व गजतमानही असे िर कोणी म्हटले तर त्याला आपण जवरोध करू व असे म्हणू की, अशा मनुष्ट्यार्ा 
काही भाग ब्स्थर असून काही भाग गजतमान आहे, असेर् ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. आपण असेर् म्हणू. 
 
सॉके्रणटस: जवरोधक व्यक्ती आणखी प्रयत्न करून असे म्हणेल की, एका जवजशष्ट िागी टोकावर 

जफरणारा भोवरा एकार् वेळी ब्स्थर असतो आजण जफरताही असतो; झकवा ती असे म्हणेल की, एकार् िागी 
जफरत असलेली कोणतीही वस्तू ही यार् उदाहरणारे् जनदशचक आहे. पण आपल्याला हे उदाहरण मान्य 
नाही. कारण या वस्तू एकार् भागाबद्दल ब्स्थजतशील झकवा गजतशील असत नाहीत. आपल्याला असे म्हणता 
येईल की, या वस्तंूना व्यास आजण पजरघ असतो. िर वस्तू कोणत्याही एका बािूला वाकत नसतील तर 
त्यार्ा अथच व्यास ब्स्थर असून पजरघारे् मात्र भ्रमण सुरू आहे. िर भ्रमणजक्रया र्ालू राजहली आजण व्यास 
एकार् वेळेला डावी-उिवीकडे झकवा पुढे-मागे वाकला तर ती वस्तू कोणत्याही अथाने ब्स्थर आहे असे 
आपण म्हणू शकणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: तर मग एकर् वस्तू, एकार् भागात, एकार् जवषयाबद्दल दोन जवरुद्ध तऱ्हेने पजरणाम 

करीत असेल झकवा दोन परस्पर जवरुद्ध स्वरूपार्ी बनेल, झकवा दोन परस्पर जवरुद्ध काये घडवील, परंतु 
असे घडण्यार्ी खात्री कोणत्याही आके्षपात असणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: मािेंही तसेर् मत आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण अशा आके्षपाबंद्दल जवर्ार करून त्यात अथच नाही हे जसद्ध करण्यात वेळ 

दडवण्याऐविी आपण असे गृहीत धरू की, या आके्षपात अथच नाही. आपली र्र्ा अशा समिुतीने पुढे करू 
की, िर आपले तत्त्व खोटे असेल तर त्यानुसार तयार केलेले जनष्ट्कषच अप्रमाण ठरतील. 

 
ग्लॅकॉन: ठीक आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग मला सागं की, आवड-नावड, इच्छा-कंटाळा, आकषचण-जतटकारा ही परस्पर 

जवरोधी द्वन्दे्व नव्हेत का? 
 
ग्लॅकॉन: आहेत. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. क्षधुा, तृष्ट्णा, वासना, अपेक्षा, इच्छाजसद्धीच्या प्रयत्नारं्ी इच्छा यारं्ा तू पजहला वगच 

तयार करशील ना? उदा. इच्छाधीन व्यक्ती इब्च्छत वस्तूच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न करीत नाहीत का? झकवा 
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त्याला िे हवे असते त्याला तो आकर्मषत करीत नाही का? झकवा िे हवे त्यार्ी इच्छा करताना मनातर् 
त्याबद्दल प्रशन जवर्ारून तो स्वतःर् स्वतःला होकार देत नाही का? 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: नावड, नाखुषी, जतटकारा या सवांना मानजसक नापसंतीच्या वगात घालून, ही द्वन्दे्व 

पजहल्या वगाच्या जवरोधी आहेत, असे नव्हे काय? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीने. 
 
सॉके्रणटस: यार्ा अथच तृष्ट्णा, क्षधुा या इच्छारं्ा एक जवजशष्ट वगच बनत नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: हो. तसे म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: जपण्यार्ी इच्छा आजण खाण्यार्ी इच्छा असते ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: तृषेमध्ये पेयाव्यजतजरक्त आजण काय इच्छा असते? म्हणिे तहान या शलदात उष्ट्ण वा शीत 

पेय, कमी वा िास्त पेय असा म्हणिेर् ‘जवजशष्ट पेयार्ी तहान’ असा अथच असतो का? तहान लागल्यावर उष्ट्ण 
हवा असताना थंड पेयार्ी इच्छा झकवा थंड हवा असताना उष्ट्ण पेयार्ी इच्छा होते हे ठीक आहे. मात्र ‘तहान’ 
ही मानजसक अवस्था मात्र ‘पेय जपणे’ यापेक्षा इतर अजधक इच्छा जनदेजशत करीत नाही. तीर् गोष्ट अन्नाच्या 
संदभातल्या भकेुर्ी. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. साधी इच्छा साध्या वस्तूशी संललन असते. जवजशष्ट इच्छा जवजशष्ट वस्तूशी 

संललन असते. 
 
सॉके्रणटस: पण माणसाला साध्या तृषापूतीऐविी जवजशष्ट र्ागंल्या पेयार्ी इच्छा असते. साध्या 

क्षधुापूतीऐविी जवजशष्ट र्ागंले अन्न जमळावे अशी तो इच्छा करतो. असा आके्षप घेऊन आपण अजवर्ारी आहोत 
असे मानून आपणासं र्रे्मध्ये कोणी आडकाठी करू नये. तहान ही इच्छा आहे. इच्छा ही र्ागंल्या वस्तूर्ी 
असते. ही र्ागंली वस्तू र्ागंले पेय, र्ागंले अन्न इ. काही असो. आपले मत त्या सवांनार् लागू पडते. 

 
ग्लॅकॉन: अशा आके्षपात अथच जदसतो. 
 
सॉके्रणटस: पण परस्परसंबधंी वस्तूबद्दल िे शलद असतात, त्यापैंकी पजहला जवशषेणयुक्त असेल तर 

दुसराही तसा असतो, हे लक्षात घे. पजहला साधा असेल तर दुसराही तसा असतो. 
ग्लॅकॉन: मला हे समिले नाही. 
 
सॉके्रणटस: ‘अजधक मोठे’ या संज्ञेमध्ये अन्य वस्तूर्ा जनदेश अंतभूचत असतो. कळले? 
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ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: या संज्ञेपासून ‘अजधक कमी’ या संज्ञेर्ा बोध होतो ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् ‘अजधक मोठे’ ही संज्ञा ‘अजधक कमी’ संज्ञा जनदेजशत करते. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: ज्याप्रमाणे ‘अजधक मोठे’ ही संज्ञा ‘अजधक कमी’ र्ा जनदेश करते, त्यार्प्रमाणे ‘पुढे मोठे 

होणारे’, ‘पुढे कमी होणारे’ अशा संज्ञारं्ाही जनदेश करते ना? 
 
ग्लॅकॉन: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: हीर् भजूमका ‘अजधक’, ‘कमी’, ‘दुप्पट’, ‘अधा’, अशा सवच संख्यावार्क शलदांना लागू 

पडतो ना? तशीर् ती अजथक िड, हलके, हळू, थंड, उष्ट्ण यासंारख्या जवशषेणांनाही लागू पडत नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीने लागू पडते. 
 
सॉके्रणटस: जवज्ञानाच्या जवजवध ज्ञानशाखांबद्दल काय भजूमका घेता येईल? ही भजूमका जतथेही मुक्त 

ठरत नाही का? शुद्ध ज्ञान हे ज्ञानगम्य जवषयारे्, ज्ञेय जवषयारे् असते. जवजशष्ट शास्त्रार्ा जवषयही जवजशष्टर् 
असतो. उदा. स्थापत्यशास्त्र िेव्हा तयार िंाले तेव्हा ‘गृहबाधंणीशास्त्र’ म्हणून इतराहून ते जभन्न ठरून स्वतंत्र 
शास्त्र बनेल ना? 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: अन्य शास्त्रातं िे नाहीत पण शास्त्रात िे आहेत, अशा जवजशष्ट जवषयामुळेर् त्याला स्वतंत्र 

शास्त्र हा दिा प्राप्त िंाला ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: हे जवजशष्टत्वही अभ्यास जवषयाच्या जवजशष्टत्वामुळे जदसते ना? अन्य शासे्त्र व कला 

याबंद्दलही हेर् म्हणता येईल ना? 
 
ग्िॅकॉि: हो. 
 
सॉके्रनिस: तर माझ्याही बोलण्यार्ा हार् अथच आहे. अन्योन्य संबधं दाखवणाऱ्या दोन संज्ञापैंकी िर 

एक जनरुपाजधक असेल तर दुसरीही तशी असते. िर दुसरी जवशषेणयुक्त असेल तर पजहलीही असते. यार्ा 
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अथच दोन्हीर्ी जवशषेणे सारखीर् असतात असे नव्हे. आरोलयशास्त्र जनरोगी असते. रोगारं्ा अभ्यास करणारे 
शास्त्र रोगट असते, ‘असत’ र्ा अभ्यास करणारे ते असत -शास्त्र, ‘सत’ र्ा अभ्यास करणारे ते सत -शास्त्र असा 
मािंा अजभप्राय नाही. परंतु जनरुपाजधक जवषयार्ा अभ्यास सोडून िेव्हा एखादे शास्त्र जवजशष्ट जवषयार्ार् 
अभ्यास करते तेव्हा त्यार्ी व्याप्ती मयाजदत होते. उदा. रोगी आजण जनरोगी अशा शारीजरक अवस्थारं्ा अभ्यास 
करणारे शास्त्र हे ‘शास्त्र’ न उरता ‘आरोलयशास्त्र’ बनते. 

 
ग्िॅकॉि: तुिंी भजूमका समिली आजण ते सत्य आहे. 
 
सॉके्रनिस: आता िरा तृषेर्ा पुन्हा जवर्ार करू. तृषा मान्य केली तर जतच्याशी सापेक्ष अशी वस्तू 

नसते का? 
 
ग्िॅकॉि: ‘पेय’ ही ती वस्तू होय, असे मला वाटते. 
 
सॉके्रनिस: पण जवजशष्ट पेयार्ी तहान ही जवजशष्ट स्वरूपार्ी असते. जनरुपाजधक तृषा ही कमी-अजधक, 

र्ागंल्या-वाईट अशा पेयारं्ी नसते. म्हणिेर् जवजशष्ट पेयाऐविी ती फक्त पेयार्ी तृषा असते. 
 
ग्िॅकॉि: समिले. 
 
सॉके्रनिस: िर माणसाला तहान लागली तर ती शातं होईपयंत जपण्याव्यजतजरक्त अन्य इच्छा त्याला 

नसते. जपण्यार्ीर् इच्छा वा प्रवृत्ती त्याच्यात असते. 
 
ग्िॅकॉि: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रनिस: यार्ा अथच तृषातच व्यक्तीला पेयाकडे आकर्मषत करणारे तत्त्व हे पेयापासून दूर सारणाऱ्या 

तत्त्वाहून जभन्न असते. त्यारे् कारण एकर् वस्तू, एका वेळी, एकार् संदभात, एकार् जवषयाच्या बाबतीत दोन 
परस्पर जवरोधी गोष्टी करू शकणार नाही, असे आपण पूवीर् मान्य केले आहे. 

 
ग्िॅकॉि: हो. ते अशक्य आहे. 
 
सॉके्रनिस: धनुधारी व्यक्ती एकार् वेळी धनुष्ट्य िवळही करते आजण दूरही सारते असे मात्र आपण 

म्हणू शकणार नाही. त्यारे् कारण तो एका हाताने ते दूर सारीत असतो पण दुसऱ्या हाताने िवळ ओढीत 
असतो. 

 
ग्िॅकॉि: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: तहान लागलेली असूनही काही वेळा माणसाला जपण्यार्ी इच्छा नसते, खरे ना! 
 
ग्लॅकॉन: हो. बऱ्यार् व्यक्तींच्या बाबतीत असे घडते. 
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सॉके्रणटस: या संदभात आपण असे म्हणू शकू की त्याच्या आत्म्यातील एक तत्त्व त्यानंा जपण्यार्ा 
आदेश देते, तर आत्म्यातील दुसरे बलवान तत्त्व जपण्यापासून परावृत्त करते. 

 
ग्लॅकॉन: हो. मलाही तसे वाटते. 
 
सॉके्रणटस: सुखापासून परावृत्त करणारी शक्ती ही सद सजद्ववेकातून स्फुरत नाही का? उलट 

माणसाला सुखोपभोगास प्रवृत्त करणाऱ्या शक्ती मानजसक जवकार, जवकृती यामंधून जनमाण होतात ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: मग ही दोन तत्त्वे परस्परजभन्न आहेत असे सप्रमाण मानता येईल. त्यार्प्रमाणे ज्या 

आतंजरक तत्त्वाच्या सहाय्याने जवर्ार, वाद करता येतो, त्या तत्त्वास ‘जववेक तत्त्व’ म्हणता येईल. तसेर् ज्या 
तत्त्वाच्या प्रभावामुळे क्षधुा, तृषा, पे्रम इ. वासना अनुभवता येतात त्याला ‘अजववेकी तत्त्व’ झकवा ‘उपभोग तत्त्व’ 
म्हणता येईल. कारण हे तत्त्व सुखासीनता, रै्न याचं्याशी संललन असते. 

 
ग्लॅकॉन: ठीक. अशी दोन तत्त्वे मानण्यास हरकत नाही. 
 
सॉके्रणटस: अशी दोन तत्त्वे आत्म्यात असतात हे आपण जसद्ध केले. आता ज्या तत्त्वामुळे आपणासं 

राग येतो असे ‘तेिब्स्वता तत्त्व’ जतसरे व जवजभन्न स्वरूपारे् असते का? वरीलपैकी कोणत्या तत्त्वाशी ते अजधक 
िवळरे् असते? 

 
ग्लॅकॉन: बहुतेक उपभोग तत्त्वाच्या. 
 
सॉके्रणटस: आता मी एक ऐकलेली गोष्ट सागंतो, जिच्यावर मािंा जवश्वास आहे. एके जदवशी, 

एब्ललयानर्ा पुत्र जलओनजशअस पजरअसकडून येत होता. तेव्हा उत्तरेकडच्या झभतीिवळ त्याला काही मृत 
शरीरे व त्याचं्यािवळ एक मागं उभा असलेला जदसला. त्याचं्याकडे पाहण्यार्ी त्याला तीव्र इच्छा िंाली, 
परंतु अशा जवर्ारार्ा खेद वाटून त्याने आपले मन दुसरीकडे वळजवण्यार्ा प्रयत्न केला. काही वेळ डोळे घट्ट 
जमटून घेऊन जतकडे न बघण्यार्ाही प्रयत्न केला. पण त्याला वरील दृशय पाहण्यार्ी आपली इच्छा आवरता 
आली नाही. शवेटी डोळे उघडून त्या दृशयाकडे तो धावत गेला आजण स्वतःशीर् म्हणाला, “दुष्ट डोळ्यांनो! 
घ्या! ह्या सुंदर दृशयाकडे बघून आपल्या नेत्रारें् पारणे फेडून घ्या!” 

 
ग्लॅकॉन: मी पण ही गोष्ट ऐकली आहे. 
 
सॉके्रणटस: वरील गोष्टीवरून असे म्हणता येईल की, ही दोन स्वतंत्र तत्त्वे असून राग काही वेळा 

इच्छाचं्या जवरुद्ध युद्ध पुकारतो. 
 
ग्लॅकॉन: असे म्हणता येईल खरे! 
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सॉके्रणटस: िेव्हा जववेकाच्या आज्ञारें् उल्लंघन करून, जवकारारें् प्राबल्य होते तेव्हा मनुष्ट्य स्वतःर्ी 
झनदा करतो. जवकाराचं्या अशा अत्यार्ारामुळेर् क्षलुध होऊन, अशा युद्धामंध्ये त्याच्या जठकाणी असलेले 
तेिब्स्वता तत्त्व जववेकाच्या बािूकडे िाते. असा प्रकार आपणासं इतरत्रही जदसून येत नाही काय? पण िेव्हा 
बुद्धीर्ी आज्ञा असते की, जवकारानंी जतच्याजवरुद्ध िाऊ नये तेव्हा तेिब्स्वता जवकाराशंी सख्य करते. मला 
वाटते अशी ब्स्थती तुम्ही अनुभवलेली नसेल आजण पाजहलीही नसेल. 

 
ग्लॅकॉन: नाही. अशी ब्स्थती मी पाजहलेली नाही. 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा एखादी व्यक्ती आपण रु्कलो आहोत असे मान्य करते तेव्हा ती उदात्त स्वभावार्ी 

असते. त्यामुळेर् त्याला भोगावी लागणारी क्षधुा, थंडी अथवा इतर दुःखे याचं्याबद्दल कमी राग वाटतो. कारण 
केलेली जशक्षा न्याय्य आहे असा उदात्त स्वभावाच्या व्यक्तीर्ा जवश्वास असल्यामुळे जशक्षा करणाऱ्या व्यक्तीर्ा 
सूड घेण्यार्ा जवर्ार त्याच्या मनात येत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण ह्याउलट आपल्याला अन्यायाने वागजवण्यात आले आहे असे वाटते तेव्हा जर्डून, 

रागावनू त्या व्यक्तीला िी बािू न्यायार्ी वाटते जतकडे ती वळतेर् ना? तसेर् न्याय जमळेपयंत भकू, तहान 
व इतर दुःखे तो मुकाट्याने सोसतो ना? असा मनुष्ट्य झिकेपयंत झकवा मरेपयंत, धनगर ज्याप्रमाणे आपल्या 
कुत्र्याला बोलावनू आणतो, त्याप्रमाणे त्याच्या जववेकारे् समाधान होईपयंत आपल्या उदात्त ध्येयापासून 
परावृत्त होतो काय? 

 
ग्लॅकॉन: वरील दृष्टान्त अगदी योलय आहे. म्हणूनर् आपल्या राज्यातील सहायकानंा (कुत्र्यानंा) 

राज्यकत्यांच्या (धनगराच्या) तालयात ठेवले आहे. 
 
सॉके्रणटस: मािें म्हणणे तुला बरोबर समिले आहे. आता मािें दुसरे जनरीक्षणही तुम्ही िाणून 

घेण्यार्ा प्रयत्न करा. 
 
ग्लॅकॉन: ते कोणते? 
 
सॉके्रणटस: आतार् आपण तेिब्स्वता तत्त्वाजवषयी प्रकट केलेले मत बरोबर उलटे िंाले आहे. पूवी 

आपणासं वाटले की, जवषयोपभोगी असा त्यार्ा स्वभाव आहे. पण आता आपण असे म्हणतो की, आत्म्यामध्ये 
होणाऱ्या लढाईत बुजद्धवादाच्या तत्त्वाकडेर् तेिब्स्वता तत्त्वार्ा ओढा असतो. 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्! 
 
सॉके्रणटस: असे असेल तर मग तेिब्स्वता तत्त्व जववेर्क तत्त्वापासून जभन्न आहे काय? की ते ह्या 

तत्त्वार्ार् थोडाफार फरक आहे, आजण त्यामुळे आत्म्यामध्ये तीनऐविी दोनर्–म्हणिे बुद्धीरे् व 
जवषयोपभोगारे्–तत्त्वे राहतात काय? झकवा आपणासं असे म्हणता येईल का की, ज्याप्रमाणे शतेकरी, 
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सहायक व मुत्सद्दी अशा तीन वगांवर राज्य उभारलेले असते, त्यार्प्रमाणे आत्म्यामध्येसुद्धा तेिब्स्वता हे 
जतसरे तत्त्व असून, ते िर शुद्ध स्वरूपात असेल–भ्रष्ट िंालेले नसेल–तर ते जववेर्क तत्त्वाला मदत करते. 

 
ग्लॅकॉन: होय, ते जतसरे तत्त्व मानले पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: िर तेिब्स्वता तत्त्व, जवषयोपभोगी तत्त्वाप्रमाणेर् जववेर्क तत्त्वापासूनही जभन्न आहे असे 

ठरले, तर ते जतसरे तत्त्व होय. 
 
ग्लॅकॉन: आजण ते जसद्ध करणे सहि शक्य आहे. कारण लहान मुलातंसुद्धा असे आढळून येते की, 

िन्मापासूनर् त्याचं्यामध्ये तेिब्स्वता असते. पण जववेर्क तत्त्व हे त्याचं्यामधील काहीिणानंा पुष्ट्कळ वषांनी 
संपादन करता येते तर काहीिणानंा कधीर् करता येत नाही. 

 
सॉके्रणटस: वा! तुम्ही छान बोललात. झहस्र पशूंमध्येसुद्धा तुम्ही म्हणता तशी तेिब्स्वता जदसून येते. 

पूवी आपण होमरच्या काव्यातून उद्धृत केलेला उतारा याला पुष्टी देणारा आहे [Odyssey XX 17.] “त्याने आपल्या 
छातीवर हात मारून घेऊन, आत्म्यार्ी जनभचत्सचना केली.” ह्या ओळीमध्ये कृत्यार्ा र्ागंलेपणा अथवा 
वाईटपणा ठरजवणारे तत्त्व, अजवर्ाराने शोक करणाऱ्या तत्त्वार्ी जनभचत्सचना करीत आहे असे होमरने दाखवून 
दोन्ही तत्त्वातं फरक केला आहे. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण चौदा 
व्यक्तीमधीि सद्गुण 

[IV-441-C–445-B] 
 
कथासूत्र: 
 
[िसे प्लेटोने सामाजिक वगच, त्यारं्ी काये आजण त्यारें् सद गुण याचं्या जववेर्नाधारे सामाजिक न्यायारे् 
स्वरूप जवशद केले त्याप्रमाणेर् त्याने व्यब्क्तमत्वारे् जवभाग, त्यारं्ी काये आजण सद गुण जवशद केले आहेत. 
म्हणिेर् व्यक्ती व समाि याचं्यातील समातंरता हा प्लेटोच्या जववेर्नार्ा आधार आहे. 
 

प्लेटोच्या मते आत्मसंयम, धैयच आजण ज्ञान हे अनुक्रमे वासना, अब्स्मता आजण सद गुण यांरे् जवर्ार 
होत. व्यक्ती म्हणिे समािारे् अंशस्वरूप होय. आत्मसंयमामुळे वासना जवकारावर ताबा राहून व्यक्तीच्या 
अंतगचत िीवनात सुसंवाद जनमाण होतो आजण स्वेच्छार्ारी, अजतरेकी उपभोगाऐविी िीवनार्ा समतोल 
आजण जशस्त यानंा बाधा न आणणारे सुख व्यक्ती संपादन करते. अब्स्मतेमुळे व्यक्तीच्या मनात दुगुचण आजण 
पाप यारें् भय जनमाण होते. तसेर् नीती, न्याय आजण सद गुण याचं्यात जनभचय पालनार्ी श्रद्धा जनमाण होते. 
ज्ञानदृष्टीमुळे जवर्ाराला सम्यर् कल्याणार्ी जदशा प्राप्त होते. असा सुसंवाद ज्या व्यक्तीच्या िीवनात जनमाण 
होतो ती व्यक्तीर् न्यायी, सुखी आजण समथच बनते.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: बरेर् वेळा गटागंळ्या खात, मोया जर्काटीने आपण आता जकनारा गाठला आहे. 

राज्यात ज्याप्रमाणे वगच असतात त्याप्रमाणेर् व संख्येनेही जततकेर् वगच आत्म्यामध्ये असतात असे आपण 
सवांच्या संमतीने ठरजवले आहे. 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: यावरून ज्याप्रमाणे व ज्या कारणाने राष्ट्र शहाणे असते, त्याप्रमाणे व त्या कारणाने 

व्यक्तीही शहाणी असते असा जनष्ट्कषच काढता येईल. मािें म्हणणे बरोबर आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: अगदी जनजितपणे. 
 
सॉके्रणटस: ज्याप्रमाणे आजण ज्यामुळे व्यक्ती शूर असते, त्याप्रमाणे व त्यामुळे राज्यसुद्धा शूर असते 

आजण सद गुणाला पोषक असे िे एकामध्ये असते दुसऱ्यामध्येही असते. 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्! 
 
सॉके्रणटस: तर मग ललॅकॉन, आपणासं असेही म्हणता येईल की, ज्याप्रमाणे राज्य न्यायीपणारे् 

आढळून आले त्यार्प्रमाणे मनुष्ट्यही न्यायी असतो. 
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ग्लॅकॉन: असा जनष्ट्कषच स्वाभाजवकर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: राज्यातील तीनही वगच आपापली कामे करीत असतात, म्हणूनर् राज्य न्यायी असते, हे 

तत्त्व आपण लक्षात ठेवले पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: आपण हेही लक्षात ठेवले पाजहिे की, िर माणसाच्या स्वाभाजवक शक्ती त्यानंा योलय 

असलेली कामे करीत असतील, तर असा मनुष्ट्य न्यायी व आपले ठरलेले काम करणारा होईल. 
 
ग्लॅकॉन: अथातर्! 
 
सॉके्रणटस: तर मग, ज्याअथी, जववेर्क तत्त्व शहाणे असून, त्याला सवच आत्म्यार्ी काळिी घ्यावी 

लागते; त्याअथी, त्यारे् कायच अजधकार गािजवण्यारे् नाही काय? आजण तेिब्स्वता तत्त्वाने त्याच्याशी 
सहकायच करून त्यारे् नोकर असणे योलय नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: होय. नक्कीर्! 
 
सॉके्रणटस: कला आजण आरोलयशास्त्र याचं्या जमश्रणाने ह्या दोन तत्त्वामंध्ये ऐक्य जनमाण करता येणार 

नाही काय? उच्च जवर्ाराचं्या आजण शास्त्रीय जशक्षणाच्या मदतीने एका तत्त्वाला उच्च वातावरणात नेऊन, 
दुसऱ्या तत्त्वाला शातंपणाने उपदेश करून त्यातील रानटीपणा काढून टाकून, संगीत व आरोलयशास्त्र यानंा 
त्यामध्ये ऐक्य जनमाण करता येईल. 

 
ग्लॅकॉन: होय. बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ही दोन तत्त्वे अशा प्रकारे तयार करण्यात आल्यामुळे व आपले काम कसे करावयारे् ह्यारे् 

योलय जशक्षण जमळाल्यामुळे, जवषयोपभोगाच्या तत्त्वावर ती ताबा ठेव ूशकतील. जवषयोपभोगारे् तत्त्व प्रत्येक 
व्यक्तीच्या आत्म्यात मोठी िागा बळकावनू असून, ते स्वभावतःर् अतृप्त व अत्यंत लोभी असते. वरील दोन 
तत्त्वानंी या तत्त्वावर योलय निर ठेवली तर शारीजरक सुखोपभोगानंी धष्टपुष्ट होऊन, आपले योलय काम 
करण्यारे् तो नाकारणार नाही. तसेर् ज्या प्रातंावर (वगावर) अमल र्ालजवण्यार्ा त्याला अजधकार नाही, 
अशावंर अजधकार जमळजवण्यार्ी इच्छा धरून, सवच लोकारें् आयुष्ट्य संपूणचतया बदलून टाकणेही या तत्त्वाला 
शक्य होणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: वरील तत्त्वे अशी निर नक्कीर् ठेव ूशकतील. 
 
सॉके्रणटस: आत्मा व शरीर यारें् बाहेरच्या शत्रूंपासून संरक्षण करण्यास हीर् दोन तत्त्वे उपयोगी 

ठरणार नाहीत काय? त्यातील एक तत्त्व योलय मागचदशचन करील व दुसरे तत्त्व सत्ताजधकाऱ्याच्या आज्ञेप्रमाणे 
मोया शौयाने लढण्यारे् काम करील. 
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ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: व्यक्तीमध्ये िे तेिब्स्वता तत्त्व असते ते िेव्हा, सुखदुःखाच्या प्रसंगी, ‘कशाला भ्यावे व 

कशाला जभऊ नये’ याजवषयी जववेकबुद्धीने केलेल्या आज्ञा एकजनष्ठेने पार पाडते, तेव्हार् त्या व्यक्तीला आपण 
शूर म्हणतो. 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: ज्या अजधकारयुक्त अशा लहान भागातून त्याला या आज्ञा जमळत असतात व ज्या भागाला 

ह्या तीन तत्त्वावंर उभारलेल्या व्यक्तीरे् व त्यातील प्रत्येक तत्त्वारे् जहत कशात आहे यारे् ज्ञान असते त्या 
भागाच्या सामथ्यावरर् आपण व्यक्तीला शहाणी समितो. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: जशवाय, ज्या दोन तत्त्वावंर जववेकबुद्धीर्ा अजधकार असतो, ती तत्त्वे जववेकबुद्धीला योलय 

अजधकारी समिून, िेव्हा जतच्या अजधकाराला जवरोध करीत नाहीत तेव्हा ह्या तत्त्वामंध्ये एकिूट व सामंिस्य 
असते. अशा व्यक्तीलार् आपण जववेकी म्हणतो ना? 

 
ग्लॅकॉन: अथात. राज्यामध्ये वा व्यक्तीमध्ये असलेल्या जववेकार्ा दुसरा अथच शक्यर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: आपण वररे्वर वणचन केलेल्या साधनांनी व मागांनीर् मनुष्ट्य न्यायी होईल ना? 
 
ग्लॅकॉन: जनःसंशय! 
 
सॉके्रणटस: आपल्या न्यायाच्या कल्पनेत तुम्हाला असा काही अस्पष्टपणा िाणवतो काय की ज्यामुळे 

राज्यातील न्यायतत्त्व व व्यक्तीतील न्यायतत्त्व जभन्न मानावे लागेल? 
 
ग्लॅकॉन: मला असे िाणवत नाही. 
 
सॉके्रणटस: तुमच्या मनात काही शंका असेल तर सामान्य उदाहरणे घेऊन त्या दूर करता येतील व 

आपले मत जनजिर् करता येईल. 
 
ग्लॅकॉन: कोणती उदाहरणे? 
 
सॉके्रणटस: समिा, काही रक्कम, न्यायी राज्य आजण स्वभावाने व जशक्षणाने न्यायी बनलेली व्यक्ती 

याचं्या हवाली केली तर ते जतर्ा अपहार करतील अशी कोणी कल्पना करील का? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. 
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सॉके्रणटस: धमादायार्ी र्ोरी अथवा साधी र्ोरी, जमत्रारं्ा जवश्वासघात अथवा देशद्रोह, असा मनुष्ट्य 
करील असे कोणास वाटेल काय? 

 
ग्लॅकॉन: नाही. 
 
सॉके्रणटस: तसेर् शपथा व करार िंालेल्या व्यवहारामंध्ये तो गैरजवश्वासूपणा कधीर् दाखजवणार 

नाही. 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्! 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे िारकमच अथवा आईवजडलाजंवषयी अनादर, देवाचं्या पूिेबद्दल अनास्था या 

बाबतीतही तो दोषाहच असणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: अथातर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: या सवांरे् कारण म्हणिे, त्याच्यामधील अंतस्थ तत्त्वे ही अनुशाजसत व अजधकारी या 

नात्याने आपापली कामे करीत असतात. 
 
ग्लॅकॉन: होय. बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशा व्यक्ती व अशी राज्ये जनमाण करण्यार्ी, न्याय ही एक शक्ती आहे. यापेक्षा 

न्यायाबद्दल दुसरे काही स्पष्टीकरण आवशयक आहे काय? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. अजिबात नाही. 
 
सॉके्रणटस: तर मग आपले स्वप्न खरे िंाले झकवा आपण राज्य उभारण्याच्या कामास सुरुवात 

करण्याच्या वेळेपासून, काहीतरी दैवी संकेताने न्यायाच्या मूल स्वरूपाकडे ओढले िात आहोत, असा िो 
भास होत होता तो खरा ठरला. 

 
ग्लॅकॉन: होय, खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्या व्यक्तीला जनसगाने पादत्राणे तयार करण्याच्या कामाकजरता जनमाण केले जतने त्यार् 

धंद्याला जर्कटून रहावे, आजण जिर्ा सुतारकामाकडे ओढा अजधक आहे त्या व्यक्तीने सुतारकीरे्र् काम 
करावे या तत्त्वामध्ये खरोखरर् न्यायार्ी प्राथजमक उपयुक्तता व स्वरूप जदसून येते. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: न्यायारे् िरी वरील उदाहरणाशंी साम्य असले तरी न्यायार्ा बाह्यकृतीऐविी 

अंतःप्रवृत्तीशीर् संबधं असतो. म्हणून न्यायी मनुष्ट्य, स्वतःमध्ये असलेल्या जनरजनराळ्या तत्त्वानंा त्यांरे् 
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नैसर्मगक कामर् करावयास लावतो. तसेर् आत्म्याच्या जनरजनराळ्या वगांना एकमेकाशंी जवरोध करू देत 
नाही. उलट स्वतःच्या मनावर ताबा ठेवनू, ज्याप्रमाणे उच्च, मध्यम, कजनष्ठ व याचं्यामधील इतर स्वर या 
सवांमध्ये संगती आणली िाते, त्याप्रमाणे वरील तीन तत्त्वामंध्ये संगती घडवनू आणून, शातं व सुव्यवब्स्थत 
आयुष्ट्य घडवील. अशा तऱ्हेने या तत्त्वारं्ी एकवाक्यता करून, स्वतःर्ा स्वभाव संयमी व सुव्यवब्स्थत बनवनू 
त्याला िे काम जदले असेल ते तो करील. द्रव्यािचन, शरीरसंरक्षण, रािकारण अथवा अन्य काही खािगी 
काम करीत असताना त्यार्ा असा दृढजवश्वास असेलकी, िे वरीलप्रमाणे मनाला एकसंधपणार्ी सवय 
लावते, तेर् न्याय्य व योलय कृत्य होय व अशा कृत्यारे् अजधष्ठान असणारे ज्ञान हेर् ‘खरे ज्ञान’ होय व ज्यामुळे 
ही सवय कमी केली िाते ते कृत्य अन्याय्य असून अशा कृत्यारे् अजधष्ठान असणारे ज्ञान हे ‘अज्ञान’ होय. 
 

ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे मला मान्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: यावरून आता आपल्याला असे म्हणता येईल की, न्यायी मनुष्ट्य आजण न्यायी राज्य या 

दोघामंध्ये आढळणाऱ्या न्यायारे् आपण संशोधन केले आहे हे म्हणणे सवचस्वी खोटे आहे असे समिले िाणार 
नाही. 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्! 
 
सॉके्रणटस: मग आता आपण असे समिावे ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. िरूर. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. आता आपल्याला अन्यायारे् संशोधन करावयारे् आहे. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: वरील तीन तत्त्वामंध्ये संघषच असणे, दुसऱ्याच्या कामात ढवळाढवळ व अडथळा जनमाण 

करण्यार्ी इच्छा असणे, तसेर् ज्या भागाने सेवा करावयार्ी त्याने आपली योलयता व अजधकार नसताना 
आत्म्याजवरुद्ध बडं उभारून अजधकारारे् स्थान जमळजवण्यार्ी महत्त्वाकाकं्षा बाळगणे म्हणिेर् अन्याय होईल 
ना? अशा प्रकारे गोंधळ व अव्यवस्था असली म्हणिे अन्याय, बदफैलीपणा, भ्याडपणा, मूखचपणा. थोडक्यात 
म्हणिे सवच दुगुचणारें् साम्राज्य पसरते. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: न्याय व अन्याय यारें् स्वरूप आपल्याला माहीत िंाले आहे. त्यावरूनर् अन्याय्य वागणूक 

व न्याय्य वागणूक यांरे्ही ज्ञान आपणासं िंाले आहे असे म्हणता येईल. आत्म्यामधील हे प्रकार शरीरातील 
आरोलय व अनारोलय याप्रमाणे आहेत. रोगीपणा आजण जनरोगीपणा या िशा शरीराच्या अवस्था तसे आत्म्यारे् 
वरील प्रकार होत. 

 
ग्लॅकॉन: आपणासं काय म्हणावयारे् आहे? 
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सॉके्रणटस: आरोलयाच्या ब्स्थतीत शरीर रोगमुक्त असते आजण रोगीपणामुळे शरीरात रोग उत्पन्न 
होतो. 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे न्यायाने वागण्यार्ी पद्धत न्यायार्ी सवय लावते व अन्यायाने वागण्यार्ी 

पद्धत अन्यायार्ी सवय लावते. 
 
नक्कीच: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: आरोलय जनमाण करणे म्हणिे शरीरातील शक्ती नैसर्मगक रीत्या एकमेकांवर वर्क 

ठेवतील झकवा एकमेकाचं्या तालयात राहतील असे करणे. रोग वाढजवणे म्हणिे जनसगच जनयमाजवरुद्ध शारीजरक 
शक्तींना प्रबल होऊ देणे. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे न्याय उत्पन्न करणे म्हणिे आत्म्यातील शक्तींना आदशच स्वभावानुसार 

परस्पर पूरक बनजवणे आजण अन्याय जनमाण करणे म्हणिे आदशच स्वभावाजवरुद्ध आत्म्यातील शक्तींना प्रबल 
होऊ देणे. 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: यावरून असे जदसून येईल, सद गुण म्हणिे आत्म्यारे् आरोलय, सौंदयच व सुब्स्थती होय 

आजण दुगुचण म्हणिे रोग, कुरूपता व दुःब्स्थती होय. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: मनुष्ट्य सद गुणाने आपले आयुष्ट्य प्रजतजष्ठत झकवा दुगुचणाने अप्रजतजष्ठत बनजवतो. 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: न्यायाने वागणे आजण अन्यायाने वागणे यातंील फायदेशीर कोणते या प्रशनांर्ा आता 

आपल्याला जवर्ार करावयार्ा आहे. न्यायीपणाजवषयी प्रजसद्धी असली झकवा नसली तरी मनुष्ट्याने 
न्यायीपणाने वागणे व उदात्त ध्येयारे् पालन करणे फायद्यारे् आहे काय? का जशक्षा रु्कवनू व जशके्षमुळे होणारा 
पजरणाम टाळून मनुष्ट्याने अन्यायाने वागणे फायदेशीर आहे? 

 
ग्लॅकॉन: न्याय व अन्याय यारें् खरे स्वरूप माहीत िंाले असता वरील प्रकारर्ा प्रशन जवर्ारणे माझ्या 

दृष्टीने हास्यास्पद आहे. मनुष्ट्यारे् आरोलय ठीक नसेल तर सवच प्रकारच्या रै्नी, संपत्ती आजण सत्ता िरी त्याला 
जमळाली तरी त्याला िगण्यात अथच वाटणार नाही. ज्या तत्त्वावर आपण िगतो ते तत्त्व समळू नाश पावत 
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असताना िगण्यात अथच आहे असे कोणी म्हटले तर त्यावर आपण जवश्वास ठेवाल काय? मनुष्ट्याला िोपयंत 
आपल्या इच्छेप्रमाणे िगता येते आजण दुगुचण व अन्याय यांरे्पासून मुक्त होऊन तो सद गुण व न्याय संपादन 
करतो तोपयंतर् िगण्यात साथचकता असते. 

 
सॉके्रणटस: होय. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण पांधरा 
नियाांचे समाि हक्क 

[IV-445-B–V-457-B] 
 
कथासूत्र: 
 
[आदशचराज्यामध्ये जववाह आजण कुटंुबसंस्थेरे् स्थान, भजवतव्य आजण कायच काय? या महत्त्वाच्या प्रशनारं्ी 
मीमासंा प्लेटोने केली आहे. त्याने आपल्या प्रशासक राज्यकत्यांना सवचसत्ताधारी बनवले असले, तरी जववाह, 
कुटंुब आजण संपत्ती या संदभातले कोणतेही खासगी मालमत्तेजवषयीरे् हक्क त्यानंा जदले नाहीत. त्यानंी खरेखुरे 
साम्यवादी झकवा साम्ययोगात्मक िीवन िगावे अशी त्यार्ी अपेक्षा आहे. 
 

स्त्री व पुरुष यामंध्ये असणारा नैसर्मगक झलगभेद लक्षात न घेता िर जतच्या अंगी आवशयक ती पात्रता 
असेल, तर जतला प्रशासन, संरक्षण आजण उत्पादन या सवच के्षत्रातं पुरुषाच्या बरोबरीने पुरुषाइतकेर् समान 
हक्क व समान संधी जमळाली पाजहिे असा त्यार्ा आग्रह आहे. ज्या काळात अथेन्सच्या शहर राज्यामध्ये 
जस्त्रयानंा कोणताही सामाजिक दिा व प्रजतष्ठा नव्हती, त्या काळात प्लेटोने माडंलेली स्त्री-पुरुष समानतेरे् हे 
तत्त्व जनःसंशय क्राजंतकारक स्वरूपारे् म्हटले पाजहिे.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: आतापयंत आपण केलेल्या र्रे्वरून जनजित स्वरूपाच्या जनणचयाप्रत येऊन पोहोर्लो 

आहोत, त्यामुळे आता आपण प्रयत्नातं कसूर करून र्ालणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: होय. आपण िोरात प्रयत्न केले पाजहिेत. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या मते िे दुगुचणांरे् प्रकार संशोधनास योलय आहेत त्यारं्ार् जवर्ार करावयास तुम्ही 

माझ्याबरोबर या. 
 
ग्लॅकॉन: मी तुमच्याबरोबर येत आहेर्. मला फक्त प्रकारारं्ी नावे सागंा. 
 
सॉके्रणटस: आता आपण वादाच्या शवेटच्या पायरीवर र्ढलो आहोत, त्यामुळे जशखरावरून जनरीक्षण 

करणाऱ्या माणसाप्रमाणे मला असे जदसते की, सद गुणार्ा िरी एकर् प्रकार असला तरी दुगुचणारें् असंख्य 
प्रकार असून त्यातील र्ारारं्ार् जनदेश करणे योलय होईल. 

 
ग्लॅकॉन: तुम्हालंा काय म्हणावयारे् आहे? 
 
सॉके्रणटस: राज्यकारभाराच्या जवजशष्ट प्रकारापं्रमाणेर् आत्म्यारे्ही जवजशष्ट प्रकार आहेत. 
 
ग्लॅकॉन: जकती आहेत? 
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सॉके्रणटस: प्रत्येकारे् पार् प्रकार आहेत. 
 
ग्लॅकॉन: ते कोणते? 
 
सॉके्रणटस: आपण िे वणचन करीत आहोत तो एक प्रकार असून त्यालार् दोन नावे आहेत. 

राज्याजधकारी मंडळात िर एक मनुष्ट्य शे्रष्ठ असेल, तर त्याला रािा असलेले राज्य म्हणतात, आजण 
सारख्यार् योलयतेरे् अनेक लोक असले, तर त्याला उत्तम लोकारें् राज्य म्हणतात. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: याला मी एकर् प्रकार मानतो; कारण शे्रष्ठ सत्ता एका अथवा अनेक लोकाचं्या हातात 

असली तरीसुद्धा िर अशा लोकारें् जशक्षण आपण वर्मणल्याप्रमाणे िंाले असले तर राज्यातील महत्त्वाच्या 
कायद्यारें् पजरवतचन होणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: होय. अशी आशा करण्यास हरकत नाही. 
 
सॉके्रणटस: अशा प्रकारर्ी घटना अथवा राज्य मी र्ागंले म्हणतो आजण र्ागंला मनुष्ट्यही असार् 

असतो. ही घटना िर योलय म्हटली तर बाकीच्यानंा वाईट व अयोलय म्हणता येईल. राज्याच्या घटनेला व 
व्यवक्तीच्या स्वभावाला या संज्ञा वापरल्या म्हणिे दुष्ट राज्यव्यवस्थारें् व दुगुचणारें् र्ार प्रकार होतात. 

 
ग्लॅकॉन: ते कोणते? 
 
यानंतर माझ्या मते हे प्रकार एकातून दुसरे कसे तयार होतात हे सागंण्यास मी सुरुवात करणार 

होतो, परंतु तेवढ्यात ॲजडमटँ सपासून िरा दूर अंतरावर बसलेल्या पोलेमार् चसने त्याच्या अंगरख्याला धरून 
आपल्यािवळ ओढले आजण पुढे वाकून त्याच्या कानात काहीतरी साजंगतले. त्यातील पुढील भागर् मला 
ऐकावयास आला. “आपण काय करावे, त्याला तसेर् िाऊ द्यावे काय?”त्यावर ॲजडमटँ स मोयाने 
म्हणाला, “अथातर् नाही.” त्यावर मी म्हणालो, “कोणाला िाऊ न देण्याजवषयी तुम्ही बोलत आहात?” 

 
ॲणडमटँ स: तुम्हालंा आम्ही िाऊ देणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: का? 
 
ॲणडमटँ स: आमर्ा असा समि िंालेला आहे की, अत्यंत महत्त्वार्ा भाग तुम्ही लपवनू ठेवत आहात 

आजण त्यारे् स्पष्टीकरण करण्यारे् टाळत आहात. “जमत्राजमत्रामंधील सवच वस्तू समान असतात” या 
म्हणीनुसार वरील जवषयार्ा ओिंरता जनदेश करून पुढच्या जववेर्नास सुरुवात केल्यार्ी गोष्ट आमच्या 
ध्यानात आलेली नसेल अशी तुमर्ी कल्पना िंालेली जदसते. 

 
सॉके्रणटस: मािें हे म्हणणे योलय नाही काय? 
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ॲणडमटँ स: होय. परंतु इतर शलदापं्रमाणे ‘योलय’ ह्या शलदारे् स्पष्टीकरण करणे िरूर आहे. अनेक 
योिनापैंकी कोणत्या योिनेनुसार सावचिजनक मालमत्तेर्ी कल्पना अमलात आणावयार्ी हे तुम्ही स्पष्ट केले 
पाजहिे. ते तुम्ही टाळू नका. प्रिोत्पादन कोणत्या पजरब्स्थतीत करावे, मुलारं्ा िन्म िंाल्यावर त्यारं्ी 
िोपासना कशी करावी आजण जस्त्रया व मुले याचं्यावर सावचिजनक हक्क कसा असावा याजवषयी तुम्ही सजवस्तर 
स्पष्टीकरण कराल यार्ी आम्ही वाट बघत होतो. आमरे् मत असे आहे की, हे योिना ज्या पद्धतीने कायचवाहीत 
आणली िाईल त्या पद्धतीच्या बरेवाईटपणावरर् राज्यारे् महत्त्व ठरेल. हे मुदे्द जनजित करायरे् सोडून तुम्ही 
राज्यघटनेच्या दुसऱ्या एका प्रकारारे् जववेर्न करू लागल्यारे् आढळून आले, तेव्हार् आम्ही असा जनिय 
केला की, इतर प्रशनापं्रमाणे या प्रशनावरही र्र्ा केल्याजशवाय तुम्हालंा सोडावयारे् नाही. 

 
ग्लॅकॉन: मािंी ह्या म्हणण्याला पूणच अनुमती आहे. 
 
थॅ्रणसमॅर् स: तुम्ही असे समिायला हरकत नाही की, आमरे् सवांरे् एकमत आहे. 
 
सॉके्रणटस: माझ्यावर एकदम हल्ला करून तुम्ही काय करत आहात यार्ी तुम्हालंा कल्पना आहे का? 

आपल्या आदशच राज्याजवषयी िणू काही आपण आतार् र्र्ा सुरू करत आहोत अशा तऱ्हेने तुम्ही हा मोठा 
प्रशन उपब्स्थत केला आहे. याजवषयीर्ा सागंोपागं जवर्ार पूणच िंाला आहे या कल्पनेने मी आनंजदत िंालेलो 
होतो. हे जवषय पुन्हा उकरून काढून तुम्ही प्रशनरूपी मधमाशानंा उठवीत आहात यार्ी तुम्हालंा कल्पनाही 
नसेल. हा त्रास रु्कजवण्याकजरतार् मी तो जवषय तसार् सोडून जदलेला होता. 

 
थॅ्रणसमॅर् स: ताजत्त्वक जववेर्न ऐकण्याऐविी सोने कोठे सापडेल असल्या शुष्ट्क जवषयारे् जववेर्न 

ऐकण्यास आम्ही येथे िमलो आहोत अशी तुमर्ी समिूत आहे काय? 
 
सॉके्रणटस: नाही. पण ताजत्त्वक जववेर्नातसुद्धा मयादा पाळली पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: पण सूज्ञ लोकाचं्या दृष्टीने सवच आयुष्ट्यभर ताजत्त्वक र्र्ा करीत राहणे, हीर् योलय 

कालमयादा होय. तुम्ही आमच्याजवषयी काळिी करू नका. फक्त तुम्ही दमणार नाही यार्ी काळिी घ्या. 
आपल्या संरक्षकवगामध्ये जस्त्रया व मुले याचं्यावरील सावचिजनक हक्कारे् स्वरूप काय असावे? िन्मापासून 
वयात येईपयंतर्ा लहान मुलारं्ा काळ हा सवांत अवघड असतो. त्या काळातील जशक्षण कसे असावे हे प्रशन 
कोणत्या रीतीने सोडवावेत हे तुम्ही स्पष्ट करून सागंा. 

 
सॉके्रणटस: जमत्रा! या प्रशनारं्ी र्र्ा करणे हे काम काही सोपे नाही. आपल्या पूवीच्या तत्त्वापेक्षाही 

यात अजवश्वसनीय भाग बरार् आहे. प्रथम असे की, आपल्या योिनारं्ी उपयुक्तता लोकानंा पटणार नाही, 
आजण िरी पटली तरी ती योिना योलय आहे की नाही याबद्दल वाद उत्पन्न होईल. “कल्पनासाम्राज्यात जवहार 
करणारा” असे मला म्हणतील या भीतीमळेु या जवषयावर र्र्ा करण्यारे् काम मी नाईलािानेर् स्वीकारीत 
आहे. 

 
ग्लॅकॉन: तुम्हालंा तसे वाटण्यारे् कारण नाही. कारण तुमरे् श्रोते मूखच, अश्रद्धाळू झकवा वैरी नाहीत. 
 
सॉके्रणटस: जमत्रानंो, तुमच्या या आश्वासनाने तुम्ही मला उत्तेिन देत आहात असेर् मी समिू ना? 
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ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: असे असेल तर तुमर्ी मोठी रू्क होत आहे. प्रस्तुत जवषयासंबधंी मला पूणच माजहती आहे 

अशी िर मािंी खात्री असती तर तुमरे् उत्तिेन योलय ठरले असते, कारण जवषयारे् सम्यर् ज्ञान असले, 
म्हणिे हुषार जमत्राचं्या संगतीत अत्यंत महत्त्वाच्या व मनोरंिक जवषयावर बोलणे ही गोष्ट कोणालाही धैयाने 
व सुरजक्षतपणाने करता येण्यासारखी असते; परंतु स्वतःर् साशंक मनःब्स्थतीत असताना एखादी योिना 
प्रजतपादन करणे–मािें हसे होईल म्हणून नव्हे, कारण असे मानणे पोरकटपणारे् होईल–हा मागच धोक्यार्ा 
व जनसरडा आहे असे मला वाटते. मला अशी भीती वाटते की, मािंा सत्यार्ा आश्रय सुटून िाऊन ज्या 
पायरीवर सावधपणे पाऊल टाकावयारे् त्या पायरीवरर् मी माझ्या जमत्राबंरोबर कोसळून पडेन. मी िे काही 
म्हणणार आहे त्याबद्दल नेजमजसस देवतेने माझ्यावर कोप करू नये, अशी मी प्राथचना करतो; कारण मािंा असा 
जवश्वास आहे की, एखाद्या मनुष्ट्यार्ी उदात्त, र्ांगल्या व न्याय्य संस्थाजंवषयी फसवणूक करणे यापेक्षा 
अप्रत्यक्षपणे एखाद्या मनुष्ट्याच्या मृत्यसू कारणीभतू होणे हे अजधक क्षम्य आहे. अशा तऱ्हेरे् धाडस जमत्रापेंक्षा 
शत्रचू्या बाबतीत करणे र्ागंले म्हणून तुम्ही मला उत्तेिन जदलेत, हे ठीक िंाले. 

 
ग्लॅकॉन: (हसून म्हणाला) सॉके्रजटस, िर तुमच्या प्रजतपादनापासून आमच्या िीवाला काही धक्का 

पोर्ला तर आमच्या खुनार्ा आरोप तुमच्यावर येणार नाही, असे आम्ही करू आम्हालंा फसजवण्याच्या 
आरोपापासून आम्ही तुम्हालंा मुक्त करतो. तेव्हा न भीता िे बोलावयारे् आहे ते बोला. 

 
सॉके्रणटस: कायद्यारे् म्हणणे असे आहे की, िेव्हा मनुष्ट्य मुक्त करण्यात येतो, तेव्हा त्यार्ी 

स्वगातूनही त्यापासून शुद्धी होते, आजण म्हणून बहुतकरून ह्या लोकीही होते. 
 
ग्लॅकॉन: वाद सुरू करण्यात तुम्हालंा या भीतीर्ी आडकाठी होणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: आता आपल्या जवषयाच्या, ज्यासंबधंी अजधक स्पष्टीकरण आवशयक आहे, त्या भागाकडे 

मी वळतो. त्या दृष्टीने आतार्ार् क्रम योलय आहे. पुरुषवगासंबधंीर्ी र्र्ा पुरी िंालेली आहे, म्हणून आता 
जस्त्रयासंंबधंीच्या र्रे्स सुरुवात करू. ज्या पुरुषारं्ा िन्म व जशक्षण आपण वणचन केलेल्या पद्धतीप्रमाणे िंालेले 
आहे त्यानंी मुले आजण जस्त्रया यारं्ी प्राप्ती व संगोपन नैसर्मगक भावनानंा अनुसरून केली पाजहिे. सरंक्षकानंी 
िणू गुराचं्या कळपारें् संरक्षक-कुते्र बनावे, असे आपले ध्येय आहे. 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: आजण त्यानुसारर् प्रिोत्पादन व मुलारें् संगोपन ह्यासंबधंी आपण जनयम करू आजण ते 

योलय आहेत की नाहीत ते ठरव.ू 
 
ग्लॅकॉन: तुम्हालंा काय म्हणावयारे् आहे? 
 
सॉके्रणटस: पहारा करणाऱ्या कुत्र्यामंधील स्त्री-िातीने कुत्र्याचं्या बरोबरीने कळपाच्या संरक्षणार्ी, 

जशकारीर्ी व इतरही कामे केली पाजहिेत; असे तुम्हालंा वाटते का? अथवालहान जपलानंा िन्म देऊन त्यारें् 
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संगोपन करण्याकजरता स्त्री-िातीने घरी रहावे आजण पुरुष-िातीने श्रम करून कळपाच्या संरक्षणार्ी 
िबाबदारी घ्यावी, असे तुम्हालंा वाटते? 

 
ग्लॅकॉन: िे काही करणे आवशयक आहे त्यात स्त्री-िातीनेही भाग घ्यावा असे आम्हालंा वाटते. 

अथात स्त्री-िात ही अशक्त व पुरुष-िात ही सशक्त असते असे आम्हालंा वाटते. 
 
सॉके्रणटस: एकार् प्रकाररे् जशक्षण जदलेले नसेल तर जनरजनराळ्या प्राण्यानंा एकर् काम करता येईल 

का? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. 
 
सॉके्रणटस: तर मग पुरुषापं्रमाणेर् जस्त्रयानंा काम करावयारे् असेल तर जस्त्रयानंाही पुरुषापं्रमाणेर् 

जशक्षण जदले पाजहिे. जस्त्रयांना मन आजण शरीर याचं्या वाढीकजरता पुरुषापं्रमाणेर् दोन शाखारें्–व्यायाम आजण 
संगीत–त्यार्प्रमाणे लष्ट्करी जवदे्यरे् जशक्षण देऊन पुरुषापं्रमाणेर् वागणूक त्यानाही जमळाली पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: असा जनष्ट्कषच आपोआपर् जनघतो. 
 
सॉके्रणटस: त्यातील आपल्या पुष्ट्कळशा कल्पना िर प्रत्यक्षात आल्या तर त्या जवलक्षण म्हणून 

हास्यास्पद वाटतील. 
 
ग्लॅकॉन: हो. त्या नक्कीर् तशा वाटतील. 
 
सॉके्रणटस: ज्याप्रमाणे कुरूप, वृद्ध पुरुष अंगावर सुरकुत्या पडल्या असताही व्यायामशाळेत व्यायाम 

करण्यार्ी इच्छा दाखजवतात, त्यार्प्रमाणे केवळ तरुण जस्त्रयानंीर् नव्हे, तर वृद्ध जस्त्रयानंीदेखील जववस्त्रपणे 
व्यायाम करणे ही गोष्ट सवांत िास्त हास्यास्पद ठरेल असे तुम्हालंा वाटत नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: होय. आपल्या सध्याच्या कल्पनेनुसार हे नक्कीर् हास्यास्पद वाटेल. 
 
सॉके्रणटस: ज्याअथी, आपण ह्या जवषयार्ी र्र्ा सुरू केली आहे; त्याअथी , र्ागंल्या लोकानंी 

जकतीही रे्ष्टा केली तरी आपण भीता कामा नये. जवशषेतः जर्लखत घालणे, घोड्यावर स्वार होणे ह्याजवषयीर्ी 
रे्ष्टा आपण मनावर घेऊन र्ालणार नाही, उलट आपण हा वाद सुरू केल्यामुळे त्याबरोबरीर्ा कायद्यार्ा 
कठोरपणाही स्वीकारला पाजहिे.रे्ष्टा करणाऱ्या लोकांना त्यांर्ी नेहमीर्ी सवय टाकून देऊन गंभीर 
होण्यार्ा प्रयत्न करा, असे बिावले पाजहिे. आपण त्यानंा यार्ीही आठवण करून जदली पाजहिे की, 
ज्याप्रमाणे हल्ली नलनब्स्थतीत मनुष्ट्याला पाजहले िाणे, हे लाजिरवाणे व हास्यास्पद समिले िाते; त्याप्रमाणे 
थोड्या काळापूवी ग्रीक लोकाचं्यामध्येही समिले िात होते. प्रथम क्रीट समध्ये आजण नंतर स्पाटामध्ये िेव्हा 
व्यायाम करण्यार्ी पद्धत सुरू िंाली तेव्हा त्या वेळच्या जवनोदजप्रय लोकानंी त्यारं्ी टर उडजवण्यार्ी संधी 
घेतली होती. परंतु अनुभवाने िेव्हा असे जसद्ध िंाले की, व्यायाम करताना शरीरावर वस्त्र असण्यापेक्षा नसणे 
अजधक बरे, तेव्हा या योिनेमुळे डोळ्यानंा जदसणारा हास्यास्पद प्रकार बुजद्धवादाने नष्ट केला िाऊन 
नलनपणार्ी शे्रष्ठता प्रस्थाजपत केली गेली. मला वाटते त्यार् वेळी असेही जसद्ध िंाले की, अज्ञान व दुगुचण 
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याचं्याखेरीि इतर सवच गोष्टींना िो हसतो आजण िे र्ागंले आहे त्याजवरुद्धच्या सवच गोष्टी स्तुती करण्यास 
योलय आहेत असे समितो तो मनुष्ट्य मूखच असतो. 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: आपण िे जनयम करणार आहोत ते व्यवहायच आहेत झकवा नाहीत हे आपण प्रथमतः जनजित 

केले पाजहिे. तसेर् मानवी स्त्री-िात पुरुषवगार्ी सवच कामे करण्यास समथच आहे काय झकवा वस्तुब्स्थतीमुळे 
ती काही कामे करू शकेल झकवा एकही काम करणार नाही हे शक्य आहे काय? लष्ट्करी काम स्त्री-िातीला 
करता येईल का? अशा तऱ्हेरे् प्रशन जवनोदी अथवा गंभीर, दोन्ही प्रकारच्या लोकानंा जवर्ारण्यार्ी संधी 
द्यावयास हवी. “उत्तम सुरुवातीने अधे काम होते” ह्या न्यायानुसार, ह्या पद्धतीनुसारर् सुरुवात करणे र्ागंले 
होणार नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: ह्या र्रे्त प्रथम जवरोधी पक्ष माडूंन आपणर् आपल्याजवरुद्ध जवधाने करू. जवरोधी पक्षार्ी 

बािू माडंण्यात आली नाही असे कोणी म्हणावे असे आम्हालंा वाटत नाही. 
 
ग्लॅकॉन: ठीक आहे. 
 
सॉके्रणटस: तर जवरोधी पक्षाकडून, “ललॅकॉन, तुमच्या जवधानाजवरुद्ध बािू माडंण्यार्ी मुळीर् िरुरी 

नाही, कारण राज्याच्या स्थापनेस सुरुवात करण्याच्या आरंभीर् तुम्ही स्वतः असे कबलू केले आहे की, 
त्यातील प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या स्वभावास अनुरूप असे काम केले पाजहिे.” “होय, आम्ही हे कबलू केले 
आहे.” “पुरुष व स्त्री याचं्या स्वभावात मूलतःर् फरक आहे.” “होय, जनजितर्.” “तर मग जवजशष्ट 
स्वभावानुसार जनरजनराळे काम स्त्री व पुरुष यानंा देणे बरोबर नाही काय?”“होय.” “पण तुम्ही ज्याअथी असे 
म्हणता की, पुरुष व जस्त्रया यारें् स्वभाव अगदी जभन्न असूनही त्यानंी एकार् तऱ्हेर्ी कामे करावी, त्याअथी 
तुमर्ी जवर्ारसरणी रु्कीर्ी असून तुम्ही स्वतःर् जवसंगतीर्ा दोष ओढवनू घेत आहात.” ललॅकॉन ह्या 
आके्षपाला तुम्ही काही उत्तर देऊ शकाल काय? 

 
ग्लॅकॉन: ह्यार् क्षणाला उत्तर सापडणे सोपे नाही. मी तुम्हालंा एवढेर् सागं ूशकतो की, आपल्या 

बािूरे् िे मुदे्द असतील ते पुढे माडूंन त्यारं्ीर् र्र्ा करावी. 
 
सॉके्रणटस: ललॅकॉन, हे व असेर् इतर आके्षप येतील अशी मी पूवीर् अपेक्षा केली होती आजण म्हणूनर् 

जस्त्रया व मलेु याचं्या मालकीबाबत व मुलाचं्या संगोपनाबाबत प्रर्जलत असलेल्या कायद्यामंध्ये मी ढवळाढवळ 
करण्यात नाखूष होतो. 

 
ग्लॅकॉन: हे काम जदसते जततके सोपे नाही. 
 
सॉके्रणटस: खरे आहे. पण वस्तुब्स्थती अशी आहे की, पोहण्याकजरता असलेल्या लहान तळ्यात, 

तुम्ही पडलात काय झकवा सागराच्या मध्यात पडलात काय तुम्हालंा पोहून गेलेर् पाजहिे. एखादा डार्मफयन 
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मासा स्वतःच्या पाठीवर आपणासं घेऊन िाईल झकवा अनपेजक्षत रीतीने आपली कशी तरी सुटका होईल 
अशी आशा करणे व्यथच आहे. ह्या वादातून सुरजक्षतपणे बाहेर पडण्यार्ा प्रयत्न करणे हेर् योलय नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: मलाही असेट वाटते. 
 
सॉके्रणटस: र्ला तर मग. आपल्याला बाहेर पडण्यार्ा काही मागच जदसतो काय हे पाहून आपण असे 

कबलू केले आहे की, जनरजनराळ्या स्वभावानंा जनरजनराळी कामे जदली पाजहिेत व पुरुष व जस्त्रया यांरे् स्वभाव 
जभन्न आहेत आजण आता आपण म्हणतो की, असे जभन्न स्वभाव असूनही एकार् प्रकारर्ी कामे त्यानंी केली 
पाजहिेत. ह्यार् जवसंगतीर्ा आरोप तुम्ही करीत आहात ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: खरोखरर् वादजववाद कलेर्ा प्रभाव लोकावंर जकती पडतो नाही? 
 
ग्लॅकॉन: तो कसा काय? 
 
सॉके्रणटस: मला असे वाटते की, इच्छेजवरुद्धही पुष्ट्कळ लोक वादजववादाच्या फंदात पडतात आजण 

नुसती शाब्लदक लढाई करताना त्यानंा वाटते की, आपण खराखुरा वादजववाद करीत आहोत. ह्यारे् कारण 
असे की, त्यानंा शलदाच्या अथातील फरक कळत नसतो. कोणत्याही प्रशनार्ी र्र्ा सुरू िंाली म्हणिे िे 
काही पुढे माडंण्यात आले असेल त्यावर शाब्लदक युद्धकला उपयोगात आणून नुसत्या शलदावंरर् ते टीका 
करतात. ही त्यारं्ी पद्धत, ताजत्त्वक र्र्ा करण्यार्ी नसून, नुसती वालयुद्धार्ीर् असते. 

 
ग्लॅकॉन: पुष्ट्कळारं्ी अशी पद्धत असते खरी. पण प्रस्तुत र्रे्शी जतर्ा काय संबधं? 
 
सॉके्रणटस: खात्रीनेर् आहे. आपण अिाणतेपणाने केवळ शाब्लदक वादात पडलो आहोत हे उघड 

आहे. “जनरजनराळ्या स्वभावाच्या लोकानंी एकार् कामामध्ये पडू नये” ह्याजवधानार्ा केवळ वादाच्या आवेशात 
आपण शाब्लदक अथच करीत बसलो आहोत. परंतु ‘एकर् स्वभाव’ व ‘जनरजनराळे स्वभाव’ हे शलद आपण 
कोणत्या अथाने वापरले, तसेर् लोकानंी आपल्या स्वभावाला अनुसरून धंदे करावेत असे िेव्हा आपण म्हटले 
तेव्हा आपली काय व्याख्या होती, या सवांकडे आपण दुलचक्ष केले आहे. आपल्याला असे जवर्ारता येईल की, 
टक्कल पडलेले व लाबं केस असलेले लोक यारं्ा स्वभाव एक असतो की जभन्न? जभन्न स्वभाव असतो असे 
कबलू करून आपल्याला असे म्हणता येईल की, िर टक्कल पडलेले लोक िोडे तयार करत असतील, तर 
लाबं केसाच्या लोकानंी िोडे करता कामा नयेत; आजण िर लाबं केसारें् लोक िोडे करत असतील, तर 
टक्कल पडलेल्या लोकानंी िोडे करता कामा नयेत. 

 
ग्लॅकॉन: असे म्हणणे हास्यास्पद होईल. 
 
सॉके्रणटस: खरे आहे. कारण सारखेपणा व जभन्नता यारें् ठराजवक प्रकार जवर्ारात घेऊन आपण 

जवजशष्ट धंदे ठरजवले होते आजण त्या वेळेस ‘एकर्’ व ‘जनराळे’ शलद सामान्य अथाने वापरले नव्हते. उदा. 
आपण म्हटले होते की, ज्या लोकाचं्या मानजसक देणलया वैद्याच्या धंद्याला उपयुक्त असतात त्यारं्ा स्वभाव 
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एकर् असतो आजण िो मनुष्ट्य र्ागंला वैद्य असतो त्यार्ा स्वभाव र्ागंल्या सुताराच्या स्वभावाहून जनराळा 
असतो. 

 
ग्लॅकॉन: होय. जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून िर एखाद्या धंद्यातील कतचबगारीत अथवा कलेतील कौशल्यात स्त्री व पुरुष 

याचं्यात जवशषे जभन्नता जदसून आली, तर आपण असे म्हणू की, असा धंदा अथवा कला, स्त्रीने झकवा पुरुषानेर् 
करावा. पण िर स्त्री व पुरुष याचं्यातील फरक प्रिोत्पादन जक्रयेमधील त्याचं्याकडे असणाऱ्या वेगवेगळ्या 
कामजगरीतर् जदसून आला, तर आपण असे जनजितर् सांगू शकू की, स्त्री व पुरुष ह्याचं्यामधील हा फरक 
कोणत्याही प्रकारे आमच्या हेतूला बाधक ठरत नाही. उलट आपल्या संरक्षकानंी व त्याचं्या बायकानंी एकार् 
प्रकारर्ी कामे करावीत ही जवर्ारसरणी र्ालू करणेर् योलय आहे. 

 
ग्लॅकॉन: अगदी बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या जवरोधी पक्षाला आपण आता असे जवर्ारू की, राज्यकारभारात अशी कोणती 

कला वा धंदा आहे की ज्यामुळे स्त्रीर्ा स्वभाव हा पुरुषाच्या स्वभावाहून जभन्न आहे असे म्हणता येईल? 
 
ग्लॅकॉन: हा एक र्ागंला प्रशन आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्याप्रमाणे थोड्या वेळापूवी तुम्ही उत्तर जदले की, एका क्षणात त्यारे् उत्तर देणे सोपे नाही, 

त्यार्प्रमाणे इतराकंडूनही असेर् सागंण्यात येईल. पण िर जवर्ार करावयास वेळ जमळाला तर यारे् उत्तर 
देणे कठीण िाणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: शक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: राज्यकारभार करण्यास ज्या धंद्यार्ी आवशयकता असते असा कोणताही धंदा जस्त्रयानंा 

करता येईल असे दाखवनू देण्याच्या कामात प्रजतपक्षाने आपल्याबरोबर यावे अशी आपण त्यानंा जवनंती करू 
या. आपण त्यानंा असे जवर्ारू, “िेव्हा तुम्ही असे म्हणता की, एखाद्या मनुष्ट्यार्ी एखाद्या जवजशष्ट जवषयासंबधंी 
बुद्धी र्ागंली असते व दुसऱ्यार्ी नसते, तेव्हा पजहला मनुष्ट्य तो जवषय लवकर जशकतो व दुसरा िरा प्रयत्नाने 
जशकतो असार् अथच करता ना? तसेर् पजहला मनुष्ट्य थोड्या जशकजवण्यानेसुद्धा स्वतःर् पुष्ट्कळ ज्ञान जमळवू 
शकतो व दुसरा पुष्ट्कळशा जशकवणीने व अभ्यासाने जमळजवलेले ज्ञान जटकव ूशकत नाही, पजहल्यारे् मन 
शारीजरक शक्तीने जवकास पावते व दुसऱ्यारे् संकोर् पावते असेर् तुम्ही म्हणता ना? कोणत्याही जवषयासंबंधी 
स्वाभाजवक बुद्धीरे् अब्स्तत्व जटकजवण्यास हीर् साधने तुम्ही उपयोगात आणता ना?” 

 
ग्लॅकॉन: कोणीही असेर् उत्तर देईल. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. मानवी उद्योगारं्ी अशी कोणती शाखा तुम्हालंा माहीत आहे की ज्यात 

जस्त्रयापेंक्षा पुरुष सरस ठरत नाहीत. जवणकाम करणे, पॅस्री (कबाब तयार करणे), लोणर्ी, मुरंबा घालणे 
इत्यादी कलामंध्ये जस्त्रया जनष्ट्णात समिल्या िातात व यासंबधंी त्यांरे् अज्ञान हास्यास्पद समिले िाते. 
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ग्लॅकॉन: बहुतेक धंद्यामंध्ये एक िात ही दुसऱ्या िातीपेक्षा वरर्ढ असते हे खरे आहे. बऱ्यार् जस्त्रया 
बऱ्यार् गोष्टींत बऱ्यार् पुरुषापेंक्षा शे्रष्ठ असतात ह्यात शंका नाही. परंतु संपूणच िातीर्ा जवर्ार करता, तुम्ही 
म्हणता त्याप्रमाणेर् वस्तुब्स्थती आहे. 

 
सॉके्रणटस: ह्यावरून असा जनष्ट्कषच काढता येतो की, राज्य व्यवब्स्थत र्ालण्यास िे धंदे लागतात 

त्यामंध्ये स्त्री ही स्त्री म्हणून व पुरुष हा पुरुष म्हणून उपयुक्त नसतात. स्वाभाजवक देणलया स्त्री व पुरुष ह्या 
दोघामंध्येही सापडतात. स्त्री ही िरी अबला असली तरी स्त्री व पुरुष ह्यारें् स्वभाव लक्षात घेतले असता 
कोणताही धंदा त्यानंा करता येणे शक्य आहे. 

 
ग्लॅकॉन: अगदी बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: मग सवच धंदे फक्त पुरुषानंीर् करावे असे आपल्याला म्हणता येईल काय? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: उलट आपणासं असे म्हणता येईल की, एखाद्या स्त्रीला वैद्यकीय शाखेरे् ज्ञान असेल तर 

दुसरीला अजिबात नसेल. एखाद्या स्त्रीला संगीतारे् ज्ञान असेल तर दुसरीला अजिबात नसेल. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: एखाद्या स्त्रीला व्यायामार्ी व युद्धार्ी आवड असेल तर दुसरीला ह्यापैंकी कशार्ीर् 

नसेल. 
 
ग्लॅकॉन: शक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: एखाद्या स्त्रीस ज्ञानार्ी आवड असेल तर दुसरीला त्यार्ा जतटकारा असेल. एखादी स्त्री 

धीट असेल तर दुसरी जभत्री असेल. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: हे िर खरे तर काही जस्त्रया संरक्षकाच्या कामाला लायक व काही नालायक असतात. 

पुरुषाचं्या बाबतीत आपण हेर् गुण आवशयक म्हणून ठरजवले होते. म्हणून राज्यातील संरक्षणासंबधंी असे 
म्हणता येईल की, स्त्री व पुरुष ही स्वभावतः जभन्न नसून केवळ शारीजरक शक्तीरे् कमीअजधक प्रमाण 
त्याचं्यातील जभन्नतेरे् कारण असते. 

 
ग्लॅकॉन: उघडर् आहे. 
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सॉके्रणटस: योलय पुरुषाचं्या बरोबरीने राज्यकारभारात भाघ घेऊ शकतील अशा योलय जस्त्रया आपण 
जनवडल्या पाजहिेत. कारण आपणासं असे जदसून आले आहे की, पुरुषापं्रमाणेर् जस्त्रयांर्ा स्वभाव असून अशा 
कामाला त्या योलय आहेत. एकार् स्वभावाच्या मनुष्ट्याला आपण एकर् काम जदले पाजहिे ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: तर मग वतुचळाकार जफरून आपण पूवीच्यार् मुद्द्यावर आलो. तो असा की, संगीत व 

व्यायाम यारें् ज्ञान संरक्षकाचं्या बायकांना देणे हे जनसगाच्या जवरुद्ध नाही. ज्याअथी आपण योिलेला कायदा 
जनसगाच्या जवरुद्ध नाही त्याअथी आपल्या कायद्यारे् तत्त्व, हे अव्यवहायच व केवळ काल्पजनक आहे, असे 
म्हणता येणार नाही. उलट आपल्या तत्त्वाच्या जवरुद्ध असलेला प्रर्जलत प्रकारर् जनसगाच्या जवरुद्ध आहे असे 
म्हणता येईल. 

 
ग्लॅकॉन: होय. असे जदसते. 
 
सॉके्रणटस: आपली योिना व्यवहायच असून ती अत्यंत इष्टही आहे याबद्दल तुम्हाला शंका होती. पण 

ती व्यवहायच आहे याबद्दल आपली खात्री िंाली आहे. स्त्रीला संरक्षकाच्या कामाला कसे योलय बनजवता येईल 
असा िर प्रशन असेल तर पुरुषारें् जशक्षण जनराळे व जस्त्रयांरे् जशक्षण जनराळे असे आपण करणार नाही. कारण 
दोघारें् स्वभाव एकर् आहेत. आता पुढील प्रशनावर तुमरे् मत मला सागंा. 

 
ग्लॅकॉन: कोणता प्रशन? 
 
सॉके्रणटस: एक मनुष्ट्य दुसऱ्यापेक्षा र्ागंला असे तुम्ही कोणत्या तत्त्वावर ठरजवता, का सवांना 

सारख्यार् योलयतेरे् समिता? 
 
ग्लॅकॉन: मी सवांना सारख्यार् योलयतेरे् समित नाही. 
 
सॉके्रणटस: तर मग आपल्या आदशच राज्यामध्ये तुमच्या मताप्रमाणे कोणते लोक र्ागंले? आपल्या 

योिनेप्रमाणे सुजशजक्षत असलेले लोक की िोडे तयार करणारे र्ाभंार? 
 
ग्लॅकॉन: हा प्रशन जवर्ारण्यार्ी आवशयकतार् नाही. तो अत्यंत हास्यास्पद आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपण वर्मणलेली स्त्री व पुरुष सवोत्तम नागजरक आहेत काय? 
 
ग्लॅकॉन: होय. ते सवच उत्तम नागजरक आहेत. 
 
सॉके्रणटस: उत्तम पुरुष व जस्त्रया राज्यात असणे ह्यापेक्षा राज्यात अजधक र्ागंली गोष्ट असू शकेल 

काय? 
ग्लॅकॉन: नाही. 
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सॉके्रणटस: आपण वणचन केलेल्या, संगीत व व्यायाम ह्याचं्या जशक्षणानेर्. हा पजरणाम घडून येईल 
ना? 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: यावरून आपली जनयोजित कल्पना केवळ व्यवहायचर् आहे, असे नव्हे तर राज्यजहताच्या 

दृष्टीनेही ती अत्यंत इष्ट आहे. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: तर मग आपल्या संरक्षकाचं्या जस्त्रयानंी सद गुण हेर् वस्त्र समिून व्यायाम केला पाजहिे; 

आजण दुसरे कोणतेही धंदे न करता संरक्षकाच्या कतचव्यात समाजवष्ट असलेली युद्धादी कामे केली पाजहिेत. 
अथात जस्त्रया ह्या पुरुषापेंक्षा अशक्त असल्यामुळे ह्या कामामंध्ये हलकी कामेर् त्यानंा जदली िातील. उदात्त 
हेतूने स्त्री वस्त्रजवहीन ब्स्थतीत व्यायाम करत असताना िेव्हा एखादा मनुष्ट्य हसतो, तेव्हा त्या मनुष्ट्यारे् हसणे, 
म्हणिे “ज्ञानवृक्षापासून तोडलेले अपजरपक्व फळ” होय. अशा मनुष्ट्याला आपण कशाला हसतो आहोत व 
आपण काय करीत आहोत ह्यारे् भानर् नसते. िे उपयुक्त आहे तेर् उदात्त व िे अपायकारक आहे ते क्षदु्र 
हेर् सनातन सत्य तत्त्व आहे. 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण सोळा 
कुिुांब सांस्थेचे उच्चािि 
[V-457-B–466-D] 

 
कथासूत्र: 
 
[स्वाथच आजण संर्य प्रवृत्ती यामुळे जनमाण होणारे दोष आजण दुगुचण प्रशासक राज्यकत्यांत जनमाण होऊ नयेत 
आजण त्यामुले त्यारें् नेतृत्व आजण समािकल्याणार्ी ध्येयदृष्टी यानंा बाधा येऊ नये म्हणून प्लेटोने प्रशासक 
राज्यकत्यांच्या संदभात खासगी कुटंुबसंस्था नष्ट केली आहे. मात्र खासगी मालमत्ता आजण खासगी कुटंुब या 
संदभातील प्लेटोर्ा हा साम्यवाद फक्त प्रशासक वगापुरतार् मयाजदत आहे. सामान्य वगाला त्याने उत्पादन 
व उपभोग यारें् सवच हक्क जदले आहेत. 
 

उच्च दिाच्या बुजद्धमत्तेरे् आनुवंजशक संवधचन व्हावे, व्यापक सामाजिक जहताच्या आड संकुजर्त कुटंुब 
जहत येऊ नये आजण सवच राज्यव्यवहारात सुजनयंजत्रतपणा व एकात्मता रहावी म्हणून प्लेटोने असा थोडा कडक 
जवर्ार स्वीकारलेला जदसतो. 

 
प्रशासक वगातील व्यक्तींर्ी िीवनावशयक संपत्ती, जस्त्रया व मुले यावंर समाईक मालकीहक्कार्ी 

कल्पना त्याने माडंली आहे. स्त्री-पुरुषातील स्वेच्छार्ारी कामसंबधंावंर त्याने कडक जनयंत्रणे घातली आहेत. 
जववाहसंस्था व कुटंुबसंस्था यावंरील सामाजिक जनयंत्रणावरील प्लेटोर्ी दृष्टी आिही क्राजंतकारक समिावी 
लागेल.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: जस्त्रयाचं्या कायद्यारें् स्वरूप कसे असावे त्याबद्दलरे् आके्षप आता आपण संपजवले आहेत 

असे आपण म्हणू. आपल्या राज्यातील संरक्षक स्त्री-पुरुषानंी आपले व्यवसाय एकत्रर् केले पाजहिेत हे आपले 
म्हणणे रद्द ठरजवण्याऐविी आपलार् दृजष्टकोन योलय आजण व्यवहायच असल्यारे् आपण दाखवनू जदले आहे. 

 
ग्लॅकॉन: तुम्ही जनरसन केलेला आके्षप फारर् मोठा होता. 
 
सॉके्रणटस: आता दुसरा आके्षप िर तुम्ही लक्षात घेतलात तर त्याच्या तुलनेने पजहला आके्षप मोठा 

होता असे तुम्ही म्हणणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: ठीक. सागंा पाहू. 
 
सॉके्रणटस: आपले पूवीरे् जनयम आजण आता साजंगतलेले जनयम यापासून पुढील जनयम तयार होतो. 
 
ग्लॅकॉन: कोणता? 
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सॉके्रणटस: संरक्षक वगातील कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःर्ी बायको असणार नाही. सवच समाईक 
बायका असणार. मुलेही समाईक असणार. मुलानंा आपले आई-बाप आजण आई-बापानंा आपली मुले कोणती 
ते साजंगतले िाणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: पूवीच्या कायद्यापेक्षा यार्ी व्यवहायचता आजण इष्टता ठरजवणे वादग्रस्त ठरेल. 
 
सॉके्रणटस: जस्त्रया व मुले समाईक असणे हे फायद्यारे् व इष्ट आहे हे कोणी नाकबलू करू शकणार 

नाही. मात्र त्याच्या व्यवहायचतेसंबंधी वाद मािेल. 
 
ग्लॅकॉन: दोन्ही गोष्टी वादग्रस्तर् ठरतील. 
 
सॉके्रणटस: मग दोन्हींर्ा जवर्ार एकदमर् करणे भाग पडेल. एकदा तुम्ही माझ्या दृजष्टकोनार्ी 

उपयुक्तता मान्य केली तर एक प्रशन सुटेल, दुसऱ्या प्रशनाबद्दलर्ी खूप र्र्ा होईल असे मी मानतो. 
 
ग्लॅकॉन: प्रशनाच्या सोडवणुकीतून मुक्त होण्यापूवी तुम्ही सध्या त्यात अडकलेले आहात म्हणून 

त्यारे् स्पष्टीकरण करा. 
 
सॉके्रणटस: न्याय हा पाळलार् पाजहिे. पण एका बाबतीत कृपा कर. आळशी लोक एकट्याने प्रवास 

करताना स्वतःशी जवर्ार करण्यारे् सुख अनुभवीत असतात ते मला जमळण्यार्ी परवानगी दे. अशी माणसे, 
तुला हे माहीत असेल की, स्वतःर्ी इच्छा प्रत्यक्षात येण्यासाठी आवशयक साधने जमळण्यापूवी साधनारं्ा 
जवर्ार दूर ठेवतात. स्वतःच्या इच्छा व्यवहायच आहेत की नाहीत याबद्दलच्या जवर्ारारं्ा त्यानंा त्रास होतो. 
इच्छा पूणच िंालीर् आहे असे ते गृहीत धरतात. ती पूणच िंाल्यावर काय करावयारे् ते अगोदरर् ठरजवतात 
आजण समाधान मानतात आजण आळशी माणसाला आणखीनर् आळशी बनजवतात. मीसुद्धा थोडा 
आळशीपणाला शरण िाणार आहे आजण आपल्या योिनेच्या शक्यतेर्ी र्र्ा पुढे ढकलणार आहे. तत्पूवी 
अशी शक्यता गृहीत धरून ती अमलात आणण्यासाठी आपल्या राज्यातील अजधकाऱ्यानंी काय करावे ते 
सागंणार आहे. ही योिना आपले राज्य आजण आपले संरक्षक याचं्या जहताच्या दृष्टीने, व्यावहाजरक दृष्टीने 
अत्यंत फायदेशीर आहे हे मी दाखजवणार आहे. तुिंी परवानगी असेल तर अगोदर या प्रशनांर्ी पूणच जर्जकत्सा 
करून मग दुसरे प्रशन जवर्ारात घ्यावेत असे मला वाटते. 

 
ग्लॅकॉन: ठीक, र्रे्ला सुरुवात करा. 
 
सॉके्रणटस: आपले राज्यकते आजण त्यारें् सहायक िर योलय तऱ्हेने वागले तर ते आपल्या 

कायद्यानुसार वागतील आजण आपण सोपजवलेला अमलबिावणीर्ा तपशील ते पूणच करतील आजण 
कायद्यार्ी तत्त्वे काटेकोरपणे अमलात आणतील. 

 
ग्लॅकॉन: तशी आपण आशा करू. 
 
सॉके्रणटस: कायद्यातील तज्ज्ञ म्हणून तुम्ही स्त्री-पुरुषारं्ी जनवड करा. समान स्वभावारे् स्त्री-पुरुष 

एकत्र आणणे तुमरे् कतचव्य ठरेल. त्यारें् राहणे, िेवणे एकत्रर् असेल. कोणतीही खासगी मालमत्ता िवळ 
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न बाळगण्यार्ा जनबधं त्याचं्यावर असेल. एकत्र राहत असताना, दैजनक व्यवहार करताना, व्यायाम करताना 
स्त्री-पुरुषारें् सहवास घडतील. अपजरहायचपणे, स्वाभाजवक पे्ररणेमुळे त्यारें् परस्परसंबधं िुळतील ना? 

 
ग्लॅकॉन: गजणती मागाऐविी पे्रमाच्या मागाने हे संबधं िुळतील. सवांना स्वतःकडे वळजवण्यार्ी 

प्रवृत्ती पे्रमात िास्त असते. 
 
सॉके्रणटस: बरोबर. पण ललॅकॉन, कोणत्याही समृद्ध शहरातील लोकातं स्वैरसंबधं, अव्यवस्था असणे 

हे भ्रष्टतेरे् लक्षण होय. म्हणून अजधकारी जतला मान्यता देणार नाहीत. 
 
ग्लॅकॉन: हे योलयर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् ललनसंबधं पजवत्र ठेवणे आवशयक ठरेल आजण जवशषेतः हे पाजवत्र्य 

लोककल्याणासाठी िंालेल्या ललनात राखणे अजधक आवशयक ठरेल. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: पण हे कसे साधेल? ते तू सागं. तुम्ही तुमच्या घरी जशकारी कुते्र झकवा पकडून आणलेले 

पक्षी ठेवता. त्यापासून प्राण्यांर्ी र्ागंली संतती कशी उत्पन्न केली िाते ते तू कृपया मला सागं. 
 
ग्लॅकॉन: कशा प्रकारर्ी? 
 
सॉके्रणटस: प्रथम मला असे जवर्ारावयारे् आहे की िरी सवांरे् िन्म र्ागंल्या ब्स्थतीत िंाले तरी 

काही इतरापेंक्षा शे्रष्ठ असतात, खरे ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: सवचर् उत्पन्न िंालेल्या प्राण्यापैंकी आपण फक्त उत्तम िातीर्ीर् काळिी घेतो ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. उत्तमारं्ीर्. 
 
सॉके्रणटस: कोणत्या वयात? कोवळ्या, वृद्ध की तारुण्यात? 
 
ग्लॅकॉन: तारुण्यात. 
 
सॉके्रणटस: याऐविी आम्ही काही केले तर पक्षी व कुते्र कमी दिारे् जनपिणार नाहीत का? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: घोडे वा अन्य प्राणी याजंवषयी काही वेगळा जनयम आहे का? 
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ग्लॅकॉन: मुळीर् नाही. तशी कल्पना करणे र्मत्काजरक ठरेल. 
 
सॉके्रणटस: वा!वा!! मग जप्रय जमत्रा, िर मानवी प्राण्याजवषयी काही जनयम असला तर आपले 

अजधकारी अजधक कुशल असायला हवेत. 
 
ग्लॅकॉन: होय. माणसानंा हार् जनयम लागू पडतो. पण अजधकारी कुशल हवेत असे का? 
 
सॉके्रणटस: कारण औषधारं्ा उपयोग त्यानंा बऱ्यार् प्रमाणात करावा लागेल. अशक्तानंा औषधार्ी 

गरि नसते आजण पथ्य पाळण्यास ते तयार असतात, तेव्हा सामान्य वैद्यही पुरतो. पण औषधारं्ी गरि असेल 
तेव्हा जवशषे तज्ज्ञ वैद्य लागतो. 

 
ग्लॅकॉन: पण यार्ा आपल्या जववेर्नाशी संबधं कोठे येतो? 
 
सॉके्रणटस: तो असा. प्रिेच्या जहतासाठी असत्य आजण फसवणूक यारं्ा उपयोग आपल्या 

राज्यकत्यांना करावा लागेल. औषध योिनेत सारेर् उपयोगी असते असे आपण म्हटले होते ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. आपले मत बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. मग असे जदसते की, अशा योलय तत्त्वारं्ा संबधं ललन आजण प्रिोत्पादन यानंा जवशषे 

लागू पडतो. 
 
ग्लॅकॉन: तो कसा? 
 
सॉके्रणटस: आता आपण िे मान्य केले आहे त्यावरून असे जदसते की, उत्तम स्त्री-पुरुषानंा वारंवार 

एकत्र आणले पाजहिे आजण वाईटानंा परस्परापंासून दूर ठेवले पाजहिे. समािात पजहल्या प्रतीर्ी प्रगती हवी 
असेल तर प्रथम शे्रणीच्या स्त्री-पुरुषाचं्या संबधंापासून प्रिोत्पादन केले पाजहिे आजण कजनष्ठ स्त्री-पुरुषारं्ी 
संतती वगळली पाजहिे. अथात हे सारे फक्त अजधकाऱ्यानंार् माहीत हवे. अंतगचत यादवीपासून आपले संरक्षण 
अजलप्त असणे आवशयक आहे. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग काही धार्ममक उत्सव सुरू करून त्यावेळी सुदृढ वधूवरानंा एकत्र आणून, यज्ञजवधी 

करून प्रसंगोजर्त कजवता म्हणून त्यांर्ी ललने केली पाजहिेत. ललनसंख्या मयाजदत करणे हे अजधकाऱ्यारे् 
काम आहे. युदे्ध, रोगराई, अन्य नैसर्मगक आपत्ती यारें् पजरणाम लक्षात घेऊन अजधकारी लोकसंख्या जनयंजत्रत 
करतील आजण आपले राज्य फार मोठे वा फार लहान होऊ देणार नाहीत. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे योलय आहे. 
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सॉके्रणटस: जर्ठ्ठ्या टाकण्यार्ी पद्धती आपण वापरली पाजहिे असे मला वाटते. कजनष्ठ दिाच्या 
व्यक्तींना ललनाच्या िोड्या अजधकारी िुळवीत नसून दैवयोगाने तशा िुळल्या आहेत, असे वाटेल, अशी 
युक्ती आपण केली पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: जनजितर्! 
 
सॉके्रणटस: अन्य के्षत्रात झकवा रणागंणावर कतृचत्व दाखजवणाऱ्या आजण प्रजसद्धी लाभणाऱ्या तरुणानंा 

इतर बजक्षसे, हक्काबरोबरर् योलय जस्त्रयाबंरोबर संभोग करण्यार्ी उदार परवानगी आपण जदली पाजहिे. कारण 
त्या युक्तीमुळे अशा िोड्यापंासून आपणासं पुष्ट्कळ योलय मुले जमळतील. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मुलारं्ा िन्म िंाल्याबरोबर जनयुक्त केलेले स्त्री-पुरुष अजधकारी त्यानंा स्वीकारतील. 

राज्यातील अजधकाऱ्याचं्या िागा स्त्री-पुरुषानंा सारख्यार् जमळतील असे मी मानतो. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: आपले अजधकारी र्ागंल्या माता-जपत्यांर्ी मुले स्वीकारून शहराच्या जवजशष्ट भागात 

राहणाऱ्या जवजशष्ट दायाचं्या हाती त्यांना देतील. त्यांरे् संगोपन बालगृहात केले िाईल. कजनष्ठ दिाच्या 
माता-जपत्यारं्ी मुले आजण आजण अपूणावस्थेत िन्म िंालेली मुले अज्ञात जठकाणी पाठजवली िातील. 

 
ग्लॅकॉन: संरक्षक वगाच्या संततीशुद्धीसाठी आपण हे मान्य केलेर् पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: ज्यारें् स्तन दुधाने भरले आहेत त्या जस्त्रयानंा बालगृहातंील मलुानंा पािू देणे; कोणत्याही 

आईला आपले मूल ओळखता येणार नाही यार्ी दक्षता घेणे; माताचं्या स्तनातं दूध नसल्यास दुधार्ा पुरवठा 
अन्य जस्त्रयाकंडून करणे; मुलानंा पािण्याच्या वेळा मातांना ठरवनू देणे; जनसगचजवधी, रात्रीर्ा साभंाळ या गोष्टी 
दाई वा नोकरवगावर सोपजवणे; या सवच बालसंगोपन कायावर अजधकाऱ्यानंी लक्ष ठेवणे आवशयक नाही का? 

 
ग्लॅकॉन: संरक्षकाचं्या जस्त्रयानंा बालसंगोपनारे् कायच तुम्ही फारर् सोपे केले आहे. 
 
सॉके्रणटस: हो. ते आवशयक आहे. आता आपण दुसरा जवषय जवर्ारात घेऊ. पूवी आपण असे म्हटले 

होते की, तारुण्यातर् स्त्री-पुरुषानंी प्रिोत्पादन केले पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: जस्त्रयाचं्या बाबतीत वीस वषे आजण पुरुषाचं्या बाबतीत तीस वषे तारुण्यार्ा काल मानणे 

तुला योलय वाटतो ना? 
 
ग्लॅकॉन: ही वयोमयादा कशी ठरजवली? 
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सॉके्रणटस: वीस ते र्ाळीस वषांपयंत जस्त्रयानंी मुलानंा िन्म द्यावा. पुरुषानंी कोवळे तारुण्य 
संपल्यावर म्हणिेर् २५ ते ५५ वषांपयंत प्रिोत्पादन करावे असा आपण जनयम करू. 

 
ग्लॅकॉन: स्त्री-पुरुषारं्ा हा जनजितर् शारीजरक-मानजसक तरुणकाल होय. 
 
