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णनवेदन 
 

खवज्ञान, इखतहास, सामाखजक शासे्त्र, साखहत्य आखि लखलतकला या खवषयासंबधंी संस्कृत, इंग्रजी 
वगैरे भाषामंध्ये अनेक महत्त्वािे गं्रथ खलखहले गेले आहेत. त्यापकैी खनवडक गं्रथािें मराठी भाषातंर प्रखसद्ध 
करण्यािी एक योजना महाराष्ट्र राज्य साखहत्य आखि ससं्कृती मंडळाने आिलेली आहे. त्या योजनेन सार 
गेल्या तीस वषांच्या काळात स मारे पाऊिश ेभाषातंखरत गं्रथ मंडळाने प्रकाखशत केले आहेत. या योजनेिाि 
एक भाग म्हिून सौंदययशास्त्राखवषयीच्या काही गाजलेल्या इंग्रजी गं्रथािें मराठीत भाषातंर करून ते 
वािकानंा उपलब्ध करून देण्यािा मंडळाने खनियय घेतला होता. 
 

त्या खनिययान सार खिस्टोफर कॉडवले या मार्कसयवादी अभ्यासकाच्या “Illusion and Reality” या 
गं्रथािे भाषातंर करण्यािे कठीि काम श्रीमती गागी सरदेसाई याचं्यावर सोपवले होते. जेमतेम तीस वषांिे 
आय ष्ट्य लाभलेल्या कॉडवलेिे स्पेनमधील यादवी य ध्दात फँ्रको या ह कूमशहा खवरुद्ध १९३७ साली लढताना 
खनधन झाले तेव्हा त्याचं्या या गं्रथािंी छपाई स रू होती. “आभास आखि वास्तवता” या शीषयकािा हा गं्रथ 
काव्याच्या उगमासंबधंी क तूहल असलेल्याचं्या तसेि आध खनक इंग्रजी काव्य आवडीने वाििाऱयाचं्या 
खविारानंा खनिःसशंय िालना देईल. 
 
 
 य. णद. फडके, 

 अध्यक्ष, 
खदनाकं १५ ज लै १९९१. महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ. 
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चणरत्रात्मक णिपि 
 

आपल्या काळातील अनेक थोर गं्रथापंैकी ‘आभास आखि वास्तवता’ हा एक गं्रथ होय त्यािे वािन 
करिे स लभ नाही. त्यािे प निः प न्हा अध्ययन करिे आखि त्यावर खटपिे करिे जरूर आहे. यानंतर 
वािकाला असे जािवले की, अनेक वळेा वािन करताना तो गं्रथ आपल्या खविारास नव ेिाद्य प रखवतो. 
 

या गं्रथािा कता, खिस्टोफर सेंट जॉन स्प्स्प्रग, यािा जन्म २० ऑर्कटोबर १९०७ रोजी प टने 
(Putney) येथे झाला. एखलग येथील बनेेखडर्कटाइन स्कूलमध्ये त्यािे खशक्षि झाले. वयािी सोळा वष ेआखि 
सहा महीने पूिय होताि त्याने शाळा सोडली आखि ‘यॉकय शायर ऑबझरव्हर’ या पत्रािा बातमीदार म्हिून 
तीन वषयपयंत काम केले. नंतर लंडनला परत येऊन खवमानखवदे्यसंबधंी प्रकाशकाचं्या कंपनीमध्ये 
(Aeronautical Publishers firm) प्रवशे केला. तेथे प्रथम संपादक आखि नंतर डायरेर्कटर म्हिून काम 
केले. ज्याच्या आकृत्या ‘Automobile Engineer’ यात प्रकाखशत झाल्या होत्या, अशा एका अमयाद वैखित्र्य 
असिाऱया यंत्राच्या भागािी ज ळिी करिाऱया साधनािा त्याने शोध लावला. त्याकडे तज्ञािें लक्ष मोठ्या 
प्रमािात वधेले होते. त्याने खवमानखवदे्यसंबधंी पाि क्रखमक प स्तके, ग प्त पोखलसासंबंधी सात कादंबऱया 
आखि काही कखवता व लघ कथाही प्रखसद्ध केल्या. हे सारे लेिन वयािी पंिवीस वष ेपूिय होण्यापूवीि त्याने 
केले होते. 
 

१९३५ च्या मे मखहन्यात त्याने ‘खधस माय लँड’ या नावािी आपली पखहली गंभीर स्वरुपािी कादंबरी 
प्रखसद्ध केली. त्या गं्रथावरून असे खदसते की, त्याने मानसशास्त्रािे सूक्ष्म अध्ययन केले होते. मात्र आपले 
ज्ञान जीवनास लागू करण्यात तो अद्याप यशस्वी झाला नव्हता. 
 

१९३४ च्या अिेरीस मार्कसयच्या काही अखभजात गं्रथाशंी त्यािा पखरिय घडून आला. प ढील उन्हाळा 
त्याने मार्कसय, एंगल्स आखि लेखनन याचं्या गं्रथािें स क्ष्म अध्ययन करण्यात घालखवला. लंडनला परतल्यावर 
लवकरि त्याने ‘आभास आखि वास्तवता’ (Illusion and Reality) या गं्रथािा पखहला मस दा तयार केला. 
नंतर खडसेंबरमध्ये तो ‘पॉपलर’ येथे राहू लागला आखि नंतर ‘पॉपलर’ येथील साम्यवादी पक्षाच्या शािेत 
त्याने प्रवशे केला. पॉपलर येथील त्यािे अनेक सहकारी गोदीत काम करिारे असून ते आक्रमक कामगार 
होते. शातं समयोखित भाषि करिाऱया आखि आपल्या उदरखनवाहासाठी गं्रथलेिन करिाऱया या 
तरुिासंबधंी ते काहीसे साशकं असत; परंत  लवकरि ते त्यास आपल्यापैकीि एक मानू लागले, या दृष्टीने 
जे काही करावयािे त्यातील आपला वाटा तो उिलीत असे. 
 

साम्यवादी पक्षात प्रवशे केल्यानंतर ‘पाप्य लर फं्रट’ िी अव्वल माखहती खमळखवण्यासाठी तो पॅखरसला 
गेला आखि तेथून नवा उत्साह आखि आस्था घेऊन परतला. आपल्या उदरखनवाहासाठी कादंबऱया 
खलखहण्यािेरीज त्याने ‘आभास आखि वास्तवता’ हा गं्रथ प नश्च खलहून काढला. यानंतर लगोलग ‘Studies 
In Dying CuIture’ या नावाने प्रखसद्ध असलेले खनबधं प्रखसद्ध केले, आखि ‘The Crisis in Physics’ हा गं्रथ 
खलखहण्यास प्रारंभ केला. घड्याळाच्या काट्ाबंरोबर तो काम करी. सारा खदवस टंकलेिन यंत्रावर 
घालखवल्यानंतर ५ वाजता आपले खनवासस्थान सोडून तो आपल्या शािेकडे जाई, तेथे ि ल्या सभेत भाषि 
करी ककवा ‘खक्रस्प स्रीट माकेटच्या कोपऱयावर उभे राहून’ ‘डेलीवकय र’ च्या प्रती खवकी. 
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मध्यंतरी स्पखॅनश यादवी य द्ध स रू झाले होते. पॉप्य लर शािेने या मोखहमेत स्वतिःला झोकून खदले 
होते, त्यात कॉडवले प्रम ि होता. नोव्हेंबरपयंत ‘अँब्य लन्स’ िरेदी करण्यास प रेशी रक्कम या शािेने उभी 
केली होती, फ्रान्समध्ये ही गाडी िालवण्यासाठी िालक म्हिून कॉडवलेिी खनवड झाली होती. ती गाडी 
स्पॅखनश सरकारच्या ताब्यात खदल्यानंतर कॉडवले ‘इंटरनॅशनल खिगेड’ मध्ये दािल झाला. १२ फेि वारी 
१९३७ मध्ये य द्धात प्रत्यक्ष लढत असता ‘जरामा’ येथे तो मृत्य म िी पडला. 
 

स्पेनमधून पाठखवलेल्या एका पत्रात तो म्हितो ‘आता मी एक अन भवी सैखनक बनलो आहे’ आखि 
आमच्या खवभागास मशीनगनिे खशक्षि देिारा खशक्षक म्हिून काम करतो आहे. यािेरीज या गटािा मी 
राजकीय प्रखतखनधी असून खभत्तीपत्रािा सहसपंादक आहे, खशवाय माझ्यावर इतर राजकीय कामािी 
जबाबदारीही आहे. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, माझा फ रसतीिा काळही मी िागंल्यारीतीने 
घालवीत आहे.’ पॉपलर शािेत काय िालले आहे यासबंंधी माखहतीही तो खमळवीत असे. मग ती थोडी का 
असेना. याप ढे पत्रात तो म्हितो ‘स्थाखनक ॲनार्ककस्ट रडे य खनयनच्या किेरीतील ‘कम्य खनस्ट पोखलखटकल 
कखमशनर’ च्या िोलीमध्ये आम्ही ‘लेबर पाटी ग्र प’ सतत भेटत असतो. तथाखप आपल्या मूळ खठकािी 
असलेल्या ‘लेबरपाटी’ च्या नेत्यािंी मानखसक बठैक काय आहे, यािी कल्पना करिे कठीि आहे. 
 

कॉडवलेच्या मतृ्यखूवषयीिी बातमी त्यािे एक खनकटिे स्नेही आखि सहकारी खिगेखडअर यानंी 
खदली. तेही द सऱया महाय द्धात मारले गेले. ती बातमी प ढीलप्रमािे छापली होती– ‘पखहल्या खदवशी 
कॉडवलेिी त कडी एका टेकडीच्या खशिरावर पखवत्रा घेऊन उभी होती. त्याच्यावर िोहोबाजूने खवलक्षि 
भखडमार िालू होता. प्रथम तोफा, नंतर खवमाने, आखि नंतर शत्रूंच्या तीन मशीनगन याचं्याद्वारा हा भखडमार 
िालू होता. नंतर ‘मूर’ लोकानंी मोठ्या संख्येने टेकडीवर हल्ला िढखवला. जॉनबरोबर काही थोडेि सैखनक 
खशल्लक राखहले होते, तो आपल्या मखशनगनने मारा करीत व होता, तेव्हा त्या खवभागाच्या सेनाप्रम िाने 
माघार घेण्यािा ह कूम फमाखवला. माघार घेत असता जिमी झालेल्या एका सैखनकाशी माझी गाठ पडली. 
तीस याडाच्या अंतरावर ‘मूर’ खवरुद्ध माघार घेत असताना त्या सैखनकाने कॉडवलेला अिेरिे पाखहल्यािे 
मला साखंगतले. रिागंिावर असताना प ढे सतत सात खदवस मी कॉडवलेसंबंधी िौकशी केली. परंत  त्याला 
प नश्च कोिीही पाखहले नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, त्याला त्या टेकडीवरून उतरताि आले नाही.’ 
 

खवमानवाहत कीसंबंधी क्रखमक प स्तके आखि कादंबऱया यािेरीज कॉडवलेिे सारे गं्रथ मरिोत्तर 
प्रखसध्द झाले. तो स्पेनला जावयास खनघाला. तेव्हा ‘आभास आखि वास्तवता’ (Illusion and Reality) हा 
त्यािा गं्रथ छापला जात होता. ‘Studies in a Dying Culture’ हा गं्रथ १९३८ मध्ये, कखवता आखि ‘The 
Crisis in Physics’ १९३९ मध्ये, आखि ‘Further Studies in a Dying Culture’ १९४९ मध्ये प्रखसद्ध झाले. 
 

‘The Crises in Physics’ या गं्रथाच्या परीक्षिात जगन्मान्य कीतीिे शास्त्रज्ञ जे. बी. एस. हाल्डेन 
म्हितात ‘कॉडवलेला खवज्ञानासबंंधी खवशषे काही सागंावयािे आहे, ते त्याने अप रेि साखंगतले असले, तरी 
फार महत्त्वािे आहे. प्रस्त त गं्रथ भखवष्ट्यकाळातील अनेक खपढ्यातील तत्वज्ञानानंा नव्या कल्पना प रखविारी 
एक िाि आहे.’ ‘आभास आखि वास्तवता’ या गं्रथासबंंधीही तसेि म्हिता येईल. त्या गं्रथाने वाङ्मयीन 
टीकेच्या सदरात एक नव े दालन ि ले केले. मध्यमवगीय मानसशास्त्रावरील मार्कसयच्या भाष्ट्याच्या 
अखधष्ठानावर सौंदययशास्त्रखवषयक मूलभतू समस्यािंा पद्धतशीर शोध घेऊन त्यावर तोड स िखविारा हा 
पखहला प्रयत्न होय. यािा अथय या गं्रथात काही ि का नाहीत, असा नव्हे. या उलट, ज्या खविारप्रिालींिा 
कॉडवलेने खनषेध केला आहे, त्याचं्या प्रभावातून तो अद्याप म र्कत झाला नव्हता. तो जर अखधक जगाला 
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असता, तर त्यानेि हे, प्रथम मान्य केले असते. ‘Further Studies’ या आपल्या गं्रथातील ‘जािीव’ या 
खनबधंात मध्यमवगीय मानसशास्त्रातील िोट्ा कक्षा तो नाकारतो. आखि पॅव्हलावच्या प्रसंगान वती 
प्रखतखक्षप्त खक्रयेच्या तत्वप्रिालीकडे वळतो. आज ही बाब मार्कसयवादी मानसशास्त्रािे अखधष्ठान म्हिून मान्य 
झाली आहे. 
 

कॉडवले हा अलौखकक ब खद्धमते्तिा होता. त्याने आपल्या अल्पाय ष्ट्यात जे काही साध्य केले, ते 
तेवढ्यानेि साध्य झाले असे नव्हे. स्वभावतिःि तो एक दैवी देिगी लाभलेला खविारवतं असूनही तो सतत 
खक्रयाशील असे, पॉपलरमधील त्याच्या राजकीय काययक्षमतेिा काळ हाि त्याच्या जीवनातील 
उत्पादनशील काळ होता, हा काही योगायोग नव्हे. त्यािा मृत्य ही िऱया अथाने एक शोकाखंतका होती, 
कारि त्यात जीवनािी एक कृताथयता होती. तो साम्यवादी म्हिून जगला आखि अिेरपयंत साम्यवादीि 
राखहला. 
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प्रस्तावना 
 

प्रस्त त गं्रथ केवळ काव्यखवषयक नसून काव्याच्या उगमासंबंधीही आहे. काव्य हे भाषेद्वारा खलखहले 
जाते, आखि म्हिनू भाषेच्या उगमासंबधंी खविारही यात माडंला आहे. भाषा ही सामाखजक खनर्कमती आहे, 
खतच्या द्वारा मािसे एकमेकाशंी दळिवळि ठेव ू शकतात आखि परस्परािें मन वळवीत असतात; 
अशारीतीने काव्यािी उगमस्थाने समाजाच्या अध्ययनापासून वगेळी करता येत नाहीत. 
 

वाङ् मयीन टीकेिे एक गृहीत तत्व असे आहे की, वाङ् मयािी उगमस्थाने पहािे सदंभयबाह्य ककवा 
गौि आहे, आखि वाङ् मयीन टीका वाङ् मयीन संदभाति करता येते. 
 

काही काळ खनसगाच्या अध्ययनासबंंधी असेि एक तत्वज्ञान अस्प्स्तत्वात होते– ते म्हिजे ‘ड’ 
हॉलबॉख् (‘d’ Holbach) यािें, आजच्या बह तेक शास्त्रज्ञानंी नेिीवपूवयक स्वीकारलेले याखंत्रक जडवादािे 
(Mechanical Materialism) तत्वज्ञान होय. या तत्वज्ञानात असे गखृहत धरले आहे की, जडािे केवळ 
त्याच्याि संज्ञातंफे संपूिय वियन करता येते, आखि ज्याअथी मानवही जडद्रव्यािाि बनलेला आहे त्याअथी 
त्या संज्ञा त्यािेही वियन करू शकतील. ज्या ग िानंा आत्मखनष्ठ ककवा मानखसक घटक असतो– रंग (विय), 
घनता, आखि रूिी– यापासून जड वगेळे काढून आपल्या खविारास या तत्वज्ञानाने प्रारंभ केला. वस्त मान 
(Mass) आकार, काळ आखि स्थळ या ग िानंा वस्त खनष्ठ जड ग ि ठरखवण्यात आले; म्हिजेि जडािे 
केवळ त्याच्या द्वाराि वियन करण्यात आले; या ग िाचं्या खनखश्चतीत खनरीक्षकािाही अंतभाव होतो, असे 
आइनस्टाईनने खसद्ध करीपयंत हे सारे मान्य करण्यात आले होते. या साऱयास सबल करिारा स्नाय  
(Tensor) अशी एक केवल स्वरूपािी संज्ञा खनमाि करण्यािा आईनस्टाईनने प्रयत्न केला. 
प ंजपदाथयखवज्ञानशास्त्रज्ञानंी (Quantum Physicists) हे केवलतत्त्व अखनयतत्त्वाच्या आधारे खनरीक्षकावर 
अवलंबून असल्यािे दािखवले. आध खनक पदाथयखवज्ञानाने समीकरिािेरीज (Equations) काहीही केवल 
स्वरूपािे नसल्यािे दािखवले.– हे सारे खविार आहेत. याखंत्रक जडवादािीही खनष्ट्पत्ती ती खविारप्रिाली 
जडवादी आहे, याम ळे खनमाि झाली नसून, ती प रेशी जडवादी नाही, यातून खनमाि झाली. खविार आखि 
ऐंखद्रखयक ग िानंा केवळ आत्मखनष्ठ आखि कस्प्ल्पत अस्प्स्तत्व बहाल करून आखि त्यानंा जडाच्या 
वास्तवापासून दूर ठेवनू याखंत्रक जडवाद्यानंी एकदम त्याचं्या काययपद्धतीस खवरोधी असिारे अजड 
वास्तवािे के्षत्र प्रस्थाखपत केले. 
 

याखंत्रक जडवाद जडािा वस्त खनष्ठ आखि कितनातून खनमाि होिारा पलूै खवकसीत करीत असता 
िैतन्यवाद स्वतिःिी कृखतशील आखि आत्मखनष्ठ बाजू वृकद्धगत करीत होता. िैतन्यवाद हे ऐंखद्रखयकतेिे 
अध्ययन बनले आखि इंखद्रयाने जाििे ही एक कृखतशील प्रखक्रया आहे. मानवाला ज्ञात असलेले जग हे 
केवळ ऐंखद्रखयक ग िािें– आकार, संकल्पना आखि खविार– यािें बनलेले आहे, असे दािखवण्यात आले. 
प्रथम काटंने एक अज्ञात, स्वतिःखसद्ध वस्तू मान्य केली, परंत  हेगेलने ती उधळून लावली आखि फर्कत 
खविार (idea) खशल्लक ठेवला, आखि तो ही फर्कत मानवाच्या मेंदूत असलेला नव्हे, तर स्वतंत्रपिे होय– ते 
एक खनग यि खनराकार (केवल) तत्व या स्वरूपात. हे तत्त्व केवल स्वरूपािे असल्याने वस्त खनष्ठ होते, 
वस्त खनष्ठ असल्याने ते जड स्वरूपािे होते. ितैन्यवाद आता जडवाद बनला. परंत  प्रारंभापासूनि 
वस्त खनष्ठ, कितनशील जडतत्वािा त्यात अंतभाव न केल्याम ळे, खविाराने खनखश्चत केलेली स्वतिःखसद्ध रिना 
ज्यास लाभली आहे, अशा हेगेलच्या तकय शास्त्रािा तो भेसूर जडवाद होता. 
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हे असे घडले यािे कारि जडवादामध्ये खवषय कत्यापासून वगेळा केला गेला, फर्कत कितनाति तो 
मान्य झाला, हे होय. िैतन्यवादात कता खक्रयाशील स्वरूपात खविारात घेतला गेला, मात्र ही खक्रयाशीलता 
अभावात्मक वस्तूवर केवळ भासात्मक वस्तूबाबत कारक ठरे. ही वस्त स्प्स्थती मार्कसयच्या लक्षात आल्यावर 
त्याने कता– खवषय-संबंध खक्रयाशील असतो अशी संकल्पना माडंली–मािसािी खविारसरिी एिाद्या 
खवषयासंबधंीच्या व्यवहारातून खनमाि होते. संवदेना म्हिजे कोित्या तरी खवषयासबंंधी ऐखंद्रखयक संवदेना. 
तत्त्वप्रिाली कता जो मन ष्ट्य त्याच्या खनसगय जो खवषय त्याशी िाललेल्या संघषातून खनमाि होते. 
 

परंत  ही संकल्पना येथेि थाबंली नाही, कारि, तत्वज्ञानातील ि का कत्यािे खवषयापासून 
अमूतीकरि करण्यातून उद्भवल्या हे एकदा स्पष्ट झाल्यावर, हे ही स्पष्ट झाले की, कता व खवषय यािंा 
कृखतशील संबंध म्हिजे मानव खनसगात राहतो, असे म्हििे होय. अमूतय खनसगातील अमूतय मानव नव्हे, तर 
मािसे िरोिरी जशी राहतात, वागतात तशी, अमूतयपिे भखवष्ट्य वतयखवण्यासाठी ज्याना मूतयपिे जीवन 
जगाव ेलागते, अशी असतात. म्हिून त्याचं्या अमूतय तकावर मूतय जीवनाच्या ि िा उमटतात. मार्कसयच्या हे 
लक्षात आले की, भोर्कतृत्त्वातील भोर्कता आखि कितनातील खवषय जेव्हा तत्त्वज्ञानात खविारात घेतले गेले, 
तेव्हा ते म्हिजे तशा प्रकारिी, तत्त्वज्ञान सागंिाऱया वगािे जािीवपूवयक अस्प्स्तत्व आखि समाजातील 
बाकीच्या वगाच्या नेिीवपूवयक कृती यातील फूट यासंबधंीिे अमूतय कितन होते. तत्त्वप्रिाली आखि व्यवहार 
ही जाखिवते खद्वधा झाली कारि समाजवास्तवातही ती खवभागलेली होती. 
 

अशारीतीने मूतय जीवनािे आकलन त्यातील उत्पादनाच्या आकलनासाठी मार्कसयला प्राथखमक 
महत्त्वािे वाटे, असे खदसते. यातील एक उत्पादन म्हिजे तत्त्वज्ञान होय. खविारप्रिाली आखि व्यवहार 
दोहोनाही सामावनू घेिारे असे हे मूतय जीवन आहे. प्रत्यक्ष जीवनासंबधंीिी एक खविारप्रिालीही असते. ती 
खविारप्रिाली आखि व्यवहार यािें मूतय स्वरूपािे नाते खविारधारेच्या रूपाने माडंण्यािा प्रयत्न करते. 
 

मूतय जीवन हा घन स्वरूपािा स्फखटक नाही. कोित्याही एिाद्यावळेी मािसे वगेवगेळ्या गोष्टी 
करीत असतात. आखि म्हिनू त्यािंा परस्परांशी संबधं असतो. या मानवी सबंंधांिे सवयसाधारि स्वरूपात 
केलेले अध्ययन म्हिजे समाजशास्त्र होय. मानवी संबधंािंी गोळाबेरीज कालाच्या संदभात स्प्स्थर असत 
नाही, तर ती वगेाने पालटत असते. एिाद्या खवखशष्ट कालावधीतील मानवी संबंध खनखश्चत करिारे खनयम 
आखि त्यात वळेोवळेी घडून येिारा बदल हे दोन्ही खमळूनि ऐखतहाखसक भौखतकवादािी खविारप्रिाली 
घडते. 
 

याखंत्रक जडवाद आखि िैतन्यवाद हे केवळ तत्त्वज्ञानातील खवखशष्ट भाग आहेत, असे नसून खवज्ञान, 
सौंदययशास्त्र आखि मानवी इखतहासातही ते प्रगट होतात. मानसशास्त्रात याखंत्रक जडवादािी भखूमका 
स्वीकारिारानंी काव्याकडे दृखष्टके्षप केला, तर त्यास ते वतयि कीिे एक रूप मानतात. तत्त्वज्ञानात तो 
दृखष्टकोन स्वीकारिारानंी काव्याकडे दृखष्टके्षप केला, तर मानवी शखररात संघखटत झालेल्या जडात अंतभूयत 
असलेल्या सौंदययभावनेिी केवळ तृप्ती हेि काव्यािे स्वरूप मानले जाते. िैतन्यवादी भखूमका हा सामान्यतिः 
काव्याकडे पाहण्यािा योग्य दृखष्टकोन असे मानले जाते, यानंतर सौंदयय, सत्य आखि खशव या संज्ञादं्वारा 
काव्यािे स्पष्टीकरि केले जाते. 
 

िऱया अथाने कलेमध्ये रस घेिारानंा हे हल्ले जरी ते कावबेाजपिािे आखि गोंधळात पाडिारे 
असले, तरी परतखविे कठीि नाही. जे पूियपिे कलेच्या के्षत्रात वावरतात, आखि केवळ श द्ध सौंदययखवषयक 
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खविारािेंरीज द सरे कोितेही खनकष मानीत नाहीत, त्याचं्या काव्याकडे पाहण्याच्या पद्धती पखवत्र्यात हीि 
फूट आढळते. 
 

कलेसबंंधी याखंत्रक जडवादी, कलाकृती हा एक तटस्थ खवषय मानतात, आखि ज्यातून कता ककवा 
कलावतं वगळला जातो, अशी खविारसरिी प ढे माडंतात. ही खविारप्रिाली कलेिे तंत्र ककवा कलाप्रकार 
यासबंंधी संजे्ञच्या आधारे खलखहली जाते. यात असे गखृहत धरले जाते की, साधने (Devices), तंत्र आखि 
कलेिे अमूतय ग िखवशषे यािंा कलावतंास वगळून खविार करावयािा आखि नंतर त्यासंबंधी खविारप्रिाली 
तयार करावयािी, कलेिे कलेच्या संज्ञाद्वारा वियन करावयािे. हीि आकारवादािी (Formalism) 
खविारसरिी आहे. एक खविारधारा म्हिून ती सौंदययशास्त्रात तत्वज्ञानातील याखंत्रक जडवादाशी समातंर 
आहे. या तत्त्वज्ञानाप्रमािे आकारवाद्याजंवळ केवळ आत्मखनष्ठ वास्तवता उरते– तीत संकल्पना, खविार, 
धोरिे आखि खनयम असतात. 
 

कलेतील िैतन्यवादी कलाकृती आत्मखनष्ठ मानतात– रखसक ककवा कलावंत याचं्या मनातील 
भावनािें हे जग– त्याि अखधष्ठानावर कलेखवषयीिी तत्त्वप्रिाली खनमाि करण्यािा प्रयत्न करतात. ते 
सौंदययभावना हीि अिेर अखंतम स्वरुपािी आखि संशयातीत मानतात. रखसक ककवा कलावतं याचं्यामध्ये ती 
संपूिय आढळते, कलेखवषयीच्या कोित्याही टीका व्यस्प्र्कतगत आखि आत्मखनष्ठ असतात, असेही ते मानतात. 
हीि भावनावादी खविारधारा (Emotionism) आहे. तत्त्वज्ञानातील िैतन्यवादाशी ही खविारधारा केवळ 
ज ळती आहे, एवढेि नव्हे, तर त्याप्रमािे अिेर ती आभासरुप जडवादाशी जावनू खभडते. आगूडेन आखि 
खरिडयस् याचं्या खविारप्रिालीन सार अिेर सौंदययभावना ग ंगी आििाऱया औषधाप्रमािे असते, आखि याम ळे 
काही ज्ञानतंतू उते्तखजत होतात. ज्याप्रमािे आकारवाद म्हिजे केवळ ‘कल्पना’ (ideas) त्याप्रमािे 
भावनावादी खविारधारा म्हिजे ‘शरीरशास्त्र’ बनते. 
 

ज्यावळेी मार्कसयने, हेगेलने एका मयादेपयंत आिलेला खवरोध एका नव्या स्तरावर खनखश्चत केला, 
तेव्हा एक नकली तडजोड, प्रतीखतप्रामान्यवादािी ककवा इंखद्रयप्रत्ययवादािी तडजोड खनमाि होिे अद्याप 
शर्कय होते. या खविाराने कता आखि खवषय यासंबधंाखवषयीिी समस्या फर्कत संबंधाला िरे ठरवनू 
सोडखवली. घटनाि फर्कत अस्प्स्तत्वात असते, असे मान्य केले. 

 
ही उकल िऱया अथाने उकल नव्हती. ज्याअथी केवळ आभास अस्प्स्तत्वात असतो, त्याअथी त्या 

आभासास संघखटत करिारे वा त्यास खवखशष्ट मूल्य देिारे वास्तव (मन ककवा जडद्रव्य यासारिे) 
अस्प्स्तत्वात असत नाही. याम ळे सवय आभासानंा सारिाि भक्कम आधार असतो. आभास अनंत असल्याने, 
आभासास संघखटत करिारे जे शास्त्र सत्याखवषयीिी खविारसरिी ती ही मताधीन (Arbitrary) आखि 
खनराधार असतात. 

 
वस्त तिः प्रतीखतप्रामान्यवाद अप्रामाखिक आहे. आखि प्रारंभापासूनि तो आपल्या खविार शािेत 

खवखशष्ट व्यवस्था आिण्यासाठी आखि त्यास सप्रमाितेिा मानदंड प रखवण्यासाठी द सरे एक वास्तव (बह शिः 
मन) ओढून तािनू आितो. ‘सोय’ ककवा ‘संभवनीयता’ अशा कोित्या तरी नावािाली हे वास्तव दडखवले 
जाते. अशाखरतीने प्रतीखतप्रामान्यवाद हा नम्र स्वरुपािा िैतन्यवाद आखि केव्हा केव्हा (अजे्ञयवादाच्या 
स्वरुपात) नम्र जडवाद असतो. हेगलेच्या खविारप्रिालीच्या त लनेत तत्वज्ञानातील प्रतीखतप्रामान्यवाद हे 
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एक अधिःपतन होय. खवरोधखवकासवादी जडवादात त्या समस्येसंबधंी जी खनिययात्मक उकल स िखवली 
गेली, त्याच्या त लनेत हे अखधकि िरे आहे. 

 
म्हिूनि सौंदययशास्त्रात प्रतीखतप्रामान्यवाद कलाकृतीिा खनव्वळ आस्वाद ‘कलेकरता कला’ या 

स्वरुपात प्रगट होतो. हे खनखश्चत की, प्रस्त त खविारसरिी कलेकलेतील वा कलेच्या आस्वादातील 
वगेळेपिाबाबत काहीही मानदंड प रवीत नाही. म्हिनू सौंदययशास्त्रातील प्रतीखतप्रामाण्यवादी कलेिी 
व्यवस्था लाविारे एिादे तत्व, सामान्यतिः भावनावादी (व्यर्कतीत्वातील एकात्मता ककवा भावनेिे वास्तव) 
व काही वळेा आकारवादी (लय ककवा साखहत्य प्रकार) आपल्या खविारात ध सडखवतात. 

 
इंग्रजीतील सौंदययशास्त्रावरील स प्रखसद्ध गं्रथािे परीक्षि केले, तर असे आढळते की, जे लेिक 

श ध्द सौंदययवादी दृखष्टकोन पत्करतात, ते आपल्या लेिनाच्या एका भागात भावनावादी भखूमका घेतात, तर 
द सऱया भागात आकारवादी खनकष स्वीकारतात. असे करीत असता या दोन मतातंील उघड खवसंवाद दूर 
करण्यािा प्रयत्न ते करीत नाहीत. परंत  जो सािेबंदपिे सौंदययवादी भखूमका स्वीकारतो, असा 
सौंदययशास्त्रावर लेिन करिारा इंग्रजी लेिक आढळिे कठीि आहे. सामान्यतिः कलाबाह्य प्रातंातून तो 
मानसशास्त्रीय, ऐखतहाखसक ककवा ज्यािंा उगम जीवशास्त्रीय आहे, असे काही खविारही आपल्या कके्षत 
आिनू सोडतो. त्यातील काही खविार तत्त्वप्रिालीच्या दृष्टीने ितैन्यवादी (उ. मनोखवश्लेषि शास्त्रीय) ककवा 
द सरे जडवादी (उ. शरीरशास्त्र ककवा डार्कवनिे जीवशास्त्र) असतील, आखि हे खविार डेस्काटयस्, स्प्स्पनोझा, 
हेगेल आखि मार्कसय याचं्यासारख्या पूियपिे परस्परखवरोधी अध्यास्प्त्मक खविारप्रिालीने गटातील खमखश्रत 
असल्याने त्यािा पखरिाम लक्षिीय असतो. खवखशष्ट खवषयािे खवशषेज्ञान उपय र्कत असते; एकात्मता 
(अिंडत्व) ही आवश्यक असते; संग्रहवाद वा सम च्चयवाद (Eclecticism) जो ही दोन्ही टाळतो, तो त्या 
दोन खवश्वातील त्याज्य तेवढे स्वीकारतो, तेि आध खनक जगातील खविारािे वैखशष्ट्ट् आहे. 

 
काव्यखवषयीच्या प्रस्त त अध्ययनात प्रथमपासूनि आम्ही केवळ सौंदययखवषयक कक्षािंी कोितीही 

मयादा त्याज्य मानली आहे. ज्यास सौंदययशास्त्राच्या कके्षति पूियपिे वावरावयािे असेल त्याने एकतर 
सृजनशील कलाकार व्हाव े ककवा कलाकृतींिे आस्वादक व्हावे, केवळ या मयाखदत के्षत्रात सौंदययशास्त्र 
‘श द्ध’ मानता येते. 

 
परंत  एिादी व्यर्कती कलाकृतीच्या आस्वादाच्या वा खनर्कमतीच्या के्षत्रापासून दूर जाताि ती 

कलाबाह्यके्षत्रात प्रवशे करते, म्हिजेि कलाबाह्य के्षत्रातून ती कलेकडे पाहते. परंत  कलाबाह्य म्हिजे तरी 
काय? ‘ऑयस्टर’ मधून ज्याप्रमािे मोती खनमाि होतो त्याप्रमािे कला समाजातून खनमाि होते; आखि 
कलाबाह्य के्षत्रात वावरिे म्हिजे समाजात उतरिे होय. कलेसंबधंी टीका खनव्वळ कलास्वाद ककवा 
कलाखनर्कमती याहून खभन्न असते, कारि त्यात समाजशास्त्रीय घटक असतो. कलाखवषयक टीकेमध्ये एका 
खवखशष्ट सापेक्ष दशयनातून (Perspective) अथवा जगाखवषयीच्या दृखष्टकोनातून मूल्यािंा क्रम ठरखवला जातो 
अथवा त्यास अिंडत्व खदले जाते. कलाबाह्य दृष्टीने कलेकडे पाहण्यािी ती एक सामान्य भखूमका असते. तो 
एक कृतीशील दृष्टीकोन असतो, त्यात कलेशी एक खजवतं नाते जोडले जाते, ते केवळ कलेिे तटस्थ 
कितन नव्हे आखि म्हिनू कलाखवषयक एक कृखतशील दृखष्टकोन त्यातून सूखित होतो, त्यात एक स्फोटक 
उत्साहकारी आशय असतो. तो एक कलेखवषयीिा दृखष्टकोन असतो, समाजाखवषयीिा ककवा मनासंबधंीिा 
नाही. 
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परंत  पदाथयखवज्ञान, मानवखवज्ञान, इखतहास, जीवशास्त्र, तत्वज्ञान आखि मानसशास्त्र ही देिील 
समाजातून खनमाि होतात, म्हिून वगेवगेळ्या तत्वज्ञानातून हव े ते स्वीकारिाऱया दृखष्टकोनास, 
सम च्चयवादास (Eclecticism) बळी न पडता ककवा कला मानसशास्त्र वा राजकारि याचं्या सारिी आहे, 
असा भ्रम खनमाि न करता भक्कम पायावर आधारलेले समाजशास्त्र कलेवरील टीकाकारास या खवखवध 
के्षत्रातूंन वैिाखरक खनर्कमतीत मोडिाऱया अनेक के्षत्रािे नाते शोधून काढण्यास समथय बनखवते. 

 
अशाप्रकारिे भक्कम पायावर आधारलेले एकि समाजशास्त्र आहे, ते समाजातील वैिाखरक 

(Ideological) स्वरुपाच्या खनर्कमतीतील परस्पराशंी असलेला सवयसाधारि कृखतशील संबधं आखि प्रत्यक्ष 
मूतय जीवनाशी त्यािें नाते उघड करते. हाि ऐखतहाखसक भौखतकवादाने प्रस्थाखपत केलेला सबंंध होय, तोि 
ऐखतहाखसक भौखतकवाद होय. प्रस्त त अध्ययनािा तोि भलूाधार होय. 

 
येथे इतर कलािंा त्याचं्या सामाखजक संबधंाचं्या संदभात खविार माडंलेला असला, तरी प्राम ख्याने 

एकाि खवखशष्ट कलेवर, काव्यावरि लक्ष कें खद्रत कराव े हे उखित वाटले. कारि त्यािा प्रािीन इखतहास 
आखि जीिय स्वरुप सौंदययशास्त्राच्या खवद्यार्थ्यांप ढे काही महत्वाच्या समस्या माडंतो. यािेरीज प्रस्त त 
लेिकास काव्यकला खवशषे वधेक वाटत असल्याने हे कायय हाती घेण्यात त्यास एक खवशषे गोडी वाटते. 
 

• • • 
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प्रकरि १ 
 

काव्याचा उदय 
 

काव्य हा मानवी मनािा अगदी प्रारंभीिा सौंदययखवषयक आखवष्ट्कार आहे. वाङ मयीन कलेच्या 
प्रारंखभक अवस्थेत काव्य एक वगेळी खनर्कमती या स्वरूपात खदसून येत नाही. कारि त्या काळात काव्य आखि 
इतर वाङ् मय एकरूप असते. त्यावळेी इखतहास, धमय आखि यात  यािंा प्रवाह एकाि माध्यमातून वाहतो. 
इतकेि काय, पि कायद्यािे माध्यमही तेि असते. जेथे जेथे स संस्कृत मानवािे प रातन वाङ् मय अबाखधत 
आहे, तेथे ते बह तेक सवय काव्यरूप आहे– लयबद्ध आखि छंदोबद्ध आहे. या सामान्य खवधानासाठी ग्रीस, 
स्वीडन, नावे, डेन्माकय , भारत, िीन, इखजप्त, जपान इत्यादींिे उदाहरि देता येईल. अँग्लो-सरॅ्कसन आखि 
लॅखटन भाषातूंन खनमाि झालेल्या भाषानंाही हीि गोष्ट लागू आहे. 

 
हे काव्य कोित्याही आध खनक अथाने ‘श ध्द’ काव्य नव्हे. रोजच्या व्यावहाखरक वािीिे अत्यंत 

उत्कट रूप, असे त्यािे वियन आपिासं करता येईल. ही काव्यािी पखरपूिय व्याख्या, असे म्हििे शर्कय 
नाही. या उत्त गं अखभव्यर्कतीला औपिाखरक स्वरूपािा घाट असे. छंद, लयबद्धता, अन प्रास, गिबद्ध वृत्त, 
खनयखमत आघात, नादमयता हे व्यावहाखरक भाषेच्या त लनेत या उत्त ंग अखभव्यर्कतीिे खवशषे होते. काव्यात 
आढळिारी गूढता वा रहस्यमयता आखि त्यातील खकमया या साधनातूंन प्रतीत होते. त्यात प नरुर्कती, 
रुपके, खवरोधाभास हेही असतात, या साऱयानंा त्यातील औपिाखरकतेम ळे आपि काव्यात्म मानतो. 

 
हे सवयसाधारि खवधान सामान्यतिः मान्य झालेले आहे, म्हिून यासाठी काही थोडी उदाहरिे खदली 

तरी िालेल. शतेकऱयाचं्या मागयदर्कशकेसाठी आखि ईश्वरशास्त्रखवषयक तत्त्वखवविेनात्मक गं्रथासंाठी 
‘हेखसआड’ याने काव्यात्म िौकटीिा वापर केला आहे. तसे करिे त्यास स्वाभाखवक वाटले. ‘सोलन’ने 
आपली राजकीय आखि कायद्यासंबधंीिी सूते्र छंदाच्या म शीत ओतली. भारतीय आयािे अध्यात्मखवषयक 
कितन छंदोबद्ध होते. इखजप्तमधील िगोलशास्त्र आखि खवश्वोत्पत्तीशास्त्रावरील खलिाि काव्यमय होते. 
धार्कमक उद् घोष हे नेहमीि लयबध्द आखि छंदोबध्द असत. उच्चक लीन घराण्याचं्या इखतहासािा गौरव 
करण्यासाठी दैवतखविारावर (Theogony) रिलेल्या काव्यात्म गं्रथातूनि महाकाव्यािा जन्म आखि 
खवकास झाला. त्यािप्रमािे कृखषखवषयक मंत्रतंत्र छंदोबद्ध करण्याच्या प्रयत्नातून अथेखनयन शोकास्प्त्मका 
आखि स िास्प्त्मका आकारल्या. अनेक स्प्स्थत्यंतरातून जाता जाता आज ते मंत्र कृखषखवषयक मंत्रािें छंदोबद्ध 
उद् घोष सगंीतीका आखि नाताळातील मूकखित्राचं्या स्वरूपात काव्यात्म नाट् म्हिनू खशल्लक राखहले. 

 
मानवजाखतखवज्ञानाच्या (Ethnology) संशोधनानंी हे दािवनू खदले आहे की, खनरखनराळ्या वशंात, 

खनरखनराळ्या य गातं अपूवाईने एक ठेव म्हिून जतन करण्याजोगे जे शब्द असतात, ते अत्यंत उत्कट 
वािीत व्यर्कत होतात. हवामानासंबधंीच्या म्हिी, शतेकऱयािें अन भवज्ञान, यात्वात्मकमंत्र ककवा खवधीतील 
सूक्ष्म बारकाव ेया साऱया के्षत्रातंील शब्दप्रयोग अशाि प्रकारिे असतात. लोकािंी साखहत्यखवषयक जािीव 
जसजशी उंिावत जाते, तसतशी ही उत्कट वािी साखहत्याच्या एका खवखशष्ट खवभागािे – काव्यािे – वाहन 
बनते. खनरखनराळ्या कालिंडात, कमी अखधक प्रमािात लेिन आखि भाषा यािें जे इतर प्रकार संभवतात, 
त्यातून या उत्कट वािीिा आखवष्ट्कार जे काव्य, ते स्वतंत्र होते. स संस्कृत अवस्थेच्या काळात काव्याला जे 
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खवखशष्ट रूप येते, ते प रातन काळात साऱयाि वाङ् मयािे रूप होते, म्हिून साखहत्यकलेच्या खवविेनात 
काव्याच्या खवविेनास खवशषे मूलभतू महत्त्व प्राप्त होते. 

 
आखदमानव समाजात भाषेिे हे उत्कटत्व आपिासं सामान्यतिः औपिाखरक प्रसंगी प्रतीत होते. ते 

वार्कप्रिार खलखित स्वरुपात प्रखवष्ट झाले म्हिजे ती उत्कटता नष्ट होते. शब्दानंा सगंीतािी ककवा ढोबळ 
लयीिी साथ लाभली म्हिजे हे उत्कटत्व प्रतीत होते–मंत्रासारिे म्हटल्याने ते जािवते. लयबद्ध ककवा 
छंदोबद्ध भाषेस, लेिनकलेिा शोध लागण्यापूवी कोित्या ना कोित्या ढोबळ संगीतािी साथ असे; असे 
गृखहत धरण्यािा मोह होत असला, तरी तसे खनखश्चतपिे म्हििे कठीि आहे. ककबह ना आखदम 
काव्याबरोबरि संगीत जन्माला आले, असे दािखविे शर्कय आहे. मोठमोठ्याने ओरडून म्हटलेले शब्द, 
अंगखवके्षप आखि अथयहीन उद् गार, काठ्या आखि दगड आपटून कृखत्रमरीतीने केलेले आवाज याद्वारा व्यर्कत 
झालेल्या रानटी समाजातील (Aboriginals) शारीखरक लयीतून नृत्य, काव्य आखि संगीत या कला 
जन्मल्या. या खविारप्रिालीस भरपूर प रावा आखफ्रकेत आढळतो. उदाहरिाथय, रातरे याने वर्किलेले 
‘अशातंी’ नावािे बोलके सदेंशवाहक नगारे– आखि हे संदेश ठराखवक खनयमाद्वारा संकेताद्वारे साखंगतले 
जात नसत; कारि अक्षर ओळि नसलेल्या समाजात अमूतीकरि अशर्कयि असते, मग हे संदेश 
नगाऱयावर लयीिी आखि आवाजाच्या पट्टीिी नक्कलकरून व्यर्कत होत; म्हिजेि नगारे अक्षरशिः बोलत. 

 
तथाखप, अशा प्रकारच्या गृहीत तत्त्वावर आपले म्हििे आधारिे धोर्कयािे आहे. ते गृहीत तत्त्व 

खकतीही मोहक असले, तरी त्यास िडतर प्रमाि लाभिे अशर्कय व्हाव ेइतके ते अखतव्याप्त आहे. म्हिून येथे 
एवढेि गृखहत धरले आहे की, उत्कट भाषेच्या खवशषे प्रकारच्या स्वरुपातून खलखित स्वरुपाच्या स संस्कृत 
साखहत्यािा सवयसाधारि खवकास होतो. ही उत्कट भाषा प्रथमतिः साऱया परंपरागत साखहत्यािा कबजा घेते 
आखि जसजशी भौखतक स धारिा होते, तसतशी ती स्वतिःस आपल्या एका मयाखदत कके्षत बाधूंन घेते. 

 
खतच्या प्रारंखभक अवस्थेत ही उत्कट भाषा बह धा सगंीत आखि नृत्याच्या साहियात वावरते. 

पेखरस्प्र्कलअन अथेन्स सारख्या स्वयंखवद (Selfconscious) साखहत्यानेही काव्य आखि संगीत यात िराि रा 
भेद असल्यािे मानले नाही. ग्रीग काव्याच्या प्रत्येक प्रकारास योग्य अशा संगीतािी साथ असे, आखि 
नाट्खवषयक काव्यास नृत्यसंगीतािी (Choreographic) साथ लाभे. दोहोंना जोडिारा द वा आज केवळ 
अंगभतू (Shadowy) स्वरूपािा आहे. संगीत आखि काव्य या कला स्वतिःच्या अस्प्स्मतेने स्वतंत्रपिे दीघय 
कालापासून अस्प्स्तत्वात आहेत, परंत  त्याचं्या सीमारेषा गीत आखि नृत्यातील संगीत या के्षत्रात एकमेकावंर 
आक्रमि करीत आहेत. 

 
पखरित होिाऱया भौखतक स धारिेबरोबर होिारे भाषेिे पृथगीकरि (Differentiation) आखि 

खवशषेीकरि साऱया स संस्कृत स्वरुपातील कायािे (Function) एक वैखशष्ट्ट् आहे. भौखतक स धारिेिा 
खवकास म्हिजे सतत व्यवच्छेदकतेने वाढिारे श्रमखवभाजन होय. एकात्म होत जािाऱया सामाखजक 
अथयव्यवस्थेस ते खवरोधी होत नसून, त्यािे ते कारि असते. ज्याप्रमािे ‘जेलीखफश’िे भाग वगेळे 
केल्यानंतरच्या स्प्स्थतीतही ते खजवतं राहू शकतात, अशा ‘जेलीखफश’ पेक्षा उत्क्रातं ज्ञानतंतूच्या व्यवस्थेने 
मानवी शरीर त्याच्या वगेवगेळ्या भागाचं्या खवशषेीकरिाम ळे (Elabotateness) एकात्म झालेले असते. 
त्याप्रमािेि समाजािा उत्पादनखवषयक पाया सफाई आखि पृथगीकरि याबाबत खवकखसत होतो. हा 
खवकास समाज जेंव्हा एकात्म होत जातो तेंव्हाि होतो. कोित्याही एिाद्या संस्कृतीकडे सामग्रयाने पाखहले 
म्हिजे हे प्रत्ययास येते. खतिा आर्कथक पाया जसजसा उत्क्रातं होतो आखि समाजाच्या पाळाम ळात खशरू 
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लागतो, तसतसे त्याच्या कलात्मक बाधंिीत वैखवध्य येते. टोळीच्या (Tribe) साध्या अथयव्यवस्थेत सवयि 
कायािी सेखवका असिारी काव्यदेवता आध खनक संस्कृतीच्या सपंन्न सौष्ठवाबरोबर कादंबरी, इखतहास आखि 
नाटक या समवते उभी राहते. हा खवकास लक्षात घेतल्यास आपिास काव्याच्या स्वरुपासंबधंी मागयदशयन 
लाभते, एवढेि नव्हे, तर त्यातून खनमाि होिाऱया पाऊलवाटा आपि िोिाळल्या म्हिजे मानवी जीवनात 
साऱया कला आखि शास्त्र यानंा जे महत्त्व प्राप्त होते, त्यािी ग रुखकल्लीही आपिासं सापडते. मानव समाज 
जसजसा खवकखसत होत जाईल, तसतसा त्याबरोबर त्याच्या कलेिा खवकास व्हावा, अशी अपेक्षा आपि 
केली पाखहजे, यातून मानवात अंतभूयत असलेले खविारही स्पष्टपिे व्यर्कत झाले पाखहजेत; एवढेि नव्हे, तर 
हा खवकास शर्कय कोटीत आििारा समाज आखि संस्कृती यातील ग िखवशषेही त्या कलेने व्यर्कत केले 
पाखहजेत. 

 
एिाद्या समाजापेक्षा द सरा, आपि खविारात घ्यावयािा समाज अखधक खवकखसत आहे काय, हे 

कसे ठरवावयािे? तो जीवशास्त्रीय दृष्ट्ट्ा उत्क्रातं आहे काय, हे कसे ठरवावयािे? खफशर याने असे 
दािखवले आहे की, जीवशास्त्रीय पात्रतेिी एकि व्याख्या करिे शर्कय आहे; आखि ती अशी की, 
पखरस्प्स्थतीवर मात करून सखं्यात्मक वाढ करिे; त्या पखरस्प्स्थतीत इतर प्रािीमात्रािंाही समावशे होतो. 
मानव प्राण्यामधील ही सखं्यात्मक वाढ आर्कथक उत्पादनाच्या स्तरावर अवलंबून असली पाखहजे–
उत्पादनािा स्तर जेवढा अखधक उत्क्रातं, तेवढा मानव अखधक प्रमािात आपल्या पखरस्प्स्थतीवर ह कमत 
गाजवील. 

 
परंत  मानवािी ‘होमो सफाइन्स’ ही एकि जाती (Species) अशी आहे की, ज्यात मानवाच्या 

वगेवगेळ्या अवस्थेत त्यािी उत्पादनक्षमता खवषम असते, आखि खवखवध आकाराच्या (Sizes) स्वयंपूिय 
व्यवस्थेत ती खवकखसत होते. मानवातील हा आंतर-खवखशष्ट (Inter-specific) भेदि तर प्रािीमात्राचं्या 
जातीपासून मानवजातीस वगेळे करीत असतो. आखि ज्या संस्कृतीसंबंधात आपि तूतय खविार करीत 
आहोत, खतच्याबाबत जीवशास्त्रीय मानदंड याहून प ढे अखधक महत्त्वािा नाही असे ठरखवतो. ऐखतहाखसक 
काळात सापेक्षतेने सतत स्प्स्थर असिारा जीवशास्त्रीय घडिीवर लादला जािारा जीवशासे्त्रतर बदल, हाि 
वाङ् मयीन इखतहासािा खवषय होय. हा खवकास आर्कथक असल्यानेि तो जीवशासे्त्रतर असतो. मानवाच्या 
खनसगाशी िाललेल्या संघषािी ती कहािी होय; यात त्याने खनसगावर खमळखवलेला खवजय त्याच्या सहजात 
ग िामं ळे नव्हे, तर उत्पादनव्यवस्थेतील स धारिेम ळे; त्यात एकूि हत्यारे, ती वापरण्यािे तंत्र, भाषा, 
सामाखजक व्यवस्था, घरे आखि इतर द सऱयास देता येण्याजोगी बाह्य घडि आखि सामाखजक संबधंही 
येतात. हा वारसा म्हिजे ‘मानवी ग िािंा’ मूतय स्वरूपािा संिय होय; तो शारीखरकदृष्ट्ट्ा प ढील खपढीकडे 
जात नाही, तर सामाखजक दृष्टीने जातो. त्यािा वापर करायासाठी ब खद्धमत्ता (Wit) आवश्यक असते, परंत  
प ढील खपढीत संक्रातं होिारे हे खवकासक्षम प्रकार वाढीस लाविारी ही एक लवखिक शर्कती आहे. या दृष्टीने 
पाखहले, तर संस्कृती आर्कथक उत्पादनापासून ककवा काव्य हे एकूि सामाखजक व्यवस्थेपासून खवलग करता 
येत नाही. प्रािीमात्राचं्या जीवशास्त्रीय ग िखवशषेाहूंन त्या गोष्टी सपूंियपिे खभन्न असतात. 

 
तर मग, काव्यािा गाभा वाखंशक, राष्ट्रीय, स्वभावखसद्ध ककवा खवखशष्ट नसून तो आर्कथक आहे. 

श्रमखवभाजनािे स्वरूप जखटल बनले, की त्यावर आधाखरत असिारा सासं्कृखतक आखि काव्यखवषयक 
खवकासही अखधक वाढू लागेल, अशी अपेक्षा आपि करतो. या अवस्थेत अजून समाजास सौंदययखवषयक 
मानदंड पखरखित झालेले नसतात. जखटलता हा काही सौंदययखवषयक खनकष नव्हे. श्रमखवभाजन आखि 
श्रमसंघटन याशंी जोडल्या जािारा तो एक ग िखवशषे आहे. 
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ज्या समाजात आर्कथक उत्पादन अद्याप प्रारंभीच्या अन्नसिंय, खशकार आखि मासेमारी यापलीकडे 
पोंिलेले नसते अशा आखदम समाजात ऐखतहाखसकदृष्ट्ट्ा खवकखसत लोकापेक्षा अद्याप कायािे पृथगीकरि 
कमी असते. त्यात जे भेद आढळतात, ते म्हिजे कलग, वयोमानाच्या मयादा, ज्या परस्परातं खववाहसंबधं 
होऊ शकतात असे वगय, परस्परात संबधं दािखविाऱया गिखिन्हािंा गट (Totemic groups) हे होत. यातं 
व्यस्प्र्कतसंबधंात एवढीि दृष्टी बाळगली जाते की, टोळीतील (Tribe) प्रत्येक व्यर्कती सामाखजक, 
यात खवषयक आखि आर्कथक अखधकार कलग, वय ककवा गिखिन्ह यान सार पार पाडू शकते. मात्र ती व्यर्कती 
औपिाखरक उत्सवाच्या दृष्टीने (Ceremonially) अश द्ध ककवा बखहष्ट्कृत असता कामा नये. असे असल्याने, 
त्यािंी औपिाखरक भाषा आखि कला यात एकरूपता असिे, आश्चययकारक नाही, आखि काव्य ककवा उत्कट 
भाषा हे अशा समाजात सामखूहक ज्ञानािे एक सवयसाधारि माध्यम असते, यातही आश्चयय वाटण्यासारिे 
नाही. 

 
समाजातील या पृथगीकरिािी (Differentiation) प्रखक्रया नेमकी कशी आहे, यासंबधंात 

मानवखवज्ञानात मतभेद आहेत. ऑस्रखेलयातील रानटी समाजातही ऐखतहाखसक खवकासाच्या बऱयाि दीघय 
कालावधीत नावारूपास आलेली संस्कृती आढळते. खवखकरिवादी (Diffusionists) यामध्ये अप्रत्यक्षपिे 
इखजस्प्प्शयन प्रभाव शोधतात. ज्यामध्ये िलाि आखदमानव काही यात खवषयक अखधकार आपिाशी जोडतात 
आखि या मागाने प रोखहत ककवा ईश्वरसमान असिारे राजे बनतात. अशी एक प्रखक्रया फे्रझरला यात खदसते. 
हा दृष्टीकोि सखंदग्ध आहे, कारि व्यस्प्र्कतगत कौशल्यातून सतत खटकिारे वगय खनमाि होऊ शकत नाहीत, 
तसे घडण्यासाठी समाजातील खवखवध घटकानंा सामाखजक उत्पादनाच्या यंत्रिेत काही भाग पार पाडावा 
लागतो ईश्वरसम राजाने (God-king) अशा प्रकारिी कामखगरी बजावली, कारि शतेकीखवषयक व्यवस्थेत 
हा महत्त्वािा असे, परंत  फे्रझर यािा उल्लिे करीत नाही. 

 
भतूकाळात वरवर प्रवशे करीत असता, डकय हॅम आखदम टोळी हा सामखूहक जािीव असलेला एक 

एकखजनसी घटक मानतो, आखि लेव्ही िहूलला ही सामूखहक जािीव तकय पूवय (Pre-logical) वाटते. अशा 
प्रकारिी आखदम टोळी डकय हॅमला पूियपिे एकात्म, अव्यवच्छेदक वाटते, याम ळे कोिासही यातील 
घटकामध्ये एक खवखशष्ट स्वभाव वा व्यर्कतीत्व आढळून येत नाही, मात्र, व्यर्कतीच्या स्वतंत्र खविारावर मात 
ठरिारे आखि त्यावर दडपि आििारे टोळीच्या सामूखहकत्वािे सूिक असे काही सवयसाधारि संस्कार 
त्याचं्यामध्ये आढळतात. 

 
ही एक अमूतय संकल्पना आहे, कारि आज अशा प्रकारिी एकखजनसी टोळी आढळत नाही ज्या 

सीमाप्रत समाज पूियपिे पोिू शकत नाही, अशा या अमूतय कल्पना असतात. खवखशष्ट स्वभाव ककवा ‘नम ने’ 
घडखवण्यात आर्कथक कायय आखि वाखंशक (Genetic) घडि यासंबंधी अखधक स्पष्ट कल्पना या खविारशािेत 
असती तर त्यानंी, पृथगीकरि (Differentiation) आखि व्यर्कतीकरि (Individuation) यात इतरापं्रमािे 
गोंधळ केला नसता. व्यस्प्र्कतगत भेद उत्पखत्तसूिक असतात, एका खवखशष्ट प्रकरच्या खनर्कमती द्रव्यसंियािा 
(Genes) ते पखरिाम होत. जीवशास्त्रीय दृष्टीने म्हिावयािे, तर ते खवखवध प्रकार ककवा खवकार 
(Variations) होत. परंत  सामाखजक जीवनातील पृथगीकरि वा वगेळेपिा म्हिजे व्यर्कती सामाखजक 
उत्पादनात जी एक खवखशष्ट भ खमका पार पाडते, ती होय. हा भेद म्हिजे व्यर्कतीकरिािा (Anti-thesis) 
प्रखतवाद होय. कारि त्याम ळेि व्यर्कतीला िािीतील कामगार, बँकेतील कारकून, एिादा वकील ककवा 
धमोपदेशक अशा एिाद्या खवखशष्ट साच्यात बसखवले जाते, त्याच्या मूळ व्यर्कतीत्वातील काही खवभागास हे 
मारकही ठरू शकते. व्यर्कती न बनता तो एक नम ना बनतो. मूळिा (Inherited) वा खपढीजात स्वभाव 
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संपाखदत साच्यामध्ये ओतला जातो. जेवढे समाजातील पृथगीकरि अखधक, तस तसे प्रत्येक साच्यात 
खवशषे कौशल्य आवश्यक ठरते आखि मग त्यातील समायोजनही त्रासदायक ठरते. यूंगने दािखवल्याप्रमािे 
ही प्रखक्रया एक मानखसक (Function) कायय तीव्रतेला पोिल्यानंतर स रू होते, ते कायय स्वभावगत 
(Genetic) आखि म्हिून आर्कथक दृष्टीने फायदेशीर ठरिारे असते. खनवडलेल्या उद्योगधंद्याच्या प्रकाराशी 
साधलेली तडजोड आखि या कायािा अखतखवस्तार (Hypertropy) इतर मानखसक कायािा खवनाश करतात 
हे मोठ्या प्रमािात नेखिवनेेि घडते, आखि नेिीवपूवयक घडिाऱया या कसरतीत जागरूक व्यस्प्र्कतत्वास ती 
िो देते. याम ळेि आध खनक काळात मोठ्या प्रमािात आढळिारे मानखसक अस्वास्र्थ्य आखि ताि खनमाि 
होतो. अत्यतं श द्ध स्वरूपाच्या आर्कथक व्यर्कतीवादाच्या तत्त्वातून खनमाि झालेली खवसाव्या शतकातील 
भौखतक स धारिा अशा रीतीने शवेटी व्यस्प्र्कतवादास खवरोधी ठरते. ज्या प्रकारिी िाकरी करण्यात क्रयमूल्य 
असते, अशा प्रकाराशी जमेल ते कायय करण्यास व्यर्कतीला भाग पाडून, जन्मजात संभवनीयतेच्या सपूंिय 
खवकासालाही भौखतक स धारिा मारक ठरते, यापेक्षा अगदी वगेळे वैधम्यय लक्षात घेण्यासाठी (टी. ई. 
लॉरेन्सप्रमािे) आपि बेडोन्स (Bodouins) या भटर्कया संस्कृतीकडे वळतो. अशा खठकािी जन्मजात 
व्यस्प्र्कतत्वास म्हिजे मािसाच्या स्वभावास महत्त्व प्राप्त होते आखि त्यािा खवकासही झालेला आढळतो; 
आखि तरीही अशा सासं्कृखतक अवस्थेत आर्कथक भेद खकमान स्वरूपात असतो. 

 
जीवशास्त्रीय व्यस्प्र्कतत्व हे आर्कथक पृथगीकरिास (Differentiation) खवरोधी असते, असा यािा अथय 

होतो काय, आखि फ्राईड, ॲडलर यूंगे आखि डी. एि. लॉरेन्स याचं्या मतान सार संस्कृती मानवाच्या स्वतंत्र 
प्रवृत्तीस अडथळा खनमाि करते काय? नाही, खवशषे प्राखवण्यातील संभवनीयतेला अवसर देिारा तो एक 
आर्कथक बदल असतो, त्याम ळे व्यर्कतीत आढळिाऱया जीवशास्त्रीय फरकात जो भेद आढळतो, त्यात जी 
वैखशष्ट्टे् सामावलेली असतात त्याचं्या अखधक खवकासाला वाव खमळतो. परंत  अशी संधी खमळखवण्यासाठी 
व्यर्कतीस एकूि कायाच्या कके्षत ि ली खनवड करता येते, हे गृखहत धरलेले असते. वगीय समाजरिनेम ळे 
आध खनक संस्कृतीत अशा खनवडीिे स्वातंत्र्य लाभत नाही. पालकानंा खशक्षिासाठी केलेल्या ििािी 
साधारि खमळविी करिाऱया आखि उत्पन्नाशी बरोबरी साधिाऱया धंद्यािी खनवड करण्यास व्यर्कतीला भाग 
पाडले जाते. बेकार राहण्यािी अवस्था हेि आज लािो लोकािें अनैच्छक कायय बनले आहे, ती सारे 
उपय र्कत बदल दडपून टाकते. 

 
केवळ संस्कृती खतच्यातील पृथगीकरिाने स्वभावखसद्ध वा जन्मजात व्यस्प्र्कतत्व दडपून टाकीत 

नाही, तर उलट खतच्यामध्ये आढळिारी जखटलता त्याच्या खवकासास वाव देते, आखि ‘स मार बदल’ अखधक 
वाढखवते. ससं्कृतीतील एक घटना—समाजातील वगािी वाढ आखि व्यर्कतीला आपले कायय खनवडण्याबाबत 
उत्पन्न होिारी मयादा—व्यस्प्र्कतखवकास रोधून धरते, एरवी तो सामाखजक खहतसंबधंाच्या अखधक प्रवाही 
व्यवस्थेत अस्प्स्तत्वात असलेल्या उत्पादनशर्कतीम ळे यथाथयतेने होऊ शकला असता. ि ल्या व्यापाराचं्या 
िडतर पोलादी कायद्याप ढे मान वाकवावी लागल्याने, भाडंवलशाही सारी ब खद्धमत्ता आखि मानवाच्या इतर 
देिग्या यानंा एिाद्या क्रय वस्तूिे (Commodity) रूप देते. त्यातील खवशाल उत्पादकशर्कतींिा म र्कतपिे 
वापर केल्याने व्यर्कतीिा जो ि लेपिाने खवकास व्हावयािा, त्यावर ती खनबधं घालते. ‘संस्कृतीच्या 
वरवटं्ािाली’ रगडल्या जात असता, सहज प्रवृत्तींच्या तक्रारी खनमाि होतात. त्यािें संशोधन फ्राँइड, यूंग 
आखि ॲडलर यानंी केलेले आहे. 

 
ज्या ससं्कृतीत असा सािेबंदपिा खवकृत (Palhological) होत जातो, आखि व्यर्कतीत्व जवळ जवळ 

नष्ट होते. उदाहरिाथय—जसे इखजत्पखशयन आखि रोमन साम्राज्यात घडले—ती आर्कथक उत्पादनाबाबत 
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िालच्या अवस्थेत असलेल्या रानटी समाजाप ढे खटकत नाही. या अवस्थेत व्यस्प्र्कतत्वास मोकळा वाव 
खमळतो. हे घडते, यात आश्चयय नाही. हा वगीय सािेबदंपिा एिाद्या संस्कृतीिा आर्कथक पाया संपूियपिे 
खवस्कळीत होत आहे, यािा सूिक ठरतो, यात उत्पादन शर्कती मानवाच्या कोंडलेल्या स्वभावाप्रमािे 
कालबाह्य सामाखजक सबंंधाच्या पोलादी बेड्याशंी झ जं घेण्यात ििी पडतात. 

 
ज्या टोळीिी जािीव घट्ट स्फखटकसम, अद्याप पृथगीकरिाच्या अवस्थेत न पोिलेल्या अथय 

व्यवस्थेशी ज ळती अशी अपथृगात्म (Undifferentiated) असते, त्या टोळीसबंंधी डकय हॅम यािंी संकल्पना 
जीिय झाल्याने, आर्कथक पृथगीकरिास अखधष्ठानरूप असिाऱया स्वभावखसद्ध व्यस्प्र्कतमत्वािे महत्त्व ती लक्षात 
घेऊ शकत नाही. हे संस्कृत मानवाच्या सहज प्रवृत्ती जेव्हा समाजातील तिावाखवरूद्ध लढतात, 
त्याखवषयीिी सकंल्पना आर्कथक पृथगीकरि हे व्यस्प्र्कतत्वास वाव देिारे आहे, याकडे द लयक्ष करीत असते, 
तसे आहे. जीवशास्त्रज्ञानंा जेथे ‘संपाखदत’ आखि ‘जन्मजात’ यावर आपल्या शास्त्रात जो प्रखसद्ध वाद आहे, 
त्याशी लक्षिीय रीतीने जो ज ळिारा आहे, त्यािी आठवि झाल्यावािून राहात नाही. 

 
सामखूहक मन घडखविाऱया टोळीिे सामखूहक प्रखतखनखधत्व करिाऱया गोष्टी डकय हॅम व्यर्कतीगत मन 

घडखविाऱया व्यस्प्र्कतस्वरूप गोष्टीहून खभन्न मानतो. यातील पखहल्या गोष्टी द सऱया पेक्षा ज लमी असतात. 
समकालीन तत्त्वज्ञानातील ही एक मूलभतू िूक आहे, स्वातंत्र्याच्या स्वरूपाखवषयीच्या ि कीच्या 
संकल्पनेम ळे ती सतत तोि ज ना प्रखतखसद्धातं (Antithesis) प न्हा प न्हा खनमाि करीत राहते. समाजाच्या 
खवकासाम ळे खनमाि झालेली जािीव स्वभावतिः दडपि आििारी नाही, ज लमी नाही. उलट, शास्त्र आखि 
कला यातून प्रकट होिारी ही जािीव म्हिजे मानवाला स्वातंत्र्य खमळवनू देिारे स्वातंत्र्य होय. सामाखजक 
जािीव ही सामाखजक श्रमातून जन्माला येते, आखि त्यास सहाय्यकही होते, ती मानवाच्या स्वातंत्र्यािे 
साधन होय. समाजाशी ज्यािें समायोजन होत नाही, अशा सहजप्रवृत्ती स्वतंत्र असतात, असे नाही, उलट 
अशा प्रकारच्या सहजप्रवृत्ती मानवास आंधळ्या गरजेिे आखि नेिीवपूवयक होिाऱया ज लमािे दास्य 
पत्करावयास लावतात. 

 
तथाखप, केव्हा केव्हा सामाखजक जािीव मानवास ज लमी वाटते असे कां? त्यािे कारि असे की, 

ही जािीव अशा वळेी सामाखजक सत्यािे प्रखतखनधीत्व करीत नाही, एकूि सामाखजक सहकाऱयाच्या प्रखक्रयेत 
ती ि लेपिाने उत्पन्न होत नाही. वगीय खवग्रहातून ती खनमाि होत असते. श्रमखवभाजन आखि केवल 
स्वरूपाच्या मालमते्तच्या हक्काम ळे आर्कथक उत्पादनापासून खवलग होिाऱया एका वगािी ती जािीव असते. 
म्हिून ती पागंळी आखि कालबाह्य असते. एिाद्या सामाखजक सत्यघटनेिा उत्स्फूतय आखवष्ट्कार न बनता ती 
अग्रहक्कािे आधारस्थान बनून राहते आखि म्हिून इतर समाजावर ज लमाने लादली जाते. अशाप्रकारिी 
ज लमी सामूखहक जािीव मागासलेल्या समाजात फारशी आढळत नसून स ससं्कृत समाजात ती अखधक 
प्रमािात आढळते, हे डकय हॅम यानंा मान्य नाही. 

 
एिाद्या टोळीिी प्रज्ञा आखि ढोबळ स्वरूपािी कालगिना असिारे काव्य—ज्या समाजात 

श्रमखवभाजनाम ळे उत्पन्न होिारे पृथगीकरि क्वखिति अस्प्स्तत्वात असते—अशा काव्यािे त्या सामाखजक 
अवस्थेशी असलेले नाते लक्षात घेतल्यावािून िालिार नाही. आखदम समाजात मानवािे जन्मखसद्ध 
(स्वभावजात) वैखशष्ट्ट् एिाद्या शारीखरक वैखशष्ट्ट्ाप्रमािे (सहजतेने) प्रस्थाखपत होते. उदाहरिाथय—रंुद 
कपाळ ककवा रंुद आखि पसरट पाऊल यासारिे होय, प्रत्येक य गात काव्यासंबधंी साधे सरळ असे काही 
असते हे लक्षात घेऊन, त लनेने अपखरपक्व असिाऱयाकंडून िागंले काव्य खलखहले जाते. त्यािप्रमािे 
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साखहत्य कलेच्या इतर प्रकारापेंक्षा काव्यािा गाभा अखधक अत्माखनष्ठ आखि भावनाखनष्ठ असते, हेही लक्षात 
घेऊन, आपि असा तकय  करू शकतो की, काव्य खवशषे रीतीने व्यर्कतीच्या जन्मजात सहजप्रवृत्तीिा काही 
अंश प्रगट करते. या उलट, कादंबरी, ही खवखशष्ट प्रयोजनान सार पालटलेला एक नम ना, सामाखजक 
स्वभावखवशषे, समाजात आकाराला आलेला मानव यादृष्टीने व्यर्कतीिी अखभव्यर्कती करीत असते. याम ळेि 
कादंबरी सारिा कलाप्रकार व्यस्प्र्कतगत भेद प्रत्यक्षात आििारे आर्कथक पृथगीकरि ज्या समाजात 
आढळते, तेथेि खनमाि होतो, या कारिानेि येथे या खवखशष्ट दृखष्टकोनातून मानवास, एक मानव आखि एक 
व्यर्कती म्हिून हाताळिे शर्कय आखि उपय र्कतही ठरते. महत्त्वािा आखि ज्याकडे आपि प न्हा प न्हा वळावे, 
असा तो फरक असतो, मात्र तो मूलभतू नसून केवळ काही पैलंूिा फरक असतो. या अथाने आध खनक 
कादंबरी हे आध खनक संस्कृतीतील स संस्कृतपिािे अपत्य असते. काव्य हे खनसगािे अपत्य असते. 

 
सामाखजक पृथगीकरिापासून जन्मजात व्यस्प्र्कतत्व याखंत्रकरीतीने वगेळे करण्याबाबत खदलेला 

इशारा आपि प न्हा प न्हा लक्षात घेतला पाखहजे. एक द सऱयास प्रत्यक्षात खसद्धीस नेिारे एक साधन आहे. 
शोकास्प्त्मका, नाट्काव्य आखि महाकाव्य यात या दोन्ही बाजू एकखत्रत होतात, कारि हे साखहत्यप्रकार 
वगेाने पालटिाऱया समाजात समदृ्ध होतात. या समाजात ज ने वगयभेद मोडकळीस येत असतात आखि 
मानवािे स्वभावखसद्ध व्यस्प्र्कतत्व त्यािे मनोखवकार, सहजप्रवृत्ती, त्याच्या आधंळ्या वासना याचं्याद्वारेि नवी 
आर्कथक प्रयोजने काये (Functions), नव े बदल, नव े स मार नम ने प्रत्यक्षात आिल्या जातात आखि ते 
आदशय बनखवले जातात. ओडेसस ‘ओखडपस’ आखि हॅम्लेट या अशा सामाखजक काव्यातील प्रखतमा (व्यर्कती) 
होत आखि या शोकास्प्त्मक आखि महाकाव्ये ज्या समस्या खनर्कित करीत असतात, त्या अशा बदलत्या 
य गाच्या समस्या असतात. 

 
अशा प्रकारच्या साऱया समस्या म्हिजे स्वातंत्र्याच्या स्वरूपाखवषयीच्या समस्या होत आखि म्हिनू 

शोकास्प्त्मका ओतप्रोत अशा तीव्रतेने गरजेिा प्रश्न माडंतात. ही गरज हर एक ससं्कृतीत वगेवगेळ्या मागाने 
मानवावर दडपि आिीत असते. ओखडपस ला पे्रखरत करिारी गरज हॅम्लेटला त्रस्त करीत असलेल्या 
गरजेहून संपूियपिे खभन्न आहे, आखि हा भेद अथेखनयन, आखि एखलझाबेथन संस्कृतीतील फरक दािखवतो. 
हीि गरज आध्यास्प्त्मकदृष्ट्ट्ा माडंली गेली खतिी उकल परलोकावर सोपखवली गेली, म्हिजे ती धमािा 
खवषय बनते—ज्या समस्येने ही गरज खनमाि केली ती आता धमाद्वारा बऱयावाईटाबद्दल बोलू लागते, ििा 
करू लागते. धमय पापािी जी व्याख्या करतो, त्यात खनमाि करिारी सामाखजक अवस्थाि प्रगट होते. 
 

तीन 
 

मानवजातीशास्त्रज्ञानंा (Ethnologists) जे लोक अखभपे्रत असतात, ज्याचं्या समावते ते राहतात ते 
म्हिजे स्वतंत्र व्यस्प्र्कतमत्व े असतात. प्राण्यासंमान ती खभन्न असतात. खगलीन आखि स्पेन्सर याचं्या 
अवलोकनान सार ऑस्रेखलयातील मागासलेल्या समाजामध्ये व्यर्कती खवशषे प्रकारच्या सामाखजकदृष्ट्ट्ा 
उपय र्कत ठरिाऱया क शलतेबाबत लौखकक खमळखवतात आखि त्यािा इतर्कया प्रमािात वापर करतात की, 
त्यावरून तेथे ही पृथगीकरि (Differentiation) आधीि अस्प्स्तत्वात असते, हे खसद्ध होते. तेथे श्रमखवभाजन 
असते. परंत  ते अजूनही प्राम ख्याने जन्मजात स्वरूपािे असते. प्रत्येक खपढीला घडखविाऱया आखि त्यातून 
एक वगय खनमाि करिाऱया सकं लातून ते तयार झालेले नसते. 
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अशा प्रकारे काव्यािा एक ढोबळ उगम म्हिून, ज्यात काव्य ही एक मोखहनी, प्राथयना आखि 
इखतहास असतो अशी आजिी अन्तसंिय आखि खशकार करिारी टोळीिी अवस्था असते, असे आपि गखृहत 
धरतो. पृथगीकरिास वाव नसलेल्या या गटात सामाखजक कायािी (Functions) भागीदारी आखि समान 
खविारही असतात याम ळे असा गट तटस्थ स्वरूपाच्या सहान भखूतने एकत्र बाधंला जातो; मानवसम 
(Anthropaid) वानरामध्ये कोल्हरला अशा प्रकारिी सहान भतूी आढळली. मगॅड गल यास खवखशष्ट 
स्वरूपािी मानवी सहजप्रवतृ्ती मानतो. मानवाच्या अन भतूीमध्ये जे जे काही रक्षिीय आहे, त्यािे वाहन 
बनिारी उत्कट भाषा या गटाबरोबरि जन्माला येते. 

 
या भाषेिा खविार, ती जशी रुक्ष खलपीत नोंदली गेली, त्या स्वरुपात नव्हे, ती जशी जन्मली, 

य गानय गे खतने जे गटजीवन व्यतीत केले, त्या स्वरुपात आपि केला पाखहजे. या गटजीवनात वावरताना 
लयबद्ध रीतीने नगारे वाजखवले जात, गटोत्सवातील उद्दाम भावना व्यर्कत होत, नृत्य आखि अंगखवके्षपही 
केले जात, यािी त्या भाषेला साथ असे. ही भाषा म्हिजे ज्यात केवळ खजवतं व्यर्कतीि भाग घेत असे नव्हे, 
तर टोळीिे प्रम ि असिाऱया मतृ पूवयजािंी भतेूही सहभागी होत, असा एक परंपरेिा उगम असे अशा 
प्रकारच्या पृथगीकरि नसलेल्या एकात्म समाजातूनि, प रोखहत, वकील, राज्य कारभार करिारे 
अखधकारी, आखि सैखनक यास पूरक असे वगीय नम ने श्रमखवभागिीतून उदयाला येत. त्याि प्रकारे 
ऑस्रेखलयातील आखदम स्वरुपाच्या मागसलेल्या वगाच्या एका खवखशष्ट प्रकारच्या नृत्याच्या उत्कट भाषेतून 
शास्त्र, इखतहास, ईश्वरखवषयक शास्त्र कायदा, अथयशास्त्र आखि सासं्कृखतक भाडंवलािे इतर योग्यता 
पावलेले प्रकार वगेळे होत. हे घडत असता प्रत्येक खवभाग आपली एक वाकप्रिारपद्धती आखि वाङ् मयीन 
टीका करण्यािी पद्धती खवकखसत करतो. ही वाङ् मयीन हल्ला करण्यािी पद्धती इतर खवभागाहन वगेळी 
असते इतकेि नव्हे, तर दैनंखदन भाषेहूनही खभन्न असते. परंत  हे खवभाग सािेबंद दालनाप्रमािे नसतात, 
त्यािंा खवकास एकमेकावंर आखि बोलभाषेवरही पखरिाम करीत असतो, इतर खवभागही त्यावर तसत 
पखरिाम करीत असतात; कारि ही सारी वास्तव सामाखजक जीवनाच्या खवकासशील संक लामध्ये रुजलेली 
असतात. 

 
केवळ सोईसाठी आपि उत्कट भाषेखवषयी खविार करतो. परंत  या अवस्थेत ‘उत्कट’ या खवशषेिाने 

मूल्य-खनिययािा यस्प्त्कंखितही संशय येता कामा नये. कारि उत्क्रातंीच्या कोित्याही एिाद्या खवखशष्ट 
अवस्थेत लोकानंी स्वीकारलेल्या उत्कटतेिी अिकू व्याख्या छंदशास्त्र, संगीतखवषयक ककवा नृत्यसंगीतािी 
साथ देिारी वादे्य (Choreographic accompaniment) ककवा कखनष्ठ उखद्दष्टासाठी मान्य न झालेले खवशषे 
शब्द याचं्या द्वारा वस्त खनष्ठ संज्ञाचं्या आधारे करिे शर्कय आहे. वरून लादलेल्या लयीद्वारा भाषा काव्य कशी 
स धारू शकते यािे कारि आपिास अवगत झालेले नाही. छंदशास्त्रावरील कोितेही सोपे प स्तक 
वािल्यास असा तकय  करण्यास जागा सापडते की, अखवष्ट्कार ककवा अखभव्यर्कतीच्या दृष्टीने कोित्याही 
अखनबधं अखलखित भाषेपेक्षा काव्य हे गौंि आहे. परंत  अद्याप छंदशास्त्रािे श्रेष्ठत्व वा गौित्व शाखबत करिे 
आपिास शर्कय झालेले नाही, केवळ त्याम ळे होिारा ग िात्मक फरक आपि मानतो आखि भाषा अखधक 
िागंली बनखवण्यािा उदे्दश नसेल, तर भाषा वगेळी का बनवावयािी, असा प्रश्न केल्यास त्यािे उत्तर देता 
येईल. लयीिे प्रयोजन केवळ स्मरिास सहाय्यक होिे हे असते. प ढील लयबद्ध अन भव ज्ञानातून जे व्यर्कत 
झाले आहे, त्यावरून हे लक्षात येईल. 
 

धनगरािा आनंद रात्री लाल, 
त्यािी धोर्कयािी सूिना सकाळी लाल, 
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‘मे’ संपेपयंत आवरि फेकून देत नाही. 
 

‘अवधानािी शर्कती’ आखदम काळातील लोकामंध्ये द बयल होती, असे मत एकाकाळी प्रिखलत होते, 
त्याप्रमािेि लयबद्ध रिना त्यािें अवधान आकर्कषत करीत, हेही मान्य केले जाई. 

 
आजिे थोडेि मानवशास्त्रज्ञ (Anthropologists) या मतास मान्यता देतील. ‘अवधान’ ही शर्कती 

नसून मानखसक जीवनािा तो एक सहजप्रवृखत्तरूप घटक होय, यात काही फरक असेल तर, तो ब द्धीपेक्षा 
अवधान अखधक प्रबल आहे; हा होय. एिाद्या पक्षावर झडप घालिारे माजंर, ‘खसल’ माशाच्या खबळाकडे 
खनरसून पहािारा एस्प्स्कमो हे आध खनक शास्त्रज्ञ एिाद्या प्रयोगाकडे जेवढे अवधान प रखवतो तेवढेि अवधान 
प रवीत असतात. त्यानंा आवडिाऱया कोित्याही गोष्टीवर—मग तो एिादा खवधी, नाट् प्रयोग वा खशकार 
असो—आखदम काळातील मानव स संस्कृत लोकापेक्षा दीघयकाळ अवधान प रखवण्यािी शर्कती अखधक 
दािखवतात. ‘मलॅॅनेखशयन’ लोकामध्ये खरव्हसय याने केलेल्या संशोधनाबाबत जेव्हा त्याला प्रश्न खविारण्यात 
आले, तेव्हा तो स्वतिः खशिनू गेला आखि मानखसक दृष्ट्ट्ा खवकीिय झाला. त्यास असे आढळले की त्याने 
शोधून काढलेले उगमस्थान अद्याप न हाताळलेले आखि अखधक माखहती प रखवण्यास समथय होते मात्र त्यात 
असे घडले की ज्यास प्रश्न खविारले गेले तो प्रश्न खविारिारापेक्षा अखधक खशिून गेलेला आढळला. हेही 
स संस्कृत लोकामध्ये अखधक घडले. 

 
एिाद्या उत्सवप्रसंगी धारि करावयाच्या वषेाप्रमािे असिारी आखदम समाजािी उत्कट भाषा 

म्हिजे काव्य असे आपि मानतो. तीि भाषा उत्क्रातंीच्या क्रमात गद्यमय कशी बनली आखि त्यातून 
इखतहास, तत्वज्ञान, ईश्वरशास्त्र’ कथा आखि नाट् कसे खनमाि झाले, हे आपि पाखहले आहे. यावरून 
असा एक प्रश्न खनमाि होतो की काव्य हे ज्या अव्यवच्छेदक (Undifferentiated) अथयव्यवस्थेतून जन्मले 
त्यािे ते एक प्रखतकबब होते ककवा काय, आखि काव्याला स्वतिःिे एक न्याय्य असे स्वतंत्र अस्प्स्तत्व बहाल 
करता येते काय? उत्क्रातंीमध्ये ज्याअथी पूवी खवकखसत झालेली परंत  आता खनरुपयोगी ठरलेली 
(Vestigial) अनेक इंखद्रये आढळतात, आखि काव्य हे त्यापैकी एक असू शकेल, त्याअथी ते अजूनही 
अस्प्स्तत्वात आहे, ही गोष्ट त्याच्या न्याय्य अस्प्स्तत्वािे प रेसे उत्तर होऊ शकत नाही. आता काव्यािा िाहता 
वगय अखधकाखधक कमी होत िालला आहे. साखहत्यात ते एकटेि उत्कट भाषेस खिकटून राहते. हा 
खवनाशप्रत जािाऱया काव्यास लागलेला कलंक असावा. जिू काही मानखसकदृष्ट्ट्ा खवकल असे हे काव्य 
अद्याप बाखलश भाषेत बोबडेपिाने बोलत राहते, साखहत्यातील इतर ज्या प्रकारानंा प्रौढ जगात वावरावयािे 
असते त्यानंा तर (भाषेच्या) माध्यमािा स्वीकार करावा लागतो. ते या भाषेिा त्याग करतात. 

 
काव्य आजवर खटकले हा एक अपघात होय, हे आपि जाितो. मािसे बोलतात, प्रािीन कथा 

एकमेकास खनवदेन करतात, शहािपिािे ि टके प निः प न्हा उच्चारतात, हे सारे नाहीसे होते. आपल्या 
उत्कट भाषेत काव्य मात्र खटकते; आखि म्हिून इतर सामाखजक वर्कतव्यापासून ते कृखत्रमरीतीने वगेळे 
काढून आपि त्यास ‘साखहत्य’ ही संज्ञा देतो. यािा पखरिाम असा होतो की, काव्यास उत्कट भाषेिा 
स्वीकार का करावा लागतो, ते का खटकते, त्यात सातत्य आखि शाश्वतता का असते, याकडे आपले द लयक्ष 
होते. 

 
आखदम काळातील काव्य हा नंतरच्या साखहत्यािा उगम नव्हे, तो त्यािा एक खवभाग होय, एक ध्र व 

होय. त्याच्या सामूखहक आखि पारंपखरक स्वरुपाम ळे ते खटकते. आखि काव्याकडे आपि एका खवखशष्ट खदशनेे 
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पहावयास प्रवृत्त होतो. त्यासंबंधी आपि असा खविार करू लागतो की जेव्हा नगारे देिील महाकाव्यािी 
भाषा बोलू लागतात, असे एक स विय य गि आखदम काळातील लोकाचं्या साखहत्याने स रू होते. यात काव्य 
हेि साखहत्यािे स्वरूप असते. 

 
साखहत्याच्या द सऱया ध्र वािे स्वरूप कसे असते? आखदम काळातील एकूि जीवानािा आढावा 

घेिारे, लयबद्ध भाषेच्या ध्र वाभोवती कें खद्रत झालेल्या संखदग्ध आकाकं्षा, धार्कमक आभास (Religious 
Phantacies), प रािकथारूप खवश्वरिनाशास्त्र आखि सामूखहक भावना यािंा खविार करिारे आध खनक मन, 
द सरा ध्र व म्हिजे शास्त्रािा ध्र व, असा खविार करण्यास प्रवृत्त होऊ लागते. हा ध्र व म्हिजे भावनाहीन अशा 
घटनािें एकत्रीकरि करिारे खवश द्ध स्वरुपािे खवधान होय. यात वशंावळी, ज्योखतषशास्त्रखवषयक गिना 
आखि सरळ-साध्या वास्तवािे जोरदार ग्रहि करिारी साखहत्यखनर्कमती, खशरगिती आदीिा समावशे होतो. 

 
परंत  आखदम काळातील मनासशास्त्र हे काव्यास खवरोधी असते, असे भासत नाही, शास्त्र ही 

साखहत्यािी एक शािा आहे, हे त्यास कळत नाही. त्यास शास्त्र हा एक व्यवहार, एक तंत्र मकू 
अन करिाच्या द्वारा खशकता येतील असे जाहजे बाधंण्यािे वा झाडे लावण्यािा एक मागय, एक तंत्र असे 
भासते; कारि एिाद्या टोळीतील सवय सभासदास व्यवहार सवयसामान्य असतो. या प्राथखमक अवस्थेतील 
मनास, केवळ साधारि वास्तवािे वाहन असिारे, त्या उदे्दशाने केलेले पूवयग्रहखवरखहत खवधान अपखरखित 
असते. त्याचं्या मते शब्द हे यात खवद्याखवषयक शर्कतीिे प्रखतखनधी असतात केवळ भावनाखवरखहत खवधान 
यात खवद्याखवषयक शर्कतीस त्यानंा पारिे बनखवते, असे खवधान म्हिजे बाह्य वास्तवािे आरशात खदसिारे 
प्रखतकबब वाटते. परंत  प्रत्यक्ष वस्त  आखि खतिे आरशातील प्रखतकबब यात कखनष्ठते वािून कोिता भेद 
असतो? वास्तवािी जी प्रखतमा आखदमानव शब्दातं शोधीत असतो, ती वगेळ्या प्रकारिी आहे. ती यातूिी 
(Magic) काष्ठप तळीरूप प्रखतमा होय, त्या िालखवण्यािा व्यवहार करताना तो वास्तव िालखवण्यािा 
व्यवहार होय. 

 
अशारीतीने आखदमानवािे मन ‘छायाखित्रिरूप’ शास्त्रीय खवधानासंबधंी आपल्या अनास्थेिे समथयन 

करते. खविाराच्या के्षत्रात असे अमूतीकरि बऱयाि उशीरा जन्माला येते; याि सीमेप्रत पोिण्यासाठी सवय 
शास्त्रािंा खनखदध्यास असतो. ‘खप्रस्प्न्सखपया मथेॅमखॅटका’ या गं्रथातील पाखरवाखहकी (Logistic) िेरीज इतरत्र 
असलेल्या गखिती आशयात ती सीमा क्वखिति गाठली जाते. 

 
ज्या खवधानास कोित्याही भावनेिा स्पशय होत नाही, असे वियहीन खवधान आखदम संस्कृतीत 

घडलेल्या मनास परके वाटते. या समाजास खनहेत क भाषा कळत नाही. लयबद्ध भाषेिे उखद्दष्ट उघड 
असते—ते म्हिजे या आखदमानवाला आंतखरक शर्कतीिी जािीव देिे होय, ही शर्कती अंतिःकरि सत्प्रवृत्त 
ठेविाऱया ईश्वराशी जोडलेली असते, हे होय. लयबद्ध नसिाऱया भाषेिे उखद्दष्टही उघड असते. खतिा हेतू 
शोधण्यािा प्रश्नि खनमाि होत नाही. साऱया जीवशास्त्रीय खवकासामध्ये उखद्दष्टि खवखवध इंखद्रये खनमाि करते 
आखि त्यान सार आकार घेते तसे हे आहे. आपल्या व्यस्प्र्कतत्वािा खवस्तार करण्यासाठी, आपल्या शजेाऱयानंा 
स सह्य होण्यासाठी, त्यािें सकंल्प आपल्याशी ज ळते करण्यासाठी पालटून, मग ते एिादे आक्रमि करीत 
असता वा खनस्प्ष्ट्क्रय असतानाही संभवले, याि प्रखक्रयेने अंगखवके्षपाना प्रथम आखि द िःि, असंतोष व्यर्कत 
करिाऱया आवाजास नंतर जन्म खदला असावा, त्यािेंि अिेर व्यर्कत वािीत रुपातंर झाले. सर खरिडय पॅगेट 
यािंी मानवी वािेखवषयीिी तकय संगत खविार प्रिाली एका गृहीततत्वावर आधारलेली आहे, ती ही की, 
मानवाने आपली जीभ आखि आवाजाशी खनगडीत असिाऱया इंखद्रयाचं्या गखतशील खवभागाद्वारा, आपल्या 
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बाधंवाचं्या मनावर ज्या प्रखतमा उमटवावयाच्या होत्या, त्यािें अंगखवके्षपाद्वारा अन करि करण्यािा प्रयत्न 
केला. 

 
तर मग, लयबद्ध नसिाऱया भाषेिे प्रयोजन केवळ मन वळखवण्यािे होते. प्रथम व्यस्प्र्कतगत प्रयोजन 

वा उखद्दष्ट, व्यस्प्र्कतगत सकंल्पािा एक खवस्तार म्हिून जन्मल्यानंतर, लयबद्ध भाषेच्या सामखूहक ितैन्याशी 
त्यािे वैधम्यय दािखवता येते. ही सामूखहक िैतन्यय र्कत भाषा; आखदम समाजातील सारी शर्कती त्यातील 
सामखूहकतेतून स्वीकारली जात असते (प्राप्त करून घेते). काव्यातील लयि खतिे सामखूहक स्वरूप शर्कय 
बनवते. एिाद्या बालवगात जे गखितातील ग िाकारािे पाढे म्हटले जातात, त्यावर छंद लादला जातो. 
त्याम ळे गखितास काव्यात रूप येते. 

 
इतर साऱया खवरोधी ध्र वाप्रमािे भाषेच्या या दोन्ही बाजू एकमेकावर आक्रमि करीत असतात. परंत  

सामग्ऱयाने बोलावयािे तर, लयबद्ध नसिारी दैनंखदन बोलण्यावर आधारलेली भाषा हीि िाजगीरीत्या 
मन वळखवण्यािी भाषा असते, आखि लयबद्ध भाषा, म्हिजेि सामूखहक भाषिािंी भाषा ही सावयजखनक 
भावना व्यर्कत करिारी भाषा असते. आखदम ससं्कृतीच्या स्तरावरील भाषेतील हा एक महत्त्वािा भेद होय. 
 

िार 
 

काव्य हे स्वभावतिः गीत होय, गीत हे त्यातील लयीम ळे एकत्र गाखयले जाते. म्हिनूि ते सामखूहक 
भावनािें प्रखतकबब ठरते. उत्कट भाषेिे हे एक रहस्य आहे. 

 
परंत  टोळीस सामूखहक भावनेिी गरज का ं वाटते? एिादा वाघ, शत्र,ू पाऊस, भकंूप जवळ 

येण्यािी खिन्हें खदसू लागताि, तद् न सार तयार होिारी एक प्रखतखक्रया मानवाकडून व्यर्कत होते. टोळीतील 
सवांनाि त्यािी धग पोिते, त्याचं्यामध्ये भीती खनमाि होते. याम ळे अशा पखरस्प्स्थतीत सामूखहक भावना 
िेतखविारे साधन तेथे अनावश्यक ठरते. टोळी, एिाद्या भयभीत हरिाचं्या कळपाप्रमािे मकूपिे आपली 
प्रखतखक्रया व्यर्कत करते. 

 
परंत  जेव्हा कोितेही हश्य वा स्पशास जािविारे कारि अस्तीत्वात असत नाही, तेव्हाही 

सामाखजकदृष्ट्ट्ा अशा प्रकारच्या साधनािी गरज असते. मात्र अशा वळेी वरीलप्रमािे एिादे कारि 
अस्तीत्वात असण्यािी शर्कयता नाकारता येत नाही. याि प्रकारे टोळीच्या आर्कथक जीवनातून काव्य जन्म 
घेते, वास्तवातून आभास खनमाि होतो. 

 
जीवशास्त्रीय नसिाऱया आर्कथक उखद्दष्टाचं्या गरजास आवश्यक वाटिाऱया परंत  ज्या प्रयत्नािें स्वरुप 

सहजप्रवखृत्तरूप असत नाही असे प्रयत्न साध्या टोळीच्या जीवनास आवश्यक ठरतात, त्यािंी गरज 
प्रािीमात्रास, पशूस असत नाही–उदाहरिाथय हंगाम. म्हिून खपकाचं्या हंगामासाठी सहज प्रवृखतरूप प्रयत्न 
सामाखजक यंत्रिेद्वारा उपयोगात आिले पाखहजेत. या यतं्रिेिा महत्त्वािा भाग म्हिजे साम दाखयक उत्सव 
होत, तेि काव्यािे उगम स्थान होय, ते भावना सिंास म र्कत करून त्यास सामखूहक प्रवाहात आिनू सोडते. 
येथे िरे ि रे उखद्दष्ट-हंगाम-उत्सवात एक भासात्मक, कल्पना रम्य उखद्दष्ट बनते. आता तेथे िरे उखद्दष्ट 
अस्प्स्तत्वात असत नाही. आता भासात-भासरूप-उखद्दष्टि खशल्लक राहते. जस जसा मन ष्ट्य आपल्या 
नृत्यातील कहसकपिाम ळे, त्यािप्रमािे संगीतातील ओरडा आरड्याने काव्यात्म रिनेतील ग ंगी आििाऱया 
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लयीम ळे, दृष्टोत्पत्तीस न आलेल्या खपकािंा हंगाम ज्यात असत नाही, अशा वतयमान वास्तवापासून दूर 
फेकला जातो, तसा तसा तो ज्यात कल्पनारम्य गोष्टी अस्प्स्तत्वात असतात अशा भासात्मक जगाकडे 
ओढला जातो. ते जग प्रत्यक्ष बनते आखि संगीत सपंल्यानंतरही बहरास न आलेला हंगाम त्यास वास्तव 
भासू लागतो, त्याम ळे हंगाम खसद्धीस जाण्यास आवश्यक असे पखरश्रम करण्यास तो प्रवृत्त होतो. 

 
अशा रीतीने काव्य, नृत्य, खवधी आखि संगीत यासह टोळीच्या सहज प्रवृत्त उत्साहािा जनक असा 

फलकि होऊन राहतो. ज्यािंी तात्काखलक कारिे वा तृप्ती दृष्ट्य के्षत्राच्या आटोर्कयात नसतात आखि जी 
स्वयंभपूिाने सहज प्रवृत्तीने खनखश्चतही केली जात नाहीत अशा प्रकारच्या सामखूहक कायाच्या माखलकेच्या 
खदशनेे हा उत्साह टोळीस काययप्रवृत्त करतो. 

 
हंगामासाठी जमीन तयार करण्यािी आवश्यकता असते. लढाई प्रमािे यातही तयारीसाठी आधी 

फार मोठ्या सफरीिी आवश्यकता असते. 
 
खहवाळ्यामध्ये जेव्हा साऱया गोष्टी द र्कमळ होतात, तेव्हा ििय कमी करिे आखि अखधक खनबधं पाळिे 

यािंी आवश्यकता असते. या सामखूहक जबाबदाऱया पार पाडण्यासाठी मािसाला सहज प्रवृखत्तरूप शर्कतीिी 
गरज असते, तथाखप या जबाबदाऱया देऊ करण्यास सागंिारी एिादी सहजप्रवखृत्त नाही. म ंग्या आखि 
मधमाशा सहजप्रवृखत्तनेि सिंय करण्यास प्रवृत्त होत असतात; परंत  मन ष्ट्य तसे करीत नाही. एक खवखशष्ट 
प्रकारिा जलिर आखि भिूर प्रािी (Beaver) सहज प्रवृत्तीनेि साठा करतो, मन ष्ट्य तसे करीत नाही. 
मानवािी सहजप्रवृत्ती श्रमाच्या िक्रास जोडिे आवश्यक आहे. त्यािप्रमािे त्याच्या भावना उपय र्कत 
आर्कथक प्रवाहाकडे वळखविे आवश्यक आहे. ही मानवािी सहज प्रवृत्ती आर्कथक, म्हिजेि मूलतिः केवळ 
सहज प्रवृत्त नसल्याने, खतला योग्य खदशकेडे नेले पाखहजे. या प्रवृत्तींना खवखशष्ट खदशा दािखविारे साधन 
म ळात आर्कथक आहे. 

 
या भावना एकखत्रत कशा करता येतील? सवयसाधारि सामाखजक जीवनात, शब्दानंा व्यस्प्र्कतगखिक 

भावनात्मक साहियय लाभलेले असते. हे शब्द काळजीपूवयक खनवडले जातात, त्यािंी लयबद्ध माडंिी 
मंत्राप्रमािे ते एकत्र उच्चारण्यास कारिीभतू होते. आखि त्यातील भावखनक साहियय सामखूहक अस्प्स्तत्व 
स्पष्टपिे व्यर्कत करण्यासाठी म र्कत केले जाते. एकूि सामाखजक यंत्रिा ज्याम ळे पे्रखरत होते अशा 
वास्तवापासून आपिास दूर करण्यास संगीत आखि नृत्य सहकायय करीत असतात. भावना खनमाि होऊन 
त्या एिादे ‘काम’ करण्याच्या इस्तरापयंत पोिेपयंत ती उंिी गाठण्याच्या इतरापयंत नष्ट होत नाही. 
सामखूहक आभासामध्ये भागीदार बनण्याने टोळीतील व्यर्कती पालटत जाते. तीस खशक्षि खमळते म्हिजेि 
टोळीिे जीवन जगण्यास ती पात्र होत जाते. वगेवगेळ्या मेजवान्या आखि मागासलेल्या समाजातील नृत्ये हे 
या समायोजनातील बदल घडवनू आििारे कबदू होत; यापकैी काही सवयसाधारि स्वरूपािी असून ती 
आय ष्ट्यभर खटकतात. त्यािें स्वरूप टोळीमध्ये समावनू घेण्यासाठी केलेले समारंभ, ककवा खववाहखवषयक 
समारंभ होत, द सरे काही खवखशष्ट ध्येयाकडे वळखवले जािारे, सतत खनयखमत केले जािारे, खपकािा हगाम, 
य द्धखवषयक उत्सव ककवा कृखष देवतेस उदे्दशून खहवाळ्यातील अपखरखमत आनंद व्यर्कत करण्यासाठी प्रािीन 
ग्रीक ककवा रोमन उत्सवाप्रमािे होत (Saturnalias). 

 
ही सामखूहक भावना कामात गोडी खनमाि करीत असून ती कामातून खनमाि होत असल्याने, श्रम 

हलके करण्यासाठी प नश्च श्रमाकडेि धाव घेते. ही सामूखहक भावना टोळीच्या उत्सवात कलेद्वारा संघखटत 
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होत असते. आखदम जमातीतील मानव कोयत्याने जमीन साफ करिे, जागा त डखविे, नागरिे, पीक 
काढिे आखि जोराने ओढिे (Hauling) हे त्या त्या कामाशी संबखंधत असलेल्या एकात्मक आशयाने य र्कत 
अशा लयबद्ध मंत्रासखहत केले जाते. त्यातून त्यामागे असलेली सामखूहक भावना व्यर्कत होते. 

 
वाढत्या संघटिािा अतंभाव असिारी श्रमखवभागिी सामखूहक भावना व्यर्कत करण्यास समथय 

असते. उत्कट भाषेिे हे एक रहस्य होय. 
 
वाढत्या संघटिात रूपातंखरत होिारी ही श्रमखवभागिी, मूतय जीवनापासून दूर असिारी काव्यािी 

एक गती खनमाि करते; याम ळे एकूि कामकाजाच्या खवरोधी स्वरूपात असिारी फ रसतीतून जन्म घेिारी 
कला खनमाि होते. आता कवी एका खवशषे प्रकारे एकटी व्यर्कती असते त्यात एकाकीपिा असतो; त्यातून 
भावगीत जन्म घेते. श्रमखवभागिीम ळे वगीय समाज जन्म घेतो, या समाजात शासक वगाभोवती जािीव 
कें खद्रत होते, त्या शासक वगािे शासन फ रसतीिी अवस्था खनमाि करीत असते. म्हिूनि अिेर कलेिी 
कामापासून फारकत होते त्यािे पखरिाम दोहोसही खवघातक होतात; वगय नष्ट झाले तरि हे द ष्ट्पखरिाम 
टाळता येतात. परंत  मध्यंतरी काव्याखवषयक हालिाल सपंन्न असा तंत्रािंा खवकास घडवनू आिते. 

 
सामखूहक रीतीने खनमाि झालेल्या या भावना एकातंात जोपाखसल्या जातात. त्याम ळे एकि मािसू 

आपले गीत गात असताना सामखूहक प्रखतमाद्वारा िेतखवलेल्या आपल्या भावनािंी अन भतूी घेत राहतो. तो 
आधीि कलेतील एक खवरोधाभास (Paradox) व्यर्कत करीत असतो– एकीकडे मानव, एकूि मानव 
जातीशी संवाद साधण्यासाठी, आपल्या बाधंवापासून दूर होऊन कलेच्या के्षत्रात प्रवशे करतो. एकदा 
प्रवाखहत झाल्यानंतर, काव्यकलेतील ही सामखूहक भावना अखतशय व्यर्कतीगत स्वरूपािी आखि िाजगी 
देवघेव सतत करीत असते. वैषखयक पे्रम, वसंत ऋतू, सूयास्त, नाइकटगेलिे गािे, प्रािीन कालापासून 
पखरखित असिारा ग लाबािा ताजेपिा हे सारे खवषय समानतेने हजारो खपढ्यानंी अन भखवलेल्या भावनाचं्या 
जखटल इखतहासानी संपन्न झाले आहेत. यापकैी कोितीही प्रखतखक्रया सहजात नाही, म्हिून त्यापकैी 
कोितीही व्यर्कतीगत ककवा आत्मखनष्ठ नाही, एिाद्या वानरास ककवा दूध पाजिाऱया लाडंग्यासमान 
दाईकडून पोसल्या गेलेल्या मावगली प्रमािे असिाऱया मानवास ग लाब ही काही िाण्यासारिी वस्तू ककवा 
एक िमकदार रंग भासतो. कवीस तो कीट्स, ॲनाके्रआन, हाकफझ, ओस्प्व्हड ककवा जूल्स लाफोगय यािंा 
ग लाब वाटतो. कारि कलेिे हे जग म्हिजे सामाखजक भावनािें जग असते; साऱयानंा समान असिाऱया 
भाव साहियािे, आखि जीवनान भतूींच्या पखरिामी संखित झालेल्या शब्दािें, प्रखतमािें जग असते. त्यातील 
वाढत जािाऱया जखटलतेतून सामाखजक जीवनािे खवस्तृत सफाईदार जग प्रतीत होते. 

 
समाजाच्या खवकासाबरोबर साऱयानंा समान असिाऱया भावना पालटत जातात. आपल्या स्वतिःच्या 

इच्छािंा शोध घेण्यासाठी आखदम स्वरूपािी अन्नसिंय करिारी खशकारी टोळी खनसगात आपले व्यस्प्र्कतत्व 
प्रगट करीत असते. खनसगाशी ज ळते घेण्यासाठी आखदमानव आपिामध्ये सामाखजकदृष्ट्ट्ा बदल घडवनू 
आितो. म्हिून त्यािी कला खनसगयवादी आखि संवदे्य होते मग खतिे स्वरूप पाषािय गातील मानवाने 
काढलेली स्पष्ट स्वरूपािी खिते्र ककवा ऑस्रखलयन लोकातील मागासलेल्या वगािी पक्षी आखि प्रािी यािंी 
नक्कल करिारी नृत्ये आखि गीते यात खदसू लागते. त्यािे खिन्ह क ल लक्षि (Totem) –म्हिजे मन ष्ट्य हाि 
खनसगय असे असते. त्यािा धमय म्हिजे (Mana). व्यर्कती ककवा वस्तू याशंी खनगडीत एक गूढ शर्कती होय. 
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खपके काढिारी आखि जनावरािें कळप पाळिारी टोळी याप ढील पायरी होय. ही टोळी खनसगय 
आत्मसात करते, आखि आपल्यामध्ये वावरावयास लावनू, खनवळून, आपल्या इच्छाशंी त्यास ज ळते बनखवते. 
त्यािी कला रूढीखप्रय आखि प्ररिात्मक असते. उदाहरिाथय आपिास आवडेल त्या स्वरूपािे स शोभन 
करिारी उत्तर पाषाि य गातील मानवािी कला अथवा आखफ्रका आखि पॉखलनेखशया येथील टोळ्यािें खवखध 
खवशषे होत. त्या टोळीिे खिन्ह म्हिजे धान्य–देवता ककवा प्रािी–देवता—खनसगय म्हिजेि मानव. त्यािंा 
धमय म्हिजे अिेतन वस्तूिे पूजन आखि काही खित वस्तू (Sprits) होत. 

 
एिाद्या टोळीस खनसगािा पखरिय होऊ लागला म्हिजे श्रमखवभागिी आखि त्याम ळे उत्पन्न होिारे 

टोळी प्रम ि, प रोखहत आखि शासक वगय खनमाि होऊ लागतात. मग समूह नृत्य करिारा (Choreagus) 
खवधीपासून वगेळा होतो, आता तो नट म्हिजे एक व्यर्कती बनतो. कला आता धखनकािें आखि देवतािें 
खित्रि करू लागते. समूहगान (Chorus) आता महाकाव्य–व्यर्कती संबधंी सामखूहक कथन—बनते, आखि 
अिेर भावगीत—एक व्यर्कतीगत आखवष्ट्कार बनते. मानव जो प्रथम आपिातील वैधम्यय आखि नंतर 
खनसगाशी तादात्म्य याखवषयी जागरूक बनलेला असतो, तो आता आपिामंधील अंतगयत भेदाखवषयी 
जागरूक बनतो, कारि आता ते भेद खसद्ध होण्यािी पखरस्प्स्थती प्रथमि अस्प्स्तत्वात येते. 

 
खवकसनशील सामाखजक सकं ल, जेव्हा पखरस्प्स्थतीशी सघंषय िेळतो, तेव्हा तो ज्याप्रमािे हंगामािे 

तंत्र जन्मास घालतो, तद्वत् त्यातून काव्यही स्रवते. काव्य हे एकूि अस्प्स्तत्वास अ–जीवशास्त्रीय आखि 
खवशषेत्वाने मानवी असे समायोजन आहे. वगेवगेळी हत्यारे आपल्या हातािें नव्या नव्या कायाशी समायोजन 
करतात, असे करीत असता आन वाखंशकतेने प्राप्त झालेल्या मानवाच्या हातािा आकार बदलत नाही. काव्य 
देिील मानवी अंतिःकरिातील शाश्वत इच्छावासनातं बदल न करता, त्यास नव्या उखद्दष्टाशी जोडत असते. 
एका कल्पनारम्य भासात्मक खवश्वात मानवास प्रवशे करावयास लावनू हे कायय ते करते, हे भासात्मक खवश्व 
त्याच्या वतयमान वास्तवाहून श्रेष्ठ प्रतीिे असते, कारि ते एक श्रेष्ठ वास्तवािे जग असते–अद्याप खसद्ध न 
झालेल्या महत्त्वाच्या वास्तवािे एक जग, जे काव्याभासात्मक रीतीने त्यािे भखवष्ट्य वतयखवते त्यािी मागिीि 
ते आपल्या खसद्धीसाठी करीत असते. येथे कोितीही िकू होण्यािी शर्कयता असते, कारि ज्यास आपि 
स्पशय करू शकत नाही, ज्यािा वास घेऊ शकत नाही वा ज्यािी िवही आपि घेऊ शकत नाही असे काही 
काव्यात्म रूपात माडंण्यािा काव्यािा प्रयत्न असते. परंत  या आभासातूनि असे एक वास्तव जन्म घेते की 
एरवी त्यास अस्प्स्तत्वि असू शकत नाही. धान्याने भरलेली कोठारे आभासात्मक रीतीने उत्सवाच्या 
स्वरूपात रंगखवल्यावािून वा हंगामािी स िे आखि आनंद रंगखवल्यावािनू ते प्रत्यक्षात आिण्यासाठी जे 
काबाड-कष्ट कराव ेलागतात, ते करावयास मािसे प्रवृत्त होिार नाहीत. हंगामाच्या गीताम ळे गोडी खनमाि 
होऊन, काम अखधक िागंले होते. काव्य हे काव्य असल्याने, जे वास्तव ते जन्मास घालते काहीअशी 
खितारते, तेि ते प्रदर्कशत करते, हे वास्तव द य्यम स्वरूपािे असले, तरी ते उच्च स्वरूपािे आखि जखटल 
असते. कारि काव्य जरी धान्यािे त्याच्या मूतय स्वरूपात वियन वा आखवष्ट्कार करीत नसले, वा हंगामािा 
प्रत्यक्ष गाभा वियन करीत नसले, अखभव्यर्कत करीत नसले–िरे म्हिजे हे सारे खसद्ध होण्यासाठी ते 
सहाय्यक होते आखि ती पखरस्प्स्थती त्याच्या अस्प्स्तत्वास कारिीभतू होते—तरी ते हंगामाशी टोळीिा जो 
संबंध असतो त्याच्या भावखनक, सामाखजक आखि सामूखहक संक ल खिखत्रत करीत असते. सत्यािे एक नव े
संपूिय नव े जग काव्य प्रगट करते—त्यातील भावना, बंध त्वािे सबंंध, त्यातील पखरश्रम, त्यातील 
खदघयकालापासून िालत आलेल्या अपेक्षा आखि खनष्ट्पत्ती हे सारे त्यात अखभव्यर्कत होते. या साऱयातूंन 
मािसािे हंगामाशी असलेले संबधं सहजात नसून (सहजप्रवखृत्तरूप नसून) ककवा आधंळेपिािे नसून 
आर्कथक आखि जािीवपूवयक खनमाि झालेले असतात. यावरुन आििीही एक गोष्ट लक्षात येते. ती ही की, 
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काव्यातील अमूतय खवधान—सत्य घटनासंबधंी आशय—हे त्यातील सत्य नसून, सामूखहक भावनासंबधंी 
त्यातील आशय—जो काव्याच्या गखतशील सामाखजक आशयात सामावलेला असतो, ते त्यातील सत्य होय. 
 

⬤ 
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प्रकरि २ रे 
 

पुरािकथेचा णवनाश 
 

आतापयंत आपि धमािा उदय कसा होतो, हे लक्षात घेतले. समाजाच्या कोटरातून स्त्रवत 
असल्याने काव्यरूप हा साम खहक आभास प्रत्येक व्यस्प्र्कतमात्राच्या जीवनात प्रवशे करतो. प नश्च (जसजसे 
समाजजीवनािे श्रमखवभाजनाबरोबर व्यवच्छेदन (Differentiation) वा पृथगीकरि होत जाते) तसतशी 
त्यातून होिारी एक वाढ म्हिून, ऐखहक जीवनाच्या भौखतक जगाहून खभन्न असे धमािे खवश्व तयार होते. 

 
काव्य म्हिजे मानवािी जन्मास येत असलेली स्वतिःखवषयीिी जािीव होय. तीही केवळ एक 

व्यर्कती म्हिून नव्हे तर, इतराचं्या भावखनक खवश्वािी भागीदारी पत्करिारी जािीव होय. ही भावना सवय 
मानवाना समान असल्याने खतच्याम ळे प्रत्येकास एक उखद्दष्ट आखि म्हिून एक खमर्थ्या अस्प्स्तत्व प्राप्त होते. ही 
सामाखजक वस्त खनष्ठता म्हिजे भौखतक वस्त खनष्ठता असा गोंधळ आखदमानवाच्या मनात असतो. याम ळे बाह्य 
करामतीच्या सहाय्याने त्याच्याप ढे बाहेरून उभे केलेले, लादलेले ‘कल्पनारम्य जगि तो िरे मानतो, 
आखि त्यावर धडक देत रहातो.’ इतर व्यर्कती आपल्या कृतींनी भौखतक जगािी वस्त खनष्ठता खसद्ध करीत 
असतात, तद्वत् ज्या जगातील अन शासन तो मानतो अशा भासमय जगास तो एक वास्तवता बहाल करतो. 

 
मानवाच्या भावना प्रवाही आखि गोंधळलेल्या स्वरुपात वावरतात. बाह्य जगात खनसगयशर्कतीिे पूजन 

(Animism) भौखतक शर्कतीिे पूजन (Orondism) आखि (Mana) व्यर्कती वा वस्तू याशंी खनयमीत गूढ शर्कती 
याद्वारा संस्कृतीच्या आद्य अवस्थेत त्या व्यर्कत केल्या, जातात, हे तो आपल्या पखरस्थीतीला एकरूप 
झालेला असतो, म्हिून नव्हे, तरी खशकार करिे, अन्नसंिय करिे यात आपल्या इच्छािें वासनािें रूप 
शोधण्यासाठी, त्या पखरस्प्स्थतीपासून तो स्वतिःस जािीवपूवयक खवलग करतो, म्हिून होय. कारि पखरस्प्स्थती 
आधीि जािीवपूवयक त्यापासून वगेळी झालेली असते, मानव या अवस्थेत आपल्या अंतगयत ककवा बाहेर 
काही शोधण्यात मग्न असतो कारि या सामूखहक भावना द िःि ककवा जिम याप्रमािे नव्हे, तर सूयास्त 
ककवा वादळी त फानाप्रमािे साऱयानंा स्पष्टतेने अन भवास येतात, त्यानंा वस्त खनष्ठतेिी आखि म्हिून जड 
वास्तवािी मान्यता लाभते, आखि जे खवषय त्या खनमाि करतात त्या बाह्य खवषयावरि त्या कें खद्रत होतात. 
मानव खनसगात प्रवशे करतो आखि मानवी आत्म्यािी देिगी लाभनू खनसगय सजीव होतो. 

 
गिसमाजाच्या जीवनातील हा सामूखहक भावनािंा सकं ल म्हिजे तरी काय? ती जड, वास्तवता 

ककवा संपूियपिे आदशात्मक (Ideal) असा आभास आहे काय? त्यािे स्वरूप या दोहोंिेही नव्हे. ते एक 
सामाखजक वास्तव आहे. अद्याप हाती न आलेल्या फळाखवषयी ककवा त्यासबंंधी मानवाच्या सहजप्रवृत्तींिे 
सामाखजक संबधं ते व्यर्कत करते. बीजाच्या वरील आवरिाच्या गरजाचं्या आधंळेपिाने खविार न केल्यानेि 
या सहजप्रवृत्ती या भावना खनमाि करीत असतात. परंत  एका समान आर्कथक उखद्दष्टासाठी केलेल्या 
सामखूहक कृतींसाठी आवश्यक, असलेल्या वस्त खनष्ठ आवश्यकतेनेि त्यािंा सािा तयार होतो. काव्यातील 
कल्पनाखवश्व (Phantasy) म्हिजे सामाखजक प्रखतमा होय. 

 
म्हिून काव्यखवषयक खवधी (Ritual) प रािकथा आखि नाटक यािें कल्पनाखवश्व एक सामाखजक 

सत्य अखभव्यर्कत करीत असते. हे सत्य सहजप्रवृत्तींच्या वतयनाखवषयीिे सत्य असते, हे त्यािें वतयन केवळ 
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जीवशास्त्रीय ककवा व्यस्प्र्कतगत अन भवासंंबंधी नसून, सघंखटत अन भवासंबधंी असते. म्हिून अशी सत्ये 
अपखरहाययपिे भावनेच्या भाषेत तयार होतात. खपयानो, वाजखवण्यािी याखंत्रक स रळी खछन्द्रास्प्न्वत असते. ही 
खछदे्र िरी मूतय स्वरूपािी खछदे्र असतात. परंत  ती म्हिजे संगीत नव्हे. खपयानो वाजखवल्यानंतर जे खनमाि 
होते, ते संगीत वािल्यानंतर जे जािवते, ते काव्य होय. 

 
म्हिून जनसमाजािे काव्य आखि धमाच्या ज्या खवभागापासून प्रथम ते वगेळे केले जाऊ शकत नाही 

असा धमय म्हिजे मानवािे समाजाखवषयीिे आखि त्याशी असलेल्या त्याच्या संबंधाखवषयीिे सखंदग्ध 
स्वरूपातील ज्ञान होय. 

 
यात  म्हिजे तरी काय? आपल्या भावनाखवषयी जागरूक असलेला मानव त्यानंा िेतखविाऱया 

खवषयाच्या अखनयखमतपिाखवषयी शोध घेतो, कारि भय, इच्छा अशा प्रकारिे जािीवपूवयक अन भवास 
आलेले भाव हे टोळीच्या सवयसाधारि अन भवामं ळे प्रत्ययास येतात. खवखशष्ट गोष्टीखवषयी एकूि टोळीस 
समानतेने अन भवास आलेले ते संस्कार असतात नंतर या भावना त्या खवषयात, वस्तूत असल्यािे जािवते 
आखि त्यातील तात्काखलक स्पष्टतेम ळे त्या वस्तंूिा आत्मा म्हिजे त्यािें ममयि वाटते. आजतागायत 
शारीखरक, प्रयत्नातून, जािविारी एिाद्या समूहािी सौंदयय संवदेना शास्त्राचं्या खविारावर मात करीत असे 
आखि, तरीही त्यातूनि खनसगय पूजनाखवषयीिी टोळीिी पद्धती व्यर्कत होई. 

 
मािसाच्या भावना त्याच्याति सामावलेल्या असतात, म्हिूनि त्यास त्यावर खनयंत्रि ठेवता येते. 

याम ळेि वास्तवावर—वस्तंूच्या भावखनक ममाद्वारा मात करण्यािे त्या साधन बनतात. वास्तवावर, मानव, 
एक व्यर्कती म्हिून, आपल्या इच्छा शर्कतीच्याद्वारे वास्तवावर मात करु शकतो. मात्र, उत्सव आखि 
सहान भखूतदशयक यात  या द्वारा साध्य करावयाच्या कृतीसंबंधी भावनाना आवाहन करीत असता तो कृती 
खसद्ध झाल्यािे घोखषत करतो. अंतरंगाकडे वळून आपिास बाह्य वास्तवािे खनयंत्रि करता येते, असे तो 
मानतो. िरोिरि त्यास तसे करता येते. परंत  जर हा खविार शास्त्रीय असेल, आखि खशवाय कृतीस 
मागयदशयक असेल, तरि तो प नश्च वास्तवािी िािपिी करण्यास बाहेर पडतो. 

 
परंत  प्रत्येक व्यर्कतीस समाज हा पखरस्प्स्थतीप्रमािे असून पखरस्प्स्थतीस तो संघखटत व्यर्कतींप्रमािे 

होत असल्याने धमय आखि यात  एकमेकावर आक्रमि करतात (Overlap) आखि आखदम अथयव्यवस्थेत ते 
अखत खनकटपिे एकमेकातं संखमखश्रत होतात. अशा अवस्थेत समाज थोडासाि खवकखसत झालेला असतो, 
म्हिून समाज हा बाह्य वास्तव आखि व्यर्कती यातील एक खवरळ थर असतो. 

 
यात  खवज्ञानास जन्म देतो, कारि काही खनयम खनखश्चतपिे प्रस्थाखपत व्हावते यासाठी तो बाह्य 

वास्तवावंर खनयंत्रि ठेवतो, वास्तव ती गोष्ट नाकारते याम ळे ही वास्तवाच्या करारी स्वरूपािे ज्ञान 
यात कारास होते. मोखहनी मंत्राचं्या सहाय्याने पाण्यावर िालण्यािा प्रयत्न तो करीत नाही, आखि तसा 
प्रयत्न केला, तर तो पक्का अयशस्वी होतो. पाऊस पाडू शकिारे लोक खनजयन अरण्यात आढळत नसून, 
जेथे केव्हा तरी पाऊस पडतो, तेथेि आढळतात. खहवाळ्यात हंगाम यावा म्हिून, कोिताही यात कार 
मोखहनी मंत्र घालीत नाही. अशा रीतीने वास्तवातील ज्या करारी पिासाठी, सामर्थ्ययशाली मंत्रािी 
आवश्यकता असते तो मतं्र मान्य करावा लागतो. याम ळे आििीही एक गोष्ट मान्य होते की, ईश्वर खनयती 
यासारख्या सामर्थ्ययशाली शर्कतीि केवळ काही खनयमावर मात करू शकतात. अिेर खनयती देिील अशा 
एका खनयमावलीत खवरून जाते की, कोिासही त्या शर्कती पडताळता येत नाहीत. जोव्हला देिील 
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खनयतीस शरि जाव ेलागते. खनयती म्हिजे कायदा होय. यातूिे रूपातंर त्याच्या खवरोधी स्वरूपात म्हिजे 
शास्त्रीय खनयतवादात होते (Scientific Determinism) 

 
ज्या प्रमािात, अथयशास्त्राच्या खवकासाबरोबर मानव वास्तवािा अखधकाखधक शोध घेव ूलागतो, त्या 

प्रमािात यात  अखधक स्पष्ट आखि खवस्तृत स्वरूपािे कायय करण्यास प्रवृत्त होतात, आखि अन भवाम ळे 
अखधकाखधक अिकू बनतात. मानवाला लक्षात येण्याजोग्या कल्पनारम्य संभवनीयतेिी, सूिना त्यातून 
त्यास खमळते. परंत  या द्वारा त्या संभवनीयतेिे स्वरूप त्यास कळू शकत नाही. प रोखहताच्या (Shaman) 
अतार्ककक महत्वाकाकें्षवािून आखि खकमयागाराचं्या अशर्कय कोटीतील आशवेािनू त्या प ऱया करिारे 
आधूखनक रसायनशास्त्र जन्मिे शर्कय नाही. यात कारािा खनयतीम ळे आखि एकूि घडामोडींच्या 
खनयतवादाम ळे (determinism) नेहमीि, पराभव होतो. जेव्हा नेमकेपिाने या खनयतवादासंबधंी त्यास 
जािीव होते, आखि यातूिे शास्त्रात रूपातंर होते, तेव्हाि यातूने कस्प्ल्पलेल्या गोष्टी वास्तवात तो करू 
शकतो. अशाखरतीने आभास वास्तवाच्या हातातील िेळिे बनतो. भावनाचं्या आंधळ्या दडपिाद्वारा 
स्वातंत्र्य देऊ करिारा यात  जेव्हा त्यातील भावखनष्ठ आशय संप ष्टात येतो, तेव्हा प्रत्यक्षात येतो. त्यावळेी 
यात कारािे डोळे उघडतात आखि वास्तवाच्या मनोखवकाररखहत काययकारिभावाखवषयी त्यास जािीव होते. 

 
बाह्य वास्तवािे सखंदग्ध प्रत्यक्ष ज्ञान म्हिूनि यातू अस्प्स्तत्वात राह  शकतो. कारि त्याशी असलेल्या 

आपल्या संबधंाखवषयी देिील मानवाच्या मनात संखदग्धता असते. आपल्या पखरस्प्स्थतीपासून अद्याप त्याने 
स्वतिःला वगेळे केलेले नसते. आत्मखनष्ठ भावनािंा वस्त खनष्ठ ग िखवशषेाबरोबर गोंधळ होतो. हा गोंधळ तो 
कसा नाहीसा करतो? प्रत्यक्षात उतरण्यािे तो टाळतो, कारि त्याम ळे आपि मखलन होऊ, अशी त्यास 
भीती वाटते. हा गोंधळ तो केवळ कितनाने दूर करीत नाही. प्रत्यक्ष पखरस्प्स्थतीशी लढा देत तो जािीवपूवयक 
तीपासून स्वतिःस वगेळे करतो, त्यािप्रमािे आर्कथक जीवनाच्या खवकासाबरोबर पखरस्प्स्थतीिा अथय लावीत 
तो स्वतिःस तीपासून वगेळे करीत असतो. आर्कथक उत्पादनाच्या प्रखक्रयेत बाह्य वास्तवाशी सतत िाललेल्या 
संघषातून जेव्हा त्यािे स्वरूप त्यास कळते, तेव्हाि त्यास स्वत्व आखि बाह्य पखरस्प्स्थती यातील भेद 
समजतो. कारि या दोहोंतील ऐर्कय त्यास कळलेले असते. मानव एक यंत्र म्हिनू गरजेस शरि जातो, 
आखि खवश्व एक प्रखक्रया असून, त्यात त्यािा म र्कतपिे खवकास होत असतो, हे त्यास कळते. 
 

दोन 
 

मानववशंाच्या बाल्यावस्थेत आपि काव्यापासून धमय वगेळा कसा करावयािा? दोहोंना एक 
आर्कथक आखि सामाखजक आशय असतो आखि उखद्दष्ट (Function) असते. 

 
धमय हा िऱया अथाने धमय म्हिून उत्क्रातं होत असता त्यात आपिास जे स्वभाववैखशष्ट्ट् आढळत 

नाही, ते सवय काळी काव्यात आढळत असल्याने धमय आखि काव्य यातील भेद आपिास स्पष्ट करता येतो. 
काव्य हे उत्पादक आखि पखरवतयनशील आहे. एका काळातील काव्य द सऱया काळातील वािकास समाधान 
देऊ शकत नाही. परंत  प्रत्येक नवी खपढी (ज न्या काळातील काव्यािा आस्वाद घेत असता) त्या खवखशष्ट 
काळातील समस्या आखि महत्वाकाकं्षा अखभव्यर्कत करिाऱया कखवतेिी मागिी करीत असते. अशा प्रकारे 
सतत आपल्याप ढे खकतीतरी गीते, कथा, प रािकथा, महाकाव्ये, आखि काव्यात्म जीवनािे वैखशष्ट्ट् म्हिनू 
सतत खनमाि होत असतात. हे काव्यात्मक जीवन सेंखद्रय (Organic) आखि पखरवतयनशील अशा कलेिे रूप 
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प्रगट करते. समाज हे एक रोपटे मानले, तर कला हे जिू त्यावर वाढिारे फूल आहे. कारि त्याि 
रोपट्ािे ते शोषि करते आखि एकूि रोपट्ास उपकारक असे कायय पार पाडीत असते. 

 
अशा प्रकाराने सतत होिारा काव्यकलेतील पालट एका कारिाने शर्कय होतो. ते म्हिजे त्यािा 

आस्वादक आभास हा आभासात्मक आहे, हे मान्य करिे, हे होय. भासात रममाि झाले असता, भास हे 
वस्त खनष्ठ वास्तव आहे, हे तो मान्य करतो. परंत  एकदा तो भास संप ष्टात आला की, तो वस्त खनष्ठ वास्तवािा 
भाग मानावा, अशी मागिी तो करीत नाही. ज्याला तो वास्तव जीवन मानतो त्यातील अन भवास देवघेव 
सारूप्य असावी अशी मागिी जेव्हा तो करतो तेव्हा साऱया कथा आखि काव्यात्म खवधाने यात यथाथय देवघेव 
असावी अशी अपेक्षा तो करीत नाही. 

 
एका कथेत जग हे परीिे खवश्व असेल, तर द सऱयात तो नरक असेल. एका महाकाव्यात पखॅरसने 

हेलनला पकडले असेल, तर द सऱयात ती त्याला ि कवनू मानािे मरि पत्करील, याम ळे कवी आखि त्यािें 
श्रोते यानंा खविारात ताकीक कसोटीवर काव्यरूप अखभरूप जगािी दैनंखदन जीवनाच्या वास्तव जगाशी 
एकात्मता साधण्याच्या समस्येला तोंड द्याव े लागत नाही—मात्र यािा अथय असा नव्हे की, कोित्याही 
प्रकारिे एकात्म्य त्यात असत नाही. परत  कखवता ककवा कादंबरी या एक आभास म्हिूनि स्वीकारल्या 
जातात. काव्यकलेतील खवधानानंा आपि एक ग िखवखशष्ट (Qualified) मान्यता देतो, आखि म्हिूनि 
वास्तवास त्यात प्रस्थाखपत खहतसंबधं (Vested) असत नाही. कारि याम ळे सवय य गातं कलेस प्रािरूप 
असिाऱया भरघोस उत्पादनास अडथळा असत नाही. 

 
हे ही धमािे एक स्वभाववैखशष्ट्ट् आहे, मात्र अगदी प्रारंभीच्या अवस्थेत जेव्हा धमय काव्याति 

खवलीन झालेला असतो, तेव्हाि हे आढळते. या काळात धमय म्हिजे केवळ प रािकथा साखहत्य 
(Mythology) असते, आखि म्हिून त्यात प रािकथात आढळिारा परस्पर आत्मखवसंगतीतील 
(एकाखंतकता) अखविारीपिा आखि उत्स्फूतय असा शोधकपिा आढळतो. 

 
प रािकथा साखहत्यात हे आवयखवक (प्रकृखतरूप) (Organic) वैखशष्ट्ट् का आढळते? कारि ते 

सेंखद्रय ककवा आवयखवक असते. समाजाच्या प्रत्येक खछद्रात प्रवशे करून ते समाजाशी जोडले जाते. 
एतदे्दशीय लोक आज खवमान पाहू लागले म्हिजे त्यानंा आपल्या प रािकथेतील पाढंऱया पक्षािे स्मरि होते. 
कलेिे एक स्वभाववैखशष्ट असिारे हे प राि कथिे वैप ल्य प्रारंभीच्या खिस्ती धमातही आढळते. 

 
जेव्हा प रािकथनािे य ग संपते, तेव्हा धमािे स्वरूपही पालटते. यात प रािकथा काययप्रवृत्त 

असतेि, परंत  तीस खशलावस्था प्राप्त होते. धमय हा आता िरा धमय होतो. 
 
हे उघड आहे की, प रािकथेमध्ये परस्पर खवसंगती खवरोध असल्याने आखदम समाजाकडून त्यास 

एक वगेळीि मान्यता खमळते. प रािकथा त्याकडून तकय  खवरखहत गोष्टीस मान्यता खमळखवण्यािी अपेक्षा 
करते. एथपयंत लेव्ही िइूल यािें म्हििे यथाथय आहे. परंत  अशाि प्रकारिी तकय खवरखहत मान्यता खवसाव्या 
शतकातील मानवाने काव्यखनर्कमती आखि इतर वाडिःमयीन कलेस खदली आहे. त्यास हॅम्लेट खजवतं वाटतो, 
तसेि स्प््य खरस आखि इनफनो ही वाटतात, तथाखप, नरकातील मरिोत्तर अस्प्स्तत्वावर ककवा सूड घेिाऱया 
काही व्यस्प्र्कतगत सहाय्यकावर त्यािा खवश्वास बसत नाही. 
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हे मात्र िरे की, खवसाव्या शतकातील मानवाने खदलेली मान्यता तेवढी प्रबळ नसते. सामूखहक 
उत्सव आखि सामखूहक भावना यात आखद मानवास ईश्वर खदसतो. 

 
समाजात अद्याप श्रम खवभाजन फारि थोडेि असल्याने आखि समाजात अद्याप बराि 

अव्यवच्छेदक (Undifferentiated) असल्याने, ज्यात ईश्वर सामावलेला असतो अशी सामखूहक भावना 
व्यस्प्र्कतजीवनािा प्रत्येक क्षि व्यापून टाकते. एकूि ग ंताग ंतीच्या सामाखजक जीवनापासून आखि 
व्यर्कतीपासून स्वतिःस अलग ठेवीत असिाऱया कादंबरी आखि नाट्मय जगािे असे नसते. खवसाव्या 
शतकातील कला ही अंतम यि असते—इतकी की तज्ञ त्यास संपूियपिे स्वतंत्र मानतात, आखि त्यास 
‘कलेसाठी कला’ असा ‘श द्ध’ सौंदयय खवषयक खनकष लावतात. 

 
परंत  या दोहोंच्या मान्यतेत फरक असला तरी, ती एकाि ग िवते्तिी असते. साखहत्य कलेिे जग 

म्हिजे गिसमाजाच्या (टोळीच्या) प राि कथेिे अखधक सफाईदार गतंाग तंीिे आखि स्वत्वाखवषयी जागरुक 
असे जग होय. कारि खनसगाशी िाललेल्या आपल्या संघषात मानव त्यापासून दूर होता आखि खनसगािी 
यंत्रिा आखि स्वतिःिी यंत्रिा परस्पराखंवषयीच्या प्रखतखक्षप्त खक्रयेतून उघड करतो. प रािकथेतील खवधी 
आखि कलेिे प्रयोग याद्वारा एकि प्रयोजन साधावयािे असते. ते हे की मानवी भावनािें सामाखजक 
सहकायासाठी समायोजन होय. दोहोंमध्ये ही समाजाखवषयीिे संखदग्ध प्रत्यक्ष ज्ञान असते. आखि दोहोतही 
समाजाखवषयी अिूक भावनाही असते. प रािकथेस इतरही प्रयोजने आहेत, हे िरे, परंत  येथे त्यातील 
काव्यात्म आशयाशीि आपिास कतयव्य आहे हाि आशय नंतर एक स्वतंत्र के्षत्र म्हिनू वगेळा होतो. 

 
अशाप्रकारे, प रािकथा आखदम समाज जीवनाच्या आरपार गेली असल्याने, ती उघड स्वरूपािी 

आखि औपिाखरक मान्यतेिी अपेक्षा करीत नाही. कोिताही धार्कमक स्वरूपािा खनियय (Holy Inquisition) 
तीस मानवाच्या जीवनात उतरवीत नाही, कारि सामूखहक उत्सवात लोकाचं्या अंतिःकरिातून ती स्पष्टपिे 
अखभव्यर्कत होते. याम ळे ती लवखिक असते. पखरस्प्स्थतीशी असलेले गिसमाजािे सबंंध पालटले की, त्यास 
ती शरि जाते ककवा बदलते. एिाद्या खवमानािा ककवा शत्रूिा हल्ला मूलतिः प्रवाही असलेल्या प रािकथेिे 
नव ेस्वरूप खनमाि करून सामूखहक मनािे संवादी असे समायोजन खनमाि करतो. म्हिून स्वतिःला योग्य 
खदशसे नेण्यािी वृत्ती प रािकथेत असते असे म्हिता येईल, एकूिि हे िरे आहे. ज्या प्रमािात आर्कथक 
उत्पादनात आरपार घ सण्यािी प्रखक्रया टोळीच्या पखरस्प्स्थतीसंबधंात नेमकेपिाने शर्कय असते, खततर्कया 
अंशाने तो समाज नेमकेपिाने आपले सामूखहक भावखनक जीवन प्रखतकबखबत करू शकतो. 

 
प रािकथा िरी मानली गेल्याने धमय, वास्तवािी सतत िालिारी गती व्यर्कत करू शकत नाही 

आखि त्यास खशलावस्था प्राप्त होऊन तो मृतवत् होतो, तेव्हा प रािकथेिे समाजाच्या जीवनाशी खनगडीत 
य ग आग्रही धमयमतास जागा का देते? अशा अवस्थेत प रािकथा वाढत नाही, बदलतही नाही ककवा तीत 
कोितीही खवसंगती खनमाि होत नाही. मग सािेबंदपिे आखि खनरूपाखधकपिे सत्य म्हिून ती जगते. श्रद्धा 
हा आखदम समाजास अपखरखित असा जो एक सद् ग ि त्यािी अशा प रािकथेस मान्यता देण्यासाठी 
आवश्यकता असते. सामखूहक भावनेच्या खवश्वाच्या प्रत्यक्ष अन भतूीम ळेि त्यास श्रदे्धिी गरज भासत नाही. 
कलाखवश्वाच्या सरळ साध्या, प्रत्यक्ष अन भतूीम ळे कादंबरी वािकाला देिील श्रदे्धिी आवश्यकता नसते. 
जेव्हा प रािकथा धमाच्या रूपातं खशलावस्थेत जाते, तेव्हाि श्रदे्धिी गरज भासते. श्रद्धा आखि आग्रही 
धमयमत ही एिाद्या तत्वाखवषयीिी साशकंता आखि श्रदे्धिा अभाव यािी खनदशयक असतात. यावरून असे 
लक्षात येते की प रािकथा ही समाजापासून काहीअंशी खवलग झालेली असते. 
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हे कसे घडले? यािे कारि समाज स्वतिःपासूनि खवलग झालेला असतो. कारि धमािे 
उगमस्थान हे समाजािा एक भाग बनल्याने तो समाजाच्या इतर खवभागाच्या खवरोधात उभा राहतो याम ळे 
धमय एकूि समाजापासून अलग होतो. ‘िराधमय’ समाजात आर्कथक वगय खनमाि करण्यास कारिीभतू होतो. 
प रािकथेिी खवकसनशील अवस्था संपली की अव्यवखछन्न अशा गिसमाज जीवनािाही शवेट होतो. 
 

तीन 
 

ज्यािंी देिरेि समाजात व्यवच्छेदकता येव ूलागली म्हिजे उत्पादनाच्या सामाखजक साधनाचं्या 
व्यवस्थापनाकडून त्यािंा मालकी म्हिून गाजलेल्या खवशषे हक्काकडे वळते, तेव्हा ओव्हरखसअसय ग्रामप्रम ि, 
धरिकामावरील प्रम ि या ंश्रखमकािी मागिी श्रमखवभागिीतून प ढे कशी येते यािे स्पष्टीकरि मार्कसयने केले 
आहे. उत्पादन साधनािंी समाजाच्या आदेशाने िालिाऱया सामूखहक व्यवस्थापासून, वगेळी असिारी 
मालकी खतिा प्रारंभ समाजाच्या खवकासात वगीय समाजािी एक खनखश्चत अवस्था सूखित करतो. हा 
वगयखवग्रह समाजात द फळी खनमाि करतो आखि ज्यािंी आर्कथक पखरस्प्स्थती एकूि वगय नाहीसे करिाऱया 
अवस्थेतप्रत जावनू पोहिते असा एक वगय खनमाि करिाऱया उत्पादनाच्या अखधक खवकखसत अवस्थेप्रत 
समाजाला नेण्यास फर्कत हेि साधन समथय ठरते. 

 
समाजावर देिरेि करिाऱया या शासक वगािी भखूमका त्यानंा खपळवि कीस बळी पडलेल्या वगािे 

अस्प्स्तत्व सतत खटकवनू, समाजात खनमाि झालेला एकूि माल स्वतिःकडेि ठेवण्यािे साधन प रखवते. 
मूलतिः त्याचं्या बौखद्धक सामर्थ्यासाठीि त्याना समजािी देिभाल करिारे म्हिनू खनवडले गेले असले, तरी 
प ढे तो त्यािंा अबाखधत हक्क होऊन राहतो, आखि म्हिनू त्यात मानखसक सामर्थ्यािा प्रश्नि राहत नाही. 
तरीही ज्याप्रमािे उत्पादन कायासाठी शारीखरक काबाडकष्टािी गरज असते, तद्वत् या भखूमकेत मलूतिः 
मानखसक सामर्थ्यािी अपेक्षा असते. त्या बरोबरि सामाखजक उत्पादनातील कसहािा वाटा याचं्याकडे 
आल्याने खनमाि झालेली फ रसत, त्याचं्यामध्ये खविार आखि संस्कृती याचं्या जोपासनेस उते्तजन देते, 
उलट अत्यतं काबाडकष्टािे आखि पश वत् जीवन जगिाऱया द सऱया वगािी अवस्था त्यानंा संस्कृतीपासून 
परावृत्त करते. याम ळे त्वरेने एक अस्प्स्थरतेिी पखरस्प्स्थती खनमाि होते. 

 
यंत्रशास्त्रामध्ये (Engineering) जी गोष्ट ‘अटीतटीिी’ कंपने उत्पन्न करते आखि खनसगातील काही 

प्राण्याच्या जातीमध्ये, प्राण्याच्या डोर्कयावरील त रे, भले लठ्ठ कातडे, भल्या मोठ्या शपेट्ा आखि बाहेरच्या 
बाजूस खवस्तारिारे भाग खनमाि करून प्रखतकूल समायोजनािी वृत्ती खनमाि करते. तीच्सारिे हे असते. 
एिाद्या बफाच्या िेंडूप्रमािे त्यािंी एकूि शरीररिना खवनाशाला तोंड देत असते. 

 
उपखरखनर्कदष्ट अवस्थािंी स्प्स्थत्यंतरे एकूि वाढती अस्प्स्थरताि खनमाि करीत असतात. 
 
वरील प्राण्याचं्या शरीररिनेप्रमािेि श्रमखवभागिीम ळे खनमाि होिारी वगांिी घडि एका खवखशष्ट 

अवस्थेपलीकडे गेली की, समाजात पडिाऱया फ टीिी प्रखक्रया वगे घेते. एका बाजूस वगािे हे पृथगीकरि 
वास्तवापासून अलग झालेला आखि इतरास खपळविूकीस बळी पाडिारा वगय खनमाि करते, हा वगय खविार, 
संस्कृती, स ि यािंी खक्षती बाळगतो, द सऱया बाजूस खपळविूकीस बळी पडलेला आखि खविारापासून दूर 
राहिारा, श्रमजीवी काबाडकष्ट करिारा आखि पखरस्प्स्थतीस शरि जािारा वगय खनमाि करते. 
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प्रथमतिः फायदेशीर असिारे हे खवखशष्ट कायािे नैप ण्य नंतर रोगट, खवकृत (Pathogical) ठरते. 
मूलतिः खविार कृतीपासून दूर असतो, परंत  कृतीकडे वळूनि त्यािी वाढ होत जाते. कृतींना मागयदशयक 
व्हाव,े म्हिूनि तो त्यापासून वगेळा होतो. एकदा देिरेि करिारे आखि नेते याकडून केवळ स िासीन 
उपभोर्कते आखि परप ष्ट लोक याचं्याकडे वळल्यानंतर, खविार अिेर जड वास्तवापासून खवलग होतो आखि 
मग त्यास खनष्ट्फल आकारवादािे ककवा खवद्वज्जडतेिे स्वरूप प्राप्त होते. एकदा आपले सहकारी आखि 
जमातीतील इतर बाधंव यापासून खपळविूकीस बळी पडलेला वगय केवळ ग लाम असिाऱयाकंडे वळला की, 
कृती खविारापासून खवलग होते आखि केवळ आंधळी यंत्रिा बनते. आकारवादात जिडलेली कला आखि 
अलेर्कझॉखियन पद्धतीच्या फोलपिात असलेली म्हिनू खवनाशाप्रत जािारी कला, संस्कृतीिा खवनाश, 
शास्त्रािंा खवनाश या द्वारा एकूि समाज जीवनात प्रखतकबखबत होते. त्यािप्रमािे आर्कथक उत्पादनातील 
खवनाश कौशल्यािा अभाव आखि अराजकता यातूनि प्रखतकबखबत होतो. इखजप्त, िीन, भारत आखि 
खवलयास जािारे रोमन साम्राज्यही अशा प्रकारच्या अधिःपातािी उदाहरिे होत. 

 
खविार अमलात आििारे जे अखधकारी त्या वगात होिारी (अव्यवच्छेदक) एकात्मगिसमाजािी, 

टोळीिी खवभागिी आखि केवळ काबाडकष्ट करिाऱया श्रखमकवगािी खनर्कमती यािे तशा प्रकारिे खद्वभाजन 
धमय आखि कला यातही प्रखतकबखबत होते. आता धमय आखि कला गिसमाजािी सामखूहक खनर्कमती असत 
नाही, तर एिादी कृती समाजावर लादिाऱया शासकवगािी ती खनर्कमती ठरते आखि समाजावर ती धमयही 
लादते. 

 
गिसमाज आपल्या घटकानंा काम करण्यािा आदेश देत नाही. सामूखहक रीतीने काम करण्याच्या 

पद्धतीतून स्वाभाखवकपिेि त्यािें कायय खनमाि होते. ज्यािंा उगम आपि आधीिे तपासून पाखहला आहे, 
अशी परंपरा आखि धमय याचं्या दडपिािाली ते कायय स्वाभाखवकपिे उगम पावते. एकूि गिसमाजािे 
खहतसबंंध लक्षात घेवनूि कोितीही समस्या अथवा बाब यासबंंधी खनियय खदला जातो. कारि गिसमाज हा 
एक गट आहे. परंत  जेव्हा खहतसंबधंात मतभेद खनमाि होतात, तेव्हा शासकवगय शाखसतानंा ह कूम सोडीत 
असतो. आता हे सबंंध ज लमीस्वरूपािे होतात. 

 
यािरीतीने धमािे आग्रही मतात पखरवतयन होते. जसजसा वगीय समाज तयार होत जातो तसतसा 

समाजाखवषयीच्या संखदग्ध प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या स्वरूपात वावरिारा धमय, वगीय स्तर असिारे एक अखधकाखधक 
सफाईदार आखि कल्पनारम्य भासात्मक खवश्व खनमाि करतो. राजसत्ता असलेल्या समाजात एक परम श्रेष्ठ 
ईश्वर, ह कमी राजसत्तात्मक समाजात देवतािंी क ट ंब े ककवा ज्यात आधीि ईश्वरास मान्यता खमळालेली 
आहे, अशा वगेवगेळ्या वगय घटकाचं्या खवषम समन्वयाने तयार झालेल्या इखजप्तसारख्या देशात सामूखहक 
देवतािंी मंखदरे (Pantheons) असतात. त्यात धामीक बाबतीत समान नागखरक खपअसय (Peers) लेिके, 
प रोखहत, कप्तान असे ऐखहक जीवनातील शासक वगाशी ज ळते अखधकारी असतात. 

 
मध्यंतरी मालािी खवषम खवभागिी आखि परस्पराखवरोधी वगािे खहतसंबंध तेढ खनमाि करून 

समाजामध्ये फ ट खनमाि करतात. त्यात उलथपालथ, क्रातं्या, बंडेही होतात. त्या दडपून टाकाव्या 
लागतात. एकूि जमातीस (गिसमाज) ज्यास तोंड द्याव ेलागते अशा कामास एक स्वाभाखवक प्रखतखक्रया 
म्हिून उत्पादन साधनािंी (अबाखधत) खनरूपाखधक मालकी बाजूस सारली जात नसून ती पंिायती 
स्वरूपािी असते. म्हिनूि अिेर कहसेवर अवलंबून असते. ती खवखशष्ट वस्त ंम ळे आवश्यक ठरत नसून 
लोकाकंडून जबरीने लादली जाते. यािरीतीने वगीय धमय समाजातील सामखूहक समायोजन प्रगट करीत 
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नसल्याने तो देिील याहस्प्च्छक बनतो. त्यािे आग्रही धमयमतात रूपातंर होते. त्यास आव्हान देिे म्हिजे 
राज्यास खदलेले आव्हान होय. धमाखवषयीिी अधंश्रद्धा (पािंडीपिा) हा नागरी ग न्हा ठरतो. 

 
आता सारे सामाखजक श्रम आपल्या इच्छेन सार शासकवगयि करवीत असतो. अखतशय उत्क्रातं 

स्वरूपाच्या कृखषप्रधान संस्कृतीत एकूि अखधकाराच्या उच्च स्तरात ईश्वरासमान असिारा एक राजा 
असतो, आखि सवय सामाखजक सत्ता त्याच्या हातात असते. ईश्वरासमान असिाऱया राज्याच्या हाती 
असलेल्या सते्तच्या मानाने ग लाम हा अगदी कखनष्ठ ठरतो. सखंघटत झाले की, त्यािंी शस्प्र्कत खवलक्षि 
वाढते. हीि शर्कती खपरॉखमडस् बाधूं शकते. परंत  ही शर्कती आपली असल्यािे ग लामास जािवत नाही. तर 
खतला खवखशष्ट खदशसे लाविाऱया ईश्वरसम राजािी ती शर्कती असल्यािे त्यास जािवते. याम ळे आपल्या 
सामखूहक शर्कतीसमोर तो स्वतिःस हीन मानतो. तो या ईश्वरसम राजास दवी मानतो, आखि शासकवगास 
पखवत्र मानतो. स्वतिःस अशारीतीने खवय र्कत (खवलग) करण्यािी ही प्रखक्रया त्यास खनमाि करिाऱया 
मालमते्तच्या खवलगीकरिािे प्रखतकबब होय. ग लामािी शालीनता हे केवळ त्याच्या ग लामखगरीिे खिन्ह 
नसून, ज्यात ग लामखगरी अस्प्स्तत्वात असते, अशा अवस्थेप्रत खवकखसत झालेल्या समाजाच्या शर्कतीिे 
खनदशयक खिन्ह होय. ग लामाच्या खवरुद्ध ध्र वाप्रत वावरिाऱया ईश्वरसम राजाचं्या दैवी सते्तद्वारा इखजप्त, 
िीन, जपान, स मेखरया, बॅखबलोखनया आखि आस्प्र्कसखडया येथील नगरराज्यातून ही शर्कती व्यर्कत झालेली 
आहे. रोमसारख्या अनेक पथंातंील भेद नष्ट करून तयार झालेल्या साम्राज्यात बाकी सारे धमय सम्राटािे 
पूजन करिाऱया राज्याच्या संप्रदायािालीि अस्प्स्तत्वात राहू शकतात. ज्याचं्यावर साम्राज्यशाही स्वरूपािी 
खपळविूक लादली जाते, असे हे स्थाखनक पंथ स्थाखनक खपळवि कीिे प्रकारि व्यर्कत करतात. रोमन 
कायद्यान सार ईश्वरसम सम्राटास खदलेले आव्हान म्हिजे साम्राज्यशाही खपळवि कीस खदलेले आव्हान 
आखि म्हिून एक ग न्हा असे. १८४४ मध्ये धमाच्या घडामोडीिा खविार करीत असता मार्कसयच्या असे लक्षात 
आले की, “हे राज्य हा समाज धमय खनमाि करतो ही जगािी उरफाटी जािीव होय—धमय म्हिजे जगािी 
उरफाटी जािीव होय. कारि जगि उरफाटे आहे या जगाखवषयीिी धमय ही एक सवयसाधारि 
खविारप्रिाली आहे, त्याप्रमािेि त्यािा ज्ञानकोषात्मक संग्रह होय, लौखकक स्वरूपातील त्यािे तकय शास्त्र, 
त्यािा आध्यास्प्त्मक मानकबदू, त्यािा उत्साह, त्यािी नैखतक मान्यता, त्यािी गंभीरपखरपूती, त्यासंबधंी सवय 
साधारि स्वरूपािे सातं्वन आखि अस्प्स्तत्वाखवषयी न्याय्य समथयन होय. मानवास प्राप्त होिारा भासरूप 
खसद्धी होय, कारि मानवास िरी खसद्धी प्राप्त होत नाही....धार्कमक द िःिही िऱया द िःिािा आखवष्ट्कार होय. 
आखि त्या िऱया द िःिािा तो एक खनषेध होय.” 

 
खवनाशाप्रत जािाऱया रोमन साम्राज्याप्रमािे वगयखवग्रहाने खवदीिय झालेला समाज, घसरत्या 

अथयव्यवस्थेच्या कालिंडाकडे प्रवास करीत असतो. त्यात उत्पन्न होिाऱया मालािे प्रमाि कमी होते आखि 
त्यािी खवभागिी अखधकाखधक ज लमी बनत जाते. याम ळे धमय ही अखधकाखधक ज लमी आखि सािेबंद बनतो, 
आखि तो पािंडाकडे कलतो. 

 
प्रथम शासकवगय आपल्या धमावर खवश्वास ठेवतो, कारि आखदम प रािकथेपासून वगेळे होण्यािी 

प्रखक्रया तेथे न कतीि स रू झालेली असते. याम ळे ही प रािकथा धार्कमक मालमसाल्यािा आपल्या 
कायासाठी वापर करण्यािा प्रयत्न करीत असते, या आधी सामाखजक मालमसाल्यािा वापर ती करीत 
असते. स्वगातील उत्तमोत्तम जागा ती पटकाखवते, इखजप्तमधील राज्यकते आखि ग्रीसमधील धखनक वगात 
हेि घडले होते. प ण्यात्म्यानाि लाभिाऱया स िाच्या के्षत्रािी (Elysion Field) मर्कतेदारी त्याचं्याकडे असे. 
परंत  जसजसे या शासकवगास तात्प रत्या स्थखगत अवस्थेत असलेल्या खपळविूक होिाऱया वगािे आव्हान 
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खमळते, तसतसे त्याचं्या स्वतिःच्या आध्यास्प्त्मक सामग्रीत सहभागी होवनू हा वगय त्यास शातं करू पहातो, 
कारि ही सामग्री भौखतक मालमते्तप्रमािे खवभागली गेल्याने कमी होत नाही याम ळेि इखजप्तमध्ये 
अमरत्वािी कल्पना हळूहळू ग लामापयंत जाऊन पोहोिली. खवलयाला जािाऱया साम्राज्यातील गूढ धमांन 
अखतशय कखनष्ठ स्वरुपािे, प्रथम केवळ ईश्वररुप सम्राटानंा लाभिारे देवत्व बहाल केले जाते. याप्रमािे 
खपळविूक झालेल्या वगािे वाढते द िःि पारलौखकक जगाच्या वाढत्या रमिीयतेत प्रगट होव ूलागले. मात्र 
येथे आपल्या मालकाशी त्याने आज्ञाधारक रहावे, अशी अपेक्षा असे. (जमातीच्या) गिसखमतीच्या जीवनात 
नेहमी जािविारी हंगामाच्या कापिीिी भासात्मक कल्पना, वगीय समाजातील बह संख्याकंाचं्या दृष्टीने 
पारलौखकक जगातील भासात्मक जीवनावरि सोपखवली जाते, कारि बह तेकाचं्या जीवनात िऱयाि ऱया 
हंगामािी प्रतीती आलेली नसते. 

 
धमाच्या प्रयोजनाखवषयीिी वाढती जागरुकता शासक वगातही एक प्रकारिा संशयवाद खनमाि 

करीत असते, या वगािा ज्या धमावर आता खवश्वास असत नाही, तो धमय ज लमीपिाने तो इतरावर लादतो, 
आखि स्वतिःमात्र सौष्ठवपूिय िैतन्यवादािा ककवा केवळ मयाखदत वगासाठीि असलेल्या (Esoteric) 
तत्त्वज्ञानािा आश्रय घेतो. 

 
उत्पादन सबंंधाच्या ज्या व्यवस्थेतून धमय खनमाि होतो, त्याचं्या प्रमािेि तो फेरबदलास अन कूल 

असत नाही, मग त्यातं अधंश्रद्धा आखि दंतकथा वाढत जातात. अधंश्रद्धा ही लोकजीवनातील प रािकथाि 
असते; पूवीिी आपली साम खहक भखूमका ती पार पाडीत असते, मात्र शासकवगय आता तीस ग्राम्य आखि 
असभ्य मानतो. या अधंश्रदे्धति अशी काही लक्षिे असतात की, त्याम ळे सामखूहक असूनही, ही सामूखहकता 
म्हिजे एका पौरुषहीन वगािा पौरुषहीन एकखजनसीपिा असतो. त्यात एक बाखलशपिा आखि ग लामीही 
असते. अखवभर्कत समाजातील खनर्कमतीमध्ये असलेल्या रानटी साधेपिापेक्षा ती वगेळी आहे हे या 
वैखशष्ट्ट्ामं ळे कळते. कधी सखहष्ट्ि ता दािवनू तर कधी खधक्कार करून ही अधंश्रद्धा प रािकथेतील 
समायोजनािी वृत्ती प्रगट करते. वगय खनमाि झाल्यानंतर हे समायोजन खपळविूक होिाऱया वगाच्या 
भखूमकेशी असते आखि खपळविूकीच्या वडेसरपिाने ते दूखषत झालेले असते. सोने, जाईच्या मेजवान्या, 
स दैवी प त्र-असे जे खपळविकू करिाऱया वगािे वैभव ते द सऱया वगाजवळ नसते. ती अंधश्रद्धा िरी असून 
श्रदे्धवािंूनि खतच्याखवषयी खवश्वास खनमाि होतो, यािे नेमके कारि असे की, ज ल्माने ती लादली जात 
नसून सामखूहक ितैन्यािी ती उत्स्फूतय खनपज असते आखि ती एकात्म समाजािी खनर्कमती नसली तरी 
अखवभर्कत वगािी खनर्कमती असते. धमािी काव्यात्मता जेव्हा संपते, तेव्हािे ते धमांवरील काव्य असते. 
दडपल्या गेलेल्या वगािी ती कला असते. मानवाच्या सहजप्रवृत्तींिे सामाखजक जीवनाशी समायोजन 
करण्यािे कायय ते प रे करते. ते महान काव्य होव ूशकत नाही, कारि स्वतंत्र असिाऱया समाजाकडूनि 
महान काव्य खलखहले जाते, हे िोटे नाही. वरील प्रकारिे काव्य इच्छापूतीसाठी खलखहले जाते. अशा 
प्रकारच्या काव्यािी खनर्कमती करिारामध्ये गरजेखवषयी मोठ्या प्रमािात जागरूक असण्याखवषयीिी 
उत्स्फूतयता जवळ जवळ नसतेि. ते शोकात्म काव्यही कधी होव ूशकत नाही. 

 
जमातीतील प रािकथा म र्कत स्वरूपािी आखि काव्यात्म होती कारि जमातीिी अथयव्यवस्था 

अद्याप व्यवच्छेदक न झाल्याने त्यातील व्यर्कतींच्या कृती त लनेने स्वतंत्र असतात. हे स्वातंत्र्य म्हिजे िरे 
स्वातंत्र्य होते–म्हिजेि गरजेिी जािीव होय. त्या जमातीतील एिादे काम करण्यासाठी अशाप्रकारच्या 
कृतीिी गरज असते, आखि मग ती उत्स्फूतयपिे केली जाते–त्यात खनरखनराळ्या व्यर्कतींना आपल्या गरजेिी 
जािीव असे. हे स्वातंत्र्य सापेक्ष असे, हे िरे. एका मयाखदत अथयव्यवस्थेने खनमाि केलेली मयाखदत जािीव 
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ते प्रगट करीत असते. अखधक उच्चकोटीतील स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आखि सिोल जािीवसेाठी अवकाश 
खनमाि व्हावा म्हिून वगीय समाजातील भेदािंी गरज होती. तरीही आखदम काळातील स्वातंत्र्य हे 
स्वातंत्र्यि असे. त्यािे स्वरूप त्या अवस्थेतील समाजास पखरखित असिारे असे असते. या अवस्थेत 
अथयव्यवस्था एकात्म असल्याने मयाखदत उत्पादनाप्रमािे मयाखदत स्वातंत्र्य अनेकामध्ये खवभागले जाते. 
काव्य ककवा काव्यात्म प रािकथा, ती ही प्रवाही आखि उत्स्फूतय अशा जखमनीत रुजते. 

 
आपिावंर देिरेि करिारे सागंतील त्याप्रमािे वगीय समाजात श्रखमक आधंळेपिाने काम करीत 

असतात ते सारे खमळून खपरॅखमड बाधंतात, मात्र प्रत्येक जि त्यात एकेक दगड रखित असतो खपरॅखमड 
बाधंला जात आहे, हे फर्कत शासक वगासि माखहत असते. हाती घेतलेल्या कामाच्या प्रमािाम ळे वास्तवािी 
अखधक जािीव होिे शर्कय होते, परंत  ही सारी जािीव शासकवगाच्या ध्र वाभोवती कें खद्रत होते. ज्याचं्यावर 
शासन िालू असते असे खजत लोक आधंळेपिाने ह कूम मानतात, ते परतंत्र असतात. 

 
आपल्या जाखिविेे मोजमाप घेण्यात शासकवगय स्वतंत्र असतो म्हिूनि कला व्यवसाय हा 

अखधकाखधक प्रमािात केवळ त्यािंाि हक्क होवनू राहतो, त्यात त्याच्या वासना आखि महत्त्वाकाकं्षा प्रगट 
होतात. वगीय हक्क शाबूत ठेवण्यासाठी धमात खशलावस्था येते, आखि म्हिनू कला धमापासून स्वतंत्र होते. 
उघडपिे ज लूम करण्याच्या धमाच्या ग िखवशषेाम ळे शास्ते आधीि त्या संबंधी अखवश्वास दािव ूलागतात. 
म्हिूनि धमािी खशलावस्था आखि संशयवादािी वाढ याबरोबर त्या वगािी कला समदृ्ध होते, ही 
शासकवगािी कला असून आखदम काळातील धमात आढळिारा प्रवाहीपिा, पखरवतयनशीलता आखि 
समायोजन शर्कती ही सारी वैखशष्ट्टे्तीत असतात. खवखशष्ट वगाकडून होिाऱया ज लमािे धमय हे आता 
प्रगटीकरि ठरते. त्यात बह संख्याकंाचं्या द िःिािी अखभव्यर्कती आखि त्यािा खनषेधही नोंदला जातो, कला 
देिील या अवस्थेत शासक वगाच्या भावनािंी अखभव्यर्कती करीत असते. खपळविूक करिारािंी संस्काखरत 
(Sophisticated) कला, खपळवि कीस बळी पडलेल्या वगातील पखरकथा, लोककला या खवरुद्ध तळी 
उभारते. काही काळ दोन्हीही बरोबरि समृद्ध होत असतात. 

 
ही अवस्था देिील तात्प रती खटकिारी असते. शासकवगय जसजसा अखधकाखधक परप ष्ट होत जातो 

आखि आपले देिरेिीिे काम द सऱया प्रखतखनधीवर सोपखवतो, तसतसा तोि परतंत्र होत जातो. 
भतूकाळातील ज नी जािीव तो प निःप न्हा व्यर्कत करतो, परंत  त्याने व्यर्कत केलेले वास्तव बदललेले असते. 
हा वगय (शासकवगय) आता वास्तवाखवषयी िऱया अथाने जागरूक नसतो, कारि ज्या लगामािंा त्याचं्या 
हातावर असलेला दबाब त्यानंा मागयदशयक ठरे, ते आता त्याचं्या हातात नसतात. भतूकाळातील पद्धती, 
प्रयोजने आखि कृती यािंी देिरेि करिारे अखधकारी आखि इतर नोकर याचं्याकडून होिारी याखंत्रक 
प नरावृत्ती देिरेिीच्या कामात खदसते, तशीि कलेतही खदसते, धमाखवषयक आग्रही मताहून काहीशा 
िागंल्या असिाऱया अशा अव्यवहायय परंपराखप्रयता ककवा एकाकीस्वरूपािा (Byzantine) औपिाखरकपिा 
याचं्या वातावरिाति कला नष्ट होते. शास्त्र अखधक खवद्वज्जड बनते—यात पेक्षा थोडे अखधक िागंले होते. 
आता शासकवगय आधंळा आखि परतंत्र होतो. काव्य अशा वातावरिात तयार होते. 

 
खपळवि कीस बळी पडलेला वगयही हे सारे घडत असता अखधकाखधक खपळवि कीस बळी पडत 

जातो आखि कष्टी होतो. शासकवगािा खवनाश होत असता खवलयास जािारी अथयव्यवस्था अखधक कडवट 
आखि तीव्र खपळविकू उत्पन्न करते. शास्ते आखि शाखसत याचं्यातील फूट वाढत गेली म्हिजे शाखसतािें 
जीवन अखधकाखधक याखंत्रक, ग लामी पत्करिारे आखि परतंत्र बनते. शतेकी स्वरुपाच्या ककवा छोट्ा 
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जखमनदारी स्वरुपाच्या अथयव्यवस्थेिे बडे सावकार आखि भदूास (Serfs) याचं्या अथयव्यवस्थेत रुपातंर 
होते. लोककला आखि ‘अंधश्रद्धा’ खनमाि होण्यासाठी मयाखदत उत्स्फूतयतेिी गरज असते. भटकी जमात, 
लहान जखमनदार ककवा बगयरस याचं्याकडे कला असते, परंत  ग लामवगाकडे कला नसते. ज्यातील खनखश्चत 
स्वरुपािे आग्रहीमत आखि अधश्रद्धा शाखसतातील उत्स्फूतयपिािा अभाव आखि त्यािंी कमी होत असिारी 
जागरुकता व्यर्कत करतात अशा धमानेि, अजून आवश्यक ठरिारे मानवामानवातील समायोजनािे कायय 
साधले जाते. 

 
अशा प्रकारच्या उलथापालथी नेहमीि संपूिय असतात, असे नाही. कारि शासकवगय आखि ज्यास 

खपळवि कीिा आघात सोसावा लागतो असा वगय यामध्ये क्रातंीच्या पखरिामी प नश्च शासक बनिारे वगय 
खवकखसत होत असतात. खशलावस्थेत जािाऱया धमास पािंडाकडून आव्हान खमळते. अथयव्यवस्थेच्या 
खवकासाम ळे ग प्तरीतीने खनमाि झालेल्या वगािे खहतसंबंधही पािंडी मते जपतात आखि ज न्यावर मात 
करतात, याम ळेि ती मते खवजयी होतात. अशा प्रकारिी पािंडी मते शासकवगाच्या अस्प्स्तत्वासि आव्हान 
देतात, म्हिून ती असतात त्या स्वरुपात त्याशी लढा खदला जातो. 
 

िार 
 

तर मग, ज्या समाजाच्या खवखशष्ट मानवी कृतीतून काव्य स्रवते, त्यापासून त्यास वगेळे काढता येत 
नाही. मानवी हालिाल सहजप्रवृत्तीवर आधारलेली असते. परंतू मानवी हालिालींिे जे प्रकार खवशषे 
पखरवतयनशील आखि अखतशय कमी प्रमािात सहजप्रवृत्तीवर अवलंबून असतात त्याि हालिाली उच्चतम 
आखि खवशषे मानवी असतात. खवखशष्ट प्रकार आखि पद्धती खनमाि करिाऱया खपढ्यानखपढ्या िालत आलेल्या 
वारशावर या कृती आधाखरत असल्याने आखि ते दोन्ही वास्तव आखि भौखतक असल्याने खशवाय जीवशास्त्रीय 
दृष्टीने पखरस्प्स्थतीजन्य नसल्याने प्रत्येक नवी खपढी घडखवतात. ही खपढी म्हिजे केवळ आकार घेिारी 
खिक्कि माती नव्हे, कारि त्यािी आंतखरक हालिाल बाह्य व्यवस्थेतील हालिालीस पे्रखरत करीत असते. 
व्यस्प्र्कतगत आखि स्वाभाखवक मानव, तसेि संघखटत आखि स संस्कृत मानव यामधील हा खवसंवाद काव्यािी 
घडि आवश्यक ठरखवतो, त्याम ळेि त्यातील सत्य आखि अथय जन्म घेतो. या अखधष्ठानापासून काव्यास 
वगेळे केले, तर त्यािा खवकास कसा होतो हे समजावनू घेिे अशर्कय आहे. काव्य हे मानवाच्या आर्कथक 
आखि उत्पादक हालिालीिे प्रखतकबब आहे. या पायापासून त्यास वगेळे केल्यास त्यािा खवकास समजावनू 
घेिे कठीि होईल. 

 
काव्याच्या प्रयोजनाखवषयी मानवाने वळेोवळेी केलेले अंदाज आपल्या एकूि पृथक्करिाशी खकतपत 

ज ळतात? सामान्यतिः खमल्टन, कोट्स, शलेी ककवा वडयस्वथय याचं्यासारख्या कवींनी असे खसद्ध केले की एक 
क्रातंदशी, तत्त्ववते्ता ककवा खशक्षक म्हिनू कवीिे एक महत्त्वािे सामाखजक प्रयोजन आहे. हे त्यानंी 
नेमकेपिाने व्यर्कत केलेले नसून, अलंकाखरक पद्धतीने, काव्यात्म रीतीने व्यर्कत केले आहे. त्यानंा जे शाखबत 
करावयािे होते, त्यात एक खवखशष्ट सखंदग्धता आखि सामाखजक अंतदृय ष्टी यािा अभाव आढळतो. ज्या खवखशष्ट 
पद्धतीने त्यानंी हे ध्वखनत केले त्यात प्रखतध्वखनत होिाऱया महते्तत या दोन्ही गोष्टी नसल्याने त्यानंा जे 
प्रखतपादन करावयािे ते अिूकपिे माडंले गेलेले नाही. भाडंवलदारी अथयव्यवस्थेच्या पखरस्प्स्थतीत, 
आतापयंत पखवत्र मानल्या गेलेल्या इतर वस्तंूप्रमािे काव्य देिील एक क्रयवस्तू बनते, आखि ज्या कवीस 
आतापयंत स्फूती लाभलेली असे मानण्यात येई, तोही खननावी ि ल्या बाजारपेठेसाठी उत्पादन करीत 
असतो. अशी पखरस्प्स्थती असल्याने, भाडंवलदारी खविाराचं्या कके्षत वावरिाऱया कोिाही टीकाकारास 
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आध खनक काळात काव्याने ज्या ध्येयात्मक झालरीने आपली बाजारी अि ूझाकलेली असते, तीस आरपार 
भेदून जािे अशर्कय होते. 

 
तथाखप आखदम काळातील लोकानंी स्वतिःसबंंधी केलेल्या मूल्यमापनास (Self appraisement) 

आवाहन करिे शर्कय नाही, कारि स्वतिःसंबधंीिी स्पष्ट जािीव नसलेल्या आखदमानवामध्ये वाङ मयीन 
टीका अस्प्स्तत्वात असिे शर्कय नाही—त्याचं्या अव्यवच्छेदक अवस्थेत ते अनावश्यक ठरते. तेव्हा टीक ही 
प्रत्यक्ष, मूक असते आखि पखरिामकारी नसते. गिसमाजजीवनात ऐस्प्च्छक रीतीने कवीला जे स्थान खदले 
जाते, काही खवखशष्ट कखवतािंी प नरुर्कती आखि म्हिून त्यािें सातत्य खटकते, त्यातून कवीबद्दलिे मूल्यमापन 
व्यर्कत होते. 

 
इ. स. पूवी पािव्या शतकात ग्रीसमध्ये जो समाज खनमाि झाला, काव्यप्रयोजनािी जािीव 

ठेवण्याबाबत तो जरी बराि आखदम समाजाजवळ जात असला, तरी संस्कृतीिे एक वगेळे के्षत्र म्हिून 
काव्यास वगेळे करण्याइतके व्यवच्छेदन त्यात झाले होते. याम ळे काव्य खनमाि होिे हा अद्याप व्यापार 
ठरलेला नव्हता. या काळातील ग्रीस हे एक बंदर व देवघेवीिे एक कें द्र होते, कारि क्रय वस्तूच्या 
उत्पादनात प्राम ख्याने ग ंतलेल्या शहरािे स्वरूप त्यास प्राप्त झालेले नव्हते. म्हिूनि काव्य खवकिे 
(Vending) हा एक व्यापार असे—ज्यास वतेन खमळे अशा भारािा आखि महाकाव्य गािारािंा तो व्यापार 
असे. 

 
ज्यात िळबळ स रू झाली, क्रातंीिी खिन्हे उमटू लागली, असा तो एक समाज असे. या अवस्थेत 

एखजअन मधील वाढता व्यापार, व्यापारी आखि ग लामाचं्या मालकािंा एक वगय, ज न्या जखमनदारी 
धखनकवगाच्या जागी खनमाि करीत होता. या आधीि ॲथेन्समध्ये राज्य करण्यासाठी आवश्यक ते 
ग िखवशषे जखमनीवर आधारले जाइनासे झाले; आखि आता ते पैशाच्या उत्पन्नावर आधारले जाऊ लागले; 
या बाबतीत अथेन्स हे स्पाटापेक्षा अगदी खभन्न होते. ॲखटकातील मालमते्तिी (Estates) केवळ प रविी 
म्हिून असिारे धखनकािें खनवासस्थान आखि बाजारपेठेिे शहर म्हिून ओळिले जािारे ॲथेन्स नंतर एक 
स्वतंत्र शहर बनले. खशवाय ते व्यापारी आखि काराखगर यािेंही कें द्र झाले. यासि ‘हेलखनज’ 
‘अल्पसंख्याकंाचं्या सते्तकडून (Oligarchy) लोकशाही’ प्रत जािारा काल मानीत. त्याि प्रकाराने नंतर 
झालेल्या संक्रमिाप्रमािे अथेन्समधील हा बदल सामर्थ्ययशाली कें द्रीभतू टू्डर राजसते्तप्रमािे ककवा 
ह क मशाहीप्रमािे झाला. आता ही लोकशाही मात्र खवशषे ग िवतेने य र्कत झाली—ती मालमत्ता असलेल्या 
लोकािंी लोकशाही बनली. श्रखमकानंा येथे मतदानािा हक्क नसे. मध्यय गीन अथयव्यवस्थेच्या काहीच्या 
तशाि प्रकारच्या अवस्थेह न खभन्न–सरंजामशाहीकडून भाडंवलशाहीकडे होिारे संक्रमि—हे क्राखंतकारी 
वगाच्या उघड खवजयात तर पूिय होिारे वगय य द्ध नव्हे, परंत  येथे प्रखतस्पधी (Contending) वगािा परस्पर 
खवनाश होतो. अथेन्स आखि स्पाटा येथील अल्पसंख्याकंािें राज्य आखि लोकशाहीवादी राज्य यामधील 
लढ्याने ग्रीसिे त कडे त कडे झाले. हा लढा ग लामखगरी असिाऱया गावातील आखि शहरातील होता. 
ग लामाचं्या मालकीच्या कके्षति तो वावरत असल्याने, त्यातून खनिययात्मक उकल होिे शर्कय नसते. 
भाडंवलशाही क्रातंीला आधार प रखविाऱया बाधंील भदूासानंा म र्कत करिारा कोिताही खनिययात्मक घाव 
घालिे याम ळे शर्कय होत नाही. कोिताही एक वगय द सऱया वगािे अखधष्ठान संपूियपिे नष्ट करू शकत नाही; 
कारि दोन्हीही, एकाि स्वरुपाच्या ग लामखगरीवर आधारलेले असतात. 
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अद्याप संस्कृतीिे स्वरूप, एका व्यर्कतीस सामग्राने खतिे अवलोकन करता येईल इतके 
अव्यवच्छेदक असते, एकखजनसी असते यावळेी प्लेटो आखि ॲखरस्टॉटल यानंी एकूि संस्कृतीिे सामग्राने 
अवलोकन केले, त्यात साखहत्यािाही अंतभाव होता. याम ळेि ते तत्वज्ञ म्हिून ओळिले गेले. ग्रीसमध्ये 
वगयय द्ध आपल्या खनष्ट्फल टप्प्याप्रत येऊन पोिण्यापूवीि दोघेही जन्मले होते. पर्कशया या दोहोंच्याही समान 
शत्रूखवरुद्ध वगावगामध्ये एकजूट झाली होती, ही एकजूट गखतशील आखि सजयनशील होती. अखधक 
कििर वृत्तीच्या, व्यावहाखरक, वास्तवाशी अखधक पखरखित असिाऱया नव्या वगािी उखद्दष्टे आखि आकाकं्षा 
खिखत्रत करिाऱया ॲखरस्टॉटलखवरुद्ध अल्पसखं्याकंािंा प्रवर्कता प्लेटो सजयनशील पद्धतीने आपली प्रखतखक्रया 
व्यर्कत करतो. ‘स्टॅखगरा’ येथील ॲखरस्टॉटल हा खफखलप आखि अलेर्कझॅडरशी अखत खनकटरीतीने जवळ 
होता, हा काही केवळ अपघात नव्हे. कारि अिेर जरी त्याच्या वगास भरघोस खवजय खमळवावयािा होता 
आखि जेते म्हिून त्यास कोठतरी प्रगट व्हावयािे होते, तरी ते अलेर्कझॅडरच्या वारसदाराचं्या ‘हेलखनक’ 
साम्राज्यात ग्रीसच्या मयादा ओलाडूंन त्यापलीकडे राज्य करूनि होय. 

 
िाजगी आखि सावयजखनक भाषि, लयबद्ध असिाऱया आखि नसिाऱया भाषेतील प्रािीन 

काळापासूनिा फरक, व्यस्प्र्कतगत रीती, मन वळखविे, आखि साम दाखयक भावना यातील भेद ॲखरस्टॉटल 
स्पष्टपिे जाितो. त्या काळातील ग्रीक मािसास हा भेद इतका उघडपिे जािवत होता, तो इतका 
व्यावहाखरक होता की, त्यािे अखधक स्पष्टीकरि देण्यािी गरज नव्हती. एका बाजूस एिाद्या व्यर्कतीने 
आपल्या बाधंवास या द्वारा सहज आपल्या प्रखतपादनाप्रत सहज घेऊन जावे, असे अलंकारशास्त्रािे साधन, 
तर द सऱया बाजूस ज्याम ळे लोक सामखूहक रीतीने एिाद्या भावनेच्या आधीन होऊ शकत, असे काव्यशास्त्र 
अस्प्स्तत्वात होते. एिाद्याने उपय र्कत आखि महत्त्वाच्या मानवी हालिालीसबंंधी पाठ्यप स्तक खलहावे, तसे 
ॲखरस्टॉटल दोहोसंबधंीही खलहीत असे. ॲखरस्टॉटलिा अलंकारशास्त्राखवषयी दृखष्टकोन असा की, ती एक 
मन वळखवण्यािी कला आहे. परंत  तो एवढ मात्र स्पष्ट करतो की, जेथे मन वळखवण्यािी आवश्यकता 
आहे—असे काही उघड आखि पखरिामकारक सावयजखनक प्रसग त्याच्यासमोर हे खलहीत असता, न्यायालये 
आखि राजकीय सभा होतो. औपिाखरक सावयजखनक प्रसंगासाठी केलेले एक व्यस्प्र्कतगत भाषि म्हिनू 
अलंकारशास्त्राच्या संकल्पना काव्यास खमळिाऱया प्रखसद्धीपासून वगेळी मानली पाखहजे. समाजापेक्षा राज्य हे 
स्वतंत्र मानले जाते. अशा राज्यस्तरावरील प्रसंगास खदलेली ती प्रखसद्धी होय. आखदम समाजात ही दोन्ही 
एकि असतात. परंत  अथेन्समध्ये या वगयखवकासाच्या अवस्थेपूवीि व्यर्कतींपासून शहर वगेळे केले गेले होते. 
ज्या प्रसंगी राज्ययंत्रिा आखि राज्यस्तरावरील प्रसंग खनरखनराळ्या व्यर्कती इतरािें मन वळखवण्यासाठी 
उदे्दषात आितात, अशा प्रसगंापासून ॲखरस्टॉटल, व्यवहारातील सवयसामान्य घडामोडीसंबंधी इतरािें मन 
वळखवण्यासाठी एक व्यर्कती ज्यात बोलत असते असे प्रसंग वगेळे मानीत असे. वगांिी वाढ शहरानंा 
‘मािसानंा’ मािसाळिारे बनवीत असते. येथे शहरािंी बाधंिी म्हिजे समाजापेक्षा श्रेष्ठ ठरिारी, त्यावर 
लादली जािारी रिना होय. हेगेलच्या सवयसत्तावारी’ (Absolute) राज्याच्या सकंल्पनेबरोबर हे मत 
कळसास पोिले. परंत  हे सॉके्रखटसावर लादलेल्या मतृ्यूच्या खशके्षच्या खनिययापासून पळून न जाण्याच्या 
त्याच्या नकाराति सामावलेले आहे. या नकारात सॉके्रखटसाने असे भखवष्ट्य वतयखवले की, हे वगयय द्ध ग्रीसच्या 
खवनाशालाि प्रवृत्त करिारे होते, कारि, एव्हा ंजी शहरे खनमाि झाली, त्यानंा शहरापलीकडे पहािारा 
एिादा वगय ककवा एिादी व्यर्कतीही खनमाि करता आली नाही. 

 
ॲखरस्टॉटलच्या काव्यशास्त्राच्या माडंिीिा अखधक खवस्ताराने खविार करिे आवश्यक आहे. आधीिे 

स्तोते्र, महाकाव्ये, नाटके आखि पे्रमकाव्ये यासंारख्या काव्यप्रकारात खवभागल्या जािाऱया आखि 
अलंकारशास्त्राहून खभन्न असिाऱया आखदम काव्यािा ॲखरस्टॉटल खविार करतो, म्हिूनि एकूि 



 अनुक्रमणिका 

काव्यखनमीतीस समान असिाऱया आखि त्यास अकाव्यापासून वगेळ्या करिाऱया स्वभाव वैखशष्ट्ट्ाखवषयी तो 
शोध घेतो. ग्रीकानंा काव्यािे स्वभाववैखशष्ट्ट् म्हिजे कोित्यातरी कथेिे खनवदेन हे वाटे, त्यात ईश्वर ककवा 
मानव याचं्या आिरिाखवषयी ककवा मानवाच्या अथवा कवीच्या भावनाखवषयी काही खवधान केलेले असे, ते 
िरे नसले, तरी िरे भासे. त्यानंा महाकाव्य म्हिजे तथाकखथत इखतहास, नाटक म्हिजे कल्पनाखवश्वात 
माडंलेली एक कृती भासे. ‘िोले’ अस्प्स्तत्वाति नसे, अशावळेी ‘मी िोलेच्या पे्रमािातर मरि पत्करीन’ असे 
न्याय्य रीतीने कवी म्हिू शके. पे्रमकाव्यात म्हिनूि ग्रीकानंा आभास, जागरूक आभास हेि काव्यािे ममय 
वाटे. 

 
प्लेटोस कवीच्या कलेिे हे वैखशष्ट्ट् इतके हीन प्रतीिे वाटले की, त्याने आदशय राज्यघटनेत 

(Republic) कवींना प्रवशे खदला नाही, आखि तसा खदल्यास त्याचं्या खनर्कमतीवर कडक खनबधं घालूनि 
होय. प्लेटोसारख्या फॅखसस्ट वृत्तीच्या तत्वज्ञािे तत्वज्ञान संस्कृतीस खवशषेतिः समकालीन संस्कृतीस स्थान 
देत नसे, आखि प्लेटोिी समकालीन संस्कृती प्राम ख्याने काव्यात्मक असे, त्याम ळे एक तत्वज्ञ म्हिून तो 
काव्यािा खतरस्कार करी, मात्र एक मानव म्हिून त्यास त्याखवषयी पे्रम वाटे. क्राखंतकारी काळात संस्कृती 
क्रातंीच्या आकाकं्षा ककवा त्यािें सवयस्व नागवले गेले आहे, अशा वगाच्या नाशकंा (doubts) व्यर्कत करते. 
सवयस्व नागावलेल्या त्या वगाच्या तत्त्वज्ञास या आकाकं्षा आखि शकंा धोकादायक आखि हीन (Corrupt) 
वाटतात, त्यानंा त्याचं्या खबघाडास आधार देिारी ससं्कृती हवी असते. ज्या संस्कृतीत ते सामर्थ्ययशाली 
होते, अशा भतूकाळास ही संस्कृती आदशय मानते. िऱया भतूकाळाशी या आदशयवत् वाटिाऱया भतूकाळािे 
फारसे साम्य नसते. िऱया भतूकाळाप्रमािे तो काळ प नश्च वतयमान खनमाि करीत नाही, इतका 
काळजीपूवयक तो तयार केलेला असतो. हा भतूकाळ आपल्या आदशय राज्यघटनेत आदशयवत् खिखत्रत 
झालेला आहे. असे प्लेटोस वाटे. यात धखनक वगय राज्य करी आखि तो आखदम साम्यवाद व्यवहारात आिी. 
प्रखतस्पधी वगय ज्या व्यापाराम ळे सते्तवर येई त्यास िीत करण्यािी ही प्लेटोिी पद्धती असे आभास खनमाि 
करण्यासाठी काव्य रिले जाई, असा य स्प्र्कतवाद ग्रीक लोक करीत. स्वाभाखवकि हे उघड होते की, कवी 
ज्यात आभास आहे, असे काही खनमाि करी, मग त्यातील काही भाग कस्प्ल्पनही असे. रंगभमूीवर साक्षात 
पहाता येतील, अशा काही गोष्टी तो सागें ककवा होमरच्या अनेक काव्याप्रमािे, ‘हेलखनज’ च्या सामखूहक 
जीवनात अत्यंत िरा असिारा आखि बाजारपेठेत िालिाऱया सौद्यापेक्षा अखधक िरा इखतहास तो 
अखभव्यर्कत करी. अशा प्रकारिी खनर्कमती, हे कवीिे खवशषे वैखशष्ट्ट्, असे ग्रीकानंा वाटे. ‘कवी’ अशा प्रकारिे 
त्यास खमळालेले नावही करिे या शद्बापासून व्य त्पखत्तशास्त्रदृष्ट्ट्ा तयार झालेले होते. याप्रमािेि कवीस 
अँग्लो सेर्कसन शद्ब ‘करिारा’ असा होतो. 

 
जडातून काही नव े बाधंिे, हे उदात्त आखि महान आहे, परंत  फर्कत ईश्वर आखि कवी यानंाि 

खनर्कमती करता येते. 
 
तथाखप, शून्यातून शब्दाचं्या आधारे कवीस काही सजृन करता येते, असे ग्रीकाना वाटत नसे. शब्द 

ही वास्तवािी केवळ प्रतीके होत. त्यािें म्हििे असे की, कवी प्रत्यक्षािी एक कृखत्रम नक्कल, म्हिजे 
प्रखतकृती (Mimesis) खनमाि करतो. ऐकिारानंा एिाद्या छायारूप जगाच्या सहाय्याने फसखवण्यासाठी 
जीवनातील अनेक गोष्टींिी प्रखतकृती तो काढीत असतो, असे प्लेटोस वाटे. जीवनाच्या याबाबतीत 
एकंदरात राहिारानंा वास्तवाच्या छायारूप प्रखतकृतीने वडेाविाऱया खवधात्याप्रमािे (Demurrge) कवी 
असतो. 

 



 अनुक्रमणिका 

ॲखरस्टॉटलिी अन करिािी तत्वप्रिाली म्हिजे अलंकारशास्त्र आखि काव्य यातील भेद व्यर्कत 
करिारी एक खवखशष्ट िूि होय. आज जेव्हा ॲखरस्टॉटलच्या काळापासून आजवर साखहत्यात झालेल्या 
व्यवच्छेदनािा आपि खविार करतो, तेव्हा दोहोतील भेद म्हिून प्रखतकृतीखवषयीिी ही खविारसरिी 
आपिास अपूिय वाटते, ॲखरस्टॉटलच्या काळात ती खविारसरिी सपूंियपिे या दोहोतील भेद दािव ू
शकली. 

 
आपि कादंबरी आखि नाटक यापासून काव्य वगेळे करतो. ॲखरस्टॉटल तसे करीत नसे. 

पद्धतशीरपिे केलेल्या जीवशास्त्रातील वगयवारीप्रमािे वाङ् मयातील वगयवारीच्या कक्षा शाश्वत स्वरूपाच्या 
नाहीत. दोहोंतही पालट व्हावयास पाखहजे. कारि ज्यािंी व्यवस्था लावावयािी ते खवषय खवकखसत होत 
असतात, त्याचं्या संख्येत बदल होते आखि त्या खवखशष्ट जातीच्या स्वभाववैखशष्ट्ट्ात बदल होत असतो. 
प्रािीमात्राचं्या (Species) जातींपेक्षा संस्कृती अखधक वगेाने बदलते, त्याबरोबरि सासं्कृखतक टीकाही 
लवखिक झाली पाखहजे. आम्ही केलेल्या पृथिःकरिान सार ॲखरस्टॉटलिी प्रखतकृतीखवषयीिी खविारसरिी 
उथळ तर नाहीि, उलट कलेिे प्रयोजन आखि पद्धती समजावनू घेण्यास ती मलूभतू ठरते. 

 
ॲखरस्टॉटलने बाह्यलक्षी दृष्टी ठेवनू खवषयावरि आपली नजर कें खद्रत केली, याम ळे खनमाि 

झालेल्या एका खवषया संबधंी म्हिजे नाटका संबधंी त्यास अखधक गोडी वाटे. त्या खवषयाने प्रभाखवत 
झालेल्या व्यर्कतीत वा त्याने ते खनमाि केले त्याच्याखवषयी त्यास एवढी गोडी वाटत नसे अशाप्रकारे, त्याने 
केलेल्या हल्ल्यािा रोि सौंदययशास्त्रदृष्ट्ट्ा अिूक आहे. साखहत्याकडे तो एिाद्या मानसशास्त्रज्ञाच्या ककवा 
मनोखवश्लेषिशास्त्रज्ञाच्या दृष्टीने पहात नाही. 

 
प्लेटो अंतलयक्षी सहजप्रवृत्तदृष्टीने कवीमध्ये आखि त्याच्या श्रोत्यामध्ये रस घेतो, त्याच्या खनर्कमतीत 

नव्हे. कवीमनाच्या उत्पादक आखि कोित्याही गोष्टीसंबधंी त्यािी दृष्टी, त्याच्या एकूि प्रखतगामी खविाराशी 
ज ळतो, अखधक मागासलेली आहे. परंत  या मागासलेपिापाठीमागे प्लेटोलाि शोभिारा एक सभ्य उपहास 
आहे. संस्कृतीपेक्षा हा मागासलेपिाि प्लेटसप्लेटोकवीच्या भ खमकेखवषयी ज नाट दृखष्टकोन असिारा 
प्रवर्कता बनखवतो. हे देिील अशा वळेी की जेव्हा लेिनािा शोध लागल्याने काव्य हे सामखूहक भखूमकेकडून 
िाजगी स्वरूपाच्या (व्यस्प्र्कतगत) अवस्थेकडे जात असते. 

 
प्लेटो हा त लनेने ज न्या अथेन्सिा प्रखतखनधी असल्याने, त्यात होत असलेला पालट त्याच्या लक्षात 

येत नाही. अथेन्समधील ‘हेलखनज’ अथयव्यवस्थेच्या खवकासाम ळे कखवता देिील संगमरवरी खशल्पाप्रमािे 
शहरे आखि लोक याचं्यातील देवघेवीिा खवषय बनते. एिाद्या सामखूहक उत्सवात नट आखि पे्रक्षक एकाि 
वळेी एका संघखटत अशा कलाखवश्वात ब डून जातात अशा सामखूहक उत्सवात रुजलेल्या अथेखनयन 
शोकास्प्त्मकेप्रमािे आता कखवता राखहलेली नसते. अथेन्समध्ये आखदम अवस्थेपासून स संस्कृत अवस्थेपयंत 
म्हिजेि पृथगीकरिाच्या वैखवध्याच्या अवस्थेप्रत जो प्रवास झाला त्यातूनि ग्रीसमधील मखदरेच्या 
देवतेपासून सूययदेवापयंतिा खनटझेिा प्रवास खनमाि झाला. आता काव्य समाजापासून अलग होवनू त्यािा 
आस्वाद समाजाकडून अलग झालेल्या व्यर्कती ककवा गट याचं्याकडून घेतला जाव ूलागला. ज्या आर्कथक 
अवस्थेत नोंदी आखि संदेश आवश्यक ठरले कारि आता या नोंदीतून गिसमाजाच्या सामखूहक स्मृतीिे 
जतन होईनासे झाले, आखि मािसे आता गटागटाने राखहनाशी झाली—अशा आर्कथक अवस्थेच्या 
खवकासाम ळे आवश्यक ठरलेला लेिन कलेिा शोध लागला तेव्हा काव्य खलखित स्वरूपात आले. तद् नंतर 
केवळ हा शोध लागला म्हिून नव्हे, तर ज्या गरजामं ळे काव्य खलखित स्वरूपात आले, त्यानंीि अशी 
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मागिी केली की, काव्य आता सामूखहक उत्सवापासून खवलग व्हावे, आखि मानवाकडूनि ते फर्कत 
आस्वादले जाव.े 

 
य खरखपखडसच्या लेिनाबरोबर नाटकही एक िाजगी कला म्हिून पाखहले जाव ू लागले. 

सवयसामान्य रीतीने प्लेटोस यािी जािीव होती, असे लेिनकला आखि गं्रथ याचं्या त्याने केलेल्या 
खनषेधावरून ध्यानात येते. प्लेटोिी टीका डी. एि. लॉरेन्स सारिी आहे. ज्या समाजात अद्याप 
पृथगीकरिास वाव खमळालेला नाही आखि त्यातील भावना अद्याप सामूखहक रीतीनेि व्यर्कत होत, अशा 
समाजाप्रत त्या टीका जाऊन खभडतात. त्या अिकू परंत  खनरुपयोगी आहेत, कारि टीकाकार ज्यािा खनषेध 
करीत असतो ती बाब अथयव्यवस्थेत रुजलेल्या वगयभेदातून खनमाि झालेली असते, हे तो लक्षात घेत नाही. 
याम ळे िालू काळात खनमाि होिाऱया समस्यािंी उकल करण्याच्या सीमेप्रत तो पोित नाही, तर या 
अडविी खनमाि होण्यापूवीच्या काळाति थबकतो. परत  इखतहासािे िक्र कोिासही उलटे खफरखवता येत 
नाही. 

 
पेलोपॉनेखशय य द्धाने जो पखरिाम घडवनू आिला त्यानेि प्रखतगामी वृत्ती अखतशय कडवट 

बनखवली, तत्पूवीच्या काळाशी ज ळत्या अशा फॅखसस्ट तत्वज्ञामंध्ये प्लेटो हा खवशषे वधेक, भतूदयावादी 
आखि स संस्कृत तत्वज्ञ आहे. या दृष्टीने तो अथेन्सिा हेगेल होय. आजिा कोिताही प्रखतगामी दृष्टीिा 
तत्वज्ञ प्लेटोने दािखवलेल्या नागरपिाप्रत आखि वधेकपिाप्रत पोिू शकत नाही. प्लेटोिी काव्यखवषयीिी 
संकल्पना ही अशी आहे. 
 

महाकाव्ये म्हििारा भाि—आयॉन, याशी सॉके्रणिसाने केलेला संवाद 
 

सॉके्रणिसाने त्यात असे म्हिले.—त ला पे्रखरत करिारा प्रभाव दैवी आहे. लोकानंी ज्यास ‘हेरेर्कला’ 
म्हटले आखि य खरखपखडसने ज्यास ‘लोहि ंबक’ म्हटले अशा एका दगडात असिाऱया प्रभावाप्रमािे तो आहे. 
या दगडात केवळ लोिंडी कड्यानंा आपिाकडे आकर्कषत करण्यािी शर्कतीि असते असे नव्हे, तर इतर 
कड्यानंा आपल्याकडे आकर्कषत करण्यािी शर्कतीही तो लोहि ंबक त्यानंा देतो. ज्याप्रमािे एकमेकात 
अडकलेल्या सवय कड्याचं्या माखलकातूंन लोहि ंबकािी ही शर्कती पसरत असताना आढळते, आखि ती 
प्रत्येकास एकत्र अडकखवते, त्याप्रमािे काव्यदेवता खतने ज्यानंा प्रथम स्फूती खदली, त्याचं्याि उत्स कतेने 
य र्कत असिारामंध्ये ती एक द वा आखि सातत्य (Succession) खनमाि करते. 

 
ज्यानंा आपि प्रशसंनीय मानतो अशा महान काव्यािे खनमाते, कोित्याही कलेच्या खनयमािें पालन 

करून अत्य त्कष्टता सपंादन करीत नाहीत, तर आपल्या काव्यातील स ंदर स्वरमेळ ते स्फूतीच्या अवस्थेति 
म्हित असतात, मूळ त्याच्यामध्ये न आढळिाऱया एका िैतन्याने ते पे्रखरत झालेले असतात. अशा प्रकारे 
गीतकाव्यािे रिनाकार स्त त्य ठरिारी त्यािंी गीते दैवी वडेसरपिाच्या अवस्थेत खनमाि करतात. ही 
त्यािंी रिनेिी प्रखक्रया पखवत्र मानलेल्या नृत्यातून कोरोबखॅटस् च्या उसळिाऱया उत्स कतेने जसे तकािे भान 
स टते, तशी असते. या अखतमानवी देिगीने मन भारून गेल्याने ते एका लयीप्रत आखि स्वरसंगतीप्रत 
पोितात. आखि हे सारे ते इतरानंाही प्रतीत करतात. मद्यदेवतेिे भर्कत (Bacchantes) जेव्हा देवाच्या 
कल्पनेने भारले जातात तेव्हा ते नद्यातून मध आखि दूध बाहेर काढू शकतात, जेव्हा ते भानावर येतात तेव्हा 
त्या नद्यात त्यानंा फर्कत पािीि आढळते. कवी आपिास सागंतात त्याप्रमािे, कवींच्या आत्म्यानंा जगात 
सहाय्य करण्यािे काही प्रयोजन असते ते आपिास असे खनवदेन करतात की, कवीिे आत्मे, एका 
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फ लावरून द सऱया फ लावर मधमाशाप्रमािे उडत जातात, उपवने, क रिे आखि काव्यदेवतेिे मध कसिन 
करिारे फवारे यावरून खभरखभरत जातात, िरमेलािंी गोडी घेऊन ते आपिाकडे परततात; वगेवान 
कल्पनेिा वषे धारि करून ते सत्य प्रखतपादन करीत असतात. कारि कवी हे पार्कथवदृष्ट्ट्ा अखत तरल, 
पंिवारा आखि पखवत्र असतात. स्फूतीने पे्रखरत झाल्यावािून ज्यास काव्य म्हिता येईल असे काही तो 
खनमाि करू शकत नाही. कारि, जोपयंत ब द्धी, तकय  यासारिी एिादी बाब त्याचं्यामध्ये खशल्लक असते, 
तोपयंत कोिीही व्यर्कती काव्य खनमाि करण्यास वा तत्त्वज्ञान खनमाि करण्यास वा क्रातंदशी दृष्टीने खविार 
करण्यास असमथय ठरतो. प्रत्येक भाट ककवा कवी मग तो Dithyrambic Iambic Encoriastic 
संघगीतरिनाकार महाकवी ककवा छंदात्मक पदािा वापर करिारा असला, तरी ज्या मयादेपयंत या दैवी 
प्रभावािाली तो येईल, आखि जेवढ्या अंशाने काव्यदेवता त्यात प्रखवष्ट होईल, तेवढ्या प्रमािात तो उत्कृष्ट 
ठरतो. मग ते इतर सवयदृष्टीने मोठ्या प्रमािात अज्ञ ककवा असमथय असोत. कारि त्यानंी संपाखदत केलेल्या 
कोित्याही कलेन सार ते काव्यरिना करीत नसून, त्याचं्यामध्ये असलेल्या दैवी अंशाम ळे त्या पे्ररिेन सार ते 
काव्य रिना करतात. कारि जर त्यानंा कोित्याही एका खवषयावर ज्या टीकेच्या खनयमाद्वारा उत्तम काव्य 
रिना व्हावयािी ते माखहत असते, तर तीि शर्कती इतर कोित्याही वा सवय खवषयाबाबत वापरता आली 
असती. ईश्वराने हेत प रस्सरि सारे कवी, तत्त्वज्ञ, द्रष्टे आखि सातं्वन करिारे यानंा समजदारपिा आखि 
तकय  यािंा अंशही बहाल केला नसावा. त्यात त्यािा असा हेतू असावा की, ईश्वरािे प्रखतखनधी म्हिनू त्याचं्या 
कायात त्यािें योग्यप्रकारिे समायोजन व्हाव,े त्यानंी ईश्वराच्या कायािे योग्य प्रकाराने स्पष्टीकरि कराव े
आखि आपिासारख्या त्याचं्या श्रोत्यानंी हे मान्य कराव े की, जे इतर्कया स ंदर रीतीने खलखहतात ते दैवी 
अंशाने भारलेले असून मंत्रम ग्ध होऊन आपिाशंी बोलत असतात. 

 
जागरूक वृत्तीने खलखहलेल्या अलंकारशास्त्राहून याबाबति काव्य हे काही वगेळेि आहे असे प्लेटो 

दािखवतो. अलंकारशास्त्र ही मनधरिीिी कला असून ती खनयमबद्ध करता येते आखि खशकता येते. परंत  
काव्यलेिन हे खशकता येत नाही, कारि प्लेटोच्या मते ते जागरूक (जािीवपूवयक केलेले) आखि टीकेिे 
खनयम लक्षात ठेवनू खलखहलेले कायय नव्हे; तर ईश्वरी पे्ररिेने अंतस्थरीतीने स्रविारे आहे कवीस एिादा 
तत्ववते्ता ककवा सातं्वन करिारा याचं्या समवते स्थान देण्यात तो आखदम संस्कृतीच्या खनकट पोितो. 
खशवाय, प्लेटोच्या मते ही स्फूती केवळ कवीलाि आवश्यक असते असे नव्हे, तर त्याच्या वािकासही 
आवश्यक असते. तो आपल्यातील नाही असे म्हििारा भाट आखि त्याच्या काव्य लेिनाने भारून गेलेला 
श्रोता (auditor) यानंा ही ईश्वराकडून स्फूती खमळावी लागते. द सऱया शद्बातं सागंावयािे, तर केवळ 
लेिनि नव्हे, तर काव्यािा आस्वाद घेिे हे देिील जािीवपूवयक घडिारे आखि ज्यास तकािा आधार 
नाही, असे एक कायय आहे. सवय प्रकारिी फसविूक ही प्लेटोस मोहक वाटते. ज्याचं्या जवळ धमासारिी 
शर्कती आहे, असे कवी हे जाद गार होत. प्लेटोने लोहि बंकािी शर्कती असलेल्या वलयािें जे प्रतीक प ढे 
माडंले आहे, ते आखदम काळातील काव्यािे स्वरूप िागंल्यारीतीने व्यर्कत करते. ॲखरस्टॉटलच्या खवरोधात, 
आदशयवादी प्लेटोस काव्याच्या कायापेक्षा त्याच्या आस्वादाखवषयी अखधक आस्था वाटते. 

 
तथाखप ॲखरस्टॉटलला कखवमनािा खविार करण्यात रस वाटत नाही आखि म्हिनूि काव्यखनर्कमती 

आखि काव्यास्वाद ही जािीवपूवयक घडिारी काये आहेत ककवा नाही, याखवषयी खविार करण्यािी गरज 
त्यास वाटत नाही. त्यासबंधंी प्रत्यक्ष काव्यकृतीद्वारा तो न्याय देतो. कखवतानंा तो एका खवखशष्ट व्यवस्थेत 
बसखवतो, त्यािें पृथक्करि करून त्यांना खनयमबद्ध करतो. प्रखतकृती खवषयीिा आपला खसद्धातं हे 
काव्यशास्त्रािे महत्त्वािे वैखशष्ट्ट् होय, असे तो मानतो आखि खवश्वासाहय व यशस्वी प्रखतकृती वठखवण्यासाठी 
योग्य त्या खनयमािंा शोध घेतो. प्लेटोपेक्षा तो वगेळ्यारीतीने प ढे जातो. एिाद्या तत्त्वज्ञास शोभेल अशा 
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रीतीने त्याने त्या काळात अस्प्स्तत्वात असलेल्या राज्याचं्या शासनपद्धतीिे अध्ययन केले आखि असा प्रश्न 
केला की, शोकास्प्त्मकेिे सामाखजक प्रयोजन कोिते? 

 
याबाबतीतील त्यािे उत्तर स प्रखसद्ध आहे—त्यािा पखरिाम आपिातील अश द्ध गोष्टींना बाहेर 

काढिारा श खद्धकरिािा (eathaitic) खवरेिनािा आहे. त्यापाठीमागे जाण्यािा प्रयत्न केल्यास हे उत्तर 
एिाद्या कोड्याप्रमािे वाटते. त्याच्या या मतािे आध खनक दृष्टीने स्पष्टीकरि करिे मोठे मोहक आहे. 
उदाहरिाथय, असे एक मत व्यर्कत केले जाते की, फ्राइडने साखंगतलेली खवसरून गेलेल्या प्रसंगाशी 
(Abreaction) खनगडीत भावनािंी प नरावृत्ती आखि प्रगटीकरि अशी मलूभतू आखि ग्रीक वषेात अखभव्यर्कत 
झालेली ही रोगखनवारिािी रोगोपिार प्रखक्रया आहे अशाप्रकारे या उत्तरािे स्पष्टीकरि करिे म्हिजे 
ॲखरस्टॉटलच्या एकूि खविारािे अखतखरर्कत स्पष्टीकरि करण्यासारिे होईल. द सऱया बाजूस 
(Abreaction) म्हिजे नेमके काय याखवषयी गैरसमजूत आहे. काव्यकृती या इतर कल्पकतेतील 
आभासाप्रमािे मनोनस खवकृतीखवषयक संघषय ककवा गंडािे (compleces) वाहन बनतात. ते अप्रगट 
मनोगंड ज्याम ळे लपखवला जातो अशा एका खनयंत्रकािा पखरवषे म्हिजेि हा कल्पकतेिा आभास होय. 
श खद्धकरिाच्या प्रखक्रयेपासून ती प्रखक्रया दूर आहेि; परंत , फ्राईडच्या स्वतिःच्या तत्त्वासही संपूिय खवरोधी 
आहे. मलूभतू मनोगंडिे खवसरून गेलेल्या गोष्टींच्या प नरावृत्तीने आखि प्रगटीकरिाने खनरसन करण्यासाठी 
कल्पकतेवरील ब रिा दूर केला पाखहजे आखि त्यािा बाल्यावस्थेतील अखत प्रािीन गाभा उघड केला 
पाखहजे. 

 
अशाप्रकारे फ्राईडच्या प्रायोखगक (Empirical) संशोधनान सार काव्यात्म रिना कवीबाबतही खवसर 

पडलेल्या प्रसंगातील भावनािंी प नरुर्कती आखि प्रगटीकरि स िखविाऱया रोगखनदानािे (Abreaction) 
प्रखतखनखधत्व करू शकत नाही. पे्रक्षकांच्या दृष्टीने ॲखरस्टॉटलला शोकासं्प्त्मका मनोभावनािें श खद्धकरि 
करिारी वाटते. जरी काव्यात्म कल्पनेिा कवीवर खवस्तृत प्रसंगातील भावनािंी प नरुर्कती आखि 
प्रगटीकरि करून होिारे रोगखनदान म्हिून पखरिाम होत असला, तरी कवीसारिाि मनोगंड प्रत्येक 
पे्रक्षकात असेल, आखि पृथक्करि केल्यास जी साहिये केवळ व्यस्प्र्कतगत ठरतील अशी साहिये ही 
त्याचं्यामध्ये असिे अशर्कयप्राय वाटते. 

 
म्हिूनि ॲखरस्टॉटलिी श खद्धकरिासंबधंी खविारप्रिाली फ्राईडच्या वरील उत्पत्तीसारिीि आहे, 

असे स िखविारे फ्रॉईडिे अन यायी ॲखरस्टॉटलखवषयी ि कीिा समज करून घेतात, एवढेि नव्हे, 
मनोखवश्लेषि ज्यावर आधारलेले आहे अशा प्रायोखगक सशंोधनाखवषयीिे त्यािें ज्ञान अपूियि असते. 

 
जोपयंत आपला काव्याच्या प्रयोजनाखवषयीिा समज स्पष्ट नाही आखि ॲखरस्टॉटलच्या कल्पनाशंी 

आपि आपल्या कल्पना पडताळून पाहू शकत नाही, तोपयंत ॲखरस्टॉटलच्या साध्या, सरळ संकल्पने 
पाठीमागे न जािेि श्रेयस्कर आहे. ॲखरस्टॉटल आपल्या व्याख्येप्रत कसा पोहोिला हे बरेिसे स्पष्ट आहे. 
एका बाजूस शोकासं्प्त्मका पे्रक्षकामंध्ये भीती, किता आखि द िःि यासारख्या अस िकारक भावना िेतखवते, हे 
ॲखरस्टॉटलच्या ध्यानात येई. द सऱया बाजूस हेि पे्रक्षक शोकास्प्त्मका पाहून स िावत, आखि केव्हा केव्हा त्या 
स िािा अखधक अन भव घेण्यासाठी खतच्याकडे परतत, असे त्यािे अवलोकन होते. याबाबतीत आलेली 
भावान भतूी अस िकारक असली, तरी त्याम ळे त्याचं्या एकूि भावखवश्वात िागंला पालट घडून येई. त्यास 
त्या उपकारक वाटत. ज्याप्रमािे न आवडिारी औषधे लोकानंा उपकारक ठरतात तसेि हे आहे. कदाखित 
ॲखरस्टॉटल याप ढेही गेला असावा, ज्याप्रमािे रेिक हे कें खद्रत होऊन शखररातील दूखषत द्रव्ये बाहेर काढून 
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टाकते, त्याप्रमािेि शोकास्प्त्मका कें खद्रत होऊन अपायकारक भावना मनातून बाहेर दडवते. 
शोकास्प्त्मकेसबंंधी ही व्यावहाखरक दृष्टी आमच्या मतान सार केवळ खनरोगी आखि िागंली टीका आहे, एवढेि 
नव्हे, तर ती मलूतिः ग्रीक प्रवृत्ती दािखविारी आहे. शोकास्प्त्मकेने अथेन्समधील लोकानंा स िद अन भतूी 
खदली नाही. तर शोकास्प्त्मका असूनही ती वाईट ठरे. पर्कशयामधील त्यािें बाधंव जे हेलखनज लोक त्यानंा 
त्याचं्या खनदतीसंबधंी अश्र ूढाळावयास लाविाऱया शोककवीस खशक्षा होई. आपले य द्धकालीन भावखववश 
साखहत्यही या खशके्षस पात्र ठरे. 

 
आपल्या आजच्या संस्कृतीत बरेि वाढलेले पृथक्करि जेथे न कतेि स रू झाले होते अशा ग्रीस 

देशातील साखहत्याखवषयीिा हा एक समजदार दृखष्टकोन आहे. एका बाजूस मन वळखवण्यास समथय असे 
अशी अलंकार शास्त्रािी कला, दैनंखदन जीवनातील जी साधारि संभाषिािी कला नगर राज्यानंा 
खमळालेल्या मलूभतू महत्त्वाम ळे (Hypostatised) जीस महत्त्व प्राप्त झालेले असे, अशा कलेिी 
जािीवपूवयक अंमलबजाविी करी आखि त्यािा आस्वादही घेई. द सऱया बाजूस ज्यात पे्रक्षक िऱया अथाने 
ग ंतून रहात अशा प्रकारच्या भावनािें उद्दीपन करण्याच्यावरि त्यात केलेल्या प्रखतकृतीिे यश अवलंबून 
राही, असे त्याखवषयी खविार करिारे काव्यशास्त्र असे. प्लेटो आखि ॲखरस्टॉटल या दोहोंिेही याबाबत 
एकमत असे. परंत  प्लेटोच्या मतान सार ही तीव्रता साध्य होण्यासाठी, कोित्याही प्रकारिे खनयम प्रस्थाखपत 
करिे शर्कय नाही, कारि दोहोंच्याही दृष्टीने खनर्कमती आखि आस्वाद या दोन्ही गोष्टी प्रगट मनाबाहेरि 
साधता येतात. खशवाय, काव्यास कोितेही सामाखजक न्याय्य समथयन असे प्लेटोस खदसत नाही. 
ॲखरस्टॉटल यास िोंिक प्रत्य त्तर देतो की, उद्दीप्त झालेल्या भावनानंा काही सामाखजक हेतू असतो, तो 
म्हिजे श खद्धकरिािा होय. 

 
अशाप्रकारिी काव्यािी व्याख्या आज अप री ठरते, ती ग्रीकािें म्हििे ि कीिे होते, म्हिून नव्हे तर 

समाजाप्रमािे साखहत्यही आज बदललेले आहे म्हिून होय. ॲखरस्टॉटल जर आजच्या साखहत्यािी व्यवस्था 
लाव ू लागला असता, तर त्यालाही असे जािवले असते की, त्याने खदलेला प्रखतकृखतखवषयक खनकष 
आजच्या साखहत्य प्रकारातील खवखवध भेद व्यर्कत करण्यास अप रा ठरला असता. ते ही मूळ व्याख्येत काही 
उिीव आहे, म्हिून नव्हे, तर सामाखजक उत्क्रातंीच्या क्रमात नव ेसाखहत्य प्रकार खनमाि झाले म्हिून होय. 
प्रखतकृतीखवषयक खविारसरिी आजिी कादंबरी आखि गद्य नाटकासही लागू पडते. आपि आज ज्यास 
काव्य म्हितो, ते कादंबरी आखि नाटक यापेक्षा काही वगेळे आहे, हे खसद्ध करण्यासाठी काही नवी वैधम्ये 
शोधून काढावी लागतील. आपले प ढील कायय ती शोधून काढिे हे होय. 

 
काव्याच्या उगमस्थानािे अध्ययन करीत असता इतर साखहत्य प्रकाराचं्या अध्ययनाकडे द लयक्ष 

करता येत नाही, यािी जािीव ॲखरस्टॉटलिी साखहत्यािी व्याख्या आपिास करून देते, कारि एक काळ 
असा होता की, सारे धमय, सारे साखहत्य काव्यरूप असे. संस्कृतीसबंंधी भौखतकतावादी दृखष्टकोन अशा 
प्रकारिी कोितीही िकू होऊ देत नाही. तथाखप, आध खनक काळात वावरिारे आखि भाडंवलशाहीच्या 
य गात वावरिारे म्हिनू आपले लक्ष खवशषेत्वाने भाडंवलशाही काव्याच्या अध्ययनावर कें खद्रत व्हावयास 
पाखहजे. म्हिून या प ढील खवभागात आध खनक काव्याच्या खवकासािे ऐखतहाखसक अवलोकन करण्यावरि भर 
द्यावयास पाखहजे. 
 