सॉके्रणटस: या वयोमयादेपूवी झकवा नंतर िर एखादी व्यक्ती प्रिोत्पादन करेल तर ते जतरे् कृत्य 

अधार्ममक आजण अन्याय्य असल्यारे् आपण मानू. सद गुणी आजण उपयुक्त माता-जपत्यापेक्षा मुले अजधक 
सद गुणी आजण उपयुक्त िंाली पाजहिेत. याकजरता सपत्नीक उपाध्यायाकडून प्रत्येक ललनप्रसंगी होम, 
प्राथचना केल्या िातील. या व्यजतजरक्त धमचसंस्कारशून्य, जवकारवश, अंधारात, गुप्ततेने जनमाण केली िाणारी 
संतती दोषास्पद मानावी लागेल. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे प्रिोत्पादनास योलय असताना योलय स्त्रीबरोबर अजधकाऱ्याच्या 

परवानगीजशवाय एखादी व्यक्ती संभोग करेल तर आपल्या कायद्याप्रमाणे आपल्या राज्यात बेकायदेशीर, 
अनौरस आजण अपजवत्र प्रिा जनमाण करण्यार्ा त्याने गुन्हा केला असे आपण मानू. 

 
ग्लॅकॉन: अगदी बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: आपण नेमलेली वयोमयादा संपली की पुरुषानंा मुलगी, आई, मुलीर्ी मुलगी, आिी 

ह्यानंा वगळून अन्य जस्त्रयाबंरोबर मैत्री करण्यार्ी परवानगी देण्यात येईल. त्यार्प्रमाणे जस्त्रयांना मुलगा व बाप, 
वरर्ी व खालर्ी जपढी यामंधील पुरुष वगळून अन्य पुरुषाबंरोबर मैत्री करण्यार्ी परवानगी देण्यात येईल. 
पण अशा नात्यातील कोणत्याही संबंधापासून मुले िन्मता कामा नयेत असा आपण दंडक घालू. आजण िर 
तसे घडलेर् तर ‘अयोलय प्रिा वाढवावयार्ी नाही’ या जनयमानुसार अशा मुलानंा नष्ट करण्यार्ी योिना 
तयार करण्यात येईल. 

 
ग्लॅकॉन: ही योिना बरोबर जदसते. परंतु या सवांनी बाप, कन्या ही नाती कशी ओळखावयार्ी? 
 
सॉके्रणटस: ओळखण्यार्ी गरिर् नाही. जववाहानंतर सातव्या मजहन्यापासून दहाव्या मजहन्याच्या 

आत िे मलू िन्मेल ते मुलगा असेल तर पुत्र व मुलगी असेल तर कन्या असे पुरुषानंी मानावे. मुलेही त्याला 
जपता मानतील. त्याचं्या मुलानंा तो नातवंडे मानील. त्याला आजण त्याच्या बरोबरच्या वधूवरानंा आिोबा-
आिी मानतील. जवजशष्ट काळात, जवजशष्ट माता-जपत्यांना होणारी मुले परस्परानंा भाऊ-बहीण मानतील. स्त्री-
पुरुषारें् जवकारवश संबधं असू नयेत असे आपण म्हटले आहे. पण प्रसंगर् ओढवला आजण डेब्ल्फयन देवतेने 
मान्यता जदली तर भाऊ-बहीण याचं्या संबधंानंाही कायद्यार्ी मान्यता जदली िाईल. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या संरक्षकानंा अशा तऱ्हेने जस्त्रया व मुले असतील. आपल्या आदशच राज्याच्या 

कल्पनेला ही योलय व उत्तम योिना आहे असे आपण म्हटले पाजहिे. दुसरा काही मागच सुर्तो का? 
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ग्लॅकॉन: तुमच्या म्हणण्याप्रमाणेर् करू या. 
 
सॉके्रणटस: आदशच राज्याच्या घटनेत अजतशय कल्याणकारक गोष्ट कोणती आजण त्यानुसार 

कायदेपजंडतानंी कोणते कायदे करावेत, कोणती गोष्ट अपायकारक मानावी, आपण साजंगतलेली योिना 
कल्याणकारक आहे की अपायकारक आहे असे सारे प्रशन आपण राज्यातील एकात्मता जटकजवण्यासाठी 
जवर्ारणे आवशयक नाही का? 

 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर् त्यारं्ा जवर्ार व्हावयास हवा. 
 
सॉके्रणटस: राज्यारे् भाग पाडून असंख्य राज्ये तयार होणे जवशषे अन्यायकारक नाही का? 

त्यार्प्रमाणे राज्य एकजत्रत करून, एकर् संघजटत राज्य तयार करणे जवशषे कल्याणकारक नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: सुखदुःखारे् प्रसंग राज्यावर आल्यावर िेव्हा सवच नागजरक सारखेर् सुख-दुःख 

अनुभवतात त्यावेळी ती समभावना त्याचं्यात एकी जनमाण करीत नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर्! 
 
सॉके्रणटस: राज्यातील काही लोकानंा ज्या घटनामंुळे आनंद होतो तर त्यामुळे इतर काहींना दुःख 

वाटते, अशी सुखदुःखारं्ी जभन्न भावना जनमाण िंाल्यावर राज्यात फाटाफूट होत नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: ‘मािें’ आजण ‘मािें नव्हे’ त्यार्प्रमाणे ‘त्यारे्’ आजण ‘त्यारे् नव्हे’ या शलदारं्ा नागजरकानंी 

जभन्न अथच केल्यामुळे असे घडत नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर. असेर् घडते. 
 
सॉके्रणटस: एकर् वस्तू ‘मािंी’ आजण ‘मािंी नव्हे’ असे नागजरक समान अथाने म्हणतात तेव्हा ते राज्य 

आदशच बनते असे नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् वेगळ्या भाषेत असे म्हणता येईल की िेव्हा व्यक्ती आजण राज्य यारं्ी समान 

ब्स्थती होते तेव्हा ते सवोत्तम राज्य बनते. आपल्या एका बोटास दुखापत िंाली तर ती सवच शरीरात पसरून 
आत्म्यात एकजत्रत होते. म्हणून िखमेर्ी िाणीव होऊन दुखापत िंालेल्या भागाबद्दल सवचत्र एकदम 
सहानुभतूी जनमाण होते. त्यावरून आपण म्हणतो की, बोट दुखावले आहे. असेर् सवच शरीराजवषयी म्हणता 
येईल. िेव्हा दुखापत होते तेव्हा दुःख होते, िेव्हा शरीर सुखरूप असते तेव्हा त्यास सुख होते. 
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ग्लॅकॉन: ही ब्स्थती आजण उत्तम राज्य यात अजतशय सारखेपणा जनःसंशय आहे. 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा एखाद्या नागजरकास सुख वा दुःख होते तेव्हा इतर कोणत्याही राज्यपद्धतीपेक्षा 

आपल्या आदशच राज्यातील व्यक्तींना स्वतःलार् सुख वा दुःख िंाले आहे असे वाटेल आजण सवच राज्य त्या 
व्यक्तीच्या सुखदुःखाबद्दल सहानुभतूी व्यक्त करेल. 

 
ग्लॅकॉन: राज्याच्या सुव्यवस्थेनुसार असेर् घडेल. 
 
सॉके्रणटस: आपण आता आपल्या राज्याजवषयी अजधक जवर्ार करू. ज्या सद गुणारं्ा आपण एकमताने 

जवर्ार केला आहे ते सद गुण आपल्या राज्यात उत्कषाने जदसतात का? आजण सद गुणाचं्या बाबतीत आपल्या 
राज्यपद्धीपेक्षा अन्य राज्यपद्धतीत वरर्ढपणा आहे का ते पाजहले पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉक्रोणटस: इतर राज्यपद्धतीत आपल्याप्रमाणेर् अजधकारी व प्रिािन असेर् वगच असतात ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: ते परस्परानंा नागजरकर् म्हणतील ना? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: परस्परानंा नागजरक म्हटल्यावर इतर राज्यातील अजधकाऱ्यानंा नागजरक काय 

म्हणतील? 
 
ग्लॅकॉन: बऱ्यार् जठकाणी त्यानंा धनी म्हटले िाईल तर लोकशाहीमध्ये त्यानंा फक्त अजधकारी 

म्हटले िाईल. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या राज्यात ‘नागजरक’ या शलदाऐविी कोणत्या शलदाने प्रिा अजधकाऱ्यारं्ा जनदेश 

करील? 
 
ग्लॅकॉन: ते अजधकारीवगास ‘संरक्षक आजण सहायक’ म्हणतील. 
 
सॉके्रणटस: अजधकारी प्रिेला काय म्हणतील? 
 
ग्लॅकॉन: करदाते आजण पोषक. 
 
सॉके्रणटस: इतर राज्यातील अजधकारी प्रिेला काय म्हणतील? 
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ग्लॅकॉन: नोकर. 
 
सॉके्रणटस: अजधकारी एकमेकानंा काय म्हणतील? 
 
ग्लॅकॉन: अजधकारी-बाधंव. 
 
सॉके्रणटस: आजण आपले अजधकारी काय म्हणतील? 
 
ग्लॅकॉन: संरक्षक-बाधंव. 
 
सॉके्रणटस: इतर राज्यातील अजधकारी, स्वतःच्या अजधकारी-बाधंवापैकी, एकाला आपला जमत्र व 

दुसऱ्याला परका असे मानतील काय? 
 
ग्लॅकॉन: पुष्ट्कळ अजधकारी असे करीत असतील. 
 
सॉके्रणटस: अशा तऱ्हेने, ते एकाला परका व एकाला आपला असे मानतात ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या संरक्षकापैंकी कोणीही, आपल्या संरक्षक-बाधंवाला परका मानेल काय? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर् नाही. आपले संरक्षक परस्परानंा भेटल्यावर त्यानंी परस्परानंा भाऊ, बहीण, 

माता, जपता, पुत्र अशा नात्यानंीर् संबोजधले पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: छान! आणखी एका प्रशनारे् उत्तर द्या. नुसत्या नामधारी कौटंुजबक नात्यावर तुम्ही संतुष्ट 

व्हाल की त्यानुसार त्यानंी प्रत्यक्षतः वागले पाजहिे असे तुम्ही म्हणाल? मुलाने माताजपत्यार्ा मान ठेवनू, 
मदत करून, त्यारें् आज्ञापालन केले पाजहिे. तसे न घडले तर धमच आजण न्याय पायदळी तुडजवणारा पुत्र 
इहलोकात आजण परलोकात दुदचशलेा िातो, हे आपल्या मुलाचं्या कानावर पडायला नको का? 

 
ग्लॅकॉन: जनजितर् कौटंुजबक नाती नुसती तोंडाने सागंून, कृती न करणे हास्यास्पदर् होय. 
 
सॉके्रणटस: एखाद्या व्यक्तीवर र्ागंला-वाईट प्रसंग गुदरल्यावर आपल्या राज्यातील प्रत्येक नागजरक 

‘मािें बरे िंाले’, ‘मािें वाईट िंाले’ असे शलद उच्चारून सावचिजनक सहानुभतूी प्रकट करील. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: असे जवर्ार व्यक्त करण्यार्ी पद्धत असली म्हणिे सुखदुःखाजवषयी सवचसामान्य 

सहानुभतूी असते हे आपण मान्य केले आहे ना? 
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ग्लॅकॉन: होय बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: एकार् वस्तूला ‘आपली’ म्हणताना समानजहतार्ी भावना, समसुखदुःखार्ी भावना 

नागजरकातं जवशषेत्वाने जदसणार नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर् जदसेल. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे जस्त्रया व मुलाचं्या बाबतीत समाईक मालकीरे् तत्त्व मान्य 

केल्यामुळेर् हे तत्त्व जदसणार नाही काय? 
 
ग्लॅकॉन: हो. त्यामुळेर् जदसेल. 
 
सॉके्रणटस: सवच शरीरार्ा सुखदुःखाच्या अनुभवात सवच अवयवाशंी संबधं असतो. तसार् संबंध 

सुव्यवब्स्थत राज्यार्ा प्रिेशी असतो. अशा तुलनेवर आधारलेली समभावना अजतशय कल्याणकारण असते, 
असे आपण म्हटले नाही का? 

 
ग्लॅकॉन: होय. आपण ते मान्य केले आहे. 
 
सॉके्रणटस: यार्ा अथच संरक्षक वगातील लोकातं जस्त्रया व मुलाचं्या बाबतीत समाईक मालकीरे् तत्त्व 

मान्य करणे ही राज्याच्या कल्याणार्ी पराकाष्ठा होय असे आपणासं म्हणता येईल. 
 
ग्लॅकॉन: हो. तसेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या संरक्षकानंा शहरातील नागजरकाकंडून त्याचं्या कामाबद्दल पोषणासाठी 

आवशयक वेतन जमळेल पण त्यापेक्षा घर, िमीन, अन्य खासगी संपत्ती संरक्षकाकडे असू नये असा आपण 
जनबधं घातला आहे. त्याला धरूनर् ही व्यवस्था आहे. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपण पूवी वणचन केलेल्या जनयमानुसार िर आपले सवच जनयम पाळले गेले तर 

आपल्याला अस्सल संरक्षक जमळतील. ‘मािें नव्हे’ या शलदारे् जवजवध अथच करून ते शहरात फूट पाडणार 
नाहीत. इतरापेंक्षा वेगळी, स्वतंत्र घरे बाधूंन, केवळ स्वतःर्ी बायको-मुले साभंाळून ते स्वतंत्र सुख-दुःखानंा 
िन्म देणार नाहीत. कशाजवषयी आपुलकी बाळगावयार्ी याजवषयी त्यांरे् एकमत असल्याने त्याचं्या सुखदुःख 
भावनाही सारख्यार् राहतील आजण एकार् ध्येयाच्या पूतचतेसाठी ते िंगडतील. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
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सॉके्रणटस: त्यानंा स्वतःच्या शरीरापलीकडे स्वतःरे् असे काहीर् नसणार! त्यामुळे जदवाणी, 
फौिदारी दावे आपोआपर् थाबंतील ना! पैसा, मुले, अन्य वस्तू यावंरच्या वैयब्क्तक मालकीमुळे जनमाण 
होणाऱ्या माणसामाणसातील संघषापासून या संरक्षकारं्ी सुटका होईल. 

 
ग्लॅकॉन: हो. ते त्यापासून दूर राहतील. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे गैरहक्क, िबरदस्तीर्ा कलिा, जशव्या देणे, मारामारी इत्यादी संदभातील 

खटले होणार नाहीत. समान वयार्ा मनुष्ट्य मारामारी करू लागला तर प्रजतकार करणे, आत्मसंरक्षण करणे 
यात मान व न्याय आहे, ते आवशयक आहे असे आपण ठरव.ू 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: अशा जनयमार्ा आणखी एक फायदा म्हणिे असा माणूस दुसऱ्यावर धावनू गेला तर 

दुसऱ्याबरोबर त्यार्ा िंगडा होऊन त्यार्ा स्वतःर्ा राग शातं होईल आजण भाडंणार्ा शवेट जवशषे गंभीर 
होणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: पण वृद्ध माणसालार् स्वतःपेक्षा लहान असणाऱ्या व्यक्तीला आज्ञा व जशक्षा देण्यार्ा 

अजधकार असेल. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: अजधकाऱ्याचं्या परवानगीजशवाय वृद्धास मारणे झकवा जशक्षा करणे यार्ी परवानगी 

तरुणास असणार नाही. तरुणास वृद्धार्ा अपमानही करता येणार नाही. भय आजण लज्जा यापंासून तो दूर 
ठेवला िाईल. जपतृतुल्य माणसास मारण्यास त्या तरुणास लाि वाटेल आजण वृद्धाच्या मदतीला येणारे पुत्र, 
जपता, भाऊ पाहून त्यास भय वाटेल. 

 
ग्लॅकॉन: होय. आपल्या कायद्यारे् हे र्ागंले पजरणाम होतील. 
 
सॉके्रणटस: यामुळे आपल्या राज्यात पूणच शातंता राहील. 
 
ग्लॅकॉन: हो. बऱ्यार् प्रमाणात. 
 
सॉके्रणटस: आपले संरक्षक अंतगचत यादवीपासून मुक्त असतील. परस्परारें् िंगडे झकवा नागजरकाशंी 

तंटे यारें् भय उरणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
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सॉके्रणटस: गजरबानंी श्रीमंतारं्ी लाळ घोटणे, कुटंुबाच्या पालनपोषणात जनमाण होणारा गोंधळ व 
त्रास, कुटंुबीय व नोकर याचं्या अन्नवस्त्राकजरता पैसे जमळजवण्यास पडणारे कष्ट, उसनवारीला जमळणारा 
नकार, वाईट मागांनी पैसे जमळजवण्यार्ा त्रास, बायका व नोकर याचं्या तालयात सवच देण्यार्ा त्रास, या सवच 
गोष्टी क्षदु्र असल्या तरी त्यारें् वाईट पजरणाम घडतात. त्यापासून आपले संरक्षक अजलप्त राहतील. 

 
ग्लॅकॉन: हे दुष्ट्पजरणाम आंधळ्यालाही कळतील. 
 
सॉके्रणटस: त्या दुष्ट्पजरणामापासून ते अजलप्त राजहल्याने ऑझलजपक खेळातील जवियी वीरापेक्षाही 

त्यारें् आयुष्ट्य अजधक समाधानी होईल. 
 
ग्लॅकॉन: ते कसे? 
 
सॉके्रणटस: आपल्या संरक्षकानंा िे सुख जमळते त्यापैकी फारर् थोडे ऑझलजपक खेळातील जवियी 

वीरानंा जमळते. संरक्षकारं्ा खर्च सावचिजनक पैशातून होतो. जशवाय त्यांना कीतीही बरीर् जमळते. संरक्षकानंी 
जमळजवलेल्या जवियामुळे राज्यारे् संरक्षण होते. त्या मोबदल्यात त्यांना, ते जिवंत असेपयंत, व त्याचं्या 
मुलानंा अन्नवस्त्र व आयुष्ट्यातील इतर आवशयक गरिा भागजवण्यार्ी सोय सरकारकडून करून जदली िाते. 
आजण त्याचं्या मृत्यनंूतर त्यारं्ा सन्मानाने पे्रतसंस्कार होतो. 

 
ग्लॅकॉन: हे हक्क जनजितर् अजभमानास्पद आहेत. 
 
सॉके्रणटस: तुम्हाला आठवत असेल की, ‘संरक्षकानंा आपण सुखी केले नाही’ असा आरोप थोड्यार् 

वेळापूवी आपल्यावर ठेवण्यात आला होता. नागजरकाकंडून सवच गरिा भागजवल्या िात असल्या तरी 
स्वतःच्या मालकीरे् असे त्याचं्यािवळ काहीर् नसते. अन्य कुठल्याही वगाच्या सुखार्ा जवर्ार न करता, 
आपले संरक्षक उत्तम संरक्षक कसे होतील व त्यामुळे आपले सवच राज्य कसे सुखी होईल या प्रशनार्ार् आपण 
जवर्ार करीत होतो. त्यामुळे वरील आके्षपारे् उत्तर आपण पुढे देऊ असे म्हटले होते. 

 
ग्लॅकॉन: हो. मला असे म्हटल्यारे् आठवते. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या संरक्षक लोकारें् आयुष्ट्य ऑझलजपक खेळातंील जवियी वीराचं्या आयुष्ट्यापेक्षा 

अजधक सन्मान्य व जवलोभनीय असे जदसून आल्यावर, र्ाभंार आजण इतर कारागीर, शतेकरी ह्याचं्या 
आयुष्ट्यार्ी त्याचं्या आयुष्ट्यार्ी तुलना होऊ शकेल का? 

 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर् होणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: मागे िे मी म्हटले तेर् आता पुन्हा सागंणे आवशयक आहे. आपले संरक्षक, त्यांरे् 

संरक्षकत्वर् नष्ट होईल, अशा तऱ्हेने िर सुख उपभोगण्यार्ा प्रयत्न करतील आजण संयमी आजण ब्स्थर 
आयुष्ट्यात समाधान मानण्याऐविी सुखार्ी मूखच व पोरकट कल्पना बाळगून, अजधकाराच्या िोरावर 
शहरातंील र्ागंल्या वस्तू बळकावण्यार्ी इच्छा करतील, तर त्यानंा असे आढळून येईल की, ‘अध्यार्ी झकमत 
पूणापेक्षा िास्त असते’ हे जहजसयडरे् म्हणणे खरोखरर् शहाणपणारे् आहे. 
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ग्लॅकॉन: िर ते माझ्या उपदेशाप्रमाणे वागतील तर ते अजधक सुखी होतील. 
 
सॉके्रणटस: तर मग जशक्षण, मुलारें् संगोपन आजण शहरी लोकावंरील पहारा या बाबतीत जस्त्रयांर्ा 

दिा पुरुषाचं्या बरोबरीर्ा समिायर्ा ना? त्यानंा कुठेही–घरात काय झकवा जरगंणात काय–ठेवले तरी 
त्यानंी पुरुषाचं्या बरोबरीने सवच कामे करावयार्ी. अशा तऱ्हेने संरक्षणाच्या कामाजनजमत्त एकत्र रहात 
असताना, नैसर्मगक संबधंाला अपायकारक असे काहीही न करता, जस्त्रया योलय प्रकारे वागतील असे तुम्हालंा 
वाटते ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. मला हे सवच कबलू आहे. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण सतरा 
युद्धाचे उपयोग 

[V-466-D–471-C] 
 
कथासूत्र: 
 
[परकीय आक्रमणापासून स्वातंत्र्य आजण स्वराज्य यांरे् संरक्षण करण्यार्ी िबाबदारी प्रशासक राज्यकत्यांर्ी 
असल्यारे् प्लेटोने म्हटले आहे. त्यार्प्रमाणे अंतगचत सामाजिक िीवनातील अव्यवस्था, गोंधळ दूर करण्यार्ी 
त्यारं्ी िबाबदारी आहे. युद्धकायातही प्लेटोने स्त्री-पुरुषानंा समान हक्क जदले आहेत. युद्धार्ा हेतू नैजतक 
मूल्यारें् संरक्षण होय. 
 

मात्र प्लेटोच्या काळात राज्यार्ी कल्पना शहर राज्यापुरतीर् मयाजदत होती. त्यामुळे त्याच्या 
युद्धकल्पनेमध्ये अशा जवजवध शहरराज्यातील परस्पर शत्रू-जमत्र संबधं आजण त्यावर आधारलेली युद्धनीती 
एवढार् भाग अजभपे्रत असलेला जदसतो. अथात जनरपराधी व्यक्तींना त्रास होऊ नये, अकारण हत्या, लुटालूट 
टाळली िावी, कोणत्याही राज्यातील जस्त्रया, वृद्ध, मुले यानंा संरक्षण जमळावे अशा प्रकारच्या आदशच 
मागचदशचक तत्त्वारें् अजधष्ठान त्याने आपल्या युद्धनीतीस जदले आहे ही गोष्ट महत्त्वार्ी ठरते. कारण त्यामध्येर् 
आिच्या आंतरराष्ट्रीय युद्धनीतीर्ी बीिे आढळतात.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: पशूंर्ा िसा समूह असतो, तसा माणसातं तो असतो का? असल्यास कोणत्या 

पजरब्स्थतीत असतो ते ठरवायला हवे ना? 
 
ग्लॅकॉन: मी ते सुर्वणारर् होतो, परंतु तुम्ही त्यार्ा अगोदर उल्लेख केला. 
 
सॉके्रणटस: त्यारें् युद्धातील वतचन कसे असते ते समिणे सोपे आहे. 
 
ग्लॅकॉन: ते कसे? 
 
सॉके्रणटस: अन्य कारागीर मुले बरोबर नेतात, त्याप्रमाणे आपले संरक्षक स्त्री-पुरुष सुदृढ मुलानंा 

युद्धभमूीवर बरोबर नेतील. मोठेपणी हीर् कामे त्यानंाही करायर्ी आहेत. या धोरणाने मुलानंा युद्धारे् पे्रक्षक 
म्हणून वागता येईल. कंुभारार्ी मुले स्वतः भाडंी करावयास जशकण्यापूवी आपल्या आई-वजडलाचं्या कामारे् 
जनरीक्षण करीत असतात आजण जकरकोळ कामे करण्यात त्यानंा मदत करीत असतात असा प्रकार तुम्ही 
पाजहला आहे ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. मी बजघतला आहे. 
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सॉके्रणटस: कंुभारानंी स्वतःच्या मुलानंा काम बघण्यारे् व करण्यारे् योलय जशक्षण देण्यात अजधक 
काळिी दाखवावी काय? 

 
ग्लॅकॉन: ही कल्पना हास्यास्पद आहे. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येक संरक्षक आपली मुले िवळ असताना अजधक शौयच गािजवतो, हे खरे आहे काय? 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. पणयुद्धामुळे लढत असताना आई-बापांबरोबर मुलारं्ीही कत्तल होण्यार्ी 

शक्यता असते आजण त्यामुळे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते व शहरार्ी शक्ती कमी होण्यार्ी शक्यता 
असते. 

 
सॉके्रणटस: हे खरे आहे. परंतु प्रत्येक भावी संकटार्ी उपाययोिना अगोदरर् करून ठेवली पाजहिे 

असे आपल्यावर बधंन आहे काय? 
 
ग्लॅकॉन: अथातर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. िर संकटाला तोंड द्यावयारे् असेल तर त्यातून सुटका िंाल्यानंतर 

संरक्षकारं्ी अजधक सुधारणा होईल अशार् प्रसंगानंा सामोरे िावे लागेल. 
 
ग्लॅकॉन: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्या लोकानंा तरुणपणी लढाईवर िायरे् आहे त्यानंी लहानपणापासूनर् लढाईरे् 

जनरीक्षण करणे आजण धोक्याच्या प्रसंगानंा सामोरे िाणे आवशयक नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: ही गोष्ट अत्यंत आवशयक आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् मुलानंी लढाईत पे्रक्षकारे् कामकेले पाजहिे असा जनयम करणे आवशयक आहे. 

त्यार्बरोबर त्याचं्या संरक्षणार्ीही व्यवस्था केली पाजहिे, बरोबर आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: त्यारें् आईबाप लढाईत कोणते प्रसंग धोक्यारे् व कोणते सुरजक्षतपणारे् असतील 

याजवषयी अंदाि करू शकतील ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. बहुतेक करू शकतील. 
 
सॉके्रणटस: असे िर आहे तर पजहल्या प्रकारच्या प्रसगंामध्ये ते मुलानंा आपल्याबरोबर घेणार नाहीत 

आजण दुसऱ्या प्रकारच्या प्रसंगामध्ये मुलानंा बरोबर घेतील. 
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ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: अनुभवाने शहाणे िंालेले व वयोवृद्ध असे लोक त्यानंा मागचदशचन करतील. 
 
ग्लॅकॉन: असे करणे योलयर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: परंतु त्यार्बरोबर आपल्याला हेही मान्य करावे लागेल की लढाईत पुष्ट्कळ वेळा 

अपेके्षजवरुद्ध गोष्टी घडून येतात. 
 
ग्लॅकॉन: होय. असा अनुभव येतो खरा. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् असे प्रसंग टाळण्याकजरता आपल्या मुलानंा पजहल्यापासूनर् योलय ते जशक्षण 

जदले पाजहिे; त्यायोगे अडर्णीच्या प्रसंगातूनही ते सहीसलामत सुटू शकतील. 
 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे मला समिले नाही 
 
सॉके्रणटस: मला असे म्हणावयारे् आहे की, मुलानंा लहान वयातर् घोड्यावर बसण्यारे् जशक्षण जदले 

पाजहिे आजण लढाई करावयास िातेवेळी त्यांना र्ागंल्या लढाऊ घोड्यावर न बसजवता र्पळ व कह्यात 
ठेवता येणाऱ्या घोड्यावंर बसजवले पाजहिे. त्यामुळे त्याचं्या भजवष्ट्यकाळच्या कामारे् त्यानंा व्यवब्स्थत 
जनरीक्षण करता येते आजण संकटकाळी ते वृद्ध व अनुभवी सेनापतीबरोबर सुखरूप बाहेर पडू शकतील. 

 
ग्लॅकॉन: तुमर्ी कल्पना र्ागंली आहे. 
 
सॉके्रणटस: आता लष्ट्करी नोकरीच्या जनयमासंंबधंी आपण जवर्ार करू. सैजनकारं्ा परस्परसंबधं कसा 

असावा यासंबधंी मािंी पुढील मते बरोबर आहेत की नाहीत ते सागंा. 
 
ग्लॅकॉन: ती काय आहेत ते सागंा. 
 
सॉके्रणटस: एखादा सैजनक आपली तुकडी सोडून देऊन आजण शस्त्रार्ा त्याग करून देऊन पळून 

गेला तर त्याला आपण कारागीर अथवा शतेकरी याचं्या वगात घालावे ना? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: िर एखादा सैजनक जिवतंपणी शत्रचू्या हाती सापडला तर त्याच्यावर शत्रूर्ी मालकी 

समिण्यात येऊन शत्रूला त्यारे् वाटेल ते करण्यास मोकळीक द्यावी ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
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सॉके्रणटस: िर एखाद्या सैजनकाने युद्धात अप्रजतम कौशल्य दाखजवले तर त्याच्याबरोबर असलेल्या 
इतर सैजनकानंी पुष्ट्पहार घालून त्यारे् अजभनंदन करावे ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: त्याच्याशी हस्तादंोलनही त्यांनी केले पाजहिे ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या दुसऱ्या प्रस्तावास तुम्ही संमती द्याल अशी मािंी अपेक्षा आहे. 
 
ग्लॅकॉन: कोणत्या ठरावाला? 
 
सॉके्रणटस: त्याने सवांरे् रु्बंन घ्यावे व सवांनी त्यारे् रु्ंबन घ्यावे. 
 
ग्लॅकॉन: मािंी ह्या ठरावाला पूणच संमती आहे. एवढेर् नव्हे तर असाही जनयम करावा, लढाई करत 

असताना ज्या मनुष्ट्यारे् त्याला रु्ंबन घेण्यार्ी इच्छा आहे ती पूणच केली िावी. कारण रु्बंन घेणे हे आपल्या 
शौयारे् बक्षीस घेण्यासारखे आहे असे वाटून वरील जनयमांमुळे तो िास्त शौयाने लढेल. 

 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. आपण पूवी असे म्हटले आहे की, संरक्षकाला सामान्य माणसापेक्षा अजधक 

जववाह करण्यार्ी सवलत द्यावी. अशी सवलत देण्यामुळे त्याच्यासारख्या शूर स्वभावार्ी अजधक मुले जनमाण 
होऊ शकतील. 

 
ग्लॅकॉन: आपण असे म्हटले होते खरे. 
 
सॉके्रणटस: िे संरक्षक आपल्या पराक्रमामुळे प्रजसद्ध होतात त्यारं्ा जवजवध प्रकारे सत्कार करावा असे 

होमररे् मत आहे. अिॅक्सने लढाईत शौयच गािजवल्यामुळे त्याला गोमासं [IIIiad VII 321.]देऊनसत्कार करण्यात 
आला. या सत्कारामुळे त्यार्ी कीती तर वाढलीर् जशवाय जशक्षणाच्या सुरुवातीस तो अत्यंत आवशयक 
असल्यामुळे शारीजरक व मानजसक शक्ती वाढजवण्यास कारणीभतू िंाला. 

 
ग्लॅकॉन: हा प्रयोग स्तुत्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: ह्या बाबतीत तरी आपण होमरच्या मतार्ी अमलबिावणी करावी. आपणसुद्धा यज्ञ आजण 

त्याच्यासारख्यार् इतर प्रसंगी गुणी सैजनकारं्ा त्यानंी दाखजवलेल्या शौयानुरूप असा केवळ गाण्यानंी वा 
सवलती देऊन सत्कार न करता मद्यपूणच पेले, [IIIiad VII 162.]मासं व मानार्ी िागा देऊन सत्कार करावा. 
यामुळे शूर पुरुष व जस्त्रया यारं्ा योलय तो आदर केला िाऊन त्यारें् बळ वाढेल. 

 
ग्लॅकॉन: ही योिना छान आहे. 
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सॉके्रणटस: ज्यावेळी सैजनक लढाईत मारले िातात त्या वेळेस िे रणागंणावर मेले ते आपल्या 
कुलाला ललामभतू िंाले असे आपण म्हणतो. 

 
ग्लॅकॉन: आपण असे नक्कीर् म्हणू. 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा अशा लोकापैंकी एखादा मरतो तेव्हा जहजसअडच्या पुढील कल्पनेवर आपण जवश्वास 

ठेवावा का? हे[Works and Dadys 121.] लोक जपशार्योनी धारण करून पथृ्वीवर झहडत असतात. ते दयाळू, पजवत्र 
व वाईट गोष्टींपासून रक्षण करणारे असून गुणी लोकारें् संरक्षक असतात. 

 
ग्लॅकॉन: होय. या कल्पनेवर आपण जवश्वास ठेव.ू 
 
सॉके्रणटस: अलौजकक व दैवी पुरुषारें् पे्रतसंस्कार व पुरण्याच्या िागा आपण भजवष्ट्यवाणीच्या 

जनदेशाप्रमाणे ठरवावी ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: त्यारं्ी थडगी ही मंजदरे समिून त्यारं्ी आपण आदराने पूिा केली पाजहिे. शौयच 

गािजवल्यामुळे प्रजसद्धी जमळजवलेला कोणीही नागजरक म्हातारपणामुळे अथवा इतर कोणत्याही कारणाने 
मरण पावला असता ह्यार् र्ाली आपण पाळावयास पाजहिेत. 

 
ग्लॅकॉन: असे करणे संयुब्क्तक आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या संरक्षकानंी शत्रूबरोबर कसे वागावे? 
 
ग्लॅकॉन: कोणत्या बाबतीत? 
 
सॉके्रणटस: प्रथम गुलाम करण्यारे्र् उदाहरण घेऊ. ग्रीस शहरातील स्वतंत्र लोकानंा ग्रीक लोकानंी 

गुलाम करणे योलय आहे का? गुलामजगरीर्ी ही पद्धत रानटी लोकाकंडून आपला वंश गुलाम केला िाऊ नये 
म्हणून मोडून काढण्यारे् प्रयत्न केले गेले पाजहिेत, बरोबर आहे ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: त्यासाठी त्यानंी ग्रीक गुलाम स्वतःिवळ बाळगू नयेत व इतरानंाही बाळगू देऊ नयेत. 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. असे केल्यामुळे रानटी लोकाजंवरुद्ध लढण्यासाठी ते एकिूट करतील आजण 

एकमेकानंा त्रास देणार नाहीत. 
 
सॉके्रणटस: युद्धात जविय जमळजवल्यानंतर अंगावरील शस्त्रासे्त्र काढून घेण्यापलीकडे मृत शत्रूला 

अजधक नागजवणे योलय नाही. तसे केल्यास जभते्र सैजनक लढत असलेल्या शत्रूबरोबर सामना न करता मतृ 
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शरीरावर बदूंक रोखून आपण युद्ध खेळत असल्यार्ा देखावा करतील. लुटालूट करण्याच्या अजनष्ट पद्दतीमुळे 
बऱ्यार्शा सैन्यारं्ा धुव्वा उडाला आहे. 

 
ग्लॅकॉन: मृताला लुबाडणे ही एक अत्यंत हीन गोष्ट आहे. शत्रू लढाईत मारला गेल्यानंतर त्याच्या 

मृत शरीराजवषयी वैर ठेवणे ही गोष्ट मनारे् क्षदु्रत्वर् दाखजवते. त्यारे् हे वागणे कुते्र ज्याप्रमाणे त्यांना दगड 
मारले असता, दगड मारणाराला सोडून, दगडावंरर् भुकंतात त्यासारखे असते. 

 
ग्लॅकॉन: खरोखरर् त्यारें् वागणे कुत्र्यापं्रमाणे असते. 
 
सॉके्रणटस: मृत सैजनकाचं्या हालअपेष्टा करणे व त्याचं्या पे्रतसंस्कारामध्ये अडर्णी जनमाण करणे हे 

प्रकार आपण बदं केले पाजहिेत ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: इतर ग्रीक लोकारें् आपल्याजवषयी र्ागंले मत व्हावे अशी िर आपली इच्छा असेल तर 

आपल्या शत्रूंर्ी जवशषेतः ग्रीक लोकारं्ी शस्त्रासे्त्र आपण देवाला अपचण करताकामा नयेत. कारण आपल्या 
बाधंवारं्ा पराभव करून जमळजवलेली ही जवियजर्न्हे, देवळात नेली असता देऊळ अपजवत्र होण्यार्ी भीती 
असते. अथात भजवष्ट्यवाणीनेर् जनराळा कौल जदला तर इलाि नाही. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे मला मान्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: ग्रीक लोकाचं्या िजमनीर्ी नासधूस व घरारं्ी िाळपोळ ह्या बाबतीत तुमरे् सैजनक शत्रूशी 

कसे वागतील? 
 
ग्लॅकॉन: ह्या बाबतीत मला तुमरे् मत ऐकावयारे् आहे. 
 
सॉके्रणटस: ह्या दोन्हीही पद्धती मला मान्य नाहीत. मािें असे मत आहे की, िजमनीतील पीक तेवढे 

काढून न्यावे. 
 
ग्लॅकॉन: का? 
 
सॉके्रणटस: युद्ध व वगचकलह ह्या दोन संज्ञेत अथचजभन्नता आहे. िेव्हा जमत्र व नातलग ह्याचं्याशी वैरभाव 

असतो तेव्हा त्याला वगचकलह म्हणतात आजण िेव्हा परकीय लोकाशंी वैरभाव असतो तेव्हा त्याला युद्ध असे 
म्हणतात. 

 
ग्लॅकॉन: तुम्ही साजंगतलेला फरक तकच  दृष्ट्ट्या योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: ग्रीक िातीतील सवच लोक एकमेकानंा जमत्र व नातलग समितात, पण रानटी लोकानंा 

ते शत्रू समितात. मािें हे जवधान बरोबर आहे ना? 
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ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून ग्रीक लोक व रानटी लोक याचं्यामध्ये िेव्हा लढाई होते, तेव्हा स्वाभाजवक शत्रू 

एकमेकाजंवरुद्ध लढाई करीत आहेत असे आपण समिून त्याचं्या वैरभावाला युद्ध असे म्हणू. परंतु ग्रीक 
लोकामंध्येर् िेव्हा असा वैरभाव जनमाण होतो, तेव्हा स्वभावतः एकमेकारें् जमत्र असल्यामुळे, त्याचं्या या 
वैरभावाला वगचकलह असे म्हणता येईल. 

 
ग्लॅकॉन: या मताला मािंा पाझठबा आहे. 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा वगचकलह जनमाण होऊन शहरात फूट पडते व एक पक्ष, दुसऱ्या पक्षाच्या िजमनीर्ी 

नासधूस, घरारं्ी िाळपोळ करतो, तेव्हा हा कलह पापाधाजरत असून दोन्ही वगांना देशद्रोही म्हणण्यात येते. 
कारण िर ते खरे देशभक्त असते तर मातेप्रमाणे पजवत्र अशा आपल्या िन्मभमूीर्ी वाताहत करण्यास ते 
कधीही धिावले नसते. जवियी पक्षाने, पराभतू िंालेल्या पक्षाच्या लोकारं्ी जपके काढून नेण्यापेक्षा अजधक 
नुकसान करू नये. दोन्ही पक्ष कालातंराने एक होतील अशी आशा बाळगून, युद्ध टाळण्यार्ा प्रयत्न करावा. 

 
ग्लॅकॉन: ही भावना मनार्ा सुसंस्कृतपणार् दाखजवते. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. तुम्ही िे शहर घडवीत आहात, ते ग्रीक शहरर् आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: त्यातील नागजरक सभ्य व दयाळू असतील ना? 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: सवच हेलास हा आपलार् देश समिून, आपल्या देशबाधंवाबंरोबर समानतेने वागणारे ते 

ग्रीक लोक देशभक्त असतील ना? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: सवच ग्रीक लोकानंा ते बाधंव समिून आपापसात िंालेल्या भाडंणास ते केवळ वगचकलहर् 

समितील ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् आपली पुनः एकी होईल अशी आशा ते करतील ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
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सॉके्रणटस: ह्यामुळे ते जमत्रत्वाच्या नात्याने जवरुद्ध पक्षार्ी रू्क सुधारतील व शत्रूप्रमाणे त्यानंा गुलाम 
न करता, त्यारं्ा नाश न करता, जशक्षकाप्रमाणे सौम्य जशक्षा करतील. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ते स्वतः ग्रीक असल्यामुळे ग्रीस देशार्ा नाश, घरारं्ी िाळपोळ करणार नाहीत आजण 

शहरातंील स्त्री-पुरुष व मुले यानंा शत्रू समिणार नाहीत. पुष्ट्कळ जठकाणी घरारें् व िजमनींरे् मालक हे त्यांरे् 
जमत्रर् असतील. त्यामुळे त्यारें् नुकसान करण्यास ते तयार होणार नाहीत अपराधी लोकानंा जनरपराधी 
लोकाकंडून शासन होईपयंतर् ते आपला लढा र्ालू ठेवतील. 

 
ग्लॅकॉन: आपल्या नागजरकानंी जवरोधी पक्षाबरोबर वागताना हे जनयम पाळावेत असे मला वाटते. 

तसेर् ग्रीक लोक एकमेकाशंी िसे वागतात, तसेर् त्यानंी रानटी लोकाशंीही वागावे असेही मािें मत आहे. 
 
सॉके्रणटस: तर मग, आपल्या संरक्षकानंी िजमनीर्ी नासधूस व घरारं्ी िाळपोळ करू नये, असा 

आपण कायदा केला पाजहिे. 
 

⬜ ⬜ 
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प्रकरण अठरा 
तत्त्वज्ञ राज्यकते 

[V-471-C–474-B] 
 
कथासूत्र: 
 
[‘जरपब्ललक’ या गं्रथातील अत्यंत महत्त्वाच्या जववेर्नास प्रारंभ येथून होतो. या जववेर्नात ज्ञान, जवज्ञान आजण 
तत्त्वज्ञान याजवषयींर्ी प्लेटोर्ी मते प्रकट िंालेली आहेत. त्यार्प्रमाणे समाि आजण राज्यशासन यानंा आदशच 
नीजतमूल्यारें् अजधष्ठान जमळजवण्यासाठी, िीवनार्ी सम्यर् दृष्टी असलेल्या, तत्त्वज्ञ राज्यकत्यांर्ी का गरि 
आहे आजण ती गरि कशी पूणच करता येईल याजवषयीरे्ही प्लेटोरे् दृजष्टकोन क्रमशः व्यक्त िंालेले आहेत. 
 

प्लेटोच्या मते स्थलकालातील, शाश्वत, सत-तत्त्वारें् (Ideas) ज्यांना पूणच ज्ञान आहे आजण क्षणभगुंर 
सुखाऐविी पूणचत्वार्ी ज्ञानसाधना िे करतात, त्याचं्या मागचदशचनामुळेर् व्यक्ती आजण समाि यारें् िीवन 
आदशच होऊ शकेल.] 

 
****** 

 
ग्लॅकॉन: परंतु का हो सॉके्रजटस, मला असे वाटते की, अशा तऱ्हेरे् िर तुम्हाला बोलू जदले, तर ह्या 

प्रशनारं्ा जवर्ार करण्यापूवी िो प्रशन आपण बािूला ठेवलेला आहे की ही घटना शक्य असेल की नाही, अथवा 
शक्य असल्यास ती अमलात कशी आणता येईल याबद्दल जवर्ार करणे तुम्ही जवसरणार तर नाही ना? तथाजप 
ही घटना समिा अमलात आली, तर तीपासून शहराला सवच तऱ्हेरे् फायदे जमळतील. याच्या पूतचतेसाठी तुम्ही 
ज्या गोष्टी गाळल्या त्या मला सागंता येतील. आई-वडील, बधूं-भजगनी ही एकमेकातं असलेली नाती माहीत 
असल्यामुळे जन या नात्यानंी आपण एक दुसऱ्यास हाका मारीत असल्यामुळे ही माणसे एक दुसऱ्यास 
सोडण्यास तयार नसतात. म्हणून ती स्वतःच्या शत्रूंजवरुद्ध कौशल्याने लढतात. त्यार्प्रमाणे पुरुषाचं्या 
बरोबरीने काम करणे, शत्रूंच्या मनात भीती जनमाण करणे अशा िरुरीच्या प्रसंगी मदत करण्याकजरता, खास 
राखून ठेवलेले सैजनक म्हणून जस्त्रयानंा सैन्यात घेतले तर आपले सैजनक अझिक्य होतील. जशवाय आपण 
जवर्ार न केलेले गृहसौख्यारे् फायदेही मला स्पष्ट जदसताहेत. तेव्हा या पद्धतीर्ा अवलंब केल्यास असे अनंत 
फायदे त्यामुळे होऊ शकतील हे मला पूणच मान्य असल्यामुळे आपण अजधक वणचन करण्यार्ी काय 
आवशयकता? म्हणून इतर सवच प्रशन सोडून, ही व्यवहायच असलेली पद्धतर् ती कशी व्यवहायच करता येईल, 
यावरर् अजधक जवर्ार करू. 

 
सॉके्रणटस: माझ्या जववेर्नातील पाल्हाळीकपणाजवषयी तुम्ही काहीर् दया दाखजवली नाही. जकती 

अर्ानक हल्ला हा! मी नुकत्यार् कुठे आता दोन लाटा ओलाडंल्या इतक्यात तुम्ही डोंगराएवढी मोठी भयंकर 
लाट माझ्यावर लोटीत आहात यार्ी तुम्हाला काय कल्पना असणार? िेव्हा आपण पहाल अथवा ऐकाल 
त्यावेळी मी असा का नकार देत होतो हे तुमच्या लक्षात येऊन, तुम्ही मला क्षमा कराल. 

 
ग्लॅकॉन: असे िर तुम्ही बोलणार असाल तर तुमच्याकडून अजधक जववेर्न ऐकण्यार्ी आम्ही घाई 

करू. म्हणून ते स्पष्टीकरण लगेर् सुरू करा. 
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सॉके्रणटस: ठीक तर. न्याय-अन्याय या स्वरूपाजवषयी जवर्ार करताना आपण प्रस्तुत मुद्यापयंत तर 
आलो. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. परंतु यार्ा प्रस्तुत जठकाणी संबंधर् काय? 
 
सॉके्रणटस: तसा काही नाही. तेव्हा न्याय म्हणिे काय हे पाजहल्यानंतर न्यायी मनुष्ट्यार्ा स्वभाव, हा 

न्यायापासून जभन्न असण्याऐविी, तो न्यायार्ीर् केवळ नक्कल करीत आहे असे आपण दाखजवले पाजहिे 
काय? झकवा न्यायी मनुष्ट्य, न्यायाच्या शक्य जततक्या िवळ असतो व न्यायार्ा अंश िगातील इतर 
मनुष्ट्यापेंक्षा त्याच्यामध्ये िास्त असतो, एवढे िरी जसद्ध केले तरी त्याने आपले समाधान होईल का? 

 
ग्लॅकॉन: दुसऱ्या प्रकारानेही समाधान मानता येईल. 
 
सॉके्रणटस: न्यायारे् स्वरूप आजण पूणचपणे न्यायी मनुष्ट्यार्ा स्वभाव, तसेर्, अन्यायारे् स्वरूप आजण 

पूणचपणे अन्यायी मनुष्ट्यार्ा स्वभाव, याजंवषयी र्र्ा करताना आपला असा हेतू होता की, या दोन स्वभावानंा 
आपण आदशच समिावयारे् आजण सुख व दुःख ह्या दोन बाबतीत ह्या दोन आदशांर्ा संबंध कसा असतो हे 
पहावयारे्. ज्यार्ा स्वभाव न्यायाच्या झकवा अन्यायाच्या आदशाशी िसा िुळत असेल, तसार् त्यार्ा 
आयुष्ट्यक्रम बनेल असे ठरव.ू 

 
ग्लॅकॉन: हे अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: समिा एखाद्या जर्त्रकाराने मानवी सौंदयार्ा अत्यंत सुंदर जन जनदोष असा एक आदशच 

मनुष्ट्य रंगजवला आहे. पण सत्यसृष्टीत त्या जर्त्राइतका सुंदर मनुष्ट्य त्याला दाखजवता आला नाही म्हणून 
काही त्या जर्त्रारे् महत्त्व कमी ठरत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् आपणही जनदोष राज्यसंस्थेर्ा आदशच कल्पनेने उभारीत आहोत. 
 
ग्लॅकॉन: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: तेव्हा आपल्या कल्पनेनुसार एखादे शहर उभारणे शक्य आहे हे िर आपण जसद्ध करू 

शकलो नाही तर आपली कल्पना खोटी ठरेल का? 
 
ग्लॅकॉन: अथातर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: हीर् तर वस्तुब्स्थती आहे. तेव्हा तुम्हाला असे जवर्ारतो की, तुमच्या समाधानाकजरता 

कोणत्या तऱ्हेने आजण कोणत्या पजरब्स्थतीत आपले ध्येय पुरे करता येईल? 
 
ग्लॅकॉन: कोणत्या तऱ्हेने? 
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सॉके्रणटस: कल्पनेने रंगवलेली रूपरेषा व्यवहारात पूणचत्व पावू शकणार नाही. जनसगार्ा जनयमर् 
असा आहे की, कल्पनेइतके सत्याशी कृतीरे् साजन्नध्य होणार नाही. तेव्हा तुमरे् काय मत आहे? 

 
ग्लॅकॉन: तुमच्या प्रमाणेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: तेव्हा मग आपली कल्पना बरोबर आहे झकवा नाही हे दाखजवणे माझ्यावर सोपवू नका. 

परंतु तुमच्या वणचनाशी िुळेल अशी राज्यार्ी रर्ना करता येणे शक्य आहे हे िर दाखजवता आले तर तुम्ही 
कबलू कराल की मला िो जवर्ार करावयास सागंता, तो अमलात आणण्यार्ा मागच आपण शोधून काढला. 
एवढे जसद्ध िंाले तर तुम्हाला समाधान वाटेल ना? मला स्वतःला वाटेल. 

 
ग्लॅकॉन: मलाही वाटेल. 
 
सॉके्रणटस: र्ालू राज्यपद्धतीमध्ये, अशी कोणती रू्क आहे की, ज्यामुळे आपल्या वणचनाप्रमाणे 

राज्यकारभार र्ालजवला िात नाही ते आपण शोधले पाजहिे. त्याप्रमाणेर् आपल्या काल्पजनक राज्याप्रमाणेर् 
हल्लीर्ी राज्ये कशी सुधारता येतील, हे दाखजवले पाजहिे. मात्र असे फरक संख्येने व पजरणामाच्या दृष्टीने 
कमीर् असले पाजहिेत. 

 
ग्लॅकॉन: असा प्रयत्न आपण करू या. 
 
सॉके्रणटस: ठीक, असा एक फरक आहे की त्यामुळे योलय ती क्रातंी घडवनू आणता येईल. मात्र तो 

फरक लहान अथवा सोपा नाही. शक्य मात्र आहे. 
 
ग्लॅकॉन: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: जिला मी मोठी लाट म्हटले जतलार् तोंड देण्यार्ा आता मिवर प्रसंग आला. तेव्हा 

खरोखरर् हास्य व अपकीती, ह्याचं्या लाटेने मी वाहून िाण्यार्ी िरी भीती असली तरी कल्पना बोलून 
दाखजवलीर् पाजहिे. तेव्हा लक्ष द्या. 

 
ग्लॅकॉन: बोला. 
 
सॉके्रणटस: राज्यामध्ये राज्यार्ा अजधकार तत्त्वज्ञानी लोकानंा जमळाला पाजहिे. अथवा सध्या िे रािे 

व सत्ताजधकारी आहेत त्याचं्यामध्ये खऱ्या अथाने तत्त्वज्ञानारे् बीिारोपण िंाले पाजहिे. म्हणिे एकार् 
व्यक्तीमध्ये रािकीय सत्ता व तत्त्वज्ञान ह्यारं्ा जमलाफ िंाला पाजहिे. तरर् शहरारं्ी व मानविातीर्ी सुटका 
होईल. हल्ली तत्त्वज्ञान्यानंा रािकीय सत्तेपासून दूर ठेवले िाते. राज्यकारभार करणारे तत्त्वज्ञानार्ा अभ्यास 
करीत नाहीत तेव्हाही पजरब्स्थती योलय नाही. तसेर् कल्पनेने उभारलेले आदशच राज्यसुद्धा असा बदल 
िंाल्याजशवाय िन्मास येणार नाही. ह्या जवधानाने सामान्य जवर्ारानंा कदाजर्त धक्का बसेल ही िाणीव 
असल्यामुळेर् मी हे आतापयंत बोलू शकलो नाही. तेव्हा राज्याला अथवा व्यक्तीला अन्य कोणत्याही प्रकाराने 
सौख्य जमळजवता येणार नाही अशी लोकारं्ी खात्री पटवनू देणे कठीण आहे. 
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ग्लॅकॉन: सॉके्रजटस, तुमर्ी ही भाषा व भावना अशा स्वरूपाच्या आहेत की, क्षणार्ाही जवलंब न 
लावता लोक जमळेल ते शस्त्र हातात घेऊन तुमच्यावर हल्ला करण्याकजरता धावनू येतील. तेव्हा वादजववादाच्या 
शस्त्रानंी त्यानंा तुम्ही परतव ूशकला नाही तर तुमर्ी थट्टा होईल. तुम्हाला जशक्षा भोगावी लागेल. 

 
सॉके्रणटस: अहो पण हा प्रसंग तुम्हीर् माझ्यावर आणलात. 
 
ग्लॅकॉन: होय, मी योलय तेर् केले. पण मी तुम्हाला सोडून िाणार नाही हे वर्न देतो. उलट माझ्या 

सजदच्छा व उत्तिेन ह्यानंी मी तुम्हाला मदत करीन आजण तुमच्या प्रशनानंा उत्तरे देण्यार्ी अजधक दक्षता घेईन. 
म्हणून माझ्यावर जवसंबनू अजवश्वासू लोकानंा तुमच्या जवधानार्ी सत्यता पटवनू देण्यार्ा प्रयत्न करा. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण एकोणीस 
तत्त्वज्ञ आनण तत्त्वज्ञाि 

[V-474-B–483] 
 
कथासूत्र: 
 
[प्लेटोच्या मते ज्ञानजिज्ञासा हा तत्त्वझर्तनार्ा पाया होय. पण जवजवध स्वरूपारे् कला-कौशल्य, काराजगरी 
झकवा जवजवध स्वरूपातील शासे्त्र म्हणिे तत्त्वज्ञान नव्हे. अंजतम सत्य आजण अंजतम सत्ता यारें् सम्यर् ज्ञान 
म्हणिे तत्त्वज्ञान होय. 
 

स्थलकालातील, सत -तत्त्वारें् ज्ञान हेर् खरे सत्यज्ञान होय. त्यालार् जवद्या झकवा ज्ञान अशी संज्ञा 
युक्तपणे वापरता येईल. याउलट, दृशय, भौजतक, अशाश्वत अशा वस्तू, व्यक्ती, घटना याचं्याजवषयीर्ी मते 
म्हणिे असत्य होय. 

 
सत आजण असत हे द्वन्द्व, सत्य आजण असत्य हे द्वन्द्व प्लेटोच्या मीमासेंत महत्त्वारे् आहे. म्हणिेर् 

प्लेटोर्ी ज्ञानमीमासंा आजण प्लेटोरे् सत्ताशास्त्र परस्परावलंबी आहेत. ह्या दोन्हींरे् अजधष्ठान त्यार्ा सत -तत्त्व-
जसद्धान्त (Theory of Ideas or Forms)हा आहे. 

 
सॉके्रजटसने इब्न्द्रय ज्ञानाऐविी आजण त्याद्वारा जमळणाऱ्या संवेदनाऐंविी बुद्धी हे ज्ञानारे् साधन 

मानून बौजद्धक संकल्पनानंा सत्यज्ञानारे् जवषय मानले होते. सॉके्रजटसप्रणीत ज्ञानशास्त्रार्ार् सत्ताशास्त्रीय 
जवकास आपल्याला प्लेटोच्या तत्त्वज्ञ आजण तत्त्वज्ञान याचं्या जववेर्नात आढळतो.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: मी मदत करावी अशी तुमर्ी अपेक्षा आहे. ती मी पुरी केलीर् पाजहिे. िे लोक आक्रमक 

आहेत, त्याचं्याकडून आपली सुटका होण्यार्ी शक्यता असल्यास, मला वाटते, आपण त्यानंा ‘तत्त्वज्ञानी’ या 
शलदार्ी व्याख्या साजंगतली पाजहिे. तसेर् ज्या लोकानंी राज्य केले पाजहिे असे आपण म्हणतो, त्यारें्ही 
वणचन केले पाजहिे. तत्त्वज्ञानी लोकाचं्या स्वभावारे् पूणच स्पष्टीकरण केल्यावर आपणासं असे जदसून येईल 
की, तत्त्वज्ञानारे् पजरशीलन करून राज्यकारभारात पुढाकार घेणे हेर् त्यारें् कायच असून, इतरानंी 
तत्त्वज्ञानार्ा त्याग करून, त्याचं्या हाताखाली काम करावे. 

 
ग्लॅकॉन: तत्त्वज्ञानी लोकारं्ी व्याख्या करण्यास हीर् योलय वेळ आहे. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. आपली कल्पना अजधक स्पष्ट करण्याच्या कामाला आपण सुरुवात करू. तुम्ही 

माझ्या पाठोपाठ या. 
 
ग्लॅकॉन: ठीक आहे. 
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सॉके्रणटस: िेव्हा एखादा मनुष्ट्य, एखाद्या वस्तूवर पे्रम करतो, तेव्हा तो त्या वस्तूच्या एका भागावर 
पे्रम करीत नसून, सवच वस्तंूवरर् पे्रम करतो असे आपण पूवी म्हटले होतो ना? 

 
ग्लॅकॉन: मला नीट आठवत नाही आजण तुम्ही काय म्हणता ते पण समित नाही. 
 
सॉके्रणटस: ललॅकॉन, असे म्हणणे दुसऱ्या एखाद्या माणसाला शोभले असते. तुमच्यासारख्या 

स्वभावाच्या माणसाने हे लक्षात ठेवले पाजहिे की, मुलावंर पे्रम करणारामनुष्ट्य, तारुण्याच्या ऐन उमेदीत 
असलेल्या सवच मुलाचं्या शारीजरक सौंदयाने आकर्मषला िातो. जशवाय त्याला असेही वाटते की, सवच मुलानंी 
त्यारे् लक्ष व पे्रम ओढून घ्यावे. आपल्या आवडत्या व्यक्तींबरोबर तुम्ही अशार् प्रकारे वागता ना? एखाद्या 
मुलारे् नाक उंर् असेल तर तुम्ही अजभमानाने म्हणाल की, त्यार्ा रे्हरा आकषचक आहे. एखाद्यारे् नाक 
वाकलेले असेल, तर तुम्ही म्हणाल की, तो रािासारखा जदसतो. एखाद्यारे् नाक या दोन टोकांना सोडून 
मध्यम प्रकाररे् असेल, तर त्यार्ा रे्हरा सुंदर व रेखीव आहे असे म्हणाल. शामवणाच्या मुलानंा मदानी, तर 
सुंदर रे्हऱ्याच्या मुलानंा देवकुमार म्हणून तुम्ही त्यारं्ी स्तुती कराल. एखाद्या जप्रयकराच्या तारुण्यामुळे 
गालावर आलेल्या जफक्कटपणारे्, इतर कारण नसल्यामुळेर् ‘ऑजलव्हप्रमाणे जफक्कट’ असे जवशे्लषण प्रर्ारात 
आले असेर् तुम्हाला वाटते ना? थोडक्यात सागंावयारे् म्हणिे, या ना त्या कारणाने यौवनावस्थेमुळे सुंदर 
जदसणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीर्ी तुम्ही स्तुतीर् करीत असता ना? 

 
ग्लॅकॉन: माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरून िर तुमरे् मत असे असेल की, प्रणयी लोकारें् वतचन असे 

असते तर, आपली र्र्ा पुढे र्ालू रहावी म्हणून मी हे सवच मान्य करतो. 
 
सॉके्रणटस: िे लोक दारू जपणारे असतात त्यारें् वतचन असेर् असते का? कोणत्या तरी जनजमत्ताने ते 

दारूच्या जवजवध प्रकारारं्ी स्तुती करीत नाहीत का? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: तुला यार्ाही जनजित अनुभव असेल की, ज्यांना प्रजतष्ठेर्ी हाव असते त्यानंा सेनाजधपती 

िरी होता आले नाही तरी आपल्या भोवती ते लोकांर्ा घोळका िमा करू शकतात. िरी मोया आजण 
महत्त्वाच्या व्यक्तीकडून त्यानंा मान जमळाला नाही तरी सामान्य आजण क्षलु्लक माणसाकडून मान जमळाल्यास 
त्यानंा आनंद होतो. कशाही रीतीने मान जमळावा अशी त्यांर्ी इच्छा असते. 

 
िेव्हा एखाद्या व्यक्तीस एखाद्या गोष्टीर्ी अपेक्षा असते त्यावेळी ती त्या गोष्टीच्या सवच भागारं्ी इच्छा 

करते की, एकार्ी इच्छा करून दुसऱ्याकडे लक्ष करते? 
 
ग्लॅकॉन: सवच भागारं्ी इच्छा ती व्यक्ती करते. 
 
सॉके्रणटस: तत्त्वज्ञानी झकवा ज्ञानी काही ज्ञानार्ी अपेक्षा न करता सवच ज्ञानार्ी अपेक्षा करतो असे 

आपण म्हणू शकू ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. तो सवच प्रकारच्या ज्ञानार्ी अपेक्षा करतो. 
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सॉके्रणटस: याकजरता र्ागंले काय, वाईट काय हे कळण्यार्ी पात्रता नसेल आजण िर एखादा तरुण 
अभ्यासात दुलचक्ष करू लागला तर आपणासं असे म्हणता येईल की, त्यास ज्ञान झकवा शहाणपणा यार्ी खरी 
आवड नाही. खाद्य पदाथांर्ी र्ोखंदळ अजभरुर्ी ज्याला असते, त्याला बुभकु्षू झकवा खादाड असे आपण 
म्हणत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: याउलट, कोणतेही ज्ञान स्वेच्छेने जमळजवण्यास तयार असणारा आजण ज्ञानसाधनेच्या 

बाबतीत नेहमी अतृप्त असणारा माणूसर् खरा तत्त्वज्ञानी होय असे आपणासं म्हणता येईल ना? 
 
ग्लॅकॉन: तुम्ही केलेल्या वणचनात जवजवध प्रकारच्या व्यक्तींर्ा समावेश होतो असे तुम्हास आढळेल. 

मग देखावे पाहण्यार्ी आवड असलेल्या माणसासही तत्त्वज्ञानी म्हणावे लागेल. कारण तेसुद्धा काही प्रकाररे् 
ज्ञान जमळवनू आनंद जमळजवतातर्. त्यार्प्रमाणे संभाषण झकवा गायन ऐकण्यानेही ज्यांना आनंद होतो 
त्यानंाही तत्त्वज्ञानी म्हणावे लागेल. असे लोक शक्यतो ताजत्त्वक वादजववादाच्या कायचक्रमानंा गैरहिर 
राहतात आजण शहरात झकवा खेड्यात भरणाऱ्या ‘डायोजनजषयन’ उत्सवप्रसंगी आपले कान ते सवच प्रकारच्या 
गाण्याच्या कायचक्रमानंा भाड्याने देतात. अशानंा झकवा अशा जवषयार्ा अभ्यास करणाऱ्या लोकानंा, छोट्या 
छोट्या कलावंतानंासुद्धा आपल्याला तत्त्वज्ञ म्हणावे लागेल, होय ना? 

 
सॉके्रणटस: मुळीर् नाही ते खोटे तत्त्वज्ञानी होत. 
 
ग्लॅकॉन: मग खरा तत्त्वज्ञानी कुणास म्हणावयारे्? 
 
सॉके्रणटस: ज्या व्यक्तींना सत्यदशचनार्ी आवड असते त्यांनार्. 
 
ग्लॅकॉन: तुमर्ी ही व्याख्या रु्कीर्ी नाही. पण तुम्ही तुमरे् म्हणणे अजधक स्पष्ट कराल का? 
 
सॉके्रणटस: आणखी कोणी प्रशन जवर्ारला असता तर मािें काम थोडे अवघड िंाले असते. मला 

वाटते, मी आता िे म्हणतो, ते तुला मान्य होईल. 
 
ग्लॅकॉन: ते कोणते? 
 
सॉके्रणटस: िर सौंदयच आजण कुरूपता परस्परजवरुद्ध असतात तर सौंदयच आजण कुरूपता या दोन 

वस्तू जभन्न असतात असे आपणासं म्हणता येईल. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: िर, त्या दोन आहेत तर त्या स्वतंत्र आहेत. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
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सॉके्रणटस: न्याय-अन्याय, सत-असत या सवांबद्दल आपण असे म्हणू शकू की, त्या स्वतंत्र वस्तूर् 
आहेत. पण जक्रया, पदाथच आजण कल्पना यांरे् िर जमश्रण िंाले तर त्यारें् एकत्व आजण स्वतंत्रता नाजहशी 
होऊन त्या जभन्न आजण अनेक वाटू लागतात. 

 
ग्लॅकॉन: तुमर्ी भजूमका बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: दृजष्टसुखार्ा आनंद घेणारे कलावंत आजण व्यवहारर्तुर व्यक्ती ही खऱ्या तत्त्वज्ञानी 

व्यक्तीपेक्षा जभन्न असते असे मी माडंलेल्या तत्त्वाच्या आधाराने म्हणत आहे. 
 
ग्लॅकॉन: तुमर्ी भजूमका अजधक स्पष्ट कराल का? 
 
सॉके्रणटस: ज्यानंा दृजष्टसुख, श्रवणसुख आवडते त्यानंा सुरेल स्वर, नाद, रंग, आकृती आवडतात 

आजण त्यारं्ा समावेश असणाऱ्या कलाही आवडतात. पण अशा व्यक्तींर्ी बुद्धी शुद्ध स्वरूपारे् सौंदयचत्व िाणू 
शकत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: परंतु सौंदयाच्या शुद्ध स्वरूपारे् बौजद्धक वणचन करू शकणारे लोक थोडेर् असतात ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: िी व्यक्ती सुंदर वस्तंूरे् अब्स्तत्व मान्य करते पण शुद्ध सौंदयच मानत नाही झकवा शुद्ध 

सौंदयारे् ज्ञान िर कुणी करून जदले तर जतला ते समित नाही अशी व्यक्ती स्वप्नसृष्टीत वावरते की 
िागृतावस्थेत त्यार्ा तुम्ही जवर्ार केला पाजहिे. िेव्हा माणूस प्रजतमेलार् वस्तू समितो तेव्हा तो स्वप्नातर् 
वावरत नाही का? 

 
ग्लॅकॉन: त्यावेळी ती व्यक्ती स्वप्नात वावरते हे मला मान्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: याऐविी िो शुद्ध सौंदयच मानतो, ते सौंदयचत्व ओळखतो आजण त्यार्ा समावेश ज्या 

वस्तंूमध्ये होतो त्या वस्तंूनाही ओळखतो; जशवाय वस्तू आजण तत्त्व या दोन गोष्टी जभन्न आहेत हे ज्याला बरोबर 
कळते अशी व्यक्ती स्वप्नावस्थेत असते की िागृतावस्थेत? 

 
ग्लॅकॉन: जनजितर् िागृतावस्थेत. 
 
सॉके्रणटस: मग िागृतावस्थेला ज्ञान म्हणणे योलय नव्हे का? कारण त्या व्यक्तीलार् खरे ज्ञान होते. 

याउलट स्वप्नब्स्थतीतील ज्ञानाला केवळ मतप्रदशचन म्हणणे योलय नव्हे का? 
 
ग्लॅकॉन: हो, बरोबर. 
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सॉके्रणटस: ज्ञान नसलेली आजण केवळ मतप्रदशचन करू शकणारी व्यक्ती िर आपल्यावर जर्डून 
आपले म्हणणे बरोबर नाही असे म्हणू लागली तर जतर्ा राग शातं करून, शातंपणे जतरे् मन जठकाणावर नाही 
असे आपण जतला पटवनू देऊ शकू ना? 

 
ग्लॅकॉन: असे करणे खात्रीनेर् योलय होईल. 
 
सॉके्रणटस: जतला आपण काय सागंावयारे् यार्ा आता आपण जवर्ार करू या. जतला आपण असे 

म्हणू, “िर तुला खरोखरीर् ज्ञान प्राप्त िंाले असेल तर त्यात आम्हाला आनंदर् आहे.” त्यानंतर आपण 
जतला जवर्ारू, “िो ज्ञानी असतो तो काही िाणतो की िाणत नाही?”या बाबतीत, ललॅकॉन तू कृपया उत्तर 
दे. 

 
ग्लॅकॉन: तो काहीतरी िाणतो. 
 
सॉके्रणटस: ज्याला अब्स्तत्व आहे त्याजवषयी की, ज्याला अब्स्तत्व नाही त्याजवषयी तो िाणतो? 
 
ग्लॅकॉन: अथातर् अब्स्तत्व आहे त्याजवषयी! िे अब्स्तत्वातर् नाही त्यारे् ज्ञान कसे होणार? 
 
सॉके्रणटस: िे पूणचपणे अब्स्तत्वात असते त्यारे् पूणच ज्ञान होऊ शकते आजण िे मळुीर् नसते ते पूणचतः 

अज्ञातर् राहते. कसाही जवर्ार केला तरी आपणासं असे खात्रीने म्हणता येईल ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. त्यार्ी मला पूणच खात्री आहे. 
 
सॉके्रणटस: बरं. िर एखादे असे असेल की, िे एकार् वेळी असेल व नसेल तर ते पूणच अब्स्तत्वात 

असणे आजण मुळीर् नसणे यामध्ये कोठेतरी असेल ना? 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: िर ज्ञानार्ा संबंध असणाऱ्या वस्तूशी असतो आजण अज्ञानार्ा संबधं नसणाऱ्या वस्तूशी 

असतो, त्याअथी ज्ञान व अज्ञान याचं्यामध्ये असलेली वस्तू, िी असते व नसते, ती कोणती हे पाहण्यार्ा 
आपण प्रयत्न केला पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: समि झकवा मत यारे् अब्स्तत्व आपण मान्य करतो ना? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: ज्ञान आजण समि या गोष्टी जभन्न आहेत की एकर् आहेत? 
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ग्लॅकॉन: जभन्न आहेत. 
 
सॉके्रणटस: यार्ा अथच, समि आजण ज्ञान यारें् के्षत्र जभन्न असून दोहोंरे् कायच आपापल्या शक्तीनुसार 

होत असते. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: िर आहेपणार्ा संबधं ज्ञानाशी असतो तर असलेली वस्तू कशी असते हे ज्ञानारे् कायच 

नव्हे काय? मला वाटते आणखी एक फरक आपण दाखजवला पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: स्वतःला आजण इतरानंा ज्या ज्या गोष्टी करता येतात त्या सामान्यपणे इंजद्रयाचं्या मदतीने 

होतात. उदा. पाहणे, ऐकणे इ. 
 
ग्लॅकॉन: समिले. 
 
सॉके्रणटस: या इंजद्रयाचं्या शक्तीबद्दल मला िे वाटते ते मी सागंतो. रंग, रूप इ. गुणानंी मला एक 

वस्तू दुसरीहून जभन्न आहे असे म्हणता येते. ते गुण मला वस्तंूत जदसतात, पण इंजद्रयाचं्या शक्तीमध्ये जदसत 
नाहीत. शक्तीमध्ये जतरे् कायच आजण के्षत्र मला जदसते. ज्यावेळी हे कायच आजण के्षत्र एकर् असते त्यावेळी मी 
जतला एकर् शक्ती मानतो. िेव्हा ती जभन्न असतात तेव्हा मी त्यानंा जभन्न शक्ती िाणतो. तुिें मत काय आहे? 

 
ग्लॅकॉन: तुमच्याप्रमाणेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. ज्ञानाच्या बाबतीत आपण काय म्हणू? ज्ञान ही शक्ती म्हणता येईल का? 
 
ग्लॅकॉन: हो. सवच शक्तींमध्ये ती अत्यंत सामथ्यचवान आहे. 
 
सॉके्रणटस: समि ही शक्ती म्हणता येईल का? का त्याला अन्य काही म्हणावे? 
 
ग्लॅकॉन: त्याला दुसरे काही म्हणण्यार्ी गरि नाही. आपल्याला समि झकवा मत बनजवता येते तेव्हा 

त्यानंा अन्य काही म्हणण्यार्ी गरि नाही. 
 
सॉके्रणटस: काही वेळापूवी तू हे कबलू केले आहेस की, ज्ञान आजण समि या गोष्टी एक नाहीत. 
 
ग्लॅकॉन: कोणता शहाणा माणूस प्रमादातील आजण प्रमादक्षम यानंा एकर् मानेल? 
 
सॉके्रणटस: ठीक. मग ज्ञान आजण समि या गोष्टी जभन्न आहेत याजवषयी आपले एकमत िंाले. 
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ग्िॅकॉि: हो. 
 
सॉके्रनिस: मग ताजत्त्वक दृष्टीने त्यारें् के्षत्र व उपयुक्तता जभन्न आहेत. 
 
ग्िॅकॉि: अथात. 
 
सॉके्रनिस: सद वस्तूरे् रूप िाणणे हा ज्ञानार्ा जवषय आहे. 
 
ग्िॅकॉि: हो. 
 
सॉके्रनिस: समि झकवा मत यारं्ा जवषय समि झकवा मत बनजवणे हा आहे. 
 
ग्िॅकॉि: हो. 
 
सॉके्रनिस: ज्ञान ज्या सद वस्तूरे् असते ते समिाजवषयीही जवर्ार करते काय? म्हणिेर् समि आजण 

ज्ञान यारें् जवषय एकर् आहेत की, तसे असणे अशक्य आहे? 
 
ग्िॅकॉि: अशक्य आहे. जभन्न कायचशक्तींरे् के्षत्र जभन्न असते. ज्ञान आजण समि या जभन्न शक्ती आहेत 

असे एकदा मान्य केल्यानंतर त्यारें् अभ्यासजवषय एकर् आहेत असे म्हणणे अशक्य आहे. 
 
सॉके्रनिस: सत हा िर ज्ञानार्ा जवषय मानला तर समि झकवा मत ह्यार्ा जवषय सत खेरीि अन्य 

काहीतरी मानावा लागेल. 
 
ग्िॅकॉि: नक्कीर्. 
 
सॉके्रनिस: नाहीपणा हा समि झकवा मत ह्यार्ा जवषय होऊ शकेल का? झकवा िे अब्स्तत्वातर् नाही 

त्याच्याजवषयी मत बनजवणेसुद्धा अशक्य आहे का? िेव्हा मनुष्ट्य एखादे मत बनजवतो तेव्हा ते कशाबद्दल तरी 
असते ना! का िे अजिबात अब्स्तत्वातर् नाही त्याबद्दल तो मत बनजवतो असे म्हणता येईल का? 

 
ग्िॅकॉि: असे असणे शक्य नाही. 
 
सॉके्रनिस: म्हणिेर् मनुष्ट्य िेव्हा मत झकवा समि सागंतो तेव्हा तो कशाबद्दल तरी असतो ना? 
 
ग्िॅकॉि: होय. 
 
सॉके्रनिस: वस्तुतः िे नाही ते काहीतरी आहे असे म्हणता येत नाही. उलट ते काहीर् नाही असे 

म्हणणेर् खरे ठरेल. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
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सॉके्रणटस: नसणाऱ्या वस्तंूबद्दल अज्ञान नसून असणाऱ्या वस्तंूबद्दल ज्ञान असते असे आपण म्हटले 
आहे. 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: .यावरून आपल्याला असे म्हणता येईल की, अब्स्तत्वात असणाऱ्या झकवा नसणाऱ्या वस्तू 

समि झकवा मत ह्यार्ा जवषय होऊ शकत नाहीत. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् समि झकवा मत म्हणिे अज्ञानही नव्हे झकवा ज्ञानही नव्हे. 
 
ग्लॅकॉन: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: यावरून समि हा ज्ञान व अज्ञान ह्याच्यापलीकडे असून तो ज्ञानाला स्पष्टपणात व 

अज्ञानाला गूढपणात मागे टाकतो असे म्हणता येईल. 
 
ग्लॅकॉन: नाही. 
 
सॉके्रणटस: मग ज्ञानापेक्षा थोडाफार गूढ व अज्ञानापेक्षा थोडाफार प्रकाशमान असे समिारे् वणचन 

करता येईल काय? 
 
ग्लॅकॉन: ज्ञान व अज्ञान याचं्यापासून तो इतक्या स्पष्ट रीतीने जभन्न दाखजवता येईल. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् ज्ञान व अज्ञान या दोन टोकाचं्या मध्ये तो असतो काय? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् समि ह्या दोन टोकापैंकी कुठेतरी असतो. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मघाशी आपण असे म्हटले होते की, िी वस्तू एकार् वेळी असते आजण नसते, ती केवळ 

सत व केवळ असत ह्याचं्यामध्ये असते आजण अशी वस्तू ज्ञान व अज्ञान या दोहोंर्ा जवषय न होता जतसऱ्यार् 
एका शक्तीर्ा जवषय होते. 

 
ग्लॅकॉन: होय. आपण असे म्हटले होते. 
 
सॉके्रणटस: समि झकवा मत ही आपण जतसरी शक्ती समि ूया. 



 

अनुक्रमणिका 

ग्लॅकॉन: ठीक. 
 
सॉके्रणटस: आता आपणासं सत व असत याचं्याशी संबधं असूनही त्याचं्यापैकी एक असे ज्यारे् वणचन 

करता येणार नाही असे िे आहे त्यार्ा शोध घेतला पाजहिे. कारण अशार्ा िर आपणासं शोध लागला तर 
तो समि झकवा मत ह्यार्ा जवषय म्हणता येईल. म्हणिेर् जवरुद्ध टोकाचं्या शक्तीच्या जवषयाबरोबरर् मध्यम 
शक्तीर्ासुद्धा जवषय ठरजवता येईल. मािें म्हणणे बरोबर आहे का? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: ह्या गोष्टी जनजित केल्यानंतर, िो मनुष्ट्य सुंदरतेतील जवजवधता मानतो पण अजवकारी 

सनातन जनरुपाजधक सौंदयारे् अब्स्तत्व मानीत नाही; तसेर् दृष्टीसुखार्ा भोक्ता असूनही सौंदयच एक आहे, 
न्याय एक आहे या गोष्टी ऐकून घेत नाही अशा मनुष्ट्याला मी पुढील प्रशन जवर्ारीन, “हे गृहस्था, सवच सुंदर 
वस्तंूमध्ये अशी एखादी वस्तू आहे का की, िी कुरूप जदसणार नाही? सवच न्याय्य कृत्यांपैकी एखादे कृत्य असे 
आहे का की, िे अन्याय्य वाटणार नाही, अथवा पजवत्र वस्तंूपाकी एखादी वस्तू अशी आहे का की, ती पजवत्र 
वाटणार नाही?” 

 
ग्लॅकॉन: म्हणिेर् ती वस्तू सुंदर, कुरूप, न्यायी, अन्यायी, पजवत्र, अपजवत्र अशा दोन्ही प्रकारर्ी 

वाटली पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: अनेक वस्तंूच्या दुप्पटीर्ा िसा जवर्ार करता येतो तसा त्याचं्या जनम्पटीर्ाही करता येतो 

ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. करता येतो. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे ज्या वस्तू लहान-मोया, हलक्या-िड म्हणून वणचन करतो त्यानंा 

त्याचं्याजवरुद्ध असलेल्या वस्तंूपेक्षा अशा संज्ञानंा िास्त अजधकार पोहोर्तो काय? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. जवरुद्ध वस्तंूनाही सारखार् अजधकार आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग पुष्ट्कळ वस्तंूपैकी प्रत्येक वस्तू जतच्याजवषयी िे म्हणण्यात येते त्याप्रमाणे असते व 

नसते असे म्हणणे योलय होईल का? 
 
ग्लॅकॉन: मेिवानीच्या प्रसंगी अथवा मुलारें् मनोरंिन करण्याकजरता “काही लोक एका षंढाने 

वाघुळाला फेकून मारले” असे कोडे घालतात ते कशाने मारले व वाघूळ कशावर बसले होते याजवषयी गर्मभत 
सूर्ना देऊन ज्याप्रमाणे वरील कोडे सोडवावयास सागंतात त्याप्रमाणे तुमर्ी भाषा आहे. आपण ज्या 
वस्तंूबद्दल जवर्ार करत आहोत त्यारें्ही स्वरूप अस्पष्ट आहे. त्यामुळे त्या वस्तू आहेत झकवा नाही झकवा 
आहेतही, नाहीतही अथवा यापैंकी काहीर् नाहीत अशा प्रकाररे् जनजित जवधान करता येणार नाही. 
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सॉके्रणटस: अशा वस्तंूरे् काय करावे. सत व असत याचं्यामधील िागेपेक्षा अजधक योलय िागा त्यानंा 
देता येईल का? नसणाऱ्या वस्तंूपेक्षा त्या अजधक गूढ नसल्यामुळे त्या नसणाऱ्या वस्तंूपेक्षा कमी प्रतीच्या नाहीत 
व असणाऱ्या वस्तंूपेक्षा त्या अजधक प्रकाशमान नसल्यामुळे असणाऱ्या वस्तंूपेक्षा त्या िास्त प्रतीच्याही नाहीत. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे अगदी बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: यावरून आपणासं असे म्हणता येईल की, समािात प्रर्जलत असलेल्या सौंदयच, न्याय 

इ. कल्पना केवळ सत, केवळ असत याचं्या मध्यावर भटकत असतात. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् आपण पूवी म्हटल्याप्रमाणे अशा प्रकारच्या ‘काही’ र्ा शोध लागल्यावर ते 

ज्ञानार्ा जवषय नसून समि झकवा मत ह्यार्ा जवषय आहे असे समिावे. कारण मध्येर् भटकणाऱ्या त्या वस्तू 
मधल्या प्रकारच्या शक्तीनेर् पकडल्या िातात. 

 
ग्लॅकॉन: आपण पूवी असे ठरजवले आहे. 
 
सॉके्रणटस: लोकानंा सुंदर वस्तंूच्या समूहाकडे िरी बघता येत असले तरी केवळ सौंदयच समिण्यार्ी 

िेव्हा त्यानंा दृष्टी नसते झकवा कोणी साजंगतले तरी ग्रहण करण्यार्ी शक्तीनसते. तसेर् न्यायार्ी कृत्ये िरी 
बघता आली तरी न्यायार्ी केवळ कल्पना त्यांना समित नसते, तेव्हा आपणासं असे म्हणता येईल की, त्यानंा 
फक्त आपला समि झकवा मत त्या बाबतीत सागंता येते पण ज्याचं्याजवषयी ते समि बनजवतात त्यांरे् खरे 
ज्ञान त्यांना नसते. 

 
ग्लॅकॉन: हा तकच  योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: िे जर्रंतन व अजवकारी वस्तू तत्त्वाबद्दल जवर्ार करीत राहतात त्यानंा आपण केवळ 

‘समि’ बनजवणारे न म्हणता, ज्ञाते असे म्हणतो. 
 
ग्लॅकॉन: हो. हे खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्ञाते लोक ज्ञानारे् जवषय वाखाणून त्याचं्यावर पे्रम करतात व इतर लोक मत बनजवता 

येणाऱ्या जवषयावंर पे्रम करतात असे आपण म्हणणार नाही काय? कारण दुसऱ्या प्रकाररे् लोक सुंदर रंग, 
सुरेल आवाि इ. कडे पाहतात व ती त्यानंा आवडतात. सौंदयाच्या केवळ स्वरूपारे् अब्स्तत्व त्यांना ऐकवत 
नाही. असे आपण म्हटल्यारे् तुम्हास आठवते का? 

 
ग्लॅकॉन: होय. आठवते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: अशा लोकानंा ‘तत्त्वज्ञानी’ म्हणण्याऐविी ‘अधचवट’ ज्ञानी अथवा ज्ञानार्ी आवड 
असण्याऐविी मत बनजवण्यार्ी आवड असणारे असे म्हटले तर रू्क होईल काय? आजण असे आपण त्यांरे् 
वणचन केले तर त्यानंा राग येईल काय? 

 
ग्लॅकॉन: िर ते माझ्या सागंण्याप्रमाणे वागतील तर रागावरणार नाहीत. कारण सत्यार्ा राग मानणे 

रू्क आहे. 
 
सॉके्रणटस: िे लोक खरोखर अब्स्तत्वात असलेल्या वस्तंूबद्दल पे्रम दाखजवतात त्यानंा अधचवट ज्ञानी 

म्हणण्याऐविी आपण ‘तत्त्वज्ञानी’ म्हणणार नाही काय? 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर् म्हणू. 

 
⬜ ⬜ 

  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरण वीस 
तत्त्वज्ञाची राज्यकता होण्याची पात्ता 

[VI-484-A–487-A] 
 
कथासूत्र: 
 
[राज्यकारभार आदशच होण्यासाठी तत्त्वज्ञाचं्या हाती राज्यकारभार सोपजवला पाजहिे हे साजंगतल्यानंतर 
आजण तत्त्वज्ञानारे् स्वरूप जवशद केल्यानंतर तत्त्वज्ञ व्यक्ती राज्यकारभार करण्यास जकतपत पात्र असते. 
उपयुक्त ठरतेया प्रशनार्ी जर्जकत्सा प्लेटोने केली आहे. त्याच्या मते पूणचत्वार्ी ज्ञानसाधना करणारा तत्त्वज्ञ 
हा लोकसमिुतीप्रमाणे स्वप्नरंिनात मशगुल होणारा आदशचवादी असतो. त्यामुळे राज्यावर जनयंत्रण 
ठेवण्यास आजण शासकीय व्यवहारारं्ी पूतचता करण्यास तो अपात्र ठरण्यार्ी शक्यता असते. अथात 
सत्याजवषयी आत्यजतक जनष्ठा असल्यास आजण व्यक्ती व समाि याचं्याजवषयीर्ी न्यायबुद्धी र्ागंल्या जशक्षणाने 
जवकजसत केली गेल्यास योलय व उपयुक्त राज्यकते जमळू शकतील असा प्लेटोर्ा जवश्वास आहे. तत्कालीन 
समािात तत्त्वज्ञानारे् स्थान. कायच व महत्त्व काय होते यार्ी र्र्ा त्याने केली आहे.] 
 

***** 
 

सॉके्रणटस: ललॅकॉन, अशा तऱ्हेने खूप र्र्ा करून थोड्या फार प्रयत्नाने आपण खरे तत्त्वज्ञानी कोण 
आहे. कोण नाही हे शोधले. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. ही र्र्ा थोडक्यात आटपणे अशक्य होते. 
 
सॉके्रणटस: उघडर् आहे. परंतु सद गुणी आयुष्ट्य दुगुचणी आयुष्ट्यापेक्षा कसे शे्रष्ठ आहे हे जनजितपणे 

सागंण्यासाठी अिून जवर्ार न केलेले प्रशन बािूस ठेवनू फक्त खरे तत्त्वज्ञानी कोण? हार् प्रशन र्सेस घेतला 
असता तर माझ्या मते आपला वरील जनष्ट्कषच िास्त स्पष्टपणे सागंता आला असता. 

 
ग्लॅकॉन: मग आता आपण कोणत्या प्रशनार्ा जवर्ार करू या? 
 
सॉके्रणटस: क्रमाने पुढच्या प्रशनार्ार् जवर्ार करायला हवा. िर जनरंतन व अजवकारी अशा गोष्टी 

ज्याचं्यािवळ आहेत ते तत्त्वज्ञानी आहेत आजण जवकृती व जवजवधता ज्याचं्यािवळ कायम असते असे लोक 
तत्त्वज्ञानी नाहीत, तर राज्याच्या अजधकाऱ्यांना ह्या दोहोंपैकी काय म्हणावे? 

 
ग्लॅकॉन: ह्या प्रशनास जनजित उत्तर मी काय देऊ? 
 
सॉके्रणटस: ह्या दोहोंपैकी राज्यातील कायदे व र्ीलीरीतींरे् रक्षण करण्यास कोण समथच आहे हे 

ठरवनू त्यानंा संरक्षक नेमले पाजहिेत. 
 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे योलय आहे. 
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सॉके्रणटस: एखाद्या गोष्टीरे् संरक्षण करून ती सुरजक्षत ठेवण्याच्या कामी अंध दृष्टीर्ा माणूस योलय 
अथवा तीक्ष्ण दृष्टीर्ा माणूस योलय ह्याबद्दल कधी प्रशन जनमाण होईल काय? 

 
ग्लॅकॉन: याबाबत प्रशनर् जनमाण होणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: ज्या व्यक्ती वस्तंूच्या खऱ्या स्वरूपाबाबत अजतशय अज्ञानी असतात व ज्याचं्यापुढे जवजशष्ट 

ध्येय असे नसते व जर्त्रकाराप्रमाणे फक्त सत्यारे् असे काही प्रमाण नसल्याने ज्यानंा सौंदयच, सत व न्याय 
ह्याजवषयी जनयम तयार करता येत नाहीत झकवा तयार केले तर त्यारें् संरक्षण करता येत नाही अशा लोकारं्ी 
ब्स्थती व अंध लोकारं्ी ब्स्थती ह्यारं् तीळभरही फरक आहे असे तुम्हास वाटते काय? 

 
ग्लॅकॉन: खरोखरर् काही फारसा फरक नाही. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येक वस्तूरे् खरे ज्ञान ज्यांनी जमळजवले आहे व िे व्यवहारर्ातुयात झकवा गुणोत्कषाच्या 

कोणत्याही शाखेत कमी प्रतीरे् नाहीत अशा लोकानंा मागे सारून आपण वरील प्रकारच्या अंध व्यक्तींना 
संरक्षकाचं्या िागेवर नेमावे काय? 

 
ग्लॅकॉन: िर इतर गुण त्याचं्यात भरपूर असतील तर त्यांना मागे सारून दुसऱ्यानंा नेमके अजतशय 

र्मत्काजरक होईल. कारण िो गुण त्याचं्यात इतरापेंक्षा िास्त आहे तोर् सवांत महत्त्वार्ा गुण होय. 
 
सॉके्रणटस: दोन्ही प्रकाररे् गुण ह्यार् व्यक्तीत कसे असू शकतात हे स्पष्ट करून आपण सागंावे काय? 
 
ग्लॅकॉन: खुशाल. 
 
सॉके्रणटस: वादजववादाच्या सुरुवातीस आपण साजंगतल्याप्रमाणे त्याचं्या खऱ्या स्वभावार्ी आपण पूणच 

परीक्षा केली पाजहिे व माझ्या मते िर आपले ह्या मुद्द्यावर एकमत िंाले तर अशा व्यक्तींमध्ये हे दोन्ही गुण 
एकजत्रत असू शकतात व अशार् स्वभावारे् लोक इतर व्यक्ती नव्हेत – राज्यारे् अजधकारी होण्यास पात्र 
आहेत असे आपणासं ठरजवणे शक्य होईल. 

 
ग्लॅकॉन: ते कसे काय? 
 
सॉके्रणटस: तत्त्वप्रवण स्वभावाबाबत आपण असे गृहीत धरून र्ालू की, तत्त्वज्ञानी लोक ज्या 

ज्ञानामुळे िनन व मरण ह्याचं्या फेऱ्यातून मुक्त असलेले, खरे व जर्रकाल जटकणारे अब्स्तत्वारे् स्वरूप पाहू 
शकू अशा सवच ज्ञानारे् भोक्ते असतात. 

 
ग्लॅकॉन: ठीक आहे. असे आपण गृहीत धरू या. 
 
सॉके्रणटस: असेही आपणासं गृहीत धरता येईल की, तत्त्वज्ञानी व्यक्तींना खऱ्या अब्स्तत्वाच्या सवच 

भागाबंद्दल पे्रम असते आजण त्या भागापैंकी कोणताही भाग लहान झकवा मोठा, सन्मान्य अथवा झनद्य असला, 
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तरी तो टाकून देण्यास ते खूश नसतात. आपण यापूवी एका प्रसंगी महत्त्वाकंाकं्षी आजण प्रणयी पुरुषाबाबत 
बोलतानासुद्धा हेर् साजंगतले आहे. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् मत अगदी योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपण वणचन केलेल्या तत्त्वज्ञानी व्यक्तींच्या स्वभावातं एक जतसरे तत्त्व आहे काय, हे 

आपण पाहू. 
 
ग्लॅकॉन: आपल्या मते कोणते तत्त्व? 
 
सॉके्रणटस: सत्यवादीपणा म्हणिे शक्यतोवर कोणत्याही स्वरूपात खोटेपणाला स्थान नाही; उलट 

खोटेपणार्ा जतरस्कार करून सत्याबद्दल पे्रम ठेवावयारे्. 
 
ग्लॅकॉन: होय. हा गुण सापडण्यार्ी शक्यता आहे. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या जमत्रा, केवळ शक्यतार् आहे असे नाही तर प्रणयी माणसाला आपल्या जप्रय वस्तंूशी 

जनगजडत असलेल्या सवच गोष्टींबाबत पे्रम वाटणे अजतशय अपजरहायच आहे. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: सत्यापेक्षा इतर कोणत्याही गुणार्ा शहाणपणाशी िवळर्ा संबधं असू शकतो काय? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: एकार् स्वभावाच्या माणसाला, शहाणपणाबाबत पे्रम वाटणे व असत्याबाबतही पे्रम 

वाटण्यार्ी शक्यता आहे काय? 
 
ग्लॅकॉन: कधीर् शक्यता नाही. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून ज्ञानाबद्दल खरे पे्रम असलेला तरुणपणापासूनर् सत्यार्ा शोध करण्याकजरता 

िंटत असतो. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्यावेळी एखाद्या माणसाच्या इच्छा एका ठराजवक जदशकेडे जनजित िंालेल्या असतात 

त्यावेळी त्या दुसऱ्या जदशाकंडे कमी िोराने वळतात. िंऱ्याच्या पाण्यार्ी गती दुसऱ्या पात्राकडे वेगाने वळत 
नाही हा आपणासं नेहमीर् अनुभव येतो. 

 
ग्लॅकॉन: यात संशयर् नाही. 
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सॉके्रणटस: म्हणून शास्त्र व त्याच्या सवच शाखा ह्याचं्या अभ्यासात माणसारे् लक्ष लागले म्हणिे त्याच्या 
इच्छा फक्त मानजसक सुखाकडेर् कें जद्रत होतात आजण शारीजरक सुखे तो टाकतो. म्हणिेर् माणसारे् 
ज्ञानाबद्दलरे् पे्रम कृजत्रम नसून खरे असले पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशाप्रकारर्ा माणूस जनयजमत असून तो लोभी नसतो. कारण ज्या वस्तंूद्वारे माणसानंा 

कशाही प्रकारे पैसा जमळवावासा वाटतो त्या वस्तंूना तो कधीर् महत्त्व देत नाही. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: तत्त्वज्ञानी स्वभाव तत्त्वज्ञानी नसलेल्या स्वभावापेक्षा जभन्न आहे हे दशचजवताना दुसरा एक 

मुद्दा जवर्ारात घेतला पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: क्षदु्रपणाकडे तुम्ही दुलचक्ष करून र्ालणार नाही. कारण मनार्ा क्षदु्रपणा, आत्म्याला दैवी 

व मानवी स्वभावारे् खरे व सावचजत्रक स्वरूप ग्रहण करण्यास जवरोध करतो. 
 