⬤ 
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प्रकरि ३ रे 
 

आीुणनक काव्याचा णवकास 
 

‘आध खनक’ हा शब्द आपि जेव्हा सवयसाधारि अथाने वापरतो, तेव्हा त्यािे प्रयोजन य रोपमध्ये १५ 
व्या शतकापासून आजवर जो सासं्कृखतक संक ल खवकखसत झाला त्यािे वियन करिे हे असते. शरे्कसखपअर, 
गखॅलखलओ, मायकेल अँगेलो, पोप, गठे, व्हॉलटेअर यानंा होमर थेलस, िॉसर, बेऊलफ याचं्यापासून 
वगेळे करून व्हॅलरी, खसझान, जेम्स जॉइस, बगयसन (Bergson) आखि आईनस्टाईन याचं्याशी आपि 
जेव्हा त्यािंी त लना करतो, तेव्हा त्याचं्यामध्ये आध खनक असे काही जािवते. हा सासं्कृखतक संक ल आर्कथक 
अखधष्ठानावर आधारलेला असतो. तो सतत पखरवतयनशील असतो. एखलझाबेथच्या काळापासून 
आजतागायतच्या कालिंडाइतका द सरा कोिताही मानवी इखतहासातील कालिंड वैखित्र्यपूिय आखि 
गखतशील नाही. परंत  आर्कथक अखधष्ठानातही सरंजामी अवस्थेपासून औद्योखगक अवस्थेप्रत जािारा असा 
बदल झालेला आहे. या काळात खनमाि झालेला सासं्कृखतक संक ल उत्पादनाच्या के्षत्रात झालेल्या 
भाडंवलशाही क्रातंीवर उभारलेला आहे. या क्रातंीिे स्वरूप मार्कसयने (भाडंवल) “दास कॅखपटल” या गं्रथात 
प्रथम खवशद केले. आध खनक काव्य हे भाडंवलशाही काव्य आहे. 

 
ऐखतहाखसकदृष्ट्ट्ा त्यातील गखतशीलता लक्षात घेऊन आध खनक काव्यािे अध्ययन केल्यावािनू ते 

समजिे कठीि आहे. केवळ ‘स्प्स्थर’ स्वरूपात असलेले खथजलेले (Frozen) आखि खशलावस्थेत असिारे 
काही म्हिून केलेले ‘काव्यािे’ अध्ययन खनजीव सूते्रि आपल्या हाती आिनू देईल. अखतशय उद्दाम गती 
घेिाऱया एकूि समाजािा एक अंगभतू भाग म्हिून जेव्हा काव्य खनमाि होते, तेव्हा त्याबाबतीत हे 
खवशषेत्वाने िरे आहे. 

 
तथाखप अशा काळातील भाडंवलदारी ससं्कृतीतील काव्यािे अध्ययन करिे हे मोठ्या धैयािे कायय 

आहे. या भाडंवलदारी िळवळीमध्ये अनेक राष्ट्रे आखि भाषा अडकून राखहल्या आहेत, तथाखप काव्यािे हे 
एक स्वभाव वैखशष्ट्ट् आहे की, त्यािा आस्वाद घेण्यासाठी कोित्याही इतर वाङमय प्रकाराच्या 
अध्ययनापेक्षा ज्या भाषेत ते खलखहले गेले त्या भाषेिे सिोल ज्ञान असिे आवश्यक ठरते. 

 
तथाखप इखतहासािी साक्ष घेतली, तर असे आढळते की, अथयव्यवस्थेतील भाडंवलदारी क्रातंीमध्ये 

इंग्लंड अग्रभागी होते. इटालीमध्ये ही क्रातंी आधी झाली—परंत  तेथील खवकास लवकरि स्थखगत झाला. 
अमेखरकेने तीस मागे टाकले परंत  ते नंतरच्या काळात होय. फर्कत इंग्लंडमध्येि भाडंवलदारी क्रातंीिा 
बराि मोठा भाग प्रत्यक्षात आला, आखि तेथून तो जगाच्या इतर भागात पसरला. 

 
फ्रान्समध्ये १७८९-१८७१ या कालिंडात भाडंवलदारी क्रातंी अखधक वगेाने अनेक अवस्थातून 

गेली. त्यात इतर देशापेक्षा अखधक नेमकेपिा आखि कठोर तकय शास्त्र होते. परंत  त्यात जो वेग होता त्याम ळे 
त्यातील खविारप्रिालीच्या बाधंिीत संखदग्धता आली. भाडंवलदारी साखहत्यकलेच्या सवयसाधारि 
अध्ययनासाठी त्या अल्प कालिंडातील फ्रान्स हा देश अखधक उपकारक आहे, परंत  खवशषेत्वाने 
करावयाच्या काव्याच्या अध्ययनासाठी इगं्लंडिे के्षत्र अखधक िागंले ठरते. कारि याखठकािी क्रातंी 
फ्रान्सपेक्षा सवयत्र समान आखि सवय के्षत्रात झाली. 



 अनुक्रमणिका 

भाडंवलदारी अथयव्यवस्था येथे आधीि पूियपिे खवकखसत झाल्याने खतिा खवनाश इतर देशापेंक्षा येथे 
नंतर झाला—उशीरा झाला. याम ळे साम्राज्यवादाच्या कालिंडात इंग्लंडपेक्षा फ्रान्स जमयनी आखि रखशया 
या देशात काव्यखवषयक लेिानािी खिन्हे आधी प्रगट झाली. म्हिून या अिेरच्या कालिंडािा अपवाद 
वगळता आध खनक काव्यािा आपला आढावा केवळ इंग्लंड प रताि मयाखदत राहिार आहे. 

 
आध खनक काव्यात इंग्लंडने जेवढ्या प्रमािात आखि जेवढ्या खवखवध रीतीने भर घातला तो केवळ 

अपघात नव्हे. इंग्लंडने तीन शतकेपयंत भाडंवलशाहीच्या खवकासाबाबत एकूि जगात अग्र क्रमाकं 
खमळखवला आखि त्याि कालिंडात काव्याच्या खवकासाबाबतही अगे्रसरत्व सपंादन केले, या गोष्टी म्हिजे 
परस्पर संबंखधत नसलेले योगायोग नव्हेत, तर इखतहासाच्या एकाि गतीिे खवभाग होत. 

 
ऐखतहाखसकदृष्ट्ट्ा भाडंवलदारानंी अत्यतं क्रातंीकारी कायय केलेले आहे. जेथे जेथे भाडंवलदारासं 

सत्ता प्राप्त झाली तेथे तेथे त्यानंी साऱया सरंजामी, खपतृसत्ताक आखि ग्रामीि खहतसबंंधानंा मूठमाती खदली. 
स्वभावतिः आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ असिाऱयाशंी मािसाला बाधूंन ठेविाऱया क्षूद्र सरंजामी बधंनानंा त्यानंी मूठमाती 
खदली. उरलेला उघडानागडा स्वाथय आखि खनघृि स्वरूपािी रोकड पैशािी देवघेव या व्यखतखरर्कत 
मािसामािसामंध्ये द सरा कोिताही द वा खशल्लक ठेवला नाही. 

 
उत्पादनािी साधने, तदन षंगाने उत्पादनखवषयक संबधं आखि त्याबरोबर एकूि समाजात उत्पन्न 

होिारे संबधं यात सतत क्रातंीकारीबदल घडवनू आिल्यावािून भाडंवलदारानंा जगता येिे शर्कय नाही. 
उलट, कोित्याही प्रकारिा बदल घडवनू न आिता ज न्या उत्पादनपद्धती तशाि कायम राििे ही 
प्रारंभीच्या औद्योखगक अस्प्स्तत्वात आवश्यक अशी पखहली पायरी होती. उत्पादनातील क्रातंीकारी बदल, 
कोित्याही अडथळ्यावािून सतत होत राहिारा सामाखजक पखरस्प्स्थतीतील असतंोष (Disturbance) 
सतत खटकिारे अस्थैयय आखि क्ष ब्धता (प्रक्षोभ) या गोष्टी आधीच्या कालिंडापेक्षा भाडंवलशाही य गास 
वगेळेपि देतात. या कालिंडात ठराखवक साच्यािे, जलद रीतीने स्प्स्थखतशील बनत जािारे खहतसंबधं 
(Relation) त्यातील आदरिीय वाटिार ज न्या पूवयग्रहाचं्या आखि मताचं्या माखलकेसह उिडले जातात. 
नव ेखनमाि झालेले संबधं खशलावस्थेत पोिण्यापूवीि ज ने-प रािे होतात जे जे घन स्वरूपािे असते ते हवते 
खवरून जाते. जे पखवत्र असते ते अश द्ध बनते. अिेर मािसास आपल्या जीवनातील वस्त स्प्स्थती आखि 
इतराशी येिाऱया संबधंास खधमेपिाने तोंड द्याव ेलागते. 

 
भाडंवलशाहीतील काव्य या अवस्थेिे प्रगटीकरि करते. एका रीतीने ते या अवस्थेतूनि जन्माला 

येते. ज्या गाभ्यािे अद्याप व्यवच्छेदन (पृथगीकरि) झालेले नाही, अशा गिसमाजाच्या उदरातूनि 
काव्यािा उदय होतो, त्याम ळे त्यास प राि कथात्मकतेिे स्वभाव वैखशष्ट्ट् प्राप्त होते. वगीय समाजात 
शासक वगािी कला म्हिनू ते धमापासून खवलग होते. परंत  इ. स. पूवय ग्रीसमध्ये घडलेल्या क्रातंीकारी 
संक्रमिाव्यखतखरर्कत इतरत्र मूळच्या स्वरूपात उत्पादनपद्धती (Mode) खटकविे हीि ज्या वगाच्या 
अस्प्स्तत्वािी प्राथखमक अट होती, त्यािा संथपिे होिारा उदयास्त प्रखतकबकबत करीति या कलेस एक संथ 
शातं अस्प्स्तत्व लाभते. गोखथक ‘ििेस’ नी ज्यातील जोष प्रथम जाहीर केला, अशा एका मूक, ताठर 
कलेच्या स्तरािाली एक वगय खनमाि झाला. हाि वगय आता शासक वगय झाला. परंत  तो असा वगय होता की, 
उत्पादनसाधनात सतत होिारी क्रातंी आखि तद् न षंगाने उत्पादनसंबधंात होिारी क्रातंी आखि या बरोबर 
उत्पन्न होिारे सामाखजक सबंधं या बाबी त्याच्या अस्प्स्तत्वात म लाधाररूप झाल्या. 

 



 अनुक्रमणिका 

याम ळेि त्या वगाच्या कलेिा गाभा बंडिोर, अनौपिाखरक आखि स्वभाववादी असे. क्राखंतकारी 
ग्रीसिी कलाि कोित्याही दृष्टीने खविार केल्यास भाडंवलशाही कलेतील स्वभाववाद सूखित करते. 
ज्याप्रमािे भाडंवलदारी अथयव्यवस्था सतत आपल्या उत्पादनसाधनात क्राखंतकारी बदल घडवनू आिते 
त्याप्रमािे ही कला आपल्या रूढ संकेतात सतत पालट घडवनू आिते. सातत्याने होिारी ही क्रातंी, 
“प्रािीन आखि आदरिीय असिारे पूवयग्रह आखि मते सातत्याने नष्ट होण्यािी ही खक्रया, सातत्याने 
खटकिारी अखनखश्चतता आखि प्रक्षोभ” या बाबी पूवीच्या सवय कलाहून भाडंवलदारी कलेस वगेळी करतात. 
कोिताही भाडंवलदारी लेिक जेव्हा केवळ एका खपढीप रता रूढ संकेतािंा आधार घेतो, तेव्हा तो 
खवद्ववज्जड (Academic) बनतो आखि त्यािी कला खनजीव होते. इंग्रजी काव्यात अशा प्रकारिीि गती 
आढळते. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
(मार्कसय आखि एंगल्स साम्यवादी जाहीरनामा द कम्य खनस्ट मखॅनफेस्टो (१८४८) मास्को १९५५ P. P. 
56=58) 
 

भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेिे स्वभाव वैखशष्ट्ट् हे की, ती वरकरिी मािसामािसातील सारे ज लमी 
संबंध नाखहसे करते—आखि त्या जागी वस्तू आखि मानवातील ज लमी संबधं प्रस्थाखपत करते असे खदसते—
म्हिजे सरकारमान्य मालमते्तिा हक्क प्रस्ताखपत करते. या अवस्थेत ज्याप्रमािे सरंजामी समाजात भदूास 
मालकाशी, मालक आपल्यापेक्षा वखरष्ठ मालकाशी ज लमी संबधंाने जोडला जातो, तशा प्रकारे 
मािसामािसातील सबंंध असत नाहीत, परंत  ते स्वतंत्र्यपिे ि ल्या बाजारपेठेसाठी उत्पादन करीत 
असतात. आखि त्याि ि ल्या बाजारपेठेतून स्वतंत्रपिे िरेदीही करू शकतात. बाजारपेठेत ते केवळ 
आपला माल नेतात, एवढेि नव्हे तर, आपली पात्रताही नेतात, आखि तेथे जास्तीत जास्त ककमत देिारास 
कोितीही हरकत न घेता कोित्याही अडथळ्यावािून आपली श्रमशर्कती खवकतात. अखनबधं बाजारपेठेत 
ि ला प्रवशे म्हिजेि भाडंवलशाही समाजअवस्थेतील स्वातंत्र्य. 

 
अशाप्रकारे ज्यािंा पखरिाम व्यर्कती आखि बाजारपेठ यामध्ये येिाऱया संबधंात प्रगट होतो असे 

मािूस आखि मालमत्ता यातील ज ल्मी सबंंध तेवढे कायम राहतात, मािसामािसातील ज लमी सबंंधानंा 
मूठमाती खमळते. बाजारपेठ हा खनसगािा एक भाग, आखि मागिी व प रवठा या न्यायास मान त काविाऱया 
पखरस्प्स्थतीिा एक भाग त्यात आढळिारा ज ल म मानवखनर्कमत नसून, आधंळ्या नैसर्कगक शर्कतीतून उत्पन्न 
झालेला असतो. तो एिाद्या वादळाप्रमािे अथवा ज्वालाम िीच्या स्फोटाप्रमािे ठरतो. 

 
िरे तर बाजारपेठ म्हिजे द सरे काही नसून मािसामािसामधील संबधंािे आंधळे प्रगटीकरि 

होय. हे सबंंध ज लमी संबधं होत, ते दबावातून खनमाि होतात. उत्पादनसाधनाचं्या मालकीद्वारा आखि 
आपल्या हातावािून (श्रमावािून) कशािीही मालकी नसलेल्या अशा खबनावतेन काम करिाऱया श्रखमकाचं्या 
श्रम शर्कतीिी िरेदी करून होिारी भाडंवलशाहीतील खपळविूक म्हिजेि हे ज लमी संबंध होत. 

 
परंत  तो आधंळा अखवष्ट्कार असल्याने अखनबधं आखि ज लमी असून एिाद्या नैसर्कगक शर्कतीप्रमािे 

अखनबधं खनघृितेने आखि कहसकपिे कायय करीत असतो, भाडंवलदार आखि वठेखबगारीने काम करिारे 
मजूर यातील ज लमी संबधं छ पे असल्याने ते खवशषे पाशवी आखि खनलयज्य स्वरूपािे असतात. 

 



 अनुक्रमणिका 

याम ळेि बह सखं्याकाच्या दृष्टीने भाडंवलदारी अथयव्यवस्था िोट्ा व्यस्प्र्कतवादािी आखि पोकळ 
स्वातंत्र्यािी खनदशयक असते. शासक वगय म्हिून भाडंवलदारी वगाच्या अस्प्स्तत्वािी िूि, आखि म्हिूनि 
समाजातील त्याच्या स्वातंत्र्यािी एक अट म्हिजे मािसामािसामधील ज लमी संबंधािा अभाव होय. 
सरंजामी स्वरूपािे जे खनबधं भदूासाना मालकाशी बाधूंन ठेवतात, तसेि हे ज लमी संबधं होत. परंत  
सामाखजक संबधंावािून स्वातंत्र्य म्हिजे स्वातंत्र्यि नव्हे, तर ज्यात समाज नष्ट होईल अशा प्रकारिी 
आंधळी अराजकता होय. खशवाय, म्हिूनि मािसामािसामधील संबधंाच्या अन पस्प्स्थतीम ळे, भाडंवलदारी 
समाजास उत्पादनसाधनािंा अबाखधत हक्क—िाजगी मालमते्तिा हक्क—आपल्या व्यवस्थेत अंतभूयत करावा 
लागतो. हा अबाखधत हक्क राजसते्तद्वारा, त्यातील कायदे, पोखलस, सेना याद्वारा कायम ठेवला जातो. ही 
राजसत्ता मािसािी मािसावर मालकी नव्हे, तर मालमते्तिी मालकी कायम ठेवीत असल्याने, एक मध्यस्थ 
आखि स्वातंत्र्य शर्कती म्हिून तीस एकूि समाजात वियस्व प्राप्त होते. परंत  वस्त तिः, उत्पादन साधनाचं्या 
मालकीद्वारा खवनावतेन काम करिाऱया श्रखमकावर ज लूम करण्यािी सत्ता हा मालमते्तिा हक्क 
भाडंवलदारास बहाल करीत असल्याने, त्याम ळे लादलेले राज्य सरकार आखि भाडंवलदारी अथय व्यवस्था 
बह संख्यासंाठी छ प्या रीतीने एक दबाव आििारा समाजि खनमाि करतात. या समाजात जे स्वातंत्र्य 
असते, ते भाडंवलदारानंा खनसगापासून खमळिारे स्वातंत्र्य होय. सामाखजक उत्पादनािा एकाकी ताबा 
असल्याने आखि मानवावरील ह कमतीतून म र्कत झाल्याने ते प्राप्त होते—म्हिजेि सरंजामी स्वरूपाच्या 
प्रत्यक्षपिे होिाऱया ज लमी संबंधातून समाजात स्थान न राखहल्याने प्राप्त होते. भाडंवलदाराचं्या द ष्टी 
कोनातून पाखहले तर, भाडंवलदारी समाज हा स्वतंत्र असतो, हे स्वातंत्र्य व्यस्प्र्कतवादातून प्राप्त झालेले 
असते, आखि ते त्यातील ि ली बाजारपेठ आखि त्यातील प्रत्यक्ष सामाखजक सबंंधािा अभाव याम ळे होय, या 
अभावािे कारि आखि प्रगटीकरिही ि ली बाजारपेठि असते. परंत  बाकीच्या समाजास भाडंवलदारी 
समाज हा ज लमी समाज वाटतो, त्यािा व्यस्प्र्कतवाद आखि ि ली बाजारपेठ हेि त्याचं्या ज लमािे साधन 
बनते. ते त्यािे प्रगटीकरिही असते. ज्या गतीम ळे भाडंवलशाही संस्कृतीिा खवकास होतो ती समजावनू 
घेण्यासाठी भाडंवलशाही समाजातील हा मूलभतू खवसंवाद लक्षात घेिे जरूर आहे. 

 
काव्याच्या उदयासंबधंीच्या आपल्या पृथक्करिातून आपि हे पाखहले की, प्रारंभीिे काव्य म्हिजे 

मूलतिः सामखूहक भावना असून ती समूहाच्या उत्सवातून खनमाि होते. एिाद्या कळ्यात ते त्याच्या शत्रनेू 
उद्दीप्त केलेल्या अखसखमत भावनेप्रमािे ती नसून आर्कथक साहियाच्या गरजेतून उत्पन्न झालेल्या 
प्रखतखक्रयेशी खनगडीत अशी ती भावना असते. 

 
आता भाडंवलदारी संस्कृती ही एका खवखशष्ट वगािी संस्कृती असते. त्या वगास आपले स्वातंत्र्य—

मानवास लाभिारी त्याच्या सहजात शर्कतींिी खसद्धता व्यस्प्र्कतवादातूनि प्राप्त करून घेता येते. म्हिून असे 
वाटण्यािा संभव आहे की, भाडंवलदारी संस्कृती काव्यखवरोधी असावी, कारि काव्य हे सामखूहक आखि 
भाडंवलदार हा व्यस्प्र्कतवादी असतो. 

 
परंत  असे म्हििे म्हिजे भाडंवलदाराच्या स्वतिःच्या दृष्टीने त्यािे परीक्षि करिे होय. तथाखप त्यास 

एक भाडंवलदार ककवा कवी समजावनू घेण्यासाठी आपिास हे प्रथम केले पाखहजे भाडंवलदार स्वतिःस 
स्वातंत्र्यासाठी लढिारी एकधैययशाली व्यर्कती मानतो. जन्मतिः म र्कत असिाऱया परंत  काही खवखित्र 
कारिानंी अशा मानवास बंधनात बद्ध करिाऱया साऱया सामाखजक संबधंाखंवरुद्ध लढा देिारे आपि 
व्यस्प्र्कतवादी आहोत, अशी त्यािी समजूत असते. वस्त तिः त्यािा व्यस्प्र्कतवाद सतत ताखंत्रक प्रगती आखि 
त्याम ळे प्राप्त होिाऱया स्वातंत्र्याकडे वाटिाल करीत असतो. सरंजामी स्वरुपाच्या सामाखजक संबधंाखंवरुद्ध 
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त्याने खदलेली झ जं समाजातील उत्पादन शर्कतींनामोठ्या प्रमािात वाव करून देते. ज्या पायावर 
भाडंवलदारी अथयव्यवस्था आधारलेली असते त्यात सतत क्राखंतकारी बदल तो व्यस्प्र्कतवाद घडवनू आितो. 
व्यस्प्र्कतवाद हा खवखशष्ट मागय दािखवतो. मग अशी एक अवस्था येते की, त्या पायावर उभारलेली वरिी 
इमारत त्यास पेलेनाशी होऊन भाडंवलदारी अथयव्यवस्था कोलमडते, आखि खवरोधी स्वरुपात रुपातंखरत 
होते. 

 
याि रीतीने, भाडंवलदारी कवी स्वतिःस एक व्यस्प्र्कतवादी मानतो. आपल्या अतंिःकरिातील 

उत्साहाद्वारा तो आपल्यातील खवशषेत्व खसद्ध करण्यािी िटपट करतो. बाह्य रिना ज्यास खवकल करते 
अशा काहंी आतंखरक शर्कतींना तो वाव देतो. हे एक भाडंवलशाही स्वप्न असते. यात एकि व्यर्कती जागखतक 
घडामोडीिे स्वप्न पहात असते. तो केव्हा फाऊस्ट, तर केव्हा इॅम्लेट, रॉखबसन कू्रसो, पू्रफ्रॉक बनतो. 

 
सरंजामी अवस्थेतील बंधनािंा खनरास करण्याच्या गरजेतून उत्पन्न झालेला हा भाडंवलशाही 

व्यस्प्र्कतवाद उत्पादनात सातत्याने होत रहािारी खवलक्षि ताखंत्रक प्रगती साधतो. त्याि रीतीने काव्याच्या 
के्षत्रात सतत आखि खवलक्षि स्वरूपािी तंत्रखवषयक प्रगतीही तो आिीत असतो. 

 
परंत  भाडंवलदार आखि कवी दोघेही या काळात अधंारलेल्या प्रखतमाि बनतात. प्रथम शोकात्म, 

नंतर दयेिी यािना करिाऱया आखि अिेर द ष्ट भाडंवलदाराच्या हे लक्षात येते की, त्यािा व्यस्प्र्कतवाद, 
त्यािे स्वातंत्र्य दृखष्टहीन असा य द्धािा ज लूम, अराजकता, मंदी आखि क्रातंी खनमाि करतात. या काळात 
वापरात आलेले यंत्र उत्पादनक्षमतेबाबत अिेर त्यासही धोका देते. आपल्या आधंळेपिाने बाजारपेठही 
खनसगािी एक भीखतदायक शर्कती बनते. 

 
बाजारपेठेद्वारा एक भाडंवलदार द सऱया भाडंवलदारास वठेखबगारीत ओढतो. अथवा ज्यास 

‘पगारदार’ म्हिून तात्प रती प्रखतष्ठा लाभली आहे, अशा रागेंत त्यास ओढतो. कालिा काराखगर आजिा 
मजूर होतो. िालू सालिा द कानदार प ढील सालिा सतत केल्या जािाऱया सिंयािा व्यवस्थापक होतो. 
गत आठवड्यात एिाद्या लहान उद्योगािी मालक असलेली व्यर्कती आज पगारी काययकारी प्रम ि होते. 
भाडंवलशाही यािनातर प्रखक्रयेने आपिामध्ये क्रातंी घडवनू आिते. आपल्या स्वातंत्र्यासाठी भाडंवलदार 
ज्यावर अवलंबनू असतो त्या ि ल्या बाजारपेठेच्या सहाय्याने तो हे करीत असतो. व्यस्प्र्कतवाद आखि 
स्वातंत्र्य यासंबंधी हे आश्वासन परस्परखवरोधी गोष्टी खनमाि करतात, या म्हिजे खवश्वस्तता आखि पैशाच्या 
भाडंवलावर अवलंबनू राहिे होय. वाजवी स्वरुपाच्या स्पधेतून अयोग्य अशा काही गोष्टी उत्पन्न होतात. त्या 
ककमतींिा उतार, य दे्ध, उत्पादकािंी संघटना, मर्कतेदारी, कोंडी करिे आखि (Vertical) खवश्वस्त या होत. 
परंत  या साऱया प्रखतकूल बाबींम ळे ज्यािें स्वातंत्र्य खहरावनू घेतले जाते, अशा भाडंवलदाराना त्या जशा 
असतात तशा म्हिजे प्रत्यक्ष आखि ज लमी सामाखजक सबंधंाप्रमािे वाटतात, आखि त्यास आदशय वाटिाऱया 
ि ल्या बाजारपेठेच्या खवरोधात तो त्याखवरुद्ध क्रातंी करतो. ती अशा प्रकारिी की अखधक वाजवी अशा 
बाजारपेठेिी आखि तीव्र स्पधेिी त्यास अपेक्षा असते, मात्र त्यास हे लक्षात येत नाही की, ज्या अथी ही सारी 
द ष्टिके्र ि ल्या बाजारपेठेने खनमाि केलेली असल्याने त्यािे स्वातत्र्य दृढ करण्यािी मागिी करिे म्हिजे 
ज्यािा त्यास खतटकारा असतो, अशा ग लामखगरीिी मागिी करिे होय. ज्या कृतीपासून तो दूर जाण्यािा 
प्रयत्न करीत असतो, त्याकडेि तो ओढला जातो, आखि त्यातून फर्कत भाडंवलदारी खवसंवादातून दूर 
राहूनि तो खनसटू शकतो. भाडंवलदार सतत स्वातंत्र्यासंबधंी बोलत असतो, कारि ते सतत त्याच्या 
पकडीतून खनसटत असते. 
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भाडंवलदारी कवी देिील या वत यळातून जात असतो, त्याच्या स्वातंत्र्यािी अवस्था जो एकाकीपिा 
तो त्यास असह्य आखि ज लमी वाटतो. पृर्थ्वीवरील आखि एकंदर खवश्वातील त्यािा आखधकाखधक अन भव 
त्यास शत्र त्वािा आखि आपल्या स्वातंत्र्यावर गदा आििारा वाटतो. जे जे काही सामाखजक आहे, ते तो 
आपल्या अतंिःकरिातून ह सकावनू लावतो, त्यास मग असे आढळते की, ते कमी कमी होत जाते आखि 
अिेर त्यास यिःकखश्चत, अथयहीन आखि अस रखक्षत बनखवते. 

 
हे कसे घडले.— भाडंवलदारानंी स्वतिःसंबधंी जे मूल्यमापन केले, त्यान सार जर आपि खविार 

करण्यािे थाबंखवले, तरि असे का ंघडते, हे आपल्या लक्षात येईल. त्याने स्वतिःिे केलेले मूल्यमापन हे ज्या 
गतीिे प्रखतकबब आहे, ती आर्कथक गती स्पष्ट केल्यावािून हे आपिास कळिार नाही. प्रत्येक अवस्थेत 
भाडंवलदारास असे आढळते की, सामाखजक बंधनािंा त्याने केलेला खनरास त्यास अखधक तीव्र बनखवतो. 
ि ल्या बाजारपेठेकडे असलेली त्यािी ओढ एका अखतशय वगेवान स्पधेस उत्पादकाला तोंड द्यावयास भाग 
पाडते. त्यािा पखरिाम म्हिजे सरखमसळ होिे, होय. सरळ साध्या मालमते्तच्या हक्कासाठी त्याने 
दािखवलेल्या अन कूलतेतून आखि सरंजामी ‘जखटलते’तून भाडंवलशाही ठेकेदारीच्या कायद्यािा 
अस्प्स्थरपिे (Staggering) खवस्तार होतो. त्याच्यामध्ये असिारा सरंजामी शासनाखवषयीिा आखि 
सामाखजक ज लमाखवषयािंा दे्वष अखतशय कें खद्रत स्वरूपािे भाडंवलदारी शासन खनमाि करतो, त्यात 
कधीही न सपंिारे क्ष ल्लक स्वरूपािे व्यस्प्र्कतस्वातंत्र्यास मारक ठरिारे अडथळेही असतात. व्यस्प्र्कतवादातून 
व्यस्प्र्कतवादखवरोधी वातावरि खनमाि होते. सवय सामाखजक संबधं नाहीसे करण्यािे खजिे जीखवतकायय ती 
अथयव्यवस्था आजतागायत ज्ञात असलेल्या कोित्याही समाजाहून अखतशय ग ंताग तंीिा समाज खनमाि 
करते. स्वातंत्र्याखवषयीिी त्यािी मागिी स्वातंत्र्यािा अभाव दशयखवते. तो एक ‘प्रखतकबबरुप क्राखंतकारी’ 
असतो, आखि त्याच्या वाखंछतापेक्षा खवरोधी असे काही खनमाि करिाऱया गोष्टींिी मागिी करीत सतत 
समाजात क्राखंतकारकता आिीत असतो. 

 
भाडंवलदारी उत्पादनाच्या मूलभतू खनयमामध्ये ही परस्पर खवसंगती अन स्यतू असते. ककमती 

उतरखवण्यािा लढा खनमाि करिाऱया खनयमािाि तो पखरिाम आहे. यामध्ये एक भाडंवलदार द सऱयािा 
खवनाश करण्यास प्रवृत्त होतो, यापेक्षा वगेळे त्यास काहीि करता येत नाही, कारि साऱयािंा संपूिय खवनाश 
करण्यास लावलेला खवलंब त्यािे अस्प्स्तत्व आधीि संप ष्टात आितो. ही गती प्रत्येक उद्योगधंद्यात स्प्स्थर 
भाडंवलािी सतत वाढ करीत असते, पखरिामी व्याजािा दर कमी होतो आखि आपिास पखरखित असिारे 
भाडंवली अखरष्ट उत्पन्न होते. देशाच्या एकूि संपत्तीिा मोठा भाग नष्ट होवनूि यातून बाहेर पडता येते. याि 
खवरोधातून (Contraction) भाडंवलशाहीिी खवस्तृत वाढ होते, याम ळेि त्याच्या मूळ अखधष्ठानात सतत 
क्रातंी होते, आखि जगाच्या कोनाकोपऱयात त्यािा दबाव पडतो. हा भाडंवलशाहीतील संखमश्रता वाढखवतो, 
आखि खवश्वस्तता खनमाि करतो, उतारास लागलेल्याही संखमश्रता न्यािा वगेही अखधक वाढखवतात, 
दोन्ही स्प्स्थर भाडंवलािे प्रमाि वाढवनू. 

 
भाडंवलशाही उत्पादनातील, खतिा क्राखंतकारी खवस्तार करिारा हा खवसंवाद खतिा क्राखंतकारी 

खवनाशही घडवनू आितो. भाडंवलशाहीच्या या खवस्तार पाविाऱया शर्कती जेव्हा एकूि जगास आपल्या 
संरक्षिािाली आितात, तेव्हा खवस्तारािी मागिी करिारी कारिे परस्परात वाढीस लागतात आखि छ प्या 
वा उघडपिे िालिाऱया य द्धािंा उगम होतो. प्रगती करिारे प्रखतस्पधी पक्षात खवत ष्ट येत जाते. 
उत्पादकशर्कती उत्पादनसबंंधात तािल्या जातात. अखधक उत्पादनािे अखरष्ट खनमाि होते. 
भाडंवलशाहीच्या म ळाशी असलेले आत्मखवसंगतीिे फल, जे न्यािे दर, ते मोठ्या प्रमािात आढळिाऱया 
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बेकारीत जागखतक अखरष्टात, हळ हळू कमी होिाऱया भावंडलशाहीच्या खवस्तारात, य द्धात आखि क्रातंीत 
प्रगट होते. ज्या गतीत भाडंवलदारास आपल्या स्वातंत्र्यािा जाहीरनामा हेि त्यास गरजेिा ग लाम 
बनखविारे बंधन वाटते, ते साम्राज्यवादाच्या आखि फॅखसझमिा आखवष्ट्कार करिाऱया भाडंवलशाही काव्यात 
प्रगट होते. 

 
भाडंवलशाहीच्या वैभवाच्या (Pre-Eminance) आखि स्वातंत्र्याच्या द्योतक असिाऱया, प्रत्यक्षपिे 

होिाऱया सामाखजक ज ल्मािा खवनाश म्हिजे खपळल्या गेलेल्या आखि खपळविकूी करिाऱया वगाच्या 
ग लामखगरीिी अवस्था होय. अप्रत्यक्षपिे होिाऱया भाडंवलाच्या ज लमािे ते साधन असून; यासाठी ते 
उघडपिे ज लमी असिाऱया राज्ययंत्रिेिा वापर करते. म्हिून भाडंवलशाहीच्या उत्तरकालीन खवकासात 
भाडंवलदारास एका वगासी तोंड द्याव ेलागते, त्याच्या स्वातंत्र्यािे साधन म्हिजे रडे य खनयनमध्ये ि ल्या 
बाजार पेठेतील होिारी सघंटना होय. ि ल्या बाजार पेठेतील त्याच्यावर दबाव आिूनि या संघटना 
स्वातंत्र्य संपादन करू शकतात. ि ल्या बाजार पेठेतील कडकपिा या संघटनाि कमी करू शकतात. हा 
वगय म्हिजे वतेनवारीने काम करिाऱया कामगारािंा ककवा श्रखमकािंा वगय होय. प्रथम ‘िार्कटस्टस्’ म्हिून 
नंतर रेडय खनयन्स मध्ये संघखटत होऊन आखि अिेर जागरूक राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाने ते कारिान्यािे 
कायदे, खवमायोजना आखि याप्रमािेि ज्याम ळे भाडंवलदारी अथय व्यवस्थेच्या कके्षत त्यानंा असे स्वातंत्र्य 
खमळखवता येईल अशा काही बाबी अथय व्यवस्थेवर दबाव आििारे खनबंध लादतात. परंत  प्रत्येक वगािे 
स्वातंत्र्य द सऱया वगास परतंत्र बनखवते—उघडपिे प्रकाशात येिारी ही एक खवसंगती आहे. 

 
भाडंवलदारी उत्पादन या वगास संघखटत होण्यास भाग पाडते. भाडंवलदारी अथयव्यवस्था आपल्या 

घटकािे गट, शहरे आखि कारिाने यात तयार करते आखि त्यानंा सहकाराने काम करावयास लावते. 
भाडंवलदारवगाने मािसामािसामधील स्पधा तात्प रत्या नाहीशा केल्या, आखि जेव्हा जेव्हा सरंजामी खनबंध 
उलथून पाडण्यासाठी त्याचं्या एकज टीिी त्यानंा गरज वाटली तेव्हा तेव्हा मािसातील बधं त्वास आवाहन 
केले. याम ळे वतेनवारीने काम करिाऱया मज रानंा राजकीय खशक्षि खमळाले आखि त्यािा पखरिाम राजकीय 
पक्ष घडखवण्यात झाला. 

 
हा नवा वगय, शासक वगय म्हिून आपली एक संपूिय काययकारी संघटना बनवनू आपल्या स्वातंत्र्यािे 

संरक्षि करतो. अशािप्रकाराने कामगारािंी ‘सोस्प्व्हयटस्’ रखशयात तयार झाली. िाजगी मालमते्तच्या 
मालकीतून म र्कततेिे स्वातंत्र्यता वगय त्यावर लादतो, अशारीतीने भाडंवलदारािंी स्वातंत्र्यािी कल्पना 
ज्यावर आधारलेली होती ती िोटेपिा तो उघड करतो. भाडंवलदार नाहीसे झाल्यावर आर्कथक 
उत्पादनाच्या गरजेत रुजलेल्या ज लमी सबंंधािंाही खवनाश होतो. आता मानवाला िऱया अथाने स्वातंत्र्य 
खमळखवण्याच्या खदशकेडे वळता येते. भाडंवलदारािें मूळ नष्ट करून त्यानंा श्रखमकाचं्या स्तरावर आिनू 
सोडिाऱया पखरस्प्स्थतीने कामगारक्रातंी समदृ्ध झालेली असते. 

 
म्हिून ज्याप्रमािे आधीच्या कालिंडात सरदार दरकंदारातील व्यर्कती भाडंवलदाराकंडे येतात, 

त्याप्रमािे आता भाडंवलदार श्रखमकाकंडे येतात, आखि खवशषेतिः भाडंवलदारी तत्वप्रिालीच्या 
प रस्कत्यांपकैी ज्यानंा सामग्रयाने तास्प्त्वक दृष्ट्ट्ा ऐखतहाखसक गती समजते, ते आपल्या वतयमान स्प्स्थतीिे 
समथयन करीत नसून श्रखमकािंा दृखष्टकोि समजावनू घेण्यासाठी आपला दृखष्टकोि बाजूस सारतात. 
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अशाप्रकारे आपल्या भावी खहतसंबधंािे संरक्षि करण्यासाठी आपि (दूर) बाजूस सारण्यािी ही 
भाडंवलशाहीिी अिेरिी गती देिील इंग्रजी काव्यात प्रखतकबखबत झाली आहे. 

 
म्हिून भाडंवलशाही काव्यास खवकासाकडे वगेाने सतत िेििारी ही आत्मखवसंगती म्हिजे 

भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेिी वाढती गती खनमाि करिाऱया आत्मखवसंगतीिा एक वैिाखरक भाग आहे, 
त्यािप्रमािे स्प्स्थर भाडंवलाच्या वाढीिे, कमी होत जािाऱया न्याच्या प्रमािािे आखि प निः प न्हािः 
प नरावर्कतत होिाऱया भाडंवलशाहीच्या अखरष्टािे ते कारिही आहे, हे समजावनू घेतल्यावािून आपिास 
भाडंवलशाही कखवतेिी मलूभतू गती समजिार नाही. 

 
प्रत्यक्षात भाडंवलदारास ज्यास तोंड द्याव ेलागते त्यानेि त्याच्या वैिाखरक अन भवािी घडि होते. 

कलेच्या सामखूहक जगास वास्तव समाजाच्या सामखूहक खवश्वािा ि राक लाभतो, कारि ज्या सामग्रीिी 
रिना आखि भावखनक साहियय सामाखजक उपय र्कततेतून म ळात तयार होते, त्यापासूनि कलेिे खवश्व 
घडखवले जाते. 
 

दोन 
 

भाडंवलदारास स्वातंत्र्य म्हिजे गरजेिी जािीव वाटत नसून, त्यासंबधंी अज्ञानि वाटते. तो 
समाजास उलटे पहातो. सहजप्रवृत्ती स्वतंत्र असून सवयत्र समाज त्यानंा बधंनात जिडतो, असे त्यास 
जािवते. सरजामी खनबधंाखवरुद्ध त्याने केलेल्या बंडािे हे केवळ प्रखतकबब नसून, प्रत्येक क्षिी स्वतिःच्या 
मूलाधारास सतत क्रातंीकडे िेििाऱया अवस्थेखवरुद्ध भाडंवलदाराने उभारलेल्या क्रातंीिे, बंडािेही 
प्रखतकबब असते. 
 

मानवास म र्कत इच्छाशर्कती प्राप्तकरून देिाऱया सहजात उत्स्फूतयतेवर भाडंवलदारािी श्रद्धा 
[साम्यवादी जाहीरनामा (१८४८), मॉस्को, १९५५, पृ. ७२-७३]. 

 
असते. आपल्या कृतींच्या उखद्दष्टाखवषयी जागरूक असिाऱया मानवासि स्वातंत्र्य लाभते हे त्यास कळत 
नाही. या खक्रया अखनच्छेने घडिाऱया स्नायूंच्या आक ं िनाप्रमािे प्रखतखक्षत स्वरूपाच्या, ककवा पाठीवर 
मारलेल्या धपर्कयाप्रमािे ज लमी स्वरुपाच्या खक्रया असतात. उखद्दष्टाखंवषयी जागरूक असिे म्हिजेि 
कारिाखवषयी जागृत असिे होय, म्हिजेि गरजेखवषयी जागरूकता होय. परंत  भाडंवलदार या खवरुद्ध 
पखवत्रा घेतो, कारि प्रतीखतप्रामाण्यवाद (Positivism) त्यास म र्कत इच्छाशर्कतीिे प्रखतप्रमेय (Antithesis) 
वाटते. 
 

स्वतिःच्या उखद्दष्टाखवषयी जािीव असिे म्हिजे म र्कतपिे इच्छाशर्कती प्रगट करिे होय. स्वतिःच्या 
कृतीच्या आवश्यकतेखवषयी जागरूक असिे होय. जागरूक नसिे म्हिजे एिाद्या पशूप्रमािे सहजप्रवृत्त 
होऊन आिरि करिे, ककवा पाठीस धक्का बसल्याने आंधळेपिाने प ढे होिाऱया मािसाप्रमािे होय. ही 
जागरूकता आत्मखनरीक्षिाने संपादन करता येत नाही. तर आपले खनयम उघड करून त्यािंा वापर 
करण्यासाठी मानवाच्या हाती साधने देिाऱया वास्तवाशी संघषय देति हस्तगत करता येते. 
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हे मान्य करण्याखवषयी भाडंवलदारािा नकार समाजाखवषयीच्या त्याच्या प्रवृत्तीशी ज ळतो, या 
प्रवृत्तीन सार त्यास असे वाटते की, वरकरिी खदसिाऱया सामाखजक कतयव्यापासून तो म र्कत असला तरि तो 
स्वतंत्रि असतो—हे खनबंध सरंजामी स्वरुपािे असतात. परंत  त्यािवळेी भाडंवलशाही उत्पादनािी 
अवस्था अशी मागिी करीत असते की, आपल्या बाधंवाशी त्याने अनेक प्रकारिे जखटल संबधं ठेवावते. 
मागिी आखि प रवठा या सबंंधीच्या खनयमाने खनयखंत्रत असलेल्या वस्त खनष्ठ बाजारपेठेशी असलेले हे संबधं 
असतात. म्हिून त्यास आपल्या पकडीत ठेविाऱया समाजाच्या प्रतीखतप्रामाण्याकदी खनयंमाचं्या 
स्वरूपाखवषयी त्यास जािीव नसून अज्ञान असते. याम ळे तो परतंत्र असतो. आधंळ्या लक्षात न येिाऱया 
शर्कतींम ळे त्यािा खवनाश होतो. तो अखरष्ट य दे्ध, मंदी आखि अन्याय्य स्वरूपाच्या स्पधा यासं बळी पडतो. या 
गोष्टी खनमाि करण्याखवषयी तो इच्छ क नसला तरी त्याच्या कृती या गोष्टी खनमाि करतात. 

 
जेवढ्या प्रमािात मािसास बाह्य वास्तवािे खनयम समजतात म्हिजेि खवज्ञानाने अखभव्यर्कत 

केलेल्या भतृवत् असिाऱया खनसगािी खनकड ककवा प्रतीखत प्रामाण्यवाद त्या प्रमािात यंत्राने 
दािखवल्याप्रमािे तो खनसगापासून स्वतंत्र असतो. याखठकािी देिील स्वातंत्र्य म्हिजे गरजेिी जािीव 
होय. आधीच्या वगयय र्कत समाजास न लाभलेले हे स्वातंत्र्य भाडंवलदारास प्राप्त करून घेता येते. परंत  हे 
स्वातंत्र्य व्यर्कतीवर अवलंबनू नसून साहियात वावरिाऱया व्यर्कतींवर अवलंबून असते. एिादे यंत्र जेवढे 
सफाईदार तेवढे ते िालखवण्यासाठी अखधक सफाईदार साहियािी आवश्यकता असते. समाजातील 
साहिययखवषयक खनयमाखवषयी जागरूक बनल्यावािून मानव खनसगापासून स्वतंत्र होऊ शकत नाही. आखि 
िऱया अथाने स्वतंत्र होण्यािी शर्कयता जसजशी यंत्राच्या वाढीबरोबर वाढत जाते, तसतसे अज्ञानाम ळे 
उत्पन्न होिाऱया ग लामखगरीिे त्यास स्थूलपिे ज्ञान होते. 

 
जेवढ्या प्रमािात मािसास समाजािे स्वरूप समजते—म्हिजेि प्रतीखतप्रामाण्यवाद जो 

मािसामािसातील उत्पादनसंबधं आखि जािीव यानंा जोडतो तो समजतो—तेवढ्या प्रमािात, व्यर्कती 
म्हिून त्यावर घडिारा समाजािा प्रभाव आखि खनसगावर होिारा समाजािा एक व्यर्कती म्हिून पखरिाम 
खनयखंत्रत करू शकतो. परत  भाडंवलदारी अथयव्यवस्थेिी पखरस्प्स्थती अशी मागिी करते की, ि ल्या 
बाजारपेठेने आखि क्रयवस्तूच्या उत्पादनाने सामाखजक संबंध झाकले जावते, म्हिजे मािसामािसातील 
संबंध मानव आखि वस्तू यातील संबधापं्रमािे वाटाव.े मािसाने आर्कथक उत्पादन खनयखंत्रत कराव ेआखि 
त्याने प्रातीखतप्रामाण्यवादासंबंधी जागरूक असाव े अशाप्रकारिी कोितीही मागिी भाडंवलदाराचं्या 
मतान सार ‘स्वातंत्र्यातील अडसर’ ठरते. भाडंवलदार म्हिून असिाऱया त्याच्या प्रखतष्ठेत आखि समाजात 
त्यास लाभलेल्या खवशषे स्थानातही ती अडथळा आिते, या दृष्टीने तो अडसर होय—हा भाडंवलदारािा 
अग्रहक्क उत्पादनाच्या मर्कतेदारीिा आखि म्हिनू समाजातील स्वातत्र्यासंबधंी असतो. 

 
अशाप्रकारे, सहजप्रवृत्तीच्या संबंधात समाजािे कायय आखि स्वातंत्र्य याखवषयी भाडंवलदारामध्ये 

असलेला आभास यातूनि भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेत असिारा मूलभतू खवसंवाद (Contradiction) 
म्हिजेि िाजगी मालमत्ता सामाखजक उत्पादनािे साधन बनिे—खनमाि होतो, असे खदसते. सामाखजक 
संबंधाच्या खनखश्चतीखवषयी भाडंवलदार जागरूक बनला, म्हिजे तो भाडंवलदार रहात नाही कारि जािीव 
म्हिजे केवळ कितन नव्हे, तर एका कृखतशील प्रखक्रयेतून ती खनमाि होते. खनसगाखवषयीिी जािीव 
प्रतीखतप्रामाण्यवादातून तत्सबंंधी त्यावरि त्याने केलेल्या खनसगय खवषयक प्रयोगातून खनमाि होते, तद्वत् 
सामाखजक सबंधाखवषयीिा प्रतीखतप्रामाण्यवादािी जािीव समाज खनयखंत्रत करण्याच्या त्याच्या प्रयोगातून 
खनमाि होते. परंत  आपले सामाखजक संबधं खनयंखत्रत करण्यािे सामर्थ्यय खमळखवण्यापूवी मानवास तसे 
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करण्यािी शर्कती प्राप्त झाली पाखहजे. ज्यावर सामाखजक उत्पादन अवलंबून असते त्या साधनािें खनयतं्रि 
करण्यािी शर्कती होय. परंत  जोपयंत तो एिाद्या प्रखतखष्ठत वगाच्या शर्कतीत समावलेली असतात, तो पयंत 
त्यास हे कसे करता येईल? 

 
सरंजामी पद्धतीच्या समाजात, सरंजामी शासन संप ष्टात आले की, भाडंवलदारानंा स्वातंत्र्य 

लाभते. भाडंवलशाही समाजात भाडंवलदारािे शासन संप ष्टात आले की, कामगाराचं्या स्वातंत्र्यास वाव 
खमळतो. वगयरखहत समाजातही म्हिजे पूियपिे स्वतंत्र समाजातही स्वातंत्र्यािी अशीि अवस्था असते. केवळ 
अशाि समाजात मािसे आपल्याशी जोडलेल्या खनयतीवर खनयंत्रि ठेवनूि सामाखजक 
प्रतीखतप्रामाण्यवादािी जािीव वृखद्धगत करू शकतात. भाडंवलदार हा भाडंवलदार राहू शकत नाही, अशा 
काळापयंत साऱयानंा स्वातंत्र्य खमळखवण्यािी ही व्याख्या तो कधीही स्वीकारिार नाही. त्यासाठी त्यास 
ऐखतहाखसक गतीिे सामग्ऱयाने ज्ञान व्हाव ेलागते. 

 
भाडंवलदारी समाजखनष्ट होऊ लागला आखि एकूि समाजाच्या स्वातंत्र्यास भाडंवलदारी वगािे 

स्वातंत्र्य खवरोधी होत गेले, म्हिजेि भाडंवलदाराच्या स्वातंत्र्याच्या कल्पनेतील खवसगंवादािे स्वरूप उघड 
होत जाते. एकूि समाजािे स्वातंत्र्य त्याच्या आर्कथक उत्पादनात असते. खनसगाशी िाललेल्या मानवाच्या 
संघषात त्याने जे स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेतलेले असते, त्यािे प्रखतखनखधत्व ही उत्पादने करीत असतात. 
ज्या प्रमािात त्यािंी वाढ होते त्या प्रमािात आपि स्वतंत्र झालो, असे भाडंवलदारास जािवते, आखि 
यासाठी भाडंवलदारी अथयव्यवस्थेिे आपि ऋिी आहोत, आखि एवढेि नव्हे, तर बाकीिा जो समाज 
उत्पादनािा वाटेकरी असतो, तो ही या अवस्थेस क्राखंतकारी पद्धतीने आव्हान देण्यास तयार असत नाही. 
तो समाज तटस्थ रीतीने ती अवस्था स्वीकारतो, या साऱयाम ळे स्वातंत्र्याखवषयीिी भाडंवलशाही 
तत्वप्रिालीि अखधक घट्ट होते, असे खदसते. या खवखशष्ट पखरस्प्स्थतीत भाडंवलशाही खविारसरिी िरी ठरते. 
प्रत्यक्ष व्यवहारात या अवस्थेत उतरिारा तो एक कल्पनारम्य आभास आहे. सामाखजक संबधं नाकारून 
मानव स्वातंत्र्य खमळवीत असतो, कारि हे संबंध सरंजामी स्वरूपािे असतात. त्याचं्या रोमरोमात वाढीस 
लागिाऱया भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेम ळे हे संबंध जीिय होत जातात. 

 
परंत  एिाद्या वगािी खपळविूक करण्यासाठी त्यास काही उपाखध खनखश्चतपिे खमळाल्या पाखहजेत, 

याम ळेि खनदान तो आपले ग लामखगरीतील अस्प्स्तत्व खटकव ूशकेल. भदूासपद्धतीतील भदूास अगदी लहान 
खवभागािे (Commune) सभासदत्व पत्करण्याइतर्कया उच्च स्तरावर पोितो. याप्रमािेि सरजामी 
खनरुपाखधक स्वरूपाच्या अखधकाराच्या जोकडािाली मध्यमवगय भाडंवलदारामध्ये रुपातंखरत होतो. उलट, 
उद्योगधंद्याच्या प्रगतीबरोबर वर येण्याऐवजी, आध खनक कामगार आपल्या वगाच्या अस्प्स्तत्वास आवश्यक 
असिाऱया पखरस्प्स्थतीिाली ब डत जातो. अिेर तो दखरद्री होतो, आखि हे दाखरद्र्य लोकसंख्या ककवा संपत्ती 
यापेक्षा वगेाने वाढते. येथे हे स्पष्ट होते की, भाडंवलदार याप ढे समाजात शासकवगय म्हिून राहण्यास 
असमथय ठरतो, आखि तसेि आपल्या अस्प्स्तत्वास आवश्यक ठरिाऱया अटी एक सवावर मात करिारा 
खनयम म्हिनू समाजावर लादण्यास तो असमथय ठरतो. आपल्या ग लामखगरीत राहिाऱया ग लामांना त्याचं्या 
अस्प्स्तत्वािी िात्री तो देऊ शकत नसल्याने तो राज्य करण्यासही अपात्र ठरतो. वास्तखवक ग लामािे पालन 
पोषि त्याने करावयािे त्याऐवजी त्या वगालाि भाडंवलदारास पोसाव े लागते. भाडंवलदाराच्या 
अंमलािाली आता समाज राहू शकत नाही, म्हिजे त्यािे अस्प्स्तत्व आता समाजास मानवत नाही. 
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या खठकािीि, भाडंवलदाराचं्या स्वातंत्र्याच्या व्याख्येतील खवसंवाद (Contradiction) उघड होतो. 
म्हिून प्रतीखतप्रामाण्यवादािी जािीव, अशा स्वरूपाच्या स्वातंत्र्याच्या व्याख्येस वाव खमळतो. आता 
मानवाच्या स्वातंत्र्यािी अवस्था म्हिजे सामाखजक संबधं खनखश्चत करिारी कारिे असे खदसू लागते—म्हिजे 
उत्पादन शर्कती होत. मात्र ही क्रातंीकारी मागिी आहे—समाजसत्तावादािी आखि श्रखमकाच्या सते्तिी 
मागिी. भाडंवलदारास ती जािक होत असल्याने त्याच्या स्वातंत्र्यास तेथे जागा नसते आखि म्हिून त्यास 
भाडंवलदारािा खवरोध असतो. येथे तो सवय समाजाच्यावतीने बोलू इस्प्च्छतो, परंत  समाजातील मोठ्या 
भागािी क्रातंीकारी गती, ते स्वातंत्र्य त्यास नाकारीत असते. 
 

अशारीतीने प्रतीखतप्रामाण्यवाद आखि समाज या खवरूद्ध स्वातंत्र्य आखि व्यर्कतीवाद यास 
[साम्यवादी जाहीरनामा (१८४८) मास्को, पृ. ७५-७६]. 

 
उभे करिारा भाडंवलदारािंा स्वातंत्र्यासंबधंी आभास एका गोष्टीकडे द लयक्ष करीत असतो. ती ही की, 
परतंत्र व्यर्कतीस साहियात स्वातंत्र्य लाभ ू शकते, ते त्यास समाजाम ळे प्राप्त होते, अशा सहाियािी 
अवस्था हीि स्वातंत्र्यािी अवस्था होय. अशाप्रकारिा आभास वगीयसमाजात उत्पन्न होतो. भाडंवलदारास 
जो अग्रहक्क प्राप्त होतो, त्यािे हे प्रखतकबब होय, त्यावरि त्यािी सत्ता आधारलेली असते, जोवर ती कायम 
असते, तोवर ती समाज द भगंून टाकते. 
 

द सऱया वगीय समाजािे स्वतिःिे असे काही आभास असतात. अशारीतीने ज्या समाजात 
ग लामखगरी अस्प्स्तत्वात असते, त्यानंा दडपून टाकिाऱया संबधंात स्वातंत्र्य आढळत नसून, इच्छाशर्कतीच्या 
खवखशष्ट ज लमी संबधंात स्वातंत्र्य खदसते, या अवस्थेत धन्याने आज्ञा करावी, आखि जि  त्यािा एक हक्क 
म्हिून ग लामाने त्यािे पालन करावे, अशी स्प्स्थती असते. अशा समाजात इच्छाशर्कती प्रगट करिे हेि 
स्वातंत्र्य मानले जाते. परंत  वगािी वाढ होताि, आधंळेपिाने धन्याच्या इच्छेन सार वतयन करिाऱया 
ग लामाने खक्रयाशील संघषय िेळला पाखहजे अशा प्रत्यक्षापासून एका वगेळ्या वाटेकडे प्रवृत्त करिाऱया 
जािीवते फूट खनमाि केली जाते. याम ळे उत्पन्न होिारा आर्कथक अपकषय गरजेखवषयीच्या मािसाच्या 
वाढत्या निीवतूेन जे पारतंत्र्य उत्पन्न होते, त्यािे प्रखतकबब होय. ही वास्तखवक जािीव आखि म्हिनू 
स्वातंत्र्य यािें वाहन असिाऱया वगाच्या खनस्प्ष्ट्क्रयतेतून उत्पन्न होते. खनसगाशी िाललेल्या मानवाच्या सखक्रय 
संघषातून जािीव खनमाि होते, आखि एकदा ही पकड खढली झाली की, आंधळ्या औपिाखरकतेत ती नष्ट 
होते. 

 
स्वातंत्र्याच्या वास्तखवक स्वरूपाखवषयी जागरूक असिे—यात पखरस्प्स्थती आखि मानव आखि 

समाज जे आपला संघषय प्रगट करीत असतात. त्या संबधंी खनखश्चतीिी जािीव अंतभूयत असते—म्हिजे या 
जािीवसे नेस्तनाबूत करिाऱया समाजातील ज लमी सबंंधािा खवनाश करण्याच्या संघषात सहभागी होिे 
होय. हे ही केवळ कितन म्हिून नव्हे, तर खक्रयाशील सघंषात उतरून होय. हे नष्ट करिे म्हिजे वगय नष्ट 
करिे आखि िऱया अथाने स्वतंत्र होण्यासाठी मानवाच्या हाती साधने प रखविे होय. परंत  हे असे घडण्यािे 
कारि भाडंवलशाही स्वतिःलाि गाडिारा वगय खनमाि करते, हे होय. या वगाच्या अस्प्स्तत्वािी एकूि 
अवस्था त्यास केवळ क्रातंीस प्रवृत्त करते, एवढेि नव्हे, तर त्यािी सत्ता शर्कय कोटीत आिते मात्र असे 
करीत असता वगय खनमाि करिारे सारे हक्क नष्ट झालेि पाखहजेत, या खवषयी खवश्वास उत्पन्न करते. 
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तीन 
 

हा आभास भाडंवलदारी स्वातंत्र्याच्या इखतहासातून उघडकीस येतो. आपिास तो मकॅबेथ इतका 
शोकात्म, फाल्स्टाफ इतका स िात्म, पािंव्या हेन्री इतका स्फूर्कतदायक अथवा अथेन्सच्या खटमनव्या 
खवश्वाइतका खतरस्करिीय वाटतो हे सारे पैलू त्याच्या वाढीत प्रखतकबखबत होतात, त्यािवळेी आर्कथक 
पायामध्येही त्यािी समान अशी वाढ होते. 

 
शोकास्प्त्मका म्हिजे गरजेखवषयीिी समस्या, असे आपि पूवी म्हटले नाही काय? ओखडपसला 

शोकास्प्त्मका, ग लामखगरी असलेल्या समाजामध्ये ज्याम ळे स्वातंत्र्य संपादन करता येते अशा ब रख्यात 
खदसते.—म्हिजे इच्छाशर्कती सवय मानवी इच्छाशर्कतींवर मात करिाऱया श्रेष्ठ, दैवी स्वरुपात प्रगट झालेली 
खनयती होय. भाडंवलदारी स्वातंत्र्याच्या वषेात मकॅबेथला शोकास्प्त्मका जािवते. यात मानवाच्या म र्कत 
वासना उद्दामपिे प्रगट होऊन पखरस्प्स्थतीम ळे त्या त्यावर उलटतात, आखि खवरोधी बनतात. तीन 
डाखकिींनी त्यास देऊ केलेल्या इच्छा, त्याचं्या मूळ स्वरूपास खवरोधी बनून, त्याचं्या खवपरीत स्वरुपात 
प नश्च प्रगट होतात. बरनॅमव ड द शानेकडे येतो आखि स्त्रीच्या उदरी न जन्मलेल्या एका मािसाकडून तो 
मारला जातो. 

 
भाडंवलशाहीिा खवकास होत असता त्यातून खनमाि होिाऱया भाडंवलदारी अथयव्यवस्थेत 

रुजलेल्या खवसंवादातून सारे भाडंवलशाही काव्य जन्मते. अथयव्यवस्था केवळ आंधळेपिाने मािसास 
घडवीत नाही, त्याचं्या कृतींिाि तो एक पखरपाक असतो, आखि त्या अथयव्यवस्थेिी गती मािसािें स्वभाव 
प्रगट करते. संघखटतरीतीने वावरिाऱया मानवी आिरिािे सार काव्यात प्रखतकबखबत होते आखि त्यातूनि 
त्यातील सत्य जन्माला येते. 

 
भाडंवलदारी आभास म्हिजे काल्पखनक खवश्व असून, आखदम समाजातील प रािकथेिे जे सत्याशी 

नाते असते, तसेि त्यािे सत्याशी नाते असते. ज्या सामूखहक खवश्वात काव्य खनमाि होते, तेथे काव्यािे 
कल्पनाखवश्व हंगामािे भखवष्ट्य वतयखवते, आखि असे करीत असता, िराि रा हंगाम प्रत्यक्षात आिते, परंत  
अजून प्रत्यक्ष येिाऱया हंगामािी ती रुक्ष स्वरुपािी नक्कल नसते, तर मािसाने मािसाशंी खवखशष्ट स्वरुपािा 
संबंध जोडावा, तसेि हंगामाशीही नाते जोडाव,े हंगाम शर्कय कोटीत आिण्यासाठी खनसगय आखि इतर 
व्यर्कती याचं्याशी आपल्या सहजप्रवृत्तीिे समायोजन करावे, यासाठी होिाऱया हालिालीत असिाऱया 
भावखनक संक लािे ते प्रखतकबब असते. मानवी अतंिःकरिािे ते िरेि रे प्रखतकबब होय. 

 
याि रीतीने भाडंवलदारी काव्य त्यातील वैखवध्य आखि जखटलता यासह स्वातंत्र्य उत्पन्न करिाऱया 

सामाखजक सबधंासाठी आवश्यक ठरिारा खनसगय आखि परस्पर मानवी संबधं याशी केलेले सहज प्रवृखत्तरूप 
समायोजन प्रखतकबखबत करते. आपि पूवी पाखहले त्याप्रमािे स्वातंत्र्य म्हिजे मानवास खसद्धी प्राप्त करून 
देिाऱया समाजाच्या आर्कथक उत्पादनाच्या अखभव्यर्कतीसाठी केलेले मानवािे आभासरूप आखि काव्यात्म 
प्रगटीकरि होय. 

 
या आर्कथक उत्पादनात आपि केवळ व्यापारी खवक्रीस पात्र ठरिाऱया समाजाच्या उत्पादनािा 

समावशे करीत नसून, मानवाच्या जािीवसेह साऱया सासं्कृखतक आखि भावखनक उत्पादनािाही समावशे 
करतो. म्हिूनि भाडंवलदारी काव्य ज्यािे प्रखतकबब असते, तो भाडंवलदारी आभास आपल्या अस्प्स्तत्वाने 
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खनर्कमखतक्षम ठरल्याने वास्तव असतो. मात्र हे केवळ औपिाखरक अथाने नव्हे, तर ज्याप्रमािे आखदम काव्यािे 
समथयन अथवा साथयता ते जो प्रत्यक्ष हंगाम खनमाि करते जे आखदम समाजाच्या स्वातंत्र्यािे साधन असते 
त्याम ळे होऊ शकते, तद्वत् आपल्या गतीने समाजाच्या भौखतक उत्पादनातून जे भाडंवलदारी काव्य खनमाि 
होत असते, त्याम ळेि त्यास साथयता प्राप्त होते. परंत  हे स्वातंत्र्य समग्र समाजािे स्वातंत्र्य नसून, 
भाडंवलदारी वगािे स्वातंत्र्य होय. हाि वगय सामाखजक उत्पादनािा मोठा भाग उपभोखगत असतो. 

 
कारि स्वातंत्र्य ही एक अवस्था नसून, तो खनसगाशी केलेला एक खवखशष्ट स्वरूपािा संघषय होय. 

त्या संघषातील यशास सापेक्ष असे ते स्वातंत्र्य असते. स्वातंत्र्याच्या स्वरुपाखवषयीिी जािीव, म्हिजे 
अध्यात्मपर समस्येिे साधे कितन नव्हे, तर समाजाच्या एका खवखशष्ट अवस्थेत मानवाप्रमािे जगण्यािे आखि 
वागण्यािे कृत्य होय. जािीविेी प्रत्येक अवस्था संपादन करावी लागते; सामाखजक गतीम ळेि एिाद्या 
खजवतं वस्तूप्रमािे खतिे स्वरूप कायम रािले जाते. या गतीस आपि श्रमशर्कती म्हितो. प्रथम एक खवजयी 
सत्य म्हिून (भाडंवलशाहीिी वाढ आखि त्यािी समृद्धी), नंतर हळ हळू व्यर्कत होिारे असत्य 
(भाडंवलशाहीिा अपकषय आखि अिेरिे अखरष्ट) आखि अिेर त्यास खवरोधी खदशनेे नेिारा मागय सामाखजक 
गरजेिी जािीव यादृष्टीने प्राप्त करून घेतलेले स्वातंत्र्य (श्रखमक क्रातंी) अशा रीतीने, स्वातंत्र्याखवषयी 
भाडंवलदारी आभासािे स्पष्टीकरि म्हिजे, व्यर्कती, सामग्री, भावना आखि कल्पना यािंी एक खवलक्षि 
गती म्हिता येईल. श्रम करिाऱया, त्यातून खशकिाऱया, सहन करिाऱया आखि आशा बाळगिाऱया लोकािंा 
तो एक संपूिय इखतहास होय. या गतीिे प्रमाि, उत्साह आखि भौखतक स्वरुपािी ग ंताग ंत याम ळे 
भाडंवलदारी काव्य म्हिजे एक िमकदार, सूक्ष्म, जखटल आखि अनेक पलूै असलेली वस्तू होय. 
भाडंवलदारी आभास जो भाडंवलदाराच्या स्वातंत्र्यास आवश्यक असतो, तो त्याचं्या काव्यात व्यर्कत होतो. 
कारि इतर भाडंवलदाराप्रमािे भाडंवलदारी काव्य आखि त्यातील आभास म्हिजे त्यातील एकूि खवजयी 
भावना, शोकास्प्त्मका, त्यातील पृथक्करिशर्कती आखि त्या संबंधीिा आध्यास्प्त्मक खतरस्कार यासह कवीच्या 
आय ष्ट्यात खसद्ध होिारी एक बाब होय. साम्यवादी काव्याति, वगयरखहत साम्यवादी समाजात सवांना प्राप्त 
होिाऱया स्वातंत्र्यास आवश्यक अशी सामाखजक गरजेिी जािीव प्रत्यक्षात येते, कारि एक आध्यास्प्त्मक 
सूत्र म्हिून नव्हे, तर साम्यवादी समाजात जगिाऱया मानवाच्या जीवनाद्वाराि त्यातील ममय प्रत्यक्षात येते. 
या जीवन व्यवहारात कवी आखि काव्याच्या सामान्य वािकािें जीवन यांिा अतंभाव होतो. 
 

िार 
 

मानवाच्या सहजप्रवृत्ती—त्यािे ‘अंतिःकरि’, त्याच्या वासना आखि उखद्दष्टे यािा उगम–यानंाि 
भाडंवलदार त्याचं्या स्वातंत्र्यािे उगमस्थान मानतात. हे िूक आहे, कारि ज्यात समायोजन कराव े
लागलेले नाही, अशा सहजप्रवृत्ती आधंळ्या (दृखष्टहीन) आखि परतंत्र असतात. जेव्हा सामाखजक संबधंाशंी 
त्यािें समायोजन होते, तेव्हाि त्या भावनानंा जन्म देतात. भावना हे ज्यािे प्रगटीकरि आखि आरसा 
असते, त्या समायोजनाद्वाराि समाजरूपी यंत्रिा िालखवण्यासाठी सहजप्रवृत्तीरूप उत्साह त्या खदशनेे 
वळखवला जातो. स्वतिःभोवती खफरिारे समाजिक्र, केवळ एक सहजप्रवृत्त व्यर्कती म्हिून नव्हे, तर 
समायोखजत संघखटत व्यर्कती म्हिून, खनसगास सामोरे जाण्यास आखि त्याशी झ ंज घेण्यास मानवास समथय 
बनखवते. सहजप्रवृत्तींच्या स्वातंत्र्याशी आखि समाजाशी असिाऱया नात्यासंबधंी हा आभास आखि हे सत्य 
भाडंवलदारी काव्यात काययरत होतात, तीि त्यातील ग प्त शर्कती आखि त्यास सातत्याने लाभिारे जीवन 
असते, अशारीतीने भाडंवलदारी अथयव्यवस्थेतून खनमाि होिारा व्यस्प्र्कतवाद वा स्वाभाखवक मानव यासंबधंी 
श्रद्धा हाि भाडंवलदारी आभासािा गाभा असतो, हे लक्षात घेतल्यानंतर, भाडंवलदारी कवी हा एकाकी 
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असून, वरकरिी समाजापासून परावृत्त होऊन आत्मरत होतो आखि असे करीत असता समकालीन 
समाजातील महत्वािे मूलभतू संबंध व्यर्कत करीत असतो, यािे आपिास आश्चयय वाटत नाही. भाडंवलदारी 
काव्य व्यस्प्र्कतवादी असते कारि ते त्या य गातील सामूखहक भावना प्रगट करीत असते. 

 
धमाकडे येिाऱया प रािकथेच्या मागानेि मूलतिः एकूि वाङ मयीन कला स्फ रलेली असल्याने 

म्हिजे काव्य पूरािकथेपासून प ढे स्वतंत्र झाल्याने ती कलाही स्वातंत्र्याति रुजते आखि समाजातील 
उत्स्फूतयतेिे ते प्रखतकबब ठरते. म्हिजे पयायाने ही उत्स्फूतयता समाजातील भौखतक उत्पादनावरि 
आधारलेली असून ही भौखतक उत्पादने संघखटत मानवाकडून ज्या भावखनक संबधंािंी अपेक्षा करतात, 
त्यािा एक प्रकारिा सािा होय. कला हा स्वातंत्र्यािा आखवष्ट्कार असल्याने, खवकखसत वगीय समाजात 
कला ही एकूि समाजाच्या नव्हे, तर केवळ शासकवगाच्या आभासािी अखभव्यर्कती असते. भाडंवलदारी 
आभासाच्या खवकासाच्या क्रमात वाङ् मय कला पयायाने कथेस काव्यापासून वगेळी करते. गारगोटीतून 
खनघिाऱया खठिग्याप्रमािे काव्य अखधक तरुि अखधक आखदम भावनेच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष म्हिून भाडंवलशाही 
संस्कृतीत सहज प्रवृत्तीतून स्फ रिाऱया भावनेशी सामाखजक संबधंाद्वारा उत्पन्न होिाऱया सहजप्रवखृत्तरूप 
प्रत्य त्तराच्या अवस्थेत ते नाते जोडते. व्यर्कतीिे अंतिःकरि आखि भावना हे स्वातंत्र्य, जीवन आखि वास्तव 
यािें उगमस्थान आहे असे मानिारा भाडंवलदारी आभासािा एक अंश काव्य अखभव्यर्कत करते. 
सहजप्रवृत्तीस खनसगाशी िाललेल्या ज्या सघषातून समाज खनमाि झाला, त्याच्या पे्ररिेवरि एकूि 
समाजािे स्वातंत्र्य आधारलेले असते. भाषेच्या सामखूहक खवश्वािा उपयोग काव्य करीत असल्याने, सवांना 
समान असिाऱया मी पिाच्या राक्षसी रुपावर ते समाजािे भावखनक जग कें खद्रत करते आखि एकूि 
मानवजातीला एक खनस्तब्ध अन भतूी देते. 

 
कथा खविकामाच्या उलट क्रम स्वीकारते आखि एिाद्या समायोजनास तयार झालेल्या व्यर्कतीत 

उत्पन्न होिाऱया सहजप्रवृत्ती अखभव्यर्कत करते. या बाबतीत भाडंवलशाही समाजात उत्पन्न झालेला 
व्यस्प्र्कतवाद, एकासमान अन भतूीमध्ये मूतयत्व धारि करिाऱया व्यर्कतीसंबधंी असिारी रूिी म्हिून अखभव्यर्कत 
होत नसून व्यस्प्र्कतखिते्र, िऱयाि ऱया जगात वावरिारी एक सामाखजक प्रखतमा म्हिनू त्याखवषयी वाटिाऱया 
ओढीतून प्रगट होतो. 

 
प्राखतखनखधक इंग्रजी कवी त्याचं्याद्वारा झालेला इंग्रजी काव्यािा खवकास, त्यािें संप्रदाय आखि 

प्रवृत्ती, काव्यािे तंत्र, एकूि भाषेशी असिारे त्यािें नाते, त्याचं्या खवखशष्ट पखरस्प्स्थतीवर होिाऱया कवीच्या 
जीवनाच्या प्रभावािे स्वरूप आखि ज्या खवखशष्ट पद्धतीने हा प्रभाव कखवतेस जन्म देतो ती पद्धती याचं्या 
अध्ययनातून व आपिास भाडंवलशाही आभास काव्यास कोित्यारीतीने जन्म देतो. प्रत्यक्ष कखवतेत ही 
परस्पर खवसंगती (Self contradiction) कशी व्यर्कत होते, हे समजावनू घेता येईल. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ४ थे 
 

इगं्रजीतील कवी– 
 

१ आणदम सचंयाचा कालखंड 
 

भाडंवलशाहीच्या अस्प्स्तत्वासाठी दोन गोष्टींिी गरज असते. भरपूर भाडंवल आखि मोफत—सवयस्व 
नागखवले गेलेले—वतेनवारीवर काम करिारे मजूर. एकदा ही गती स रू झाली म्हिजे प ढील 
खवकासासाठी भाडंवलशाही स्वतिःच्याि अटी खनमाि करते. स्प्स्थर भाडंवलािी रक्कम संियाने वाढते. आखि 
एकत्रीकरिाच्या खक्रयेम ळे ती एकखत्रत होते, हे एकत्रीकरि मध्यमवगय आखि कारागीर यानंा सतत नागवनू 
आवश्यक असिारा मज रािंा प रवठा करते. 

 
या अवस्था प्रत्यक्षात येण्यासाठी आखदम संियाच्या कालिंडािी आवश्यकता असते. हा आखदम 

संिय कहसक आखि ज लूम जबरदस्तीने होत असतो; कारि भाडंवलदार अद्याप शासक वगात न आल्याने 
आपल्या खवस्तारासाठी आवश्यक ती राजकीय पखरस्प्स्थती त्यांना खनमाि करता येत नाही : राज्य हे अद्याप 
भाडंवलशाही राज्य बनलेले नसते. 

 
इंग्लंडमध्ये या कालिंडात भाडंवलदार आखि त्याचं्याकडे झ कलेल्या धखनकानंी प्राथयनामंखदराच्या 

जखमनी आखि िखजना यािंा कबजा घेतला आखि सवयसाधारि (common) जखमनींना क ं पि घालून मठ 
बंद करून मेंढ्याकंडून केल्या जािाऱया शतेीिा खवस्तार करून आपिास जगखविाऱया (Retainers) 
वगासह सरंजामी धखनकानंा मूठमाती िारून त्यानंी हा कबजा घेतला. भाडंवलशाहीस आधार प रखवण्यात 
नव्या जगाकडून सोने, रुपे हस्तगत करण्याच्या खक्रयेने एक महत्त्वािा काययभाग साध्य केला. राजेशाही, 
सरंजामशाही धखनकाशंी झ जं देत असता भाडंवलशाहीत समाखवष्ट झाली; त्यानंी खदलेल्या आधाराच्या 
बदल्यात खतने त्यानंा आधार देिारी पखरस्प्स्थती खनमाि केली. टू्डर राजे हे अशािप्रकारे भाडंवलदाराशंी 
आखि भाडंवलदारी धखनकाशंी संगनमत साधिारे ह कूमशहा होते. 

 
आखदम सिंयाच्या या कालिंडात बेकायदेशीररीतीने भाडंवलदारी वगाच्या वाढीस अन कूल अशी 

पखरस्प्स्थती खनमाि होत असते. प्रत्येक भाडंवलदारास असे वाटते की, त्याच्या सहजप्रवृत्ती, त्यािे स्वातंत्र्य 
या असह्य रीतीने कायद्यानंी हक्कानंी आखि खनबधंानंी मयाखदत होतात आखि आपल्या इच्छावासनाचं्या 
कहसक स्वरूपाच्या खवस्ताराने सौदयय आखि जीवन प्राप्त करून घेता येते, असे त्यास जािवते. 

 
बेलगाम अमयाद इच्छाशर्कती बेग मान (Bloody), धीट आखि खनश्चयी असते. खतला कोिताही 

दंडक ककवा प्रमाि नसते. खहिेि िैतन्य या आखदम सिंयाच्या काळात सळसळत असते. इतर साऱया 
इच्छाशर्कतींवर मात करिारी खनरपेक्ष स्वरूपािी (Absolute) इच्छाशर्कती हेि एखलझाबेथच्या 
कालिंडातील जीवनािे प्रम ि तत्त्व होते. 

 
मालोिे ‘फाउस्ट’ आखि ‘टॅबरलीन’ ही दोन नाटके या तत्त्वािे त्याच्या एका नव्या स्वरूपात 

आखवष्ट्कार करतात. 
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प नधारिच्या (Renaissance) काळातील ‘राजप त्रात’ या जीवनतत्त्वािे अत्य त्कट रूप प्रत्ययास 
येते. इंग्लंड आखि इटालीमध्ये—ज्यावळेी हे दोन्ही देश आखदम संियात अग्रभागी होते—राजप त्राचं्या 
केवळ (Absolute) स्वरूपाच्या इच्छेति जीवनातील प्रत्येक खवषयािी तीव्रता जािवत असते. राजप त्राच्या 
या प्रखतमेतून भाडंवलदारी आभास स्पष्टपिे व्यर्कत होत असतो. प्रत्यक्ष समाजात राजप त्र हेि भाडंवलदारी 
खवस्तार खसद्ध करण्यािे साधन बनते. सरंजामशाहीिा सािा मोडण्यासाठी आखि त्याचं्याकडून भाडंवल 
खहसकावनू घेण्यासाठी एिाद्या एकाखधकारी (Absolute) राजािे बल आखि पश्चातापहीन वृत्ती उपय र्कत 
ठरते. त्याच्या दैवी हक्कास खदलेली सूट ककवा त्यावर लादलेली सीमा प्रस्थाखपत आखि परंपरागत आखि 
सरंजामी असल्याने ि कीिी ठरू शकते आखि म्हिनू भाडंवलदारी वगािा खवकास ती थाबंव ूशकते. 

 
एखलझाबेथच्या काळातील काव्य त्यातंील साऱया वैभवासह आखि प्रस्थाखपताखंवरूद्ध त्यात व्यर्कत 

झालेल्या बंडिोरीसह या राजप त्राच्या इच्छाशर्कतीिा आखि सारे िालू सकेंत मोडून स्वतिःिे अस्प्स्तत्व 
प्रस्थाखपत करिाऱया भाडंवलदारी इच्छाशर्कतीिा प्रखतध्वनी होय. याि कारिाने शरे्कसखपअरिे सारे नायक 
राजघराण्यातील असतात; या काळात राजघराण्यातील वागिूक आदशय ठरते, यािेही हेि कारि होय. 

 
मालो, िॅपमन ग्रीन आखि अखधक प्रमािात भाडंवलदारी माताखपतराचं्या उदरी जन्मलेला 

शरे्कसखपअर या काळातील राजशाही भाडंवलदाराचं्या इच्छाशर्कतीिे बळ यथाथयरीतीने त्यातील 
अखविारीपिा आखि जोष यासह व्यर्कत करतात. आपल्या स्वत्वातील वैखशष्ट्ट् उत्कट रीतीने ते श द्ध 
स्वरूपात प्रतीत करण्यासाठी, आपिास जािविाऱया सीमेप्रत पोहोिण्यासाठी शरे्कसखपअरने खनमाि 
केलेला खलअर, हॅम्लेट, मकॅबेथ, अँटनी, रायोलस, ऑथेल्लो, रोखमयो आखि कोखरओखलनस या प्रखतमा 
आपिातील खवखशष्टत्व खटकखवण्यासाठी त्यापलीकडील कोितीही गोष्ट मान्य करीत नाहीत. होटसपर, 
फाल्सटाफ आखि आरमडॅो या डॉन खक्वर्कझोटच्या इगं्रजी प्रखतमामंध्ये दाखक्षण्यािे य ग आहे. ते त्यास जािवते 
त्या स्वरूपात नव्हे, तर अपमाखनत अवहेलनाय र्कत स्वरूपात भाडंवलदारासं जसे खदसते, तसे व्यर्कत होते. 
अत्यंत कखनष्ठ, पोकळ, कंगाल, बढाईिोर थरॅोखलजला हे स्पष्टपिे उलगडते की, आपल्या रंगभमूीवरील 
अस्प्स्तत्वािा खनयम आखि आपल्या स्वभावािे न्याय्य समथयन म्हिजे हे अखसखमत स्वरूपािे सपंादन होय : 

 
मी जसा आहे तसे जगावयािे 
तरि मला जगता येईल. असे त्याने म्हटले आहे. 
 
अशा प्रकारच्या उद्दाम आत्माखवष्ट्काराने शरे्कसखपअरिे नायक खवकखसत होत असतात, आपल्या 

काल्पखनक स्वरूपाच्या आतंखरक िलत् आभासाने ते जगास भरून टाकतात. याति शरे्कसखपअरच्या 
नायकािें महत्त्व आहे. मतृ्यू देिील त्याचं्या आत्मखसद्धीिा मागय खहरावनू घेऊ शकत नाही. म्हिजेि 
मृत्यूति त्याचं्या व्यस्प्र्कतमत्वािे रूप प्रत्ययास येते. 

 
ज्या सिोलतेने शरे्कसखपअर या भाडंवलदारी आभासात खफरत राही ती सिोलता, मानवी 

समाजाच्या आकलनाबाबतिा त्यािा थोरपिा एका गोष्टीवरून आपल्या पूियपिे लक्षात येतो. ती गोष्ट 
म्हिजे शरे्कसखपअर हा शोकनाट्कार आहे, ही होय. मानवी व्यस्प्र्कतमत्वािी ही अमयाद खसद्धी रंगवीत 
असता तो गरजेिे बधंनातीत नाट् ही रंगखवतो. भाडंवलशाही पाठीमागे असिारी खवसंगती 
(Contradiction) शरे्कसखपअरच्या लोकाखंतकात प न्हा प न्हा व्यर्कत होते. मकॅबेथमध्ये नायकाच्या 
महत्त्वाकाकं्षा खसद्ध होतात—खवकृत स्वरुपात खदसतात (Inverted), ककग खलअरमध्ये आपल्या म लींच्या 
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उद्दाम इच्छा शर्कतीखवरूद्ध झगडतानंा, ज्यािी अपखरहाययता (आवश्यकता) वादळात प्रतीत होते त्या 
खनसगाखवरूद्ध झगडतानंा ककग खलअर लयास जातो. वादळाच्या प्रतीकवादािे बळ यात आहे की, 
ज्याप्रमािे मानव आपल्या कबजात न ठेवता येण्याजोग्या मनोखवकाराबाबत वागतो त्याप्रमािेि खनसगािे 
वतयन आहे, एिाद्या खनर्कवकार यंत्राप्रमािे नव्हे. ॲत्थेल्लोमध्ये मानवाच्या मनातील प्रीतीिी भावना 
आपल्यातील उत्कृष्ट त्या गोष्टी प्रत्ययास आिते. प्रीतीच्या म र्कत नाट्ामध्ये ज्या गोष्टीवर त्यािे पे्रम असते 
तीि तो नष्ट करून टाकतो. मोजमापापलीकडे असिाऱया इच्छाशर्कतीच्या संघषािी समस्या आििी एका 
प्रकारे प ढे माडंण्यात आली. ती म्हिजे हॅम्लेटमध्ये. येथे अमयाद इच्छाशर्कतीिा संघ वगेळ्याि पद्धतीने 
माडंण्यात आला. म्हिून कोितीही बाह्य वस्तू ककवा घटना त्यासंघषास खवरोध करू शकत नसली ककवा 
त्यास प्रखतकबखबत करू शकत नसली, तरी स्वतिःखवरूद्ध झगडूनि ती अिेर मोडून पडते. इच्छाशर्कतीिा हा 
द धारीपिा खवषारी तरवार आखि एिादा कािेंिा प्याला (Goblet) यातं ज्याप्रमािे एकाि उखद्दष्टाला द हेरी 
स्वरूप प्राप्त होते त्याप्रमािे असतात. हीि त्यािी योग्य प्रतीके होते. अटनी आखि स्प्र्कलओपॅरा’ व ‘रोखमओ 
आखि ज्य खलएट’ यातील खित्रिात सरळ साधी उद्दाम सहजप्रवृत्ती अखसमीत प्रीतीिी, आखि अशा प्रीतीति 
पे्रखमकािंा खवनाश हीि खदसून येते. असीखमत प्रीतीति पे्रखमकािें समथयन यात अखभपे्रत आहे. ते पे्रम 
राष्ट्राखभमान, क लखनष्ठा तकय  आखि स्वखहत यानंाही फाटा देते. अशा प्रकाराने घडून येिारे मतृ्य ू
कारुण्याजनक असतात, कारि अशा य गात उद्दाम स्वरूपािी (Intemperate) आत्मखसद्धीि शौययशाली 
ठरते, तेि इखतहासािे जीवनसत्व असते. आपिास येथे मृत्यूिी घटनाि आवश्यक असते. हे असेि 
घडावयास पाखहजे हे जािवते. येथे अश्रूना वाव असत नाही. 

 
या अवस्थेत राजसतेच्या प ढारपिािाली घडलेल्या एकात्मतेवरि भाडंवलदारािे बस, उत्साह 

जोष, अवलंबून असतो. इगं्लंडमधील अनेक खवभागात एव्हा स्वतिःि अखधकाराने सज्ज असिारा, कृतीशील 
असा जि  भाला ठरेल असा दरबार हा घटक महत्वािे स्थान खमळवीत होता. भाडंवलदाराप ढे हाि एक 
दंडक उभा असे. यावळेी दरबार हेि प्रागखतकतेिे आसन असे. त्यािे सामखूहक सावयजखनक जीवनि आखदम 
संियािे आखि भाडंवलदारी प्रगतीिे आधारस्थान ठरते. दरबार स्वतिः भाडंवलदारी नसतो. एिाद्या 
सरंजामी मातब्बर धखनकाप्रमािे आपल्या इच्छाशर्कतीिे दडपि कसे कायम ठेवता येईल यािा शोध ते घेत 
रहाते. हे करिे एकाि प्रकारे शर्कय होते. ते म्हिजे भाडंवलदाराशंी संगनमत करून होय. त्या 
भाडंवलदारासं राजािी खनरुपाखधक सत्ता (Absoluteness) मूळात सरंजामी वाटली, तरी पखरिामी 
भाडंवलदारीि असल्यािे जािवते, कारि भाडंवलदाराचं्या खवकासासि ती अवसर देते. 

 
म्हिूनि शरे्कसखपअर हा आपल्या लेिनात भाडंवली आभास व्यर्कत करीत असला, तरी तो 

भाडंवलदारी धखनकाचं्या दरबारािा अखधकारी आहे. त्याच्या नाटकातं प्रयोग करिारे नट, ‘रािीिे सेवक’ 
असतात. भाडंवलदारी व्यापारीपेठ ककवा सावयजखनक लोक याचं्यासाठी तो नाट् खनमाि करीत नाही. 
त्यास एक सरंजामी प्रखतष्ठा आहे. म्हिून त्यािी कला ही व्यर्कतीवादी कला नव्हे. ती अद्याप सामखूहक 
स्वरूपािी आहे. दरबारािे सामखूहक जीवन ती जगते. नाटक करिारा आखि नाटककार म्हिनू आपल्या 
पे्रक्षकासह तो भावनेच्या एकाि जगात वावरतो. याम ळेि एखलझाबेथ काळातील काव्य हे त्याच्या उत्कृष्ट 
स्वरूपात, रंगभमूीवर प्रत्यक्ष प्रयोगात साकार झालेले नाटक होय. तरीही यावळेी ते सामाखजक आखि 
सावयजखनक स्वरूपािे असे. िेरीज त्यात भाडंवलदारी वगाच्या आकाकं्षािें प्रखतकबब असे, कारि या 
अवस्थेत राजेशाहीिे भाडंवलदाराशंी संगनमत झालेले असे. 

 



 अनुक्रमणिका 

एखलझबेथच्या काळातील काव्य कथाखनवदेन करीत असे. ही कथा आर्कथक कायात खसद्ध झालेल्या 
मानवाच्या व्यस्प्र्कतत्वाखवषयी काही सागंत असे—बाहेरून त्याकडे ती स्वभावखित्र ककवा ‘नम ने’ म्हिून पहात 
असते. बाहेरून अन भवास येिाऱया वास्तव समाखजक जगाच्या पाश्वयभमूीत ती त्यािे खित्रि करते. परत  
आखदम संियाच्या कालिंडात अद्याप सामाखजक प्रखतमा ककवा काही दंडक तयार झाले आहेत, अशा 
मयादेपयंत भाडंवलदारी अथयव्यवस्थेिे पृथगीकरि पोिलेले नसते. भाडंवलदारी मन ष्ट्य आपले व्यस्प्र्कतत्व 
प्रस्थाखपत करून आपि एक आर्कथक भखूमका प्रस्थाखंपत करतो, असे मानतो. सहजप्रवखृत्तरुप आखि आर्कथक 
या दोन्ही गोष्टी त्यास स्वभावतिः एकि वाटतात. फर्कत सरंजामी भखूमकाि त्यास ओढून तािनू आिलेल्या 
आखि कृखत्रम वाटतात. म्हिनूि या अवस्थेत कथा आखि काव्य अद्याप एकमेकास खवरोधी वाटत नाहीत; 
अजून त्या स्वतंत्र झालेल्या नसतात. 

 
आखदम संियाच्या या कालिंडात सारेि प्रवाही आखि एकखजनसी असते. भाडंवलदारी 

समाजातील खवस्तारलेल्या सासं्कृखतक जखटलतेिे ज्याशी जवळिे नाते असते, एवढेि नव्हे, तर ती ज्यावर 
आधाखरत असते, असे श्रमखवभाजन अद्याप खनमाि झालेले नसते. 

 
आज मानसशास्त्र, जीवशास्त्र, तकय शास्त्र, तत्वज्ञान, कायदा काव्य, इखतहास, अथयशास्त्र, कादंबरी 

लेिन, खनबधं हे सारे खविारािे स्वतंत्र खवभाग झाले आहेत. प्रत्येकास आपापल्या के्षत्रात अखधकाखधक शोध 
घेण्यासाठी खवशषे प्राखवण्य त्या त्या के्षत्रातं प्राप्त करून घ्यावे लागते, आखि यातील प्रत्येक शािा वगेवगेळी 
शब्द संपत्ती वापरात आिीत असते. परंत  बेकन गखॅलखलओ आखि खलओनादो द स्प्व्हन्सी या व्यर्कतींनी 
एिाद्या खवखशष्ट खवषयात िास प्राखवण्य (Specialisation) प्राप्त करून घेतलेले नव्हते, त्यानंी वापरलेल्या 
भाषेत पृथगीकरिािा अभाव आढळतो. एखलझाबेथच्या काळातील शोकास्प्त्मकेने उच्च कोटीस पोिलेली 
आखि खवस्तृत अवकाशात पोििारी म्हिजेि लौखककाकंडून उदात्ततेप्रत जािारी, ताखंत्रक स्वरूपाकंडून 
खनवदेनात्मकतेकडे झेप घेिारी, भाषा वापरली, कारि अद्याप भाषेच्या के्षत्रात पृथगीकरि झालेले नव्हते. 

 
कोित्याही श्रेष्ठ भाषेप्रमािे खतला मोठे मोल द्याव े लागले, समपयिही कराव े लागले. कटडेलने 

यासाठी आपल्या जीवनािे बखलदान केले. काव्यास साजेशी साधी, इंग्रजी गद्यशलैी वास्तखवक मृत्यलूा 
सामोरे जात असताि पारवडं्यानी खलखहली. खतिे लेिन पािंड्यानंी मतृ्यूच्या जबड्यात अडकले असता 
केलेले आहे. रूढ संकेत, आलंकाखरकता यानंा न ज मानिारी, साधेपिा, सरळपिा यािंी मागिी करिारी 
ही भाषा म्हिजे केवळ धार्कमक नव्हे तर, एक क्राखंतकारी बंडिोर कृती, असे त्यासं वाटे. या भाषेकडून 
सत्यािेरीज द सऱया कोित्याही गोष्टीिी अपेक्षा नसे. 

 
या साऱया सत्यघटना एकखत्रत केल्या, तरि एखलझाबेथच्या काळातील काव्य हे नाट्रूप आखि 

कथारूप, सामूखहक आखि अपृथगात्म असूनही, ते आखदम संियाच्या कालिंडातील भाडंवलदारी 
आभासािा जोष कसे व्यर्कत करू शकते, ते लक्षात येते. 

 
भाडंवलदारी खवकासाच्या प्रारंभ काळात, भाडंवलशाहीतील खवरोधािी (खवसंगतीिी) गती आखि 

अिेर खतिा खवनाश शरे्कसखपअरने उघड केला नसता, तर शरे्कसखपअरला जगात जी प्रखतष्ठा लाभली, ती 
लाभली नसती त्यािे समाजातील खवखशष्ट स्थान, त्यािा सरंजामी दृखष्टकोन याम ळेि प ढील कालिंडात 
खवभर्कत होत जािाऱया, कोित्याही एका लेिकास ज्यािा आवाका घेता येिार नाही, अशा खवखवध धारािें 
खित्रि एकाि य गात करिे त्यास शर्कय झाले. [याि रीतीने मूर यास आपल्या (Utopia) या गं्रथात त्याच्या सरंजामी 
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दृखष्टकोनाम ळे भाडंवलशाहीच्या खवकासािे पययवसान साम्यवादात होईल यािे भखवष्ट्य वताखवता आले.] एक त्यासाठी “रोखमओ आखि 
ज्य खलएट” मधील भाडंवलदारी, प्रीतीिा दवा समान भासिारा ताजेपिा ककवा “अटँनी आखि स्प्र्कलओपॅरा” 
यातील साम्राज्यशाहीला हादरून टाकिारी ग ंगी ककवा मकॅबेथ, हॅम्लेट खलअर आखि ऑथेलो यातील 
संघषात्मक स्वरूपािा मानवाच्या इच्छाशर्कतीिा पसारा उघड करिे केवळ प रेसे नव्हते. तळािा शोध घेिे 
जरूर होते. जेम्स जॉईस सारख्या लेिकाने जो अखतवास्तववाद इंग्रजी वाडिःमयात प्रसृत केला, त्यािे 
भखवष्ट्य वतयखवण्यासाठी ‘अथेन्सिा टायमन’ खलखहण्यासाठी, भाडंवलशाहीच्या गतीतील उतरती कळा 
रंगखवण्यासाठी हा तळागाळािा शोध घेिे शरे्कसखपअरला आवश्यक होते. मानवातील िैतन्य खसद्ध व्हाव े
म्हिून भाडंवलशाहीिी गती सरंजामी खनष्ठा उिडून टाकीत असते. हे करीत असता शरे्कसखपअरला हेि 
जािवले की, मानव हा पशैाच्या द्रव्यािंा ग लाम बनला आहे. हेि शरे्कसखपअरने केवळ प्रतीकात्मक रीतीने 
नव्हे, तर नेमके पिाने प ढील ओळीत व्यर्कत केले आहे. 
 

Gold? yellow, glittering, precious gold? No, Gods, 
I am no idle votarist, Rooots, you clear heavens! 
Thus much of this will make black white, foul fair, wrong right, base noble, old young, 

coward valient. 
Ha, You Gods! Why this? What, this you Gods? Why this will lug your priests and 

servants from your sides, 
Pluck stout men’s pillows from their heads— 
This yellow slave 
Will knit and break religions, bless th’accursed, 
Make the hoar leprosy adorʼd, place thieves 
And give them title knee, and approbation 
With senetors on the bench. This is it 
That makes the wappenʼd widow wed again— 
She whom the spital-house and ulcerous sores 
Would cast the gorge at the embalms and spices 
To The April day again, Come demdnʼd earth, 
Thou common whore of mankind, that puts odds 
Among the rout of nations I will make thee 
Do thy right nature. 
 
जेम्स जाइसने रंगखवलेली स्वभावखिते्र टायमनिा हाि अन भव प नश्च प्रखतपादन करतात. 

all is oblique, 
There is nothing level in our cursed natures 
But direct villi any. Therefore, be abhorred 
All feasts, societies, and throngs of men! 
His semblable, yea, himself, Timon disdains. 
Destruction, fang mankind? 
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एखलझाबेथच्या काळातील काव्यामधील जीवनखवषयक खविारापासून तो मतृ्यखूवषयक खविाराच्या 
साम्राज्यवादी कालिंडापयंतिा खवकास म्हिजे खवकासािा एक खवलक्षि कालिंड होय. हे सारे 
शरे्कसखपअरच्या नाट्कृतीमध्ये खविारात घेतलेले आहे आखि अधं कपिे त्यािी पूवयसूिनाही त्यात खमळते. 

 
मृत्यूपूवी शरे्कसखपअरने अधं क रीतीने आखि कल्पकतेने मृत्यखूवषयक घटना वगळून एक 

कारूण्यहीन उकल सूखित केली आहे. भाडंवलदारी ससं्कृतीच्या क जकेपिापासून दूर असलेल्या ‘टेपेस्ट’ 
मधील बेटात मानव आपल्या खविारासंह शातंपिे आखि मानमरातबाने येथे रहात असतो. अशा प्रकारच्या 
अस्प्स्तत्वातही एखलझाबेथच्या काळातील वास्तव प्रतीत होते. त्यात कखलबनसारिा एक सरंजामशहा एक 
पीखडत वगय काही काळ काययरत असिारे िैतन्य एखरयलच्या रूपाने आले आहे, एखरयलमध्ये खवनावतेन श्रम 
करिाऱया ज्यािें दैवीकरि (Apothesis) खिखत्रत झाले आहे. यातील नट यानंतर वास्तव जगाकडे 
वळतात. मग हा स्वगय खटकून रहात नाही. जादूिी काडंीही नष्ट होते. टेंपेस्टमधील श द्धता आखि त्यातील 
शहािपि याम ळेि त्यात एक मोखहकतेिा ग ि आला आहे. टेंपस्टमध्ये त्यातील जाद खगरीच्या खवश्वात 
अखतखवलक्षि स्वरूपाच्या साम्यवादाच्या भखवष्ट्यात खनसगाच्या शर्कती मानवाच्या सेवसेाठी उपयोगात 
आिल्या गेल्या आहेत. 
 

दोन 
 

आखदम सिंय जसजसा श्रमािे पृथगीकरि असिारा भाडंवलदारी उत्पादकािंा वगय खनमाि 
करतो, तसतशी आपल्या केवळ अथवा खनरुमाखधक अखधकाराच्या कके्षत सृजनशील असिारी राजािी 
इच्छाशर्कती भाडंवलदार-खवरोधी आखि सरंजामी बनते. एकदा हा आखदम संिय खवखशष्ट कबदूप्रत येऊन 
पोहोिला की, जे वासं्प्च्छत असते, ते म्हिजे भाडंवल नव्हे, तर ज्यात भाडंवलदारास आपल्या भाडंवलािी 
वाढ करता येईल, अशा प्रकारिी पखरस्प्स्थती खनमाि करिे होय. हा कारिानदारास खवरोध असा 
उत्पादनािा कालिंड होय. 

 
एकाखधकार आखि अग्रहक्क ि लेपिाने देऊ करिारी राजसत्ता आता सरंजामी खनष्ठेयच्या ज न्या 

जाळ्याप्रमािे त्रासदायक होते, तो स्वतिःि सरंजामी स्वरुपािी असते. राजसत्ता आखि काराखगरािंा वगय, 
व्यापारी, शतेकरी आखि द कानदार यामध्ये फूट खनमाि होते. 

 
दरबार (Court) मोठा जमीनमालक ककवा धखनक (Noble) या आधी परप ष्ट बनलेल्या वगांना 

आधार देत रहातो. हे वगय आधीि दरबाराशी हातखमळविी करतात आखि दरबार त्यानंा एकाखधकार, इतर 
अग्रहक्क आखि खवशषे स्वरुपािे कर या रूपाने उदयाला येिाऱया भाडंवलदारािंा खवकास खनरोखधत 
करण्यास सहाय्यक होिारे पाखरतोखषक देतो. अशारीतीने राजघराण्यातील वारसािी इच्छाशर्कती आता 
आखदम संियािे य ग संप ष्टात आल्याने भाडंवलदारािें जीवनतत्व व्यर्कत करू शकत नाही. 

 
उलट दरबार हे आता क रापतीिे उगमस्थान होऊ लागते त्याच्या खवलक्षि भ्रष्ट जीवनाला 

खवनाशािा दपय येऊ लागतो. खकळसविेपिा आखि नीि कृत्ये रेशमी आवरिात आच्छाखदली जातात. 
भाडंवलदारी काव्य आपल्या खवरोधी स्वरुपात रूपातंखरत होते; आखि एका एकात्म हालिालीच्या साधनािा 
आश्रय घेऊन ते स्वतिःस दरबारी जीवनात खनमाि झालेल्या घािीपासून दूर ठेवते. प्रथम त्याने केलेली 
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िळवळ स धारलेल्या प्राथयनामंखदरानंी कॅथाखलक (ज न्या) प्राथयनामखंदराखवरुद्ध असते, आता ती प्य खरटनानंी 
केलेली स धारलेल्या (Reformed) प्राथयनामखंदराखवरुद्ध प्रखतखक्रया असते. 

 
राजािी इच्छाशर्कती आखि धखनकािें अग्रहक्क यािंी अखभव्यर्कती करीत असता प्राथयनामंखदरास 

प्य खरटनसच्या सद सखद्ववकेब खद्धस तोंड द्याव े लागते. प्य खरटनाचं्या या सद सखद्ववकेब द्धीस, त्याचं्या 
इच्छाशर्कतीिे आदशय स्वरुप असिाऱया िैतन्यािेरीज कोिताही कायदा माखहत असत नाही. आखदम संिय 
आता संप ष्टात आल्याने, ज्यात स्वातंत्र्य आखि सद ग ि पैशािी काटकसर करण्यात सामावलेले असून 
मोठ्या प्रमािातील अखतखरर्कत ल टीच्या स्वरुपात नसतात, असे भाडंवल जमखवण्यािी गरजि त्याच्या 
काटकसरीतून प्रखतकबखबत होते. 

 
‘डन’ या कवीने हे संक्रमि व्यर्कत केले आहे, कारि याम ळे त्यािे खित्त व्यखथत झाले होते. दरबारी 

जीवनातील वैषखयकता आखि भडक स्वरुपािा डौल व नैप ण्य आखि त्याला जे औद्धत्य अन भवास आले, 
त्याने प्रथम मोखहत झाल्यानंतर त्याच्या लेिनातून त्यापासून दूर जािारी गती आखि पश्चाताप व्यर्कत होतो, 
ती गती येथेि संपत नाही. ‘डन’ च्या आय ष्ट्यातील अिेरच्या खदवसात त्यािे मन मृत्यूखवषयीच्या खविाराने 
आखि जीवनाखवषयीच्या असीम खतरस्काराने भरून गेले होते. अशा वळेी शखरराखवषयीिा खदसून येिारा 
अखभमान त्यािे अंतिःकरि खवदीिय करून टाकतो. 

 
दरबारी सामखूहक जीवनापासून दूर जािारे काव्य फर्कत भाडंवलदारी अध्ययनाच्या 

िाजगीपिाति ग तूंन राहते, कमयठपिाने त्यात िच्चनू सामग्री भरलेली असते, काही खनवडक 
िाहत्याकंडूनि त्यािा स्वीकार होतो. त्याच्या अवतीभोवतीिी पखरस्प्स्थती खनखद्रत आखि जागरूक 
स्वरुपाच्या दरबारी जीवनाहून इतकी वगेळी असते की, ती काव्याच्या तंत्रात जलद रीतीने क्रातंी घडवनू 
आिते. कॅ्रशें, हेखरक, हरबटय, वगॅन—ककबह ना या य गातील सारे काव्य शालीन, स्वाखभमानी लोकानंी 
आपल्या अभ्यासकेतून खलखहलेले असते. दरबारी जीवनाकडून एकूि देश आखि स्वगय यानंा देिील ती 
आवाहन करते भाषेत देिील हा फरक प्रखतकबखबत होतो. आपल्या खप्रयेस उदे्दशून खलखहलेले गीत (Lyric) 
आता कोितीही सभ्य व्यर्कती गात नाही. दरबारी संभाषिात आता पोकळ दंभाला स्थान उरत नाही. काव्य 
आता सखंमर्कश्रत श्रोत्यासमोर मोठ्याने म्हटले जात नाही. ज्या गं्रथालयात ते काव्य जन्म घेते त्यािा दपय 
त्यास येत असतो ते आता खवद्वानानंी खलखहलेले काव्य असते; खवद्यार्थ्यांसाठी खलखहलेले काव्य असते. आता 
काव्य वािले जाते, म्हटले जात नाही; या एकूि प्रखक्रयेस ज ळेल असे ते सूक्ष्म आखि ग ंताग ंतीिे 
(Intricate) होते. 

 
परंत  ‘सकखलग’ ‘लवलेस’ यासारिे कवी साधे, सरळ असे आपल्या वगािे प्रखतखनखधक काव्य 

खलखहतात. प्य खरटन स्वरुपाच्या काव्याच्या खवरोधात ते खलखहतात आखि एखलझाबेथच्या काळातील दरबारी 
गीतािी परंपरा खटकखवतात. 

 
दरबाराच्या सामखूहक ितैन्यातून खनमाि झालेले सामूखहक नाटक आता लोप पावते. बबेस्टर आखि 

टर्कनआर यानंी दरबारातील अंखतम स्वरुपािा भ्रष्टािार आखवष्ट्कृत केला. त्यासि त्यानंी भाडंवलदारी 
आभासाच्या पखहल्या अवस्थेिा खकळसवािा आखि Italianate मृत्यू, असे म्हटले आहे. 
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तीन 
 

संक्रमिकाल क्रातंीकडे वाटिाल करीत असतो. राजसते्तच्या पालयमेंटच्या, स्वातंत्र्याच्या आखि 
िैतन्याच्या नावाने अग्रहक्क लाभलेला सरदारदरकदाराखवरुद्ध राजसते्तच्या इच्छाशर्कतीस आव्हान देण्यािे 
काययही भाडंवलदारािें बंड करीत असते. हा कालिंड सशस्त्र क्रातंीिा, अंतगयत यादवीिा कालिंड होय. 
त्याबरोबरि इगं्लंड मधील पखहला क्राखंतकारी कवी, खमल्टन उदयास येतो. 

 
शलैी आखि आशय या दोहोबाबतही तो बंडिोर कवी आहे, आता भाडंवलदार आभासाच्या एका 

नव्या अवस्थेत प्रवशे करतात. त्यात ते स्वतिःस एकाकी आखि उघडपिे खनयमािें उल्लंघन करिारे 
मानतात. या बरोबरि कृखत्रम आखि ब खद्धपूवयक स्वीकारलेली, प्रगल्भ, इतरापेक्षा वगेळी असिारी, इंग्रजी 
वाङमयातील अभतूपूवय शलैी जन्म घेते. 

 
एकूि साऱया लोकाचं्या सहाय्यानेि साधता येण्याजोग्या भाडंवलदारी क्रातं्या अशा एका अवस्थेप्रत 

पोितात की त्या एकंदरीत फार प ढे गेल्या आहेत असे जािवते. जोपयंत ज्यानंा काही लाभलेले नाही 
ककवा वखंित अशा वगाकडून अमयाद स्वातंत्र्यािी मागिी होत नाही असे स्वातंत्र्य ज्या गोष्टीपासून तो वगय 
वखंित झालेला असतो त्यानंा त्या लाभल्यानंतरि प्राप्त होते तोंपयंत अमयाद स्वातंत्र्यासबंंधी 
भाडंवलदारािंी मागिी यथाथय असते. अशावळेी क्रातंीिा खवकास ज लूमजबरदस्तीने थाबंखवण्यासाठी 
एिादा क्रॉमवले ककवा राबंेसखपअर खनमाि होतो. 

 
अशा प्रकाराने केलेल्या भाडंवलदारी खनरोधास एक प्रखतखक्रया होते, कारि या रीतीने 

भाडंवलदारवगय आपला जनतेकडून लाभिारा आधारि नष्ट करीत राहतो. रॉबसेखपअर ‘डायरेर्कटरीस’ 
आखि नंतर एिाद्या नेपोखलयनास स्थान देतो; या आधीि एिादा क्रॉमवले एिाद्या ‘मंक’ ला आखि द सऱया 
िालयस् ला स्थान देतो. हे िक्र येथेि पूिय होत नाही. तेथे एक तडजोड होते. 

 
मध्यमवगािे खहतसबंंध प्रत्यक्षपिे आखवष्ट्कृत करिाऱया ‘प्य खरटनस् ना’ ही प्रखतखक्रयेिी अखंतम 

अवस्था क्रातंीिी प्रतारिा करिारी वाटते. याम ळे पॅराडाईझ लॉस्टमध्ये खमल्टन स्वतिःस एिाद्या ध्येयाने 
पे्रखरत झालेला शौययशाली सैतान समजतो. त्यािा इतराकंडून खधक्कार होतो आखि तरीही तो क्रातंीकारी 
आहे. खमलटनकृत द सरे महान काव्य पराडाईस खरगेन ड त्यात त्याने पारलौखकक जगातील सते्तच्या 
बदल्यात इहलोकातील सते्तिा त्याग केला आहे. या जगातील मखंदरे आखि मनोरे याखवषयी तो खतटकारा 
दशयखवतो. त्याला जे पाखरतोखषक लाभावयािे ते पारलौखकक जगात होय, कारि तो तडजोड करिार नाही 
याम ळे हे काव्य पराभव पत्करिारे ठरते. आखि त्यात ‘पॅराडाईझ लॉस्ट’ मधील उदात्त स्वरूपािा प्रखतकार 
आढळत नाही. समॅसन, ॲगॉनॉस्टीस मध्ये खमलटन प नश्च आपले धैयय कायम ठेवतो. त्याच्यावर सैराट 
ज लूम करिाऱयाचं्या वैभवािी पवा न करता तो मंखदरे उध्वस्त करतो, आखि अससं्कृत दरबारी जीवनही नष्ट 
करतो. 

 
खमलटनने जािीवपूवयक सैतान, जीझस आखि समॅसन यािंी भखूमका घेतली काय? कदाखित 

जािीवपूवयक फर्कत समॅसनिी भखूमका घेतली असेल. परंत  स्वभावतिः सत्प्रवृत्त असलेला मानव सवयत्र वाईट 
कसा ठरतो, या खविारधारेस जेव्हा तो काव्यािा खवषय बनखवतो आखि मोहाच्या क्षिी ॲडमिे आपल्या 
स्वाभाखवक िागं लपिाम ळे पतन झाले हे लोकश्र त उत्तर देतो, तेव्हा त्याला सैतानािा मोह पाडिारा 
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स्वभाव आखि त्यािे पतन यािाही खविार करावा लागतो. सैतानािा संघषयही एक बंड असल्याने खमल्टनने 
त्या संघषाच्या खित्रिात आपल्या क्राखंतकारी खविारािी भर घातली, पराभतू झालेल्या बंडिोरास प्य खरटन 
म्हिून खिखत्रत केले आखि प्रखतगामी ईश्वरास ‘स्ट अटय’ बनखवले. त्याच्या खित्रिात अनपेखक्षत असा 
प्रमािबद्धतेिा अभाव आल्याने खमल्टनिा मूळ खवषय ज्या प्रखतमेम ळे खनसटून जाऊ लागला अशी सैतानंािी 
प्रभावी प्रखतमा खनमाि झाली. 

 
‘पॅराडाईझ खरगेन ड’ मध्ये खमल्टनने असे दािखवले की ऐखहकदृष्ट्ट्ा पराभतू होिे म्हिजे 

आध्यास्प्त्मकदृष्ट्ट्ा कजकिे होय; म्हिजेि अखंतमतिः खवजय संपादन करिे होय. परंत  खमल्टन हा िरािूरा 
कृखतशील बंडिोर होता आखि हे आध्यास्प्त्मक समाधान प्रत्यक्ष पराभवाहून त्यास पोकळ वाटते, हे या 
काव्यातील असमाधानकारकतेतून सूखित होते. ‘समॅसन आखि ॲगॉखनस्टीस’ मध्ये त्याने पराभव अखि 
खवजय एकत्र आिले आहेत. 

 
दरबारी वैभवािा खतरस्कार करून त्यातील प्रम ि स्त्री (Lady) सामान्य लोकात आढळून येिाऱया 

साध्या सरळ सद ग िाशी एकात्म होते असे रंगवनू या दोहोमधून आपली खनवड खमल्टनने ‘कोमस्’ या 
काव्यात आधीि दािखवली आहे. 

 
भाडंवलदारी आभास स्वत्वाखवषयी आधीि जािीव कशी बाळगतो, हे येथे लक्षात घेण्याजोगे आहे. 

खमल्टन हा ब खद्धप रस्पर उदात्त आहे, शरे्कसखपअर तसा नाही. 
 
एखलझाबेथच्या काळातील लोक शूर होते, प्य खरटनस् तसे नाहीत. म्हिनू प रातन वषेात त्यानंा तसे 

खदसावसेे वाटते. हंगामी (Provisional) सरकाराच्या लॅटीन खिटिीसािी कखवता आखि शब्दसंपत्ती 
आभासािी ही द सरी अवस्था यथाथय रीतीने अखभव्यर्कत करीत असते. त्या कखवतेिा खवषय कोित्याही 
अथाने एकाि वळेी उदात्त आखि समकालीन असू शकत नाही. सामूखहक दैनंखदन जीवनापासून काव्यािी 
आधीि फारकत झालेली असते, यािा पखरिाम असा होतो की, अपखरहाययतेने गद्य ‘कथा’ एक खवरोधी धृव 
म्हिून त्यात वावरू लागते. 

 
दरबारी जीवनापासून होिारे संक्रमि इतर साऱया भाडंवलदारी आभासाच्या गतीप्रमािे 

शरे्कसखपअरच्या लेिनात आता प ढे आले आहे. ‘टे पेस्ट’ मध्ये ‘प्रास्पेरो’ भ्रष्ट दरबारी जीवनापासून दूर राहून 
बेटावरील आपल्या अभ्याखसकेतील शातं वातावरिात रमतो. हबयटय ककवा खमल्टन प्रमािे स्टॅटफोडय ऑन 
ऍव्हॉनमध्ये, खनवृत्त झाल्यानंतर शरे्कसखपअरने प्रत्यक्ष जीवनात हेि केले. 

 
परंत  तेथे तो खलहू शकला नाही. त्याच्या लेििीतील जादूिी काडंी सामखूहक स्वरुपािी होती. 

दरबारी जीवनािे आपले सबंंध तोडून त्याने ही काडंीही मोडून टाकली आखि आता कल्पनेच्या अभ्राने 
नटलेले त्यािे राजवाडे पोकळ वातावरिाप्रमािे होऊ लागले. 
 

िार 
 

प्य खरटन बंडानंतर खनमाि झालेल्या प्रखतगामी कालिंडातील वातावरि उत्कृष्ट खवनोदाने य र्कत 
अशा मािूसघािेपिािे (Cynicism) आहे. अखतखरर्कत स्वरुपाच्या ध्येयासाठी लढलेल्या लढाईशी केलेला 
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खवश्वासघात बह संख्यकानंा शहािपिािा वाटला. अखनबधं स्वातंत्र्य आखि तत्त्वप्रिालीबाबत उत्कृष्ट 
असिारे िैतन्यािे म र्कत अन सरि व्यवहारात ज्या वगाने लढाई घोखषत केली होती त्या वगाच्या दृष्टीने 
ग ंताग ंत खनमाि करिारे ठरले. आता भाडंवलदारी आभास प नस्थापनेच्या (Restoration) एका नव्या 
अवस्थेतून जात होता. 

 
अशा प्रकारिी िळवळ (गती) मािसूघािेपिािी ठरते, कारि ऐखहक कारिासाठी यात ध्येयाशी 

प्रतारिा होते. कारि ज्या वगाला एक तीव्र स्वरुपािा धडा देऊन भाडंवलदार आता त्याशी संगनमत 
करतो–जखमनदारी धखनक वगय–त्या वगास आता भाडंवलािा संिय करण्यासाठी काटकसरीिी 
आवश्यकता भासत नाही. अशी िळवळ सामखूहक असते, कारि अशा अवस्थेत सावयजखनक दरबारी 
जीवनाकडे वळण्यािा आखि नाटके खलखहण्यािा मानस असतो. कोित्याही अथाने ती िळवळ खवनाशकारी 
असत नाही; हे िरे की, एव्हा भाडंवलदारानंी खवनाशाप्रत जािाऱया वगाशी संगममत केलेले असते–मात्र 
तो या वगास एक नव ेजीवन बहाल करतो बेबस्टनयरने दरबारी जीवनातील अपकषािे वियन करीत असता, 
त्यातील जोष आखवष्ट्कृत करिाऱया िायडनला अवसर खदला. िायडनने या प्रकारच्या जीवनाकडे 
खमल्टनपेक्षा वगेळ्या गाभंीयाने पाठ खफरखवल्यानंतर यथाथय रीतीने क्रॉमवलेपासून द सऱया िालयस् पयंत आखि 
द सऱया जेम्स पासून खतसऱया व इल्यमपयंत, संखदग्ध स्वरुपािी जलद आखि भाडंवलदारी अशा काळातील 
गती व्यर्कत केली आहे. ते िरेि रे संगनमत होते आता सरंजामी कारकीदय प नश्च परत येण्यािी शर्कयता 
नव्हती. वैभवशाली क्रातंीत (Glorious revolution) द सऱया जेम्सला जो पराभव पत्करावा लागला 
त्यावरून हे स्पष्ट खदसून आले की आता भाडंवलदारािें राज्य स रू झाले आहे. 

 
कवीस आता आपल्या अभ्याखसकेकडून दरबारी जीवनाकडे परत वळिे आवश्यक होते मात्र ते 

जीवन आता अखधक शहरी, समजदार, बरेि कमी अभ्य तरम्य आखि खित्रखवखित्र झाले होते. दरबारािे 
आता एिाद्या नागखरकात (Burgher) रुपातंर झाले. या काव्यात वापरलेली भाषा देिील अभ्याखसकेकडून 
लंडनच्या रस्त्यापयंत येऊन पोहोिली. जािीवपूवयक दािखवलेल्या शौयाकडून खतने आता व्यापारी वृत्तीच्या 
व्यावहाखरकतेकडे प्रयाि केले. आता खवखशष्ट पक्षासंबंंधी खनष्ठा बाळगिारा भाडंवलदार क्राखंतकारक, 
ओढून-तािून एिादी भखूमका घेण्यास तयार नसलेला हा भाडंवलदार व्यावहाखरक मािूस बनला. अशा 
प्रकारिे संक्रमि खमल्टनपासून िायनपयंत झाले होते. प्रखतस्पधीवगातील तडजोडीिे आदशय रूप एक 
व्यवस्था आखि उपाय म्हिून–जे प्रखतगाम्यािें एक वैखशष्ट्ट् असते–ते एकदा वैभवशाली क्रातंीने 
भाडंवलदार हेि या संगनमतात प्रभावी असतात हे दािखवल्यानंतर अठराव्या शतकातील राष्ट्रवादात 
अपखरहाययतेने संक्रातं होिाऱया ऑगस्टन य गामध्ये पखरवर्कतत होते. 

 
ऑगस्टन असे या य गािे त्यातील लेिकानंी केलेले मूल्यमापन हे अखतशय यथाथय आहे. खसझरने 

या काळात क्रामवलेिी भखूमका पार पाडली आखि ऑगस्टसने रोममध्ये िाललेल्या तशाि प्रकारच्या 
िळवळीत द सऱया िालयसिी भखूमका पार पाडली. रोममधील या िळवळीत प्रथम सरदारदरकदारानंी 
सेनटमधील सभासदाखंवरुद्ध बंड केले, आखि यातून आििी प ढे जािे धोर्कयािे वाटू लागले, तेव्हा 
तडजोडीिा आखि प्रखतगामी मागय स्वीकारला. 

 
अशा प्रकारे, आखदम सिंयािा खनदशयक अशा एखलझाबथेच्या काळातील कृखतशील बंडिोरपिािे, 

उत्पादनाच्या ओतक असिाऱया ऑगस्टन काळातील तारतम्यात रुपातंर झाले. व्यस्प्र्कतवादाने आता योग्य 
अखभरुिीस जागा खदली. प्रारंभीच्या अवस्थेत भाडंवलदारी व्यवस्थेस साऱया सरंजामी पद्धतीस मूठमाती 
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द्यावी लागते, आखि याम ळे त्यािा आभास म्हिजे स्वातंत्र्यात सहजप्रवृत्तीिी खसद्धी ठरते. या िळवळीच्या 
क्रमात, प्रथम भाडंवलािा सिंय करण्यासाठी आखि नंतर या भाडंवलास मोकळा वाव देण्यासाठी प्रथम ती 
व्यवस्था राजसते्तकडे वळते–शरे्कसखपअर–नंतर सामान्य जनतेकडे–खमल्टन, असा क्रम ती स्वीकारते. 
परंत  या वगाच्या खहतसंबधंाच्या मागिीसंबधंी ती फार प ढे जाऊ इस्प्च्छत नाही, कारि एकूि समाजाच्या 
खहतसबंंधािी पातळी प ढे न्यावयािी म्हिजे आपल्या खहतसंबधंानंा फाटा द्यावा लागतो. सरंजामी वगािे 
शासन कायम ठेविाऱया साऱया ज न्या प्रकारानंा व्यवस्थेस मूठमाती द्यावी लागते, परंत  शासकवगय म्हिनू 
स्वतिःच्या खवकासास वाव देिारे नव ेप्रकार खनमाि कराव ेलागतात. हाि उत्पादनािंा आखि शतेीखवषयक 
भाडंवलदारािंा कालिंड होय. कारिाने नव्हत, तर जमीन हेि या काळातील उत्पादनािे असते. 

 
हा कालिंड केवळ आखदम संियाच्या कालिंडास खवरोधी असतो, एवढेि नव्हे, तर ि ल्या 

व्यापाराच्या कालिंडासही तो खवरोधी असतो. भाडंवलशाही आता स्प्स्थरावलेली असते परंत  कामगारवगय 
न कसाताि क ठे उदयास येत असतो. असंख्य काराखगर आखि शतेकरी भाडंवलाच्या गतीबरोबर 
श्रखमकाचं्या वगात आलेले नसतात. या प्रखक्रयेस सहाय्यक होण्यासाठी राज्यास आवाहन कराव ेलागते. 
ज्या कालिंडात काराखगरािंी अखतवगेाने नागविूक होत असते आखि त्याम ळे खवनावतेन काम करिारे 
हजारो कामगार व्यापारपेठेकडे येऊ लागतात, असा भाडंवलशाहीिा खवस्तृत कालिंड अद्याप आलेला 
नसतो. एखलझाबेथच्या काळातील खनयमािें उल्लंघन करिारे भटके लोक समाजव्यवस्थेत िपिलपिे 
सामावले जातात. भाडंवलदारानंा वतेनवारीने काम करिाऱया कामगारािंी िििि भासू लागते, यािा 
पखरिाम असा होण्यािा सभंव असतो की, श्रमशर्कतीिे जे मूल्य असते (उदाहरिाथय–अन्नधान्य आखि 
घरभाडे या बाबतीतील प न त्पादनबाबतिी श्रमशर्कतीिी ककमत) त्यापेक्षा श्रमशर्कतीिी ककमत अखधक वाढते. 

 
म्हिूनि भाडंवलदारवगास स्वतिःच्या खवकासािी अवस्था खनमाि करण्यासाठी वतेन आखि ककमती 

कमी करिारे आखि त्यावर खनयंत्रि ठेविारे अनेक कायदे करण्यािी आवश्यकता उत्पन्न होते. 
स्वातंत्र्याच्या क्राखंतकारी मागण्यातील ‘अव्यवहायय ध्येयवाद’ या काळातील खविारवतंाच्या ध्यानात येतो. 
स व्यवस्था, खवखवध उपाय, कायदे, योग्य अखभरुिी आखि इतर लादलेल्या प्रकारािंी आवश्यकता असते. 
यावळेी परंपरा आखि रुढ संकेत महत्त्वािे असतात. आता सरंजामी राज्य नष्ट झाल्याने हे खनबधं 
भाडंवलदारी अथयव्यवस्थेिे आश्वासन देतात. या कालिंडातील अथयशास्त्रज्ञास जे इस्प्च्छत असते त्यास 
ि ला व्यापार खवरोधी असतो. भाडंवलदारी आभास स्वतिःिी फसविूक करीत असतो. 
 

पाि 
 

म्हिून अठराव्या शतकातील भाडंवलदारी काव्याने मोठमोठ्या जखमनदाराचं्या पंिािाली 
वावरिाऱया मध्यमवगािी उत्पादनािी ओढ व्यर्कत केली. यातून औद्योखगक भाडंवलशाही व्यर्कत झाली. 
इतर गोष्टींना उध्वस्त करिारा भाडंवलशाहीिा खवस्तार अद्याप स रू झालेला नव्हता. “संिय करिे हेि 
ज्या अथयव्यवस्थािें म ख्य लक्षि असते”.– अशी अथयव्यवस्थाि भाडंवलशाही जवळ करते. ही अथयव्यवस्था 
उत्पादनाच्या साधनात सतत क्रातंी घडवनू आिल्यावािून आस्प्स्तत्वात राहू शकत नाही. भाडंवलशाहीत 
आता हळूहळू पालट घडून येतो. परंत  तो ज्यास सरंक्षिािी गरज असते, अशा हळूहळू वाढिाऱया 
झ डपाप्रमािे असते. यात एका भागात उत्पन्न झालेली आग द सऱयास खबघडखवते, अशा स्वरूपािा स्फोट 
असत नाही. वैभवशाली क्रातंीतील तडजोडीम ळे स्प्व्हग जमीनदार तशा प्रकारिे सरंक्षि देण्यास तयार 
होतो, कारि आता स्वतिः भाडंवलदार बनले होते. 
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कारिानदारीच्या उदयाम ळे शतेीखवषयक आखि औद्योखगक भाडंवलशाही वगेळी झाल्याने 
भाडंवलदारी आभासावर धखनकशाही आखि भाडंवलशाही यातील फ टीिा खनिायक पखरिाम झाला. अद्याप 
जरी लोकरीिी खगरिी हातमागासारिीि होती आखि ती शतेकीखवषयक भाडंवलदाराच्या मेंढ्याचं्या 
शतेािाि (Sheep farm) एक भाग होती, तोपयंत वगावगांमध्ये वैर नव्हते. जेव्हा लोकर–खगरिीिे कापूस 
खगरिीत रुपातंर झाले. आखि ही खगरिी आपल्या कच्या मालासाठी बाहेरच्या साठ्यावर अवलंबनू होती, 
जेव्हा ऑस्रेखलयामध्ये मेंढ्यािंी शतेी वाढली आखि खतने इंस्प्ग्लश खगरण्यानंा लोकर प रखवली, त्यावळेी 
शतेीखवषयक भाडंवलशाही आखि औद्योखगक भाडंवलशाही यात वैर खनमाि झाले. ि ल्या व्यापारािी मागिी 
आखि “कॉनय लॉज” िे उच्चाटि या मागिीच्या रूपाने उद्योगपतींच्या बाजूने त्याने कौल खदला. 

 
पोपिे काव्य आखि, त्यातील तकय श द्धता–जी तकय श द्धता एकाि प्रकारच्या साध्या सरळ आखि 

उथळ कक्षातूंन अिूकपिे खफरत असे–त्यातील अखभजात भाषा, छंद, त्यातील त टक स्वरूपािा 
(Antithesis) प्रखतखसद्धातं हे सारे भाडंवलदारी आभासाच्या एका खवखशष्ट अवस्थेिे खनदशयक होते. यात 
भाडंवलदारानंा एक मयाखदत स्वातंत्र्यलाभ–यािा अथय असा की, मािसाने आपल्या मागिया करण्यात 
शहािपि दािवावा आखि तरीही खनराशा पत्करण्यािे कारि नाही, कारि सारे काही या अवस्थेत 
स्प्स्थरतेने िालू असते. जीवन उत्तरोत्तर स धारत जाते, परंत  ते झटपट बदलाव ेम्हिून घाई करिे अशर्कय 
असते. बाह्य जगात खनमाि झालेले खवखवध प्रकार अतंिःकरिावर कोरले जािे जरूर आहे, आखि ते 
स्वीकारले पाखहजेत. याम ळे अठराव्या शतकातील Heroic couplet िा सफाईदार अंतवेष आखि 
.....म र्कतछंद यात खवरोध होता. एखलझाबेथच्या काळातील या काव्यातील वैभव आपल्या अस्ताव्यस्त 
स्वरूपाने अंतगयत छंदात्मक पदािी (Iambic) रोिठोक (Bony) बाधंिी आच्छादून टाकते. 

 
उत्पादनाच्या कालिंडातील भाडंवलदारी धखनकाशंी साधलेल्या संगनमतासह 

भाडंवलदारीवगािी ध्येये पोप आपल्या लेिनात पूियपिे व्यर्कत करतो. 
 
हे लक्षात घेिे महत्त्वािे आहे की, अजूनही कवी उत्पादक म्हिून भाडंवलदारी बनत नाही ि ल्या 

व्यापारासाठी अजून तो काही खनमाि करीत नाही. शरे्कसखपअरच्या काळात–एक दरबारी वा धखनक 
वगातील अखधकारी म्हिून, कवीिा पेशा हा प ढील काळात एिाद्या खवद्वानािा ककवा एिाद्या 
धमोपदेशकािा पेशा मानला जाई. आखि पोपच्या काळात तो आश्रयदात्यावर अवलंबून असे, म्हिजे या 
काळात ज्यािा तो प्रवर्कता असे, त्या वगाशी त्यािा खपतृसत्ताक ककवा ग्रामीि जीवनातील खनगडीत असा 
संबंध असे. 

 
अशा प्रकारिे ग्रामीि जीवन खित्रि करिारा ककवा ग्रामीि नसिारे काव्य खलखहतो. अद्याखप तो 

स्वतिःकडे सामाखजक भखूमका पार पाडिारा म्हिून पहात असतो. आखदम काळातील कवी स्वतिःस 
सामाखजक भखूमका पार पाडिारा कवी मानीत असे. पोपबाबतही हेि िरे आहे. याम ळेि आपिास आश्रय 
देिारािंी ककवा समकालीन कवीिी भाषा बोलिे त्यास आवश्यक होई. आखदम जमातीमध्ये यात सारी 
जमात अतंभूयत होई. ऑगस्टन काळातील समाजामध्ये या दोहोंमध्ये त्या त्या कवीच्या आश्रयदात्यािें वत यळ 
येई–म्हिजे शासकवगािे वत यळ येई. आपल्या वगयिीदारावर जगिारा जॉनसन प्रखतष्ठेने असिारा कवी 
आखि उत्पादक म्हिून जगिारा कवी यातील फरक नाहीसा करतो. या अथाने एव्हा काव्य अद्याप 
सामखूहक असते. ते अजून कमी-अखधक स्वरूपात प्रिखलत भाषा बोलत राहते. आपल्या डोळ्यासमोर, 
ठेवलेल्या श्रोतृवगासाठीि कवी खलहीत असतो. येथे स्वाभाखवकि तो अशी अपेक्षा करतो की, आपली 
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कखवता या श्रोत्यानंा वािनू दािखवताि त्याचं्यावर होिारा पखरिाम तो अजमाव ूशकेल. अजूनही कवीस 
काव्य हे खततकेसे कखवतेच्या स्वरूपािे वाटत नाही. ती एक स्वतंत्रपिे जगिारी कलाकृती वाटत नसून, 
एिाद्या सावयजखनकरीत्या प्रयोगात अवतरिाऱया भावनािंी असावी तशी गती, ककवा लोकाचं्या मनातील 
काव्य देवतेिी गती वाटते. म्हिूनि मानव जातीला स्फूती देिारा वा त्याचं्या हातून घडिाऱया ि कािें 
खनवारि करिारा यादृष्टीने आपि सामाखजक, भखूमका पार पाडीत आहोत, असे कवीस वाटते. अद्यापही तो 
स्वतिःखवषयी जागरूक (Self conscious) असिारा असा कलावतं होत नाही. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ५ वे 
 

इगं्रजीतील कवी–– 
 

२ औद्योणगक क्रातंी 
 

एक 
 

आता औद्योखगक क्रातंीच्या अवस्थेत भाडंवलदारी आभास प्रवशे करीत असतो, ही अवस्था म्हिजे 
भाडंवलशाहीिी ‘स्फोटक’ अवस्था होय. या अवस्थेत भाडंवलशाहीिी वाढ सारे ग्रामीि (आयडेलीक) 
आखि खपतृसत्ताक संबधं-ज्या वगाच्या आशाआकाकं्षा कवी व्यर्कत करीत असतो, त्या वगाशी असलेले 
संबंध–उपेके्षने य र्कत अशा पशैाच्या द व्यात रुपातंखरत करीत असते. 

 
मात्र याम ळे कवी स्वतिःस द कानदाराप्रमािे मानीत नाही आखि त्याच्या कखवता ‘िीज’ सारिा 

एिादा पदाथय ठरत नाही. असे म्हििे, म्हिजे वास्तव आखि आभास यातील परस्परपूरक आखि गखतशील 
संबंधाकडे द लयक्ष करिे होय. वस्त तिः यािा पखरिाम उलट होतो. तो असा की, कवी स्वतिःस अखधकाखधक 
प्रमािात समाजापासून दूर असिारी व्यर्कती मानतो, तो एिाद्या व्यस्प्र्कतवाद्याप्रमािे आपल्या 
अंतिःकरिातील सहजप्रवृत्तीि खसद्ध करण्यािा प्रयत्न करीत रहातो, समाजाच्या मागण्यासंंबधंी जबाबदार 
रहात नाही. मग त्या मागण्या नागखरकाच्या कतयव्यातून व्यर्कत झालेल्या असोत, तो ईश्वरास खभिारा ककवा 
धखनकािा खवश्वासू िाकर असो याबरोबरि त्याच्या कखवतानंा केवळ कलात्मक मूल्य खदले जाते. 

 
भाडंवलदारी खवसंवादािी (Contradiction) ही अिेरिी स्फोटक गती असते. आधीि 

भाडंवलदारी आभास एका प्रखतखसद्धान्ताकडून द सऱया प्रखतखसधान्ताकडे वाटिाल करू लागतो. या 
अिेरच्या गतीच्या पखरिामी, एिाद्या एखंजनाच्या प्रम ि िाकामधून बाहेर फेकल्या जािाऱया धातूच्या 
त कड्याप्रमािे भाडंवलदारी खविारकक्षाचं्या वलयाबाहेर तो संपूियपिे फेकला जातो. 

 
(Manufacture) उत्पादनाच्या कालिंडाच्या द्योतक ठरिाऱया स रक्षा आखि संरक्षि याचं्या 

जाळ्यािाली वावरिाऱया अठराव्या शतकातील तडजोडीच्या वृत्तीच्या पखरिामी भाडंवलदारी अथयव्यवस्था 
एका खवखशष्ट अवस्थेप्रत उत्क्रातं होते. यात यंत्र, वाफेिे एखंजन आखि हातमाग याचं्या उपयोगाम ळे त्या 
अथयव्यवस्थेस स्वतिःिा खवस्तार घडवनू आिण्यािी एक खवलक्षि शर्कती प्राप्त होते. त्याबरोबरि या 
अवस्थेत कारिाना, हा ज्या शतेािा, हस्तकलेिा भाग होता; त्यापासून तो वगेळा झाला. एका बलाढ्य, 
खवरोधी शर्कती म्हिून त्याने त्यास आव्हान खदले. 

 
एका बाजूस कारिान्यातील संघखटत श्रमशर्कतीिी त्यास उपकारक अशी वाढ झाली, द सऱया 

बाजूस बाहेरच्या बाजारपेठेतील व्यस्प्र्कतगत अराजकताही वाढली. एका बाजूस उत्पादनािी सावयजखनक 
पद्धती अखधकाखधक अस्प्स्तत्वात येऊ लागली, तर द सऱया बाजूस अखधकाखधक व्यस्प्र्कतगत स्वरुपािी 
मालकीही खनमाि झाली. एका टोकास साधनरखहत, भखूमहीन कामगार वगय तर द सऱया टोकास 
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अखधकाखधक श्रीमतं होत जािारा भाडंवलदार उत्पन्न झाला. भाडंवली अथयव्यवस्थेतील अंतगयत खवरोधाने 
औद्योखगक क्रातंीत खवलक्षि गखतमानता आिली. 

 
ज्या भाडंवलदारास आपली क्राखंतकारी आखि श द्ध स्वरूपािी (Puritan) ध्येये ‘एकाखंतक वाटली 

आखि म्हिून ते आपल्या व्यापारीवृत्तीच्या सदाखभरुिीशी तडजोड करण्याकडे वळला, त्यास आता असे 
आढळले की त्यािे अंतिःकरि योग्य खदशनेे जात होते, ब द्धी नव्हे. 

 
यातूनि प्रथम पूवीिा जखमनदारी धखनकवगय आखि औद्योखगक भाडंवलदार याचं्यातील फूट खनमाि 

झाली. यात शतेावर कारिान्याच्या उदरािे वियस्व प्रगट झाले. जखमनदारी धखनकवगय आखि आपल्या 
वाढीसाठी त्यानंी ज्यािंी मागिी केली ते खनबधं, यानंा आता औद्योखगक भाडंवल आखि त्याच्या मागण्या 
यास तोंड द्याव े लागले. कच्च्या मालािी बाहेरील उगमस्थाने आखि यंते्र यामध्ये भाडंवलास स्वतिःिा 
खवस्तार करण्यासाठी कधीही न संपिारी शर्कती सापडली. आधीच्या काळातील सारे प्रकार महत्त्वािे 
वाटण्याऐवजी ते खनबधंकारकि ठरले. श्रमशर्कतीिे मोल स रखक्षतपिे िऱयाि ऱया महत्त्वाप्रत (मोलाप्रत) 
घसरण्यास वाव खमळाला, कारि यत्र एक खवखशष्ट स्पधा खनमाि करते, त्याम ळे आपली सेवा करण्यास 
आवश्यक असा एक कामगार वगय ते खनमाि करते. श्रमशर्कतीिे योग्य मोल गव्हाच्या ककमतीवर अवलंबून 
असते, ही ककमत वसाहतीत आखि अमेखरकेमध्ये इंग्लंडपेक्षा कमी असते कारि तेथे सामाखजकदृष्ट्ट्ा कमी 
आवश्यक श्रम त्यात ग तंलेले असतात. शतेीखवषयक भाडंवलदारानंा संरक्षि देिारे ‘कॉनय लॉज’ 
उद्योगपतींच्या मागात अडथळा खनमाि करतात. त्यािें खहतसबंंध वस्त तिः वतेनवारीने काम करिाऱया 
कालाशी तडजोड करीत असतात, आता त्यास खवरोध होतो. औद्योखगक भाडंवलदाराच्या ि ल्या खवस्तारास 
खवरोध खनमाि करिारे सारे प्रकार आखि खनबधं हािून पाडले पाखहजेत. हे साध्य करण्यासाठी 
भाडंवलदारानंी ‘प्य खरटन रेव्होल्य शन’ च्या काळाप्रमािे एकूि सवय वगांना आपल्या मानदंडाप्रत येण्यासाठी 
पािारि केले. आपि जि  खपळविूक करिाऱया वगांखवरुद्ध लोकाचं्या बाजूने बोलत आहोत, असा बहािा 
केला. ‘कॉनय लॉज’ काढून टाकावते आखि स धारिा व्हावी, अशी मागिी त्यानंी केली. उघडपिे खिखकत्सक 
(Sceptic) म्हिून ककवा प्य खरटन म्हिनू त्यानंी प्राथयना मखंदरावर हल्ला िढखवला. समतेवर खनबधं आििारे 
म्हिून एकूि कायद्यावर हल्ले िढखवले. स्वभावतिः सत्पे्रखरत आखि स्वतंत्र असलेला मानव सवयत्र बधंनात 
सापडतो, अशी कल्पना त्यानंी प ढे माडंली. अस्प्स्तत्वात असलेले कायदे, खनयम, खवखवध प्रकार आखि 
परपरा याचं्या पद्धतीखवरुद्ध केलेली अशा प्रकारिी बंडे म्हिजे तकांखवरुद्ध अतंिःकरिाने केलेली, आखि 
भतूकाळातील ज लूम, खनरुपयोगी औखित्यवादाखवरुद्ध भावना आखि स्प्स्थरभावना यानंी केलेली बंडे होत. 
मालो, शलेी, लॉरेन्स आखि डाली याचं्यामध्ये याबाबतीत काही सारिेपिा आढळतो. त्या त्या काळास 
योग्य असा प्रकारे प्रत्येकाने ही बंडिोर वृत्ती प्रगट केली आहे. 

 
प्रत्येक वळेी भाडंवलदार आपल्या मूळ अखधष्ठानाति क्रातंी घडवनू आितो, हे समजावनू 

घेतल्यावािून आपिास ही काव्यािी अंखतम गती समजिार नाही. ते अखधष्ठान अखधकाखधक भाडंवलदारी 
व्हाव,े एवढ्यासाठीि तो त्यात क्रातंी घडवनू आितो. यािरीतीने प्रत्येक महत्त्वािा भाडंवलदारी कवी 
क्राखंतकारी असतो, परंत  त्यािे क्राखंतकारी काव्य ज्या खवसंवादाखवरुद्ध खनषेध नोंदवीत असते तो खवसंवाद 
अखधक तीव्रतेने उघडकीस आििारी गती तो आपल्या काव्यातून प्रगट करीत असतो. हे सारे आरसपानी 
क्राखंतकारक असतात. आरशात ज्यािे प्रखतकबब पडले आहे, अशा खवषयाप्रत पोिण्यािा ते प्रयत्न करतात, 
अिेर मूळ वास्तखवक खवषयापासून ते अखधक दूर जातात. आखि तो खवषय उत्पादक आखि कवी म्हिनू 
क्रान्तीस अखभपे्रत असिाऱया स्वातंत्र्यावािून द सरा कोिता असिार? आपिास अखभपे्रत असिारा खवषय 
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कह्यात आिीत असता तो सतत दूर जातो. यातूनि त्याचं्या शोकास्प्त्मकेिी तीव्रता उत्पन्न होते. La Belle 
Dame Sans Merci या कखवतेत हे सारे बधंनात सापडते. ते सारे टेकडीच्या शीतल खवभागात जागे होतात. 
 

दोन 
 

ब्लेक, बायरन, कीट्स, वडयस्वथय आखि शलेी यापंैकी प्रत्येक कवी आपापल्या वगेवगेळ्या मागान 
‘एक’ ‘स्वच्छंदवादी क्रातंी’ (Romantic revolution) म्हिून आपले वैिाखरक बंड आपल्या लेिनात प्रगट 
करीत असतात. 

 
बायरन हा धखनकवगातील आहे.—परंत , एक शर्कती म्हिून आपल्या वगात फूट खनमाि होत आहे, 

यािी जािीव त्यास होते, तद्वत् भाडंवलदाराकडे जाण्याच्या आवश्यकतेखवषयी तो जागतृ आहे, म्हिूनि 
त्याच्यामध्ये माि सधािेपिा आखि स्वच्छंदवाद यािे खमश्रि आढळते. 

 
हे एकाकी वृत्तीिे कवी, क्रातंीच्या काळात उपय र्कत परंत  धोकादायक असे साथीदार ठरतात. 

बह तेक वळेा त्यािें आपल्या वगातून फ टण्यासंबधंी आखि एकमेकाबंद्दल त्याचं्या मनात असिाऱया 
आप लकीखवषयी ज्ञान खमळखविे म्हिजे त्यािा वगय नष्ट होत असता उत्पन्न होिाऱया आखि दडपि खनमाि 
करिाऱया पखरस्प्स्थतीखवरुद्ध होिाऱया बंडािी ऐखतहाखसक गती समाजावनू घेिे नव्हे. आपल्या िाजगी 
स्वरूपाच्या संघषात एक शस्त्र म्हिून इतर वगाच्या आकाकं्षा स्वयकंें द्री वृत्तीतून ते ग्रहि करीत असतात, 
त्यासही खवखशष्ट व्यवस्था नसते. ज्यास त्रस्तता सहन करावी लागते अशािंी प्रबळ मनोवैखशष्ट्टे् असिारे 
व्यस्प्र्कतवादी, तद्वत् कल्पनारम्यतेिा वधे घेिारे असे ते असतात. ते आपल्या वगािा खवनाश इस्प्च्छतात, परंत  
द सऱया वगािा उदय व्हावा, असे त्यास वाटत नाही. हा उदय उघड होऊन तो खवनाशाप्रत जािाऱया 
वगाबद्दलिे त्यािें खवध्वसंक शत्र त्व नव्या वगाबद्दलच्या खवधायक खनष्ठेत रुपातंखरत व्हाव ेअशी मागिी जेव्हा 
करू लागतो, तेव्हा शब्दादं्वारे नसले, तरी कृतीद्वारा ते शत्रूच्या हाती सापडतात. ते प्रखतक्राखंतकारी बनतात. 
डॅट्न आखि राटस्की ही अशा प्रकारिी उदाहरिे होत. अशा प्रकारिा सपूंिय खवकास होण्यापूवी 
‘खमसोलाँगो’ येथे बायरनिा मृत्यू झाला. परंत  इंग्लंडपेक्षा ग्रीसमध्ये तो स्वातंत्र्यासाठी लढण्यास तयार 
झाला, हे महत्त्वािे आहे. त्याच्यामध्ये आढळिारा तकाखवरुद्ध अतंिःकरिािा लढा म्हिजे एिाद्या वीराने 
पखरस्प्स्थती, नैखतक खविारप्रवाह, सवय प्रकारिा यिःकखश्चतपिा (Pettiness) आखि रूढी याखवरुद्ध खदलेला 
लढा होय. 

 
बायरनिी ही भखूमका काही खवखशष्ट लक्षिे स िखविारी आहे, त्यापैकी एक लक्षि असे की, 

बायरनमध्ये इतराचं्या संवदेनक्षमतेखवषयी बेपवा वृत्ती आखि स्वाथीपिा आहे. खमल्टनच्या सैतानाने एक 
वगेळा वषे धारि केला आहे, तो बराि कमी उदात्त आखि बराि असहनशील (Irritable) आहे. 

 
एक नक्कल करिारा (Mocker) म्हिून बायरन बराि यशस्वी ठरला. ती भखूमका डॉन ज ऑनमध्ये 

प्रगट होते. एका बाजूस माि सघािेपिा दािखवण्यासाठी, मानवी अस्प्स्तत्वाच्या प्रहसनािी िेष्टा 
करण्यासाठी द सऱया बाजूस स्प्स्थरभावनेच्या आधीन होण्यासाठी, आखि अस्प्स्तत्वात असलेली समाजरिना 
ज्या पद्धतीने एिाद्याच्या उत्कृष्ट कतृयत्वशर्कतीस िच्ची करून टाकते त्याखवरुद्ध तक्रार करण्यासाठी तो 
प्रयत्न करतो, हेि बायरनच्या लेिनािे वैखशष्ट्ट् आहे. धखनकवगामध्ये एक प्रकारिे औदाखसन्य येऊन 
अिेर ते त्याि वगाच्या बडंात रुपातंखरत कसे होते, यािे प्रखतकबब बायरनच्या लेिनात पडले आहे. 
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याम ळेि या वगातील लोकाचं्या खविारामध्ये मृत्य खवषयक खविारास प्राधान्य खमळते. यािे उदाहरि म्हिनू 
आमरिान्त िालिारा फॅखसझमिा लढा, ज्याकोबाईटस् च्या (द सऱया जेम्सला पदच्य त केल्यानंतरिे त्यािे 
प रस्कते) संशखयत जीवनािे समथयन करण्यासाठी गाईली जािारी वीर गाथा यािंा खनदेश करता येईल. 
धखनक जर क्राखंतकारी बनले, तर त्याचं्याकडूनही अशाि प्रकारिे मृत्य खवषयक खविार व्यर्कत केले जात. 
व्यस्प्र्कतगत शौयािी द्योतक अशी कृत्ये हे धखनक लोक पार पाडतात, ती कधी अनावश्यक, तर कधी 
उपय र्कत असतात, परंत  नेहमीि कल्पनारम्य आखि एकाि व्यर्कतीने केलेली असतात. क्रातंीतील अखविारी 
वीराचं्या कृत्यापलीकड त्यािंी संकल्पना असत नाही. 

 
शलेी मात्र िरोिरी गखतशील अशी शर्कती प्रगट करतो. जे भाडंवलदार इखतहासाच्या या अवस्थेत 

स्वतिःस समाजातील एक गतीशील शर्कती मानतात आखि म्हिून स्वतिःप रतीि मागिी करीत नाहीत, तर 
एकूि त्रस्त मानवतेसाठी मागिी करीत असतात त्याचं्यावतीने तो बोलत असतो त्यानंा असे वाटते की, 
आपिास खसद्धी प्राप्त करून घेता आली म्हिजे आपल्या स्वातंत्र्यास आवश्यक अशी पखरस्प्स्थती खनमाि 
करता आली, तर त्याम ळेि इतरानंाही स्वातंत्र्य खमळू शकेल. शलेीस असे वाटते की तो सवांच्या वतीने, 
पीखडताचं्या वतीने बोलतो आखि साऱयानंा एका उज्वल भखवष्ट्यवादाकडे घेऊन जात असतो. व्यापारी 
वृत्तीच्या खनयंत्रिाने पीखडत असलेला भाडंवलदार म्हिजेि शलेीिा ‘प्रॉमेर्थ्य अस’, तोि यंत्रावर साधें 
जोडिाऱया भाडंवलदारािे प्रतीक असिारा अग्नी खनमाि करतो. त्यास म र्कत करा म्हिजे सारे जग म र्कत 
होईल, असे त्यास स िवावयािे असते. गॉडखवन या तत्त्वज्ञावर खवश्वास ठेविारा शलेी अशी श्रद्धा बाळगी 
की मन ष्ट्य हा स्वभावतिः िागंला आहे, संस्था त्यास नीि पातळीवर आितात. या कालिंडातील एकूि 
भाडंवलदारी कवीत शलेी हाि क्रातंीकारी कवी होय, कारि ‘प्रॉमेर्थ्य अस अनबाऊंड’ हे काव्य म्हिजे 
भतूकाळातील सहल नव्हे, तर वतयमानकाळासाठी ती एक क्रातंीकारी योजना होय. शलेीच्या काळातील 
भाडंवलदारी लोकशाही िळवळीत शलेीने जो भाग घेतला त्याशी त्यातील भखूमका ज ळती आहे. 

 
शलेी हा खनरीश्वरवादी असला, तरी तो जडवादी नाही, िैतन्यवादी आहे. त्यािी शब्दसंपत्ती 

जािीवपूवयक ितैन्यवादी आहे. म्हिजे प्रकाशमानता, सत्य, सौंदयय, आत्मा, खनरभ्र आकाश (Aether) पंि, 
मूस्प्च्छयत होिे, धापा टाकिे या खवखवध शब्दपयायानंी, धूसर भावनानंी य र्कत असे एक जग आपल्याप ढे सजीव 
होते. अशी संक ले त्यातील भावनाचं्या साहियाम ळे, तशी एिादी घटना अस्प्स्तत्वात नसली तरी तशा 
घटनेिे स्पष्ट सूिन करतात. परंत  प्रत्येक शब्द खवखवध प्रकारच्या संकल्पनाकंडे बोट दािखवतो. 

 
हा ितैन्यवाद एका (आदशयवाद) भाडंवलदारी क्रातंीकारी श्रदे्धिे प्रखतकबब होय. खतिे स्वरुप 

प ढीलप्रमािे आहे. मानवाच्या मागात अडथळा आििारे सामाखजक संबधं एकदा नष्ट झाले की, स्वाभाखवक 
मानव प्रत्यक्षात येतो–त्याच्या भावना, कल्पना, मनोभावना, आकाकं्षा मूतय वास्तव म्हिून तात्काल प्रत्यक्षात 
येतील. शलेीच्या हे लक्षात येत नाही की, जमीनदोस्त होिारे हे सामाखजक संबंध, त्यानंा जमीनदोस्त 
करण्यास समथय असिाऱया एका वगास जागा देतात, आखि काहीही असले तरी या कल्पना, भावना 
महत्वाकाकं्षा एका खवखशष्ट सामाखजक संबधंातून खनमाि होतात, त्या प्रत्यक्षात येण्यासाठी सामाखजक कृतीिी 
गरज असते, प नश्च त्यािाही मानवी भावना, कल्पना आखि महत्वाकाकं्षा याचं्यावर पखरिाम होत असतो. 

 
काव्याच्या के्षत्रात भाडंवलदारी आभास म्हिजे एक बंड असते. वडयस्वथयमध्ये स्वाभाखवक 

मानवाकडे वधे घेण्यात हे बंड प्रतीत होते. शलेीमध्येही असेि घडते. फ्रें ि राज्यक्रातंीतील रुसोच्या 
खविाराने प्रभाखवत होवनू वडयस्वथय शलेीप्रमािे स्वातंत्र्यािा आखि खनसगातील सौंदयािा शोध घेऊ लागला. 
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या गोष्टी मानवाच्या खवखशष्ट सामाखजक सबंंधाम ळे त्यात तूतय आढळत नव्हत्या. फ्रें ि राज्यक्रातंीने त्यात 
मध्यस्थी केली. स्वातंत्र्यासबंंधीच्या भाडंवलदारी मागिीत आता एक प्रखतगामी रंग खदसू लागला. ती 
मागिी आता बंड करून स्वातंत्र्य खमळेल, असा खविार करीनाशी झाली. त्या दृष्टीस आता नैसर्कगक 
मानवाकडे वळूनि स्वातंत्र्य खमळखवता येईल, असे वाटू लागले. 

 
वडयस्वथयिा खनसगय म्हिजे कहस्र पशू आखि य गाय गातूंन घडलेल्या मानवी कृतीतून खनमाि झालेल्या 

संकटापासून म र्कत असा खनसगय औद्योखगकेतून खनमाि झालेल्या उत्पन्नावर जगत असताना, औद्योखगकतेिा 
पखरिाम न झालेल्या नैसर्कगक वातावरिािा उपभोग कधी घेव ू शकतो कृखषखवषयक भाडंवलशाही 
औद्योखगक भाडंवलशाहीहून वगेळी झाल्यानंतर गाव े शहरापासून खवभर्कत होतात. औद्योगीकरिाम ळे 
होिाऱया श्रमखवभागिीम ळे जे वरकड उत्पादन होते, त्याम ळे कबरलंडमध्ये अखतशय खवरर्कत वृत्तीने 
राहण्यासाठी जरूर तेवढा पसैा कवीस यात खमळू शकतो. परंत  या दोहोतील संबधं लक्षात घेिे त्याप्रमािेि 
संस्कृती, भाषेिी देिगी आखि फ रसत या ज्या गोष्टी खनसगय कवींिे एिादा मूक आखि कखनष्ठ मानव 
यापासून वगेळेपिा दािखवतात त्या आर्कथक हालिालीतून खनमाि होतात, हे लक्षात घेिे म्हिजे 
भाडंवलदारी आभासास आरपार भेदून ‘खनसगय’ कखवतेतील कृखत्रमता उघडकीस आििे होय. अशा 
प्रकारिे काव्य औद्योखगकरिाम ळे जेव्हा मानव खनसगावर प्रभ त्व खमळखवतो, परंत  स्वतिःवर मात्र खमळखवत 
नाही, तेव्हा उदयास येते. 

 
म्हिून वडयस्वथय खनराशावादी ठरतो. शलेीपेक्षा वगेळ्या रीतीने, पाठीमागे खफरून तो बंड करतो–

तेही भाडंवलदारी पद्धतीने असा प्रयत्न करीत असता तो सामाखजक सबंंधाबाबत स्वातंत्र्यािी मागिी करीत 
असतो. हे संबधं औद्योगीकरिातील खवखशष्ट संबधं असतात, यात उत्पादन तेवढेि रािून स्वातंत्र्य प्राप्त 
करून घेण्यािी शर्कयता खनमाि होते. 

 
याबरोबर एक खविारप्रिाली प ढे येते. स्वाभाखवक म्हिजेि संवादािी भाषा अखधक िागंली आखि 

कृखत्रम म्हिजे वाङ् मयीन भाषेपेक्षा अखधक काव्यात्म होय. दोन्ही भाषा सारख्याि कृखत्रम–सामाखजक 
उखद्दष्टाच्या खदशनेे जािाऱया सारख्याि स्वाभाखवक मानवाने खनसगाशी केलेल्या संघषातून खनमाि झालेल्या 
असतात, हे तो मान्य करीत नाही. त्या संघषाच्या वगेवगेळ्या अवस्था त्या दािखवतात आखि म्हिून 
स्वतंत्रपिे िागंल्या ककवा वाईट नसून, त्या संघषाच्या संदभात तशा ठरतात. या खविारप्रिालीच्या 
प्रभावािाली वडयस्वथयिे काही कखनष्ठ दजािे काव्य खलखहले गेले. 

 
वडयस्वथयने व्यर्कत केलेल्या भाडंवलदारी आभासािे खमल्टनने व्यर्कत केलेल्या भाडंवलदारी 

आभासाशी नाते आहे. दोघेही स्वाभाखवक मानवािी प्रशसंा करतात. एक त्यातील श द्ध (Puritan) 
स्वरुपात, तर द सरा खनसगास ईश्वर मानिाऱया सवेश्वरवादाच्या स ससं्कृत स्वरुपात होय. एक मानवाच्या 
स्वाभाखवक म ग्धतेच्या द्योतक असिाऱया आद्य ‘अडाम’ ला आवाहन करतो, तर द सरा आखदम अभयकास 
आवाहन करतो. एक मूळच्या खनष्ट्पापपिापासून पतन होण्यािे कारि मूळ पाप मानतो तर द सरा त्यािा 
उगम इतर सामाखजक संबधंात पहातो. वडयस्वथय आखि खमल्टन जेव्हा दोघेही जािीवपूवयक उदात्त, उच्च 
कोटीप्रत पोितात, तेव्हा त्याचं्यामधील उत्कृष्टता प्रत्ययास येते. वडयस्वथयप्रमािे खमल्टन आखदम संिय 
आखि त्याम ळे होिारे नव्या दरबारी (Princely) इच्छावासनािें दैवीकरि याखवरुद्ध प्रखतखक्रया दािखवताना 
मानवामधील पश वत तत्त्व ककवा स्वाभाखवक मानव यािंा गौरव करीत नाही. म्हिनू काव्यातील अधिःपतन 
मान्य करिाऱया ताखंत्रक खविारप्रिालीपासून त्यािा बिाव होतो. 
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ि ल्या बाजारपेठेसाठी उत्पादन करिारा म्हिून कवीच्या प्रखतष्ठेवर येिारे दडपि जाििारा 
भाडंवलदारी आभासाच्या अवस्थेतील कीट्स हा पखहला मोठा कवी वडयस्वथयला थोडे उत्पन्न होते, शलेीस 
नेहमीि िििि भासत असली तरी तो एका सपंन्न क ट ंबातून आलेला होता. एिाद्या संपन्न घराण्यासंबधंी 
व्यर्कतीच्या स्वभावात आढळिारा प्रखतखक्रयारुप खनष्ट्काळजीपिा, औदायय आखि अव्यवहाखरकता याम ळे ही 
िििि खनमाि होई. परंत  कीट्स हा लहानशा भाडंवलदारी क ट ंबातून आलेला होता, आखि म्हिून 
पैशाच्या बाबतीत त्यास नेहमीि अडिि भासे. आपल्या कखवतािंी खवक्री हा त्याच्या समोरील एक महत्त्वािा 
प्रश्न असे. 

 
म्हिून वडयस्वथयप्रमािे कीटस् ला स्वातंत्र्य खनसगाकडे वळण्यात सामावलेले खदसत नसे. आता पैसा 

कसा उभा करता येईल, या खवविंनेतूनि तो खनसगाकडे वळत असे. जगातील सामाखजक संबधंाच्या 
म र्कततेत शलेीप्रमािे ते त्यास सामावलेले खदसत नसे. कारि औपिाखरक स्वातंत्र्य देिील अिेर व्यर्कतीस 
उदरखनवाहच्या समस्येतून म र्कत करीत नाही. भाडंवलदारी वास्तवाबद्दलिे कीट्सिे अखधक ज्ञानि त्यास 
भावी काळातील भाडंवलदारी काव्याच्या ग रुखकल्ली प्रत घेऊन जाई. वास्तवापासून दूर जाण्यासाठी 
बंडिोर वृत्ती ही ती अवस्था होय. रोमखँटक खरव्हायवल्” िा झेंडा धारि करिारा कवी खकटस् ि होय. या 
अवस्थेत कवी काव्य देवतेच्या न खदसिाऱया पिंावर आरुढ होवनू एका अद भतूरम्य, स ंदर अशा दैनंखदन 
जीवनाच्या दखरद्री, कठोर अशा खवश्वापेक्षा वगेळ्या असिाऱया कल्पनारम्यता, सौंदयय आखि वैिाखरकता 
यानंी य र्कत असलेल्या जगाकडे धाव घेव ूलागला. हे वगेळे जग आपल्या मोहकपिाने रोजच्या दैनंखदन 
जगास गोडी आिते, आखि मूकपिे त्यािा खनषेधही करते. 

 
कीटस् च्या “लाखमया” या काव्यातील लाखमयाने आपल्या खप्रयकरासाठी रिलेले खवश्व ककवा िंद्राने 

एंखडखमयॉनसाठी रिलेले खवश्व यािी मोहक जग म्हिजे छाया होय. “हायपेखरयन” िे सोन्याच्या 
दरवाज्यािे हेि जग, “ग्रीखशयन अनय” या कखवतेतील “बाह्याच्या बटेातील” शब्दानंी रंगलेले हेि 
नायकटगेलिे जग होय. हे द सरे जग वास्तव जगाखवरुद्ध अवज्ञापूवयक (defiently) पखवत्रा घेते. 

 
‘सौंदयय हेि सत्य, सत्य हेि सौंदयय’–एवढेि फर्कत त ला पृर्थ्वीतलावर कळते आखि आम्हासही ते 

कळावयास पाखहजे. 
 
त्या जगाला ऋषीम नी, प्रखतस्पधी शर्कती ककवा दैनंखदन जीवनातील कखनष्ठ स्वरुपाच्या रुक्ष शर्कती 

नेहमीि धमकी देत असतात. इसाबेलािे पे्रममय जग दोन अधाशीपिाने पसैा ल बाडिाऱया भावाकंडून नष्ट 
केले जाते. “इव्ह ऑफ सेंट अगखनजिी उद्दाम मोहकता म्हिजे दोन वादळातील मध्यंतर, शीतलता आखि 
अंधिःकार याचं्या तळातून खहसकावनू घेतलेले रंगीत स्वप्न–यातील अिेरच्या ओळी खवनाशािी थोरवी 
गातात. “लाबलेे, दाँसाँस मसी” आपल्या सरदारास तो जागा होण्यापूवी एक ि टप टता आनंद प रखवते 
इसाबलेाच्या खप्रयकराच्या खनकृष्ट अवस्थेकडे जािाऱया खशरातूंन एक स गधंी वनस्पती अंक रते, तीस खतच्या 
अश्रूंिे कसिन लाभते : 

 
कल्पकतेला इतर्कया िागंल्यारीतीने फसखवता येिार नाही जसे रीखतने “एल्फ” ला फसवनू नेले! 

असा खतिा लौखकक आहे, ते एक दृश्य (Vision) ककवा जागतृावस्थेतील स्वप्न होते काय? आता ते सगंीत 
संपले—मी जागे रहाव ेकी खनखद्रत व्हाव?े 
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“कोटेझ” प्रमािे काव्याच्या नव्या जगाकडे कीटस् स्प्स्तखमत नजरेने पहातो. िपँमनने खनमाि 
केलेली सोनेरी कक्षा जगातील प राि अवशषे नष्ट करण्यासाठी खनमाि केली जाते, परंत  या जगात खकतीही 
फेरफटका केला, तरी अिेर ते कल्पकतेिे खवश्व होय. 

 
भखवष्ट्य काळातील काव्यािी प्रभावी शब्दसंपत्ती, एक नवीन शब्दसंपत्ती कीटस बरोबर जन्म घेते. 

ती वडयस्वथयच्या लेिनात नाही, कारि त्याच्या शब्दािें आवाहन ग्रामीि भागातील द खषत न झालेल्या 
साधेपिास नाही. शलेीिी शब्दसंपत्ती देिील तशी नाही, कारि वास्तव जड जगातील जीवनात ज्या 
कल्पना तरंगत असतात, त्यास त्याने आवाहन केलेले नाही. म्हिनू फेसाप्रमािे त्या बाजूस काढता येतात 
देश हा वास्तव जड जगािा एक भाग आहे, आखि आध्यास्प्त्मक खवश्वावर येिारा फेस पदाथयहीन आहे, 
म्हिून तो खनमाि करिाऱया जड जगािा तो एक अवशषे होय. नेमकेपिाने िोटे असिाऱया (अवास्तव 
असिारे) अखधक वास्तव आखि म्हिून वास्तव जगास तोंड देण्याइतका अंतगयत ताठरपिा ज्यात असतो 
आखि याम ळेि यशस्वी जाद गाराच्या जाद खगरीमध्ये असिारा आत्मखवश्वास ज्यात असतो असे एक खवश्व 
खनमाि केले पाखहजे. 

 
प्रत्यक्ष वास्तव जगािा आध्यास्प्त्मक, स ंदर भाग असिारे असे एक जग स्वीकारण्याऐवजी शब्दादं्वारे 

एक नव ेजग खनमाि केले जाते शलेी ककवा वडयस्वथय याचं्याप्रमािे ते कािेिे नक्षीकाम (mosaic) करिाऱया 
कलावतंाने खनमाि केलेल्या कलाकृतीप्रमािे असते. म्हिूनि या शब्दानंा घनता आखि वास्तवता असली 
पाखहजे, खकटस् िी शब्दसंपत्ती वडे्यावाकड्या फरशीप्रमािे एका जड पोताने य र्कत असते. परंत  हा पोत 
कृखत्रम असतो–ते सारे केशरी स गंधी, प रािे, ताठर, रत्नििीत आखि समकालीनास खवरोधी असते. ते 
प्राथयनामंखदरातील प्राथयनेसाठी प्राथयनामखंदरात ठेवलेल्या गं्रथावरील नक्षीकामाच्या खित्राप्रमािे स्पष्ट असते. 
सरंजामी पाश्वयभमूीवरि ते अखधकाअखधक उभारले जाते, परंत  ते सरंजामी नसते. ते भाडंवलदारी जग 
असते. 

 
उत्तरकालीन सरंजामशाहीिाली वावरिाऱया भाडंवलदारी वगाच्या जीवनातील खवकखसत होिारे 

जीवन त्यातील जोषयानंी य र्कत असे आखि “गोखथक” कॉथेडलिे ते जग असते. येथेही काव्यखवषयक 
क्रातंीमध्ये एक जबर प्रखतगामी स्वभाववैखशष्ट्ट् आढळते. ते जसे वडयस्वथयमध्ये होते, तसे िऱया अथाने 
क्रातंीकारी असिारा जो कवी शलेी त्याचं्यामध्ये नव्हते. 

 
भाडंवलदार व्यर्कतीवाद, ि ली स्पधा, सामाखजक संबधंािा अभाव, अखधक समता यािंी जी मागिी 

करी त्याबरोबर अखधक संघटना, अखधक ग तंाग तंीिे सामाखजक संबधं खवश्वस्तासंबधंी अखधकाखधक खवश्वास 
आखि संखमश्रि (Combination) व अखधक खवषमता खनमाि होते परंत  या परस्पर खवरोधी गती त्याच्या 
अखधष्ठानात क्रातंी घडवनू आितात आखि नव्या उत्पादनशर्कती खनमाि करतात. यािप्रकारे, भाडंवलदारी 
क्रातंी, खतिे जे स्वरुप शलेी, वडयस्वथय याचं्या काव्यात व्यर्कत झालेले आहे खतिी गती जरी खवसंवादी 
असली, तरी ती काव्यासाठी खवशाल स्वरुपािे ताखंत्रक साखहत्य उपलब्ध करून देते, आखि कलेच्या एकूि 
यंत्रिेत क्रातंी घडवनू आिते. 

 
ही मूलभतू गती अनेक प्रकारे, एखलझाबेथन काव्याला जन्म देिाऱया आखदम संियाच्या 

गतीबरोबरि िालू असते म्हिूनि या कालिंडात कवींमध्ये शरे्कसखपअर आखि एखलझाबेथच्या काळातील 
साखहत्य या संबधंी गोडी प नश्च खनमाि झाली. एखलझाबथेच्या काळातील काव्यात व्यर्कत झालेला वाखंशक 
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व्यर्कतीत्वािा बंडिोर स्फोट यास एक सामखूहक पखरवेष असे, कारि राजप त्राच्या सामखूहक प्रखतमेवर तो 
कें खद्रत झालेला असे. सौंदययवादी (Romantic) काव्यात त्यास “स्वतंत्र” भाडंवलदार या व्यर्कतीगत 
प्रखतमेच्या भावना, स्प्स्थर भावना यािें एक कृखत्रम रुप देत असे. आता काव्य कके्षपासून, अंतिःकरि 
ब द्धीपासून, व्यर्कती समाजापासून वगेळी होते. सारे काही कृखत्रम बनते, त्यात वैखवध्य आखि ग ंताग ंत येते. 

 
आता कवी क्रयवस्तूिी लक्षिे दािव ू लागतो. नंतरच्या काळात ही बाब एकूि काव्यास जन्म 

देण्यास प्रवृत्त होते, त्यासंबधंीिे खवविेन करीत असता आपि यािे अखधक खवश्लेषि करू. तूतय कीटस् िे 
खवधान–तो सतत खलखहत राहील आखि नंतर ते नष्ट करील अशा स्वरुपािे हे एक या काळािे प्रम ि लक्षि 
मानले पाखहजे. आता कखवता हे एक स्वतंत्र उखद्दष्ट बनले होते : 

 
परंत  ज्यास “थोर” हे खवशषेि लावता येईल अशा भाडंवलदारी काव्यात प्रगट होिारे 

शोकाखत्त्मकेिे वातावरि लक्षात घेिे अखधक महत्त्वािे आहे. काव्य आता खनराशावादी आखि स्वतिःवरि 
त्रस्त होिारे असे बायरन, शलेी आखि कीटस् हे तारुण्याति मृत्य म िी पडले आखि आपली उत्कृष्ट 
कलाकृती न खलखहता ते खदवगंत झाले यािे द िःि वाटिे यथाथय असले तरी वडयस्वथय, स्प्स्वनबगय आखि 
टेखनसन, हे एक गोष्ट स्पष्ट करतात की ही वस्त स्प्स्थती नाही. आखि शलेी आखि बायरन याचं्या मतृ्य संबंधी 
त्यािंी व्यर्कतीगत शोकाखंतका शोधण्यािा प्रयत्न केला तर खतने भाडंवलदारी आभासािी त्याचं्या काव्यातून 
तटस्थ रीतीने व्यर्कत होिारी शोकासं्प्त्मका खनरोखधत केली असे म्हिता येईल. व्यर्कत केली नाही 
भाडंवलदारी आभासािी गती संरखक्षत करिारा खवसंवाद आता इतर्कया जलद रीतीने आकाराला येत होता 
की, तो कवीच्या एकूि आय ष्ट्यात उघड होव ूलागला. कवीच्या तारुण्यातील तीव्र आशा आकाकं्षा, श्रद्धा 
खवतळून जात, ककवा बदलत्या वास्तवात प नश्च व्यर्कत केल्या जात, यात एक प्रकारिा ताठरपिा आखि 
खनस्प्ष्ट्क्रयता असे. तीतून कोित्याही खवषयासंबधंी खनष्ठिेा अभाव जािव े आखि त्याच्या तारुण्यातील 
प्रामाखिकपिािे त्या आशा आकाकं्षा हे एक व्यंगखित्र होई. हे िरे की, प्रत्येक मन ष्ट्य वृद्ध होतो, त्याच्या 
जीवनातील आशा आकाकं्षा खवरुन जातात, मात्र त्या याि खरतीने नव्हे. मध्यमवयीन सॉफोस्प्र्कलस स्वतिःच्या 
जीवनातील शोकाखंतकेखवषयी शोधक अशा पखरपक्वतेने बोलतो. वयाच्या ८० व्या वषी तो एक नाटक 
खलखहतो त्यात वृद्धापकाळाकडे झ कलेल्या सूज्ञतेच्या अभयकािे डोळस गाभंीयय व्यर्कत होते. परंत  पखरपक्व 
भाडंवलदारी कवी शोकातंीका खलखहण्यास वा खनवृत्ती पत्करण्यास समथय होत नसतात. त्याचं्या लेिनात 
तारुण्यातील श्रद्धािंी कंटाळवािी प नरुर्कती तरी असते, ककवा खनस्तब्धता तरी जािवते. इखतहासािी गती 
खवरोधािे जे मूळ स्वरुप असते, त्याशी प्रतारिा करते, आखि तरीही भाडंवलदारास त्यास खिकटून 
रहावयास लावते. त्या क्षिापासून त्याच्यामध्ये िोटेपिा येऊ लागतो, आखि गरजेच्या जागरुकतेकडे 
द लयक्ष केल्याने तो अिेर ग लामखगरीच्या कबजात सापडतो. 

 
फ्रें ि राज्यक्रातंीमध्ये भाडंवलदार स्वातंत्र्य, समता आखि बंध ता याचं्या घोषिा करून जीिय 

झालेल्या सामाखजक संबधंाखवरुद्ध बंड उभारतात. ते शलेीप्रमािे आपि एकूि मानव जातीच्या वतीने बोलत 
आहोत, असे शाखबत करतात. त्यानंतर प्रथम अस्पष्टपिे, नंतर अखधकाअखधक स्पष्टपिे कामगार वगािे 
स्वातंत्र्य, समता आखि बंध ता यािंी मागिी करण्यािा दावा प्रस्थाखपत करतात. परंत  यािे श्रेय कामगारानंा 
देिे म्हिजे भाडंवलदार वगािे अस्प्स्तत्व आखि कामगार वगािी खपळविकू यानंा पाकठबा देिाऱया (त्यािें 
अस्प्स्तत्व खटकखविाऱया) पखरस्प्स्थतीस गाडण्यासारिे होय. प्रथम एकूि मानव जातीच्या वतीने बोलिाऱया 
स्वातंत्र्यासाठी होिाऱया हालिाली एका खवखशष्ट अवस्थेत खनरोखधत होतात. ती अवस्था अशी की 
भाडंवलदार, काव्यात व्यर्कत झालेल्या आदशय रिनेशी प्रतारिा करतो, तो हे ही खवसरतो की आपि एकूि 
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मानव जातीच्या वतीने बोलण्यािा दावा केला होता आखि आपल्या अस्प्स्तत्वास खवरोधी असिाऱया मागण्या 
करिाऱया वगास जमीनदोस्त करण्यािा घाट घातला होता. एकदा बह जन समाजािा पाकठबा नष्ट झाला 
की, बंडिोर भाडंवलदारास प्रखतगाम्याकंडून मागच्या अवस्थेकडे नेले जाते. प्रखतगामी शर्कतींना प्रभावी 
धडा खमळाल्याने, आपली शर्कती दािखविाऱया भाडंवलदाराखवरुद्ध त्या फार प ढे जात नाहीत. दोन्ही शर्कती 
कामगाराखंवरुद्ध संगनमत करतात. आता असा एक समतोल खनमाि होतो की, भाडंवलदार आपल्या 
स्वातंत्र्याखवषयीच्या वल्गनाशंी प्रतारिा करू लागतात, त्यािप्रमािे आपि मानलेल्या आदशय रिनेशीही 
प्रतारिा करतात. मात्र असे करीत असता आपल्या लढ्यािे आदशय फल अखधक प्रखतगामी म्हिजे 
सरंजामशाहीच्या हाती देतात. जर हा लढा सरंजामशाहीखवरुद्ध असेल तर ते सरंजामशाहीच्या हाती पडते, 
तो लढा जर शतेकीखवषयक आखि औद्योखगक भाडंवलशाहीमध्ये असेल, तर जखमनदाराच्या हाती पडते. 

 
रॉबेसपेअरीपासून खडरेर्कटरीपयंत आखि फ्रें ि राज्यक्रातंीम ळे ज्या ज्याकोखबयन खवरोधी िळवळीने 

एकूि य रोप हादरुन टाकला, ती अशाि स्वरुपािी होती. एकूि सारे एकोखिसाव े शतक म्हिजे या 
प्रतारिेिी नोंद होय. या शतकातील कवींिे जीवन म्हिजे आपल्या तारुण्य स लभ आदशय वादाशी केलेली 
प्रतारिा होय. १८३०, १८४८ आखि अिेर १८७१ या कालात एकूि भाडंवलदारी कवी वडयस्वथयच्या मागाने 
जात. फ्रें ि राज्यक्रातंीच्या अिेरच्या अवस्थेतील या कवीमध्ये खदसून येिारा कामगारासंबधंीिा आशयरूप 
अग्नी अकस्मात थंडावला आखि तेथे व्यावहाखरक सभ्यता आखि पाखवत्र्य यास जागा खमळाली. प ढील 
आशयाच्या ओळी कीट्सनेि खलखहल्या आहेत. 

 
‘ही ऊिी कोिासही काढून घेता येिार नाही, ज्यानंा जगातील, द िःि हे द िःि वाटते आखि त्यास हे 

स्वस्थ बसू देत नाही, त्याच्याखशवाय इतरानंा छाया लाभते.’ 
 
या काळातील भाडंवलदारी कवींिा खवनाश नेमकेपिाने यात आहे की, त्याचं्या स्वतिःच्या खवखशष्ट 

द िःिाबरोबर एकूि जगातील द िःि त्यानंा स्वस्थ बसून देिार नाही. आखि तरीही त्या कालािा स्वभाव ते 
द िःि खनमाि करिाऱया वगास त्यानंा पाकठबा द्यावयास लावतो. 

 
ज्या खठकािी भाडंवलदारी खविारवतं सारी ऐखतहाखसक गती समजावनू घेवनू त्याशी संगनमत 

करतील आखि एकूि साऱया पीखडत मानवतेबद्दल, आखि आज बह संख्याकंातं असलेल्या आखि प ढील 
काळातील एकूि मानवािें खवश्व बनिाऱया वगाबद्दल िऱया अथाने बोलू लागतील, अशा अवस्थेप्रत अद्याप 
कामगार क्रातंी पोिलेली नसते. त्यानंा पसंत असो वा नसो, ते उद्यािे जग खनमाि करिाऱया आखि प्रत्येक 
पावली माघार घेवनू आपल्या सहजप्रवृत्तीरूप आकाकं्षािी प्रतारिा करिाऱया वगाच्या वतीनेि फर्कत बोलत 
राहतात. हा वगय अशा प्रकारिी प्रतारिा करतो, यािे प्रम ि कारि असे की, उद्यािे जे जग तो खनमाि 
करतो त्यातं त्यास स्थान असत नाही, यािे ज्ञान त्यास असते. 
 

⬤ 
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प्रकरि ६ वे 
 

इगं्रजीतील कवी 
 

३ भाडंवलशाहीचा अपकर्ष 
 

एक 
 

आनोल्ड, स्प्स्वनबनय, टेखनसन आखि िाऊकनग प्रत्येक कवी आपल्या परीने भाडंवलशाही आभासािी 
गती, त्याच्या इखतहासाच्या शोकात्मक अवस्थेत कशी िालते यािे उदाहरि होय. जे त्यास अस्वस्थ करते, 
असे द िःिाने भरलेले वास्तव जग आखि सौंदयािे खवश्व यात जेव्हा टेखनसन तडजोड करण्यािा प्रयत्न 
करतो, तेव्हा टेखनसनच्या लेिनातील कीटस् िे खवश्व उध्वस्त होते ‘इन मेमोखरयम’ ही शोकात्म कखवताि 
आपल्या आजवरच्या एकूि काव्यात िऱया अथाने खनराशावादी कखवता समकालीन समस्या समकालीन 
संज्ञातून यशस्वीपिे प्रखतकबखबत करते. 

 
डार्कवन आखि अखधक प्रमािात डार्कवनिे अन यायी यांच्याप्रमािे, तो खनसगातून (अस्प्स्तत्वासाठी 

िाललेला व्यस्प्र्कतगत संघषय) भाडंवलशाहीच्या उत्पादनािी अवस्था प्रगट करतो, नंतर सहज प्रवृखत्तरुप 
आखि म्हिून आधंळेपिाने अखधक तीव्र बनलेला हा सघंषय प नश्च समाजात प्रगट करतो. हे अशारीतीने 
करतो की, त्याम ळे समाजातील अंतगयत शर्कतीिे प्रतीक जे ईश्वर तो समाजाच्या बाह्य पखरस्प्स्थतीिे प्रतीक 
असिाऱया खनसगािा कैदी बनतो. 
 
िेणनसनच्या काव्यातील अवतरिे : 
 

तर मग ईश्वर आखि खनसगय हे एकमेकास खवरोधी असतात काय की ज्याम ळे खनसगय अशी दृष्ट स्वप्ने 
आकाराला आितो? खनसगय अनेक नम ने खनमाि करताना काळजीपूवयक वागतो, मात्र व्यस्प्र्कत जीवनाबाबत 
तो बेपवाईने वागतो. मी जेव्हा त्या खनसगाच्या अनेकखवध कृतीतून व्यर्कत होिाऱया गूढ अथािा खविार करू 
लागतो तेव्हा मला असे आढळते की पन्नास खबयाण्यातून तो खनसगय एकि रोपटे आकाराला आितो, मग 
जेथे मी खनश्चयपूवयक िालत असतो तेथेि मी अडिळू लागतो․․․․․ 

 
वस्त तिः टेखनसनच्या काव्यातील खनसगािी नेिीवपूवयक व्यर्कत होिारी खनघृिता समाजातील 

खनघृिताि व्यर्कत करीत असते. या समाजात भाडंवलदार सतत आपल्या बाधंवास श्रखमकाचं्या सकंटाच्या 
िाईत लोटत असतो : 

 
खनसगय हा त्याने खनमाि केलेल्या नम न्याबाबत काळजीपूवयक वतयन करतो? नव्हे! मोडर्कया तोडर्कया 

कड्यावरून आखि ज्यात खशलािंड आहेत अशा दगडावरून खनसगय असे जाहीर करतो. अनेक नम ने आले 
आखि गेले! मला क िािीही खक्षती नाही, सारेि नष्ट होतील : तेव्हा तो एिादा राक्षस असो वा स्वप्न, वा 
कलह, सारे नष्ट होिार आखदम काळातील सपय (Dragons) जे एकमेंकािी खििलातून (Slime) खिरफाड 
करतात, ते त्याच्या त लनेत एक अखत मृद  (Mellow) असे संगीत ठराव.े 
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जे जीवन तेव्हा व्यथय आखि आताही इतके खठसूळ होते! त्यास त झ्या आवाजानेि सात्वन आखि स ि 
लाभावयािे आहे! खनसगाच्या खझरखझरीत पडद्यापाठीमागे यातून उत्तर खमळण्यािी ककवा स टका होण्यािी 
काही आशा आहे काय? 

 
नीरस वतयमानकाळातून बडं प कारून िाऊकनग भखवष्ट्य काळाकडे जातो असे नव्हे तर 

भाडंवलदाराचं्या खनष्ट्फल अशा इटालीतील वसंतऋतूकडे धाव घेतो. त्या उत्साहास इंग्रजी काव्यात पूवी 
इतका गडद रंग खदला गेला नव्हता. परंत  िाउकनगच्या शब्दसपंत्तीत एक ध सर वािाळपिा होता; 
िऱयाि ऱया समकालीन समस्या हाताळण्यात त्याच्या लेिनात जो बौखद्धक अप्रामाखिकपिा आला त्यािे ते 
प्रखतकबब आहे. टेखनसनला कीटस् िे अद भ तरम्य खवश्व आखि िाउकनगला इटालीतील वसंतऋतू; दोन्ही 
उलट्ा खदशनेे बंडिोरी करीत असतात असे वाटते. ते ज्या वगासंबधंी बोलत असतात त्या वगातील 
खवरोधातून बाहेर पडण्यािा प्रयत्न ते करीत असतात. समकालीन समस्यािंा खविार करिारा ‘स्लूज’ ककवा 
खबशप ‘ब्लाऊग्रॉम’ याचं्यापेक्षा श्रेष्ठतर असे काव्य िाउकनग खनमाि करू शकत नाही, परंत  पखरखित अशा 
प्रखतखक्रयेिे अन सरि केल्याबद्दल तो देिील त्याच्याहून पूवीच्या भाडंवलदारी कवीिी कनदा करतो : त्या 
ओळी अशा— 

 
शरे्कसखपअर आपलाि होता खमल्टन आपल्यासाठी होता, बन्सय, शलेी हे आपल्याबरोबर होते— 
 
ते आपल्या थडग्यातून पहात असतात! िालत्या गाड्यापासून आखि म र्कत मानवापासून 

(Freemen) तोि फर्कत मागे ग लामाच्या अवस्थेप्रत जातो,! 
 
कीट्सने खनमाि केलेल्या खवश्वातील मोखहनी घालिाऱया जडतेने ताठर बनलेले अखधक वगेळे 

केलेले, शलेीिे सतत पडिाऱया प्रकाशािे आखि सौंदयािे खवश्व म्हिजे स्प्स्वनबनयिे काव्य. खनयती, मग ती 
‘हेथा’ ककवा ‘अटलाटंा इन कॉखलडोन’ मधील ‘नेखमखसस’ असो, द िःिी बॉलडेअरच्या मतृ्यूप्रमािे शोकात्म 
रहात नाही, द िःिी रहाते. य रोपमध्ये १८४८–१८७१ या दरम्यान िालू असलेल्या भाडंवलदारी 
लोकशाहीच्या आवाहनाने स्प्स्वनबनय अखतशय आतय झाला. परंत  त्यास त्याने जे केवळ वाखिक प्रत्य त्तर खदले 
त्यात, प ढील काळातील अशा िळवळीिा उथळपिा प्रगट होतो, या काळात कामगारािंा खवकास झाल्याने 
अशा िळवळी जवळजवळ नष्ट होतात. 

 
आनोल्डच्या कखवतातून भाडंवलदारी आभासािा ‘खनदशयक’ असा खनराशावाद आता त्याच्या अंखतम 

आखि अिेरिा आखि शोकात्मक अवस्थेप्रत त्यास घेवनू जातो. त्या खनराशावादािी स्पंदने त्यात स्पष्ट ऐकू 
येतात (खफखलस्टाईन) अससं्कृत लोकाखंवरुद्ध आनोल्ड आपला लढा देत असतो, परंत  त्यािा पराजय 
होिार अशी भीती त्यास वाटत असते तो आपल्या आरशातील प्रखतकबबाखवरुद्ध लढत असल्याने त्यांिा 
खबनाश होतो. जोपयंत तो भाडंवलदारी समाजाच्या कक्षातून खफरत असतो, तोपययत त्याने केलेली िळवळ 
ही असंस्कृत असते त्यातून खनमाि होिारी व्यर्कती असंस्कृत आखि कवी असते, कारि यात कवी 
समाजापासून खवलग केला जातो. 
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दोन 
 

भाडंवलशाही काव्यािी प ढील अवस्था ‘क्रयवस्तूला पूज्य मानून खतिी पूजा’ करण्यािी 
(Commodity fetishism) असते ककवा ‘कले करता कला’ ही असते, बाजारपेठेसाठी काही खनमाि 
करिारा असे स्थान कवीस देण्यात ती प्रतीत होते. हे स्थान भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेच्या खवकासाम ळे 
त्यावर लादले जाते. जेव्हा अनोल्डिा आखि तरुि टेखनसनिा खनराशावाद आखि िाऊकनग व स्प्स्वनबनय 
आखि वृध्द टेखनसन यािंा द िःिद आशावाद, समकालीन पखरस्प्स्थतीखवषयी खविार करीत असता तेव्हा त्यानंी 
कवीने समकालीन पखरसर सोडिे हे अटळ आहे यािी जािीव खनमाि केली. याम ळे कवी देिील ‘क्रय 
वस्तूिे पूजन’ करण्यास बळी पडे, हे ही अपखरहायय झाले. यािा पखरिाम असा झाला की, कलाखवश्व हे 
वास्तव खवश्वापासून पूियपिे खवलग झाले, अशी ही एक िळवळ झाली. असे करीत असतात कलेिे खवश्व 
त्याच्या मूळ स्त्रोतापासूनही अलग झाले. याम ळे जेव्हा कलाखवश्व स्वसंरक्षिाखवषयी जागरूक बनले तेव्हाि 
कलेिे जग एिाद्या ब डब ड्याप्रमािे फ टण्याच्या अवस्थेप्रत गेले. 

 
क्रय वस्तूवर आधारलेल्या प्रत्येक समाजािे स्वरुप कसे असते, हे एंगल्स ‘अँटी ड्यूकरग’ मध्ये 

अखतशय स्पष्टपिे खवशद करतो : 
 
त्यािे हे वैखशष्ट आहे. उत्पादकाचं्या आपल्या स्वतिःच्या अंतगयत सामाखजक संबधंावरील ताबा 

स टलेला असतो. त्याच्याकडे जी उत्पादन साधने असतील त्या द्वारा तो स्वतिःप रते उत्पादन करतो हे 
त्याच्या इतर गरजा भागखवण्यासाठी योग्य अशा देवघेवीसाठी होय. आपि खनमाि केलेल्या वस्त पैकी 
बाजारात खकती येव ूशकतील, ककवा त्याचं्यापैकी खकतींिी िरोिरी आवश्यकता असते यािी क िालाि 
काही कल्पना असत नाही. आपि व्यस्प्र्कतगत रीतीने खनमाि केलेल्या उत्पादनािी प्रत्यक्ष मागिी खकती हे 
ही क िालाि माखहत असत नाही; आपि वस्तू खनमाि करण्यासाठी ििय केलेला पसैा भरून येईल ककवा 
नाही, तो खवकला जाईल ककवा नाही यािी कल्पनाही उत्पादकाला असत नाही. सामाखजकीकरि 
झालेल्या उत्पादनात अराजकि असते. 

 
परंत  उत्पादनाच्या इतर सवय प्रकाराप्रमािे (Forms) क्रयवस्तूच्या उत्पादनािेही काही खवखशष्ट, 

त्यात मूलतिः अंतभूयत असलेले आखि त्यापासून अपखरच्छेद्य असे खनयम असतात, आखि हे खनयम अराजक 
असूनही अराजकात आखि अराजकाच्या द्वारे काययरत असतात. उत्पादका खवरखहतही ते स्वतंत्रपिे काययरत 
होतात, त्यािप्रमािे त्याचं्या खवखशष्ट उत्पादन प्रकारािें नैसर्कगक आखि खनघिृ खनयम म्हिनू त्या 
उत्पादकाचं्या खवरोधात वावरतात. उत्पादनािे उत्पादकावंर खनयतं्रि असते. (पृ. ३७६, मॉस्को आवृत्ती 
१९५४). 

 
देवघेवीऐवजी उपय र्कततेसाठी, एंगल्स या एकूि प्रखक्रयेिा ज न्या आखि अखधक जागखतक 

स्वरुपाच्या उत्पादन पद्धतीशी खवरोध दािखवतो. येथे उत्पादनािा उगम आखि उखद्दष्ट अखतशय स्पष्टपिे 
खदसून येतो. सारे एकाि सामाखजक कृतीिे अंश असतात, आखि जो समाज हे उत्पादन खनमाि करतो 
त्यास उपय र्कत असेपयंति या उत्पादनािे महत्व असते. अशा समाजात एिाद्या कखवतेस खतिे मूल्य खतच्या 
सामखूहक स्वरुपातूनि प्राप्त होते म्हिजेि खतिा ऐकिाऱयाच्या मनावर जो पखरिाम होतो, एकूि टोळीच्या 
जीवनावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असा जो प्रभाव पडतो त्यावरि हे महत्व ठरते. 
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भाडंवलशाही उत्पादनात, जेथे क्रयवस्तूिे उत्पादन खवलक्षि मोठ्या प्रमािात होते, तेथे हे सारे 
पालटते. प्रत्येकजन बाजारपेठेसाठी उत्पादन करीत असतो, त्या बाजारपेठेच्या खनयमाचं्या थागं पत्ता 
लागत नाही. मात्र ते खनयम पोलादी सािेबंदपिे आपली छाप बसवीत असतात. समाजजीवनावर होिाऱया 
क्रमवस्तूच्या पखरिामािे मोजमाप घेता येत नाही, ककवा ती खदसूनही येत नाही. या अवस्थेत मानवािा 
समाजातील अंतगयत संबधंावरील ताबा स टलेला असतो. अराजकामध्ये ग फंले गेलेले जखटल जाळे 
भाडंवलशाहीच्या उभ्या आडव्या धाग्यादोऱयानंी खविले जाते आखि त्याम ळे हा खनरुपाय अपखरहायय ठरतो. 
कवीला भाडंवलशाही बाजारपेठ हेि सावयजखनक के्षत्र भासते. म द्रि आखि प्रकाशन हा जागखतक 
भाडंवलशाही ि ल्या बाजारपेठेच्या खवकासािा एक भाग होय. ज्याप्रमािे या बाजारपेठेिा खवकास 
[वसाहतीकरि, वाहतूक आखि देवघेवीच्या (खवखनमयाच्या) सोई याचं्या खवस्ताराम ळे शर्कय होिारा] 
मािसास त्यास अज्ञात असिाऱया स्थळासाठी उत्पादन करिे शर्कय झाले, त्याप्रमािे कवीही आता त्याचं्या 
अस्प्स्तत्वाखवषयी काहीही माखहत नसते, ज्यािें सामाखजक जीवन, ज्यािंी एकूि जगण्यािी पद्धती त्यास 
खवखित्र वाटते अशा व्यर्कतींसाठी खलहू लागतो. बाजारपेठ म्हिजेि आधंळा, खवखित्र (अपखरखित) तटस्थ 
असा लोकसमूह आहे, असे त्यास वाटते. 

 
ज्यास मार्कसयने ‘क्रयवस्तूिे पूजन’ (Commodity fetishism) असे म्हटले, त्याकडे आता 

समाजािी वाटिाल होव ू लागते. सामखूहक उत्सवात उघड होिारे कलाप्रखक्रयेिे सामाखजकत्व आता 
लोपते. याम ळे क्रयवस्तू ही एक रहस्यमय वस्तू बनते. त्यात मानवाच्या श्रमािे सामाखजक रुप, म्हिजे त्या 
श्रमाने खनमाि झालेल्या वस्तूवर ज्यािे खशक्कामोतयब झालेले आहे असे सामाखजक रूप आढळतेॱॱॱयाि 
रीतीने पदाथातून खनमाि होिारा प्रकाश म्हिजे आपल्या डोळ्याच्या ज्ञानतंतूच्या उद्दीप्ततेतून खनमाि 
होिारे आत्मखनष्ठ रूप नसून डोळ्याबाहेर असिाऱया एिाद्या वस्तूिे वस्त खनष्ठरूप होय. यािरीतीने एकदा 
कलाकृतीिी समाजाच्या अतंिःकरिातून सामाखजक खसद्धी झाली आखि बाजारपेठेने ती आच्छाखदत झाली 
म्हिजे कवीस ती वस्त खनष्ठ स्वरुपािी वाटू लागते. साहियात येिाऱया मानवावर दृश्यरीतीने अवलंबून 
असिाऱया गोष्टीकडून कलारुप समाजावर अवलंबून नसिाऱया कलाप्रखक्रयेच्या श द्ध स्वरुपाच्या नोंदीकडे 
वळले की या प्रखक्रयेस मदत होते. ही कलारुपे नृत्य, गीत, संगीत, उत्स्फूतय नाटक आखि (Commedia 
dells Arte) आखद होत. समाजावर दृश्यपिे अवलंबून असिाऱया कलाप्रखक्रयेच्या श द्ध स्वरुपाच्या नोंदी 
होतं. तर खलखित काव्य, संगीत खवभाग, खलखित नाटक खित्र ककवा खशल्प ही समाजावर दृश्यपिे अवलंबनू 
नसिारी कलाप्रखक्रयेिी रूपे होत. हळूहळू कलेिी पे्ररिा वस्त खनष्ठ होते—ती एक क्रयवस्तू बनते. 

 
भाडंवली उत्पादनास त्याच्या गतीसाठी भाडंवलािी गरज असते. स्प्स्थर भाडंवल म्हिजे मूळ 

भाडंवलािा सतत वाढत राहिारा अंश होय. हे स्प्स्थर भाडंवल एिाद्या खवस्तृत कारिान्याचं्या योजनेिे 
(प्रकल्पािे) स्वरुप धारि करते, त्यािप्रमािे या योजनेिा वापर करण्यासाठी अप्रत्यक्षपिे खवकखसत तंत्र 
आखि व्यवस्थापनेिे दृश्य रुपही धरि करते. श्रमाच्या वाढत्या उत्पादनक्षमतेम ळे होिारी स्प्स्थर भाडंवलािी 
वाढ, िाजगी भाडंवलदाराचं्या वाढिाऱया संपत्तीम ळे मालकीहक्क आखि मालमत्ता यात होिाऱया 
व्यस्प्र्कतत्त्वाच्या वाढीस खवसगत असते. यािप्रकारे भाडंवलशाही काव्यात, ज्यािें दडपि कवीला जािवते 
अशी परंपरेिी गोळाबेरीज आखि तंत्र यािें आखधर्कय आढळते, यािा पखरिाम असा होतो की काव्यात 
अन स्यतू असलेला मोठ्या प्रमािातील सामाखजक अन भव कवीिी व्यस्प्र्कतवादी आखि समाजखवरोधी वृत्ती 
यातही सतत एक प्रकारिा खवसंवाद जािवतो. एक अहंतत्व म्हिून खजच्याशी कवीला जमते घ्याव ेलागते 
अशी परंपरा काहीतरी खवशषे धैययशाली आखि भयंकर (Tremendous) म्हिून कवीप ढे उभी राहते. 
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परंत  कवी हा काही भाडंवलदार नव्हे, तो श्रमािी खपळविूक करीत नाही. भाडंवलदारासाठी 
‘क्रयवस्तूिी पूजा’ सवय क्रयवस्तूच्या बाजारपेठेतील लघ त्तम साधारि खवभागाच्या पखवत्रीकरिािा आकार 
घेते. म्हिजेि पैसा होय. पैशास त्याच्या दृष्टीने एक अत्य च्च, गूढ आध्यास्प्त्मक मूल्य प्राप्त होते. परंत  येथे 
प्रत्यक्ष लेिकािीि खपळविकू होते. 

 
ज्या प्रमािात एिादा लेिक पैशासाठी खलखहतो त्या प्रमािात केवळ भाडंवलदारािी मनस्प्स्थती 

त्यास लाभते. त्यासाठी काबाडकष्ट करिाऱया खिटिीसािंी, भाडेकरू व्यर्कतींिी तो खपळविूक करतो. परंत  
जो केवळ पैशासाठी खलखहतो, तो कलावतं नव्हे कारि कलावतंाने खनमाि केलेले उत्पादन समाजाशी 
खमळतेज ळते असाव,े हे त्यािे स्वभाववैखशष्ट्ट् आहे. कलात्मक आभास हा सहजप्रवृत्ती आखि जािीव, 
उत्पादनशर्कती आखि उत्पादनसंबधं यातील तिावातून खनमाि होतो, हा तिावि एकूि समाजास भावी 
खसद्धीप्रत घेवनू जात असतो. भाडंवलशाही समाजात हा तिाव उत्पादनशर्कती कारिान्यातील 
भाडंवलशाही तंत्रािी सामाखजकदृष्ट्ट्ा संघखटत व्यर्कती आखि सामाखजक संबधं (िाजगी न्यासाठी 
उत्पादन आखि पैसा ककवा खवखनमय यानंा खमळालेल्या जागखतक मान्यतेने सूखित होिारे व्यापारपेठेतील 
अराजक, प्रत्यक्ष ककवा उपय र्कततेिे संबधं नव्हते) यात असतो. कारि हा एक मलूभतू खवरोध 
(Contradiction) आहे, यात कवी नफा करण्याच्या पद्धतीखवरूद्ध वा खवखनमय मूल्यासाठी होिाऱया 
उत्पादनाखवरुद्ध बंड करतो, या गोष्टी त्यास कलेच्या अस्प्स्तत्वात आखि महत्त्वास मारक वाटतात. परंत  
जोवर तो भाडंवलशाही खविाराचं्या कके्षति बंड प कारतो—म्हिजे जोपयंत तो मूलभतू भाडंवलशाही 
आभास झ गारु देत नाही,—तोवर त्याच्या बंडिोरीस क्रयवस्तूच्या उत्पादनाच्या पद्धतीने खनखश्चत केलेले 
रूप प्राप्त होते. 
 

तीन 
 

भाडंवलशाही उत्पादनात ज्यािंी खपळविूक होते—यात कवीही एक असतो—ते दोन प्रकारात 
मोडतात. या दोहोंपकैी श्रखमक आखि काराखगर हे मध्यय गीन कालातील भदूास (Serfs) आखि काराखगर 
यािें वशंज मानता येतील. तथाखप, ही वशंावळ सरळ प्रत्यक्ष असत नाही. भाडंवलशाही क्रातंीमध्ये भदूास 
भाडंवलदार बनले आखि काराखगर हे कामगारवगाच्या कके्षत फेकले गेले. ज्यािंी खपळविूक होते ते एका 
खवखशष्ट वगाच्या काराखगरािें वशंज होत. श्रखमक हा मात्र संपूियपिे कामगाराचं्या कके्षत जावनू पडतो; काही 
खवशषे कारिाम ळे, कलाकौशल्यािे काम करिारास भाडंवलशाही उत्पादनात अग्रहक्कािा काही भाग 
लाभतो, तो त्यास आपि मध्यमवगािे आहोत असा आभास उत्पन्न करतो. वगयय द्धािे या मध्यमवगास 
सोयरस तक नसते, त्याहून तो स्वतिःस श्रेष्ठ समजतो. तथाखप, कामगारवगािी िािं (Abyss) त्याच्या 
पायािाली सतत उघडी असते. त्याला खमळिारा अग्रहक्क भाडंवलशाही उत्पादनाच्या एका खवखशष्ट 
अवस्थेत घडिारा अपघाति होय. आखि तो त्याच्या पकडीतून बाहेर ओढला जातो. तथाखप, भाडंवलशाही 
उत्पादनात होिारा ऐखतहाखसक बदल या वगात नव ेनव ेलोक आिीत असतो. त्या वगािी घडि सतत 
प्रवाही अवस्थेत असली, तरी असा भास होतो की, त्यास एक स्प्स्थरता आखि स्वतंत्र अस्प्स्तत्व आहे. 
भाडंवलशाहीिी अिेरिी अवस्था या आभासात्मक वगेळेपिातील तकाभास स्पष्ट करीत असतो, आखि 
मध्यमवगालाही असे जािवते की, आपिास लाभलेले अग्रहक्क आपल्या हातून खनसटून जात आहेत. 

 
या दोन खवभागाचं्या इंग्लंडमधील प्रम ि इखतहासािे खनरीक्षि आपि करू. 
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(१) श्रखमक (कामगार).— हा कामगार अखतशय नीरसपिे, त्याि त्या पद्धतीने खवलक्षि 
काबाडकष्ट करतो. तो यंत्रातील िाकाच्या दाता (Cog) प्रमािे असतो तोि िराि रा कामगार होय, 
भाडंवलशाहीिी ही एक खवलक्षि खनर्कमती आहे. भाडंवलशाहीखवरुद्ध त्याने िालखवलेला लढा कडवट आखि 
कधीही तडजोड करिारा नसतो, कारि त्याच्या कामािे स्वरूपि असे असते की, ते आवडिे असंभवनीय 
आहे. फ रसतीिा वळे खमळखवण्यासाठी ही क्रातंी होत असते. कारिान्याबाहेर स संस्कृत मानवाच्या 
अस्प्स्तत्वाला साजेल असा प्रत्येक अखधक तास आपल्या नािूष मालकाच्या हातून खहरावनू घेण्यासाठी हा 
प्रयत्न होत असतो. अखधक वतेन खमळखवण्यासाठी आखि त्याला खमळिारे अल्प फ रसतीिे तास 
वाढखवण्यासाठी हा लढा होत असतो. 

 
भाडंवलशाही उत्पादनाच्या कके्षत स्वातंत्र्यासाठी िालिारा लढा फर्कत हेि रूप धारि करतो, 

कारि कामगाराच्या कंटाळवाण्या कामकाजात स्वातंत्र्य हे सामाखजक हालिाल ककवा कृतीच्या खवरोधात 
स्वतंत्र पखवत्रा घेते. ज्यांच्या श्रमशर्कतीच्या आधारे भाडंवलदार आपला नफा खमळखवतो त्यातंील बह सखं्य 
कामगारि असतो. हा खवरोध वा शत्र त्वि भाडंवलशाही समाजातील वगयय द्धािा गाभा असते. 
भाडंवलदाराच्या न्यातूनि आपल्या फ रसतीिा प्रत्येक क्षि आखि वतेनातील प्रत्येक पसैा त्याला 
खमळखवता येतो. त्यािे स्वातंत्र्य म्हिजे भाडंवलदारािे पारतंत्र्य आखि त्यािे पारतंत्र्य म्हिजे 
भाडंवलदारािे स्वातंत्र्य होय. 

 
(२) काराखगर.— फोरमन, ओव्हरखसअर ककवा तंत्रक शल, ककवा धंद्यान बखॅरस्टर, डॉर्कटर, 

इंखजखनअर ककवा बाधंकाम क शल या साऱयानंा भाडंवलशाही उत्पादनात एक खवशषे स्थान असते, ते 
त्याचं्यामधील व्यस्प्र्कतगत क शलता, तंत्र ककवा महत्त्वाच्या अखधकाराच्या जागेम ळे होय. 

 
भाडंवलशाही उत्पादनात त्याला लाभलेल्या अन कूल अखधकाराम ळे आपल्या हाती असलेल्या 

कौशल्यािा आनंद, त्यािप्रमािे वाढते वतेन खमळखवण्यातील त्यािा आनंद, याम ळे िऱयाि ऱया श्रखमकाच्या 
खवरोधात आपि वावरतो, असे त्यास वाटते. श्रखमकास ज्याप्रमािे भाडंवलदारांच्या स्वातंत्र्याच्या खवरोधात 
आपले स्वातंत्र्य जािवते ककवा श्रखमकास काम हे जसे फ रसतीच्या खवरोधात जािवते, तसे काराखगरास 
वाटत नाही. केव्हा केव्हा, एिाद्या भाडंवलदाराप्रमािे नव्हे, परंत  त्याि पद्धतीने लहान प्रमािात तो 
उद्योगधंद्यात ग तंलेला असतो, दोन-तीन खशकाऊ मदतनीस तो कामास ठेवतो. आखि आपला माल मोठ्या 
भाडंवलदारास खवकतो. ही वरकरिी जािविारी फूट कामगारवगाच्या संघटनेत व्यर्कत होत असते. 

 
(प ढील भाग खवखशष्ट संस्थाचं्या कामकाजासंबधंी असल्याने गाळला आहे. 

 
The General labouring unions पासून Organised lodges पयंत मूळ पृष्ठ संदभय १०४). 
 

तथाखप, भाडंवलशाही उत्पादनािा खवकास काराखगरास त्याच्या कृतीिा पश्चाताप होिार नाही, 
अशा पद्धतीने त्यास कामगार बनखवतो. यतं्र आले म्हिजे स्पधा स रू होते, सवय िात्यातील काराखगराचं्या 
क शल हातातून खनमाि होिारे उत्पादन नाहीसे होते, आखि बेकाराचं्या औद्योखगक के्षत्रातील रािीव सेनेत 
त्यास आिून सोडते. यािा एकूि पखरिाम असा होतो की, तो सामाखजक उपय र्कततेपासून दूर असलेल्या 
आपल्या कौशल्यास प्रत्यक्ष मालािे स्वरूप देवनू, व्यापारीकरि झालेल्या बाजारपेठेतील मागण्याखवरुद्ध 
त्यास बंड करावयास लावतो. उदाहरिाथय, असा काराखगर ज नी ‘नेपेअर’ गाडी म्हिजे क शल काराखगरानंी 
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केलेले एक अत्य त्कृष्ट उत्पादन मानतो, आखि आध खनक काळातील मोठ्या प्रमािात उत्पादनािे खनदशयक 
जी ‘फोडय’ गाडी खतच्याशी यािी त लना करतो, ही गाडी तीि सामाखजक भखूमका पार पाडते, आखि अखधक 
स्वस्त असते. ज ने कौशल्य जरी मानवी श्रमाच्या दृष्टीने अखधक अपव्ययकारक असले, तरी काराखगराच्या 
दृष्टीने त्यािे खवशषे महत्त्व आहे, कारि श्रखमक वगापासून आपल्या वगािे वगेळेपि दािखविारी त्याच्या 
अस्प्स्तत्वािी ती िूि आहे, आखि बाजारपेठेतील न्याच्या खनकषासह त्याच्या खवरोधात उभी केली जाते. 
हा नफाि त्यािे कौशल्य कालबाह्य ठरखवण्यास कारिीभतू होतो. यािवळेी कारिान्यात त्यािी नेमिकू 
झाल्यानंतर काही नम ने तयार करून, काही लहानसहान छंदात स्वतिःला अडकवनू घेवनू, आखि 
सामाखजक दृष्ट्ट्ा अथयहीन कृतीत स्वतिःला अडकवनू घेवनू, तो अजनही आपल्या कालबाह्य झालेल्या 
कौशल्यािी जोपासना करीत असतो. 

 
याबाबत त्यािी वृत्ती मलूतिः लेिकाच्या वृत्तीशी ज ळती असते. लेिकािे भाडंवलशाहीशी 

नातेदेिील एका खवखशष्ट अग्रहक्कािे आखि काराखगरीिे (Craft) असे. ज्या य गात वगयखवग्रहाने खविारास 
कृतीपासून वगेळे केले गेले, त्यातं लेिकािा आदशयवादी आशय या संबधंास हातकामातील कौशल्यापेक्षा 
वगेळी प्रखतष्ठा देतो. डॉर्कटर, बॅखरस्टर, आर्ककटेर्कट, खशक्षक ककवा शास्त्रज्ञ याचं्यासारिा ज्याच्या कायास 
तास्प्त्वक आशय असतो असा लेिक भाडंवलशाही समाजािा एक भाग असतो.—हस्तकला कौशल्य 
करिारा काराखगर कखनष्ठ मध्यमवगापेक्षा उच्च स्तरात जाव ू शकत नाही. तथाखप, दोघासंही आपि 
मध्यमवगाच्या खवशषे आकाकं्षा आखि ि कीिी मते व्यर्कत करीत असल्यािे जािवते. 

 
मोठ्या प्रमािात होिाऱया उत्पादनातील साऱया औद्योखगक उत्पादनाला घेरून टाकण्याइतकी 

भाडंवलशाहीिी वाढ होते, तेव्हा ती हजारो काराखगरािंी खपळविूक करते, हस्तकौशल्य करिाऱया 
काराखगरास, यंत्राशी एकरूप होिाराच्या ककवा श्रखमकाच्या स्तराप्रत नेवनू कामगाराच्या कके्षत आिनू 
सोडते. कलेतही खतिा पखरिाम असाि खदसू लागतो. मोठ्या प्रमािात होिाऱया उत्पादनािा अंश असिाऱया 
कलेत सामान्यत्वािी (Mediocrity) स्तर अपखरहाययपिे येतो. िागंली कला कमी िपते. कारि आता 
कलावतंािी भखूमका बह सखं्याकंािें भाडंवलशाही उत्पादनातील मृत, याखंत्रक अस्प्स्तत्वाशी समायोजन 
करावयािी असते, यात त्याचं्या सहजप्रवृत्ती जागृत न करता त्यािें काम त्याचं्यामधील महत्त्वाच्या शर्कती 
शोषनू घेते, फ रसतीिा वळे सवयसामान्य खित्रकृतीच्या (Films) आभासात, इच्छापूती करिाऱया लेिनात, 
भावखनक जोपासना करिाऱया संगीतात घालखवल्याने मनाला मृतत्व येते. या सवांम ळे लेिकािी मोबदला 
खमळखविारी काराखगरी एिाद्या यंत्राशी एकरूप झालेल्या काराखगरीप्रमािेि कंटाळवािी आखि शीि 
आििारी ठरते. वृत्तपत्रव्यवसाय हेि त्या काळात उत्पादनािे द्योतक ठरते. खित्रपट, कादंबरी आखि 
खित्रकला देिील या काळात िालावतात. भाडंवलशाहीच्या या अवस्थेत कारिान्यातील उत्पादन आखि 
कारिान्यातील कला या प्रमािेि भरपूर प्रमािात उपलब्ध होिारी ताखंत्रक साधने यात मानवी मनािी 
हळूहळू होिारी अवनती आखि तोि तो पिा ही सारी प्रगट होतात. आपल्या कलेमध्ये येिारे पश्चातापहीन 
श्रखमकीकरि, वृत्तपत्र व्यवसायावर जगू इस्प्च्छिाऱया वा उते्तजक (Thrillers) वाङ् मय खलहून योगके्ष् 
िालखविाऱया कोिाही कलावतंाने पडताळून पहाव.े अखत उते्तजक साखहत्य, पे्रमकथा, ग्रामीि जीवनावर 
आधारलेल्या अद् भतू कथा (Cowboy romance) कखनष्ठ दजािा खित्रपट, Jazz संगीत, उत्तानकारी अशी 
रखववारिी वृत्तपते्र (yellow sunday paper) हे सारे आजिे श्रखमकािें साखहत्य होय. म्हिजेि—आजच्या 
भाडंवलशाही उत्पादनाने खनमाि केलेले सहजप्रवृत्तींिे दाखरद्र्य आखि द िःि यािंी साथ पत्करिारे िरेि रे 
श्रखमकािें साखहत्य होय. हेि साखहत्य लेिकवगामध्ये कामगारािी प्रवृत्ती खनमाि करते. ते िऱयाि ऱया 
द िःिािी अखभव्यर्कती करते, आखि त्याखवरुद्ध खनषेधही नोंदखवते. जागखतक स्वरुपािी, सतत खटकिारी 
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खवलक्षि मोठ्या प्रमािात खनमाि होिारी (fabulous) भाडंवलशाहीम ळे ज्यािंी उपासमार झाली आहे अशा 
सहज प्रवृत्तींिी सहजतृप्ती साधिारी आखि जीत खवकारक्षम पे्रखमक, शूर ग्रामीि लोक, आश्चययिखकत 
करिारे खडटेर्कटेखवज् असतात, अशी कलाि आजिा धमय बनते, ज्याप्रमािे कॅथॉखलक प्रवृत्ती सरंजामी 
खपळवि कीच्या खनदशयक असतात, त्याप्रमािे ती श्रखमकाचं्या खपळवि कीिी खनदशयक असते. लोकानंा ती 
अफूप्रमािे वाटते. सामाखजक जग हे उलटे असल्याने ती देिील या उलट्ा जगािे खित्र रंगखवते. 
भाडंवलदारी आभासािे आशय आपल्यास अखभपे्रत असिारे नव्हे, तर त्यािा िरा आशय प्रगट करिारे 
असल्याने, ती कला भाडंवलशाही संस्कृतीच्या वैखशष्ट्ट्ािंी िऱया अथाने खनदशयक असते. ‘उच्चभ्र’ू 
भाडंवलदारी कला भाडंवलवगाच्या स्वातंत्र्यावरि वाढते. त्यापेक्षा कखनष्ठ दजािी श्रखमकािंी कला त्याच्या 
परावशतेतून वाढते, आखि ज्यािंी उपासमार झाली आहे, अशा बंडिोर सहजप्रवृत्तींना गोंजारून, 
मानवामध्ये ती परवशता कायम रािण्यास मदत करते. ती कला म्हिजे फर्कत गोंजारिे असल्याने आखि 
मानवास परावशतेत ठेवनू त्याच्या खठकािी असलेले उत्स्फूतय सृजन अखभव्यर्कत करण्यास त्यास अक्षम 
बनवीत असल्याने ती वाईट कला होय. तथाखप ती कला खवखशष्ट स्वभाववैखशष्ट्ट्ाने य र्कत असते, जेम्स 
जॉइसच्या कलेपेक्षा ती भाडंवलदारी समाजात अखतशय महत्त्वािी आखि सवयव्यापी भखूमका पार पाडते. 