ग्लॅकॉन: हे अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: उच्च जवर्ारात गुगं असूनही काल व अब्स्तत्व ह्याबद्दल झर्तन करीत राहणारा माणूस ह्या 

मत्यच आयुष्ट्याला जवशषे प्राधान्य देईल असे तुमरे् मत आहे? 
 
ग्लॅकॉन: हे शक्यर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: तर, असा माणूस मृत्यलूा भयंकर समितो काय? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून खऱ्या तत्त्वज्ञानात क्षदु्र व जभत्र्या स्वभावाला स्थानर् जमळत नाही. 
 
ग्लॅकॉन: असं मािंंही मत आहे. 
 
सॉके्रणटस: तर मग, ज्या माणसारे् मन सुव्यवब्स्थत असून लोभ, क्षदु्रता, आढ्यता व जभते्रपणा 

ह्याचं्यापासून िो मुक्त आहे तो व्यवहारात कठोर झकवा अन्यायी असू शकतो काय? 
 
ग्लॅकॉन: अथात नाही. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: म्हणून तत्त्वप्रवण असलेल्या व तत्त्वप्रवण नसलेल्या स्वभावारे् जनदशचक गुण शोधताना 
तरुणपणीर् माणसारे् मन न्यायी व सभ्य अथवा एकलकोंडे व तापट आहे हे पाजहले पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: अगदी बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आणखी एक मुद्दा मुळीर् जवसरून र्ालणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: माणसारे् मन, जशक्षणात र्लाख झकवा मंद आहे काय हे पाजहले पाजहिे, कारण िे काम 

करताना माणसाला कष्ट वाटतात आजण मोया कष्टाने ज्यात त्यार्ी थोडीर् प्रगती होते अशा कामात त्याला 
समाधान वाटणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: समाधान वाटणे शक्य नाही. 
 
सॉके्रणटस: िे जशकून िंाले ते सुद्धा िर माणसाला स्मरणात ठेवता आले नाही तर तो ज्ञानशून्य 

होणार नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् जवसराळू मनाच्या व्यक्तींना तत्त्वज्ञानाच्या व्यासंगी मंडळीत आपण प्रवेश देता 

कामा नये. कारण र्ागंली स्मरणशक्ती असणे, हा प्रवेश देण्यास आवशयक गुण मानला पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: आपल्याला असेही म्हणता येईल की, असंस्कृत व अडाणी स्वभावार्ा कल बेढबपणाकडे 

असतो. 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: सत्य बेढब की प्रमाणबद्ध आहे? 
 
ग्लॅकॉन: प्रमाणबद्ध असते. 
 
सॉके्रणटस: इतर आवशयक गुणामंध्ये “िे मन स्वभावतः सुप्रमाणबद्ध व सुंदर असून वस्तूमात्रारें् 

खरेखुरे स्वरूप ग्रहण करू शकते” अशा गुणार्ी भर घातली पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: होय. असे मन शोधणे िरूर आहे. 
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सॉके्रणटस: आत्म्याला खऱ्या अब्स्तत्वारे् पूणच व समाधानकारक ज्ञान होण्यास िे गुण आपण वणचन 
केले आहेत ते अनावशयक अथवा एकमेकाशंी जवसंगत आहेत असे तुमरे् मत आहे काय? 

 
ग्लॅकॉन: ते अजतशय आवशयक आहे. 
 
सॉके्रणटस: िे काम समाधानकारक रीतीने पार पाडण्याकजरता एखाद्या मनुष्ट्यामध्ये र्ागंली 

स्मरणशक्ती, शीघ्र ग्राहकबुद्धी, उदात्त मनोभावना, सौंदयाबाबत सद जभरुर्ी व सत्य, न्याय, धैयच आजण 
जनयजमतपणा याबाबत पे्रम इत्यादी गुण आवशयक असले आजण त्यानुसार त्या मनुष्ट्यारे् ते काम केले तर ते 
काम सदोष आहे असे कोणीतरी सागंू शकेल काय? 

 
ग्लॅकॉन: नाही. टीकेच्या देवतेला पण यात दोष काढता येणार नाही. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण एकवीस 
समाजात तत्त्वचचतक निरुपयोगी का ठरतो? 

[VI-487-B–497-A] 
 
कथासूत्र: 
 
[प्लेटोच्या काळातील समाििीवनात ‘सोजफस्ट’ संज्ञा असलेल्या व्यक्तींना तत्त्वज्ञ मानले िाई. या व्यक्ती 
र्जरताथच र्ालजवण्यासाठी वादजववाद करीत आजण वादपटुत्वारे् जशक्षण इतरानंा देत. र्ाजरत्र्य आजण सद गुण 
याऐंविी शलदच्छल, तार्मकक कसरती यावंरर् त्यारं्ा भर असे. साहजिकर् अशा व्यक्तींवर खऱ्या ज्ञानी 
व्यक्तींर्ा रोष असे. 
 

तत्त्वज्ञ हा राज्यकता बनला पाजहिे. त्याजशवाय राज्यव्यवहार आदशच होणार नाही, या सॉके्रजटसच्या 
दृजष्टकोनावर साहजिकर् त्यारे् ॲजडमटँ ससारखे सहकारी हल्ला करतात. 

 
त्यानंा उत्तर देताना सॉके्रजटसने सोजफस्ट प्रवृत्तीवर प्रखर टीका केली आहे. स्वाथासाठी न्याय आजण 

नीती यारं्ी मूल्ये पायदळी तुडजवणाऱ्या नकली ज्ञानवंतापासून सावध राहण्यार्ा त्याने इशारा जदला आहे. 
 
जशवाय लोकशाहीच्या नावाखाली अपात्र व्यक्तींच्या हाती सत्ता आजण संपत्ती सोपजवण्यातले धोके 

त्याने दाखजवले आहेत. 
 
व्यक्ती व समाि यानंा ज्ञान व नीती यांर्ी आदशच बठैक देणाऱ्या जनःस्वाथच समािसेवकारं्ी राज्यकते 

म्हणून जनयुक्ती िंाली पाजहिे ही त्यार्ी भजूमका सावचकाजलक महत्त्वार्ी आहे.] 
 

***** 
 
ॲणडमटँ स: सॉके्रजटस. या जसद्धातंात कोणासही काही आके्षप घेण्यासारखे नाही, हे खरे आहे. पण 

िेव्हा तू हे जसद्धातं माडंतोस तेव्हा ऐकणाऱ्यानंा पुढील प्रकारर्ी शंका येते. संवादपद्धतीर्ा सराव नसल्याने, 
तुझ्या दृजष्टकोनामुळे ऐकणारे प्रत्येक वेळी थोडे आडवाटेला िातात. पण र्रे्च्या अखेरीस सुरुवातीस क्षलु्लक 
वाटलेले हे आडरस्ते पुढे मोठी रू्क घडवतात. त्यामुळे ऐकणाऱ्यानंा आपण स्वतःर् आपल्या पूवीच्या 
कल्पनानंा जवरोध करीत आहोत असे जदसून येते. त्यामुळे ड्रॉर्फट नावाच्या खेळामध्ये जनष्ट्णात खेळाडंूकडून 
अडाणी खेळाडू कोपऱ्यात अखेरीस असे अडवले िातात की त्यांना आपली र्कती अखेर हलवतार् येत 
नाही. त्याप्रमाणेर् तुमच्यासमोर श्रोते र्कत्याऐंविी शलदारं्ा खेळ खेळत असतात. हाखेळ खेळताना ते 
अडवले िातात. त्यानंा मौन स्वीकारण्याजशवाय गत्यंतरर् नसते. अखेरीस िो जनष्ट्कषच तू काढतोस तो सत्य 
आहे अशी मात्र त्यारं्ी मुळीर् खात्री िंालेली नसते. आता आपल्या पुढर्ा प्रसंग तुझ्या बोलण्यातील खरेपणा 
पटवनू देऊ शकेल. आता तुम्हासं एखादी व्यक्ती सागेंल की, प्रत्येक प्रशनाला शाब्लदक जवरोध ती करू शकत 
नाही. तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात जतला असे जदसते की, तरुणपणी केवळ जशक्षणासाठी ज्यानंी तत्त्वज्ञानार्ा 
अभ्यास केला आजण प्रौढपणी ज्यांनी व्यासंग ठेवला ते अत्यंत तऱ्हेवाईक, अनीतीमान बनतात असे नाही. 
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त्यार्प्रमाणे िे लोक फार प्रजतजष्ठत वाटतात ते तू स्तुती केलेल्या तत्त्वज्ञानाच्या व्यासंगामुळेर् इतके नादान 
बनलेले असतात की, त्यारं्ा देशाला काहीर् उपयोग नसतो. 

 
सॉके्रणटस: हा आके्षप खोटा आहे असे तुला वाटते का? 
 
ॲणडमटँ स: मी खात्रीने काही सागंू शकत नाही. तुिंा दृजष्टकोन मात्र मी आनंदाने ऐकेन. 
 
सॉके्रणटस: तर मी तुला सागंतो की, हा आके्षप खरा आहे. 
 
ॲणडमटँ स: मग, असे तत्त्वज्ञानी लोक त्याचं्यार् कबुलीप्रमाणे कुर्कामारे् असतील तर ते अजधकारी 

िंाल्याजशवाय नागजरकारें् दुःख दूर होणार नाही असे म्हणणे जकतपत बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: तुझ्या प्रशनारे् उत्तर मी उदाहरणानंी देतो. 
 
ॲणडमटँ स: िणू काही तुला उदाहरणे द्यायर्ी सवयर् नाही? 
 
सॉके्रणटस: िो जवषय समिण्यास कठीण असतो तो माझ्यावर सोपवनू तुम्ही मािंी थट्टा करता का? 

असो, मािंा दृष्टातं एका. म्हणिे या बाबतीतसुद्धा मी जकती बारकाईने लक्ष देतो आहे ते तुम्हासं समि ूशकेल. 
हे सभ्य लोक इतक्या वाईट पजरब्स्थतीत असतात की, तशी कोणत्यार् वस्तूर्ी पजरब्स्थती असू शकत नाही. 
ज्याप्रमाणे जर्त्रकार बोकड, हरीण असे जवजर्त्र प्राणी रंगवताना जनरजनराळ्या जठकाणाहूंन साधने िमवतो, 
त्याप्रमाणे या लोकाचं्या बर्ावास मला बरेर् श्रम करणे आवशयक आहे. 

 
तुमच्या डोळ्यासंमोर एक िहाि आहे अशी कल्पना करा. त्यावर पुढीलप्रमाणे अवस्था आहे. त्या 

िहािार्ा कप्तान इतर खलाशापेंक्षा अजधक उंर्, जधप्पाड पण बजहरा, कमी जदसणारा, नौकानयन कलेत 
कमी कौशल्य असणारा असा आहे. त्या िहािारे् नेतृत्व कोणाकडे असावे याबद्दल खलाशातं भाडंणे सुरू 
आहेत. प्रत्येकाला वाटते िहाि र्ालजवण्यार्ा अजधकार आपणाला जमळावा. प्रत्येकार्ी तयारी अशी आहे 
की, कोणीर् त्या कलेर्ा अभ्यास केलेला नाही. कोणाकडून जशक्षण घेतले त्यारे् नाव ती वेळ, केव्हा 
उमेदवारी केली हे काहीर् कोणाला सागंता येत नाही. “कला जशकवता येणे शक्यर् नाही” असे प्रत्येकारे् 
मत आहे. ज्यानंा हे मत मान्य नाही त्यारें् हे लोक वाभाडे काढू शकतात. 

 
अशी ब्स्थती असूनसुद्धा त्या कप्तानाभोवती सारे िमतात. आपल्याला नेता नेमावे म्हणून 

लाळघोटेपणाने जवनंती करतात. काहीवेळा त्यारे् मन वळवण्यारे् काहीिणांरे् प्रयत्न यशस्वी होत नाहीत, 
इतरारें् यशस्वी होतात. असे िंाले की जनराश लोक जवियी प्रजतस्पध्याला ठार मारतात झकवा पाण्यात फेकून 
देतात. त्या बाणेदार करारी नेत्याला अजतशय बेहोशी आणणारे मद्य देतात झकवा अन्य उपायांनी असमथच 
करतात. त्यारे् हातपाय बाधंतात. आपणर् िहािारे् मालक होतात. सवच सामान स्वतःसाठी वापरतात. 
अशा खलाशाकंडून दुसरे काय काम होणार? असे लोक आपला वेळ खाण्याजपण्यात मिेत घालवतात. 
िहािारे् नेतेपण स्वतःला देण्याबद्दल कप्तानारे् मन वळवताना झकवा त्याला तसे भाग पाडताना िी माणसे 
त्यानंा मदत करतात अशा खलाशारं्ी ‘योलय खलाशी’‘उत्तम ताडेंल’, ‘जनष्ट्णात नावाडी’, अशा शलदानंी स्तुती 
करतात. इतरारं्ी झनदा करतात. िहािारे् नेतृत्व करण्यास वषच, ऋतू, आकाश, नक्षते्र, वारे या सवच गोष्टींर्ा 
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काळिीपूवचक अभ्यास केला पाजहिे यार्ी या लोकानंा कल्पनार् नसते. त्यार्प्रमाणे नौकानयन कलेबरोबरर् 
इतर खलाशारं्ा प्रसंगी जवरोध िुंगारून हुकमत गािजवण्यार्ी कला जमळवणे आजण तसे वागणे याही गोष्टी 
त्यानंी अशक्यर् वाटतात. िर िहािावर अशी अवस्था असेल तर कप्तान आपल्या कलेत जनष्ट्णात 
असूनसुद्धा तो अशा स्वभावाच्या खलाशाकंडून कुर्कामी, बडबड्या, नक्षते्र पाहणारा आळशी म्हटला िाणार 
नाही का? 

 
ॲणडमटँ स: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: बरोबर. मािें उदाहरण पुन्हा एकदा निरेखालून घालावे असे तुम्ही मला सागंणार नाही. 

कारण तुम्हासं हे माजहतर् आहे की, तत्त्वज्ञानी माणसाजवषयी आपल्या शहरात िो दृजष्टकोन आहे त्यारे्र् हे 
जर्त्र आहे. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या शहरात तत्त्वज्ञानी व्यक्तींना मान जदला िात नाही यारे् कोणाला आियच वाटेल 

त्याला हे उदाहरण सागंून उलट म्हणा की, तत्त्वज्ञानी माणसाला आदर देण्यात आला तरर् आियच होय! 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर. मी तसेर् सागेंन. 
 
सॉके्रणटस: जशवाय असे सागंा की, तत्त्वज्ञानात पारंगत असलेले पुष्ट्कळ सभ्य लोक िगाला उपयोगी 

ठरत नाहीत हे सत्य आहे. पण त्यार्ा दोष तत्त्वज्ञानी लोकाकंडे येत नाही. िे लोक त्यांर्ी सेवा करण्यारे् 
नाकारतात त्याचं्याकडे तो येतो. नावाड्यानंो, “तुम्ही मािंा आदेश माना” अशी खलाशानंा जवनंती करणे 
झकवा ज्ञानी माणसाने श्रीमंताच्या दारी जतष्ठत उभे राहणे बरोबर नाही. खरे सागंायरे् तर िसे आिारी 
माणसाने श्रीमंती-गजरबी बािूला ठेऊन डॉक्टराचं्याकडे गेलेर् पाजहिे त्याप्रमाणे राज्यकारभार र्ागंला 
व्हावा अशी ज्यारं्ी इच्छा असते, त्यानंी राज्यकारभार करण्यास लायक असणाऱ्या लोकाचं्या घरी गेलेर् 
पाजहिे. राज्यकारभारास राज्यकता योलय असेल तर त्याने लोकाचं्याकडे िाऊन त्यानंाजवनंती करणे 
अनैसर्मगक आहे. हल्लीच्या काळात मुत्सद्दी लोकारं्ी तुलना खलाशाशंी केली आजण हल्लीरे् रािकारणी लोक, 
ज्यानंा कुर्कामी, कल्पनासृष्टीत रमणारे, बडबडे म्हणतात त्यारं्ी तुलना नावाड्याशंी केली तर ते रू्क 
ठरणार नाही. 

 
ॲणडमटँ स: तुिें मत बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशी पजरब्स्थती आजण असे लोक िर असतील तर सवोत्तम जवषयार्ा म्हणिे 

तत्त्वज्ञानार्ा अभ्यास जवरोधी लोक र्ागंला म्हणतील असे नाही. अजतशय अपायकारक आजण पूवचग्रहदूजषत 
असा गैरसमि तत्त्वज्ञानाजवषयी िर कोणार्ा होत असेल, तर तो तत्त्वज्ञानाजवषयीच्या अनुयायाकंडूनर् होय. 
तत्त्वज्ञानावर आके्षप घेणारी व्यक्ती िेव्हा म्हणते की, त्यार्ा अभ्यास करणारे बरेर् लोक नादान असतात, 
जवद्याथी कुर्कामी असतात, तेव्हा हेर् लोक जतच्या मनात असतात आजण हे म्हणणे खरे आहे हे मी मान्यर् 
केले आहे. 
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ॲणडमटँ स: बरोबर तू कबलू केले आहेस. 
 
सॉके्रणटस: र्ागंले लोक जनरुपयोगी का असतात हे आपण साजंगतले ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: पुष्ट्कळ जवद्वान नादान का असतात त्यार्ी र्र्ा करणे आजण शक्य असल्यास तत्त्वज्ञान हे 

त्यारे् कारण आहे हे दाखवून देणे आवशयक आहे ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: िो पूणच जवद्वान आजण सद गुणी होऊ इब्च्छतो, त्यार्ा स्वभाव कसा असावा ते सागंताना 

आपण िे ठरजवले आहे ते लक्षात घेऊन आपण र्र्ा करू या. माणसाच्या स्वभावारे् प्रमुख लक्षण म्हणिे 
सत्यजनष्ठा होय. त्याने सत्यार्ा मागच जनष्ठापूवचक अनुसरला पाजहिे. िर तो केवळ तोतया ठरला तर खऱ्या 
तत्त्वज्ञानात तो काहीही भाग घेऊ शकणार नाही. 

 
ॲणडमटँ स: हो. आपण तसे म्हटले होते. 
 
सॉके्रणटस: या जवषयावर सध्या प्रर्जलत असलेल्या मताजवरुद्ध हे वैजशष्ट्ट्य नाही काय? 
 
ॲणडमटँ स: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: खरी ज्ञानी व्यक्ती खऱ्या अब्स्तत्वाकडे पोहोर्ण्यास अजतशय पजरश्रम करण्यास तयार 

असते. सृष्टीतील असंख्य र्मत्कार की ज्याचं्या अब्स्तत्वारे् वणचन करताना मयादा पडतात त्यारं्ार् अनुभव 
तेवढा न घेता ज्ञानार्ी आराधना न सोडता, धैयच न सोडता ती आपला मागच र्ालूर् ठेवते. आत्म्याच्या खऱ्या 
अब्स्तत्वारे् जवषय तो समरसतेने िाणू शकतो. त्या जवजशष्ट ज्ञानदृष्टीने प्रत्येक वस्तूच्या खऱ्या स्वरूपारे् ज्ञान 
होईपयंत त्याला समाधान प्राप्त होत नाही. िे खरे अब्स्तत्वात असते त्याच्या जनकट िाऊन त्यार्ा पजरर्य 
करून घेऊन तो ज्ञान आजण सत्य जमळवतो. ते जमळाले की त्याला िीवनातला खरा आनंदआजण खरी समृद्धी 
प्राप्त होते. बाळंत होईपयंत स्त्रीला वेदनारं्ा त्रास सहन करावा लागतो, त्याप्रमाणेर् ज्ञानप्राप्तीसाठी 
ज्ञानवंताला त्रास सोसावा लागतो. पण शवेटी तो मुक्त होतो. 

 
ॲणडमटँ स: हे तुिें उत्तर सवोत्कृष्ट आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशा माणसाला खोटेपणार्ी आवड असूशकेल का? उलट खोटेपणार्ा त्याला 

जतरस्कारर् वाटणार नाही का? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
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सॉके्रणटस: सत्य मागचदशचक असेल तर त्याच्या िोडीने वाईट गोष्टी येऊ शकतील असे आपण कधीर् 
म्हणू शकणार नाही. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: याउलट सत्याच्या िोडीने सुव्यवब्स्थतपणा, न्यायीपणा, शातंपणा आपोआपर् येतो असे 

आपण म्हणू शकतो. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: आपली तत्त्वे पुन्हा सागंण्यार्ी गरि नाही. त्यार्प्रमाणे तत्त्वज्ञानी माणसारे् स्वभावजवशषे 

सागंण्यार्ीही आवशयकता नाही. धैयच, उदात्तता, तीक्ष्ण गृहणशक्ती, र्ागंली स्मरणशक्ती हे त्यारे् स्वाभाजवक 
गुण आहेत. यावर तुम्ही अशी शंका उपब्स्थत कराल की, ही तत्त्वे कोणी अमान्य करीत नसले तरी त्याबद्दलर्ा 
वाद बािूला ठेऊन तत्त्वज्ञानी व्यक्तींकडे पाजहले की कोणासही वाटेल की त्यापैंकी काही लोक कुर्कामी 
आहेत आजण बरेर्से नादान आहेत. यार्ा अथच तत्त्वज्ञानी व्यक्तींजवषयी असलेल्या प्रजतकूल गैरसमिुतीच्या 
कारणार्ी आपण र्ौकशी केली आजण बरेर् लोक नादान का असतात त्या प्रशनािवळ आपण येऊन पोहोर्लो 
आहोत. त्यासाठी खऱ्या तत्त्वज्ञानी लोकाचं्या स्वभावार्ी जर्जकत्सा करून आपणासं व्याख्या करणे आवशयक 
आहे. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: पुष्ट्कळ व्यक्तींत असलेला तत्त्वज्ञानी स्वभाव ज्या घातक कारणानंी मृत होतो ती कारणे 

आपण शोधली पाजहिेत. िे या कारणापासून स्वतःला वार्व ूशकतात ते िरी नादान ठरले नाहीत तरी 
तुमच्या मताप्रमाणे कुर्कामी ठरू शकतील. खऱ्या तत्त्वज्ञानी स्वभावारे् अनुकरण करणारे लोक ज्ञानार्ा 
व्यासंग करताना फार अभ्यास करतात. त्यामुळे त्याचं्या हातून जवजर्त्र रु्का घडतात. त्या रु्कांमुळे तत्त्वज्ञानी 
माणसारं्ी सगळीकडे कशी झनदा होते ते आपण पाजहले पाजहिे. 

 
ॲणडमटँ स: तू म्हणतोस ती घातक कारणे कोणती? 
 
सॉके्रणटस: माझ्या कुवतीनुसार ती मी सागंतो. तत्त्वज्ञानासाठी आवशयक असणारे गुण म्हणून िे 

आपण म्हटले ते सारे गुण असणारा स्वभाव माणसामध्ये दुर्ममळर् आढळतो. याजवषयी आपल्या सगळ्यांरे् 
एकमत होईल. तुिें मत जभन्न आहे का? 

 
ॲणडमटँ स: खरोखरर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: असे दुर्ममळअसणारे स्वभाव जकती प्राणघातक संकटानंी वेढलेले असतात यार्ा जवर्ार 

करा. 
 
ॲणडमटँ स: कोणती संकटे? 
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सॉके्रणटस: अजतशय आियचकारक वाटणारी गोष्ट म्हणिे आपण स्तुती केलेल्या प्रत्येक गुणार्ी 
प्रवृत्ती, हे गुण असणाऱ्या आत्म्याला तत्त्वज्ञानापासून परावृत्त करीत असते. धैयच, नेमस्तपणा इत्यादी गुणांरे् 
आपण वणचन केले होते त्यानंा उदे्दशून मी हे म्हणत आहे. 

 
ॲणडमटँ स: हे थोडे र्मत्काजरक वाटते. 
 
सॉके्रणटस: सौंदयच, संपत्ती, शरीरसामथ्यच, राज्यातील महत्त्वारे् संबधं यारें् अनुषंजगक पजरणाम या 

सवांमुळे आत्मा जबघडण्यार्ा, तो तत्त्वज्ञानापासून परावृत्त होण्यार्ा संभव असतो. माझ्या दृष्टीकोनार्ी 
रूपरेखा मी तुम्हासं साजंगतली का? 

 
ॲणडमटँ स: हो. पण अजधक सजवस्तर ऐकण्यार्ी मािंी इच्छा आहे. 
 
सॉके्रणटस: सवच बािूंनी जवर्ार केला तर तुला हे स्पष्टपणे कळेल आजण मािें अगोदररे् जवर्ार तुला 

फारर् र्मत्काजरक वाटणार नाहीत. 
 
ॲणडमटँ स: तुमर्ी माझ्याकडून काय अपेक्षा आहे? 
 
सॉके्रणटस: वनस्पती झकवा प्राणीसृष्टीतील बीिासंबंधी तसेर् वाढ होणाऱ्या सवच वस्तंूसंबधंी 

आपल्याला हे माहीत आहे की, ज्या प्रमाणात योलय खत, ऋतुमान, िमीन जमळत नाही, त्या प्रमाणात काही 
जवशषे दणकट वस्तू सोडल्या तर त्यारें् गुण कमी जदसतात. यारे् कारण मला वाटते की, िे वाईट आहे त्या 
गोष्टींर्ा वाईटापेक्षा िे र्ागंले आहे त्या गोष्टींशी िास्त जवरोध असतो. 

 
ॲणडमटँ स: खात्रीने. 
 
सॉके्रणटस: मग आपण असा जनष्ट्कषच काढू शकू की, ज्यारं्ा स्वभाव सवांत उत्तम असतो त्यानंा वाईट 

पोषण जमळाले तर कमी प्रतीच्या स्वभावापेक्षा त्यानंा अजधक इिा होते. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: मग ॲजडमटँ स, उच्च प्रकारच्या मनानंा िर वाईट जशक्षण जमळाले तर ती अजधक दुष्ट 

माणसे बनणार नाहीत का? कोठे गुन्हे, मोठी पापे यारं्ी शक्यता कुजशक्षणाने होणाऱ्या उत्तम स्वभावाच्या 
माणसाचं्या अधःपतनापेक्षा क्षदु्र स्वभावात अजधक असते, कमकुवत स्वभाव, कोणतेही मोठे कायच र्ागंले झकवा 
वाईट करू शकतो, हे तुला पटते का? 

 
ॲणडमटँ स: नाही. मी तुझ्या मताशी सहमत आहे. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. आपल्या कल्पनेप्रमाणे तत्त्वज्ञानी माणसार्ा स्वभाव ज्या प्रकारर्ा ठरजवला, 

तो िर त्यास योलय जशक्षण जमळाले तर पूणच उत्कषास पोहोर्लार् पाजहिे. पण तोर् िर अयोलय भमूीवर 
पेरला िाऊन वाढजवण्यात आला, तर त्यारे् अजतशय जवरुद्ध प्रकारच्या दुगुचणातं रूपातंर होते. अशा वेळी 
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एखादी देवतार् दैवयोगाने त्यार्ा बर्ाव करू शकते. सामान्य लोकाचं्या समिुतीप्रमाणे तुमरे्ही असे मत 
आहे काय की, सोजफस्ट लोकाकंडून तारुण्यातर् काही व्यक्ती जबघडजवल्या िातात झकवा काही जवजशष्ट 
सोजफस्ट खािगी रीतीने फार मोया प्रमाणावर लोकानंा जबघडवीत असतात. उलट अशा प्रकारे बोलणारे 
लोक, स्वतःर् मोठे सोजफस्ट असून, आपल्याला हव्या त्या प्रकाररे् जशक्षण तरुण व वृद्ध स्त्री-पुरुषानंा अजतशय 
श्रमाने देऊन तयार करतात असे तुमरे् मत आहे ना? 

 
ॲणडमटँस: अशा प्रकाररे् जशक्षण ते केव्हा देतात? 
 
सॉके्रणटस: हे लोक िनतेला सभामंध्ये, कोटच-करे्ऱ्यातं, नाटकगृहातं, लष्ट्करातं झकवा मोया 

िनसमुदायाच्या एखाद्या सभेत िाऊन तेथील गडबड करणाऱ्या मंडळींमध्ये बसून तेथे र्ाललेल्या काही 
गोष्टींर्ी झनदा झकवा काहींर्ी अवास्तव स्तुती करतात व मोयाने ओरडून टाळ्या जपटून इतरानंा त्रास देतात. 
अशा वेळी तरुण माणसार्ा स्वतःच्या मनावर ताबा राहणार नाही. त्याने घेतलेल्या खािगी जशक्षणार्ा तेथील 
झनदा-स्तुतीच्या वषावामुळे जटकाव लागणे कठीण. अशा प्रकारच्या वातावरणामुळे शवेटी तोही वरील 
माणसापं्रमाणे वंद्य व झनद्य कोणते हे ठरवनू त्यारें् अनुकरण करून त्याचं्यासारखार् बनू शकेल. 

 
ॲणडमटँ स: सॉके्रजटस, हा पजरणाम जनजितर् होईल. 
 
सॉके्रणटस: तथाजप अत्यंत खात्रीने पजरणाम होईल असे साधन आपण साजंगतलेर् नाही. 
 
ॲणडमटँ स: ते कोणते? 
 
सॉके्रणटस: जशक्षक व सोजफस्ट ह्यारें् भाषण ज्यावेळी जनरुपयोगी व अयशस्वी ठरते, त्यावेळी ह्या 

साधनारं्ा प्रत्यक्ष व्यवहारात ते वापर करतात. कारण तुम्हाला माजहतर् आहे की, िे त्यांर्ी आज्ञा पाळत 
नाहीत, त्यांरे् ते हक्क काढून घेतात, त्यांना दंड करतात व मृत्यरू्ी जशक्षा करतात. 

 
ॲणडमटँ स: ते असं करतात यात संशयर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: तर मग, दुसरा कोणी सोजफस्ट अथवा खािगी मनुष्ट्य अशा पजरणामारं्ा प्रजतकार करू 

शकेल काय? 
 
ॲणडमटँ स: कोणीर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: कोणालार् करता येणे शक्य नाही. असा प्रयत्नसुद्धा शुद्ध मूखचपणार् होईल. 

िनसमुदायाच्या सावचिजनक सभामंधून जमळणाऱ्या जशक्षणाने ज्यार्ा स्वभाव तयार िंाला आहे त्याला 
सद गुणाबद्दल वेगळ्या भावनार् कधी वाटत नाहीत, वाटल्या नाहीत, वाटणारही नाहीत.मी मानवी 
स्वभावाबाबत बोलत आहे. दैवी स्वभावारं्ा आपण जवर्ार केलेला नाही. पण तुमर्ी खात्री असू दे की, ईश्वरी 
योिनेमुळेर्, राज्यपद्धती अशा प्रकारर्ी असूनही काही राखले गेले आहे झकवा र्ागंले करण्यात आले आहे. 

 
ॲणडमटँ स: मािेंही हेर् मत आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: तुमच्या मतामंध्ये आणखी एकार्ा जवर्ार केला पाजहिे. 
 
ॲणडमटँ स: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: ज्यानंा िनसमुदाय सोजफस्ट समिूनही प्रजतस्पधी समितो असे हे सवच भाडोत्री धाडसी 

लोक लोकाचं्या मोया िमावाला बहुिन समािार्ीर् मते जशकजवतात. त्यालार् गौगवाने ज्ञान म्हटले िाते. 
अशा लोकारं्ी तुलना पुढे वर्मणलेल्या मनुष्ट्याशी करता येईल. आपल्या तालयात असलेल्या एखाद्या भयंकर व 
प्रबल राक्षसाच्या लहरींरे् व इच्छारें् जनरीक्षण करून कोणत्या तऱ्हेने त्याच्यािवळ िावे व कशा तऱ्हेने त्याला 
स्पशच करावा यार्ा अभ्यास करून कोणत्या वेळी व कोणत्या पजरब्स्थतीत तो भीतीदायक झकवा नम्र होतो व 
कोणत्या प्रसंगी जनरजनराळ्या आरोळ्या मारतो, दुसऱ्या माणसाने कोणते आवाि काढले असता तो शातं होतो 
झकवा त्रासतो ह्या सवांर्ा खूप जदवसाचं्या पजरर्याने र्ागंला अभ्यास केल्यावर ह्या ज्ञानाला शहाणपण म्हणून 
कलात्मक, योलय रर्ना करावी. ह्या लहरींपैकी झकवा इच्छापैंकी कोणत्या र्ागंल्या व वाईट, न्याय व अन्याय 
ह्याबाबत तो पूणचपणे अज्ञानी असतो आजण म्हणून ही सवच नावे त्या मोया प्राण्याच्या लहरींना लावतो. त्या 
प्राण्याच्या र्ागंल्या व वाईट आवडी यारें् दुसऱ्या प्रकारे स्पष्टीकरण त्या माणसाला करता येत नाही. तो 
सक्तीने केल्या िाणाऱ्या गोष्टींना न्याय्य व र्ागंल्या समितो. कारण त्याला सक्तीने केलेले कमच व खरे 
सत्कमच ह्यातंील िे खरोखर अंतर आहे ते कळलेले नसते. त्यामुळे लोकानंाही त्यातील फरक त्याला सागंता 
येत नाही. म्हणूनर् माझ्या मते असा मनुष्ट्य एक र्मत्काजरक जशक्षक होय. 

 
ॲणडमटँ स: होय. मलापण असेर् वाटते. 
 
सॉके्रणटस: सभा भरलेली असताना त्यातील लोकाचं्या लहरी व सुखाच्या कल्पना ह्यारं्ा अभ्यास 

करून जर्त्रकला, संगीत झकवा रािकारण ह्याबंाबत बहुिन समािार्ीर् मते सागंणे त्याला ज्ञान समिणारा 
मनुष्ट्य व वरील वणचनार्ा मनुष्ट्य ह्याचं्यात काही जभन्नता आहे काय? मनुष्ट्य बहुिन समािाशी जमसळून 
स्वतःच्या एखाद्या कजवतेजवषयी, कलेजवषयी झकवा राज्याकजरता केलेल्या कामजगरीबाबत लोकमतार्ा अंदाि 
घेऊन लोकारं्ा अजधकार त्याने अजधक मानला तर त्याचं्या सागंण्याप्रमाणे वागणे, करणे त्याला भाग पडेल. 
हे िरी सत्य असले तरी समाि िे मानतो तेर् र्ागंले व सुंदर हे जसद्ध करण्याकजरता लोकानंी केलेले 
प्रजतपादन कधी हास्यास्पद िंाले नाही असा एखादा आयुष्ट्यातील प्रसंग सागंू शकाल काय? 

 
ॲणडमटँ स: नाही. आठवत नाही. 
 
सॉके्रणटस: हे िर तुम्ही र्ागंले समिला तर दुसरा मुद्दा मला माडंायर्ा आहे. बहुिन समािास 

र्ागंल्या वस्तंूच्या असंख्य समुदायापंासून वेगळी अशी सौंदयार्ी कल्पना शक्य अथवा जवश्वसनीय वाटेल 
काय? त्यार्प्रमाणे जवजशष्ट आकृतीपासून जभन्न अशी आकारार्ी केवळ कल्पना अब्स्तत्वात आहे काय? 

 
ॲणडमटँ स: जनजितर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् बहुिन समाि तत्त्वज्ञानी नसतो. 
 
ॲणडमटँ स: असत नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: म्हणून तत्त्वज्ञानी लोकानंा बहुिनसमाि झनद्य ठरजवतो. 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: िनसमुदायाशी सुसंगत राहून व त्यारं्ी खुशामत करणारा धाडसी सोजफस्टही तत्त्वज्ञानी 

लोकारं्ी झनदा करेल. 
 
ॲणडमटँ स: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशा ब्स्थतीत तत्त्वज्ञानी स्वभावाच्या माणसाने ध्येय साध्य होईपयंत, अभ्यास र्ालू 

ठेवण्याबाबत त्यार्ा दृढजवश्वास होण्यास काय केले पाजहिे? तत्त्वज्ञानी स्वभावाकजरता तीक्ष्ण ग्रहणशक्ती, 
र्ागंली स्मरणशक्ती, धीटपणार्ी वृत्ती, उमदेपणा हे गुण आवशयक आहेत. 

 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: मानजसक शक्तीप्रमाणेर् शारीजरक शक्ती त्याच्या र्ागंल्या असतील तर लहानपणापासून 

असा मनुष्ट्य प्रत्येक बाबतीत अगे्रसर ठरू शकेल. 
 
ॲणडमटँ स: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: तो िसिसा म्हातारा होईल तसतसा त्यारे् जमत्र, देशबधूं स्वतःच्या कामाकजरता त्यार्ा 

उपयोग करतील. 
 
ॲणडमटँ स: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: पुढे तो सवचशे्रष्ठ होणार अशा कल्पनेने ते त्याच्या पायावर डोके ठेवनू त्यार्ी स्तुती करतील 

व प्राथचना करतील. 
 
ॲणडमटँ स: होय. ही गोष्ट नेहमीच्यार् अनुभवात येते. 
 
सॉके्रणटस: अशा पजरब्स्थतीत अशा माणसाच्या वतचणुकीबाबत तुमर्ी काय कल्पना आहे? िर तो 

बलाढ्य राज्यातील श्रीमंत व उच्च कुलातील असून उंर्, देखणा असेल तर त्याच्या वतचणुकीबाबतरे् तुमरे् 
मत काय? भरपूर महत्त्वाकाकें्षने फुगून ग्रीक व परराष्ट्रीय रािकारणार्ी कामे करण्यास आपण पात्र आहोत 
असे दाखवनू देऊन तो प्रजतजनष्ठपणार्ा आव आणेल. मोठेपणाच्या कल्पनेने व पोकळ मूखचपणार्ी घमेंड 
दाखवनू गर्मवष्ठ होईल. 

 
ॲणडमटँ स: जनजितर् असे होईल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: अशा मनःब्स्थतीत तो असताना त्याला शातंपणाने असे समिावनू देण्यार्ा प्रयत्न केला 
की, तुमच्यािवळ शहाणपण नाही. ते मेहनतीने संपादन करावे लागते. तर वरील वाईट व अपायकारक 
वातावरणात तो वावरत असल्यामुळे त्यारे् या गोष्टींकडे लक्ष वेधणे कठीण आहे. 

 
ॲणडमटँ स: कठीणर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण र्ागंल्या स्वभावामुळे व तत्त्वज्ञानाच्या आवडीमुळे वरील उपदेश जवर्ारात घेऊन 

तत्त्वज्ञानाकडे पूणच लक्ष देण्यारे् ठरजवले तर त्याच्याकडून जमळणाऱ्या मदतीर्ी व मैत्रीर्ी अपेक्षा करणाऱ्या 
लोकाचं्या वतचनाबाबत तुमरे् काय मत आहे? खािगी रीत्या उर्ापती करून त्याच्यावर खटले भरून, त्याला 
त्रास देऊन तत्त्वज्ञानार्ा त्याच्यावर काहीही पजरणाम होणार नाही याबाबत धडपड करतील काय? 

 
ॲणडमटँ स: असे िरूर करतील. 
 
सॉके्रणटस: अशा पजरब्स्थतीत असा मनुष्ट्य तत्त्वज्ञानार्ा व्यासंगी राहणे कठीण. 
 
ॲणडमटँ स: होय. बरोबरर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्याला असे जदसून येईल की, तत्त्वज्ञानी स्वभावारे् आवशयक गुण अपायकारक 

पजरब्स्थतीत ठेवले गेले तर तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासात माणसास दूर खेर्तील व संपत्तीरे् फायदे, बाह्य 
डामडौल व र्ागंली ब्स्थती ही कारणे या कामास साह्य करतील. 

 
ॲणडमटँ स: होय. हे जनरीक्षण बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या र्ागंल्या जमत्रा, उदात्त जवषयारे् पजरशीलन करणाऱ्या र्ागंल्या स्वभावार्ा अशा 

तऱ्हेने अत्यंत अधःपात व नाश होतो. अशा प्रकारर्ा स्वभाव क्वजर्तर् आढळतो. राज्याला व त्यातील 
व्यक्तींना अपाय करणाऱ्यांर्ी व राज्याच्या कल्याणाकजरता योलय वेळी मेहनत करतात त्यारं्ी गणना ह्यार् 
वगात केली िाते. सामान्य व क्षदु्र मनार्ी माणसे राज्याला व त्यातील व्यक्तींना कधीर् अपाय करीत नाहीत. 

 
ॲणडमटँ स: हे अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशा पद्धतीमुळे असे घडते की, तत्त्वज्ञानारे् िवळरे् लोकर्, ज्यांनी त्यार्ी बािू 

सावरायर्ी, ते दूर सरून तत्त्वज्ञानाला असहाय व अपूणच ब्स्थतीत टाकून देतात. अशी माणसे अयोलय व 
असत्य आयुष्ट्य कंठतात व नातेवाईकानंी दूर लोटल्यामुळे योलय लोकाकंडून तत्त्वज्ञानार्ा अभ्यास करण्यास 
सुरुवात होत नाही. अशा प्रकाररे् लोक तत्त्वज्ञानाला खाली खेर्तात व तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे तत्त्वज्ञानार्ी 
जनभचत्सचना होते व शवेटी तत्त्वज्ञानारे् जवद्याथी क्षलु्लक झकमतीरे् व खूप मोया जशके्षस पात्र ठरतात. 

 
ॲणडमटँ स: असे सवचसामान्य समितात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: होय. ते अगदी स्वाभाजवक आहे. कारण स्वतःच्या धंद्यात जनष्ट्णात असलेले गुन्हेगार 
तुरंुगातून मकु्तता करून घेऊन देवळातं जशरतात त्यार्प्रमाणे इतर हलक्या प्रतीरे् लोक मोठाली नावे व 
डामडौल दाखजवणाऱ्या पदव्या यांरे् जरकामे के्षत्र पाहून स्वतःरे् उद्योग सोडून तत्त्वज्ञानाकडे धावतात. 
तत्त्वज्ञानार्ी जनभचत्सचना िंालेली असली तरी इतरत्राहूंन त्यास अजधक मान आहे. ज्यांर्ी बौजद्धक शक्ती 
पूवीपासूनर् कमकुवत आहे व ज्यारें् आत्मे काबाडकष्ट व काराजगरीत गुंतलेले आहेत अशा पुष्ट्कळ लोकानंा 
तत्त्वज्ञानाच्या वैभवार्ा मोह खरोखरर् वाटतो. 

 
ॲणडमटँ स: होय. यात संशयर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या कल्पनेप्रमाणे एक टक्कल पडलेला, िुन्या वस्तू दुरुस्त करणारा गुलाम आहे. 

थोड्या जमळकतीनंतर त्यारे् दास्यत्व काढून घेऊन त्याला र्ागंल्याप्रकारे सिवनू (र्ागंला पोषाख) नवरा-
मुलगा म्हणून उभा केला. त्यार्ा दजरद्री व जनराधार धनी आपल्या मुलीरे् त्यारे्शी ललन लावण्याच्या जवर्ारात 
आहे. अशा माणसार्ी व वर वणचन केलेल्या माणसार्ी ब्स्थती सारखीर् आहे. 

 
ॲणडमटँ स: ह्या दोहोंर्ी ब्स्थती सारखीर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशा जववाहापासून जनमाण होणारा संतती हलक्या व क्षदु्र दिार्ी असणार नाही काय? 
 
ॲणडमटँ स: मग कशी असतील? 
 
सॉके्रणटस: जशक्षणास अपात्र व्यक्तींनी आपली पात्रता नसताना तत्त्वज्ञानाशी संबंध ठेवला तर त्याचं्या 

दृजष्टकोनारें् स्वरूप काय असेल? शुद्ध ज्ञान नसणारी, सत्यार्ा आभास जनमाण करणारी अशीर् मते पसरणार 
नाहीत का? 

 
ॲणडमटँ स: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: मग ॲजडमटँ स, तत्त्वज्ञानाशी संबधं असणाऱ्यांर्ा वगच फारर् लहान असणार. या वगात 

उदार स्वभावारे्, सुजशजक्षत मनारे्, हद्दपारीर्ी जशक्षा िंालेले, दुष्ट गोष्टींपासून अजलप्त, स्वतःच्या स्वभावाशी 
प्रामाजणक, तत्त्वज्ञानार्ी आस्था असणारे असे काही असतात. स्वतःच्या देशातील राज्यकारभाराकडे 
तुच्छतेने पाहणारे, छोट्या देशातं िन्मलेले पण मोया मनारें् लोक त्यात असतात. आपल्या व्यवसायाबद्दल 
काही कारणाने जतरस्कार वाटणारे, जभन्न व्यवसायातील बुजद्धमान तत्त्वज्ञानार्ा आसरा घेतात. प्रकृती र्ागंली 
नव्हती म्हणून थीएिीस तत्त्वाज्ञानाकडे वळला. अन्य कोणत्याही कारणाने तो रािकारणातून बाहेर पडू 
शकला नसता. थीएिीसप्रमाणे इतरही काही लोक प्रकृती र्ागंली नसते म्हणून तत्त्वज्ञानार्ा अभ्यास 
करतात. मला स्वतःला आदेश जमळाल्याने तत्त्वज्ञानार्ा त्याग करावा वाटत नाही. तो आदेश उघड करावा 
वाटत नाही. माझ्यापूवीसुद्धा एखाद्यार् व्यक्तीला तो आदेश जमळाला असेल. ज्याने ज्ञानी माणसाचं्या 
मेळाव्यात प्रवेश केला आहे, आपल्यािवळरे् ज्ञान िीवनास जकती उपकारक व कृताथचता जनमाण करणारे 
आहे यार्ा ज्याला अनुभव आहे, सावचिजनक कामातं कोणीही योलय तऱ्हेने वागत नाही, अनेकारें् वतचन 
वेडेपणारे् असते अशी ज्याला पूणच खात्री पटली आहे, न्यायाने वागणाऱ्या माणसाच्या मदतीला िाण्यासाठी 
ज्यार्ी मदत घेता येईल असा एकही मनुष्ट्य नाही असे ज्याला समिले, एवढेर् काय पण िर तसा प्रयत्न 
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केला तर आपणर् झहस्र श्वापदाचं्या कर्ाट्यात सापडल्यासारखी आपली ब्स्थती होईल हे ज्याला कळून 
रु्कले आहे, लोकाचं्या पापात मदत करण्यार्ी स्वतःर्ी इच्छा नसतानाही केवळ लोकांच्या रागाला 
एकट्याने तोंड देणे शक्य नसल्याने, देश, जमत्र यारं्ी सेवा, आपले झकवा इतरारें् र्ागंले कायच, यापूवीर् 
आपला नाश केला िाईल ही शक्यता ज्याला समिली आहे, अशी व्यक्ती माझ्या मताप्रमाणे शातंपणे 
स्वतःच्या कामात मलन राहील. वादळ-वाऱ्यात, धूळ-पावसात सापडल्यावर एखादा माणूस झभतीच्या 
आश्रयाने स्वतःरे् संरक्षण करतो तसे या माणसारे् वतचन आहे. स्वतःच्या आश्रयाच्या िागी उभे राहून, 
माणसारें् बेबदं वतचन पहात असताना तो स्वतः पाप, अपजवत्र यापंासून अजलप्त रहात, उरलेले आयुष्ट्य 
घालवनू; आनंदी, गंभीर, उल्हजसत मनाने तो मृत्यरेू् स्वागत करून, िगार्ी रिा घेतो, त्यावेळी त्यास 
समाधान वाटते. 

 
ॲणडमटँ स: पण िगार्ा जनरोप घेण्यापूवीर् बरीर् महत्त्वार्ी कामे करतो. 
 
सॉके्रणटस: िर स्वतःला योलय अशी आदशच राज्यघटना त्याला जमळाली नाही तर तो महत्त्वारे् काम 

करून िातो असे म्हणता येणार नाही. अशा घटनेमुळेर् पूणचतेच्या दृष्टीने स्वतःर्ा जवकास करून त्याला 
स्वतःरे् व देशबाधंवांरे् कल्याण साधता येईल. 
 

⬜ ⬜ 
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प्रकरण बावीस 
तत्त्वज्ञ राज्यकता नमळणे अशक्य िाही 

[VI-497-A–502-C] 
 
कथासूत्र: 
 
[ज्ञानाच्या आजण नीतीच्या के्षत्रात सवांना आदशचभतू ठरणारा मागचदशचक राज्यकता जमळणे दुघचट आहे, असे 
प्लेटोला वाटत नाही. सवच सत्ताधारी असलेली पण सत्तेर्ा वापर स्वाथासाठी न करता समािकल्याणासाठी 
करणारी व्यक्ती लाभली तर समािात खरी नैजतक क्रातंी घडेल असे त्याला वाटते. एखाद्या जवद्यापीठात 
(ॲकेडमी) प्रदीघचकालपयंत जशक्षण देऊन, संस्कार करून अशा व्यक्ती तयार करणे शक्य आहे, असे त्यारे् 
मत आहे. त्यानुसारर् आदशच राज्यकत्यासाठी द्यावयाच्या जवशषे जशक्षणक्रमार्ा त्याने पुढे जवर्ार माडंला 
आहे. 
 

मात्र अशी सवचसत्ताधारी व्यक्ती प्लेटोच्या मते स्वेच्छार्ारी वृत्तीर्ी हुकूमशहा असणार नाही. अशा 
व्यक्तीर्ी तुलना त्याने जनजित ध्येयदृष्टी असणाऱ्या सृिनशील कलावंताबरोबर केली आहे.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: तत्त्वज्ञानाजवषयीरे् दुष्ट पूवचग्रह व त्यारे् तत्त्वज्ञानावर होणारे अन्याय यारे् समाधानकारक 

जववेर्न केले. िर आणखी काही सुर्वावे वाटल्यास आपण सुर्वावे. 
 
ॲणडमटँ स: मला ह्याबाबत काहीर् सागंायरे् नाही. परंतु तत्त्वज्ञानाला योलय अशी आपल्या 

काळातील र्ालू असलेल्यापैंकी एखादी राज्यघटना सागंता येईल काय? 
 
सॉके्रणटस: एकही नाही. तत्त्वज्ञानी स्वभावाला योलय अशी एकही राज्यघटना अब्स्तत्वात 

नसल्यामुळे असा स्वभाव हाय खाऊन वाईट होतो अशी मािंी तक्रार आहे. ज्याप्रमाणे दुर्ममळ असे परदेशी बी 
परक्या िजमनीत पेरल्यावर, सवयीमुळे कमकुवत होते व स्वतःरे् स्वरूप घालजवते आजण देशातील 
सवचसामान्य रोपट्यापं्रमाणेर् वाढते, त्याप्रमाणे सध्याच्या काळात अशा स्वभावार्ी माणसे आपले वैजशष्ट्ट्य 
कायम राखण्यास समथच होत नाहीत. जवरुद्ध गुणधमच अंगी येऊन पजतत होतात. परंतु िर त्याच्या स्वभावाला 
पूणचपणे योलय अशी राज्यघटना आढळून आली तर तो असे जसद्ध करून दाखवेल की त्यार्ा स्वभाव खरोखर 
दैवीस्वरूपी आहे व इतर स्वभाव व धंदे केवळ मानवी होय. “अशी कोणत्या प्रकारर्ी राज्यघटना” असा प्रशन 
तुम्ही जनजित मला जवर्ारणार? 

 
ॲणडमटँ स: नाही. तुमर्ी कल्पना रु्कीर्ी आहे. मला असा प्रशन जवर्ारावयार्ा आहे की, आपण 

ठरजवलेल्या राज्यघटनेर्ा आपण जवर्ार करता की, अन्य कुठल्या? 
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सॉके्रणटस: जतर्ार्. परंतु एक वेगळा मुद्दा जवर्ारात घेऊन तोर् आपल्या र्रे्त जनदेजशला आहे. ज्या 
दृजष्टकोनातून कायदेपजंडत म्हणून राज्यघटना पाजहली त्यार् दृष्टीकोनातून पाहणारी अशी एक कायमर्ी 
सत्ता राज्यात असावी असे आपण साजंगतले आहे. 

 
ॲणडमटँ स: होय. असेर् मला सागंायरे् आहे. 
 
सॉके्रणटस: परंतु हा मुद्दा मी जवस्तृत केला नाही. कारण तुमच्या आके्षपानंी घाबरून असे वाटले की, 

“हे काम कठीण व कंटाळवाणे होईल”. आपल्या र्रे्त राजहलेला भाग काही सोपा नाही. 
 
ॲणडमटँ स: कोणता भाग? 
 
सॉके्रणटस: “राज्यावर पूणच नाश होण्यार्ी वेळ येणार नाही” अशा रीतीने सरकारने तत्त्वज्ञानाच्या 

अभ्यासार्ी पद्धत दाखजवली हे आपण दशचजवले पाजहिे. कारण सवच मोया गोष्टी िोखमीच्या असतात व 
“सुंदर वस्तू प्राप्त होणे कठीण असते” अशी म्हण आहे. 

 
ॲणडमटँ स: आपले वणचन पूणच होण्यासाठी हा मुद्दा स्पष्ट करणे िरूर आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्यात येणाऱ्या अडर्णीस इच्छेर्ी उणीव नसून फक्त शक्तीर्ी उणीवर् कारणीभूत 

होईल. माझ्या स्वतःच्या उत्साहामुळे मी छातीठोकपणे असे जवधान करतो की, तत्त्वज्ञानार्ा अभ्यास र्ालू 
पद्धतीच्या अगदी उलट प्रकाराने र्ालावा असे सरकारने ठरवावे. 

 
ॲणडमटँ स: कोणत्या प्रकाराने? 
 
सॉके्रणटस: िे लोक सध्या अभ्यास करतात, त्यारें् पोरपण नुकतेर् संपून तरुणपण र्ालू िंालेले 

असते व ते घरकाम व त्यारं्ा व्यवसाय साभंाळून उरल्यासुरल्या वेळातर् अभ्यास करतात. ह्या अभ्यासातील 
अजतशय कठीण भाग म्हणिे ‘ब्रह मजवद्या’ होय. त्यात थोडे लक्ष देतात व लगेर् अभ्यास बदं ठेवतात व अशा 
लोकानंार् मोठे तत्त्वज्ञानी समितात. ज्यारें् सवच लक्ष तत्त्वज्ञानातर् असते अशा माणसारें् व्याख्यानास येणे 
त्यानंा कमीपणारे् वाटते. कारण त्यारं्ा असा समि असतो की, “तत्त्वज्ञान हा मुख्य व्यवसाय नसावा” असे 
हे अधचवट तत्त्वज्ञानी वृद्धावस्थेत जहराब्क्लट सच्या सूयाहून अजधक मावळतात. कारण त्यानंा सूयाप्रमाणे पुन्हा 
प्रकाशमान होणे शक्य नसते. 

 
ॲणडमटँ स: तर मग योलय अशी योिना सागंा. 
 
सॉके्रणटस: ह्याच्या अगदी जवरुद्ध अशी ती आहे. तारुण्य व पोरवयात अशा लोकानंा वयोमानास योलय 

असे तत्त्वज्ञानारे् जशक्षण द्यावे. तारुण्यात शरीरार्ा जवकास होत असतानार् त्यारें्वर लक्ष ठेवणे आवशयक 
आहे. कारण शरीरजवकास तत्त्वज्ञानाला अजतशयउपयोगी आहे. ह्यार् सुमारास मन पक्व बनण्यास िास्त 
कठीण असे मानजसक श्रम देणे िरूर आहे. अखेर सावचिजनक व लष्ट्करी व्यवसायाच्या जनवृत्तीनंतर शारीजरक 
शक्ती मंदावते त्यावेळी फक्त तत्त्वज्ञानाच्या व्यासंगास वाहून घेतले पाजहिे म्हणिे इहलोकी सुखारे् आयुष्ट्य 
काढता येईल व मृत्यनंूतर परलोकातंही इहलोकाप्रमाणे सुखारे् (सुदैवी) आयुष्ट्य जमळजवता येईल. 
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ॲणडमटँ स: सॉके्रजटस, तुमच्या उत्साहाबद्दल मी साशंक नाही. परंतु मािंी अशी कल्पना आहे की, 
“थ्रॅजसमॅर् सारखे जकती तरी श्रोते आपल्यास िास्त उत्साहाने जवरोध करतील व त्यांर्ी नापसंती स्पष्टपणे 
दाखजवतील.” 

 
सॉके्रणटस: नुकतेर् माझ्यात व थ्रॅजसमॅर् स यात जमत्रत्व जनमाण िंाले आहे, तरी आपण माझ्यात व 

त्याचं्यात वाद उत्पन्न करू नये. यार्ा अथच आम्ही दोघे शत्रू होतो असे नव्हे. माझ्या मताप्रमाणे त्यारे् व इतरारें् 
मन वळजवल्याजशवाय झकवा पुढील िन्मी अशा प्रकाररे् वाद घालण्यार्ी संधी जमळाल्यास ह्या र्रे्र्ा फायदा 
होईल याकजरता मी प्रयत्न करेन. 

 
ॲणडमटँ स: फारर् थोडी मुदत जदली! 
 
सॉके्रणटस: सवच काळाच्या दृष्टीने ही मुदत फारर् कमी आहे. पुष्ट्कळ लोकारं्ा माझ्या मतावंर जवश्वास 

नाही. यात आियच वाटण्यासारखे काहीर् नाही. कारण ते त्यारं्ी प्रस्तुत कल्पना मूतच स्वरूपात पाहात नाहीत. 
त्याचं्यापुढे आपल्या कल्पनेसारख्या आणखी काही कल्पना माडंल्या; परंतु आपल्या कल्पनेप्रमाणे स्वाभाजवक 
एकता त्या कल्पनातं नसेल. स्वतःसारखा पजरपूणच असलेल्या राज्यात राज्य करणारा, शलदानंी व कृतींनी 
सद गुणी असणारा असा एक तरी मनुष्ट्य त्यानंा पाहता आला असेल का? 

 
ॲणडमटँ स: खरोखरर् नसेल. 
 
सॉके्रणटस: केवळ ज्ञानाच्या लालसेने सत्य शोधण्याकजरता उच्च व उदात्त पद्धतीरे् वादजववाद त्यानंी 

कमीर् ऐकले असतील. अशा प्रकाररे् वादजववाद, खािगी र्रे्त झकवा सामन्यात, फक्त वाद वाढजवणे झकवा 
शाबासकी देणे अशा हेतूने केलेल्या वादाच्या पद्धतीपासून दूर ठेवणे िरूर आहे. 

 
ॲणडमटँ स: तुमरे् म्हणणे अगदी बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: िे सध्या भ्रष्ट नाहीत परंतु जनरुपयोगी असे मानले िातात असे थोडे तत्त्वज्ञानी लोक, 

खूष असोत अथवा नसोत, िोपयंत त्यानंा राज्यकारभारार्ी िबाबदारी घेणे क्रमप्राप्त नसते व राज्य 
त्याचं्याशी आज्ञाधारकपणे वागत नाही, झकवा हल्लीरे् सावचभौम रािे व त्यांरे् पुत्र ह्याचं्यात खऱ्या 
तत्त्वज्ञानाबाबत खरी भक्ती दैवी योगाने उत्पन्न होत नाही तोपयंत कोणतीही राज्यघटना अथवा व्यक्ती पूणचत्व 
पावत नाही. असे जवधान एका प्रसंगी संशय व भय असूनही सत्याच्या आवेशाने स्पष्टपणे माडंले आहे. ह्या 
दोहोंपैकी कोणारे्ही म्हणणे शक्य आहे असे म्हणणे मला समंिसपणारे् वाटते. िर दोन्हीही अशक्य असतील 
तर काल्पजनक उपपत्त्या प्रजतपादन करणारे म्हणून हेटाळले िाणे योलय. बरोबर आहे ना मािें मत? 

 
ॲणडमटँ स: होय. बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: तत्त्वज्ञानारे् उत्तम प्रतीरे् प्राजवण्य प्राप्त केले आहे. त्यानंी िर बऱ्यार् काळामागे 

राज्यकारभारारे् काम केले झकवा आपल्या डोळ्यासमोरच्या बऱ्यार् काळामागे परकीय देशातं असे लोक 
आता झकवा पुढे राज्यकारभार सक्तीने करतील झकवा करणार आहेत असे दाखवनू जदले तर अशी राज्यघटना 
अब्स्तत्वात होती, आहे व असेल असे मी मरेपयंत वाद घालून जसद्ध करेन. कारणज्ञानदेवता राज्यस्वाजमनी 
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आहे. मािें असे मत आहे की, आपल्या कल्पनारं्ी मूतावस्था शक्य आहे व जवर्ारही व्यवहार सोडून नाहीत. 
तरीसुद्धा त्यातील अडर्णी आपणासं मान्य आहेत. 

 
ॲणडमटँ् स: मािें पण हेर् मत आहे. 
 
सॉके्रणटस: परंतु बहुिन समाि यार् मतार्ा आहे असे म्हणण्यास तयार आहात का? 
 
ॲणडमटँ स: कदाजर्त नाही. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या जमत्रा, बहुिनसमािावर आपण केवढा आरोप करता? वाद न घालता 

तत्त्वज्ञान्यार्ी व्याख्या, त्यारं्ा स्वभाव व जशक्षण ह्याबाबत शातंपणाने माजहती सागंून बहुिनसमािार्ा ‘ज्ञाना’ 
बाबतर्ा वाईट पूवचग्रह काढण्यार्ा प्रयत्न केल्यास जनजितर् लोकारं्ी मते बदलतील. त्यारें्समोर हल्ली उभे 
राहणारे स्वभाव हे पूवी साजंगतलेल्या माजहतीप्रमाणे तत्त्वज्ञानी स्वभावारे् आदशच नाहीत हे त्यानंा पटेल. 
आपल्या मताप्रमाणे िरी तत्त्वज्ञानींरे् जनरीक्षण केले तरीही तुमच्यापेक्षा वेगळे त्यांरे् मत आहे व वेगळे उत्तर 
जमळेल असे धाडसाने म्हणाल काय? वेगळ्या शलदात असे म्हणता येईल की, “िो स्वतः दे्वष करीत नाही व 
सभ्य आहे तो मनुष्ट्य भाडंखोर नसलेल्याशी भाडेंल व दे्वषी नसलेल्यार्ा दे्वष करील.” असे तुमरे् मत आहे 
का? माझ्या मते अशा प्रकारर्ा दुष्ट, हट्टी स्वभाव अजतशय थोड्या लोकातं आढळेल. परंतु एकंदरीत 
बहुिनसमाि तसा असणार नाही. तुम्ही ह्या मताशी सहमत आहात का? 

 
ॲणडमटँ स: मी संपूणचपणे आपल्याशी सहमत आहे. 
 
सॉके्रणटस: िसे झिंगलेले लोक संबधं नसलेल्या िागी घुसतात, एकमेकानंा जशवीगाळ करून भाडंणे 

काढण्यात आनंद मानून नेहमी झनदार् करतात, तशी तत्त्वज्ञानाच्या व्यासंगास अयोलय असणारारं्ी वागणूक 
आहे. माझ्या मते लोकाचं्या वतचनामुळे, तत्त्वज्ञानाबाबत वाईट ग्रह उत्पन्न होतात व समािात पसरतात. तुमरे् 
पण हेर् मत आहे का? 

 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: ॲजडमटँ स, िो वस्तूच्या खऱ्या स्वरूपार्ा जवर्ार करतो त्याला व्यवहाराकडे लक्ष देण्यास 

व मनुष्ट्याबरोबर वादजववाद करून मत्सर व वैरभावना मनात आणण्यास वेळर् नसतो. तो सवच वेळ 
सुव्यवब्स्थत व अजवकारंी अशा काही जवजशष्ट वस्तंूबद्दल जवर्ार करण्यात घालजवतो. अशा वस्तू अपाय करीत 
नाहीत झकवा अपाय केल्या िात नाहीत. अशा वस्तंूबाबत बुद्धीर्ी एकात्मता व सुव्यवस्थेर्ी आज्ञाधारकपणा 
पाहून तो आपले आयुष्ट्य घालजवण्यार्ा प्रयत्न करतो. ज्याबाबत आदर जनमाण होतो, त्यारे् अनुकरण 
करण्यारे् टाळणे त्यास शक्य आहे असे तुमरे् मत आहे का? 
 

ॲणडमटँ स: नाही. हे अशक्यर् आहे. 
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सॉके्रणटस: दैवी व सुव्यवब्स्थत असणाऱ्याशी सहवास ठेवनू, तत्त्वज्ञानी मनुष्ट्य, मनुष्ट्यास िेवढे शक्य 
आहे तेवढा सुव्यवब्स्थत व दैवी होतो. असे असले तरी इतरापं्रमाणे त्यारे्कडून रू्क केली िाण्यार्ी शक्यता 
आहे. 

 
ॲणडमटँ स: तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्या गोष्टी तत्त्वज्ञानी माणसाला उच्च वातावरणाकडे नेतात, त्या गोष्टी सामान्य लोकाचं्या 

खासगी व सावचिजनक आयुष्ट्यामध्ये कशा िातील? व त्यांरे् आयुष्ट्य कसे सुधारतील? याजवषयी िर त्याला 
एखादी योिना तयार करण्यास लावले तर नेमस्तपणा, न्याय व सवच सावचिजनक सद गुण यार्ी जनर्ममती 
करण्यात जनष्ट्काळिी जर्त्रकाराप्रमाणे वागेल, असे तुम्हासं वाटते का? 

 
ॲणडमटँ स: नाही. 
 
सॉके्रणटस: िर समािाला आपण पटवनू जदले की, आपले वणचन योलय आहे, तर त्यानंा तत्त्वज्ञानी 

लोकारं्ा राग येईल का? र्ागंल्या दैवी आदशार्ी नक्कल करणारे तत्त्वज्ञानी जर्त्रकार यानंी राज्यघटना 
केल्याजशवाय राज्याला खरे सुख जमळणार नाही असे आपण म्हटले तर त्यावर ते जवश्वास ठेवणार नाहीत 
का? 

 
ॲणडमटँ स: त्यानंा समिून जदल्यावर ते रागावणार नाहीत हे खरे. पण तत्त्वज्ञानी लोक जर्त्र कसे 

रेखाटणार यारे् तुम्ही वणचन कराल काय? 
 
सॉके्रणटस: राज्य व मनुष्ट्यार्ा नैजतक स्वभाव हा जर्त्रफलक समिून तो ते प्रथम स्वच्छ करतील. 

अथात हे काम सोपे नाही. तुम्हालंा माजहतर् आहे की, इतर कलावंताचं्या व तत्त्वज्ञानी लोकाचं्यामध्ये फरक 
आहे. तत्त्वज्ञानी लोक स्वच्छ फलक जमळेपयंत अथवा स्वतःच्या प्रयत्नांनी तो तसा होईपयंत मनुष्ट्य अथवा 
शहर याचं्या व्यवहारात ते ढवळाढवळ करणार नाहीत. झकवा कायदे करण्यास उद्युक्त होणार नाहीत. 

 
ॲणडमटँ स: हे त्यांरे् करणे योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग त्याचं्या आवडीच्या राज्यघटनेर्ी रूपरेषा ते रेखाटतील काय? 
 
ॲणडमटँ स: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: ही रूपरेषा भरून काढताना न्याय, सौंदयच, नेमस्तपणा व इतर गुण ह्याचं्या आदशाकडे 

पाहतील. त्याजवषयी मानवी प्राण्याच्या प्रर्जलत कल्पना पाहतील. अशा प्रकारे अभ्यास करून काढलेले 
जनष्ट्कषच मानवी शरीरात उतरजवण्यार्ा प्रयत्न करतील. होमर कवीने देवतुल्य व देवी मानलेली मानवारं्ी 
उदाहरणे ह्या कामाता उपयोगी ठरतील. 
 

ॲणडमटँ स: तुमरे् म्हणणे योलय आहे. 
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सॉके्रणटस: माझ्या मते काहीसे पुसून व थोडा आणखी रंग भरून मनुष्ट्य स्वभाव, देवानंा संतोष 
वाटण्याइतका र्ागंला करून दाखवतील. 

 
ॲणडमटँ स: त्यांरे् जर्त्र फारर् र्ागंले होईल. 
 
सॉके्रणटस: िे लोक आपल्यावर िोराने हल्ला करीत होते त्यारें् मन वळजवण्याच्या प्रयत्नातं आपण 

यशस्वी िंालो आहोत असे तुम्हासं वाटतो ना? ज्या जर्त्रकारार्ी आपण स्तुती केली व ज्या मनुष्ट्याच्या हातात 
आपली शहरे जदली म्हणून लोकानंा राग आला तोर् जर्त्रकार अशा राज्यघटनेर्ी जर्ते्र काढणारा होय असे 
त्यानंा सांजगतले तर त्यार्ा राग थोडा कमी होईल ना? 

 
ॲणडमटँ स: िर ते शहाणे असतील तर त्यानंा राग येणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: मािेंही असेर् मत आहे. कारण त्यानंा आके्षप घेता येणार नाही. तत्त्वज्ञानी लोकानंा खऱ्या 

अब्स्तत्त्वारे् व सत्यारे् पे्रम असते हे त्यानंा नाकारता येईल काय? 
 
ॲणडमटँ स: नाही. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. आपण वणचन केलेल्या तत्त्वज्ञानी लोकारं्ा स्वभाव पूणावस्थेशी िुळणारा नाही असे 

त्यानंा म्हणता येईल का? 
 
ॲणडमटँ स: असे त्यानंा म्हणता येणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: असा स्वभाव योलय अभ्यासक्रमाच्या मयादेत िरी बसजवला तरी तो संपूणचतः र्ागंला व 

ताजत्त्वक होणार नाही असे ते म्हणतील काय? अथवा ज्या लोकानंा आपण त्याज्य ठरजवले त्यारं्ीर् ते जनवड 
करतील काय? 

 
ॲणडमटँ स: जनजितपणे नाही. 
 
सॉके्रणटस: मग मी असे म्हटले की, िोपयंत राज्यामध्ये तत्त्वज्ञानी लोकानंा शे्रष्ठ अजधकार जदले 

िाणार नाहीत तोपयंत अशा राज्यारं्ी व त्यातील लोकांर्ी वाईटापासून सुटका होणार नाही व िी काल्पजनक 
राज्यघटना आपण वणचन करीत आहोत ती कधीही मूतच स्वरूपात येऊ शकणार नाही. तर त्यानंा अिूनही 
राग येईल का? 

 
ॲणडमटँ स: कदाजर्त त्यानंा कमी राग येईल. 
 
सॉके्रणटस: ते कमी रागावतील. एवढेर् नव्हे तर त्यारें् पूणच समाधान होईल असे गृहीत धरण्यास 

तुमर्ी काय हरकत आहे? अशा तऱ्हेने त्यानंा लािवनू आपल्या म्हणण्यास मान्यता द्यायला लाव.ू 
 
ॲणडमटँ स: तुम्ही खुशाल असे गृहीत धरा. 
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सॉके्रणटस: ठीक आहे.ह्या लोकारं्ी खात्री करून जदली असे आपण गृहीत धरा. रािे व सावचभौम 
सत्ताधीश यानंा तत्त्वज्ञानी स्वभावार्ा मुलगा होणे शक्यर् नाही, असे कोणी म्हणेल काय? 

 
ॲणडमटँ स: िगात एकही मनुष्ट्य असे म्हणणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: िन्मतः िरी तत्त्वज्ञानी स्वभाव असला तरी पुढे भ्रष्ट होतील असे कोणी म्हणेल काय? 

अशा स्वभावारे् संरक्षण करणे कठीण आहे. हे मी कबलू करतो. तरीपण मला असे जवर्ारावेसे वाटते की, 
कालाच्या ओघामध्ये अशा स्वभावाच्या मुलापैकी एकही भ्रष्टतेपासून संरजक्षला िाणार नाही. असे कोणी 
म्हणेल का? 

 
ॲणडमटँ स: नाही. 
 
सॉके्रणटस: अशा मनुष्ट्याच्या अजधपत्याखाली िर नम्र स्वभावारे् राज्य असेल तर ज्या गोष्टी आता 

जवश्वासाहच वाटत नाहीत त्या तो प्रत्यक्षात करून दाखवील. 
 
ॲणडमटँ स: शक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपण जवस्तृतपणे वणचन केलेल्या कायदे व र्ालीरीती िर राज्यकता स्थापन करण्यार्ा 

प्रयत्न करेल तर शहरवाजसयानंा त्या पाळणे कठीण िाणार नाही. 
 
ॲणडमटँ स: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: आपल्याला िे योलय वाटते ते दुसऱ्यांनाही योलय वाटेल असे होणे अशक्य, र्मत्काजरक 

आहे काय? 
 
ॲणडमटँ स: असे होणे र्मत्काजरक नाही असे मला वाटते. 
 
सॉके्रणटस: मला असे वाटते की, आतापयंत िंालेल्या वादजववादावरून आपली योिना िर शक्य 

असली तर सवोत्तम आहे अशी आपली खात्री िंाली आहे. 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: यावरून आपल्या कायद्यासंबधंी आपण पुढील जनष्ट्कषच काढू शकू. आपण िे म्हणतो ते 

प्रत्यक्षात येणे शक्य असेल तर ते अत्युत्तम आहे आजण ते प्रत्यक्षात आणणे कठीण िरी असले तरी अशक्य 
मात्र खासर् नाही. 

 
ॲणडमटँ स: असा जनष्ट्कषच आपण जनजितर् काढू   
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प्रकरण तेवीस 
अांनतम सत्तचेे स्वरूप 

[VI-502-C–509-C] 
 
कथासूत्र: 
 
[तत्त्वज्ञ राज्यकता आवशयक आहे, शक्य आहे, हे साजंगतल्यानंतर आजण तत्त्वज्ञानार्ी रूपरेखा जदल्यानंतर 
ज्ञानार्ा अंजतम जवषय िी परमसत्ता (Ultimate Reality) जतरे् स्वरूप प्लेटोने जवशद केले आहे. 
 

दृशय सृष्टीतील, इंजद्रयवेद्य वस्तू, व्यक्ती, घटनारें् जनयंत्रण करणारी आदशच तत्त्वे म्हणिे प्लेटोच्या 
मते सत-तत्त्वे (Ideas or Forms) होत. या सत -तत्त्वारें् जनयंत्रण करणारे सवचशे्रष्ठ सत -तत्त्व म्हणिे 
परमसत्ता होय. यालार् त्याने ‘Good’ असे म्हटले आहे. 

 
ज्ञानशास्त्रीय दृष्ट्ट्या, नीतीशास्त्रीय दृष्ट्ट्या आजण सत्ताशास्त्रीय दृष्ट्ट्या हीर् एकमेव परमसत्ता होय. 

बौजद्धक ममचदृष्टीने होणारे सत्यारे् ज्ञान, जवशुद्ध नैजतक र्ाजरत्र्याने होणारे न्यायारे् ज्ञान या परमसत्तेच्या 
साक्षात्काराच्या दोन बािूर् होत. 

 
ही परमसत्ता स्थल-काल-कारण जनरपेक्ष आहे. तीर् परमसत्य आजण परममूल्य आहे. जतर्ा 

साक्षात्कार हेर् तत्त्वज्ञानारे् परमध्येय असते. त्यार्ी पूती हार् परमपुरुषाथच होय. तेर् मानवी िीवनारे् 
परमकल्याण होय.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: कोणत्या पद्धतीने, कोणत्या प्रकारच्या अभ्यासानंी व व्यासंगानंी आपल्या राज्यपद्धतीरे् 

संरक्षण करणारा वगच तयार करता येईल आजण हे अभ्यास स्वतंत्रपणे कोणत्या वयात करावयारे् या प्रशनारं्ा 
जवर्ार आता आपण करावा ना? 

 
ॲणडमटँ स: होय. जनःसंशय करावा. 
 
सॉके्रणटस: जस्त्रयांर्ी मालकी, मुलारें् उत्पादन व अजधकारी लोकाचं्या नेमणुकी या बाबतीत जनमाण 

होणारे कठीण प्रशन वगळणे मला काहीर् फायद्यारे् नाही. याबाबत अत्यंतयोलय अशी पद्धत अमलात आणणे 
फार कठीण िाईल व त्याबाबत लोकमतही जवरुद्ध होईल या भीतीने मी या प्रशनांर्ा जवर्ार केला नाही. मी 
जकतीही सावधजगरी बाळगली तरी हे प्रशन सोडजवण्यार्ीर् वेळ माझ्यावर येऊन ठेपली आहे. जस्त्रया व मुले 
यासंबधंी आपण जवर्ार केला. पण अजधकाऱ्याचं्या नेमणुकीबाबत मात्र पुन्हा र्र्ा सुरू करणे आवशयकआहे. 
अजधकाऱ्यारें् वणचन करताना आपण असे म्हटले होते की, त्यारं्ी देशभक्ती संशयातीत असण्यासाठी सुख व 
दुःखाचं्या प्रसंगातूंन त्यारं्ी परीक्षा घेणे िरूर आहे. िर एखादेवेळी सहनशक्तीने दगा जदला तर, आपली 
सत्ता िाईल या भीतीने श्रम, संकटे आजण दैवजवलास अशा वातावरणातही ते आपली तत्त्वे सोडत नाहीत 
असा अनुभव आपल्यास येतो. ज्याप्रमाणे अब्लनतून सोने िसे शुद्ध होऊन बाहेर पडते, दोषरजहत िर ते बाहेर 



 

अनुक्रमणिका 

आले तर अजधकाराच्या िागेवर त्यारं्ी नेमणूक करावी व ते जिवंत असेपयंत त्यानंा हक्क व देणलया जमळाव्या 
अशी सोय करावी, अशा प्रकारर्ा आपल्या जवर्ारारं्ा अजभप्राय होता. परंतु केवळ भीतीमुळेर् तो उपब्स्थत 
केला गेला नाही व तसार् राजहला. 

 
ॲणडमटँ स: आपण केलेले वणचन अगदी बरोबर आहे व मला पूणचपणे असे म्हटल्यारे् आठवत आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्यावेळी मािंी मते मी स्पष्टपणे माडंण्यास कर्रलो होतो. परंतु पुढील जवधान मी आता 

जधटाईने माडंत आहे. “अत्यंत योलय अशा तत्त्वज्ञानी लोकानंार् आपण संरक्षक केले पाजहिे.” 
 
ॲणडमटँ स: ठीक आहे. 
 
सॉके्रणटस: असे थोडेर् लोक सापडतील. कारण तत्त्वज्ञानी स्वभावारे् वेगवेगळ्या प्रकाररे् आवशयक 

गुण म्हणून िे साजंगतले आहेत ते एकजत्रत सापडणे कठीण आहे. पुष्ट्कळ वेळा ते जनरजनराळ्या लोकाचं्यात 
जवखुरलेले असतात. 

 
ॲणडमटँ स: तुमरे् म्हणणे मी समिू शकलो नाही. 
 
सॉके्रणटस: आपल्याला माहीत आहेर् की, तीक्ष्ण ग्रहणशक्ती, उत्तम स्मरणशक्ती, शहाणपणा, 

कुशाग्र बुजद्धमत्ता व इतर गुण असलेले लोक सहिासहिी उदार व उच्च मनारे् होत नाहीत व त्यानंा जनयजमत, 
शातं व ब्स्थर आयुष्ट्य घालजवण्यात आनंदही वाटत नाही. याउलट असे लोक तीक्ष्ण बुद्धीमुळे इकडेजतकडे 
वहात िाऊन ब्स्थर आयुष्ट्य गमावनू बसतात. 

 
ॲणडमटँ स: हे खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: िे लोक ब्स्थर स्वभावारे् असल्यामुळे त्यांना जवश्वासाने काम द्यावे असे वाटते व िे युद्धात 

डगमगत नाहीत ते अभ्यासही धीमेपणाने करतात. म्हणिेर् ते मंद व मूखच असतात आजण मानजसक कष्ट 
करीत असताना ते वारंवार डुलक्या घेतात व िाभंया देतात. 

 
ॲणडमटँ स: हे खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपण असे ठरजवले की, मनुष्ट्यामध्ये हे दोन्ही तऱ्हेरे् गुण बऱ्यार् अंशी असल्याजशवाय 

त्याला उत्तम जशक्षण, मान व अजधकारार्ी िागा देऊ नये. 
 
ॲणडमटँ स: आपले म्हणणे अगदी बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: परंतु अशा स्वभावारे् लोक थोडेर् असतात ना? 
 
ॲणडमटँ स: जनजितर्. 
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सॉके्रणटस: म्हणूनर् श्रम, संकटे व सुखे अशाप्रसंगी त्यांरे् वतचन पाहून आपण समाधान मानू नये. 
त्यावेळी आपण िे मागच काढले त्या मागांनी त्यारं्ी परीक्षा केली पाजहिे. त्यानंा वेगवेगळ्या प्रकाररे् अभ्यास 
करावयास लावनू, त्यारं्ी बुद्धी उच्च जवषयारें् अभ्यास करण्यास जकतपत समथच आहे झकवा नाही, अथवा अशा 
परीक्षामंध्ये इतर लोक ज्याप्रमाणे माघार घेतात त्यार्प्रमाणे हे माघार घेतात झकवा नाही हे पहावयास पाजहिे. 

 
ॲणडमटँ स: अशाप्रकारे त्यारं्ी परीक्षा घेणे योलयर् आहे. पण कोणते जवषय आपण उच्च समिता? 
 
सॉके्रणटस: आत्म्यारे् आपण तीन जवभाग मानून, त्यातून न्याय, नेमस्तपणा, धैयच व शहाणपणा हे 

स्वभाव शोधले हे आपल्याला आठवते का? 
 
ॲणडमटँ स: िर मी हे आठव ूशकलो नाही तर पुढील जववेर्न ऐकण्यास मी योलय ठरणार नाही असे 

समिावे. 
 
सॉके्रणटस: हे स्वभाव शोधून काढण्याअगोदर आपण काय म्हटले होते हे आपल्याला आठवते काय? 
 
ॲणडमटँ स: ते कोणते? 
 
सॉके्रणटस: आपण असे म्हटले होते की, प्रशनार्ा सवोत्कृष्ट जवर्ार करण्यासाठी आपण वेगळा व 

दूरर्ा मागच स्वीकारावयास पाजहिे. त्यामुळे आपल्याला त्या जवषयातील पूणचदृष्टी जमळेल. तथाजप आपल्या 
पूवीच्या जनष्ट्कषावरून हा प्रशन सोडजवता येणे शक्य आहे असेही आपण म्हटले. यावर तुम्ही म्हणालात की, 
अशा रीतीने प्रशन सोडजवला तरीसुद्धा तुमरे् समाधान होईल व आपण वणचन केलेली र्र्ा सुरू िंाली. ती 
अपूणचर् होती असे मािें मत आहे. परंतु तुम्हाला ती समाधानकारक वाटली काय? 

 
ॲणडमटँ स: मािें व्यक्तीशः मत असे की, ही र्र्ा प्रमाणशीर होती व इतरारें्ही हेर् मत होते. 
 
सॉके्रणटस: ज्या प्रमाणामुळे सत्य सापडत नाही ते केव्हाही योलय म्हणता येणार नाही. कारण ते अपूणच 

असल्यामुळे ते कोणत्याही गोष्टीरे् प्रमाण होणार नाही. लोकानंा काही वेळा असे वाटते की, िंाले हेर् वणचन 
खूप िंाले. तेव्हा अजधक र्रे्र्ी िरुरी नाही. 

 
ॲणडमटँ स: होय. आळशीपणापासून ही सवचसाधारण सवय िडते. 
 
सॉके्रणटस: होय. परंतु राज्यारे् व त्यातील कायद्यारे् िे संरक्षक आहेत अशानंा ही सवय असणे 

अजतशय दूषण देणारे आहे. 
 
ॲणडमटँ स: होय. मला पण असेर् वाटते. 

 
सॉके्रणटस: िर असे आहे तर सरंक्षकाने दूरर्ा मागच स्वीकारला पाजहिे आजण शारीजरक अभ्यास व 

बौजद्धक अभ्यास काळिीपूवचक केले पाजहिेत. अन्यथा आपण पूवी साजंगतल्याप्रमाणे उत्तम प्रकाररे् ज्ञान 
देण्यार्ी महत्त्वाकाकं्षा ते पूणच करू शकणार नाहीत. या ज्ञानार्ा तेर् अभ्यास करणार आहेत. 
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ॲणडमटँ स: म्हणिे काय? आपण ज्यारं्ा उल्लेख केला ते सवचशे्रष्ठ ज्ञानारे् प्रकार नव्हेत का? 
न्यायशास्त्रारे् जवषय आपण पाजहले. त्यापेक्षा उत्तम दिारे् ज्ञान असते का? 

 
सॉके्रणटस: जनजितर्. आतापयंत आपण नुसती रूपरेषार् पाजहली. आता त्यारे् संपूणच जववेर्न केले 

पाजहिे. त्याजशवाय आपल्याला समाधान जमळणार नाही. क्षदु्र महत्त्वाच्या जवषयाकजरता खूप पजरश्रम 
करावयारे्; त्यारे् पजरपूणच स्वरूप समिून घ्यावयारे्; मात्र सवचके्षष्ठ िे ज्ञान त्यारे् महत्त्व न ओळखून त्यारे् 
पूणच स्पष्ट असे पूणच संशोधन करावयारे् नाही हे हास्यास्पद नव्हे का? 

 
ॲणडमटँ स: तुमर्ा दृजष्टकोन अजतशय योलय आहे. पण तुम्ही ज्याला अत्यंत शे्रष्ठ शास्त्र म्हणता ते 

कोणते? त्यार्ा जवषय काय? हे साजंगतल्याजशवाय तुमर्ी सुटका होणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: अथातर्. म्हणून तूर् प्रशन जवर्ार. बऱ्यार् वेळा त्यारे् उत्तर तुम्ही ऐकले आहे. पण आता 

एक तर तू जवसरला असशील झकवा आके्षप उपब्स्थत करून उत्तर देणे टाळत असशील. मला वाटते दुसरी 
गोष्टर् खरी असावी. तुम्ही असे वारंवार ऐकले असेल की, ज्ञानार्ा सवचशे्रष्ठ जवषय म्हणिे सद -वस्तू होय. 
जतच्या संदभातील तत्त्वाचं्या मदतीने न्यायशास्त्र झकवा सवच जनमाण िंालेल्या वस्तंूजवषयीरे् ज्ञान उपयुक्त व 
फायदेशीर होते. आता मी ते तत्त्वर् माडंणार आहे. त्यार्ा आपणासं अिून पूणच पजरर्य िंाला नाही असे मािें 
मत आहे. याच्याशी तुम्हीही सहमत व्हाल. हे तत्त्व आपणासं समिल्याजशवाय अन्य कोणतेही ज्ञान आपण 
जमळजवले तरी त्यार्ा उपयोग नाही. सद -वस्तूच्या प्राप्तीजशवाय अन्य काहीही जमळाले तरी त्यार्ा फायदा 
नाही. सवच वस्तू जमळाल्या पण र्ागंली वस्तू जमळाली नाही तर त्यार्ा काय उपयोग? म्हणिेर् सद -वस्तू व 
सौंदयच यारें् ज्ञान िंाल्याजवना आपल्याला इतर कोणताही जवषय कसा समिू शकेल? 

 
ॲणडमटँ स: मलासुद्धा ते शक्य वाटत नाही. 
 
सॉके्रणटस: सवचसामान्य माणसाला र्ागंली वस्तू म्हणिे सुख, तर शहाण्या लोकाचं्या दृष्टीने ज्ञान 

हीर् र्ागंली वस्तू होय. हे तुम्हास माहीत आहे. 
 
ॲणडमटँ् स: हो. मला माहीत आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्यारं्ा दुसरा दृजष्टकोन आहे त्यानंा ज्ञान म्हणिे काय हे सागंता येत नाही. शवेटी त्यानंा 

एवढेर् म्हणावे लागते की, ज्ञान म्हणिे सत रे् ज्ञान होय. 
 
ॲणडमटँ स: हो. असा हास्यास्पद दृजष्टकोन ते माडंतात. 
 
सॉके्रणटस: खरेर् त्यारं्ी अशी ब्स्थती होते. िे सत आहे त्याजवषयी तुम्ही अज्ञानी असता म्हणून ते 

तुमर्ी झनदा करतात. पण तुम्हािंवळ ते अशा तऱ्हेने बोलतात की तुम्हासं ते माजहतर् आहे. ते म्हणतात सत 
म्हणिे सत जवषयीरे् ज्ञान. त्यावेळी ते असे गृहीत धरतात की, सत असा शलद उच्चारला की, तो सवांना 
समिलार् पाजहिे. 

 
ॲणडमटँ स: हो. खरे आहे. 
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सॉके्रणटस: जशवाय सत म्हणिे सुख असे िे म्हणतात त्यांर्ी अशी रू्क होते. कारण र्ागंल्या व वाईट 
प्रकाररे् सुख असते हे त्यानंा मान्य करावे लागते. 

 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: यावरून हे जसद्ध होते की, एकर् वस्तू र्ागंली व वाईट असे ते जसद्ध करतात. 
 
ॲणडमटँ स: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: यार्ा अथच हा जवषय अजतशय वादग्रस्त आहे. 
 
ॲणडमटँ स: यात शंका नाही. 
 
सॉके्रणटस: िे न्याय्य सुंदर जदसते पण वस्तुतः तसे नसते ते करण्यास, करीत असल्यारे् 

दाखजवण्यास झकवा आपल्यािवळ आहे असे दाखजवण्यास पुष्ट्कळ लोक तयार असतात, पण िर र्ागंल्या 
वस्तूबद्दल प्रशन जनमाण िंाला तर िे केवळ र्ागंले जदसते ते जमळाल्यावर कोणासही समाधान होत नाही. 
सत-तत्त्वाच्या प्राप्तीर्ी प्रत्येकिण धडपड करीत असतो. या सत -तत्त्वाच्या प्राप्तीतील जदखाऊपणा 
सवांनार् झनद्य वाटतो. 

 
ॲणडमटँ स: हो. खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येक आत्मा हे सत -तत्त्व आपल्या कृतीरे् ध्येय म्हणून शोधतो. सत-तत्त्वाच्या 

अब्स्तत्वार्ी त्याला िाणीव असते. पण त्यारे् स्वरूप स्पष्टपणे न कळल्याने तो गोंधळून िातो. इतर वस्तंूबद्दल 
िशी जनजित खात्री असते तशी या तत्त्वाजवषयी नसते. म्हणून त्यापासून होणारा फायदाही त्याला सोडावा 
लागतो. म्हणूनर् अशा अत्यंत महत्त्वाच्या जवषयासंबधंी, ज्याचं्या हातात सवच राज्यकारभार द्यावयार्ा आहे 
अशा शे्रष्ठ लोकानंी अज्ञानी असणे योलय होईल काय? 

 
ॲणडमटँ स: अजिबात नाही. 
 
सॉके्रणटस: असो. मला वाटते न्याय व सुंदर वस्तू, सत कशाप्रकारे होऊ शकतात हे माहीत नसणारा 

अज्ञानी मनुष्ट्य ह्या वस्तंूर्ा र्ागंला संरक्षक होऊ शकणार नाही. ज्याला सत जवषयी ज्ञान नाही तो ज्ञान व 
सौंदयच योलयप्रकारे िाणू शकणार नाही असे मािें मत आहे. 

 
ॲणडमटँ स: तुमरे् मत बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ह्या जवषयासंबधंी ज्यानंी शास्त्रीय ज्ञान जमळजवले, अशा संरक्षकाचं्या नेतृत्वाखाली आपल्या 

राज्यघटनेर्ी अंमलबिावणी होऊ शकणार नाही काय? 
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ॲणडमटँ स: नक्कीर् पूणच होईल. पण सॉके्रजटस, सत-तत्त्व म्हणिे शास्त्र झकवा सुख, का या दोहोपेक्षा 
जभन्न आहे? 

 
सॉके्रणटस: माझ्या जमत्रा, ह्या जवषयावर इतरारं्ी िी मते आहेत ती तुम्हाला मान्य होणार नाहीत हे 

मी पूवीर् ओळखले आहे. 
 
ॲणडमटँ स: सॉके्रजटस, ज्या मनुष्ट्याने ह्या प्रशनावंर दीघच काळ जवर्ार केला आहे त्याने इतरारं्ी मते 

सागंावीत पण आपली मात्र सागंता येऊ नयेत, हे काही भूषणावह नाही. 
 
सॉके्रणटस: ज्या जवषयार्ी आपल्याला पूणच माजहती नाही त्या जवषयावर आपणासं सवच काही माजहती 

आहे अशा थाटाने बोलणे तुम्ही योलय समिता काय? 
 
ॲणडमटँ स: सवच काही माजहती आहे अशा थाटाने बोलणे केव्हाही रु्कीरे्र्. पण मला असे वाटते की, 

आपले मत कसेही असले तरी ते स्पष्टपणे माडंणे योलयर् होय. 
 
सॉके्रणटस: शास्त्रापासून अलग असलेली मते वाईट समिली िाऊन ती अंध असतात हे तुम्हास 

माहीत नाही काय? िे पूणच ज्ञानाजशवाय बरोबर मत बनव ूशकतात ते सरळ मागाने र्ालणाऱ्या अंधापेंक्षा शे्रष्ठ 
असतात काय? 

 
ॲणडमटँ स: मुळीर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: तर मग दुसऱ्या लोकापंासून तेिस्वी व सुंदर जवषय जशकणे शक्य असताना वाईट, अंध 

व वक्र अशा जवषयावंर जवर्ार करीत बसणे तुम्हालंा आवडेल काय? 
 
ग्लॅकॉन: सॉके्रजटस, कृपया तुम्ही आपला वाद संपला असे समिून जवषय मागे घेऊ नका अशी मी 

जवनंती करतो. ज्या पद्धतीने तुम्ही न्याय, नेमस्तपणा व इतर जवषयारं्ी र्र्ा केली त्यार् पद्धतीने मुख्य सत र्ी 
र्र्ा केली तर आम्हालंा समाधान वाटेल. 

 
सॉके्रणटस: माझ्या जमत्रा, मलाही तसे करण्याने पूणच समाधान वाटेल. परंतु स्वतःच्या शक्तीवरर् 

मािंा जवश्वास नाही. मािंा जवजर्त्र उत्साहर् मािें हसे करील अशी भीती वाटते. माझ्या गुणी जमत्रानंो, तूतच 
तरी मुख्य सत च्या स्वरूपाजवषयीर्ी र्र्ा आपण बािूला ठेव ूया. कारण मला असे वाटते ह्या जवषयात मािें 
िे मत आहे तेसुद्धा स्पष्टपणे माडंणे अवघड िाईल. परंतु तुमर्ी ऐकण्यार्ी इच्छार् असेल तर अगदी सत -
तत्त्वासारखी अशी दुसरी शाखा मी वणचन करतो. अथात तुमर्ी इच्छा नसल्यास मी वणचन करणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: तुम्ही वणचन िरूर करा. त्याजशवाय सत रे् स्वरूप सागंण्यारे् किच तुम्हासं द्यावे लागेलर्. 
 
सॉके्रणटस: मी तुम्हालंा मुख्य व्याि देतो व तुम्ही ते घ्यावे अशी मािंी इच्छा आहे. त्यापासून 

जमळणाऱ्या केवळ व्यािावरर् संतुष्ट राहू नये. मी आता मुख्य सत -तत्त्वारे् फळ व अंकूरर् तुम्हासं देतो. फक्त 
या फळारे् खोटे वणचन मी तुमच्यावर लादणार नाही एवढी काळिी तुम्ही घ्या. 
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ग्लॅकॉन: आम्हाला शक्य असेल तेवढी काळिी घेऊ. तुम्ही सुरुवात करा. 
 
सॉके्रणटस: मी सुरुवात करतो. परंतु त्या अगोदर आपण पूवी केलेल्या जवधानांर्ी तुम्हालंा आठवण 

करून देऊन आपले एकमत केले पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: कोणती जवधाने? 
 
सॉके्रणटस: र्रे्च्या ओघात आपण असे म्हटले की, सौंदयच, सौिन्य इ. गुणानंी युक्त अशा अनेक 

वस्तू आहेत. 
 
ग्लॅकॉन: होय. असे म्हटले आहे. 
 
सॉके्रणटस: तसेर् सौंदयच व सत याचं्या जनरुपाजधक कल्पनेरे् अब्स्तत्व आपण मानून, ज्या वस्तंूना 

आपण अनेक असे संबोजधतो त्याचं्याजवषयी एक जवजशष्ट जनरुपाजधक कल्पना असते असे आपण मानले. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपण असेही म्हणतो, अनेकत्व हे डोळ्यानंा जदसते. पण शुद्ध बुद्धीला जदसत नाही. 

म्हणिे वस्तूमात्रातील एकत्व हे फक्त बुद्धीस पटते पण डोळ्यासं जदसत नाही. 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: दृशय वस्तू आपण शरीराच्या कोणत्या भागाने पाहतो? 
 
ग्लॅकॉन: डोळ्याने. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे कानाने आवाि ऐकतो व इतर इंजद्रयानंी तत गम्य वस्तू िाणतो, हे खरे ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: बघण्यार्ी व बजघतले िाण्यार्ी शक्ती इंजद्रयांच्या काराजगरानंी जकती अमयाद खर्ाने 

उत्पन्न केली आहे हे तुम्हासं माहीत आहे काय? 
ग्लॅकॉन: बरोबर माहीत नाही. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. तुम्ही असा जवर्ार करा की, कान व आवाि ह्यानंा आवशयक असणारी अशी 

एखादी जतसरी वस्तू आहे काय? की जिच्यामुळे कानाला ऐकायला येते व आवाि ऐकतो? तसेर् जिच्या 
अभावामुळे कान ऐकणार नाही व आवाि ऐकला िाणार नाही अशी ती आहे काय? 

 
ग्लॅकॉन: अशी जतसरी वस्तू नाही. 
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सॉके्रणटस: इतर इंजद्रयापैंकीसुद्धा फारर् थोड्यानंा ह्या जतसऱ्या वस्तूर्ी गरि भासत असेल. अशी 
िरूर असणारे एखादे इंजद्रय सागंू शकाल काय? 

 
ग्लॅकॉन: नाही. मला सागंता येणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: डोळे व दृशय वस्तू याचं्या बाबतीत आणखी एका गोष्टीर्ी िरुरी असते असे तुम्हालंा 

आढळून येत नाही काय? 
 
ग्लॅकॉन: मला तुमरे् म्हणणे समिले नाही. 
 
सॉके्रणटस: डोळ्यामंध्ये बघण्यार्ी शक्ती म्हणिेर् दृष्टी आहे दृष्टीर्ा मालक ती दृष्टी वापरण्यार्ा 

प्रयत्न करतो. जशवाय वस्तंूमध्ये पण रंग असतात, परंतु ह्या कामालार् वाजहलेली अशी जतसरी गोष्ट हिर 
असल्याजशवाय दृष्टीला काही जदसणार नाही व रंग अदृशयर् राहतील हे तुम्हालंा माहीत आहे. 

 
ग्लॅकॉन: कृपया जतसरी गोष्ट कोणती ते सागंा. 
 
सॉके्रणटस: मी प्रकाशाला उदे्दशून बोललो हे उघड आहे. 
 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ह्यावरून असे जदसून येते की, दृष्टीरे् इंजद्रय व बजघतले िाण्यार्ी शक्ती यारं्ा उदात्त अशा 

साखळीने साधंा िोडला िातो त्या साखळीरे् स्वरूप क्षदु्र तर अजिबातर् नाही. अथात प्रकाशालार् तुम्ही 
क्षदु्र म्हणत असाल तर नाईलाि आहे. 

 
ग्लॅकॉन: नाही. प्रकाश हा अजिबात क्षदु्र नाही. 
 
सॉके्रणटस: स्वगातील कोणत्या देवांना या शुभ देणगीर्ा कता व दाता असे म्हणाल? हा कोणार्ा 

प्रकाश आहे की, ज्यामुळे आपल्या डोळ्यानंा र्ागंल्या रीतीने बघता येते आजण दृशय वस्तू जदसू शकतात? 
 
ग्लॅकॉन: या जवषयावर एकर् मत असू शकेल. तुमच्या प्रशनारे् उत्तर सूयच. 
 
सॉके्रणटस: तर मग दृष्टी आजण देवता यातंील संबधं कशाप्रकारर्ा आहे? 
 
ग्लॅकॉन: तुम्हीर् त्यारे् वणचन कराल काय? 
 
सॉके्रणटस: दृष्टी झकवा दृष्टीर्ी िागा म्हणिे डोळा व सूयच ही एकर् आहेत असे म्हणता येणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर् नाही. 
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सॉके्रणटस: परंतु मला असे वाटते की, सवच इंजद्रयामंध्ये सूयाशी साम्य असणारे इंजद्रय म्हणिे डोळा 
होय. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: डोळ्यामध्ये असलेली शक्ती सूयापासून जमळालेली असल्यामुळे ती बाह्य शक्ती नव्हे 

काय? 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: सूयच व दृष्टी ही एकर् नसली तरी दृष्टीरे् कारण सूयच आहे व सूयामुळेर् दृष्टीला जदसते, हे 

खरे ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: सत पासून जनमाण होऊन त्याच्याशी अजतशय साम्य असणारी अशी िी शाखा मी म्हटली 

ती सूयच होय. माझ्या म्हणण्यार्ा थोडक्यात अथच असा, ज्याप्रमाणे मुख्य सत बौजद्धक िगात शुद्ध बुद्धी व जतरे् 
जवषय ह्याचं्याशी संबधं ठेवते त्यार्प्रमाणे सूयच दृशय िगातील दृष्टी आजण जतच्यातील वस्तू ह्याचं्याशी संबधं 
ठेवतो. 

 
ग्लॅकॉन: त्या संबधंारे् अजधक जवस्ताराने वणचन कराल काय? 
 
सॉके्रणटस: जदवसार्ा प्रकाश ज्या वस्तंूवर रंग पसरत आहे अशा वस्तंूवर मनुष्ट्याने बरार् वेळ दृष्टी 

ठेवनू शवेटी र्दं्र व तारका ह्यानंी प्रकाजशत केलेल्या वस्तंूवर दृष्टी जफरजवली म्हणिे त्यारे् डोळे मंद होतात 
आजण िणू काही स्पष्ट जदसण्यार्ी त्या डोळ्यानंा शक्तीर् नव्हती, असे होऊन ते िवळिवळ अंधर् होतात. 
हे तुम्हालंा माहीत आहे ना? 

 
ग्लॅकॉन: मला हे पूणच माहीत आहे. 
 
सॉके्रणटस: परंतु हार् मनुष्ट्य सूयार्ा प्रकाश पडत असलेल्या वस्तंूवर िेव्हा दृष्टी फेकतो तेव्हा हेर् 

त्यारे् डोळे स्पष्टपणे बघावयास लागतात व स्पष्ट दशचन घेणारे होतात. 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: आत्म्यार्ी ब्स्थतीपण अशी आहे अशी कल्पना करा. सत्य व खरे अब्स्तत्व यानंी िी वस्तू 

खरी आहे जतच्यावर आत्म्यारे् लक्ष जखळले म्हणिे बुद्धीच्या िोरावर आत्मा ती वस्तू ग्रहण करतो व जतरे् 
ज्ञानही संपादन करतो आजण अशा रीतीने आत्मा बुजद्धयुक्त आहे असे जसद्ध होते. परंतु अंधःकाराने आच्छाजदत 
अशा िन्ममृत्य ूयाचं्या सृष्टीवर िेव्हा लक्ष िाते तेव्हा मताच्या अवस्थेतर् आत्मा ब्स्थर होतो, दृष्टी मंद होते, 
आत्म्यार्ी मते बदलतात व त्याला बुद्धी नाही असे समिण्यात येते. 
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ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: जिच्यामुळे खऱ्या ज्ञानारे् िे जवषय आहेत, त्यानंा त्याचं्यातील सत्य पुरजवले िाते व 

ज्याला हे जवषय माहीत असतात त्याला ज्ञान करून घेण्यार्ी बुद्धी जमळते, अशा शक्तीपासून ज्ञानार्ा उदय 
होतो व ज्ञानाच्या मागात सत्यार्ा िो अंश असतो तोही यामुळेर् असतो. ज्ञान व सत्य ही दोन्ही िरी सुंदर 
असली तरी सत -तत्त्व हे त्याचं्यापासून जभन्न पण अजधक सुंदर आहे. ज्याप्रमाणे प्रकाश व दृष्टी ही सूयासारखी 
आहेत हे म्हणणे िरी बरोबरअसले तरी सूयच व ती एकर् आहेत असे म्हणणे रु्कीरे् आहे; त्याप्रमाणे ज्ञान व 
सत्य सत सारखी आहेत असे म्हणणे िरी बरोबर असले तरी ती दोन्ही सत -तत्त्वेर् आहेत असे म्हणणे रु्कीरे् 
आहे. कारण सत -तत्त्वारे् स्थान ह्या दोहोंपेक्षा अजधक महत्त्वारे् आहे. 

 
ग्लॅकॉन: ज्ञान व सत्य यारं्ा उगम सत -तत्त्वापासून होतो. एवढेर् नव्हे तर सौंदयातही सत -तत्त्व 

त्यानंा मागे सारते. ह्यावरून त्यारे् सौंदयचही अजनवाच्य ठरते. सत -तत्त्व म्हणिे सुख असे तुम्ही मानत नाही 
असे मी धरून र्ालतो. 

 
सॉके्रणटस: छे!छे!! सुखासंबधंी मी एक शलदसुद्धा काढला नाही. तरी पण मला वाटते की, हा दृष्टातं 

आपण आधी तपासावा. 
 
ग्लॅकॉन: तो कसा काय? 
 
सॉके्रणटस: तुम्ही हे कबलू करालर् की, सूयच दृशय वस्तंूना बजघतले िाण्यार्ी शक्ती देतो. एवढेर् 

नव्हे तर त्यानंा िीवनशक्ती, वाढ होण्यार्ी शक्तीसुद्धा देतो. तरीपण सूयच म्हणिे िीवनशक्ती नव्हे. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: तसेर् तुम्ही हेही कबलू कराल की, सत -तत्त्वापासून ज्ञानारे् जवषय ज्ञात होतात. एवढेर् 

नव्हे तर त्याला खरे अब्स्तत्वही जदले िाते. पण खरे अब्स्तत्व म्हणिे सत -तत्त्व नव्हे. कारण भव्यता व शक्ती 
या गुणातही सत -तत्त्व अब्स्तत्वाहून शे्रष्ठ असते. 

 
ग्लॅकॉन: [रे्ष्टेने हसून] ही शे्रष्ठता तर र्मत्कारपूणच आहे. 
 
सॉके्रणटस: ह्या जवषयावर मािंी मते सागंण्यास तुम्ही मला भाग पाडले म्हणून या रे्ष्टेलाही तुम्ही 

िबाबदार आहात. 
 
ग्लॅकॉन: सूयार्ी उपमा पूणचपणे स्पष्ट केल्याजशवाय तुम्ही र्र्ा बदं करू नये अशी मी जवनंती करतो. 

इतर काही गाळले तरी र्ालेल. 
 
सॉके्रणटस: खरे सागंायरे् म्हणिे मी बरेर् गाळतो आहे. 
 
ग्लॅकॉन: जनदान महत्त्वारे् तरी गाळू नका. 
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सॉके्रणटस: मला वाटते मला पुष्ट्कळर् गोष्टी गाळाव्या लागतील तरी पण िाणूनबुिून मी काही 
गाळणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: तुम्ही काहीर् गाळू नये अशी मािंी जवनंती आहे. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण चोवीस 
ज्ञािाच्या चार श्रेणी 

[VI-509-D–513-E] 
कथासूत्र: 
 
[परमसत्तेरे् आजण परममूल्यारे् स्वरूप जवशद केल्यानंतर प्लेटोने त्याचं्या ज्ञानाजवषयीर्ी आपली भजूमका 
माडंली आहे. श्रीमत शंकरार्ायांर्ा ‘सत्तात्रयवाद’ आजण जब्रजटश तत्त्वज्ञ ब्रडॅले यारें् ‘सत्याच्या आजण सत्तेच्या 
शे्रणी’ हे तत्त्व यारें् स्मरण प्लेटोरे् जववेर्न वार्ताना होते. 
 

त्याचं्या मते (१) कल्पना, (२) मत, (३) जवर्ार आजण (४) प्रज्ञा या ज्ञानाच्या र्ार अवस्था आहेत. 
त्याचं्याशी संबजंधत असणारे ज्ञेय जवषय म्हणिे (१) प्रजतमा, (२) दृशयवस्तू, (३) गजणती आकार आजण (४) 
सत -तत्त्वे हे होत. 

 
ज्ञानप्रजक्रया आजण ज्ञेयारे् स्वरूप यारं्ी ही जवकासशे्रणी माडूंन प्लेटोने अजधकाजधक वरच्या शे्रणीरे् 

ज्ञान संपादन करण्यारे् आवाहन केले आहे. 
 
अशाश्वत जवषयारं्ी तहान ही अशाश्वत ज्ञान झकवा अज्ञान जनमाण करते; तर शाश्वत सत्यार्ी 

उपासना ही व्यक्तीला प्रज्ञावंत बनवते, पूणचत्वार्ी प्राप्ती करून देते. 
 
तत्त्वझर्तकाला हा सद सजद्ववेक असतो आजण असला पाजहिे. अशा जववेकजनष्ठ ज्ञानी माणसांरे् 

मागचदशचन व्यक्ती व समाि यानंा न्यायी आजण सुखी बनव ूशकते. असा प्लेटोर्ा अजभप्राय आहे.] 
 

***** 
 
सॉके्रणटस: असे समिू की, दोन शक्ती अंमल बिावीत असल्या तर “बौजद्धक के्षत्र व दृशय िग” असे 

त्यारें् के्षत्र असते. ही दोन्ही के्षते्र आपण िाणता आहात ना? 
 
ग्लॅकॉन: आहोत. 
 
सॉके्रणटस: अशी कल्पना करा की, एका रेषेरे् दोन जवषम भाग पाडले. एक दृशय भाग व दुसरा 

बौजद्धक गोष्टी दाखजवणारा. त्यारें् पुन्हा दोन भाग केले व नंतर ती जवभागार्ी लाबंी, स्पष्टपणा झकवा 
अस्पष्टपणा दाखजवते असे समिले तर िो भाग दृशयिग दाखजवतो, त्यातील दोन भागापैंकी एक भाग सवच 
प्रजतमा दाखजवतो. प्रजतमा यार्ा अथच सुरुवातीस छाया व नंतर पाण्यातील तसेर् घन, मऊ व तेिस्वी 
पदाथांर्ी प्रजतकृती होय. मािें मत आपल्याला समिले का? 

 
ग्लॅकॉन: होय. समिले. 
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सॉके्रणटस: दुसरा भाग प्रजतमाचं्या खऱ्या वस्तू दशचजवतो. त्यात आपल्या भोवतालच्या सवच प्राणी, सृष्टी 
व कला यारं्ा समावेश होतो. 

 
ग्लॅकॉन: छानर्. 
 
सॉके्रणटस: ह्या वगीकरणाने तुम्ही असे मान्य कराल की, सत्यासत्याच्या दृष्टीने नक्कल व अस्सल 

ह्यातील फरक हा मत व ज्ञानातील फरकाप्रमाणेर् आहे? 
 
ग्लकॉन: जनजितर् मी कबलू करेन. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या संपूणच रेषेतील बौजद्धक िग दशचजवणारा भाग कसा जवभागला याबद्दल जवर्ार 

करू. 
 
ग्लॅकॉन: कसा जवभागायर्ा? 
 
सॉके्रणटस: आपण अशी कल्पना करू की, पजहल्या भागार्ा आपण छाया म्हणून उपयोग करावयार्ा. 

नंतर आत्म्यारे् संशोधन करण्याकजरता सुरुवातीसर् तत्वापयंत प्रवास न करता जसद्धातंापयंत करणे हे सवच 
जवषय दाखजवणारा एक तुकडा मानावयार्ा. आत्म्यारे् जवषय दुसरा तुकडा दशचजवतो. आपण गृहीत धरलेल्या 
कल्पनेप्रमाणे प्रथम तत्त्व आत्मा गाठतो. ह्याबाबतरे् जवषय त्यात दाखजवले िातात, हे गृहीत धरलेले नसते 
व छायेकजरता उपयोगात आणलेल्या पजहल्या तुकड्यार्ी मदत घेतलेली नसते. तत्त्वापयंतर्ा प्रवास, 
आवशयक कल्पना मदतीस घेऊनर्, आत्मा करतो. 

 
ग्लॅकॉन: आपले जववेर्न मला म्हणावे तसे समिले नाही. 
 
सॉके्रणटस: आपण पुन्हा प्रयत्न करू. या सुरुवातीसर् थोडी टीका केली म्हणिे तुम्हासं समिणे सोपे 

पडेल. तुम्हासं हे माहीत आहे की, भजूमती व अंकगजणत ह्यारें् अभ्यासू संशोधनात सम व जवषम आकडे, 
आकृती, तीन प्रकाररे् काटकोन हे साजहत्य गृहीत धरून त्यारें् स्पष्टीकरण ते स्वतः करीत नाहीत व 
दुसऱ्यानाहंी सागंत नाहीत. कारण त्या स्वयंजसद्धर् आहेत असे ते मानतात. अशा प्रकारे सुरुवात करून 
त्याचं्या जवषयार्ा शषे भाग गाठतात व संशोधनाच्या जवषयार्ा एकमताने जनष्ट्कषच काढतात. 

 
ग्लॅकॉन: हे मला संपूणच माहीत आहे. 
 
सॉके्रणटस: स्वतःच्या मदतीस दृशय आकृती ते घेऊन त्याचं्याबद्दल र्र्ा करतात. पण त्यारें् जवर्ार 

खरोखरर् दृशय आकृतीबद्दल नसून त्याचं्या अस्सल कल्पनाबंद्दल असतात. हेतुम्हासं माहीत आहे. 
त्यार्प्रमाणेत्यांरे् जवर्ार जवजशष्ट वतुचळ झकवा व्यास याबद्दल नसून केवळ वतुचळ झकवा व्यासाबद्दल असतात. 
छाया व प्रजतकृती पाण्यात जदसणाऱ्या आकड्याचं्या व आकृतीच्या प्रजतमारं्ा उपयोग त्यानंी केला तरी वस्तुतः 
केवळ जवर्ाराच्या दृष्टीने बघता येणाऱ्या कल्पनार् ते पाहण्यार्ा प्रयत्न करतात. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
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सॉके्रणटस: माझ्या मते अशा वस्तंूर्ा वगच म्हणिे बौजद्धक. परंतु मी सुरुवातीसर् साजंगतले की, 
संशोधनाकजरता ह्या वस्तू गृहीतर् धराव्या लागतात. प्रथम तत्त्वाकडे प्रवास करणे शक्य नसते. कारण, 
कल्पनाचं्या प्रजतमा म्हणून खाली असलेल्या वस्तंूच्या नकलारं्ार् आत्म्यास उपयोग करावा लागतो. त्यामुळे 
गृहीत कल्पनारें् के्षत्र आत्मा ओलाडूंन िाणे अशक्य असते. नकलारं्ी अस्सल बरोबर िुळणी केली िाऊन 
त्यारं्ी योलयता अडाणी माणसे मोठी मानतात. 

 
ग्लॅकॉन: भजूमती व त्यार्प्रमाणे जदसणाऱ्या इतर कला ह्यांच्या जवषयाच्या आधारे तुम्ही म्हणता असे 

मी मानतो. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या मते बौजद्धक िगात दुसऱ्या तुकड्यार्ा अथच असा की, हा तुकडा तत्त्वजवदे्यच्या 

िोरावर िे पटते ते दाखजवतो. आत्म्यार्ा समि असा आहे की, गृहीत कल्पना प्रथम-तत्त्वे म्हणून न मानता 
त्या साधनभतू असणाऱ्या अशा पायऱ्या झकवा पे्ररणा आहेत. ह्याच्या आधारे आत्मा उच्च जवर्ारशक्तीच्या 
िोरावर िे गृहीत नाही ते गाठून प्रत्येक वस्तूरे् मूळतत्त्व ओळखतो व ते पके्क ग्रहण करतो. यानंतर आत्मा 
प्रथम तत्त्वाला िे पकडते ते तो पकडतो व शवेटी इंजद्रयगम्य अशा कोणत्याही वस्तंूर्ी मदत न घेता केवळ 
स्वयंजसद्ध कल्पनाचं्या मदतीने आपले जनष्ट्कषच काढू शकतो. 

 
ग्लॅकॉन: तुम्ही अजतशय कठीण जवषय प्रजतपादन केल्याने मला फारसे समिले नाही. परंतु एवढे 

मात्र समिले की, ब्रह मजवदे्यच्या शास्त्राने अभ्यास केले िाणारे अब्स्तत्व व शुद्ध बुद्धी ह्यारें् के्षत्र हे कलानंी 
अभ्याजसलेल्या के्षत्रापेक्षा अजधक जनियात्मक आहे. कलेत गृहीत कल्पनार् प्रथम-तत्त्वे मानल्यामुळे, कलेच्या 
जवद्याथांना त्या कल्पनारं्ा इंजद्रयाऐविी मनानेर् जवर्ार करणे भाग पडते. असे िरी असले तरी ते प्रथम-तत्त्वे 
जवर्ारात न घेता गृहीत कल्पनाचं्या प्रमेयावंर संशोधन करतात. त्याबाबत स्वतःच्या शुद्ध बुद्धीर्ा वापर करीत 
नाहीत. प्रथम-तत्त्वाच्या दृष्टीने हे प्रशन शुद्ध न म्हणता ग्रहणशक्ती म्हणावे. कारण मत व शुद्ध बुद्धी याचं्या 
दरम्यान ग्रहणशक्ती असते, हे तुम्हालंा माजहतर् आहे. 

 
सॉके्रणटस: मािें म्हणणे तुम्हालंा समाधानकारक पद्धतीने समिलेले जदसते. आत्म्याच्या र्ार 

अवस्था म्हणिे हे र्ार तुकडे. शुद्धबुद्धी म्हणिे सवांत उच्च तुकडा. ग्रहणशक्ती हादुसरा तुकडा. मत हा 
जतसरा तुकडा व अनुमान हा र्वथा. ह्या गुणानुक्रमाने सवच तुकडे लावनू असे माना की, त्याचं्या जवजशष्ट 
जवषयातील सत्याच्या प्रमाणातर् त्याचं्यात स्पष्टपणा जदसून येतो. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे मला पूणचपणे मान्य आहे. त्यार्प्रमाणे मी अनुक्रम लावतो. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण पांचवीस 
अांधारातरि प्रकाशाकडे! 
[VII-514-A–521-B] 

 
कथासूत्र: 
 
[िी सत्ताशास्त्रीय आजण ज्ञानशास्त्रीय मीमासंा केली गेली, त्यामंधील प्रमुख तत्त्वांरे्र् प्रजतपादन प्लेटोने एका 
काव्यमय रूपकाच्या आधारे केले आहे. त्यालार् प्लेटोर्ी ‘Allegory of the Cave’ म्हटले िाते. मिकूर 
िरी नेहमीच्या संवादपद्धतीने जदलेला असला, तरी सारे प्रकरण म्हणिे एक गद्यकाव्य आहे. 
 

दृशय, भासमान, अशाश्वत सृष्टीत राहणाऱ्या आजण अज्ञानाच्या अंधारात र्ार्पडणाऱ्या व्यक्ती, 
ज्ञानार्ी, सत्यार्ी उपासना करणाऱ्या व्यक्ती आजण अंजतम सत्तेर्ा साक्षात्कार िंालेल्या व्यक्ती यारं्ी 
प्राजतजनजधक शलदजर्ते्रर् प्लेटोने या प्रकरणात रंगवली आहेत. ‘अज्ञानी-साधक-जसद्ध’ या क्रमाने माणसार्ी 
पूणचत्वार्ी उपासना घडते. 

 
गुहेबाहेरर्ा सत्यार्ा प्रकाश अनुभवल्यावर, गुहेतील अंधारात, अज्ञानात जखतपत पडलेल्या आपल्या 

बाधंवानंा मुक्त करण्यासाठी, प्रसंगी देहदंड सोसण्यास तयार असलेल्या तत्त्वज्ञारे् वणचन वार्ताना 
भगवद गीतेतील लोकसगं्रही ब्स्थतप्रज्ञारे् स्मरण होते, तसेर् प्रज्ञा आजण करुणा यानंी सेवाश्रयी होणाऱ्या 
बोजधसत्वारे् स्मरण होते.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: ज्ञान व अज्ञान यासंंबंधी आपली स्वाभाजवक ब्स्थती पुढीलप्रमाणे आहे अशी कल्पना करा: 

िजमनीखालील एका गुहेत बरेर् लोक बसलेले असून त्या गुहेत प्रकाश येऊ शकेल असे एक दार आहे. या 
गुहेत पाय व मान बांधल्यामुळे ज्यानंा आपल्या िागेवरून अजिबात हलता येत नाही असे हे लोक त्याचं्या 
लहानपणापासूनर् तेथे कोंडलेले आहेत. डोके आिूबािलूा जफरजवता येणे अशक्य असल्याने त्यानंा फक्त 
समोर जदसणाऱ्या गोष्टीर् पाहता येतात. ह्या लोकाचं्या वर व पाठीमागे तेिस्वी अलनी पेटत असून अलनी व ते 
लोक याचं्यामधून िाणारा असा एक उंर् रस्ता आहे. गारुडीलोक पे्रक्षकासंमोर आपले कौशल्यारे् खेळ िशा 
पडद्यावर दाखवतात त्यासारखी वरील रस्त्याला लागूनर् एक सपाट झभत आहे. 

 
ग्लॅकॉन: मी तुम्ही साजंगतल्याप्रमाणे कल्पना केली आहे. 
 
सॉके्रणटस: लाकूड, दगड व इतर साधनानंी केलेले मनुष्ट्यांरे् पुतळे, इतर प्राण्याचं्या आकृती व इतर 

अनेक वस्तू घेऊन काही लोक झभतीच्या पाठीमागून िात आहेत त्याचं्यापैकी काही बोलतात तर काही गप्प 
आहेत, अशीही पुढे कल्पना करा. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् हे देखावे व कैदी जवजर्त्र जदसतात. 
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सॉके्रणटस: ते कैदी आपल्यासारखेर् आहेत. हे कैदी लोक त्याचं्या समोरील गुहेच्या झभतीवर 
अलनीच्या ंप्रकाशामुळे पडत असलेल्या स्वतःच्या झकवा दुसऱ्याच्या सावल्यांपलीकडे पाहू शकतील काय? 

 
ग्लॅकॉन: सवच िन्मभर डोके न हलजवतार् बसावे लागत असल्यामुळे ह्याजशवाय ते दुसरे काय 

करणार? 
 
सॉके्रणटस: त्याचं्या समोरून नेल्या िाणाऱ्या वस्तंूजवषयी त्यारें् ज्ञान मयाजदत असेल ना? 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: आजण िर ते एकमेकाबंरोबर बोलू लागले तर त्यानंा समोर ज्या वस्तू जदसतात त्यानंा 

संज्ञा देण्यार्ी सवय िडेल ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: समोरच्या भागातून िर प्रजतध्वनी ऐकू येत असला तर िवळून िाणाऱ्या मनुष्ट्यांपैकी िरी 

एखाद्या काही बोलला तरी समोरून िाणाऱ्या छायेने हे भाषण केले असे त्याला वाटेल ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. त्याला असेर् वाटेल. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् मनुष्ट्यजनर्ममत वस्तंूच्या छायांना ते खऱ्या वस्तू समितील. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: समिा, या कैद्यारं्ी वरील बधंनातून व भ्रमातून सुटका केली तर काय घडून येईल? 

अशी कल्पना करा की, त्याचं्यापैकी एकाला सोडून देऊन उभे राहण्यास व प्रकाशाकडे उघड्या डोळ्यानंी 
पाहण्यास साजंगतले. ह्या सवच जक्रया तो मोया कष्टाने पार पाडीत आहे. पूवी ज्या वस्तंूच्या छाया तो बघू शके 
त्यामागील खऱ्या वस्तू डोळे जदपून गेल्यामुळे तो आता बघू शकत नाही. ह्या वेळेस िर त्याला कोणी असे 
साजंगतले की, पूवी तो वस्तंूच्या केवळ छाया पाहात होता व आतार् त्याला सत्याच्या िवळ आल्यामुळे वस्तंूरे् 
खरे स्वरूप जदसत आहे. तर तो काय उत्तर देईल? तसेर् इकडून जतकडे नेत असलेल्या वस्तू दाखवनू, या 
वस्तू काय आहेत असे िर कोणी जवर्ारले तर तो गोंधळून िाऊन ह्याच्या दृष्टीसमोर आणलेल्या खऱ्या 
वस्तंूपेक्षाही पूवीच्या त्याचं्या छायार् अजधक खऱ्या आहेत असे आपण समिणार नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: तशी शक्यता आहे. 
 
सॉके्रणटस: तसेर् प्रत्यक्ष प्रकाशाकड त्याला पाहावयास लावले तर त्यारे् डोळे दुखणार नाहीत 

काय? ज्या वस्तू त्याला स्पष्टपणे जदसतात त्याचं्याकडे बघून त्यार् वस्तू त्याला दाखजवण्यात येणाऱ्या नवीन 
वस्तंूपेक्षा अजधक स्पष्ट आहेत असेर् तो समिेल ना? 

ग्िॅकॉि: होय. 
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सॉके्रनिस: िर गुहेतून कोणी तरी त्याला िबरदस्तीने खडकाळ व र्ढणीच्या रस्त्यावर नेले व 
सूयचप्रकाश आल्याजशवाय सोडायरे् नाही असे साजंगतले तर तो जर्डणार नाही काय? जशवाय प्रकाशाच्या 
तेिाने त्यारे् डोळे जदपून िाऊन कोणताही पदाथच पाहण्यास तो असमथच होणार नाही काय? 

 
ग्िॅकॉि: सुरुवातीला तरी असे होईल खरे. 
 
सॉके्रनिस: म्हणिेर् बाह्यसृष्टीतील वस्तू बघण्यार्ी त्याला सवय करावी लागेल, असे मला वाटते. 

सुरुवातीला त्याला छाया कळू लागते व नंतर माणसे, इतर त्यारं्ी प्रजतझबबे त्याला कळू लागतात व नंतर 
खऱ्या वस्तू कळतील. त्यानंतर र्दं्र व इतर तारे याचं्याकडे तो बघू शकेल आजण सूयच व सूयचप्रकाश यारं्ा 
जदवसा अभ्यास करण्यापेक्षा आकाश व तारे यारं्ा रात्रीच्या वेळी अभ्यास करणे त्याला सोपे िाईल. 

 
ग्िॅकॉि: नक्कीर्. 
 
सॉके्रनिस: पुढे पुढे तर सूयारे् स्वरूप पाण्यात व इतर माध्यमातं न बघता प्रत्यक्ष सूयच कसा आहे हे 

बघण्यार्ी शक्ती त्याच्या अंगी येईल, असे मला वाटते. 
 
ग्िॅकॉि: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रनिस: याच्या पुढर्ी पायरी म्हणिे ऋतू व वषे. ही सूयापासून जनमाण होतात, दृशय िगतातील 

सवच वस्तंूर्ा तो संरक्षक आहे आजण कैदी व त्यारे् सोबती ज्या वस्तू बघत होते त्यारें्ही कारण सूयचर् आहे 
असा जनष्ट्कषच तो काढू शकेल. 

 
ग्िॅकॉि: होय. हीर् पुढर्ी पायरी आहे. 
 
सॉके्रनिस: पूवीर्ी राहण्यार्ी िागा, तेथील शहाणपण, िुने कैदी यारं्ी आठवण होईल तेव्हा 

िंालेल्या बदलाबद्दल आनंद मानून आपल्या कैदी जमत्राबंद्दल त्याला सहानुभतूी वाटणार नाही काय? 
 
ग्िॅकॉि: जनजितर् वाटेल. 
 
सॉके्रनिस: िवळ असणारी वस्तू ज्याला तीक्ष्ण दृष्टीने पाहता येते आजण ती र्ागंली लक्षात राहते, 

तसेर् पुढे काय होणार यार्ा तकच  ज्याला र्ागंला करता येतो त्याला मान, शाबासकी देण्यार्ी प्रथा िर 
त्याचं्यात असली तर बाहेरील प्रकाश पाजहलेला मनुष्ट्य त्याचं्या अजभनंदनार्ी पवा करील का? िे असे मान, 
अजधकार जमळजवतात त्याचं्याबद्दल त्याला हेवा वाटेल का? याउलट होमरने साजंगतल्याप्रमाणे जनधचन धन्यार्ी 
िमीन नागंरणे एक वेळ परवडेल पण गुहेतील माणसारें् आयुष्ट्य व त्यांर्ी मते नकोत. त्याऐविी इतर काहीही 
परवडेल, असे त्यारे् मत असणार नाही का? 

 
ग्िॅकॉि: मला वाटते तसे आयुष्ट्य घालजवण्याऐविी त्याला इतर काहीही सहन होईल. 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: यामाणसाने गुहेत परत आल्यावर िर तो पूवीच्या िागी बसला तर काय होईल? तीव्र 
सूयचप्रकाशातून एकदम आत आल्यावर गुहेतील अंधारात आपण आंधळे आहोत असे त्याला वाटणार नाही 
का? 

 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: मंद व र्रं्ल दृष्टी िंालेल्या माणसाला गुहेतील कैद्यानंी जदसणाऱ्या छायेजवषयी िर त्यारे् 

मत जवर्ारले तर त्यातील र्र्ा बरार् वेळ र्ालेल. मग त्यारे् हसे होणार नाही का? तो बाहेर गेला आजण 
आपली दृष्टी घालवनू बसला म्हणून इतरानंी गुहेबाहेर िाण्यार्ा प्रयत्न करणे जनरथचक होय, असे गुहेतील 
कैदी त्याला म्हणणार नाहीत का? गुहेतील लोकारं्ी मुक्तता करून त्यांना बाहेर नेणारा माणूस िर कैद्यांरे् 
हाती सापडला तर ते त्याला ठार मारण्यासही कमी करतील का? 

 
ग्लॅकॉन: नाही. 
 
सॉके्रणटस: मग ललॅकॉन, हे उदाहरण आपण आपल्या पूवी केलेल्या जवधानांना लावून पाहू. गुहेत 

डोळ्यानंा जदसणारा प्रदेश म्हणिे तुरंुग समि.ू गुहेतील अलनीर्ा प्रकाश म्हणिे सूयच मानू. तसेर् गुहेतून वर 
र्ढून िाणे, गुहेबाहेरील िगारे् झर्तन करणे म्हणिे आत्म्याने बौजद्धक वातावरणात रममाण होणे असे तुम्ही 
सवांनी मानले तर मला काय म्हणायरे् आहे ते तुम्हालंा कळेल. मािंी मते बरोबर की रू्क ते ईश्वरास माहीत! 
पण काहीही असले तरी मािें मत पूवीप्रमाणेर् आपल्या ज्ञानात सद वस्तूरे् खरे स्वरूप काय, यार्ा शोध घेणे 
हीर् आपल्या ज्ञानसाधनेर्ी पराकाष्ठा. ती सद वस्तू क्वजर्तर् आपणासं जदसू शकेल. पण िर जदसली तर तेि 
व सौंदयच यारें् ते उगमस्थान आहे असेर् आपणासं म्हणावे लागेल. ते अंजतम तत्त्व, दृष्टीला जदसणारा प्रकाश 
व सूयच आजण बुद्धीला कळणारे सत्य व बुद्धी या सवांरे् उगमस्थान होय. ज्याला आपल्या वैयब्क्तक व 
सामाजिक िीवनात ज्ञानदृष्टीने वागावयारे् आहे त्या व्यक्तीने आपल्यापुढे सद वस्तंूर्ा शे्रष्ठ आदशच ठेवला 
पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: मला हे मान्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्या व्यक्ती उच्च ज्ञानाच्या वातावरणात असतात त्या सवचसामान्य व्यवहारात भाग घेण्यास 

तयार असत नाहीत. पण याबद्दल आियच वाटण्यारे् कारण नाही. कारण त्यांरे् आत्मे उच्च ज्ञानारे् वातावरण 
सोडण्यास तयार नसतात. आपण घेतलेले उदाहरण िर योलय असेल तर हे घडणे स्वाभाजवक नव्हे का? 

 
ग्लॅकॉन: अगदी स्वाभाजवक आहे. 
 
सॉके्रणटस: माणसाच्या दुबचलतेर्ा अभ्यास करण्याकजरता ज्याने अध्यात्मझर्तन सोडले आहे, ज्याच्या 

दृष्टीला तेि अिून िेंपत नाही, समोर असणाऱ्या अज्ञानार्ा ज्याला पजरर्य िंालेला नाही अशा माणसाला 
न्यायालयात झकवा अन्यत्र न्यायार्ी छाया झकवा आकृती यासंबधंी वाद घालण्यास साजंगतले, ज्यानंा न्याय-
तत्त्वार्ी थोडीसुद्धा सवय नाही अशाबरोबर िंगडा करण्यास साजंगतले तर त्यार्ी वागणूक र्मत्काजरक व 
हास्यास्पद ठरेल. पण यात काही आियच करण्यासारखे आहे का? 

 



 

अनुक्रमणिका 

ग्लॅकॉन: मला त्यात आियच वाटत नाही. 
 
सॉके्रणटस: बरोबर ज्ञानी माणसाला हे लक्षात येईल की, प्रकाशातून अंधारात व अंधारातून प्रकाशात 

गेल्याने म्हणिेर् दोन प्रकाराने, दोन कारणाने दृष्टी व आत्मा यारं्ा गोंधळ होतो. मनार्ा गोंधळ िंाल्याने 
वस्तूर्ी ओळख पटत नाही. असा गोंधळलेला माणूस िेव्हा ज्ञानी माणसाला जदसतो तेव्हा तो अजवर्ाराने 
हसत नाही. तेिोमय ज्ञानातून बाहेर आल्याने व अंधाराच्या नवीनतेमुळे दृष्टी अंध िंाली आहे की अज्ञानाच्या 
अंधारातून ज्ञानमय तेिात आल्याने दृष्टी जदपून गोंधळली आहे? या प्रशनारं्ी प्रथम मीमासंा केल्याजशवाय 
शहाणा माणूस पजहल्या अवस्थेला सुखमय, सहानुभतूी योलय असे मानणार नाही. त्याला िरी हसू आले तरी 
ते हास्य गुहेबाहेरच्या उच्च, ज्ञानमय, प्रकाशमय वातावरणातून गुहेत गेल्यानंतर िसे जनमाण होईल त्यापेक्षा 
कमी हास्यास्पद असेल. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: िर ते खरे असेल तर आंधळ्या डोळ्यातं दृष्टी घालता येते. तसेर् ज्ञानहीन आत्म्यात 

ज्ञान घालता येते. हे काही जशक्षकारें् मत जशक्षणाच्या खऱ्या स्वरूपाशी सुसंगत नाही असे आपण म्हणू शकू. 
 
ग्लॅकॉन: अशा प्रकाररे् त्यारें् मत असते, हे खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: याऐविी आपल्या दृष्टीने हे जसद्ध होते की, प्रत्येक माणसाच्या आत्म्यात अशी एक 

ज्ञानशक्ती असते की, जिच्यामुळे तो जशकू शकतो. अंधाराकडून प्रकाशाकडे दृष्टी वळजवण्यासाठी सवच शरीर 
जफरवावे लागते, त्याप्रमाणे ही ज्ञानशक्ती जवनाशी िगाऐविी आत्म्याकडे वळवावी लागते. त्यावेळीर् 
तेिोमय सद वस्तूर्ा जवर्ार शक्य असतो. मािंी भजूमका योलय आहे ना? 

 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून मला असे वाटते की, ही दृष्टीबदलार्ी कला साध्य िंाली पाजहिे. त्यामुळे 

आपल्यातील बदल सहि, पजरणामकारक घडवनू आणता येईल. माणसामध्ये पाहण्यार्ी शक्ती जनमाण 
करणे हे उजद्दष्ट असणार नाही. मनुष्ट्यार्ा मागच रु्कलेला असतो. तो योलय गोष्टीकडे पहात नाही. परंतु 
पहाण्यार्ी शक्ती असते म्हणून रु्कीच्या मागाकडे पाहण्यार्ा दोष दूर करणे हेर् ध्येय असणार! 

 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: शरीरात िसे गुण असणार तसे आत्म्यात अन्य सद गुण असणार असे आपणासं आढळेल. 

हे अन्य गुण प्रथमपासून नसतात. सवय व व्यासंग यानंी ते वाढतात. पण ज्ञान हा सद गुण दैवी असल्याने तो 
नष्ट होत नाही. पजरब्स्थती िशी बदलेल तसा तो उपयोगी झकवा जनरुपयोगी, फायदा झकवा तोटा करणारा 
बनतो. िी माणसे हुशार पण दुगुचणी असतात त्याचं्या बाबतीत असे जदसते की त्यांर्ा आत्मा तीक्ष्ण दृष्टीर्ा 
असतो. जिकडे ते पाहतात जतकडे त्यारं्ी दृष्टी सूक्ष्म असते. म्हणिेर् त्यारं्ी दृष्टी मंद नसते तर दुष्ट प्रवृत्तीरे् 
ते दास बनल्याने त्याचं्या तीक्ष्ण बुद्धीर्ा वापर पापार्रणासाठी होतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

ग्लॅकॉन: हो. हे खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या आत्म्याला वासनाचं्या भाराखाली दडपून क्षदु्र इंजद्रयिन्य सुखे व त्यांरे् जवषय 

याचं्याकडे बघावयास लावले िाते. म्हणून लहानपणापासूनर् िर आत्म्यानंा त्याच्या पाशातून मुक्त केले व 
सद वस्तूकडे पाहण्यार्ी सवय लावली तर माणसार्ा आत्मा िसा सुख प्राप्तीत तीक्ष्ण दृष्टी दाखजवतो तसा 
तो सत्यशोधातही दाखवेल. 

 
ग्लॅकॉन: हो. शक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: जशवाय आपल्या पूवीच्या म्हणण्यार्ा असा जनष्ट्कषच जनघतो की, अजशजक्षत, सत्याजवषयी 

अज्ञानी असणारे, आयुष्ट्यभर जशकणारे लोक राज्यकारभार करण्यास नालायक असतात. काही लोकाचं्या 
सावचिजनक झकवा वैयब्क्तक आयुष्ट्यास कोणत्यार् ध्येयार्ी पे्ररणा नसते. तर काही लोक आपण सुदैवी आहोत 
अशी कल्पना करून कोणतेही काम भाग पाडल्याजशवाय करीत नाहीत. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: याकजरतार् आपल्या आदशच राज्यात उदात्त स्वभावाच्या व्यक्तींना अत्युच्च अभ्यास करणे 

भाग पाडले पाजहिे. सद वस्तूकडे दृष्टी वळजवली पाजहिे. उच्च प्रकाररे् ज्ञान संपादन करून काही लोक 
काहीर् करीत नाहीत त्याला आपण बदंी केली पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: त्यानंा आपण कोणती मोकळीक देतो? 
 
सॉके्रणटस: केवळ उच्च ज्ञान साधने व राहण्यार्ी सवलत देऊन र्ालणार नाही. आपल्या अज्ञानात 

बद्ध असलेल्या बाधंवानंा अज्ञानातून सोडवनू उच्च ज्ञान व प्रजतष्ठा जमळवनू देण्यार्ी कामजगरी त्याचं्यावर 
सोपजवली पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: पण यार्ा अथच उच्च प्रकाररे् आयुष्ट्य घालजवण्याऐविी नीर् प्रकारर्ा िीवनक्रम घालजवणे 

असे सागंून आपण त्याचं्यावर अन्याय करीत नाही का? 
 
सॉके्रणटस: पण तू हे जवसरतोस की, आदशच राज्यात जवजशष्ट लोकानंा र्ागंल्या प्रकाररे् िीवन 

िगण्यास देणे हे कायद्याशी सुसगंत नाही. सवच नागजरकानंा र्ागंल्या प्रकारे िीवनिगता यावे हा कायद्यार्ा 
हेतू असतो. त्यासाठीर् सहकायाने झकवा सक्तीने कायदा सवांरे् जनयंत्रण करतो. प्रत्येक व्यक्ती सवांच्या 
सुखासाठी िे करते त्यार्ा फायदा सवांना जमळावा अशी पजरब्स्थती जनमाण करतो. याकजरतार् राज्यात शे्रष्ठ 
प्रकाररे् लोक जनमाण करून त्यानंा स्वेच्छेप्रमाणे वागण्यास कायद्यारे् जनयंत्रण असते. सवांर्ा उपयोग करून 
घ्यावा असा राज्यार्ा व न्यायार्ा हेतू असतो. 

 
ग्लॅकॉन: ते मी जवसरलोर्. 
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सॉके्रणटस: म्हणूनर् ललॅकॉन आपल्या आदशच राज्यातील भावी तत्त्वज्ञ राज्यकत्यांना िर आपण 
देशबाधंवावर लक्ष ठेवणे, त्यारं्ी काळिी घेणे ही कामजगरी सोपजवली तर त्याचं्यावर अन्याय न करता न्याय 
होईल. आपण त्यांना म्हणू– 

 
“तुमरे् इतर राज्यातील बाधंव राज्यकारभार करण्यास सकारण नकार देतात. आि असलेल्या 

राज्यघटनेस न मानता अशा प्रवृत्तीच्या लोकारं्ी वाढ स्वतंत्रपणाने होत असते. स्वयंभ ू वृक्ष आधारासाठी 
कोणावर अवलंबनू नसतो. म्हणून त्याच्या राखण्यार्ा खर्च देण्यास तयार नसतो, हे त्याच्या दृष्टीने योलय. 
पण तुमर्ी पजरब्स्थती तशी नाही. आम्ही तुम्हालंा राज्यासाठी जनमाण केले आहे, नेतृत्व जनमाण केले, 
इतरापेंक्षा अजधक र्ागंले जशक्षण देऊन तयार केले, नागजरक म्हणून राज्यकारभारास समथच केले. म्हणून 
तुम्ही थोर मंडळींनी उच्च वातावरणातून खाली आले पाजहिे, लोक समुदायात जमसळले पाजहिे, अमूतच 
जवषयारें् झर्तन केले पाजहिे. अशा सवयींमुळे इतर नागजरकापेंक्षा तुम्ही अजधक र्ागंल्या प्रकारे िगू शकाल. 
सौंदयच, न्याय, सत यांरे् खरे स्वरूप तुम्हासं माहीत असते. छाया व सद वस्तू यातंील फरक तुम्ही ओळखू 
शकता. म्हणून आपले आदशच राज्य इतर राज्याप्रमाणे भास नसून सत व सद वस्तंूर्ा आजवष्ट्कार आहे हे 
समिून येईल. आपल्याला राज्याजधकार आहे ही फार मोठी कृपा आहे. इतर राज्यातील राज्यकते परस्परात 
भाडंतात. परंतु त्यारें् आयुष्ट्य भास व छायांनी भरलेले असते. वस्तुतः खऱे राज्यकते राज्य करण्यास तयार 
नसतात व तेर् राज्य सवांत र्ागंले असते शातंपणे र्ालजवले िाते. ज्या राज्यात नकली राज्यकते फार 
उत्सुक असतात त्यारे् स्वरूप फार वाईट असते.” 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: तुम्हासं असे वाटते का की, ज्ञानाच्या तेिस्वी वातावरणात बरार् वेळ घालजवतात त्यानंा 

तशी मोकळीक जदली व त्यारं्ी अशी समिूत घातली तर ते वरील आज्ञा पाळणार नाहीत व राज्यकारभार 
करणे नाकारतील. 

 
ग्लॅकॉन: ते शक्य नाही. आपली आज्ञा योलय असून जतरे् पालन करणारे न्यायी प्रवृत्तीरे्र् आहेत. 

जशवाय आिच्या राज्यकत्यांच्या प्रवृत्तीने नव्हे तर एक आवशयक कतचव्य म्हणून प्रत्येकिण कारभार करेल. 
 
सॉके्रणटस: हो खरे आहे. आपल्या राज्यकत्यांसाठी राज्यकारभार करण्यापेक्षा अजधक र्ागंला 

िीवनक्रम शोधला तर व्यवब्स्थत र्ालणारे राज्य तुम्ही जनमाण करू शकाल. अशाराज्यात संपत्तीने नव्हे 
तरज्ञान व सदार्ाराने संपन्न असे अजधकारी असतील. मात्र जभकारी, खािगी स्वाथाकजरता हपापलेले, 
राज्यकारभार हाती घेतात तेव्हा सवचत्र गोंधळ होतो. असे लोक अजधकारार्ा उपयोग करून पाजहिे तसे 
वागण्यारे् स्वातंत्र्य आहे असे मानतात. अशा राज्यात अजधकाराच्या िागेमुळे भाडंणे होतात आजण अशा 
प्रकारच्या अंतगचत भाडंणामुळे केवळ भाडंणाऱ्या पक्षारें्र् नव्हे तर सवच राज्यारे् नुकसान होते. 

 
ग्लॅकॉन: हे अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: खऱ्या तत्त्वज्ञानी माणसाजशवाय इतर कोणता माणूस अजधकाराच्या िागेर्ा जतरस्कार 

करेल, हे सागंता येईल का? 
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ग्लॅकॉन: तसे मला सागंता येणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: राज्यकारभारार्ी हाव नसणाऱ्या लोकानंी राज्यकारभार करणे आवशयक आहे. नाही तर 

लोभी लोक अजधकाराकजरतार् भाडंत बसतील. 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: राज्यकारभार र्ागंल्या रीतीने कसा करावा यारे् ज्यानंा पूणच ज्ञान आहे व त्यारें् आयुष्ट्य 

मुत्सद्दी माणसापेंक्षा अजधक र्ागंल्या प्रकाररे् आहे अशा लोकाकंडे तुम्ही राज्यकारभार जदला नाही तर इतर 
कोणत्या लोकानंा तुम्ही राज्याच्या संरक्षकांर्ी कामे करण्यास प्रवृत्त कराल? 

 
ग्लॅकॉन: मी अशार् लोकारं्ी राज्यकारभारासाठी जनवड करेन. 
 

⬜ ⬜ 
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प्रकरण सव्वीस 
उच्च नशक्षणपद्धती 

[VII-521-C–531-C] 
 
कथासूत्र: 
 
[तत्त्वज्ञ राज्यकत्यासाठी कोणत्या प्रकाररे् ज्ञान आवशयक आहे, हे साजंगतल्यानंतर प्लेटोने ते शे्रष्ठ ज्ञान 
त्यानंा देण्यासाठी िो उच्च जशक्षणक्रम उपयोगात आणावयार्ा त्यारे् सजवस्तर जववेर्न केले आहे. 
 

खगोलशास्त्र, भजूमती, घनभजूमती, अंकगजणत आजण संगीत या जवद्याशाखारं्ा जवशषे अभ्यास हा उच्च 
जशक्षणक्रमार्ा आशय होय. इंजद्रयवेद्य दृशय सृष्टीपासून झकवा अशाश्वत जवश्वापासून तत्त्वज्ञानार्ी दृष्टी जवशुद्ध 
जवर्ाराकडे, प्रजे्ञच्या जवकासाकडे लागावी, वाढावी असा त्यार्ा यात हेतू आहे. 

 
या ज्ञानारे् स्वरूप मुख्यतः जनगामी जवर्ार प्रजक्रयेरे् असते. इंजद्रयानुभव जनरपेक्ष अशा स्वतःप्रमाण, 

स्वतःजसद्ध तत्त्वारं्ा शोध घेऊन त्या आधारे गजणतशास्त्र व सृजष्टशास्त्र यातंील जनष्ट्कषच अनुमाजनत केले िात. 
 
प्लेटोच्या सवच जवर्ारात इंजद्रयगम्य ज्ञानाऐविी बुजद्धजनष्ठ संकल्पना व सत-तत्त्वे (Ides or Forms) 

यानंा प्राधान्य व महत्त्व जदलेले आढळते. हीर् भजूमका त्याच्या उच्च जशक्षण पद्धतीलाही त्याने आधारभतू 
मानलेली आहे.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: ज्याप्रमाणे खालच्या िगातून स्वगीय वातावरणाकडे शूर पुरुष र्ढतात, त्यार्प्रमाणे 

राज्यात संरक्षक लोक जनमाण करून, प्रकाशापयंत त्यानंा कसे न्यावयारे् यार्ा जवर्ार आता आपण करावा 
ना? 

 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. मािंी पण हीर् इच्छा आहे. 
 
सॉके्रणटस: “शंख उलटा करावा” अशा सामान्य प्रशनार्ा आपण जवर्ार करीत नसून, आत्म्यारे् 

रात्रीसारख्या जदवसापासून अब्स्तत्वाच्या खऱ्या जदवसापयंत ज्या प्रकाराने पजरभ्रमण होते, त्यार्ा आपण 
जवर्ार करावयार्ा आहे. अशा पजरभ्रमणालार् खरे तत्त्वज्ञान म्हणतात. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: कोणत्या जवषयाच्या ज्ञानात अशा तऱ्हेर्ी शक्ती आहे यार्ा आपण जवर्ार करावयास नको 

का? 
 
ग्लॅकॉन: होय. अवशय केला पाजहिे. 
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सॉके्रणटस: ललॅकॉन, बदलणाऱ्या वस्तूपासून, सत्य वस्तूकडे आत्म्याला ओढून नेणारे असे एखादे 
शास्त्र सागंता येईल काय? मी नुकतेर् म्हटल्यारे् आठवते की, ‘आपल्या जवद्याथ्यांना तरुणपणीर् लढाईरे् 
जशक्षण जदले पाजहिे’. 

 
ग्लॅकॉन: होय. असे आपण म्हटले होते. 
 
सॉके्रणटस: ज्या शास्त्राच्या शोधात आपण आहोत त्या शास्त्रात पूवीर्ा व हाही गुण असणे आवशयक 

आहे. 
 
ग्लॅकॉन: कोणता गुण? 
 
सॉके्रणटस: युद्धप्रवण माणसानंाही या शास्त्रार्ी उफयुक्तता वाटणे. 
 
ग्लॅकॉन: हो, शक्य असेल तर! 
 
सॉके्रणटस: सगंीत व व्यायाम या शास्त्रारं्ा आपण पूवीच्या जशक्षणक्रमात समावेश केलेला होता. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्याअथी शरीरार्ी वाढ व नाश याबद्दल व्यायामशास्त्र जवर्ार करते, त्याअथी या शास्त्रार्ा 

जवकारी व जवनाशी वस्तंूशी संबधं असतो. 
 
ग्लॅकॉन: हे उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्या शास्त्रार्ा आपण शोध करीत आहोत ते व्यायामशास्त्र तर अस शकणार नाही ना? 
 
ग्लॅकॉन: अथातर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: आपण र्र्ा केलेल्या संगीतशास्त्राबद्दल तुमरे् काय मत आहे? 
 
ग्लॅकॉन: तुम्हाला आठवत असेल की, सगंीताने आपल्या संरक्षकानंा सवयीच्या तत्त्वावर जशक्षण 

देऊन, शास्त्रीय ज्ञानाऐविी, एक प्रकारर्ा सुस्वरपणा व प्रमाणशीरपणा जशकजवला आहे. म्हणून संगीत केवळ 
व्यायामार्ी नक्कल होती. संगीताने िे जवषय जशकजवले ते खोटे असोत झकवा खरे असोत, त्याचं्यात अशार् 
गुणारं्ा समावेश होतो. परंतु ज्या तऱ्हेर्ा फायदा आपण शोधीत होतो, तसा फायदा करून देणाऱ्या एकाही 
शाखेर्ा संगीतात समावेश नाही. 

 
सॉके्रणटस: तुमर्ी स्मरणशक्ती र्ागंली जदसते, कारण खरोखरर् संगीतात अशा प्रकाररे् काहीर् 

आढळत नाही, परंतु ललॅकॉन, आपणाला हवे आहे ते कोठे जमळू शकेल? सवच उपयुक्त कला अधःपतन 
करणाऱ्या आहेत असे आपण ठरजवले. 
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ग्लॅकॉन: जनजितर्. परंतु संगीत, व्यायामशास्त्र व उपयुक्त कला याचं्याखेरीि एखादे शास्त्र जशल्लक 
आहे काय? 

 
सॉके्रणटस: ह्याचं्यापलीकडरे् व ह्याचं्याहून जभन्न असे आपणासं काहीर् सापडले नाही. तेव्हा सवचत्र 

लागू पडणाऱ्यापैंकीर् एका जवषयार्ा जवर्ार करू. 
 
ग्लॅकॉन: कोणता जवषय? 
 
सॉके्रणटस: सवच कला, जवर्ारमाजलका व शासे्त्र यात ज्यांर्ा उपयोग केला िातो व प्रत्येक मनुष्ट्याने 

िो जवषय जशकला पाजहिे तो म्हणिेर् सवचसाधारण जवषय. 
 
ग्लॅकॉन: त्यारे् स्वरूप तरी सागंा. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या मते एक, दोन, तीन असे अंक िे शास्त्र जभन्न करून दाखजवते ते गजणतशास्त्र होय. 

प्रत्येक कलेला व शास्त्राला ह्यार्ा उपयोग करून घ्यावा लागतो काय? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: युद्धारे् शास्त्र अंकशास्त्रापैकीर् आहे काय? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: पलाजमजडस असे जसद्ध करून दाखजवतो की, ॲगमेम नॉन हा एक मूखच सेनापती होता. 

पलाजमजडसने अंकपद्धती शोधून काढली व सैन्यार्ी आजण िहािारं्ी गणती करून ठेवली. यावरून जनष्ट्कषच 
काढला गेला की, त्या काळी वरील गोष्टींर्ी गणती करता आलेली नव्हती व ॲगमेम नॉनला अंकशास्त्रारे् ज्ञान 
नसल्यामुळे स्वतःरे् पायदेखील नीट मोिता येत नव्हते. असे असले तरी हा सेनापती म्हणून कसा काय 
होता? 

 
ग्लॅकॉन: हे िर खरे असले तर तो एक जवजर्त्र सेनापती होता असे मी म्हणेन. 
 
सॉके्रणटस: गजणतारे् ज्ञान सैजनकाला असणे आवशयक आहे असे आपण ठरजवणे िरूर आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. सैन्यार्ी व्यवस्था करणे व धीटपणा अंगी आणणे हे जशकण्यासाठी या ज्ञानार्ी िरुरी 

आहे. 
 
सॉके्रणटस: शास्त्रजवषयक आपल्या दोघाचं्या कल्पना एकर् आहेत काय? 
 
ग्लॅकॉन: तुमर्ी कल्पना काय आहे ते सागंा. 
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सॉके्रणटस: आपण ज्या शास्त्रार्ा शोध करीत आहोत, त्या शास्त्रापैंकीर् जवर्ार करावयास लावणारे हे 
शास्त्र आहे. ते आत्म्याला खऱ्या वस्तुत्वाकडे नेणारे आहे, असे समिून त्यार्ा योलय असा उपयोग कोणीर् 
करीत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे स्पष्ट सागंाल काय? 
 
सॉके्रणटस: मी प्रयत्न करतो. हेतु-साध्याकजरता ज्या गोष्टी उपयुक्त झकवा अनुपयुक्त मी मानतो 

त्याजवषयी संमती वा जवरोध दशचवनू तुम्ही मला मदत करावी म्हणिे या शास्त्राच्या स्वरूपाजवषयीरे् मािें तकच  
बरोबर आहेत झकवा नाहीत हे आपल्याला स्पष्टपणे समिेल. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् स्पष्टीकरण सागंा. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. तुम्हासंा असे जदसून आले असेल की, काही पदाथच आपल्या बघण्यात पूणच 

जदसतात आजण त्यामुळे आपल्या जवर्ारशक्तीला र्ालना जमळत नाही. याउलट, काही अपूणच जदसतात व 
त्यामुळे जवर्ारशक्तीवर िोरार्ा ताण बसतो. 

 
ग्लॅकॉन: दूर अंतरावरून जदसणारे पदाथच व यथाथचदशचन जर्त्रकला यार्बद्दल आपण बोलत आहात 

ना? 
 
सॉके्रणटस: मी िे म्हणालो ते तुम्हालंा बरोबर समिलेले जदसत नाही. 
 
ग्लॅकॉन: तर तुमच्या मते दुसरे कोणते पदाथच आहेत? 
 
सॉके्रणटस: माझ्या मते िे पदाथच एकार् वेळेला दोन परस्परजवरोधी संवेदना उत्पन्न करीत नाहीत, ते 

सवच पदाथच अनुद बोधक होत. याउलट जवरोधी संवेदना उत्पन्न करणाऱ्यानंा मी उद बोधक म्हणेन. म्हणिेर् 
िवळर्ा वा दूरर्ा िरी पदाथच असला तरी दृष्टीला दोन सारख्यार् ठळक पण जवरोधी संवेदना जनमाण होतात. 
पुढील उदाहरणाने मािें म्हणणे अजधक स्पष्ट होईल. लहान, मधले व जतसरे अशा तुमच्या तीन बोटाबंद्दल 
जवर्ार करा. 

 
ग्लॅकॉन: ठीक आहे. 
 
सॉके्रणटस: असे समिा की, ती अगदी िवळून पहावयार्ी आहेत. आता याबद्दल आणखी एका 

मुद्द्यार्ा जवर्ार करावयाला हवा. 
 
ग्लॅकॉन: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: ती सवचर् बोटे असल्यामुळे ज्या बोटाकडे आपण पाहू, ते मधले झकवा बािूरे्, पाढंरे झकवा 

काळे, िाड, झकवा बारीक असा फरक िाणवणार नाही. कारण िोपयंत या मुद्द्याबद्दल आपण जवर्ार करतो, 
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तोपयंत मनाला बोट म्हणिे काय यार्ा जवर्ार करण्यार्ी िरुरी वाटत नाही. वरील उदाहरणात बोट हे बोट 
नसून दुसरे काही तरी आहे याबद्दलर्ी माजहती मनाला दृष्टीकडून जमळत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: सहाजिकर् अशा संवेदना जवर्ाराला र्ालना देणाऱ्या वा उद बोधक नसतात. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: परंतुबोटाचं्या वेगवेगळ्या आकारमानाबद्दल आपण काय म्हणू? दृष्टी त्यातील फरक 

समाधानकारक करेल काय? एखादे बोट मध्ये अथवा बािूस असल्यामुळे दृष्टी काही फरक मानते काय? 
तसेर् स्पशच केला असता िाडपणा व बारीकपणा, कठीणपणा झकवा मृदुपणा समाधानकारक रीत्या िाणवतो 
काय? इतर इंजद्रयाचं्या संवेदनातं हा दोष जदसून येतो काय? वरील इंजद्रयारं्ी अशा प्रकारर्ी ब्स्थती नसते 
काय? ज्या इंजद्रयाला कठीणपणा िाणवतो त्यास मृदुपणा िाणवण्यार्ी िरुरी नसते का? व ते इंजद्रय एकर् 
वस्तू कठीण झकवा मृदू आहे असे मनाला पटवनू देत नाही का? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा स्पशेंजद्रय एकर् वस्तू कठीण व मृदू मानते त्यावेळी मनात गोंधळ जनमाण होत नाही 

का? ज्यावेळी हलकी वस्तू िड आहे व िड वस्तू हलकी आहे हे पटवनू जदले िाते त्यावेळी िडपणा व 
हलकेपणा ह्याचं्या अथासंबधंी शंका जनमाण होत नाही का? 

 
ग्लॅकॉन: होय. अशा प्रकारच्या संवेदना मनाला र्मत्काजरक वाटल्या तरी त्यांरे् स्पष्टीकरण करणे 

िरूर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मन स्वाभाजवकर् अशा वातावरणात तकच शक्ती व जवर्ार ह्यारें् सहाय्य घेऊन प्रत्येक 

संवेदना एक आहे जकवा दुहेरी आहे हे ठरवीत असेल. 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: दुहेरी आहे असे मानल्यास प्रत्येक संवेदनेर्ा प्रत्येक भाग स्वतंत्र स्वभावार्ा व एकजत्रत 

आहे हे उघड करावे लागत नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: हे उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येक िर एक आहे व दोन्ही जमळून दोन होतात असा मनाने जनष्ट्कषच काढला तर ती 

दोन स्वतंत्र करता येतील. कारण ती स्वतंत्र करता आली नसती तर ती एक असून दोन नाहीत असेर् मनाला 
म्हणावे लागले असते. 
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ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: डोळ्याने आपल्याला मोया वस्तू व लहान वस्तू वेगवेगळ्या आहेत याबद्दल ज्ञान न देता 

गोंधळर् जनमाण केला. बरोबर आहे ना मािें मत? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: परंतु इंजद्रयज्ञान स्पष्ट होण्यासाठी ह्या पद्धतीर्ा उलट वापर करून मोया व लहान वस्तू 

जभन्न (वेगळ्या) आहेत असे जवर्ारशक्तीला मानणे भाग पाडले. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशा प्रकारर्ा जवरोध आपल्याला मोठेपणा व लहानपणा याच्या अथाबद्दलर्ा प्रशन जनमाण 

करीत नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: यार्प्रमाणे बुद्धीरे् जवषय व दृष्टीरे् जवषय यातं जभन्नता जनमाण करणे आपण जशकत नाही 

का? 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: यापूवीर् मी साजंगतले की, असे काही जवषय असतात की, ते जवर्ारानंा र्ालना देतात व 

काही िागृती जनमाण करीत नाहीत. यार्ा वरीलप्रमाणे अथच होतो. पजहल्या वगात मोडणाऱ्या वस्तू इंजद्रयावर 
एकार् वेळी जवरोधी संवेदनारं्ा आघात करतात. परंतु दुसऱ्या वगात असे घडत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् मत मला समिले. मी त्याच्याशी सहमत आहे. 
 
सॉके्रणटस: संख्या व एकपणा यानंा वरीलपैकी कोणत्या वगातील मानावे? 
 
ग्लॅकॉन: यारे् उत्तर देता येत नाही. 
 
सॉके्रणटस: आपली पूवीर्ी जवधाने जनणचय देण्यास सहाय्य करतील. दृष्टी अथवा इतर इंजद्रये 

बोटाप्रमाणे एकपणा िर ग्रहण करीत असेल तर त्या एकपणात खऱ्या अब्स्तत्वाकडे मनाला ओढून नेण्यार्ी 
शक्ती नसते. पण एकपणाच्या सवच दृशयातं जवरोधारे् जमश्रण असेल व त्यामुळे एकपणाप्रमाणेर् अनेकपणा 
जदसून आला तर गोंधळ उडेल व जवर्ारशक्तीला िागृत करून “एकपणारे् केवळ स्वरूप काय” असा प्रशन 
जवर्ारणे भाग पडेल. अशा तऱ्हेने एकाकंारं्ा अभ्यास आपल्याला खऱ्या अब्स्तत्वारे् झर्तन करावयास लावतो. 
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ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे अगदी बरोबर आहे. तीर् वस्तू त्यार् वेळी एक वाटते झकवा अनंत वाटते 
त्यामुळे एकाकंामध्ये हा गुण जवशषे प्रमाणात असतो. 

 
सॉके्रणटस: एकाकंार्ी िी ब्स्थती तीर् सवच अंकारं्ी असणार नाही ना? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर् असावी. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. परंतु अंकगजणतात केवळ अकंाबद्दलर् जवर्ार केला िातो. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: व ते आपल्याला सत्याप्रत नेते. 
 
ग्लॅकॉन: होय. जवलक्षण पद्धतीने. 
 
सॉके्रणटस: आपल्याला असे जदसून येईल की, आपण ज्या अभ्यासार्ा शोध करीत आहोत त्यापैकीर् 

अंकगजणत आहे. कारण लष्ट्करी मनुष्ट्य अंकगजणताच्या ज्ञानाच्या आधारे आपल्यासैजनकारं्ी रर्ना करतो. 
त्यार्प्रमाणे जवकारी िगाला बािूस सारून सत्यत्वाला जर्कटून राहण्यासाठी व वादजववादात कुशल 
होण्याकजरता तत्त्वज्ञानी माणसाने यार्ा अभ्यास करणे आवशयक आहे. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपला संरक्षक सैजनक असला तरी तत्त्वज्ञानी आहे. 
 
ग्लॅकॉन: यात संशयर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: ललॅकॉन, यार्साठी ह्या जवषयाबाबत अभ्यास करण्यार्ी कायद्याने सक्ती केली. िर 

लोकानंा राज्यातील महत्त्वाच्या कामी भाग घेणारे व्हावयारे् असेल तर गजणतशास्त्राच्या अभ्यासाकडे त्यांरे् 
मन वेधले पाजहिे व ह्या जवषयार्ा अभ्यास, जनव्वळ हौशी लोकापं्रमाणे न करता अजतशय जर्काटीने करणे 
िरूर आहे. त्यामुळे शुद्ध बुद्धीच्या आधारे ते अंकाचं्या स्वरूपाबद्दल जवर्ार करतील. व्यापाऱ्यापं्रमाणे खरेदी-
जवक्रीकजरता यार्ा अभ्यास त्यानंी करू नये. युद्धकामात उपयोग होण्याकजरता व आत्म्याला जवकारी 
िगापासून खऱ्या व सत्य गोष्टीकडे वळजवण्यासाठी त्यानंा ह्या शास्त्रारे् ज्ञान संपादन करणे िरुरीरे् आहे. 

 
ग्लॅकॉन: आपले मत स्तुत्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: गजणतशास्त्राबद्दल सागंताना माझ्या आतार् लक्षात आले की, हे शास्त्र फार र्ागंले आहे व 

आपल्या इच्छापूतीकजरता यार्ा बरार् उपयोग होतो. अथातर्, हे शास्त्र जशकण्यार्ा फक्त व्यापारी हेतू न 
मानता केवळ ज्ञान संपादन करण्यार्ा हेतूर् बाळगावा. 
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ग्लॅकॉन: तुमरे् मत स्पष्ट कराल काय? 
 
सॉके्रणटस: आतार् साजंगतल्याप्रमाणे हे शास्त्र आत्म्यास उच्च वातावरणात नेते व अंकाच्या दृशय व 

स्पशृयाबद्दल र्र्ा न करता त्याचं्या केवळ स्वरूपाबद्दल जवर्ार करणे भाग पाडते. आपल्याला माजहतर् असेल 
की, र्ागंले गजणती लोक वादजववादात एकाकं सोडण्यार्ा प्रयत्न हास्यास्पद ठरजवतात. कारण एकाकंारे् 
िर तुकडे केले तर ते पुन्हा गुणाकार करतात व एकाकंाने एकत्व न सोडण्यार्ी व असंख्य स्वरूप न होण्यार्ी 
फार काळिी घेतात. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: ललॅकॉन, अशा लोकानंा कोणी असा प्रशन जवर्ारला, “हुशार जमत्रानंो! अंकाचं्या कोणत्या 

प्रकाराबद्दल तुम्ही र्र्ा करता? तुमरे् मत असे असेल की, प्रत्येक एकाकं समान व अजवभाज्य आहे. परंतु 
अशा तऱ्हेर्ा एकाकं साधला गेलेला अंक दाखजवता येईल काय?”तुमच्या मते अशा प्रशनानंा ते काय उत्तर 
देतील? 

 
ग्लॅकॉन: माझ्या मते, “केवळ कल्पनेनेर् जवर्ार करता येण्यासाठी अंकार्ा जवर्ार करतो” असे 

उत्तर देतील. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या जमत्रा, ह्या शास्त्रार्ी आपणासं आवशयकता नाही का? ह्या शास्त्रामुळे मनाला शुद्ध 

सत्य शोधनात युद्धबुद्धीर्ा उपयोग करणे भाग पडते ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. ह्या शास्त्रात हा गुण जवशषेतः जदसून येतो. 
 
सॉके्रणटस: गजणतार्ी आवड असणाऱ्या लोकारं्ी बुद्धी इतर प्रकारर्ी शासे्त्र लवकर ग्रहण करते, असे 

तुम्हासं जनरीक्षणावरून जदसून आले असेलर्! त्यार्प्रमाणे मंदबुद्धीच्या लोकानंा ह्या शास्त्राच्या जशक्षणार्ा इतर 
काही फायदा िंाली नाही तरी ते पवीपेक्षा हुशार बनतात. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: मािंी खात्री आहे की, अंकगजणत हेर् शास्त्र जवद्याथ्याला जशकण्यास त्रास व फार मेहनत 

पडणारे असे आहे. इतर कुठलेही नाही. 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर् दुसरे कुठलेही नाही. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून ह्या शास्त्रार्ा त्याग न करता ते उत्तम स्वभावाच्या लोकानंा जशक्षण देण्यास 

उपयोगात आणावे. 
 
ग्लॅकॉन: तुमरे् व मािें एकर् मत आहे. 
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सॉके्रणटस: हा मुद्दा जनजित िंाला असे समिू. अंकगजणतासारख्या दुसऱ्या एखाद्या शास्त्रार्ा आपण 
जवर्ार करावा काय? 

 
ग्लॅकॉन: भजूमती शास्त्राच्या जवर्ाराजवषयी आपण म्हणता काय? 
 
सॉके्रणटस: होय. 
 
ग्लॅकॉन: या शास्त्रार्ा िो भाग लष्ट्करी डावपेर्ास उपयोगी आहे त्यार्ा जवर्ार करणे आवशयक आहे, 

हे उघड आहे. कारण तळ देणे, हल्ला करण्यास योलय िागा शोधणे, सैन्यास योलय िागा पाहणे तसेर् 
रणागंणावर िाण्यापूवी व गेल्यावर सैन्यार्ी हालर्ाल करणे या सवच कामाकंजरता लष्ट्करी मनुष्ट्याला भजूमतीरे् 
र्ागंले ज्ञान असणे आवशयक आहे. 

 
सॉके्रणटस: भजूमतीरे् व अंकगजणतारे् सामान्यज्ञान लष्ट्करी कामाला पूरेसे होईल यात शंका नाही. 

परंतु या शास्त्रातील सखोल अभ्यासार्ा पुढर्ा भाग सत तत्त्वाच्या स्वरूपारे् झर्तन करण्यास उपयोगी आहे 
झकवा नाही हार् खरा प्रशन आहे. खऱ्या अब्स्तत्वार्ा अत्यंत आनंदमय भाग िो आत्म्याने बघणे आवशयक 
असतो, तो ज्या वातावरणात असतो, त्या वातावरणात घेऊन िाण्यार्ी प्रवृत्ती त्याच्या ठायी असली पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिे आपल्याला असे म्हणता येईल की, भजूमती आत्म्याला खऱ्या अब्स्तत्वारे् झर्तन 

करणे भाग पाडत असेल तर जतर्ा खरा उपयोग आहे. परंतु भजूमती िर केवळ जवकारी व जवनाशी गोष्टीर् 
आपल्याला दाखवत असेल तर जतर्ी आपल्याला िरुरी नाही. 

 
ग्लॅकॉन: आपण असे जनजितर् म्हणू शकू. 
 
सॉके्रणटस: भजूमतीर्ा ज्यानंा सवचसामान्य पजरर्य िंाला आहे अशा लोकानंा हे कबलू कराव लागेल 

की, भजूमतीशास्त्रार्ा अभ्यास करणारे िी भाषा वापरतात त्याच्याशी ते जवसंगत असते. 
 
ग्लॅकॉन: ते कसे काय? 
 
सॉके्रणटस: हे लोक अत्यंत हास्यास्पद व हीन पद्धतीने बोलत असतात असे मला वाटते. कारण वगच 

करणे, गुणाकार करणे, बेरीि करणे अशी भाषा वापरून त्याचं्या सवच जसद्धातंाना व्यावहाजरक ध्येय आहे आजण 
ते व्यापारात गुंतले आहे अशा प्रकारे ते वागतात, परंतु वस्तुतः या शास्त्रार्ा अभ्यास आपले ज्ञान 
वाढजवण्यासाठीर् करावयार्ा असतो. 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: आणखी एका मुद्द्यावर आपले एकमत होणे आवशयक आहे. 
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ग्लॅकॉन: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: क्षणभगुंर वस्तंूच्या ज्ञानाकजरता नव्हे तर शाश्वत वस्तंूच्या ज्ञानाकजरता भजूमतीर्ा अभ्यास 

करावयास हवा. 
 
ग्लॅकॉन: या मुद्द्यावर एकमत होणे शक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: जमत्रा! म्हणिेर् आपल्याला असे म्हणता येईल की, भजूमती आपल्याला सत्याकडे 

आकषूचन तत्त्वज्ञानाबद्दल जिज्ञासा जनमाण करील व सध्या अन्यायाखाली जर्रडल्या िाणाऱ्या तत्त्वज्ञानाला 
वर आणील. 

 
ग्लॅकॉन: होय. भजूमती हे काम जनजित करेल. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून आपल्या शहरातील लोकानंा आपण असे स्पष्टपणे साजंगतले पाजहिे की, त्यानंी 

भजूमतीर्ा अभ्यास करणे आवशयक आहे. तसेर् भजूमतीरे् आनुषंजगक फायदेही कमी महत्त्वारे् नाहीत. 
 
ग्लॅकॉन: ते कोणते? 
 
सॉके्रणटस: युद्ध हालर्ालीबाबत साजंगतलेल्या फायद्याखेरीि दुसरा आणखी एक फायदा म्हणिे 

ज्ञानाच्या सवच जवषयातं, ज्या जवद्याथ्याने भजूमतीर्ा अभ्यास केला आहे, त्यार्ी ग्रहणशक्ती ज्याने 
भजूमतीअभ्यास केलेला नाही त्याच्यापेक्षा िास्त असते. म्हणून जवद्याथ्याने भजूमतीर्ा अभ्यास केलेला आहे 
झकवा नाही ही गोष्ट पाहणे महत्त्वारे् आहे. 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: मग हा जवषय आपण आपल्या तरुण लोकानंा दुय्यम अभ्यास म्हणून जशकवावा काय? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: तसेर् ज्योजतर्मवद्या हा आणखी एक जवषय त्यांना जशकजवण्यास तुमर्ी संमती आहे का? 
 
ग्लॅकॉन: मािंी पूणच संमती आहे. कारण ऋतू, मजहने, वषे ह्यासंबधंीच्या ज्ञानार्ा फायदा केवळ 

शतेकरी व खलाशी लोकानंार् होतो असे नव्हे तर सेनापतीलापण होतो. 
 
सॉके्रणटस: जनरुपयोगी जवषयाच्या अभ्यासार्ा आपण आग्रह धरीत आहोत असे बहुिन समािाला 

वाटेल अशी िी तुम्हासं भीती वाटते यार्ी मला गंमत वाटते. आतापयंतच्या सवच प्रकारच्या जवषयाचं्या 
अभ्यासामुळे आत्म्याच्या दृष्टीला इतर व्यवसायामुळे िो अंधपणा व मंदपणा आलेला असतो तो पूणचपणे नष्ट 
केला िातो. अशा जवधानावर लोकारं्ा जवश्वास बसणे कठीण आहे. आत्म्याच्या दृष्टीरे् संरक्षण करणे हे 
सहस्त्रावधी लोकाचं्या डोळ्यांपेक्षाही अजधक महत्त्वारे् आहे. कारण केवळ आत्म्याच्या दृष्टीनेर् सत्य जदसू 
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शकते. ज्यारें् जवर्ार आपल्यासारखेर् आहेत ते आपण सुर्जवलेल्या जवषयावंर अनुमती दशचजवतात. परंतु ज्या 
लोकानंा हे तत्त्व मुळीर् मान्य नाही त्यानंा हे जवषय जनरथचक वाटतील कारण व्यावहाजरक उपयुक्ततेपेक्षा 
त्याचं्यापासून काही जवशषे फायदा होतो असे त्यानंा वाटणार नाही. म्हणून तुम्ही कोणत्या पक्षाबद्दल र्र्ा 
करत आहात हे ठरजवणे आवशयक आहे व कोणताही पक्ष मनात न धरता केवळ स्वतःच्या िबाबदारीवर 
तुम्हासं वाद करावयार्ा असेल तर ह्या वादजववादापासून दुसऱ्या कोणास फायदा िंाला तर तुम्ही तक्रार 
करता कामा नये. 

 
ग्लॅकॉन: दुसरा मागच मला अजधक पसंत आहे. मािें भाषण व मािंी प्रशनोत्तरे मी माझ्या स्वतःच्या 

िबाबदारीवर करण्यास तयार आहे. 
 
सॉके्रणटस: मघाशी आपण भजूमतीनंतर ज्योजतर्मवदे्यर्ा क्रम लावला पण हा क्रम रु्कीर्ा होता असे 

मला वाटते. 
 
ग्लॅकॉन: तो कसा काय? 
 
सॉके्रणटस: सरळ रेषेर्ा अभ्यास केल्यावर घन पदाथार्ा स्वतंत्र अभ्यास न करता आपण घन पदाथच 

पजरभ्रमण ब्स्थतीत कसे असतात यार्ा जवर्ार करू लागलो. वस्तुतः जद्वपजरमाणार्ा जवर्ार केल्यावर 
जत्रपजरमाणार्ा जवर्ार करणे हार् योलय होय. ह्यामुळेर् आपल्याला घनाकृतीर्ा व घन पजरमाणांर्ा जवर्ार 
करता येतो. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. पण ह्या जवषयारें् अिून संशोधन िंालेले नाही. 
 
सॉके्रणटस: त्यारें् संशोधन न होण्यार्ी दोन कारणे आहेत. पजहले कारण म्हणिे हे जवषय अवघड 

आहेत आजण कोणतेही राज्य त्यानंा आश्रय देत नाही. त्यामुळे त्यारें् संशोधनही उत्साहाने केले िात नाही. 
दुसरे असे की, हे लोक ज्या जवषयारे् संशोधन करतात त्यार्ा त्यानंा मागचदशचक लागतो. मागचदशचकाजशवाय 
ते काहीर् संशोधन करू शकणार नाहीत. असा मागचदशचक सापडणे कठीण व त्यातूनही िरी जमळाला तरी 
हल्लीरे्घमेंडखोर जवद्याथी त्याच्या सूर्ना ऐकत नाहीत. पण िर सरकारर् या अभ्यासाला मान्यता देऊन 
स्वतःर् मागचदशचकारे् काम करील तर हे जवद्याथी नम्रपणा दाखवतील व या जवषयारे् अजधक संशोधन होऊन 
त्यारे् खरे स्वरूप स्पष्ट होईल. हल्लीसुद्धा सामान्य लोकाबंरोबरर्, त्याच्या उपयुक्ततेबद्दल ज्यानंा काही 
सागंता येत नाही अशा संशोधकाकंडूनही या जवषयार्ी अवहेलना व संके्षप केला िात आहे. तरीही हा जवषय 
त्याच्या अंगच्या गुणामंुळे प्रगती करून घेत आहे. म्हणून सरकारच्या आश्रयाने वरील अडर्णी िर दूर िंाल्या 
तर हा जवषय पूणच उिेडात येऊ शकेल असा मला जवश्वास वाटतो. 

 
ग्लॅकॉन: या जवषयामध्ये जवजशष्ट आकषचण आहे हे खरे. परंतु तुम्हासं िे म्हणावयारे् आहे ते अजधक 

स्पष्ट केले तर बरे होईल. भजूमती म्हणिे समान पातळीरे् संशोधन अशी तुम्ही व्याख्या केली होती व त्यानंतर 
तुम्ही ज्योजतर्मवदे्यर्ा क्रम लावला व तोही रु्कीर्ा ठरजवला. 
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सॉके्रणटस: जितकी मी घाई करतो जततकीर् मािंी प्रगती कमी होते. वस्तुतः भजूमतीनंतर 
घनभजूमतीर्ा क्रम योलय आहे. परंतु या जवषयार्ा अभ्यास योलय रीतीने होत नसल्याने गाळला. भजूमतीनंतर 
ज्योजतर्मवदे्यर्ा, घनपदाथाच्या गतीर्ा क्रम लावला. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: िे शास्त्र आता आपण गाळले ते सरकार िेव्हा उत्तेिन देईल तेव्हा पुढे येईल असे समिून 

ज्योजतर्मवद्या हा अभ्यासक्रमातील र्ौथा जवषय ठरव.ू 
 
ग्लॅकॉन: सॉके्रजटस, ही कल्पना र्ागंली आहे. थोड्यार् वेळापूवी मी ज्योजतर्मवदे्यबद्दल अिाणतेपणाने 

स्तुती केली त्याबद्दल तुम्ही मािंी रे्ष्टा केली. आता तुमच्या तत्त्वाप्रमाणे मी यार्ी स्तुती करतो. ज्योजतर्मवद्या 
आत्म्याला वर बघावयास लावनू या िगातील दृष्टी काढून वरच्या िगाकडे नेते हे कोणालाही स्पष्टपणे जदसून 
येईल. 

 
सॉके्रणटस: माझ्याजशवाय इतर सवांना िरी हे स्पष्ट वाटत असले तरी मािें मत जभन्न असल्यामुळे 

मला हे जवधान स्पष्ट वाटत नाही. 
 
ग्लॅकॉन: मग तुमरे् मत काय आहे? 
 
सॉके्रणटस: ज्योजतर्मवदे्यला िे लोक तत्त्वज्ञानाइतके शे्रष्ठ ठरजवतात ते लोक नक्कीर् आत्म्याला खाली 

बघावयास लावतात. 
 
ग्लॅकॉन: ते कसे काय? 
 
सॉके्रणटस: िे शास्त्र आकाशस्थ वस्तंूजवषयी जवर्ार करते त्याच्या खऱ्या स्वरूपाबद्दल तुम्ही उगार्र् 

उच्च कल्पना बाळगता. एखादा मनुष्ट्य आपले डोके मागे टेकवनू नक्षीदार छतारे् झर्तन करून त्यापासून ज्ञान 
घेऊ लागला तर आपल्या डोळ्यानंी तो जवर्ार न करता बुद्धीनेर् करीत आहे असे तुम्ही म्हणाल. कदाजर्त 
तुमर्ी कल्पना बरोबर असून मािंीरु्कीर्ी असेल परंतु मला स्वतःला असे वाटते की, कोणतेही शास्त्र खऱ्या 
व अदृशय वस्तूबद्दल जवर्ार करणारे नसले तर ते आत्म्याला वर बघावयास लावीत नाही. एखादा मनुष्ट्य डोळे 
पूणच उघडे ठेऊन आकाशाकडे बघत असला काय झकवा अधचवट डोळ्यानंी बघत असला काय त्यापासून 
त्याच्या ज्ञानात काहीर् फरक पडत नाही. िोपयंत तो इंजद्रयानंी िाणता येणाऱ्या वस्तंूर्ा अभ्यास करीत आहे 
तोपयंत त्याने काही ज्ञान संपादन केले आहे असे मी कबलू करणार नाही. कारण कोणत्याही इंजद्रयगम्य 
जवषयार्ा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करता येत नाही असे मला वाटते आजण म्हणूनर् मािें असे मत आहे की, 
एखाद्या पोहणाऱ्या मनुष्ट्याप्रमाणे समुद्रामध्ये झकवा कोरड्या िजमनीवर उताणा पडून तो फार अभ्यास करीत 
असला तरी त्यार्ा आत्मा वर बघत नसून खालीर् बघत असतो. 

 
ग्लॅकॉन: तुमच्या वाग-दंडामुळे मला योलय ती जशक्षा जमळाली. परंतु आपल्याला ज्या हेतूकजरता 

ज्योजतर्मवदे्यर्ा अभ्यास व्हावा असे वाटते त्या हेतूच्या दृष्टीने प्रर्जलत पद्धतीपेक्षा जनराळ्या पद्धतीने अभ्यास 
केला पाजहिे असे िे तुम्ही म्हणालात त्यारे् अजधक स्पष्टीकरण कराल काय? 
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सॉके्रणटस: हो. अवशय. हे तारकामय आकाश दृशय िगतार्ा एक भाग असल्यामुळे सवच दृशय 
वस्तंूपेक्षा सुंदर व पूणच असले तरी खऱ्या अब्स्तत्वापेक्षा ते पुष्ट्कळर् कमी दिारे् आहे. केवळ गती व केवळ 
मंदता खऱ्या अंकामध्ये व आकारामध्ये जशरून ही पजरभ्रमणे व त्यारं्ा परस्परसंबधं घडवनू आणतात. ती दृष्टी 
गम्य नसून बुद्धीने व जवर्ाराने ज्ञात होण्यासारखी असतात. याबद्दल तुम्ही माझ्याशी सहमत व्हाल ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: तारकामय स्वगाच्या खऱ्या अब्स्तत्वार्ा अभ्यास करण्यासाठी आदशच म्हणून उपयोग 

करता येईल. डोळस अथवा दुसऱ्या एखाद्या काराजगराने काढलेल्या आकृतीप्रमाणे आकाशार्ा उपयोग 
करावा. ज्याला भजूमतीरे् ज्ञान आहे अशा मनुष्ट्याला वरील आकृती अत्यंत सुंदर वाटते. परंतु केवळ 
सारखेपणा, दुप्पटपणा अथवा इतर एखादे केवळ प्रमाण यारं्ी खरी कल्पना त्यापासून होईल असे त्याला 
केव्हाही वाटणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: असे वाटणे हास्यास्पद आहे. 
 
सॉके्रणटस: खरा ज्योजतर्मवद तारकाचं्या गती अशार् भावनानंी पाहील असे तुम्हासं वाटत नाही काय? 

यार्ार् अथच असा की, आकाश व त्यातील वस्तू स्वगीय काराजगरानंी अत्युत्तम सौंदयासह जनमाण केल्या 
आहेत असे तो समिेल. परंतु जदवसारे् रात्रीशी प्रमाण त्या दोहोंरे् मजहन्याशी, मजहन्यारे् वषाशी प्रमाण इतर 
तारकारें् सूयच व र्दं्राशी प्रमाण याजवषयी िर एखादा मनुष्ट्य म्हणू लागला की, त्या दृशय व भौजतक वस्तू 
जवकाररजहत व ब्स्थर आहेत तर त्या मनुष्ट्याकडे तो तुच्छतेने बघणार नाही काय? आजण त्यारं्ी खरी ब्स्थती 
समिून घेण्यास अवास्तव श्रम करणे तो हास्यास्पद समिणार नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: तुम्हालंा िे वाटते तसेर् मलाही वाटते. 
 
सॉके्रणटस: ज्याप्रमाणे आपण भजूमती व प्रमेयासंबंधी जवर्ार करतो त्याप्रमाणे ज्योजतर्मवदे्यर्ा अभ्यास 

करू पण िर ज्योजतर्मवद्या खरोखर समिून घेण्यार्ा आपला जवर्ार असेल व त्यायोगे आत्म्याच्या नैसर्मगक 
बुद्धीर्ा उपयोग करून घ्यावयार्ा असेल तर आपल्याला आकाशातील वस्तंूर्ा जवर्ार करणे सोडून द्यावे 
लागेल. 

 
ग्लॅकॉन: तुमर्ी ही पद्धती प्रर्जलत असलेल्या ज्योजतर्मवदे्यच्या अभ्यासाच्या पद्धतीपेक्षा अजधकर् 

पजरक्षमार्ी जदसते. 
 
सॉके्रणटस: होय. आपण कायदेपजंडत म्हणून उपयोगी ठरणार असलो तरी अशार् प्रमाणात दुसऱ्याही 

पद्धती आपणासं ठरवाव्या लागतील असो, दुसरे कोणते शास्त्र तुम्ही जशकजवता? 
 
ग्लॅकॉन: जवर्ार केल्याजशवाय मी ते सुर्व ूशकणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. गती जनरजनराळ्या प्रतीर्ी असू शकते. या प्रकारारं्ी नक्की संख्या एखादा 

जवद्वान तत्त्वज्ञ सागंू शकेल. परंतु आपल्यासारख्या लोकानंा दोन प्रकार माहीत आहेत. 
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ग्लॅकॉन: ते कोणते? 
 
सॉके्रणटस: एक आपण अगोदरर् वणचन केला आहे. दुसरा त्याच्यासारखार् आहे. 
 
ग्लॅकॉन: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: आपल्याला असे आढळून येईल की, डोळ्यामंुळे आकाशातील वस्तंूच्या गती आपण 

ओळखतो, तर त्या गतींर्ी सुसंगती आपल्याला कानामंुळे ओळखते. यामुळेर् पायथागोजरअन्स म्हणतात 
त्याप्रमाणे दोन सारखी शासे्त्र जनमाण िंाली. तुमरे्ही मत असेर् आहे ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: आपली र्र्ा फार लाबंू नये म्हणून पायथागोजरअन्स ना आपण काही प्रशन जवर्ारा. परंतु 

तोपयंत आपले तत्त्व कायम ठेव.ू 
 
ग्लॅकॉन: कोणते तत्त्व? 
 