 
एकूि लेिकामंध्ये कवी हा खवशषे (craft) क शल असतो. त्याच्या कलेस कोित्याही कलावतंास 

आवश्यक असिाऱया ताखंत्रक कौशल्याच्या उच्चतम अंशािी जरूरी असते. खवकखसत स्वरुपाच्या 
भाडंवलशाहीमध्ये नेमके हेि कौशल्य बह संख्य लोकानंा नकोसे असते. प्लॅस्टरच्या साच्याच्या आजच्या 
य गात तो मध्यय गीन दगडावर कोरीव काम करिाऱया काराखगराइतकाि कालबाह्य ठरतो. एकूि समाजािे 
श्रखमकीकरि जसजसे अखधक वाढते, तसतशा मानवाच्या कामातील उत्स्फूतयपिा नाहीसा होऊन मािसे 
ज्या पखरस्प्स्थतीत राबतात ती कामािी अवस्था कखनष्ठ कलेच्या भरपूर उत्पादनािी मागिी करते. त्यातील 
सपाटपिा आखि उथळपिा त्यानंा आपल्या पारतंत्र्याशी समायोजन करावयास लावतो. ज्याच्या 
कौशल्यािी काही गरज राखहलेली नाही, असा कवी आता उच्चभ्र ूठरतो. सामान्य मािसास काव्य वाििे 
फार त्रासदायक वाटते. 

 
कवीच्या जीवनातील खवखशष्ट पखरस्प्स्थतीम ळे कवीिी प्रखतखक्रया देिील काराखगरासारिीि होते. 

सामाखजक प्रयोजनाखवरुद्ध तो काराखगरीिे कौशल्य उभे करतो, म्हिजेि कलेस जीवनाखवरुद्ध उभे करतो. 
काराखगरािे क्रयवस्तूच्या पूजनािे स्पष्टीकरि (Version) ‘कौशल्यपूजन’ असे असते. सामाखजक मूल्याच्या 
खवरोधात कौशल्य आता एक वस्त खनष्ठ वस्तू होऊन राहते. म्हिूनि कला वस्तूस कलेिे स्वतंत्र्य मूल्य प्राप्त 
होते. 

 
परंत  कलाकृती सामाखजक खवश्वात वावरते, ज्यानंा सामाखजक संदभय असतो अशा खवषयािंीि कला 

बनलेली असते. कलेिे साखहत्य म्हिजे केवळ आवाज नसून शब्द संपत्तीतून विेलेले शब्द असतात, ते 
केवळ योगायोगाने हाती लागलेले ध्वनी नसून सामाखजकदृष्ट्ट्ा मान्य झालेल्या तराजूतील स्वर असतात, 
ते केवळ कबदू नसून अथयय र्कत आकार असतात. या साऱया गोष्टींना जे भावखनक साहियय लाभते त्यािे स्वरूप 
सामाखजक असते. 

 
तथाखप, ज्या समाजास आता कौशल्यािी उपय र्कतता राखहलेली नाही, अशा समाजासाठी त्याच्या 

खवरोधात आखि बंडिोर पखवत्र्यासाठी आखि केवळ कलेसाठी कलेिे मूल्य मान्य होवू लागले, म्हिजे 
िऱयाअथाने ते कलावतंासाठी केलेले मूल्यमापन असते. मन मानेल त्या रीतीने कोिासही काव्य रिना 
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करता येत नाही. यातील साहियय सामाखजक नसले, तरी ते व्यस्प्र्कतगत असते, खजतकी कलाकृती अखधक 
समाजखवरोधी असेल, खततकीि सामाखजक िमत्कृतीपासून (Bizarre) म र्कत असिारी कल्पनारम्य, अधयवट 
मागासलेल्या अवस्थेत नसिारी व्यस्प्र्कतगत साहिये अटीतटीने आव्हानाने (defiantly) स्वीकारली 
जातात. भाडंवलशाही आभासाच्या या अवस्थेत काव्यािे खवश्व कलेच्या सामाखजक खवश्वाकडून िाजगी 
कल्पनेच्या व्यस्प्र्कतगत जगाकडे वाटिाल करीत असते. याम ळे व्यस्प्र्कतवाद प्रबळ होतो. भाडंवलशाही 
खवरुद्ध बंड प कारीत असता, कवी भाडंवलदारी कके्षति वावरत असल्याने आत्यखंतक व्यर्कती वादाकडे 
ओढला जातो, आखि आपल्या सामाखजक बंधनावर त्यािा ताबा रहात नाही; त्यािप्रमािे ज्यािा खनषेध तो 
करीत असतो त्या भाडंवलशाहीिे ममय जे केवळ क्रयवस्तूिे उत्पादन याकडे तो िेिला जातो. िरे म्हिजे 
तो आरशात प्रखतकबखबत होिारा (mirror revolutionary) क्राखंतवादी ठरतो आखि अखतशय आनंददायी अशी 
त्यािी स्वातंत्र्यािी घोषिा जवळजवळ संपूियपिे हाती लागल्यानंतर असा एक क्षि येतो की, त्यावळेी 
स्वातंत्र्य त्याच्या हातातून सपूंियपिे खनसटून जाते. 
 

चार 
 

‘कलेसाठी कला’ म्हिजेि ‘माझ्यासाठी कला’ यासंबधंीिी िळवळ रॉझेरी आखि समाजवादी 
होण्यापूवी मॉखरस, वाइल्ड आखि काही मयादेपयंत हॉपखकन्स याचं्याशी जोडली जाते. पंरत  
भाडंवलशाहीच्या अिेरच्या अवस्थेत द सऱया देशात ही िळवळ अखधक वगे घेते. ज्या इंग्लंडमध्ये 
भाडंवलशाही उत्पादनािी पद्धती वगेाने खवकखसत होते, तेथे खतिा अपकषय अखतशय मंदगतीने होतो. इतर 
देशात भाडंवलशाही कलेिी अिेरिी गती अखतशय पूियतेने प्रत्यक्षात आलेली आहे. 

 
फ्रान्समध्ये या िळवळीिे श द्ध स्वरूप प्रत्ययास येते. बॉल्डेअरने त्यास प्रारंभ केला वरले आखि 

खरमबॉडने ती िालू ठेवली, खर् बॉडने कॉम्यूनशी संगनमत केले आखि श्रखमक वगाच्या पखहल्या 
ह क मशाहीबरोबर तो काव्यापासून दूर गेला. 

 
तेथून प ढे ही िळवळ प्रतीकवाद्यातंफे काव्यदेवतेच्या उपासकाद्वारा अखतवास्तववादापयंत 

खशिरास पोहोिली. काव्यदेवतेच्या उपासकानंा शब्द त्यातील संगमरवराप्रमािे असलेल्या कलाग िासाठी 
महत्त्वािा वाटतो. प्रतीकवाद्यानंा शब्दाच्या पलीकडे वावरत असलेल्या भावनाचं्या प सट अंशरूप छायेसाठी 
तो महत्त्वािा वाटतो—म्हिजे त्याच्या समाजबाह्य साहियासाठी महत्त्वािा वाटतो. हेखरखडयापासून 
लॉफोगद्वारा अपोलोनेअरपयंत होिारे हे संक्रमि आश्चययकारक वाटाव,े इतके जलद आखि स्पष्ट होते. 

 
यावळेी इंग्लंडमध्ये काव्यास प्रथम ओहोटी लागलेली खदसते. साऱया कलानंा कखनष्ठ श्रेिीप्रत 

नेिारी ककवा खतला अखतवास्तववादाकडे जावयास लाविारी भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेिी जागखतक गती 
इंग्लंडमध्ये लहानसहान उद्योग (Pockets) ककवा संरखक्षत व्यवसायाकडून रोिली जाते. हे व्यवसाय 
इंग्लंडच्या दीघय भाडंवलशाहीच्या उन्हाळ्याच्या कमी अवस्थेतील प्रतीके असतात. तो देश—संपन्न 
औद्योखगक भाडंवलदाराने आपल्या कच्च्या मालासाठी खनदययपिे वसाहती देशािी खपळविूक करून आखि 
त्याच्याभोवती काही ग्रामीि संबंध कायम रािून खटकखवलेला आखि कायम रािलेला—असा एक उद्योग 
खवभाग होय. त्यातून आपिास हाडीसारिे लेिक आखि थॉमस ककवा डोव्हेससारख्या ग्रामीि कमी 
ओबडधोबड (Gnarled) कवीिी परंपरा लाभली. ऑर्कसफडय आखि कें खिज हे द सरे खवभाग; त्यानंी 
आपिास हाऊसमन, ्लेकर, िकू आखि इतर काही जॉर्कजयन कवी खदले. पखहल्या महाय द्धाने हा 
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कालिंड संप ष्टात आिला. १९२९ साली भाडंवलशाहीच्या अिेरच्या अखरष्टाने इगं्लंडला देिील हादरा 
बसखवला आखि इंग्रजी काव्य झपाट्ाने अखतवास्तववादाकडे झ कले. कवीच्या काराखगरीिे जे 
ताकीकदृष्ट्ट्ा अखत स संगत बंडिोर असे रूप ते त्या अखतवास्तववादाकडे आखि प्रतीकवादाकडे वळले. 

 
आपल्या फ रसतीच्या काळात आपले कौशल्य दािखवण्यासाठी तयार केलेले काही नम ने आखि 

िेळिी बनखविाऱया काराखगराशी अखतवास्तववाद्यािी त लना होव ू शकेल. आपल्या काराखगरीिा काही 
स्वभाव खवशषे मोठ्या प्रमािावर होिाऱया उत्पादनातील कखनष्ठ दजाच्या काराखगरीच्या अभावात 
जािनूब जून प्रगट करून, याि रीतीने आपल्या काराखगरीस (कौशल्यास) तो मोकळीक प्राप्त करून घेतो, 
आखि आपला बंडिोरपिा प्रगट करतो. ज्यावळेी कलेतील सहजप्रवृत्ती आखि अबोधपूवयकता याचं्या 
प्रयोजनाखवषयी खविार करावयास आम्हास अवकाश खमळेल तेव्हा आम्ही अखतवास्तववादािी 
सौंदययशास्त्रखवषयक खविारप्रिाली आखि खतने अबोधपूवयकतेस खदलेले महत्त्व यािंा खविार करू. तूतय 
आम्हास एवढेि दािवावयािे आहे की, फ्राइड, यूंग (Yung) आखि मकॅकडी यानंी स्पष्टपिे 
दािखवल्याप्रमािे अखतवास्तववादी तंत्र म र्कत असल्याने ब खद्धपूवयक साधलेल्या साहियापासून दूर असल्याने 
ते स्वतंत्र असत नाही सवयसामान्य बौखद्धक साहियापेक्षा ते फार मोठ्या प्रमािात दडपि आििारे असते. 
बौखद्धक साहियात वास्तवाच्या सामाखजक अन भतूीने प्रखतमा खनयखंत्रत झालेल्या असतात—म्हिजे 
गरजेच्या जािीवनेे खनयखंत्रत झालेल्या असतात. म र्कत साहियात प्रखतमा अबोधपूवय सहजप्रवृत्तींच्या पोलादी 
हाताने खनयंखत्रत झालेल्या असतात आखि म्हिून म ंगीने केलेल्या खविारापेक्षा त्या अखधक म र्कत नसतात. 
समाजाला खवरोध करून प्रस्थाखपत केलेल्या स्वत्वाने मानव म र्कत होत नाही, तर समाजात राहून प्रस्थाखपत 
केलेल्या खसद्धीनेि तो म र्कत होव ूशकतो. त्याच्या स्वातंत्र्याच्या खनदशयक असिाऱया परंपरा वा रूढ सकेंत 
आखि काही सवयसामान्य प्रकार (Forms) त्यावर साहियािे स्वरूप लादत असतात. परंत  अखतवास्तववादी 
भाडंवलदार असून त्याच्या स्वतिःच्या सामाखजक संबधंावरील त्यािे खनयतं्रि स टल्याने, पूवीच्या प्रकाराद्वारा 
स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेता आले त्याखवरुद्ध बंड उभारण्याति स्वातंत्र्य समावलेले आहे, असे तो मानतो. 
सामाखजक कृती, स्वातंत्र्यािे एक साधन–कारि जसजशी सामाखजक कृती अखधक प्रमािात होवनू 
त्यातील उत्पादनािी मालकी व्यर्कतीकडे येत जाते,–तसा त्यास खनश्चयपूवयक असामाखजक कृतीकडून 
खवरोध केला जातो. या असामाखजक कृतीतील उत्पादन समाजास खनरुपयोगी असल्याने व्यर्कतीकडे त्यािी 
मालकी येव ूशकत नाही, आखि यात त्यािे स्वातंत्र्य असल्यािे त्यास जािखवते. तथाखप एकूि प्रखक्रयेिे हे 
बाह्यतिः खदसिारे रूप होय. आत्मखनष्ठ दृष्टीने कलाकार कलाकृतीतील ‘यात  ग िामं ळे’ आखि कलाकाराच्या 
मनातील अखद्वतीय ग िवैखशष्ट्ट्ाने उत्पन्न होिारे आदशय स्वातंत्र्य आपि प्राप्त करून घेत आहोत, असे मानू 
लागतो. 

 
प्रत्येक अवस्थेबरोबर भाडंवलशाही खवसंवाद अखधकाखधक उघड होत जातो, आपल्या अखधष्ठानात 

क्राखंतकारी बदल घडवन आिनू तो ताखंत्रक साखहत्य सामग्रीिा नवनवा खवकास साधतो. म्हिूनि 
‘कलेसाठी कला’ या िळवळीपासून तो अखतवास्तववादापयंतच्या िळवळीत काव्यतंत्रामध्ये खवकास होतो, 
आधीि प्रखतपाखदलेल्या िळवळीतील मंदावस्थेन सार (Lag) इखलयट हाि इंग्लंडमधील या तंत्रखवकासािे 
एक उत्तम उदाहरि ठरतो. परंत  ही अवस्था अखनखश्चत कालपयंत िालू रहात नाही. ताखंत्रक साधनसामग्री 
आखि आशय यातंील संघषय एका खवखशष्ट मयादेप्रत पोिला की त्यािा स्फोट होवनू तो उलट्ा खदशसे वळू 
लागतो. केवळ उत्पादन शर्कतींच्या स धारिेच्या खवरोधात उत्पादन संबधंात घडून येिाऱया बदलाबरोबर 
सामाखजक के्षत्रात केवळ तंत्राच्या हालिालीच्या खवरोधाप्रमािे आशयातील बंडिोरी कलेत स रू होते. 
पखरिामी शब्दातील सामाखजक साहियय प नश्च वगेळ्या म शीत ओतले जाते. आखि काव्याच्या एकूि 
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खवषयातही पालट होतो, कारि आता भाषेिी जडिघडि खभन्न स्वरुपाच्या समाजात होते. भाडंवलशाही 
काव्याच्या कके्षकडून साम्यवादी काव्याकडे जािारी िऱयाअथाने क्राखंतकारी िळवळ याप ढे संभवते. 

 
म्हिून अखतवास्तववादी हा अिेरिा भाडंवलशाही बंडिोर होय. त्याच्या पलीकडे जािे—खमल्टन, 

गॉडखवन, पेटर आखि अिेर ‘दादा’ आखि ‘डाली’ याचं्या पलीकडे जािे म्हिजे भाडंवलशाही कके्षच्या 
पलीकडे जािे होय. हा अिेरिा क्राखंतकारक राजकीयदृष्ट्ट्ा कोित्या कके्षत पडतो? तो अराजकवादी 
होय. 

 
भाडंवलदारी समाजातील या खवकासािा अराजकवाद्याला इतका खतटकारा येतो की, अत्यतं 

आवश्यक अशा रीतीने तो भाडंवलदारी पंथािी भलामि करतो. त्यात संपूिय व्यस्प्र्कतगत स्वातंत्र्य आखि 
सामाखजक सबंंधािंा सपूंिय खवनाश यास महत्त्व खदले जाते. तरीही अराजकवादी हा बंडिोर ठरतो., कारि 
तो भाडंवलदारी समाजािा अभाव (Negation) आखि त्यातील खवनाशकारी तत्त्व यािें प्रखतखनखधत्व करतो. 
तथाखप तो त्यातील श्रमामध्ये जिडला गेल्याने त्या भाडंवलदारी समाजाच्या पलीकडे तो जाव ू शकत 
नाही. भाडंवलदारी अथयव्यवस्थेच्या अराजकी व्यवस्थेत संघटनािे काही खनयम अद्याप आपले अस्प्स्तत्व 
जारी रािीत असतात, आखि म्हिून नव्या शासकवगाच्या अखधक उच्चतर संघटनानेि (व्यवस्थेनेि) ते 
खिळखिळे होव ूशकतात. 

 
अराजकतावादी हा अशा देशातं खनमाि होतो की, जेथे फार उशीरा आखि कृखत्रमरीतीने 

स्वीकारलेल्या मागाने औद्योखगक भाडंवलशाही खनमाि होते, त्यािंा पखरिाम मध्यम वगातील अनेक 
काराखगर आखि कलाकौशल्यािे काम करिाऱया काराखगरानंा श्रखमकाचं्या स्तराप्रत आिण्यात होतो. तो 
एक नम नेदार क्राखंतकारी असतो. तो एक मध्यमवगीय पंथ असतो. म्हिून बऱयाि उशीरा भाडंवलशाही 
बनलेल्या इटाली, स्पेन, रखशया आखि फ्रान्स या देशात त्यािी बळकटी खदसून येते. नेमर्कया याि देशात 
कलेतील अखतवास्तववादी प्रवृत्ती खवशषे लक्षिीय होती. 

 
परंत  व्यवहारातील स्वरूप अभावात्मक असिे हा जसा अराजकतेिा राजकीय तत्त्वज्ञान म्हिनू 

एक ग िखवशषे त्याप्रमािे तो अखतवास्तववादािाही खवशषे होय. राजकीय तत्त्वज्ञान म्हिून साम्यवाद आखि 
अराजकता यातील भेद असा की, साम्यवादािा असा खवश्वास आहे की, भाडंवलशाही शासन संघखटत 
िळवळीनेि फर्कत उलथून पाडता येते. सोखवएट्स आखि रेड य खनयनस् यात आढळिारे संघटन, 
भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेतील सामान्य पखरस्प्स्थतीने श्रखमकावंर लादलेल्या संघटनातूनि खनमाि होते. 
तथाखप अखलकडे अराजकतावादी हा मध्यमवगीय, एक शतेकरी वा काराखगर होऊ लागला आहे. 
भाडंवलदारी वगाखवरूद्ध औद्योखगक आखि राजकीय संघषय िेळण्याइतके संघटन बऱयाि दीघय कालापयंत 
त्याच्यात झालेले नसते. आपल्या लहान प्रमािातील श्रमािी फळे उपभोगण्यासाठी योग्य अवस्था खनमाि 
करिारा वैयस्प्र्कतक अखधकारािा खवनाश म्हिजेि क्रातंी असे तो मानीत असतो. 

 
परंत  प्रत्यक्षात अराजकतावाद्यास असा शोध लागतो की, जीिय झालेल्या समाजाच्या खवनाशासाठी, 

केवळ नवा समाज¹ उभारण्यासाठीि नव्हे तर² संघटनािी आवश्यकता असते. या कायािी गरज त्यास 
रेड य खनयनस् आखि नतर सोखवएट्सच्या खनर्कमतीकडे ओढतात. जेव्हा प्रथम एकूि घटनाचं्या तकान सार 
सामाखजक क्राखंतकाऱयानंा बोलशसे्प्व्हक दृखष्टकोिाकडे ओढले गेले. तेव्हा ं रखशयन राज्यक्रातंीमध्ये प नश्च 
स्पेनमध्ये बार्कटलेनामध्ये अराजकवाद्यानंा प्रबळ कें द्रसरकारास पाकठबा द्यावा लागला, लष्ट्कराच्या 
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संघटनास, सरक्षिास आखि अन्नधान्याच्या प रवठ्यास मदत करावी लागली, आखि प्रत्येक बाबतीत आपला 
पथ बाजूस सारावा लागला, तेव्हा हे खदसून आले याम ळेि अराजकतावाद्याचं्या खनयमावलीसबंंधी ज ण्या 
थटे्टच्या खवषयातील तत्त्व लक्षात येते. 

 
पखरच्छेद (१) कोिताही ह कूम अस्प्स्तवात असिार नाही. 
पखरच्छेद (२) मागील पखरच्छेद मानला पाहीजे, असे बधंन कोिावरही असिार नाही. 
 
त्यािप्रमािे स्पेनमध्ये झालेल्या ह कूमशाही क्रातंीनंतर वृत्तपत्रात आलेल्या बार्कसलोनामध्ये 

अराजकतावादी काही खवखशष्ट व्यवस्था रािीत आहेत या अहवालािे महत्त्वही लक्षात येण्याजोगे आहे. 
यािप्रकारे क्राखंतकारक पखरस्प्स्थती खवकखसत झाली की, अखतवास्तववादी कवी एकतर प्रखतगामी होतात, वा 
ह कूमशाहीकडे वाटिाल करतात (ज्याप्रमािे इटालीत घडले) ककवा फ्रान्समधील ॲरेगॉनप्रमािे त्यानंा 
श्रखमकाचं्या मध्ये फेकले जाते. 

 
इंग्लंडसारख्या देशामध्ये काराखगरानंी केलेली अंखतम क्रातंी सामान्यतिः वगेळेि रूप धारि करते. 

ज्यािी कामगार वगाप्रत पोहिण्याखवषयीिी पखहली अखभरूिी त्याच्यामध्ये ‘संघटनेखवषयी दे्वष खनमाि 
करते, असा काराखगर तेथे एक स्वावलंबी काराखगर ककवा मध्यमवगीय रहात नाही. इंग्लंडमध्ये अठराव्या 
शतकाच्या उत्तराधात काराखगरािें श्रखमकीकरि झाले, क्रातंीिी शर्कयता खनराशाजनक असल्याने, त्याने 
केलेल्या क्रातंीने [यंत्राच्या खवनाशासाठी बंड करिाऱया टोळीच्या सभासदािी कृती] (ल्य खडखटझम) िा पखरवषे धारि केला–
ज्यानंी त्यािी खपळविूक केली अशा यंत्रािा खवनाश करण्यात आला. काराखगराचं्या संघटनाच्या खवरोधात 
सवयसाधारि कामगाराचं्या संघटना उभ्या राखहल्या, याद्वारा काराखगरानंा श्रखमकाचं्या स्तराप्रत नेण्यािा 
द सरा मोठा प्रयत्न करण्यात आला. यावळेी जो प्रयत्न झाला, तो काराखगरानंा बाजूस सारून खवकखसत 
होिारा कामगार वगय आखि भाडंवलदार याचं्यामध्ये झाला. 
 

अशाप्रकारे इंग्लंडमधील अिेरच्या अखरष्टात, इंग्लंडमधील भाडंवलदाराचं्या दीघयकालीन 
भाडंवलशाही खवकासात या काराखगरास उत्पादनात एक प्रखतखष्ठत स्थान प्राप्त झाले. त्याने एक कामगार 
धखनकािंा वगय खनमाि केला, त्याम ळे जि  असे खदसले की भाडंवलदारी धखनकवगय आखि भाडंवलदारी 
राजशाही यानंी संत ष्ट न राहता, इंग्लंडिे लक्ष भाडंवलशाही कामगाराकडे वळले. या अंखतम अखरष्टात 
(Crisis) एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, एकूि जागखतक भाडंवलशाहीमध्ये इगं्लंडला लाभलेल्या वियस्वािेि हे 
प्रखतखष्ठत स्थान एक प्रगटीकरि होते. स्पधा आखि आयात खनयातीवरील करासंबधंी (Tarriff) 
कायद्याबरोबर ते नष्टही झाले. बेकारी, अस रखक्षतता वतेनातील काटछाट आखि १९२९ ते ३६ या दरम्यान 
श्रमकाल आखि साखहत्य यािंी उत्पादनातील उधळपट्टी कमी करण्यासाठी झालेल्या स धारिा याबरोबर 
कामगारानंा कामावरून बडतफय  करण्यासंबधंीिे प्रयत्न याम ळे ज्याप्रमािे पूवय जमयनीतील कामगारािें 
न कसान झाले, त्याप्रमािे इगं्लंडमधील सवय स्तरातील काराखगर आखि व्यवसाखयक यािें न कसान झाले 
श्रखमकीकरिाम ळे उत्पन्न होिारी अराजकतावादी मनोवृती खनमाि करण्यापासून दूर राहून सवयत्र 
कारिान्याच्या महत्त्वाच्या जागी असिाऱया व्यस्प्र्कतंच्यामध्ये ते उलट पखरिाम खनमाि करते–या व्यर्कती 
म्हिजे कारिान्यातील साधनाचं्या दालनात देिरेि करिारे फोरमन, तंत्रज्ञ, खवशषेज्ञ, व्यवस्थापक आखि 
सल्लागार. या साऱयावर एक उलट पखरिाम होतो या अखधकारावर असता त्याचं्या असे लक्षात येते की, 
त्यािें कौशल्य वाया जाते ते कारिान्यातील व्यर्कतींच्या संघटनाम ळे नसून त्या व्यवस्थापनातील प्रगतीम ळे 
होय–अखतशय मोठ्या प्रमािात वाढलेल्या मानवी उत्पादन शर्कतींतील तकय दृष्ट्ट्ा प्रत्यक्षात येिारा हा 
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पखरिाम असतो—भाडंवलशाही उत्पादनाबरोबर येिाऱया अराजकतेम ळे या कौशल्यास पराभव पत्करावा 
लागतो—भाडंवलशाही उत्पादन म्हिजे कारिान्यािंी िाजगी मालकी आखि त्यातील परस्पर स्पधा होय. 

 
याम ळे त्यानंा खवकल करिाऱया व्यवस्थेखवरूद्ध त्यानंी केलेले बंड आशयाबाबत प्रखतगामी नसते; 

परंत  िऱया अथाने प्रगतीशील असते कारि ते काराखगराप्रमािे अखधक मोठ्या संघटनािी मागिी करते–
कारिान्यात आधीि अस्प्स्तत्वात असलेले संघटन एकूि उत्पादनास लागू होण्याइतके खवस्तृत व्हावे, अशी 
ती मागिी असते. हे बंड आशयाबाबत प्रगतीशील असले तरी ही मागिी प्रगतीशील कृती खनष्ट्पन्न करते, 
असे नाही. या क्रातंीकारी अवस्थेतही काराखगर दोन खठकािी थबकतो. त्यातील एक भाडंवलशाहीकडे 
जातो ज्याच्याशी त्यािे प्रखतखष्ठत स्थान आखि वाढता पगार याम ळे तो जोडला जातो–िरे म्हिजे डॉर्कटर, 
वास्त खशल्पज्ञ, कलावतं हे आपल्या कामातील आदशय आशयाम ळे भाडंवलदारािंा एक िराि रा भाग होवनू 
राहतात–द सरा मागय श्रखमकाकडे म्हिजे िालच्या बाजूस वळतो; या श्रखमकापासून तो आपल्या खवखशष्ट 
प्रखतखष्ठत स्थानाम ळे दूर रहातो, श्राखमकीकरिात जीवनमान खबघडते, आखि म्हिनू कोितीही ककमत देवनू 
त्यास ते टाळाव े लागते. म्हिूनि श्रखमकाशी एकजूट करण्याबाबतिा खतटकारा त्याच्यामध्ये रूजलेला 
असतो. श्रखमकापासून भाडंवलदारापयंति जे उच्च अंतर तो िढलेला असतो तदन सार आपले यश आखि 
स्वातत्र्य यािें मोजमाप याने घेतलेले असते—यासि मध्यम वगािी स प्रखसद्ध अहमन्यवृत्ती आखि आपला 
वगेळेपिा दािखवण्यािी प्रवृत्ती, असे म्हितात. हीि मानवाच्या खठकािी आढळिारी सतत प्रत्ययास 
येिारी स्वातंत्र्याखवषयीिी इच्छा होय. 

 
त्याने जर वरच्या स्तराकडे जाण्यािा मागय िोिाळला तर भाडंवलदाराने वरून लादलेले संघटन 

तो स्वीकारतो–यास द सऱया शब्दात हकूमशाही (Fascism) असे म्हिता येईल. हे मात्र िरे की, हे 
संघटन िोटे असते, औद्योखगक के्षत्रात वळे, वतेन, श्रम याचं्या होिाऱया उधळपखट्टखवरूद्ध घेतलेला तो 
पखवत्रा (Rationalization) असतो. भाडंवलदारी वगातील प्रखतगामी शर्कतीिे ते दृढीकरि असते. 
औद्योखगक के्षत्रात सवय प्रकारिी काटछाट करण्यािी ही प्रखक्रया तकय  द ष्ट असते त्यािा पखरिाम उत्पादनािे 
अखधक व्यवस्थापन करण्यात होत नाही, अखधक अराजक आखि कट  स्पधेत त्यािे रूपातंर होते अंतबाह्य 
एक प्रकारिे अराजक उत्पन्न होते. सैखनकीकरिािी वाढ आखि िैनीच्या वस्तंूच्या उद्योगधंद्याच्या वाढीम ळे 
आंतरीकरीत्या उत्पन्न होिारी अथयव्यवस्थेतील अस्प्स्थरता (Disturbance) रोजच्या आवश्यक गरजाकडे 
द लयक्ष करते वतेनवाढीत व्यत्यय येतो. बाह्यतिः आयात खनयातीवर करवाढ (Tariff) आखि साम्राज्यशाहीिी 
वाढ होते य द्धखपपासूवृत्ती वाढते. येथे िरे संघटन होते ते म्हिजे श्रखमकािें आखि मध्यम वगािे 
प्रखतक्राखंतकारी लष्ट्करीकरि, श्रखमकवगाच्या संघटनेिीही यावळेी मोडतोड होते. 

 
परंत  याप्रमािेि काराखगर देिील कखनष्ठ स्तराप्रत जािारा मागय ध ंडाळीत असतो जसजसी 

औद्योखगक अखरष्टािी वाढ होते आखि परदेशात घडिारी (प्रत्ययास येिारी) ह कूमशाहीिी वस्त खनष्ठ 
उदाहरिे या गतीिी अपखरहाययता स्पष्ट करतात, तसतशी काराखगरािंी या खदशनेे वाटिाल होते. या मागािे 
स्वरूप असे असते की श्रखमकाशंी एकजूट करावयािी आखि कारिान्यात असिारे श्रखमकािें संघटन जे 
हक्क, उत्पादनातील संघटनाबाबत अडथळा खनमाि करतात ते नाहीसे करून त्या स्तराप्रत खवस्तृत 
करावयािे–हा हक्क म्हिजे उत्पादन साधनािा िाजगी मालकी हक्क होय. अस्प्स्तत्वात असलेल्या 
समाजािी िरी शर्कती म्हिजे हा हक्क असल्याने त्यािा अथय असा की भाडंवलदाराचं्या सते्तऐवजी 
श्रखमकािंी सत्ता अस्प्स्तत्वात आििे. उत्पादनात महत्त्वािी स्थाने कारागीर धारि करीत असल्याने जेव्हा 
तो हा खनवड करतो, तेव्हा या बरोबरि त्याला खवशषे उत्पन्न प्राप्त झाल्याने (फ रसतीिा वळे आखि 
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सासं्कृखतक सधंी लाभल्याने), खशवाय जबाबदारीिा अन भव त्याच्या गाठी असल्याने श्रखमकािंा कृखतबाज 
शत्रू ठरल्याऐवजी तो त्यािंा स्वाभाखवक नेता बनतो. भाडंवलदाराशी एकजूट असतानाही तो त्यािा शत्र ू
असतो. 

 
याि कारिाने इगं्लंडमध्ये त्या खवखशष्ट काराखगरीत आखि मध्यमवगीयामंध्ये—श्रखमक धखनकामंध्ये-

ज्यानंी आपल्या द ग िंानंी देशात काराखगरािंी संघटना (Notorious) क प्रखसध्द केली आखि जमयनीतील 
फॅ्रखसस्ट कारकीदीिे प्रवर्कते अनेकानंा बनवखल—गेल्या तीन वषांमध्ये क्राखंतकारी दृखष्टकोिािी वाढ 
झालेली खदसते. ज्यानंा रडे य खनयन कायासंबंधी जािकारी आहे, त्यानंा हे माखहत आहे की. ज्या 
औद्योखगक संघामध्ये काराखगरािंा भरिा अखधक आहे ते संघ आखि सवयसाधारि काराखगर संघ यानंी 
सवयसाधारि श्रखमक संघ हे अखधक लढाऊ आखि समाजवादी असतात अशारीतीने पूवी खवरोध केला. आता 
A. F. U; E. T. U.; A. S. L. F. & F.; N. A. U. S. W, आखि N. U. C. या सारख्या काराखगर आखि 
अधय-व्यवसाखयक सघटना रडे य खनयन काँगे्रस आखि मेरॉपॉलीटन कौस्प्न्सल आखि खजल्हा सखमत्या याचं्या 
शािाद्वारा लढाऊ कृतीवर जोर देतात, सवयसाधारि सघंाकडून अखतरेकी आखि साम्यवादी म्हिून त्यािंी 
कनदा केली जाते. यािरीतीने ज्याचं्यातील आदशय ताखत्त्वक आशयाम ळे त्यानंा भाडंवलदारामध्ये एक खवखशष्ट 
स्थान लाभते, असे डॉर्कटसय, शास्त्रज्ञ, वास्त खशल्प शास्त्रज्ञ आखि खशक्षक हे आता डाव्या बाजूस कलत आहेत 
आखि फार मोठ्या संख्येने साम्यवादी कक्षात प्रवशे करीत आहेत. तेही मध्यंतरी कोित्याही पक्षािा आश्रय 
न घेता उदारमतवादाकडून त्या पक्षाकडे वळत आहेत. 

 
ज्यात सवय उदारमतवादी लोक जे आध खनक समाजातील काराखगरांिे प्रखतखनखधत्व करीत, अशा 

जनआघाडीच्या वाढीत भाडंवलदारी आभासािी तीि अंखतमगती प्रखतकबखबत होते. या आघाडीत श्रखमकाचं्या 
नेतृत्वािा अवकाश मयादीत करून उदारमतवादी त्याशी औपिारीक स्वरूपािी लेिी एकजूट करतात. 

 
इंग्रजी काव्यात ती प ढील प्रमािे प्रगट झाली आहे. अखतवास्तववादी अराजकाकडे न वळता 

अखतवास्तववादाच्या जवळच्या कबदूपासून त्यास अगदी खवरोधी असिाऱया कबदूकडे वळतात तो कबदू म्हिजे 
ऑडन, ल्य इस, स्पेन्डर लेहमनॅ यानंी स्वीकारलेला साम्यवादी क्रातंीकारी दृष्टीकोि होय. हे िऱयाअथाने 
खकतपत साम्यवादी आहे आखि कलेच्या कोित्या स्तरािे तो प्रखतखनधीत्व करतो यािा खविार आम्ही 
अिेरच्या प्रकरिावर सोपखवलेला आहे, कारि या गतीबरोबर भाडंवलदारी खवसंवाद खवरोध त्याच्या 
समन्वयाकडे वळतो तो केवळ उत्पादन शर्कतीमधेि क्रातंी करीत नसून स्वतिःच्या कक्षातंही क्रातंी करीत 
असतो. त्यातील तिावाने खनमाि झालेल्या उत्पादन शर्कतीवर असंभवनीय वाटतील इतके खनबधं 
(त्याम ळे) त्यागतीम ळे घातले जातात पूवी सारे कलेच्या ज्या या िळवळीस नाव े ठेवीत ती फ्रान्समध्ये 
गाईड रीलाँ, मालेवस आखि ॲरेगॉन याचं्या लेिनाबरोबर अखधक प्रगत झाली. इंग्लंडमध्ये खतला फर्कत 
प्रारंभ झाला. 

 
भाडंवलदारी इंग्रजी काव्यािे सवयसाधारिर पिे स्वरूप खनखश्चत करिाऱया अत्यतं महत्त्वाच्या 

शर्कतीिा आपि आतापयंत थोडर्कयात आढावा घेतला. आता कवीिी वृत्ती खनखश्चत करिाऱया आखि ती वृत्ती 
जे तिाव खनमाि करते आखि जे काव्यात उकलले जातात त्यानंा घडखविाऱया सामाखजक आखि 
ऐखतहाखसक गतीच्या खविाराकडून व्यर्कतीगत स्वरूपाच्या खनर्कमतीच्या गतीच्या खविाराकडे लक्ष वधेिे 
अवश्य आहे म्हिजेि खवरोध खवकासवादी प्रखक्रयेम ळे व्यस्प्र्कत बाह्य दडपनास सहज प्रवृत्तीरूप उत्साहाने 
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प्रत्य त्तर देते त्या मागािा खविार करिे अवश्य आहे. हे करण्यापूवी कवीच्या कायाला रूप देिाऱया 
सवयसाधारि ताखंत्रक वैखशष्ट्ट्ािंा आढावा आपि घेतला पाखहजे. 
 

⬤ 
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प्रकरि ७ वे 
 

काव्याची वैणशष्ट्ये 
 

जेव्हा आम्ही काव्य खविारात घेत असतो, तेव्हा ते आध खनक काव्य असते. कारि आपल्या 
काळातील काव्यािे आपिास खवशषे आखि खनकट ज्ञान असते, एवढेि नव्हे तर सवय य गातील काव्यािा 
आपि आपल्या या अधं क दृष्टीनेि खविार करीत असतो. आध खनक काव्य हे आधीि कथेपासून वगेळे 
झालेले असते, आखि भाडंवलदाराचं्या आपल्या सभोवतीच्या पखरस्प्स्थतीशी येिाऱया जािीवचे्या संबधंाबाबत 
त्याने एक खवशषे भखूमका पार पाडलेली असते. 

 
िागंल्या आध खनक काव्यािी नव्हेत, तर कोित्याही आध खनक काव्यािी वैखशष्ट्टे् कोिती? 

“प्रखतकृती” हे जे ग्रीक काव्यािे वैखशष्ट्ट् ते भाडंवलदारी काव्यािेि खवखशष्ट, स्वभाववैखशष्ट्ट् नव्हे, तर ते 
भाडंवलदारी कथा आखि नाटकािेही स्वभाववैखशष्ट्ट् असते. 

 
आध खनक स संस्कृत समाजाच्या दृष्टीने कोितीही साखहत्यकृती काव्याच्या दजास पोिण्यास प ढील 

स्वभाववैखशष्ट्टे् त्यात असिे आवश्यक आहे. 
 
(अ) काव्य हे लयबद्ध असते : 
 

(१) कोित्याही भाषेच्या स्वाभाखवक लयीवर लादलेली काव्यातील लक्षिीय लय दोन गोष्टीत 
रुजलेली असते. 

 
लयीम ळे आलंकाखरक लेिन सामान्यतिः सोपे होते आखि काव्याच्या साम खहक स्वरुपावर ती भर 

देते. ज्या सामाखजक साच्यामध्ये ती खनमाि होते, त्यािा तो एक ठसा होय. या पखरिामी, लयीिे स्वरुप, 
सहजप्रवृत्तीरुप ककवा भावनारुप अशा काव्यातील दोन प्रकारच्या आशयात आखि त्या भावना खसद्धीस 
नेिाऱया सामाखजक सबंंधात एक प्रकारिा समतोल खनमाि करते अशाप्रकारे सहजप्रवृत्तींच्या समाजाशी 
येिाऱया संबधंाबाबत मानव जे मूल्यमापन करतो, त्यात उत्पन्न होिारा बदल, तो ज्या काळात जन्मला त्या 
काळातील छंद आखि लयीखवषयीच्या परंपरातूंन व्यर्कत होतो. कवी या गोष्टी या ककवा त्या खदशनेे पालटत 
असतो. भाडंवलदारी इगं्रजी काव्याच्या गतीमधील छंदखवषयक तंत्रात होिारा पालट आपि यापूवीि 
लक्षात घेतला आहे हे उघड आहे की, काव्यािी म र्कतछंदाकडे जािारी गती सवय सामाखजक सबंंध अंधपिे 
नाकारुन त्यािंा त्याग करण्यािा अंखतम भाडंवलदारी अराजकी प्रयत्न व्यर्कत करते, कारि या काळात 
आपल्या सवय सामाखजक संबधंावरील मानवािा ताबा संपूियपिे नाहीसा झालेला असतो. 

 
(२) ही वस्त स्प्स्थती आपिास काव्यात आढळिाऱया भाडंवलदारी खवरोधाच्या एका खवशषे 

स्वभाववैखशष्ट्ट्ाप्रत घेऊन जाते ते म्हिजे ज्या खवखशष्ट रीतीने लय आलंकाखरक रिना (Declaration) 
आखि भावना स कररीतीने व्यर्कत करते ते होय. आपल्या शखररात काही स्वाभाखवक तालबद्धता आहे. 
(आपल्या नाडीिे ठोके, श्वासोच्छ् वास इत्यादी) ही तालबद्धता बाह्य घटना आखि आत्मतत्व यातील भेद 
दािखविारी रेषा असते. ती आपिास असे दािखवते की, एका खवखशष्ट रीतीने आखि प्रत्यक्षपिे आपि 
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कालािा आत्मखनष्ठ अन भव घेतो. म्हिनू कोितीही लयबद्ध गती पखरस्प्स्थतीस बाजूस सारुन आपल्या 
जािीवचे्या के्षत्रातील शाखररीक घटकािंी प्रशसंा करते. ज्यास मी भावखनक अंतम यिता म्हिेन आखि बौखद्धक 
अंतम यितेहून ती वगेळी आहे असे दािव ूशकेन, अशी एक खवखशष्ट स्वरुपािी अंतम यिता लयीम ळे खनमाि 
होते. अशी अंतम यिता गखितािी एिादी समस्या सोडखवताना आपि एकाग्र होतो तेव्हा खनमाि होते. 
गखिताच्या समस्येमध्ये लयीस जागा नाही. 

 
लय एिाद्या सामखूहक उत्सवात एका खवखशष्ट पद्धतीने लोकानंा एकमेकाशी जोडते, त्यात 

भावखनकता आखि शाखररीकता ही असते. ते एकमेकानंा आधीि पहात असतात, पि केवळ अशा प्रकारिे 
एकत्र होिे वाखंछत नसते. उलट, जेव्हा ते एकमेकानंा स्पष्टपिे पाहू शकत नाहीत, आखि प्रत्येक जि 
अंधिःकारमय अवस्थेत आपल्या देहाति समाखवष्ट होतो, आखि एकि स्वाभाखवक आखि शाखरखरक लय 
अन भव ू लागतो, तेवहा त्याचं्यामध्ये एक कळपात अन भवास येिारी सामूखहकता खनमाि होते ती 
सारिेपिािी वृत्ती प्रत्यक्ष प्रतीतीज्ञानातील साधारित्वापेक्षा वगेळी असते. तो जािीवपूवयक अन भवास 
येिाऱया साधारित्वापेक्षा वगेळा असा सारिेपिा असतो. वस्त खनष्ठ ऐर्कयापेक्षा ते भावखनक ऐर्कय असते. 
भावखनक अंतम यितेत मािसे आपल्या स्वभावखसद्ध प्रकृतीकडे (Genotype) वळतात, यात प्रत्येक मानवात 
जवळजवळ सारख्याि असिाऱया, परंत  जीवनक्रमात बाह्य वास्तवाम ळे पालटिाऱया आखि समायोखजत 
होिाऱया सहजप्रवृत्तीच्या सिंाकडे तो वळतो. 

 
ही भावखनक अतंम यिता एक सामाखजक कृती आहे. मानवाच्या खठकािी सारख्याि सहजप्रवृत्ती 

असल्याने समाज एक स सगंत काम करिारा घटक म्हिून अस्प्स्तत्वात राहू शकतो. मानव ज्या खवखशष्ट 
प्रकारच्या उत्पादनसंबंधात जन्मला आहे, ज्या पखरस्प्स्थतीत तो प्रवशे करतो तीि सामाखजक दृष्ट्ट्ा त्यािी 
जािीव घडखवतात, आखि कोित्याही एिाद्या समाजात आढळिारी स संगती खनमाि करतात. हे िरे आहे 
की, आखदम ऑस्रोखलयन ससं्कृतीत जन्मलेला एक आखि आध खनक य रोपीय संस्कृतीत जन्मलेला द सरा हे 
वगेळे असिार, आखि हे दोन्ही जरी एकत्र आिले तरी ते एकि सामाखजक संक ल तयार करु शकिार 
नाहीत. परंत  एिादे माकड आखि मानव एकाि ससं्कृतीत जन्मले असले, तरी वगेळेि असिार, 
त्याचं्याभोवती एकाि प्रकारिी पखरस्प्स्थती असूनही ते समान समानि संक ल बनव ू शकिार नाहीत. 
सहजप्रवृत्ती आखि सासं्कृखतक पखरस्प्स्थती ही समाजास मूलभतू असते. आपि आतापयंत ज्यािे पृथकरि 
केले ते समाजािे खवखशष्ट स्वरुप भाडंवलशाहीच्या वाढीकडे वाटिाल करीत असते, तेव्हा हा सवयसाधारि 
खवसंवाद एकूि समाजाच्या वाढीस पे्ररिारुप होतो. भाषेमध्ये हा खवसंवाद शब्दानंी व्यर्कत केलेल्या बौखद्धक 
आशय अथवा वस्त खनष्ठ अस्प्स्तत्व आखि त्याि शब्दाद्वारा व्यर्कत केलेल्या भावखनक आशय ककवा आत्मखनष्ठ 
प्रवृत्ती यामधील खवसंवादातून व्यर्कत होतो. या दोहोंनाही संपूियपिे वगेळे करिे अशर्कय होय, कारि ते 
मािसाशी खनसगय होिाऱया संध्यातून भाषा ज्यारीतीने तयार झाली त्यातून खनमाि होतात. परंत  शास्त्र 
(ककवा वास्तव) यातील वस्त खनष्ठ बौखद्धक आशयातून तयार होते, आखि काव्य (ककवा आभास) हे भावखनक 
आशयािे के्षत्र होय. म्हिनू मानवािा खनसगाशी संघषय जेवढा शाश्वत खततकेि काव्य हे देिील आहे. 
कोित्या तरी स्वरुपात आर्कथक उत्पादनातील सहियय हे त्या संघषािा एक भाग असते. खततकेि समाजास 
ते शाश्वत असते. 

 
काव्यात हे अशा स्वरुपात आढळते की, मानव आपल्या बाधंवाशी भावखनक एकात्मता साधतो, हे 

साध्य करीत असता तो अतंम यि होतो. म्हिून ज्यावळेी भाडंवलदारी कवी आपि आपले व्यर्कतीत्व प्रगट 
करीत असता वास्तव जगापासून दूर राहून आपल्या आतंखरक आत्म्यातील कलात्मक खवश्वात प्रवशे करतो, 
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तेव्हा िरे म्हिजे तो बौखद्धक वास्तवाच्या सामाखजक खवश्वाकडून भावखनक साधारित्वाच्या सामाखजक 
जगात प्रवशे करीत असतो. त्यास वाटते त्याप्रमािे जेव्हा भाडंवलदारी कवी असामाखजक (समाजखवरोधी) 
होतो व “कलेसाठी कला” या जगात प्रवशे करतो, तेव्हा यािी लय (त्याने स्वीकारलेली लय) 
अखधकाअखधक लक्षिीय आखि मोहखनद्रा आिण्याइतकी ग ंगी आििारी असते, असेि मालामेच्या “ला 
आपे्रसखमदी दन फॉने” या काव्यात आखि “अपोलोनाररेच्या” “अलक लस्” काव्यात असेि घडले. 
भाडंवलदार सवय भाडंवलदारी समाज यस्प्त्कंिीत मानून (Negates) एका अराजक अवस्थेकडे जातो, 
आखि जािूनब ज न केवळ व्यर्कतीगत साहियय असलेले शब्द खनवडतो, तेव्हा फर्कत ही लय नाहीशी होते. 
कारि आता कवी सवात समान असिाऱया सहजप्रवृत्तीिे बंधन स्वीकारावयास धजत नाही, म्हिन ज्यात 
फर्कत मेंदूिेि (Ceberal) वैखशष्ट्ट् असते, असे शब्द तो खनवडतो त्याने जर उत्कट भावखनक साहियय 
असिारे शब्द योजले, तर मानवास सवयसाधारि असिाऱया सहजप्रवृत्तीकडे ते त्यास घेवनू जातात. याम ळे 
ज्यातील खवखित्र साहियय व्यस्प्र्कतगत असूनही भावखनक न होता तकय श द्ध असते, अशा शब्दािंी य ती 
खनवडण्यािे अखतवास्तववादी तंत्र अवलंखबले जाते. अिेर भाषा आखि अथयपूियता यापासून दूर गेले, तरि हे 
शर्कय होते. कारि जाखिविेे सारे आशय हे स्वभावप्रवृत्तीने आखि पखरस्प्स्थतीने सामाखजक असतात. 

 
म्हिून लय ही जरी काव्यास मूलभतू असली तरी लय ही मोहखनद्रा खनमाि करिारी म्हिनू 

खवलक्षि अखतखरर्कत सौंदययन भतूी उत्पन्न करिारी आहे. या सूत्राने खतिे उच्चाटि करता येत नाही. ककवा 
छेदात्मक आकृती सामाखजक दंडक खनमाि करतात, या सूत्रानेही ती रद्द मानता येत नाही. लयीिे महत्व 
ऐखतहाखसक आहे, आखि कोित्याही एिाद्या खवखशष्ट काळी भाषेतील मूलभतू सामाखजक खवसंगती व्यर्कत 
करण्यावर (उकल करण्यावर) लय अवलंबून असते. 
 
(ब) काव्याचे भार्ातंर करिे कठीि असते : 
 

मूळ काव्यात जागृत झालेली खवखशष्ट भावना खतिे भाषातंर थोड्याि प्रमािात प्रत्ययास आिून देते, 
हे सवयमान्य असे काव्यािे स्वभाववैखशष्ट्ट् आहे. एिादे भाषातंर वािल्यानंतर त्यातील मूळ भाषेिे अध्ययन 
करिारी कोितीही व्यर्कती ही गोष्ट प्रस्थाखपत करु शकेल. छंदािी प नर्कनर्कमती करिे शर्कय आहे. ज्यास 
काव्यािा अथय असे म्हिता येईल, तोही अिकूपिे भाषातंखरत करता येईल; परंत  खवखशष्ट काव्यात्म भावना 
यातून खनसटून जाते. जेथे भाषातंर हे एक उत्कृष्ट काव्य असते उदाहरिाथय—खफईझेरॉल्डेिे ‘रुबायत’ 
ककवा पोपिे ‘इखलयड’ तेथे ती एक मलू काव्यातील ममय उतरखविारी प नर्कनर्कमती असते. मात्र त्यात 
उतरखवलेल्या काव्यात्म भावनेिे म ळात उद्य र्कत केलेल्या भावनेशी क्वखित साम्य असते. 

 
हे काव्यातील कोित्याही गूढ ककवा आध्यास्प्त्मक ग िाम ळे घडते, असे म्हिण्यािा अखधकार 

आपिास नाही. तसे असेल ककवा नसेलही “वॉन्र अँड पीस” ककवा “इखडयट” यासारख्या महान 
कादंबऱयाचं्या भाषातंरातून इंग्रजी वािकानंा मूळातील सारे काही अवगत होते, असे कोिीही प्रस्थाखपत 
करु शकिार नाही. मात्र या कृतींच्या भाषातंरांतून त्यातील जे खवलक्षि सामध्यय प्रत्ययास येते त्या त लनेत 
“इन्फनो” ककवा “ओडेसी” याचं्या भाषातंरातून प्रत्ययास येिाऱया सामर्थ्यात त्या त्या काव्यातंील 
सौंदययखवषयक महत्वािे ग िखवशषे प्रत्ययास येतात, असे शाखबत करिे कठीि आहे. हे जे घडते, ते 
त्यातील औपिाखरक छंदात्मक आकृती भाषातंरात उतरखवण्याबाबत जी अडिि खनमाि होते, त्याम ळे 
नव्हे—उलट ज्या म द्याकडे नेहेमी द लयक्ष केले जाते उदाहरिाथय- ज्याप्रमािात फ्रें ि गद्यातील, ज्यावर फार 
आघात करतात अशी गद्यातील लय ज्या प्रमािात इंग्रजी भाषातंरात आिता येते त्यापेक्षा बराि मोठ्या 
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प्रमािात फ्रें ि काव्यातील औपिाखरक छंदात्मक भाग इंग्रजीतील गद्य भाषातंरात मूळ आशयास न द िावता 
भाषातंरात आिता येईल. तथाखप एिाद्या परकीय भाषेतील कवीच्या लेिनातील काही स गधं िािण्यास 
उत्स क झालेले टीकाकार छंदात्मक भाषातंराऐवजी शब्दशिः केलेले गद्य भाषातंरि अखधक पसतं करतील. 
 
(क) काव्य तकष दुष्ट असते : 
 

असे म्हििे म्हिजे काव्य खवसंगत ककवा खनरथयक असते, असे म्हििे नव्हे. काव्य व्याकरिािे 
खनयम मानते आखि एिादा आशय त्यास उतरखवता येतो म्हिजे त्यात जी खवधानािंी माखलका असते ती 
त्याि ककवा इतर कोित्याही भाषेत वगेवगेळ्या गद्य प्रकारात माडंता येते. मात्र ज्या प्रमािे स्प्स्पवनोझािे 
तत्वज्ञान त्याच्या एिाद्या खशष्ट्याने स्पष्ट केल्यावरही त्यािेि तत्वज्ञान रहाते, टॉलस्टॉयच्या एिाद्या 
कादंबरीिे भाषातंर केल्यावरही ती त्यािीि कादंबरी राहते, एिादी पखरकथा कोिीही साखंगतली तरी ती 
पखरकथाि असते, त्याप्रमािे मूळ काव्यातील खवधाने कायम ठेविारा कखवतेिा तज यमा मूळिेकाव्य रहात 
नाही, ककबह ना त्यास काव्य म्हििेि कठीि होते. पखरस्प्स्थती लक्षात आल्यानंतर त्यातील 
खनयमबद्धतेसंबधंी मािसामािसामध्ये एकमत होिे यासि बौस्प्ध्दक (तकय श द्ध) म्हिता येते. या अथाने 
शास्त्रीय य स्प्र्कतवाद तकय श द्ध असतो, काव्य नव्हे. तथाखप आपि हे पूवीि लक्षात घेतले आहे की, 
पखरस्प्स्थतीतील स संगतीपेक्षा (Congruence) वगेळी अशी एक सामाखजक स संगती ककवा सारिेपिा भाषेत 
असते. ही भावखनक ककवा आत्मखनष्ठ स संगती असते त्यास आपि आतंखरक वास्तव असिारी स संगती 
म्हिूया. काव्यािे हे स्वभाववैखशष्ट्ट् त्यािा लयबद्ध आकृतीशी जोडलेले असते, हे आपि लक्षात घेतले 
म्हिूनि उघडपिे काव्य हे त्यातील पखरस्प्स्थतीजन्य स संगतीच्या दृष्टीने तकय द ष्ट असते, कारि त्यातील 
भावखनक स संगतीच्या दृष्टीने ते तकय श द्ध असते. आखि या दोन्ही प्रकारच्या स संगतीत खवसंवाद असतो. तो 
खवसंवाद ही व्यावतयक असतो, असे नाही. जीवनात हे खवसंवाद िोलवर गेल्याने भाषेतही ते िोलवर 
रुजतात. मानवाच्या भावना आखि पखरस्प्स्थती यातील खवसंवादाच्या एका पैलूिे काव्य हे एक प्रखतकबब आहे. 
हा खवसंवाद मानवाच्या खनसगाशी िाललेल्या संघषािे एक वास्तव आखि मतूय स्वरुप धारि करतो. या 
संघषातून जन्म घेतल्याने, ऐखतहाखसक खवकासाच्या प्रत्येक अवस्थेत ते आपल्या के्षत्रात, मानवािे आपल्या 
पखरस्प्स्थतीशी जे कृखतशील संबंध असतात त्यािे प्रखतकबब असते. ऑयॉन मधील पूवी उद् धृत केलेल्या 
उर्कतीमध्ये प्लेटोने काव्यातील या खवखशष्ट प्रकारच्या तकय द ष्टतेिा उल्लेि केला आहे. काव्य हे मनाच्या 
कृखतशील शर्कतीशी खनगडीत नसिारे असे काही आहे” या शलेीच्या उद्धारातही हेि सागंावयािे आहे. 
 
(ड) काव्य हे शबदानंी रचलेले असते : 
 

हे म्हििे सामान्य वाटते. परंत  ज्यानंा ते माखहत असावयास पाखहजे, ते जर सवय काळ आखि सवय 
प्रसंगी एिादी गोष्ट खवसरु लागले, तर ते सामान्य वाटण्यािे कारि नाही. उदाहरिाथय मरॅ्थ्य  आनोल्डने 
असे म्हटले आहे. कल्पना हेि काव्यािे सवयस्व असते, बाकी सारा आभास, दैवी आभास होय. काव्य 
आपल्या भावना कल्पनेशी जोडते, येथे कल्पना हेि सत्य असते आपल्या धमाि एक प्रबल अंश म्हिजे 
त्यातील नेिीवपूवयक खलखहलेले काव्य होय. 

 
यातील अिेरिे वार्कय सत्यािा खवपयास करते, हे आम्हास माखहत आहे. परंत  यातील पखहली दोन 

वार्कये इतकी अस्ताव्यस्त आहेत की, त्यातून काही खनखश्चत अथय काढिे कठीि आहे. यातील प ढील प्रकरिे 
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मात्र असे दािखवतात की, एक िागंला काराखगर म्हिून आनोल्डने काव्यातील एक महत्वाच्या पैलूकडे 
आपले लक्ष वधेले आहे. 

 
शलेीने देिील अशी खशखथल भाषा वापरली आहे. तो म्हितो, “भाषा, रंग, खवखशष्ट आकृती, धार्कमक 

आखि नागरी स्वरुपाच्या सवय कृतींिा आकृखतबंध ही सवय काव्यािी साधने होत; जो अलंकार पखरिामास 
कारिािा प्रखतशब्द मानतो, त्या अलंकाराद्वारा त्या सवय साधनासही काव्य मानता येईल.” 

 
या खशखथलतेिाली एक सत्य दडलेले आहे, ते हे की, काव्य हे मानवाच्या समाजातील िऱयाि ऱया 

अस्प्स्तत्वातून खनमाि होते. 
 
तो असेही म्हितो, की कवी आखि गद्य लेिक असा भेद करिे ही एक अखशष्ट स्वरुपािी िूक 

आहे..प्लेटो हा प्राम ख्याने कवी होता. लॉडय बेकन हा कवी होता कखवता..म्हिजे जीवनाच्या प्रखतमेिे 
त्याच्या बाह्य सत्यात प्रगट केलेले प्रखतकबब होय. 

 
येथे काहीही न छपखवता तो शखैथल्याने बोलत असतो. बेकन हा काही कवी नव्हता 

भाडंवलदारीच्या खवकासाबरोबर ग्रामीि संबधं नष्ट होवनू जेव्हा कवीना न्य नगंड प्राप्त होव ूलागला तेव्हा 
काव्यािे समथयन करण्यासाठी केलेली ही अखतखरर्कत खवधाने होत. 

 
आपल्या खित्रकार खमत्राला मालंामेने केलेला उपदेश स प्रखसद्ध आहे. तो म्हितो, “काव्य हे शब्दानंी 

खलखहले जाते, कल्पनानंी नव्हे.” आम्ही पूवी जे एक खवधायक स्वभाववैखशष्ट्ट् साखंगतले, त्यास एक 
अभावात्मक स्वभाववैखशष्ट्ट् याम ळे जोडले जाते, ते आम्ही मान्य करु शकत नाही. काव्य हे खनखश्चतपिे 
कल्पनानंा आवाहन करते. मग त्या स्मतृींतील प्रखतमा वा केवळ ध्वनी असोत. येथे आपि “काव्य हे शब्दािें 
बनलेले असते” या खवधानास स्वतिःला बाधूंन घेऊ. 

 
वािकाचं्या येथे हे लक्षात येईल की, “काव्य हे भाषातंरास कठीि आहे,” या पूवीच्या खवधानातून हे 

खनमाि होते. ऐकिाराच्या मनात केवळ कल्पना पे्रखरत करण्याच्या दृष्टीने, काव्य हे केवळ कल्पनानंी 
खलखहले गेले असते, तर त्याि कल्पना वा पे्ररिा देिाऱया, त्या जागृत करिाऱया द सऱया भाषेतील शब्दािंी 
खनवड करुन त्यािे भाषातंर करता आले असते. ज्याअथी तसे करता येत नाही, त्याअथी शब्दानंा ते ज्या 
कल्पना जागृत करतात त्यािेरीज आििी एिादा घटक असला पाखहजे. ध्वनीखिन्ह असिाऱया ककवा 
काळ्या खिन्हात (शब्दात) काही खवशषे जादू अंतभूयत असते, असे न स िखवता, आपि असे म्हिू शकतो की, 
काव्य हे शब्दानंी खलखहले जाते, तशी कादंबरी खलखहली जात नाही. वास्तखवक कल्पनेिेरीज शब्द ही एक 
अशा प्रकारिी एक भावात्मक “िमक” खनमाि करतो की, ती भाषातंरात उतरखवता येत नाही. 
 
(इ) काव्य हे प्रतीकात्मक नाही : 
 

येथे आमच्यावर साधारित्वािा (Common place) आरोप येिार नाही. उलट आमच्या या 
म्हिण्यात साधारित्वािा अभावि आहे. कारि काव्याबद्दलिी व्यावहाखरक, आदशात्मक संकल्पना 
सखंदग्धपिे प्रतीकात्मि असते. काव्य हे तकय हीन, अप्रतीकात्मक आहे, या वस्त स्प्स्थतीतूनि ती संकल्पना 
जन्माला येते. 
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शब्द हे प्रतीकात्मक आहेत, म्हिजे द सरे काही नसून प्रतीकेि आहेत, असे म्हित असता त्यावरुन 
कोिता अथय सूखित करावयािा असतो? येथे आपिास असे सूिवावयािे असते की, शब्द स्वतिः काहीि 
नव्हेत, आपि त्याचं्यामध्ये रस घेत नसून ते जे स िखवतात, ज्यािा संदभय देत असतात, त्यात आपि रस 
घेतो. [आँगडेन आखि खरिडयस् याचं्या “खमखनग ऑफ खमखनग” (Meaning of Meaning) या गं्रथामध्ये शब्दाचं्या या सदंभयग िासबंंधी िागंल्या 
स्वरुपािी ििा आली आहे.] अशा खरतीने एिादा गखिती जेव्हा आठ आखि नऊ सतरा असे खलखहतो, तेव्हा त्यास 
केवळ त्या शब्दात रस असत नाही. तर प्रायोखगक वास्तवात प ढे आलेल्या सामान्यीकरि झालेल्या वगाच्या 
व्यवस्थेत रस घेत असतो. कारि तो जे शब्द वापरतो ते प्रतीकात्मक असतात, त्यानंा व्यस्प्र्कतगत अथय 
नसतो, कोितेही शब्द वापरले तरी त्या वार्कयाला नेमका तोि (तेि प्रामाण्य) अबाखधतपिा प्राप्त होतो. 
उदाहरिाथय-फ्रें ि, जमयन ककवा इटाखलयन भाषेत ज्या क्रम लावण्याच्या खक्रया संदर्कभत असतात त्या गखिती 
व्यर्कतीला एकि असतात, येथे त्या वगेवगेळ्या शब्दात व्यर्कत केलेल्या असतात, कारि िऱयाि ऱया क्रम 
लावण्याच्या गखिती खक्रयािें सूिक असे शब्द हेि तेथे मानीव संकेत असतात. [पेऑनो याने ती शोधून काढली आखि 
रसेल व व्हाईटहेड यानंी खतिा खवकास केला. “खप्रन्सीखपआ मॅथेमॅखटका” गं्रथ पहा. मात्र खतने सशंोधकाचं्या आशा पूिय केल्या नाहीत.] या 
वार्कयथािे भाषातंर ८ + ९ = १७ असे केले तरीही गखितज्ञाच्या दृष्टीने हे वार्कय अजूनही प रेसे अथयवािक 
मानले जाते. याहून आपि अखधक प ढे गेलो आखि उद्या ज्या संकेताम ळे ८ च्या जागी ९ आखि ९ च्या जागी 
८, आखि १७ च्या जागी २३ आले; खशवाय वजा — च्या जागी अखधक + खिन्ह आले, आखि त्यापेक्षा अखधक 
बरोबरीच्या जागी असले तर ९—८ ∠ २३ हे ८ + ९ = १७ यािे प्रतीकात्मक रीतीने व्यर्कत केलेल्या 
प्रायोखगक खक्रयेिी नेमकी अखभव्यर्कती होईल. परंत  उद्या जर आपि इगं्रजी कोषातील सारे शब्द नष्ट करुन 
प्रत्येक शब्दास एकेक अंक खदला, तर हॅम्लेटच्या भाषिातील काव्यात्म आशय अनेक अंकाचं्या माखलकेतून 
व्यर्कत होव ूशकिार नाही. अशाप्रकारिे केलेले भाषातंर समजावनू घेण्यासाठी प नश्च ते मानखसक दृष्ट्ट्ा 
शब्दाति माडंले पाखहजे. 
 

गखितातील ज्या प्रतीकात्मक भाषेने वैखश्वक गखिती भाषा खनमाि करिे शर्कय कोटीत आिले त्या 
भाषेिी आंतखरकभाषातंरक्षमता भाषातंरक्षम नसिाऱया काव्याच्या अप्रतीकात्मक भाषेच्या खवरोधात उभी 
असते. गखितािी ही खवश्वात्मक भाषा तकय श द्ध ककवा प्रतीकात्मक तकय श द्ध असते. 

 
ज्या प्रमािात काव्यातील काही ग िखवशषे भाषातंरात उतरखवता येतात, तेवढ्या प्रमािात काव्यात 

प्रतीकात्मकता असते. 
 
आपि हे पाखहले की, काव्य म्हिून त्यात बौखद्धक स संगती प रेशी नसली, तरी त्यात भरपूर 

भावखनक स संगती असे, जरी त्यात बाह्य प्रतीकात्मकता नसली, बाह्य पदाथांिा संदभय नसला, तरी भरपूर 
अंतगयत संगती असे, भावखनक वृत्तीिा संदभय असे. िरे म्हिजे प्रत्येक िरा शब्द बाह्य संदर्कभत वस्तू आखि 
आत्मखनष्ठ प्रवृत्ती सूखित करतो. म्हिून शास्त्रीय य स्प्र्कतवादात मूल्यखवषयक खनियय असतो, तो वगळिे शर्कय 
नसते. केवळ पाखरवाखहकीमध्येि (Logistic) ते खनियय वगळिे शर्कय असते. काव्यात कोिता तरी बाह्य 
खवषयािंा संदभय असतो, ते वगळून काव्य हे काव्य रहािे कठीि असते. 

 
ज्याप्रमािे एिाद्या शास्त्रीय य स्प्र्कतवादातून ते पाखरवाखहकीत रुपातंरीत करीत असता मूल्यखनियय 

वगळाव ेलागतात, त्याप्रमािे बाह्य संदभय काव्यातून वगळले, तर त्यािे काय होईल? असे झाल्यास काव्य 
हे अथयहीन ध्वनी भावखिक संदभाने य र्कत असे ध्वनी—द सऱया शब्दात ते संगीत असाव;े आखि 
पाखरवाखहकीप्रमािे ते खवश्वात्मक आखि भाषातंरक्षम आहे. अशाखरतीने आपल्या हे लक्षात येते की, काव्यािे 
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स्वभाववैखशष्ट्ट् जे भावना आखि संदभय यािें संखमश्रि ते अश द्ध सखंमश्रि नव्हे, परंत  सहज प्रवृत्ती आखि 
पखरस्प्स्थती या दोन खवरोधी ध व्रातील ती खवरोधाखवकासात्मक (Dileetical) संबंध ते व्यर्कत करते. हा सबंंध 
मूतय वास्तव सामाखजक जीवनात रुजलेला असतो. मग ते इंस्प्ग्लश फ्रें ि वा ॲथेखनयन लोकािें जीवन असो. 
काव्य म्हिजे धनीभतू असा सामाखजक इखतहास, मानवाने खनसगाशी िालखवलेल्या संघषातील भावखनक 
स्वदे होय; 
 
(फ) काव्य हे मूतष असते : 
 

पूवीच्या अभावात्मक खवधानाशी जमिारे हे एक खवधायक स्वरुपािे खवधान होय. परंत  मूतयत्व हा 
प्रतीकात्मकतेिा स्वयंपिे प्रतीत होिारा खवरोधी (Converse) भाग नाही उदाहरिाथय, प्रतीकात्मक भाषा 
खवखशष्टासाठी सामान्य ते नाकारुन मतूाजवळ जाण्यािा प्रयत्न करते. गखित हे बीजगखितापेक्षा अखधक मतूय 
आहे, कारि त्यातील प्रतीके (खिन्हे) कमी सामान्यीकरिाच्या रुपात असतात. जीत दोनािे प्रतीक दोन 
खवटासाठी, दोन घोडे व मािसे यासाठी द सरी प्रतीके असतात तो गखितातील प्रतीवाद गखितातील 
अस्प्स्तत्वात असलेल्या तो प्रतीकात्मकतेपेक्षा उघडपिे अखधक मूतय असतो. ती अजूनही पारंपाखरक आखि 
यादृस्प्च्छक (arbitrary) खिन्ह प रखवण्यास समथय असल्याने, तो कमी प्रतीकात्मक असण्यािी शर्कयता नाही. 
परंत  हे खततकेि स्पष्ट आहे की, जसजशी प्रतीकात्मक भाषा अखधकाअखधक मूतय होत जाते तसतशी ती 
अखधकाखधक अडििींिी बनते. ज्याअथी दोन मािसे सारिीि असतात, त्याअथी संभवनीय अशा 
मािसाचं्या जोड्या लावण्यासाठी पूियपिे मतूय स्वरुपाच्या प्रतीकात्मक भाषेत, वगेवगेळ्या प्रतीकािंी 
आवश्यर्कता भासते. 

 
गखितातील सामान्यत्व हे बाह्य वास्तवािे सामान्यत्व असते; म्हिूनि गखितातील खवखशष्टता 

देिील बाह्य वास्तवािी खवखशष्टता असते, आखि ज्याअथी बाह्य वास्तवात अमयाद पदाथय (खवषय) असतात, 
त्याअथी गखितािे सामान्यीकरि झाले पाखहजे. आत्याखंतक सामान्यीकरिाम ळे बाह्य वास्तवाशी व्यवहार 
करिारे ते एक अखतशय लवखिक साधन होय. ज्याअथी क्रम लाविे आखि तो ही वगात खवभागिी करुन, हे 
त्यािे केवळ एक महत्वािे कायय असते, त्याअथी खवश्वातील अमयाद खवखशष्टतेला ते आपल्या कह्यात आि ू
शकते, असे म्हिता येईल. गखितामध्ये नेहमीि अनंतत्व आढळते, हा काही अपघात नव्हे. 

 
गखिताशी काव्यािी त लना करा. आत्मखनष्ठ वृत्ती हा त्यािंा प्रातं आहे. जािीविेे के्षत्र हे वास्तव 

खवषय आखि त्यासंबधंीच्या आत्मखनष्ठ वृत्तीने बनलेले असते. या वास्तव खवषयािंा अखतशय सामान्यरीतीने 
क्रम लावनू गखित अनंतत्वापयंत पोहोिते. त्यात एिादे खिन्ह सवय बाह्य वास्तव आपल्या धारिेत आिनू 
ठेवते. परंत  काव्य जर एकूि आत्मखनष्ठ वृत्तींिा सामान्यरीतीने क्रम लाव ूलागले, तर ते अहंतत्वाप्राप्त 
जावनू पोिते. एिाद्या खिन्हाच्या आधारे ते सारे आत्मखनष्ठ वास्तव आपल्या पकडीत आिून ठेवते. 

 
िरे म्हिजे, गखित ज्याप्रमािे बाह्य वास्तवािे सामान्यीकरि करिारे असते, त्याप्रमािे संगीत; 

काव्य नव्हे, आत्मखनष्ठ वास्तवाच्या बाबतीत अमूतय आखि सामान्यीकरि करिारे असते संगीतामध्ये 
पखरस्प्स्थती खवरुन जाते, अहंतत्व फ गत जाते, आखि सारे नाट् त्याच्या पखरसराति घडते. गखित हे बाह्यतिः 
अमूतय आखि सामान्यीकरि करिारे असते, संगीत आंतखरक रीतीने तसे असते. 
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परंत  काव्य हे शास्त्रीय य स्प्र्कतवादाप्रमािे असते. ते ‘अश द्ध’ असते. त्यातील भावन वास्तव खवषयास 
जोडलेल्या असतात, आखि त्या त्यास एक खवखशष्टता बहाल करतात. अहंतत्त्वाच्या प्रातंात वास्तव खघरट्ा 
घालीत असते. यािा अथय असा की, काव्य हे मूतय आखि खवखशष्टत्वप्राहार झालेले असते, शास्त्रीय य स्प्र्कतवाद 
हा देिील मूतय आखि खवखशष्टत्व धारि करिारा असतो. मात्र या प्रत्येक बाबतीत मतूयत्व आखि साधरित्व 
वास्तवाच्या वगेवगेळ्या के्षत्राशी जोडलेले असते. उदाहरिाथय¹ माझे पे्रम हे ताबंड्या लाल ग लाबाप्रमािे 
असते, असे जेव्हा कवी म्हितो, तेव्हा ही भाषा अप्रतीकात्मक असते ‘माझी खप्रया हे (Rosacea) म्हिजे 
लाल खदसिाऱया वशंातील फ लाप्रमािे आहे¹ असा या वार्कयािा अन वाद कोितीही परंपरागत धारिा करू 
शकिार नाही. हे असे खवधान आहे की, ज्यात मूळ खवधानात व्यर्कत झालेली काव्यात्म भावना असते. ही 
ओळ अप्रतीकात्मक आहे. म्हिून ती मूतय असली पाखहजे, असा तकय  क िीही करिार नाही. परंत  जरी ते 
खवधान मूतय स्वरूपािे नसले, तरी ते खवधान तूतयच्या स्वरूपात बरेि सामान्यतिः िरे आहे. यािा अथय असा 
की, जर ते अमूतय असते, तर ती एक खवखशष्ट बाब ठरली नसती, कवीला साजेसे ते एक खवधान, एका खवखशष्ट 
पे्रमासाठी एका खवखशष्ट काळी, एका खवखशष्ट वृतीने केलेले, एक खवखशष्ट कखवतेतील परंत  एक सवयसाधारि 
खवधान झाले असते. याम ळे ‘माझे पे्रम असे आहे’ असे खवधान जेव्हा जेव्हा कवी करीत असेल, तेव्हा तेव्हा 
त्याच्या मनात, आधीि एक वस्त स्प्स्थती म्हिनू ‘ती एक ताबंड्या’ लाल ग लाबाप्रमािे असते, ही भखूमका 
कायम असते. 

 
परंत  ज्याअथी काव्य हे अमूतय नसून, ती एक मूतय अप्रतीकात्मक भाषा आहे. त्याअथी आपि प ढे जी 

कखवता खलहू तीत आपिास असे म्हिता येईल, 
 
माझे पे्रम, धवल असा ग लाब आहे, 
ककवा— 
 
फ ले जर फ लोरा असतील, तर माझे पे्रम ग लाब नाही. 
 
परंत  अमूतय, अप्रतीकात्मक भाषेच्या सहाय्याने एिाद्या काव्यात आपि पूवी केलेले, कखवतेतील 

खवधान वगेळ्या कखवतेत द सऱया भाषेत करू शकू. यासंबंधीिा गैरसमज झाल्याने प्लेटोने साऱया कवींना 
िोटे बोलिारे ठरखवले. त्यासंबंधी ज्याने योग्य समज करून घेतला असा खसडने ‘कवी हा िोटे बोलिारा 
नाही, कारि तो काहीि खनखश्चत सागंत नाही’ असे त्यास उत्तर देव ूशकला. 

 
अशारीतीने काव्याच्या आत्मखनष्ठ साधारिीकरिािे हे मूतय स्वभाववैखशष्ट्ट्ि काव्य हा आभास 

असल्यािी अधयवट कब ली देते. यािा अथय असा की, आपि जेव्हा कल्पनारम्य जगात वावरतो त्यावळेी 
त्यातील खवधाने मान्य करिे, परंत  वगळिे आखि खवरोध ही दोन तत्त्व े ते ज्याप्रमािे वास्तव जगास लाग ू
पडतात त्याप्रमािे ज्या जागास लागू पडतील असे क जग कादंबऱया आखि कखवता यानंी खनमाि कराव,े 
अशी मागिी करिे नव्हे. मात्र यािा अथय असा नव्हे की कादंबरी आखि काव्य यामध्ये कोित्याही प्रकारच्या 
एकात्मतेिी आवश्यकता नाही. ती एकात्मता शोधिे हाि िरे म्हिजे सौंदयय शास्त्रािा प्रातं आहे. 
सौंदययशास्त्रािे हे एक महत्त्वािे कायय आहे की, खमल्टन पेक्षा हेखरकला कखनष्ठ स्थानावर ठेविे, दोहोपेक्षाही 
वखरष्ठ स्थानावर शरे्कसखपअरला आरुढ करिे आखि संपन्न जखटल तपशीलवार माखहतीने त्या लेिकामंध्ये 
मतभेद का व कसा आहे, ते खवशद करिे होय. परंतू अशी कृती करण्यात एक सवयमान्य एकात्म दृखष्टकोि 
सूखित होतो, तो शास्त्रीय नसतो बौखद्धक नसतो–परंत  सौंदययशास्त्रीय असतो. हेि कलेिे तकय शास्त्र आहे. 
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मूतयत्व आखि खवखशष्टत्व शास्त्रीय य स्प्र्कतवादासही लागू पडते. जे काव्याप्रमािे अश द्ध आहे, परंत  
द सऱया खवरोधी ध्र वाच्या खनकट आहे. प्रत्येकास हे माखहत आहे की, जीवशास्त्र, पदाथयखवज्ञानशास्त्र 
समाजशास्त्र आखि मानसशास्त्र ही अशी के्षते्र आहेत की, ज्या प्रत्येकास वगेवगेळे खनयम लागू पडतात. तरी 
त्यात साऱयानंा जोडिारे एक तत्व आहे ते असे सागंते की, अखधक सामान्यीकरि असिाऱया के्षत्राला लाग ू
पडािाऱया खनयमास कमी सामान्यीकरि असिाऱया के्षत्रात खवरोध असता कामा नये. उदाहरिाथय—
समाजशास्त्राच्या खनयमानंी पदाथयखवज्ञानशास्त्राच्या खनयमास खवरोध करता कामा नये. अशाि प्रकारे काव्यात 
ही स संगती असावी, कोित्याही कल्पनामय जगात का असेना, त्यािी मीस ती अन भतूी येते आखि 
कादंबरीसही ती स संगती असली पाखहजे. कोिताही ‘मी’ असला तरी त्यातील देिाव े त्याि मानवी 
समाजात घडखवलेले असतात. या भावखनक ‘मी’ िी रिना ककवा वास्तव जगि सौंदययखवषयक खनियय 
खनखश्चत करते. िरे म्हिजे अहंतत्व म्हिजे जगाखवषयीिा दृखष्टकोि, यात कलेिे तकय शास्त्र आधीि खदलेले 
असते 

 
या अश द्धतेम ळे शास्त्र ककवा काव्य ही दोन्ही सत्य नाहीत असे ठरते काय? या उलटि असते. 

कारि सत्य हे वास्तवासि लागू पडते वास्तव, मूतय जीवनास ते लागू पडते, आखि वास्तव मूतय जीवन 
सपूंियपिे आत्मखनष्ठ ककवा वस्त खनष्ठ नसून मानवाच्या खनसगाशी िाललेल्या दं्वद्वातील तो द्वद्वात्मक 
(Dileetic) संबध असल्याने, या संघषातून उत्पन्न होिाऱया या अश द्ध खनर्कमतीसि आपि ‘सत्य’ हा खनकष 
लागू करीत असतो. सत्यास नेहमीि एक सामाखजक संबधं असतो. सत्य म्हिजे मानवी संबंधात (संदभात) 
सत्य होय म्हिनू गखितातील खनकष हा रसेलने दािखवल्याप्रमािे ‘सत्य’ कधीही असू शकत नाही, त्यात 
स संगती (Consistancy) असते. याि रीतीने संगीतािा खनकष “सौंदयय’ हा असतो भाषेतील सवय 
खनर्कमतामंध्ये दोहोंिेही खमश्रि असते, या वस्त स्प्स्थतीिे कारि असे की, मन ष्ट्य आपल्या वास्तव जीवनात 
कीट्सने केलेला भखवष्ट्यवाद खसद्ध करण्यासाठी कृतीशील प्रयत्न करीत असतो. तो भखवष्ट्यवाद म्हिजे 
‘सौंदयय हेि सत्य आखि सत्य हेि सौंदयय’. 

 
तो नेहमी पखरस्प्स्थतीने सहज प्रवृत्तीला साथ द्यावी, स संगतीने सौंदयास आखि गरजेने वासनेस 

साथ द्यावी, एका शब्दातं सागंावयािे तर स्वतंत्र होण्यासाठी धडपड करीत असतो. भाषा ही या धडपडीतून 
उत्पन्न झालेली आहे. कारि ही धडपड ककवा संघषय एका मानवािा नसून साहिायात वावरिाऱया मानवािी 
ती धडपड असते. म्हिनूि सवयत्र भाषेवर मानवता आखि पखरस्प्स्थती दोहोंिाही ठसा उमटलेला असतो. 
शास्त्र हे पखरस्प्स्थतीच्या ध्र वाजवळ असते, तर काव्य हे सहजप्रवतृीच्या ध्र वाजवळ असते. अटळपिा 
(Consistancy) हा शास्त्रािा ग ि तर सौंदयय हा काव्यािा–मात्र कोितेही गती, श द्ध सौंदयय ककवा श द्ध 
स संगती असत नाही. आखि तरीही हे संपादन करण्यासाठी धडपड करीत राहिेि ती पत्करतात, आखि 
त्यातूनि त्याचं्या खवकासाला पे्ररिा खमळते. शास्त्र गखितासाठी झ रते, तर काव्य संगीतासाठी झ रत असते. 

 
काव्य हे संणिप्त भावानंी युक्त असते.— हे भाव त्यास योग्य असे सौंदयात्मक भाव होत. ‘त मिी 

पत्नी काल खदवगंत झाली’ ही तार वाििाऱयाच्या मनातं त्या संबधंी अखतशय संखक्षप्त असा भाव खनमाि 
होतो, परंत  हे सौंदययखवषयक भाव नव्हत. येथे प्रतीकात्मक भाषा वापरलेली आहे. आखि जर एिाद्या द िःिी 
पतीस आपल्या पत्नीस धोका आहे, हे आधीि माखहत असते, (तो खमतभाषी (Parsimonious) अशा 
मानखसक अवस्थेत असल्याने) ‘Kippers’ असा आपल्या पत्नीच्या मृत्यूिा खनदशयक साकेंखतक शब्द 
ज्यासाठी वापरला जावा, अशी व्यवस्था त्याने केली असती आखि संखक्षप्त खनरोपामध्ये समावलेले भावही 
खततकेि प्रबल राखहले असते. ती तार औपिाखरक रीत्या काव्यात्म असती, तरीही हेि घडले असते. 
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टाइम्समध्ये येिाऱया मृत्यूखवषयक रकान्यात आढळिाऱया हीनत्वाच्या खनदशयक भागातही काव्यािी 
औपिाखरक वैखशष्ट्टे् आढळतात. जे त्यात हे भाव सामाखवष्ट करतात त्याचं्यामध्येही ते प्रबल भाव असतात 
परंत  हे भाव सौंदययखवषयक नाहीत. 

 
आता या दोन्ही बाबतीत द सरा खनकष लावता येईल. जे शोकग्रस्त नाहीत, त्याचं्यामध्ये हेि भाव 

खनमाि होिार नाहीत. सौंदययखवषयक नसिारे भाव व्यर्कतीगत असतात, सामखूहक नसतात आखि ते 
व्यस्प्र्कतगत खवखशष्ट अन भवावर अवलंबून असून सामाखजक अन भवावर अवलंबून नसतात. काव्यात खनमाि 
होिारी भावना एिाद्या व्यस्प्र्कतगत अन भवातून खनमाि होत असेल, आखि सामाखजक स्वरूपात ती खसद्धीस 
जाण्याजोगी ककवा जािार नसेल, तर काव्य हे भावखनक वैखशष्ट्ट्ाने पे्रखरत झालेले असाव,े एवढेि प रेसे 
ठरत नाही. या भावना साहियात वावरिाऱया मािसाचं्या अन भतूीतून खनमाि व्हाव्यात, आता काव्यात्म 
‘मी’ तील साधारित्वािे स्वरूप कोिते हे आपल्या लक्षात येईल. नागरी समाजातील एका व्यर्कतीिे ते ‘मी’ 
पि नव्हे, गखितातील अनंतत्व जसे एका व्यर्कतीच्या प्रतीखवज्ञानात्मक जगािे अनंतत्व नसते, तसेि हे 
आहे. गखितातील अनंतत्व हे जड जगािे अनंतत्व असते—म्हिजे साऱया मानवानंा अवगत असिाऱया 
प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जगांिे अनंतत्व असते. नागरी समाजातील व्यर्कतीच्या दृखष्टकोिापलीकडे न जािारी 
भाडंवलदारी टीका इतर खवषयापासून सौंदययखवषयक खवषय (पदाथय) वगेळे काढण्यास, त्यातील फरक 
दािखवण्यास कशी समथय ठरेल? ही समस्या ती टीका कशी सोडव ू शकेल? साहियात वावरिाऱया 
मािसाचं्या भावना सौंदययखवषयक खवषय खजतर्कयाप्रमािात प्रदीप्त करू शकतील खततर्कया प्रमािाति ते 
सौंदययखवषयक खवषय (वस्तू) होत, केवळ व्यस्प्र्कतखवखशष्ट भावना प्रदीप्त करिारे खवषय सौंदययखवषयक ठरत 
नाहीत. यातूनि सौंदययखवषयक भावनेिे तटस्थ, खनरोखधत आखि वस्त खनष्ठ स्वभाववैखशष्ट्ट् प्रतीत होते. 

 
आतापयंत या प्रकरिात केलेले खवविेन सकें्षपाने सागंावयािे म्हिजे काव्य हे लयबद्ध असते, 

त्यािे भाषातंर होव ू शकत नाही, ते तकय  खवरखहत, अप्रतीकात्मक आखि संखक्षप्त (Condensed) 
सौंदययखवषयक भावानंी य र्कत असते, असे म्हिता येईल. 

 
याि ग िखवशषेामं ळे काव्य हे एकूि साखहत्यापासून खवलग करता येते, आता आपि त्यािी पद्धती, 

तंत्र, प्रयोजन आखि त्यािा भखवष्ट्यकाळ यािी बारकाईने पहािी करण्याकडे वळू या. 
 

⬤ 
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प्रकरि ८ वे 
 

जग आणि ‘मी’ 
 

एक 
 

समाज, मानव आखि वास्तव यासंबधंी काव्यािे कृखतशील प्रयोजन आखि भाषेिे स्वरूप यातूनि 
काव्यािी एकूि ग िवैखशष्ट्टे् खनमाि होत असतात. 

 
आम्ही जेंव्हा मानवासंबधंी बोलतो, तेव्हा तो ‘स्वभावगत नम ना’ (Genotype) ककवा व्यर्कती, 

जन्मतिः सहजप्रवृखत्तरूप असा मानव होय. ज्यास त्याच्यावरि सोपखवले, तर तो एिाद्या मूक पशूप्रमािे 
होईल. परंत  याऐवजी एका खवखशष्ट प्रकारच्या समाजात तो एक खवखशष्ट प्रकारिा मानव बनतो—मग तो 
एिादा अथयखनयन वा ॲझ टेक ककवा लंडनिा मन ष्ट्य असेल. स्वभावगत नम ना संपूियपिे लवखिक ककवा 
आकारहीन असतो, असे म्हिता येत नाही. मानवामध्ये असिाऱया उत्साहशर्कतीच्या आखि त्यातील 
अस्वास्र्थ्याच्या जनक असिाऱया अशा काही खनखश्चत सहजप्रवृत्ती त्या स्वभावगत नम न्यामध्ये समावलेल्या 
असतात. सारे स्वभावगत नम ने सारिे नसतात. जन्मजात स्वभाव वैखशष्ट्ट्ान सार मािसामािसात भेद 
आढळतात. समाज या जन्मजात व्यस्प्र्कतमत्वास खवरोधी नसतो, उलट, संस्कृतीच्या वाढीबरोबर येिारे 
वगेळेपि (खवखवधता, पृथगीकरि) मािसामािसातील खवशषेत्व खसद्ध करण्यािे एक साधन होय. ज्या 
समाजात कला ककवा शास्त्र नाही अशा समाजात कलावतं होिे वा शास्त्रज्ञ होिे यात क िालाही खनवड करिे 
शर्कय नसते. अथवा ज्या समाजात शास्त्र अद्याप ज्योखतषशास्त्रातील अंधश्रद्धाचं्या पलीकडे गेलेले नसते, 
त्यात मानसशास्त्र ककवा जीवशास्त्र यात खनवड करता येिे शर्कय नसते. 

 
हा स्वभावगत नम ना ‘अपखरपक्व’ अवस्थेत केव्हाही आढळत नाही. तो नेहमी एका खनखश्चत मूतय 

स्वरूपािी ससं्कृती असलेल्या खवखशष्ट खशक्षि खनखश्चत मते आखि भौखतक पखरस्प्स्थती असलेल्या मानवामध्ये 
आढळतो. त्या मानवािे स्वरूप असे असते ज्या संबधंािंी तो खनवड करू शकत नाही. तर त्यात तो 
जन्मालाि आलेला असतो, अशा इतर मानवाशंी जोडलेल्या संबधंातून खनमाि होिारी जािीव त्याच्या 
खठकािी असते. 

 
बाह्य वास्तव ककवा खनसगय याशी केलेल्या संघषातूनि मािसे या संबधंात ओढली जातात. 

व्यर्कतीसंबधंािे काही शाखररीक आखि मानखसक स्वरूपािे खनयम (Laws) असतात. परंत  ज्या प्रमािात 
वास्तवािा एक अंश म्हिून मानवाने आपिास द सऱया अशंापासून (खनसगय) वगेळे केलेले असते, आखि तेही 
त्यापासून त टून वगेळे होण्याकरता नव्हे, तर त्याशी लढण्यासाठी आखि त्याद्वारा आर्कथक उत्पादनात 
आरपार पोिण्यासाठी—त्याप्रमािात मािसाने खनयमािें द सरे एक के्षत्र—समाजशास्त्रािे—खनमाि केले 
आहे. यापैकी कोित्याही खनयमािंा संि परस्परासं खवरोध करीत नसून एकमेकानंा संपन्न करीत असतो. 

 
परंत  हे उघड आहे की, समाजशास्त्राच्या के्षत्रास एक खवखशष्टस्थान लाभते. मानव आखि खनसगय यात 

आरपार पोहिनू त्यािा शोध ते घेते, आखि वैिाखरकदृष्ट्ट्ा इतर खनयमाचं्या खनर्कमतीिे उगमस्थान ठरते. 
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मानव आखि खनसगय यातील संघषय ही एक भौखतक गती आहे. खविाराचं्या के्षत्रात ती कता आखि 
खवषय यातील संबधंािे स्वरूप धारि करीत असते. हीि तत्वज्ञानातील एक अत्यतं प्रािीन समस्या आहे. 
समाजातील या खनसगाशी होिाऱया कृखतशील संघषातून खविारप्रिाली खनमाि करिाऱया वगास अलग 
करून खवखवध वगात समाजािी खवभागिी होते, त्याम ळेि खविारप्रिाली म्हिजे कता त्यास खवषयापासून 
वगेळे केले जाते आखि मग हे दोन्ही परस्परखवरोधी स्वतंत्र ध्र व ठरतात. याम ळे ही एक कधीही न स टिारी 
समस्या बनते. 

 
एकूि खविाराच्या के्षत्रात, समाजातील मानव आखि खनसगय यातंील संघषय वास्तव ककवा सत्य म्हिून 

प्रखतकबबीत होतो. हे सत्य ककवा वास्तव आकाशातून परृ्थ्वीवर पडलेले नाही. तो एक खजवतं, वधयनशील 
आखि खवकसनशील सकं ल आहे. कारि ते खवश्वासबंंधी एक सत्य आहे, जडाखवषयीिे ते सत्य आहे. खवश्व हे 
जड आहे, असे जेव्हा आपि म्हितो तेव्हा आपिास असे स िवावयािे असते की, सवय घडामोडींमध्ये स द्धा 
असे संबधं असे संबधं असतात, ते कारि ककवा संबधं खनखश्चत करिारे द व ेअसतात, ज्यामध्ये जडाच्या 
स्वरूपात एक प्रकारिा एकखजनसीपिा आढळतो. हीि शास्त्रािी प्राथखमक धारिा आहे. कोित्याही 
घडामोडीतील अशाप्रकारिे संबंध नाकारिे म्हिजे त्यासबंंधी ज्ञान नाकारण्यासारिे आहे, आखि म्हिूनि 
शास्त्राच्या के्षत्रातील त्यािंा अंतभाव नाकारण्यासारिे आहे. या सबंंधािा शोध म्हिजेि शास्त्रािा इखतहास. 
ते संबंध दािखविे हा त्यातील हेतू होय. केवळ कितनाने त्यािा शोध लागण्यािी शर्कयता नाही, तर प्रत्येक 
अवस्थेत प्रयोग—म्हिजे सबंध सबधंाखवषयीिे खनदशयन—करण्यािी येथे आवश्यकता असते. 

 
अशाप्रकारे सत्य म्हिजे मानवाने खनसगाशी केलेल्या संघषातून हाती लागिारे तत्व होय. जसजसे 

अखधक साखहत्य (तंत्र आखि ज्ञान) त्या संघषात जमत जाते आखि त्यातील ग तंाग त वाढते, तसतसे 
वास्तवािे प्रखतकबब असिारे सत्य मानवाच्या मेंदूत फ लत जाते (त्याच्या हाती लागते) कोित्याही एिाद्या 
काळी त्या सत्यािा अंशरूप पैलूि मानवाच्या हाती लागतो. खवपययस्त, अंशरूप आखि सीखमत असे 
एिाद्याच्या हाती लागलेले हे रूप हे वास्तवािे प्रत्यक्ष ज्ञान (Perception) प ढे शास्त्रातील सत्याच्या प्रत्यक्ष 
ज्ञानािे रूप धारि करते, ते ही अनेकानंा स्फ रलेले असते, आर्कथक उत्पादनाच्या गरजेतून खनमाि होिाऱया 
सामाखजक पखरस्प्स्थतीत ते सघंखटत होते. अशारीतीने सत्य म्हिजे कोित्याही एका वळेी अनेक व्यर्कतींच्या 
मेंदूत पडलेले प्रखतकबब वा एक खवशषे प्रकारिा सकं ल (Complex) होय—ते कसेतरी एकत्र होत नसून, 
एका खवखशष्ट समाजात संघखटत झालेली मते असतात ती समाजातील प्रायोखगक तंत्राखवषयीिा स्तर शास्त्रीय 
वाङमय, खविाराचं्या देवघेवीिी साधने, ििा आखि प्रयोगशाळेसंबधंीच्या त्या समाजातील स खवधा या 
साऱयाचं्या स्तरान सार संघखटत होतात. 

 
प्रत्येक व्यर्कतीत सत्य प्रत्यक्ष ज्ञानािे स्वरूप धारि करते—आपल्या इंखद्रयाद्वारा तो वास्तवािे जे 

अंश ग्रहि करतो त्यािप्रमािे पूवीच्या प्रत्यक्ष ज्ञानािी जीस जािीव असते अशी स्मरि शर्कती तो वतयमान 
प्रत्यक्ष ज्ञानावर पखरिाम करीत असते. कारि या मानवी जािीवा जेव्हा साहियात संघखटत होवनू आशय 
धारि करतात आखि त्यास सत्यािें रूप येते, तेव्हा त्यामध्ये एक खवलक्षि शर्कती येते. प नश्च वाढत्या 
प्रत्यक्षज्ञानाम ळे त्या व्यर्कतीकडे परावर्कतत होतात. समाजात साखहत्याने या व्यर्कतीिी स्मरिशर्कती आखि 
संवदेन स धारत जाते. या अथाने व्यस्प्र्कतगत जािीव ही एक सामाखजक खनर्कमती आहे. 

 
सत्य म्हिजे खवखवध घडामोडीतील संबधंाखवषयीिा व्यस्प्र्कतगत मानवािा अन भव, तो अशा 

प्रकारच्या लक्षावधी अन भवाचं्याद्वारा खनखश्चत होवनू संघखटत होतो. तो अशाप्रकारे संघखटत होतो, यािे 
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कारि असे की, ही संवदेनात्मक खवश्वे म्हिजे साऱया व्यर्कती ज्यािा भाग असतात, अशा एका भौखतक 
खवश्वाने व्यर्कत केलेल्या घडामोडी होत, अनेक िाजगी आत्मखनष्ठ जगातील घडामोडी नव्हेत. या 
सवयसामान्य बाजूिेरीज िाजगी जगािी समरूपता (Congruenee) असिार नाही, आखि म्हिून वस्त खनष्ठ 
सत्यही संभवत नाही. म्हिनू वस्त खनष्ठ सत्य असिारे शास्त्र हे खवखवध घडामोडीतील भौखतक संबधं ककवा 
काययकारिभाव दािखवते. 

 
खनरुपाखधक असे सत्य नसतेि, परंत  ज्या सीमेप्रत समाजातील सत्याला पोिावयािे असते अशी 

एक सीमा मात्र असते. केवळ सत्यािी ही सीमा म्हिजे एकूि खवश्व होय. ज्यावळेी मानवाने सपूंियपिे 
खनसगात आरपार प्रवशे केलेला असेल...तथाखप ही तास्प्त्वक सीमा, देिील स्प्स्थर असिारे खवश्व आखि त्या 
खवश्वाबाहेर असिारे सत्य गखृहत धरते. तथाखप, सत्य, हा खवश्वािाि एक अंश होय. मात्र सत्य बाकीच्या 
वास्तवाशी मानवाच्या िाललेल्या संघषातून खनमाि होते, आखि म्हिून, या संघषाच्या प्रत्येक अवस्थेबरोबर 
नववास्तव खनमाि होते, आखि जग अखधकाखधक ग ंताग तंीिे बनते. यािा पखरिाम वास्तव संपन्न होण्यात 
होतो आखि ज्या स्तंभाप्रत सत्यास पोिावयािे तो स्तंभ वास्तवाच्या संपन्नतेबरोबर आखि ग ंताग तंीबरोबर 
अखधकाखधक प ढे जातो. आपल्याकडे िाली वाकून पहाण्याइतका मानव कधीही उंि होव ू शकत नाही. 
त्याप्रमािे समाज हा खनरुपाखधक (absolute) सत्याप्रत कधीही पोि ूशकत नाही—परंत  ज्याप्रमािे सतत 
वाढत राखहल्याने मािसािी उंिी त्यािा दृखष्टके्षप पालटते, त्याप्रमािे समाजािा खवकास सत्य खवस्ताखरत 
करीत राहतो. 

 
साहियान मानवाने खनसगाशी केलेल्या संघषातून उत्क्रातं झालेले भाषा हे अत्यंत लवखिक साधन 

आहे. एकट्ा मानवास खनसगय िोलवर नागंरता येत नाही. म्हिूनि त्यािे ज्ञानही त्यास एकट्ाने 
सिोलपिे होव ूशकत नाही. परंत  साहियात वावरिारा मानव आर्कथक उत्पादनावर मात करतो, आपला 
खनसगावरील प्रभाव तो खवस्ताखरत करतो. मग त्या कृतीिा पखरिाम जे सत्य त्यािे पखरिामही वाढखवतो. 
भाषा हे मानवी साहियािे महत्वािे साधन होय. या कारिाम ळेि भाषेतील कोित्याही खवधानािेरीज 
कोिासही सत्यािी कल्पना करिेही शर्कय होत नाही, इतर्कया प्रमािात सत्य हे साहियािे अपत्य असते. 

 
भाषेमध्ये सत्य कसे उदयास येते? शब्द म्हिजे एक अंगखवके्षप (हावभाव) एक उद् घोष (cry) 

उदाहरिाथय, धोर्कयाच्यावळेी पशूच्या एिाद्या कळपाने केलेला आवाज. एिाद्याने आवाज खदला की, 
आखदम काळातील तटस्थ सहान भतूीिा संिार इतरात होवनू सारेि घाबरतात आखि सारे बरोबरि पळू 
लागतात. म्हिून या आवाजाला एक आत्मखनष्ठ बाजू, एक भावखनक बाजू (Zone) असते. एकदा आवाज 
खनमाि झाला की, सारेि घाबरतात. 

 
परंत  हा आवाज भीतीदायक अशी एिादी वस्तू, एिादा शत्रू ककवा धोका सूखित करतात. म्हिनू 

या आवाजास एक वस्त खनष्ठ बाजू, वास्तवातील ज्यािे ज्ञान होव ूशकते असा एिादा संदभयही असतो, 
 
केवळ पश जीवन जगण्यासाठी काही त्रोटक आवाज प रेसे असतात. काही प्रािी म केि असतात. 

परंत  साहियाने आर्कथक उत्पादनात सहभागी झालेल्या प्राण्यात—मानवात या आवाजास शब्दािे रूप 
प्राप्त होते. त्यािे मूल्य आता केवळ सहजप्रवृखत्तरूप रहात नाही—स्वभावगत नम न्यािें रोजच्या 
व्यावहाखरक पखरस्प्स्थतीशी जे संबधं खनमाि होतात त्या पखरिामी उत्पन्न होिारे—ते आता मानीव मूल्य 
(याहस्प्च्छक) बनते—म्हिजे स धाखरत स्वभावगत नम न्यािे आर्कथक उत्पादनातील कृखत्रम पखरस्प्स्थतीशी जे 
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संबंध येतात त्या पखरिामी खनमाि होिारे—म्हिून मानीव बनते. आर्कथक उत्पादनाच्या होिाऱया 
साहियातून आवाजाला शब्दािे रूप प्राप्त होत असता या आवाजाच्या दोन बाजू तशाि कायम राहतात. 
एक भावखनक स्पशािी सहजप्रवृत्तीरूप (Zone) बाजू आखि द सरी त्यािे सपंाखदत प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक मलू्य, 
मात्र दोन्ही आता अिूक आखि ग ंताग तंीिी होत जातात. 

 
कळपातील भावनात एक प्रकारिे साम्य असते, त्यािे कारि त्याचं्यामधील सहजप्रवृखत्तरूप 

अडिीतील साधम्यय हे होय. त्याचं्या जीवनपद्धतीत साधम्यय असल्याने त्याचं्या प्रत्यक्षज्ञानात (संवदेनात) 
देिील साम्य असते. ज्याप्रमािे प्रत्येक प्राण्यास इतरािंी संवदेनात्मक खवश्वे एक असल्यािे कळत नाही, 
तसेि प्रत्येक प्राण्यास समान भावना सारख्या असल्यािेही जािवत नाही. प्रत्येक प्रािी व्यस्प्र्कतगत 
स्वरुपात भावनािा अन भव घेतो आखि एकटाि खनरीक्षि करीत असतो. त्याच्याकडे पहािारे आपि 
प्राण्यामधील भावनात्मक आखि संवदेनात्मक सारिेपिा याच्या वागि कीतील साधम्यावरून लक्षात घेतो. 
परंत  याप्रमािे समान जगाच्या अस्प्स्तत्वािी जािीव इतर प्राण्यास नसते. 

 
मानवाला मात्र हे माखहत असते की मािसाचं्या खवश्वात सारिेपिा असतो. प्रत्यक्षज्ञानात्मक 

वास्तवािे खवश्व जे शास्त्र त्यात हे साम्य व्यर्कत होत असते. यािरीतीने भावनातही साधम्यय असते, हे ही 
त्यास माखहत असते. आपल्या भावनािें हे वास्तव कलेत प्रगट होते. 

 
द सऱया मािसाचं्या साहियात आल्यानंतरि आपल्या प्रत्यक्षज्ञानात्मक जगातील हे साधम्यय 

मानवास कळू लागते. परंत  अशाप्रकारिे साहियय तो का स्वीकारतो? आपले प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जग 
बदलण्यासाठी तो हे करीत असतो. हा खवसंवाद म्हिजे शास्त्रातील मूलभतू खवसंवाद होय—वास्तव 
बदलीत असताि मानवाला वास्तव कळू लागते. नेमके हेि शास्त्रातील प्रयोग साधीत असतो आखि प्रयोग 
हा शास्त्रातील अत्यंत महत्वािा भाग होय. हाइन्सबगयच्या अखनखश्चततेच्या (Indeterminacy) अनखयतत्त्वाच्या 
तत्वात खवखशष्ट खवरोधािे अखंतम प्रगटीकरि होत असते. ते तत्त्व असे घोखषत करते की, वास्तवािे सारे ज्ञान 
त्याच्या बदलाति सामावलेले असते. शास्त्रािे सारे खनयम, कोित्या कृती वास्तवात कोिता बदल घडवनू 
आितात, हेि प्रखतपादन करीत असतात. शास्त्र म्हिजे, मानवाने आपल्या इखतहासात खनमाि केलेल्या, 
खटकखवलेल्या, संघखटत करून हाताळण्यास स लभ बनखवलेल्या सवय संग्राहक (Compendious) भेदक 
स्वरूपािे, प्रत्यक्षज्ञानात्मक जगातील फेरबदलािे सार होय. 

 
याि रीतीने मानव इतराचं्या अहंतत्वातील सारिेपिाखवषयी त्याचं्यामध्ये बदल घडवनू आिीत 

असता नव्या गोष्टी खशकत असतो. मानव म्हिून एकमेकाच्या साहियात राहण्यासाठी हा बदल आवश्यक 
असतो. मानवािी सहजप्रवतृ्ती एका खवखशष्ट खदशनेे वतयन करते. म्हिून काही वगेळे करण्यासाठी या 
सहजप्रवृत्तीत स धारिा केली नाही तर मानव कृखत्रमरीत्या बनलेल्या पखरस्प्स्थतीत जसा वागतो, तसे 
वागण्याऐवजी, तो प्रत्येक गोष्टीसंबधंी आपली सहजप्रवतृ्त प्रखतखक्रया व्यर्कत करील आखि मग समाज बनिे 
अशर्कय होईल. आपल्या कृतींनी परस्पराचं्या भावनात पालट घडखवण्यास समथय असेपयंति मानव एका 
समान भावखवश्वात वावरू शकतो. भावनेत घडून येिारा हा बदल कलेस अखतशय महत्वािा ठरतो. 
अशाप्रकारच्या बदलािंी मूतय जीवनातून साकार होिारी अमूतयत्वातून नव्हे, गोळाबेरीज, मानवखनरपेक्ष 
स्वरूपात खदसू लागली की, तीसि कला म्हटले जाते. 
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शास्त्र आखि कला दोन्ही स प्तपिे प्राण्यामंध्ये अस्प्स्तत्वात असतात. प्राण्यामंधील माद्यािंी पे्रम 
करण्यािी वृत्ती, शत्रूला खभवखवण्यािी वृत्ती पाखहली म्हिजे असे लक्षात येते की, एक धडपड करिारा प्रािी 
द सऱयातील भावना बदलण्यािा प्रयत्न करीत असतो. प्रियाराधनेिे नृत्य आखि य द्धाला प्रारंभ 
करण्यापूवीच्या प्राथखमक धमर्कया म्हिजे गभावस्थेतील कलाि होय. परंत  या दोन्ही गोष्टी सहजप्रवृत्तीनेि 
होत असतात. त्यात स्वातंत्र्य नसते, आखि म्हिनू त्या जािीवपूवयक घडतात. सामाखजकदृष्ट्ट्ा आकारास 
आलेल्या खवश्वाशी त्यािंा काही संबधं नसतो. मािसाचं्या स्वभावात बाह्य पखरस्प्स्थतीने न आलेल्या ज्या 
भावना बदलास पात्र ठरतात त्या ककवा नैसर्कगक पखरस्प्स्थतीसंबंधीच्या स्वाभाखवक भावना कलेिा खवषय 
बनतात. ज्या प्रमािात कला, सहजप्रवृत्तीवर पखरिाम करिारी सवय साधने ह डकून काढून त्याम ळे 
सहजप्रवृत्तीत होिारे बदल उघड करते आखि त्यािंी गरज पटखवते, त्या प्रमािात ती भावखवश्वाखवषयी 
जागरूक असते आखि म्हिून स्वतंत्र असते. ज्याप्रमािे शास्त्र म्हिजे मानवाच्या ऐखंद्रखयक संवदेनाच्या 
(प्रत्यक्षज्ञानाच्या), जगातील स्वातंत्र्यािे प्रखतकबब, त्याप्रमािे कला म्हिजे भावखनक जगातील मानवाच्या 
स्वातंत्र्यािे प्रखतबींब असते. कारि दोहोंनाही आपल्याला जगातील गरजािंी जािीव असते, आखि त्यात 
ती बदल घडवनू आिीत असतात—कला हे भावनािें वा आतंखरक वास्तव आखि शास्त्र हे बाह्य घडामोडीिे 
ककवा बाह्य वास्तवािे जग होय. 

 
एिाद्याने केलेल्या भीतीदायक आवाजाने सूखित होिाऱया भीतीदायक खवषयापासून एिाद्या 

कळपाने केलेले पलायन म्हिजे गभावस्थेतील शास्त्र, मात्र त्यास शास्त्रािा दजा प्राप्त होण्यासाठी आपि 
खनमाि केलेल्या प्रत्यक्षज्ञानात्मक जगात बदल घडवनू आिण्यािी जािीव खनमाि व्हावी लागते. ती ही 
सहजप्रवृत्त पे्ररिेने त्यापासून दूर पळून जावनू नव्हे, तर आर्कथकदृष्ट्ट्ा त्यात बदल घडवनू आिून होय. 
उदाहरिाथय शस्त्र वा एिादे आखभष तयार करून त्या प्राण्यास मारून ककवा संघखटतरीत्या मागील भाग 
आच्छादून माघार घेवनू होय. 

 
शास्त्र आखि कला संवदेनात्मक (Perceptual) आखि भावनात्मक जगातील, सामाखजक साधम्यय 

व्यर्कत करीत असली, तरी ती सारे मानवमात्र एकमेकािी प्रखतकृती आहेत असे दािवीत नाहीत. उलट, ती 
संभवनीय बदलासंबधंी खविार करीत असल्याने आखि नव ेनव ेशोध लागल्यावर अखधक खवस्ताखरत आखि 
संपन्न होत असल्याने, व्यस्प्र्कतगत वगेळेपि ज्याम ळे खसद्ध होतो अशी साधने होत. प्रािीस्तरावर ओठातील 
खछद्र ककवा खवशषे स्थूलपिा अशाप्रकारे जी वैखशष्ट्टे् व्यर्कत होतात, ती आता, वास्तवाच्या संपूिय संक लास 
खवखशष्ट रंग देिारी आखि संपन्न करिारी भावखनक जीवनातील सूक्ष्म वैखशष्ट्टे् ठरतात. सामाखजक 
नाण्याच्या स्वरूपात हे बदल उतरखविारे भाषा हे एक खवशषे माध्यम आहे. मानवाच्या वैिाखरक 
व्यापारपेठेतील शब्द हे नािे आहे. ज्याप्रमािे खवखनमयाच्या थोड्या उलाढाली आध खनक काळातील 
सामाखजक भावनाला गोंधळून टाकिारी ग ंताग ंत व्यर्कत करतात, त्याप्रमािे भाषेतील काही थोड ध्वनी, 
आजच्या मानवाच्या वैिाखरक जगातील संपन्न भावखनक खवश्व आखि सत्य व्यर्कत करतात 
 

दोन 
 

आता आपि शब्दाखवषयी खविार करू. पौंडासारिी एक साधी गोष्ट, आपि जेव्हा खतिे मूल्य आखि 
ककमत, प रवठा आखि मागिी नफा आखि ककमत या के्षत्रात खतिे पडलेले प्रखतकबब पहातो तेव्हा एक 
आश्चययकारक ग ंताग ंत, बारकावा आपल्या प ढे माडंते, त्याप्रमािे वैिाखरक खवस्तारािे एक समग्र खवश्व शब्द 
सारिा एक लहान कबदू आपल्याप ढे आितो शब्दाला एक आत्मखनष्ठ भावनात्मक पलै  आखि एक वस्त खनष्ठ 
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बाजू (प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक पलूै) असतो. केवळ कितनाच्या के्षत्रात त्या गोष्टी शब्द म्हिून शब्दात असत 
नाहीत, ज्याप्रमािे पौंडािी नोट केवळ कागद आखि छपाई याम ळे अस्प्स्तत्वात असू शकत नाही. एक 
गखतशील सामाखजक कृती म्हिून. ज्याप्रमािे शब्दात त्या गोष्टी अस्प्स्तत्वात असतात, तद्वत देवघेवीम ळेि 
पौंडाच्या नोटेस अथयपूियता लाभते. 

 
शब्द हा बोलला जातो आखि ऐकला जातो. यात सहभागी देिारास आपि वर्कता आखि श्रोता, असे 

म्हिू. संवदेनाच्याद्वारा जािण्याजोगी वास्तवािी बाजू शब्द सूखित करतो : हा शब्दि प्रतीकात्मक आखि 
संदभयखवषयक भाग होय. शब्द ज्यािे प्रतीकीकरि करतो त्यािा अतंभाव करूनि बोलिारा ऐकिाऱयािे 
प्रत्यक्षज्ञानात्मक खवश्व पालटण्यािा प्रयत्न करतो. उदाहरिाथय, तो म्हितो, ‘हा पहा ग लाब’! तेव्हा 
ऐकिाराने ग लाब पहावा, वा ग लाब पहावयाच्या संभवनीयतेखवषयी त्याने जागतृ असाव ेअसे त्यास वाटते. 
ककवा तो जेव्हा ‘काहंी ग लाब खनळे असतात’ असे म्हितो, तेव्हा ऐकिाऱयाच्या खवश्वात खनळ्या ग लाबािा 
अंतभाव करून बोलिारा त्यािे प्रत्यक्षज्ञानात्मक खवश्व खवस्ताखरत करीत असतो. अशाि रीतीने अखतशय 
प्रगल्भ आखि समजण्यास कठीि अशा गखिती ििेपयंत ही प्रखक्रया घडते. 

 
परंत  हे करण्यासाठी, एक समान प्रत्यक्षज्ञानात्मक जग—बोलिारा आखि ऐकिारा यानंा समान—

असले पाखहजे. त्यात समान प्रत्यक्षज्ञानात्मक प्रतीके असावीत—ही प्रतीके बोलिारा आखि ऐकिारा 
दोघासही समान जगातील मान्य झालेल्या वस्तंूिी खनदशयक असतात. 

 
हे समान प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जग म्हिजे सत्यािे वा वास्तवािे जग होय, आखि शास्त्र हे त्यािे एक 

सवयसाधारि प्रगटीकरि होय. वास्तव बदलण्याच्याबाबत येिाऱया मानवाच्या अन भतूीने ते कसे घडखवले 
जाते, हे आपि पूवीि पाखहले आहे. कधी कधी त्यािे वियन प्रत्यक्षज्ञान ककवा संकल्पना असे केले जाते (हा 
भेदही कृखत्रम आहे). ‘खनळा आखि ग लाब’ या दोन्ही गोष्टी सवय जगास सारख्याि अखभपे्रत आहेत, त्याम ळे 
बोलिारी व्यर्कती, ऐकिाऱयाच्या मनात खनळ्या ग लाबािी कल्पना आरोखपत करून ते बदलू शकते. ‘खनळा’ 
आखि ‘ग लाब’ या दोन्ही कल्पना एकत्र होवनू नवीन वस्तू घडखवतात—जी वस्तू बोलिारा आखि ऐकिारा 
याचं्या समान प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जगात अस्प्स्तत्वात नव्हती, परंत  आता परस्परानंा रंग देऊन अशी एक वस्तू 
खनमाि करतात की, त्याच्या खवखवध अंशाच्या गोळाबेरजेपेक्षा ती मोठी असते. 

 
तर मग या देवघेवीिा नेमका पखरिाम कोिता? बोलिाराच्या प्रत्यक्षज्ञानात्मक जगात जो खनळा 

ग लाब होता, परंत  जो बोलिारा आखि ऐकिारा दोहोंच्या समान जगात अस्प्स्तत्वात नव्हता, तो त्याचं्या 
समान प्रत्यक्षज्ञानात्मक जगात तयार होवनू, ऐकिाराचं्या संवदेनात्मक जगात उतरखवला जातो. याम ळे 
ऐकिारािे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जग आखि दोहोंिे समान प्रत्यक्षज्ञानात्मक जग पालटते. त्याप्रमािे आता जर 
‘खनळा ग लाब स गधंी आहे’ असे बोलिारा म्हिू लागला, तर त्या वार्कयाला पूवी जो अथय नव्हता, तो आता 
प्राप्त होतो, कारि बोलिारा आखि ऐकिारा या दोहोंच्या जगात आता खनळे ग लाब अस्प्स्तत्वात असतात. हे 
लक्षात घ्यावयास हव े की, दोहोच्या समान प्रत्यक्षज्ञानात्मक जगास एका नव्या गोष्टीिा पखरिय करून 
देताना नव्या शब्दािी गरज नसते, जरी कधी कधी तसा शब्द वापरला जातो. न हा खनळा ग लाब आहे’, ‘न 
हा स वाखसक नाही’, वतयमान प्रतीकािे नव ेसंखमश्रि, खवस्तार आखि त्यािंी अदलाबदल करूनि नव्या गोष्टी 
स िखवल्या जातात, नव्या तकय शास्त्राने नव्हे. 
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परंत  ही देवघेव, केवळ ऐकिारािे प्रत्यक्षज्ञानात्मक खवश्व ककवा बोलिारा आखि ऐकिाराचं्या 
समान खवश्वात बदल घडवनू आिीत नाही. एक खवखित्र प्रकारिा बहर जन्माला येतो, हा आपला अखद्वतीय 
अन भव प्रगट करण्यासाठी, बोलिारास प्रिखलत नाण्यामध्ये रुपातंखरत करावा लागतो. पूवी कधीही न 
पाखहलेल्या वा आतापयंत अन भवास न आलेल्या एिाद्या अखद्वतीय बहरापासून आता त्यािे खनळ्या ग लाबात 
रुपातंर केले जाते, एक असा बहर ज्यामध्ये ग लाबाच्या जातीच्या असिाऱया एकच्या दृष्ट्य ग लाबापासून 
खनळ्या रंगापयंत एकूि अन भवािे रुपातंर होते. अशा प्रकारे झालेल्या खविाराचं्या देवघेवीम ळे बोलिारािा 
अन भव बदलतो, तो सामाखजक िाकोरीत नेला जातो, त्या देवघेवीम ळे ऐकिारािा प्रत्यक्षज्ञानात्मक 
अन भव आखि दोहोंिे समान संवदेनात्मक खवश्व ही बदललेले असते. 

 
परंत  ऐकिारा आखि बोलिारा या दोहोंना समान असे जग, अखद्वतीय व्यस्प्र्कतगत असे अन भव 

संकल्पनात्मक आखि त्र खटत बनवनू आपल्या मनावरील संस्कार कखनष्ठ प्रतीिे बनखवते, अशी कल्पना करिे 
म्हिजे एकूि प्रखक्रया उलटी बनखविे होय. आपि व्यापक सहजप्रवृखत्तरुप पे्ररिानंी अन भवानंा प्रखतसाद 
देतो. या सहजप्रवखृत्तरुप पे्ररिा अन भवानंा स्वीकारण्याजोगे (edible), न स्वीकारण्याजोगे (non-edible), 
धोकादायक ‘काहीि न स िखविारे, तरल आखि अंधारलेले अशा वगेवगेळ्या कोटीत घालतात. बोलिारा 
व ऐकिारा याचं्या आटोर्कयातील समान अन भवािे जग न स्वीकारता येण्याजोग्या अन भवातून फ लानंा 
वगेळे काढतात, फ लातूंन ग लाबानंा वगेळे काढतात, तरलतेतून रंग आखि रंगातून खनळेपि वगेळे करते. 
अशा प्रकारे वस्त खनष्ठ वास्तव, सामाखजक साधनाद्वारा, जािीवचे्या स्तरावर असिाऱया प सट सखंदग्ध 
गोंधळातून स्वतिःला सोडवनू वगेळे करते आपले सामाखजक खवश्व जेवढे ग ंताग तंीिे असेल, खततर्कया 
व्यस्प्र्कतगत घडामोडी या अनेक संकल्पनािा अंतिःछेद बनतात आखि म्हिूनि त्यास अखधक व्यस्प्र्कतगत आखि 
व्यस्प्र्कतगत असे स्वरुप प्राप्त होते. एका गोष्टीिा प नश्य खनदेश करिे जरुर आहे. व्यर्कतीमत्व खसद्ध करिारे 
समाज हे एक साधन आहे, आखि म्हिूनि स्वातंत्र्याकडे जाण्यािा तो मागय आहे. आपले संवदेन सामाखजक 
मागावर ठेविे म्हिजेि त्यास जागतृ ठेविे होय. 

 
बोलिारा आखि ऐकिारा याचं्या संवदेनात्मक जगात व्यस्प्र्कतगत रीतीने होिारा हा बदल, आखि 

त्याप्रमािेि त्याचं्या समान संवदेनात्मक जगात होिारा बदल हा शब्दािा गाभा होय. अगदी तरल असा 
शब्दही हा बदल घडवनू आितो, मग ते खकतीही क्ष ल्लक असेल. या बदलाच्या अशान सारि आपि शब्दािी 
शर्कती मोजतो. 

 
गखतशील सामाखजक कृतीति शब्दाला अस्प्स्तत्व प्राप्त होते. याति तो प्रत्ययास येतो. ज्याप्रमािे 

पौंडािी एिादी नोट प्राम ख्याने एक सामाखजक कृती आहे, याकडे आपि द लयक्ष करतो, कारि 
श्रमखवभागिीने उत्पन्न केलेली जखटलता उत्पादक आखि खगऱहाईक याचं्यामध्ये बाजारपेठ खनमाि करून 
त्याचं्यामधील परस्पर प्रभाव कमी करते याप्रमािेि शब्दाच्या अस्प्स्तत्वावर होिारा सामाखजक कृतीच्या 
पखरिामािा आपि खविार करीत नाही शब्दाप्रमािे पौंडािी नोट हे एका व्यर्कतीकडून द सऱया व्यर्कतीकडे 
होिाऱया संक्रमिािे प्रगटीकरि आहे—एकाच्या बाबतीत मोलािे तर द सऱयाच्या बाबतीत कल्पनािें 
सक्रमि असते. परंत , क्रयवस्तूच्या उत्पादनािी अवस्था त्याना संकल्पना म्हिून एक स्वतंत्र रहस्यमय 
अस्प्स्तत्व बहाल करतात—एकाच्या बाबतीत ‘मृत्य’, तर द सऱयाच्या बाबतीत, ‘अथय’ ह्या त्या संकल्पना 
होत. 
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म्हिून आपि अशी कल्पना केली पाखहजे की, मािसािें मेंदू या व्यस्प्र्कतगत प्रत्यक्षज्ञानात्मक आखि 
काही समान प्रत्यक्षज्ञान ककवा संकल्पना यानंी भरलेले असतात, या समान प्रत्ययाने वा संकल्पनानंी एक 
समान जग खनमाि केले जाते, आखि म्हिनू मानवाला त्या परस्परािें िाजगी जग बदलण्यािे साधन 
प रखवतात. सत्य म्हिजे या साऱया व्यस्प्र्कतगत िाजगी जगािी गोळा बेरीज नव्हे, ते एक समान जग 
असते—असे एक साधन की ज्याम ळे ही व्यस्प्र्कतगत खवश्वे परस्परानंा बदलू शकतात. आपल्या डोर्कयात 
व्यस्प्र्कतगत खवश्वे जपिाऱया मानवािें जसे परस्पर सबंंध असतात त्याप्रमािे या व्यस्प्र्कतगत जगािेंही 
परस्पराशंी संबधं असतात या संबंधािंा कबदू (Plexus) म्हिजे सत्य होय. 

 
परंत  सत्य ककवा प्रत्यक्षज्ञान यापकैी कोितीही गोष्ट स्वायत्त अशी उच्चस्तरीय रिना नव्हे. भौखतक 

बदलािी प्रखतकबबे म्हिनूि ती अस्प्स्तत्वात येतात. सवांना समान असिाऱया प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जगात सत्य 
आखि िकू दोन्हीही अस्प्स्तत्वात असते. िरे ककवा िोटे यािा अथय असा आहे ‘सवय आखि िकूारते यात 
असिाऱया एकाि समान प्रत्यक्षज्ञानात्मक जगात राहिे.’ या समान जगािे भौखतक वास्तवाशी जे गखतशील, 
खजवतं नाते असते, त्या द्वाराि िोट्ापासून िरे वगेळे होते. 

 
आपि पूवी हे पाखहले आहे की, मािसािी खनसगासंबधंीिी प्रखतखक्रया आर्कथक उत्पादनाम ळे सपंन्न 

झाली आहे. आर्कथक उत्पादनासाठी साहियािी आवश्यकता असते, बदल्यात ते शब्दािी मागिी करते. 
कारि एकत्र काम करण्यासाठी, म्हिजे सहजप्रवृत्तीच्या मदतीवािून एकत्र काम करण्यासाठी त्यानंा 
पखरवतयनशील संवदेनात्मक वास्तवािे एक समान जग आवश्यक असते. पखरवतयनशील असे म्हित असता, 
त्याचं्या कृतीम ळे पखरवतयनशील बनिारे असे मला म्हिावयािे आहे आखि त्याचं्या कृतीम ळे उत्पन्न होिारे 
पखरवतयन स िखवतानंा पहाट, ग्रहि ककवा येथे आखि तेथे अशाप्रकारच्या भखवष्ट्यवतयनात अखभपे्रत असलेला 
बदल मला स िवावयािा असतो. कारि मािसािा स्वतिःवर ताबा असल्याने त्यास अम क अम क खठकािी 
रात्री पोिता येते आखि याम ळे क्रम (Sequence), आखि स्थळ याम ळे घडिाऱया कृतींच्याद्वारा वास्तव 
बदलता येते म्हिनूि शब्दाच्या सहाय्याने मानवािे आर्कथक उत्पादनातील साहियय, त्याच्या िाजगी 
संवदेनात्मक जगात आखि अनेक व्यर्कतींना समान असिाऱया समान जगात दोहोंनाही संपन्न करिारे 
पखरवतयन सतत घडवनू आिते. त्याच्या सतत काम करिाऱया श्रमापलीकडे वावरिारी सतत गखतशील 
अशी उच्चस्तरीय रिना खनमाि होते, य गाय गाच्या जीवनातून त्याने घडवनू आिलेल्या वा संशोखधत 
केलेल्या बदलािे हे प्रखतकबब असते आता ते समान जग प्रत्यक्ष मूतयजीवनापेक्षा अगदी वगेळे. आखि 
ग ंताग ंतीिे बनते. ते एिाद्या बाजारपेठेप्रमािे असते. त्या ग ंताग ंतीच्या जगातील रहस्यमयता आखि अज्ञात 
असलेल्या सजयनशील शर्कती या व्यापारपेठेशी खमळत्या ज ळत्या असतात. 

 
हे जग खविारािें अथवा खविारप्रिालीिे ध्येयरुप जग असते. प्रत्यक्ष वास्तव जगािे मानवाच्या 

मेंदूत उमटलेले ते प्रखतकबब असते. ते नेहमी आखि खनखश्चतपिे प्रत्यक्ष जगािे प्रतीकात्मक जग असते. ते एक 
असे प्रखतकबब असते की, त्यािे खवषयाशी एक खजवतं आखि महत्वािे नाते असते. या प्रखतकबबािा द सऱया 
खवषयात प्रवशे करिारा ग ि त्या जगातील सत्यािे आश्वासन देत नसूनही गखतशीलता आखि नात्यािे 
महत्त्वि त्या जगातील सत्यािे आश्वासन देण्यास समथय ठरते. खवश्वािा प्रत्येक अंशि बाकीच्यावर प्रकाश 
टाकतो (Projectively reflects); फर्कत मानवाति आपल्या पखरस्प्स्थतीखवषयी जागरुकता असते. खवखशष्ट 
कल्पना म्हिजे वस्तू नव्हे : प्रखतकबब म्हिजेही खवषय नव्हे; यापकैी एक द सरी गोष्ट अखभव्यर्कत करतो ककवा 
प्रखतकबखबत करतो. वास्तवातील अंशाच्या छायाखित्रिरूप स्मृतीतील प्रखतमा असिारे शब्द प्रत्यक्ष ज्ञानास 
जिडलेले असतात. हा प्रत्यय सकंल्पनेत उतरून अखतशय व्यापक आखि अमूतय रीतीने संघखटत होवनू एक 
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खवखशष्ट क्रमवारी स्प्स्वकारतो ककवा अिूकपिे बोलावयािे तर अस्प्स्तत्वाच्या व्यापक घाईगदीतून—अखतशय 
साधा प्रत्यय—इतर संकल्पना आखि प्रत्यय पृथगीकरिातून (भेदातून) आखि एकात्मतेतून उत्पन्न होतात 
(जािवतात)—उत्पन्न होतो ही सारी िमत्कृतीपूिय घटना (Phantasmagoria) मानव केवळ प्रतीकात्मक 
म्हिून स्वीकारतो, ज्याप्रमािे स्मरिात राखहलेला प्रत्यय देिील प्रतीकात्मक म्हिनूि स्वीकारला जातो. 
ज्यावळेी मािसू एिाद्या घोड्यािी आठवि करतो ककवा ‘घोडा’ या संकल्पनेवर आपले लक्ष कें खद्रत करतो, 
तेव्हा ‘घोडा’ हा आपल्या मेंदूत िरोिरी असतो, अशी धारिा तो पत्करीत नाही. ‘दोन’ या स संस्कृत 
संकल्पनेवर जेव्हा त्यािे लक्ष कें खद्रत झालेले असते. तेव्हा कोिात्याही दोन वस्तू त्याच्या मेंदूत असतात 
अशी कल्पना ककवा आपले डोके द हेरी आहे, अशी कल्पना तो करीत नाही. 

 
शब्द हा खविाराचं्या या छायारूप जगािा संदभय देतो, आखि त्यातील काही अंश मािसाच्या 

डोर्कयात उतरखवतो. समान संवदेनात्मक जगात जे सके्षपीकरि, संघटन (व्यवस्थापन) आखि अदलाबदल 
होत असते, त्याद्वारा हे जग बाह्य वास्तवािा संदभय देते, आखि त्यािें प्रतीकीकरि करते. वास्तवासबंंधीच्या 
प्रत्ययािे येथे कृतीत रुपातंर होते. प्रत्ययािाली येिाऱया वास्तवात फरक होत असताना जे काही घडते, 
त्यािा हा एक सग्रह (Compendium) असतो. शब्द हा या छायारूप जगािे प्रतीक असतो, ते शब्दाम ळेि 
खनमाि झालेले असते, म्हिनूि शब्द हा प्रतीकािे प्रतीक असतो. 

 
सत्य आखि िूक यािें के्षत्र हेि होय. शब्द हे कृतीच्या सामाखजक एककें द्राखभसाखरत्वािे 

(Convergence) प्रगटीकरि करीत असतो. ‘क्ष येथे आहे’ व्यवहारात ‘येथे’ अनेक लोक एकािवळेी 
पोिले, तर हे िरे असते. ‘स खनळा आहे’ हे खवधान मेंदूला खमळिाऱया खनरोपातून जी सामाखजक प्रखतखक्रया 
घडते ती घडू शकली तरि िरे होय. (उदाहरिाथय त्यावर आधीि संमत झालेल्या रंगाशी जेव्हा या खनळ्या 
रंगािी त लना केली जातें, तेव्हा त्यातील सत्य जािवते). मात्र आपि नेहमीि समाजाच्या मूतय जीवनािा 
संदभय देतो, असे नाही—बह तेक बाबीत त्याला संदभय देिे प रेसे असते, अशारीतीने समान प्रत्ययात्मक जग 
घडलेले असते (तकय शास्त्र, कायदा आखि नोंदी). या छायारुप जगािा आसरा घेऊनही जो भेद नाहीसा 
करता येत नाही [खसद्धातं पखरकल्पना (Hypothesis) आखि अन भव यातील खवरोध] तो ज्या भौखतक वा 
जड वास्तवाच्या महत्वाच्या प्रयोगाच्या आधारे, समान संकल्पानात्मक जग बदलते त्यािा आसरा घेवनू 
नाहीसा करता येईल (नवी खसद्धातं पखरकल्पना). अशाप्रकारे छायारुप जग वास्तवाशी ऐखंद्रखयक संबधंाने 
जोडलेले असते. आखि त्यातील खवरोधातून जीवन आखि वाढ शोषनू घेते. खसद्धातं आखि व्यवहार यातील 
व्याघात हा दोहोतही महत्वािा असतो. त्यातील ऐखंद्रखयक एकात्मता परस्परानंा खवरोध करण्यास त्यानंा 
समथय बनखवतो. ‘िोटे’ हे उष्ट्िासखवरोधी ठरू शकत नाही, कारि दोन्ही वगेळ्या के्षत्रात वावरत असतात. 
ही एक नव्हत. िोट्ास िरे खवरोध करू शकेल, तसेि थंड उष्ट्िास. छायारूप जगाच्या िौकटीत िरे 
आखि ि कीिे राहू शकत नाहीत. त्याच्यामध्ये खनखश्चतपिा येण्यासाठी भौखतक वास्तवािी आवश्यकता 
असते, छायारूप जगाच्या मयादेत जे भाडंि असते, ते सत्य आखि ि कीिे यातील भाडंि नसून स संगती 
संबंधािे भाडंि होय. या जगािी एकूि उपय र्कतता हे भौखतक वास्तवािे खबनिकू आखि सखंक्षप्त परंत  
संग्राहक (Compendious) प्रखतकबब असते; तेही स्प्स्थखतशील स्वरुपािे नसून गखतशील होय. 
 

तीन 
 

आता आपि शब्दाच्या पाठीमागे दडलेले—भावखनक जग—अहंत्तत्त्व खविारात घेतले पाखहजे. 
एिादा ओरडण्यािा आवाज केवळ बाह्य, भीखतदायक बाबीशी जोडलेला नसे, तो कोित्या तरी आंतखरक 
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अवस्थेशी, भ्यालेल्या मािसासी जोडलेला असे, त्यािप्रमािे सारे शब्द कोिते तरी बाह्य वास्तवि केवळ 
प्रगट करतात असे नव्हे, तर त्या वास्तवासबंंधीच्या आतंखरक अवस्थेिे ही सूिना करतात. पशू, प्रािी, 
जनावरे खजवतं प्रािी हे सारे अशा वास्तवािे खनदशयक शब्द होत; परंत  प्रत्येक शब्दापाठीमागे भावनािें 
वगेवगेळे स्तर असतात. 

 
भावनेच्या स्तरास एक, खवषयासबंंधी द सरा असे वगेवगेळे शब्द का असू नयेत, आखि असे करून 

भाषेतील लवखिकपिा का वाढव ूनये, आखि स्पष्टता अखधक स कर का करू नये? असे खविारता येईल. 
यािे उत्तर असे : अन भतूीिी संभवनीयता अथवा खतिे स्वरुप यात अशी शर्कयता नाही. कारि भावनेिा स्तर 
आखि प्रत्यक्ष खवषय यात फरक करिे हे अमूतीकरि आहे. प्रत्यक्षात ते एकि होत—पे्ररककता आखि खवषय 
यातील संबधंािा एक भाग होय. आपि जािीवचे्या जगािे वास्तव (वस्त खनष्ठ) ग िखवशषे आखि उघड 
भासिारे (आत्मखनष्ठ) ग िखवशषे असे भाग पाडू शकतो, परंत  असा भेद करिे कृखत्रम आहे. 

 
उदाहरिाथय, केवळ असेि ग िखवशषे वास्तव असतात की, ज्यात वाहिारा प्रवशे करू शकत नाही, 

अशी याखंत्रक भौखतकतावादा (जडवाद) िी प्रारंभीिी भखूमका होती. अशाप्रकारे प्रथम त्याने जग वियहीन 
भावनारखहत गधंहीन आखि उष्ट्ितारखहत असते अशी भखूमका धारि केली. या साऱयानंा एक तटस्थ 
(neutral) घटक आहे असे दािखवता येिे शर्कय होते. आकार, वजन, कालावधी, गंध आखि उष्ट्िता आखि 
गती या गोष्टी पहािीवर अवलंबून असतात, असे दािवनू आइनस्टाईनने हा जडवाद आििी प ढे नेला—
या गोष्टी नाकारुन फर्कत त्यातील प्रम ि भाग (Tensor) तसाि कायम ठेवला परंत , पूंज (Quantum) 
यंत्रशास्त्राने याखवषयी देिील साशकंता प्रगट केली, बदल न होिारे काहीि आता उरले नाही. एक 
संभवनीयतेिी ‘लाट’ म्हिजे गखिती प्रयोजन तेवढे उरले याम ळे संपूिय वस्त खनष्ठेिा िाललेला शोध 
आपिाजवळ काही समीकरिािा संि खशल्लक ठेवतो—तो म्हिजे खविारािे होय. याखंत्रक जडवाद अिेर 
त्याच्या खवरोधी स्वरुपात म्हिजे अहंकें द्रवादात (Solipsism) पखरवर्कतत होतो. 

 
परंत  िैतन्यवाद्यािंा काययक्रमही खवनाशकारी आहे ज्यात जड असे काही नाही, असे मन आहे या 

खवरोधी काययक्रमाने प्रारंभ करून, तो खनरुपाखधक कल्पना ककवा संकल्पना यािेरीज सारे काही वगळतो 
परंत  संकल्पना मानवी मेंदूत असते, आखि मानवी मेंदू हा जडािा अंश होय. अशा रीतीने िैतन्यवाद्याजंवळ, 
जड मानवी मेंदूिेरीज काही रहात नाही. आखि सकंल्पना या मानवी मेंदूवर अवलंबून असतात हे जर त्याने 
नाकारले तर तो केवळ िैतन्यवादी ठरतो; त्यािे जग िऱयाि ऱया वस्तूिे बनलेले असते, मानवािेरीज 
कल्पना वस्तूखनष्ठपिे अस्प्स्तत्वात असताति. 

 
अन भवािा मूतय उगम जोपयंत लक्षात घेतला जात नाही, तोवर दै्वतवादािंा (See-Saw) 

अपखरहायय ठरतो—म्हिजे त्यातील कता खवषय संबधं—मानवािा खनसगाशी लढा. कारि कोित्याही 
खविारात घेतलेल्या अन भवामध्ये सारिे आखि वगेळे—पूवीच्या अन भवातील काही आखि नव ेकाही असते. 
आधीि जे अन भवास आलेले असते, तो खवषय जे नव ेकाही ते म्हिजे अन भव घेि होय, ककवा इतराकंडून 
बाजूस होऊन त्या खवषयाशी संघषय घेिे होय. उदाहरिाथय, आपि रोज, एकाि ग लाबाजवळून जात असू, 
परंत  सूयास्त रोज वगेळा असतो आखि म्हिून ग लाबाखवषयीिी वृत्तीही वगेळी असते. त्यातील नवपेिा 
ककवा वगेवगेळेपिा, ही त्या खवखशष्ट अन भवातील—ग लाबासबंंधीच्या अन भवातील आपली वृत्ती व्यर्कत 
करीत असतात. तो नवपेिा आखि वगेळेपिा, हा त्या खवखशष्ट अन भवातील त्या ग लाबासबंंधीिा आपला 
आत्मखनष्ठ दृखष्टकोि होय.—त्या अन भवातील भावनेिा स्तर मात्र हे िरे की, तेथे ‘बाहेर’ काही अस्प्स्तत्वात 
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असते, ते नवपेिाच्या या अन भवास जबाबदार असते. आखि आपल्या अन भवातील त्या खवषयासंबधंी 
आत्मखनष्ठ दृखष्टकोिात एक ‘मान्यते’िा भाग असतो, एक खवषय, काहीतरी वास्तव, एक फूल म्हिनू 
ग लाबास मान्यता खमळते. 

 
सवय अन भतूीमध्ये हा भावनेिा स्तर अस्प्स्तत्वात असतो. त्यात वास्तवही असते. एका बाजूस 

जािीवचे्या के्षत्रातील वस्त खनष्ठतेिा भाग, आखि द सऱया बाजूस त्यासंबधंीिी आत्मखनष्ठ बाजूही असते. एक 
‘मीिे’ के्षत्र आखि द सरे खवश्वािे के्षत्र. आपिास असे म्हिता येईल की, आपल्या अन भवािा पखरिाम म्हिनू 
त्यास जोडली गेलेली आत्मखनष्ठ साहिये असतात, मात्र ती त्यास याखंत्रक रीतीने जोडली जात नसून, 
आंतखरक आखि बाह्य पाश्वयभमूीवर अवलंबून असतात. एका पाश्वयभमूीतील ग लाबापाठीमागे जे 
कल्पनासाहियय असते त्यापेक्षा द सऱया पाश्वयभमूीतील ग लाबापाठीमागे वगेळ साहियय असते. 

 
खवखशष्ट पखरस्प्स्थतीत होिाऱया प्रखतखक्रयेखवषयीच्या खनयमािे हे एक सामान्य स्वरूपातील रूप होय. 

तो खनयम असा—प्रवाही वास्तवािे वगीकरि सहजप्रवखृत्तरूप प्रखतखक्रयेद्वारा केले जाते, आखि हे वगय 
अन भवान सार खवस्तारतात, बदलतात आखि द सरी जागाही घेत असतात. 

 
बाह्य वास्तवाच्या सहजप्रवृखत्तन रुप होिाऱया या वगीकरिािे स्वरूप मात्र संख्यात्मक—गखिती 

असते. (स्वतिःसंबधंी जािीव) स्वयंबोधािी अगदी प्राथखमक कला म्हिजे खनसगापासून ‘मी’स वगेळी 
करिारी कला होय, आखि जेव्हा वगेळेपिास आखि सातत्याच्या अभावास खमळालेली ही मान्यता खवषयास 
सहान भतूीपूवयक लावली जाते तेंव्हा असखं्य वस्तंूिी सकंल्पना खनमाि होिे शर्कय होते. अशाप्रकारे गखित 
ही अन भतूीतील अशी एक व्यवस्था आहे की ज्यात आत्मखनष्ठ आशय जवळ जवळ नसतोि, इतके ते आखदम 
स्वरूपािे आहे. गखितामध्ये काही ग िधमय नसतो, हे म्हििे बरोबर नाही, कारि येथे अंकाचं्या ग िात 
आढळिारा भेद हेि ‘मी’ आखि इतर यात आढळिाऱया फरकािे प्रखतकबब असते. परंत  त्यात जवळजवळ 
ग िधमय नसतो आखि त्या कारिाम ळे, गखितािी भाषा ही केवळ प्रतीकात्मक असते, हे आपि पूवीि लक्षात 
घेतले आहे. परंत , स्वयंबोधाच्या मूलभतू अखधष्ठानावर ते आधारलेले असल्याने, एकूि शास्त्रात ते खवशषे 
नम नेदार (Ideal) आखि अखतशय थोड्या प्रमािात वस्त खनष्ठ वाटते. 

 
द सरी सारी भाषा खकतीही कट्टरपिे वस्त खनष्ट आखि प्रतीकात्मक असली, तरी खवखवध ग िाचं्या 

श्रेिीसंबधंी खविार करीत असते, आखि एिाद्या शास्त्रािे के्षत्र ते ज्या खवखशष्ट ग िािंा खविार करते त्यावरून 
ठरखवले जाते, इतर साऱया भाषेमध्ये खवखवध प्रकारिे भावनािें स्तर असतात—ग िािंाि भाग असिाऱया 
अन भतूीच्या आत्मखनष्ठ अंशाति तो ग तंलेला असतो. 

 
ग िािंी जािीव आखि त्यािें वगेळेपि फर्कत आत्मखनष्ठतेनेि प्रत्ययास येव ूशकते. परंत  प्रत्यक्षपिे 

पाखहले तर, ते नव ेनसून ती एक सामाखजक सत्य घटना असते, वस्त खनष्ठपिे ती प्रस्थाखपत करता येते 
आखि खतला प्रमािाच्या सख्येच्या के्षत्रात आिता येते. अशारीतीने खनळ्या रंगास सामाखजक मान्यता प्राप्त 
झाल्यानंतर, खतला काही िढउतारािे पखरमाि लाभते (wave-length) आखि ती एक वस्त खनष्ट घटना 
होते. त्यानंतरि त्यािा वस्त खनष्ठपिे खविार करता येतो. परंत  काही तरी खवलक्षि आखि अखद्वतीय म्हिनू 
अस्प्स्तत्वात येवनू अिेर तबकडीवरील एक प्रखतमा म्हिनू खवरून जाईपयंत त्यात आत्मखनखष्ठतेिा काही अशं 
असतोि. 
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आत्मखनष्ठ अन भवािे अखधक वस्त खनष्ठ के्षत्रात होिारे रूपातंर हे महत्त्वािे असते, कारि त्याम ळे 
भावनेिा पदर अन भवातील खवषयापासून पूियपिे वेगळा करता येत नाही, हे समजण्यास आखि म्हिून शब्द 
तरीही केवळ भावनेिे खनदशयक असे शब्दही असू शकतात असे समजण्यास मदत होते—उदाहरिाथय 
‘भ्यालेला’, ‘भीती’ इत्यादी, येथे ‘भ्यालेला’ आखि ‘भीती’ हे दोन शब्द वस्त खनष्ठ वास्तवािे सूिना करतात. 
मन अंतर्कनरीक्षि करते आखि नंतरि द सऱयानंा न्याहाळते, त्याम ळे त्यातील भावना सामाखजक खवश्वात 
उतरून वस्त खनष्ठ बनतात, मनाच्या कितनािा ते खवषय बनतात. ‘भ्यालेला’ या शब्दाने सूखित केलेल्या 
अन भवात त्याने वस्त खनष्ठ रीतीने सूखित केलेली आत्मखनष्ठ अवस्था आखि ‘भ्यालेल्या’ लोकाचं्या 
खविारातील आत्मखनष्ठ असा भावनेिा पदरही लक्षात येतो. 

 
आपल्या पाश्वयभमूीने अखधक स धाखरत होवनू नेहमीि भावनिे अखधकाखधक नव ेपदर आखि मनोगंड 

खनमाि करीत आखि शब्दाने जेवढ्या प्रमािात तो शब्दाने पे्रखरत झाला असेल तेवढ्या प्रमािात तो बाह्य 
वास्तवािे, आखि आतंखरक भावनेिे प्रतीक दािखविारा असतो. 
 

शब्द हा ज्याप्रमािे वस्त खनष्ठ वास्तवाच्या एिाद्या अंशािा संदभय देतो, म्हिजे त्या सबंंधीच्या 
कल्पनेिा पे्ररक असतो, तसा तो भावनेच्या पदरािाही पे्ररक असतो. [शब्दाचं्या भावात्मक आखि बौखद्धक (rational) 
(वैिाखरक) महत्त्वातील भेद प्रािीन आहे. भारतीय तत्त्वज्ञानाने ‘ध्वनी’ ककवा शब्दािंा स प्त अथय हे काव्यािे स्वभाववैखशष्ट्ट् मानले. डँरेने बौखद्धक 
(Signum rational) आखि ऐंखद्रखयक (Signum-Sensuale) यात भेद मानला आहे. ओकॅमच्या व इल्यमने मान्य केलेल्या खवभागिीवर तो 
आधारलेला आहे. काव्य हे साधे, ऐंखद्रखयक (वात्सनात्मक) आखि मनोखवकारात्मक आहे, या खमल्टनच्या स प्रखसद्ध काव्याच्या व्याख्येवरही या 
सकंल्पनेिा प्रभाव आहे. ओगडेन आखि खरिडयस् यानंी अथािे केलेले पृथक्करिही प्रतीकात्मक आखि भावनात्मक अशा शब्दाथाच्या दोन भेदावर 
आधाखरत आहे.] शब्द संपत्तीच्या (Vocabulary) मयाखदतपिाम ळे कोिताही एिादा शब्द, िरे म्हिजे त्या त्या 
संभवनीय वगातील संपूिय माखलकािंी एक सामर्थ्ययशाली पे्ररिा असते, या माखलका ज्या वगाच्या असतात, 
ते वगय म्हिजे बाह्य वास्तवातील वस्त तत्त्व ेवा हालिाली असू शकतात. उदाहरिाथय, ‘सम द्र’ हा शब्द घ्या. 
मात्र व्याकरिदृष्ट्ट्ा इतर काही शब्दािंी य ती साधून, यातील काही अथय खसद्ध होतात—तो शब्द केवळ 
सम द्रािा ककवा काही अवस्थातील सम द्रािाि खनदशयक असतो. एिाद्या शब्दापाठीमागे असिाऱया 
संभवनीय भावखनक सहियासही हीि भखूमका लावता येते, त्यापैकी सारीि कोित्याही वळेी खनमाि 
होताति, असे नाही. 
 

आपि हे लक्षात घेतले की, सवांना समान अशा प्रत्ययात्मक खवश्वाम ळे आखि त्यातील सवयमान्य 
प्रतीकाद्वारेि बाह्य वास्तवािा आपल्या अन भवातील काही अंश आपि इतरानंा देव ूशकतो. त्यािरीतीने 
सवयमान्य प्रतीकाद्वारा सवास साधारि अशा भावखवश्वाम ळेि आपि आपल्या भावना इतरानंा सागंू शकतो. हे 
सवास साधारि जग म्हिजे द सरे काही नसून एक वास्तव जग, ककवा समाजाच्या जािीवते प्रखतकबखबत 
झालेले सत्य होय. तर मग, सवास समान असे भावात्मक खवश्व म्हिजे काय? हे खवश्व म्हिजे, आपल्या 
आपल्या सामाखजक अन भतूीच्या पखरिामी मािसे जो ‘मी’ खनमाि करतात तो होय. 

 
खिखकत्सक वृत्तीच्या िैतन्यवाद्यािी शृगंापत्ती (dilemmad) आपिास कळू शकते, त्यास जड 

कशासारिे आहे, हे कळत नाही, आखि म्हिनू ते तो नाकारीत असतो, त्याच्या खवरोधी जो वतयनवादी 
(behaviourist) त्यास द सरी मािसे स्वतिःप रती कशी आहेत, हे कळत नसल्याने तो जािीवही नाकारतो. 
काही खवखशष्ट खक्रयाद्वारा ‘जड’ हे काही घडामोडी प्रगट करू शकते, असे दािवनू व्यवहाराने िैतन्यवाद्यािें 
िंडि करता येते, बदलासंबंधीच्या संभवनीयतेिा सपूंिय शोध घेतल्यानंतर, वस्तू स्वयंपूिय स्वरूपात 
आपिास वस्तू भासते, अशाि प्रकारे, आपिासारख्या त्याचं्या खठकािी असिाऱया सहजप्रवृखत्तरूप 
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पे्ररिावर आपि ज्या संबधंात खवसबंून राहतो, अशा सबंंधाच्याद्वारा घडिाऱया व्यवहाराचं्याद्वारा आपि 
वतयनवाद्यािेंही िंडि करतो. या पे्ररिा सवांकडून सारख्या कृती घडखवतात, आखि सहान भतूीने आपि 
भावनेने त्याचं्याशी एकरूप होतो, त्याम ळे त्यािंी स्वतिःसंबधंी जािीव आपिास वतयनाप्रमािे वाटते. 

 
साहियात वावरिाऱया व्यर्कतींिे जीवन—एका व्यर्कतीच्या जीवनान भवाहून अखधक सामर्थ्ययशाली—

प्रतीकाद्वारा बाह्य वास्तवाशी िाललेल्या अनेक प्रकारच्या देवघेवींिे संके्षपीकरि करीत असतो, अशाप्रकारे 
या साऱया देवघेवीप्रत प्रत्येकास पोिता येते, आखि यािेि सारे ज्ञात खवश्व घडत असते. याि रीतीने 
साहियात वावरिारा मानव सारे भाव खवश्वातील अन भव एकखत्रत करतो, हे मग इतरानंाही अन भखवता येते 
आखि यातून सवांस साधारि असे अहंतत्व ककवा मन तयार होते [येथे ‘मन’ हा शब्द वापरण्यासबंंधी साशकंता खनमाि होते, 
कारि तत्त्वज्ञ आखि मानसशास्त्रज्ञ याचं्या मनात त्या शब्दासबंंधी बराि गोंधळ असतो. सातत्याने त्या शब्दािा वापर (Gestalt) समष्टीवादी 
मानसशास्त्रज्ञानंीि बह धा केला आहे. कोित्याही जािीवय र्कत क्षते्रात, मन अखत खनकटपिे सवंेदक ककवा आत्मखनष्ठ ध्र वाशी जोडल्या गेलेल्या 
मूलतत्त्वाने य र्कत असते. िैतन्यावादी तत्त्वज्ञ ‘मन’ हा शब्द अखधक शखैथल्याने वापरतात. साऱय घडामोडी जािीवेच्या क्षते्रात घडत असल्याने, त्यास 
मानखसक म्हटले जाते. सारे खवषय घडामोडीति मोडत असल्याने त्यासही मानखसक म्हटले जाते. अशा रीतीने ितैन्यवादी ‘वास्तवास’ ‘मना’िे 
स्थान देतात आखि घडामोडी या जािीवेिा भाग होत, हे त्यास माखहत असल्याने, वास्तव म्हिजे त्यािें ‘मन’ि असते.]. स संस्कृत 
मानवािा बाह्य वास्तवाखवषयीिा दृखष्टकोि हा बह धा सपूंियपिे समान प्रत्यक्षज्ञानात्मक जगािाि बनतो, 
सूयय हा एिाद्या तेजाळ ताऱयाप्रमाि, गाई प्राण्याप्रमािे, लोिंड धातूसमान आखि असेि सारे काही भासते. 
भाषेतील खवलक्षि शर्कती आखि खवश्वात्मकता या संबधंीिे आश्वासन देते. परंत  हे ही खततकेि िरे की, सूयय, 
गाय, लोिंड आखि यासारख्या इतर वस्तंूखवषयी त्याच्या भावना, त्यािी वृत्ती या मानव म्हिून एकमेकाचं्या 
खनकट साहियात आपिास रहावयास समथय बनखविाऱया समान अहंतत्त्वानेि घडखवल्या जातात. 

 
प नश्च एकदा आपि एका गोष्टीवर भर द्यावयास पाखहजे की, सवांना समान असे प्रत्यक्षज्ञानात्मक 

जग ककवा सवांस समान असे अहंतत्त्व मािसानंा एकाि ठराखवक साच्यात खविार करावयास ककवा 
भावनािंी अन भतूी घ्यावयास लावीत नाही. उलट, ज्यायोगे मन ष्ट्य आपले व्यस्प्र्कतगत भेद समजू शकतो, 
असे ते एक साधन होय. ते असे एक साधे जग असल्याने, प्रािीमात्राचं्या जातीतील प्रत्येकास ते सारिेि 
भासते, एका मयाखदत रेषेमध्ये त्याच्या जीवनात फारसा भेद खनमाि होत नाही. अखतशय स ससं्कृत 
समाजात जन्मलेल्या एिाद्या मानवास मात्र, जग इतके ग ंताग तंीिे आखि सफाईदार वाटते की, आपले 
जीवन अखद्वतीय होव ू शकेल, असे त्यास वाटते त्याच्या स्वभावजात व्यस्प्र्कतत्वािा पूिय खवकास होण्यािी 
शर्कयता त्यास जािवते. यािप्रकारे एकाि जातीतील प्राण्यामध्ये सवांस समान असे भावखनक जीवन 
प्रत्ययास येते, त्यािें हे भावखनक खवश्व इतके साधे सरळ असते. परंत  खपढ्यान खपढ्यातील कला आखि 
अन भव याम ळे सामाखजक अहंतत्त्व इतके सूक्ष्म आखि ग ंताग ंतीिे बनते की, त्या िौकटीत एिाद्या व्यर्कतीस 
आपली भावनात्मक वैखशष्ट्टे् पूियपिे साध्य करता येतात. 

 
सूयास्तािे सौंदयय पशूस जािवत नाही, कलेम ळे आपिास ते खवखशष्ट प्रकारिे वाटते. जेव्हा शब्द 

आपिामध्ये एक खवखशष्ट भाववृत्ती खनमाि करतात, तेव्हा सामाखजक अहंतत्त्वापासून आपि ती स्वीकारतो, 
नाहीतर खपयानोवरील एिादा स्वरातून खनमाि होिारा भावनात्मक प्रखतध्वखन आपिामध्ये कसा परावर्कतत 
होईल? तो सामाखजक दृष्ट्ट्ा मान्य अशा मूल्याचं्या स्तरातूनि (Scale of values) खनवडला जातो. 

 
ग ंताग ंतीिे (जखटल) समाखजक खवश्व आखि सामाखजक अहंतत्त्व व्यस्प्र्कतत्त्वाच्या खसद्धतेसाठी अशा 

प्रकारिी संभवनीयता खनमाि करीत असल्याने, आध खनक संस्कृतीमध्ये समाजाकडून या व्यस्प्र्कतत्वािी 
गळेिेपी होत असल्याच्या तक्रारी आपिास ऐकू येतात. अशा प्रकारच्या तक्रारी रानटी समाजात प्रगट होत 
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नाहीत, कारि अद्याप त्या अवस्थेत स्वातंत्र्यािी संभवनीयता अस्प्स्तत्वाति आलेली नसते. मानव या 
अवस्थेत अगदी साधा आखि एिाद्या कोठीत वावरिारा असतो. जेव्हा सामाखजक उत्पादनशर्कतीिी त्यािी 
समातंर अशा सामाखजक जगाच्या आखि सामाखजक अहंतत्त्वाच्या खवकासाबरोबर वाढ होते जेव्हा याम ळे पूवी 
स्वप्नातही न जािाविारी स्वप्नािी खसद्धता खदसू लागते, आखि तरीही अद्याप, उत्पादनसंबंधाम ळे 
उघडपिे यािी उपय र्कतता रोिली जाते, तेव्हा सवय बाजंूनी भावखनक उपासमार आखि संपन्न जािीवचे्या 
जगातील व्यस्प्र्कतत्व पागंळे होत असल्याखवषयी आवाज उठू लागतो. या तक्रारी समृद्ध जगात उत्पन्न होिारी 
बेकारी आखि उपासमार यािें वैिाखरक प्रखतखवभाग (Counter parts) असतात. आध खनक समाज खवरुद्ध 
व्यर्कत होिाऱया वाढत्या खनषेधािा तो एक भाग असतो. तीि क्रातंीिी पूवयखिन्हे असतात. 
 

िार 
 

आपि हे लक्षात घेतले आहे की, अन भतूीमध्ये, खवषय ककवा कता जड ककवा मन केव्हाही संपूियपिे 
श द्ध स्वरुपात आढळत नाही आखि ही अश द्धता भाषेत व्यर्कत होत असते. म्हिनूि सवयसाधारि जग आखि 
सवयसाधारि अहंतत्त्व ही वगेळेपिाने वावरत नाहीत ती एकमेकात प्रखवष्ट होत असतात. वास्तवातील 
एिाद्या अंशासंबधंी, एक खवखशष्ट आत्माखनष्ठ कृती शब्दात असते. शास्त्र शर्कय तेवढे कत्यास वगळून शब्दािंा 
वापर करते, कारि त्यास वस्त खनष्ठ वास्तवाखवषयी खविार करावयािा असतो, कला कत्यास महत्व देते. 

 
सारा अन भव संघखटत आखि िरा असतो. वास्तव स्वरुपाच्या स्थानबद्ध जगात घडामोडीना केवळ 

प सट अस्प्स्तत्व असते, परंत  त्यातील साऱया वस्तू स्वतंत्रपिे त्यात वावरत असतात. यािरीतीने भावनाशी 
संघखटत होतात अहंतत्त्वात त्यानंा एक खवखशष्ट स्थान खमळते, त्याचं्यामध्ये स्प्स्थरता असते, त्या पसरत 
जातात, (Radiate) त्यात एक खवस्तृत पे्ररिा आखि एकात्मताही असते. 

 
म्हिूनि शब्द हे कसेतरी एकत्र जोडता येत नाहीत. त्याचं्यामध्ये एक व्यवस्थापन (सघंटन) असले 

पाखहजे, ते काहीतरी वास्तव प्रगट करतात—खवश्वािा एक अंश आखि त्याखवषयीिी एक वृत्ती-अहंतत्त्वािाि 
एक भाग ते व्यर्कत करीत असतात. 

 
आपि जेव्हा एिादे शास्त्रीय खवधान करतो, तेव्हा आपि ते ज्यांिे खनरीक्षि करता येते अशा 

गोष्टीखवषयी करतो—क्रम लावण्याच्या खनरीक्षि करता येईल अशा खक्रया, अशाि प्रकारिे रंग, कृती आखि 
इतर अशाि गोष्टी. हा क्रम लाविारी आखि मोजिारी कोिी व्यर्कती आहे, असे आपि नेहमीि गृखहत धरतो. 
ही धारिा इतकी अप्रगट (Implicit) आखि नवी (अपखरखित) असते की, ही धारिा आपि प्रगट करीत 
आहोत, आखि ते जे काही सागंतात त्यात ते एिाद्या कत्यािा संदभय देत असतात, हे शास्त्रज्ञास नेहमीि 
उमगत नाही. याबद्दल खविारिा केली तर ते असे उत्तर देतात की, हा खनरीक्षक म्हिजे कोिताही यथाथय 
खविार करिारी व्यर्कती होय. मात्र हे प्रखतपादन करताना कोिता योग्य खविार करिाऱया मािसाच्या 
गाठीस इतका अन भव असूनही तो तटस्थ कसा असू शकतो, आखि त्या वस्तूखवषयी त्यािी वृत्ती स्त त्य 
वाटावी, इतकी न्याय्य कशी असते, यािे स्पष्टीकरि करीत नाहीत. हा अध्यारुत खनरीक्षक म्हिजे 
आधारासाठी उभारलेले व्यासपीठ (scaffolding) मानण्याकडे शास्त्रज्ञािंा कल असतो, त्यात ते असे गृखहत 
धरतात की, आवश्यक वाटेल तेव्हा ही रिना बाजूस सारता येते. त्याम ळे इमारतीस काहीही धोका पोिू 
शकत नाही, परंत  पदाथयखवज्ञानातील आध खनक संशोधनाने [खवशषेतिः हाइन्सबगयिे अखनयतत्वािे तत्व आखि सापेक्षता पदाथय 
खवज्ञानाशी प ंज पदाथय खवज्ञानािा सघंषय.] (Physics) असे दािवनू खदलेले आहे की, एकादा बाधं पाडला म्हिजे 
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काहीही खशल्लक उरत नाही. कोितीही इमारत आधारासाठी पायावर उभी असते. शास्त्रािे हे खवलक्षि, 
खवश्वात्मक अखभरुप अहंतत्त्व आभासात्मक आखि तरीही आवश्यक आहे. शास्त्रज्ञािी भाषा ज्या वास्तवािे 
प्रतीकीकरि करते, ते त्यास जोडलेले आहे. फर्कत गखिति ते अहतत्त्व ि कव ूशकते, असे खदसते आखि 
आपि पूवी पाखहल्याप्रमािे नंतरि ते बाह्य वास्तवातून मानवाच्या मेंदूत जावनू अखभरुप अहंतत्त्वािा केवळ 
एक खवस्तार होवनू राहते. मात्र शास्त्रज्ञ या अहंतत्त्वािा फार गंभीरपि खविार करीत नाहीत. एक 
अमूतीकरि म्हिनू त्यािी प्रशसंा केली जाते. त्याचं्या घरग ती जीवनाबद्दल अथवा छंदासंबधंी त्यास 
काहीही गोडी असत नाही. 

 
नेमर्कया याि रीतीने जेव्हा काव्य—ककवा सामान्यतिः वाङ मयीन कला—सामाखजक अहंतत्त्वािे 

प्रतीकीकरि करण्यािी इच्छा प्रगट करते, ककवा संघखटतरीत्या भावात्मक वृत्ती प्रतीत करण्यािी इच्छा 
प्रगट करते, तेव्हाही त्यास वास्तवासंबधंी काही खवधान कराविे लागते. प्रत्यक्ष जीवनातील खवखवध अंशास 
भावना जोडलेल्या असतात, म्हिूनि वास्तवािे अंश—सघंखटत अंश—अशा रीतीने प्रगट करावयास 
पाखहजेत की त्यातून भाववृत्ती साध्य होईल (प्रगट होव ूशकेल). परंत  एिादी भावना प्रगट करण्यासाठी 
खनवडलेले वास्तवासबंंधीिे खवधान हे भौखतक वास्तव याखवषयी केले जावे, असे नाही, जसे शास्त्राने 
साखंगतलेले अखभरूप अंहतत्त्व म्हिजे िरा मानव नव्हे. ते एक िोटे अखभरूप जग असते, तो एक आभास 
असतो, आखि अशाि प्रकारे तो स्वीकारलेला असतो. तेव्हा एका लाबंि लाबं मागाने आपि प नश्च 
आभासाप्रत, प्रखतकृतीप्रत येऊन पोहोिलो, आखि हाि वाङमयीन कलेिा गाभा, त्यातील कोडे आखि 
पद्धती असते. 

 
शास्त्रािे हे अखभरूप अहंतत्त्व, आखि कलेिे अखभरूप जग या दोहोंिीही आवश्यकता असते, कारि 

कता (भोर्कता) आखि खवषय हे अन भतूीत कधीि वगेळे होत नाहीत. परंत  सतत िालिाऱया संघषाच्या 
खवसंवादात ते ग ंतलेले असतात. प्राथखमक श्रमखवभाजनान सार प रािकथेपासून शास्त्र आखि कला वगेळी 
होतात, त्याम ळे दोहोंिाही अखधक खवकास होव ू शकतो, पाठीमागे पोकळ असलेला नॉवेखजयन ि ज्या 
(troll) अशा दैवी (Supernatural) व्यर्कतीप्रमािे त्या पाठीमागे एक पूवीच्या स्वरूपािी िूि म्हिून एका 
बाजूस बंद (Blind) ठेवला जातो. हा पोकळपिा ककवा बंद बाजू म्हिजे शास्त्रािे अखभरूप अहंतत्त्व आखि 
कलेिे अखभरूप जग होय. ॲखरस्टोफेखनसच्या गोष्टीत साखंगतल्याप्रमािे प्लेटोने घडवनू आिलेल्या 
ििेन सार शास्त्र आखि कला या मूळ मानवी स्त्री-प रूष देहािे खवशषे असलेल्या प्राण्यािे दोन भाग केल्यास 
खनमाि होिारे खवभाग होत. याम ळेि एक भाग प्रखतअंशािा अखधकाखधक शोध घेत रहातो. परंत  शास्त्र आखि 
कला एकत्र केल्यासही एक मूतय खवश्व बनू शकत नाही तशा प्रकारे ते एक पोकळ खवश्व घडखवतात—
मानवाच्या मूतय जीवनातून ते खनमाि होते. त्यािंा अंतभाव करूनि ते घनरूप आखि खजवतं होऊ शकते, 
असे एक अमूतय खवश्व होय. 

 
तर मग, शास्त्र आखि कला यािे सामाखजक प्रयोजन कोिते? या अखभरूप जगावर आखि अखभरूप 

मानवाच्या मूतय जीवनातून ते खनमाि होते. त्यािंा अंतभाव करूनि ते घनरूप आखि खजवतं होऊ शकते, 
असे एक अम तय खवश्व होय. 

 
तर मग, शास्त्र आखि कला यािें सामाखजक प्रयोजन कोिते? या अखभरूप जावर आखि अखभरूप 

मानवावर एक गोठलेली परंत  सत्य अशी वास्तव जगािी प्रखतमा, आखि मानवी िेहरेपखट्टिे कल्पनारम्य 
परंत  काहीसे (भावनेने) उष्ट्म असिारे प्रखतकबब या गोष्टी का ंजोपासल्या जातात? 
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सामाखजक प्रखक्रयेिा भाग म्हिूनि दोन्ही खनमाि होतात. त्या दोन्ही गोष्टी म्हिजे सामाखजक 
उत्पादन होय. जड असो वा वैिाखरक असो, सामाखजक उत्पादनािे एकि ध्येय असते ते म्हिजे स्वातंत्र्यािें 
होय. मन ष्ट्य आपल्या खनसगाशी िाललेल्या संघषात स्वातंत्र्यािाि शोध घेत असतो कृतीवािून ते स्वातंत्र्य 
संपादन करता न आल्याने ते केवळ कितनािे स्वातंत्र्य नसते. ते संपादन करण्यासाठी ‘कसेही वागाव’े यास 
स्थान देत नाही. ज्याप्रमािे कलेत येिारी उत्स्फूतयता हा पखरश्रमशीलतेिा पखरिाम असतो. तद्वत 
स्वातंत्र्यासही मोल असते. सतत पहारा करीत रहािे हे ते मोल नसून सतत पखरश्रम करीत राहिे हे ते 
मोल होय. शास्त्र आखि कला ही कृतीस मागयदशयक होत : 

 
(१) शास्त्र हे व्यर्कतीस एक सिोल, अखधक जखटल अशी बाह्य वास्तवाखवषयीिी एक अंतदृय ष्टी 

बहाल करते. ते त्याच्या संवदेनात्मक आशयात स धारिा करते, त्याम ळे त्याला स्पष्टपिे आखि खवस्तृतपिे 
जे जग समजू शकते, त्या जगात तो वावरू शकतो. वास्तवािे हे प्रत्यक्ष ज्ञान, वस्त खनष्ठपिे मानवास 
खविारातं घेतले मानवास मतृ वाटिाऱया पखरस्प्स्थतीपलीकडे पोिते, हा वस्त खनष्ठ खविार म्हिजे हातोडीस 
ऐरिीप्रमािे असिाऱया त्याच्या कृती होत. 

 
हे खवस्तृत, जखटल जग साहियात वावरिाऱया मानवाकडूनि उघडले जात असल्याने, अस्प्स्तत्वात 

येत असल्याने एका व्यर्कतीच्या शर्कतीपलीकडिे ते असल्याने ते एक सामाखजक वास्तव, सवय मानवानं 
समान असे जग असते. याम ळेि त्यािा खवस्तार साहियात वावरिाऱया व्यर्कतींना, व्यर्कतींच्या स्वातंत्र्यािा 
खवकास करीति एका उच्चस्तराप्रत घेवनू जातो. बाह्य वास्तवाच्या आवश्यकतेसबंंधी ही जािीव होय. 

 
(२) संघखटत भावनािें अन भवाशी जोडलेले, सवांना सामावनू घेिारे, सवांिा उपभोग घेिारे, 

आखि आपल्या अन भवाने त्यानंा संघखटत करिारे, कलेिे जग व्यर्कतीसमोर एक आतंखरक भावना, आखि 
वासनािें (इच्छािे) एक नव ेजग ि ले करते. सहजप्रवृत्तीमध्ये आखि अंतिःकरिामध्ये असलेली क्षमता, 
कलात्मक जग उघड करते, आखि हे देिील ज्याद्वारा अन भतूीशी समायोजन करता येईल असे मागय उघड 
करून होय. एिादे तंत वाद्य वाजवाव े त्याप्रमािे मानवािा आंतखरक खवश्वास ते प्रखतध्वखनत करते. 
व्यर्कतीच्या जािीवतेील भावनेिा आशय ते पालटून टाकते त्याम ळे कोितीही व्यर्कती जगातील 
घडामोडीखवषयी आपली प्रखतखक्रया सूक्ष्मतेने आखि सिोलतेने व्यर्कत करू लागते. आतंखरक वास्तवात 
खशरण्यािी ही प्रखक्रया साहियात वावरिाऱया व्यर्कतीकडून संपादन केली जाते. त्यातील जखटलतेम ळे ती 
एिाद्या व्यर्कतीस साध्य होव ू शकत नाही. ती प्रखतखक्रया आपल्या साऱया बाधंवािी अंतिःकरिे उते्तखजत 
करून, एकूि समाजातील सामाईक भावना एका नव्या जखटलतेच्या स्तराप्रत उंिावीत नेत असते. 
त्यािप्रमािे ही प्रखतखक्रया जागरूक स्नेहभावािे नव े स्तर, समज आखि स्नेह खनमाि करते. असे करीत 
असता आर्कथक उत्पादनाने संपाखदत केलेल्या भौखतक संघटनाशी ती ज ळती होते. टोळीतील, नृत्यातील 
लयबद्ध अंतरखनरीक्षिात प्रत्येक नतयक आपल्या अंतिःकरिाकडे वळून, सहजप्रवतृ्तीशी समरूप होवनू, 
आपल्या बाधंवाशंी केवळ प्रत्ययज्ञानाच्या खवश्वाति नव्हे तर, सहजप्रवृत्ती आखि रर्कतात ग ंतलेल्या 
आत्मीयतेने य र्कत अशा जगािाही वाटेकरी होतो, त्याप्रमािे आज कलेतील सवास साधारि असे अहंतत्त्व 
म्हिजे एका सवयसाधारि मानवता, त्याति आपि आपल्या बाधंवाशी एक नाते जोडण्यासाठी उतरतो. 
कला म्हिजे सहजप्रवृत्तींच्या आवश्यकतेसंबधंीिी जािीव (जागरूकता) होय. 

 
(३) ज्याप्रमाि शास्त्र म्हिज प्रिार नव्हे, त्याप्रमािे कला हा देिील प्रिार नव्हे, हे लक्षात घेिे 

जरूर आहे. मात्र यािा अथय दोहोंतही काही सामाखजक भखूमका नाही, असा नव्हे. उलट प्रिारापेक्षा अखधक 
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प्राथखमक आखि अखधक मूलभतू अशी त्यािंी भखूमका आहे, ती म्हिजे एका खवशषे पद्धतीने मािसािी 
मनोभखूमका पालटिे ही होय. गखिती खनदशयन, हे एक शास्त्राच्या बाह्य वास्तवासबंंधी मानवािा दृखष्टकोि 
बदलण्यािे एकाखंतक उदाहरि म्हिून ध्यानातं घेता येईल. ते त्यािे मन एिाद्या कोित्याही खवखशष्ट खदशनेे 
वळवीत नसते. गखिती खनदशयन एक तर िरे ककवा िोटे असते. जर ते िरे असेल, तर बाह्य वास्तवािा 
एक आििी अंश ते फर्कत आपल्या मनात उतरखवते. जर ते िोटे असेल, तर केवळ शब्द च्छल म्हिनू 
आपि ते दूर सारतो. परंत  आपि ते स्वीकारले, तरी आपल्या डोळ्यासमोर प्रत्यक्ष असलेल्या घराखवषयीिे 
सत्य जसे आपल्या मनास भावते तसे त्या सत्याखवषयी आपिास वाटत नाही. 

 
यािरीतीने, कलेमध्ये, हॅम्लेटच्या मनातील गोंधळािे अस्प्स्तत्व ककवा प्र फ्रॉकच्या मनातील बीजरूप 

(Seedy) असा जीवनाखवषयीिा शीि अथवा इस्लीनोजिे अस्प्स्तत्व ककवा प्राउस्टिी मडॅखलन केक यािेंही 
सत्य आपिास पटत नाही. एकूि कखवतेतील, नाटकातील वा कादंबरीतील भावसंक लि आपल्या 
आत्मखनष्ठ खवश्वात उतरखवला जातो. आपिास कोिीतरी आखि काहीतरी जािवत असते. एिाद्या 
दातंद िीिे सत्य ते आपिास जािवते, तसे त्यािें सत्य आपिास जािवत नाही. तर आपि ज्यास सौंदयय 
म्हितो त्या संवदेनेच्या तीव्रतेम ळे भावनात्मक आकृतीिी स्पष्टता वा सामाखजक (Social Universality) 
घोखषत केली जाते. यािे पखरिामकारक उदाहरि संगीत होय. 

 
अशा रीतीने सत्य ककवा सौंदयय ही आपल्या कृतीस मागयदशयक ठरत असली तरी ते म्हिजे मन 

वळखविे (Persuation) नव्हे. मन वळखविे हे केवळ कृतीस मागयदशयक असता कामा नये, तर त्याने कृती 
करण्यास आपिास प्रवृत्त केले पाखहजे. वगेळे असिे ककवा काही वगेळे करिे यासाठी आिलेले ते दडपि 
असते. वस्त तिः शास्त्र आखि कला हे भाषेिे दोन खवरोधी ध व्र होत आखि भाषेिे प्रम ि प्रयोजन मन 
वळखवण्यािे असते. हे दोन ध व्र खतच्यातील स संस्कृतेतून खवकखसत झाले, जीवनातील प्रगतीिी माफक 
संयखमत स्वरूपािी ती दोन टोके होत. कला आखि शास्त्र ही ज्याप्रमािे फ लाचं्या पाकळ्यामध्ये पाने ही 
वैखशष्ट्ट्पूिय झाल्याने ती पानािे काययि पार पाडू शकत नाहीत, त्याप्रमािे मन वळखवण्यािी साधने म्हिनू 
इतकी वैखशष्ट्ट्पूिय (उत्क्रातं) होतात की, ती ते कायय करण्यास असमथय ठरतात. 

 
भाषा हे दैनंखदन जीवनातूनि आपले जीवनद्रव्य शोखषत असते. प्रत्यक्ष जीवनातील जो संवाद, 

वस्त खनष्ठतेने खविार करून बाह्य वास्तवाखवषयी (उदाहरिाथय, घटनेखवषयी वा बोलिाराच्या, भावनाखवषयी 
वस्त खनष्ठतेने खविार करीत नाही) ककवा आतंखरक वास्तवाखवषयी (उदाहरिाथय, उच्चार, राग ककवा 
आनंददायी प्रवृत्ती (tones), िेहेऱयावरील आखवभाव, पाल्हाखवक बोलिे, वागण्यािी पद्धती, नम्र, उद्धट, 
आश्चययसूिक ककवा भावनेने ओथंबलेले वाक प्रयोग काही नव े हाती आिनू देत नाही, ते संवाद 
ॲखरस्टॉटलच्या मताप्रमािे आलंकाखरक ठरतात. म्हिजेि एका खवखशष्ट रीतीने वागाव ेककवा, एका खवखशष्ट 
रीतीने भावना खनमाि व्हाव्यात, यासाठी केलेला तो एक प्रयत्न असतो. 

 
शास्त्र आखि कला याशंी आलंकाखरकतेिे नाते हे असे आहे, ती आलंकाखरकता सहजप्रवृत्ती ककवा 

बाह्य वास्तवासंबधंी घडिाऱया कृतीस मागयदशयक ठरत नाही, तर नेहमी संखमखश्रत ककवा प्रखतकबद रुप 
(Counterpointed) असते. अशा प्रकारे एिाद्या खवखशष्ट पखरस्प्स्थतीत काहीतरी करण्यािी सहजप्रवखृत्तरूप 
पे्ररिा मानवाच्या खठकािी असतेि, मन वळखवण्यािी खक्रया, अशा रीतीने बाह्य वास्तवािे रूप त्यास स्पष्ट 
करते की, आपि त्यािे मन ज्या खवखशष्ट खदशनेे वळव ूइस्प्च्छतो त्या खवखशष्ट गोष्टी करण्यािी आवश्यकता 
त्यास भासू लागते. उलट, ती पखरस्प्स्थतीि सरळ त्यास काययप्रवृत्त करू शकत असेल, तर आपली त्यािे 
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मन वळखवण्यािी खक्रया. ती कृती त्याकडून पार पाडली जावी, यासाठी एक भावनात्मक पे्ररिा उद्दीप्त 
करण्याच्या खदशनेे होते. 

 
अशा प्रकारे शब्दाचं्या उपयोगािी उलटापालट होत असते. भावखनक कारिासाठी वस्त खनष्ठ खवधाने 

केली जातात, आखि वस्त खनष्ठ कारिासाठी भावखनक खवधाने वापरली जातात. परंत  साधारितिः दोन्ही 
संखमखश्रत असता. 

 
एका बाजूने आलंकाखरकता ककवा मनधरिीिी खक्रया ही भाषेतील खवश्वव्यापी पद्धती आहे, 

खतच्याद्वारा खनरखनराळ्या व्यर्कती परस्परांना आवाहन करून दैनंखदन हालिालीसबधंी मोकळेपिाने 
मागयदशयन करीत असतात, एकमेकािें नेतृत्व पत्करीत असतात. द सऱया बाजूस सहजप्रवृत्तींच्या 
मागण्याकडे त्यािे लक्ष वधेतात. आलंकाखरकता देिील, बाह्य, वास्तव आखि स्वभावखसद्ध नम ने 
(Genotypes) यात रूजलेली असते. आखि ती सरधोपट, अत्यावश्यक आखि गद्यात्म (रुक्ष) असल्याने 
तीि आखदम स्वरूपािी आखि दैनंखदन स्वरूपािी आहे. साहियािे साधन असलेल्या भाषेिी ती वीि होय. 
तीतूनि शास्त्र आखि कला आपल्या खवखशष्ट के्षत्रात खवशषे प्राखवण्य सपंादन करून, संघखटत, तटस्थ, अमूतय 
बनून आपापल्या के्षत्रात िरी आखि खवखशष्ट गोष्ट पटवनू देिारी होवनू वगेळी होतात. यािे कारि अखभरुप 
अहंतत्त्व आखि अखभरूप जग या असत्य आखि आभासात्मक िौकटीिा ती उपयोग करतात, हेि होय. 

 
मनधरिीिी ही खक्रया ि कीिे मागयदशयन करण्यासाठी वापरली जाव ूशकेल, अलंकारशास्त्र पोकळ 

आखि ढोंगीही असू शकेल, असे म्हििे म्हिजे द सऱया स्वरूपात काही पखरखित सत्यघटना सागंिे होय. 
त्या अशा : सत्य आखि िकू दोन्हीही अस्प्स्तत्वात असते आखि मन ष्ट्य ि का करीत असतो परंत  तरीही 
मनधरिीिी खक्रया द बयल (Invalid) आहे, असे नाही. शास्त्र िोटे असू शकेल, कलाही सामान्य असू शकेल. 
मनधरिीिी खक्रया भोदूपिािी वा ि कीच्या मागास प्रवृत्त करिारी असू शकेल. समाज जसजसा 
ऐखतहाखसकदृष्ट्ट्ा खवकखसत होव ू लागतो, तसतशी िोटी, मनधरिीिी खक्रया िऱयातून खनमाि होव ू
लागते. 

 
तर मग, आता आपल्या हे लक्षात येते की, भाषा ही केवळ बाह्य वास्तवािी िोटी प्रखतमा इतराचं्या 

मनात उमटखवते, एवढेि नव्हे, तर त्यासंबधंी एकाि वळेी एक वृत्तीही खनमाि करते. यािे कारि, सारा 
अन भव, सारे जीवन, सारे वास्तव मानवाच्या खनसगाशी िाललेल्या संघषातूनि जािीवपूवयक खनमाि होते. 
बाह्य वास्तवािी ही प्रखतमा आखि हे अहंतत्त्व एिाद्या परंपरेिा अडथळा आला तरी एकमेकाखवरूद्ध पखवत्रा 
घेत नाहीत. ती दोन्ही मूतयजीवनातून खनमाि होतात, आखि त्याकडेि परत जातात. खवरोधखवकासवादी 
गतीिे ते पखरिाम होत. त्या दोहोमध्ये, जडािा एक पूल असतो. शरीर आखि पखरस्प्स्थती यानंा जोडिाऱया 
मातीति ती जन्म घेतात. भाषेिे एकूि स्वरूप हाि त्या स्पष्टीकरिािा प रावा आहे. म्हिूनि शास्त्र आखि 
कला सामाखजक कृतीद्वारा मनधरिीच्या मध्यस्थीने सतत एकमेकासं सहाय्य करीत असतात. मानव आखि 
खनसगय यातील खवसंगतीनेि त्यािे जीवन वास्तवातून आकाराला येत असल्याने, या खवसंगतीम ळेि बाह्य 
वास्तव आखि आंतखरक वास्तव ही परस्परानंा आखि स्वतिःला खवकखसत करीत असतात. 

 
काव्य देिील, ज्या जीवनातून ते जन्म घेते, त्याप्रमािे ते गखित आखि संगीत यातील दं्वद्वातूंन, 

कलहातून खनमाि होते. 
⬤ 
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प्रकरि ९ वे 
 

मन आणि कल्पनासृष्टी 
 

काव्य हे कवीच्या हातून खलखहले जाते. काव्य खनमाि करिारा जो खवसंवाद आहे तो एका खवखशष्ट 
प्रकारिा आहे; तो समाजावर आधाखरत असतो आखि प्रत्यक्ष जीवनात आखि मानवाच्या जाखिवते तयार 
होतो, खनसगािी गरज आखि मानवाच्या इच्छा यातील तो खवसंवाद असतो. कवीच्या सहजप्रवृत्ती आखि 
त्यािे अन भव यातील तो खवसंवाद असतो त्यातून काव्य स्फ रते. हा तिाव कवीस आभासात्मक 
कल्पनासृष्टी रिण्यास प्रवृत्त करतो यािे प्रत्यक्ष जगाशी प्रयोजनखवषयक नाते असते, त्यातूनि ती फ लते. 

 
खवसाव्या शतकात आपिास या कल्पनासृष्टीखवषयी प ष्ट्कळ माखहती खमळालेली आहे. खवसाव्या 

शतकात जे अनेक शोध लागले त्यात िारकॉट, जेनेट, मॉरटन खप्रन्स आखि सवात अखधक फ्राईडच्या 
पद्धतीिा वापर करिाऱया मानखसक रोगखनदानािे (Psychotherapy) खवशषे महत्त्व आहे. फ्राईडच्या 
खशष्ट्यानंी खकतीतरी प्रखतस्पधी खविारशािा प्रस्थाखपत केल्या, त्यात सवात महत्त्वािी यूंग आखि ॲडलर 
यािंी होय. यूंगने पृथक्करिात्मक मानसशास्त्राला आखि ॲडलरने व्यर्कतीच्या मानसशास्त्राला महत्त्व खदले. 
फ्राईडने आपल्या प्रारंभीच्या संशोधनात संपाखदत केलेल्या महत्त्वाच्या कच्च्या साखहत्याच्या नंतर झालेल्या 
खवकासात आध खनक शास्त्रािी मूलभतू उिीव द सऱया कोित्याही प्रयत्नात इतर्कया स्पष्टपिे दािखवली गेली 
नाही. ही उिीव म्हिजे प्रायोखगक शोध ज्यात बसवावयािे असा खवश्वखवषयक, समन्वयात्मक दृखष्टकोि येथे 
असत नाही. फ्राईडसारख्या ब खद्धमान संशोधकािे शोध आध खनक तत्त्वप्रिालीतील गोंधळ स्पष्ट 
करण्याऐवजी तो अखधकि वाढखवतात. 

 
शास्त्रज्ञास मग दोन पयाय उरतात. एका बाजूस तो आपि लावलेले शोध आपल्या के्षत्राप रते 

मयाखदत मानतो, आखि ते शोध वास्तव म्हिजे एक अनेकमतािें कडबोळे (Eclecticism) होय असे मानून 
लागू करतो. याम ळे असे एकमत खनमाि होते की वास्तव हे प्राम ख्याने न समजण्याजोगे आहे, आखि 
शास्त्राबद्दल अशी सकंल्पना होते की, ते ज्यात अपखरहाययतेने स संगती ककवा समन्वय घालता येिार नाही 
अशा प्रकारिा प्रायोखगक शोधािंा केवळ सकें्षप होय. ककवा, द सऱया बाजूस, ज्या शास्त्रज्ञाने काही महत्त्वािे 
शोध लावले आहेत, तो एकूि शास्त्रास समान असिाऱया खवश्वखवषयक दृखष्टकोिाच्या अभावात, त्याने 
लावलेल्या खवखशष्ट शोधाचं्या जोरावर एक संपूिय खविारप्रिाली खनमाि करतो. स्वाभाखवकि अशा प्रकारिी 
खविारप्रिाली ही वास्तवािी हास्यास्पद नक्कल ठरते, ती वास्तवाच्या महत्त्वाच्या स्वभाववैखशष्ट्ट्ािें आखि 
मानवी मनाच्या महत्त्वाच्या वैखशष्ट्ट्ािें यथाथय स्पष्टीकरि करू शकिार नाही. त्याने केलेल्या 
स्पष्टीकरिान सार ज्याबंद्दल काही सागंता येत नाही त्या गोष्टी अखतशय ढोबळ अशा ‘द सरे काही नव्हे’ 
पद्धतीने द सऱया काही थोड्या सत्यघटनाचं्या स्तराप्रत नेल्या जातात. 

 
तथाखप, हे जर शास्त्रज्ञास ज ग प्सा खनमाि करिारे असेल, आखि व्यापक सासं्कृखतकदृष्ट्ट्ा तो 

खविार करिारा शास्त्रज्ञ असेल, तर मयाखदत खवश्वखवषयक दृखष्टकोिाने ज्यािे स्पष्टीकरि करता येिार 
नाही अशा गोष्टीसंबधंी गूढात्मक स्पष्टीकरिे खदली जातील, वास्तवािा फार मोठा अंश सोईस्करपिे 
धमाच्या स्तराप्रत केला जातो. अशी पखरस्प्स्थती जीववादी (Vitalists) समग्रतावादी (Holists), 
अंतस्तत्त्ववादी (Entelechisis) आखि अध्यात्मवादी (Spiritualists) याचं्याबाबत सामान्यतिः असते. 
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फ्राईड हा ककवा रूपातंरिवादी (Reductive) (एिादे तत्व अव्यवहायय सीमेपयंत ताििाऱया) 
पद्धती स्वीकारिाऱया प्रयोगवादािा प्रखतखनधी आहे, आखि यूंग हा काहीसा सम च्चयात्मक आखि गूढ 
दृखष्टकोिािा प रिःस्कता आहे. 

 
फ्राईड यास लैं खगकतेबद्दल असे वाटते की—लैं खगतकेिी काहीशी व्यापक व्याख्या गखृहत धरून—

ती मानवी खविारप्रिालीमध्ये अन स्यूत असते. परंत , ती मानखसकदृष्ट्ट्ा खवकृत व्यर्कतीच्या संघषात अखधक 
स्पष्टपिे आढळते. उदात्तीकरिाच्या स्वरूपात ती अनेक प्रकारात व्यर्कत होते—कलात्मक, धार्कमक आखि 
तत्त्वज्ञानखवषयक. िरे म्हिजे साऱया मानवी कृतींना खनमाि करिारी ही एक शर्कती आहे. यावर आके्षपक 
खविारतो की, लैं खगकता ही केवळ लैं खगकता नसून त्यावािून द सरे काही आहे, व्याख्येच्या दृष्टीने लैं खगक 
कृती करण्यात खजिे पययवसान होते अशी एक ‘सहजप्रवृखत्त’ आहे काय? याला फ्राईडिे उत्तर असे की, 
‘नाही’. लैं खगकता ही असा साधा वषे धारि करण्यास असमथय आहे. कारि मनातील श्रेष्ठ अहंतत्त्व आखि 
सामान्य अहंतत्त्व याचं्या कट्टर खनषेधाशी त्यािा संघषय येतो – एिाद्या खविारसरिीिी संपन्नता या संघषािे 
उदात्तीकरि करण्याच्या प्रयत्नात प्रतीत होते. ही खविारप्रिाली धमय, नीती, कला, तत्त्वज्ञान, मनोखवकृती 
(Neurosis) आखि स्वप्न यात व्यर्कत होते. 

 
अहंतत्त्व आखि सहजप्रवृखत्त यािें हे मानवी दं्वद्व फ्राईड आपल्या आनंद आखि वास्तव यासंबधंीच्या 

संकल्पनेने आििी प ढे नेतो. आनंदािे तत्त्व, मनाच्या लैं खगक अंशाच्या सहजप्रवृखत्तरूप वासनािें 
प्रखतखनखधत्व करते. अहंतत्त्व हे वास्तवाच्या तत्त्वाशी जोडलेले आहे. याखठकािी आपिासं आधी माखहत 
असलेल्या जीवशास्त्रीय खवरोधािा एक वगेळा अवतार (रूप) (Version) प्रत्ययास येतो—सहजप्रवृखत्तरुप. 
अवयवी (Organisum) आखि खतिे पखरस्प्स्थतीशी समायोजन. 

 
फ्राईडिे आनंदतत्त्व (ज्यात त्याच्या मतान सार लैं खगक सहजप्रवृखत्तिेरीज भकू आखि इतर 

सहजप्रवृत्तींिाही समावशे होतो) म्हिजे जीवनाखवषयी सतत भकू वाढखवण्यािा प्रयत्न होय, आखि 
वास्तवािे तत्त्व म्हिजे पखरस्प्स्थतीने खनमाि केलेल्या भ कामंध्ये खवखशष्ट फरक घडवनू आििे वा त्याशी 
समायोजन साधिे होय. ही समायोजन करिारी सहजप्रवृत्ती जेंव्हा कृतीशील होते, तेव्हा ती, माजंर 
उंदरावर झडप घालते, ऑटर नावािा सम द्रातील प्रािी मासे पकडतो, ज्यावर पारध्याने नजर ठेवलेली 
असते असे हरि जसे पळते त्याप्रमािे वाटते. परंत  या दोहोमध्ये भेद दशयखविारी पक्की रेषा काढता येत 
नाही. आपल्या साथीदारािा शोध घेण्यात, अन्नािा शोध घेण्यात ककवा धोका टाळण्यात, आनंदतत्त्वािेि 
अन सरि करण्यात येते, परंत  जनावरास बाह्य वास्तवाकडे द लयक्ष करून िालत नाही; िरे म्हिजे या 
वास्तवाशी समायोजन करूनि आपली भ केिी सहजप्रवतृ्ती ते तृप्त करीत असते. तर मग या दोहोंिा संघषय 
जनावरात का खनमाि होत नाही आखि त्याचं्यामध्ये मानखसक खवकृती ककवा एिादी खविारप्रिाली का 
खनमाि होत नाही? मानवामंध्ये जागरूक अहंतत्त्व वास्तवतत्त्वाशी सहघखटत होत असून ते अखधक 
‘अहंकें द्री’ अशा लैं खगक कामखवषयक भ केशी, केवळ क्ष धेशी वा आत्मसंरक्षिाशी का जोडले जात नाही? 

 
िरे म्हिजे मानवी खविाराइतर्कया ज न्या अशा कक्षा फ्राईडने आपल्या नव्या परंत  मयाखदत के्षत्रात 

प नश्च प्रकाशात आिल्यानंतर त्यािे नामकरि करून आखि त्यास आपल्या के्षत्रात काही वळि देवनू, एकूि 
मानवी खविाराच्या के्षत्रास लागू केल्या. तीन वगेवगेळ्या वषेात फ्राईडच्या मानसशास्त्रात कता आखि खवषय, 
मानव आखि खनसगय, सहजप्रवृत्ती आखि पखरस्प्स्थती, म र्कत इच्छाशर्कती आखि गरज, जीवन आखि जडवस्तू 
यामधील ज नाि खवसंवाद व्यर्कत होतो. तो प ढीलप्रमािे होय.— (अ) आनंदतत्त्व आखि वास्तवतत्त्व, (ब) 
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जगण्यािी सहजप्रवतृ्ती आखि मरण्यािी सहजप्रवृत्ती, (क) अहंतत्त्व (अबोधात्मा आखि श्रेष्ठ अहंतत्त्व या 
त्यातून बाहेर पडिाऱया गोष्टीसह) आखि कामवासना (Libido). 

 
कता आखि खवषय या दोहोंच्या दं्वद्वासंबधंी आम्ही पूवीि आमिे खविार व्यर्कत केले आहेत. (हीि 

आमच्या अध्ययनािी सतत खदशा राखहली आहे). या खविारप्रखतपादनात आम्ही असे दािखवले आहे की, ती 
दोन संपूियपिे परस्पराहूंन खवरूद्ध तत्त्व ेआहेत, अशाप्रकारे मानवाने त्यास खवलग करण्यािा प्रयत्न केला 
आहे, आखि यापकैी फर्कत एकास वास्तवािी प्रखतष्ठा खदली आहे. अशाप्रकारे एकात द सऱयािा अशं येव ू
शकिार नाही, अशारीतीने एकूि वास्तवािे रूपातंर केले जाते. ज्याअथी या दोन्ही गोष्टी परस्परापासून 
संपूिय खभन्न नसून, एकमेकात आरपार जाव ूशकतात, त्याअथी वरीलप्रमािे मानिे म्हिजे एकूि जगास 
द सरे काही न मानता अिूकपिे खनरथयक नावाति गोंवण्यासारिे आहे. 

 
फ्राईड हा मानसशास्त्रज्ञ असून तत्त्ववते्ता नसल्याने, तो केवळ मानखसक जगािा वस्त खनष्ठपिे 

खविार करतो, आखि तेही प्रगट आखि अप्रगट स्वरूपातील होय, एकूि वास्तवािा खविार करीत नाही. 
एकूि ज्ञानाच्या के्षत्राप्रमािे येथेही, पखरस्प्स्थती आखि सहजप्रवृत्ती यािें तेज स्पष्टीकरि िालू असते, आखि 
मानखसक घडि पखरस्प्स्थतीन रूप धारिा स्वीकारीत नसून प्राम ख्याने सहजप्रवृत्तीरूप असते, असे खतिे 
खवखभन्नकरि करिे केव्हािं शर्कय नसते. पखरस्प्स्थतीिा खशक्का, असलेली मानखसक घडि नवी (Additional) 
ककवा उदात्तीकरि प्राप्त झालेली असते असे म्हिावयािा प्रयत्न करावयािा, तर जागरूकतेिा थरावरील 
थर द य्यम आखि िोटा म्हिून वगळून, आपि एका सखंदग्ध रूपहीन एक केवळ नाव-कामवासना-अशा 
एका मानखसक वास्तवाप्रत पोितो. 

 
तथाखप, हा शोध वस्त तिः फ्राईडच्या मानसशास्त्राकडे पहाण्याच्या भाडंवलशाही पाखवत्र्यातील एक 

भाग होता. भाडंवलशाही तत्त्वज्ञ, नागरी समाजातील व्यस्प्र्कतखवषयक दृखष्टकोिातून बाहेर पडू शकत नाही. 
सारी सामाखजक हालिाल ही म र्कत इच्छाशर्कती आखि व्यर्कतीिी गखतशील पे्ररिा यािें अपत्य होय. ती 
व्यर्कती खनसगािी आपल्या जाखिवनेे िािंपिी करीत असतानंा खनमाि होते. व्यर्कतीच्या स्वातंत्र्यािें मूळ 
खतच्या सहजप्रवखृत्तरूप कें द्रात असल्याने, सामाखजक संबंधानंी त्यावर आिलेल्या दडपिानंी त्यातील 
कृतीिे के्षत्रही खवकल खवपरीत होते. 

 
ज्या वगाच्या अस्प्स्तत्वािी पखरस्प्स्थती अशी आहे की, व्यापारपेठेस जे उत्तम तेि खनमाि कराव ेआखि 

असे स्वातंत्र्य ज्या वगास आहे, त्या वगास ही सकंल्पना साजेशी आहे, कारि व्यापारपेठ ही एका प्रकारे 
खनसगय आखि भोवतालिी पखरस्प्स्थती यािंा खवस्तारि होय. ज्या वगाने आपल्या अस्प्स्तत्वासाठी सवय सरंजामी 
संबंध नाहीसे केलेले असतात, अशा वगास स्वातंत्र्य हे व्यर्कतीत दैवी हक्काने उतरते, असे भासते. 
त्याप्रमािेि त्यानंा स्वातंत्र्य व्यर्कतीच्या वासनावर प्रभाव गाजखविाऱया सामाखजक संबंधाच्या 
आवश्यकतेखवषयीिे अज्ञानि वाटते. 

 
अशाप्रकारिी सकंल्पना, समाज आखि स्वातंत्र्य याखवषयी सपूंियपिे ि कीिा दृखष्टकोि 

पत्करावयास भाग पाडते, म्हिून ती मानसशास्त्रात मनातील सामाखजक आशय आखि ज्याप्रकारे 
सहजप्रवृत्ती म र्कत होतात तो मागय यासबंंधी गैरसमजानंा वाव देते. पखरस्प्स्थतीशी होिाऱया कृखतशील 
संघषापासून जो वगय स्वतिःस अखलप्त ठेवनू आपले स्वातंत्र्य खवकखसत करीत असतो, त्या वगािा दृखष्टकोि 
ती संकल्पना प्रखतकबखबत करीत असते, या वगािी तत्त्वप्रिाली म्हिजे कता आखि खवषय यातील फूट होय. 
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कता आखि खवषय या दोन्ही गोष्टी परस्पर संघषाम ळे प्रत्यक्षरीतीने वगेळ्या होतात, हे लक्षात घेण्याऐवजी, 
प्रस्त त मत असे गृखहत धरते की, त्यातील परस्पर खभन्नत्वाम ळे त्या दोन्ही गोष्टी कितनात आधीि वगेळ्या 
झालेल्या असतात. अशा प्रकारिा गैरसमज जगाखवषयी एकतर खवषखयवाद ककवा यंत्रवाद गृखहत धरतात, 
त्या आपल्या संजे्ञनेि जगािे स्पष्टीकरि करीत असतात, फ्राईडने जरी स्वतिःस जडवादी मानले, तरी तोही 
कत्यास खवषयीस (Subject) महत्त्व देतो. कामवासना (Libido) हा जो म र्कत वा स्वच्छद कृतीिा उगम 
तोि त्या कृतीला पागंळेपिा आििारी पखरस्प्स्थती खनमाि करतो. 

 
फ्राईडिी ितैन्यवादी धारिा म्हिजे रूसोिी स्वाभाखवक मानवाबद्दलिी धारिा होय. रूसो असे 

मानतो की, मानव म र्कतावस्थेत जन्मला आखि सवयत्र बधंनात सापडला. 
 
परंत  आपि पूवीि पाखहले आहे की, सहजप्रवृत्ती समाजाशी समायोजन केलेल्या अवस्थेत 

नसतात, तेंव्हा त्या अधं आखि म्हिून परवश असतात. पशू म र्कत नसतो, म ंगी ही देिील खतच्या जन्मजात 
प्रत्य त्तरािी ग लाम असते. मानवािे स्वातंत्र्य त्यास साहियाति लाभते, ते त्यास खनसगािी गरज आखि 
स्वतिःिी गरज याखवषयी जागरूक बनवनू; खनसगावर प्रभ त्व खमळखविे त्यास शर्कय करते. स्वतिःिे हे 
साहियय, अपखरहाययपिे त्यावर काही खनयंत्रि, संकेत, जबाबदाऱया लादते, त्या म्हिजे सदािार, भाषा 
आखि परस्परसहाय्य या होत. परंत , या साऱया गोष्टी स्वतंत्र अशा सहजप्रवृत्तीवर, कामवासनेवर (Libido) 
बंधने घालीत नाहीत. सहजप्रवृत्तीने य र्कत मानव ज्या योगे आपले स्वातंत्र्य खमळव ूशकतो अशी ती साधने 
होत. 

 
वास्तवाखवषयीिा जो दृखष्टकोि शास्त्र, भावनेिी खनयमने जी कला आखि नीती ती सहजप्रवृत्तीवर 

बाहेरून लादली जातात; तरी ही ती बधंने, खवकृती, खनखषद्ध गोष्टी ककवा उदात्तीकरिे नव्हेत. ज्यायोगे 
सहजप्रवृत्ती आपले स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेते अशी ती साधने होत, कारि ती खतला खनसगािी गरज आखि 
स्वतिःिी गरज यासंबधंी जािीव देतात, आखि म्हिून—ज्याअथी खनसगय केवळ इच्छेस शरि जात नाही—
ज्या योगे इच्छाशर्कती तत्परतेने आपली खसद्धी प्राप्त करून घेते अशी ती साधने ठरतात. जािीवये र्कत 
अहंतत्व, खतिी उदात्तीकरिे, तीतील खवकृती, आखि तीमधील स्पष्टपिे जािविारी सपंन्न संक लता म्हिजे 
द सरे काही नसून मानवाच्या मानखसक मूळ स्वभाव प्रकृतीत, स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी इतराचं्या साहियात 
खनमाि झालेल्या पखरस्प्स्थतीत जे समायोजन होत असते, ते होय. जािीव ही व्यापक अथाने पाखहले, तर 
(यात अप्रगट मन जो स धाखरत सहजप्रवृत्तीिा भाग असते ती अंतभूयत असते) एक सामाखजक खनर्कमती होय. 
यािा अथय जाखिवते एक सामाखजक घटक असतो, एवढाि नव्हे, जाखिविेी घडि म्हिजे मनाव े
सामाखजकीकरि होय. 

 
व्यर्कती खततर्कया प्रकृती, हे िरे, आखि ज्याप्रमािे मािसाच्या शारीखरक रिनेतील खभन्नता त्याच्या 

कपड्यात प्रगट होते, त्याप्रमािे प्रत्येक व्यर्कतीिे व्यस्प्र्कतत्व त्याच्या जाखिवते प्रगट होत असते. तथाखप, 
कपडे म्हिजे कपडे, रर्कत आखि मासं नव्हे. मानवी मनाच्या या खवखशष्ट सामाखजक समायोजनाद्वाराि 
व्यस्प्र्कतगत भेद खसद्ध होतात आखि वाढतात. मानवी अन भतूीतही खभन्नता असते. ज्याअथी जाखिवा 
अन भवाने खनखश्चत केल्या जातात त्याअथी व्यस्प्र्कतगत जािीव खभन्न असिारि, परंत  असे म्हििे म्हिजे 
श्रमखवभाजनाम ळे समाजात एवढे पृथगीकरि येते की, त्याम ळे भौगोखलक आखि भावखनक जगात खवलक्षि 
खभन्नता असिाऱया व्यस्प्र्कतगत साहसास वाव खदला, असे म्हिण्यासारिे होय. एिाद्या टोळीच्या 
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जीवनातील साध्यास ध्या साम्याशी हे खवरोधी आहे, त्यावरून प न्हा एकदा असे खदसते की, ज्याद्वारा खभन्नता 
खसद्ध होते, आखि व्यस्प्र्कतत्वाच्या पूिय खवकासास वाव खमळतो असे साधन म्हिजे समाजािा खवकास होय. 

 
उत्पादनसाधनाचं्या (एिाद्या खवखशष्ट) ऐतीहाखसक खवकासाम ळे अपखरहायय ठरिाऱया सामाखजक 

संक लाम ळे जाखिविेी घडि होते, फ्रॉईडने म्हटल्याप्रमािे मनाच्या घडिीने समाजािे स्वरूप खनखश्चत होत 
नाही, ककवा एिाद्या खविारसरिीिेही ते अपत्य नव्हे, ककवा कल्पनारंजन वा स्वप्न यातूनही ते खनमाि होत 
नाही. समाज हा ऐखतहाखसक पखरवतयन आखि मानवाच्या सामाखजक संक लावर अवलंबून असतो, हे असे 
घडते. हे स्पष्ट आहे. कारि जर मनाच्या आंतखरक ग िवैखशष्ट्ट्ानंी सामाखजक संक ल, जािीव आखि त्या 
समाजातील लोकाचं्या खविारधारा खनखश्चत केल्या, तर ऐखतहाखसक काळात जेव्हा मािसािी जन्मजात 
घडि क्विीत बदलते तेव्हा य गाय गातून आखि खभन्नखभन्न संस्कृतीत त्या साऱया कशा पालटल्या असत्या? 

 
समाजातील भौखतक उत्पादक शर्कती, आखि याम ळे मािसामािसात खनमाि झालेले संबंध बदलत 

असतात आखि ऐखतहाखसक दृष्टीने सामाजाच्या के्षत्रास खवखशष्ट असिाऱया ग िासंबधंीच्या खनयतवादान सार 
(deterministic Laws) खवकखसत होतात. ज्याअथी प्रत्यक्ष या संबधंात ग ंतलेल्या मािसाचं्या जाखिवते या 
खवकासाशी लढा खदला जातो, त्याअथी असे दािखविे शर्कय आहे की, न बदलिारी मानखसक मूळ 
स्वभावप्रकृती (Genotype) असूनही खविारप्रिाली आखि व्यस्प्र्कतगत जािीव यात सतत एक बदल होत 
असतो. शास्त्रीय दृष्टीने देिील यािे स्पष्टीकरि करता येते, ही सवय भौखतक कारिे नाकारिे, जे फ्रॉइडनेही 
केले आहे, म्हिजे खविारप्रिालीतील ऐखतहाखसक पखरवतयन समजावनू घेण्यािे कारिि नाकारण्यासारिे 
आहे. 

 
याम ळे फ्रॉइडने केलेल्या रोगखनदान खवषयक (उपिारात्मक) खविारातील केवळ स्थाखनक आखि 

खवखशष्ट मूल्य स्वीकारून इतर मूल्ये नाकारल्यासारिे होईल. मानखसक खवकृतीिा अंतभाव असिारे 
जाखिवते खनमाि होिारे खवकृत स्वरूप आखि बदल जीवनखवषयक पखरस्प्स्थतीम ळे खनमाि होत नसून ते 
स्वतिःस त्रस्त करिाऱया मनाने कामवासनेपासून स्वतिःस म र्कत करून त्याकडून िडतर मागण्या करिाऱया 
अहंतत्त्वाकडून खनमाि होत असल्याने, मानव स्वतिःच्या संघषाखवषयी जागरूक बनून, इच्छाशर्कतीच्या 
प्रयत्नाने बरा होऊ शकतो. ते संघषािे कारि त्याच्या मनाति रूजलेले असते. त्याम ळेि फ्रॉइडिी 
रोगखनदानासबंंधीिी खविारसरिी अहंकें द्री (Solipsist) आखि धार्कमक स्वरूपािी ठरते. 

 
फ्रॉइड प्रयोगशील, अन भववादी (Empiricist) असल्याने ही गोष्ट तो सतत अंमलात आिीत नाही. 

तो मानखसक खवकृतीच्या सघंषािी कौट ंखबक सगंोपन, अन भवाम ळे आलेला मानखसक धक्का, अस िी अशी 
सभोवतालिी पखरस्प्स्थती आखि खशस्तबद्ध (puritan) स्वरूपािे खशक्षि अशी अनेक कारिे मानतो. 
खनयतवादाच्या सपूंिय शास्त्रश द्ध दृष्टीकोिातून अशा प्रकारिे स्पष्टीकरि करीत राखहले, तर जाखिवचे्या 
व्यवस्थापनािी जबाबदारी एकदम समाजाच्या भौखतक अखधष्ठानाकडे जाते, हे त्याच्या संपूियपिे लक्षात येत 
नाही. तद्वत् त्याच्या हेही लक्षात येत नाही की, श्रेष्ठ अहंतत्त्व हे जर माताखपतरािें प्रखतकबब असेल तर, 
ज्याअथी माताखपतरािंी आपल्या म लाखवषयािंी वागिूक, आखि त्याबाबतिी त्यािंी प्रखतष्ठा, या गोष्टी त्या 
य गातील आर्कथक खवकासािी प्रखतकबबे असतात [एंगल्सिे ‘ओरीजोन ऑफ द फॅमीली’ पहा.]— बह तेक मानखसक 
खवकृतीच्या म ळाशी असिारी श्रेष्ठ अहंतत्त्वािी घडि, जी बह तेक मनोखवकृत संघषािी ग रुखकल्ली असते—
ती समाजशास्त्राच्या खनयमान सार होत असते. हे मान्य करिे म्हिजे मानसशास्त्रीय रोगखनदान—एकदा मन 
आखि पखरस्प्स्थती यामधील द व ेलक्षात आले—ही सामाखजक पखरस्प्स्थती कशी स धारावी हे समजावनू देिारी 
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बाब होय असे ठरते. हे मात्र िरे की, एिाद्या संपन्नावस्थेतील मानखसक खवकृती असलेल्या व्यर्कतीस 
पखरस्प्स्थतीस म रड घालिे स कर असते, आखि ज्याअथी फ्रॉइडिे रोगी या प्रकारिे असतात त्याअथी तो 
ज्या संखदग्धरीतीने मानखसक खवकृतीच्या पखरस्प्स्थतीजन्य काययकारिािी मीमासंा करतो, त्या रीतीने ती 
समस्या माडंिे त्यास प रेसे वाटते. परंत  अशा प्रकारिी रोगखनदानखवषयक खविारप्रिाली समाजास लाग ू
करिे शब्दशिः बंडिोरपिािे आहे. 

 
कारि, जरी समाज हे मानवाच्या स्वातंत्र्यािे साधन असले तरी त्यावरून असे अन मान काढता 

येत नाही की, ते एक संपूिय साधन आहे. उलट त्यातील अपूियत्वि सतत सामाखजक खवकास घडवनू 
आिते. ज्या उत्पादकशर्कतीच्या सते्तवर मानवािे स्वातंत्र्य अखधखष्ठत असते, त्यािंा प्राथखमक खवकास ज्या 
सामाखजक संबंधाम ळे खवकखसत होतो त्या द्वाराि त्यािंी म स्कटदाबी होते. खनरखनराळ्या प्रकारे त्या खवकल 
होतात. वगीय समाजािा हा एक अपखरहायय भाग होय. वगीय समाज हा, सामाखजक उत्पादनशीलता नव्या 
स्तराप्रत पोंिखविाऱया श्रमखवभाजनािा पखरिाम होय. अशा कालिंडात हे खनखश्चत खदसते की, मानवािे 
सामाखजक सबंंध त्यािी स्वातंत्र्यासंबधंी शर्कयता खवकल करीत असतात. अशा वळेी तो कण्हतो, त्याला 
तीव्र वदेना होतात, तो मोठमोठ्याने ओरडतो, कारि खवखशष्ट (सामाखजक) प्रकार आखि खनबधं—नीती, धमय 
आखि समाजातील सवय जागरूक व्यवस्था (formulations) त्याच्या ‘म र्कत’ सहजप्रवृत्तींना खवकल 
बनखवतात. ज्या मानखसक खवकृतीिे फ्रॉइड संशोधन करतो आखि ज्या खवशषेत्त्वाने आध खनक आहेत त्या या 
यातनेतून खनमाि होतात—नव्या समाजाच्या सजृनशील यातनेतून खनमाि होतात. 

 
फ्रॉइडसमोर नेहमी एक शृगंापत्ती (dilemma) असते, ती म्हिजे अपखरवतयनशील सहजप्रवृत्ती 

आखि न बदलिारी जीवशास्त्रीय पखरस्प्स्थती यातून पखरवतयनशील जािीव आखि मानखसक घडि खनगमन 
पध्दतीने शोधिे ही होय. हे फर्कत आम्ही दािखवल्याप्रमािे, बदलिाऱया आर्कथक उत्पादनाम ळे आवश्यक 
ठरिाऱया संबधंाद्वाराि शर्कय होईल; परंत  फ्रॉइड याकडे द लयक्ष करतो. याम ळे ऐखतहाखसक पखरवतयन 
व्यस्प्र्कतगत मनाच्या घडिीद्वारा होत असते, असे तो दािखवतो. त्यािा पखरिाम असा होत असतो की, 
खवखशष्ट सामाखजक पखरस्प्स्थतीिी प्रखतकबबे असिाऱया गोष्टीस तो मनािे खिरकालीन अशं मानतो. 