सॉके्रणटस: आपल्या जवद्याथ्यांना या शास्त्राच्या कोणत्याही अपूणच शाखेर्ा अभ्यास करू देता कामा 

नये. तसेर् ज्योजतर्मवदे्यसंबधंी आपण बोलत असताना आपण आतार् म्हटले त्याप्रमाणे सवच वस्तंूर्ा शवेट ज्या 
वस्तंूशी होतो तो झबदू ज्या शास्त्राला गाठता येणार नाही त्या शास्त्रार्ा अभ्यास करू देता कामा नये. कारण 
तुम्हालंा माहीत असेल की, स्वरशास्त्रार्ाही ज्योजतर्मवदे्यसारखा अभ्यास केला िातो. ज्योजतर्मवदापं्रमाणे 
स्वरशास्त्रपजंडत सूर व सुरारं्ा मेळ कानानीर् ओळखतात व त्यासाठी जनष्ट्फळ प्रयत्न करतात. 

 
ग्लॅकॉन: खरोखरर् ते स्वतःरे् हसे करून घेतात. पुनरावृत्तीबद्दल बोलताना िणू काही आपल्या 

शिेाऱ्याकंडून सूर काढण्यार्ा जनिय केला आहे अशा तऱ्हेने आपले कान तीक्ष्णपणे लावतात. नंतर एक पक्ष 
म्हणतो मध्यम स्वर अिूनही ओळखता येतो व तो अत्यंत मंद असल्याने त्यालार् प्रमाण मानले पाजहिे. तर 
दुसरा पक्ष म्हणतो सवच सुरातं आता एकात्मता आली आहे. अशा तऱ्हेने दोन्ही पक्ष आपल्या बुद्धीऐविी 
कानानार् महत्त्व देतात. 

 
सॉके्रणटस: िे लोक तारानंा त्रास देऊन खंुट्यावर त्यानंा छेडतात अशार् लोकानंा अनुलक्षनू तुम्ही 

बोलत आहात ना? तारावंर र्फलेक्रमने आघात व त्याचं्यातील दोष याजवषयी बोलून ही उपमा लांबजवण्यार्ा 
मी प्रयत्न करणार नाही. अशा लोकारं्ी मी तुलना करून स्वरशास्त्राबद्दल ज्यारं्ा सल्ला घ्यावयार्ा त्यांरे्बाबत 
मी बोलणार. कारण ज्योजतर्मवदापं्रमाणेर् हे लोक (स्वरशास्त्रपजंडत) ऐकता येणाऱ्या स्वराप्रमाणे गजणती प्रमाण 
शोधून काढतात. असे करताना कोणते अंक एकमेकाशंी सुसंगत आहेत व कोणते नाहीत आजण त्यारे् कारण 
काय? अशा प्रशनासंबधंी ते जवर्ार करीत नाहीत. 

 
ग्लॅकॉन: हे काम करण्यास अती मानवी शक्तीर् लागेल. 
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सॉके्रणटस: हे काम इतर दृष्टीने िरी जनरथचक असले तरी सौंदयच व सत याचं्या संशोधनास ते अत्यंत 
उपयोगी आहे असे म्हणणे योलय होईल. 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण सत्तावीस 
वादपद्धतीचे अध्ययि 

[VII-531-C–535-A] 
 
कथासूत्र: 
 
[गजणतशास्त्राच्या अध्ययनानंतर भावी तत्त्वज्ञ राज्यकत्यांना वयाच्या ३० ते ३५ या कालात तार्मकक 
वादपद्धतीरे् जशक्षण जदले िावे, अशी प्लेटोर्ी योिना आहे. 
 

शलदच्छल, तार्मकक कसरती म्हणिे वादपद्धती नव्हे. जवजवधज्ञान शाखारें्, जवजवध जवज्ञान शाखांरे् 
अभ्यासजवषय जभन्न असतात. त्या सवांच्या मागील गृहीत तत्त्वारं्ी मीमासंा करणे, सवच ज्ञान शाखातंील 
एकागंी, अपुरे िे असेल ते ओळखून, परमसत्ता व परममूल्य असणाऱ्या अंजतम सत -तत्त्वारे् (Idea of the 
Good) ज्ञान होण्याच्या दृष्टीने मागच शोधणे व ते ज्ञान करून घेणे हा वादपद्धतीच्या अध्ययनार्ा हेतू आहे. 

 
सम्यर् दृष्टी, सम्यर् ज्ञान संपादन करणे हे वादपद्धतीरे् ध्येय असल्याने जवर्ार व आर्ार या उभय 

के्षत्रातं ममचदृष्टी येण्याच्या दृष्टीने तत्त्वझर्तकांना कुशल बनजवणे हे जतरे् कायच ठरते. 
 
त्यासाठी इंजद्रयवेद्य अनुभव, बुजद्धजनष्ठ संकल्पना, जवजवध सत -तत्त्वे यारें् जवधायक पजरशीलन करून 

परमसत्तेच्या स्वरूपार्ा शोध व वेध घेण्यार्ा प्रयत्न वादपद्धतीत अंतभूचत आहे. त्यासाठी प्रशनोत्तरे, र्र्ा, 
पजरसंवाद, वादजववाद यारं्ा आश्रय तत्त्वझर्तकानंी घ्यावयार्ा आहे. त्यारं्ी सत्यजिज्ञासा वाढावी, प्रखर 
बनावी हीर् दृष्टी वादपद्धती (Dialectics) रे् अध्ययन करण्यामागे आहे.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: िर ज्ञान शाखारं्ा अभ्यास हा आपल्याला त्याचं्यातील परस्पर-संबधं व संगती दाखवेल, 

त्यारें् धागे, त्यारें् स्वरूप सागेंल, तर माझ्या कल्पनेप्रमाणे त्या शास्त्रारं्ा अभ्यास आपले हेतू पूणच करण्यास 
मदत करेल व त्यासाठी आपले श्रम फुकट न िाता यशस्वी होतील. 

 
ग्लॅकॉन: मला पण तसेर् वाटते. पण हे काम फार मोठे आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्याचं्या सुरुवातीसंबधंी तू म्हणतोस का अन्य कशाजवषयी? आपण ज्या शास्त्रार्ा अभ्यास 

करणार आहोत त्यार्ा हा प्रारंभ आहे यार्ी आठवण करणे आवशयकनाही. त्यारे् कारण गजणतात पारंगत 
असलेल्या व्यक्तींना आपण आत्मजवदे्यत त्या पारंगत आहेत असे म्हणणार नाही, असे मी मानतो. 

 
ग्लॅकॉन: त्यापैंकी कुणालार् मी तत्त्वजवदे्यत पारंगत मानत नाही. 
 
सॉके्रणटस: ज्या व्यक्ती ताजत्त्वक वादजववादात भाग घेण्यास असमथच असतात त्यानंा योलय ज्ञानार्ा 

कण तरी माहीत असतो का? 
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ग्लॅकॉन: मुळीर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: ज्या सवचशे्रष्ठ ज्ञानशास्त्रापयंत आपण आलो आहोत ते शास्त्र बौजद्धक के्षत्रात येत असल्याने 

केवळ दृष्टीमागील शक्तीलार् त्यारे् अनुकरण शक्य आहे. पूवी साजंगतल्याप्रमाणे आपली दृष्टी सुरुवातीस 
वस्तू, व्यक्तीकडे ब्स्थरतेने पाहण्यार्ा यत्न करते. त्यानंतर तारका व शवेटी सूयच पाहू शकते. िेव्हा एखादी 
व्यक्ती आत्मजवदे्यच्या मदतीने इंजद्रय ज्ञानार्ी मदत घेतल्याजवना बौजद्धक झर्तनात सद -वस्तंूरे् संशोधन करू 
लागते आजण जवजशष्ट प्रजे्ञच्या मदतीने सद -वस्तूरे् स्वरूप िाणेपयंत थाबंत नाही त्यावेळी दृष्टीच्या मदतीने 
िशी ती दृशयसृष्टीच्या अंतापयंत िाऊ शकेल त्याप्रमाणे ती बौजद्धक जवश्वाच्या अंतापयंत िाऊ शकेल. 

 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: या ज्ञानसाधनेस तुम्ही आत्मजवद्या म्हणता. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: अज्ञानात बद्ध असलेल्या लोकारं्ी मुक्तता होणे, आकृतीच्या छायापंासून प्रत्यक्ष 

आकृतीपयंत व त्यानंतर प्रकाशापयंत त्यांर्ा प्रवास होणे, गुहेतून सूयचप्रकाशापयंत त्यारं्ी प्रगती होणे, 
गुहेबाहेर आल्यावर प्राणी, वनस्पती, सूयच, प्रकाश यानंा प्रत्यक्षतः न पाहता येणे, त्यांना प्रारंभी पाण्यातील 
प्रजतझबबे पहावी लागणे, इत्यादी. माझ्या मताप्रमाणे या सवच गोष्टी आपण वणचन केलेल्या सवच कलाचं्या 
अभ्यासात सारख्यार् जदसतात. त्या ज्ञानात आत्म्यार्ा शे्रष्ठ भाग पूणचत्वाप्रत नेण्यारे् सामथ्यच असते. सद -
वस्तूरे् झर्तन करण्यास हे अभ्यास मदत करतात. शरीरातील अत्यंत तेिस्वी घटक म्हणिे दृष्टी होय. 
भौजतक िगातील सवच तेिस्वी पदाथांरे् झर्तन करण्यास जतला त्यारं्ा उपयोग होतो. तसार् उपयोग 
आत्म्यालाही या िगात होतो. 

 
ग्लॅकॉन: आपले हे म्हणणे स्वीकारण्यास कठीण असले तरी मी मान्य करतो. दुसऱ्या बािूने पाजहले 

तर तुमर्ी भजूमका नाकारणे अवघड आहे. पण त्याजवषयी र्र्ा आता पूणचपणे शक्य नाही. पुढे अनेक वेळा ती 
र्र्ा करावी लागणार आहे. म्हणून तुम्ही िे म्हणता ते खरे आहे असे गृहीत धरू आजण ती सवचशे्रष्ठ तत्त्वजवद्या 
काय आहे यार्ी र्र्ा करू. याकजरता तत्त्वजवदे्यरे् स्वरूप, जतला िाणण्यारे् मागच याजवषयी तुम्ही काही मागच 
सागंावे. त्या मागाने अपेजक्षत जठकाणी िाऊ शकू. 

 
सॉके्रणटस: जप्रय ललॅकॉन, िरी मला ते आवडत असले तरी यापुढे माझ्याबरोबर तुम्ही येऊ शकणार 

नाही. मला िी सद -वस्तू जदसत आहे जतच्याशी सादृशय नव्हे तर जतरे् सत्य स्वरूप तुम्ही पाहू शकाल? मािें 
म्हणणे खरे की खोटे ते मी जनजित सागंू शकत नाही. पण मािें काही फार रु्कले आहे असे मला वाटत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: यात शंका नाही. 
 
सॉके्रणटस: ज्या व्यक्तीने आपण वणचन केलेल्या जवजवध शाखातं कायचक्षमता जमळजवली त्यालार् 

तत्त्वजवदे्यच्या सहाय्याने तत्त्वजवदे्यरे् खरे स्वरूप जमळजवता येईल. इतर कोणताही मागच शक्य नाही. 
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ग्लॅकॉन: ह्या प्रशनावर तुमर्ी भजूमका जनजित स्वरूपार्ी आहे असे आम्ही मानतो. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येक वस्तूरे् खरे स्वरूप िाणण्यार्ी पद्धत आजण प्रयत्न इतर कोणताही असू शकत 

नाही, ह्या भजूमकेस फारसा जवरोध कोणी करू शकणार नाही. सामान्यतः सवच कलारें् ध्येय लोकाचं्या गरिा 
व मते याजवषयी असते झकवा शरीरार्ी उत्पत्ती, संरक्षण, रर्ना याजवषयी त्या जवर्ार करतात. सत्यार्ी 
मीमासंा करणारी भजूमती झकवा तत्सम इतर शासे्त्र याबद्दल आपण असे म्हणू की, त्या शास्त्रात खऱ्या सद -
वस्तूबद्दल फक्त कल्पनार् असतात. िोपयंत ही शासे्त्र आपली गृहीत तत्त्वे तपासून पहात नाहीत, स्पष्टीकरण 
देत नाहीत तोपयंत त्यानंा सद -वस्तंूरे् खरे स्वरूप कळणार नाही. िेव्हा माणूस आपल्याला माहीत नसणारे 
एक तत्त्व गृहीत धरतो व त्यावर पुढील जसद्धातंारे् िाळे तयार करतो, अखेर जनष्ट्कषच काढतो त्यावेळी त्या 
जसद्धातंानंा आपण शास्त्र असे कसे म्हणू शकू? 

 
ग्लॅकॉन: जनजितर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: याकजरतार् तत्त्वजवदे्यने पुढील मागच स्वीकारला. अंजतम ज्ञानतत्त्वापयंत सरळ प्रवास 

करून आपले स्थान जनजित करण्याकजरता ती गृहीत तत्त्वारं्ा त्याग करते. आत्म्यार्ी ज्ञानदृष्टी अज्ञानात 
पूणचतः गाडलेली असते. म्हणून ज्या कलारं्ी र्र्ा केली त्याचं्या मदतीने ती त्या ज्ञानदृष्टीला हळूहळू उच्च 
वातावरणात नेते. या कलानंा आपण प्रस्थाजपत समिुतीप्रमाणे शासे्त्र असे म्हटले. पण िर त्यामध्ये मतापेंक्षा 
अजधक पण शास्त्रापेंक्षा कमी स्पष्टपणा जदसत असेल तर त्यानंा आपण वेगळे नाव जदले पाजहिे. पूवी एकदा 
अन्य संदभात त्यानंा आपण मानजसक प्रजक्रया ग्रहण करणारी शक्ती असे म्हटले. अथात यापेक्षा अजधक 
महत्त्वाच्या जवषयार्ी र्र्ा करणे ठरजवले असल्यामुळे केवळ नावाबंद्दल वाद घालणे अथचशून्य असे मी मानतो.  

 
ग्लॅकॉन: हे बरोबर आहे. मनार्ी अवस्था प्रकट करता येईल असे योलय नाव जदले तर भागेल. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या पूवीच्या भजूमकेप्रमाणे पजहला भाग शास्त्र, दुसरा ग्रहणशक्ती, जतसरा श्रद्धा, र्ौथा 

अनुमान अशी भजूमका घेणे मला योलय वाटते. पजहले दोन भाग हा बुद्धीर्ा प्रातं होय व दुसरे दोन भाग हा 
मतारं्ा प्रातं होय. बुद्धी सत्याबद्दल झर्तत असते तर मन झकवा समि हे जवनाशी वस्तंूबद्दल असतात. सत्यार्ा 
संबधं जवकृतीशी असतो.त्यार्प्रमाणे बुद्धीर्ा मताशंी असतो. त्यार्प्रमाणे शास्त्रार्ा श्रदे्धशी, ग्रहणशक्तीर्ा 
अनुमानाशी असतो. मानजसक जक्रयारें् हे सवच जवषय, मत आजण बुद्धी याचं्या कायचके्षत्राशी दुहेरी वाटणी यातंील 
जदसणारा सारखेपणा आपण सोडून देऊ, नाही तर पूवी िास्त वादजववाद करावा लागेल. 

 
ग्लॅकॉन: मला िे काही कळले त्यानुसार मी तुमरे् म्हणणे मान्य करतो. 
 
सॉके्रणटस: िी व्यक्ती प्रत्येक वस्तू व तत्त्व जवर्ारपूवचक माजहती करून घेते जतलार् तू आत्मजवद्या 

पारंगत म्हणशील ना? हे ज्ञान ही व्यक्ती स्वतःला झकवा दुसऱ्याला करून घेऊ झकवा देऊ शकत नाही. त्याने 
शुद्ध प्रजे्ञर्ा उपयोग अभ्यासाकजरता केला नाही असे म्हणशील ना? 

 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
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सॉके्रणटस: माणसाला सद -वस्तूरे् स्वरूप इतर गोष्टींपासून तार्मकक रीत्या वेगळे करून सागंता येत 
नाही. तसेर् जववेर्नात यत झकजर्तही रू्क न करता मताचं्या सहाय्याने नव्हे तर, सत्याच्या सहाय्याने सद -
वस्तूवरील आके्षपारें् जनरसन करता येत नाही. ताजत्त्वक वादजववाद जवलीन करता येत नाहीत; असे िोपयंत 
घडत नाही तोपयंत सद -वस्तू कळली नाही असे तू म्हणणार नाहीस का? त्यास सद -वस्तूर्ा िो आभास 
िंाला असेल ते शास्त्रशुद्ध ज्ञान नव्हे तर मतारे् फळ नव्हे का? अशी व्यक्ती सवच िीवन िगत असतानाही 
जनजद्रस्त आहे, स्वप्नारं्ा अनुभव घेत आहे आजण दुसरे आयुष्ट्य जमळेपयंत ती जनजद्रस्त राहणार, िागी होणार 
नाही असे तू म्हणणार नाहीस का? 

 
ग्लॅकॉन: हो. जनजितर् म्हणेन. 
 
सॉके्रणटस: आपण मुलारें् स्वभाव व जशक्षण यार्ी काळिी घेत आहोत. ही मलेु िोपयंत अजववेकी 

आहेत तोपयंत तू त्यानंा राज्याजधकारी नेमून महत्त्वारे् जनणचय घेण्यारे् अजधकार देशील का? 
 
ग्लॅकॉन: मुळीर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: तत्त्वजवद्या शास्त्रशुद्ध कशी वापरावी यारे् जशक्षण त्यांना देण्यासाठी तुम्ही जनयम कराल 

ना? 
 
ग्लॅकॉन: तुमच्या मदतीने िरूर जनयम करीन. 
 
सॉके्रणटस: तत्त्वजवद्या हे जशखरशास्त्र आहे. जवजवध शास्त्रारं्ी शे्रणी आपण पूणच केली. त्यामुळे अन्य 

कोणतेही शास्त्र तत्त्वजवदे्यपेक्षा वरर्ढ असणार नाही असे तुला वाटत नाही का? 
 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे योलय आहे. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण अठ्ठावीस 
नशक्षणपद्धतीची रचिा व कािमयादा 

[VII-235-A–543-B] 
 
कथासूत्र: 
 
[तत्त्वझर्तकासाठी द्यावयाच्या जवशषे जशक्षणक्रमारे् स्वरूप साजंगतल्यानंतर प्लेटोने आतापयंत िंालेल्या 
जशक्षणजवषयक र्रे्रे् सार जदले आहे. त्यामध्ये कोणता अभ्यासक्रम केव्हा पूणच करावयार्ा त्यारे् मागचदशचन 
केले आहे. त्यानुसार प्लेटोने व्यब्क्तजवकासारे् पुढील टप्पे केले आहेत:– 
 

(१) वयाच्या १७ ते १८ वर्षांपयंत वाङ्मय, कला, प्राथममक गमित याांचे मिक्षि; 
(२) १७/१८ ते २० वर्षांपयंत कडक मिस्तीचे व पमिश्रमाांचे िािीमिक मिक्षि व लष्किी मिक्षि; 

त्यानांति मनवड करून– 
(३) २० ते ३० वर्षांपयंत उच्च गमितिास्त्ाांचा अभ्यास; 
(४) ३० ते ३५ वर्षांपयंत ज्ञान व नीती याांमधील पिमतत्त्वे समजण्यासाठी वादपद्धतीचे अध्ययन; 
(५) ३५ ते ५० वर्षांपयंत साववजमनक कायाचा प्रत्यक्ष अनुभव; यामध्ये जे सववशे्रष्ठ ठितील त्याांना 
(६) ५० वर्षांपासून पुढे शे्रष्ठ िासकीय अमधकाि प्राप्ती. 

 
आदशच राज्य कसे प्रस्थाजपत होणार, या मूलभतू प्रशनारे् उत्तर प्लेटोने पूणच केले आहे. समािातील 

शे्रष्ठ, गुणसंपन्न, प्रज्ञावंत व्यक्तींना जनवडून, त्यानंा योलय ते पुरेसे जशक्षण देऊन आदशच राज्यकते जनमाण करता 
येतील. या व्यक्तींच्या हाती राज्य शासन व सामाजिक व्यवहार यारं्ी सूते्र राजहल्यास व्यक्ती व समाि यारें् 
िीवन आदशच बनेल, अशी प्लेटोर्ी धारणा आहे.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: ज्यानंा आपण हे अभ्यास करायला सागंणार आहोत त्यारं्ी जनवड करणे व कोणत्या 

तत्त्वावर अभ्यासार्ी वाटणी करणार हे जनजित करणे हीर् कामे आता तुम्हासं करणे िरूर आहे. 
 
ग्लॅकॉन: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: थोड्या वेळापूवीर् अजधकाऱ्यांर्ी जनवड करण्यासाठी कोणत्या प्रकाररे् लोक आपण 

पसंत केले ते आपणासं आठवते काय? 
 
ग्लॅकॉन: होय, आठवते. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. ज्या गुणारं्ा आपण त्यावेळी जनदेश केला ते गुण ज्याचं्यात आहेत अशारं्ीर् 

आपण जनवड करू. यार्ार्अथच जनवड करू त्या लोकामंध्ये दृढ जनिय, शौयच, सौंदयच हे गुण असणे आवशयक 
आहे. ह्या गुणावं्यजतजरक्त आपल्या जशक्षणपद्धतीस अनुकूल असेही गुण त्याचं्यात असणे आवशयक आहे. 
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ग्लॅकॉन: ते कोणते? 
 
सॉके्रणटस: अभ्यासामध्ये तीक्ष्ण बुद्धी व तीक्ष्ण ग्रहणशक्ती हे दोन गुण असणे आवशयक आहे. कारण 

शारीजरक कष्टापेंक्षा कठीण अभ्यासक्रमातर् मनार्ी परीक्षा होते. अभ्यासाच्या पजरश्रमार्ा शरीराशी काही 
संबधं नसल्यामुळे केवळ मनावरर् त्यार्ा ताण पडतो. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् र्ागंली स्मरणशक्ती, जनभीड वागणूक व आपल्या कामाजवषयी पूणच आवड अशा 

गुणानंी युक्त असलेला मनुष्ट्य आपण शोधून काढला पाजहिे. िास्त शारीजरक मेहनत करून िास्त बौजद्धक 
ज्ञान संपादन करणे आवशयक आहे असे तुम्हासं वाटते काय? 

 
ग्लॅकॉन: नाही. ज्या मनुष्ट्याच्या बौजद्धक शक्ती र्ागंल्या नाहीत अशा माणसार्ी आम्ही अजिबात 

जनवड करणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: हल्ली लोक तत्त्वज्ञानार्ा अभ्यास स्वतःर्ी लायकी नसतानाही करतात. त्यामुळेर् 

तत्त्वज्ञानाजवषयी रु्कीर्ा समि लोकामंध्ये पसरला आजण तत्त्वज्ञानार्ी अपकीती िंाली आहे. खरे पाहता 
तत्त्वज्ञानार्ा अभ्यास हलक्या लोकानंी करावयार्ा नसून अस्सल लोकानंी करावयार्ा असतो. 

 
ग्लॅकॉन: असे अस्सल लोक कोणते? 
 
सॉके्रणटस: मुख्यतः तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासकाने अभ्यासात खंड पाडता कामा नये. म्हणिेर् त्याने 

अधचवट अभ्यासू व अधचवट आळशी असता कामा नये. साधारणतः ज्या मनुष्ट्याला व्यायाम, जशकार व शारीजरक 
कष्ट यारं्ी आवड असते त्यालार् अभ्यास, श्रवण जर्जकत्सा इ. बौजद्धक कष्टारं्ा जतरस्कार वाटतो. त्याला 
अशा प्रकारच्या वाईट सवयी िडलेल्या असतात. तसेर् ज्या लोकानंा स्वतःच्या कामाजवषयी आवड नसते 
तेही असेर् अधचवट असतात. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे अगदी बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: िो आत्मा स्वेच्छेने असत्यार्ा जतटकारा करतो व स्वतः अथवा इतर खोटे बोलले असता 

संतप्त होतो, तो आत्मा अजनच्छेने सत्य शातंपणाने स्वीकारतो, अज्ञान दाखवनू जदले असता ते सुधारण्यार्ा 
प्रयत्न न करता एखाद्या डुकराप्रमाणे अज्ञानात लोळण्यात आनंद मानू लागला तर तो सत्याच्या दृष्टीने लंगडा 
अथवा कच्चा असे आपण म्हणू शकू काय? 
 

ग्लॅकॉन: होय. तुमरे् म्हणिे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: नेमस्तपणा, धैयच, मनार्ी उदात्तता व इतर सद गुण याचं्या दृष्टीने कुलीन व हलके लोक 

कोणते हे आपण आता शोधले पाजहिे. कारण िेव्हा सरकार झकवा खािगी लोक यानंा अशा सद गुणारं्ी 
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पारख नसते तेव्हा ते अिाणतेपणाने सत्याच्या दृष्टीने अधचवट व हलक्या अशा लोकानंा अजधकारी झकवा जमत्र 
करतात. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून याबाबत आपण पूणच सावध असले पाजहिे. िर आपण शारीजरक व मानजसक 

दृष्ट्ट्या योलय लोक जनवडून त्यानंा उच्च अभ्यास व कडक जशके्षरे् वळण लावले तर खुद्द न्यायालाही आपल्यात 
दोष काढता येणार नाही. आपले राज्य व त्यार्ी घटना यारें् आपणासं नीट रक्षण करता येईल. पण िर 
आपण वेगळ्या प्रकाररे् जवद्याथी जनवडले तर आपण अपयशी होऊन तत्त्वज्ञानारे् अजधकर् हसे होईल. 

 
ग्लॅकॉन: असे होणे ही अत्यंत खेदार्ी गोष्ट आहे. 
 
सॉके्रणटस: खरे आहे. पण ह्या क्षणाला मी मािें स्वतःरे्र् हसे करून घेतले असे मला वाटते. 
 
ग्लॅकॉन: ते कसे काय? 
 
सॉके्रणटस: आपण गंभीरपणे र्र्ा करीत आहोत असे समिून मी उगार्र् आवेशाने बोललो. 

तत्त्वज्ञानार्ी अकारण जनभचत्सचना होत असलेली पाहून जनभचत्सचना करणारावंर मी इतका जर्डलो की, मािंा 
आवेश मला आवरता आला नाही. 

 
ग्लॅकॉन: छे. जनदान ऐकत असताना तरी मला असे वाटले नाही. 
 
सॉके्रणटस: पण मी बोलत असताना मला तसे वाटले. असो. पूवी आपण आपल्या कामाकजरता वृद्ध 

लोक पसंत करत होतो पण आता तसे करून र्ालणार नाही. हे आपणासं जवसरून र्ालणार नाही. िसा 
मनुष्ट्य वृद्ध होत िातो तसा तो पुष्ट्कळ गोष्टी जशकू लागतो. हे सोलनरे् म्हणणे रु्कीरे् आहे. एक वेळ त्याला 
धावता येईल पण त्याला जशकता येणार नाही. म्हणून बौजद्धक पजरश्रमारे् काम तरुण लोकावंरर् सोपजवले 
पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: अंकगजणत, भजूमती आजण आत्मजवद्या यारं्ा अभ्यास करण्यास ते प्रारंभीरे् जशक्षण 

आवशयक आहे. त्याच्या सवच शाखा आपल्या जवद्याथ्यांना लहानपणीर् जशकता आल्या पाजहिेत. मात्र त्या 
जशक्षणार्ी सक्ती होऊ नये. 

 
ग्लॅकॉन: असे का? 
 
सॉके्रणटस: स्वतंत्र व्यक्तीच्या ज्ञानसाधनेत कोणतीही सक्ती असू नये. सक्तीरे् शारीजरक श्रम 

शरीरावर वाईट पजरणाम करीत नाहीत हे सत्य असले तरी सक्तीर्ा अभ्यास मात्र मनावर र्ागंला पजरणाम 
करीत नाही. 
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ग्लॅकॉन: हे ठीक आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून, कोणत्याही प्रकारर्ी सक्ती न करता, खेळकरवृत्तीने त्यानंी अभ्यास केल्याने, 

मुलाचं्या स्वभावार्ा कल कोणत्या जवषयाकडे आहे, हे आपल्याला समिू शकेल. 
 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्यक्ष युद्धाच्या जशक्षणात, मुलानंा अश्वारोहण जशकजवले पाजहिे व सुरजक्षतपणे 

रणभमूीवर आणून, जशकारी कुत्र्याप्रमाणे त्यानंा रक्तार्ी र्व दाखजवली पाजहिे, असे आपण पूवी म्हटले होते, 
ते आठवते ना? 

 
ग्लॅकॉन: मला ते र्ागंले आठवते. 
 
सॉके्रणटस :ज्यानंी या सवच कायात, अभ्यासात व संकटात, जवशषे आत्मसंयम दाखवला, त्यारं्ीर् 

आपण जनवड केली पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: वयार्ी पातळी कोणती लक्षात घ्यायला हवी? 
 
सॉके्रणटस: आवशयक शारीजरक पजरश्रमारं्ा काळ संपल्यावर, िी वषे इतर काहीर् न करता िातात, 

म्हणून फुकट िातात, अशा वेळी त्यांर्ी जनवड केली पाजहिे. थकवा व िंोप हे अभ्यासारे् शत्रू आहेत. पण 
शारीजरक व्यायामारे् वतचनही प्रत्येकाच्या स्वभावार्ी महत्त्वार्ी कसोटी असते. 

 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: या कालानंतर वीस वषांच्या तरुणातूंन जनवड केलेले हे जवजशष्ट लोक, इतरापेंक्षा अजधक 

मान्यवर समिले िातील, आजण लहानपणीर् िी जवजवध शासे्त्र ते जशकले असतील, ती एकत्र करून त्याचं्या 
परस्पराशंी व सद -वस्तंूशी काय संबधं आहे हे त्यांना दाखजवले पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: हो. यार्प्रकाररे् जशक्षण मूलग्राही व कायम जटकणारे होईल. 
 
सॉके्रणटस: हे आत्मजवदे्यरे् फार शे्रष्ठ लक्षण आहे. कारण, कोणताही जवषय समान भजूमकेतून िो 

अभ्यासतो, त्यालार् आत्मजवद्यापारंगत असे म्हणता येईल. 
 
ग्लॅकॉन: मािेंही हेर् मत आहे. 
 
सॉके्रणटस: याकजरता सम्यर् ज्ञानसाधनेत िे आपली योलयता र्ागंल्या प्रकारर्ी दाखवतात जशवाय 

अभ्यास, युद्ध यात जशस्तबद्ध वतचन दाखवनू कायच प्रकट करतात त्यारें्कडे लक्ष जदले पाजहिे. तीस झकवा 
अजधक वयारे् िंाल्यावर पूवी जनवडलेल्या लोकातूंनयांना वेगळे काढून या जनवडक व्यक्तींना अजधक मान 
जदला पाजहिे. याचं्यापैकी दृष्टी व इंजद्रय ज्ञान यानंा दूर सारून सत्याच्या मदतीने सद -वस्तू कोण िाणू 



 

अनुक्रमणिका 

शकतो, याबद्दल अध्यात्मशास्त्राच्या दृष्टीने काटेकोर परीक्षा घेतली पाजहिे. जवशषे सावधजगरीर्ा हार् 
कालखंड. 

 
ग्लॅकॉन: कोणत्या जवजशष्ट कारणासाठी? 
 
सॉके्रणटस: अध्यात्मजवदे्यमुळे होणारा फार मोठा वाईट पजरणाम जदसतो तो तुला माहीत आहे का? 
 
ग्लॅकॉन: कोणता? 
 
सॉके्रणटस: या शास्त्रारे् जवद्याथी उद्धट जदसतात. 
 
ग्लॅकॉन: तुमर्ी भजूमका योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: या गोष्टीरे् तुम्हासं आियच वाटते का? अशा व्यक्तींना तुम्ही क्षमा करणार नाही ना? 
 
ग्लॅकॉन: तुम्ही तुमरे् जवधान अजधक जवशद कराल का? 
 
सॉके्रणटस: मी िरा दुसरे उदाहरण देतो. अशी कल्पना करा, एका मुलार्ा िन्म िंाल्याबरोबर 

लबाडीमुळे तो श्रीमंत घरात स्तुजतपाठकाचं्या सहवासात वाढजवला गेला. मोठा िंाल्यावर आपले खरे माता-
जपता कोण यार्ा शोध त्याला घेता आला नाही. तरीसुद्धा आतापयंत ज्याला तो आपले आई-बाप समितो ते 
खरे नव्हेत हे त्याला समिले. आपल्या अदलाबदलीबद्दलरे् ज्ञान त्याला नव्हते ते आता कळले. खोटे आई-
बाप व स्तुजतपाठक याचं्या संदभांत त्यारे् वागणे आता कसे होईल? तुिंी काय कल्पना आहे? का मािें मतर् 
ऐकण्यार्ी तुिंी इच्छा आहे? 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् मतर् मला ऐकावयारे् आहे. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. माझ्या कल्पनेप्रमाणे िेव्हा त्याला सत्य ज्ञान जमळते तोपयंत आपले आई-वडील, 

नातेवाईक यानंा तो स्तुजतपाठकांपेक्षा अजधक मान देत असेल, त्यानंा काही कमी पडू देणार नाही. झकवा 
महत्त्वाच्या प्रशनाबाबत तो त्यांर्ा अपमान करणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण िेव्हा त्याला खरी वस्तुब्स्थती कळेल तेव्हा त्यार्ा आईवजडलाजंवषयीर्ा आदर व 

मान कमी होईल. स्तुजतपाठकांजवषयी आदर वाढेल. त्यारें् म्हणणे तो ऐकून घेईल. त्याचं्या इच्छेप्रमाणे 
वागेल. उघडपणे त्याचं्यात जमसळेल. त्यार्ा स्वभाव र्ागंला असला तरर् खोट्या आई-वजडलारं्ी, खोट्या 
नातेवाईकारं्ी तो पवा करील. नाही तर नाही. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् वणचन अगदी स्वाभाजवक आहे. पण या उदाहरणार्ा आत्मजवदे्यच्या अभ्यासकाशी 

काय संबधं आहे? 
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सॉके्रणटस: तेर् मी सागंतो. लहानपणापासून न्याय व सौंदयच याबंद्दल आपले काही समि जनजित 
असतात. आई-वजडलाचं्या पुढे नम्रतेने वागण्यारे् िसे जशक्षण जमळते तसेर् त्या मतानंा मान द्यावा, ती 
पाळावीत असेही आपणासं जशक्षण जमळते. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: याऐविी आत्म्यार्ी स्तुती करून त्याला आपल्याकडे वळजवण्यार्ा यत्न सुखसंपादन 

प्रवृत्ती करीत असतात. आपल्या अगंी िर काही खरे सद गुण असले तरी सुखप्रवृत्तीर्ा मनावर काही पजरणाम 
होत नाही. थोरारं्ी मते आपण पूज्य मानतो. त्याचं्याबद्दल जनष्ठा बाळगतो. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: पण अशा माणसाला सौंदयाजवषयक िेव्हा एखादी समस्या सोडवावी लागते तेव्हा 

नेहमीच्या र्ाकोरीतले उत्तर आत्मजवदे्यच्या कसोटीने योलय वाटत नाही. ज्याला आपण सुंदर म्हणतो ती 
तेवढीर् कुरूप असते असे जवजवध र्र्ाप्रसंगात पराियारे् वेळी मान्य करावे लागते. तसेर् ज्यानंा पूज्य मानतो 
अशा न्याय, सज्जनपणा या झकवा अशा कल्पना बरोबर नाहीत हे त्यास पटते. मग आपल्या िुन्या मताजंवषयी 
आदर व आज्ञापालनवृत्ती त्याच्यात जनमाण होईल असे तुला वाटते का? 

 
ग्लॅकॉन: अथातर्, आदर व आज्ञापालनवृत्ती जनमाण होणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: िोपयंत पूवीच्या मताबंद्दल त्याला आदर वाटत नाही, त्यार्ा स्वीकारही करीत नाही व 

खरी तत्त्वे तो शोधून काढत नाही तोपयंत वासना उत्तेजित करणाऱ्या आयुष्ट्याबद्दल त्याला ओढ वाटेल ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: दुसऱ्या शलदातं सागंायरे् म्हणिे आज्ञाधारकपणा सोडून बेकायदेशीर वागेल. 
 
ग्लॅकॉन: यात मुळीर् संशय नाही. 
 
सॉके्रणटस: आत्मजवदे्यच्या अभ्यासकारं्ी ही स्वाभाजवक ब्स्थती नाही काय? आजण म्हणूनर् उदार 

अंतःकरणाने ती क्षम्य मानावयास नको काय? 
 
ग्लॅकॉन: जशवाय ती ब्स्थती कीव करण्यासारखी आहे. 
 
सॉके्रणटस: ह्या तीस वषांच्या लोकाबंद्दल कीव वाटण्यार्ा प्रसंग येऊ नये म्हणून आत्मजवदे्यर्ी त्यांना 

ओळख करून देताना अत्यंत सावधजगरी बाळगावयास हवी का? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
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सॉके्रणटस: तरुण लोकानंा तत्त्वजवदे्यत लुडबडू करणे सावधजगरीरे् होणार नाही काय? कारणतुमच्या 
हे पाहण्यात आले असेल की, मुलारं्ा िेव्हा तत्त्वजवदे्यशी प्रथम पजरर्य होतो तेव्हा ती जवद्या एक करमणूक 
आहे असे समिून जतर्ा नेहमी जवरोध करण्यासाठी उपयोग केला िातो व खंडनजवदे्यर्ा अभ्यास करणाऱ्या 
लोकाचं्या युक्त्या व प्रयुक्त्यारं्ी ते नक्कल करतात. िर कोणी त्याचं्या साजन्नध्यात येईल त्याला तकच शास्त्राच्या 
साहाय्याने जछन्नजवजछन्न करून त्यारे् तुकडे तुकडे करण्यात त्यानंा कुत्र्याचं्या जपलापं्रमाणे आनंद वाटतो. 

 
ग्लॅकॉन: होय. यापेक्षा त्यांना इतर कुठलीर् गोष्ट जप्रय नसते. 
 
सॉके्रणटस: अनेक ियापियारं्ा अनुभव घेतल्यानंतर ते आपली पूवीर्ी मते अजवश्वसनीय ठरजवतात. 

त्याचं्या अशा वागण्यामुळे िगाच्या दृष्टीने ते व तत्त्वज्ञानार्ा पक्ष दोषाहच समिले गेले आहे. 
 
ग्लॅकॉन: हे अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: परंतु मध्यम वयार्ा मनुष्ट्य अशा मूखचपणाने वाहात िात नाही. केवळ मनोरंिनाकजरता 

जवरोध करणाऱ्या लोकारें् अनुकरण करण्याऐविी, िे लोक वादजववादाने सत्यार्ी परीक्षा करीत असतात. 
अशारें्र् तो अनुकरण करतो आजण आपल्या शे्रष्ठ बुजद्धमत्तेच्या िोरावर, तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासाजवषयी 
लोकारं्ा आदर कमी न करता, वाढजवण्यार्ा प्रयत्न करतो. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: हल्लीच्या पद्धतीमुळे लायकी नसलेल्या मनुष्ट्यासही तत्त्वजवदे्यर्ा अभ्यास करण्यास 

मोकळीक असते. यामुळे होणारा दुष्ट्पजरणाम टाळण्याकजरता ज्यानंा आत्मजवदे्यर्ा पजरर्य करून द्यावयार्ा 
त्यारें् स्वभाव ब्स्थर व व्यवब्स्थत असले पाजहिेत असे िे आपण मघाशी म्हटले, ते योलय होते ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: तत्त्वजवदे्यरे् पूणच ज्ञान होईपयंत केवळ यार् अभ्यासास मनुष्ट्याने वाहून घेतले पाजहिे ना? 

शारीजरक व्यायामाच्या पूणचतेस लागणाऱ्या वषांपेक्षा दुप्पट वषे या जवदे्यच्या अभ्यासास त्याने खर्च केली 
पाजहिेत ना? 

 
ग्लॅकॉन: तुम्हालंा जकती वषे म्हणायर्ी आहेत? र्ार, सहा. 
 
सॉके्रणटस: वषांर्ी संख्या महत्त्वार्ी नाही. तरीपण पार् वषे गृहीत धरू. ज्या गुहेरे् वणचन केले तीमध्ये 

त्यानंा पाठवून देऊ. तरुणानंा योलय अशी युद्धार्ी अथवा इतर कामे त्यांना जदली पाजहिेत. त्यामुळे 
आपल्याला शिेाऱ्याबंरोबर कसे वागावे हे कळेल. या जठकाणी मोहार्ा प्रसंग आला असता आपल्या कामात 
ते ब्स्थर राहतात का डळमळतात ह्यार्ी परीक्षा घेतली पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: तुमच्या मते हा काळ जकती वषांर्ा असावा. 
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सॉके्रणटस: पधंरा वषांर्ा. पन्नास वषांर्ी वयोमयादा ओलाडंल्यानंतर िे लोक मोहाच्या सवच 
प्रसंगातून व्यवब्स्थतपणे सुटले आहेत आजण कतचव्याच्या व शास्त्राच्या प्रत्येक शाखेत ज्यानंी यश संपादन केले 
आहे अशा लोकानंा आयुष्ट्यातील शवेटरे् काम करावयास साजंगतले पाजहिे. वयोवृद्ध लोकानंी सवच वस्तू 
प्रकाजशत करणाऱ्या सवचव्यापी प्रकाशाकडे आपल्या आत्म्यार्ी दृष्टी लावनू सत तत्त्वारे् दशचन करून घेतले 
पाजहिे व या सततत्त्वार्ा आदशच आपल्या देशार्ी, बाधंवांर्ी व स्वतःर्ी उन्नती करण्याच्या कामी डोळ्यापुंढे 
ठेवला पाजहिे. अशा लोकारें् आयुष्ट्य मुख्यतः तत्त्वज्ञानासाठी वेर्ले िात असेल, वेळ आली असता 
सावचिजनक आयुष्ट्यातील िबाबदारीर्ी व अजधकारार्ी कामे स्वेच्छेने नव्हे तर अपजरहायच म्हणून 
देशजहताकजरता त्यानंी केली पाजहिेत. अशा प्रकारे भावी जपढीत र्ागंले संरक्षण जनमाण करून स्वतःच्या 
िागेवर त्यारं्ी नेमणूक करून भालयशाली लोकाचं्या बेटावर ते रहावयास जनघून िातील. सावचिजनक 
खर्ातून त्याचं्या स्मृतीप्रीत्यथच सरकारकडून पुतळे उभारले िातील. जपथीअन भजवष्ट्यवाणीने हुकूम जदला तर 
त्यानंा उपदेव झकवा अत्येव सुखी झकवा देवतुल्य माणसे समिून त्याचं्याकजरता यज्ञ करण्यात येतील. 

 
ग्लॅकॉन: सॉके्रजटस, कुशल जशल्पकाराप्रमाणे तुम्ही अजधकारी पुरुषारें् अत्यंत सुंदर व जनदोष असे 

पुतळे तयार केलेत. 
 
सॉके्रणटस: ललॅकॉन, “अजधकारी बायकारें् सुद्धा” कारण स्वाभाजवक गुणामंध्ये जस्त्रया पुरुषारं्ी 

बरोबरी करीत असल्याने मी िे बोललो ते पुरुषानंा अनुलक्षनू जस्त्रयानंाही होते असे समिा. 
 
ग्लॅकॉन: तुमच्या वणचनाप्रमाणे समानतेच्या तत्त्वावर पुरुषाबंरोबर जस्त्रयानंीही भाग घ्यावयार्ा 

असल्यामुळे तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: यावर राज्य व राज्य कारभार याजवषयी आपण िी कल्पना पुढे माडंली ती केवळ एक 

स्वप्न नसून अजतशय कठीण पण शक्य कल्पना आहे हे तुम्हाला पटले ना? आपण म्हटल्याप्रमाणे जतर्ी 
कायाला खऱ्या तत्त्वज्ञानापैकी अनेकानंा नसली तरी जनदान एकाला राज्यारे् सवाजधकार जदल्याने शक्य आहे 
ना? असा मनुष्ट्य हल्लीच्या काळातील मानसन्मान, क्षदु्र व यःकजित झकमतीरे् समिून त्यारं्ा जतरस्कार 
करणार नाही काय? न्याय व त्यापासून जमळणारा मान यांरे् शे्रष्ठत्व त्यास पटल्यामुळे सवच कतचव्यातं न्यायाने 
वागणे हे अत्यंत उच्च कतचव्य समिून न्यायार्ा स्वतःला एकजनष्ठ सेवक व भक्त समिून राज्यामध्ये तो सवच 
प्रकारर्ी सुधारणा करणार नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: हे कसे काय घडवनू आणावयारे्? 
 
सॉके्रणटस: शहरामध्ये िे दहा वषांहून अजधक वयारे् आहेत त्यानंा खेडेगावात पाठवून जदले पाजहिे 

व त्याचं्या लहान मुलानंा तालयात घेऊन त्याचं्यातील आनुवंजशक स्वभावदोषकाढून टाकून आपण पूवी वणचन 
केल्याप्रमाणे खऱ्या तत्त्वज्ञानी लोकाचं्या र्ालीरीती व कायदे याचं्या वातावरणात त्यांना वाढजवले पाजहिे व 
जशक्षण जदले पाजहिे. आपण वणचन केलेले राज्य व घटना स्थाजपत होऊन त्यांर्ी भरभराट होण्यास ही अत्यंत 
सोपी व शीघ्र पद्धत नाही काय? आजण ज्या राष्ट्रातं जहरे् बी रोवले गेले ते धन्य नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. सॉके्रजटस, अशी घटना प्रत्यक्षात आणण्यारे् उपायही तुम्ही बरोबर साजंगतले 

असे मला वाटते. 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: अशा तऱ्हेरे् राज्य व त्यास उपयोगी व्यक्ती यासंबधंी र्र्ा आपले समाधान होईपयंत 
आपण केली ना? कारण अशी सक्ती कोणत्या स्वभावार्ी असेल हे उघडर् आहे, असे मी गृहीत धरतो. 

 
ग्लॅकॉन: उघडर् आहे. प्रस्तुत जवषयासंबधंीर्ी आपली र्र्ा आता पुरी िंाली असे मला वाटते. 

 
⬜ ⬜ 

  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरण एकोणतीस 
आदशश राज्याचे अधःपति 
[VIII-543-c–550-C] 

 
कथासूत्र: 
 
[आदशच राज्यार्ी आवशयकता आजण स्वरूप जवशद केल्यानंतर आजण आदशच िीवनारे् जर्त्र रेखाटल्यानंतर, 
प्लेटोने व्यक्ती व समाि याचं्या अवनतीच्या अवस्थाही जवशद केल्या आहेत. पूणच आदशच हा प्रत्यक्षात कधीर् 
येत नाही आजण िरी तो आला तरी जर्रंतन काळपयंत तो जटकू शकेल असेही नाही ही भजूमका प्लेटोने मान्य 
केली आहे. 
 

आदशच राज्यारे् अधःपतन होऊन जनमाण होणारी पजहली अवस्था म्हणिे मानसत्ता होय. जववाह आजण 
कुटंुब याबाबतच्या जनयंत्रणात सैलपणा आल्याने झकवा प्रमाद घडल्याने जनमाण होणारी जपढी ज्ञानाऐविी 
प्रजतष्ठा, लोकजप्रयता, मानसन्मान याबाबतच्या महत्त्वाकांक्षा महत्त्वाच्या मानू लागते. बुद्धीऐविी अब्स्मतेर्ा 
प्रभाव वाढतो. शरीरसामथ्यच, शरीरसौंदयच, लष्ट्करी कुशलता आजण वीरवृत्ती यानंा शे्रष्ठ मूल्यारें् स्थान प्राप्त 
होते. म्हणिेर् प्रजे्ञऐविी प्रजतष्ठा हे परममूल्य बनते.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: आपले आदशच राज्य िर पजरपूणच व्हावयारे् असेल तर जस्त्रया व मुले याचं्या संदभात सवांना 

समान मालकीहक्क असला पाजहिे आजण सवच प्रकाररे् जशक्षण त्यानंा सारखे जमळाले पाजहिे. त्यार्प्रमाणे युद्ध 
आजण शातंता या काळात स्त्री-पुरुषारें् व्यवसाय समान मानले पाजहिेत. तत्त्वज्ञान जवषयात आजण युद्धामध्ये 
ज्यारं्ी कायचक्षमता जसद्ध िंाली आहे, अशा व्यक्तींनार् राज्याजधकार जमळाला पाजहिे. ललॅकॉन, आपले सवच 
प्रशनाचं्या बाबतीत एकमत िंाले आहे. 

 
ग्लॅकॉन: हो. यावर आपले एकमत आहे. 
 
सॉके्रणटस: राज्यकत्यांर्ी सत्ता प्रस्थाजपत िंाल्यावर आपण हेही मान्य केले आहे की, आपल्या 

सैजनकानंा जवजशष्ट प्रकारच्या वसजतस्थानात ठेवावयास हवे. त्या जठकाणी सगळ्यारं्ी संपत्ती समान मालकीर्ी 
मानण्यात आली पाजहिे. हे वसजतस्थान कसे असावे, त्यारे् स्वरूप जनजित केल्यानंतर, तुला आठवत असेल 
की, सैजनकानंी कोणत्या गोष्टी वैयब्क्तक मानाव्यात तेही आपण जनजित केले होते. 

 
ग्लॅकॉन: होय. ते आठवले. आि िी खािगी मालमत्तेर्ी पद्धती आहे जतच्यावर आपण टीका केली 

होती. जशकलेले सैजनक आजण राज्यकते या नात्याने आपल्या संरक्षकानंा जमळणारे वेतन हे त्याचं्या दिाला 
शोभणारे, अन्न-वस्त्र स्वरूपात, प्रत्येक वषी, सवच नागजरकानंी त्यानंा द्यावे आजण राज्यकत्यांनी स्वतःर्ी व 
राज्यार्ी सवच दृष्टीने काळिी घ्यावी असे आपण ठरजवले होते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: बरोबर. पण आपण हे मुदे्द संपजवले आहेत. आपल्या र्रे्मध्ये कोणत्या मुद्द्यापासून 
जवषयातंर िंाले त्यार्ी आपण आठवण करू, म्हणिे आपल्याला काही मागच सापडेल. 

 
ग्लॅकॉन: ते फारसे अवघड नाही. तुम्ही आता िसे बोलत आहात, तसे त्यावेळी साजंगतले होते की, 

आपल्या आदशच राज्याच्या स्वरूपार्ी र्र्ा आपण पुरी केली आहे. आपल्या या राज्याला ‘सुराज्य’ म्हणता 
येईल आजण त्यात राहणाऱ्या नागजरकानंा ‘सज्जन’ म्हणता येईल. याहून एखाद्या अजधक र्ागंल्या राज्यारे् व 
र्ागंल्या माणसारे् तुम्ही वणचन करू शकाल असे आम्ही मानीत होतो. िर आपण वणचन केलेल्या आदशच 
राज्यारे् स्वरूप योलय असेल तर इतर राज्यघटनारें् प्रकार रु्कीरे् ठरतात असे तुम्ही म्हटले होते. या इतर 
राज्यघटनारें् र्ार प्रमुख प्रकार तुम्ही साजंगतले होते. त्यामधील दोष आजण त्यामधील माणसारें् दोष 
दाखजवल्याजशवाय उत्तम व्यक्ती सवांत सुखी आजण वाईट व्यक्ती सवांत दुःखी असे आपण ठरव ूशकणार 
नाही, असेही तुम्ही सांजगतले होते. त्या र्ार राज्यघटनाजंवषयी मी जवर्ारीत असतानार् पोलेमार् चस आजण 
ॲजडमटँ स यानंी आपल्या र्रे्त व्यत्यय आणला. नंतर आताच्या मुद्द्यापयंत आपण र्र्ा केली. 

 
सॉके्रणटस: तुिंी स्मृती र्ागंली आहे. 
 
ग्लॅकॉन: मग कसलेल्या मल्लाप्रमाणे आता तुम्ही वादजववादास तयार रहा. मी पूवीर्ार् प्रशन तुम्हासं 

जवर्ारतो. तुम्ही त्या वेळेला िे उत्तर देणार होता तेर् पुन्हा द्या. 
 
सॉके्रणटस: मी माझ्या कुवतीप्रमाणे प्रयत्न करीन. 
 
ग्लॅकॉन: तुम्ही त्या वेळेला ज्या र्ार राज्यघटना साजंगतल्या त्यारें् स्वरूप ऐकण्यार्ी फार इच्छा 

आहे. 
सॉके्रणटस: तुझ्या प्रशनारे् उत्तर सोपे आहे. ज्या राज्यघटनारं्ा मी उल्लेख केला होता त्यांना काही 

नावे देण्यात आली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे–क्रीट आजण स्पाटा याचं्या राज्यघटनारं्ा गौरव बहुतेक लोक 
करतात ती मानसत्ता. अल्पिनसत्ता हा दुसरा प्रकार. जतर्ा फारसा गौरव होत नाही. कारण जतच्यात बरेर् 
दोष आहेत. जतसरी लोकसत्ता. ती दुसरीहून वेगळी आहे. जतच्यानंतर येणारी आहे र्वथी हुकूमशाही. ती 
इतरापेंक्षा सवचस्वी जभन्न आहे. ती सवांत वाईट आहे. एक प्रकारर्ी जवकृतीर् म्हणेनास! या सवांहून आणखी 
एखादी वेगळ्या आजण स्वतंत्र स्वरूपार्ी घटना आपण सागंू शकणार नाही. यापैंकी एखाद्या प्रकारात 
मोडणाऱ्या जकरकोळ माडंजलक राज्यपद्धती आजण जवकत घेता येणारी संस्थाने आपल्याला ग्रीक आजण रानटी 
लोक यामंध्ये आढळतात. 

 
ग्लॅकॉन: हो. त्या जवजर्त्र प्रकारासंबधंीही आपल्याला काही ऐकू येते. 
 
सॉके्रणटस: माणसारं्ा स्वभाव लक्षात घेऊन जितके माणसारें् स्वभाव जततक्या राज्यघटना होतात. 

राज्याच्या प्रिेच्या र्ाजरत्र्यातून राज्यघटना तयार होत नाहीत, तर त्या िंाडावर झकवा खडकावर उगवतात, 
असे आपण म्हणू शकणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: मानवी स्वभावातूनर् राज्यघटना उगम पावतात असे मला वाटते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: याकजरतार् माणसांरे् स्वभाव पार् प्रकाररे् आजण राज्यघटना पार् प्रकारच्या असतात, 
असे म्हटले पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपण वणचन केलेले आदशच राज्य ही उत्तम राज्यपद्धती होय. सज्जन स्वभावातून ती 

जनमाण होते. जतरे् वणचन आपण आतापयंत केले आहे. 
 
ग्लॅकॉन: हो. 
 
सॉके्रणटस: स्पाट चन राज्यघटनेशी जिरे् स्वरूप िुळणारे आहे अशा युद्धजप्रय, महत्त्वाकाकं्षी आजण कमी 

प्रतीच्या नागजरकानंी तयार होणाऱ्या राज्यघटनेच्या वणचनाने आपण सुरुवात करू. त्यानंतर अल्पिनसत्ता, 
लोकशाही आजण हुकूमशाही यामंधील मानवी स्वभावारे् वणचन करू. त्यामुळे अत्यंत अन्यायी व्यक्ती कशी 
असते ते आपणासं कळेल. आपण त्यार्ी अत्यंत न्यायी व्यक्तीशी तुलना करू शकू. त्यानुसार शुद्ध न्याय 
आजण शुद्ध अन्याय यापंासून सुख व दुःख कसे जनमाण होते ते पाहू. न्याय व अन्याय यारें् गुण, अवगुण पाहू. 
त्यामुळे एकतर थ्रॅजसमॅर् सच्या भजूमकेप्रमाणे आपल्याला अन्यायार्ा अवलंब करता येईल झकवा आपल्या 
जववेर्नाप्रमाणे न्यायार्ा आश्रय घेता येईल. 

 
ग्लॅकॉन: आपण अशीर् र्र्ा केली पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: प्रथम राज्यपद्धतीरे् जनरीक्षण व नंतर व्यक्तीरे् वणचन असा क्रम िर आपण घेतला तर 

आपले जववेर्न अजधक स्पष्ट होईल. सध्या आपण महत्त्वाकाकें्षवर आधारलेल्या राज्यघटनेर्ी समीक्षा करू. 
जतला दुसरे कुठले नाव प्रर्ारात आहे हे मला माहीत नाही. म्हणून जतला आपण सध्या मानसत्ता 
(Timocracy) म्हणू. महत्त्वाकाकं्षी स्वभावार्ी समीक्षा केल्यावर अल्पिनसत्ता (Oligarchy) आजण त्यातील 
व्यक्ती यारं्ी आपण समीक्षा करू. त्यानंतर लोकसत्ताक पद्धती आजण स्वभाव यारं्ा आपण जवर्ार करू. 
अखेरीस हुकूमशाही आजण त्यामधील वतचन यारं्ी समीक्षा करू. एवढ्या समीक्षणानंतर आपल्याला योलय तो 
जनणचय घेता येईल. 

 
ग्लॅकॉन: अशी समीक्षा करून जनणचय घेण्यार्ी पद्धती योलय जदसते. 
 
सॉके्रणटस: मानसत्ता कशी जनमाण होते, त्यारे् आपण वणचन करू. राज्याजधकाऱ्यातं संघषच जनमाण 

िंाल्यामुळे राज्यघटनेत फरक होतो. िोपयंत प्रशासक मंडळार्ा कारभार एकमतार्ा असतो तोपयंत ते 
लहान असले तरी त्यार्ा पाडाव शक्य नसतो. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग ललॅकॉन, आपल्या आदशच राज्यास कसा धक्का पोहोरे्ल? आजण राज्यकते व सैजनक 

यातं कशी फाटाफूट होईल? “पजहल्याप्रथम भेद कसे जनमाण िंाले?” असा प्रशन होमरने म्युजिंअस देवतानंा 
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जवर्ारला होता. तसे आपण जवर्ारू या का? म्युजिंअस देवतानंी वरून गंभीरपणे, शोकपूणच स्वरातं आपल्याला 
लहान मुले मानून, पुढील उत्तर जदले होते आपण मानावे का? 

 
ग्लॅकॉन: त्या देवतानंी काय उत्तर जदले? 
 
सॉके्रणटस: “राज्याला धक्का पोहोर्णे कठीण आहे. परंतु िन्मलेल्या प्रत्येक वस्तूला नाश असतोर्. 

म्हणून तुमर्ी राज्यघटना शाश्वत जटकणारी नाही. कालांतराने ती नष्ट होणारर्. ती पुढीलप्रमाणे नाहीशी 
होईल:– 

 
वनस्पती आजण प्राणी याचं्या शारीजरक आजण मानजसक फलजनष्ट्पत्तीमध्ये आजण वंध्यत्वामध्ये फरक 

होणार. वस्तंूच्या िीवनमानानुसार या फरकारें् स्वरूप वतुचळाकार असते. तुमच्या आदशच राज्यातील 
फलजनष्ट्पत्ती आजण वंध्यत्व याबद्दल असे म्हणता येईल की, राज्यकते जकतीही जशकलेले, शहाणे आजण सूक्ष्म 
जनयम पाळणारे असले तरी तेही अयोलयकाळी बालकानंा िन्म देतील. जदव्य िातींरे् र्क्र पूणच अंकात्मक 
असते. परंतु मानवी वंशर्क्र हे भजूमतीच्या अंकाप्रमाणे र्ालत असल्यामुळे त्यानुसार िन्मकालीन र्ागंले, 
वाईट गुण जनजित होतात. िेव्हा तुमरे् राज्यकते ही गोष्ट माहीत नसल्याने अयोलयकाळी जववाहसंबंध 
िुळवतील तेव्हा त्यामधून जनमाण होणारी मुले सुदैवी आजण सद गुणी असणार नाहीत. पूवीच्या प्रशासकानंी 
या मुलापैंकी िी उत्तम असतील त्यानंा िरी अजधकारपदे जदली तरी ती त्यासं पात्र ठरणार नाहीत. वजडलारें् 
सत्तास्थान जमळाल्यावर राज्यकत्यांर्ी कतचव्ये योलय तऱ्हेने न करता, ते प्रथम देवतांर्ा अपमान करतील. 
नंतर सासं्कृजतक आजण शारीजरक जशक्षण यारं्ा जतरस्कार करतील. त्यामुळे हे नवे तरुण अजधक कुजशजक्षत 
बनतील. पुढच्या जपढीतील अजधकारीसुद्धा जहजसयडने साजंगतल्याप्रमाणे सोने, रुपे, ताबें, लोखंड यातंील 
भेद न समिणारे असतील. त्यानंा नेमल्यामुळे, लोखंड-र्ादंी, सोने-तांबे यांरे् जमश्रण होऊन शे्रष्ठ-कजनष्ठ 
भाव आजण अव्यवस्था जनमाण होईल. या दोषांरे् बीिारोपण िंाले की, शत्रुत्व आजण युदे्ध होणारर्! म्हणून 
आपल्याला जनजितपणे असे म्हणता येईलकी, या जपढीर्ी वाढर् फाटाफूट करणारी असेल.” 

 
ग्लॅकॉन: म्युजिंअस देवतानंी जदलेले उत्तर योलय आहे. हे आम्ही कबलू करतो. 
 
सॉके्रणटस: म्युजिंअस देवता अयोलय कसे बोलतील? 
 
ग्लॅकॉन: त्या आणखी काय म्हणतात? 
 
सॉके्रणटस: “भाडंणे सुरू िंाली म्हणिे दोन्ही पक्ष लवकरर् जवभक्त होतील. लोहवणच व ताम्रवणच 

िाती पैसे जमळजवण्याच्या मागे लागून सोने, र्ादंी, िजमनी व घरे यारं्ा संग्रह करतील. तर इतर दोन िाती 
सोने व रुपे–श्रीमंत असल्यामुळे सद गुण व िुनी व्यवस्था ह्याचं्याकडे मन वळवीत. परंतु परस्परामंधील 
भाडंणे जवकोपाला िाऊन दोन्ही पक्षानंा तह करावा लागेल. िजमनी व घरे सवांनी सारख्या प्रमाणात वाटून 
घेऊन, पूवी स्वतंत्र असलेले त्यारें् स्नेही व अन्नदाते, ह्यानंा कजनष्ठ िात म्हणून गुलाम व नोकर करण्यात 
यावे आजण दोन्ही पक्षानंी युद्ध थाबंवनू आत्मसंरक्षण करावे, असे या तहारे् स्वरूप असेल.” 

 
ग्लॅकॉन: मानसत्तेर्ा उगम कसा होतो, ते तुम्ही बरोबर साजंगतलेत. 
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सॉके्रणटस: उत्तम राज्यपद्धती व अल्पिनसत्ता या दोन टोकातंील मध्यझबदू म्हणून ही घटना मान्य 
होईल ना? 

 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: असा फरक िंाल्यानंतर ही नवीन राज्यपद्धती कशा तऱ्हेने वागेल? पूवीर्ी घटना व 

अल्पिनसत्तेर्ी घटना ह्यारं्ा मध्यझबदू, असे या घटनेरे् स्वरूप असल्यामुळे दोन्ही घटनारें् काही प्रमाणात 
अनुकरण करून, जशवाय जतरे् स्वतःरे् खास असे वैजशष्ट्ट्य जतच्यात असेल ना? 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: सैजनकानंी अजधकारीवगाला द्यावयार्ा मान, हस्तकौशल्यार्ी कामे व इतर अथोत्पादक 

धंदे ह्यापंासून सैजनकारं्ी अजलप्तता, सावचिजनक िेवणाच्या सोयी, व्यायाम व लष्ट्करी जशक्षणाबद्दल आवड या 
बाबतीत पूवीच्यार् राज्यघटनेरे् अनुकरण ही घटना करणार नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: िरूर करील. 
 
सॉके्रणटस: अशा राज्यसंस्थेत असणारे जवद्वान लोक, साध्या व खऱ्या स्वभावारे् नसून जमश्र स्वभावारे् 

असल्यामुळे त्यानंा अजधकाराच्या िागा देण्याबद्दल साशंक असणे, शातंतेपेक्षा युद्धार्ी ज्यानंा आवड आहे, 
अशा तेिस्वी पण संकुजर्त लोकानंा िवळ करणे, युद्धाकजरता ज्या कला व युक्त्या आवशयक असतात त्यांना 
महत्त्व देणे व सदोजदत भाडंणे र्ालू ठेवणे अशा पुष्ट्कळ बाबतीत ही घटना आपले वेगळे वैजशष्ट्ट्य दाखवील 
ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: अल्पप्रिासत्ताक राज्यातील लोकापं्रमाणे हे लोक संपत्तीरे् लोभी असतील आजण सोने व 

र्ादंी ह्याजवषयी उत्कट पण गुप्त पे्रम बाळगतील. त्याचं्यािवळ घरे व खािगी जतिोऱ्या असल्यामुळे त्यांना 
आपली संपत्ती गुप्तपणे ठेवता येईल व झभतींर्ी घरे असल्यामुळे, गुप्त र्ोरकप्प्यासंारखा त्यार्ा उपयोग 
करून, आपल्या बायकाकंजरता अथवा आवडत्या व्यक्तींकजरता आपल्या संपत्तीर्ा सढळ हाताने उपयोग 
करता येईल. 

 
ग्लॅकॉन: हे अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्याचं्या लोभी स्वभावामुळे ते इतराचं्या पैशाच्या बाबतीत उधळेपणा करावयास लावीत 

असले, तरी स्वतःच्या पैशाच्या बाबतीत मात्र ते फार काटकसर करतील. पैसा हा त्याचं्या दृष्टीने अजतशय 
पूज्य असल्यामुळे, आपल्यािवळर्ा पैसा लपवनू ठेवून, पैशापासून जमळणारी सुखे ते गुप्त रीतीने 
उपभोगतील आजण लहान मुले ज्याप्रमाणे आपल्यावजडलानंा टाळतात, त्याप्रमाणे ते कायद्याला टाळतील. 
कारण तत्त्वज्ञार्ी मैत्रीण िी म्यिू देवता, जतर्ा अपमान करून, संगीतापेक्षा व्यायामाला अजधक महत्त्व 
जदल्यामुळे, त्यांरे् जशक्षण स्वेच्छेने न होता बळिबरीने िंालेले असते. 
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ग्लॅकॉन: र्ागंले व वाईट यारें् जमश्रण असलेल्या राज्यघटनेरे्र् तुम्ही वणचन करीत आहात. 
 
सॉके्रणटस: होय. ती जमश्रर् आहे. परंतु तेिस्वी तत्त्वार्ा त्यात अजधक प्रभाव असल्यामुळे, जतच्यात 

प्रामुख्याने एक गोष्ट जदसून येते ती म्हणिे पक्षाजभमान व कीतीरे् पे्रम. 
 
ग्लॅकॉन: ही गोष्ट नक्कीर् जदसून येते. 
 
सॉके्रणटस: अशा प्रकारे वरील घटनेर्ा उगम होतो व जतरे् स्वरूपही तशार् प्रकाररे् असते. सामान्य 

रूपरेषा समिावनू घेण्यात आपण समाधान मानले तर जवशषे जवस्तारार्ी गरि भासणार नाही. एवढ्या 
रूपरेषेवरूनही आपण अत्यंत न्यायी व अत्यंत अन्यायी स्वभावातील फरक दाखव ूशकू. कारण कोणतीही 
राज्यघटना व कोणताही स्वभाव ह्यारें् सजवस्तर वणचन जनराशािनक असते. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: या पजरब्स्थतीला योलय अशी कोणती व्यक्ती आहे. जतर्ा उदय आजण स्वभाववैजशष्ट्ट्ये 

सागंशील का? 
 
ॲणडमटँ स: हा जमत्र ललॅकॉन, पक्षपाती माणसार्ा प्रजतजनधी म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: पक्षपाती व्यक्तीशी कदाजर्त स्वभाव िुळत असेल, पण मी िे सागंतो ते लक्षात घेतले 

तर ललॅकॉनर्ा स्वभाव तसा नाही हे जदसून येईल. 
 
ॲणडमटँ स: तुमर्ी भजूमका काय आहे? 
 
सॉके्रणटस: माझ्या मते ही व्यक्ती ललॅकॉनपेक्षा अजधक स्वतंत्र जवर्ारार्ी आजण साजहत्यार्ी कमी 

शौकीन असली पाजहिे. ती अभ्यासू, श्रवणजप्रय असली तरी वक्ता असणार नाही. सुजशजक्षताप्रमाणे िरी जतने 
गुलामारं्ा जतरस्कार केला नाही तरी गुलामाशी कठोरपणे आजण स्वतंत्र व्यक्तीशी नम्रपणे वागेल. 
अजधकाऱ्यासमोर ती आज्ञाधारक असेल. व्यायाम आजण मैदानी खेळ यारं्ी जतला आवड असल्याने युद्धाला 
सािेसे बाहुबल, इतर पराक्रमारें् सुयश संपादन करून, ती सत्ता आजण कीती संपादन करील. पण वक्तृत्व 
झकवा अन्य कला संपादन करून सन्मान आजण सत्ता प्राप्त करणे जतला शक्य होणार नाही. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर या राज्यपद्धतीर्ाही हार् स्वभाव असणार. 
 
सॉके्रणटस: अशी व्यक्ती आपल्या तारुण्यात संपत्ती लाथाडेल पण वाधचक्यात जतला मान देईल, खरे 

ना? जतच्यात द्रव्यलोभार्ी छटा असते. उत्कृष्ट राज्यकत्यांर्ी संगत सोडल्याने जतरे् सद गुणही दोषयुक्त 
असतात. 

 
ॲणडमटँ स: उत्कृष्ट राज्यकता कुणाला म्हणावे? 
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सॉके्रणटस: ज्याला सुसंस्कृत, बुजद्धवादी समीक्षा करता येते त्याला. अशी जर्जकत्सक वृत्ती िेथे असते 
तेथे सवच िीवन सद गुणमय असते. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: अथचसत्तेमध्ये व्यक्तीर्ा स्वभाव असा असतो. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशा माणसाच्या उत्पत्तीरे् स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे सागंता येईल. ही व्यक्ती उत्तम 

जपत्यार्ा पुत्र असते. जतर्ा जपता दोषयुक्त राज्यात राहतो पण प्रजतष्ठा, सत्तालालसा, खटले इ. टाळणारा 
असतो. संकटात सापडण्याऐविी स्वतःरे् नुकसान िंाले तरी त्यार्ी त्याला तयारी असते. 

 
ॲणडमटँ स: या तरुणाच्या स्वभावार्ा जवकास कसा होतो त्यारे् वणचन कराल का? 
 
सॉके्रणटस: त्यार्ी वाढ िेव्हा तो त्याच्या जपत्याजवरुद्ध आईने केलेल्या तक्रारी ऐकू लागतो तेव्हा होते. 

जपता राज्याजधकारी नसल्याने इतर जस्त्रया त्याच्या आईर्ा अपमान करतात. खूप पैसे जमळवावेत असे जतच्या 
नवऱ्यास वाटत नाही. कायदे-करे्ऱ्यात पक्षकार म्हणून तो भाडंत बसत नाही, सामना देत नाही, मोया 
सभातूंन वादजववाद करत नाही, या सगळ्याबंद्दल उदासीनता दाखजवतो, स्वतःशीर् जवर्ार करीत बसतो. 
जतच्याबद्दल अनास्था दाखजवतो. यामुळे ती जर्डते. मुलाला म्हणते “तुिें वडील अगदी आळशी आहेत, 
त्याचं्यात पराक्रमर् नाही.” जस्त्रया िेव्हा पुरुषाजवषयी बोलतात तेव्हा ठराजवक जनवडक वाक्ये बोलण्यार्ी 
त्यानंा सवय असते. तुम्हालंा त्यारं्ी सवय असल्यामुळे त्यांर्ा मी येथे उच्चार करीत नाही. 

 
ॲणडमटँ स: हो. बायकाचं्या अशा बऱ्यार् तक्रारी आपण ऐकतो. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या मालकारे् कल्याण व्हावे अशी इच्छा असणारे वृद्ध नोकरसुद्धा खािगी रीतीने 

मुलािवळ मालकाबद्दल असेर् काही बोलतात. मालकार्ा ऋणको झकवा त्यास त्रास देणारी व्यक्ती यांजवरुद्ध 
मालकाने कोणतेर् कायदेशीर उपाय केले नाहीत तरमुलगा मोठा िंाल्यावर नोकर त्याला उत्तेिन देतात 
आजण त्या सवांर्ा सूड घेण्यास सागंतात; अजधक शौयच दाखजवण्यास सागंतात. मुलगा बाहेर िातो तेव्हा अशी 
अनेक उदाहरणे पाहतो, ऐकतो. शातं वृत्तीरे्, कोणत्याही व्यवहारात न पडणारे लोक शहरात बावळट मानले 
िातात, त्यानंा कोणी जवर्ारीत नाही. उलट कारणाजशवाय लुडबुड करणाऱ्या लोकारं्ी प्रशंसा होते. हे सवच 
ऐकल्यावर, पाजहल्यावर, जपत्यारे् संभाषण ऐकून आजण त्याच्या व्यवसायार्ी इतराबंरोबर बारकाईने तुलना 
करून, मुलगा दोन जदशानंी ओढला िातो. जपता त्याच्या आत्म्यातील जववेकाला वाढवीत असतो तर इतर 
लोक त्याच्यातील वासना आजण तेिब्स्वता वाढवीत असतात. त्यार्ा स्वभाव वाईट नसतो पण वाईट लोकातं 
जमसळल्याने दोन भजूमकारें् संयुक्त पजरणाम त्याच्यावर होतात. त्यामुळे तो मध्यम ब्स्थतीकडे ओढला िातो. 
तापट आजण भाडंखोर अशा मध्यम तत्त्वाच्या आहारी त्यारे् मन िाते. त्यामुळेर् बाणेदार आजण महत्त्वाकाकं्षी 
असा त्यार्ा स्वभाव बनतो. 

 
ॲणडमटँ स: हे त्याच्या स्वभावारे् जवशे्लषण तुम्ही अगदी योलय केले आहे. 
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सॉके्रणटस: अशा रीतीने राज्यघटनेर्ा दुसरा प्रकार आजण जतला शोभणारा मानवी स्वभाव यारें् आपण 
वणचन केले आहे. 

 
ॲणडमटँ स: हो. 

 
⬜ ⬜ 
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प्रकरण तीस 
अल्पजिसत्ता: स्वरूप आनण मरल्यमापि 

[VIII-550-C–555-B] 
 
कथासूत्र: 
 
[एकदा ज्ञान आजण र्ाजरत्र्य यारं्ी मौजलकता नष्ट िंाली की क्रमशः व्यक्ती आजण समाि अथचसंपादनारे् दास 
बनतात. िो धनवान तो शे्रष्ठ असे मानले िाऊ लागते. व्यक्तीच्या वासना प्रबल बनतात. अथचसत्तेच्या हाती 
रािकीय सत्ता आजण नेतृत्व कें जद्रत होते. खािगी मालमत्तेर्ा हक्क मानला गेल्याने शोषण आजण संघषच यारं्ी 
बीिे रुितात. ज्ञान आजण धैयच याऐविी संर्यप्रवृत्ती हा सद गुण बनतो. म्हणिेर् प्रज्ञा आजण प्रजतष्ठा याऐविी 
पैसा हे परममूल्य बनते.] 
 

***** 
 

सॉके्रणटस: एजिलसने साजंगतल्याप्रमाणे यापुढच्या राज्यघटनेच्या प्रकारानुसार असलेल्या मानवी 
स्वभावारे् वणचन आपण करू या की आपण ठरजवल्याप्रमाणे प्रथम राज्यारे् वणचन करू या? 

 
ॲणडमटँ स: काही हरकत नाही. 
 
सॉके्रणटस: यानंतर आपल्याला ज्या राज्यघटनेर्ा जवर्ार करावयार्ा आहे ती अल्पिनसत्ता होय. 
 
ॲणडमटँ स: अल्पिनसत्ता कोणत्या प्रकारच्या घटनेला म्हणतात? 
 
सॉके्रणटस: या राज्यघटनेर्ा आधार सापंजत्तक संबधं असतो. जतच्यात श्रीमंत व्यक्ती राज्यकत्या 

असतात. गजरबानंा काहीर् स्थान नसते. 
 
ॲणडमटँ स: समिले. 
 
सॉके्रणटस: मानसत्तेतून अल्पिनसत्तेकडे घडणाऱ्या संक्रमणाच्या पजहल्या अवस्था आपण 

सागंावयास नकोत का? 
 
ॲणडमटँ स: हो. त्या साजंगतल्या पाजहिेत. 
 
सॉके्रणटस: आंधळ्यालाही हे संक्रमण कसे होते ते जदसेल. 
 
ॲणडमटँ स: ते कसे? 
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सॉके्रणटस: राज्याच्या खजिन्यात सोन्यार्ा प्रवेश िंाला की आतापयंत वणचन केलेली राज्यपद्धती नष्ट 
होते. कारण संपत्तीर्ा पजहला पजरणाम म्हणिे श्रीमंत लोक पैसा खर्च करण्यारे् अनेक प्रकार शोधून 
काढतात. कायद्यार्ा दुरुपयोग करतात. आपण आजण आपल्या बायका यांना कायद्यारे् उल्लंघन करावयास 
लावतात. 

 
ॲणडमटँ स: तसे त्यानंी केले नाही तरर् आियच! 
 
सॉके्रणटस: ते परस्पराकंडे मत्सराने पाहतात. त्याचं्यात स्पधा सुरू होते. ते ज्या मंडळात असतात 

त्यावरही या स्पधेर्ा पजरणाम होतो. 
 
ॲणडमटँ स: साहजिकर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: संपत्ती जमळजवण्यारे् ते अनेक मागच शोधतात. त्या प्रमाणात त्यांर्ा पैशाजवषयीर्ा आदर 

वाढतो व सद गुणाजवषयी आदर कमी होतो. सद गुण आजण संपत्ती यांना तरािूच्या दोन पारड्यातं घालून 
त्यारें् विन केले तर एक पारडे वर िाईल आजण एक खाली िाईल, खरे ना? 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून संपत्ती आजण श्रीमंत लोक यानंा ज्या राज्यात मान्यता असते तेथे सद गुण आजण 

सद गुणी लोक यारं्ा अपमान होतो. 
 
ॲणडमटँ स: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्यार्ा सन्मान होतो त्यारे् आर्रण होते. ज्यार्ा अपमान होतो त्यार्ी उपेक्षा होते. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून लोक समाधानी आजण स्वाजभमानी होण्यापेक्षा, फायदा उकळणारे आजण लोभी 

होतात. श्रीमंतारं्ी स्तुती, गुणगौरव करून त्यानंा अजधकारपदे देतात. गजरबारं्ा जतरस्कार करतात. 
 
ॲणडमटँ स: हे अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: शवेटी अल्पिनसत्ता राज्यघटनेरे् मुख्य लक्षण ठरजवणारा कायदा ते करतात. त्यानुसार 

अमुक इतका पैसा ज्याच्याकडे नाही त्याला राज्यकारभारात काहीर् हक्क देत नाहीत. िर एखादी गोष्ट 
धाकदपटशाने त्यानंा करता आली नाही तर शस्त्राचं्या मदतीने ते करतात. मािें मत बरोबर आहे ना? 

 
ॲणडमटँ स: होय. 

 
सॉके्रणटस: एका शलदात सागंावयारे् तर हीर् अथचसत्ताक राज्यपद्धतीर्ी प्रस्थापना होय. 
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ॲणडमटँ स: खरे आहे. पण जतर्ा स्वभाव काय? जतर्ा दोष काय? 
 
सॉके्रणटस: या घटनेर्ा पजहला दोष जतच्या मूलभतू कायद्याच्या स्वरूपातर् आहे. र्ागंल्या 

नावाड्यानंा तो गरीब आहे म्हणून अजधकारार्ी िागा जदली नाही तर पजरणाम काय घडेल? 
 
ॲणडमटँ स: िलप्रवास करणे फारर् अवघड होईल. 
 
सॉके्रणटस: हेर् तत्त्व इतर कोणत्याही धंद्याच्या व्यवस्थेला लागू पडेल ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: राज्य कारभारार्ा यात समावेश करावा की, तो वगळून करावा? 
 
ॲणडमटँ स: राज्यकारभारार्ा मी शक्यतो समावेश करीन. कारण राज्यकारभार करणे, ही गोष्ट 

अजतशय महत्त्वार्ी व अवघड आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् अथचसत्ताक राज्यपद्धतीच्या दोषांपैकी हा एक प्रमुख दोष असून, त्यारे् स्वरूप 

भयंकर आहे. 
 
ॲणडमटँ स: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: यापुढील दोष तर पजहल्याहूनही अजधक भयंकर आहे. 
 
ॲणडमटँ स: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: अशा शहरातील एकिूट जनजितपणे कमी होईल. एकार् शहरार्ी दोन शहरे होऊन, एक 

श्रीमंतारें् व दुसरे गजरबारें् होईल. एकार् जठकाणी राहूनही ही शहरे एकमेकाचं्या जवरुद्ध कट करीत राहतील. 
हा दोष उत्पन्न होणार नाही का? 

 
ॲणडमटँ स: होय. हा दोष पजहल्याइतकार् भयंकर आहे. 
 
सॉके्रणटस: लोकाचं्या अंगात युद्ध करण्यार्ी ताकद नसणे हे केव्हाही र्ागंले नाही. कारण 

वस्तुब्स्थती अशी असते की, अजधकारी लोक िेव्हा युद्धासाठी लोकाचं्या हाती शस्त्रासे्त्र देतात, तेव्हा शत्रूपेक्षाही 
त्यानंा आपल्या लोकारें् भय अजधक वाटते. आजण लोकारें् सहाय्य िर घेतले नाही तर, स्वतःच्या 
अल्पसंख्येमुळे ते युद्ध करण्यास असमथच ठरतात. पैशाच्या लोभामुळे युद्धारे् करही द्यावयास त्यांर्ी तयारी 
नसते, हे जनराळेर्. 

 
ॲणडमटँ स: तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. 
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सॉके्रणटस: काही वेळापूवी, िे तत्त्व आपण सांजगतले, त्याच्याकडे आपण पुन्हा वळू. अशा 
राज्यपद्धतीमुळे, एका मनुष्ट्याला, एकार् वेळी शतेी, व्यापार, युद्ध इ. जनरजनराळी कामे करावी लागतात. हे 
योलय आहे, असे तुम्हास वाटते का? 

 
ॲणडमटँ स: नाही. मुळीर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: या पद्धतीमुळे इतर दोषांपेक्षाही अजधक वाईट व इतर पद्धतीत जदसून न येणारा असा 

पुढील दोष उत्पन्न होतो. 
 
ॲणडमटँ स: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: एका माणसाला आपली सवच मालमत्ता जवकण्यार्ी परवानगी देणे व दुसऱ्यास ती जवकत 

घेऊ देणे, हार् तो दोष होय. या दोषामुळे मालमत्तेच्या पूवीच्या मालकानंा व्यापारी, कारागीर, घोडेस्वार वा 
पायदल सैजनक अशा कोणत्याही नात्याने, शहरात राहता येत नाही. त्याला संपूणच जनराधार, जभकारी बनवले 
िाते. 

 
ॲणडमटँ स: आतापयंत साजंगतलेल्या राज्यपद्धतीत अशा प्रकारर्ा दोष नव्हता. 
 
सॉके्रणटस: हा दोषअल्पसत्ताक राज्यपद्धती अब्स्तत्वात असेल, तर टाळता येत नाही. एरवी काही 

लोकानंी गभचश्रीमंत असणे व काहींनी अगदी जभकारी असणे, अशी ब्स्थती उत्पन्न होत नाही. 
 
ॲणडमटँ स: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: आणखीही एक मुद्दा जवर्ारात घ्यावयास हवा. असा मनुष्ट्य आपल्या श्रीमंतीमुळे, खूप पैसे 

खर्च करीत असताना, उत्तम नागजरकत्त्वाच्या दृष्टीने राज्याला थोडातरी उपययोगी पडतो का? याउलट पूवी 
तो राज्यकारभार करीत असूनही अजधकारीही नव्हता व नोकरही नव्हता. राज्यारे् उत्पन्न उधळणारा एक 
प्राणी होता. 

 
ॲणडमटँ स: तुमरे् दुसरे वणचन योलय आहे. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे तो केवळ नावाला अजधकारी होता. 

पण प्रत्यक्षात उधळपट्टी करणारा प्राणीर् होता. 
 
सॉके्रणटस: ज्याप्रमाणे भुगंा मधमाशाचं्या पोळ्यात वाढून त्यानंार् शवेटी त्रास देतो, त्याप्रमाणे असा 

मनुष्ट्य राज्यामध्ये भुलंयासारख्या वाढून शवेटी राज्यालार् त्रास देतो, असे म्हणणे बरोबर होईल ना? 
 
ॲणडमटँ स: ॲजडमटँ स, देवाने उडणाऱ्या भुलंयानंा दंश करण्यार्ी शक्ती िरी जदलेली नाही, तरी 

त्याने र्ालणाऱ्या भुलंयांपैकी काहींना दंश करण्यार्ी भयंकर शक्ती जदलेली आहे. ज्यानंा दंश करता येत नाही 
असे लोक म्हातारपणी जभकारी होतात. पण िे दंश करणारे आहेत, त्याचं्यामधूनर् गुन्हेगार जनमाण होत 
नाहीत का? 
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ॲणडमटँ स: हे अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा शहरात, जठकजठकाणी जभकारी लोक आढळतात, त्यावेळी असे समिण्यास हरकत 

नाही की, त्यार् शहरात र्ोर, जखसेकापू, दरोडेखोर व अशार् तऱ्हेरे् इतर गुन्हे करणारे लोक रहात असतात. 
 
ॲणडमटँ स: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: अथचसत्ताक पद्धतीच्या राज्यात जभकारी लोक जदसतात ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो, जदसतात. अजधकारी लोकाखेंरीि बहुतेक सवच लोक जभकारीर् असतात. 
 
सॉके्रणटस: यावरून आपणासं असे जनजितपणे म्हणता येईल ना की, अशा राज्यात दंश करणारे 

पुष्ट्कळ वाईट लोक असून त्यानंा आपल्या तालयात ठेवण्यार्ी दक्षता अजधकाऱ्यानंा बाळगावी लागते. 
 
ॲणडमटँ स: हो. असे जनजितपणे म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: जशक्षणार्ा अभाव, कुजशक्षण व कुराज्यपद्धती यामंुळेर् अशी ब्स्थती उत्पन्न होते ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: अथचसत्ताक राज्यपद्धतीने िे राज्य र्ालजवले िाते, त्यार्ा स्वभाव अशा प्रकारर्ा असेल. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: अथचसत्ताक राज्यपद्धतीने िे राज्य र्ालजवले िाते त्यारे् वणचन आपण आता थाबंव.ू आता 

आपण या पद्धतीशी िुळणारा ज्यार्ा स्वभाव आहे, अशा मानवी स्वभावार्ा उगम व जवकास कसा होतो ते 
आपण पाहू. 

 
ॲणडमटँ स: काही हरकत नाही. 
 
सॉके्रणटस: मानी माणसारे् आपण िे वणचन केले त्यारे् अथचसत्ताक स्वभावात िे पजरवतचन होते ते 

पुढीलप्रकारे झकवा तशा पद्धतीने होत नाही काय? 
 
ॲणडमटँ स: ते कसे? 
 
सॉके्रणटस: महत्त्वाकाकं्षी माणसाला मुलगा असतो. आपल्या जपत्यारे् अनुकरण करून तो त्यार्ी 

बरोबरी करण्यार्ा प्रयत्न करतो. िसे िहाि खडकावर आपटते तसा आपला जपता राज्यकारभारात 
आदळून संपत्तीसह फेकून जदला गेला आहे असे मुलाला अर्ानक आढळते. सेनापतीर्ी िबाबदारी झकवा 
त्यासारखे महत्त्वारे् काम वजडलानंा केल्यानंतर त्याचं्यावर खटला भरला िाऊन, त्यारं्ी र्ौकशी होते, त्यांत 
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खोट्या साक्षीदारारें् िबाब घेतले िातात. वजडलानंा दोषी ठरजवण्यात येऊन ठार मारण्यात येते झकवा हद्दपार 
करण्यात येते वा त्यारें् सवच हक्क काढून घेण्यात येतात. 

 
ॲणडमटँ स: होय. हे सवच घडणे शक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: हे सवच घडल्यावर आजण संपत्ती गमावल्यावर मुलगा घाबरतो. महत्त्वाकाकं्षी आजण 

तेिब्स्वता यानंा जतलािंली देतो. दाजरद्रयामुळे तो नमतो. पैसे जमळजवण्यारे् मागच शोधतो. क्षलु्लक काटकसर 
करून आजण पजरश्रम करून तो पैसा साठजवतो. अशा व्यक्तीवर क्षधुा आजण लोभ यांरे् वर्चस्व असते. पौवात्य 
देशातील रािाप्रमाणे तो या तत्त्वानंार् जहऱ्यामाणकानंी शृंगारतो, आखूड तलवार त्यानंा बाधंतो. खरं ना? 

 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: पण जववेक आजण तेिब्स्वता यानंा तो या तत्त्वाचं्या डाव्या-उिव्या बािूला िजमनीवर 

बसजवतो. त्यानंा प्रिा आजण गुलाम समितो. बुद्धीर्ा उपयोग संपत्ती वाढजवण्यापलीकडे अन्य कोणत्याही 
गोष्टीरे् संशोधन करण्यास तो करीत नाही. संपत्ती जमळजवणे आजण त्यासाठी िे उपयुक्त असेल ते साधणे 
यापलीकडे इतर कोणत्याही गोष्टीबद्दल महत्त्वाकाकं्षा तो ठेवीत नाही. 

 
ॲणडमटँ स: महत्त्वाकाकं्षी माणसारे् असे िलद आजण पूणचपणे लोभी माणसात पजरवतचन होणे शक्य 

आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग अशी व्यक्ती अथचसत्ताक प्रवृत्तीर्ी नाही का? 
 
ॲणडमटँ स: ज्या स्वभावापासून हे पजरवतचन होईल, तो स्वभाव अथचसत्ताक पद्धतीपूवीच्या 

राज्यपद्धतीसारखा आहे असे जदसते. 
 
सॉके्रणटस: अथचसत्ताक राज्यपद्धतीशी या स्वभावार्ा असणारा सारखेपणा आपण पाहू. 
 
ॲणडमटँ स: ठीक 
 
सॉके्रणटस: संपत्तीला सवचशे्रष्ठ स्थान देणे या संदभात अल्पिनसत्तेरे् वैजशष्ट्ट्य आहे. 
 
ॲणडमटँ स: जनजितर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: कृपणता, कष्ट करणे, फक्त अत्यावशयक गरिा भागजवणे, अन्य बाबतीत खर्च न करणे, 

इतर इच्छानंा जनरथचक समिणे. त्यानंा तालयात ठेवणे या संदभातही या स्वभावारे् वैजशष्ट्ट्य आहे. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
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सॉके्रणटस: म्हणिेर् वेगळ्या शलदातं कंिुषपणे वागून प्रत्येक गोष्टीतून फायदा घ्यावयार्ा, पैसा 
साठवावयार्ा अशी त्यार्ी वृत्ती असते. अनेकिण या स्वभावार्ी स्तुती करतात. हे या स्वभावारे् वणचन या 
राज्यपद्धतीला िुळते असे समिण्यात रू्क होत नाही ना? 

 
ॲणडमटँ स: माझ्या कल्पनेप्रमाणे ही भजूमका योलय आहे. अथचसत्ताक पद्धती आजण आपण वणचन करीत 

असलेली व्यक्ती पैशालार् महत्त्व देतात हे खरे. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या कल्पनेप्रमाणे जशक्षणाकजरता या माणसाने कष्ट घेतलेले नसतात हे त्यारे् कारण 

होय. 
 
ॲणडमटँ स: मलाही असेर् वाटते. अन्यथा गायक, नतचक याचं्या मंडळारं्ा अडाणी. आंधळे पुढारी 

जनयुक्त करून, त्याने इतका सन्मान केला नसता. 
 
सॉके्रणटस: खरे आहे. जशक्षण नसल्याने, भ्रमरवृत्तीच्या, क्षदु्र गुन्हेगारीस प्रवृत्त करणाऱ्या, वासना या 

माणसात वाढतात. दूरदशी जवर्ारामुळेर् तो त्यावर जनयंत्रण ठेवतो असे आपण म्हणू शकू ना? 
 
ॲणडमटँ स: जनजितपणे तसे म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: अशा माणसारं्ी कृष्ट्णकृत्ये केव्हा उघड होतात तुम्हासं माहीत आहे? 
 
ॲणडमटँ स: कधी? 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा ते मुलारें् पालक असतात तेव्हा झकवा अन्यायाने वागण्यारे् पूणच स्वातंत्र्य त्यांना 

जमळते तेव्हा. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: यावरून असे जदसते की, इतर कामात बाह्यतः न्याय्य वतचन करून ते नाव जमळजवतात. 

त्यावेळी स्वतःच्या वाईट वासना दडपून टाकतात. अथात हे वासनारें् जनयंत्रण बुद्धीच्या मदतीने होत नाही, 
झकवा वासना पूणच करणे बरोबर नव्हे असेही त्यांना वाटत नाही. तर पजरब्स्थतीमुळे, हाती आहे तेही िाईल 
या भीतीमुळे तो वासना दाबनू टाकतो. 

 
ॲणडमटँ स: होय. हे उघड आहे. 
 
सॉके्रणटस: या लोकानंा िेव्हा आपला पैसा खर्च करावयार्ा नसतो तेव्हा त्याचं्या वासना 

भ्रमरासारख्या जदसतात. 
 
ॲणडमटँ स: यात शंका नाही. 
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सॉके्रणटस: अशी व्यक्ती कधीही शातंजर्त्त नसते. जतरे् मन एकाग्र नसते. जद्वधा असते. त्याच्या उच्च 
वृत्ती, नीर् वासना दाबनू ठेवतात. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् मला वाटते की,, इतरापेंक्षा ही व्यक्ती बाहेरून प्रजतजष्ठत जदसते. एकात्मता आजण 

समन्वय यानंी तयार होणारा आत्म्यार्ा सद गुण जतच्यािवळ नसतो. 
 
ॲणडमटँ स: मलाही तसे वाटते. 
 