 
मानसशास्त्रात आढळिाऱया खवसंगतींिी िागंलीि जािीव ‘यूंग’ ला आहे. त्यानंा तो याखंत्रक आखि 

एकमेकापासून खभन्न अशा परस्परखवरोधी गोष्टी मानतो. ‘अंतम यिता’ आखि ‘बखहम यिता’ ककवा शस्प्र्कतखवषयक 
संख्यात्क अखंतमता (Enerigc quantitative finality) आखि ‘भौखतक’ स्वरुपािा ग िात्मक काययकारिभाव 
(Materialistic qualitative causality) या त्या गोष्टी होत. त्याने स्वतिःि उत्पन्न केलेल्या परस्परखवरोधी 
गोष्टीखवषयी खनियय देिे त्याला केव्हाही शर्कय होत नाही, कारि मानसशास्त्रातील या खवसंगतीपासून त्याच्या 
लगतच्या थरािाली असलेल्या समाजाच्या के्षत्राकडे तो कधीही वळत नाही. तो स्तर म्हिजे समाज होय. 
त्याऐवजी तो त्याच्या खवरुद्ध खदशकेडे जातो. मानसशास्त्राकडून मानवी मनाने खनमाि केलेल्या 
प्रमािशास्त्राकडे तो वळतो, आखि खिरपखरखित अशा कता व खवषय यासंबधंीच्या आध्यास्प्त्मक अडििीमध्ये 
ग ंतून राहतो. अशा प्रकारे यूंग, तत्त्वज्ञानाकडे अखधक प्रमािात झ किाऱया आखि प्रायोखगकतेकडे कमी 
प्रमािात झ किाऱया फ्रॉइडसारख्याि शृगंापत्तीशी येऊन खभडतो. मानखसक खवकृखतखवषयक संघषय जीवन 
आखि वास्तव यातील संघषाम ळे खनमाि होत असल्याने, आखि त्यािे उदात्तीकरि करण्यासाठी धमय 
जन्मास आल्याने, हा रोगी बरा कसा व्हावयािा? फ्रॉइडने याखवषयी असे रोग्यास साखंगतले की, यावर 
औषध म्हिजे नळािे पािी, यात तो असा खवश्वास व्यर्कत करी की कोिताही झटका त्यास बरा करू शकेल 
(प्रथम ज्या प्रसंगाम ळे त्या खवखशष्ट भावनेशी खनगखडत कल्पना खनमाि झाली, परंत  आता खजिा खवसर 
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पडलेला असतो वा ती दडपली जाते त्याशी खनगडीत भावनेिी अखभव्यर्कती करून ककवा ती प नरुज्जीखवत 
करून खतिा खनरास करिे) (Cure by abreaction). यूंग अशी खशफारस करतो की, रोग्याच्या मनात 
पाण्याखवषयी खवश्वास खनमाि होण्यास अवसर द्यावा, वस्त तिः त्याखवषयी रोग्याच्या कल्पना कपजण्यास त्यास 
उते्तजन द्याव.े (समन्वयाच्या आधारे रोगम र्कती) शास्त्राशी केलेल्या प्रतारिेिे समथयन यूंग अशा रीतीने 
करतो की साऱया प रािकथेमागे मनात वावरिारी आखदम रिना असते (Archetypes), त्या रोग्याच्या 
खविारप्रिालीमध्ये काययरत असतात, आखि म्हिून प रािकथा जन्म घेतात. त्या जरी िऱया अथाने िऱया 
नसल्या तरी मानसशास्त्रीयदृष्ट्ट्ा बरोबर िऱया असतात. (एिाद्या नायकािा उदय). अशारीतीने यूगं 
देिील ‘कता’ मानतो आखि मूलतिः ितैन्यवादी दृखष्टकोि स्वीकारतो. या दोहोंिे रोगखनदान म्हिजे 
इच्छाशर्कतीवर आधारलेले रोगखनदान होय; त्याप्रमािेि त्यात रहस्यमय रीतीने मनावर खनयंत्रि ठेवण्यास 
महत्व असते. दोहोंमध्येही मानखसक रोगािी भौखतक वा पखरस्प्स्थतीजन्य कारिे स्पष्टपिे आखि उघडपिे 
समोर येत नसून, पृथक्करि करिारामध्ये प्रीतीच्य सीखमत स्वरुपात परावर्कतत होतात. पृथक्करि करिारा 
समाजािी भखूमका स्वीकारतो, आखि तीही अपखरहाययपिे कखनष्ठ आखि मयाखदत स्वरुपात होय. दोहोंनाही 
हे कळत नाही की, त्याच्या (मानखसक खवकृतीच्या) स्वरुपािी समस्या जाखिवसे कृतीपासून खवलग मानून 
सोडखवता येत नाही. 

 
फ्रॉइड आखि यूंग याचं्या हेही लक्षात येत नाही की, खवनाशाप्रत जािाऱया ससं्कृतीस लेप 

लावण्यासाठी मानव ज्या प्रमािात धमािा खविार करतो, त्या प्रमािात मनोखवश्लेषिशास्त्रज्ञाच्या पखरिारक 
सेववेािून (Midwifery) ककवा मूळ नम न्यावािून (Archetypes) प रािकथानंा जन्म देण्यात त्यास अडिि 
येत नाही. खवनाशाप्रत जािाऱया भाडंवलशाही संस्कृतीतून िरे म्हिजे ह कूमशाहीिा धमय खनमाि झाला. 
जमयनी आिी इटालीमध्ये आढळते त्याप्रमािे तो प रािकथा आखि choregus यानंी य र्कत असतो. मानखसक 
खवकृतीिा संघषय ही एक वस्त स्प्स्थती असते, आखि साऱया स धारलेल्या स संस्कृत मनामध्ये त्यािी बीजे 
आहेत, असे यूंग आखि फ्रॉईड म्हितात. परंत  हा संघषय रोगखनदानशास्त्रािे अपत्य होय, असे समजण्यात 
त्यािंी िूक होते, आखि जर संस्कृतीिा अव्हेर केला, तरि त्यािे उच्चाटन होईल, असे समजण्यातही 
त्यािंी िकू झाली. मानवाच्या सहजप्रवृत्ती आखि पखरस्प्स्थतीजन्य वास्तव यातील संघषय म्हिजे जीवन आखि 
सवय सामाखजक खनर्कमती—हॅटस्, कला, शास्त्र, घरे, क्रीडा, नीती, राजकीय ससं्था—हे सारे हा संघषय 
सोडखवण्यासाठी योजलेले समायोजन होय. या साऱया संघषातून खनमाि होिारी गोष्ट म्हिजे स्वातंत्र्य 
असल्याने ही समायोजने आपल्याद्वारा स्वातंत्र्यास खवकल करीत असतात, असे म्हििे मूियपिािे होय. ती 
खजतर्कया प्रमािात जीिय असतात, खततर्कया प्रमािात ती स्वातंत्र्यास खवकल बनखवतात, आपिि खनमाि 
केलेल्या स्वातंत्र्यािी ती गळेिेपी करतात. या खवकलत्वारून असे खसद्ध होत नाही की, समायोजने नाहीशी 
करावीत, परंत  त्यावरून असाि खनष्ट्कषय खनघतो की, नवी समायोजने आवश्यक आहेत. फ्रॉईडने 
म्हटल्याप्रमािे सहजप्रवृत्तींिे वैफल्य आखि खवकलता याचं्या रुपाने संस्कृतीिी जी ककमत आपि देतो त्यास 
ती पात्र आहे काय, असे आपिास खविारता येत नाही. कारि सहजप्रवृत्तींिे हे वैफल्य आखि खवकलता 
कमी करावी, यासाठीि संस्कृती उत्क्रातं झाली. 

 
याम ळे य द्ध, बेकारी, वैखश्वक अधिःपतन, दे्वष, खनराशा यात होिाऱया आध खनक संस्कृतीच्या 

उध्वस्ततेत मनोखवश्लेषि शास्त्रज्ञ अगदीि क्ष ल्लक काययभाग पार पाडतो. स्पष्टपिे बोलावयािे, तर असे 
म्हिता येईल की सहजप्रवतृ्ती, पखरस्प्स्थती यामध्ये आखि समाजजीवनावर आधारलेली श्रेष्ठ स्वरुपािी 
रिना—धमय, कला, कायदेशास्त्र, राज्य, स्वदेशभर्कती, नीती, राजकीय उखद्दष्टे, स्वातंत्र्य, स ि-शातंी आखि 
सारे जीवनि—यात एक वैखश्वक संघषय िालू असतो. केव्हातरी या साऱया गोष्टी हादरतात आखि उध्वस्त 
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होतात. तथाखप, सहजप्रवृत्ती आखि मानवािी पखरस्प्स्थती यातील संघषािे उदात्तीकरि करण्यासाठी—
फ्रॉइडच्या नामकरिाप्रमािे, आमच्या मताप्रमािे, पखरस्प्स्थती आखि सहजप्रवृत्ती यातील खवसंगती नाहीशी 
करिासाठी ही स ंदर इमारत मानवाने रिली. खवनाशप्रत जािारी ही भव्य उच्चस्तरीय रिना, ज्यास खतच्या 
खवनाशािे कारि कळते अशा क्राखंतकारकािे मनही भीतीने भरून टाकते. त्यास त्यापेक्षा अखधक ग ंताग तंीिी 
असिारी त्याजागी उभारली जािारी श्रेष्ठ रिनाही समजते. त्या जागी मनोखवश्लषेिशास्त्रज्ञ फ्रॉइडच्या 
तत्त्वज्ञानाच्या ककवा यूंगच्या प रािकथेच्या फाटर्कया किध्याि, जो संघषय मानवी संपादनािे खशिर 
गाठिाऱया य रोपसारख्या देशालाही सोडखवता आला नाही, तो सोडखवण्यासाठी बहाल करतात. 

 
वरकरिी ॲडलरिा पखवत्रा अखधक वास्तवादी वाटतो. जगण्यासाठी िाललेल्या कलहात आखि 

त्यातून खनमाि होिाऱया न्यूनगंडाच्या खवकासात आखि पूरक सामर्थ्यासबंंधी त्याच्या खविारप्रिालीत 
भाडंवलशाही जे जे उत्कृष्ट आहे, त्यािा बळी घेते. त्याने पखरस्प्स्थतीिे महत्त्व लक्षात घेतले. येथे त्यािा एक 
उतारा उद धृत करिे अगत्यािे आहे :– 

 
ज्या संस्कृतीत एक मािूस द सऱया मािसािा शत्रू आहे—हाि औद्योखगक संस्कृतीिा अथय होय—

त्याने मानखसकदृष्ट्ट्ा ििनू जािे अटळ आहे,—कारि मानखसकदृष्ट्ट्ा िििे आखि ग न्हे ही आपल्या 
औद्योखगक ससं्कृतीस ज्ञात असिारी जीवन कलहातील एक द य्यम खनर्कमती आहे. हे इतपत ठीक आहे. येथे 
भाडंवलशाहीिा व्यर्कतीवर जो सवयसामान्य पखरिाम होतो त्यािे पृथिःक्करि आपिासं आढळते. यावर 
कोिता उपाय ॲडलरने स िखवला? 

 
हे मानखसक िच्चीकरि कमी करण्यासाठी आखि अिेर त्यािें उच्चाटि करण्यासाठी खशक्षिशास्त्रािे 

(Pedagogy) एक व्यासपीठ प्रस्थाखपत व्हावयास पाखहजे........ 
 

दोन 
 

तर मग, आपि असे लक्षात घेतले की जीवनातील व्यावहाखरक समस्याबाबत मनोखवश्लेषि 
शास्त्रज्ञािा पखवत्रा ितैन्यवादी आहे, आखि कोित्याही रीतीने, प्रभावी वगीय धमापेक्षा वगेळी वृत्ती ते 
स्वीकारू शकत नाहीत. कारि मािसाला जािविाऱया द िःि, अस्वास्र्थ्य, अस ि याखवषयीच्या आत्मखनष्ठ 
भावना बाह्य जड (भौखतक) कारिाम ळे खनमाि होत नसून पापाम ळे खनमाि होत असतील (जसे धमाने 
दािखवले आहे) ककवा खवखशष्ट मनोगंडाम ळे उत्पन्न झाल्या असतील (जसे मनोखवश्लेषिशास्त्राने दािखवले 
आहे), तर मानवािे द िःि, अस्वास्र्थ्य आखि अस ि पाप दूर करून नाहीसे करता येईल; वा आत्मसयंमन, 
मोक्ष ककवा Abrevation म ळेही ते नाहीसे करता येईल, या संघखटत पखरिामकारक अशा कृतीिी साक्ष 
नसलेल्या इच्छाशर्कतीच्या कसरती, यापकैी कोितेही नाव त्यास द्या. काही वगीय धमय इतके प ढे गेले की, 
भौखतक कृतीनी काही के्षत्रातील द िःि नाहीसे करण्यासाठी त्यानंी काही संघटना खनमाि केल्या—
उदाहरिाथय आजाऱयािंी श श्रषूा करण्यासाठी खनमाि झालेले समाज अथवा ससं्था. 

 
मानवी द िःिाच्या व्यापक के्षत्रािी म ळे, जर मन ज्या सभोवतालच्या पखरस्प्स्थतीत खनमाि होते त्यात 

असतील, त्या प्रमािेि त्या पखरस्प्स्थतीने खनमाि केलेले अडथळे, संभवनीयता, धारिा, मोह, समायोजने 
यात असतील, तर मानखसक पालट घडवनू आििाऱया भौखतक पखरस्प्स्थतीनेि त्यािें खनराकरि करता 
येईल. हा दृखष्टकोि धमय आखि मनोखवश्लेषिशास्त्राच्या मतास खवरोधी आहे. 
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क्रातंीिा प्रश्न संपूियपिे बाजूस सारून, मानवाच्या सहज प्रवृत्ती आखि त्यािी पखरस्प्स्थती यातील 
संघषािे खनराकरि खशक्षि आखि मानखसक दृष्ट्ट्ा स्वतिःमध्ये घडवनू आिलेला बदल याद्वारा करता आले 
असते, तर मानवाने कारिाने, कपडे, घरे, स्वयंपाकपद्धती, भाषा, कला, धमय शास्त्र आखि राजकीय संस्था 
खवकखसत करण्यािा िटाटोप का केला असता? या साऱया गोष्टी सहजप्रवृत्ती आखि पखरस्प्स्थती यातील 
संघषािी अपत्ये होत आखि फ्रॉइड आखि धमोपदेशक यािें म्हििे बरोबर ठरले तर त्या अनावश्यक ठरल्या 
असत्या. कारि मानवाच्या जीवनातील संघषािे खनराकरि त्यािी कारिे समजावनू घेवनूि करता 
येण्यासारिे आहे. 

 
भकेूसारख्या एिाद्या सहजप्रवृत्तीिी वस्त स्प्स्थती नजरेसमोर आल्यानंतरही फ्रॉइड असे म्हिू 

शकला नाही की वारस्तवाशी याबाबत खनमाि झालेला सघंषय अन्नावािंनू—या भौखतक रोगोपिारािेरीज—
द सऱया कोित्याही साधनाने शमखवता येईल. परंत  त्याच्या तत्वप्रिालीिी ताखत्त्वक बाजू ितैन्यवादी ककवा 
योग्यािंी आहे, आखि याम ळेि फ्रॉइडिे अन यायी, मानवाच्या स्वातंत्र्याच्या साधनापंकैी एक जी कला ती 
वृत्तीने बाखलश आखि पलायनवादी आहे असे मानतात, मानव आखि खनसगय यातील मानवी संघषय (ज्यािे 
मानखसक खवकृती हा एक खवशषे रूप आहे) मािसानंा म र्कत साहियय पत्करावयास पे्रखरत करतो, आखि 
कला ही या साहियािी गरज आहे. ते साहियास स्वतंत्र ठेविारे एक साधन आहे. स्वतंत्र आखि म र्कत 
असल्याने ते ज लमाने खनमाि केलेल्या साहियापेक्षा अखधक िोल असते आखि उच्चस्तराप्रत जाऊ शकते. 

 
मनोखवश्लेषि शास्त्रात्मक सारे लेिन भाडंवलशाही प्रमािशास्त्राच्या (Epistemology) दलदलीत 

अडकून पडते, यात कता आखि खवषय परस्परखवरोधी ठरतात आखि शेंकडो अज्ञात अशा घटनात ते तसे 
ठरतात. या लेिनात मानखसक समस्या अखनर्कित राहतात, यािे नेमके कारि असे की, ‘मन’ हे 
भौखतकापासून (जडापासून) दूर गेले आहे, अशी ििा खनमाि करिाऱया समाजात–कता आखि खवषय हे 
परस्परास कृखतशीलतेने आरपार भेदू शकत नाहीत. आखि म्हिून व्यवहारात ती आपली ताखत्त्वकदृष्ट्ट्ा 
परस्परास खवरोधी भखूमका प्रस्थाखपत करतात. 

 
जािीव म्हिजे काय? अप्रगट मन ककवा नेिीव? सहज प्रवृत्ती? वास्तव? मन? आभास? या 

संकल्पना समजावनू घेिे मानसशास्त्रास अगत्यािे आहे. फ्रॉइडच्या तत्त्वज्ञानात असलेल्या नव्या रुसोच्या 
िैतन्यवादाम ळे, फ्रॉइडला समाधानकारक असे मानसशास्त्र प्राप्त करून घेता आले नाही. 

 
प्रत्येक व्यर्कती, कृतीत व्यर्कत होिाऱया (प्ररिेस खदलेले प्रत्य त्तर) आखि त्या कृतीत बदलिाऱया 

(खवखशष्ट रीतीने तयार होिारी प्रत्य त्तरे) अशा काही सहजप्रवृत्ती घेवनूि जन्माला येते. त्या नव्या घडिाऱया 
बदलात जािीव, स्मृती, प्रखतमा, खविार, प्रत्यक्ष ज्ञान आखि मान्यता ही सहज प्रवृत्तींना घडवीत असतात. 

 
परंत  सहजप्रवृत्तींना वळि देिारे सारे प्रयत्न म्हिजे जािीव नव्हे. हे लक्षात घेिे महत्त्वािे आहे 

की, नेिीवपूवयक होिाऱया मानखसक घडिीत काही गूढ नाही. सूक्ष्मपिे वगेळी असिारी प नरुर्कती, 
वत यळाकार खफरिारी लय, पूवी घडलेल्या घटनामं ळे बदललेली प्रखतखक्रया ही केवळ मन ककवा जीवन यास 
खवखशष्ट नसून वास्तवाच्या एकूि प्रखक्रयेिे स्वभाववैखशष्ट्ट् आहे. खवधमी असलेल्या कालाच्या िक्राशी समान 
(Like) असिारे स्थल खनमाि होते. जेव्हा ही प्रखक्रया आपि जीवनाच्या के्षत्रात अन भवतो तेव्हा त्यास 
आपि मानखसक म्हितो; परंत  तीस जािीवपूवयक होिारी प्रखक्रया असे म्हिण्यािे कारि नाही. स्वायत्त 
मज्जासंस्थेच्या हेतूपूवयक केलेल्या कृती खजतर्कया प्रमािात जािीवपूवयक असतात, खततर्कयाि प्रमािात या 
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जािीवपूवयक असतात. अखनयंखत्रत म्हिून खजिा उल्लिे करता येईल ती नेिीव नसून जािीव होय. खतिा 
आपिास येिारा तात्काखलक अन भवि खतिे अस्प्स्तत्व स्वीकारावयास आपिास भाग पाडतो. 

 
जसजशी मानखसक घडि जािीवपूवयक होत जाते, तसतसा खतच्यात ग िात्मक फरक पडतो आखि 

ती इच्छाशर्कतीच्या के्षत्रात प्रखवष्ट होते. जागरूक मानखसक घडिी नेिीवपूवयक होिाऱया घडिीपेक्षा खभन्न 
असतात, यािे नेमके कारि म्हिजे त्या जागरूकतेने (जािीवपूवयक) होतात, हे होय. जािीव म्हिजे एक 
भौखतक ग ि आहे, घडामोडीवर आधारलेली अन षंगी घटना (epipheinomenon) नव्हे; मानखसक 
घडिीतील स्वातंत्र्यािा तो एक ग ि आहे. 

 
वतयनवादी मानसशास्त्रज्ञ असा य स्प्र्कतवाद करतात की, द सऱयामधील जाखिविेा उगम पाहण्यािा 

आपिासं हक्क नाही. प रेशा पे्ररिेच्या आधारे त्या कृती घडतात, अशाप्रकारे खनयतवादाच्या आधारे त्याचं्या 
कृतीिे स्पष्टीकरि करता येते. 

 
ज्याप्रमािे आत्मखनष्ठ ितैन्यवाद्यािा जड अस्प्स्तत्वात नसल्यासबंंधी य स्प्र्कतवाद जोपयंत 

तत्त्वप्रिालीच्या के्षत्रात वावरतो तोपयंत तो अबाखधत असतो, त्याप्रमािेि त्यािंा मनािे अस्प्स्तत्व 
नाकारण्यासंबधंी य स्प्र्कतवाद जोपयंत तत्त्व प्रिालीच्या के्षत्रात वावरतो तोपयंति अबाखधत ठरतो. व्यवहारात 
तो खसद्ध होत नाही. जागरूक खविाराशी सहघखटत असताना कृतींतील ग िात्मक भेदािा आपि पखरिय 
करून घेतला, तर आपला द सऱयाशंी खनकट संबंध येतो, आखि त्यात असे आढळते की त्याचं्या कृतीतही 
तसेि भेद असतात. द सऱयाशी व्यवहार करण्याबाबत आपि त्याचं्या जािीववेर अवलंबून असतो, आखि हे 
आपले व्यवहार यशस्वी होतात, यावरून जाखिविेी वास्तवता आपि खसद्ध करतो. 

 
या सवावरून जािीव म्हिजे काय याखवषयीिी कल्पना आपिास येते. जािीव हे साहियािे 

अपत्य होय, सहजप्रवृत्ती ज्याखवषयी मध्यस्थी करतात ते कळपािे साहियय नसते. परंत  जाखिवनेे 
घडलेल्या आर्कथक उत्पादनासाठी साहियय असते. हे मानखसक सहज प्रवृत्तींच्या खवखशष्ट समायोजनाने 
साधले जाते. जाखिविेे अस्प्स्तत्व प्रत्यक्षज्ञानाच्या तत्त्वप्रिालीने केव्हाि खसद्ध करता येत नाही. त्याप्रमािे 
खतिा अभाव जडाच्या द्वारेही खसद्ध करता येत नाही, कारि जािीव म्हिजे संपूिय ते जग नव्हे. 

 
ज्या प्रमािात खवषय सामाखजक मानवास वगेळे जानवतात त्या प्रमािात प्रत्यक्षज्ञानाच्या प्रवाहातून 

खवषय स्वतिःि खवषय म्हिनू वगेळे होतात. प्रािीमात्रािंा उगम म्हिून मान्य न ठरलेला सूयय मानवास 
सामाखजकद ष्ट्ट्ा मान्य खवषय ठरतो तो खपके खपकखविारा, काम करण्यािा वळे दािखविारा, पारध्यास 
घड्याळाप्रमािे, आखि अवकाश स िखविारा असतो. ज्या प्रमािात आकृत्यास मानवाच्या संघखटत कृतीच्या 
दृष्टीने महत्त्व असते, त्याप्रमािात प्रत्यक्षज्ञानािे के्षत्र आकृती आखि स्थल यानंी व्यवस्थाखपत केले जाते. या 
व्यवस्थापनािे अखधष्ठान सहज प्रवृखत्तरुप भकू हे असते. परंत  जसजसे ते समाजासाठी केले जाते, तसतसे 
ते उच्चस्तरावर पोिते आखि जािीवपूवयक होते. 

 
आपल्या भावात्मक खवश्वाबाबतही हे िरे आहे. सहजप्रवृखत्तरूप संगीतािी वाहती उपछाया 

(Penumbra) फर्कत एक नम ना (आकृती) धारि करते. सामाखजक जीवन ज्या प्रमािात भावना, 
स्प्स्थरभाव, खवकार, खिरकाल खटकिारे कल, हेतू महत्त्वाकाकं्षा हे साहियात आलेल्या मानवाच्या संबधंानंी 
स्प्स्थर होतात त्यािें व्यवस्थापन करते त्या प्रमािात यासं जागरूकता प्राप्त होते. 
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जाखिवसे घडखविारे एक प्रभावी साधन म्हिजे भाषा. सूयय, तारे, पाऊस, सम द्र हे सारे खवषय–
प्रािीमात्रामध्ये जे केवळ प्रखतखक्रया उत्पन्न करतात–ते सारे जागरूकपिे पहाण्यास भाषा आपिास समथय 
बनखवते. तीि आपिासं सत्य, सौंदयय यािे समीक्षि करावयास खशकखवते, कारि सत्य म्हिजे सवयसाधारि 
प्रत्यक्षज्ञानात्मक जग आखि वास्तवािे प्रत्यक्ष ज्ञान यातील संबधं होय आखि सौंदयय म्हिजे सवयसाधारि 
अहंतत्त्व आखि वास्तवाबद्दलिी भावना यातील संबधं होय. 

 
लाडंग्याप्रमािे असलेल्या (Foster) संगोपन करिाऱया मातेकडून पोसल्या जािाऱया ‘माबगली’ 

(Mowgli) प्रमािे जर मानव पोसला गेला असता तर तो अजाि पशूप्रमािे वाटला असता, त्यात आखि 
समाजात तो जागरूक मानव बनल्यावर जो भेद आपल्या लक्षात आला असता, त्यािें स्वरूप असे आहे—
त्यािा वास्तवाखवषयी व्यस्प्र्कतगत अन भव आखि सवयसाधारि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जग आखि सवयसामान्य 
भावात्मक अहंतत्त्व यातील कृखतशील संबधंािे आहे. शास्त्र आखि कला हे जग आखि हे अहंतत्त्व खवकखसत 
करीत असतात. ते केवळ त्यात सामावलेले नसतात. कृखतशील अशा समाजाच्या संक लातून ती दोन्ही 
स्रवत असतात. मूतय सामाखजक अन भतूीमध्ये सामावलेले प्रत्यक्षज्ञानात्मक वास्तव आखि भावनात्मक वृत्ती 
यानंा शास्त्र व कला काही अंशी खवरोध करतात ककवा ती नाकारतात. या बाबतीत शास्त्र आखि कला 
मािसाच्या जाखिवशेी संघषय िेळतात. 

 
सवयसामान्य जग आखि सवयसाधारि अहंतत्त्व ही साहियात वावरिाऱया मानवाने खजवतं 

ऐखतहाखसक खवकासाच्या रुपात वावरिाऱया खनसगाशी लढा देण्यािा जो प्रयत्न केलेला असतो, त्यातून 
खनमाि होतात आखि या लढ्याशी व्यस्प्र्कतगत जाखिविेा अवयवी संबधं असतो. आम्ही प नश्च एकदा या 
गोष्टीिा उल्लिे करू इस्प्च्छतो की, सवयसामान्य प्रत्यक्षज्ञानात्मक जग आखि सवयसाधारि अहंतत्त्व मूळ 
स्वभावप्रकृतीवर एिादा खवखशष्ट मान्यता असिारा नम ना लादू शकत नाहीत. ज्या समाजािी ती अपत्ये 
आखि प्रखतकबबे असतात त्य समाजाप्रमािे मानखसक के्षत्रात आपला व्यस्प्र्कतगत भेद मळू स्वभावप्रकृती ज्या 
द्वारा खसद्ध करू शकते, अशी ती साधने होत. 

 
याि कारिाम ळे जािीव आखि सदसद खववकेब द्धी यात एक खनकट संबधं असतो. कारि 

सदसद खववकेब द्धी समाजातील नैखतक खनयमािंा मनावरील ठसा–ज्याप्रमािे, सत्य, सौंदयय आखि वास्तव 
ही तशाि प्रकारिी व्यस्प्र्कतगत जाखिविेी एकात्म रुपे असून, तशाि सामाखजक भखूमका पार पाडतात, 
त्याप्रमािे व्यस्प्र्कतगत जाखिविेे सदसखद्ववके ब ध्दी हे एकात्म स्वरूप असते 

 
यािा अथय द भगंलेली उखद्दष्टे आखि तशाि प्रकारे सदसखद्ववकेब द्धीिा संघषय होत नाही असा नव्हे. 

एका बाजूस मानवािा खनसगाशी िाललेला संघषय हा केव्हाि संपूियपिे यशस्वी होत नाही आखि ज्याप्रमािे 
भकंूप ककवा खहवतापाच्या साथीिा हल्ला यशािी सापेक्षताि दशयखवतात त्याप्रमािे मानखसक के्षत्रात वडेेपिा, 
मानखसक खवकृती ककवा औदाखसन्य ही देिील असे दािखवतात की, मानवािी समायोजने स्वतिःवर 
खमळखवलेला खवजय ककवा खनसगावर खमळखवलेला संपूिय खवजय या स्तराप्रत खवस्तारू शकत नाहीत. मानव 
अद्याप पूियपिे म र्कत झालेला नाही. त्यािी जािीव संपूियपिे एकात्म झालेली नाही–त्यातील खनरखनराळ्या 
स्तरािें खनरखनराळे कल असतात. 

 
त्याखशवाय, मानवािा खनसगाशी िाललेला संघषय त्याच्या स्वातंत्र्यािे साधन जो समाज त्याने 

खनमाि केलेल्या परस्परखवरोधाम ळे ग ंताग ंतीिे बनलेला असतो. याम ळेि स्थाखनक दबाव आखि तिाव, 
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फार मोठी उलथपालथ, बडें ककवा एकूि समाजािें अपकषय ककवा खवनाश यािंा उदय होतो. हे सारे 
मानवाच्या जाखिवते प्रखतबींखबत होते. नैखतक समस्या पापािी जािीव, वैफल्य आखि खनराशा; दूरवर 
पसरिारे मृत्य खवषयक खविार, व्यापक आध्यास्प्त्मक गरजा, श्रदे्धिा खनरास–या साऱया भावनात्मक यातना 
समाजातील कष्टशील प्रयत्नातून (Travail) खनमाि होतात. 

 
आखदम समाजात, जेथे मानवामध्ये अद्याप पृथगीकरिास वाव खमळालेला नसतो, तेथे जािीव 

आखि सदसखद्ववकेब द्धी या दोन्ही गोष्टी साध्या सरळ, प्रत्यक्ष आखि एकखजनसी असतात, आखि याि 
कारिाने त्यात सिोलता आखि स्पष्टता यास वाव नसतो. आखदम जमातीमध्ये सामखूहक प्रखतखनखधत्व आखि 
एक गूढ सहभाग असतो. या जाखिववेर जेव्हा आघात होतो, तेव्हा तो आघात शमखविाऱया शर्कतींिा 
समतोल अथवा ग ंताग ंतही त्यात नसते; याम ळे त्या समाजािा पूिय खवनाश होतो. मागासलेल्या व्यर्कतीिी 
आपि पाप केल्याखवषयी ककवा आपल्यावर एिाद्या मंत्रािा पखरिाम झाल्याखवषयी जेव्हा िात्री होते, तेव्हा 
तो तात्काल मृत होतो, या के्षत्रात काम करिाऱया मानववशंशास्त्रज्ञानंी (Anthropologists) याखवषयी प रावा 
खदला आहे. त्याच्या जाखिवतेील उथळपिा त्याच्या एकटे राहण्याच्या साधेपिात व्यर्कत होतो त्यािप्रमािे 
त्याच्या मनाच्या मज्जातंतूच्या खबघाडात होिाऱया रुपातंरातील सहजता, त्याच्यामध्ये असिारी मोठ्या 
प्रमािातील सूिकता आखि ‘सारे ककवा काहीही नव्हे’ अशा स्वरुपात आढळिाऱया भावखनक प्रखतखक्रयेिे रुप 
ही सारे लक्षिे, स धारलेल्या आखि ज्याचं्यामध्ये व्यवस्प्च्छन्नता आली आहे, अशा मानवापेक्षा अखधक 
नेिीवपूवयक आखि सहजप्रवृखत्तरुप अशा मागासलेल्या मानवािी मनस्प्स्थती सूखित करतात. 

 
आपि जन्मतिः केवळ मागासलेले नव्हे, तर पश वत् असतो. आपल्या सहजप्रवृत्तींिे 

औत्पखत्तकदृष्ट्ट्ा (Genetically) नव्हे तर सामाखजक पखरस्प्स्थतीच्या दृष्टीने समायोजन होते. हाि 
जाखिविेा एकूि अथय होय, हे आम्ही पूवीि दािखवले आहे. कारि आपल्या सहज प्रवृत्तीिे हे संपाखदत 
असते. आपली मानखसक घडि वगेळ्या प्रकारिा अप्रगटस्तर प्रगट करीत असते, आखि बरीिशी 
सहजप्रवखृत्तरुप असते. त्यािा बाहेरिा स्तर स धारलेला, तर आतंखरक स्तर मागासलेला, आखि त्यािाली 
एक पाशवी गाभा असतो. हे सवयसाधारितिः दीघयकालापासून ज्ञात आहे, परंत  प्राम यिने ते मनोखवश्लेषि 
शास्त्रज्ञािें संपादन आहे. मात्र त्यानंी जािीवपूवयक मानखसक घडि समजावनू घेण्यासाठी आखि त्यात 
अखधक िोलवर जाण्यािे तंत्र शोधून काढण्यासाठी, जाखिवचे्या सामाखजक अखधष्ठानासंबधंी गैर समज 
पत्करला. 

 
कता आखि खवषय यािंा एकमेकातील प्रवशे सपूंिय असल्याने, त्यािप्रमािे जीवन आखि अन भव 

म्हिजे सहजप्रवृत्तींिे पखरस्प्स्थतीशी दं्वद्व असल्याने, सवय प्रकारच्या मानखसक घडिीत बाह्य वास्तवािा एक 
आखि सहप्रवृत्तीिा एक असे घटक असतात. हे फर्कत जाखिवचे्या बाबतीत घडते, असे नव्हे, तर साऱया 
खजवतं प्रखतखक्रयािें ते एक वैखशष्ट्ट् आहे. स्वायत्त मज्जाससं्था पखरस्प्स्थतीतील प्रभावास प्रत्य त्तर देते, आखि 
त्याने घडखवलाही जाते, या वस्त स्प्स्थती वरून असे लक्षात येते की खतच्या मानखसक घडिीतही एक 
‘वास्तवािा’ घटक असतो, म्हिूनि तटस्थ कृतीिे सारे के्षत्र पखरस्प्स्थखतजन्य, संपाखदत पखरिामानंी आखि 
मूलभतू ककवा सहजप्रवृखत्तरुप पखरिामांनी स्पष्ट केले जाते. पूवीिे मानसशास्त्र प्राम ख्याने संपाखदत 
पखरिामािंा खविार करण्यात ग ंतलेले असे जाखिवचे्या के्षत्रातील ‘वास्तव गोष्टी’ स्प्स्थरभाखव भावना आखि 
पूवीच्या मानसशास्त्राने लक्षात घेतलेल्या सहजप्रवृत्ती वस्त खनष्ठदृष्टीने खविारात घेतल्या जात, आखि वास्तव 
गोष्टी म्हिून िऱया मानल्या जात. याम ळे मनोखवश्लेषिशास्त्रास कजकण्यासाठी एक स्वतंत्र के्षत्र उपलब्ध 
झाले– ते म्हिजे सहजप्रवखृत्तरुप ककवा जन्मजात अशा मानखसक घडिीतील तत्त्वािंा वस्त खनष्ठपिे नव्हे, 
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तर कृतींच्याद्वारा, त्याच्या संज्ञाद्वारा शोधल्या जात, हे होय. द दैवाने ते द सऱया टोंकास पोहोंिले, यािा 
पखरिाम असा झाला की, एकूि जीवन एका गखतशील अंध कामवासनेिेि रुप बनले. जगामध्ये थैमान 
घालिारी कामवासना वास्तवाच्या प्रखक्रयेतून खनमाि होण्याऐवजी एिाद्या मूतय खिस्ती आत्म्याप्रमािे जगात 
भटकू लागली. 

 
मानवािे जेव्हा आपि सहजप्रवृत्ती आखि पखरस्प्स्थती असे खवभाजन करतो, तेव्हा आपि हे लक्षात 

घेतले पाखहजे की मानवािी सहजप्रवृत्तीं ही पखरस्प्स्थतीच्या केलेल्या समायोजनातून खनसगयखनवडीतून 
(Natural Selection) खनमाि होते, परंत  हे सहजात जीवशास्त्रीय समायोजन आहे तर मानवाने 
जािीवपूवयक केलेले समायोजन सामाखजक पखरस्प्स्थतीशी केले जाते, आखि म्हिनू संपाखदत सासं्कृखतक 
समायोजन असते. –समायोजनाच्या या दोन स्तरामंध्ये संघषय, खनमाि होण्यािा संभव असतो—
जीवशास्त्रीय ककवा सहजप्रवृखत्तरुप, सासं्कृखतक ककवा, जािीवपूवयक–दैनंखदन जीवनात प्रत्येकािे के्षत्र 
स्वतंत्र असते. केवळ जीवशास्त्रीय समायोजने पिनाशी संबंखधत असतात, केवळ सासं्कृखतक समायोजने 
मािसाच्या घरासबंंधीच्या त्याच्या बाधंिीखवषयक कल्पनेशी संबद्ध असतात; परंत  जर या दोन्ही परस्परावंर 
आक्रमि करु लागल्या, तर दोहोमध्ये खवकृती येण्यािा संभव असतो. घरािी बाधंिी खबघडली तर 
मािसािी पिनखक्रया खबघडण्यािा संभव असतो; घरािी आििी पैशासाठी केलेली असेल. म्हिजे स्वतिःिे 
पोषि करण्यासाठी असेल. केव्हा तरी एकदा स्वयंपाक करिे ही कला असते. कला ही उपजीखवकेिा 
खवषय बनते. ही खवकृती आखि या परस्परावंरील आक्रमिािे अध्ययन मनोखवश्लेषिशास्त्र करीत असते. 
भावनेिी खनर्कमती आखि जाखिविेी भाववृत्ती याशी जीवशास्त्रीय सहजप्रवृत्ती संबंखधत असल्याने (यातील 
अिूक संबधं अद्याप समाधानकारक रीतीने प्रस्थाखपत झालेला नाही) सहजप्रवृत्तीम ळे होिाऱया जाखिवचे्या 
खवकृतीिे अध्ययन हे अद्याप भावखनक साहियािा आखि मनोगंडािा मानवािे खविार आखि कृती यावरील 
पखरिाम होवनू राखहला आहे. ज्याअथी कलेम ळे जाखिवतेील भावात्मक मलूतत्त्व आखि सवयसाधारि 
अहंतत्त्व याचं्या कलेद्वारा होिाऱया व्यवस्थापनािी ििा आपि आधीि केलेली आहे, त्याअथी 
मनोखवश्लेषिशास्त्राने लावलेले शोध हे कलेच्या आस्वादासाठी महत्त्वािे ठरतात, हे उघड आहे. 
 

तीन 
 

मानखसक घडिीिे समाधानकारक वगीकरि अद्याप तरी स िखवले गेलेले नाही. स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान 
आखि स्मृती यापासून प्रखतमािा प्रवाह वगेळा करण्यासाठी (केवळ दृश्य प्रखतमा नव्हे) ज्यानंा आम्ही भास 
(Phantasy) असे नावं खदलेले आहे त्याशी आपिासं येथे कतयव्य आहे. यािें आपि प ढीलप्रमािे वगीकरि 
करू (अ) स्वप्न; (ब) खदवास्वप्न ककवा जागस स्वप्न; (क) म र्कत साहियय; (ड) खवखशष्ट खदशनेे केलेले 
कितन; (इ) खवखशष्ट मागात वळखवलेल्या वा त्या खदशनेे जािाऱया भावना. 

 
मनोखवश्लेषिशास्त्रज्ञापूवी, कोित्याही मानसशास्त्रज्ञाने स्वप्नािा अभ्यास केलेला नव्हता. फ्रॉइडने 

लावलेल्या शोधाम ळे तो द वा गळल्यािी िकू आपल्या लक्षात आली. स्वप्नात काही आखदम ग िखवशषे आखि 
खवखित्र स्वभाववैखशष्ट्टे् असल्याने, ते भासािे स्वरूप आखि खविारािंी भखूमका यावर प्रकाश टाकते. 

 
स्वप्नात असे काही ग िखवशषे असतात की, ते त्यास इतर प्रकारच्या खविारापासून वगेळे काढतात. 

यात सवांत महत्त्वािी गोष्ट अशी आहे की, त्यात खविार—संखक्षप्त अशा प्रत्यक्षज्ञानाच्या स्मखृतप्रखतमा, 
अस्ताव्यस्त आखि स धाखरत अशा—वास्तव पखरस्प्स्थतीिी जागा घेतात. हे स्वप्नािे एक वगेळे ग िवैखशष्ट्ट् 
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आहे. भासाच्या द सऱया सवय प्रकारात खविार करिारा आपल्या पखरस्प्स्थतीखवषयी काहीसा जागरुक असतो. 
आखि त्याच्या कल्पनेतून व्यर्कत होिाऱया कृतीत तो स्वतिःस पहात नाही, तो त्यास लगतच्या पखरस्प्स्थतीिा 
दजा देत नाही. स्वप्न पहािारा मन ष्ट्य या दोन्ही कृती करीत असतो. याम ळेि स्वप्नानंा एक स्पष्टता 
(खनिःसंखदग्धता) आखि पखरस्प्स्थती जेव्हा आपल्या अवधानािा खवषय बनते तेव्हा लगतच्या पखरस्प्स्थतीत 
आढळिारी सपूंिय प्रत्यक्षता प्राप्त होते. 

 
खविार प्रत्यक्षात येिे, हे अतंम यिता आखि आपले संवदेनात्मक अवधान पखरस्प्स्थतीपासून मागे 

घेण्याच्या पखरिामी घडते. खनद्रा म्हिजे एक प्रकारिी अंतम यिता होय. ज्याचं्या त्विेस असंवदेनशीलता 
असते त्यानंा िोली खनवातं मात्र असली पाखहजे—खनद्रा येण्यासाठी फर्कत डोळे खमटाव े लागतात. झोप 
येण्यासाठी साहाय्य ठरिाऱया गोष्टी —काळोि, खनवातंपिा, मानखसक पोकळी—ही बाह्य संवदेनात्मक 
पे्ररिा कमी करिारी साधने होत. 

 
स्वप्नातील खविारािंी स्पष्टता अशारीतीने केवळ सापेक्ष असते. जर कोिी एिादी व्यर्कती स्वप्नात 

खदसलेले िेहरे, आकृती, शब्द, देिाव ेयािंी आठवि करील, तर त्यास हे जािवले की, ती सारी प सट, 
वियहीन, खछद्रय र्कत, अखनखश्चत आखि अपूिय असतात. परंत  अशावळेी त्याचं्याशी दोन हात करण्यासाठी बाह्य 
संवदेनात्मक वास्तव खशल्लक रहात नसल्याने, त्यानंा पखरस्प्स्थतीिी स्पष्टता आखि दजा प्राप्त होतो. 
अवधानािी ही एकाग्रता स्वप्नातील साखहत्यास त्यािी वास्तवता आखि स्पष्टता प्राप्त करून देतात, 
स्वप्नातील अतंगयत स संगती नव्हे. उलट, स्वप्नातील साखहत्य अस्पष्ट (Confused) आखि त्र खटत असते. 

 
यूंगने सवयसामान्य म र्कत साहियािे संशोधन केले—मनाने म र्कतपिे तयार केलेली, एका 

प्रखतमेकडून द सऱया प्रखतमेप्रत पोहोििारी जागृत साहिये—यात वास्तवासंबधंी जागतृ अवधान नसते. 
स्वप्न म्हिजे सतत खनमाि होत असलेल्या म र्कत साहियािा एक सफाईदार प्रकार होय, यात 
कल्पनारम्यतेच्या म र्कत प्रवाहास पखरस्प्स्थतीिे एक भौखतक वास्तव्य हाती लागते. स्वप्नाच्या या म र्कत आखि 
सफाईदार साहियािी यंत्रिा फ्राइडने उघड केली. 

 
अखतवास्तववाद आपले तंत्र या म र्कत साहियावर उभारीत असतो अशाप्रकारे तो, उत्स्फूतय 

कलाखनर्कमती खसद्ध करण्यािी आशा बाळगतो. याखठकािी तो स्वातंत्र्य, म्हिजे गरजेखवषयीिे अज्ञान, 
अशाप्रकारिा अखभजान भाडंवलशाही आभास दािखवतो, फ्रॉईड आखि यूंग याचं्या प्रयोगानंी हे खसद्ध केले 
आहे की, सहजप्रवतृ्तीच्या ज्या खवपरीत पे्ररिास पश्चातापहीन मनोगंड म्हितात, त्या कल्पकतेस एक 
कखनष्ठ आखि अरंूद मागय पत्करण्यास भाग पाडतात. 

 
मकॅ काडीच्या वडेसर व्यर्कतींनी केलेल्या खनर्कमतीसबंंधाच्या संशोधनाने वरकरिी उत्स्फूतयतेच्या 

आच्छादनािाली दडलेला एक पोलादी खनयम साखंगतला आहे. वरकरिी सहज वाटिाऱया आखि गोंधळात 
टाकण्याइतर्कया खवप ल अशा वडेसर व्यर्कतीच्या बडबडीच्या दीघयकालीन स्वरूपाच्या स्टेनोग्राफवर म खद्रत 
केलेल्या अहवालाच्या काळजीपूवयक खवश्लेषिाने एक गोष्ट खसद्ध केली आहे. ती म्हिजे, हे सारे बाखलश 
साधेपिा असलेल्या कोित्यातरी ईच्छेने खनमाि केले जाते. एकदा नेिीवपूवयक खनयमािा शोध लागताि, हे 
बडबडिे म्हिजे ढोबळ प्रतीकाचं्या मयादेत खशलावस्था प्राप्त झालेले काही खविार होत, हे लक्षात आले. 
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स्वप्नािे प्रयोजन कोिते? खरव्हसय आखि फ्रॉईड यानंा स्वप्न हे शारीखरकदृष्ट्ट्ा ‘खनदे्रिे संरक्षक’ 
आहे हे मान्य आहे. खनखद्रतास खक्रयाप्रवृत्त करिाऱया पे्ररिा—त्याला जागतृ करिाऱया पे्ररिा—या 
संदेशवाहक होव ू नयेत म्हिून, संदेशवाहक नसलेल्या (Non-Motor) मज्जातंतूच्या प्रवाहानंी जोडल्या 
जातात. अशा पे्ररिामंध्ये केवळ बाह्य पे्ररिाि नसतात, उदा. स्वप्नामध्ये ग फंल्या गेलेल्या घंटेच्या 
नादंासारख्या पे्ररिा, तर यातना, भकू, कामवासना, सहजप्रवृखत्तरूप वासनािंी स प्त रूपेही अतंभूयत 
होतात, या गोष्टी एिाद्या क त्र्यासंही झोपेत हालिाल करण्यास भाग पाडतात. 

 
या स्पष्टीकरिाम ळे स्वप्नासंबंधीिा खविार संपला नाही, हे फ्रॉईडच्यादेिील लक्षात आले. 

अस्वस्थ बनखविाऱया पे्ररिा खमळूनही स्वप्ने एिाद्यास खनखद्रत राहण्यास समथय बनखवतात, हेि मान्य 
करूनही एक प्रश्न खनमाि होतो, तो म्हिजे, ती स्वप्ने एक खवखशष्ट स्वरूप का धारि करतात, हा होय. 
फ्रॉईडने हे दािखवले की बाह्य पे्ररिास ती एक कल्पनारंखजत प्रत्य त्तर देतात. स्वप्नाचं्या सवयसामान्य 
स्वरूपास ‘इच्छातृप्ती’ ही सजं्ञा फ्रॉईडने खदली, ही गोष्ट कीव करण्याजोगी आहे. कारि त्याम ळे, त्याच्या 
अन यायािंी खदशाभलू झाली त्याम ळे वतयनवादी आखि ‘जेझल्ट’ मानसशास्त्रापासून मनोखवश्लेषिशास्त्र वगेळे 
करण्याकडे कल होव ूलागला. 

 
अशी कल्पना करा की, एिाद्या खनखद्रत मािसास कोिी बोलाखवले आहे. दारावर केलेली 

‘टक टक’ (Knock) त्याच्या स्वप्नातही प्रखवष्ट होव ूशकते. यास जे कृखतशील प्रत्य त्तर खमळते ते म्हिजे 
जागे होण्यािे असते. याम ळे त्याच्या आभासात्मक प्रत्य त्तरास तो जागा होतो, असे रूप स्वप्नात येत असते 
असा अन भव आपल्यापैकी प्रत्येकास बह शिः येतो. अशाि प्रकारे, भ केच्या यातनेने एिादा खनखद्रत मन ष्ट्य 
अस्वस्थ झाला तर जागेपिात खनमाि होिारे त्यािे प्रत्य त्तर िाण्यािे असते, त्याम ळे उपासमारीिा शोध 
घेिारानंा सतत िाण्यािेि स्वप्न पडते. 

 
कल्पनारंखजत जगात कोिी एिादी व्यर्कती जागे होण्यािी आखि िाण्यािी आपली इच्छा पूिय 

करते, तेवढ्या प्रमािात ही इच्छापूती असते परंत  स्वप्न म्हिजे ‘इच्छापूती’ असे त्यािे सवयसामान्य वियन 
करिे ि कीिे आहे. कारि ‘इच्छा’ ही संज्ञा जािीवपूवयक घडखवलेल्या उखद्दष्टासंाठी वापरली जाते, आखि 
येथे केलेला त्यािा उपयोग स्वप्नातंील कल्पनारंखजत प्रत्य त्तरािें जागेपिीच्या कृखतशील प्रत्य त्तराशी 
असिारे नाते लपखवत असतो. आपल्या रोजच्या जागेपिीच्या जीवनातील आपिास कृखतप्रवृत्त करिाऱया 
असंख्य पे्ररिा—एिादा ह कूम, उते्तजक गोष्ट, पाखहलेली एिादी घटना, एिादी खजज्ञासा, एिादे 
खनवदेन, पत्र, आपिास जाळीत राहिारी एिादी लैं खगक वासना—ज्याअथी एिादी गोष्ट करण्यास 
सहजप्रवखृत्तरूप गखतमानता असल्यावािंून आपि प्रवृत्त होत नाही, त्याअथी या साऱयानंा ‘इच्छा’ असे 
संबोखधता येईल. परंत  त्यानंा अशा कृतीिी इच्छापूती म्हििे ककवा त्यासारख्या स्वप्नातील कल्पनारंखजत 
गोष्टी म्हििे याम ळे त्यानंा एक िमत्काखरक कल्पक (freakish) रूप प्राप्त होते. आखि मग अस िकारक 
आखि असमाधानकारक स्वप्नािें स्पष्टीकरि करण्याबाबत फ्रॉइडच्या मागात अडििी खनमाि होतात. असे 
करण्यात मूतय जीवनातील कता-खवषय संबधंाबाबत त्यािा िैतन्यवादी दृखष्टकोि व्यर्कत होत असतो. 

 
स्वप्ने ही जािीवपूवयक (conscious) असतात. आपि हे पूवीि पाखहले आहे की, जाखिविेे सारे 

साखहत्य सामाखजकदृष्ट्ट्ा प्राप्त झालेले असते. मन ष्ट्य भाषा, खशक्षि आखि सामाखजक संपकय  याचं्या 
सहाय्याने हे ओळिू शकतो की, आपली सहजप्रवृखत्तरूप प्रत्य त्तरे सवयसाधारि जग आखि सवयसाधारि 
अहंतत्त्व याम ळे आकार घेतात आखि त्यानंा जाखिविेी प्रखतष्ठा प्राप्त होते म्हिून स्वप्नातही मािसाबरोबर 
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समाज असतोि. स्वप्नातही सामाखजक अहंतत्त्व सामाखजक जगातील मानवाच्या इच्छावासना 
कल्पनारंखजत रीतीने तृप्त करीत असते. 

 
सामाखजक जगात योग्य प्रकराच्या पे्ररिेने पे्रखरत होवनू त्यास तात्काल प्रत्य त्तर म्हिून तो जागा 

होतो. परंत  साहियाच्या खवखशष्ट पखरस्प्स्थतीम ळे एिाद्या मािसाला तडािा देण्यािी ककवा एिाद्या स्त्रीिे 
ि ंबन घेण्यािी इच्छा तृप्त करण्यािी शर्कयता नसते. म्हिून सामाखजक जगात अशाप्रकारच्या बेकायदेशीर 
वासनेस, इच्छेस, फ्रॉइडने खदलेल्या दडपले जािे ककवा उदात्तीकरि होिे यापैकी कोित्या तरी पयायास 
बळी पडाव ेलागते. 

 
आपि जेंव्हा वासना दडपून टाकतो, तेव्हा जाखिवचे्या के्षत्रातून खतला आपि प्रयत्नपूवयक आखि 

इच्छाशर्कतीच्या प्रयत्नाने ह सकावनू लावतो. आपि हे आधीि लक्षात घेतले आहे की, सहजप्रवखृत्तरूप 
प्रखतखक्रयािें सासं्कृखतक जीवनाशी केलेले समायोजन अथवा त्यािें सामाखजकीकरि म्हिजे जािीव होय. 
यािाि अथय असा की, ज्या वासनेस जाखिविेा वषे खदला जातो त्यास रानटी (पाशवी) स्वरूपािी नग्नताही 
आच्छाखदत असते; ती आधीि अधयवट स ससं्कृत झालेली असते. अशा प्रकारिी वासना द सऱया कोित्याही 
खहतसबंंधानी बाजूस सारली गेली नाही (उदा. द सऱया सहजप्रवृखत्तरूप पे्ररिा) परंत  इच्छाशर्कतीच्या कृतीने 
अप्रगट मनात दडपली गेली तर हे स्पष्ट आहे की, ती वासनेस खशक्षिाच्या आच्छादनापासून दूर करते 
आखि खतला रानटी आखि मागासलेली बनखवते. याम ळे फ्रॉइडच्या खविारशािेने दािखवल्याप्रमािे 
दडपि कीतून खनमाि होिाऱया वाईट गोष्टी त्यानंा सामाखजक, समायोजनापासून दूर ठेवतात आखि 
रानटीपिािे बखंदवान बनखवतात, अशा कृतीम ळे खनमाि होतात. जािीवपूवयक खनमाि होिाऱया या इच्छाचं्या 
पाशवीकरिातूनि साधंूिा भयंकरपिा (त्याचं्या वागि कीतील भयंकरपिा) आग्रही कमय मतािा 
(purition) कडवपेिा आखि एिाद्या पखवत्र धमयखविारिसभेिे न उच्चारण्याजोगे क्रौयय खनमाि होते. 

 
उदात्तीकरिाच्या प्रखक्रयेत जाखिवते त्यािंी तृप्ती करण्यास परवानगी देिारे सामाखजक, 

समायोजन सहजप्रवृत्तींना बहाल केले जाते. एिाद्यास जहाल पत्र खलखहिे, कहसक क्रीडेत रममाि होिे 
ककवा आर्कथक स्पधेत सहभागी होिे हे सहजप्रवृत्तीरूप इच्छानंा जागरूक वषे देण्यास सामाखजक मान्यता 
खमळवनू देिारे मागय ठरतात. खनसगाशी लढा देिे, आपल्यातील दे्वषास सृजनशील भौखतक वाव देिे हे 
उदात्तीकरिािे उच्चतर प्रकार होत. नृत्य करिे, पे्रमकाव्य खलखहिे, आपि ज्या स्त्रीवर पे्रम करतो तीस 
भाषिातून आखि कृतीने शाबासकी व्यर्कत करिे हे आपिामधील कामवासना स ससं्कृत करण्यािे मागय 
आहेत. अशा प्रकारे ज्या सहजप्रवृत्तींिे आधंळे बळ आपिास त्यािें ग लाम बनखवते, त्या सहजप्रवृत्तीिे 
आपि त्यािें धनी आहोत, हे मान्य करतात आखि आपली उत्स्फूतयता वाढखवतात, कारि त्यानंा एक 
जागरूक आखि सामाखजक स्वरूपािे समायोजन लाभत असते. म्हिूनि स्वातंत्र्य म्हिजे देिील गरजेिी 
जािीव असे म्हटले जाते. 

 
परंत  उदात्तीकरिाच्या संभवनीयतेिी मयादा, जािीव आखि म्हिनू उत्स्फूतयता यािंी रंूदी ही 

आदशय जगात स्प्स्थर होत नाही. ते एक सामाखजक उत्पादनािे अपत्य होय आखि समाजाच्या साऱया 
स्वातंत्र्याप्रमािे ते श्रमातूनि खनमाि होते. पूवी बह तेक जािीव आखि म्हिनू उदात्तीकरिािी मयादा ज्या 
वगाने सामाखजक उत्पादनािा मोठा भाग काबीज केलेला असे, अशा वगाप्रत जावनू पोहोिे, त्यानंाि प्राप्त 
होई, इतर वगाच्या दृष्टीने सामाखजक दृष्ट्ट्ा म रड घातलेल्या त्याचं्या फ रसतीखवषयीच्या आखि 
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अन्नाखवषयीच्या वासना, धमािे ओबडधोबड रूप आखि स्वप्नमय नंदनवनािे आभासात्मक रूप धारि 
करीत. 

 
स्वप्नातील ‘मी’ अद्याप ‘सामाखजक मी’, सहजप्रवृखत्तरूप, अप्रगट, मूळ स्वभावप्रकृखतगत अहंतत्त्व 

आखि तेही सवयसाधारि अहंतत्त्वाने स धाखरत असे अहंतत्त्व असते. स्वप्नािे जग हे अद्याप सवयसाधारि 
प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जगाने स धाखरत आखि पखरस्प्स्थतीस खदलेले सहजप्रवखृत्तरूप प्रत्य त्तर असते. याि 
कारिाम ळे प्रत्यक्ष जीवनाप्रमािे स्वप्नातही भकू आखि जागे होण्यािी पे्ररिा या प्रत्यक्ष आभासानेि तृप्त 
केल्या जातात. िाण्यािे ककवा वषे करण्यािे स्वप्न आपिासं पडते. इतर मानवमात्रानंा ठार मारण्याच्या, 
अक्षम्य बलात्कार करण्याच्या सहजप्रवृत्तीिे उदात्तीकरि केले जाते ककवा फ्रॉइडच्या मताप्रमािे 
खनयतं्रकाकडून त्या खवपरीत बनखवल्या जातात. हे मात्र िरे की, सहजप्रवृत्ती म्हिून त्या ठार मारण्याच्या 
ककवा बलात्काराच्या नसतात. कारि ठार मारिे ककवा बलात्कार करिे या सामाखजक संकल्पना आहेत, 
त्या लैं खगक भावना आखि आत्मरक्षि या अप्रगट सहजप्रवृत्तीस अज्ञात असतात. तथाखप जागरूकाच्या 
(प्रगटाच्या) संजे्ञने अप्रगटािी ििा करीत असता हे शब्द वापरले पाखहजेत. 

 
आंतखरक-मानखसक (Endo-Psychic) खनयंत्रकािी कल्पना हे उघडपिे एक अमूतीकरिि होय. 

वस्त तिः हा खनयंत्रक आखि तो जे खवपखरतीकरि करतो, ती ही मनाच्या खवशषे खवभागािी कामे नसून ती 
जाखिवचे्या स्वरुपाति अन स्यूत असतात. ज्याच्या हालिालीम ळे स्वप्नातील जािीव तयार होते, असा 
मज्जातंतूिा ठसा (Engram) अपखरहाययपिे काही सामाखजक खनयम मानीत असला पाखहजे, कारि ती 
जािीव खवखशष्ट प्रकारच्या कपड्याप्रमािे ककवा केसाचं्या सफाईप्रमािे ठरते—ती स संस्कृत आहे, यािी 
साक्ष तेथे पटते. 

 
तर मग, प्रत्यक्ष जीवनात ज्या गोष्टी करण्यािी आपिास शरम वाटावी, त्या करावयास आपि 

स्वतिःला स्वप्नात का प्रवृत्त करतो? स्वप्नातील नैखतक शखैथल्य खनमाि होण्यास दोन गोष्टी कारिीभतू 
होतात. आम्ही आधीि हे स्पष्ट केले आहे की, मूळ स्वभावप्रकृती केवळ हीन असते एवढेि नव्हे, तर 
पाशवीही असते. म्हिून जाखिविेा खवकास म्हिजे बाह्य भागास आकार देिे, एिाद्य मूळ घट्ट असलेल्या 
ब ंध्यास कोरिे होय. स्वतिः सबंंधीच्या जाखिवतूेन जाखिविेा उगम होतो, पखरस्प्स्थतीपासून स्वतिःस येथे वगेळे 
केले जाते, परंत  केवळ एवढ्यानेि जािीव आत्मसात करता येत नाही; एका अथी ती त्यास खवरोधी आहे, 
आखि सहजप्रवृखत्तरुप आहे. ज्यावळेी स्वतिः संबधंीिी जािीव पखरस्प्स्थतीकडे वळते आखि अन भवाने 
पखरस्प्स्थतीिा ससं्कार आपिावर घडखवते, तेव्हा खतला द सरे काही आहे, यासबंंधी आखि वास्तवासंबधंी 
जािीव होते. ही एक सामाखजक प्रखक्रया आहे. एिादे लहान मूल बाह्य पखरस्प्स्थतीमध्ये रस घेऊन प्रत्यक्ष 
अन भवाने खशकू लागले म्हिजेि ते वाढू लागते. या गोष्टी ते भाषा आखि सामाखजक वास्तव याद्वारा करू 
लागते. वास्तवाखवषयीिा त्यािा अन भव म्हिजे सवयसाधारि प्रत्यक्षज्ञानात्मक संपन्न ग ंताग तंीच्या 
वास्तवाखवषयीिा अन भव होय. खनदे्रतील अंतम यितेमध्ये पखरस्प्स्थती िोल दडली जाते, म्हिून त्याबरोबर 
वास्तवािे सामाखजक जगही नाहीसे होते. बाल्यावस्थेतील जाखिवकेडे आखि त्यातील अंतम यितेकडे आपि 
वळतो, यात ‘मी’ हेि सवयस्व असते, आखि बाह्य-वास्तव हे अद्याप अस्पष्ट संखदग्ध अव्यवस्प्स्थत स्वरुपात 
(Chaos) असते. या साऱया गोष्टी स्वप्नािे प रातन आखि बाखलश ग िखवशषे व्यत करतात, एवढेि नव्हे, तर 
ज्या मयादेपयंत बाखलश अन भवािा प्रभाव पडतो, ती मयादाही दािखवतात, खनखद्रत अवस्थेत आपला 
िेहराही बाखलश होतो, याि कारिाने स्वप्नात मातेखवषयी लैं खगक भावना ककवा खतच्या उदरात प्रवशे 
करण्यािी वासना आखि फ्रॉइडने साखंगतलेले इतर हेतू एक महत्वािा काययभाग साधतात. स्वप्नातील-मी 
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इतका महत्वािा असला, तरी एक यस्प्त्कंखित अहंतत्त्व असते, कारि त्याच्या खसद्धीिे कारि सामाखजक 
जीवन हेि असते. स्वप्नातील ‘मी’ िे स्वप्नमय जगाप्रमािे अंशतिः सामाखजकीकरि झालेले असते. 
अशारीतीने प्रत्यक्षापासून बाह्य आखि आतंखरक दोन्ही प्रकारे स्वप्न वगेळे झालेले असते. दोन्ही बाजंूिा 
त्यास पूियपिे उपयोग होतो, असे नाही, परंत  ते खशखथल होते, हे मात्र खनखश्चत. स्वप्न आखि जागेपिा 
यातील फरक स्पष्ट करिे त्यातील भेद लक्षात घेतला, तरि शर्कय आहे. पखरस्प्स्थतीसंबंधात हा भेद एक 
कृखतशील भखूमका धारि करतो. पखरस्प्स्थती ही जाखिवसे अवगत झालेल्या खतच्या स्वरुपान सार एक 
सामाखजक रिना असते. केवळ सहजप्रवृखत्तरुप असे आपि मूळ स्वभावप्रकृखत म्हिून जन्मतो. आपि 
स्वतिःखवषयी जागरुक होतो, आखि पखरस्प्स्थतीच्या संदभात आपली बाखलश (Infantile) जािीव, तशाि 
प्रकारच्या आशाआकाकं्षा, उखद्दष्टे यानंा खनखश्चतरूप देिाऱया सहजप्रवृत्तीिे समायोजन करीत असते. संपूिय 
व्यस्प्र्कतमत्वात आपल्या होिाऱया खवकासास जाखिवचे्या संपन्नतेिे साहियय लाभते—आखि ते पखरस्प्स्थतीशी 
केलेल्या आपल्या बाखलश इच्छाचं्या समायोजनाद्वारा होय. आपली बाल्यावस्थेतील जािीव जशी 
सहजप्रवृत्तीच्या मूळ स्वभाव प्रकृतीम ळे तयार होत नाही त्याप्रमािे प्रौढावस्थेतील आपली जािीव आपल्या 
बाल्यावस्थेतील जाखिवनेे खनखश्चत होत नाही. येथे अन भवात असिाऱया फरकािा भेद असतो, आखि हा 
अन भव मन ष्ट्य समाजात रहात असल्याने, पखरस्प्स्थतीत िोलवर पोहोिल्यावर उभारला जातो. आपि 
जीवन जगतो आखि म्हिून पालटत असतो. फ्रॉइडच्या एकूि खविारसरिीत स्वप्नािा केवळ स्वप्न म्हिून 
खविार केला जातो, समायोजन हे सहजप्रवृत्तीच्या पखरस्प्स्थतीशी िालिाऱया संघषातून खनमाि होत असते, 
ही महत्त्वािी वस्त स्प्स्थती लक्षात न घेतल्याने, फ्रॉइड जाखिविेी समायोजने म्हिजे सहजप्रवतृ्तीवरील 
खनबधं ककवा अडसर म्हिून त्यास बाजूस सारतो. िरे म्हिजे समायोजने बाजूस सारली, तर सहजप्रवृत्ती 
तेवढ्या म र्कत (स्वतंत्र) असिार नाहीत. एिाद्या कासवािे ककवा िेकड्यािे कविि काढून टाकले तर ते 
प्रािी म र्कत होिार नाहीत, तर पखरस्प्स्थतीतून खनमाि झालेल्या गरजेस त्यानंा तोंड द्याव ेलागेल. याम ळे ही 
समायोजने सापेक्षतिः म स्कटदाबी करिारी होण्यािी शर्कयता नाहीशी होत नाही—ही सापेक्षता भौखतक 
पखरस्प्स्थतीतील फेरबदलाम ळे शर्कय होिाऱया समायोजनाच्या स्वातंत्र्यासबंंधी असते. उदाहरिाथय 
कशगाप्रमािे असलेले खनवड ंगािे आच्छादन अरण्यप्रदेशातील त्याच्या मोकळ्या वाढीस उपकारक ठरते, 
परंत  ते जर दमट झाले तर, ते आच्छादन त्याच्या वाढीस मारक ठरते; आखि मग त्यािे साल गळून पडते 
ककवा त्या खनवड ंगाभोवती पातळ साल असलेली झ ड पे गदी करु लागतात, ज्याच्या उत्पादनशर्कतीत 
सामाखजक संघटनाम ळे शीघ्र पालट होत असतो, अशा मानवास ते आखधर्कयाने लागू पडते. 

 
अशारीतीने स्वप्नािा शखैथल्याखवषयक ग िखवशषे अंशतिः त्यातील बाखलशतेद्वारा स्पष्ट करता येतो. 

आपली सामाखजक घडि पखरस्प्स्थतीशी खनकटत्वाने खनगखडत झालेली असते; त्यािी कारिे यापूवीि स्पष्ट 
केली आहेत. पखरस्प्स्थतीतील बळकटपिा कमी झाला की त्यािा आपल्या समायोजनावर पखरिाम होतो. 
आपि घराबाहेर पडल्यावर, आपल्या खमत्राशंी वागताना अथवा परदेशात वावरताना कसे वगेवगेळे वागतो, 
हे आपिा सवांस माखहत आहे. खशवाय आपिासं हे देिील माखहत आहे की रागािा सहजप्रवृखत्तरुप 
आखवष्ट्कार ककवा मद्यपान याम ळे खनमाि होिाऱया असामाखजक वागि कीबरोबर पखरस्प्स्थतीतील वास्तवािे 
हतबलत्वही येते. आपि कोठे होतो हे आपि खवसरतो. झोपेमधील अंतम यिता ही पखरस्प्स्थतीस केवळ 
वास्तवास म कवीत असते, म्हिून सामाखजक संगतीही खशखथल होते, जोपयंत स्वप्न जािीवपूवयक पडते, 
त्या प्रमािात ती संपूिय नष्ट होत नाही. ‘स्वप्नास’ मूल्य प्राप्त होण्यासाठी ते जािीवपूवयक असले पाखहजे. 
कारि दीघयकालीन स्वरुपाच्या घडिीम ळे, सहजप्रवृत्तीिी खक्रया सामाखजकदृष्ट्ट्ा मान्य अशा 
वास्तवावािनू द सऱया कशावरही घडत नाही; आखि हे सारे वास्तव जागरूक असते. 
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स्वप्नािे जागरूक साखहत्य बनखविारे वास्तव प रातन आखि सहजप्रवृखत्तरूप असल्याने, ते वास्तव 
जागरूक जाखिवचे्या त लनेत ओबडधोबड आखि मयाखदत असते. स्वप्नातील खविार म्हिून स्वप्नात 
अवतरिाऱया बाह्य वास्तवास ही गोष्ट केवळ लागू पडते, असे नव्हे, तर ‘मी’ या स्वरुपात त्या खविारािंा 
अन भव घेिाऱया आंतखरक वास्तवासही ते लागू पडते. आखि त्यािंा अन भव घेिाऱया ‘मी’ सही लागू पडते. 
यो यस्प्त्कंखित् नीि आखि स्वाथी ‘मी’ असतो. या ‘मी’ मध्ये कोिताही उदात्त आखि शौययशाखलत्वािा ग ि 
असल्यािे आपिास जािवत नाही; उलट ज्याखवषयी आपिासं अखभमान वाटावा असे काहीही तो करीत 
नाही. त्याने प्राप्त करून घेतलेल्या गोष्टी अगदी सहजतेने प्राप्त करून घेतलेल्या असतात. स्वप्नातून जागे 
झाल्यावर आपि िरोिर तसे नसतो, हे जािवनू आपिास आनंद होतो. वस्त तिः आपि तसे नसतो, 
कारि साहियािी प्रखक्रयाि मािसाला उदात्त आखि शौययशाली बनखवते आखि त्याच्या व्यर्कतीमत्वात सौंदयय 
आखि योग्यता हे ग ि आिते. याम ळेि स्वप्नातील ‘मी’ मधून सामाखजक समायोजन बाजूस सरल्याने त्यािा 
मोठेपिा आखि मानवी मूल्यही नाहीसे होते. 

 
तथाखप स्वप्नाच्या स्वरूपात आढळिारा भास अखधक िागंले घडखवण्याच्या भखूमकेप्रत पोहोितानंा 

आपिासं खदसतो. अहंतत्व स्वप्नात कृखतद्वारा वास्तवावर प्रयोग करीत असते, मात्र या वळेी ते जड 
वस्तूतील ताठरपिा नसलेले एक लवखिक वास्तव असते. रात्रीच्या अवकाशात अनेक गोष्टी एकत्र आििे 
त्या प निः प न्हा साधिे शर्कय असते. वास्तवाच्या [खनदे्रतील अंतम यितेत सभंवनीय असिारा मानखसक द्रव्यािंा लवखिकपिा आखि 
प निः सखंमश्रि (Recombination) हे कदाखित शखररातील तशाि शारीखरक प्रखक्रयेिे प्रखतकबब असिे शर्कय आहे. म्हिूनि ते खनदे्रिे जीवशास्त्रीय 
कारि असू शकते. खनदे्रत एकूि शखररािी घडि स्वप्नात ज्याप्रमािे जािीव द्रव बनते त्याप्रमािे द्रव बनते आखि त्यात पिनही घडत असते.] 
प्रत्यक्ष संपकाच्या तात्काखलक तिावापासून आखि िऱयाि ऱया वस्त  तयार करण्याच्या मयादेपासूनही ते 
म र्कत असते. 

 
आपल्या सहजप्रवृत्तीस साजेशा वास्तवाच्या नव्या अंशावर प्रयोग करिे शर्कय असते, खशवाय ही रुपे 

कशी असतील आखि त्याच्या संपादनास सहजप्रवृत्तींिी प्रखतखक्रया कशी होईल, या सबंंधी तात्प रता 
(Provisional) अन भव घेिेही शर्कय असते. संभवनीय वास्तवता आखि त्यासबंंधीिी प्रवृत्ती यावर 
खविारात्मक प्रयोग करुन स्वप्न वास्तवातील बदलािा मागय ि ला करते, असे स्वप्नातील भासािे 
जीवशास्त्रीय मूल्य असते. स्वप्न कृतीिा मागय तयार करीत असते; प्रथम एिादी गोष्ट करण्यापूवी मानवाने 
त्यािे स्वप्न पाखहले पाखहजे. हे मात्र िरे की, आपल्या स्वप्नािी खसद्धता ही स्वप्नासारिी नसते, ती वगेळी 
खदसते आखि वगेळी जािवते मात्र त्यात आपल्या वासनाशंी ज ळते असे काही असते आखि त्यािी खसद्धता 
शर्कय होण्यािे कारि स्वप्न आधी पडते आखि आपिास मोखहनी घालते, हे असते. ज्याप्रमािे खपकाच्या 
हंगामासंबधंीिा उत्सव हंगाम प्रत्यक्षात आितो, तसेि हे असते. स ससं्कृत मानवाच्या जीवनात महत्व प्राप्त 
होण्यासाठी स्वप्न हे सामाखजक वास्तवापासून कल्पनारंंखजत रीतीने अगदी दूर असाव ेलागते. 

 
स्वप्नाच्या आभासात्मक ग िखवशषेावर िरा उपाय म्हिजे ते संपूिय नाहीसे करिे नसून, जे वास्तव 

त्याम ळे दृखष्टपथात येव ूशकते त्याच्या जवळपास जाण्याइतके ते व्यापक आखि खवस्तारीत करिे होय. स्पष्ट 
आशयाने वास्तवाने आखि जीवनाने ते अखधक भरून टाकिे होय. प निःश्च एकदा गरजेच्या जाखिविेा खवस्तार 
करून स्वातंत्र्यािा खवस्तार घडवनू आििे होय यासाठी स्वप्नािे सामाखजकीरि व्हाव ेलागते. 
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िार 
 

म्हिून, अशी कल्पना करा की, पखहला अधय-मानव त्याच्या वास्तवाच्या िाजगी जगात एकाकी 
असे सहजप्रवतृ्तींिे जीवन जगत आहे, त्याच्या वासनानंा िाजगी उत्तरे प रखविाऱया साध्या सरळ कृतींिे 
एिाद्या क त्र्याप्रमािे आपल्या गरजानंा उत्तर देिाऱया कृतींिे स्वप्न पहात आहेत, ते स्वप्न प्रत्यक्षात 
आिण्यासाठी, अखधक आशयपूिय होण्यासाठी आखि उपय र्कत ठरण्यासाठी वास्तवाला तोंड देण्यास खसद्ध 
होत आहे. 

 
आपि जेव्हा काव्याच्या उदयािा खविार केला तेव्हा त्यािी (मानवािी) या संबधंीिी उकल आपि 

आधीि नोंदली आहे. जागतृ वास्तवातील अनेक कक्षानंा उत्तर देण्यासाठी जेव्हा त्याने स्वप्नािा त्यात 
अंतभाव केला, तेव्हा मानवाने फार मोठी प्रगती साध्य केली. स्वप्नानंा उपय र्कत ठरखविारा ‘लवखिकता’ हा 
जो ग ि, तो न घालखवता हे करिे त्यास आवश्यक होते. बाह्य वास्तवाबरोबरि उदयास येण्यािी मागिी 
जर जाखिवसे प री करावयािी असेल तर जािीव आखि प्रत्यक्ष ज्ञान खवखभन्न ठरिार नाही—माझ्या भोवती 
असलेल्या गोष्टीिे ज्ञान आखि माझ्यामध्ये असलेल्या भावनािें ज्ञान— 

 
यासाठी या जागृतावस्थेतील जाखिविेे साधें काहीसे खढले करिे अवश्य होते. स्थल-कालाच्या घन 

स्फखटकाच्या एका कबदूत ‘मी’ उभा आहे, अशी कल्पना करा. जोवर या ‘मी’ स्थळकाळाशी असलेल्या 
त्याच्या संबधंािी जािीव असते, तोवर स्थल आखि काल आखि ‘मी’ यातील संबधं म्हििे ‘मी’ पासून 
अनंतापयंत पसरलेले एक प्रत्यक्षज्ञानात्मक प्रकाशमय जाळे असते. 

 
जागतृावस्थेतील जािीव खशखथल करण्यािे दोन मागय आहेत :— 

(१) खवषयापासून कता वगेळा करिारा एक. यातूनि दोन आििी उपखवभाग संभवतात 
:— 

(अ) भाववृत्तीसबंंधी वास्तवावर आपले लक्ष कें खद्रत करून बाह्य वास्तवािा स्फोटक 
खवरघळून टाकिे शर्कय आहे, बाह्य वास्तव नाहीसे होते, असा यािा अथय नव्हे. त्याच्या खवखशष्ट 
खनयमान सार बाह्य वास्तव मूलतिः घडखविे, असा यािा अथय होय. तर सहजप्रवृत्तीच्या आखि 
आत्मखनष्ठ खनयमान सार ते घडखविे होय. म्हिूनि स्वप्नािा लवखिकपिा कायम ठेवला जातो. 
परंत  आत्मखनष्ठ जािीव स्वप्न संपन्न करण्यासाठी त्यात उतरखवली जाते. हेि आपिास कलेच्या 
जगात अन भवास येिारे आभासात्मक अखभरूप जगािे के्षत्र (वास्तव असे सामान्य अहंतत्व) बहाल 
करते. 

 
(ब) खवषय ककवा वस्तूच्या वास्तवावर आपले लक्ष कें खद्रत करून आंतखरक वास्तवािा कबदू 

खवरून टाकिे शर्कय असते. खनरीक्षक असा ‘मी’ नाहीसा होतो, असा यािा अथय नव्हे; त्यािा अथय 
असा की हा ‘मी’ त्याच्या स्वतिःच्या इच्छेन सार तयार होत नाही, तर त्यािी घडि वास्तवाच्या 
गरजेन सार होत असते. प निःश्च एकदा स्वप्नािा लवखिकपिा खटकखवला जातो, परंत  जागतृ 
पखरस्प्स्थतीिे वास्तव स्वप्नाच्या जगात त्यास अखधक ताठर बनखवण्यासाठी आिले जाते. हेि 
आपिासं तटस्थ (Impersonal), सवयत्र असिारे, भावनाशून्य असे अखभरूप अहतत्त्व, शास्त्रािे जग 
बहाल करते. 
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(२) कत्यास खवषयापासून वगेळे करण्यािेरीज स्थल कालापासून, साधम्यय वैधम्यापासून, 
प्रमाि ग िापासून वगेळे करिे शर्कय असते. स्थल आखि काल ही नष्ट होतात असा यािा अथय नव्हे. 
परंत  त्यापैकी एक कोिते तरी कवि बनते, आखि त्यात खवपरीतता उत्पन्न होते– 

 
(अ) स्थलात्मक व्यवस्थापन आपिासं वगयवारी करिारी शासे्त्र आखि काव्य बहाल 

करतात. 
 
(ब) कालात्मक (ऐखहक) व्यवस्थापन आपिास उत्क्राखंतकारी शासे्त्र आखि कथा देवू 

करतात. 
 

गखित ही ज्यातील रािी आखि भौखतकशास्त्र (Physics) हे ज्यातील महत्त्वािे के्षत्र, अशी वगयवारी 
करिारी शासे्त्र कालसापेक्ष नसिाऱया स्थल सदृश क्रमासंबधंी खविार करीत असतात. त्यातून एिाद्या 
पद्धतीतील औस्प्ष्ट्िकशर्कती याखंत्रकशर्कतीत रुपातंरीत करण्याबाबत अभावािे माप (Entropy) यािेरीज 
द सरे काही ग ि हाती लागू शकत नाही, अशा प्रकारे कालािे एकखजनसीपिाने आंदोखलत होिे येथे शर्कय 
असते. हे के्षत्र कालरखहत क्रमािें प्रमािािे (संख्येिे) आखि याखंत्रक जडवादािे (Mechanical 
Materialism) होय. 

 
यानंतर खनमाि होिारी उत्क्राखंतकारी शासे्त्र ऐखतहाखसक दृखष्टकोि स्वीकारतात. वास्तवािा ती एक 

प्रखक्रया म्हिून खविार करतात, नव्या ग िधमािी खनर्कमती तेथे होत असे, असे मानतात समाजशास्त्र, 
जीवशास्त्र, भसू्तरशास्त्र, मानसशास्त्र, िगोलशास्त्र, शरीरशास्त्र, ही शासे्त्र, कालास मानतात, कालामधूनि 
ती फेरफटका करतात, कालािे सूक्ष्मीकरि, संके्षपीकरि आखि सामान्यीकरि करून त्यािे अमूतीकरि 
करतात. वगीकरि करिारी शासे्त्र स्थलािें सूक्ष्मीकरि, संके्षपीकरि आखि सामान्यीकरि करतात. हे मात्र 
िरे की, ही एकमेकाचं्या के्षत्रात घ सत असतात केवळ गखित हे वगीकरिात्मक आखि फर्कत उत्क्राखंतवादी 
(Dilectics) दं्वद्व खवकास खसध्दान्त शास्त्र आहे. १७५० ते १८५० या दरम्यान उदयास आलेल्या उत्क्राखंतवादी 
शास्त्रानंी कॉडीखलक डी हॉलबॅच् आखि खडडेरो याचं्या याखंत्रक जडवादाला मार्कसय आखि एंगल्सच्या 
दंद्वात्मक, जडवादात रूपातंखरत केले, आखि िैतन्यवादाने खवकखसत केलेल्या कता-खवषय संबंधातील सवय 
बाजू अतंभूयत करून त्यास समथय बनखवले. 

 
कलेच्या के्षत्रातील अशा प्रकारच्या खवभाजनाने एक वगेळेपि प्रस्थाखपत केले. साखहत्य कलेत 

कादंबरी ही उत्क्राखंतवादी आखि काव्य हे वगीकरिात्मक ठरते, हे वगेळेपि मूलभतू महत्वािे असल्याने 
त्यािा प ढे सखवस्तर खविार करण्यात येईल. 

 
आखदमानवाने स्वप्नािें हे बाह्य आखवष्ट्करि केलेले नाही, आपि ते खविाराने केलेले आहे. स्वप्नािें 

बाह्यकरि ही खनसगाशी िाललेल्या मानवाच्या दं्वद्वातून खनमाि झाले. त्यात साहियािी जी गरज खनमाि 
झाली तीतून आखि त्यातून आवाजािी आखि वृश्य स्वरूपािी जी प्रतीके खवकखसत झाली, त्यातून खनमाि 
झाले. अखभरूप अहंतत्वाच्या सहाय्याने खनमाि झालेले वास्तव जग आखि अखभरूप जगाच्या सहाय्याने 
शोधून काढलेले अहंतत्व म्हिजेि जागरूक जग आखि जागरूक अहंतत्त्व आखि म्हिून सामाखजक जग 
आखि सामाखजक अहंतत्त्व होय. 
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नृत्य आखि तत्संबधंी मंत्रातून मानव लगतिे वास्तव दूरसारून अधयवट खनवृत्त होतो, याम ळे बाह्य 
वास्तवाशी घखनष्ठ ककवा खशखथल संबधं ठेविे त्यास शर्कय होते. ते वास्तव तयार करिे वा उध्वस्त करिेही 
शर्कय होते. ते ही मानीव स्वरूपात कसेतरी ककवा खनयमरखहत रीतीने नव्हे अशाप्रकारच्या व्यवसायात काही 
खवखशष्ट म द्दा ककवा हेतू असिे शर्कय नसते. सामाखजक अहंतत्त्वाच्या खनयमान सार तो बाह्य वास्तवािे जग 
रितो. हे तो करीत असतो, त्यािे प्रम ि कारि असे की मंत्र आखि नृत्य यात तो जरी बाह्य जगापासून 
खनवृत्त होत असला तरी लयीच्या सहाय्याने आपले अंगखवके्षप करून आपल्या बांधवाच्या आत्मखनष्ठ जगाशी 
तो संबध ठेवतो. हे करीत असता एकात्मतेने ते शब्द उच्चारतो, सामाखजकदृष्ट्ट्ा मान्य असलेले खवषय 
ककवा अन भव याम ळे खनमाि होिाऱया सवयसाधारि भावनािंी ग ंफिही त्यात करीत असतो. अशा प्रकारात 
सामाखजकदृष्ट्ट्ा मान्य खवषयात संगीतािे स्वर, नृत्यात ज्यािंी प्रखतकृती उमटखवलेली असते, असे प्रािी, 
सामाखजक मान्यता पावलेल्या घटना आखि अन भव यािंा समावशे होतो. अशारीतीने सवयसाधारि प्रत्यक्ष 
ज्ञानािे खवषय खनवडले जातात, त्यािें व्यवस्थापन होते, सामाखजक अहंतत्त्वाभोवती संखमखश्रत करून प नश्च 
ताजे बनखवले जातात. प्रत्यक्ष ज्ञानािे खवषय अशाप्रकारे आखदमानवाच्या आराधनेत अवतरिारा प्रािीन ग्रीक 
लोकािंा परमेश्वर, जो नृत्याने घडखवलेल्या उत्कट सवयसाधारि अहंतत्त्वािे प्रतीक असतो, त्याभोंवतीही ते 
खवषय ग ंफले जातात. 

 
जसजसा समाज खवकखसत होतो, तसतसे काव्य या सवयसामान्य उत्सवापासून वगेळे होते. 

स संस्कृत मानव अखधक स करपिे शारीखरक अंतम ंिता साध्य करू शकतो. काव्यातील लयबद्धता ते प्राप्त 
करून घेण्यास प रेशी असते. शब्दािंी सामूखहक आत्मखनष्ठता, श्रमखवभाजनाम ळे कालबाह्य ठरलेल्या 
सामखूहक उत्सवावािून—आखि जे खवभाजन भाषेच्या खवस्तृत के्षत्रात आखि थोर आशयात प्रखतकबखबत होते—
त्यास त्याच्या बाधंवाशंी जोडीत असते. 

 
अशा प्रकारिी कला कालातीत असतो, कारि मानव अद्याप कालातीत असतो (Fabulous) 

अखवश्वसनीय भतूकाळ आखि भखवष्ट्य काळासह अद्याप सपूंियपिे वषान वष ेवतयमान काळात वावरत असतो, 
अद्याप तो कालातीत (Timeless) असतो. या आदशयकालातीततेतून ते एक गोष्ट स्पष्ट होते की, मानवािे 
श्रमखवभाजन काळात खवस्तारले गेलेले नाही. त्यािी केवळ हातातोंडाशी गाठ असते. आध खनक 
मानवाप्रमािे भाडंवल वारशाने त्याच्याकडे येत नाही, त्याप्रमािेि गोठलेले (Emgealed) श्रम मानवाच्या 
बदलत्या खपढीिे सासं्कृखतक धन, तंत्र ही वारशाने त्याच्याकडे येत नाही. मतृ आखि अद्याप जन्मास न 
आलेले याचं्याशी त्यािे अगदी खकमान संबधं असतात. त्याच्याकडे खनखश्चतपिे काही हत्यारे, मयाखदत तंत्र 
अखलखित भाषा असते. भतूकाळातील हे साधम्यय कालखवषयक प रािकथातून प्रगट होते. त्या प रािकथा 
एिाद्या वीरासबंंधी, स विय य गासबंंधी एिाद्या प्रॉमोथयअससंबधंी वा मोझेससंबधंी, ककवा मागासलेल्या 
मानवास ज्ञान देण्यासंबधंी असतात. गहू सोनेरी आखि अखवनाशी होते, ते कधी पेरले गेले नाहीत ककवा 
त्यािी कापिीही झालेली नाही, अशा ‘रेहने’ च्या खविाराप्रमािे सवय सामान्यपिे काव्यातील कालातीतता 
त्याच्या बाखलश साधेपिाशी ज ळती असते. 

 
परंत  इखतहास जसजसा खवकखसत होतो, तसतसा मानवािा त्याच्या बदलत्या भतूकाळाशी 

िाललेला िेळ शहरे, देवळे, राज्ये (States) धरिे आखि अिेर कक्षातूंन प्रखतकबखबत होतो—कालाच्या 
संदभात घडखवलेल्या मानवी जीवनाच्या प्रखतमात व्यर्कत होतो. तेव्हा उत्कटतेप्रत पोहोििारी एक वगेळी 
कला खनमाि होते—कादंबरी आखि खित्रपट जेव्हा १७५० पासून, उत्क्रातंीवादी शासे्त्र खनमाि झाली त्या 
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य गात ही कला खनमाि झाली. औद्योखगकरिाने शर्कय, कोटीत आिलेल्या फेरबदलािीि ही नवी दृष्टी 
द्योतक असते. 

 
कथेमध्ये मानव तरुि असून तो वृद्ध असतो, आखि बाह्य वास्तव आखि त्यािे अतंिःकरि या पखरपक्व 

होण्याच्या प्रखक्रयेमध्ये कसे बदलत असते हे पाहण्यात आपिास गोडी वाटते. हे खवपखरती करि, 
व्यवस्थापन, संके्षपीकरि आखि मानखसक आत्मखनष्ठ आशयािी खनवड, त्यािप्रमािे तात्काखलक जीवन 
रेषेतील पखरस्प्स्थतीिी खनवड या गोष्टी काव्यापासून कथेस वगेळे करतात. 

 
याि गोष्टी कादंबरीिी अखधक सफाई व्यर्कत करतात. ज्या जमातीत अद्याप पृथगीकरिास वाव 

खमळालेला नसतो तेथे बह तेक व्यर्कतींना एक गोष्ट शर्कय असते, ती म्हिजे त्यानंा एकाि वळेी, एकाि 
स्थळी एकमताने राहण्यास समथय बनखवले जाते. साऱयासंबंधी एकाि आवाजात बोलिारे एक खवश्वात्मक, 
कालरखहत अहंतत्त्व या मेळाव्यातून खनमाि होत असते. परंत  आध खनक समाजाच्या अपृथगात्म जीवनात 
जसजसे एकमेकास खवरोधी प्रवाह (Contrapuntal) येत जातात, तसतसे यातील व्यर्कतींिे जीवन 
एकमेकात खमसळते, एकमेकावंर आक्रमि करते आखि एिाद्या ग ंताग ंतीच्या कखशद्यामध्ये त्यािी वीि केली 
जाते. जेव्हा एिाद्या खवश्वात्मक ‘मी’ भोवती साऱयािंी मने, आखि भावना कें खद्रत होतात असे क्षि मग क्वखित 
खनमाि होतात. याम ळेि कादंबरीिा ‘नायक’ हा काव्यातील नायकापं्रमािे एक खवश्वात्मक नायक असत 
नाही, ती एक मूतय व्यर्कती असते. 

 
कादंबरीिी सामूखहकता कशी खनखश्चत करता येते? ती कादंबरीत खिखत्रत झालेल्या पखरस्प्स्थतीत 

सामावलेली असते—कृतीतील वास्तववाद, त्यातंील पात्रासंबधंी वास्तववाद, त्यातील घटनासबंंधी, तो 
एक सामाखजक स्तर मानल्याने खनमाि होिारा वास्तववाद होय. 

 
अशारीतीने वािकाचं्या तात्काखलक अवधानापासून अंतम यितेम ळे खहरावनू घेतलेले बाह्य वास्तव 

द सऱया वषेात परत खफरते. आता ते वास्तव म्हिून नव्हें, ज्या िोलीत मी वािीत बसलेला असेन, असे 
वास्तव नव्हे, तर बाह्य वास्तव जसे होते वा जसे असेल त्या स्वरूपातील वास्तव होय. काल पखरमािाबाबत 
कादंबरी लवखिक असल्यानेि हे शर्कय होते. याम ळेि कादंबरीतील अखभरूप जगाच्या िरेपिाच्या 
(वास्तव) जाखिवनेे (Verisimilitude) वािकािे, तात्काखलक भासाने आभासाने बाहेर िेिले जाते, ते 
ध सर होते, म्हिून ते धूसर प्रकाशाने िमकिाऱया स्वप्नमय अशा काव्यातील अखभरूप जगापेक्षा अखधक 
वास्तव आखि सत्य असते. 

 
याबाबत कादंबरीिे जागृतावस्थेतील खदवा स्वप्नाशी साधम्यय असते. सवयसामान्य स्वप्नाच्या त लनेत 

खदवास्वप्नात वास्तव अखधक प्रमािात असते. ते संभवनीयतेच्या कके्षत वावरते. स्वप्नातील झट कन होिारी 
संक्रमिे ककवा अखतरेकीपिा त्यात नसतो. ते अखधक खशस्तबध्द आखि कमी मागासलेले असते. आखि हे 
आवश्यक असते, कारि खदवास्वप्नात आपि जागृत असतो, आखि म्हिनू त्यात जी आभासात्मकता असते 
तीत स संगती असावी लागते. खनरखनराळ्या खवषयातंील ताठरपिा एका िऱयाि ऱया क्रमात होतो, त्याम ळे 
दैनंखदन पखरस्प्स्थतीिी खिखकत्सा होते आखि मन त्याकडे ओढले जाते. जगािे हे खदवास्वप्नातील आखि 
कादंबरीतील प्रमाि त्यािी ऐखहक खशस्तबद्धता आवश्यक ठरखवते. कारि अशा खशस्तबद्ध रिनेवािनू एकूि 
खनवदेन भारावनू जाईल, संखदग्ध होईल आखि अिेर जाखिवतेील न झेपिाऱया मंद गतीशी ज ळेल, 
अशाप्रकारे फ गवटा धारि करील—या कबदूशी आल्यावर भावनात्मक व्यवस्थापनािे सारे मूल्य वा शर्कयता 
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नाहीशी होईल. स्वप्न हे त्यातील संवदेनात्मक अंतम यितेम ळे काव्य हे त्यातील लयबद्धता आखि एकाग्रता 
याम ळे वास्तवाच्या इतर्कया मोठ्या गळिेपीच्या गरजेतून आखि अशा कालात्मक व्यवस्थापनातून पळवाट 
शोधते. त्यातील व्यवस्थापन स्थलात्मक असते. 

 
खदवास्वप्न हा भासािा एक खवशषे स संस्कृत असा प्रकार आहे. वास्तवात लवखिक बनिारी व्यर्कती 

म्हिून मानवािा तो एक आखवष्ट्कार होय. ज्याप्रमािे स्वप्न म्हिजे मानवात लवखिकपिे प्रखतकबखबत होिारे 
वास्तव होय. यातील एक स्वतिःत बदल घडवनू आिून खनसगावरील मानवािे प्रभ त्व खसद्ध करते, तर द सरे 
खनसगात बदल घडवनू आिनू मानवािे स्वतिःवरील प्रभ त्व व्यर्कत करते. खदवास्वप्नात वास्तवाशी होिाऱया 
समायोजनात मानव प्रयोगशील असतो. स्वप्नात स्वतिःशी वास्तवािे समायोजन तो करीत असतो. हे दोन 
स्वभावखवशषे त्या त्याप्राखतखनखधक स्वरूपाच्या कलेत व्यर्कत होत असतात. 

 
शास्त्र हे आपल्या खद्वभाजनात हेि पालकत्व उघड करीत असते. वगीकरिात्मक शास्त्रात मानव 

आधीच्या खकवा नंतरच्या वास्तवासबंंधी खविारािी मध्यस्थी करून वतयमान वास्तवापासून मानव अंतम यि 
होत नाही. तर स्वतिःपासून खनमाि झालेले वतयमान वास्तवाच्या कक्षा अखधक खवस्ताखरत करीत अंतम यि होत 
असतो. िरे म्हिजे नेमकेपिाने हेि खवखशष्ट प्रमािािे ककवा व्यवस्थेिे के्षत्र होय. ज्याप्रमािे मानव आपल्या 
प्रत्यक्ष ज्ञानातून काही सहज प्रवृखत्तरूप साधम्यय शोधीत असतो, त्याप्रमािे त्यातून तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक 
साधम्ययही शोधीत असतो. तीन गाई, तीन सफरिंदे, तीन काठ्या जेव्हा त्यात आत्मखनष्ठतेिा अंश नसतो 
(एका व्यर्कतीस गाय म्हिजे अम क वाटते तर एक सफरिंद द सऱयास वगेळ्या स्वरूपािे वाटते.) तेव्हा या 
सवांमध्ये त्यानंा जािविारा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सारिेपिा असतो, तो म्हिजे ‘खतहेरीपिा’ संख्या आखि 
प्रमाि होय. अशाप्रकारिी ग िरखहत वगीकरिे, वतयमानािी वैखशष्ट्टे् बाजूस सारून कालरखहत स्वरूपात 
वास्तवािे सखंमश्रि, खनवड आखि एकत्रीकरि करण्यास मानवास समथय बनखवतात. एकाि खठकािी 
वावरिाऱया मािसास असिारी ही सारी ग ि वैखशष्ट्टे् सवय साधारि अहंतत्त्वापासून श द्ध केल्याने मानवास 
एकूि वास्तवाच्या के्षत्रािे पखरवतयनशील आखि लवखिक स्वरूपात ग्रहि करिे शर्कय होते. ही प्रखक्रया 
वास्तवातून कालािा अंश दूर सारते—म्हिजे त्यात उत्पन्न होिाऱया नव्या ग ि खवशषेािंा अंश होय. 

 
या कारिानेि मानवाच्या दैनंखदन जीवनात, कळपात राहिाऱया मानवािे जे शास्त्र (भारत); आखि 

भखूमती, कृखषकािे शास्त्र (इखजप्त), ही अखधक ग िय र्कत ऐखतहाखसक शास्त्रापूंवी उदयास आली. अखधक 
मागासलेल्या जमातीत मानवास दैनंखदन जीवनात एकमेकासमान असे अन भव येतात आखि त्यानंा एका 
गटात एकत्र होऊन आपले अन भव एका स्थलकालाच्या कबदूपासून खवश्वखवषयक दृखष्टकोनािे संि, जे 
ग िरखहत आखि भावनाशून्य असतात—ते बनखवता येतात—ते गखिती स्वरूपािे असतात. एकूि 
सभोवतालच्या पखरस्प्स्थतीतून भावना आखि ग ि यािे अमूतीकरि करून त्या पखरस्प्स्थतीपासून स्वतिःस 
अमूतय बनखवता येते. खनरखनराळी कामे ते सामखूहकरीतीने करीत असल्याने त्यानंा सवय कामातील साधम्यािे 
अमूतीकरि करता येते. त्याचं्यामधील संख्यात्मक तत्त्व, पश पालनािी संख्या, ककवा खकती एकर 
जखमनीवर लागवड केली त्यासंबधंी माखहती इत्यादी. 

 
पखरस्प्स्थतीतील साऱया पे्ररिा जेव्हा खनदे्रतील अंतम यिता नाहीशी करतात आखि सवय संवदेनात्मक 

ग िखवशषे नाहीशी करिारी गखितातील अतंम यिता तेथे येते आखि म्हिून वतयमान वास्तवापलीकडे 
असलेले सारे वास्तव ग्रहि करता येण्या इतकी त्यािी पकड वाढते तेथे स्वप्न गखिति बनते. खनदे्रत 
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श्वसनािी लय आखि रर्कताखभसरि एकूि प्रत्यक्षज्ञानात्मक जग अहंतत्त्वाप्रत िेिींत आितात, गखितात 
श्वसनािी लय आखि एकूि रर्कताखभसरि अहंतत्त्वास प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जगाकडे घेवनू जाते. 

 
अशाप्रकारे नंतर, जेव्हा संस्कृती परस्परखवरोधी (Contrapuntal) प्रवाहाने य र्कत बनते आखि 

मानवािे श्रम, उखद्दष्टे आकाकं्षा एकमेकावंर, मात करतात आखि एकमेकातं ग ंफली जातात, तेव्हा 
उत्क्राखंतवादी शास्त्रािंा उदय होतो. येथे जाखिवतूेन साऱया ग िािें अमूतीकरि करून नव्हे, तर ज्यािे 
ग िाखवषयीिे समीक्षि मयाखदत असते आखि खवपरीत व कालबद्ध होते अशा अहंतत्त्वास स्थान देवनू वतयमान 
वास्तवापासून एक अतंम ंिता साध्य केली जाते. ते अखभरूप अहतत्त्व सवयत्र दृष्टके्षप करिारे आखि आता 
कोठेही ग िािें अवलोकन न करिारे गखितातील अहंतत्त्व नसते, परंत  सवयत्र न्याहाळिारे आखि तरीही 
एका खवखशष्ट प्रकारच्या ग िािें ग्रहि करिारे ते अखभरूप अहंतत्त्व असते, हे ग िखवशषे खविारात घेतलेल्या 
शास्त्रािे खवखशष्ट के्षत्र खनखश्चत करीत असतात. 

 
याम ळे उत्क्राखंतवादी शास्त्राचं्या उदयाबरोबर प्रत्येक शास्त्र आपल्या खवखभन्न ग िवैखशष्ट्ट्ासह, 

रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र, मानसशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादी वगेवगेळ्या के्षत्रात खवभागले जाते. ही के्षते्र 
एकमेकास खवरोध करीत नाहीत. श्रमखवभाजनावािून ग िािंी जी खवश्वात्मक गती मानवास ग्रहि करिे 
अशर्कय असते अशा ग िाचं्या खवश्वात्मक गखतस्वरूपात प्रतीत होिाऱया वतयमान वास्तव्यातून या खवखवध 
शास्त्रात खनवड केली जाते. 

 
ही के्षते्र केवळ मानीव स्वरूपािी (Arbitrary) नसतात, वास्तवािे स्वरूप आखि मानवािा त्याशी 

येिारा संबधं यातून ती खनवडली जातात, आखि यासंबधंी मानवाच्या मागोमाग खनमाि होिाऱयामृत खनसगय 
स्वतिःिे मन, देह आखि सवय संबधंािा उगम असिारा समाज याखवषयी खविारातून खनखश्चत केली जातात. 
कोित्याही एिाद्या के्षत्रातील ग िाच्या पूियत्त्वाम ळे, अजूनही या शास्त्रािें एका काल के्षत्रात व्यवस्थापन 
करिे आवश्यक असते, त्यािप्रमािे त्यािे संके्षपीकरि करिेही आवश्यक होते ज्याप्रमािे मानव 
कसहावलोकनाने आपला अन भव संके्षपीकरि, संखमश्रि आखि वास्तवाच्या प्रखक्रयेत खनमाि होिाऱया या 
के्षत्रातील ग िािें एकत्रीकरि करून व्यवस्थाखपत करतो, तसेि हे होय. 

 
ज्याप्रमािे एिाद्या कादंबरीतील नायक म्हिजे ज्यासाठी कादंबरी खलखहली गेली त्या आत्मखनष्ट 

प्रखतखक्रया आपिाप ढे आििाऱया व्यर्कती आखि घटना यानंी वढेलेली एक व्यर्कती असते, त्याप्रमािे 
उत्क्राखंतवादी शास्त्रािा नायक म्हिजे त्या अखभरूप अहंतत्त्वाने ककवा ज्या मानवािे संबधं व्यवस्थाखपत 
करण्यासाठी आखि त्यािे अध्ययन करण्यासाठी एिादे शास्त्र खवकखसत होते अशा एका खवखशष्ट संवदेनने 
य र्कत मानवाने खनरीखक्षलेले ग िािें एक खवखशष्ट के्षत्र होय. 
 

पाि 
 

कला आखि शास्त्र यािंा हा खवकास म्हिजे स्प्स्थखतशील स्प्स्थर वास्तवािा कितनशील शोध नसून, 
खनसगाशी मानवािा जो कृखतशील संबधं येतो त्यािा एक खवभाग होय. मानवाच्या अहंतत्त्वात सतत होिारे 
बदल खनमाि करिारी कलेतील कल्पकता (भास) (Phantasy) मानवास आपल्या सहजप्रवतृ्तीखवषयी 
जागरूक बनखवते आखि म्हिून म र्कत बनखवते. हे स्वातंत्र्य अबाखधत स्वरूपािे नसून बदल करिाऱया 
साधनाशंी सापेक्ष असते—जखटल संपन्न असे सामाखजक अहंतत्त्व, ज्याच्या खवरूद्ध कलाखनर्कमतीमध्ये मानव 
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आपले आधंळे अहंतत्त्व उभे करीत असतो. बदल्यात हे सामाखजक अहंतत्त्व आदशािे बनलेले नसून, 
िऱयाि ऱया समाजात वावरत असता मानव ज्या मूतय भावनािंा आखि आकाकं्षािंा अन भव घेतो त्यािे बनलेले 
असते. 

 
उदाहरिाथय हे वाङ मयीन कलाकृतीच्या साधनसाखहत्यात प्रतीत होते, त्यातील शब्द म्हिजे जे 

साहियात होिाऱया कृतीत मानवास साधनीभतू असतात मग त्या कृती खकतीही साध्या असोत, दरबार, 
खवखशष्ट सम दाय आखि स्वयंपाकगृह यातील भाषेतून वरील गोष्टींिा प्रत्यय येतो. 

 
शास्त्र आखि कला या कस्प्ल्पताच्या सीमा होत. त्यामध्ये अखत अमूतय, अखत सामान्य असे मूतय जीवनािे 

आखि प्रत्यक्ष ज्ञानािे महत्त्वािे खनयम सामावलेले असतात. ती दोन्ही श द्ध असतात, आखि याि कारिाने 
ती एकमेकापंासून वगेळी झालेली असतात. आधीि अस्प्स्तत्वात असलेल्या सवयसामान्य अहंतत्त्वास आखि 
सवयसाधारि प्रत्यक्ष ज्ञानास िो देिाऱया नव्या सामाखजक अन भवाच्या सवयसाधारि म द्याशंीि त्यानंा कतयव्य 
असते, आखि म्हिनू त्यानंा सामावनू घेण्यासाठी अहंतत्त्व आखि जगा या दोहींच्या खवस्तारािी ती मागिी 
करतात. हे अहंतत्त्व आखि जग यािंा खवस्तार म्हिजे नव्या कलाकृती आखि नव्या खसद्धातंकल्पना होत. 
व्यवहार खविार प्रिालीशी याि रीतीने एकरूप होतो, कारि मानवािे व्यवहाखरक अन भव आधीि 
अस्प्स्तत्वात असिाऱया मानवाच्या जाखिवसे खवरोध करतात आखि तीच्या खवस्तारात बदल घडवनू 
आिण्यािी अपेक्षा करतात. याखंत्रकतेने खविार करिारासं जि ूअसे भासते की शास्त्र आखि कला ही खजवतं 
अन भवास आरपार भेदीत नाहीत. तर त्यास खवरोधी असतात कारि त्यातील खवसंवादािी 
(Contradiction) ती फळे असतात. 

 
जेव्हा शास्त्र आखि कला ही केवळ वैिाखरक (Ideological) के्षते्र म्हिून लक्षात घेतली जातात तेव्हा 

ती कृखत्रमपिे जीवनापासून वगेळी होतात. व्यवहार ककवा भावलेले वा जािलेले अन भव म्हिून प्रत्येक वळेी 
ती खनसगाशी िाललेल्या मानवाच्या लढ्यातून खनमाि होतात. 

 
खनद्रिे संरक्षक म्हिनू आभासािे जे जग उदयास येते ते खद्वधा होते, द भगंते, कारि आभासाच्या 

जगात प्रवशे करतानंा मानव खनसगाशी िाललेल्या कृखतशील लढ्यापासून परावृत्त होवनू खवश्रातंी घेतो. 
यािवळेी आपल्या इच्छान सार आपल्या या खनसगाशी िाललेल्या दं्वद्वाच्या ि िा आपल्या शखररात तो 
व्यवस्थाखपत करतो यावळेी सत्यघटनेऐवजी प्रतीकािंा स्वीकार करतो—हे जग जागत्या वास्तवाच्या 
सामाखजक जगात उतरखवले गेल्याने ते खद्वधा होते, एका बाजूस बाह्य वास्तवािी गरज अखधकाखधक 
प्रखतकबखबत करण्यासाठी आखि द सऱया बाजूस मानवी अतंिःकरिािा ठसा उमटखवण्यासाठी हे केले जाते. 
एकमेकाचं्या भावनात्मक अन भतूींिा आखि वास्तवातील अन भवािंा मानवावर पखरिाम होतो. मािसे 
एकमेकानंा ती जशी आहेत तसे बनखवण्यािा प्रयत्न करीत असतात. 