सॉके्रणटस: िर बक्षीस जमळणार असेल, सन्मान देणारे कौशल्य दाखवावयारे् असेल तर ही कंिूष 

व्यक्ती हीन स्पधेला तयार होते यात शंका नाही. या सामन्यात. र्ढाओढीत आपल्या खर्मर्क वासना 
रे्तजवल्या िातील अशी जतला भीती असते. िसे काही लोकानंा युद्धावर पाठजवण्यार्ी अथचसत्ताक पद्धतीत 
प्रथा असते, त्यार्प्रमाणे ती लोभी व्यक्ती आपल्या पैशार्ी बर्त आजण आपला पराभव करून घेते. 

 
ॲणडमटँ स: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: अथचसत्ताक अशा अल्पिन पद्धतीरे् राज्य आजण कंिूष स्वभावार्ी व्यक्ती याचं्यात िे 

साम्य जदसते त्याबद्दल तुमर्ी खात्री पटली का? 
 
ॲणडमटँ स: आमर्ी पूणच खात्री पटली. 
 

⬜⬜ 
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प्रकरण एकतीस 
िोकशाही: स्वरूप आनण मरल्यमापि 

[VIII-555-B–562-A] 
 
कथासूत्र: 
 
[प्लेटोच्या मते, िेव्हा लोकजप्रयता, सत्ता आजण संपत्ती याजंवषयी व्यक्तींच्या अपेक्षा अजनबधं होतात, तेव्हा 
व्यब्क्तस्वातंत्र्यार्ी अजतरेकी मागणी जनमाण होते. व्यब्क्तगौरवार्ी ही अवस्था म्हणिेर् लोकशाही होय. 
काही थोड्या व्यक्तींच्या हाती सत्ता आजण संपत्ती कें जद्रत होण्याऐविी ती सवांत समान वाटली िावी ही 
लोकशाहीमागील महत्त्वार्ी मागणी असते. 
 

प्रार्ीन अथेजनअन शहर राज्यातील लोकशाही शासनार्ा अनुभव लक्षात घेऊन प्लेटोने त्यावर 
कडक टीका केली आहे. त्याच्या मते, व्यक्तींच्या िन्मजसद्धक्षमता आजण पात्रता जभन्न असतात. साहजिकर्, 
त्याचं्याकडे सुपूदच करण्यात येणारी िबाबदारी, त्यानुसार ठरणारा दिा व महत्त्व जभन्न असले पाजहिे. 
याउलट लोकशाहीत प्रशासनासारख्या सवचशे्रष्ठ कायात सवांना सारखे अजधकार जदले िातात. प्लेटोच्या मते 
हे सामाजिक न्याय-तत्त्वाच्या जवरोधी आहे. 

 
याजशवाय आवशयक, उपयुक्त आजण शे्रयस्कर अपेक्षा कोणत्या याजवषयीर्ा जववेक लोकशाही 

व्यक्तीमध्ये नसतो. त्यामुळे वासनात्मक सुखासीन िीवन हार् लोकशाही समाििीवनार्ा गाभा बनतो. 
 
आि सवचर् सामाजिक िीवनार्ा संदभच बदललेला असल्यामुळे प्लेटोने केलेल्या लोकशाहीच्या 

टीकेस फक्त ऐजतहाजसक महत्त्व आहे.] 
 

***** 
 
सॉके्रणटस: यानंतर आपण लोकशाही कशी जनमाण होते आजण जतच्यातील मानवी स्वभाव कसा 

असतो यार्ी र्र्ा आपण करू या. त्यामुळे त्या स्वभावाच्या व्यक्तीर्ा पजरर्य आपणासं करून घेता येईल. 
आजण जतच्याजवषयी जनणचय घेता येईल. 

 
ॲणडमटँ स : पद्धतशीर र्रे्साठी हेर् योलय होय. 
 
सॉके्रणटस: अथचसत्तेतून लोकशाहीत होणारे पजरवतचन, संपत्तीच्या अजनयंजत्रत आजण अजनवार इच्छेने 

घडून येत नाही का? अजनवार संपत्ती जमळजवणे ही भालयार्ी गोष्ट आहे आजण ती जमळजवणे हे कतचव्य आहे, असे 
मानले िात नाही का? हा बदल पुढीलप्रमाणे होत नाही का? 

 
ॲणडमटँ स: त्या प्रजकयेरे् वणचन करून सागंाल का? 
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सॉके्रणटस: अथचसत्तेमध्ये अजधकाऱ्यारं्ी हुकमत त्याचं्याकडे असलेल्या मोया प्रमाणातील संपत्तीवर 
अवलंबनू असते. म्हणून व्यसनी तरुणानंी लोकाकंडील मालमत्तेर्ी उधळपट्टी करू नये अशा तऱ्हेर्ा कायदा 
अजधकारी लोक करीत नाहीत. तरुणारं्ी मालमत्ता खरेदी करून, त्यानंा किच देऊन आपण अजधक श्रीमंत 
आजण प्रजतजष्ठत होऊ शकू असे अजधकाऱ्यानंा वाटत असते. 

 
ॲणडमटँ स: यात शंका नाही. 
 
सॉके्रणटस: यावरून हे उघड होते की, राज्यातील नागजरकाचं्या संपत्तीला मान देणे आजण संयम 

राखणे एकार् वेळी शक्य नसते. म्हणून यापैंकी एकाकडे त्यारें् दुलचक्ष होणारर्. 
 
ॲणडमटँ स: हे उघड आहे. 
 
सॉके्रणटस: या राज्यातील अजधकारी अजनबधं स्वैरार्ाराला परवानगी देतात. उच्च कुळातील 

नागजरकानंा गरीब होण्यास भाग पाडतात. 
 
ॲणडमटँ स: हो, हे खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: हे दजरद्री लोक माझ्या कल्पनेप्रमाणे शहरात गुन्हा करण्यासाठी छपून राहतात. 

त्याचं्यापैकी काही किचबािारी असतात. काहींनी मतस्वातंत्र्य आजण इतर हक्क गमावलेले असतात. इतर 
दोन्ही प्रकारच्या आपत्तींत सापडलेले असतात. हे सवच नागजरक आपल्या इस्टेटीच्या नवीन मालकाजवरुद्ध 
आजण सुब्स्थतीत असलेल्या सवांजवरुद्ध दे्वषबुद्धी ठेवनू, गुप्त कारस्थाने करीत राहतात. क्राजंतसाठी उत्सुक 
असतात. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: उलट श्रीमंत लोक स्वतःच्या जहतसंबधंात गकच  राहतात. आपल्या शत्रूकडे दुलचक्ष 

करण्यारे् ढोंग करतात. िर एखादा शत्रू दजरद्री िंाला तर तो त्याचं्या तावडीत सापडतो. त्याला ते जवषारी 
पैसा किाऊ देतात. त्याच्याकडून दाम-दुप्पट वसुली करतात. याप्रकारे त्याचं्या मधुशोषकवृत्तीने जभकारी 
लोकारं्ी संख्या राज्यात वाढत राहते. 

 
ॲणडमटँ स: हो. असे ते करतात. 
 
सॉके्रणटस: कुणासही मालमत्ता जवकून टाकण्यावर सक्त बधंन घालून या वाईट गोष्टी दूर करण्यारे् 

ते मनावर घेत नाहीत. झकवा अशा भयंकर गोष्टींरे् जनराकरण करण्यासाठी िो कायदा आहे त्यार्ा उपयोग 
ते करीत नाहीत. 

 
ॲणडमटँ स: तो कोणता कायदा? 
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सॉके्रणटस: पजहल्या उपायानंतर दुसरा र्ागंला सद गुणी नागजरक तयार करण्यास तो उपयोगी आहे. 
असा सवचसाधारण कायदा िर िंाला तर स्वेच्छेने होणारे करार, हे करार करणाऱ्याच्या िबाबदारीवर 
होतील, आजण आि शहरात जनलचज्जपणे होणारे व्यवहार कमी होतील. जशवाय आपण वणचन केलेले वाईट 
प्रकारही थाबंतील. 

 
ॲणडमटँ स: हो, ते बरेर् कमी होतील. 
 
सॉके्रणटस: सध्याच्या प्रकार पूवीप्रमाणे आहे. मी ज्या आजमषारं्ा उल्लेख केला त्यामुळे अजधकाऱ्यानंा 

आपल्या प्रिेबरोबर आडदाडंपणे वागण्यास उत्तेिन जमळते. प्रत्यक्ष अजधकारी, त्यारं्ी मुले, त्याचं्यातील 
तरुण शरीराने आजण मनाने रै्नी व आळशी होतात. सुस्त व बायकी बनतात. सुखार्ा मोह टाळू शकत नाहीत. 
दुःख सहन करू शकत नाहीत. असे आपल्याला आढळते. 

 
ॲणडमटँ स: जनजितर् ते असे बनतात. 
 
सॉके्रणटस: त्याचं्या घरातील वडील मडंळी पैसे जमळजवण्याव्यजतजरक्त अन्य बाबतीत उदासीन 

असतात. गजरबापं्रमाणेर् सद गुणाजवषयी जनष्ट्काळिी असतात. 
 
ॲणडमटँ स: यात शंका नाही. 
 
सॉके्रणटस: असे असल्यामुळेअजधकारी आजण नागजरक यात्रा झकवा युद्धप्रसंगी, सहप्रवासी झकवा 

सहसैजनक म्हणून िेव्हा एकत्र येतात झकवा संकटप्रसंगी परस्परारें् साक्षीदार बनतात, त्यावेळी गजरबारं्ा 
श्रीमंताकंडून जतरस्कार होणे शक्य नसते. युद्धात असे अनेक वेळा घडते की, रै्नबाि आजण त्यामुळे पुष्ट 
असलेली श्रीमंत व्यक्ती, जकरकोळ प्रकृतीच्या कष्टाळू गजरबािवळ उभी राहते. तेव्हा ती त्याच्यािवळ 
आपल्या दुःब्स्थतीरे्, िड श्वासोच्छे् वास करीत, वणचन करते. या प्रसंगी आपल्या भ्याडपणाने या नालायक 
श्रीमंत व्यक्ती मोया बनतात असे गजरबाला वाटल्याजशवाय कसे राहील? मग खािगी भेटीत “आपले 
अजधकारी कर्कामी आहेत” असे ते म्हणणार नाहीत काय? 

 
ॲणडमटँ स: होय. तशी मािंी खात्री आहे. 
 
सॉके्रणटस: रोगट शरीराला छोटे जनजमत्तही आिारपणास पुरते. बाहेरच्या कारणाव्यजतजरक्तही शरीर 

जबघडते. रोगट शरीराप्रमाणे िे शहर असते त्यातील अल्पमतात असलेल्या पक्षाकडून झकवा बहुमतात 
असलेल्या पक्षाकडून िेव्हा बाहेरच्या शत्रूंरे् सहाय्य माजगतले िाते, त्या वेळी ते अंतःस्थ कलहाला बळी पडत 
नाहीत का? बाह्य कारण नसतानाही अंतगचत यादवीमुळे त्यात फाटाफूट होत नाही का? 

 
ॲणडमटँ स: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: गरीब लोक जवरुद्ध पक्षानंा मारतात. इतरानंा हद्दपार करतात. नागजरकत्वारे् हक्क आजण 

अजधकार उरलेल्या सवांत सारखे वाटतात. जवियी होतात. त्या वेळी लोकशाही राज्यघटना अब्स्तत्वात येते. 
या राज्यपद्धतीत अजधकारारं्ी वाटणी जर्ठ्ठ्या टाकून होते. 
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ॲणडमटँ स: खरे आहे. युद्ध पुकारल्याने झकवा दुसऱ्या पक्षाने घाबरून माघार घेतल्याने लोकशाही 
राज्यघटना अब्स्तत्वात येते, हे तुमरे् वणचन योलय आहे. 

 
सॉके्रणटस: आता हे लोक राज्यकारभार कोणत्या पद्धतीने करतात आजण त्याचं्या घटनेरे् स्वरूप 

काय ते पाहू. कारण ह्या पद्धतीशी साम्य असणारा मनुष्ट्य अशार् प्रकारच्या वैजशष्ट्ट्यानंी युक्त असतो असे 
आपणासं जदसून येईल. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: पजहला मुद्दा असा की, असे लोक स्वतंत्र असून त्यानंा आर्ारारे् व भाषणारे् स्वातंत्र्य 

नसते काय? तसेर् मनुष्ट्य स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे वागू शकतो का? 
 
ॲणडमटँ स: होय. आपल्याला असे साजंगतले िाते. 
 
सॉके्रणटस: अशा तऱ्हेरे् स्वातंत्र्य जमळाले असताना प्रत्येक नागजरक आपल्या स्वतःच्या इच्छेनुसार 

आयुष्ट्यक्रम ठरवील हे उघड आहे. 
 
ॲणडमटँ स: होय. हे स्पष्टर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून मला असे वाटते की, या राज्यघटनेत स्वभाववैजर्त्र्य बऱ्यार् प्रमाणात आढळून 

येईल. 
 
ॲणडमटँ स: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: कदाजर्त ही राज्यपद्धती र्ागंली असू शकेल. वेगवेगळ्या िातीच्या फुलानंी र्मकत 

असलेल्या वेलबुट्टीच्या पोशाखाप्रमाणे ही राज्यघटना फार सुंदर समिण्यात येईल. आजण ज्याप्रमाणे मुले व 
जस्त्रया यानंा वेगवेगळ्या रंगारे् पोशाख आवडतात, त्याप्रमाणे पुष्ट्कळ लोकानंा, ही मानवी स्वभाववैजर्त्र्याने 
पूणच अशी राज्यघटना अजधक सुंदर वाटेल. 

 
ॲणडमटँ स: नक्कीर्, पुष्ट्कळानंा ती सुंदर वाटेल. 
 
सॉके्रणटस: आपल्याला हव्या असलेल्या राज्यघटनेरे् संशोधन या प्रकारच्या घटनेत करणे फायद्यारे् 

होईल. 
 
ॲणडमटँ स: ते कसे काय? 
 
सॉके्रणटस: कारण, मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणे, व्यब्क्तस्वातंत्र्य या घटनेत असल्यामुळे, प्रत्येक 

प्रकारर्ी राज्यपद्धती त्यात जदसून येईल. ज्या मनुष्ट्याला आपल्या इच्छेप्रमाणे राज्य स्थापन करावयारे् आहे, 
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त्याने लोकशाही स्वरूपाच्या राज्यात िावे. तो िणू काही जनरजनराळ्या राज्यघटनारं्ा बािारर् असतो. 
त्यामधून पसंतीस येईल ती राज्यघटना त्याने शोधून काढावी व त्यानुसार राज्य करावे. 

 
ॲणडमटँ स: जनरजनराळे नमुने पाहण्यास त्याला अजिबात अडर्ण पडणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: अशा राज्यामध्ये, तुम्ही तुमच्या बुद्धीच्या िोरावर अजधकारार्ी िागा पत्करण्यास योलय 

असलात तरी तुम्ही त्या िागेवर काम केलेर् पाजहिे अशी बळिबरी करता येणार नाही. तसेर् िर तुम्हाला 
ही राज्यपद्धती आवडली नाही तर तुम्ही जतला शरण िाण्यार्ी आवशयकता नाही. इतर नागजरक युद्धावर 
गेले असता तुम्ही गेलेर् पाजहिे असे नाही अथवा तुम्हाला शातंता नको असली तर तुम्ही ती राखलीर् पाजहिे 
असेही नाही. तसेर् कायद्याने, तुम्हाला एखाद्या अजधकाराच्या िागेर्ी अथवा परं् म्हणून बसण्यार्ी मनाई 
केली असली, तरीही तुमर्ी इच्छा असेल तर ती कामे तुम्हाला करता येतील. अशा तऱ्हेरे् िीवन, त्या 
वेळेपुरते तरी अजतशय सुखारे् वाटणार नाही काय? 

 
ॲणडमटँ स: त्या क्षणापुरते वाटणे शक्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: न्यायाधीशाने ज्याचं्या खटल्यार्ी र्ौकशी करून जनकाल जदला आहे अशा लोकारं्ा 

नम्रपणा तर जवशषेर् असतो! अशा प्रकारच्या राज्यातं देहान्तार्ी अथवा हद्दपारीर्ीं जशक्षा िंालेले लोक, 
रस्त्यातून एखाद्या वीराप्रमाणे झहडत असतात. िणू काही त्यानंा कोणी बघत नाही अथवा कोणाला त्यारं्ी 
भीती वाटत नाही. अशी उदाहरणे तुम्ही बजघतली आहेत ना? 

 
ॲणडमटँ स: अशी जकती तरी उदाहरणे मी पाजहली आहेत. 
 
सॉके्रणटस: अशा राज्यार्ी सहनशक्ती झकवा क्षदु्र गोष्टींकडे लक्ष न देण्यार्ी उदारता आियचकारक 

नव्हे काय? एवढेर् नव्हे तर आपल्या राज्यार्ी उभारणी करीत असताना, िे एक महत्त्वारे् तत्त्व घालून जदले 
की, लहानपणापासून सुंदर वस्तंूच्या वातावरणात व सुंदर वस्तंूर्ा अभ्यास करण्यात ज्याने आपले आयुष्ट्य 
घालजवले नाही व ज्यार्ा स्वभाव सामान्य आहे, असा मनुष्ट्य र्ागंला होणे शक्य नाही, ह्या तत्त्वार्ा ही 
राज्यपद्धती जतरस्कार करते. कारण अशा राज्यपद्धतीत “समािारे् आम्ही कल्याण करू इब्च्छतो” एवढे 
म्हटल्याने लोकानंा रािकारणात जशरता येते. मग त्या लोकारें् पूवीरे् व्यवसाय काय होते ह्यारं्ी अजिबात 
र्ौकशी न करताही ते सन्मानाने वर र्ढजवले िातात व आपण घालून जदलेल्या तत्त्वाला मोया ऐटीत 
पायाखाली तुडजवतात! 

 
ॲणडमटँ स: होय. ही गोष्ट खरी आहे. 
 
सॉके्रणटस: लोकशाही राज्यघटनेर्ी ही काही तत्त्वे मी आपणासं साजंगतली अशार् तऱ्हेर्ी इतरही 

बरीर् आहेत. ही लोकशाही राज्यघटना सवांना आवडणारी, बेजशस्त व जवजवधवणी असून सवांना समान 
दिाने–त्यांर्ी लायकी असो वा नसो–वागजवणारी आहे. 

 
ॲणडमटँ स: तुम्ही ज्या गोष्टी साजंगतल्या त्या प्रजसद्धर् आहेत. 
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सॉके्रणटस: आता अशा प्रकारच्या राज्यघटनेतील व्यक्तीच्या स्वभावारे् परीक्षण करण्यास मी तुम्हांस 
सागंतो. राज्यपद्धतीच्या उगमाप्रमाणेर् अशा प्रकारच्या स्वभावाच्या उगमारे् संशोधन करावे ना? 

 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: असा मनुष्ट्य अथचसत्ताक पद्धतीतील कंिूष स्वभावाच्या माणसार्ा मुलगा असून, त्याच्या 

हाताखाली वाढल्यामुळे, त्यार्ा स्वभावही आपल्या बापासारखार् असे म्हटले तर बरोबर होईल ना? 
 
ॲणडमटँ स: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: बापाप्रमाणेर् हा मुलगा, िी सुखे उधळेपणास व पैसे घालजवण्यास कारणीभतू होतात 

अशा सुखावंर कडक दाब ठेवील. या सुखानंा अनावशयक सुखे म्हणतात हे तुम्हाला माहीत आहेर्. 
 
ॲणडमटँ स: खात्रीनेर् दाब ठेवील. 
 
सॉके्रणटस: आपली र्र्ा सोपी व स्पष्ट व्हावी म्हणून आवशयक व अनावशयक वासनारं्ी व्याख्या आपण 

अगोदर करावी ना? 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: ज्या वासना आपल्याला टाळता येणे शक्य नाही व ज्यारं्ी पूती िंाली असता आपला 

फायदा होतो त्या आवशयक वासना म्हणिे योलय नाही काय? अशा वासना अनुभजवल्याजशवाय आपणासं 
राहवेल काय? 

 
ॲणडमटँ स: जनजितर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: तर मग अशा वासना आवशयक म्हणणे योलय आहे. 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: लहानपणापासून योलय जशक्षण घेतल्यास ज्यांर्ा त्याग करता येतो व ज्याचं्या पूतीमुळे 

आपले कल्याण न होता उलट अजहतर् होते, अशा वासनांना अनावशयक म्हणणे बरोबर आहे ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: वासनारं्ी सवचसाधारण कल्पना यावी म्हणून प्रत्येक प्रकारच्या वासनारें् उदाहरण घेणे 

बरोबर होईल ना? 
 
ॲनडमटँ्स: होय. 
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सॉके्रनिस: आरोलय व शारीजरक बळकटी यानंा पुरेशी अशी अन्नाजवषयी असलेली वासना आवशयक 
नव्हे काय? 

 
ॲनडमटँ्स: होय, आहे. 
 
सॉके्रनिस: भाकरीबद्दल वासना दोन कारणानंी आवशयक असते. ती केवळ जहतावहर् नव्हे तर शरीर 

जटकण्यासाठी आवशयक असते. 
 
ॲनडमटँ्स: होय. 
 
सॉके्रनिस: अथात शरीराला बळकटी आणण्यापुरतीर् मासंाबद्दल वासना आवशयक समिावी. 
 
ॲनडमटँ्स: नक्कीर्. 
 
सॉके्रनिस: स्वाजदष्ट व र्वदारपक्वानार्ी अजभलाषा असणे म्हणिे अनावशयक वासना नव्हे काय? 

लहानपणापासूनच्या जशस्तीने व जशक्षणाने अशी वासना टाकून देणे शक्य असते. जशवाय अशी वासना 
शरीराला अपायकारक असून, ज्ञानाच्या व सद गुणाचं्या आराधनेत व्यत्यय आणणारी असते. 

 
ॲनडमटँ्स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रनिस: दुसऱ्या प्रकारच्या वासना, पैसा खर्च करावयास लावणाऱ्या असतात तर पजहल्या 

प्रकारच्या वासना, वस्तंूच्या उत्पादनास मदत करणाऱ्या असल्यामुळे पैसे जमळवनू देणाऱ्या असतात. 
 
ॲनडमटँ्स: नक्कीर्. 
 
सॉके्रनिस: पे्रमार्ा जवकार व इतर वासना याजंवषयीही आपणासं असेर् म्हणता येईल का? 
 
ॲनडमटँ्स: होय. 
 
सॉके्रनिस: ज्या मनुष्ट्याला आपण भ्रमर म्हटले तो खर्मर्क सुखे व वासना यानंी पछाडलेला असून 

अनावशयक वासनाचं्या तालयात गेलेला असतो. पण ज्या मनुष्ट्याच्या वासना आवशयक प्रकारच्या असतात तो 
कंिूष व अथचसत्ताक पद्धतीर्ा भोक्ता असतो, असे आपण वणचन केले ना? 

 
ॲनडमटँ्स: होय. आपण असेर् वणचन केले. 
 
सॉके्रनिस: अथचसत्ताक स्वभावार्ा मनुष्ट्य लोकशाही स्वभावार्ा कसा होतो ते आता आपण पाहू या. 
 
ॲणडमटँ स: त्याच्यात असे पजरवतचन कसे होते? 
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सॉके्रणटस: अज्ञानाच्या व कंिूषपणाच्या वातावरणात वाढल्यानंतर, तरुण मनुष्ट्य िेव्हा भ्रमरवृत्तीच्या 
लोकापं्रमाणे मध र्ाखावयास लागून, जवजवध प्रकारर्ी सुखे अनुभजवण्यास जमळवनू देणाऱ्या भयंकर व रानटी 
स्वभावाच्या लोकाशंी ओळख करून घेतो, तेव्हा अथचसत्ताक स्वभावातून लोकशाही स्वभावात त्यारे् पजरवतचन 
होते. 

 
ॲणडमटँ स: अगदी बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: राज्यातील दोन पक्षापैंकी एकाला समान स्वभावार्ी परकीय मदत जमळाल्यास िसा 

राज्यात बदल होतो, तसार् बदल, तरुण मनुष्ट्याच्या स्वभावात, वासनाचं्या दोन पक्षापैंकी एकाला समान 
स्वरूपार्ी बाहेरच्या वासनारं्ी मदत जमळाल्यास होतो, असे आपणासं म्हणता येणार नाही काय? 

 
ॲणडमटँ स: खात्रीनेर् म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: तरुण मनुष्ट्यामध्ये असलेल्या अथचसत्ताक तत्त्वाला, त्याच्या वजडलाचं्या वा इतर 

नातेवाईकाचं्या झनदेमुळे अथवा उपदेशामुळे आधार जमळाल्यावर त्याच्या अंतःकरणातील वासनाचं्या दोन 
पक्षामंध्ये िंटापट होऊन युद्ध सुरू होते. 

 
ॲणडमटँ स: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: कधी कधी लोकशाही पक्ष अथचसत्ताक पक्षाला शरण िातो. आजण तरुण माणसाला लाि 

वाटायला लागल्यामुळे काही वासना मारल्या िातात, काहींर्ा त्याग केला िातो व तो पुन्हा व्यवब्स्थत होतो. 
 
ॲणडमटँ स: होय. कधी कधी असे घडते खरे. 
 
सॉके्रणटस: त्याग केलेल्यार् काही वासना नवीन प्रकाराने पुन्हा वाढीस लागतात व पूवी जमळालेल्या 

जशक्षणात शास्त्रीय ज्ञानार्ा अभाव असल्यामुळे त्या असंख्य व बळकट होतात. 
 
ॲणडमटँ स: सामान्यतः अशी पजरब्स्थती जदसते. 
 
सॉके्रणटस: ह्या वासना त्याला आपल्या िुन्या सोबत्याकंडे ओढून नेतात आजण त्याचं्याशी गुप्त 

सहवास ठेवनू दुसऱ्या अनेक वासना जनमाण करतात. 
 
ॲणडमटँ स: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: आजण शवेटी ह्या वासना तरुण मनाच्या हृदयाच्या बालेजकल्ल्यावर हल्ला करतात. कारण 

िे देवानंा जप्रय आहेत अशा लोकाचं्या मनावर िसा पूणच ज्ञान, सुंदर जवषय व र्ागंल्या कल्पना यारं्ा पहारा 
असतो, तसा या मनुष्ट्यावर नसतो. 

 
ॲणडमटँ स: खरे आहे. 
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सॉके्रणटस: उलट खोट्या, जनरथचक कल्पना व मते यारं्ा त्याचं्या मनात उदय होतो व त्या त्यांरे् मन 
काबीि करतात. 

 
ॲणडमटँ स: होय, करतात. 
 
सॉके्रणटस: शवेटी असा मनुष्ट्य लोटस [उत्तर आजफ्रकेत अशी िात असल्यार्ी ग्रीकांर्ी श्रद्धा होती. परकीयांनी हे फळ 

खाल्ल्यास त्यांना स्वदेश जवस्मृती होई. अशी गोष्ट होमरने रोिनयुद्ध आजण युजलजसस यांच्या संदभात Odyssey या काव्यात जदली आहे.]फळ 
भक्षण करणाऱ्या लोकाचं्या देशात िाऊनत्याचं्यात जमसळून िातो. त्याच्या आत्म्यामध्ये असणाऱ्या 
कंिूषप्रणाच्या तत्त्वाला त्याच्या नातलगानंी मदत पाठजवली असता, ही अहंमन्य तत्त्वे हृदयाच्या जकल्ल्यारे् 
दरवािे बदं करून, ती त्याच्यापयंत पोहोरू् देत नाहीत. इतकेर् नव्हे तर वडील माणसाकंडून उपदेशाच्या 
स्वरूपात आलेल्या जशष्टाईलाही ते धुडकावनू लावतात. लज्जेला मूखचपणा असे म्हणून जतला जनदयचतेने हद्दपार 
करतात. आत्मसंयमनाला भ्याडपणा असे नाव देऊन हाकलून लावतात. जनरथचक वासनारं्ी मदत घेऊन, 
नेमस्तपणा व व्यवब्स्थत खर्च म्हणिे गावंढळपणा व अनुदारपणा असे दाखवनू देऊन त्यानंा बाहेर 
घालवतात. अशा प्रकारे ही तत्त्वे स्वतः लढून जवियी होतात ना? 

 
ॲणडमटँ स: जनःसंशय जवियी होतात. 
 
सॉके्रणटस: त्याचं्या तालयात असलेल्या मनुष्ट्याचं्या आत्म्यामधून वरील सद गुणारं्ी हकालपट्टी 

केल्यानंतर, ही तत्त्वे उद्धटपणा, अव्यवब्स्थतपणा, दुरार्ार व जनलचज्जता ह्यानंा मोया समारंभाने त्याचं्या 
डोक्यावर मुकुट र्ढवनू व त्यारं्ी स्तुजतस्तोते्र गाऊन हृदयझसहासनावर बसजवतत. उद्धटपणा म्हणिे र्ागंली 
वागणूक, अव्यवब्स्थतपणा म्हणिे स्वातंत्र्य, दुरार्ार म्हणिे औदायच व जनलचज्जता म्हणिे शौयच अशी नावे 
त्यानंा देता येतात. आवशयक वासनारं्ी पूती केली म्हणिे िंाले, अशा वातावरणात िो लहानपणापासून 
वाढला आहे, असा मनुष्ट्य वर साजंगतलेल्या प्रकारानंी तरुणपणात बदलत नाही काय व त्यामुळे तो 
अनावशयक व घातकी सुखानंा स्वातंत्र्य देत नाही काय? 

 
ॲणडमटँ स: होय. हे उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्यानंतर असा मनुष्ट्य आवशयक सुखाकजरता जितका पैसा, श्रम व वेळ खर्च करतो, 

जततकार् अनावशयक सुखाकंजरता करावयास लागतो. परंतु स्वतःर्ी स्वैरार्ारी वागणूक संयजमत ठेवून 
सुदैवाने म्हातारपणी वासनाजवकार बरेर् कमी िंाल्याने, कमी िंालेले गुण अंगी पुन्हा बाणवनू िर तो पुन्हा 
दुगुचणाचं्या आहारी गेला नाही तर जवजवध सुखे एकर् मानून प्रारलधाने जमळेल ते सुख घेऊन, एक जमळाल्यावर 
दुसरे जमळवावयारे् आजण कोणतेर् नाकारावयारे् नाही, सवच सुखारं्ा उपभोग घ्यावयार्ा अशी सवय त्याला 
लागेल. 

ॲनडमटँ्स: बरोबर. 
 
सॉके्रनिस: काही सुखामंध्ये र्ागंल्या आजण योलय वासनांर्ी पूती होते तर काहींर्ा संबधं वाईट, 

अयोलय वासनाशंी असतो. म्हणून र्ागंले सुख घ्यावे आजण दुसरी वाईट समिून संयम करावा असे त्याला 
साजंगतल्यास, तो हा सदुपदेश ऐकत नाही, झकवा हा उपदेश त्याच्या मनात जशरत नाही. उलट असा उपदेश 
ऐकून तो म्हणेल सवचर् वासना सारख्यार् महत्त्वाच्या असल्याने त्या आपण मानल्या पाजहिेत. 
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ॲनडमटँ्स: हो. त्यारे् असे वतचन असते. 
 
सॉके्रनिस: अथातर् तो तात्पुरत्या वासना पूणच करण्यात आपले आयुष्ट्य खर्च करतो. काही वेळा तो 

संगीत, दारू यामंुळे बेहोष होतो तर काही वेळा फक्त शारीजरक व्यायाम घेतो. केव्हा आळसाने सवच गोष्टींकडे 
दुलचक्ष करतो तर केव्हा तत्त्वज्ञानार्ा व्यासंग करतो केव्हा सावचिजनक कामात भाग घेऊन स्फूर्मतनुसार बोलतो 
आजण वागतो. प्रजसद्धीच्या लोभाने सेनापती, यशस्वी व्यापारी यारें् तो अनुकरण करतो, हेवा करतो. अशा 
रीतीने आपल्या आयुष्ट्यात व्यवब्स्थतपणा आजण संयम नसतानाही आपले आयुष्ट्य स्वतंत्र, मिेदार, सुखासीन 
बनवनू तो आपले आयुष्ट्य संपवतो. 

 
ॲनडमटँ्स: ‘स्वातंत्र्य व समता’ ही ध्येय असणाऱ्या मनुष्ट्यारे् तुम्ही र्ागंले वणचन केले. 
 
सॉके्रनिस: हे आयुष्ट्य स्वभाववैजर्त्र्याने भरलेले आहे असे मला वाटते. आपण िे शहर वणचन केले 

त्याला अनुरूप असा हा वैजर्त्र्यपूणच माणूस आहे. पुष्ट्कळ जस्त्रयानंा व पुरुषानंा अशा मनुष्ट्याच्या आयुष्ट्यार्ा हेवा 
वाटेल. अशा मनुष्ट्याच्या स्वभावात, पुष्ट्कळ राज्यपद्धती व स्वभाव ह्यारें् जमश्रण सापडेल. 

 
ॲनडमटँ्स: खरे आहे. 
 
सॉके्रनिस: असा मनुष्ट्य लोकशाही स्वभावार्ा आदशच समिण्यास हरकत नसावी असे वाटते. 
 
ॲनडमटँ्स: होय. 
 

⬜⬜ 
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प्रकरण बत्तीस 
हुकर मशाही: स्वरूप आनण मरल्यमापि 

[VIII-562-A–IX-567-B] 
 

कथासूत्र: 
 
[प्रार्ीन ग्रीक रािकीय इजतहासामध्ये, हुकूमशहा म्हणिे धनवान समूहापासून िनसामान्यारं्ी 

मुक्तता करणारा लोकत्राता, अशी सवचसामान्य समिूत प्रर्जलत होती. आि मात्र, सत्तेरे् वाढते कें द्रीकरण 
हे वाढत्या शोषणाला आवाहन असे मानले िाते. 

 
लोकशाही समाििीवनात स्वातंत्र्य हे शे्रष्ठ सामाजिक-मूल्य मानले िाते. वस्तुब्स्थती अशी घडते 

की, सत्ता आजण संपत्ती याचं्या संर्यारे् स्वातंत्र्य उपभोगताना समाि तीन वगांत उभारला िातो: (१) 
जखळजखळी होणारी सरंिामशाही, (२) व्यापाऱ्यारं्ी भाडंवलशाही आजण (३) रािकारणात रस नसलेले 
आजण आपल्या छोट्याशा र्जरताथाच्या साधनात मलन असलेले िनसामान्य. सत्ताधीश आजण सत्ताहीन, 
श्रीमंत आजण गरीब याचं्या संघषातून िेव्हा प्रसंगी रक्तमय क्रातंीर्ा धोका उत्पन्न होतो तेव्हा िनसामान्यांरे् 
कल्याण आजण संरक्षण करण्याच्या उदात्त संकल्पार्ा बुरखा पाघंरून हुकूमशहा उदयास येतो. 

 
सुरुवातीस काही काळ लोककल्याणार्ी दृष्टी तो ठेवतो. कालातंराने सत्ता आजण संपत्ती यारें् सवचशे्रष्ठ 

कें द्र तो स्वतःर् बनतो. जवरोधक आजण जवरोधी प्रवृत्ती नेस्तनाबतू करून स्वतःरे् आसन सुरजक्षत राखण्यार्ा 
तो अजधकाजधक प्रयत्न करतो. पाशवी वासनाचं्या आहारी त्यारे् व्यब्क्तमत्त्व िाते. लोकाचं्या 
स्वातंत्र्यरक्षणासाठी जनमाण िंालेली व्यक्ती शवेटी स्वातंत्र्यार्ार् बळी घेते. 

 
जनःस्वाथच समािसेवेसाठी िीवन-सवचस्व वाहणारे प्रज्ञावंत राज्यकत्यांच्या आदशांरे् अधःपतन होत 

होत त्यार्ी पजरणती हुकूमशाहीत होते. पूणच न्याय आजण पूणच अन्याय या दोन धु्रवारें् दशचन प्लेटोच्या जववेर्नात 
आढळते.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: यानंतर सवांना अजतशय जप्रय असणारी राज्यपद्धती आजण सवांना अजतशय जप्रय असणारी 

व्यक्ती म्हणिेर् हुकूमशाही आजण हुकूमशहा. यारें्र् वणचन बाकी राजहले आहे. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: जमत्रा, हुकूमशाही राज्यघटना कशी जनमाण होते ते सागं. लोकशाहीरे् ते पजरवतचन आहे 

हे जनजित. 
 
ॲणडमटँ स: अथातर्. 
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सॉके्रणटस: अथचसत्तालोकशाहीला िन्म देते तशीर् लोकशाही हुकूमशाहीला िन्म देते ना? 
 
ॲणडमटँ स: हा जवर्ार अजधक स्पष्ट कराल का? 
 
सॉके्रणटस: अथचसत्तेमध्ये संपत्तीला फार महत्त्व जदले िात असते. म्हणूनर् ती जनमाण होते. खरे ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. 
 
सॉके्रणटस: परंतु संपत्ती जमळजवण्यार्ी न संपणारी इच्छा आजण पेशाव्यजतजरक्त इतर गोष्टींर्ी उपेक्षा 

यानंीर् अथचसत्तेर्ा नाश होतो. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: अथचसत्तेप्रमाणे लोकशाहीतही ज्या गोष्टींना राज्यार्ी प्रजतष्ठा व परमकल्याण मानले िाते 

त्या अपुऱ्या राजहल्यानेर् नाश पावतात असे म्हणू शकू ना? 
 
ॲणडमटँ स: तुमच्या दृष्टीने अशा कोणत्या गोष्टी आहेत? 
 
सॉके्रणटस: स्वातंत्र्य. माझ्या कल्पनेप्रमाणे लोकशाहीमध्ये तुम्हाला असे सागंण्यात येते की, स्वातंत्र्य 

हेर् खरे ऐश्वयच होय. स्वातंत्र्यपे्रमी माणसाला हेर् योलय शहर आहे. 
 
ॲणडमटँ स: हो. असे आपण ऐकतो. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून मी काही वेळापूवी म्हणत होतो त्या गोष्टीर्ा जवर्ार करू. एका जवषयार्ी फार हाव 

धरली आजण दुसऱ्यांर्ी उपेक्षा केली तर अथचसत्तेप्रमाणे लोकशाहीपण बदलली िाऊन, हुकूमशाहीर्ा मागच 
मोकळा होतो. मािें मत योलय आहे ना? 

 
ॲणडमटँ स: ते कसे? 
 
सॉके्रणटस: स्वातंत्र्याकजरता आसुसलेले लोकशाही राज्य दुष्ट लोकाचं्या हुकमतीखाली येते. 

अजतरेकी स्वातंत्र्यार्ी नशा त्याला र्ढते. िर अजधकाऱ्याने या नशसे भरपूर प्रोत्साहन जदले नाही तर त्यार्ा 
जधक्कार केला िातो. 

 
ॲणडमटँ स: हो. असे घडते. 
 
सॉके्रणटस: हे राज्य, राज्यकत्याशी िे आज्ञाधारकपणे वागतात त्यानंा स्वेच्छेने बनलेले गुलाम आजण 

कुर्कामी मानते. अजधकारी िर प्रिेप्रमाणे वागले आजण नागजरक िर अजधकाऱ्याप्रमाणे वागले तर राज्यामध्ये 
त्यारं्ी सावचिजनक आजण खािगी प्रशंसा होते. अशा राज्यात स्वातंत्र्यार्ा अजतरेक होत नाही का? 
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ॲणडमटँ स: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून अंदाधंुदीर्ा कारभार घरातही जशरतो, आजण सवचत्र पसरून पशूंच्या स्वभावातही 

जशरतो. 
 
ॲणडमटँ स: यार्ा अथच काय? 
 
सॉके्रणटस: मािें म्हणणे असे की, जपता आपल्या मुलाप्रमाणे वागण्यार्ी सवय ठेवतो. मुलानंा नेहमी 

घाबरतो. मुलगा जपत्याप्रमाणे वागतो. आपले स्वातंत्र्य अबाजधत राखण्यासाठी आई-वजडलानंा मान देत नाही 
वा घाबरत नाही. राज्यातील मूळरे् नागजरक, स्थाजयक िंालेले परकीय आजण परके हे सवच लोक समान 
दिाने वागू लागतात. 

 
ॲणडमटँ स: या वस्तुब्स्थतीर्ा पजरणाम तुम्ही योलय रीतीने साजंगतला आहे. 
 
सॉके्रणटस: मी आतापयंत थोडे साजंगतले. आता अशार् प्रकाररे् इतर थोडे जकरकोळ सागंतो. अशा 

वातावरणात जशक्षक जवद्याथ्यांना जभतात. त्यानंा खूष करतात. जवद्याथी गुरुिनारं्ा जतरस्कार करतात. म्हणिे 
बोलण्यात आजण वागण्यात तरुण व्यक्ती वडील व्यक्तींरे् अनुकरण करते आजण वृद्ध लोक तरुणाचं्या 
बरोबरीने हास्यजवनोद करतात. तसे घडले नाही तर ‘दुमुचखलेले’ आजण ‘अजधकार गािजवणारे’ असे तरुण 
आपली झनदा करतील असे भय वृद्धानंा असते. 

 
ॲणडमटँ स: अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशा राज्यात जवकत घेतलेले गुलाम, मालकाप्रमाणेर् स्वतंत्रपणे वागतात, तेव्हा 

स्वातंत्र्यार्ा अजतरेक होतो. स्त्री-पुरुषातं स्वातंत्र्य आजण समता यारं्ा अजतरेक जकती होतो ते मी सागंण्यारे् 
जवसरूनर् गेलो. 

 
ॲणडमटँ स: एजिलसने म्हटल्याप्रमाणे िे ओठावर आहे ते साजंगतले पाजहिे ना? 
 
सॉके्रणटस: जनजितर्. अनुभव नसतानाही या राज्यात पाळीव िनावरेही मोकाटपणे वागतात, यावर 

कदाजर्त तुमर्ा जवश्वास बसणार नाही. “जशकारी कुत्रा घरार्ी मालकीण बनतो” अशी आपल्यात म्हण आहे. 
घोडे, गाढवे हीसुद्धा स्वातंत्र्य आजण प्रजतष्ठा याचं्यामागे लागतात. रस्त्यावरून िाताना त्याचं्या मागातून 
बािूस न सरणाऱ्याच्या अंगावर धावनू िातात. ही पाळीव िनावरेसुद्धा स्वातंत्र्याच्या वेडाने बेभान होतात. 

 
ॲणडमटँ स: तुम्ही तर मािंार् अनुभव बोलून दाखवीत आहात. खेड्यातून प्रवास करताना असा 

अनुभव मला नेहमी येतो. 
 
सॉके्रणटस: यातून एकर् जनष्ट्कषच जनघतो. तो म्हणिे या राज्यातील नागजरकारं्ी मने इतकी हळवी 

बनतात की गुलामजगरीरे् प्रतीक असणारी छोटी गोष्टही त्यानंा र्ीड आणते, उतावीळ बनजवते. श्रीमंतार्ी 
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छायासुद्धा त्यानंा सहन होत नाही हे तुम्हासं माहीत आहेर्! अखेरीस प्रस्थाजपत झकवा रूढ कायदेही ते 
िुमानीत नाहीत. 

 
ॲणडमटँ स: हो. ते अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून जमत्रा, माझ्या कल्पनेप्रमाणे अशा आकषचक जवलासी सुरुवातीतूनर् हुकूमशाही 

राज्यपद्धती सुरू होते. 
 
ॲणडमटँ स: या रंगेलपणार्ी पुढील अवस्था कोणती? 
 
सॉके्रणटस: अथचसत्ताक पद्धती ज्या रोगामुळे नष्ट पावली, तोर् रोग लोकशाही राज्यपद्धतीत अजधक 

िोराने फैलावतो. स्वैरार्ाराच्या आहारी िाऊन तो लोकशाही राज्यपद्धतीला आपला गुलाम करतो. 
कोणत्याही गोष्टीर्ा अजतरेक िंाला की, जततक्यार् िोरदारपणे त्याला प्रजतकारही होतो हे तत्त्व आपणाला 
वषातील ऋतु, प्राणी, सृष्टी याप्रमाणे राज्यपद्धतीतही जदसून येते. 

 
ॲणडमटँ स: स्वाभाजवक आहे. 
 
सॉके्रणटस: राज्यात आजण व्यक्तीत स्वातंत्र्याच्या अजतरेकारे् रूपातंर गुलामजगरीत होते. 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् लोकशाहीपद्धतीर् हुकूमशाही पद्धतीर्ा पाया घालून ठेवते. दुसऱ्या शलदात 

सागंावयारे् म्हणिे अत्यंत अजतरेकी स्वातंत्र्य, भयानक गुलामजगरीर्ा पाया रर्ते. 
 
ॲणडमटँ स: हे जवधान बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: मला वाटते, तुमर्ा प्रशन जनराळा होता. लोकशाही व अथचसत्ताक पद्धतींना िडणारा व 

लोकशाही पद्धतीने हुकूमशाहीत पजरवतचन करणारा रोग कोणता? असा प्रशन तुम्ही जवर्ारला होता. 
 
ॲणडमटँ स: होय. मािंा प्रशन असार् होता. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. पूवी मी आळशी व उधळ्या स्वभावाच्या लोकारं्ा उल्लेख केला होता. त्याचं्यापैकी 

शूर लोक पुढारी असून जभते्र लोक त्यारें् अनुकरण करतात. दंश करणाऱ्या व दंश न करणाऱ्या भ्रमराशंी 
आपण त्यारं्ी तुलना केली होती, हेही तुम्हालंा आठवत असेल. 

 
ॲणडमटँ स: हो, आठवते. आजण ती तुलना बरोबर होती. 
 
सॉके्रणटस: शरीरात ज्याप्रमाणे कफ व जपत्त असते त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्यपद्धतीत हे दोन वगच 

अव्यवस्था जनमाण करतात. म्हणून जनष्ट्णात वैद्य व कायदेपजंडत यांनी, मधारे् पोळे राखणाऱ्या धूतच 
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मनुष्ट्याप्रमाणे, यारं्ा जशरकाव होऊ नये म्हणून अगोदरर् उपाययोिना केली पाजहिे आजण इतकी खबरदारी 
घेऊनही त्यारं्ा जशरकाव िंालार् तर पोळ्यासकट त्यानंा उर्लून टाकले पाजहिे. 

 
ॲणडमटँ स: जनःसंशय असे वागावयास हवे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्याला िे पहावयारे् आहे ते स्पष्ट जदसावे म्हणून आपण पुढील प्रकारे त्यार्ा जवर्ार 

करू या. 
 
ॲणडमटँ स: कोणत्या प्रकारे? 
 
सॉके्रणटस: लोकशाही प्रकारच्या राज्यार्ी तीन जवभागातं जवभागणी करू या. वस्तुतः ते तसेर् असते. 

आपण ज्यारे् वणचन केले तो यापैकीर् एक होय. आजण हा भाग लोकशाही पद्धतीत, अथचसत्ताक पद्धतीप्रमाणे 
स्वैरार्ारामुळेर् जनमाण होतो. 

 
ॲणडमटँ स: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण लोकशाही राज्यपद्धतीत तो अजधक बलवान असतो. 
 
ॲणडमटँ स: तो कसा काय? 
 
सॉके्रणटस: अथचसत्ताक राज्यपद्धतीत यार्ा जतरस्कार केला िाऊन अजधकारापासून वंजर्त असतो. 

त्यामुळे तो गबाळा व अशक्त ठरतो. पण लोकशाही पद्धतीत, काही अपवाद वगळल्यास अशा वगारे् मुख्य 
अजधकारी मंडळ असते. त्याचं्यातील बुजद्धमान लोक भाषणाप्रमाणेर् कृतीही करतात. इतर लोक भोवताली 
बसून टाळ्यांर्ा गिर करतात व जवरोधी पक्षाला बोलण्यार्ी संधी देत नाहीत. अशा प्रकारे लोकशाही पद्धतीरे् 
सवच व्यवहार अशा मंडळाच्या हातातर् असतात. 

 
ॲणडमटँ स: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: ह्याजशवाय आणखी एक वगच समािापासून नेहमी बािूला राजहलेला जदसतो. 
 
ॲणडमटँ स: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: पैशाच्या पाठीमागे लागणाऱ्यापैंकी व्यवब्स्थत स्वभावारे् लोकर् श्रीमंत बनतात. 
 
ॲणडमटँ स: असे होणे स्वाभाजवक आहे. 
 
सॉके्रणटस: यावरून असा जनष्ट्कषच जनघतो की, भ्रमरवृत्तीरे् ऐदी लोक अशा लोकाकंडूनर् पैसा 

उकळतात. 
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ॲणडमटँ स: नक्कीर्. गरीब लोकाकंडून कसा पैसा उकळणार? 
 
सॉके्रणटस: अशा व्यवब्स्थत लोकानंार् श्रीमंत म्हटले िाते व त्याचं्यावरर् ऐदी लोक िगत असतात. 
 
ॲणडमटँ स: अशी ब्स्थती जदसते खरी. 
 
सॉके्रणटस: लोकशाही राज्यातील जतसऱ्या वगाला कमालीरे् कष्ट करावे लागतात आजण त्यारं्ी 

आर्मथक पजरब्स्थतीही खालच्या दिार्ी असते. ते लोक सहसा रािकारणात पडत नाहीत. लोकशाही 
पद्धतीत अशा लोकारं्ा वगच एक िंाला तर तो संख्येने सवांत मोठा व महत्त्वार्ा असतो. 

 
ॲणडमटँ स: खरे आहे. पण मधारे् म्हणिेर् संपत्तीरे् आकषचण असेल तरर् हे लोक एकत्र येणार. 
 
सॉके्रणटस: ते तसे त्यानंा जमळतेर्. कारण या वगारे् पुढारी लोक श्रीमंतारें् पैसे लुबाडतात. त्यातील 

बरार्सा भाग स्वतःकडे ठेवनू उरलेला या लोकानंा वाटून टाकतात. 
 
ॲणडमटँ स: होय. अशा प्रकारे या वगाला पैसा जमळतो खरा. 
 
सॉके्रणटस: िे लोक अशा तऱ्हेने लुटले िातात, ते कामगारापुंढे यथाशक्ती भाषण करून आपला 

बर्ाव करू पाहतात. 
 
ॲणडमटँ स: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: त्याचं्या अशा वागण्यामुळे ते स्वतः क्राजंतकारक नसले तरी, जवरोधी लोकाकंडून, 

कामगाराचं्या जवरुद्ध कट करणारे व अल्पसत्ताक पद्धतीरे् जमत्र गणले िातात. 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: शवेटी अपुऱ्या माजहतीमुळे व झनदा करणाऱ्या लोकाचं्या प्रयत्नामंुळे िेव्हा कामगार लोक 

त्यारें् नुकसान करण्यास प्रवृत्त होतात तेव्हा हे लोक, स्वतःर्ी इच्छा असो वा नसो, खरेखुरे अल्पसत्ताक 
बनतात. दंश करणाऱ्या भ्रमरामंुळेर् अशी पजरब्स्थती जनमाण होते. 

 
ॲणडमटँ्स: होय. अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: ह्यामुळे एकमेकाजंवरुद्ध दोषारोप, खटले व र्ौकशा सुरू होतात. 
 
ॲणडमटँ स: ते स्वाभाजवकर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: बहुिमसमािाच्या जहतसंबधंारे् रक्षण करणारा एक पुढारी जनवडून लोक त्यालार् 

मोठेपणा देऊन र्ढवीत नाहीत काय? 
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ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा एकादा हुकूमशहा तयार होतो तेव्हा त्यार्ा उगम अशा पुढारीपणातूनर् िंालेला 

असतो. 
 
ॲणडमटँ स: हे अगदी उघड आहे. 
 
सॉके्रणटस: असा मनुष्ट्य िुलमी कसा बनतो? अरकेजडयातील जलजसअन झ्यसूच्या देवळासंबधंी 

असलेल्या कथेतील माणसाप्रमाणे िेव्हा असा पुढारी वागावयास लागतो, तेव्हार् त्याच्यामध्ये फरक पडत 
नाही काय? 

 
ॲणडमटँ स: कोणती कथा? 
 
सॉके्रणटस: वरील देवळात, बळी जदलेल्या प्राण्याचं्या आतड्याबंरोबर मनुष्ट्यप्राण्यारे् आतडेही 

जमसळलेले असे आजण ते आतडे िो कोणी खाईल तो लाडंगा बनत असे. ही कथा तुम्ही ऐकली नाही काय? 
 
ॲणडमटँ स: होय. मी ऐकली आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्ञाजतबाधंवारें् रक्त साडंताना अशा मनुष्ट्यास जवरोध िंाला नाही तर तो लोकारें् ऐकेनासा 

होतो, शत्रूवर कोणत्याही प्रकाररे् खटले भरून त्यांना फाशीर्ी जशक्षा करतो, आपल्यार् बांधवाच्या रक्तार्ी 
तो अजभलाषा धरतो. तसेर् कोणालाही हद्दपार करणे, ठार मारणे, िजमनीर्ी वाटणी करणे अशा प्रकारच्या 
गोष्टी िर तो करू लागला तर तो शत्रूंकडून नाहीसा तरी केला िाईल झकवा त्यारे् लाडंलयात रूपांतर होऊन 
िुलमी बनेल. याजशवाय त्यारे् भजवष्ट्य वेगळे काय असणार? 

 
ॲणडमटँ स : असेर् त्यारे् भजवष्ट्य असणार! 
 
सॉके्रणटस: श्रीमंत माणसाबंरोबर वाकडे असणाऱ्यारे् असेर् होणार! 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: असा मनुष्ट्य हद्दपार केल्यानंतर, शत्रूर्ा जवरोध असूनही िर पुन्हा देशात आला तर तो 

पूणच िुलमी होईल ना? 
 
ॲणडमटँ स: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस :िेव्हा त्यारे् शत्रू त्याला हाकलून देण्यास वा रािद्रोहार्ा खटला भरून ठार मारण्यास 

असमथच ठरतात, तेव्हा ते त्याला गुप्त रीतीने मारून टाकण्यार्ा प्रयत्न करतात. 
 
ॲणडमटँ स: त्यांर्ा हा खात्रीर्ा उपाय असतो. 
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सॉके्रणटस: परंतु िुलमी लोक, हा गुप्त धोका टाळण्याकजरता खास युक्तीर्ा अवलंब करतात. 
लोकपक्षाच्या पुढाऱ्याला शरीरसंरक्षक देण्यात यावा अशी ते मागणी करतात. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: लोकही त्यार्ी मागणी मान्य करतात. कारण स्वःबद्दल त्यानंा खात्री असली तरी अन्य 

पुढाऱ्याबद्दल भीती वाटते. 
 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: क्रोइसूस िसा भजवष्ट्यवाणीच्या आज्ञेप्रमाणे, हेरमुस नदीच्या काठाने पळून िातो व जभत्रा 

म्हटला िाण्यार्ी पवा करीत नाही, तसा श्रीमंतीमुळे लोकशाही राज्यार्ा शत्रू मानला गेलेला मनुष्ट्य, वरील 
प्रकार पाहून पळून िातो! 

 
ॲणडमटँ स: कारण पळून िाण्यार्ी तेवढी एकर् संधी त्याला असते. 
 
सॉके्रणटस: ज्यानंा पकडतात, त्यानंा ठार मारतात. 
 
ॲणडमटँ स: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: परंतु, पुढारी वेगळ्यार् प्रकारे वागतो. “त्यार्ा जवस्तीणच देह िजमनीवर पडला 

िाण्याऐविी” तो इतरानंा आपल्या मागातून उडवनू देतो आजण राज्याच्या रथात बसजवला िाऊन एक 
हुकूमशहा बनतो. 

 
ॲणडमटँ स: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशा हुकूमशहाच्या व हुकूमशाहीच्या सुखाजंवषयी आता आपण र्र्ा करू या ना? 
 
ॲणडमटँ स: होय. अशा र्रे्स आपण सुरुवात करू या. 
 
सॉके्रणटस: िुलूम करण्यास तो नुकतीर् सुरुवात करतो तेव्हा तो भेटेल त्याला सुहास्य मुदे्रने 

नमस्कार करतो. िुलमीपणार्ी कल्पना नाकारून सावचिजनक व खािगी रीत्या लोकांना खूप आश्वासने 
देतो. तसेर् लोकानंा व आपल्या पक्षाच्या मंडळींना िजमनीच्या देणलया व किात सूट देऊन, लोकाशंी 
नम्रपणाने व दयाळूपणाने वागण्यारे् तो ढोंग करतो. 

 
ॲणडमटँ स: त्यारे् वागणे असेर् असते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: काही शत्रूंबरोबर जमत्रत्वारे् संबधं प्रस्थाजपत करून व काही शत्रूंर्ा नाश करून, बाह्य 
शत्रूंच्या काळिीतून मुक्त िंाल्यावर, लोकानंा आपली नेहमी गरि भासावी म्हणून कायम युद्धारे् वातावरण 
तो ठेवतो. 

 
ॲणडमटँ स: हे वतचन स्वाभाजवक आहे. 
 
सॉके्रणटस: तसेर् युद्धाच्या करानंी लोकानंा गरीब बनवतो आजण आवशयक गरिा भागजवण्यातर् 

त्यारं्ा सवच वेळ िाईल अशी व्यवस्था करून, त्यानंा इतर कारस्थाने करण्यास मोकळीकर् देत नाही. 
 
ॲणडमटँ स: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: िे लोक त्याला सरळपणे राज्याजधकार उपभोगू देणार नाहीत अशा स्वातंत्र्यपे्रमी लोकारं्ा 

िेव्हा त्याला संशय येतो, तेव्हा युद्धाच्या कामजगरीवर त्यानंा पाठवनू त्यारं्ा परस्पर काटा काढतो व भयमुक्त 
होतो. या सवच गोष्टी करण्याकजरता, िुलमी मनुष्ट्याला कायम युद्धारे् वातावरण ठेवणे आवशयक आहे ना? 

 
ॲणडमटँ स: होय. आवशयकर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: यामुळे लोकाकंडून त्यार्ा अजधकाजधक जतरस्कार होतो. 
 
ॲणडमटँ स: स्वाभाजवकर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्याच्या पक्षातील काही धैयचवान व विनदार गृहस्थ स्वतःरे् मत त्याच्यािवळ व 

आपापसातं जनभीडपणे बोलून, त्याच्या पद्धतीतील दोष दाखजवणार नाहीत काय? 
 
ॲणडमटँ स: अशी आशा बाळगता येईल. 
 
सॉके्रणटस: मग हा िुलमी मनुष्ट्य, स्वतःर्ा अजधकार कायम रहावा म्हणून, अशा लोकानंा आपल्या 

मागातून बािूला काढून, कोणीही महत्त्वार्ा जमत्र अथवा शत्रू जशल्लक राहाणार नाही अशी व्यवस्था करील. 
 
ॲणडमटँ स: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: त्याला र्णाक्षपणाने धीट, उदार, दूरदशी, श्रीमंत कोण आहे यार्ा त्याला शोध घ्यावा 

लागेल. अखेरीस तो अशा र्मत्काजरक पजरब्स्थतीत सापडेल की आपली इच्छा असो वा नसो या सवांना शत्रू 
मानून त्याचं्याजवरुद्ध कारस्थाने करून त्यारं्ी घाण त्याला राज्यातून काढावी लागेल. 

 
ॲणडमटँ स: वा! हे फारर् र्ागंले शुजद्धकरण आहे. 
 
सॉके्रणटस डॉक्टर िशी शरीरातील घाण काढतात त्याउलट ही पद्धत आहे. डॉक्टर र्ागंले ठेवतात 

आजण वाईट तेवढे काढून टाकतात; पण हुकूमशहा र्ागंले बाहेर काढतो व वाईट तसेर् ठेवतो. 
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ॲणडमटँ स: राज्य र्ालजवण्यासाठी त्याला हेर् करावे लागते. 
 
सॉके्रणटस: तो अशा लोकाचं्या सहवासात राहतो िे कुर्कामी असतात. त्यामुळे त्यारं्ा जतरस्कार 

तरी सहन करावा झकवा आपणर् िगू नये अशी त्यार्ी दुःखद अवस्था होते. 
 
ॲणडमटँ स: दुसरा मागचर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: याकजरतार् अशा वतचनाने ज्या प्रमाणात तो लोकाचं्या जतरस्काराला पात्र होतो, त्या 

प्रमाणात अजधक जवश्वासू शरीरसंरक्षक त्याला ठेवावे लागतात. 
 
ॲणडमटँ स: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: परंतु तो कोणावर जवश्वास ठेवणार? जशवाय त्याला असे जवश्वासू लोक कसे जमळणार? 
 
ॲणडमटँ स: पैशाच्या आशनेे खूप लोक िमतील. 
 
सॉके्रणटस: मधुशोषक वृत्तीरे् परकीय समूह तुला अजभपे्रत आहेत असे मला वाटते. 
 
ॲणडमटँ स: हो. खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण स्थाजनक लोकातूंनर् संरक्षकारं्ी भरती तो करणार नाही का? 
 
ॲणडमटँ स: ती कशी? 
 
सॉके्रणटस: लोकाकंडे असलेलेगुलाम घेऊन, त्यानंा स्वातंत्र्य देऊन, आपले रक्षक म्हणून ठेवणार 

नाही का? 
 
ॲणडमटँ स: असे करण्यास तो कर्रणार नाही हे जनजित. अशीर् जवश्वासू माणसे त्यारे् नोकर 

बनतील. 
 
सॉके्रणटस: तुझ्या वणचनानुसार हुकूमशहा सुदैवी आजण सुखी मानला पाजहिे. पूवीच्या व्यक्तींर्ा नाश 

करून तो अशा व्यक्तींना स्वतःरे् जमत्र आजण जवश्वासू नोकर करतो. 
 
ॲणडमटँ स: तो हा मागच स्वीकारतो हे खरे. 
 
सॉके्रणटस: हे नवे लोक त्यार्ी खूप प्रशंसा करतात. त्याच्याबरोबर मैत्री करतात. पण र्ागंले लोक 

त्यार्ा जतरस्कार करतात. त्याला टाळतात. खरे ना? 
 
ॲणडमटँ स: यात शंका नाही. 
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सॉके्रणटस: शोकान्त नाटकानंा योलय कारणाने लोक र्ांगले मानतात. यजूरजपजडसला म्हणूनर् ते 
जनष्ट्णात लेखक मानतात. 

 
ॲणडमटँ स: ते का? 
 
सॉके्रणटस: त्याने िे जलजहले आहे त्यावरून तो जवर्ारी असला पाजहिे. “हुकूमशहा शहाण्याशंी 

संभाषण केल्याने शहाणे होतात.” ज्या लोकाशंी हुकूमशहार्ी संगत असते त्यानंार् येथे ‘शहाणे’ म्हटले आहे. 
 
ॲणडमटँ स: युजरजपजडस झकवा अन्य कवी यानंी पण िुलूम हा दैवी गुण मानून त्यार्ी प्रशंसा केली 

आहे. 
 
सॉके्रणटस: शोकान्त काव्यारे् कवी शहाणे असल्याने, आपले अनुकरण करणाऱ्या अन्य 

राज्यकत्यांनी, ते िुलमार्ी प्रशंसा करीत असल्याने, त्यानंा आपल्या राज्यात प्रवेश जदला नाही तर क्षमा 
करतील. 

 
ॲणडमटँ स: सवच सज्जन, शोकान्त कवी जनदान आपल्याला क्षमा करतील. 
 
सॉके्रणटस: पण अन्य राज्यात ते गेल्यावर लोकसमूह गोळा करतील, आकषचक मोठा पजरणामकारक 

आवाि असणारी नट-मंडळी गोळा करतील. आपली नाटके लोकानंा ऐकवतील आजण अशा रीतीने सध्याच्या 
राज्यपद्धतीरे् पजरवतचन हुकूमशाही, लोकशाही यात घडवतील, असे मला वाटते. 

 
ॲणटमँट स: खात्रीनेर् ते असे करतील. 
 
सॉके्रणटस: याकजरता जवशषेतः हुकूमशहाकडून आजण कमी प्रमाणात लोकशाही नेत्याकडून त्यानंा 

पाजरतोजषक, सन्मान जमळेल. िसिसे ते या राज्यघटना प्रकाराचं्या अजधकजधक वरच्या शे्रणीवर िातात 
तसतशी त्यारं्ी शक्ती कोंडली िाते आजण सन्मान कमी होतो. 

 
ॲणडमटँ स: अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण हे जवषयातंर िंाले. हुकूमशहारे् र्ागंले, मोठे, जवजवध, बदलणारे लष्ट्कर कसे पोसले 

िाते त्याजवषयी आपण बोलू. 
 
ॲणडमटँ स: िर खात्यात धार्ममक आजण पजवत्र मालमत्ता असेल तर हुकूमशहा ती खर्च करील. या 

जवक्रीच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात लोकानंा कमी युद्धकर द्यावे लागतील. 
 
सॉके्रणटस: पण हे उत्पन्न संपल्यावर तो काय करील? 
 
ॲणडमटँ स: जमत्र, भोिनभाऊ, पे्रमपाते्र याचं्या आजण आपल्या पोषणासाठी तो वजडलाचं्या संपत्तीतून 

पैसे घेईल. 
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सॉके्रणटस: तुिंा अजभप्राय समिला. ज्या लोकानंी त्याला जनमाण केले तेर् त्यारे् आजण त्याच्या 
पजरवारारे् पोषण करतील. 

 
ॲणडमटँ स: त्याजशवाय मागचर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: कृपया तुझ्या जवधानारे् स्पष्टीकरण कर. अशी कल्पना करू की, लोकानंा हे पसंत नसले 

तर ते म्हणतील की, सज्ञान मुलारें् पोषण जपत्याने करणे अन्यायारे् आहे. मुलानेर् जपत्यारे् पोषण केले 
पाजहिे. लोकानंी ज्याला पुढारी केले त्यार्ा हेतू असा नव्हता की, तो मोठा िंाल्यावर लोकानंी त्यारे् गुलाम 
व्हावे. त्यारे् आजण त्याच्या पजरवारारे् पोषण करावे. उलट, लोकारं्ी अशी इच्छा होती की, त्याच्या नेतृत्वामुळे 
राज्यातील श्रीमंत आजण प्रजतजष्ठत लोकाचं्या गुलामजगरीपासून लोकारं्ी मुक्तता होईल. म्हणून जपता आपल्या 
मुलाला आजण त्याच्या जमत्रानंा घरातून हाकलून देतो. तसे लोक, त्या पजरब्स्थतीत, िुलमी व्यक्तीस त्याच्या 
जमत्रासकट जनघून िाण्याच्या आज्ञा करतात. मग काय घडेल? 

 
ॲणडमटँ स: लोकानंा हे कळून रु्केल की, ज्याला आपण जनमाण केले, र्ढजवले, लाडावले 

त्याच्यापुढे लोक फारर् दुबळे आहेत, त्याला हाकून लावणे हे दुबचलारे् समथाबरोबरर् युद्ध होय. 
 
सॉके्रणटस: काय म्हणतोस? हुकूमशहा लोकावंरर् हात उगारेल? स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे जपता वागत 

नाही म्हणून त्यालार् मारील? 
 
ॲणडमटँ स: जपत्याच्या हातातील शसे्त्र काढून तो असेर् करील. 
 
सॉके्रणटस: यावरून असे जदसते की, हुकूमशहा जपतृहत्या करतो. वृद्धार्ी सेवा करणारी कठोरहृदयी 

दायी असा तो असतो. त्यानंतर ते राज्य म्हणिे उघडउघड हुकूमशाही बनते. प्रर्जलत म्हणीप्रमाणे 
राज्यातील नागजरक स्वतंत्र लोकराज्याच्या अलनीतून बाहेर पडतात आजण हुकूमशाही गुलामजगरीच्या 
फुफाट्यात सापडतात. प्रिेला स्वैर आजण अजतरेकी स्वातंत्र्यामधून कठोर आजण कडवट गुलामजगरी 
स्वीकारावी लागेल. 

 
ॲणडमटँ स: अशी ब्स्थती होणार यात शंका नाही. 
 
सॉके्रणटस: लोकशाहीतून हुकूमशाहीर्ा िन्म कसा होतो, जतरे् स्वरूप काय असते याजवषयी आपली 

समाधानकारक र्र्ा िंाली आहे असे आपण म्हटले तर योलय होईल ना? 
 
ॲणडमटँ स: हो. आपली र्र्ा समाधानकारक िंाली. 
 
सॉके्रणटस: लोकशाही प्रवृत्तीच्या माणसारे् हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या माणसात कसे पजरवतचन होते व ते 

िंाल्यानंतर त्यार्ा स्वभाव कसा बनतो व त्यारे् आयुष्ट्य कसे असते–सुखावह की दुःखावह–या प्रशनारं्ा 
जवर्ार आता आपणासं करावयार्ा आहे. 

 
ॲणडमटँ स: होय. या प्रशनांर्ा जवर्ार अिून राजहलार् आहे. 
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सॉके्रणटस: आणखी एक प्रशन जशल्लक राजहला आहे, तो तुम्हासं माहीत आहे काय? 
 
ॲणडमटँ स: तो कोणता? 
 
सॉके्रणटस: वासनारं्ी संख्या व स्वरूप आपण जनजित केले नाही असे मला वाटते आजण िोपयंत हे 

काम िंाले नाही तोपयंत आपली र्र्ा दुबोधर् राहील. 
 
ॲणडमटँ स: हे काम करण्यार्ी वेळ गेली काय? 
 
सॉके्रणटस: जनजितर् नाही. मी िो मुद्दा आता माडंणार आहे त्यार्ा नीट जवर्ार करा. काही 

अनावशयक सुखे व वासना, बेकायदेशीर असतात. प्रत्येकात अशा वासना असतातर्. परंतु काही लोकामंध्ये 
कायद्याच्या व जववेकबुद्धीच्या जनबधंामुळे र्ागंल्या प्रकारच्या वासना जनमाण केल्या िाऊन, अनावशयक सुखे 
व वासना नाहीशा होतात: आजण इतर लोकाचं्या बाबतीत मात्र त्या अजधक बळकट होतात. 

 
ॲणडमटँ स: कोणत्या वासना तुम्हालंा अजभपे्रत आहेत? 
 
सॉके्रणटस: िंोपेच्या अवस्थेमध्ये ज्या वासना िागृत होतात, त्याचं्याजवषयी मी बोलत आहे. जववेकी, 

नम्र व अजधकार गािजवणारा असा आत्म्यार्ा भाग िेव्हा िंोपी िातो, त्यार् वेळेस मासं व मद्य यानंी भरलेला 
रानटी व पाशवी भाग डोके वर काढतो आजण आपल्या वासनारं्ी पूती करण्याकजरता प्रयत्न करतो. तुम्हाला 
माहीत आहेर् की, अशा वेळेस तो लज्जा आजण जवर्ार याचं्यापासून मुक्त असल्यामुळे कोणतीही गोष्ट करण्यास 
तो मागेपुढे पाहात नाही. आईशी अथवा एखाद्या पुरुषाशी, देवतेशी अथवा पशूशी अपजवत्र असा संगम 
करण्यास तो भीत नाही. अमानुष खून करण्यास व अशुद्ध असे मासं खाण्यासही तो मागेपुढे पाहात नाही. 
थोडक्यात म्हणिे त्यार्ा मूखचपणा व उद्धटपणा कोणत्या थराला िाईल ते सागंता येत नाही. 

 
ॲणडमटँ स: तुमरे् वणचन अगदी बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: परंतु जनरोगी व संयमी मनुष्ट्य, िंोपण्यापूवी जववेकी भागाला िागृत करून त्याला उच्च 

जवर्ार व र्र्ा यारं्ी मेिवानी देतो. तसेर् वासनात्मक भागाने डोके वर काढूनआत्म्याच्या उच्चतम भागाला 
त्रास देऊ नये म्हणून, त्यारं्ी थोडी तृप्ती करून, त्या भागाला िंोप येईल असे करतो आजण उच्चतम भागाला 
एकाग्रतेने व जर्काटीने भतू, वतचमान व भजवष्ट्य ह्या काळांतील अज्ञातारे् ज्ञान प्राप्त करून घेण्यारे् स्वातंत्र्य 
जमळावे म्हणून जवकारार्ी प्रत्येक उसळी दाबून ठेवतो. म्हणिेर् तीन तत्त्वापैंकी दोन तत्त्वानंा शातं करून 
ज्ञानाच्या जतसऱ्या तत्त्वाला िागृत करून िंोपावयास िातो. अशा वेळेसर् त्याला सत्यारे् ज्ञान होते आजण 
स्वप्नामध्ये त्याला िी दृशये जदसतात ती र्ागंली असतात. 
 

ॲणडमटँ स: मािें मत तुमच्यासारखेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: वरील जवषयाबद्दल बोलताना आपण बरेर् वाहवत गेलो. आपल्या म्हणण्यार्ा अथच 

एवढार् की, प्रत्येक माणसात उच्छृखल व दुरार्ारी वासनांर्ी अशी एक भयंकर िात असते. आपण जितेंजद्रय 
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आहोत असे वाटत असले तरी ते पूणच सत्य नसते. कारण अशा वासना िंोपेत िालया होतात. मािें म्हणणे 
तुम्हाला पटते का? तुमरे्ही मत असेर् आहे का? 

 
ॲणडमटँ स: होय. मािें मत असेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: पुढाऱ्याच्या स्वभावारे् आपण िे वणचन केले त्यार्ी आठवण करा. धनािचनाच्या वासनार् 

तेवढ्या आवशयक मानणाऱ्या आजण करमणूक व डामडौल तृप्त करणाऱ्या अनावशयक वासनारं्ा जतरस्कार 
करणाऱ्या कंिूष बापाच्या तालमीत, अशा मनुष्ट्यारे् लहानपण गेलेले नसते काय? 

 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: आपण आतार् वणचन केलेल्या वासनाही पजरपूणच अशा रंगेल माणसारं्ी मैत्री करून, 

त्याचं्याप्रमाणेर् धंुद होऊन तो आपल्या बापाच्या कंिूषपणार्ा जतरस्कार करतो. परंतु त्याला जबघडजवणाऱ्या 
लोकापेंक्षा त्यार्ा स्वभाव र्ागंला असल्यामुळे दोन जवरुद्ध प्रवृत्तींकडे आकर्मषला िाऊन, शवेटी तो मधल्या 
स्वभावाच्या प्रवृत्तीर्ा स्वीकार करतो. स्वतःच्या समिुतीप्रमाणेर् प्रत्येक सुखार्ा आस्वाद घेऊन अनुदार व 
कायद्याजवरुद्ध आयुष्ट्य न घालजवता, अथचसत्ताक वृत्तीतून लोकशाही वृत्तीर्ा बनतो. 

 
ॲणडमटँ स: मािेंही मत असेर् होते व आहे. 
 
सॉके्रणटस: ठीक. आता अशी कल्पना करा की, असा मनुष्ट्य वृद्ध िंाला असून त्यार्ा मुलगा त्याच्या 

तालमीत वाढत आहे. 
 
ॲणडमटँ स: मी अशी कल्पना केली असे समिा. 
 
सॉके्रणटस: पुढे अशीही कल्पना करा की, त्याच्या बापाने िे मागच अनुसरले तेर् मागच हा तरुण 

अनुसजरत आहे. कायद्यारे् उल्लंघन करण्यार्ी, आजण त्याला जबघडजवणाऱ्या लोकाचं्या भाषेत बोलावयारे् 
िंाले तर पूणच स्वातंत्र्यार्ी त्याला परवानगी आहे. त्यारे् वडील व इतर नातलग मध्यम प्रतीच्या वासनानंा 
प्रोत्साहन देत असले तरी दुसऱ्या बािूने जततकार्िोरदार प्रजतकार होत आहे. अशा वेळी हे िुलमी िादूगार, 
इतर मंत्रानंी िर त्यारे् मन वळजवता आले नाही, तर उधळपट्टी करणाऱ्या वासनारं्ा पुरस्कार करणारा जवकार 
त्याच्या मनात जनमाण करतात. हा जवकार म्हणिेर् पखंयुक्त मोठा भ्रमर होय. अशा लोकानंी उत्पन्न केलेल्या 
जवकारारे् वणचन तुम्ही दुसऱ्या प्रकारे करू शकाल काय? 

 
ॲणडमटँ स: नाही. मला करता येणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: असे िंाल्यानंतर धूप, सुवाजसक तेले, मध व इतर खाद्यपदाथच ह्यानंी पजरपूणच अशा वासना 

या भ्रमराभोवती गुंगू ंकरतात. ह्यार्ी स्तुती करून त्याच्यामध्ये तीव्र इच्छा जनमाण करतात. तेव्हापासून हा 
प्रमुख जवकारभ्रमर उन्मादाला आपला शरीरसंरक्षक करतो. र्ागंली मते व वासना त्याला स्वतःमध्ये आढळून 
आल्यास त्यानंा तो हाकलून लावतो व संयमाला छाट देऊन उन्मादाच्या अधीन होतो. 
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ॲणडमटँ स: िुलमी मनुष्ट्याच्या उत्पत्तीरे् तुम्ही र्ागंले वणचन केले. 
 
सॉके्रणटस: ह्यार् कारणामुळे पे्रमालाही िुलमी म्हटले िाते ना? 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: जमत्रा, दारुडा मनुष्ट्यही िुलमी स्वभावार्ा असतो ना? 
 
ॲणडमटँ स: असतो. 
 
सॉके्रणटस: वेडा अथवा मेंदूत जबघाड िंालेला मनुष्ट्य, केवळ माणसावंरर् नव्हे तर देवावंरही 

अजधकार गािजवण्यार्ी आपली लायकी आहे असे समितो. 
 
ॲणडमटँ स: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् जमत्रवया, िेव्हा स्वभावामुळे वा सवयीमुळे मनुष्ट्य हुकूमशहा बनतो, तेव्हा 

मद्याच्या, पे्रमाच्या वा वेडेपणाच्या अधीन तो िंाला आहे असे समिावे. 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: अशा प्रकारे त्यार्ा उगम व स्वभाव असतो. आता त्यार्ी राहणी कशी असते? 
 
ॲणडमटँ स: तेही तुम्हीर् सागंावे. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. ज्या लोकांर्ी मने िुलमी जवकाराच्या अधीन गेलेली असतात त्या लोकांरे् 

आयुष्ट्य मेिवान्या, नार्रंग, मद्यपान, स्त्रीसहवास व अशार् प्रकारर्ी सुखे अनुभजवण्यात व्यतीत होत असते. 
 
ॲणडमटँ स: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: रोि जदवसा व रात्री गरिामंधून जनमाण होणाऱ्या भयंकर वासना उत्पन्न होतात ना? 
 
ॲणडमटँ स: होय. पुष्ट्कळर्. 
 
सॉके्रणटस: त्यामुळेर् िवळ असलेला पैसा संपून िातो. 
 
ॲणडमटँ स: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: त्यानंतर पैसा उभा करण्याच्या योिना तयार केल्या िाऊन मालमत्तेर्ा नाश सुरू होतो. 
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ॲणडमटँ स: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा उत्पन्नाच्या प्रत्येक गोष्टीर्ा नाश होतो, तेव्हा शरीरातील वासना आकाडंताडंव सुरू 

करतात. प्रभतु्व गािजवणारा जवकार व त्याच्या संरक्षक अशा इतर वासना ह्याचं्या तालयात गेल्याने, असे लोक 
रागाच्या भरात एखाद्या श्रीमंत मनुष्ट्याला फसवणुकीने व अत्यार्ाराने लुबाडण्यास तयार होत नाहीत काय? 

 
ॲणडमटँ स: होय. त्यानंा असे करणे भाग पडते. 
 
सॉके्रणटस: कारण ते कोणाला लुबाडू शकले नाहीत तर त्यानंा भयंकर यातना व दुःखे यांना तोंड 

द्यावे लागते. 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: मागाहून जनमाण िंालेली सुखे, पूवीच्या सुखांना बािूला सारून आपले वर्चस्व जनमाण 

करतात त्याप्रमाणेर् असा मनुष्ट्य आपल्या आईबापांपेक्षा लहान असूनही, त्यानंा मागे सारीत नाही काय? 
तसेर् स्वतःिवळर्ी संपत्ती संपली म्हणिे वजडलाचं्या संपत्तीतून आपला खर्च र्ालवीत नाही काय? 

 
ॲणडमटँ स: होय. तो असेर् करतो. 
 
सॉके्रणटस: त्यारे् आईबाप त्याच्या इच्छानंा जवरोध करू लागले तर तो त्यानंा फसजवण्यार्ा प्रयत्न 

करणार नाही काय? 
 
ॲणडमटँ स: खात्रीनेर् करील. 
 
सॉके्रणटस: फसजवता येणे शक्य नसले, तर अत्यार्ाराने त्यानंा लुबाडण्यास कमी करील काय? 
 
सॉके्रणटस: अथातर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: त्यारे् वृद्ध आई-वडील त्याला जवरोध करू लागले तर तो त्याचं्यावर हुकमत गािवील 

ना? 
 
ॲणटमँट स: अशा मनुष्ट्याच्या आई-वजडलाबंद्दल मला काळिीर् वाटते. 
 
सॉके्रणटस: ॲजडमटँ स, नात्यार्ा संबधं नसलेल्या व अनावशयक अशा वेशयेजवषयी त्याला वाटणारे 

पे्रम नवीन असते. पण स्वतःला िन्म देणाऱ्या व आवशयक अशा आईजवषयीरे् पे्रमनसते.तसेर् पूवी संबधं 
नसलेल्या पण ऐन िवानीत असणाऱ्या जमत्राबंद्दल त्याला वाटणारे पे्रम नवीन असते, पण जनस्तेि, वृद्ध पण 
िुन्या अशा स्वतःच्या बापाजवषयीरे् त्यारे् पे्रम नाहीसे होते. आपल्या जप्रय वेशयेकजरता व जमत्राकंजरता तो 
आईबापानंा ठोकारतो. त्यानंा घरात आणून तो आईबापानंा त्यारें् गुलाम करणार नाही काय? 
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ॲणडमटँ स: मािंी अशी खात्री आहे की तो असेर् करील. 
 
सॉके्रणटस: एकंदरीत िुलमी मुलारे् आईबाप होणे भालयारे् आहे ना? 
 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: आई-वजडलािंवळर्ी संपत्ती संपली तर सुखारे् भुगें सुटत नाहीत. त्यामुळे एखाद्या घरात 

िबरदस्तीने घुसणे, झकवा रात्रीच्या वेळी वाट रु्कलेल्या प्रवाशानंा लुबाडणे यासंारख्या गोष्टी तो करील. 
हार् त्यार्ा पजहला जधटाईर्ा पराक्रम होईल. नंतर एखाद्या देवळातील ऐवि र्ोरून नेण्यारे् धाडसही तो 
करील. वाईट व र्ागंल्या कमाजवषयी िी लहानपणापासून िुनी व योलय मते ऐकिी असतील त्यारं्ा 
गुलामजगरीतून मकु्त िंालेल्या मताकंडून पराभव होईल. कारण दुसरी मते ही अजधजष्ठत जवकारार्ी संरक्षक 
असल्यामुळे त्या जवकाराकंडून त्यानंा मदत जमळेल. िोपयंत कायद्याला व बापाला तो िुमानीत होता व त्यार्ा 
स्वभाव लोकशाही प्रवृत्तीर्ा होता तोपयंत ही मते िंोपेतील स्वप्नामध्येर् फक्त स्वतंत्र असत. पण आता 
जवकार हा त्यार्ा मालक िंाल्यावर िो स्वभाव त्यार्ा स्वप्नामध्ये असायर्ा तो आता कायमर्ा होऊन बसतो. 
भयानक खून, जनजषद्ध मासं, अपजवत्र कृत्य ह्यापैंकी काहीही करताना तो जबर्कत नाही. अत्यंत बिबिपुरी 
व बेकायदेशीरपणा यानंी भरलेला हा जवकार त्याच्या हृदयात स्थान जमळवनू त्याच्यावर अजधकार गािवीत 
असतो. हा अजधकार पूणच अजधकारी बनल्यामुळे, िुलमी रािाप्रमाणे अमयाद बेपवाई दाखजवण्यास तो उत्तेिन 
देतो. स्वतःच्या व इतर वासनाचं्या पूर्मतसाठी वाटेल ती उपाययोिना करण्यास भाग पाडतो. कुसंगती, 
कुजवर्ार ह्याचं्यामुळे मनावरील ताबा नाजहसा होऊन, वरील वासना अंतःकरणात प्रवेश करतात. अशा 
मनुष्ट्याच्या आयुष्ट्यारे् मी िे वणचन केले ते बरोबर आहे ना? 

 
ॲणडमटँ स: होय. 
 
सॉके्रणटस: अशा स्वभावारे् लोक एखाद्या शहरात थोडे असले आजण शातं जवर्ारारे् लोक िास्त 

असले तर ते शहर सोडून दुसऱ्या एखाद्या हुकूमशहाच्या सरंक्षकवगात सामील होतात. झकवा कोठे युद्ध र्ालू 
असेल तर पगारी सैजनक म्हणून काम करतात. पण शातंतेच्या काळातर् शहरात राहात असतील तर लहान 
प्रमाणावर नुकसान करणाऱ्या गोष्टी करीत असतात. 

 
ॲणडमटँ स: त्या कोणत्या? 
 
सॉके्रणटस: र्ोरी अथवा घरफोडी करणे, जखसे कापणे, कपडे र्ोरणे, देऊळ लुटणे, माणसे पळजवणे 

अशासंारखे गुन्हे ते करतात. रु्गलखोर स्वभाव असेल तर गुप्तहेरारे् काम करून खोट्या साक्षी देतात व 
लार् खातात. 

 
ॲणडमटँ स: असे लोक िर संख्येने लहान असतील तर नुकसानही कमी प्रमाणात होईल. 
 
सॉके्रणटस: ज्या गोष्टी लहान त्यारें् महत्त्वही कमी असते. म्हणूनर् या गोष्टी राज्यामध्ये 

लार्खाऊपणा व दुःख वाढवीत असल्या तरी िुलमी प्रमाणाइतके त्यारे् प्राबल्य नसते. असे लोक व त्याचं्या 
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अनुयायारं्ी संख्या िेव्हा राज्यात वाढते व लोकही मूखचपणाने त्यांना मदत करतात, तेव्हा त्याचं्यापैकीर् 
अत्यंत िुलमी मनुष्ट्य त्यारं्ा पुढारी होतो. 

 
ॲणडमटँ स: असा मनुष्ट्य अत्यंत िुलमी असला पाजहिे. म्हणूनर् त्याला पुढारीपण जमळते. 
 
सॉके्रणटस: शहरातील लोक िोपयंत खुषीने आज्ञा पाळतात तोपयंत सवच काही सुरळीत असते. पण 

ते िेव्हा जवरोध करतात तेव्हा िुलमी मनुष्ट्य आपल्या तरुण जमत्राचं्या सहाय्याने आईबापापं्रमाणेर् इतरानंा 
शासन करतो. अशार् लोकाचं्या मदतीने आपल्या जपतृदेशावर अथवा जक्रटन्स म्हणतात त्याप्रमाणे 
मातृदेशावर अजधकार गािजवतो. अशा मनुष्ट्याच्या वासनारं्ा हात शवेट होय. 

 
ॲणडमटँ स: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: अजधकार जमळण्याअगोदर खािगी वागण्यात त्यार्ा स्वभाव असार् असतो. व्यवहारात 

त्यारें् सवच जमत्र हे त्यांरे् भाट व आजश्रत असतात. आपले काम साधावयारे् असेल तेव्हा नम्रपणा धारण करून, 
दाट मैत्रीरे् ढोंग ते करतात. पण काम साधल्यावर साधी ओळखही देत नाहीत. 

 
ॲणडमटँ स: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: अशा प्रकारे त्यारें् आयुष्ट्य जमत्रजवहीन असते. ते नेहमी धनी झकवा गुलाम असतात. कारण 

िुलमी स्वभावाच्या मनुष्ट्याला खरे स्वातंत्र्य व मैत्री कधीर् अनुभजवता येत नाही. 
 
ॲणडमटँ स: अथातर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: अशा लोकानंा जवश्वासघातकी म्हटले तर बरोबर होईल ना? 
 
ॲणडमटँ स: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: न्यायाच्या स्वरूपाजवषयी पूवी आपण िे जसद्धांत माडंले ते िर बरोबर असतील तर हे 

लोक नुसतेर् जवश्वासघातकी नसतात तर अत्यंत अन्यायी असतात. 
 
ॲणडमटँ स: आपले जसद्धातं पूणचतया बरोबर आहेत. 

 
⬜⬜ 
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प्रकरण तेहतीस 
सुखी कोण? न्यायी व्यक्ती की अन्यायी व्यक्ती? 

[IX-576-B–588-A] 
 
कथासूत्र: 
 
[न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी िीवन समपचण केलेला तत्त्वज्ञ राज्यकता आजण अन्यायार्ा मूर्मतमंत पुतळा 
असणारा हुकूमशहा यापैंकी कोणारे् िीवन खरे सुखी असते याजवषयी प्लेटोने तीन भजूमका माडूंन ज्ञानी आजण 
न्यायी अशी व्यक्ती अज्ञानी आजण अन्यायी माणसापेक्षा खरी सुखी असल्यारे् दाखजवले आहे. 
 

प्लेटोच्या मते, ज्याच्या इच्छा कधीर् पूणच होत नाहीत, त्यास श्रीमंत म्हणता येत नाही. वासनाचं्या 
आहारी गेलेला आजण भयाच्या दडपणाखाली राहणारा हुकूमशहा खरे सुख जमळव ूशकत नाही. स्वेच्छार्ार 
हे खरे स्वातंत्र्य नव्हे. जवशुद्ध आत्मप्रवृत्तीतून स्फुरणारा जववेक माणसाला पूणच कल्याणार्ी जदशा दाखजवतो. 
त्या जदशरे्ा अवलंब हे खरे स्वातंत्र्य होय. 

 
हुकूमशहारे् व्यब्क्तमत्त्व जवभागलेले, जवस्कळीत, अव्यवब्स्थत असते. प्लेटोच्या मते वासना, 

अब्स्तता आजण प्रज्ञा यामंधील सुसंवाद म्हणिे न्याय व खरे सुख होय. ते फक्त ज्ञानी आजण न्यायी 
माणसालार् जमळू शकते. 

 
हुकूमशहारे् सुख व्यक्ती, वस्तू व घटना यावंर अवलंबनू असते. त्या सुखार्ा देश, काल आजण शरीर 

याचं्या मयादा असतात. त्यारे् स्वरूप फक्त ऐजहक असते. तत्त्वझर्तकाला जमळणारे सुख हे जनरपेक्ष, अमयाद 
आजण शाश्वत स्वरूपारे् असते.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: आता अत्यंत िुलमी अशा माणसारे् वणचन आपण करू या. कल्पनेने ज्या ब्स्थतीरे् आपण 

वणचन केले, त्यांर्ी खरोखरीर् तशी ब्स्थती असते. 
 
ॲणडमटँ स: अगदी बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: अजतशय िुलमी स्वभावाच्या माणसाला अजनयंजत्रत सत्ता भोगावयास जमळाली म्हणिे 

त्यार्ा शवेट असार् होतो. ज्या प्रमाणात त्यार्ा िुलमीपणा वाढत िातो त्या प्रमाणात तो आपल्या वणचनाच्या 
अजधक िवळ येतो. 

 
ग्लॅकॉन: हे जनःसंशय खरे आहे. 
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सॉके्रणटस: हे िर खरे असेल तर िो अत्यंत िुलमी असतो, तो अत्यंत दुःखीही असतो असे जसद्ध 
होईल. लोकाचं्या जवर्ारात जकतीही मतभेद असोत, जितक्या तीव्र व दीघच प्रमाणात अशा माणसारं्ी िुलमी 
वागणूक र्ालू असते जततक्यार् प्रमाणात त्यारे् आयुष्ट्य दुःखी होत नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: हे खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: हुकूमशाही राज्यार्ा मनुष्ट्य हुकूमशाही प्रवृत्तीर्ा असतो व लोकशाही राज्यार्ा मनुष्ट्य 

लोकशाही प्रवृत्तीर्ा असतो असे आपल्याला म्हणता येईल का? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर् म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: त्यामुळेर् सद गुण व सुख या बाबतीत शहरारं्ी िशी तुलना करता येते, तशीर् 

माणसारं्ीही करता येईल ना? 
 
ग्लॉकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: सद गुणाच्या बाबतीत िुलमी मनुष्ट्याच्या अजधपत्याखाली शहर व आपण प्रथम वणचन 

केलेल्या रािाच्या अजधपत्याखाली शहर याचं्यामध्ये काही फरक असतो का? 
 
ग्लॅकॉन: ती एकमेकाचं्या बरोबर जवरुद्ध असतात. एक अत्यंत सद गुणी तर दुसरे अत्यंत दुगचणी 

असते. 
 
सॉके्रणटस: कोणते सद गुणी व कोणते दुगुचणी हे जवर्ारण्यार्ी आवशयकतार् नाही. कारण ते अगदी 

स्पष्ट आहे. पण सुख व दुःख यांर्ा प्रशन तुम्ही कसा सोडजवणार? समािार्ा एक घटक म्हणून िुलमी मनुष्ट्य 
व त्यारें् जनकटवती याचं्याकडे बघून, आपण जदपून िाता कामा नये. राज्यार्ी सवचसामान्य पाहणी करून 
नंतर मत बनजवणे हेर् अजधक योलय आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक भागारे् आपण जनरीक्षण केले पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: तुमर्ी सूर्ना योलय आहे. िुलमी रािारे् शहर अत्यंत दुःखी असते व एकसत्ताक शहर 

अत्यंत दुःखी असते असे सगळ्यानंार् आढळून येते. 
 
सॉके्रणटस: या दोन राज्यपद्धतीच्या लोकाजवषयी मत ठरवीत असताना, लहान मुलाप्रमाणे केवळ 

बाह्य जदमाखाने जदपून न िाता, िो मनुष्ट्यस्वभावारे् सूक्ष्मपणे जनरीक्षण करतो अशा मनुष्ट्यारे् मतर् आपण 
ग्राह्य धरणे बरोबर आहे ना? ज्या मनुष्ट्याबद्दल जवर्ार करावयार्ा आहे त्यारे् वतचन िवळून ज्याने पाजहले 
आहे, आपल्या कुटंुजबयाशंी तो कसा वागतो हे ज्याने पाजहले आहे–कारण घरात वागताना असा मनुष्ट्य 
नाटकीपणा सोडून देतो–आजण सावचिजनक प्रसंगीही तो कसा वागतो हे बजघतले आहे अशा अनुभवी 
न्यायाधीशालार्, या सवच गोष्टी लक्षात घेऊन, सुखाच्या व दुःखाच्या बाबतीत िुलमी माणसाशी तुलना कशी 
होते, याजवषयी मत देण्यास साजंगतले तर योलय होईल ना? 

 
ग्लॅकॉन: ही सूर्नाही पूणच योलय आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: आपल्याप्रशनास उत्तर देण्यास आपण योलय माणूस जनवडला पाजहिे. वरील प्रकारच्या 
लोकारं्ा आपण अनुभव घेतला आहे त्याअथी आपणर् योलय न्यायाधीश आहोत असे म्हणणे योलय होईल ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: पुढील प्रशनारं्ा जवर्ार तुम्ही करावा अशी मी तुम्हालंा जवनंती करतो. राज्य व व्यक्ती 

याचं्यातील साम्य लक्षात घेऊन, दोहोंर्ा व्यब्क्तशः जवर्ार करून, त्यारं्ी पजरब्स्थती कशी असते ते सागंा. 
 
ग्लॅकॉन: कोणत्या पजरब्स्थतीजवषयी तुम्ही म्हणत आहात? 
 
सॉके्रणटस: प्रथम राज्याबद्दल जवर्ार करू. िुलमी मनुष्ट्याच्या अजधपत्याखाली राज्य स्वतंत्र असते 

की परतंत्र? 
 
ग्लॅकॉन: पूणच गुलामजगरीत असते. 
 
सॉके्रणटस: असे असूनही त्यात श्रीमंत व स्वतंत्र लोक जदसतात ना? 
 
ग्लॅकॉन: असे काही लोक जदसतात हे खरे आहे. पण राज्यातील बहुतेक लोकानंा अत्यंत 

अपमानकारक अवस्थेत व पारतंत्र्यात राहावे लागते. 
 
सॉके्रणटस: ज्याअथी िुलमी मनुष्ट्य अशा राज्यारे् प्रजतझबब असतो, त्याअथी त्याच्या स्वतःच्या 

बाबतीतही असार् प्रकार असणार नाही काय? त्यार्ा आत्मा गुलामजगरीतर् असेल ना? आत्म्यार्ा उत्तम 
भाग गुलामजगरीत व क्षदु्र भाग प्रभतु्व पावलेला अशीर् ब्स्थती आपणासं त्याच्या बाबतीत जदसते ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: मग असा आत्मा गुलाम असेल की स्वतंत्र असेल? 
 
ग्लॉकॉन: खात्रीनेर् गुलाम असणार. 
 
सॉके्रणटस: िुलमी मनुष्ट्याच्या गुलामजगरीत असलेले शहर, स्वतंत्रपणे वागण्यास असमथच असेल 

ना? 
 
ग्लॉकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: मग िुलमी मनुष्ट्यार्ा आत्माही स्वतंत्रपणे वागू शकणार नाही. उलट जवकारयुक्त पाशवी 

शक्तीने ओढला िाऊन अव्यवब्स्थत व पिात्तापदलध होईल. 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
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सॉके्रणटस: िुलमी रािारे् शहर श्रीमंत असेल की गरीब? 
 
ग्लॅकॉन: गरीबर् असणार! 
 
सॉके्रणटस: मग िुलमी मनुष्ट्यार्ा आत्माही गरीब व लोभी असणार. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: यापेक्षा अजधक रडारड, शोक, दुःखे, यातना दुसरीकडे सापडतील काय? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. 
 
सॉके्रणटस: वासना व आकाकं्षा ह्याचं्या आहारी गेलेल्या िुलमी मनुष्ट्याखेरीि इतर कोणाच्या जठकाणी 

अशा प्रकारर्ी दारुण अवस्था दृष्टोत्पत्तीस येईल का? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. 
 
सॉके्रणटस: ह्या व इतर गोष्टी लक्षात घेता हे शहर सवांत दुःखी होय असे तुम्ही मानता ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. ह्यार् गोष्टी जवर्ारात घेऊन िुलमी मनुष्ट्यारे् वणचन करता 

येईल ना? 
 
ग्लॅकॉन: सवच मनुष्ट्यातं त्याच्याइतका दुःखी कोणी नाही असे मािें मत आहे. 
 
सॉके्रणटस: असे म्हणण्यात तुमर्ी रू्क होत आहे. 
 
ग्लॅकॉन: ती कशी काय? 
 
सॉके्रणटस: सवांहून हा अजधक दुःखी असे म्हणता येणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: मग कोणास म्हणता येईल? 
 
सॉके्रणटस: पुढील मनुष्ट्य अजधक दुःखी आहे अस तुम्हालंा जदसून येईल. 
 
ग्लॅकॉन: कोणता? 
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सॉके्रणटस: िुलमीपणामुळे ज्याला खािगी आयुष्ट्य सुखाने घालजवता येत नाही असा मनुष्ट्य 
सावचिजनक के्षत्रात सारखी िुलमी सत्ता गािवावी लागणे हे त्यारे् दुदैवर् आहे. 

 
ग्लॅकॉन: तुमच्या पूवीच्या बोलण्यावरून तुमरे् म्हणणे बरोबर असेल असा तकच  मी करतो. 
 
सॉके्रणटस: नुसता तकच  करून समाधान मानून घेऊ नका. उलट ज्या तकच बुद्धीच्या आधारे आपण 

र्र्ा करीत आहोत जतच्या मदतीने ह्या जवषयार्ा पूणच जवर्ार करा. कारण र्ागंले व वाईट आयुष्ट्य कोणते हे 
ठरजवणे, हा अजतशय महत्त्वार्ा प्रशन आहे. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: या प्रशनार्ा जवर्ार करताना आपण खालील गोष्टी लक्षात धरून र्रे्स सुरुवात केली 

पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: त्या कोणत्या गोष्टी? 
 
सॉके्रणटस: शहरामध्ये बरेर् गुलाम ज्याचं्या पदरी आहेत असे श्रीमंत लोक असतात. त्यारं्ा जवर्ार 

स्वतंत्रपणे केला पाजहिे. िुलमी मनुष्ट्याशी त्यारें् एका बाबतीत साम्य असते. ते म्हणिे पुष्ट्कळ लोकावंर सत्ता 
गािजवणे. िुलमी मनुष्ट्यािवळ गुलामारं्ी संख्या अजधक असते एवढार् काय तो फरक त्या दोघाचं्यात 
असतो. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: असे लोक जनधास्त असून त्यानंा नोकरारं्ी भीती वाटत नाही हे तुम्हालंा माहीत आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय.पण त्यारं्ी भीती वाटण्यारे् कारण काय? 
 
सॉके्रणटस: वाटू नयेर्. पण यारे् कारण तुम्हालंा माहीत आहे काय? 
 
ग्लॅकॉन: होय. कारण सवच शहर प्रत्येक व्यक्तीरे् रक्षण करते. 
 
सॉके्रणटस: तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. पण अशी कल्पना करा की, एखाद्या देवतेने, पन्नास अथवा 

िास्त गुलाम िवळ बाळगणाऱ्या श्रीमंत मनुष्ट्याला त्यार्ी बायको, मुले, सवच संपत्ती व गुलाम ह्याचं्यासह, 
िेथे त्याला कोणीही मदत करू शकणार नाही अशा जठकाणी नेले आहे. अशा वेळेस आपल्याला व 
बायकामुलानंा आपले नोकर ठार मारतील अशी त्याला भीती वाटणार नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: होय. अशी भीती िरूर वाटेल. 
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सॉके्रणटस: म्हणूनर् त्याला काही कारण नसतानाही त्यारं्ी खुशामत करणे भाग पडून मोठी 
आश्वासने देऊन स्वातंत्र्य द्यावे लागेल. आजण मग नोकरारं्ी खुशामत करणारा मालक म्हणून तो ओळखला 
िाईल ना? 

 
ग्लॅकॉन: असे िर त्याने केले नाही तर तो स्वतःर्ा मृत्य ूओढवनू घेईल. 
 
सॉके्रणटस: पण समिा, त्याच्या भोवती इतरावंर अजधकार गािजवणे सहन होत नाही, इतकेर् नव्हे 

तर असा मनुष्ट्य आढळला तर त्याला जशक्षा करतील, अशा लोकारं्ा िमाव ठेवण्यात आला तर त्या माणसार्ी 
काय अवस्था होईल? 

 
ग्लॅकॉन: तो अजधकर् संकटात सापडेल. कारण त्यारे् संरक्षकर् त्यारे् शत्रू बनतील. 
 
सॉके्रणटस: िुलमी मनुष्ट्य अशार् प्रकारच्या पजरब्स्थतीत असतो ना? कारण आपण वणचन 

केल्याप्रमाणे त्यार्ा स्वभाव असला तर अनेक भीतीदायक गोष्टींनी व वासनानंी वेढलेला असतो. िरी तो 
लोभी व र्ौकस असला तरी कोणत्याही स्वतंत्र नागजरकाप्रमाणे प्रवास करण्यार्ी व सृजष्टसौंदयच 
न्याहाळण्यार्ी त्याला मोकळीक नसते. घरामध्येर् स्वतःला डाबंनू घ्यावे लागत असल्यामुळे िे नागजरक 
दूरदेशी प्रवासास िातात, सृजष्टसौदयार्ा आस्वाद घेऊ शकतात त्यारं्ा त्याला हेवा वाटतो. 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: अशा तऱ्हेर्ी वाईट पजरब्स्थती असतानार् खािगी आयुष्ट्य सोडायला लागून, दैवयोगाने 

िुलमी सत्ता त्याच्या हातात येते. तेव्हा त्यार्ी ब्स्थती याहूनही वाईट होते. कारण ज्याप्रमाणे एखाद्या रोगी व 
इंजद्रयासक्त माणसाला एकातंात वेळ काढू न देता इतर लोकाबंरोबरर् िुंंिण्यास पाठजवले िाते, त्याप्रमाणे 
स्वतःवरर् ज्याला ताबा ठेवता येत नाही अशा ह्या मनुष्ट्याला दुसऱ्यावर अजधकार गािजवण्यास भाग पाडले 
िाते. 

 
ग्लॅकॉन: सॉके्रजटस, या गोष्टी नक्कीर् सारख्या आहेत व तुमरे् वणचनही अगदी योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: जप्रय जमत्रा, िुलमी मनुष्ट्यार्ी ब्स्थती अत्यंत वाईट असते. ज्या मनुष्ट्यारे् आयुष्ट्य अत्यंत 

दुःखी असते त्यापेक्षाही य माणसारे् आयुष्ट्य अजधक दुःखी असते असेर् तुम्हाला वाटते ना? 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: खरा िुलमी मनुष्ट्य अत्यंत हीन प्रकारर्ा गुलाम असून, अत्यंत दुगुचणी माणसार्ा 

खुशमस्कऱ्या असतो. स्वतःर्ी एखादी लहानशी गोष्ट िरी पुरजवण्यार्ी शक्ती त्याच्यािवळ नसली तरी 
असंख्य गोष्टी त्याला आवशयक वाटतात. आध्याब्त्मक दृष्ट्ट्या असा मनुष्ट्य खरोखरी जभकारीर् असतो. ज्या 
राज्यावर त्यार्ी सत्ता असते त्याप्रमाणे त्यार्ा स्वभाव असला तर आयुष्ट्यभर त्याला भीती, क्षोभ, दुःखे यांनार् 
तोंड द्यावे लागते. हुकूमशाहीप्रमाणेर् त्यार्ा स्वभाव असतो ना? 

 



 

अनुक्रमणिका 

ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: जशवाय त्याच्या हातात असलेल्या सत्तेमुळे तो अजधकर् मत्सरी, अजवश्वसनीय ,अन्यायी 

व जमत्ररजहत बनतो. प्रत्येक दुगुचणाचं्या वाढीस कारणीभतू होतो. आजण ह्या दुगुचणामंुळे स्वतःही दुःखी होतो व 
इतरानंाही दुःखी करतो. 

 
ग्लॅकॉन: कोणत्याही शहाण्या मनुष्ट्यार्ा या जवधानाला जवरोध असणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: सवच खटल्यार्ा जवर्ार करून ज्याप्रमाणे न्यायाधीश जनकाल देतो, त्याप्रमाणे तुम्ही 

सुखाच्या बाबतीत एकसत्ताक, अथचसत्ताक, लोकशाही, मानीिनसत्ताक व हुकूमशाही यांरे् क्रमाने नंबर 
लावा. 

 
ग्लॅकॉन: हे काम सोपे आहे. ज्याप्रमाणे नृत्यगीत मंडळीमध्ये प्रवेशानुसार अनुक्रम लावतात 

त्याप्रमाणेर् मी या लोकारं्ा सद गुण, दुगुचण, सुखदुःख याचं्या बाबतीत अनुक्रम लावीन. 
 
सॉके्रणटस: तर मग एखाद्या ललकाऱ्याप्रमाणे मीर् असे िाहीर करतो– “अजरस्टानर्ा पुत्र असा 

जनणचय िाहीर करीत आहे की, िो एकसत्ताक वृत्तीने अजधकार गािजवतो व उत्तम आजण न्यायी असतो तो 
मनुष्ट्य सवांत सुखी होय. िो मनुष्ट्य स्वतः िुलमी असून स्वतःवर व इतरावंर हुकमत गािजवतो व िो अत्यंत 
वाईट व अन्यायी आहे, असा मनुष्ट्य सवांत दुःखी होय.” 

 
ग्लॅकॉन: तुम्ही असे िाहीर करण्यास हरकत नाही. 
 
सॉके्रणटस: सवच मनुष्ट्यानंा व देवानंा असे स्वभाव ओळखता आले नाहीत, तरी त्यात काही फरक 

पडणार नाही असे माझ्या िाहीरनाम्यात म्हणावे काय? 
 
गलॅकॉन: हो. िरूर म्हणा. 
 
सॉके्रणटस: आणखी एक जवधान तुम्हासं पसंत पडेल का ते बघा. 
 
ग्लॅकॉन: कोणते जवधान? 
 
सॉके्रणटस: ज्याअथी आत्म्यारे् तीन भाग आहेत, त्याअथी प्रत्येक भागाला अनुरूप अशी तीन सुखे, 

तीन तत्त्वे व तीन वासना आहेत, असे मला वाटते. 
 
ग्लॅकॉन: तुमच्या म्हणण्यारे् अजधक स्पष्टीकरण कराल काय? 
 
सॉके्रणटस: आपण असे ठरजवले होते की, आत्म्यार्ा एक भाग ज्ञान प्राप्त करून घेतो तर दुसरा 

तेिब्स्वता दाखजवतो. जतसरा भाग जवजवध प्रकारर्ा असल्यामुळे त्याला जवजशष्ट नाव जदलेले नव्हते. त्याच्या 
महत्त्वाच्या वैजशष्ट्ट्यानेर् आपण त्यार्ा उल्लेख केला होता. क्षधुा, तृष्ट्णा, मैथून इ. इंजद्रयिन्य सुखारं्ी अपेक्षा 



 

अनुक्रमणिका 

या भागात असल्यामुळे आपण त्याला वासनात्मक व द्रव्यलोभी म्हटले. कारण अशा वासनारं्ी पूती 
होण्याकजरता द्रव्यार्ी आवशयकता असते. 

 
ग्लॅकॉन: होय आपले म्हणणे बरोबर होते. 
 
सॉके्रणटस: जतसऱ्या भागारे् सुख व प्रवृत्ती ह्यारं्ा हेतू फायदा जमळजवणे हा असतो असे िर आपण 

थोडक्यात म्हटले तर आत्म्याच्या या भागाजवषयी आपल्याला कल्पना येईल ना? द्रव्यलोभी वा अथचपे्रमी असे 
या भागारे् वणचन करणे बरोबर होईल का? 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर होईल असे मला वाटते. 
 
सॉके्रणटस: आत्म्याच्या तेिस्वी भागार्ा उदे्दश अजधकार, जविय, कीती जमळजवणे हार् असतो ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: युद्धपे्रमी अथवा महत्त्वाकाकं्षी असे नाव या भागाला देणे बरोबर होईल का? 
 
ग्लॅकॉन: होय. बरोबर होईल. 
 
सॉके्रणटस: आत्म्याच्या ज्या भागाने आपणासं ज्ञान होते, त्यारे् सत्य िाणण्यापलीकडे कशातर् लक्ष 

नसते. संपत्ती व कीती यारं्ी त्याला अजिबात झकमत वाटत नाही. 
 
ग्लॅकॉन: होय. खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: ह्याला आपण ज्ञानपे्रमी अथवा शहाणपणार्ी आवड असणारा असे म्हटले तर योलय होईल 

ना? 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: काही लोकामंध्येर् हा भाग प्रभतु्व गािजवणारा असतो, तर इतरामंध्ये पजरब्स्थतीनुसार 

इतर दोन प्रबल असतात. 
 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून आपल्याला मनुष्ट्यारे् ज्ञानपे्रमी, युद्धपे्रमी व अथचपे्रमी असे तीन वगच करता येतील. 
 
ग्लॅकॉन: होय. खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: ह्या तीन वगांमध्ये, तीन प्रकारर्ी सुखे क्रमाने असतात. 
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ग्लॅकॉन: अगदी बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: या तीन तऱ्हेच्या लोकानंा िर आळीपाळीने सवांत सुखकारक आयुष्ट्य कोणते असे 

जवर्ारले तर प्रत्येकिण इतरापेंक्षा आपलेर् आयुष्ट्य र्ागंले असे सागेंल. अथचपे्रमी मनुष्ट्य म्हणेल की, नफा 
जमळजवण्यापासून िे सुख जमळते त्याच्याशी सन्मानारे् सुख व ज्ञानसंपादनारे् सुख ह्यारं्ी तुलना केली असता, 
ही दोन्ही जनरथचक आहेत. त्याचं्यापासून पैसे जमळजवता आले तरर् ती सुखावह होत असे त्यारे् मत असते. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: महत्त्वाकाकं्षी मनुष्ट्य पैशापासून जमळणारे सुख क्षदु्र समिेल, ज्ञानापासून जमळणाऱ्या 

सुखाला नुसती वाफ म्हणले. कारण या दोन्ही सुखापंासून कीती जमळत नसली तर ती व्यथच होय, असे तो 
म्हणेल. 

 
ग्लॅकॉन: अगदी बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: याउलट, ज्ञानपे्रमी मनुष्ट्य सत्यारे् ज्ञान करून घेण्यात व सत्याच्या पजरशीलनातर् खरे 

सुख असून इतर सुखे क्षदु्र आहेत असे समिेल. इतर सुखांना तो आवशयक मानतो. िर ती आवशयक नसती, 
तर त्यारं्ी इच्छार् त्याला नसती, हे खरे आहे ना? 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: सौंदयच व नीती याचं्या कल्पना बािूला ठेवनू, प्रत्येक प्रकाररे् सुख व त्यानुसार 

याचं्यापासून जकतपत आनंद वा दुःख जमळते याजवषयी प्रशन उपब्स्थत िंाला असता वरील तीन मनुष्ट्यांपैकी 
खरे मत कोणारे् मानावयारे्? 

 
ग्लॅकॉन: मी या प्रशनारे् उत्तर देऊ शकणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. जनणचय बरोबर देता यावा म्हणून कोणत्या मागार्ा अवलंब करावा? अनुभव, 

शहाणपणा व तकच  याजशवाय अजधक र्ागंले असे दुसरे साधन काय? 
 
ग्लॅकॉन: अथातर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: आपण आता वणचन केलेल्या सुखारं्ा िास्त अनुभव कोणाला असतो? पैशार्ीर् हाव 

धरणाऱ्या माणसाला सत्यारे् ज्ञान असते का की ज्ञानपे्रमी माणसाला नर्फयारे् ज्ञान असते त्यापेक्षाही अजधक 
असेल? 

 
ग्लॅकॉन: अथातर् नाही. ज्ञानपे्रमी माणसाला पैसा जमळजवण्याच्या सुखार्ी र्व लहानपणापासून 

घ्यावीर् लागते. परंतु केवळ नर्फयारे् पे्रम असणाऱ्या माणसाला अब्स्तत्वात असणाऱ्या वस्तंूरे् सत्य स्वरूप 
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काय आहे यारे् ज्ञान करून घेण्यार्ी आवशयकता असतेर् असे नाही. झकबहुना त्यार्ी तशी प्रवृत्ती असली 
तरीही अशा प्रकाररे् ज्ञानारे् सुख अनुभवणे त्याला कठीण िाईल. 

 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् दोन्ही सुखाशंी प्रत्यक्ष संबंध असण्याच्या बाबतीत ज्ञानपे्रमी मनुष्ट्य अथचपे्रमी 

मनुष्ट्यापेक्षा शे्रष्ठ असतो. 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर् असतो. 
 
सॉके्रणटस: कीतीबद्दल पे्रम बाळगणारा माणूस कसा असतो? ज्ञानपे्रमी मनुष्ट्याला कीतीरे् सुख माहीत 

असते तसे ह्या मनुष्ट्याला ज्ञानारे् सुख माहीत असते काय? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. ध्येयपूतीसाठी धडपडणाऱ्या लोकानंा मान जमळतर् असतो. तसार् मान श्रीमंत 

मनुष्ट्यालाही लोकाकंडून जमळत असतो. म्हणून लोकाकंडून जमळणाऱ्या मानारे् सुख सवांनार् माहीत असते. 
परंतु सत्याच्या झर्तनाच्या सुखार्ी र्व ज्ञानी माणसाजशवाय इतरानंा र्ाखता येत नाही. 

 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् अनुभवाच्या बाबतीत ज्ञानपे्रमी मनुष्ट्यर् उत्तम न्यायाधीश होय. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्ञान व अनुभव ह्याचं्यावर त्यार्ार् हक्क असतो. 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: जशवाय ज्या शक्तीच्या सहाय्याने जनणचय घेता येतो ती अथचपे्रमी व कीतीपे्रमी लोकािंवळ 

नसून फक्त ज्ञानपे्रमी माणसािवळर् असते. 
 
ग्लॅकॉन: ती कोणती? 
 
सॉके्रणटस: बुद्धीच्या सहाय्यानेर् जनणचय देता येतो असे आपण म्हटले होते ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: ज्ञानपे्रमी माणसािवळ ही शक्ती अजधक प्रमाणात असते. 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: िर प्रशनारं्ा जनणचय पैसा व नफा या साधनानंी करावयार्ा असेल तर अथचपे्रमी मनुष्ट्याने 

केलेली झनदा व स्तुती खरी ठरतील. 
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ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: तसेर् कीती, जविय व धैयच ही साधने जनणचयाच्या कामाला उपयोगी असतील तर युद्धपे्रमी 

माणसार्ा जनणचय खरा मानावा लागेल. 
 
ग्लॅकॉन: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: िर अनुभव, ज्ञान व बुद्धी हीर् सवोत्तम साधने असतील तर काय म्हणता येईल? 
 
ग्लॅकॉन: ज्ञानपे्रमी मनुष्ट्याने साजंगतलेले मतर् न्याय्य मानले िाईल. 
 
सॉके्रणटस: िर सुखारं्ी संख्याही तीन असेल तर आत्म्यार्ा ज्ञानपे्रमी भाग अजधक सुखी व 

आनंददायक नाही का? आजण या भागारे् ज्याच्यात वर्चस्व असते त्यारे् आयुष्ट्य सवांत अजधक आनंदमय नाही 
का? 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर् असणार. ज्ञानपे्रमी मनुष्ट्याला स्वतःच्या आयुष्ट्यार्ी स्तुती करण्यार्ा पूणच अजधकार 

आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्ञानपे्रमी आयुष्ट्याच्या खालोखाल कोणत्या आयुष्ट्यार्ा व सुखार्ा क्रम न्यायाधीश 

लावील? 
 
ग्लॅकॉन: युद्धपे्रमी व महत्त्वाकांक्षी मनुष्ट्याच्या सुखालार् दुसरा नंबर देईन. कारण अथचपे्रमी 

माणसाच्या सुखापेक्षा ह्या माणसारे् सुख ज्ञानपे्रमी माणसाच्या सुखाच्या अजधक िवळ आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् अथचपे्रमी माणसाच्या सुखार्ा नंबर शवेटी लागतो. 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: अशा तऱ्हेने अन्यायी माणसार्ा न्यायी माणसाकडून दुसऱ्यादंा पराभव िंाला. आता 

जतसरा व शवेटर्ा सामना, संरक्षक देव ऑजलब्म्पयन झ्यसू ह्यारे् स्मरण करून, सुरू करा. “ज्ञानी मनुष्ट्याच्या 
सुखाखेरीि इतर सवच सुखामंध्ये काहीतरी उणीव आजण असत्यपणा असून, जर्त्राच्या ओबडधोबड 
रूपरेषेप्रमाणे ती अस्पष्ट असतात.” असे एका जवद्वान गहृस्थाने म्हटले आहे. या शवेटच्या सामन्यातील 
पराभव सवांत महत्त्वार्ा व जनणायक आहे. 

 
ग्लॅकॉन: आपले म्हणणे बरोबर आहे. पण ते अजधक स्पष्ट कराल का? 
 
सॉके्रणटस: तुम्ही मदत केलीत तर आपला हेतू साध्य होईल. 
 
ग्लॅकॉन: तुम्ही प्रथम जवर्ारा. 
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सॉके्रणटस: दुःख हे सुखाच्या जवरुद्ध असते ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: सुखदुःखार्ी एकार् वेळी अनुपब्स्थती शक्य असते ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् दुसऱ्याअथाने तुम्ही असे कबलू करता की, सुखदुःखाच्या दोन टोकामंधील 

एका झबदूवर मन ब्स्थर होते. होय ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: आिारपणात लोक िी भाषा वापरतात ती तुम्हालंा आठवते का? 
 
ग्लॅकॉन: ती कोणती? 
 
सॉके्रणटस: ते म्हणतात आरोलयापेक्षा अजधक आनंददायक गोष्ट नाही. वस्तुतः आरोलयार्ा आनंद 

त्यानंा आिारी पडण्यापूवी कळलेला नसतो. 
 
ग्लॅकॉन: होय. हे मला आठवते. 
 
सॉके्रणटस: अत्यंत दुःखी लोक, दुःखापासून मुक्ती ही सवांत आनंददायक आहे असे म्हणताना तुम्ही 

ऐकले असेलर्. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: यावरून असे जदसून येईल की, लोक िेव्हा असमाधानी जदसतात, तेव्हा ते प्रत्यक्ष 

आनंदार्ी स्तुती करीत नसून असमाधानी ब्स्थतीतून होणाऱ्या मुक्ततेर्ी स्तुती करीत असतात. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. आजण ह्यारे् कारण म्हणिे दुःखजवमुक्ती ही खरोखरर् आनंददायक असते. 
 
सॉके्रणटस: यावरून आपणासं असेही म्हणता येईल की, मनुष्ट्य िेव्हा आनंदाला मुकतो तेव्हा त्यारे् 

स्वास्थ्यही जबघडते. 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् सुख व दुःख याचं्यामध्ये असणारी स्वस्थता ही एकदा सुखकारक व एकदा 

दुःखकारक ठरते. 
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ग्लॅकॉन: होय. असे जदसून येईल. 
 
सॉके्रणटस: िे सुखही नाही व दुःखही नाही ते दोन्ही होऊ शकेल का? 
 
ग्लॅकॉन: मला असे वाटत नाही. 
 
सॉके्रणटस: मनातील सुखारे् व दुःखारे् अब्स्तत्व या भावनार् असतात ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: आपण आतार् असे म्हटले की, सुखार्ा व दुःखार्ा अभाव याचं्यामधील ब्स्थती स्वस्थता 

दशचजवते. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: मग दुःखार्ा अभाव आनंददायक व सुखार्ा अभाव दुःखदायक असतो असे म्हणता येईल 

का? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् स्वास्थ्यार्ी ब्स्थती वरवर पाहता, दुःखकारक ब्स्थतीपेक्षा आनंददायक व 

सुखकारक ब्स्थतीपेक्षा दुःखदायक असते असे वाटते. पण खरोखरी ती तशी नसते. खऱ्या सुखाच्या 
कसोटीला ही सुखे जटकत नाहीत. कारण अशी सुखे म्हणिे एक प्रकारर्ा मोह आहे. 

 
ग्लॅकॉन: आपल्या वादार्ा जनष्ट्कषच असा जनघतो. 
 
सॉके्रणटस: सुख म्हणिे दुःखार्ी समाप्ती व दुःख म्हणिे सुखार्ी समाप्ती असा सृष्टीर्ा जनयम आहे. 

अशी तुमर्ी कल्पना असेल तर ती काढून टाकण्याकजरता, िी सुखे दुःखाच्या समाप्तीपासून जनमाण होत 
नाहीत, त्या सुखाकंडे लक्ष द्या. 

 
ग्लॅकॉन: मी कोठे लक्ष द्यावे? आपणासं कोणती सुखे अजभपे्रत आहेत? 
 
सॉके्रणटस: बरीर् आहेत. सवांत र्ागंले उदाहरण म्हणून सुवासाच्या सुखार्ा जवर्ार करा. अगोदर 

समाधानकारक ब्स्थती नसतानाही ती जनमाण होतात व ती गेल्यावर दुःख जनमाण होत नाही. 
 
ग्लॅकॉन: हे अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् खरे सुख दुःखापासून मुक्तता िंाल्यावर जमळते व खरे दुःख सुखार्ी समाप्ती 

िंाल्याने होते हे म्हणणे योलय नाही. 
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ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: सवचसाधारणपणे पाहाता, शरीरापासून मनापयंत पोर्णारी तीव्र सुखे दुःखापासून मुक्तता 

करणारी असतात हे खरे आहे. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: भजवष्ट्यकाळातील सुखदुःखाचं्या आगाऊ कल्पनाबंद्दल असेर् म्हणता येईल ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: या सुखारें् स्वरूप काय व त्यारें् कुणाशी साधम्यच असते हे तुम्हासं माहीत आहे काय? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. 
 
सॉके्रणटस: उच्च, मध्यम व कजनष्ठ अशा स्वाभाजवक ब्स्थती असतात हे तुम्हालंा मान्य आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: कजनष्ठ ब्स्थतीतून मध्यम ब्स्थतीत मनुष्ट्य िात असताना, त्याला आपण उच्च ब्स्थतीत िात 

आहोत असे वाटते ना? आजण ह्या ब्स्थतीत तो ब्स्थर िंाल्यावर, आपल्या पूवीच्या ब्स्थतीपेक्षा सध्यार्ी ब्स्थती 
उच्च आहे असे त्याला वाटणार नाही काय? कारण खरा उच्चपणा त्याने बजघतलेलार् नसतो. 

 
ग्लॅकॉन: असा मनुष्ट्य यापेक्षा जनराळ्या तऱ्हेने जवर्ार करील असे मला वाटत नाही. 
 
सॉके्रणटस: परत पूवीच्या िागी त्याला आणले तर आपल्याला कजनष्ठावस्थेत आणले असे त्याला 

वाटेल ना? 
 
ग्लॅकॉन: जनजितर्. 
 
सॉके्रणटस: खरा उच्चपणा, मध्यमपणा व कजनष्ठपणा त्याला माहीत नसल्यामुळेर् असे होईल ना? 
 
ग्लॅकॉन: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: सत्यारे् ज्ञान नसणारे लोक अशी असंख्य व अपजरपक्व मते बनजवतात. एवढेर् नव्हे तर 

सुख, दुःख व त्याचं्यामधील प्रकार याजवषयीही अशी अपजरपक्व मते बनजवतात. िेव्हा ते दुःखकारक 
पजरब्स्थतीत असतात तेव्हा ते ती बरोबर ओळखतात पण त्यातून त्यारं्ी िेव्हा मुक्तता होते, तेव्हा ते 
अट्टाहासाने असा समि करून घेतात की, आपण पूणच सुखात आहोत. पूणच सुखार्ा अनुभव कधीर् न 
घेतल्यामुळे दुःखाच्या अभावाशी दुःखार्ी तुलना करून, दुःखाच्या अभावालार् ते सुख मानतात. पाढंरा रंग 
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माहीत नसलेले लोक ज्याप्रमाणे काळ्या रंगार्ी धूसर रंगाबरोबर तुलना करून, त्यालार् पाढंरा रंग 
म्हणतात, त्यार्प्रमाणे काळ्या रंगार्ी धूसर रंगाबरोबर तुलना करून, त्यालार् पाढंरा रंग म्हणतात, 
त्यार्प्रमाणे हा प्रकार आहे. यारे् तुम्हालंा आियच वाटते का? 

 
ग्लॅकॉन: नाही. असे िर नसते तरर् मला आियच वाटले असते. 
 
सॉके्रणटस: क्षधुा, तृष्ट्णा व इतर वासना अशीर् शारीजरक जरक्तता दाखवीत नाही काय? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: त्यार्प्रमाणे अज्ञान व मूखचपणा मानजसक जरक्तता दाखजवतात ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: अन्नाने शरीरार्ी व ज्ञानाने मनार्ी तृप्ती होते ना? 
 
ग्लॅकॉन: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: र्ागंल्या तत्त्वामुळे िंालेली तृप्ती, कमी र्ागंल्या तत्त्वाच्या तृप्तीहून अजधक र्ागंली वा 

वाईट असेल काय? 
 
ग्लॅकॉन: तत्त्वाच्या र्ागंलेपणावर ते अवलंबनू आहे. 
 
सॉके्रणटस: भाकरी, मासं व सवचसाधारण अन्न याचं्यातील शुद्ध सद भाव, शास्त्र, ज्ञान व सद गुण 

याचं्यातील शुद्ध सद भावापेक्षा अजधक मोठा असतो असे तुम्हालंा वाटते काय? या प्रशनार्ा जवर्ार करण्यापूवी 
पुढील गोष्टीकडे लक्ष द्या. अजवकारी, अमत्यच अशाशंी ज्यारं्ा संबधं असतो ते स्वतःर् अजवकारी, अमत्यच असून 
तत्सदृश वस्तंूमध्ये जदसते व त्याच्यामध्ये अजधक सद भाव जदसतो ना? झकवा जवकारी वा मत्यच अशाशंी ज्यार्ा 
संबधं असतो ते स्वतःर् जवकारी, मत्यच असून तत्सदृश वस्तूमध्ये जदसते व त्याच्यामध्ये सद भाव अजधक जदसून 
येतो असे तुम्हालंा वाटते काय? 

 
ग्लॅकॉन: पजहल्या प्रकारच्या म्हणिे अजवकारी वस्तंूर्ार् सत भाव हा गुणधमच आहे असे मला वाटते. 

 
सॉके्रणटस: अजवकारी वस्तंूमध्ये सत भावापेक्षा शास्त्रार्ा प्रवेश कमी असतो का? 
 
ग्लॅकॉन: मुळीर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: तसेर् सत्य कमी प्रमाणात असते काय? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. 
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सॉके्रणटस: म्हणिे सत्यारे् प्रमाण कमी असेल तर सत भावारे्ही प्रमाण कमी असते ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: आत्म्यापेक्षा शरीर कमी सत्य व कमी अस्सल असते ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. असे मी मानतो. 
 
सॉके्रणटस: िे अजधक खऱ्या सत -तत्त्वानंी भरलेले व स्वतः अजधक खरे आहे ते सत व अस्सलपणा 

यात कमी असलेल्या वस्तंूपेक्षा अजधक पूणच आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: स्वाभाजवक रीत्या योलय वस्तंूनी पूणच असणे आनंददायक असल्यामुळे, िो जवषय 

खरोखरर् अजधक भरलेला व खऱ्या वस्तंूनी भरलेला असतो, तो खऱ्या सुखानंा िन्म देतो; व िो जवषय कमी 
खरेपणाने व कमी मिबुतीने भरलेला असतो, तो कमी खऱ्या व कमी जवश्वसनीय सुखानंा िन्म देतो. 

 
ग्लॅकॉन: हा जनष्ट्कषच अपजरहायचर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: िे लोक ज्ञान व सद गुण याचं्या बाबतीत अज्ञानी असून, आपला सवच वेळ मेिवान्या व 

त्याच्यासारख्यार् इतर करमणुकीत घालजवतात ते उच्च मागाच्या मध्यझबदूपयंत िातात व तेथून खाली 
येतात. ठराजवक मयादेतर् ते आयुष्ट्य घालजवतात. मयादेबाहेर िाऊन ते वरही बघत नाहीत आजण 
उच्चपणापयंत पोहर्त नाहीत. खऱ्या वस्तू-तत्त्वारें् त्यांना ज्ञान नसल्यामुळे जनभेळ व शुद्ध सुख त्यानंा 
उपभोगता येत नाही. िनावरापं्रमाणे ते नेहमी खाली बघत असतात, िेवणाच्या टेबलाभोवती सारखे र्रत 
राहून लठ ठ होतात. व फक्त प्रिोत्पादन करीत असतात. भोगलालसा पूणच करण्याकजरता आपल्या 
अवयवानंी एकमेकानंा लाथा व टकरा मारतात. कधीकधी तृप्त न होणाऱ्या जवकाराचं्या धंुदीत एकमेकानंा 
ठारही मारतात. ह्यारे् कारण असे की, स्वतःच्या स्वभावातील कमअस्सल व कामासक्त भाग असत्य 
वस्तंूकडून पोसला िातो. 

 
ग्लॅकॉन: सॉके्रजटस, दैवी शक्ती असल्याप्रमाणे, तुम्ही बहुिनसमािारे् यथायोलय वणचन केलेत. 

 
सॉके्रणटस: खऱ्या सुखार्ी केवळ ओबडधोबड रूपरेषा व छाया म्हणिेर् दुःखजमजश्रत सुखे यानंा 

माहीत असतात. ही सुखे दुःखाच्या साजन्नध्यामुळे व तुलनेने त्यानंा अजधक आकषचक वाटतात. मूथच लोकामंध्ये 
या सुखाबद्दल वेडसर जवकार जनमाण होतो. स्टैजसकीरस म्हणतो त्याप्रमाणे, रॉय येथे, खऱ्या हेलनबद्दल 
अज्ञान असल्यामुळे, हेलनच्या केवळ आभासाकजरता सैजनक लढत राजहले. तसेर् हे लोक सुखाच्या 
अजभलाषेने भाडंत राहतात. 

 
ग्लॅकॉन: अशी ब्स्थती होणे स्वाभाजवक आहे. 
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सॉके्रणटस: आता तेिस्वी तत्त्वार्ा जवर्ार करू. जवर्ार व शहाणपणा यांर्ा त्याग करून, कीती, 
जविय याचं्या प्राप्तीकजरता िेव्हा मनुष्ट्य धडपडतो, तेव्हा तो महत्त्वाकाकें्षने पे्रजरत होऊन मत्सरी बनतो, 
युद्धाच्या पे्रमामुळे दाडंगाई करतो झकवा असमाधानातून जनमाण होणाऱ्या रागाच्या आहारी िातो. यारे् 
पजरणाम मघाशी वणचन केल्याप्रमाणेर् होतील ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: यावरून असा जनष्ट्कषच जनघतो की, अथचपे्रमी व महत्त्वाकाकं्षी तत्त्वानंा पजरजर्त असलेल्या 

सवच वासनापैंकी ज्या शास्त्र व बुद्धी यारे् वर्चस्व मान्य करतात व ज्ञानाने दाखजवलेली सुखे साध्य करण्यार्ा 
प्रयत्न करतात, त्यानंार् सत्यपे्रमामुळे खरी सुखे सापडतात. इतकेर् नव्हे तर त्यांना योलय अशी सुखे 
जमळतील. कारण िे ज्याला उत्तम वाटते तेर् त्याला योलय वाटते. 

 
ग्लॅकॉन: होय. तुमरे् म्हणणे योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् आत्म्याने ज्ञानपे्रमी तत्त्वारे् वर्चस्व मान्य केले तर प्रत्येक भागाला आपले योलय 

कतचव्य पूणच करून, न्यायीपणाने वागता येईल. इतकेर् नव्हे तर योलय व खरी सुखे अनुभवता येतील. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ह्याउलटइतर दोन तत्त्वापैंकी एकारे् िेव्हा वर्चस्व जनमाण होते तेव्हा त्याला योलय असे 

सुख तर जमळत नाहीर्, पण इतर तत्त्वानंाही ते अयोलय सुख शोधण्यास लावते. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: एखादी वस्तू तत्त्वज्ञान व बुजद्धवाद यापासून जितकी दूर िाईल, जततकी ती वाईट 

पजरणाम घडवनू आणते. 
 
ग्लॅकॉन: अशी शक्यता बरीर् असते. 
 
सॉके्रणटस: कायदा व सुव्यवस्था यापासून िी वस्तू लाबं असते ती बुजद्धवादापासूनही दूर असते ना? 
 
ग्िॅकॉि: होय. 
 
सॉके्रनिस: कायदा व सुव्यवस्था ह्याचं्यापासून जवकारी व िुलमी वासना दूर असतात हे जसद्ध िंाले 

आहे ना? 
 
ग्िॅकॉि: होय, जसद्ध िंाले आहे. 
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सॉके्रनिस: एकसत्तात्मक राज्यपद्धती व जनयजमत वासना या कायदा व सुव्यवस्था याचं्या अगदी 
िवळ असतात ना? 

 
ग्िॅकॉि: होय. 
 
सॉके्रनिस: म्हणिेर् हुकूमशहा हा खऱ्या व योलय सुखापासून दूर असतो व रािा अगदी िवळ 

असतो. 
 
ग्िॅकॉि: हे जवधान नाकारता येणार नाही. 
 
सॉके्रनिस: म्हणिेर् हुकूमशहाला फार त्रास सहन करावा लागेल तर रािारे् जदवस आनंदात 

िातील. 
 
ग्िॅकॉि: हेही जवधान मान्य करावे लागेल. 
 
सॉके्रनिस: हुकूमशहारे् आयुष्ट्य रािापेक्षा जकती दुःखकारक असते यार्ी तुम्हाला कल्पना आहे 

काय? 
 
ग्िॅकॉि: नाही. 
 
सॉके्रनिस: सुखे तीन प्रकारर्ी आहेत. एक अस्सल व दोन खोटी. शवेटच्या दोन सुखाचं्या मयादेरे् 

त्याने उल्लंघन केलेले असते. कायदा व बुजद्धवाद यारं्ा त्याग करून गुलामजगरीच्या सुखानंा त्याने आपले 
शरीरसरंक्षक नेमलेले असते. अशा मनुष्ट्याच्या गौणत्वारे् प्रमाण सागंणे कठीण आहे. ते साधारणपणे 
पुढीलप्रमाणे करता येईल. 

 
ग्िॅकॉि: ते कसे? 
 
सॉके्रनिस: अथचसत्ताकपासून खाली मोिण्यास सुरुवात केली तर िुलमी मनुष्ट्यार्ा नंबर जतसरा 

लागतो. कारण लोकशाही प्रवृत्तीच्या माणसार्ा नंबर मध्ये लागतो. 
 
ग्िॅकॉि: होय. 

 
सॉके्रणटस: आपण पूवी केलेली जवधाने खरी मानली तर, िुलमी मनुष्ट्य िे सुख उपभोगतो ते सुख 

नकलेर्ी नक्कल असते. कारण त्यार्ी खरी नक्कल अथचसत्ताक माणसािवळ असते. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: आदशच राज्य व एकसत्ताकवृत्ती एक मानून त्याचं्यापासून मोिण्यास सुरुवात केली तर 

अथचसत्ताक मनुष्ट्यार्ा नंबर जतसरा लागतो. 
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ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिे िुलमी मनुष्ट्य खऱ्या सुखापासून जतनाच्या जतप्पट नऊपट दूर असतो. 
 
ग्लॅकॉन: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: िुलमीपणारे् सुख, भजूमतीनुसार, नवाच्या आकड्याने दाखजवता येईल. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: या अंकार्ा वगच व घन केला असता िुलमी मनुष्ट्य जकती अंतरावर असतो ते कळेल. 
 
ग्लॅकॉन: गजणत िाणणाऱ्या माणसाला हे कळेल. 
 
सॉके्रणटस: ह्याउलट िुलमी रािापासून खऱ्या सुखाच्या बाबतीत एकसत्ताकवृत्तीर्ा रािा जकती दूर 

असतो हे गुणाकाराने पुढील प्रकारे सागंता येईल. ७२९ पटींनी एकसत्ताकवृत्तीर्ा रािा िुलमी मनुष्ट्यापेक्षा 
सुखाने राहतो झकवा िुलमी मनुष्ट्य एकसत्ताकवृत्तीच्या रािापेक्षा ७२९ पटींनी दुःखी असतो. 

 
ग्लॅकॉन: न्यायी व अन्यायी मनुष्ट्य सुखदुःखाच्या बाबतीत एकमेकापंासून जकती दूर आहेत हे तुम्ही 

गजणताने जसद्ध करून अिब जनष्ट्कषच काढला आहे खरा! 
 
सॉके्रणटस: जदवस, रात्री, मजहने व वषे यारं्ा जवर्ार केला तर हा आकडा मानवी आयुष्ट्याला बरोबर 

लागू पडतो अशी मािंी खात्री आहे. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: सज्जन व न्यायी मनुष्ट्य, दुष्ट व अन्यायी मनुष्ट्याला सुखाच्या बाबतीत इतका मागे टाकतो 

तर सौंदयच, सद गुण व र्ागंले आयुष्ट्य याचं्या बाबतीत तर तो फारर् मागे टाकणार नाही काय? 
 
ग्लॅकॉन: पुष्ट्कळर् मागे टाकील हे जनजित. 
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प्रकरण चौतीस 
फायदेशीर काय? न्याय की अन्याय? 

[IX-588-B–594] 
 
कथासूत्र: 
 
[‘जरपब्ललक’ या संवादगं्रथाच्या सुरुवातीस थ्रॅजसमॅर् स या सोजफस्ट प्रवृत्तीच्या जवर्ारवंताने “न्याय म्हणिे 
बजलष्ठारें् जहत” आजण “अन्याय ही सवच सुखारं्ी िननी” अशी भजूमका माडंली होती. या संवादातील प्रमुख 
व्यब्क्तरेखा सॉके्रजटस याने आतापयंतच्या जववेर्नाने थ्रॅजसमॅर् सर्ी सवच भजूमका खोटी ठरजवली आहे. 
व्यब्क्तिीवन आजण समाििीवन यांरे् अजधष्ठान म्हणून न्याय तत्त्वार्ा अंगीकार करणे आवशयक व उपयुक्त 
आहे हे त्याने जसद्ध केले आहे आजण न्यायाजधजष्ठत िीवन हेर् सुखी आजण कल्याणप्रद असते असे दाखवून 
जदले आहे. 
 

हे आदशच राज्य पथृ्वीच्या पाठीवर कोठे असेल का? असा प्रशन आजण शंका उपब्स्थत करून आि ना 
उद्या केव्हातरी, इथे ना जतथे कोठेतरी असे आदशच राज्य अब्स्तत्वात येऊ शकेल असा आशावाद प्लेटोने, 
सॉके्रजटस या प्रमुख व्यब्क्तरेखेच्या मुखातून व्यक्त केला आहे.] 
 

***** 
 

सॉके्रणटस: वादजववादार्ी पाश्वचभमूी आपण तयार केली. आता आपण वादजववादाला सुरुवात करू 
या. ज्यार्ी कीती न्यायाने वागणारा अशी आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र िो अन्यायाने वागतो त्याला अन्यायापासून 
फायदा होतो असे पूवी जवधान आपल्यापुढे करण्यात आले होते ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: न्यायाच्या व अन्यायाच्या पजरणामाजंवषयी आपले एकमत िंाले आहे. तेव्हा वरील प्रकाररे् 

जवधान माडंणाऱ्या व्यक्तीशी आपण वाद करण्यास हीर् वेळ योलय आहे असे मला वाटते. 
 
ग्लॅकॉन: आपण सुरुवात कोठून करावी? 
 
सॉके्रणटस: आपण काय बोलतो हे वक्त्याला समिण्यासाठी, आत्म्यार्ी मूती आपण कल्पनेने साकार 

केली पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: ती कशी? 
 
सॉके्रणटस: पुराणात अनेक राक्षसांरे् वणचन केले आहे. त्याचं्यापैकी जकमीरा, जसला, सरजबरस 

याचं्यासारखी एखाद्या प्राण्यार्ी आपण कल्पना केली पाजहिे. यार् राक्षसाचं्या अनेक िाती वाढून पुन्हा त्या 
एकरूप होतात. 
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ग्लॅकॉन: अशा गोष्टी ऐकायला जमळतात खऱ्या. 
 
सॉके्रणटस: पजहल्याप्रथम असंख्य मुखे असलेल्या जवजवधवणी राक्षसार्ी कल्पना करा. तसेर् 

त्याच्याभोवती पाळीव व रानटी िनावराचं्या डोक्यारं्ी रागं असून, आळीपाळीने तोआपल्या इच्छेनुसार त्यानंा 
उत्पन्न करू शकतो असे समिा. 

 
ग्लॅकॉन: हुशार कारागीरही या कामाला अपुरा पडेल. पण मेण व त्यासारख्या इतर पदाथांपेक्षाही 

कल्पना ही अजधक लवजर्क आहे. आम्ही तशी कल्पना केली असे समिा. 
 
सॉके्रणटस: नंतर त्याला अनुक्रमे झसहार्ा व मनुष्ट्यार्ा आकार द्या. परंतु हे करताना पजहले रूप सवांत 

मोठे, दुसरे त्याच्या खालोखाल मोठे होईल अशी काळिी घ्या. 
 
ग्लॅकॉन: असे करणे फारर् सोपे आहे. 
 
सॉके्रणटस: पुन्हा त्या जतघानंा एक करा. 
 
ग्लॅकॉन: केले असे समिा. 
 
सॉके्रणटस: शवेटी त्याला जतन्हींपैकी एकारे् – मनुष्ट्यारे् रूप द्या. िो केवळ बाह्यागंर् बघतो त्याला 

हा मनुष्ट्य आहे असे वाटेल. 
 
ग्लॅकॉन: ठीक. 
 
सॉके्रणटस: अशा मनुष्ट्यप्राण्याला दुगुचणी असणे जहतारे् व न्यायी असणे अजहतकारक असते असे िो 

म्हणेल त्याला आपण म्हणू की, त्यारे् म्हणणे िर खरे असेल तर ह्या जवजर्त्र राक्षसाला व झसहाला नेहमी 
र्ागंले अन्न देऊन बळकट करणे व मनुष्ट्याला उपाशी ठेऊन, त्याचं्यापैकी कुणाच्या तरी एकाच्या तालयात 
ठेवणे हे फायद्यारे् आहे. त्या जतघारं्ी एकिूट होऊ न देता, ते नेहमी एकमेकाशंी भाडंत राहतील व 
एकमेकारं्ा नाश करण्यार्ा प्रयत्न करतील अशी पजरब्स्थती उत्पन्न करणे अजधक फायद्यारे् आहे. 

 
ग्लॅकॉन: िो अन्यायार्ी स्तुती करतो तो असेर् म्हणेल. 
 
सॉके्रणटस: ह्याच्या उलट न्यायजप्रय माणूस असे म्हणेल की, कृती व शलद असे पाजहिेत की, अंतःस्थ 

मनुष्ट्य वरील मनुष्ट्यप्राण्यावर पूणच ताबा ठेव ूशकेल. झसहार्ी मदत घेऊन या पुष्ट्कळ डोक्याचं्या प्राण्याला, 
त्यातील पाळीव प्राण्यारं्ी िोपासना करून व रानटीपणा तालयात ठेवनू, सुधारता येईल व सवच भागारं्ी 
एकिूट साधता येईल. 

 
ग्लॅकॉन: न्यायजप्रय माणूस असेर् बोलेल. 
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सॉके्रणटस: न्यायार्ी स्तुती करणारा खरे तेर् बोलेल. कारण सुख, कीती व फायदा ह्या बाबतीत 
सद गुणी मनुष्ट्यार्ी स्तुती करणारा मनुष्ट्य खरे बोलणारा असून, जवरोधी लोकारं्ी टीका केवळ अज्ञानी व 
पोकळ असते. 

 
ग्लॅकॉन: मािेंही मत असेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: जवरोधी माणूस अज्ञानाने पछाडलेला असल्यामुळे आपण शातंपणे त्यारे् मन वळव.ू त्याला 

जवर्ारू, “महाराि, आपल्या पाशवी स्वभावाला दैवी अमलाखाली आणणारे ते सत व आपल्या नम्र स्वभावाला 
रानटी बनजवते ते असत नव्हे काय?”यावर तो होकाराथीर् उत्तर देईल ना? 

 
ग्लॅकॉन: मािें म्हणणे िर त्याला पटले तर तो होय म्हणेल. 
 
सॉके्रणटस: यातत्त्वानुसार, अन्यायाने सोने घेणे फायद्यारे् आहे काय? कारण ज्या क्षणाला मनुष्ट्याला 

असे सोने घेण्यार्ी इच्छा होते, त्यार् क्षणाला त्याच्यातील उत्तम भाग वाईट भागार्ा गुलाम बनतो. रानटी 
लोकानंा आपला मुलगा वा मुलगी जवकून, एखाद्याला जकतीही पैसा जमळाला तरी त्यापासून फायदा होतो 
का? िो स्वतःमधील दैवी भागाला जनदचयपणे रानटी भागार्ा गुलाम बनजवतो तो दुदेवी नव्हे काय? 
एजरजफलीने आपल्या नवऱ्याच्या िीवाच्या झकमतीत हार घेतला. यापेक्षाही अजधक हानीकारक लार् मनुष्ट्य 
घेतो ना? 

 
ग्लॅकॉन: त्याच्या वतीने उत्तर देऊन असे म्हणता येईल की, ही अजधकर् हानीकारक गोष्ट आहे. 
 
सॉके्रणटस: अजनयजमतपणामुळे वरील अिस्र, बहुरूपी व भयंकर प्राण्याला आवशयकतेपेक्षा अजधक 

स्वातंत्र्य जमळते. मग त्यामुळेर् अजनयजमतपणा हा झनद्य मानला गेला तर रू्क आहे का? 
 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: झसह व साप याचं्या स्वभावासारखी तत्त्वे अजतशय वाढली म्हणिेर् त्यानंा हट्टीपणा व 

असंतुष्टता म्हणतात ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: रै्न व बायकीपणा या दुगुचणामंुळे मनुष्ट्य जभत्रा व नादान बनतो. म्हणून या दुगचणारं्ी झनदा 

केली पाजहिे ना? 
 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा झसहासारख्या तेिस्वी प्राण्याला मनुष्ट्य एखाद्या राक्षसार्ा गुलाम बनजवतो, त्या 

राक्षसार्ी पैशार्ी तहान भागजवण्याकजरता, तेिस्वी प्राण्यार्ा सारखा अपमान करून झसहारे् माकड बनजवतो, 
तेव्हा खुषमस्करी व गुलामजगरी अशी झनदाव्यंिक नावे देतात ना? 
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ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे अगदी बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: आडदाडंपणा व ग्राम्यपणा हे दुगुचण अपकीतीकारक का समिले िातात? स्वतःमधील 

उच्च तत्त्व क्षीण िंाल्यामुळे, मनुष्ट्य नाना जवकाराचं्या अधीन होऊन ह्या दुगुचणारं्ी खुषामत करावयास लागतो 
तेव्हार् त्याला आडदाडं आजण ग्राम्य म्हणतात ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: उत्तम मनुष्ट्यावर ज्या शक्तीरे् जनयंत्रण असते, त्या शक्तीकडूनर् या मनुष्ट्यारे् जनयंत्रण 

केले िावे म्हणून आपण असे म्हणू की, दैवी तत्त्व ज्याच्यात प्रबळ आहे अशा माणसारे् त्याने नोकर िंाले 
पाजहिे. प्रिेच्या अजहताकजरतार् जतच्यावर अजधकार गािजवला िातो असे थ्रॅजसमॅर् सरे् मत आहे, पण आमरे् 
मत जनराळे आहे. मनुष्ट्याच्या हृदयात असलेल्या सूज्ञ व दैवी शक्तीने त्याच्यावर अजधकार गािवावा; पण 
हृदयात िर शक्ती नसेल तर बाहेरच्या शक्तीने त्याच्यावर अजधकार गािवावा. त्यामुळे सवच लोक समान 
दिाने वागजवले िाऊन जमत्रत्वारे् संबधं प्रस्थाजपत होतील असे आम्हाला वाटते. 

 
ग्लॅकॉन: होय. तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: सवच प्रिेर्ा जमत्र असा िो कायदा, त्यार्ाही हेतू हार् असतो. आपण मुलावंर देखरेख 

ठेवतो त्यामागेही हार् हेतू असतो. आपल्या आदशच राज्यघटनेनुसार मुलारं्ी भजूमका तयार केल्याजशवाय व 
त्याचं्या स्वभावातील उदात्त तत्त्व बळकट करून त्याला त्याचं्या हृदयार्ा संरक्षक व रािा केल्याजशवाय, 
त्यानंा आपण स्वातंत्र्य देत नाही. उदात्त तत्त्व संरक्षक बनल्यानंतरर्, मुलानंा स्वतंत्रपणे वागण्यार्ी 
परवानगी आपण देतो. 

 
ग्लॅकॉन: होय. हे उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग, ललॅकॉन, कोणत्या तत्त्वाच्या आजण जवर्ारसरणीच्या आधारे आपण असे म्हणू शकू 

की, मनुष्ट्याने अन्यायाने वागून, अपकीती प्राप्त करून घेणे आजण दुगुचणामंध्ये बुडून िाणे जहतारे् आहे? अशा 
वागण्याने कदाजर्त त्याला आपली संपत्ती वाढजवता येईल. सत्ताही प्राप्त करून घेता येईल, पण त्यामुळे 
फायदा िंाला असे म्हणता येईल का? 

 
ग्लॅकॉन: कोणत्याही आधाराने आपल्याला असे म्हणता येणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: अन्याय्य कृत्य लपवनू, जशक्षा रु्कवनू होणाऱ्या फायद्यारें् समथचन आपल्याला कोणत्या 

मुद्द्यावंर करता येईल? िो पळून िातो तो अजधक दुगुचणी असतो असे आपणासं म्हणता येणार नाही काय? 
उलट त्याला पकडून जशक्षा केली तर त्याच्यातील पाशवी भागावर जनयंत्रण ठेवले िाते व सभ्य भाग मुक्त 
होऊन आत्म्यार्ी उदात्तता वाढीस लागते. अशा प्रकारे ज्या प्रमाणात आत्म्याला शरीरापेक्षा अजधक मूल्य 
असते, त्या प्रमाणात संयम, न्याय व ज्ञान यामंुळे शक्ती, सौंदयच व आरोलय ह्यानंी संपन्न असलेल्या 
शरीरापेक्षाही अजधक मौल्यवान ब्स्थती आत्म्याला प्राप्त होते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

ग्लॅकॉन: होय. तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: या ध्येयासाठीर् बुजद्धमान मनुष्ट्य आपल्या सवच शक्ती उपयोगात आणील असा जनष्ट्कषच 

यावरून काढता येईल. ज्या अभ्यासामुळे स्वभाव उदात्त बनतो, त्या अभ्यासार्ा तो आदर करील व इतरारं्ा 
जतरस्कार करील. 

 
ग्लॅकॉन: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: शारीजरक आरोलय व व्यायाम या बाबतीत तो पुढील काळिी घेईल. पाशवी व अजववेकी 

सुखात तो बुडून िाणार नाहीर्, पण आरोलयार्ीही तो जवशषे पवा करणार नाही. शक्ती, आरोलय, सौंदयच 
इत्यादी गोष्टी त्यार्ा संयम वाढजवण्यास मदत करणाऱ्या नसतील तर त्या जमळजवण्यार्ा तो फारसा प्रयत्न 
करणार नाही. कारण शरीरार्ी एकतानता राखीत असताना, आत्म्यार्ा सुसंवादीपणा राखला िावा, एवढार् 
त्यार्ा हेतू असेल. 

 
ग्लॅकॉन: संस्कृतीर्ा कट्टर पुरस्कता असणारा माणूस असार् वागेल. 
 
सॉके्रणटस: द्रव्यािचन करतानासुद्धा तो एक प्रकारर्ी पद्धत व सभ्यता राखील. अजभनंदनाच्या 

वषावाने हुरळून िाणार नाही आजण पैशाच्या पाठीमागे लागून स्वतःला दुःखात लोटणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर् तो असे वागेल. 
 
सॉके्रणटस: अंतःकरणाला साक्षी ठेवनू केवळ अनुकूल नव्हे तर प्रजतकूल आर्मथक पजरब्स्थतीतही तो 

मनार्ा तोल ढळू देणार नाही. उलट आदशच तत्त्वानुसारर् आपल्या धनार्ा व्यय आजण संर्य करण्यार्ा प्रयत्न 
करील. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्या सन्मानाने त्यार्ा आर्मथक उत्कषच होईल, त्या सन्मानार्ा तो आनंदाने स्वीकार 

करील. पण ज्या खािगी व सावचिजनक सन्मानाच्या प्रसंगानंी त्यार्ी सुब्स्थती जबघडेल असे प्रसंग तो टाळील. 
 
ग्लॅकॉन: अशा प्रकारे वागणे हे त्यारे् ध्येय असेल तर त्याला रािकारणात भाग घेता येणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: तुमरे् मत रु्कीरे् आहे. िन्मभमूीच्या रािकारणात तो कदाजर्त भाग घेणार नाही. पण 

आपल्या आदशच राज्याच्या रािकारणात तो नक्कीर् भाग घेईल. दैवयोगाने एखादेवेळेस तो िन्मभमूीच्या 
रािकारणातही भाग घेईल. 
 

ग्लॅकॉन: समिले. तुमच्या मते, ज्या शहरार्ी घटना आपण पूणच केली आजण िे केवळ कल्पनेतर् 
शक्य आहे, अशा शहराच्या रािकारणातर् तो भाग घेईल. पण असे शहर या पथृ्वीच्या पाठीवर सापडणे तरी 
कठीण आहे, असे मला वाटते. 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: ज्याला असे शहर पहावयारे् असेल व त्याप्रमाणे सुसंघजटत आत्मोन्नती करून घ्यावयार्ी 
असेल, त्याला अशा शहरार्ा आदशच स्वगात सापडेल. सद्यःब्स्थतीत झकवा भजवष्ट्यकाळी असे शहर पथृ्वीवर 
सापडेल की नाही हा प्रशन महत्त्वार्ा नाही. कारण, काहीही िंाले तरी इतर राज्यातील प्रर्जलत असलेले 
आर्ार बािूला सारून, आदशच शहरारे्र् आर्ार तो अमलात आणील. 

 
ग्लॅकॉन: होय. तो असेर् वागेल. 
 

⬜⬜ 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरण पस्तीस 
तत्त्वज्ञाि आनण काव्य 
[X-595-A–602-B] 

 
कथासूत्र: 
 
[संवाद गं्रथातील प्रमुख जवषयारें् जववेर्न पूणच िंाल्यानंतर काही उरलेल्या महत्त्वाच्या मुद्यारं्ी र्र्ा सुरू होत 
आहे. 
 

प्राथजमक जशक्षणक्रमात प्लेटोने कल्पनारम्य वाङ मय, लजलत साजहत्य यावंर टीका करून बधंन 
घातले आहे. तत्त्वज्ञ राज्यकता हा ज्ञानी असल्याने आजण तत्त्वज्ञानार्ा संबधं सत्य संशोधनाशी असल्याने, 
सौंदयारे् अन्वेषण करणाऱ्या कलेला आदशच राज्यात कोणते स्थान असावे या महत्त्वाच्या प्रशनार्ी र्र्ा यात 
आली आहे. 

 
काव्य आजण साजहत्य आजण ते जनमाण करणारे कलावंत झकवा तत्सम सवच कला आपल्याला परमसत्ता 

आजण परममूल्य यारें् ज्ञान करून देण्यास असमथच असतात अशी प्लेटोर्ी भजूमका आहे. या त्याच्या टीकेमागे 
त्यारे् सत्ताशास्त्र आजण ज्ञानशास्त्र आहे. 

 
त्याच्या मते, सत-तत्त्वे (Ideas or Forms) आजण त्यारें् ज्ञान हेर् खरे ज्ञान होय. दृशय पदाथच म्हणिे 

त्याचं्या छायाचं्या छाया होत. कलाकृती या त्याचं्या छाया होत. दृशय पदाथच म्हणिे सत -तत्त्वारं्ी अनुकरणे 
असतात. साहजिकर्, कलावस्तू या अनुकरणारं्ी अनुकरणे असतात. म्हणून कलाचं्या सहाय्याने सत्यारे् 
ज्ञान होणे शक्य नाही असे प्लेटोने म्हटले आहे.] 
 

***** 
 

सॉके्रणटस: आपल्या राज्य घटनेसंबधंी आपण तयार केलेल्या योिना पूणचपणे योलय होत्या, हा मािंा 
जवश्वास, जनरजनराळ्या प्रकारे जवर्ार करून दृढ िंाला आहे. काव्यासंबधंी केलेल्या जनयमावंरून तर तो 
अजधकर् दृढ िंाला आहे. 

 
ग्लॅकॉन: त्या जनयमारें् स्वरूप काय आहे? 
 
सॉके्रणटस: काव्याच्या अनुकरणात्मक शाखेला कोणत्याही कारणास्तव शहरातं येऊ देता कामा नये. 

अशा प्रकाररे् िे आपले जनयम होते, त्यानंा अनुलक्षनू मी बोलत आहे. आत्म्याच्या जवजशष्ट भागारं्ी व्याख्या 
केल्यानंतर तर अशा प्रकारच्या काव्याला िरूर बदंी घातली पाजहिे असे मला खात्रीने वाटते. 

 
ग्लॅकॉन: आपले म्हणणे अजधक स्पष्टपणे माडंाल काय? 

 



 

अनुक्रमणिका 

सॉके्रणटस: शोकपयचवसायी नाटक जलजहणारे नाटककार व अनुकरणात्मक काव्य करणारे कवी 
याचं्यािवळ तुम्ही मािंी झनदा करणार नाही अशी मािंी खात्री आहे. म्हणूनर् मी असे म्हणतो की, 
अनुकरणात्मक काव्य, ज्यानंा त्याचं्या खऱ्या स्वरूपारे् ज्ञान नाही, अशा लोकाचं्या दृष्टीने, त्याचं्या बुद्धीला 
घातक आहे. 

 
ग्लॅकॉन: तुमच्या म्हणण्यार्ा अथच काय? 
 
सॉके्रणटस: लहानपणापासून होमर कवीबद्दल वाटणाऱ्या पे्रममूलक आदरामुळे, स्पष्ट बोलण्यार्ा 

िरी मला धीर होत नसला, तरीसुद्धा मािें मत तुमच्यासमोर माडंायलार् हवे. माझ्या दृष्टीने होमर कवी सुंदर 
व शोकरसप्रधान काव्ये जलजहणाऱ्या लोकारं्ा िनक व नेता आहे. परंतु सत्यार्ी हानी करून कोणत्याही 
मनुष्ट्याला मान देणे अन्यायारे् असल्यामुळे, मी मला िे काही सागंावयारे् आहे ते सागंतोर्. 

 
ग्लॅकॉन: खुशाल सागंा. 
 
सॉके्रणटस: मग मािें म्हणणे तरी ऐका झकवा माझ्या प्रशनारं्ा उत्तरे द्या. 
 
ग्लॅकॉन: तुम्ही प्रशन जवर्ारा. 
 
सॉके्रणटस: अनुकरणारे् सवचसाधारण स्वरूप कसे असते हे तुम्ही सागंू शकाल काय? त्यारे् खरे 

स्वरूप काय आहे हे मलार् माहीत नाही. 
 
ग्लॅकॉन: तुम्हालंा ते माहीत नाही म्हणून ते मला माहीत असेल असे तुम्हालं वाटते काय? 
 
सॉके्रणटस: तुम्हालंा माहीत असणे अशक्य नाही. अदूरदृष्टीच्या लोकांना तीक्ष्ण दृष्टीच्या लोकापेंक्षा 

वस्तू िास्त लवकर जदसतात असे आपल्याला बऱ्यार् वेळा जदसून येते. 
 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे खरे आहे. पण हा शोध िरी मी लावला तरी तो तुमच्यासमोर प्रकट करण्यारे् 

धाडस माझ्याकडून होणार नाही. तेव्हा तुम्हीर् तो शोध लावा. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. आपल्या नेहमीच्या पद्धतीनेर् आपण सुरुवात करू या. प्रत्येक उदाहरणात 

एखादे तत्त्वकल्पना अंतभूचत असते असे मला वाटते. एकर् नाव ज्यानंा देण्यात येते अशा सवच वस्तू या एकार् 
कल्पनेत समाजवष्ट असतात. होय ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: अशा असंख्य वस्तंूपैकी एखादी वस्तू आपण उदाहरणादाखल घेऊ या. पलंग व टेबल 

पुष्ट्कळ असतात हे तुम्हालंा मान्य आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: अथातर्. 
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सॉके्रणटस: परंतु या वस्तंूतील मूलतत्त्वे झकवा कल्पना दोनर् आहेत. एक पलंगार्ी कल्पना आजण 
दुसरी टेबलार्ी. 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: या वस्तू तयार करणारा कारागीर, पलंग व त्यासारख्या इतर वस्तू तयार करीत असताना 

त्यार्ी कल्पनार् डोळ्यासमोर ठेवतो ना? कारण कोणत्याही काराजगराला, कल्पनेला मूतच स्वरूप देणे शक्य 
नसते. 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: पुढील काराजगरारें् वणचन तुम्ही कसे कराल? 
 
ग्लॅकॉन: कोणते कारागीर? 
 
सॉके्रणटस: काराजगराचं्या कायचके्षत्रात ज्या ज्या वस्तंूर्ा समावेश होतो, त्या सवच वस्तू िो तयार करतो 

त्याला अनुलक्षनू मी बोलत आहे. 
 
ग्लॅकॉन: असा मनुष्ट्य जवलक्षण बुजद्धमान असला पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: िरा जवर्ार केल्यास हे जवधान बरोबर आहे यार्ी तुम्हालंा खात्री पटेल. हा कारागीर 

मानवजनर्ममत वस्तू तर तयार करतोर्, पण िजमनीवर िे उगवते, तेही तोर् जनमाण करतो. सवच सिीव वस्तू, 
आकाश, आकाशातील नक्षते्र, पथृ्वी, देव व पाताळातील प्राणी या सवच गोष्टी त्याच्यार् कौशल्यामुळे जनमाण 
होतात. 

 
ग्लॅकॉन: तुम्ही तर अजतशय कुशल व असामान्य मनुष्ट्यारे् वणचन करीत आहात. 
 
सॉके्रणटस: तुम्ही अजतशय श्रद्धाहीन जदसता. अशा काराजगरारे् अब्स्तत्व शक्य नाही काय? इतक्या 

जवजवध वस्तंूर्ा कारागीर एका अथी असेलही झकवा दुसऱ्या अथी नसेलही असे तुम्हालंा वाटते काय? 
आपल्याला स्वतःलाही अशा जवजवध वस्तू एका जवजशष्ट तऱ्हेने करता येतील, असे तुम्हालंा वाटत नाही काय? 

 
ग्लॅकॉन: कोणत्या तऱ्हेने? 
 
सॉके्रणटस: ती तऱ्हा अत्यंत सोपी, िलद व वेगवेगळ्या प्रकारानंी करता येण्यासारखी आहे. सवांत 

िलद तऱ्हा म्हणिे एक आरसा घ्यावयार्ा व तो सवच बािूंनी जफरवावयार्ा. त्यामुळे तुम्हालंा सूयच, 
आकाशातील नक्षते्र, स्वतः, इतर सिीव व जनर्मिव वस्तू वगैरे सवच वस्तू तयार करता येतील. 

 
ग्लॅकॉन: होय. ह्या वस्तंूरे् देखावे बघता येतील पण प्रत्यक्षात खरोखर, त्या करता येणार नाहीत. 
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सॉके्रणटस: तुमरे् जनरीक्षण र्ागंले आहे. जर्त्रकारही माझ्या मते, अशार् काराजगराचं्या वगात मोडतो. 
होय ना? 

 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: मला वाटते तुम्ही असेही म्हणाल की, त्या सवच वस्तू असत्य असतात. परंतु जर्त्रकार 

एका अथाने पलंगर् जनमाण करीत नाही काय? 
 
ग्लॅकॉन: होय. जर्त्रकार जदखाऊ पलंग तयार करतो. 
 
सॉके्रणटस: मग पलंगाच्या काराजगरीबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? मघाशीर् तुम्ही असे म्हटले की, 

पलंग म्हणून सागंणाऱ्या कल्पनेला मूतच स्वरूप देता आले नाही तरी तो एक भौजतक पलंग तयार करतो. 
 
ग्लॅकॉन: होय. मी असे म्हटले. 
 
सॉके्रणटस: खरोखर अब्स्तत्वात असणारी वस्तू तो तयार करू शकत नाही. म्हणिेर् तो खरी वस्तू 

तयार करीत नसून, खऱ्या वस्तूसारखी जदसणारी वस्तू तयार करतो. पलंग करणारा झकवा दुसरा एखादा 
कारागीर िी वस्तू तयार करतो ती पूणच खरी असते, असे िर कोणी म्हटले तर खरे असेल काय? 

 
ग्लॅकॉन: तत्त्वज्ञानी लोकाचं्या दृष्टीने ते खरे असणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: वस्तूतत्त्वाशी तुलना करीत असताना, पलंगासारख्या भरीव वस्तूही छायेप्रमाणे असतात 

ह्यात आपणासं आियच वाटण्यासारखे काही नाही. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: नक्कल करणाऱ्या मनुष्ट्याच्या खऱ्या स्वरूपार्ी र्र्ा करताना ह्यार् उदाहरणार्ा उपयोग 

करावा ना? 
 
ग्लॅकॉन: तुम्हालंा पसंत असल्यास करावा. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. तीन प्रकाररे् पलंग आपण आता ठरजवले. पजहल्या प्रकारर्ा पलंग 

स्वभावजसद्ध असून ईश्वरजनर्ममत असतो. ईश्वराजशवाय दुसरा कोणी त्यार्ा कारागीर असू शकेल काय? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. 
 
सॉके्रणटस: पलंगार्ा दुसरा प्रकार सुताराकडून केला िातो. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
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सॉके्रणटस: जतसरा प्रकार जर्त्रकाराकडून केला िातो ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: ह्याप्रमाणे पलंगारे् तीन प्रकार करून, त्यारें् जर्त्रकार, सुतार व ईश्वर असे कारागीर 

आपण ठरजवले. 
 
ग्लॅकॉन: होय. आपण तीन कारागीर ठरजवले. 
 
सॉके्रणटस: ईश्वराने स्वेच्छेने झकवा अजनच्छेने, एकर् पलंग या िगात जनमाण केला तो म्हणिेर् 

पलंगार्ी जनरुपाजधक कल्पना. अशा प्रकाररे् दोन झकवा दोन्हीहून िास्त पलंग ईश्वराने जनमाण केले नाहीत 
व करणारही नाही. 

 
ग्लॅकॉन: असे का?ं 
 
सॉके्रणटस: कारण ईश्वराने दोन पलंग जनमाण केले तर जतसरा एक पलंग मानावा लागेल. या 

पलंगाच्या कल्पनेच्या आधारावर पजहले दोन पलंग जनमाण केले असतील आजण हा पलंगर् आदशच असेल. 
 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: हे लक्षात ठेवनू व खऱ्या पलंगार्ा जनमाता होण्यार्ी इच्छा मनात धरून ईश्वराने एकर् 

आदशच पलंग जनमाण केला. कारण एका अजनजित पलंगार्ा, अजनजित कता होणे त्याला पसंत नव्हते. 
 
ग्लॅकॉन: असे जदसते खरे. 
 
सॉके्रणटस: ह्या आदशच पलंगार्ा कता, ईश्वर मानणे तुम्हांला मान्य आहे का? 
 
ग्लॅकॉन: होय. आजण ते योलयही आहे. कारण त्याने स्वतःच्या कृतीने हा आदशच, जनरुपाजधक पलंग 

व इतर वस्तू तयार केल्या आहेत. 
 
सॉके्रणटस: सुकारासंबधंी काय म्हणावे? आपण त्याला पलंगार्ा कारागीर म्हणू शकू का? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: जर्त्रकारास वस्तूर्ा कारागीर म्हणता येईल काय? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: मग पलंगाच्या बाबतीत त्यारे् काय काम असते? 
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ग्लॅकॉन: ईश्वर व सुतार हे ज्या वस्तूरे् कारागीर आहेत, त्या वस्तूर्ी नक्कल करणारास जर्त्रकार 
म्हणता येईल. 

 
सॉके्रणटस: वस्तूच्या मूळ कल्पनेपासून दुप्पट दूर असणाऱ्या वस्तंूच्या कत्यालार् नक्कल करणारा 

असे म्हणता येईल ना? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेि. 
 
सॉके्रणटस: शोकपयचवसायी नाटक जलजहणारा नाटककार, हा नक्कल करणारा असल्यामुळे, 

त्याच्याजवषयीही आपल्याला असेर् म्हणता येईल. इतर नक्कल करणाऱ्यापं्रमाणेर् तो सवाधीश व सत्य याचं्या 
खालोखाल–जतसऱ्या नंबरावर असतो. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: नक्कल करणाऱ्या कलावंतारे् स्वरूप आपण ठरजवले. पण जर्त्रकार हा मूळ वस्तूर्ी नक्कल 

करतो की, काराजगराने जनमाण केलेल्या वस्तूर्ी नक्कल करतो? 
 
ग्लॅकॉन: काराजगराने केलेल्या वस्तंूर्ी. 
 
सॉके्रणटस: ह्या कृती िशा स्वरूपात जदसतात तशारं्ी, की त्या जनव्वळ जदसतात तशारं्ी? 
 
ग्लॅकॉन: तुमर्ा प्रशन अजधक स्पष्ट कराल काय? 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा पलंगाकडे तुम्ही कोणत्या बािूने बघता, तेव्हा त्यारे् एकत्व बदलते काय? अथवा 

पलंग िेव्हा बदललेला जदसतो तेव्हा तो एकर् असतो काय? असेर् इतर वस्तंूबद्दलही म्हणता येईल काय? 
 
ग्लॅकॉन: दुसऱ्या प्रकाररे् वणचन खरे आहे. तो बदललेला आहे असे वाटते, पण वस्तुतः तो 

बदललेला नसतो. 
 
सॉके्रणटस: आता पुढील मुद्द्यार्ा तुम्ही जवर्ार करा. जर्त्रकला खऱ्या वस्तंूच्या खऱ्या स्वभावार्ी 

नक्कल करण्यार्ा अभ्यास करते की, वस्तूच्या बाह्य स्वरूपार्ी नक्कल करण्यार्ा अभ्यास करते? थोडक्यात 
म्हणिे ती खऱ्यार्ी नक्कल करते की, नकलेर्ी नक्कल करते? 

 
ग्लॅकॉन: नकलेर्ी नक्कल करते. 
 
सॉके्रणटस: म्हणूनर् नक्कल करण्यार्ी कला सत्यापासून लाबं असते असे मला वाटते. ही कला 

बाह्यतः पजरणामकारक असते. कारण ती वस्तूच्या लहान व क्षदु्र भागार्ी नक्कल करते. उदा. र्ाभंार, सुतार 
वा इतर कारागीर ह्याचं्या धंद्याजवषयी जर्त्रकाराला काही ज्ञान नसतानाही त्यारे् जर्त्र काढून देतो. एखादा 
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उत्तम जर्त्रकार, सुतारारे् जर्त्र लाबं अंतरावरून दाखवनू, मलानंा व वेडपट लोकानंा, तो खरोखर सुतार 
आहे असे भासवनू फसव ूशकतो. 

 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: माझ्या जमत्रा, या बाबतीत आपण काय जवर्ार केला पाजहिे ते सागंतो. आपल्याला िर 

कोणी म्हणू लागला “सवच कलारें् ज्ञान असणारा व इतर कोणापेक्षाही अजधक सूक्ष्मपणाने प्रत्येक कलेत ज्ञान 
जमळजवणारा मनुष्ट्य मला सापडला आहे,” तर त्याला आपण गारुडी, नकल्या याचं्या तावडीत सापडलेला 
वेडगळ म्हणू. कारण शास्त्र, अज्ञान व नक्कल याचं्यातील फरक कळत नसल्यामुळे, तो वरील प्रकारच्या 
माणसाला सवचज्ञ समितो. 

 
ग्लॅकॉन: अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: आता आपण शोकपयचवसायी नाटक जलजहणारे नाटककार व त्यांर्ा नेता होमर 

याचं्याजवषयी जवर्ार करू. आपल्याला बऱ्यार् िणाकंडून असे सागंण्यात येते की,नाट्यलेखन करणाऱ्या 
लोकानंा सवच कलारें् ज्ञान असते, एवढेर् नव्हे तर, सद गुण व दुगुचण ह्याचं्याशी जनगजडत असलेल्या सवच मानवी 
व दैवी गोष्टीही त्यानंा ज्ञात असतात. कोणत्याही जवषयावर जलजहण्यापूवी, र्ागंल्या कवीला, त्या जवषयारे् 
ज्ञान असल्याजशवाय काहीर् जलजहता येणार नाही, असे त्या लोकानंा वाटते. म्हणून अशा लोकारं्ी रू्क िंाली 
आहे झकवा काय, यार्ा आपण जवर्ार केला पाजहिे. असे लोक नकली माणसाकंडून इतके फसजवले गेले 
असावेत की, कवींच्या नाट्यकृती पाहताना, त्या सत्यापासून दुप्पट दूर असतात व केवळ आभासात्मक 
असल्यामुळे सत्यारे् ज्ञान नसतानाही करून दाखजवता येतात, हे त्यानंा माहीत नसावे. कदाजर्त, या लोकांरे् 
म्हणणे खरे असून, सामान्य लोकानंा वाटते त्याप्रमाणे कवी लोकानंा खरोखरर् त्या जवषयारें् ज्ञान असेलही. 

 
ग्लॅकॉन: वरील प्रशनारं्ा आपण जवर्ार केला पाजहिे. 
 
सॉके्रणटस: एखाद्या मनुष्ट्याला सत्य व आभासात्मक दोन्हीही करणे शक्य असताना, आभासात्मक 

कामामध्येर् सवच लक्ष घालून व आपण फार मोठे कायच करीत आहोत असे समिून आपल्या आयुष्ट्यारे् ध्येय, 
नक्कल करणे हेर् तो ठरवील काय? 

 
ग्लॅकॉन: मला तसे वाटत नाही. 
 
सॉके्रणटस: ह्याउलट, ज्या वस्तंूर्ी तो नक्कल करतो त्याचं्या खऱ्या स्वरूपारे् ज्ञान त्याला िंाले तर 

नक्कल करण्याऐविी आपला सवच उद्योग खऱ्या कृत्याकंडे वळवनू, मृत्यनंूतर उदात्त कृत्येर् आपले स्मारक 
ठरतील असा जवर्ार करून, स्तुजतपाठक बनण्याऐविी स्तुतीर्ा जवषय बनण्यार्ी महत्त्वाकाकं्षा तो बाळगील. 

 
ग्लॅकॉन: मािेंही मत तुमच्यासारखेर् आहे. कारण अशी महत्त्वाकाकं्षा बाळगल्यानेर् त्याला अजधक 

कीती व फायदा जमळजवता येईल. 
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सॉके्रणटस: होमरला झकवा इतर कवींना सामान्य जवषयासबधंी आपणासं पुढील प्रशन जवर्ारण्यार्ी 
आवशयकता नाही. िर प्रार्ीन अथवा अवार्ीन कवी, वैद्यकीय कलेमध्ये केवळ वैद्यकीय भाषेर्ी नक्कल 
करणारे नसून खरोखर जनष्ट्णात असते तर एक्सजलजपअसप्रमाणे त्यानंी गुणकारी औषधे का शोधून काढली 
नाहीत? झकवा एक्सजलजपअसने िसे आपले जशष्ट्य तयार केले तसे कवींनी आपल्या ज्ञानाने आयुवेद 
जवद्यासंपन्न असे जशष्ट्य का तयार केले नाहीत? असे वैद्यकासंबधंी प्रशन आपण त्यानंा जवर्ारणार नाही. तसेर् 
इतर कलाजंवषयीही आपण त्यांना जवर्ारणार नाही. परंतु युद्ध, सैन्यार्ी हालर्ाल, शहरार्ी व्यवस्था, जशक्षण 
इत्यादी महत्त्वारे् जवषय िेव्हा होमर आपल्या काव्यात सागंतो त्यावेळेस पुढील प्रशन जवर्ारणे योलयर् आहे. 
“जप्रय होमर, आमच्या व्याख्येप्रमाणे तुम्ही आभासारे् कते नसून, सत्यापासून दुप्पट दूर नसून, एक पायरीर् 
दूर आहात. कोणत्या व्यवसायामुळे, खािगी व सावचिजनक आयुष्ट्यामध्ये, माणसे र्ागंली व वाईट होऊ 
शकतात, हे िर तुम्ही सागं ू शकता, तर जलसगचस ज्याप्रमाणे लॅजसजडमॉन शहराच्या घटनेर्ा कता आहे 
त्याप्रमाणे तुम्ही कोणत्या शहराच्या घटनेरे् कतेआहात? तुम्ही र्ागंले कायदे केले म्हणून कोणते राज्य 
तुम्हालंा धन्यवाद देते? ज्याप्रमाणे इटली व जसजसली र्ारोन्डासला आपला घटनाकार समितात, आम्ही 
सोलोनला समितो, त्याप्रमाणे कोणते राज्य तुम्हालंा असा मान देते?”असा प्रशन जवर्ारला असता तो 
कोणत्या राज्यारे् नाव सागंू शकेल? 

 
ग्लॅकॉन: कोणत्यार् नाही. िे कवी त्याला आपला पूवचि मानतात, त्याचं्याकडूनही आपणाला अशी 

माजहती जमळत नाही. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. होमरच्या काळातील एखादे युद्ध, होमरच्या सेनाजधपत्यामुळे, वात्सल्यामुळे 

र्ागंल्या तऱ्हेने शवेटास गेले असे कधी घडले आहे काय? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. असे कधीर् घडलेले नाही. 
 
सॉके्रणटस: होमर कवीने, जमलेजशयन थेल्स व जसजथअन ॲनार्ार्मर्स ह्याचं्याप्रमाणे उपयुक्त कला व 

व्यावहाजरक गोष्टी याचं्या संदभात अनेक शोध लावले आहेत काय? 
 
ग्लॅकॉन: नाही. असे त्याने काहीही केलेले नाही. 
 
सॉके्रणटस: होमरने सावचिजनककायात कधी भाग घेत नसला तरी जनदान खािगी रीतीने जशक्षण 

देऊन, ज्यानंा त्याच्या सहवासात आनंद वाटेल, असे जशष्ट्य त्याने तयार केले आहेत काय? झकवा त्याच्या 
आयुष्ट्यार्ा आदशच उदाहरण म्हणून त्या जशष्ट्यानंी उपयोग केला आहे? पायथॅगोरसजवषयी असे सागंण्यात येते 
की, जमत्र म्हणून तो लोकानंा जवशषे आवडत असे व त्यारे् जशष्ट्य आपण पायथॅगोजरअन पद्धतीने आयुष्ट्य 
घालजवतो असे अिूनही अजभमानाने सागंतात. 

 
ग्लॅकॉन: सॉके्रजटस, अशा प्रकारच्या गोष्टी होमरजवषयी साजंगतल्या िात नाहीत. उलट, होमरजवषयी 

ज्या गोष्टी साजंगतल्या िातात त्या खऱ्या असतील तर जक्रओफेजलस नावाच्या जमत्राला त्याने िे जशक्षण जदले 
ते जक्रओफेजलसच्या नावापेक्षाही हास्यास्पद आहे. कारण असे साजंगतले िाते की, जक्रओफेजलसने, होमर 
जिवंत असेपयंत, त्यार्ी उपेक्षार् केली. 
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सॉके्रणटस: अशी गोष्ट सागंण्यात येते खरी. पण ललॅकॉन; होमरला जनव्वळ नक्कल करण्यापेक्षा, वस्तंूरे् 
अजधक ज्ञान असते व लोकानंा जशक्षण देऊन त्यांना सद गुणी करू शकत असता, तर तुम्हालंा असे वाटते 
काय की, आपल्या भोवती अनेक जमत्र िमवनू, त्याचं्याकडून पे्रम व आदर तो संपादन करू शकला नसता? 
अबडेरार्ा प्रोटॅगोरस, जसऑसर्ा प्रॉजडर् स व इतर लोक, त्याचं्या वेळच्या लोकानंा केवळ म्हणत, “िोपयंत 
आम्हालंा तुम्ही जशक्षण मतं्री करीत नाही तोपयंत तुमच्या घरार्ी व शहरार्ी व्यवस्था लागणार नाही.” एवढे 
म्हटल्यावर ते त्यानंा पे्रमाने आपल्या खादं्यावर उर्लून घेत असत. त्याचं्या वेळेस अशी पजरब्स्थती असताना, 
होमर व जहजसअड हे कवी लोकानंा सद गुणी बनजवण्याइतके खरोखरर् समथच असते तर त्यानंा लोकानंी 
आपली काव्ये ऐकजवण्यासाठी भटकायला लावले असते काय? उलट, देशबाधंवानंी, सोन्यापेक्षाही त्यानंा 
अजधक मानदेऊन िवळ केले असते व स्वदेशातर् राहाण्यास भाग पाडले नसते काय? स्वदेशात राहाण्यारे् 
िरी त्यानंी नाकारले असते तरी, ते जिकडे िातील जतकडे त्याचं्यामागे िाऊन त्यारें् जशष्ट्य राजहले नसते 
काय? 

 
ग्लॅकॉन: तुम्ही म्हणता ते अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: यावरून होमर वगैरे सवच कवी, सत्यारे् ज्ञान करून न घेता, सद गुण व इतर जवषयासंबधंी 

जलजहताना केवळ त्यांर्ी नक्कलर् करीत होते, असे म्हणता येईल ना? आतार् आपण म्हटल्याप्रमाणे, 
जर्त्रकार िोडे जशवण्याच्या कामासंबधंी अनजभज्ञ असला तरी, तो र्ाभंारारे् जर्त्र काढू शकेल. त्या जर्त्रावरून 
त्यातील रंग व आकार याचं्यावरून त्याच्यासारखेर् इतर अज्ञ लोकही ते जर्त्र र्ाभंारारे् आहे हे ओळखू 
शकतील. 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: जर्त्रकाराप्रमाणेर्, कवीही जक्रयापदे, नामे इत्यादी रूपातं असलेल्या रंगानंी, जकत्येक 

धंद्यारें् ज्ञान नसतानाही वणचन करू शकेल. त्यामुळेर् िेव्हा तो र्ाभंारकी, सेनापत्य अथवा इतर कोणत्याही 
व्यवसायासंबधंी, वृत्तात, लयीत व स्वरसंगतीत वणचन करतो, तेव्हा त्यारे् लेखन, त्याच्यासारख्यार् अज्ञानी 
व केवळ भाषेच्या फुलोऱ्यावर भलुणाऱ्या लोकाकंडून उत्तम काव्य म्हणून ठरजवले िाते. कारण लय व 
स्वरसंगती त्याचं्यावर मोजहनी टाकू शकतात. संगीतार्ा आकषचकपणा काढून टाकला आजण काव्य केवळ 
गद्य स्वरूपात वार्ले तर ते जकती कमी दिारे् असते हे तुम्हालंा माहीत आहेर्. 

 
ग्लॅकॉन: होय. मला माहीत आहे. 
 
सॉके्रणटस: काही लोकारें् रे्हरे, सौंदयांऐविी केवळ तारुण्यामुळे टवटवीत जदसतात. तारुण्यसुलभ 

टवटवी जनघून गेल्यावर ते सुकून िातात. असार् प्रकार काव्यार्ाही होतो ना? 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर. 
 
सॉके्रणटस: आता पुढील मुद्द्यार्ा जवर्ार करा. आपल्या मते, मूती करणारा हा केवळ नक्कल करणारा 

असून, त्याला फक्त बाह्यागंारे् ज्ञान असते, वस्तुतत्त्व त्याला कळत नाही. असेर् ना? 
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ग्िॅकॉि: होय. 
 
सॉके्रनिस: याजवषयी अधचवट र्र्ा न करता, ती सागंोपागं केली पाजहिे. 
 
ग्िॅकॉि: ठीक आहे. 
 
सॉके्रनिस: लगाम व लगामार्ी वादी यांरे् जर्त्र, एखादा जर्त्रकार काढू शकेल ना? 
 
ग्िॅकॉि: होय. 
 
सॉके्रनिस: परंतु लगाम व त्यार्ी वादी कशी तयार करावी हे जर्त्रकाराला माहीत असते काय? 

जिनगर व लोहार ह्यानंाही या जवषयारे् ज्ञान नसून, घोड्यावरील स्वारालार् ते फक्त माहीत असते ना? 
 
ग्िॅकॉि: होय. 
 
सॉके्रनिस: सवचर् वस्तंूबद्दल असे म्हणता येईल ना? 
 
ग्िॅकॉि: आपल्याला काय म्हणावयारे् आहे? 
 
सॉके्रनिस: प्रत्येक वस्तूमध्ये तीन कला असतात. पजहली वस्तूर्ा उपयोग करणे, दुसरी ती वस्तू 

जनमाण करणे व जतसरी म्हणिे त्या वस्तूर्ी नक्कल करणे. 
 
ग्िॅकॉि: होय. 
 
सॉके्रनिस: सवच सिीव-जनिीव वस्तंूतील व प्रत्येक मानवी कृत्यातील सौंदयच व सत्य ही त्या वस्तूच्या 

जनर्ममतीमागील हेतूवरूनर् ठरवावयार्ी असतात ना? 
 
ग्िॅकॉि: होय. 
 
सॉके्रनिस: म्हणून वस्तूर्ा उपयोग करणाऱ्याने, त्या वस्तूर्ी माजहती र्ागंल्या प्रकारे करून घेतली 

पाजहिे आजण जतर्ा वापर करताना ज्या सोयी, गैरसोयी जदसतील त्यारं्ी कल्पना, ती वस्तू तयार करणाऱ्यास 
जदली पाजहिे. उदा. आपल्या आवडीकजरता मनुष्ट्य बासरी वािजवतो. त्यार्ी माजहती बासरी तयार 
करणाऱ्याला सागंतो व त्यानुसार कारागीर ती तयार करतो. 

 
ग्िॅकॉि: अथातर्. 
 
सॉके्रनिस: बासरीच्या र्ागंल्या-वाईटारे् ज्ञान एकाला असते तर त्यार्ा कारागीर दुसरार् असतो. 

होय ना? 
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ग्िॅकॉि: होय. 
 
सॉके्रनिस: वाद्यारें् ज्ञान असणाऱ्या मनुष्ट्याशी, वादे्य करणाऱ्या माणसाने सहवास ठेवल्यामुळे व 

त्याच्या सूर्नेनुसार काम केल्यामुळे वाद्याच्या र्ागंल्या-वाईटाजवषयी त्याला माजहती जमळेल. परंतु वाद्यारं्ा 
उपयोग करणाऱ्यालार् त्याजवषयी शास्त्रीय ज्ञान असते. 

 
ग्िॅकॉि: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रनिस: नक्कल करणाऱ्या माणसाला ह्यापैकी कशारे् ज्ञान असते? ज्या वस्तंूरे् तो वणचन करतो 

त्या सुंदर व योलय आहेत की नाहीत यारे् शास्त्रीय ज्ञान त्याला असेल काय? अथवा ज्या मनुष्ट्याला वस्तंूरे् 
खरे ज्ञान आहे अशा माणसाच्या सहवासात राहाण्यास त्याला भाग पाडले असता, त्या वस्तंूजवषयी योलय 
समि त्याला येईल काय? 

 
ग्िॅकॉि: वस्तंूजवषयी शास्त्रीय ज्ञान वा योलय समि त्याला अजिबात असणार नाही. 
 
सॉके्रनिस: यावरून असे जसद्ध होते की, नक्कल करणाऱ्या माणसाला, तो ज्या वस्तंूर्ी नक्कल करतो 

त्याच्या सौंदयाजवषयी अथवा वाईटपणाजवषयी शास्त्रीय ज्ञान झकवा योलय समि नसते. 
 
ग्िॅकॉि: असे जदसून येते. 
 
सॉके्रनिस: वण्यचजवषयासंबधंी कवी जवलक्षण बुजद्धमत्ता दाखजवतो काय? 
 
ग्िॅकॉि: छे! असे मुळीर् म्हणता येणार नाही. 
 
सॉके्रनिस: वस्तंूच्या र्ागंलेपणारे् वा वाईटपणारे् कारण माहीत नसतानाही कवी त्यारं्ी नक्कल 

करील. आजण पूवीपासून र्ालत आलेल्या सौंदयाच्या कल्पनारें् अनुकरण करून तेर् अडाणी लोकानंा 
सागेंल. 

 
ग्िॅकॉि: तो दुसरे काय करणार? 
 
सॉके्रनिस: म्हणिेर् नक्कल करणारा मनुष्ट्य, ज्या वस्तंूर्ी नक्कल केली िाते त्याचं्याजवषयी पूणच 

अनजभज्ञ असतो. म्हणूनर् अनुकरण ही केवळ करमणुकीर्ी कला आहे. म्हणून शोकान्त काव्य जलजहणारे 
कवी सवांत शे्रष्ठ नकलाकार होत. 

 
ग्िॅकॉि: खरे आहे. 

 
⬜⬜ 
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प्रकरण छत्तीस 
िाट्यवाङ्मयाची मीमाांसा 

[X-602-C–605-C] 
 
कथासूत्र: 
 
[इतर कलापं्रमाणेर् प्लेटोने नाट्य या महत्त्वाच्या साजहत्य प्रकारावर प्रखर टीका केली आहे. पण त्यार्ी ही 
टीका सत्ताशास्त्रीय झकवा ज्ञानशास्त्रीय नसून मानसशास्त्रीय आहे. वासना, अब्स्मता आजण प्रज्ञा हे प्लेटोने 
आत्म्यारे् तीन भाग केले आहेत; आजण त्यामधील सुसंवाद हा व्यब्क्तगत सुख, जहत व न्याय यारं्ा पाया 
मानला आहे. 
 

त्याच्या मते, नाट्य झकवा नाट्यकाव्य प्रजे्ञऐविी भावनांना आवाहन करते आजण वास्तवाऐविी 
काल्पजनकार्ी आवड जनमाण करते. ताजत्त्वक दृष्ट्ट्या िे सत्य आजण वास्तव त्यारे् ज्ञान अथातर् 
नाट्यवाङ मयाच्या माध्यमाने होणे शक्य नाही. उलट त्यामुळे आंतजरक सुसंवाद मात्र जबघडेल अशी त्यार्ी 
भजूमका आहे.] 
 

***** 
 

सॉके्रणटस: अनुकरणार्ी कला सत्यापासून दुप्पट दूर असते ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: अनुकरण कला मनुष्ट्याच्या कोणत्या भागावर प्रयोग करते? 
 
ग्लॅकॉन: तुमरे् काय मत आहे? 
 
सॉके्रणटस: एकार् आकाराच्या वस्तू ज्या प्रमाणात आपल्यापासून दूर असतात, त्या प्रमाणात जभन्न 

जदसतात. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: काही वस्तू पाण्याबाहेर सरळ जदसतात, पण पाण्यात घातल्यावर वाकड्या जदसतात. 

त्यार्प्रमाणे वणचजवभ्रम सुलभ दृष्टीला त्यार् गोष्टी अंतगोल झकवा बजहवचक्र जदसतात. अशार् प्रकारर्ा गोंधळ 
आपल्या आत्म्यातही जदसतो. या दुबचलतेमुळेर् जर्त्रकला, िादुजगरी व इतर कला आपल्यावर रे्टूक करू 
शकतात. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
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सॉके्रणटस: कल्पनारं्ी िादुजगरी नाहीशी करण्याकजरतार् मापन करणे, गजणत करणे, विन करणे 
अशा बौजद्धक पद्धती अब्स्तत्वात आल्या नाहीत काय? अंदािाऐविी विन, माप, गजणत यासंारख्या जनजित 
स्वरूपाच्या बौजद्धक पद्धती जनमाण िंाल्या नाहीत काय? 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर्. 
 
सॉके्रणटस: आत्म्यामधील जववेर्क तत्त्वारे्र् हे कायच नव्हे काय? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: िेव्हा मापन या तत्त्वावरून एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूपेक्षा लहान झकवा मोठी आहे हे कळते, 

तेव्हा त्यार् वस्तंूच्या त्यार्क्षणी जदसून येणाऱ्या बाह्य स्वरूपामुळे ह्या तत्त्वाशी जवरोधही केला िातो. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: एकार् वस्तूजवषयी, एकार् वेळेलाआत्म्याने जवरुद्ध मत बाळगणे अशक्य आहे असे आपण 

म्हटले होते ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. आपण असे म्हटले होते. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् आत्म्याच्या ज्या भागारे् मत मापनाच्या जवरुद्ध असतो तो भाग मापनाच्या बािूने 

असणाऱ्या भागापेक्षा वेगळा असणार. 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: मापन व गजणत ह्याचं्यावर िो भाग जवश्वास ठेवतो तो आत्म्यार्ा उत्तम भाग होय. 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: ह्या भागाशी जवरोध असणारा आत्म्यार्ा भाग कजनष्ठ मानावा लागेल. 
 
ग्लॅकॉन: उघडर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: जर्त्रकलेसंबधंी झकवा इतर अनुकरणात्मक कलाजंवषयी बोलताना हार् मुद्दा जनजित 

करण्यार्ा मी प्रयत्न करीत होतो. सत्यापासून दूर असणाऱ्या कामातर् अनुकरणकला गढून गेलेली असते. 
ती ज्ञानापासून दूर असलेल्या तत्त्वाशी मैत्री करून, त्यार्ी दासी म्हणून राहून, कोणताही र्ांगला हेतू साध्य 
करीत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
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सॉके्रणटस: अनुकरण कला म्हणिे क्षदु्र जमत्रार्ी क्षदु्र दासी व क्षदु्र कृतीर्ी िननी होय. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: दृष्टीशी संबधं असलेल्या कलेजवषयीर् फक्त असे म्हणता येते काय? श्रवणेंजद्रयाशंी संबधं 

असलेल्या कलेसंबधंी म्हणिे काव्याजवषयी असेर् म्हणता येईल का? 
 
ग्लॅकॉन: बहुतेक आपणासं असे म्हणता येईल. 
 
सॉके्रणटस: जर्त्रकलेच्या संभाव्य पुराव्यावरर् आपण अवलंबनू राहून र्ालणार नाही. काव्यार्ी कला 

ज्या बुद्धीच्याभागाशी जनगजडत असते, तो भाग र्ागंला अथवा वाईट असतो यार्ाही आपण शोध घेतला 
पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: आपण पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करू. स्वेच्छेने वा सक्तीने केलेल्या कृतीच्या 

पजरणामावंरुन िे आपली सुब्स्थती झकवा दुःब्स्थती ठरजवतात आजण ज्यांना आनंदार्ी व दुःखार्ी िाणीव 
असते, अशा मनुष्ट्यारें्र् अनुकरण या अनुकरणकला करतात. यात तुम्हाला काही भर घालावयार्ी आहे 
का? 

 
ग्लॅकॉन: नाही. 
 
सॉके्रणटस: अशा जवजवध पजरब्स्थतीत असणाऱ्या माणसाचं्या मनार्ी एकात्मता असते काय? दृष्टीच्या 

संदभात बोलताना आपण म्हटले त्याप्रमाणे एकार् वेळेला एकार् जवषयासंबधंी परस्परजवरोधी मते बनू 
शकतात त्याप्रमाणे अशा पजरब्स्थतीत असलेल्या माणसारं्ी आत्मजवरोधी व जवसंगत अवस्था असते ना? या 
बाबतीत, मला वाटते, पुन्हा एकमत करण्यार्ी आवशयकता नाही. कारण पूवीच्या र्रे्वरून आपण असे 
ठरजवले आहे की, आत्म्यामध्ये अशा अनेक परस्परजवरोधी भावना असतात. 

 
ग्लॅकॉन: आपण िे ठरजवले, ते बरोबर होते. 
 
सॉके्रणटस: पण त्या वेळेस आपण िी गोष्ट वगळली होती ती आता लक्षात घेतली पाजहिे. 
 
ग्लॅकॉन: ती कोणती? 
 
सॉके्रणटस: त्या वेळेस आपण म्हटले होते की, सज्जन मनुष्ट्य आपला स्वतःर्ा मुलगा अथवा अशीर् 

अत्यंत जप्रय वस्तू गमावली असता होणारे दुःख, इतरापेंक्षा अजधक धैयाने सहन करील. 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
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सॉके्रणटस: पण त्याला अजिबात दुःख होणार नाही काय? का दुःख होणे अपजरहायच आहे, असे 
समिून तो शातं राहील? 

 
ग्लॅकॉन: तो शातंपणा स्वीकारील हे अजधक खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्याच्यासारख्यार् लोकारें् लक्ष त्याच्याकडे गेले असता, तो आपल्या दुःखाशी टक्कर 

देऊन त्यार्ा प्रजतकार करील की एकट्याशीर् जवर्ार करीत बसेल? 
 
ग्लॅकॉन: इतरारें् लक्ष गेल्यावर तो अजधक िोराने दुःखाशी टक्कर देईल असे मला वाटते. 
 
सॉके्रणटस: पण एकटा बसला असता, ज्या गोष्टी इतरानंी बजघतल्या वा ऐकल्या असता त्याला लाि 

वाटेल, अशा पुष्ट्कळ गोष्टी तो करील अथवा बोलेल. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: बुद्धी व कायदा ह्यारे् तत्त्वर् त्याला दुःखार्ा प्रजतकार करण्यास भाग पाडते ना? 

दुःखाच्या भावनेनेर् त्याला शोक करण्यास प्रोत्साहन जमळते ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: एकार् वस्तूबद्दल, एकार् वेळेस िेव्हा मनुष्ट्यात जवरोधी भावना जनमाण होतात, त्या वेळेस 

त्याच्यामध्ये दोन स्वतंत्र तत्त्वे आहेत असेर् जसद्ध होते ना? 
 
ग्लॅकॉन: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: त्यापैंकी एक तत्त्व कायद्याच्या आज्ञा पाळते ना? 
 
ग्लॅकॉन: कोणत्या आज्ञा? 
 
सॉके्रणटस: दुदैवाच्या प्रसंगी मनुष्ट्याने शातं राजहले पाजहिे आजण असमाधानाच्या भावना दडपून 

टाकल्या पाजहिेत असे कायदा सागंतो. कारण दुदैवाच्या प्रसंगातून र्ागंले अथवा वाईट काय जनमाण होणार 
आहे यार्ी आपल्याला कल्पना नसल्यामुळे उतावळेपणार्ा काही उपयोग नसतो. मानवी आयुष्ट्यातील 
कोणताही प्रशन जवशषे काळिी करण्याइतका महत्त्वार्ा नसतो. परंतु दुःख मात्र संकटप्रसंगी आवशयक 
असणाऱ्या कृत्याच्या आड येते. 

 
ग्लॅकॉन: कोणत्या वतचनासंबंधी आपण म्हणता? 
 
सॉके्रणटस: सोंगट्याचं्या खेळात, दान पडेल त्याप्रमाणे माणूस सोंगट्याचं्या िागा बदलतो. 

त्याप्रमाणेर् िी गोष्ट घडून गेली आहे जतच्यासंबधंी जवर्ार करणे आपले कतचव्य असून बुद्धीने सुर्जवलेल्या 
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मागाने आपण संकटाला तोंड देण्यार्ी तयारी केली पाजहिे. पडून िखमी िंाली असता, ही घट्ट धरून, 
लहान मुले फक्त ओरडत बसतात. आपण त्याचं्याप्रमाणे न वागता, आत्म्याच्या ज्या भागाला दुखणे िंाले 
आहे, ते बरे करण्याकजरता मदतीला िाण्यार्ी सवय लावली पाजहिे व औषधाच्या सहाय्याने दुःख कमी केले 
पाजहिे. 

 
ग्लॅकॉन: दुःखप्रसंगी हेर् वतचन योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या आत्म्यार्ा र्ागंला भाग बुजद्धवादारे् नेतृत्व करतो. 
 
ग्लॅकॉन: स्वाभाजवकर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: याउलट, िो भाग आपण दुःखार्ी आठवण देऊन, शोक करावयास लावतो व ज्याला 

त्याच्यातर् अतृप्त अशी गोडी वाटते तो अजववेकी, आळशी, जभत्रा आहे असे आपण म्हणू शकू ना? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: अशा पजरब्स्थतीत, जर्डखोर स्वभाव नक्कल करण्यास जवजवध व पुष्ट्कळ सामग्री पुरजवतो. 

परंतु सूज्ञ व शातं स्वभाव, एकरूप व अजवर्ल असल्यामुळे, नक्कल करण्यास अवघड असतो. सवचसामान्य 
माणसाला, नाटकगृहात करून दाखजवलेली अशा स्वभावार्ी नक्कल समित नाही. कारण अशी मनःब्स्थती 
त्यानंा अपजरजर्त असते. 

 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: यावरून हे उघड जदसते नक्कल करणाऱ्या कवीर्ा शातं स्वभावाच्या आत्म्याशी काही संबधं 

नसतो. उलट, त्याला िर प्रजसद्धी जमळवावयार्ी असेल तर अशा आत्म्यारे् रंिन करण्यात तो आपले डोके 
खर्च करणार नाही जर्डखोर व जवकारी स्वभावारं्ी नक्कल करणे सोपे असल्यामुळे अशा स्वभावाशीर् त्यारे् 
काम असते. 

 
ग्लॅकॉन: हे स्पष्टर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: म्हणिेर् जर्त्रकाराच्या िोडीलार् त्याला बसजवणे योलय होईल. कारण सत्यार्ी कसोटी 

लावली असता, क्षदु्र वस्तू जनमाण करण्यात व आत्म्याच्या कजनष्ठ भागाशी संगत ठेवण्यात, त्यारे् वतचन 
जर्त्रकारासारखेर् असते. म्हणूनर् आपण कवीला आदशच राज्यात प्रवेश देता कामा नये. कारण आत्म्याच्या 
क्षदु्र भागाला उजद्दजपत करून, खाद्य पुरवनू सशक्त करतो व जववेर्क भागार्ा नाश करतो. ज्याप्रमाणे एखादा 
रािा दुव्यचसनी प्रिािनानंा बलवान करून त्याचं्या हातात सत्ता देतो व सुजशजक्षत वगार्ा नाश करतो, 
त्यार्प्रमाणे नक्कल करणारा कवी प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वाईट स्वभावारे् बीिारोपण करतो. कारण लहान व 
मोठे यातंील भेद कळत नसल्यामुळे, एकार् वस्तूला एकदा लहान व एकदा मोठी म्हणणाऱ्या अजववेकी 
भागारे् कवी पोषण करीत असतो. अशा प्रकारे सत्यापासून खूप दूर असलेल्या आभासारं्ा, कवी िनक 
असतो. 
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ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 

⬜⬜ 
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प्रकरण सदतीस 
िाट्यवाङ्मयाचे िैनतक पनरणाम 

[X-605-C–608-B] 
 
कथासूत्र: 
 
[व्यक्तीच्या र्ाजरत्र्यावर होणारा, जवशषेतः नाट्यार्ा होणारा वाईट पजरणाम प्लेटोने साजंगतला आहे. संयम, 
धैयच, ज्ञान आजण न्याय हे र्ार महत्त्वारे् सद गुण प्लेटोने मानले आहेत. आब्त्मक सुसंवादामुळेर् या सद गुणारं्ी 
िोपासना व्यवब्स्थत होऊ शकते आजण व्यक्तीरे् र्ाजरत्र्य घडजवले िाते. साजहत्यामध्ये आजण नाट्यामध्ये 
झकवा कोणत्याही कलात्मक अजवष्ट्कारामध्ये वासना, भावना, कल्पना, अनुकरण यानंार् आवाहन होत 
असल्याने अपेजक्षत र्ाजरत्र्यार्ी घडण नीट होणार नाही; असा प्लेटोर्ा दृजष्टकोन आहे. 
 

एकंदरीत ज्ञान आजण न्याय याचं्या साधनेत साजहत्य आजण कला यानंा महत्त्वारे् स्थान नाही असार् 
प्लेटोर्ा अजभप्राय जदसतो.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: अनेक सज्जन माणसारें् नुकसान करण्यार्ी काव्यात शक्ती आहे असा काव्यावरील सवांत 

मोठा आरोप अिून आपण पुढे आणला नाही. 
 
ग्लॅकॉन: हा आरोप जनःसंशयर् मोठा आहे. परंतु तो जसद्ध करणे आवशयक आहे. 
 
सॉके्रणटस: त्याकजरतार् पुढील म्हणणे ऐका. एखादा शोकग्रस्त नायक आपले दुःख प्रदीघच भाषणात 

व्यक्त करीत आहे, झकवा काही पाते्र ऊर बडवनू घेऊन शोक करीत आहेत, अशा प्रकारर्ी होमर व इतर कवी 
याचं्या काव्यातील वणचने आपल्यापैकी र्ागंले लोक वार्ीत असताना त्यानंा आनंद होतो व भावनावश होऊन 
शोकमलन पात्राशंी ते समरस होतात आजण अशी पजरब्स्थती जनमाण करणाऱ्या कवींर्ी वारेमाप स्तुती करतात, 
हे तुम्हाला माहीत आहेर्. 

 
ग्लॅकॉन: होय. माहीत आहे. 
 
सॉके्रणटस: परंतु स्वतःवर िेव्हा दुःखार्ा प्रसंग येतो, तेव्हा जवरंुद्ध आर्रण करण्यातर् आपण 

मोठेपणा मानतो. शातंपणाने दुःख सोसणे हे पौरुषत्वारे् लक्षण आहे, तर ज्या वणचनार्ी आपण स्तुती केली ते 
बायकीपणारे् आहे असे आपण मानतो. होय ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: िे कृत्य स्वतः करणे आपण झनद्य व लाजिरवाणे समितो, तेर् कृत्य दुसऱ्याने केले असता 

त्याजवषयी जतरस्कार वाटण्याऐविी आनंद वाटणे व त्यार्ी स्तुती करणे योलय आहे का? 
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ग्लॅकॉन: खात्रीनेर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: वेगळ्या दृष्टीने जवर्ार केला तर तुम्हाला ते योलय वाटेल. 
 
ग्लॅकॉन: कोणत्या दृष्टीने? 
 
सॉके्रणटस: आपल्यास्वतःवर िेव्हा दुःखारे् प्रसंग येतात, तेव्हा मोकळेपणाने शोक व जवलाप करून, 

दुःख हलके करण्यार्ी तीव्र इच्छा असलेल्या भागाला दाबनू ठेवतो. अशा भागारे्र् कवीकडून वणचन केले 
िाते व त्यालार् कवीच्या वणचनशक्तीत आनंद वाटतो. अशा वेळेस बुद्धी व सदार्ार यारें् पुरेसे जशक्षण 
नसल्यामुळे, जवशषे सुसंस्कृत नसलेला आत्म्यार्ा उच्च भाग, इतरारं्ी दुःखे बघण्यात गुंतला असल्यामुळे व 
अकाली दुःख करणाऱ्या बाह्यतः सज्जन मनुष्ट्यार्ी स्तुती झकवा झनदा करण्यात कमीपणा मानीत असल्यामुळे 
वरील दयाळू भागावरील वर्चस्व कमी करतो. दयेच्या भावनेपासून जमळणारे सुख हा एक फायदार् आहे असे 
त्याला वाटते. त्यामुळे सवच काव्य झनद्य ठरवनू हे सुख गमवावे असे त्याला वाटत नाही. इतर लोकाचं्या 
वागणुकीर्ा आपल्यावर जनजित पजरणाम होतो व अनुकंपेर्ी भावना दुसऱ्याचं्या दुःखावर पोसली िाऊन दृढ 
होते. परंतु हीर् भावना िेव्हा स्वतःवर दुःखारे् प्रसंग येतात तेव्हा जतच्यावर ताबा ठेवणे कठीण असते. असा 
जवर्ार फारर् थोडे लोक करतात. 

 
ग्लॅकॉन: हे अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: हेर् प्रजतपादन जवनोदी वाङ मयासही लागू पडते ना? स्वतः िो जवनोद करण्यास लाि 

वाटते, तोर् जवनोद नाटकाच्या प्रवेशात अथवा खािगी आयुष्ट्यात ऐकला असता आनंद वाटतो व तो अश्लील 
आहे असे वाटत नाही. लोकानंी आपल्याला जवदूषक म्हणावे असे वाटत नसल्यामुळे, हास्य जनमाण करणाऱ्या 
तत्त्वाला बुद्धीच्या लगामाने आपण खेरू्न धरतो. पण वरील प्रसंगी लगाम सैल करून तत्त्वाला मोकळे सोडले 
असता, अिाणतेपणाने या तत्त्वाला पाझठबा देऊन, जवनोदार्ा स्वतःच्या आयुष्ट्यात स्वीकार करतो. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: आपल्या सवच कृत्यातं पे्रम, क्रोध, लोभ, दुःख, सुख इत्यादी मनोजवकार व भावना 

जदसतात, त्याचं्यावर कवींच्या काव्यार्ा पजरणाम घडून येतो ना? कारण काव्याने अशा भावनानंा पाणी 
घातल्यामुळे, अनावृष्टीमुळे त्या मरून िाण्याऐविी र्ागंल्या पोसल्या िातात. आपले आयुष्ट्य अजधक सुखी 
व सद गुणी होण्यासाठी, अशा भावनानंा तालयात ठेवणे आवशयक असते, पण काव्य उलट त्यांनार् सत्ता 
गािजवण्यास जशकजवते. 

 
ग्लॅकॉन: मला हे नाकबलू करता येणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: ललॅकॉन, िेव्हा होमर कवीरे् स्तुजतपाठक तुम्हाला सागंतात, “ग्रीस देश होमरमुळे 

सुजशजक्षत िंाला, त्यामुळे मानवी कारभाराचं्या सुव्यवस्थेर्ा उपदेशक म्हणून त्याच्या काव्यारं्ा अभ्यास केला 
पाजहिे. मनुष्ट्याने आपले आयुष्ट्य त्याच्या उपदेशानुसार व्यतीत केले पाजहिे.” तेव्हा अशा सद हेतुपे्रजरत 
लोकारं्ा सत्कार करून, होमर हा शोकान्त काव्ये जलजहणारातं शे्रष्ठ होता हे कबलू केले पाजहिे. त्याबरोबर 
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तुम्ही हेही लक्षात ठेवले पाजहिे की, ईश्वरजवषयक स्तोते्र व सदार्ारजवषयक कजवता ह्याचं्याजशवाय इतर 
काव्यार्ा राज्यामध्ये जशरकाव होऊ देता कामा नये. कारण वीणाकाव्याच्या अथवा महाकाव्याच्या अत्यंत 
मधुर अशा काव्यदेवतेला राज्यात प्रवेश करू जदला की, कायदा व बुजद्धवाद ह्यारं्ी सवचमान्य तत्त्वे प्रस्थाजपत 
होण्याऐविी, सुख व दुःख जनमाण होईल. 

 
ग्लॅकॉन: हे अगदी खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: आता आपण काव्याकडे वळलो आहोत. आपण वणचन केल्याप्रमाणे प्रवृत्ती असलेल्या 

कलेला आपण ज्या तत्त्वावर हद्दपार करतो त्या तत्त्वारे् जववेर्न आता पुरेसे िंाले आहे. पण आपण फार 
कडक टीका केली असे काव्यदेवतेला वाटू नये म्हणून, तत्त्वज्ञान व काव्य याचं्यातील जवरोध पूवापार र्ालत 
आलेला आहे असे आपण सागंू. “आपल्या धन्यावर भुकंणारा भाडंखोर कुत्रा”, “मूखच लोकापं्रमाणे घमेंडखोर 
भाषण करण्यास अगे्रसर”, “देवतुल्य जनरुपद्रवी लोकारं्ा िमाव”, “कुशाग्र बुद्धीरे् दजरद्री तत्त्वज्ञानी”, 
अशाअनेक ओळींमधून तत्त्वज्ञान व काव्य ह्याचं्यातील प्रार्ीन जवरोध व्यक्त होतो. असे असले तरी आपण 
एवढे मान्य करू की, मनोरंिन हे ध्येय असणारे काव्य व अनुकरणकला यानंी सुव्यवब्स्थत राज्यात त्यांरे् 
अब्स्तत्व असण्यासाठी काही भक्कम व योलय पुरावे सादर केले तर आपण त्यानंा आनंदाने परत बोलाव.ू 
मनोरंिक काव्यार्ी आपल्यावर छाप पडते हे खरे असले तरी सत्यार्ा जवश्वासघात करणे हे पाप आहे. जमत्रा, 
काव्यार्ी, जवशषेतः होमरच्या काव्यार्ी, तुमच्यावर मोजहनी पडते, हे खरे आहे ना? 

 
ग्लॅकॉन: हो. काव्यार्ा माझ्यावर फार पजरणाम होतो. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून वीणागीताच्या पद्धतीने अथवा अन्य पद्धतीने काव्यदेवतेने आपले समथचन 

केल्याजशवाय, जतला जदलेला हद्दपारीर्ी जशक्षा कायम ठेवणे योलय आहे ना? 
 
ग्लॅकॉन: अथातर्. 
 
सॉके्रणटस: स्वतः कवी नसूनही िे काव्यारे् शोकी व आश्रयदाते आहेत, अशा लोकानंाही त्यांरे् 

म्हणणे आपण गद्यात माडंावयास सागंू. काव्य हे मनोरंिनात्मक तर आहेर् पण ते राज्यकारभाराला व मानवी 
िीवनालाही अत्यंत उपयुक्त आहे हे त्यानंी पटवनू जदले पाजहिे. अशा तऱ्हेरे् त्यारें् म्हणणे आपण आनंदाने 
ऐकू. कारण काव्य रंिक असून त्यार्बरोबर उपयुक्तही आहे असे ठरले तर आपल्याला त्यापासून फायदार् 
आहे. 

 
ग्लॅकॉन: नक्कीर् आपल्याला फायदा होईल. 
 
सॉके्रणटस: पण असे समथचन िर त्यानंा करता आले नाही तर, मोहक पण अपायकारक वस्तूर्ा लोक 

त्याग करतात, त्याप्रमाणे आपल्याला काव्यार्ा त्याग करावा लागेल. आपल्या आदशच राज्य घटनेच्या 
जशकवणुकीनुसार, िोपयंत काव्यारे् समथचन आपल्याला करता येत नाही तोपयंत त्याच्याजवषयी पे्रम वाटून, 
त्यारे् स्वरूप सत्यदशी असे वाटले तरी उपयोगी नाही. काव्याच्या बाबतीत आतापयंत आपण िे म्हटले ते 
केवळ मनात ठेवनूर्, पोरकटपणाने काव्याच्या आधीन न होण्यार्ी खबरदारी घेतली पाजहिे. काव्याला 
सत्यारे् दशचन घडते व ते र्ागंलेही असते, असा खोटा जवश्वास बाळगू नये, हे मात्र यापासून आपण जनजितर् 
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जशकलो. आत्म्याच्या उत्तम भागावर हल्ला होईल या भीतीने काव्य ऐकणाऱ्या मनुष्ट्याने सावधजगरी बाळगून 
आपण िे मत माडंले त्यार्ा स्वीकार करणेर् अजधक योलय आहे. 

 
ग्लॅकॉन: मािें मत तुमच्यासारखेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: जप्रय जमत्रा, मनुष्ट्याने सदार्ारी असावे की दुरार्ारी असावे हा प्रशन महत्त्वार्ा व फार 

गंभीर असूनही लोकारें् त्याकडे लक्ष वळलेले नाही. कीती, संपत्ती आजण सत्ता झकवा काव्य याचं्या मोहाने 
न्यायादी सद गुणाकंडे दुलचक्ष करणे केव्हाही योलय नाही. 

 
ग्लॅकॉन: मािेंही मत असेर् आहे न इतरानंाही ते पटेल. 

 
⬜⬜ 
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प्रकरण अडतीस 
आत्म्याचे अमरत्व 

[X-608-C–612-A] 
 
कथासूत्र: 
 
[न्यायाने आजण नीतीने वागणे हे ऐजहक आजण पारलौजकक दृष्ट्ट्या जहतकारक आहे अशी प्लेटोर्ी भजूमका 
आहे. ऐजहक आजण पारलौजकक यारं्ा साधंा िुळण्यासाठी आत्म्यारे् अब्स्तत्व आजण अमरत्व प्लेटोने मान्य 
केले आहे. िरा, व्याधी आजण मृत्य ूहे शरीरारे् जवशषे गुणधमच आहेत असे तो मानतो. त्यामुळे शरीरास मृत्य ू
आला तरी आत्मा नष्ट होतो असे म्हणता येत नाही. प्लेटोच्या मते आत्मा िरी तीन जवभागारं्ा बनला असला 
तरी आत्मा म्हणिे भौजतक वस्तू नव्हे. ज्ञान आजण नीती यांरे् शाश्वत अजधष्ठान म्हणिे आत्मा होय. वासना 
आजण वासनात्मक काये यानंी शरीर बनते आजण ते नाश पावते. शरीरार्ा नाश म्हणिे आत्मनाश नव्हे. ती 
आत्म्यार्ी मरणोत्तर जवशुद्ध ब्स्थती होय, असा त्यार्ा दृजष्टकोन आहे.] 
 

***** 
 

सॉके्रणटस: अिूनपयंत आपण सद्वतचनापासून जमळणारे फायदे व सवात मोठी बजक्षसे यासंबधंी जवर्ार 
केलेला नाही. 

 
ग्लॅकॉन: आतापयंत वणचन केलेल्यापेंक्षा िर ती िास्त मोठी असतील तर त्यारें् महत्त्वही जवशषे 

असणार. 
 
सॉके्रणटस: परंतु लहान कालावधीत, महत्त्वार्ी गोष्ट साध्य होणे शक्य आहे काय? बाल्यावस्था व 

वृद्धावस्था याचं्यामधील काळ अनंतकालाच्या दृष्टीने लहानर् आहे, असे मला वाटते. 
 
ग्लॅकॉन: काहीर् नाही म्हणणे अजधक योलय होईल. 
 
सॉके्रणटस: मग अमत्यच वस्तूने या क्षलु्लक काळाकडे लक्ष देऊन, अनंतत्वाकडे दुलचक्ष करावे असे 

तुम्हाला वाटते काय? 
 
ग्लॅकॉन: अमत्यच वस्तूने अनंतत्वार्ा जवर्ार िरूर केला पाजहिे. पण आपल्या म्हणण्यार्ा रोख मला 

कळला नाही. 
 
सॉके्रणटस: आत्मा अमर असून तो कधीही नाश पावत नाही हे तुम्ही जशकला नाही काय? 
 
ग्लॅकॉन: [आियाने पहात] नाही, खरोखर मी जशकलो नाही. पण यारे् समथचन तुम्ही करू शकाल 

काय? 
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सॉके्रणटस: ते तर फार सोपे आहे. मी प्रामाजणक असल्यामुळे मला तर ते करता येईलर्, पण 
तुम्हालाही करता येईल. 

 
ग्लॅकॉन: मला ते कठीणर् वाटते. पण िर ते तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे इतके सोपे असेल तर मािंी 

ऐकावयार्ी इच्छा आहे. 
 
सॉके्रणटस: मग नीट ऐका. 
 
ग्लॅकॉन: ठीक. मी ऐकतो आहे. 
 
सॉके्रणटस: एक गोष्ट र्ागंली व दुसरी वाईट असे तुम्ही म्हणता ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: या दोन्ही संज्ञाचं्या अथाजवषयी एकर् मत आपण धरतो ना? 
 
ग्लॅकॉन: तुम्ही कोणते मत धरता? 
 
सॉके्रणटस: माझ्या मते ‘िे नाश करते व जबघडजवते’ ते ‘वाईट’ आजण ‘िे रक्षण करते व फायदा करून 

देते’ ते ‘र्ागंले’. 
 
ग्लॅकॉन: मािेंही मत असेर् आहे. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येक वस्तू र्ागंली व वाईट असते ना? उदा. डोळ्यानंा खुपऱ्या येणे, आिारी पडणे, 

धान्याला कीड लागणे, लाकडाला बुरशी येणे, लोखंडाला गंि र्ढणे इ. म्हणिेर् प्रत्येक वस्तूत अंगभतू 
वाईटपणा असतो ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: एखाद्या वस्तूला वरीलपैकी व्याधी िडली म्हणिे ती खराब होऊन शवेटी नाश पावते. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: प्रत्येक वस्तू ही जतच्या अंगभतू वाईट गुणानंीर् नाश पावते, इतर कोणत्याही कारणाने 

नाही. कारण िे र्ागंले असते ते कशार्ाही नाश करीत नाही. तसेर् िे र्ागंलेही नाही व वाईटही नाही तेही 
कशार्ा नाश करीत नाही. 

 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
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सॉके्रणटस: अब्स्तत्वात असणाऱ्या वस्तंूपैकी एखादी वस्तू आपल्याला अशी सापडली की, जतच्या 
अंगच्या वाईटपणामुळे ती िरी खराब िंाली तरी नाश पावत नाही, तर आपणासं असे खात्रीने म्हणता येईल 
की ती वस्तू कधीही नाश पावणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: हा जनष्ट्कषच योलय आहे. 
 
सॉके्रणटस: आत्म्याला भ्रष्ट करणारी एकही वाईट गोष्ट नाही काय? 
 
ग्लॅकॉन: आहे. आपण नुकतेर् वणचन केलेले, अन्यायीपणा, अजनयजमतपणा, जभते्रपणा व अज्ञानीपणा 

हे दुगुचण आत्म्याला भ्रष्ट करतात. 
 
सॉके्रणटस: पण या दुगुचणापैंकी एक तरी आत्म्यार्ा नाश करू शकेल का? यार्ा तुम्ही नीट जवर्ार 

करा. नाही तर, अन्यायी मनुष्ट्याने केलेले गुन्हे िेव्हा उघडकीस येतात, तेव्हा अन्याय ही आत्म्यार्ी भ्रष्टावस्था 
असल्यामुळे, त्यानेर् त्यार्ा नाश होतो अशी आपली समिूत होईल. रोग म्हणिे शरीरार्ा खराबपणा होय. 
तो शरीरारे् इतके नुकसान करतो की, तो त्याला मरणावस्थेला नेतो. आतार् आपण दाखजवलेल्या सवच वस्तू, 
त्याचं्या स्वाभाजवक दुगुचणामंुळे अशार् भ्रष्ट होत िाऊन नाश पावतात. मािें म्हणणे बरोबर आहे ना? 

 
ग्लॅकॉन: होय. 
 
सॉके्रणटस: आत्म्यारे् परीक्षण यार् पद्धतीने करा. आत्म्यामध्ये िेव्हा अन्याय व इतर दुगुचण वास 

करतात, तेव्हा स्वतःच्या सहवासामुळे ते आत्म्यार्ी खराबी करतात व शवेटी त्यार्ा नाश करून त्याला 
शरीरापासून अलग करतात. हे जवधान बरोबर आहे काय? 

 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: स्वतःच्या भ्रष्टतेमुळे एखाद्या वस्तूर्ा नाश होणे शक्य नसता दुसऱ्याच्या भ्रष्टतेमुळे जतर्ा 

नाश िंाला असे मानणे, अजवर्ारीपणारे् आहे. 
 
ग्लॅकॉन: बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ललॅकॉन, अन्न बुरशी आलेले झकवा खराब िंालेले असले तरी त्यामुळे शरीरार्ा नाश होतो 

असे आपण समित नाही. अन्नाच्या खराबपणामुळे िर शरीरात रोग उत्पन्न िंाला तर तो रोग झकवा शारीजरक 
दुगुचण हे शरीरनाशारे् तात्काजलक कारण असून, खराब अन्न हे दूररे् कारण आहे. अन्न ही वस्तू शरीरापासून 
जभन्न असल्यामुळे, खराब अन्नामुळे शरीर खराब होते. स्वतःमध्ये खराबी नसतानाही बाह्य खराबीमुळे शरीर 
वाईट होते या म्हणण्यार्ा आपण इन्कार करू. 

 
ग्लॅकॉन: आपले म्हणणे रास्त आहे. 
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सॉके्रणटस: यार् युब्क्तवादाच्या आधारावर आपल्याला असे म्हणता येईल की, िोपयंत शरीरार्ी 
खराबी आत्म्यार्ा नाश घडवनू आणीत नाही तोपयंत बाहेरील वाईट वस्तू, आत्म्यामध्ये स्वतःर्ा रोग 
असल्याजशवाय आत्म्यार्ा नाश करू शकणार नाही. कारण आपण िर असे समिलो, तर एक वस्तू दुसऱ्या 
वस्तूच्या वाईटपणामुळे नाश पावते हे कबलू करावे लागेल. 

 
ग्लॅकॉन: तुमरे् जवधान बरोबर आहे. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. हे तत्त्व आता आपण खोडून काढू या. पण तोपयंत आपण ताप अथवा इतर 

रोग, प्राणघातकी आघात, अथवा शरीरारे् तुकडे तुकडे करण्यार्ी जक्रया यामंुळे आत्म्यार्ा नाश होतो असे 
म्हणता कामा नये. कारण वरील कारणांनी शरीरार्ी वाईट अवस्था िंाली असता आत्मा अजधक अन्यायी व 
अपजवत्र होतो हे अगोदर जसद्ध िंाले पाजहिे. आत्मा अथवा एखादी वस्तू, स्वतः स्वाभाजवक गुणानंी वाईट 
नसताना, बाह्य वस्तूतील वाईटपणामुळे त्यारं्ा नाश होईल असे आपण कोणालाही म्हणू द्यावयारे् नाही. 

 
ग्लॅकॉन: मरणाऱ्या लोकारें् आत्मे मरणामुळे अजधक अन्यायी होतात असे कोणीही म्हणणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: वरील जववेर्नाला जवरोध करण्याकजरता व आत्मा अमर आहे हे म्हणणे अमान्य 

करण्याकजरता, मरणारा मनुष्ट्य अजधक भ्रष्ट व अन्यायी होतो असे कोणी म्हणेल, तर रोगाप्रमाणे अन्यायसुद्धा 
माणसार्ा नाश करतो असे आपल्याला मानावे लागेल. आपल्याला असे जदसून येते की, अन्यायी माणसाला 
अन्यायी कृत्याबंद्दल जशक्षा होऊन ते मारले िातात. पण वरील तत्त्वानुसार आपणासं असे मानावे लागेल की, 
ज्या प्रमाणात अन्यायार्ा आघात िंाला असेल त्या प्रमाणात तो लवकर अथवा सावकाश मरेल. 

 
ग्लॅकॉन: िो अन्यायार्ी कृत्ये करतो, त्याच्या मृत्यलूा अन्याय कारणीभतू होत असेल तर अन्याय 

हा फार भयंकर आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण तो त्रासापासून त्यार्ी मुक्तता करतो. पण मला असे 
वाटते की, अन्याय अन्यायी माणसाला अजधक सशक्त करून िागरूक बनजवतो व इतरानंा ठार मारतो. 
कारण स्वतःच्या मालकाला मारण्यार्ी प्रवृत्ती अन्यायात नसते. 

 
सॉके्रणटस: तुम्ही छान बोललात. आत्मा िर स्वतःच्या दुगुचणामंुळे वा वाईटपणामुळे मारला िात नाही 

हे खरे असेल, तर दुसऱ्या वस्तंूर्ा नाश करणारा वाईटपणा, तदनुरूप वस्तंूखेरीि आत्म्यार्ा व इतर 
कोणार्ाही नाश करू शकणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: होय. हा तकच  स्वाभाजवक आहे. 
 
सॉके्रणटस: ज्याअथी आत्मा स्वतःच्या वा दुसऱ्याच्या वाईटपणामुळे नाश पावत नाही त्याअथी तो 

नेहमीर् अब्स्तत्वात असतो म्हणिेर् तो अमर असतो. 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: ठीक आहे. आत्म्यारे् अमरत्व जसद्ध िंाले. पण अब्स्तत्वात असलेल्या आत्म्यांर्ी संख्या 

कायम राहणे आवशयक आहे. कारण आत्म्यार्ा नाश होत नसेल तर त्यार्ी संख्या कमीही होणार नाही आजण 
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वाढणारही नाही. कारण अमर वस्तंूर्ी संख्या वाढली तर कोणत्या तरी मत्यच वस्तूने ती वाढजवली असली 
पाजहिे. अशा तऱ्हेने प्रत्येक वस्तू अमरर् होईल. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: पण बुद्धीला हे मत पटणारे नाही. म्हणून त्यार्ा स्वीकार करता येणार नाही. आत्म्याच्या 

मूळ स्वरूपात, वैजर्त्र्य, जवजभन्नत्व अशी कल्पना आपल्याला करता येणार नाही. 
 
ग्लॅकॉन: तुमरे् म्हणणे मला कळले नाही. 
 
सॉके्रणटस: आत्मा अमर असेल तर त्यात पुष्ट्कळ भागारें् जमश्रण असेल काय? 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर् नाही. 
 
सॉके्रणटस: आताच्या आपल्या जववेर्नावरून आत्मा अमर आहे हे जनःसंजदलधपणे जसद्ध िंाले आहे. 

दुसऱ्या प्रकारानंीही ते जसद्ध करता येईल. आत्म्याच्या खऱ्या स्वरूपार्ा शोध घ्यावयार्ा असेल तर शरीर व 
इतर वाईट गोष्टी याचं्यामुळेल खराब िंालेल्या आत्म्यार्ा जवर्ार न करता, बुजद्धवादाने त्याच्या शुद्ध स्वरूपारे् 
झर्तन केले पाजहिे, तरर् त्यारे् अप्रजतम सौंदयच दृष्टीस पडेल आजण न्याय, अन्याय व इतर गोष्टी 
याचं्याजवषयीर्ी र्र्ा अजधक स्पष्ट होईल. हल्ली िसा आत्मा जदसतो तशा स्वरूपात आपण त्यारे् वणचन केले 
आहे. ललॉकस नावाच्या िलदेवाच्या स्वरूपातही आपण त्याला बजघतला आहे. त्यारे् मूळ शुद्ध स्वरूप 
सहिासहिी जदसणारे नाही. कारण त्याच्या शरीरारे् िुने अवयव खराब िंाले आहेत. शंख, समुद्रवेली, 
दगड इ. बाह्य वस्तू त्याला जर्कटल्यामुळे त्यारे् मूळ स्वरूप बदलून तो रानटी पशूप्रमाणे जदसत आहे. 
आपल्या आत्म्यार्ी अनेक बाह्य वस्तंूमुळे अशीर् ब्स्थती िंाली आहे. तरीसुद्धा ललॅकॉन, आपण आत्म्याच्या 
एकार् भागावर लक्ष कें जद्रत करावयास हवे. 

 
ग्लॅकॉन: कोणत्या भागावर? 
 
सॉके्रणटस: ज्ञानजप्रय भागावर आपण लक्ष कें जद्रत केले असता, दैवी, अमर व सनातन वस्तंूशी 

आत्म्यार्ा िवळर्ा संबधं असल्यामुळे, त्याला कोणार्ा सहवास हवाहवासा वाटतो हे आपणासं कळेल. 
आत्म्याने सत -तत्त्वार्ा अभ्यास केला असता, त्यापासून जमळणाऱ्या उत्तेिनाने तो समुद्रातून वर काढला 
िाईल. पूवी िजमनीवर राहात असल्यामुळे व केवळ भोिनभाऊ असल्यामुळे, त्याच्याभोवती जर्कटणारे 
शंख, दगड ह्याचं्यापासून तो वेगळा केला िाऊन त्यारे् खरे स्वरूप कळून येईल. त्यानंतर तो एकरूपी आहे 
की बहुरूपी आहे हे आपल्याला बघता येईल. मानवी आयुष्ट्यातील आत्म्याच्या भावना व त्यारें् आजवष्ट्करण 
याजवषयी आपण बरीर् र्र्ा केली असे मला वाटते. 

 
ग्लॅकॉन: होय. आपण बरीर् र्र्ा केली आहे. 
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प्रकरण एकोणचाळीस 
ऐनहक जीवि आनण न्यायाची फिश्रुती 

[X-612-A–613-E] 
 
कथासूत्र: 
 
[काही माणसे न्यायी असतात पण दुःख भोगतात, तर काही अन्याय करूनही सुखात असतात. ऐजहक 
िीवनातील या जवरोधाभासारे् स्पष्टीकरण करण्यासाठी प्लेटोने कमच-जसद्धान्त मानला आहे. जवश्वारे् जनयंत्रण 
करणाऱ्या जनयती-तत्त्वारे् स्वरूप भौजतक नसून नैजतक आहे अशी त्यार्ी श्रद्धा आहे. म्हणूनर् या िन्मात 
न्यायी माणसाला होणारी दुःखे हा त्याच्या पूवचिन्मातील दुगुचणारं्ा पजरणाम होय असे तो मानतो. तर अन्यायी 
माणसाला जमळणारे सुख हे त्याच्या पूवचिन्मातील सत्कृत्यारे् फळ होय असे तो मानतो. न्याय-अन्याय, सुख-
दुःख यारं्ी िबाबदारी ईश्वरावर नसून ती मानवी कमावर आहे असा त्यार्ा दृजष्टकोन आहे. 
 

या ताजत्त्वक भजूमकेप्रमाणेर् व्यावहाजरक िीवनातही अन्यायाने वागण्यापेक्षा न्यायारे्. 
प्रामाजणकपणारे् िीवन हेर् फायदेशीर, उपयुक्त असते असे त्याने दाखवनू जदले आहे आजण त्याद्वारा 
ताजत्त्वक आजण व्यावहाजरक दृष्टीने न्याय आजण नीती हेर् माणसाला जहतकारक आहेत हे त्याने जसद्ध केले 
आहे.] 

 
***** 

 
सॉके्रणटस: आतापयंतच्या आपल्या जववेर्नात आपण दुय्यम जवर्ार बािुलार् ठेवले आजण होमर, 

जहजसयड ज्यारें् वणचन करतात अशी न्यायामुळे जमळणारी बजक्षसे व कीती यारं्ा जवर्ार न करता; आपण असे 
पाजहले की न्याय हा स्वभावतः आत्म्याला उत्तम वाटतो व त्यामुळे जगजिसर्ी अंगठी व हेडसरे् जशरस्त्राण 
नसले तरीही तो न्यायी कृत्येर् करतो असा शोध आपण लावला. 

 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: इतर सद गुणाबंरोबर न्यायालाही, देव व मानव याचं्याकडून, केवळ ह्यार् िन्मात नव्हे 

तर मृत्यनंूतरही, िी मोठी बजक्षसे जमळतात त्यारं्ा जवर्ार आपण करावा ना? 
 
ग्लॅकॉन: िरूर करावा. 
 
सॉके्रणटस: वाद र्ालू असताना तुम्ही िे उसने घेतले होते ते मला परत देता का? 
 
ग्लॅकॉन: काय उसने घेतले होते? 
 
सॉके्रणटस: न्यायी मनुष्ट्यार्ी कीती तो अन्यायी आहे व अन्यायी मनुष्ट्यार्ी कीती तो न्यायी आहे अशी 

असावी असे गृहीत धरण्यार्ी मी तुम्हाला परवानगी जदली होती. मनुष्ट्य व देव याचं्यापासून खरी ब्स्थती 
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लपजवणे अशक्य असले, तरी वादाकजरता वरीलप्रमाणे ब्स्थती गृहीत धरली तरर् न्यायारे् शुद्ध स्वरूप व 
अन्यायारे् शुद्ध स्वरूप यांर्ी तुलना करता येईल असे तुमरे् मत होते. ते आठवते का? 

 
ग्लॅकॉन: मला आठवले नाही, तर मी दोषी ठरेन. 
 
सॉके्रणटस: पण आता न्यायी व अन्यायी माणसासंंबधंी आपण जनणचय जदलेला आहे. म्हणून न्यायाच्या 

वतीने मी असे मागतो की देव व माणूस ह्याचं्या मते न्यायार्ी िी खरी झकमत आहे ती मान्य केली िावी. 
खरोखर न्यायी असल्यामुळे िी सुखे जमळतात, ती न्यायाने वागणाऱ्यानंार् न्यायाकडून सर्ोटीने जदली 
िातात. आता, बाह्यस्वरूपामुळे जमळणाऱ्या बजक्षसारं्ीही त्याचं्यातर् बेरीि करू. 

 
ग्लॅकॉन: तुमर्ी मागणी न्याय्य आहे. 
 
सॉके्रणटस: न्यायी व अन्यायी मनुष्ट्यांर्ा खरा स्वभाव काय असतो, याबाबतदेवारं्ी रू्क िंालेली 

नसते, हे म्हणणे तुम्ही परत कराल ना? 
 
ग्लॅकॉन: होय. करू. 
 
सॉके्रणटस: असे िर असेल तर, पूवी कबलू केल्याप्रमाणे न्यायी लोक देवारें् आवडते व अन्यायी 

लोक नावडते होतील. 
 
ग्लॅकॉन: खरे आहे. 
 
सॉके्रणटस: पूवीच्या पापामंुळे भोगावे लागणारे दुःख सोडून जदले असता, देवाचं्या आवडत्या 

मनुष्ट्याला सवच प्रकारच्या उत्तम वस्तू देवाकंडून जमळतील असे तुम्हाला वाटत नाही काय? 
 
ग्लॅकॉन: वाटते. 
 
सॉके्रणटस: म्हणून न्यायी माणसाच्या बाबतीत आपण गृहीत धरले पाजहिे की, तो दाजरद्र्यात, 

आिारीपणात अथवा इतर संकटातं आयुष्ट्य काढीत असला, तरी अंजतम फायदा त्यार्ार् आहे. मग तो 
फायदा त्याला ह्या िन्मी जमळो झकवा पुढच्या िन्मी. कारण िो मनुष्ट्य न्यायाने व सदार्ाराने वागून िास्तीत 
िास्त देवाप्रमाणे बनवण्यार्ा प्रामाजणकपणे प्रयत्न करतो, त्यार्ी देवाकंडून कधीही उपेक्षा होणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: िो देवासारखा आहे, तो देवाकंडून उपेजक्षला िाणार नाही. 
 
सॉके्रणटस: अन्यायी माणसाच्या बाबतीत आपल्याला उलट म्हणता येईल. 
 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर्. 
 
सॉके्रणटस: मग वरील प्रकारर्ी बजक्षसे, देवाकंडून, न्यायी माणसालार् जमळतील. 
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ग्लॅकॉन: मलाही असेर् वाटते. 
 
सॉके्रणटस: माणसाकंडून त्याला काय जमळते? पुढीलप्रमाणेर् घडते ना? शयचतीत, काही लोक 

सुरुवातीला र्ागंले धावतात, पण शवेटी शवेट दमतात. हुशार पण अन्यायी माणसारे् वागणे असेर् असते 
ना? असे लोक आरंभ मोया र्पळाईने करतात खरा पण शवेटी त्यारं्ा तेिोभगं होऊन त्यानंा मुकाट्याने 
जनघून िावे लागते.परंतु िे र्ागंले धावणारे असतात, तेर् शवेटी बक्षीस जमळवनू यशस्वी होतात. न्यायी 
मनुष्ट्यार्ी ब्स्थती अशीर् नसते का? आयुष्ट्यातील प्रत्येक कृत्यात, प्रत्येक बाबतीत ते र्ागंले नाव कमावनू, 
आपल्या बाधंवाकंडून बजक्षसे जमळवीत नाहीत काय? 

 
ग्लॅकॉन: खात्रीनेर् जमळजवतात. 
 
सॉके्रणटस: अन्यायी मनुष्ट्याजवषयी तुम्ही िसे म्हणालात, तसे मला न्यायी मनुष्ट्याजवषयी म्हणू द्याल 

ना? न्यायी लोक, वृद्धापकाळी त्याचं्या इच्छेनुसार अजधकारार्ी िागा स्वीकारतात आजण त्यानंा पसंत पडेल 
त्या कुटंुबाशी, स्वतःरे् व स्वतःच्या मुलीरे् ललनसंबधं िुळजवतात. थोडक्यात म्हणिे अन्यायी माणसासंबधंी 
तुम्ही िे बोललात तेर् मी न्यायी माणसासंबधंी बोलतो. अन्यायी माणसासंबधंी मी असे म्हणेन की, 
त्याचं्यापैकी पुष्ट्कळ लोक तरुणपणी पकडले गेले नाहीत तरी शवेटी पकडले िाऊन आपले हसे करून 
घेतात आजण वृद्धापकाळी संकटात सापडल्यामुळे स्वबांधवाकंडून व परजकयाकंडूनही अपमानीत होतात. 
त्यानंा फटके मारण्यात येऊन पीडनयंत्राने छळण्यात येते, शवेटी त्यारें् डोळेही काढले िातात. अशा तऱ्हेच्या 
कणचकठोर, रानटी जशक्षा त्यानंा भोगाव्या लागतात. मला असे वणचन तुम्ही करू द्याल ना? 

 
ग्लॅकॉन: हो. कारण तुमरे् वणचन खरे आहे. 

 
⬜⬜ 
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प्रकरण चाळीस 
न्यायी जीविाची मरणोत्तर फिश्रुती: ‘अर’ची कथा 

[X-613-E–End] 
 
कथासूत्र: 
 
[ऐजहक िीवनाप्रमाणेर् पारलौजकक िीवनात न्याय, अन्याय यांरे् फल वा प्रायजित्त लाभते की नाही यार्ा 
उलगडा करण्यासाठी प्लेटोने अरच्या काल्पजनक कथेद्वारा आत्म्यार्ी मरणोत्तर ब्स्थती रेखाटली आहे. 
सत्प्रवृत्त व्यक्तीला पुढे र्ागंला िन्म जमळतो, स्वगच-सुख लाभते तर दुष्ट्प्रवृत्त व्यक्तीला वाईट िन्म घ्यावा 
लागतो–नरक यातना भोगाव्या लागतात असे दाखवनू नीजतमूल्ये आजण कमचजसद्धातं यारें् पारलौजकक 
अजधष्ठान प्लेटोने जवशद केले आहे. 
 

कमच करण्यारे् झकवा ते न करण्यारे् संकल्प करण्यारे् स्वातंत्र्य व्यक्तीला आहे. ती त्या बाबतीत 
सदसजद्ववेक करू शकते. मात्र केलेल्या झकवा िंालेल्या कमारे् र्ागंले वा वाईट सुखदुःखभोगात्मक फळ 
भोगावयारे् की नाही या बाबतीत मात्र व्यक्तीला स्वातंत्र्य नाही. ते जतला भोगावेर् लागेल. कमचसंकल्पाच्या 
बाबतीतील स्वातंत्र्य आजण फलभोगाच्या बाबतीतील अपजरहायचता या दोन तत्त्वाच्या स्वीकाराने प्लेटोने 
नैजतक िीवनार्ी पारलौजकक मीमासंा केली आहे. 

 
या जठकाणी आदशच राज्यार्ी मीमासंा करणारा प्लेटोर्ा हा िगद जवख्यात संवाद-गं्रथ संपतो. मानवी 

िीवनातील बहुतेक सवच प्रशनारं्ा जवर्ार त्यात आहे. तशीर् या िीवनाला नैजतक आजण आब्त्मक मूल्यारं्ी 
बठैक लाभावी अशी तळमळही प्लेटोच्या जववेर्नात प्रकट िंाली आहे. 

 
ममचग्राही, ममचभेदक अशा प्लेटोच्या जवशालप्रजे्ञरे् दशचन या संवादात आपणासं घडते.] 
 

***** 
 
सॉके्रणटस: न्यायाने वागल्यामुळे न्यायी माणसाला र्ागंल्या गोष्टींर्ी प्राप्ती होते. यािन्मीर् देव, 

माणसे याचं्याकडून पाजरतोजषके, प्रोत्साहन, देणलया न्यायी माणसाला जमळतात. 
 
ग्लॅकॉन: हो. ही बजक्षसे र्ागंली आजण खात्रीलायक असतात. 
 
सॉके्रणटस: मृत्यनंूतर परलोकातं न्यायी, अन्यायी माणसानंा िे पाजरतोजषक जमळते त्यांर्ी संख्या 

आजण महत्त्व लक्षात घेतले, तर या िन्मीर्ी पाजरतोजषके काहीर् नव्हेत.न्यायी-अन्यायी व्यक्तींना आपल्या 
कमार्ी फळे काय जमळतात हे साजंगतल्याजशवाय आपला वाद संपणार नाही. 

 
ग्लॅकॉन: या वणचनापेक्षा अजधक आनंददायक काही नसल्याने ते वणचन तुम्ही करावेर्. 
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सॉके्रणटस: ठीक आहे. ओजडजससने आब्ल्सनसला िी प्रदीघच गोष्ट साजंगतली तशी न सागंता 
पॅब्म्फजलआन िन्मलेल्या आजण लढाईत मारल्या गेलेल्या अर्ममजनअसर्ा मुलगा अर यार्ी हकीकत मी 
सागंतो. िे लोक लढाईत मारले गेले. त्यारं्ी कुिलेली शरीरे दहा जदवसानंी दफन करण्यासाठी काढण्यात 
आली. त्यावेळी अररे् शरीर तािेतवाने असल्यारे् जदसून आले. म्हणून त्याला घरी नेऊन दफन करण्यारे् 
ठरले. पण बाराव्या जदवशी, मृत असलेला अर जिवंत िंाला. परलोकात असताना त्याने िे पाजहले, ती त्याने 
साजंगतलेली हकीकत पुढीलप्रमाणे:– 

 
त्याच्या शरीरातील आत्मा बाहेर पडल्यावर, इतर आत्म्यांबरोबर तो गूढ िागेपयंत िाईपयंत जफरत 

राजहला. या िागेला दोन झखडारे होती. तो दोन्ही पथृ्वीमध्येर् पण िवळिवळ होती. त्याचं्या बरोबर समोर 
आकाशात दोन झखडारे होती. या झखडाराचं्या मध्यभागी न्यायाधीश बसले होते. हे न्यायाधीश, न्यायी लोकारं्ा 
जनकाल सागंून व त्यारं्ी काहीतरी खूण त्यानंा बाधूंन वर िाण्यार्ा मागच दाखवीत होते. त्यार्प्रमाणे अन्यायी 
लोकानंा, त्याचं्या अपकृत्यार्ा पुरावा पाठीवर बाधूंन डाव्या बािूच्या रस्त्याने खाली िाण्यास सागंत होते. 
अर िेव्हा तेथे आला, तेव्हा त्याला सागंण्यात आले की तेथील ब्स्थतीर्ा वृत्तातं त्याने मत्यचलोकातं सागंावा. 
त्याकजरता परलोकात घडणारे प्रकार पाहण्यार्ी व ऐकण्यार्ी त्याला परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर अर 
सगळीकडे जनरीक्षण करीत राजहला. आत्म्यारं्ा जनकाल सागंून िंाल्यावर ते एका बािूने आकाशातील अथवा 
पथृ्वीवरील झखडारातून जनघून िात असलेले त्याला जदसले. तसेर् दुसऱ्या दोन झखडाराचं्या जठकाणी 
पथृ्वीवरून आलेले जहडीस व मलाच्छाजदत आत्मे व स्वगातून आलेले शुद्ध व तेिस्वी आत्मे त्याला जदसले. 
प्रत्येक आत्मा प्रवासामुळे थकलेला जदसत होता. एखाद्या उत्सवाच्या वेळेस. लोक करणात िाऊन 
जवश्राजंतस्थाने शोधतात, त्यार्प्रमाणे आत्म्यानंी केले. आपल्या ओळखीच्या आत्म्याला एकमेकाशंी नमस्कार 
केले व एकमेकानंी एकमेकानंा त्याचं्या स्थानाजवषयी प्रशन जवर्ारले. पथृ्वीवरून आलेले आत्मे, पथृ्वीवर 
भोगाव्या लागलेल्या अनेक दुःखारं्ी व यातनांर्ी आठवण करीत अशु्रपूणच नयनानंी आपली हजककत सागंत 
होते. तर स्वगातून आलेले आत्मे स्वगीय ऐश्वयारे् वसुंदर वस्तंूरे् वणचन करीत होते. ललॅकॉन, वरील गोष्टींरे् 
सजवस्तर वणचन करणे अवघड आहे. म्हणून सजवस्तर न सागंता, महत्त्वारे् मुदे्द तेवढे सागंतो. आत्म्याने 
केलेल्या गुन्ह्याबद्दल आजण दुखापतीबद्दल त्यानंा दसपट जशक्षा भोगावी लागली. मानवी आयुष्ट्यार्ी मयादा 
शंभर वषे धरण्यात येऊन जशके्षरे् र्क्र दर शंभर वषांनी जफरल्यामुळे प्रत्येकाला प्रत्येक गुन्ह्यार्ी जशक्षा दहा 
वेळा भोगावी लागली. ज्यानंी पुष्ट्कळ खून केले होते. अथवा सैन्यार्ा वा शहरार्ा जवश्वासघात करून त्यानंा 
गुलाम केलेहोते वा इतर वाईट कृत्यातं ज्यारं्ा हात होता अशा आत्म्यानंा त्याचं्या प्रत्येक वाईट कृत्याबद्दल 
दसपट यातना भोगाव्या लागल्या. याउलट, ज्यानंी दानधमच करून, पुण्य संपादन केले होते व न्यायीपणाने 
आयुष्ट्य घालजवले होते त्यानंा योलय प्रमाणात पाजरतोजषके देण्यात आली होती. िन्मानंतर लगेर् मृत्य ू
आलेल्यारं्ीही माजहती अरने साजंगतली, पण ती सागंण्यारे् जवशषे कारण नाही. तथाजप अरच्या वणचनानुसार 
अधार्ममकता, आईबापांर्ी अवज्ञा, िवळच्या नातेवाईकांर्ी हत्या ह्याबद्दलच्या जशक्षा फारर् कठोर होत्या. 
तसेर् धमचजनष्ठा व आज्ञाधारकपणा यानंा जदलेली बजक्षसेही फार मोठी होती. महान अरजडअस कोठे आहे 
म्हणून एका आत्म्याने दुसऱ्या आत्म्याला जवर्ारले तेव्हा अर तेथेर् उभा राहून ऐकत होता. हिार वषांपूवी हा 
अरजडअस पॅब्म्फजलआर्ा रािा होता. वृद्ध जपत्याला व भावाला ठार मारून इतर आणखीही बरीर् दुष्ट्कृत्ये 
त्याने केली होती. ज्याला वरील प्रशन जवर्ारला होता, त्याने उत्तर जदले, “तो इकडे येणे शक्य नाही. नुकतेर् 
आम्ही एक भयंकर दृशय पाजहले. सवच दुःखे भोगून आम्ही त्या झखडारातून वर येण्याच्या बेतात असता, 
अरजडअस व त्याच्याबरोबररे् इतर िुलमी रािे तेथे आले. त्याच्याबरोबर इतरही बडे गुन्हेगार होते. हे लोक 
िेव्हा वर र्ढू लागले. तेव्हा त्या झखडाराने त्यानंा मागे परतजवले. कारण सुधारणा होणे अशक्य अशा पापी 
लोकापैंकी, झकवा ज्यानंी आपल्या गुन्ह्यारे् पजरमािचन केलेले नाही अशा लोकापैंकी कोणी वर र्ढण्यार्ा 
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प्रयत्न केला तर हे झखडार ओरडू लागे. झखडारार्ी आरोळी ऐकल्यावर भयंकर व रागीट लोक अशा लोकानंा 
फेकून देत असत. अरजडअसरे् व त्याच्याबरोबरच्या लोकांरे् हात, पाय, तोंड, बाधूंन त्यारं्ी र्ाबकानंी र्ामडी 
काढण्यात आली. नंतर त्यानंा काटेरी िुंडपावंर कापसाप्रमाणे झपिण्यात आले. त्यानंा अशा यमयातना का 
भोगाव्या लागल्या ते इतरानंा सागंण्यात येऊन, नंतर त्यानंा नरकात फेकण्यात येणार आहे असे िाहीर केले. 
अनेक भीतीिनक झककाळ्या आम्ही आतापयंत ऐकल्या होत्या परंतु आम्ही वर िात असताना, अशी आरोळी 
पुन्हा ऐकू येईल की काय अशी िी धास्ती वाटली. तशी पूवी कधीर् वाटली नव्हती. म्हणून िेव्हा आम्हाला 
अशी आरोळी ऐकू आली नाही तेव्हा मोया आनंदाने आम्ही वर र्ढून आलो.” वरील वणचनावरून जशक्षा व 
यातनारं्ी तुम्हाला कल्पना येईल. अथात बजक्षसेही तशीर् मोठी असतात. 
 

कुरणामध्ये येऊन सात जदवस िंाल्यानंतर प्रत्येकाला ती िागा सोडून देण्यार्ी आज्ञा करण्यात 
आली. तीन जदवस प्रवास केल्यानंतर ते अशा जठकाणी आले की, तेथून त्यानंा सवच आकाश व पथृ्वी याचं्यावर 
पसरलेला उिेडार्ा एक इंद्रधनुष्ट्याहूनही अजधक तेिस्वी व स्पष्ट असा खाबं जदसला. एक जदवस प्रवास 
केल्यावर ते त्या खाबंापाशी येऊन पोहोर्ले. प्रकाशाच्या मध्यावर गेल्यावर त्यानंा असे जदसले की, ह्या 
खाबंार्ी दोन्ही टोके साखळीने आकाशाला बाधंली आहेत. दोरखंडाने िसे रीरीमी िहाि बाधूंन ठेवतात, 
त्याप्रमाणे हा जवश्वस्तंभ आकाशाला गवसणी घालून जवश्वर्क्र धरून ठेवतो. ह्या दोन टोकानंा अदृष्ट देवतेर्ी 
र्रकी बाधंलेली असल्यामुळे जवश्वार्ी पजरभ्रमणे र्ालू राहतात. ह्या र्रकीर्ा दाडंा व आकडा पोलादार्ा 
असतो तर र्ाती, पोलाद व इतर धातंूच्या जमश्रणाने केलेलीअसते. ह्या र्ातीर्ा आकार इतर र्ातींप्रमाणेर् 
असतो. पुढील वणचनावरून जतरे् जर्त्रण आपणासं डोळ्यापुढे उभे करता येईल. मोठी पोकळ अशी र्ाती आहे. 
ती आतून संपूणच पोखरलेली असून, पेटीत पेटी घातल्याप्रमाणे, जतच्यात आणखी एक र्ाती बसजवलेली आहे. 
नंतर दुसऱ्यात जतसरी, जतसऱ्यात र्वथी व अशा तऱ्हेने आणखी र्ार जमळून एकूण आठ र्ाती बसजवलेल्या 
आहेत. प्रत्येक र्ातीर्ा काठ बाहेरच्या र्ातीच्या वर असतो व सवांर्ा जमळून एक भोवरा तयार होतो. ह्या 
भोवऱ्यार्ा दाडंा आठव्या र्ातीच्या मध्यातून िातो. पजहल्या व शवेटच्या र्ातीर्ा काठ अजधक रंुद असतो. 
नतरर्ा रंुदीर्ा क्रम सहावी, र्वथी, आठवी, सातवी, पार्वी व जतसरी असा असतो. सवांत मोया र्ातीर्ा 
काठ जवजवध रंगानंी सिजवलेला असतो. तर सातवीर्ा सवांत अजधक तेिस्वी असतो. आठवीर्ा 
सातवीसारखार् रंग असतो. दुसरीर्ा व पार्वीर्ा वरील र्ातीपेक्षा अजधक भडक रंग असतो. तर जतसरीर्ा 
जफकट असतो. र्वथीर्ा रंग ताबंडट तर सहावीर्ा जतसरीसारखार् असतो. र्रकी समवेगाने जफरत असते. 
परंतु ती जफरत असताना आतील सात र्ाके जवरुद्ध जदशनेे जफरत असतात. त्यातील आठवी अत्यंत िलद 
जफरते आजण जतच्यानंतर सातवी, सहावी, पार्वी ह्या क्रमाने सारख्या जफरत राहतात. र्वथी याचं्यापेक्षा 
सावकाश जफरते. जतसरीर्ा वेगामध्ये र्वथा व दुसरीर्ा पार्वा क्रमाकं लागतो. अदृष्ट देवतेच्या गुडघ्याखाली 
र्रकी जफरत असते. प्रत्येक र्क्रावर एक िलदेवता उभी असून ती एकेक सूर गुणगुणत र्क्राभोवती जफरत 
असते. आठही सुरातूंन स्वरसगंती साधलेली असते. तीन जनरजनराळ्या झसहासनावर, सारख्या अंतरावर तीन 
सटव्या बसलेल्या असतात. अदृष्ट देवतेच्या ह्या मुलींर्ी नावे लारे्जसस, क्लोथो व ॲरोपोस अशी आहेत, 
शुभ्र वसे्त्र पजरधान करून, डोक्यावंर फुलाचं्या माळा घालून त्या िलदेवताचं्या संगीताला साथ देत असतात. 
लारे्जसस भतूकालारे्, क्लोथो वतचमानकाळारे् व ॲरोपोस भजवष्ट्यकाळारे् गीत म्हणत असते. क्लोथो 
आपल्या उिव्या हाताने र्रकीच्या सवांत बाहेरर्ा काठ, मधूनमधून गरगर जफरवीत असते. ॲरोपोस डाव्या 
हाताने आतली र्के्र जफरवीत असते तर लारे्जसस कोणत्याही हाताने प्रत्येक र्ातीला स्पशच करते. 
 

या जठकाणी आत्मे आल्यावर त्यानंा लारे्जससकडे िाण्यार्ी आज्ञा िंाली. एका व्याख्यात्याने, ह्या 
सवांना अनुक्रमाने उभे करून, लारे्जससिवळून पुष्ट्कळशा जर्ठ्ठ्या व आयुष्ट्यारे् नमुने घेऊन, एका उंर् 



 

अनुक्रमणिका 

सभास्थानावर उभे राहून पुढील भाषण केले, “अदृष्ट देवतेर्ी कन्या लारे्जसस काय म्हणते ते ऐका. अल्पायुषी 
आत्म्यानंो! िनन आजण मरण यारें् नवीन र्क्र सुरू व्हावयारे् आहे. तुमरे् भजवतव्य तुम्हाला ठरवनू जदले 
िाणार नाही. तुम्हालार् ते जनवडावे लागेल. प्रत्येकाने एकेक जर्ठ्ठी उर्लून आपले आयुष्ट्य जनवडावे व 
त्याप्रमाणे वागावे. सद गुण कोणार्ा दास नसतो. िो सद गुणार्ा सत्कार झकवा अनादर करील त्याला 
सद गुणार्ा कमी-अजधक लाभ होईल. जनवड करणाऱ्याने स्वतःर्ी िबाबदारी ओळखावी. कारण स्वगचस्थ 
देवता जनदोषी आहेत!”असे बोलून त्याने सवच जर्ठ्ठ्या िमावापुढे टाकल्या. प्रत्येक आत्म्याने त्याच्यािवळर्ी 
जर्ठ्ठी उर्लली अरलामात्रअशी परवानगी नव्हती. प्रत्येकाने आपला नंबर बजघतल्यानंतर, हिर असलेल्या 
आत्म्याचं्या संख्येपेक्षाही अजधक प्रकारच्या आयुष्ट्यारे् नमुने त्याचं्यापुढे ठेवण्यात आले. तेथे सिीव वस्तंूरे् व 
सवच प्रकारच्या मानवी आयुष्ट्यारे् नमुने त्याचं्यापुढे ठेवण्यात आले. तेथे सिीव वस्तंूरे् व सवच प्रकारच्या मानवी 
आयुष्ट्यारें् नमुने होते. त्याचं्यामध्ये अजनयंजत्रत सत्ता देणाऱ्या राज्यपद्धती होत्या. त्यापैंकी काही कायम 
जटकणाऱ्या, तर काही मध्येर् नष्ट होऊन शवेटी, खेळातील नैपुण्य वा उच्चकुल पूवचिारें् पराक्रम ह्यामंुळे 
प्रजसद्ध लोकारं्ी आयुष्ट्ये तेथे माडंलेली होती. त्यार्प्रमाणे प्रजसद्ध नसलेल्या पुरुषारं्ी आयुष्ट्ये व जनरजनराळ्या 
जस्त्रयारं्ी आयुष्ट्येही तेथे होती. परंतु आत्म्यार्ा जनजित स्वभाव, तेथे कोठेही नव्हता. कारण िन्माच्या 
फरकानुसार आत्म्यामध्येही फरक असतो. इतर सवच बाबतीत, आयुष्ट्यातील जवजवध प्रकारारें् जमश्रण जदसून 
येत होते. संपत्ती, दाजरद्र्य, रोग, आरोलय व मध्यम ब्स्थतीरे्ही नमुने होते. 

 
जमत्रा ललॅकॉन, हा क्षण सवांत महत्त्वार्ा असतो. कारण ह्यावरर् माणसारे् सवच आयुष्ट्य अवलंबून 

असते. म्हणून आपले सवचप्रथम कतचव्य हे आहे की, इतर सवच जवषय सोडून देऊन, असे शास्त्र शोधून 
काढावयारे् की, ज्यामुळे र्ागंले व वाईट यातील फरक ओळखता येईल व आता आपण ज्या गोष्टी 
साजंगतल्या, त्या स्वतंत्रपणे वा संघजटतपणे सद गुणी आर्ारावर काय पजरणाम करतात हे कळून, यथाशब्क्त 
आपल्या आयुष्ट्यार्ी जनवड करता येईल. दाजरद्र्य झकवा श्रीमंती ह्याचं्या वातावरणात सौंदयच असताना 
आत्म्यावर र्ागंला-वाईट काय पजरणाम घडतो ते या शास्त्रामुळे कळेल. उच्च वा नीर् कुळातील िन्म, खािगी 
वा सावचिजनक आयुष्ट्य, शारीजरक बळकटी अथवा दुबळेपणा, कुशाग्र वा मंद बुद्धी, आत्म्याच्या आंतजरक वा 
बाह्य प्रवृत्ती इत्यादी गोष्टींच्या जमश्रणाने काय पजरणाम होतो ते वरील शास्त्राने समिेल. ज्या आयुष्ट्यामुळे 
माणूस अजधक अन्यायी बनतो ते वाईट व ज्यामुळे आत्मा अजधक न्यायी बनतो ते र्ागंले असे ठरवनू, 
आत्म्याच्या स्वरूपाकडे नेहमी लक्ष ठेवनू, वरील माजहतीच्या आधारावर आपल्याला र्ागंल्या झकवा वाईट 
आयुष्ट्यार्ी जनवड करता येईल. कारण जिवंतपणी व मृत्यनंूतरही अशी जनवड करणे योलय आहे हे आपण 
अनुभजवले आहे. परलोकात गेल्यावर मनुष्ट्य आपल्या मताला जर्कटून राजहला, तर संपत्ती वा इतर वाईट 
गोष्टी यानंी तो जदपून िाणार नाही. तसेर् दुसऱ्यारें् हक्क बळकावनू, दुसऱ्याच्या दुःखास व स्वतःच्या 
नुकसानीस तो कारणीभतू होणार नाही. तो नेहमी मध्यम ब्स्थतीच्या आयुष्ट्यार्ी जनवड करील व या व पुढील 
आयुष्ट्यात कोणत्याही एका मागार्ा अजतरेकी अवलंब करणार नाही. हार् मागच सुखार्ा आहे. असो. 

 
परलोकातून आलेल्या मनुष्ट्याने पुढे असे साजंगतले की, तो व्याख्याता पुढे असे म्हणाला, “अगदी 

शवेटच्या मनुष्ट्यानेसुद्धा िर जवर्ारपूवचक एखाद्या आयुष्ट्यार्ी जनवड केली तर आपले आयुष्ट्य वाईट आहे असे 
त्याला वाटणार नाही. एवढेर् नव्हे तर त्याला त्यात समाधान वाटेल. म्हणून पजहल्याप्रथम येणाऱ्यानंी 
जनष्ट्काळिीपणे जनवड करू नये व शवेटच्या लोकानंी जनराश होऊ नये.” त्यारे् भाषण संपतार्, पजहल्याप्रथम 
ज्याने जर्ठ्ठी उर्लली होती, तो पुढे आला व अजनयंजत्रत िुलमी सत्तेरे् आयुष्ट्य त्याने जनवडले. तो अजतशय 
अजवर्ारी व लोभी असल्यामुळे जनवड करण्यापूवी त्याने प्रत्येक मुद्द्यार्ा पूणचपणे जवर्ार केला नाही. त्यातील 
इतर दुःखाबंरोबर, स्वतःर् स्वतःच्या मुलानंा भोगावयास लागणाऱ्या दुःखार्ा त्याने जवर्ार केला नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

स्वस्थपणाने जवर्ार केल्यावर त्याला त्यारे् फार दुःख िंाले व शोकाने छाती बडवनू घेऊ लागला. 
व्याख्यात्याने िरी पूवी बिाजवले होते तरी दैवालार् दोष देऊ लागला. स्वतःला दोषी समिण्याऐविी 
आपल्या दोषारे् खापर तो इतरावंर फोडू लागला. तो स्वगातून आलेला होता. पूवीच्या आयुष्ट्यात सुसंघजटत 
राज्यात जदवस काढल्यामुळे केवळ सवयीने तो सद गुणी बनलेला होता, पण त्याच्या सद गुणीपणाला 
तत्त्वज्ञानार्ी िोड नव्हती. अरच्या वणचनाप्रमाणे, अशा फसलेल्या लोकापैंकी जनम्म्याहून अजधक लोक 
स्वगातून आलेले असल्यामुळे त्यानंी कधीही दुःखार्ा अनुभव घेतलेला नव्हता. पथृ्वीवरून आलेल्या लोकानंी 
मात्र अशा जनष्ट्काळिीपणाने जनवड केली नाही. कारण त्यानंी स्वतः दुःख अनुभजवले होते व दुसऱ्यारे्ही दुःख 
बजघतलेले होते. वरील कारणामंुळे व जर्ठ्ठ्यातंील जवजर्त्र दैवघटनेमुळे पुष्ट्कळ आत्म्यानंी र्ागंले आयुष्ट्य 
वाईटाकजरता व वाईट आयुष्ट्य र्ागंल्याकजरता बदलून घेतले. पथृ्वीवर िन्म घेतल्यानंतर, मनुष्ट्यानें िर उच्च 
तत्त्वज्ञानार्ा व्यासंग ठेवला व शवेटच्या प्रकारारे् सोडून इतर आयुष्ट्य त्याला जनवडता आले तर परलोकातून 
जमळालेल्या माजहतीच्या आधारे आपणासं खात्रीने असे म्हणता येईल की, अशा मनुष्ट्यारे् आयुष्ट्य पथृ्वीवर तर 
सुखारे् होईलर् पण मत्यचभमूीतून परलोकात व परलोकातून मत्यचभमूीत त्यार्ा िो प्रवास होईल तोही खराब 
मागानो न होता, स्वगाच्या स्वच्छव सुंदर मागाने होईल. अरच्या मते, प्रत्येक आत्म्याने आपले आयुष्ट्य कसे 
जनजित केले हा देखावा आियचकारक असून खेद, हास्य व र्मत्कार यानंी भरलेला होता. पूवीच्या आयुष्ट्यार्ा 
अनुभव त्यानंा जनवड करताना उपयोगी पडत होता. आरजफअस म्हणून िो आत्मा पूवी पथृ्वीवर िन्मला 
होता, त्या आत्म्याने हंसारे् आयुष्ट्य पसंत केले. कारण जस्त्रयाकंडून तो मारला गेल्यामुळे जस्त्रयाचं्या त्याला 
इतका जतटकारा आला होता की, स्त्रीच्या पोटी िन्माला येणेही त्याने नाकारले. थॉजमरसच्या आत्म्याने 
बुलबुलरे् आयुष्ट्य पसंत केले. हंसाने आपला स्वभाव बदलून, माणसारे् आयुष्ट्य पत्कारल्यारे्ही अरने 
पाजहले. इतर गानजप्रय प्राण्यानंी हंसारे् अनुकरण केले. जवसावी जर्ठ्ठी ज्याने उर्लली त्याने झसहार्ा िन्म 
जनवडला. अजर्लसच्या कवर्ाजवषयी िंालेला जनणचय आठवल्यामुळे, टेलामॉनर्ा पुत्र अिेक्स ह्याने 
मनुष्ट्यिन्म नाकारून झसहार्ा िन्म घेतला. अगॅमेम नॉनच्या आत्म्याला, मत्यचभमूीत भोगाव्या लागणाऱ्या 
दुःखामुळे त्यार्ा कंटाळा आला होता. त्याने गरुडारे् आयुष्ट्य पसंत केले. ॲटलान्टाच्या आत्म्याने मधली 
जर्ठ्ठी उर्लली. मल्लाच्या आयुष्ट्यात मोठी कीती जमळते. त्या कीतीच्या मोहाने जतने तो िन्म स्वीकारला. 
पॅनोजपअसर्ा पुत्र एजपअस ह्याच्या आत्म्याने कुशल मिूर स्त्रीर्ा िन्म घेतला. लाबं अंतरावर, सवांच्या शवेटी 
थेरजसटस ह्या जवदूषकाने, माकडारे् रूप घेतलेले अरने पाजहले. ओजडजससच्या आत्म्याने सवांत शवेटी जर्ठ्ठी 
उर्लली. पूवच िन्मातील दुःखाच्या आठवणीने त्यार्ी महत्त्वाकाकं्षा इतकी मंदावली होती की, तो 
केवळशातंतेरे् व स्वास्थ्यारे् आयुष्ट्य शोधीत राजहला. सवांनी उपेजक्षलेले व बािूला पडलेले असे ते आयुष्ट्य 
बरेर् प्रयत्न केल्यावर त्याला सापडले. त्यार्ी मोया आनंदाने जनवड करून तो म्हणाला, “पजहल्याप्रथम 
िरी ही जर्ठ्ठी उर्लली असती तरी मी हीर् जनवड केली असती.” अशा तऱ्हेने इतर प्राण्यानंी मनुष्ट्यप्राण्यात 
व इतर िातीत रूपातंर करून घेतले. अन्यायी प्रवृत्तीच्या प्राण्यानंी रानटी व न्यायी प्रवृत्तीच्या प्राण्यानंी पाळीव 
आयुष्ट्यार्ी जनवड केली. अशा तऱ्हेने सवच प्रकारच्या आयुष्ट्यारें् जमक्षण िंाले. 

 
अशा प्रकारे आयुष्ट्यार्ी जनवड केल्यानंतर ते आत्मे लारे्जससकडे गेले. प्रत्येक आत्म्याच्या आयुष्ट्यारे् 

रक्षण करण्यासाठी व त्यार्ी जनवड पूणच करण्यासाठी, जतने प्रारलधदेवतेला त्याचं्याबरोबर पाठजवले. ह्या 
प्रारलधदेवतेने प्रत्येक आत्म्याला क्लोथो देवतेिवळ नेऊन, जतच्या हाताने जफरजवल्या िाणाऱ्या र्रकीच्या 
पजरभ्रमणाने, प्रत्येकारे् नशीब मंिूर करून घेतले. त्या देवतेला वंदन करून, प्रारलधदेवतेने आत्म्यानंा 
अरोपोसच्या र्रकीकडे नेऊन त्यारें् आयुष्ट्य अनुल्लंघनीय बनजवले. त्यानंतर आत्मे अदृष्ट देवतेच्या 
झसहासनाखाली गेले. इतर आत्मे गेल्यावर अरही गेला. नंतर पोळून काढणाऱ्या उष्ट्ण हवेतून, लता-
वृक्षजवरजहत अशा शुष्ट्क जवस्मरण-मैदानावर आले. संध्याकाळी, ज्या नदीरे् पाणी कोणासही भाडं्याने धरता 
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येत नाही अशा अनास्था नदीच्या काठी त्यानंी मुक्काम केला. या जठकाणी सवांना ठराजवक प्रमाणात पाणी 
जपण्यास भाग पाडले. परंतु अदूरदशी आत्मे प्रमाणाबाहेर पाणी प्याले. प्रत्येक आत्मा पाणी प्याल्यावर पूवीरे् 
सवच काही जवसरून गेला. आत्मे जवश्रातंी घेण्यास गेल्यावर, मध्यरात्री मेघनाद होऊन धरणीकंप िंाला आजण 
क्षणाधात, अर्ानक उगवणाऱ्या तारकापं्रमाणे, सवच आत्मे आपापल्या िन्मात गेले. अरला पाणी जपण्यार्ी 
परवानगी नव्हती. कोणत्या मागाने त्याला आपले पूवच शरीर जमळाले हे त्याला कळले नाही. सकाळी तो िागा 
िंाला तेव्हा आपण जर्तेवर असल्यारे् त्याला जदसून आले. 

 
अशा तऱ्हेने, ललॅकॉन, या गोष्टीरे् नाशापासून रक्षण करण्यात आले. ह्या गोष्टीतील सूर्नापं्रमाणे 

आपण वागलो तर ती आपलेही रक्षण करील. जलथे म्हणिे अनास्था नदीच्या काठावरून आपण सुखरूपपणे 
बाहेर पडू. त्यामुळे आपले आत्मे भ्रष्ट होणार नाहीत. आत्मा अमर असतो व तो सत आजण असत यानंा वागवनू 
घेतो, असा उपदेश मी आता केला. त्यानुसार िर आपण र्ागंल्या मागाला जर्कटून राहू, भब्क्तयुक्त, 
ज्ञानयुक्त न्यायारे् पालन करू आजण पथृ्वीवरील देवारें् व एकमेकारें् पे्रम संपादन करू तर िसे खेळाडू 
अजभनंदन करणाऱ्याकंडून पाजरतोजषके जमळजवतात, तसे सद गुणी वतचनाबद्दल स्वगीय पाजरतोजषके जमळव.ू 
देवारें् पे्रम संपादन करू. आयुष्ट्यात आजण परलोकात आपली यात्रा सफल होईल. 
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पनरनशष्ट एक 
प्िेिोिे निनहिेिे सांवाद  

(Platonic Dialogues) 
 
1. Apology 14. Meno 
2. Charmides 15. Parmenides 
3. Cratylus 16. Phaedo 
4. Critias 17. Phaedrus 
5. Crito 18. Philebus 
6. Euthydemus 19. Protagoras 
7. Ethyphro 20. Republic 
8. Gorgias 21. Sophistes 
9. Hippias Major 22. Statesman 
10. Hippias Minor 23. Symposium 
11. Laches 24. Theatetus 
12. Laws 25. Timaeus 
13. Lysis   

 
पुढील संवादगं्रथ, साजहत्य याजवषयी ग्रीक तत्त्वज्ञान, प्लेटोरे् िीवन, कायच व तत्त्वज्ञान याच्या संशोधक 
अभ्यासात मतभेद आढळतात :– 
 
26. Alcibiades I 32. Hipparchus 
27. Alcibiades II 33. Lon 
28. Anterastae 34. Minos 
29. Clitophon 35. Menexenus 
30. Epinomis 36. Theages 
31. Episttes   

 
⬜⬜ 

  



 

अनुक्रमणिका 

पनरनशष्ट दोि 
उपयुक्त सांदभश 

 
Adams J. : The Republic of Plato, Cambridge, 1902. 
Adamson R. : The development of Greek Philosophy, Pt.-II : Plato, W. 

Blackwood, London, 1908. 
Bosanquet B. : A Companion to Plato’s Republic, 2nd Ed., 3rd Impression, 

Rivingtons, London, 1906. 
Brumbaugh R. S. : Plato for the Modern Age, New York, 1962. 
Bambrough R. (Ed.) : New Essays on Plato and Aristotle, 2nd Impression, International 

Library of Philosophy and Scientific Method, Routledge and Kegan 
Paul, New York, 1967. 

Burnet J. : Greek Philosophy, Pt. I : Thates to Plato, Book III, Chap. XI I-XVII, 
Macmillan, London, 1914. 

Conford F. M. : The Republic of Plato, Oxford, 1955. 
Crombie I : An Examination of Plato’s Doctrines, Vol. I, II, Routledge, 

London.1962, 1963. 
Cross R. C. &Woozley 
A.D. 

: Plato’s Republic : A Philosophical Commentary, Macmillan. London 
1964. 

Crossman R. H. S. : Plato Today, 2nd Ed., George Allen and Unmin. 1959. 
Field G. C. : Plato and His Contemporaries, Methuen, London, 1948. 
Field G. C. : The Philosophy of Plato, Oxford, 1949. 
Findlay J. N. : Plato : The Written and Unwritten Doctrines : Chap. V : The 

Ideological Dialogues : The Republic, International Library of 
Philosophy and Scientific Method, Routledge and Kegan Paul, New 
York, 1974. 

Foster M. P. : The Political Philosophy of Plato and Hegel, Oxford, 1935. 
Friedlander P. : Plato : An Introduction, Princeton, 1969. 
Comperz T. : Greek Thinkers, Vol. II Book V : Plato John Murray, London, 1905. 
Gomperz T. : Greek Thinkers, Vol. III : Book V : Plato : Chap. XI-X111 : Republic, 

John Murray, London, 1905. 
Gould J. : The Development of Plato’s Ethics Cambridge, 1955. 
Grobe G.M.A. : Plato’s Thought. Methuen, London. 1935. 
Guthrie W.K.C. : A History of Greek Philosophy, Vol. Ill, Cambridge. 1975. 
Hardie W.F.R. : A study in Plato. Oxford, 1936. 
Joseph W.H.B. : Knowledge and the Good in Plato’s Republic, Oxford. 1948. 
Jowett B. : The Republic of Plato. with Introduction, Analysis, 3rd Ed.. Oxford. 



 

अनुक्रमणिका 

Jowett B. : The Dialogues of Plato, Vol. III : Republic. Oxford. 
Jowett P. : A Selection of Passages from Plato, Vol. II : The Republic Ed. by M. 

J. Knight with Introductions, Oxford, 1895. 
Kelsen H. : Platonic Justice in ‘What is Justice?’, Berkeley, 1960. 
Lutoslawski W. : The Origin and Growth of Plato’s Logic, Chap. VI, Longmans, 

London, 1905. 
Murphy N. R. : Interpretation of Plato’s Republic, Oxford, 1951. 
Nettleship R. L. : Lectures on the Republic of Plato, Ed. by Lord Charnwood. 

Macmillan, London, 1914. 
Pater W. : Plato and Platonism, Chap. 9,The Republic, Macmillan, 1912. 
Popper K. R. : The Open Society and its Enemies, 4th Ed.. Routledge, London, 

1962. 
Ritter C. : The Essence of Plato’s Philosophy, Eng. Tr. Adam Alles, George 

Allen and Unwin, 1933. 
Ross D. : Plato’s Theory of Ideas, Oxford. 1951. 
Sabine G. M. : History of Political Theory, Chap. 7 to 10 on Plato. London, 1951. 
Shorey P. : Plato : The Republic, Vol. I, II, Cambridge, 1930, 1935. 
Stewart J. A. : Plato’s Doctrine of Ideas, Pt. I : The Republic, Oxford, 1909. 
Stewart J. A. : The Myths of Plato, Macmillan, London, 1905. 
Taylor A. E. : Plato : The Man and His Work, Chap. XI : Republic, Methuen, 

London, 1926. 
तुळपुळे गो. णव. : प्लेटो : र्जरत्र व तत्त्वज्ञान, जर्त्रशाळा, पुणे, १९६०. 
Vlastos G.(Ed.) : Plato : A Collection of Critical Essays, Vol. I : Metaphysics and 

Epistemology, Modern Studies in Philosophy, Donbleday Anchor, 
1971. Vol. II : Ethics, Politics, Philosophy of Art and Religion, 1971. 

Vlastos G. : Plato’s Universe, Oxford, 1975. 
Wild J. : Plato’s Theory of Man, Cambridge, 1946. 
Zeller E. : Plato and the Older Academy. Eng. Tr. S. F. Alleyne and A 

Goodwin, Longmans, Green, London, 1888. 
Zeller E. : Outlines of the History of Greek Philosophy, 2nd Period : III : Plato 

Eng. Tr. S. F. Alleyne and E. Abbott, Longmans, London, 1914. 
⬜ ⬜ 

  



 

अनुक्रमणिका 

पनरनशष्ट तीि 
उपयुक्त िेख  

(Articles) 
 
Demos R. : “Paradoxes in Plato’s Doctrine of the Ideal State”. Classical Quarterly, 

Vol. 7, 1957. 
Foster M.P. : “Plato’s Concept of Justice in the Republic”, Philosophical Quarterly, 

Vol. I, 1950. 
Grey D. R. : “Art in the Republic”, Philosophy, Vol. 27, 1952. 
Hall R.M. : “Justice and the Individual in the Republic”, Phronesis, Vol. 4, 1959. 
Malcolm J. : “The Line and the Cave”, Phronesis, Vol. 7, 1962. 
Mulgan R. G. : “Individual and Collective Virtues in the Republic”, Phronesis, Vol. 13, 

1968. 
Raven J. : “Sun, Divided Line and Cave”, Classical Quarterly, Vol. 3, 1953. 
Schiller J. : “Just Man and Just Acts in Plato’s Republic”, Journal of the History 

of Philosophy, Vol. 6, 1968. 
Shorey P. : “The Idea of Good in Plato’s Republic”, Studies in Classical 

Philosophy, 1895. 
Taylor A. E. : “Decline andFall of the State in Republic”, Vol. VIII, Mind, 1939. 
Vlastos G. : “Does Slavery Exist in Plato’s Republic”. Classical Philosophy, 1968. 

⬜ ⬜ 
  



 

अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

र्ासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मंुबई 