 
शास्त्रज्ञ आखि कलावतं या उत्पादनात भागीदार होतात. जीवनािा एक खवशषे प्रकारिा अन भव 

घेिारी ती मािसे असतात. हा अन भव कलावतंाबाबत भावनात्मक तर शास्त्रज्ञाबाबत प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक 
असतो. हा अन भव सवयसाधारि अहंतत्त्वास आखि सवयसामान्य सामाखजक खवश्वास िो देतो आखि म्हिनू 
नवा अन भव सामावण्यासाठी या दोन्ही जगािंी ज्याप्रमािे जडवस्तंूिे उत्पादन करिारी व्यर्कती तो माल 
सामान्य बाजारात घेवनू येते त्याप्रमािे कलावतं ककवा शास्त्रज्ञ आपला अन भव त्यास नवा आकार देवनू 
वैिाखरक बाजारात घेवनू येतो. 
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क्रयवस्तंूिी, सामाखजक उत्पादनािी आपल्या उत्पादनावर छाप खनमाि व्हावी म्हिून त्यास 
सामाखजक उपय र्कतता बहाल करिारा आकार त्यास धारि करावा लागतो. सामाखजक उपय र्कततेच्या 
जगािे खनवासी होण्यासाठी श्रमाने त्यािंी घडि व्हावी लागते. याि रीतीने शास्त्रज्ञ ककवा कलावतं यानंा 
आपल्या अन भवास एक सामाखजक महत्त्व प्राप्त करून द्याव ेलागते, समाजाच्या वैिाखरक जगात त्यािा 
अंतभाव करावा लागतो. अन भवािी ही घडि करण्याति शास्त्रज्ञ आखि कलावतं यािें श्रम खदसून येतात. 
याम ळेि कलावतं आखि शास्त्रज्ञ आपिास उत्पादक या पदवीस पात्र ठरखवतात. 

 
यूंगने आभास ककवा म र्कत साहियय यािंा खवखशष्ट खदशनेे वळखवलेल्या खविाराशंी खवरोध दािखवला 

आले—वास्तवासबंंधी आपल्या जागरूक ज्ञानाच्या मागाशी ज ळिारा असा तकय श द्ध मागय अवलंबनू करिारा 
हा खविार असतो. आपि पूवी पखहल्याप्रमािे हे जागरूक ज्ञान सवयसाधारि प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या जगातून 
घेतलेले असते. म्हिून खवखशष्ट खदशनेे वळखवलेला खविार म्हिजे शास्त्रीय खविार होय; या प्रकारच्या 
खविाराने बाह्य वास्तवािे सामाखजक उत्पादनात रूपातंर होते. 

 
खवखशष्ट खदशनेे केल्या जािाऱया खविाराबद्दल यूंगने जी सकंल्पना माडंली आहे त्यास खवखशष्ट खदशनेे 

वळखवल्या जािाऱया भावनािंी जोड आम्ही देव ूइस्प्च्छतो. आपिासं खविाराच्या दृष्टीने जे काही बरोबर वाटते 
त्याशी ज ळिाऱया भावना आपि जेव्हा त्या खदशनेे वळखवतो तेव्हा आपि ही गोष्ट साधीत असतो ती ही 
आपल्या िऱयाि ऱया स्वत्वाच्या दृष्टीने होय. जे आपिास सबल (Valid) सबल वाटेल, आपल्यातील जे 
काही अखधक िागंले असेल, आपल्या अतंिःकरिात जे काही आदशय असेल त्याशी ज ळते घेण्याच्या दृष्टीने 
आपि हे साध्य करीत असतो. ज्याप्रमािे खवखशष्ट खदशनेे वळखवलेला खविार ब द्धीने खनयखंत्रत होतो आखि 
सत्यािा सामाखजक खनकष तो मान्य करतो, त्याप्रमािे खवखशष्ट खदशनेे वळखवलेली भावना अंतिःकरिा ने 
खनयखंत्रत केली जाते आखि ती िागं लपिा (मागंल्य) आखि सौंदयय यासंबधंी सामाखजक सत्यािा खनकष 
मान्य करते. 

 
सौंदयापासून मागंल्यािी फारकत करिे आखि सद सद खववकेब ध्दीिी अंतिःकरिापासून फारकत 

करिे हा वगीय धमाने केलेला एक अपराध होय. धमय हा प रािकथा, ज्यात शास्त्र आखि कला या अजूनही 
संखमश्रीत स्वरूपात असतात असे प्रारंभीिे काव्य यातून उदयालंा येते. प्रारंभीच्या काव्यात शास्त्र आखि कला 
संखमखश्रत असण्यािे कारि की सामूखहक कल्पकता (Phantasy) ही अजून सामूखहक स्वप्नाच्या स्वरुपात 
वावरत असते. यावळेी मानवाने स्वतिःस पखरस्प्स्थती पासून अद्याप खवलग केलेले नसते, खशवाय अहंतत्त्व 
आखि पखरस्प्स्थती यातील खवरोधासंबधंीही अद्याप तो जागरूक नसतो आखि त्यासबंधंी जागरूक नसल्याने 
तो त्यािा ग लाम बनतो, आपल्या भावना आखि घटना या द्वारा इतस्ततिः फेकला जातो. परंत  जेव्हा शास्त्र 
आखि कला ही खवलग होतात तेव्हा धमय कोितीही उपय र्कत भखूमका पार पाडीत नाही. तो त्या दोहोंस एकत्र 
आिण्यािा प्रयत्न करीत राहतो, म्हिून तो शास्त्रीय सत्य खवपरीत स्वरुपात माडंतो आखि कलेतील 
लवखिकपिात अडथळा आितो. आपि हे लक्षात घेतले आहे की, शास्त्रात कल्पनेस आरपार जाण्यािी 
शस्प्र्कत प्राप्त होते. पखरस्प्स्थती अखधक खबनिूकपिे प्रखतकबखबत करण्यािे सामर्थ्यय तीस प्राप्त झालेले असते 
कारि ज्यािा लवखिकपिा कल्पकतेच्या साच्यास पखरस्प्स्थतीच्या खनकट पोिव ूशकतो अशा आच्छादनास 
वा अखभरूप अहंतत्त्वास िऱयाि ऱया मतूय अहतत्त्वाच्या जागी ते ठेवीत असते. परंत  अद्यापही धमय आत्मखनष्ठ 
आखि वस्त खनष्ठ यािें खमश्रि करीत असतो. जे िरे व्हावे, अशी मािसास आशा असते, ते सत्य म्हिनू धमय 
जाहीर करतो. मानवाच्या भावनात्मक पे्ररिामं ळे धमािा वास्तवखवषयक दृखष्टकोि खवपरीत बनतो. 
काव्यातील आभास, त्यातील आत्मखनष्ठ आशयाच्या दृष्टीने िरा आखि महत्त्वािा मानून धमय अशी मागिी 
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करीत असतो की मानवाने बाह्य वास्तवाच्या प्रखतकात्मक खवधानािी प्रखतष्ठा त्यास द्यावी. परंत  ज्याअथी 
मानवािा व्यावहाखरक अन भव शास्त्रीय खसध्दातं कल्पनतील सत्य खसध्द ककवा अखसद्ध करतो त्याअथी धमय 
हा आपले आभास जड जगापेक्षा वगेळ्या अशा द सऱया जगािे प्रखतकात्मक बनवनू आपि खनमाि केले या 
आभासािे उघडकीस येण्यापासून संरक्षि करीत असतो—हे जग म्हिजे स्वगािे राज्य पारलौखकक जग 
असते. ज्या धमाने आपली तत्त्व ेदृश्य जड जगास उदे्दशून भौखतक संदभय देवनू शास्त्रीय पद्धतीने साखंगतली 
अशा आखदम धमात झालेला हा खबघाड होय. हा जड जगािा संदभय भौखतक संदभय तो िमत्काराकडे लक्ष 
वधूेन जड पवयतािी हालिाल दािवनू आखि यासारख्या मागांने तो देत असतो यात होिाऱया ि का 
व्यवहारास समजतात, त्या उघडकीस आल्याने शास्त्रािा उदय घडवनू आितात. 

 
परंत  वगीय धमय वास्तव जगापाठीमागे अदृश्यपिे वावरिाऱया अखधक सफाईदार स संस्कृत 

स्वरूपात मानवाच्या अंतिःकरिात उपस्प्स्थत असल्यािे दािवनू आपि माडंलेल्या प्रखतकात्मक खवधानािे 
भौखतक खनकषापासून संरक्षि करतो, त्यास स्वगीय राज्यात त्यास बाधूंन ठेवतो, तो अिर आत्मखनष्ठि 
ठरतो. या खरतीने खविार करता धार्कमक सत्ये ही भावनात्मक प्रवाहािी खनदशयक ठरतात, अशाप्रकारे धमय 
कलेिीि जागा घेतो. त्यात फरक एवढाि की तो खनमाि होण्यािी जी पद्धती आहे, खतच्याम ळे त्यास 
अट्टाग्रही आखि खशकाऊ सािेबंदपिा खनमाि होतो. तो जागरूक कलेतील ताखंत्रक संपन्नता आखि 
लवखिकपिा यास खवरोधी असतो—ही कला आपल्या भखूमकेखवषयी, साखहत्याखवषयी, समस्येखवषयी, 
तंत्राखवषयी आखि खतच्या परंपराखवषयी जागरूक असते. 

 
अशाखरतीने द सऱया इंखद्रयानंी ज्यािंी काये स्प्स्वकारली आहेत अशा मागे खटकिाऱया गोष्टीप्रमािे धमय 

खवनाशािा कलंकि प्रदर्कशत करतो. आम्ही पूवी दािखवल्याप्रमािे धमािी वैिाखरक बाधंिी त्याला खजवतं 
ठेविाऱया कारिाशंी प्रतारिा करते. ही कारिे म्हिजे ज्यानंी राजसत्ता, धखनकसत्ता, सरंजामी अग्रहक्क 
आखि ज्यािें प्रयोजन आता संपले आहे अशा अवशषानंा खजवतं ठेवले—या या कारिािें स्वरूप म्हिजे 
जीिय झालेल्या अग्रहक्कािें वगीय समाजातील खवखशष्ट पखरस्प्स्थती आखि खशल्यावस्था यानंी केलेले जतन 
होय. 

 
कता आखि खवषय यामधील हा धमात खदसून येिारा गोंधळ, ज्या समाजात कता आखि खवषय 

याचं्या परस्पर संबधंाबाबत गोंधळ असतो असा समाज दािवीत असतो. दोहोंकडून होिाऱया प्रखतखक्षप्त 
हालिालीम ळे दोहोंिे खवलगपि येथे खनमाि होते. खविार करिारा वगय श्रखमक वगापासून खवलग झाल्याने, 
ज्या समाजात जािीव (कता) ही पखरस्प्स्थतीपासून (खवषय) खवलग होते, आखि येथे वास्तवाखवषयी 
मानवािी जी वैिाखरक प्रखतमा व्यवहाराद्वारा खनमाि होते तीत खबनिूकपिा आििे शर्कय होत नाही, 
व्यवहाराद्वारा त्यात अिकूपिा आिण्यािा जो प्रयत्न असतो त्याम ळेि शास्त्रािे खनरोगीपि आखि गती 
उत्पन्न होते. आपल्या खवखशष्ट के्षत्रात शास्त्र जे प्रत्यक्ष प्रयोगाद्वारा वास्तवाशी जवळीक साधते, त्यास एिाद्या 
वगाच्या खवश्वव्यापी तत्त्वज्ञानाशी एकात्म बनखवता येत नाही, परंत  ज्यािें खवलगीकरि खविारात दाखरद्र्य 
खनमाि करते अशा खवशषे ज्ञान संपादन करिाऱया परस्परखवरोधी शास्त्रात खनमाि होिारा एक गोंधळ 
(chaos) तेथे खदसू लागतो. एिाद्या शास्त्रज्ञामध्येही बह धा अशास्त्रीय वैखश्वक दृखष्टकोि असतो, याम ळेि 
वास्तवाखवषयी आत्मखनष्ठतेेम ळे खनमाि होिारे वास्तवािे एक खित्र खनमाि होते आखि ते या फ टीम ळे कृतीने 
स धारता येत नाही म्हिून अिूकत्वापासून दूर राहाते. ग लामाच्या अधंपिे हे लक्षात येत असेल की ते 
स्वतंत्र नाहीत आखि ईश्वर िागंला नाही—परंत  त्याचं्या मालकानंी त्याचं्या या अन भवािे वाटेकरी कसे 
व्हाव?े आखि यािखरतीने हे भौखतक जग नव्हे, तर द सरे एक जग, भावनेच्या रंगाने रंगखवलेले आखि 
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िमकिारे जग, भौखतक जगातील द िःिे सहन करिाऱया वगाकडून त्यातील द िःिाने खनमाि केले जाते, 
यासाठी मोबदला म्हिून की काय, भखवष्ट्यकाळातील आनंद त्यानंा प्राप्त करून खदला जातो. याम ळेि 
धमािे उफराटे जग उदयास येते, हे उफराटे असण्यािे कारि, सामाखजक खवश्वि उफराटे असते, हे होय. 
अखधक तीक्ष्ि साधनानंी जेव्हा शास्त्र आखि कला यािंी वाढ धमािी जागा घेते, तोंवर धमय खटकखवण्यास या 
दोन गोष्टी कारिीभतू होतात—हे कायय कलेतील जागरूक आभासाद्वारा, शास्त्रातील वस्त खनष्ठ सत्याद्वारा 
आखि ही दोन्ही जे अखधक सपंन्न पूिय जग शर्कय कोटीत आितात त्याद्वारा केले जाते. 

 
अशाप्रकारे कल्पकता खनमाि करिाऱया कोित्याही कृतीबरोबर ती खवकसीत होते, बदलात ती त्या 

कृतीिे आधीि भखवष्ट्य वतयखवते, आखि खतच्या सपंन्न स्वरुपास पािारि करते—व्यवहार अखधक सपंन्न झाला 
की तो कल्पकतेने केलेली भखवष्ट्यवािी द रूस्त करण्यािा प्रयत्न करतो आखि संपादनािा एक नवा स्तर 
शर्कय कोटीत आितो. कल्पकता मानवािे दोनखरतीने समायोजन करीत असते—त्याच्या सहजप्रवृत्तींिे 
सामाखजक अहंतत्त्वाशी आखि त्याच्या प्रत्यक्ष ज्ञानािे समाजाच्या प्रत्यक्ष ज्ञानाशी—हे समायोजन, मूळ 
स्वभाव प्रकृतीतील मूक पशसू म र्कत करून त्यास उदात्त बनखवते आखि त्यास उच्च स्तराप्रत नेते, कारि 
समाजािे अहंतत्व आखि त्यािे प्रत्यक्ष ज्ञान अखधक भेदक, संपन्न आखि एकाकी व्यर्कतीपेक्षा अखधक अमयाद 
स्वरुपात जखटल असते. ज्याप्रमािे एकाकी मािसापेक्षा खनसगाशी लढा देिारा, साहियात वावरिारा 
मानव अखधक शस्प्र्कतशाली असतो; तसेि हे होय. 

 
सारे खविार, साऱया भावना कोित्या ना कोित्या परीने शास्त्र आखि कला याचं्या कके्षत पडतात. 

आपल्या दैनंखदन अस्प्स्तत्वातूनि शास्त्र आखि कला खनमाि होत असतात. सवय शास्त्रीय खविारशािा आखि 
कलाकृती म्हिजे व्यवस्थापनािी अत्य च्च रुपेि होत. त्यात मूतय जीवनािा गाभा साठखवलेला असतो. 

 
शास्त्र आखि कला व्यावहाखरक बनतात, मूतय वास्तव जीवनात ती प्रवशे करतात, प्रत्यक्षपिे एिाद्या 

कलाकृतीतून आपि अखभरूप जग बाजूस सारतो आखि त्या जागी वास्तव जगास स्थान देतो, ककवा 
एिाद्या शास्त्राच्या बाधंिीतून अखभरूप जग बाजूस सारतो आखि तेथे िऱयाि ऱया मानवास स्थान देतो. 
पखहल्या बाबतीत कोित्याही खवषयात आसर्कत नसलेल्या मानवी इच्छेस आपि प्रत्यक्ष रूप देतो, द सऱयात 
वास्तवाच्या एका अंशास मानवी इच्छेस एक उत्तर म्हिनू आकार देतो. अशाप्रकारे मूतय वास्तव जीवनात 
प्रवशे करीत असता शास्त्रीय आखि कलात्मक रिना जिू संखमखश्रत ककवा “अश द्ध” होतात, सामान्याऐवजी 
खवखशष्ट, अमूताऐवजी मूतय बनतात, हे घडवनू आिण्यासाठी आपि ज्या भाषेिा वापर करतो ती मानखसक 
पालट घडवनू आििाऱया के्षत्रातील भाषा असते—शास्त्र आखि कला याचं्या श द्ध अव्यावहाखरक जगापासून 
दूर असिारी दैनंखदन जीवनािी सवयसाधारि भाषा असते. परंत  यापेक्षाही त्यात काही अखधक असते. 
मानवापासून शास्त्र आखि कला तयार झाली, मानव त्यापासून तयार झाला नाही. आपल्या अश द्ध 
जींवनान भवातून शास्त्र आखि कला खनमाि केल्यानेि ती स धारतात, स संस्कृत बनतात, खवकसीत होतात, 
आखि मग जीवनात अवतरून आपल्या स्वगाकडे ज्ञानी, संपन्न, अखधक अमूतय आखि श द्ध बनून परत 
खफरतात. आज जरी शास्त्र आखि कला पार्कथव असली, तरी आपल्या प्राथखमक अवस्थेत ती मूतय 
जीवनाइतकीि मूतय असतात. 

 
हा आभास आर्कथक उत्पादनासाठी होिाऱया साहियातून खनमाि होवनू तो जड प्रतीकाद्वारा 

इतरापंयंत पोहोितो. ती प्रतीके म्हिजे हावभाव, ध्वनी, आकृत्या, स्पशय इत्यादी होत. मानवाच्या 
ज्ञानेंखद्रयाच्या खवखशष्ट स्वरुपाम ळे, मािसाच्या डोळ्यानंा बाह्य पखरस्प्स्थती पहाण्यास मोकळे ठेवनू ध्वनी ही 
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प्रथम त्यािी आवडती संवदेना बनली : ज्या श्रमखवभागिी सवांना एकाि वळेी पखरस्प्स्थतीिी कदर वाटेनाशी 
झाली, खतने प नश्च दृष्टीस काही फायदे करून खदले, आखि ध्वनी दृश्य प्रतीके बनली—लेिनात त्यािे 
रूपातंर झाले. भाषेच्या या मूतय प्रयोजनाखवषयीिे अज्ञान आखि खतच्या औपिाखरक स्वरुपावर लक्ष कें खद्रत 
झाल्याने तत्त्वतिः एका खवलक्षि आश्रयदात्याच्या दृष्टीने खतच्याकडे पाहू लागले. आकृत्या ककवा खित्रात्मक 
लेिनापेक्षा अखधक श्रेष्ठत्व प्राप्त करून घेिारी भाषा आभासािी अखभव्यर्कती करण्यास एक आवडते साधन 
बनून राखहली. 

 
तत्वज्ञानंा, ती आदशय भाषेपासून दूर जात असल्याने, आखि तकय दृष्ट वाटल्याने अश द्ध भासते—

एिाद्या जीवशास्त्रज्ञाने (Biologist) प्रािीमात्रािंा जातींिा अभ्यास करावा; आखि तो करीत असता एिाद्या 
आदशय प्राण्यापासून दूर राहून इतर प्राण्यािंा खविार करावा, तसे हे घडते. अशा तत्वज्ञानंा जािीव म्हिजे 
एक कितन वाटते—वास्तवािी ती एक खवकल प्रखतमा वाटते. यािखरतीने भाषा म्हिजे खवश्वािे एक तटस्थ 
छायाखित्र वाटते. याि गृहीत तत्त्वावर खवट्जेनस्टीनिा “रॅक टॅट्स लॉखजको खफलॉसॉखफकस्” हा गं्रथ 
आधारलेला आहे. एिादे खित्र ज्या देिाव्यािे ते खित्रि करते, त्याप्रमािेि ह बेहूब असले पाखहजे, असे 
मानिाऱया खफखलस्टाईनस् िी असंस्कृत व्यर्कतीिी हीि िकू होते. आपिाजवळ आधीि असिाऱया गोष्टींिी 
ह बेहूब नक्कल करिे हा खनव्वळ वडेेपिा आहे, हे त्यानंा कळत नाही, त्यािप्रमािे भाषेिा आखि खविारािंा 
वास्तवाशी असलेला संबधं म्हिजे एक तटस्थ प्रखतकबब नसून ती एक कृखतशील आखि प्रवृखत्तदशयक 
प्रखतखक्रया आहे, आखि ही कृखतशीलता आखि त्यातील प्रवृखत्तदशयकता प्रखतखक्रयेस जािीवय र्कत आखि ज्ञात 
बनखवते, हे ही त्यानंा कळत नाही. आरसा कोित्याही गोष्टीिे अिूक प्रखतकबब दािखवतो, परंत  त्यास ज्ञान 
नाही. खवश्वािा प्रत्येक कि एकूि खवश्वािे प्रखतकबब दािखवत असतो. परंत  एकूि वास्तवाशी असिाऱया 
कृखतशील आखि सामाखजक संबंधाम ळे मानवाला तेवढे ज्ञान होव ू शकते. ज्ञान ही एक यादृष्टीने आर्कथक 
खनर्कमती आहे. 

 
रसेलने खवट्जेनस्टीनिी सकंल्पना प ढीलप्रमािे स्पष्ट माडंली आहे : “भाषेिे प्रम ि कायय म्हिजे 

सत्य घटना मान्य करिे (त्यावर भर देिे) ककवा त्या अमान्य करिे होय”. परंत  हे काही काययि होऊ 
शकत नाही. सत्य घटना स्वतिःि स्वतिःस खनर्कमत करतात वा नाकारतात. म्हिजे एकतर त्या अस्प्स्तत्वात 
असतात ककवा नसतात. बाह्य वास्तवात मानव त्या पाहतो ककवा पाहत नाही. तो मूक राहतो. जीवनािा 
एक खवस्तार म्हिनू भाषेिे कायय म्हिजे कोित्या घटनावंर भर द्यावयािा, आखि कोित्या नाही, हे 
ठरखवण्यािे असते. कोित्या सत्य घटना मानवासाठी अस्प्स्तत्वात असतात, आखि कोित्या नाही, हे 
ठरखवण्यािेही असते. खशस्तबद्ध अशा खवश्वखवषयक दृखष्टकोनामध्ये सत्य घटना कोित्या ते दािखविारे भाषा 
हे एक अत्यतं उत्कृष्ट साधन आहे. उतरत्या क्रमाने (Heirarchically) या सत्य घटनािें वगीकरि करिे, 
खनवड करिे ककवा संके्षपीकरि करिे हेही खतिे कायय होय, अशा खवश्वखवषयक दृखष्टकोनामंध्ये कत्याने प्रवशे 
केला पाखहजे. अहंतत्त्व आखि जग अशा दोन मागाने समाज त्यात आला पाखहजे, आखि या दोन्ही बाबतीत 
आपला इखतहास आपिाबंरोबर तो घेऊन जात असतो. ‘मी खवश्व मान्य करते” असे कालाइलला 
म्हििाऱया भावखववश स्त्रीप्रमािे रसेलिा भाषाखवषयक दृखष्टकोि आहे. परंत  मानव खवश्वमान्य करीत नाही, 
कारि खवश्व त्यास मान्य करीत नाही. आपले अस्प्स्तत्वि नाहीसे होईल या भीतीने त्यास बदलाव ेलागते. 
त्यास ते फर्कत साहियाति बदलता येते; अन भतूी घेिारे आखि प्रत्यक्ष ज्ञान घेिारे मानव म्हिून ते ही 
आर्कथक उत्पादनासाठी साहियात वावरिारे अशाखरतीने भाषा मानवी संबधंाखवषयी खविार करीत असते. 
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खवट्जेनस्टीनने तत्वतिः पूिय गृखहत धरलेल्या भाषेपासून इतर भाषा वगेळ्या कशा असतात हे सागंिे 
हे भाषेिे ऐखतहाखसक कायय होय. अशाप्रकारिी पूिय भाषा संपूियपिे खनरुपयोगी होईल. एिाद्या प्रखतकबबीत 
वस्तंूिे आरशातील खतच्या प्रखतमेशी जे नाते तशाि प्रकारिे नाते जोडिारे, ती भाषा म्हिजे जगािे एक 
प्रखतकबब होय. तर मग ज्या वस्तूिे प्रखतकबब काढले जाते त्यापेक्षा ती कखनष्ठ वस्तू ठरते आखि म्हिून खतिी 
रिना खनरुपयोगी ठरते. कता ककवा खवश्व यावर खतिी कोितीही आच्छाखदत सत्ता नसते. भाषा भावनेिी 
अखभव्यर्कती करीत असल्याने त्यािप्रमािे वास्तवाच्या काही अंशासंबधंी ती खनियय देत असल्याने आखि खतिे 
खित्र काढीत असल्याने, ती महत्त्वािी ठरते. भाषा केवळ वास्तव काय आहे, हे अखभव्यर्कत करते (वास्तव 
काय आहे आखि ते मािसास कसे सामोरे जाते) एवढेि नव्हे, तर वास्तवािे काय करावयािे ते ही ती 
अखभव्यर्कत करते—त्यातील स ट टाखनयम, मािसाला त्यािे काय करावयािे इत्यादी—याखशवाय त्याच्या 
नेिीवपूवयक गरजा वास्तव मानवाच्या संबधंात काय आहे ते अखभव्यर्कत करिारे भाषा हे एक साधन होय—
हा मानव अमूतय नसून मूतय मानवी प्रािी होय. 

 
धमासारख्या उगमातूनि भाषेखवषयीिे तत्त्वज्ञािें गैरसमज खनमाि होतात, हे आता सरळ उघड 

होत नाही काय? म्हिजे वगीय समाजातील खवषयापासून होिारी कत्यािी फाटाफूट उघड होत नाही 
काय? 

 
अशा अवस्थेत खविार हे केवळ कितन ठरते, आखि ज्या हालिालीतून ते खनमाि होतात, वाढतात, 

आखि अिूक होत जातात त्यापासून ते खवलग केले जातात. त्यास खनमाि करिारी भाषा आखि आभास 
आखि जागरूक मन जे त्यािें अपत्य, साहियाने खनसगाशी ज्या मानवािा लढा िालतो त्यानेि त्या तीन 
गोष्टी खनमाि होतात, त्या एका खवखशष्ट सबंंधाने एकत्र बाधंल्या गेल्या आहेत. ्य अरबॉख् वर घाईघाईने 
मार्कसयने जे अकरा प्रबंध खलखहले, त्यात मानवी खविारािे एक नव ेय ग स रू झाले. “तत्वज्ञानंी खवखवधप्रकारे 
खवश्वािा फर्कत अथयसमन्वय केला. म द्दा आहे तो ते बदलण्यािा”. असे त्यात मार्कसयने म्हटले आहे. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि १० वे 
 

काव्याची स्वप्नसृष्टी 
 

या पूवीच्या प्रकरिात आम्ही असे खवधान केले की आध खनक काव्य हे शब्दािें बनलेले आहे, ते 
अप्रतीकात्मक, अतार्ककक, आखि मूतय स्वरुपािे असून, भावनािंा संके्षप, लयबद्धता ही त्यािंी वैखशष्ट्टे् 
होत. स्वप्नािंा शोध घेताना आपिास असे आढळले की, इतर कल्पनारम्य वस्तंूच्या त लनेत ते 
अप्रतीकात्मक आखि तकय खवहीन होते. काव्य हे शब्दािें तर स्वप्न हे स्मृतीतील प्रखतमािें बनलेले असते. 
बाह्य वास्तवातून खनवडलेल्या तकय श द्ध खनयमािें स्वप्ने अन सरि करीत नाहीत, परंत  मनोखवश्लेषि 
शास्त्रज्ञानंी दािखवल्याप्रमािे प्रखतमािंा प्रवाह भावखनक खनयमान सार स्पष्ट करता येतो. 

 
स्वप्न म्हिजे खवखशष्ट खदशनेे केलेले कितन ककवा खवखशष्ट खदशनेे व्यर्कत कलेल्या भावनाही नव्हेत. 

परंत  म र्कत-म्हिजे असामाखजक–साहियय होय. म्हिूनि स्वप्नातील साहियय व्यस्प्र्कतगत असते आखि स्वप्न 
पडिाऱया व्यर्कतीच्या जीवनातील संदभानेि ते कळू शकते. स्वप्नाच्या रिनेिा ग प्त खनयम म्हिजे स्वप्न 
कसे पडते, यासंबधंीिा खविार होय. 

 
ज्याप्रमािे स्वप्न पडिारी व्यर्कती आपल्या स्वप्नातील प्रखतमाति जगत असते, त्याप्रमािे काव्यािा 

वािकही काव्यातील शब्दातंि जीवन जगत असतो, द सऱया कोित्याही वास्तवािा संबंध त्यात येत नाही. 
कवीिे जग तेि वािकािे जग बनते. जसजसा तो काव्य वािू लागतो, तसतशा कवीच्या भावना त्याला 
जािवतात. ज्या प्रमािे ग्रीक प रािकथेतील सपीि ककवा मद्यदेवतेिे भर्कत ईश्वराखवषयी प्रथम प रुषी 
बोलत असतात त्याप्रमािे काव्यात्मक आभासाच्या प्रभावािाली असलेल्या वािकास कवीसंबधंी ज्या 
भावना जािवतात, त्या प्रथम प रुषी असतात. 

 
स्वप्नातील प्रखतमा काव्यातील कल्पनापं्रमािे मूतय स्वरुपाच्या असतात. प्रत्येक स्वप्नात आखि 

प्रत्येक कखवतेत स्मृखतरुप प्रखतमा आखि शब्द वगेवगेळी भखूमका पार पाडतात, आखि म्हिून त्यास वगेळे अथय 
असतात. स्वप्न आखि कखवता स्वभावतिः असंबद्ध असतात. प्रत्येक स्वप्न आखि कखवता हे एक वगेळे स्वतंत्र 
खवश्व असते. 

 
काव्य हे लयबद्ध असते. पखरस्प्स्थतीखवषयीिे संवदेनात्मक ज्ञान बाजूस सारून, लय शाखररीक, 

जािीव उत्कट करते. नृत्य, संगीत ककवा गीत याचं्या लयीने, आपि जागृत होण्याऐवजी स्वतिः संबधंी 
जागरूक बनतो. हृदयािे ठोके, श्वासोच्छ् वास आखि शरीर शास्त्रीय कालबद्धता यातील लय 
पखरस्प्स्थतीतील भौखतक लय नाहीशी करते. यादृष्टीने खनद्रा देिील लयबद्ध आहे. स्वप्नाळू व्यर्कती 
शखरराच्या मनोऱयात प्रवशे करून सारी कवाडे बंद करते. 

 
ज्याम ळे कवी छंद आखि लय यातील अडििींनाही तोंड देण्यास तयार होतो अशी, शाखररीक 

अंतम यिता कथेपेक्षा काव्यात अखधक आवश्यक का? यािे उत्तर असे आहे की, अंतम यिता ही काव्यात 
अखधक प्रबल असली पाखहजे. येथे अंतम यिता म्हिजे केवळ पखरस्प्स्थतीकडे पाठ खफरखविे नव्हे—ते एिाद्या 
अभ्याखसकेमध्ये बसूनही साध्य करता येईल. कारि तेथे कोिताही अडथळा असत नाही. कोित्याही 
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प्रकारच्या खविारासाठी अशा अंतम यितेिी आवश्यकता असते. मग तो शास्त्रीय खविार असो वा, कादंबरी वा 
काव्यवािन असो, आखि ती शब्दाचं्या रिनेने साध्य होत नसून, एकाग्रतेच्या प्रयत्नाने साध्य होते. ज्या 
पखरस्प्स्थतीत इतर व्यर्कती एकाग्र होव ूशकत नाहीत अशा पखरस्प्स्थतीत काही व्यर्कती एिाद्या कठीि शास्त्रीय 
गं्रथावर अथवा काव्यखवषयक गं्रथावर एकाग्र होव ू शकतात. अशा स्वरूपािी अंतम यिता, म्हिूनि 
शब्दरिनेवर, अवलंबून नसते. शास्त्रीय लेिन छंदोबद्धतेने स कर करण्यािे आजवर कोिीही स िखवलेले 
नाही. 

 
परंत  अंतम यितेिा द सरा एक पैलू आहे. एिाद्या शास्त्रीय िमत्कृतीबाबतच्या अंतम यितेत आपि 

तात्काखलक पखरस्प्स्थतीपासून परावृत्त होत असतो, हे िरे, तथाखप, त्याि वळेी आपि शब्द हे ज्या बाह्य 
वास्तवाच्या अंशािंी प्रतीके असतात, अशा बाह्य वास्तवाचं्या खवभागाकडे वळतो. एरवी साधारितिः भाषा 
ज्या बाह्य वास्तवािे वियन करते ते खतच्या पाठीमागे खघरट्ा घालीत असते. परंत  काव्यात खविारानंा 
भावनाचं्या पदराकडे वळवाव ेलागते. हे शब्दातून प्रगट होत असतात. अशावळेी अवधान, काव्य ज्या बाह्य 
वास्तवािे प्रतीकीकरि करते त्याच्या, अंशािाली पोहोिले पाखहजे, त्या अंशास जोडलेल्या भावखनक 
भखूमगत खवश्वात ते प्रखवष्ट झाले पाखहजे. काव्यात आपि बह रंगी कािेच्या घ मटापाठीमागे जावनू 
आत्मतत्त्वाच्या धवल प्रकाशाप्रत पोहोिले पाखहजे. म्हिूनि आपल्या तात्काखलक पखरस्प्स्थतीपासून 
आपिास दूर नेिाऱया नव्हे,—तर काव्यात खिखत्रत केलेल्या, पखरस्प्स्थतीपासून (बाह्य वास्तवापासून) 
आपिास परावृत्त करिाऱया शाखररीक अंतम यितेिी गरज असते. याम ळेि काव्य नेहमी भाषेिा वापर करीत 
असता आत्मतत्त्वािी रिना उत्कट बनखवण्यासाठी वास्तवािी बाधंिी खवपरीत बनखवते, ककवा ती नाकारीत 
असते. ज्यामध्ये ताकीक सबंधं नाही अशा शब्दानंा नादबद्धता ककवा अन प्रास व लय या द्वारा एकत्र आिते, 
म्हिजे या शब्दात बाह्य वास्तवािा द वा असत नाही. काही मानीव (Arbitrary) लाबंीच्या ओळीमध्ये ते शब्द 
तोडत, त्यात शब्दाचं्या तकय श द्धता छेद खदला जातो. बाह्य वास्तवातून शब्दानंा प्राप्त झालेले साहियय ते 
नाहीसे करते. त्यािे साधन म्हिजे अंतम यिता आखि कृखत्रमखरतीने भर देिे ककवा उलटा पखवत्रा घेिे. 

 
म्हिजे अशारीतीने बाह्य वास्तवािे जग मागे सरते, आखि सहजप्रवृत्तीिे जग, शब्दापाठीमागील 

भावखनक द वा नजरेसमोर येतो, आखि तेि बाह्य वास्तवािे जग बनते. खवषयातून कता जन्म घेतो, 
सामाखजक जगातून सामाखजक अहंतत्त्व जन्म घेते. वडयस्वथयने यथाथयपिे म्हटले आहे : “छंदािा कल काही 
मयादेपयंत वास्तवािा अंश दूर सारून एकूि काव्य रिनेवर ज्यास भरीव अस्प्स्तत्त्व नाही अशा जाखिविेे 
आवरि टाकण्याकडे असतो.” याि रीतीने कोलखरजने, आपल्या सारिीि एक सकंल्पना व्यर्कत केली 
आहे. छंद हा अवधानास पे्ररक आहे—हे कोित्याही प्रकारिे अवधान नसून एका खवखशष्ट प्रकारिे अवधान 
आहे—ते म्हिजे शब्दातं ग ंतलेले भावात्मक साहियाकडे असलेले अवधान होय. 

 
येथे काव्य आखि कादंबरी यातील एक भेद आढळतो, आखि तो लक्षात घेिे महत्त्वािे आहे. 

कादंबरीत देिील भावात्मक मूलतत्त्व े केवळ त्याचं्यासाठीि महत्त्वािी मानली जातात, हे लक्षात 
घेण्याजोगे आहे. परंत  ते एका वगेळ्या दृष्टीने होय. वािक आखि वास्तव यात अंतर ठेविारे एक अखभरूप 
जग खनमाि करून कादंबरी बाह्य वास्तवास आपल्या दृष्टीपासून दूर ठेवते. यािा अथय असा की कादंबरीत 
भावखनक साहियय हे शब्दानंा जोडले जात नसून शब्दानंी ज्यािें प्रतीकीकरि होते अशा अखभरूप (Mock) 
वास्तवाच्या प्रवाहास ते जोडले जाते. याि कारिाम ळे लय, (Precioasness) महत्त्व आखि शलैी या गोष्टी 
कादंबरीस परखकय असतात, याम ळेि कादंबरीिे, िागंले भाषातंर होव ूशकते. याि कारिाने कादंबरी ही 
केवळ शब्दािंी बनलेली नसते, असे म्हिता येईल. कादंबऱया नाटकाप्रमािेि देिाव,े कृती, खवखवध 
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मालमसाला (Stuff) लोक, इत्यादींच्या बनलेल्या असतात. “रत्निखित” सजावटीिी भाषा कादंबरीस 
अपायकारक ठरते, कारि ती वस्त  ककवा खवषय आखि मानव यापासून आपली दृष्टी परावृत्त करून ती 
शब्दाकंडे िेिीत असते.—ती ही केवळ शब्द म्हिनू त्याकडे िेिलेली आकर्कषत केलेली नसून ककवा 
काळ्या रेषा म्हिनू त्याकडे आकर्कषत केलेली नसून ज्यास, खवखवध भावम खद्रका जोडलेल्या असतात, अशी 
प्रतीके म्हिून होय. उदाहरिाथय एिादा कोिी “पश ” असे म्हितो तेव्हा प्रथम आपि पश खवषयी खविार 
करून नंतर पाशवी ग िािा खविार करतो, असे नसून, कठोरपिा, आखि गोंधळलेली वृत्ती यािें जोरदार 
प्रखतखक्रयेने आपिास सूिना होते. ही शब्दास होिारी काव्यात्मक प्रखतखक्रया होय. द सरी कथेिी प्रखतखक्रया 
असते. 

 
शब्द हे बरेि मयाखदत असल्याने ते, फ्रॉईडने म्हटल्याप्रमािे जरूरीपेक्षा अखधक खनखश्चत असतात. 

एका शब्दास अनेक अथय असल्याने त्यात अनेक भावात्मक साहिये असतात. (उदाहरिाथय “पश ” या 
शब्दािंा मूिय मािसू, कू्रर मािूस, पशूिंा क्रम वगैरे, असाही अथय होईल.), कादंबरी लेिनात, शब्द खवखशष्ट 
क्रमाने वापरले जातात. त्याम ळे आवश्यक असिाऱया वास्तवाचं्या अंशािेरीज बाकी सारे अंश बाजूस 
जातात, आखि भावखनक साहियय असिारी रिना आकार घेते. काव्यात्मक लेिन अशाप्रकारिी भावात्मक 
साहिये खनमाि करते की, एक तर, ती परस्परास दूर सारतात ककवा एकमेकानंा प्रबल बनखवतात. असे 
करताना ती कोित्याही एिाद्या वास्तवाच्या स सबंद्ध अंशािा संदभय देत नाहीत, उदाहरिाथय कादंबरी 
लेिनात कहदी महासागर, या शब्द समूहापेक्षा (Phrase) ‘महासागर’ या शब्दात एक खवखशष्ट भौगोखलक 
अथय असतो. त्यानंतर वािकानंा त्यातून भावखनक साहिये जािवतात. काव्यात “कहदी सागर” या शब्दास 
वगेळा अथय असतो कारि त्यातील भावखनक साहियय खवखशष्ट सम द्रास जोडलेले नसून कहदी आखि सागर, 
या दोन शब्दासं जोडलेले असते. ते एकमेकावंर पखरिाम करीत असतात. आखि कादंबरी लेिकाने 
वापरलेल्या शब्दसमूहापेक्षा एक प्रकारिी संखदग्ध सखंमखश्रत भावना खनमाि करण्यासाठी एकमेकातं खमसळून 
जातात. 

 
एिाद्या कादंबरीत काव्यात्मक भाग असतील (उदाहरिाथय प्राडस्ट मालेस्क, लारेन्स आखि 

मेलखवल याचं्या लेिनामध्ये) ककवा काव्यात कादंबरी लेिनािे भागही असतील (शरे्कसखपअरच्या 
नाटकातील केवळ स्पष्टीकरिात्मक खवभाग), परंत  याम ळे त्या दोहोंच्या सवयसाधारि स्वभाववैखशष्ट्ट्ास 
बाध येत नाही. तो भेद इतका स्पष्ट असतो की, त्याम ळे अनेक थोर कादंबरीकारानंी काव्यासबंंधी 
दािखवलेली असंवदेन क्षमता का ंखनमाि होते, ते स्पष्ट होते आखि तशाि प्रकारिी आवड थोर कवी कखनष्ठ 
प्रतीच्या कादंबरीबद्दल का दािखवतात, हेही स्पष्ट होते. काव्यािे आखि कादंबरीिे तंत्र यातील फरक, या 
दोन कलाके्षत्रातील भेद स्पष्ट करते. 
 

दोन 
 

साखहत्य कलेिे अखधष्ठान कोिते? त्यात प ढे जािारी गती खनमाि करिारा अंतर्कवरोध कोिता? 
समाजािी एकूि गती खनमाि करिारा तो खवसंवादािा एक खवखशष्ट प्रकार असला पाखहजे, तो म्हिजे 
सहजप्रवृत्ती आखि पखरस्प्स्थती यातील खवसंवाद. ज्यास जीवन असे म्हिता येईल असा मानव आखि खनसगय 
यात सतत िालिारा संघषय होय. 
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“मी” म्हिून वावरिाऱया कलावतंामध्ये सामाखजक खवश्वाने घडखवलेली एक खवखशष्ट जािीव असते. 
कलावतं म्हिून त्या ‘मी’ ला कलात्मक जाखिविेे महत्त्व वाटते, या जाखिवमेध्ये मला जािवलेल्या 
माझ्यावर पखरिाम करिाऱया सवय कलािें भान असते, त्यात भावखनक व्यवस्थेतून माझ्याप ढे एक जागरूक 
खवषय उभा राहतो. या जाखिवसे माझे अन भव खवसंवादी असतात—म्हिजे काव्याच्या सामाखजक खवश्वात न 
लाभलेला असा एक नवा व्यस्प्र्कतगत अन भव मला येतो. म्हिूनि मला आत्माखवष्ट्कार, आत्मप्रगटीकरि 
करावसेे वाटते, िऱया अथाने हे स्वतिःिे स्वाखभमानी असते. यात माझा िाजगी अन भव अशाप्रकारे व्यर्कत 
होतो की, तो कलेच्या सामाखजक खवश्वात अंतभूयत होऊन त्यास कलाकृतीिे स्वरूप प्राप्त होते. कलात्मक 
जग अभावाच्या अभावािे प्रखतखनधीत्व करीत असते—म्हिजे अस्प्स्तत्वात असलेले कलेिे जग (अस्प्स्तत्वात 
आलेली जािीव ककवा खविारप्रिाली) आखि माझा अन भव (जीवन ककवा व्यवहार) यािंा समन्वय होय. 

 
म्हिून जेव्हा कलात्मक खवश्व पूिय होते, तेव्हा ते माझ्या कलाकृतीने बदलते. तीि कलावतं या 

दृष्टीने माझी बंडिोरपिािी (क्राखंतकारी) भखूमका होय. परंत  माझी जािीव देिील पालटते, कारि 
त्यावळेी मी कलाखवश्वाद्वारे नवा, मूक आखि सूत्रबध्द नसलेल्या अन भवास जागरूक बनखवण्यासाठी त्यास 
माझ्या जािीवचे्या के्षत्रात प्रवशे करावयास लावतो. कलावतं यादृष्टीने माझी ती समायोजनािी भखूमका 
असते. याि पद्धतीने कलेच्या आस्वादकाबाबत असे घडते की, त्याच्या जाखिवते नव्या कलात्मक रिनेिा 
(कलाकृतीिा) प्रवशे झाल्याने ती क्राखंतकारी बनते. परंत  त्याने त्या प्रकारिा, त्या सारिा जो अन भव 
जीवनात घेतला असेल त्यान सारि त्यास कलास्वाद घेिे शर्कय होईल. यातील पखहली प्रखक्रया क्राखंतकारी 
तर द सरी समायोजनात्मक असते. 

 
तथाखप, “क्राखंतकारी” हा शब्द वापरण्याऐवजी “उत्क्राखंतकारी” हा शब्द वापरिे अखधक िागंले. 

“क्राखंतकारी” हा शब्द अशा खठकािी वापरला जावा की, जेथे अन भवािा नवा आशय अस्प्स्तत्वात असलेल्या 
जाखिवसे खवरोधी असून त्यािा अंतभाव होण्यासाठी त्या आशयात सपूंिय बदल होिे इष्ट असते. अस्प्स्तत्वात 
असलेल्या एकूि वगयवारीिी (संकेत, रूढी, कलात्मक मानदंडािी) प नरयिना करावी लागते. ही प नरयिना 
संभवनीय होण्यािे कारि त्या काळात मूतय जीवनात तशा प्रकारिा पालट घडून आलेला असतो, हे होय. 
एखलझाबेथिा कालिंड हा अशा प्रकारिा कालिंड होय. आता आपि अशाि प्रकारच्या कालिंडाच्या 
उंबरठ्याशी उभे आहोत. ज्या जाखिवशेी कलावतंािा संबंध असतो, ती भावखनक जागरूकता होय, ती 
सहजप्रवृत्तीतूनि प्रत्यक्षपिे खनमाि होते. अशाि प्रकारिा संबधं शास्त्रज्ञ आखि त्यािी खसद्धातंकल्पना 
(Hypothesis) (कलेशी त लनीय) आखि ब स्प्ध्दपूवयक जािीव यात असतो, ही जािीव प्रत्यक्षपिे प्रत्यक्ष 
ज्ञानातून खनमाि होते. 

 
व्यर्कतीच्या अन भवाशी आलेल्या संबधंात सामाखजक अहंतत्त्व ही कलात्मक प्रखक्रयेतील मध्यस्थी 

करिारी बाब असल्याने, हे स्पष्ट आहे की, कलेने घडवनू आिलेली एकात्मता ही एकाि पखरस्प्स्थतीतून 
खनमाि होऊ शकते. ती अवस्था अशी की, ज्या िाजगी अन भवात एकात्मता घडवनू आिलेली असते, तो 
महत्त्वािा असतो. त्यािा सिोल भावखनक पे्ररिाशंी, न बदलिारा सहजप्रवतृ्तीशी संबधं असतो, 
संस्कृतीतील बदलिाऱया समायोजनािंाली त्या तशाि कायम राहतात आखि अनेक य गातील कलानंी 
रिलेल्या सामाखजक अहंतत्त्वात ती व्यवस्थापन करिारी एक शर्कती असते. तो अन भव सवयसाधारिही 
असतो, केवळ कलावतं ककवा एक ककवा दोन व्यर्कतींिा अन भव नसल्याने तो खवसंवादी नसतो. परंत  मूक 
अप्रगट रीतीने सवांच्या अन भतूीस त्यास सामोरे जाव ेलागते (encounter)–नाही तर कलाकृती त्यानंा 
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साथय कशी वाटेल? ज्याप्रमािे खतने कलावतंाच्या अन भवािा आखवष्ट्कार केला त्याप्रमािे त्याचं्या आतापयंत 
अराजकी असलेल्या अन भवात ती एकात्मता कशी खनमाि करील? 

 
पखहली अवस्था थोर कलेत (जी कला सिोल दूरवर पोहोििारी एकात्मता खनमाि करते.) 

कालातीत, य गान य गे खटकिारे असे काही खनखश्चत करीत असते. हे कालातीत तत्त्व सहजप्रवृत्तींिे, 
संस्कृतीच्या संपन्न उच्च स्तरािाली स्वभावगत प्रकृतीिा जो ग प्त तोंडवळा सतत खशल्लक राहतो, त्यात 
असते. द सरी अवस्था, समकालीन कलेत आपिास खवखशष्ट स्वरूपािा लक्षिीय अथय का ंप्रतीत होतो तद्वत् 
समकालीन कवीत काही महत्त्वािे आखि तात्काखलक असे काही का ंसापडते हे देिील स्पष्ट करते. हे जे 
काही आपिासं प्रतीत होते, ते होमर, डँटे ककवा शरे्कसखपअर यात प्रतीत होत नाही. ते सारे कवी अशा एका 
सारख्याि जगात वावरतात की, ज्यातील एक खवदेही शर्कती या साऱयाति प्रतीत होते. 

 
कलेकडे पाहण्याच्या भौखतकवादी दृखष्टकोनािी आवश्यकता का आहे, तद्वत् त्या य गातील 

सामाखजक संबधंािे प्रखतकबबही कलेत का ं शोधावयािे, यािे स्पष्टीकरि यावरून होते. कारि मानवािा 
सवयसामान्य अन भव त्या त्या काळातील सामाखजक संबधंाद्वाराि खनखश्चत होतो, ककवा अिूकपिे सागंायिे 
तर असे म्हिता येईल की, त्या खवखशष्ट काळातील सामाखजक संबधं म्हिजे मानवाच्या व्यस्प्र्कतगत 
अन भवािंी सरासरी, ज्याप्रमािे प्रािीमात्रािंी एिादी जात (Species) म्हिजे शारीखरक वैखशष्ट्ट्ािंी 
सरासरी असते. ज्याअथी कला ही सामाखजक खवश्वात जगत असते, आखि मानवास सवयसाधारि असिाऱया 
अन भवातं ती एकात्मता आिते, म्हिून ती महत्त्वािी ठरते, त्याअथी हे उघड आहे की, कोित्याही एिाद्या 
खवखशष्ट काळातील कला त्या काळातील मानवाच्या सवयसाधारि अन भवािंा आखवष्ट्कार करते. याम ळेि 
कलावतं हा एकाडंा खशलेदार असू शकत नाही, ज्या प्रमािात तो कलावतं असतो त्या प्रमािात तो त्या 
काळातील एक सवयसाधारि (Normal) मन ष्ट्य असतो. तथाखप, जाखिविेी सवयसाधारिता ही दृष्टीतील 
सवयसाधारिते इतकीि द र्कमळ आहे, आखि दृष्टीच्या सवयसाधारिते प्रमािे तो एक खनखश्चत शारीखरक मानदंड 
नसून तो वषान वष े बदलत राहतो. तसे म्हिावयािे तर सवयसाधारित्व म्हिजे असाधारि अन भवािंा 
मानदंड होय. तो समकालीन मानवी जीवनातील खवखक्षप्तपिा, नाखवन्य आखि अपघात यािंा मानदंड 
(Norm) असतो. म्हिजेि अनपेखक्षत गोष्टींिा त्यात होिारा समावशे त्याचं्यामध्ये वारसाने िालत आलेली 
जािीव उध्वस्त करून टाकतो. याम ळेि कलावतंािा वरकरिी जािविारा असामान्यपिा लक्षात येतो. 

 
वगीय समाजातील कला ही वगीय कला का ं होते, यािे स्पष्टीकरि अिेर याम ळे होते. कारि 

मार्कसयच्या मते वगय म्हिजे ज्या मािसािें जीवनखवषयक अन भव बऱयाि प्रमािात सारिे असतात, अशा 
मािसािंा गट होय. म्हिजेि द सऱया वगातील लोकाचं्या जीवनखवषयक अन भवाशी त्यािंा जो बाह्यतिः भेद 
असतो त्यापेक्षा सरासरीने कमी आंतखरक भेद यात असतो. या भेदास आर्कथक पाया असतो. आर्कथक 
उत्पादनाच्या अपखरहायय पखरस्प्स्थतीतून खनमाि झालेले भौखतक कारि असते म्हिून कलावतं नवा अन भव 
एकात्म बनखवतो, त्याच्या स्वतिःच्या अन भवाशी साधारितिः समान असिारी जािीव ज्या गटात असते, त्या 
गटािी जािीव कलावतं व्यर्कत करतो. हाि वगय कलेिा व्यवहार करीत असतो—त्या वगाशीि समाजािी 
जािीव आखि स्वातंत्र्य कें खद्रत होते, सवयकाळी हा शासक वगयि असतो. 

 
साखहत्य कलेिी ही साधारितिः नेहमी आढळिारी गती असते. ती समाजातील एक सवयसाधारि 

असा खनयम व्यर्कत करीत असते. पूवीि वर्किलेल्या, काव्य आखि कादंबरी यातील तंत्राचं्या खभन्नतेम ळे हीि 
गती काव्य आखि कादंबरी यात वगेळ्या पद्धतीने आखवष्ट्कृत होते. 
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प्रथम शब्दाने ज्या वस्तूिे (Entity) प्रतीकीकरि होते त्या खवषयाकडे वळण्यापूवी आखि नंतर 
त्यातून भावात्मक साहियय स्वीकारण्यापूवी, काव्य प्रथम शब्दातून व्यर्कत होिाऱया संवदेनात्मक 
साहियाकडे वळते. शब्द हे ज्या खवषयािे प्रतीकीकरि करतात त्यापेक्षा सखं्येने कमी असल्याने 
काव्यातील भाव खततकेि सखंक्षप्त असतात, परंत  त्याम ळेि काव्य हे अभ्राच्छाखदत आखि सखंक्षप्त असते. 
एम्पसनने या संखदग्धतेसि, काव्यािे ममय मानले आहे. ते त्यातील वस्त तिः गौि उत्पादन आहे. शब्दाचं्या 
भावनात्मक साहियासंबधंी एकाग्रता प्रथम ज्यािे प्रतीकीकरि केलेले असते त्या वास्तवतेकडून जाऊन 
नंतर वास्तवतेतील भावनात्मक पदराकडे जाण्याऐवजी—भाषेच्या खवखशष्ट स्वरूपाम ळे ती मानवाच्या 
जाखिवतेील मूक आखि सहजप्रवृखत्तरूप भाग ठरते. मानवाच्या जाखिवतेील सहजप्रवृखत्तरूप भागाकडे 
केलेली ती एकाग्रता असते. समायोजन साधलेल्या मानवातील मलूभतू सहजप्रवृखत्तरूप ग प्त अंशाकडे 
पाहण्यािा तो एक दृखष्टकोन असतो. याम ळेि काव्यात शारीखरक अंतम यितेिे खवशषे महत्त्व असते. 

 
मूळ स्वभावप्रकृती ही त लनेने बदलत नसल्याने अव्यवस्प्च्छन्न (Undifferentiated) असते. म्हिनूि 

कादंबरीच्या कालसंदभाच्या त लनेत काव्यातील कालातीतत्त्व संभवते. ज्या “मी” भोंवती सारे अन भव नव े
रूप धारि करतो त्या सवयसामान्य “मी” संबधंी काव्य कालातीत स्वरूपात बोलत असते. काव्यामध्ये 
मानवािे सारे भावनात्मक अन भव सहजप्रवृत्ती भोवती, मी भोवती ग फंले जातात. एका कबदूतून घेतलेल्या 
वास्तवाच्या सहजप्रवखृत्तरूप दृखष्टकोनािा आखवष्ट्कार म्हिजे काव्य होय. ते अभ्राच्छाखदत, संखदग्ध असल्याने 
त्यािी दृष्टी दूरवर पोििारी असते, त्यािे खक्षखतज धूसर अशा अनंताप्रत ि ले होत जाते, खवस्तारते आखि 
पसरते. ते सहजप्रवृखत्तरूप असल्याने स सह्य असते. त्यात सहजप्रवृत्तीिी अखधक मोठा आवाज करीत 
असतात, हा आवाज, एकूि समकालीन जीवनाशी प्रत्येक व्यर्कतीिा जो सवयसाधारि संबंध असतो त्यातील 
समान भाग दािवीत असतो. 

 
परंत  कादंबरी मात्र आपल्या आत्मखनष्ठ स्मृती जमखवण्यासाठी प्रथम वास्तवाकडे वळते म्हिूनि 

आपिास आंतखरक रीतीने कादंबरी जािवत नाही. कादंबरीतील भावजीवनाशी आपि आपले भावजीवन 
एकरूप करू शकत नाही. कादंबरीतील अखभरूप जगात आपि उभे राहतो, आखि ते न्याहाळतो. फार तर 
त्यातील पखरस्प्स्थतीशी आपि एकरूप होऊ शकतो. सभोवतालिी पखरस्प्स्थती आखि सहजप्रवृत्ती यातील 
तिाव कादंबरी व्यर्कत करीत नाही, तर सभोवतीच्या पखरस्प्स्थतीतील (जीवनखवषयक अन भवातील) 
बदलाम ळे झालेले तिावातील बदल त्यात खिखत्रत होतात. परस्परािें कालान भव (वास्तव एक प्रखक्रया या 
अथाने) जे पृथगीकरि झालेल्या समाजात आवश्यक असतात, त्या कालतत्त्वािा अंतभाव करिे यािा अथय 
असा की, कादंबरीने खवशषेीकरि केले पाखहजे, आखि ज्याचं्या कृतीिे आखि भावनािें बाहेरुन अवलोकन 
करता येईल; अशी पाते्र सामावनू घेतली पाखहजेत. कवी या एका कबदूपासून “मी” संबंधी जमखवलेले 
दृखष्टकोन त्यािंी एक माखलका म्हिजे काव्य होय. ते अतंम यि स्वरूपािे होय. जगाच्या अंशाअंशातून “मी” 
म्हिजे कादंबरीतील एक पात्र यासबंंधी जमखवलेल्या दृखष्टकोनािा संि म्हिजे कक्षातंी बखहम यि असते. 

 
हे उघड आहे की, ज्या समाजात मानवािे अन भव परस्परापंासून इतके लक्षिीय रीतीने खभन्न 

असतात की तेथे वस्त खनष्ठ दृष्टीकोन स्वीकारिे आवश्यक ठरते. अशा समाजात कादंबरी हा कलाप्रकार 
खवकखसत होऊ शकतो. अन भवातील हा भेद समाजात जलद गतीने होिाऱया बदलािा पखरिाम होय, 
त्यािप्रमािे समाजातील प्रयोजनात (Functions) जे वाढते पृथगीकरि होते, जीवन एक प्रखक्रया म्हिून 
खवरोध खवकासवादी (Dialectic) आहे या संबधंीिे वाढते भान यािाि तो पखरिाम होय. तारुण्य आखि 
वृद्धावस्था या अवस्थेत ज्यात फार पालट झालेला आढळून येत नाही, अशा टोळीच्या जीवनातून काव्य 
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स्त्रवत असते. याउलट जेथे अस्वस्थ कालमानान सार साऱया गोष्टी लोकजीवनात घडत असतात, आखि 
म्हिून लोकही सारिे बदलत असतात, अशा काळात कादंबरी खनमाि होत असते. 
 

तीन 
 

तथाखप, सारी कला आत्मखनष्ठ आहे. तद्वत् सारी कला भावनाखनष्ठ असून, ज्या सहज प्रवृत्तीशी 
खतिा अखधक संबधं असतो, त्यास सहजप्रवृत्तीिे सामाखजक जीवनाशी समायोजन िालू असते आखि त्यातून 
भावनात्मक जािीव खनमाि होते. म्हिनू ज्या मूळ स्वभावप्रकृखतच्या ग प्त इच्छा सारी मानवी संस्कृती एका 
अनंत माखलकेच्या द व्यात जोडतात त्यािा असलेला संबधं कलेला कधीि तोडता येत नाही. 

 
या मूळ स्वभाव प्रकृतीिा (Genotype) दोन पैलूतून खविार करता येईल, कालातीत आखि 

कालखनष्ठ, अपखरवतयनशील आखि पखरवतयनशील, सामान्य आखि खवखशष्ट. 
 
(अ) कालातीत, अपखरवतयनीय या दृष्टीने सवयसामान्य असिारी मूळ स्वभावप्रकृती सवय समाजात 

आखि मानवजातीत बह तेक सतत आढळते. त्यात सारिेपिािा एक स्तर असतो. नैसर्कगक खनवडीच्या 
(Natural Selection) अन रोधाने प्रस्ताखपत होिाऱया मलूभतू भेदाचं्या द्वारा मानव अथोतयन कालापासून 
प्रािीन खिटन या काळापयंत आखि नंतर लंडनमधील रखहवाशापंयंत बदलला नाही, परंत  तो सामाखजक 
उत्क्रातंीतून खनमाि झालेल्या संपाखदत (Acquired) भेदामं ळे बदलला. काव्य हा सतत जािविारा 
सहजप्रवखृत्तरुप अंश प्रगट करीत असते. 

 
(ब) तथाखप, मूळ बीजातून (Gens) हा मूळ स्वभावप्रकृतीिा धमय खनमाि होत असल्याने, त्यािाली 

वावरिाऱया साधम्यातून व्यस्प्र्कतगत भेद प्रगट होतात. या बीजािंीि नवी व्यस्प्र्कतत्व े खनमाि होण्यासाठी 
सतत घालमेल होत असते. मािसामािसात अशाप्रकारे भेद असल्याने सामखूहक संस्कृतीतील टोळीिे 
जीवन त्यानंा समाधान देऊ शकत नाही मागासलेल्या अथय व्यवस्थेच्या िौकटीत तृप्त न होऊ शकिाऱया 
वैभवािी, िैनीच्या वस्तंूिी स्वातंत्र्यािी ते लोक मागिी करीत असतात. आम्ही पूवी स्पष्ट केल्याप्रमािे, 
समाजातील व्यवस्थेत होिारे हे आर्कथक पृथगीकरि व्यस्प्र्कतत्व दडपून टाकिारे साधन नसून त्यािी 
खसद्धता करिारे आहे. याम ळे हे व्यस्प्र्कतगत मूळस्वभाव प्रकृखतगत भेद कालात आखि स्वभावाच्या घडिीत 
बदल घडखवतात आखि सामाखजक दंडकापासून मानवाला दूर नेत असतात. अशा प्रकारे कादंबरीिे तंत्रि 
खतला वगेवगेळ्या स्वभावािी पाते्र प्रिखलत समाजव्यवस्थेत याचं्यामधील व्यस्प्र्कतगत भेद खसद्धीस 
नेण्यासाठी जो प्रयत्न करीत असतात त्याबाबत रस घ्यावयास लावतात. 

 
समाजात जे सवयसाधारि कालातीत ऐर्कय मानव जातीत प्रतीत होते त्यात आििाऱया स्वातंत्र्यािा 

काव्य आखवष्ट्कार करते. समान सहजप्रवृखत्तरुप वृत्तींिी गोळाबेरीज आखि त्यािें संरक्षक असिाऱया 
समाजात त्यास रस असतो. ते मृत्य , पे्रम, आशा, द िःि आखि खनराशा या सवय, मानवास अन भवास येिाऱया 
गोष्टींखवषयी बोलत असते. मािसे ज्या स्वातंत्र्यािा शोध घेत असतात आखि ते ही समाजातील एकात्मतेत 
नव्हे, तर त्यातील भेदात. त्यािंा कादंबरी हा अखवष्ट्कार होय. त्यािप्रमािे समाजाच्या रोमरोमातूनि जे 
स्वातंत्र्य स्फ रि पावते त्यािा आखि म्हिून आपल्यापेक्षा खभन्न असिाऱया इतर व्यस्प्र्कतंखवरुद्ध ज्या हालिाली 
आखि संघषय घडतात त्यासबंंधी मानवाच्या मनात असिारी ज ंग प्सा (Repulsion) यािंाही आखवष्ट्कार 
कादंबरी करीत असते. 
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याम ळेि कादंबरी ही भाडंवलशाखहत खनमाि होिे अपखरहायय होते. त्या भाडंवलशाहीत होिारी, 
श्रमखवभाजनाम ळे घडून येिारी उत्पादन शर्कतीिी वाढ केवळ मोठ्या प्रमािात समाजातील पृथगीकरिि 
वाढखवते, असे नव्हे तर आपल्या अखधष्ठानात सतत क्राखंतकारी बदल घडवनू आिून, जीवनात एकामागून 
येिारे (Flux) सातत्याने होिारे बदलही घडवनू आिते. त्याप्रमािेि जसजसा भाडंवलशाहीिा खवनाश 
होऊ लागतो, तसतशी कादंबरी आर्कथक पृथगीकरिाने स्वातंत्र्यािे साधन एिाद्या रबरी खशर्कर्कयाने 
व्यस्प्र्कतत्त्व दडपून टाकण्यात रूपातंर करीत असते. ती असे व्यस्प्र्कतत्त्व लाभलेल्या त्या मािसाचं्या 
जीवनान भवािें प्रगटीकरि करते. त्याप्रमािेि उत्पादन शर्कतींिा अखधक खवकास खनरोखधत करून या 
काळात उत्पादनशर्कती जीवनािी म र्कत हालिाल (सवयसाधारि आर्कथक अखरष्ट) थाबंखवतात, अशा काळात 
सवयसाधारि क्राखंतकारी उलथापालथीबरोबर कादंबरीिाही खवलय होतो. 

 
अशा प्रकारे काव्य आखि कादंबरी यातील तंत्रभेदामध्ये आपि अपखरवतयनशीलता आखि 

पखरवतयनशीलता, स्थल आखि काल यातील भेद लक्षात घेऊ शकतो आखि मग हेही लक्षात येते की, या 
गोष्टी परस्परापंासून संपूियतया खभन्न नसून परस्परात प्रखवष्ट होिाऱया खवरोधी बाबी आहेत आखि जसजशा 
त्या एकमेकीपासून दूर जातात, तसतशा त्या वास्तवास सपंन्न करीत असतात. 

 
खवकासशील आखि वगीकरिात्मक शास्त्रात जो भेद आढळतो, तशाि प्रकारिा हा भेद असतो. 

आखि ज्याप्रमािे काव्यािे तंत्र शब्दावरील एकाग्रतेिी अपेक्षा करते, त्यािप्रमािे भखूमती आखि अंकगखित 
प्रतीकाखवषयीच्या एकाग्रतेिी अपेक्षा करतात. कादंबरी अशी अपेक्षा बाळगते की आपि प्रतीकाकडून 
वास्तवाकडे जाव,े आखि मगि भावात्मक व्यवस्थापनाकडे वळाव.े जीवशास्त्र अशी अपेक्षा बाळगते की 
आपि प्रथम मूतय वस्तूकडे वळून नंतरि तकय श द्ध व्यवस्थेकडे वळाव.े काव्य थेट भावखनक व्यवस्थापनाकडे 
जाते, शब्दात पूवीि असलेल्या वास्तवाच्या संबधंाखवषयीिी खफकीर ते करीत नाही. प्रतीकामध्ये 
स्फखटकवत् ज्यािे महत्त्वािे ग िधमय उतरलेले असतात त्या मूतय खवषयासबंंधी बेखफकीर राहून गखित 
प्रतीकाकडून प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक व्यवस्थापनाकडे वळते. याम ळेि अिूक भाषिािे महत्त्व– पूियपिे अिूक 
शब्द वा अिकू प्रतीककवीस ककवा गखित शास्त्रज्ञास असते. यामानाने जीवशास्त्रज्ञ ककवा कादंबरीकार यानंा 
खशखथल भाषिािा स्वीकार क्षम्य असतो. 

 
आपि पूवी हे लक्षात घेतले की संगीत हे एकाखंतक स्वरूपािे काव्य आहे. ज्याप्रमािे गखित 

संपूियपिे जडाच्या आत्मखनष्ठ ग िखवशषेापंासून दूर असते, त्याप्रमािे संगीत (काव्याप्रमािे नव्हे) ध्वनींच्या 
वस्त खनष्ठ संदभापासून दूर राहते. याम ळेि संगीतकार कवीपेक्षा भाषेबाबत अखधक अिूक असतो आखि 
संगीतातील प्रतीकािें भावात्मक खनयम गखितातील प्रतीकाचं्या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक खनयमापं्रमािेि 
काळजीपूवयक बनखवलेले आखि सूक्ष्म असतात. 

 
काव्य हे तंत्राबाबत स्वप्नाप्रमािे का असते, हे आता आपिासं अखधक लक्षात येईल. स्वप्नािे 

स्वभाववैखशष्ट्ट् असे आहे की त्यात त्याला स्वप्न पडते त्यािा भाग महत्त्वािा असतो. तो त्यात नेहमी 
उपस्प्स्थत असतो (स्वप्नाच्या पृथक्करिान सार) काही वळेा अनेक पखरवषेामध्ये हजर असतो. अशाि प्रकारिे 
अहंकें खद्रत काव्यािे स्वभाववैखशष्ट्ट् आहे. अगदी नव्या पद्धतीने कवी आपले खविार, संस्कार, अन भव, 
प्रखतमा, प्रत्यक्षपिे नोंदीत असतो. म्हिून काव्यात वरकरिी अहंक्रें खद्रत्व असते. कारि येथे साऱया गोष्टींिा 
प्रत्यक्ष अन भव घेतला जातो. काव्य म्हिजे, “मी” आखि “सारिा” या दोन शब्दानंी व्यर्कत केलेल्या 
स्मृखतप्रखतमातील संबधं होय. 
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परंत  स्वप्नािे अहंकें खद्रत्व असे नसते. ते अहंकें खद्रत्व सामाखजक असते. कवीिी खवखशष्ट भावखनक 
अवस्था शब्दात सखंक्षप्त केली जाते. शब्द वािले जातात आखि मग वािकािे मन तीि भावखनक अवस्था 
अन भवते. काव्य वािनाच्या काळात वािक कवीिी जागा घेतो, आखि त्याच्या दृष्टीतून पहातो. तो कवीि 
बनतो. 

 
शलेीिी कखवता वािताना आपि शलेीि बनतो. शरे्कसखपअरिे वािन करताना आपि त्याच्या 

मृद तेने िमकिाऱया दृष्टीनेि पहात असतो. म्हिूनि कवीच्या अनपेखक्षत व्यस्प्र्कतमत्वािे महत्त्व असते. 
काव्यामध्ये जरी सवयसामान्य मानव, मूळ स्वभाव प्रकृतीि, समकालीन जीवनाकडे पहात असते. संपाखदत 
स्वभाव नव्हे, तरी तो त्याकडे केवळ एका मािसाच्या; कवीच्या मनाच्या झरोर्कयातून पहात असतो. 

 
हे कसे घडते? हेि काव्याच्या तंत्रािे एक खवशषे रहस्य आहे. ज्याप्रमािे काव्यािी स्वप्नाशी त लना 

करता येते त्या प्रमािेि काव्याच्या तंत्रािेही स्वप्नाच्या तंत्राशी साम्य असते. ‘स्वप्नसृष्टी’ या एका 
सवयसाधारि संजे्ञिाली खवश्लेषि करिारे शास्त्रज्ञ स्वप्नाच्या तंत्रािा शोध घेतात. 

 
स्वप्न दोन स्तरािें बनलेले असते. त्यातील उघड आशय व्यर्कत असतो, आपि सम द्राच्या काठाने 

िाललेले असतो, जवळून एक जहाज येते, आपि त्यावर िढतो, आपि फ्रान्सला उतरतो, आपिासं 
काहंी साहसे करावी लागतात, आखि असे आििीही काही घडते. हा त्यातील प्रगट आशय असतो. आपि 
द सऱया खदवशी आपल्या खशिलेल्या क ट ंबास तो आशय सागंतो, आपिासं त्यात वाटिारी गोडी मात्र 
त्याचं्या लक्षात येत नाही. मात्र तो आभास पूिय असल्याने आपिासं त्यात गोडी वाटते. जोपयंत ती स्वप्ने 
खटकतात, तोपयंत त्या गोष्टी आपिाबाबत िरोिरी घडत असतात आखि ही स्पष्ठता काही भावात्मक 
कारिाने उत्पन्न होते. परंत  स्वप्नात आपिास खकतीही साहसे करावी लागली, तरी स्वप्नात भावना क्वखित 
जािवतात. जर आपिासं काही भावना जािवल्या, तर त्या साहसाच्या प्रमािात जािवत नाहीत. 
आश्चययकारक गोष्टी घडतात आखि तरीही आपिास आश्चयय वाटत नाही. क्ष ल्लक गोष्टी घडतात आखि 
आपिास भीती वाटते. वास्तवाच्या संदभात भावना बदलत राहतात. आपल्या मनात उत्पन्न होिाऱया 
घटकरूप प्रखतमासंंबधंी आपले साहियय कसे आहे हे खविारले, तर संवदेनाच्या स्तरािाली खनमाि होिारी 
एकूि वाट साखंगतली जाते, कल्पनाच्या साहियाने नव्हे, तर भावात्मक साहियाद्वारा प्रत्येक प्रतीकाला 
आपल्या आय ष्ट्यातील स्मृतींिे साहियय असते, असे खदसून येते. 

 
स्वप्न सृष्टीिे स्वभाव वैखशष्ट्ट् असे की, स्वप्नातील प्रत्येक प्रतीक जरूरीपेक्षा अखधक प्रमािात 

खनखश्चत केलेले असते, आखि त्यापाठीमागे खकतीतरी वगेवगेळे भावखनक संदभय असतात. आपि हे पाखहले 
आहे की काव्यात्मक शब्दािेंही हेि वैखशष्ट्ट् असते आखि ते त्याि कारिातून खनमाि होते ते असे की 
स्वप्नातील प्रतीकानंा त्यातील भावात्मक आशयाम ळे महत्त्व प्राप्त होते, ज्या जगात आपि स्वतिःवर नव े
संस्करि करीत असतो त्या सातत्य प्राप्त झालेल्या अखभरूप जगािे प्रतीक म्हिून नव्हे. याम ळे स्वप्नािी 
तरलता काव्यातील लय आखि दोन विातील नाद साम्याशी ज ळते. 

 
आपल्या मनािी घडि अशी असते की, झोपेत आपल्या सवय जागृत इच्छा, आशा, भीती आखि 

सहजप्रवखृत्तखवषयक पे्रमाच्या जागी वरकरिी मानीव (Arbitrary) स्मृखतप्रखतमा ठेवल्या जातात या 
साध्यास ध्या अप्रगट इच्छाचं्या भावखनक बधंनाशी िरोिरी जोडल्या जातात. सहजप्रवृखत्ततील भ केच्या 
हालिालींनी व्यवस्थाखपत होतात आखि म्हिून मनाच्या प्रगट खवभागािा अंश असतात. मन हे 
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प्रािीवशंशास्त्रीयदृष्ट्ट्ा प रातन असल्याने ते अस धाखरत आखि म्हिून असामाखजक ककवा समाजखवरोधी 
असते. साधारितिः हा भावात्मक ककवा संवदेनात्मक उपस्तर स्वप्नात प्रगट होत नाही. तो दडपलेला 
असतो. मान्य अशी प्रतीके वरकरिी त टक वाटली तरी ती जाखिवते प्रगट होतात. परंत  हा संवदेनात्मक 
पाया म्हिजे स्वप्नातील तकय  होय आखि तोि त्यािी खदशा ठरखवतो. तो त्यातील स प्त आशय होय. परंत  
स्वप्नातील स्मखृतप्रखतमाशंी असलेल्या भावात्मक संबधंाखवषयीिा देिील एक ‘य स्प्र्कतवाद’ आहे. अशा प्रकारे 
स्वप्नात द हेरी खवपयास असतो–वास्तवािा आखि भावनािंा खवपयास–कता आखि खवषयािंी द हेरी 
अदलाबदल. 

 
खनदे्रत आपिासं कोित्याही प्रकारच्या पे्ररिेसंबधंी संपूिय बेसावधपिा का नसतो? त्यािे साधे 

कारि असे आहे की खनद्रा म्हिजे मृत्यू ककवा संपूिय बेसावधपिा नव्हे, ती अशी एक अवस्था आहे की ज्यात 
आपल्या अवधानािा काही भाग जागृत असतो. खनदे्रमध्ये आपले अवधान जरी बाह्य वास्तवापासून परावृत्त 
होत असले, तरी ते संपूिय खनखद्रत नसते नाही तर बाह्य पे्ररिानंी आपि कधीि जागतृ झालो नसतो. 
खनजलेल्या मािसािे अवधान बऱयाि मोठ्या आवाजाने वधूेन घेता येते. अखतशय गाढ खनद्रा येिे हे 
प्रािीमात्रानंा धोकादायक आहे, हे उघड आहे. उंबरठ्यापलीकडील पे्ररिा उदाहरिाथय, बाहेरिे सौम्य 
आवाज तोंडावर पडिारा सूययप्रकाश, आपल्या अवयवावर येिारा दाब, पिनखक्रयेिा आंतखरक खबघाड या 
साऱया गोष्टी त्याचं्या योग्य शानतंतूच्या मागाकडे वळखवल्या जात नाहीत, तर अप्रगट सहजप्रवृत्तींच्या 
संिाने जबरदस्तीने द सऱया मागाकडे वळखवल्या जातात. 

 
एिाद्या अप्रगट इच्छेच्या वास्तवतेिा खनकष व्यवहारात पहाता येतो. खनखद्रत होण्यापूवी एिाद्या 

मािसाने एिादी वस्तू हातात धरण्यािे ठरखवले तर तो जागा होईपयंत जागृत ज्ञानतंतू अप्रगटपिे त्यावर 
आपल्या इच्छाशर्कतीिी ह कमत िालवीत असतात आखि तो ह कूम पार पाडिाऱया ज्ञानतंतूच्या पे्ररिाचं्या 
माखलका स्नायूंिी हालिाल कायम ठेवण्यासाठी एक प्रवाह आपल्या बोटापयंत सतत पाठवीत राहतात. 
अशा प्रकारच्या पे्ररिानंी भाव वा संवदेना जागृत होिार असतील, तर खनद्रा सपं ष्टात येईल, म्हिून 
सहजप्रवखृत्तपासून खनमाि होिारे आखि भावात्मक आकृतीपयंत पोहोििारे अप्रगट ज्ञानतंतंूिे मागय काहीसे 
बाजूस नेले जातात आखि पे्ररिा स्मृखत प्रखतमाशी जोडलेल्या एिाद्या आकृतीशी जोडल्या जातात. द सऱया 
बाजूस नेलेल्या भावात्मक आकृतीशी त्या साहियाने जोडल्या जातात, परंत  त्या स्मृखत-प्रखतमा भावानंी 
खभजून जात नाहीत. या स्मखृत-प्रखतमा स्वप्नात प्रगट होतात आखि क्षिभर अवधान कें खद्रत करण्यासाठी 
काहीतरी िाद्य प रखवत असतात, नाहीतर त्या पे्ररिेवर कें खद्रत झाल्या असल्या आखि त्यानंी खनखद्रतास जागे 
केले असते. उच्च कोटीतील प्रािीमात्रात आढळिारी ही केवळ अकस्मात घडिारी घटना नव्हे–हे उच्च 
कोटीतील प्रािीमात्र म्हिजे संपाखदत समायोजनानंी ज्यािें जीवन य र्कत असून शारीखरकदृष्ट्ट्ा ही 
समायोजनेने खनदे्रति घडत असतात असे होत. 

 
सहजात स्वरूपाच्या सफाईदार समायोजनेने य र्कत असे कीटक झोप घेति नाहीत. ककवा ते जेव्हा 

झोपतात तेव्हा खिसखॅलस् (chrysalids) या कीटकाच्या वाढीच्या एका अवस्थेप्रमािे ज्या अवस्थेत 
शखररातील प्रत्येक पेशीस नव ेस्वरूप प्राप्त होते असे ते एक अखंतम स्वरूपािे आखि एक सपूंिय समायोजन 
असते. 

 
स्मृखत-प्रखतमािें भावखनक व्यवस्थापन–त्यातील स प्त आशय–त्याचं्या खनर्कमतीच्या प्रखक्रयेनेि केले 

जाते. पे्ररिेने जर लगतच्या मूल्यािें अखतक्रमि केले ककवा या बाबत जर काही िूक वळखवण्या झाली तर 
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अखतशय जोरदार भावना (affects) त्यातून खनमाि होतात, झोपलेला मन ष्ट्य अखधक जागरूक होवनू 
एकदम जागा होतो. ज्या सहजतेने स्वप्नािंा खवसर पडतो खतिे स्पष्टीकरि भावखनक वास्तवाच्या अभावाने 
होते, तथाखप ज्या भयकंर स्वप्नानंी खनखद्रत मन ष्ट्य जागा होतो ती साधारितिः स्पष्टपिे लक्षात राहतात. 
आपि जागे होतो यािे कारि असे की भावना प्रत्यक्षात येण्याच्या मागावर असतात आखि त्या आपिास 
कृखतप्रवृत्त करीत असतात. 

 
तर मग, स्वप्नात उघड आखि स प्त दोन्ही प्रकारिा आशय असतो त्यातील उघड आशय म्हिजे 

प्रखतमातील कल्पनारंखजत आशय असून त्यातील स प्त आशय म्हिजे भावखनक वास्तवता होय. दोहोंिाही 
स्वप्नातील उघड आशयातील कल्पनारंखजत भावखनकतेशी आखि स प्त आशयातील प्रखतमारुप वास्तवाशी 
द हेरी संबधं असतो. स्वप्नािें पृथक्करि तोंडी केले जात असल्याने मनोखवश्लेषि शास्त्रज्ञानंी हा भेद केलेला 
नाही. प्रखतमा आखि भाव भाषेत रूपातंखरत करीत असता त्यात प्रमाि शास्त्रीय गळती ककवा खछद्र असते हे 
त्याचं्या लक्षात आलेले नाही. भाषेत प्रखतमा आखि भाव एकदमि वावरत असतात आखि म्हिून ते वगेळे 
करता येत नाहीत. दोन्हीही सामाखजक आखि जागरुक असतात. याकडे द लयक्ष झाल्याने मनोखवश्लेषि 
शास्त्रज्ञाच्या प्रखतपादनात एक खवसंवाद येतो. स्वप्नातील छ प्या आशयािा शोध घेत असता, स्वप्न ज्यास 
पडते त्याकडून त्यास साहियय म्हिून नेिीवपूवयक उत्पन्न होिारे भाव कधीि खदले जात नाहीत, कारि 
स्वप्न पडिाऱया व्यर्कतीस फर्कत भाषेच्या सहाय्यानेि आपल्या मनातील खविारािंी देवघेव करता येते आखि 
भाषेत भाव हे नेहमीि प्रखतमेस बाह्य वास्तवाच्या एिाद्या प्रतीकास जोडलेले असतात आखि तोि एक 
जागरूक भाव असतो. याम ळे पृथक्करि करिारास स्वप्नातील प्रखतमािंा छ पा आशय म्हिनू आििी 
भावय र्कत जागरुक प्रखतमा सापडतात. या कारिाम ळे मनोखवश्लेषि शास्त्रज्ञािा कल नेिीवपूवयक भाव 
त्याच्या सामाखजक स्वरूपाशी समान मानण्याकडे होतो, एवढेि नव्हे तर ज्यात भावात्मक व्यवस्थापन 
नेिीवपूवयक आखि व्यर्कती स्वरूपात होते असे स्वप्न आखि ज्यात भावात्मक व्यवस्थापन जागरुक आखि 
म्हिून सामाखजक स्वरूपािे असते. अशी कला यातील अंतर त्याच्या लक्षात येत नाही. हा भेद म र्कत 
साहियय आखि खवखशष्ट खदशनेे वळखवलेल्या भावना यातील असतो. 
 

िार 
 

याम ळेि अखतवास्तववादी तंत्र खनमाि होते, यात भावना खवखशष्ट खदशसे वळखवलेल्या नसतात त्यात 
भावात्मक व्यवस्थापन व्यस्प्र्कतगत स्वरूपािे असते येथे स्वातंत्र्य म्हिजे िऱया भाडंवलदारी शलैीमध्ये 
गरजेखवषयीिे भान नसिे हेि असते. म्हिजे िागंल्या काव्यात प्रखतमािंा प्रवाह खनखश्चत करिाऱया भावात्मक 
व्यवस्थापनाखवषयी अज्ञान असते. म्हिनूि अखतवास्तववादी कलेिे स्वरूप ब द्धीला समजिारे आखि दृश्य 
असते. ज्यातून अखतवास्तववाद जन्मास आला अशा प्रतीकवादाच्या तत्वज्ञानात हे भाडंवलशाही स्वातंत्र्य 
आधीि समावलेले असते. ‘रेमा द ग रमा’ या प्रतीकवादाच्या तत्त्ववते्याने प ढे जे म्हटले आहे ते यथाथय आहे. 
हे ते तत्त्वज्ञान म्हिजे स्वातंत्र्याखवषयीिी खविारप्रिाली होय. खविार आखि अखभव्यर्कती याबाबत अबाखधत 
स्वातंत्र्य त्यात सूखित केलेले आहे. सौंदययखवषयक व्यस्प्र्कतमत्वािा म र्कत आखि व्यस्प्र्कतगत खवकास म्हिजे 
प्रतीकवाद होय. प्रतीकवादी कवींपैकी एक श्रेष्ठ कवी करबॉ म्हितो, ‘माझ्या मनाच्या खवकृत अवस्थेस मी 
फार पखवत्र मानतो.’ 

 
काव्यामध्येही स्वप्नाप्रमािे प्रगट आखि स प्त आशय असतो. त्यातील प्रगट आशय कखवतेिा 

अन्वयाथय लावनू हाती लागतो. कखवतेतील कल्पनाखिते्र ककवा कल्पना म्हिजे हा प्रगट आशय होय. 
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कखवतेिा अन्वयाथय लावीत असताना त्यातील स प्त आशय म्हिजेि त्यातील भावनात्मक आशय 
जवळजवळ नाहीसा होतो. तर मग, तो शब्दानंी ज्यािे प्रतीकीकरि होते अशा बाह्य वास्तवात नसून 
(कारि ते वास्तव खटकखवले जाते) अशा शब्दाति सामावलेला असतो बौखद्धक दृष्टीने काव्यािे केलेले 
स्पष्टीकरि म्हिजे काव्यािा प्रगट आशय. काव्यातील ते बाह्य वास्तव असते त्यािी अखभव्यर्कती द सऱया 
पद्धतीने आखि इतर भाषाचं्या द्वाराही होव ूशकते. परंत  काव्यातील अप्रगट आशय हा त्या खवखशष्ट रीतीने 
केलेल्या शब्दरिनेति असतो, आखि इतरत्र नाही. 

 
तथाखप, हा स प्त आशय मूळ शब्दात असून त्यातील अथात नसतो–म्हिजे शब्द ज्यािे 

प्रतीकीकरि करतात त्या बाह्य वास्तवात नसतो हे कसे? प्रगट आशयाने ज्यािे प्रतीकीकरि होते अशा 
बाह्य वास्तवाच्या अंशाशी भावना या भावात्मक (affectively) रीतीने जोडलेल्या नसतात, कारि बाह्य 
वास्तवािे तेि अंश द सऱया भाषेद्वाराही व्यर्कत होव ूशकतात आखि तरीही ती कखवता होव ूशकत नाही. तर 
मग, शब्द ज्यािे प्रतीकीकरि करीत असतात त्यात भावनात्मक आशय सामावलेला नसून तो त्या मूळ 
शब्दाति सामावलेला असतो हे कसे? यािे उत्तर स्वप्नाच्या पृथिःकरिातून खमळते, कल्पनाचं्या भावात्मक 
साहियाम ळे हे घडते. कोित्याही प्रकारच्या कल्पनासाहियामध्ये एिाद्या दोरीने काठ्या बाधंल्या जाव्यात 
त्याप्रमािे दोन प्रखतमा एकमेकास बाधंल्या जातात. काव्यात त्या भावानंी वा संवदेनाद्वारा एकत्र बाधंलेल्या 
असतात. 

 
ज्यारीतीने एिादा खवश्लेषक आपल्या एिाद्या रोग्याला स्वप्नातील एिाद्या प्रखतमेवर लक्ष कें खद्रत 

करावयास लावी त्याप्रमािे एिादा शब्द त्याच्या भोवतालच्या पखरस्प्स्थतीतून बाजूस काढून केवळ त्यावरि 
लक्ष कें खद्रत केले जाते तेव्हा अस्पष्टपिे त्याच्या मनात अनेक साहिये उभी रहातात. ‘वसंत’ या सारख्या 
साध्या शब्दात अशा प्रकारिी शकेडो साहिये असतात ती म्हिजे खहरवपेिा, यौवन, फवारे नतयन 
इत्यादीतील आनंद प्रत्येक शब्द आपल्याबरोबर भावखनक साहियािा मोठा पसाराि आिीत असतो. ही 
साहिये वगेवगेळ्या पखरस्प्स्थतीतून खनवडली जातात आखि त्यासाठी शब्दािा वापर केला जातो. काव्यात 
असिारा भावात्मक अप्रगट आशय या साहियातूनि काव्यास लाभतो तो म्हिजे ‘खहरवा रंग’ ‘तारुण्य’ 
याखवषयीच्या कल्पना नव्हे, तर या कल्पनानंा जोडिारा भावात्मक धागा तो काव्यास कच्चा माल प रवीत 
असतो. 

 
“वसंत” या शब्दाने जेव्हा वसंत ॠतू सूखित होतो, तेव्हा त्या शब्दास देिील अनेक भावात्मक 

साहिये असतात. कादंबरीकार ही सारी वापरात आितो. वसतं या शब्दाशंी खनकटतेने जोडलेल्या सहज 
प्रवृखत्तरुप, भावनाशंी ज्यािें साहियय असते, ते भाव सवयसामान्य आखि अखतसूक्ष्म असतात. त्याच्याशी 
काव्यािा संबधं असतो, आखि म्हिून (Spring) वसंत म्हिजे एक फवारा ककवा उडी मारिे अशा द हेरी अथय 
असिाऱया शब्दािंाही त्यात अंतभाव होतो. याम ळेि शब्दाशंी उघड वा स प्त खरतीने क्रीडा करण्यािी, त्यावर 
कोट्ा करण्यािी शब्दाचं्या पोतामधून आनंद ल टण्यािी प्रवृत्ती काव्यामध्ये आढळते. शब्दातंील लगतिा 
आखि केव्हा केव्हा खवरोधी असा भावात्मक पदर खसद्ध करण्यासाठी व्याकरिास अमान्य असिाऱया पद्धतीने 
ते वापरिे हे जे काव्यातील तंत्र त्यािाि हा सारा भाग ठरतो. कादंबरी शब्दािंा वापर व्याकरिश द्ध रीतीने 
करीत असल्याने त्यातील खनरखनराळे सवय अथय वगळले जातात, म्हिून भावात्मक पदरही बाजूस सारले 
जातात. यास फर्कत वास्तवािा एक स्पष्ट अशि अपवाद होतो, यानंतर कादंबरी वास्तवाच्या एका अंशातून 
भावनात्मक आशय खनमाि करते, यािवळेी जीवनाखवषयीच्या प्रत्यक्षज्ञानातून स्फ रलेल्या कथेतील 
वास्तवाच्या इतर खवभागाशंी खतिा एक गखतशील सबंंध प्रस्थाखपत होतो. 
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काव्यािी एिादी ओळ जेव्हा आपि वािीत असतो, तेव्हा ज्या कल्पनाशंी भाव खनगडीत असतात 
त्या मनात येत नाहीत. जेव्हा (Spring) हा इंग्रजी शब्द इंग्रजी काव्यात वापरला गेल्यावर एिाद्या झऱयािे 
प ढे येिे आखि जोष या दोन्ही गोष्टी आपिास जािवतात, तेव्हा तो शब्द ऋतू या अथाने वापरलेला असतो, 
परंत  त्यातून फवारा ककवा उडी घेिे यािी जािीव जर शब्द द हेरी अथािा नसेल, तर होत नाही. त्या 
कल्पना शब्दाति राहतात. काव्य म्हिजे एक उलटे स्वप्न होय. तथाखप, स्वप्नात िरे भाव अंशतिः दडपले 
जातात, आखि सखंमखश्रत प्रखतमा जाखिवते उभ्या राहतात; काव्यात साहियात वावरिाऱया प्रखतमा अंशतिः 
दडपल्या जातात, आखि सखंमखश्रत प्रखतमा जाखिवते प्रगट होतात, त्यािेंही एक खवखशष्ट प्रकारिे व्यवस्थापन 
होते. 

 
प्रगट आशय तेथे का असतो? साऱयाि प्रखतमा दडपल्या का जात नाहीत? ज्यास महान काव्य 

मानले जाते, त्यात केवळ खनरथयक शब्दसि असत नाही जसे एकाखंतक प्रतीकवाद्याचं्या काव्यात असते, 
परंत  भावात्मक साहियय असलेले शब्द का असतात? काव्याने काही खवधान कराव े स्पष्टीकरि कराव,े 
खनवदेन कराव,े व्याकरिािे अन सरि कराव,े त्यात काही वार्कयरिनेिी बैठक असावी, मात्र अन्वयाथय 
लावला म्हिजे त्यािे भावात्मक साहियय कमी व्हाव ेअसे असले, तरी त्यािा अन्वयाथय लावण्यािी शर्कयता 
असावी, असे का घडते? 

 
यािे उत्तर असे की, काव्य म्हिजे बाह्य वास्तवाशी केलेले एक समायोजन असते. एकूि जगाकडे 

पहाण्यािी ती एक भावपूिय वृत्ती असते, काव्य भाषेिे बनलेले असते, आखि भाषा सामाखजकदृष्ट्ट्ा 
अन भखवलेल्या बाह्य वस्त खनष्ठ वास्तवािे अंश जे सामाखजकदृष्ट्ट्ा अन भवले जाते असे द सरे काही प्रगट 
करण्यासाठी जन्म घेते. शास्त्रीय खविार ज्या भाषेत जगतो, प्रगट होतो, त्या भाषेिाि खतला आधार असतो. 
त्या भाषेतील प्रगट आशय बाह्य वास्तवासंबधंी काही खवधान करीत असतो. तो बाह्य वास्तवाच्या एिाद्या 
खवभागािे प्रतीकरुप असतो—मग तो एिादा देिावा, समस्या, खविार ककवा घटनाही असू शकेल. प्रत्यक्ष 
अन भवात नव्हे, तर काव्यात, वास्तवाच्या या खवधानास भावात्मक आशय जोडला जातो. बाह्य वास्तवाच्या 
अंशातून भावखनक आशय स्त्रवत असतो. जीवनात बाह्य वास्तवाच्या या अंशात भावखनक वृत्ती (Tune) 
नसते, परंत  त्या खवखशष्ट शब्दातूंनि, आखि इतरातून नव्हे, ती वर्किल्याम ळे ती जादू केल्याप्रमािे एकदम 
भावखनक रंगाने िमकू लागते. कवी जेव्हा एिाद्या बाह्य वास्तवाच्या अंशास सामोरा जातो (मग तो कल्पना 
खवश्वात वा प्रत्यक्षात असो) तेव्हा त्यास जािविाऱया भावखनक संघटनािे भावखनक असिाऱया द सऱया 
भावखनक संघटनािे प्रखतखनखधत्व हा भावखनक म लामा करीत असतो : 

 
ज्यावळेी कवी म्हितो— 
 

खनद्रा, जी कितेिी बाही (Sleeves) ग ंडाळते, 
 
तेव्हा तो एक प्रगट खवधान करीत असतो. त्यािा अन्वयाथय असा की, गाढ खनद्रा, जी एिाद्या एकमेकातं 
ग ंडाळलेल्या, खविलेल्या त कड्याप्रमािे असिाऱया कितेस मोकळे सोडते. हा अन्वयाथय बह तेक प्रगट 
आशय आपल्या बरोबर घेवनू जात असतो, परंत  येथे वापरलेल्या शब्दांच्या साहियात सामावलेल्या आखि 
त्यात रेंगाळिाऱया भावात्मक वृत्ती नाहीशा झालेल्या असतात. एिाद्या िमत्कृती करिाऱया जाद खगरीप्रमािे 
हे असते. कवी जगािा एक अंश आपल्याप ढे धरतो, आखि आपिास तो आश्चययकारक भावखनक ज्वालेने 
िमकताना खदसतो. त्यािे आपि ब स्प्ध्दपूवयक खवश्लेषि केले, तर असे काही आपिास त्यात खदसत नाही. 
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तथाखप, यानंतरही भावखनक ज्योतीने स गखंधत झालेली एक िमक त्याभोवती रेंगाळत राहते. अशा प्रकारे 
काव्य बाह्य वास्तव आपिासंाठी अखधक संपन्न बनवीत असते. 
 

काव्याने वापरात आिलेले भावखनक साहियय अनेक प्रकारिे असते. केव्हा केव्हा ती ध्वखन साहिये 
असतात, तेव्हा त्या ओळीस आपि संगीतमय म्हितो–त्यावळेी तेथील भाषा नादमयतेने य र्कत असते असे 
नाही, परकीयानंा त्यात वाखिक स्वरसंगती जािवत नाही. 

 
Thick as autumnal leaves that strow the brooks In vallambrosa. 
 
ही ओळ ज्यास इंग्रजीिे अखजबात ज्ञान नाही, त्यास संगीतमय वाटिार नाही. परंत  इंग्रजी 

जाििाऱयाचं्या कानास जी भावखनक साहिये जािवतात ती ऐखंद्रय ककवा इखंद्रयसंवदेनापेक्षा ध्वखन द्वाराि 
प्रतीत होतात, आखि म्हिनू ती ओळ संगीतमय आहे, असे म्हटले जाते. फ्रें ि भाषेतील भावखनक 
अन नाखसके ज्यास कळतात त्यानंाि प ढील फ्रें ि भाषेत खलखहलेल्या ओळीतील संगीतमयता जािवले. 

 
Etoces voix denfants chantant dans la coupole, 
 
(Or the old fairytale title) प ढील प्रािीन पखरकषेतेिा मथळा ‘La Belle aux Dormant’ तसा 

वाटेल. 
 
बाह्य वास्तवाच्या प्रतीकास जोडल्या गेल्यावािून काव्यात भाव स्फ रिे अशर्कय असते, कारि 

काव्यातील भाव (ज्या प्रमािातं ते काव्यात्म असतील) सामाखजक असतात, आखि खनरखनराळ्या खवषयासं 
एक समान वस्तू (जडावािनू) एकत्र गोविे अशर्कय असते. प्रतीकवादािे तार्ककक पययवसान काव्य नसून 
संगीत आहे. येथे त्यावर असा एक आके्षप घेता येईल—संगीत बाह्य वास्तवाशी संदभय नसलेल्या नादािें 
बनलेले असते आखि तरीही संगीत ही कला असून तीस सामाखजक आशय आहे. हे अगदी बरोबर आहे—
कारि सगीतात प्रतीके बाह्य वास्तवािा संदभय देत नसून तो बाह्य वास्तवािे अंश बनतात, आखि असे करीत 
असता, एक औपिाखरक स्वरुपािी रिना ती खनमाि करतात [प्रमाि (Scale) नादसंगतीिे काही खनयम] 
ती त्यानंा एक सािेबंदपिा आखि बाह्य वास्तवािा सामाखजक दजा देतात. संगीतातील स्वर हाि त्यािा 
प्रगट आशय म्हिून ते व्याकरिखवषयक नसिारे (आत्मखनष्ठ) खनयम मानीत नसून गखिताभासात्मक 
(वस्त खनष्ठ) खनयम मानतात. हे मात्र िरे की ते अपखरहाययतेने त्या खनयमाभोवती खवपखरत ककवा व्यवस्प्स्थत 
बसखवले जातात. याि रीतीने बाधंकाम (Architecture) हे बाह्य वास्तव होते. उपय र्कततेच्या 
प्रयोजनान सार ते खवपखरत ककवा व्यवस्प्स्थत बनखवले जाते. 

 
कवीिे खवखशष्ट तंत्र यात आहे की, खवखशष्ट शब्दाशंी जोडलेले सारे भाव जाखिवपे्रत पोहोित नसून, 

ते आवश्यक तेवढेि तेथपयंत पोहोितात. शब्दािंी खवखशष्ट प्रकारिी व्यवस्था करून ते अशा रीतीने साधले 
जाते की, त्यातील भावसंि एकमेकावंर पखरिाम करून काही भावात्मक साहिये उत्कट बनखवतात. 
इतरावंर बंधने घालतात, आखि अशा रीतीने एक संघखटत भावसंि सज्ज करतात. एका शब्दािा भावखनक 
म लामा द सऱया शब्दाचं्या भावखनक म लाम्यातून व्यर्कत होिारा प्रकाश आखि छाया स्वीकारतो. हे ते अंशतिः 
शब्दाच्या परस्पर साखन्नध्यद्वारे करतात, खवशषेतिः ग्रीक व लॅखटन या समन्वयात्मक भाषेमध्ये (Synthetical) 
ते साखन्नध्य आढळते. त्याप्रमािेि अंशतिः त्यातील व्याकरिखवषयक सबंंधातून पृथक्करिात्मक भाषेतून 
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(इग्रजी व खिनी) परंत  प्राम ख्याने सामग्र्याने अथाद्वारा हे घडते. काव्यातील प्रगट आशय वाच्याथय, 
अन्वयाथय लावता येण्याजोगा त्यातील अथय म्हिजे एिादा पूल ककवा खवजेिा वाहक असतो. तो प्रत्येक 
शब्दातील, भावात्मक प्रवाहािा संबधं (Contact) घडवनू आितो. तो एिाद्या खवजेच्या फलकाप्रमािे 
असतो, त्यात प्रवशे करताि काही भावात्मक साहिये नाहीशी होतात, बाकीिी द सऱया शब्दात समाखवष्ट 
होवनू आपला विय बदलून टाकतात. इतर काही एकमेकात खमसळून शब्दानंा उत्कट बनखवतात. हे सारे 
खमळून खवखशष्ट स्वरूपािे एकमेकात खमसळिारे तेज खनमाि होते, यासि कखवतेतील भावात्मक व्यवस्थापन 
ककवा त्यातील अथासंबधंी भावखनक वृत्ती असे म्हिता येईल. याम ळेि एका कखवतेतील त्याि शब्दास 
द सऱया कखवतेत प्राप्त होिाऱया भावखनक विापेक्षा वगेळे स्वरूप प्राप्त होते, आखि याि कारिाम ळे कखवता 
मूतय होते. ती भावात्मकदृष्ट्ट्ा मूतय असते, द सऱया कखवतेत प्रत्येक शब्दास जे भावात्मक महत्त्व असते 
त्यापेक्षा वगेळे खवखशष्ट भावात्मक महत्त्व या कखवतेतील शब्दानंा प्राप्त होते. अशा प्रकारे त्या कखवतेतील 
भावात्मक आशय मनात प्रवाही स्वरूपात तरंगत रहात नाही. प्रगट आशयास तो एकमेकात खविल्या 
जािाऱया धाग्यानंी (Strands) घट्ट बाधंला जातो—हा प्रगट आशय म्हिजे एक बाह्य वास्तव असते. 
कखवतेतील आशय म्हिजे केवळ भावना नसून ती एक संघखटत भावना असते बाह्य वास्तवाच्या अंशासंबधंी 
ती एक संघखटत भावना असते. म्हिूनि त्यािे महत्त्व—कठीिपिा—इतर भावाचं्या त लनेत मग ते खकतीही 
प्रबल परंत  असंघखटत असोत—असते मग तो ज्यािे स्पष्टीकरि करता येत नाही असा द िःिािा आघात, 
आंधळ्या क्रोधािा जोष, अथवा मन शून्य व्हाव े अशा प्रकारिी खनराशा असो—प्रत्ययास येतो. अशा 
प्रकारच्या भावना संघखटत नसल्याने त्या सौंदययखवषयक नसतात. सामाखजकदृष्ट्ट्ा मान्य झालेल्या बाह्य 
वास्तवाशी संबधंीत नसल्याने सामाखजकदृष्ट्ट्ा व्यवस्थाखपत झालेल्या नसतात. बाह्य गरजाखवषयी त्या 
जागरूक नसतात. काव्यातील भावना या प्रगट आशयािंा एक भाग होय. काव्यात ज्याप्रमािे बाह्य वास्तव 
खदसते, त्याप्रमािे त्या बाह्य वास्तवात असलेल्या खदसतात. वास्तवाच्या एिाद्या अंशासंबंधी आपि एिादी 
भावनात्मक वृत्ती स्वीकारत नसून ती बाह्य वास्तवाति असते. भावनात्मक ज्ञानािा (Cognition) तो एक 
मागय होय. काव्यात्म ज्ञानामध्ये खवषयािें जे खित्रि असते त्यावर भावात्मक न्याय दृष्टीिे खशक्कामोतयब झालेले 
असते. म्हिूनि काव्यातील समायोजनािे महत्त्व असते. ते प्रत्यक्षातील एिाद्या भावनात्मक अन भतूीप्रमािे 
असते. 

 
काव्यासबंंधी वगेवगेळ्या प्रकारे खनियय घेता येिे शर्कय असते, हे स्पष्ट आहे. तो खनियय एकतर प्रगट 

आशयाद्वारा वा त्यातील भावात्मक म लाम्याद्वारा घेिे शर्कय असते. जो कवी काव्याच्या के्षत्रात बाह्य 
वास्तवािा एिादा अंश आिीत असतो, त्यासंबधंी आपिास ज ना खशळा तपशील (आशय) कखवतेत प्रगट 
करिाऱया कवीपेक्षा अखधक कृतज्ञता वाटते. पखहला कवी भावात्मक म लाम्याच्या बाबत कखनष्ठ असू शकेल. 
बाह्य वास्तवास खदलेला तो खशळाि भावात्मक म लामा असेल, द सरा कवी, परंपरागत असाि वास्तवािा 
अंश हाताळीत असला, तरी तो नवी भावात्मक वृत्ती संपादन करीत असतो. प्रािीन कवीसंबधंी आपि बह धा 
त्याच्या भावात्मक वृत्ती (Tone) द्वाराि खनियय घेवनू त्याचं्या लेिनातील प्रगट आशय आपल्या खविार 
खवश्वात पूवीि समावलेला असतो. म्हिूनि त्यातील वरकरिी आढळिारा तोि तो पिा अजूनही महान 
स्वरूपािा असतो, नव्या कवींकडून आपि नव्या प्रगट आशयािी अपेक्षा करीत असतो. त्यािप्रमािे नव्या 
भावात्मक रंगािीही अपेक्षा आपि करतो. कारि नव्या पखरस्प्स्थतीसंबधंी नवी भावात्मक प्रवृत्ती आपिास 
देिे हे त्यािें कायय असते. या दोन्ही गोष्टी जो कवी आपिासं मोठ्या प्रमािात प रखवतो, तो िागंला कवी 
होय. जो कवी बाह्य वास्तवतेस खवस्तृत भावात्मक रंग देतो आखि तीस आपल्या कह्यात आितो, तो महान 
कवी होय, उदाहरिाथय शरे्कसपीयर. म्हिूनि महान काव्य हे दीघय काव्य असते, कारि तेथे कवीस प्रगट 
आशय म्हिनू वास्तवतेिे मोठे प्रमाि आत्मसात करावयािे असते. परंत , प्रगट आशय, मग तो कोिताही 
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असो, तेि कखवतेिे उखद्दष्ट नसते. प्रत्यक्ष खसद्ध होिाऱया भावाचं्या द्वारा प रखवलेले आखि प्रगट आशयाच्या 
खदशनेे वळखवलेले खवखशष्ट भावनात्मक व्यवस्थापन हेि कखवतेिे उखद्दष्ट असते. स्वप्नाप्रमािे भाव स प्त 
दडलेले नसतात, अप्रगट आशय बनखवण्यासाठी साहियात आलेल्या त्या काही कल्पना असतात. ज्या 
प्रमािे स्वप्न सृष्टीिी यंत्रिा सहजप्रवृत्त वृतींच्या माखलकेने तयार होते आखि त्यातूनि स्वप्नािी ग रुखकल्ली 
हाती येते, त्याप्रमािे, बाह्य वास्तवािे दडपले गेलेले अंश हीि काव्यािी ग रुखकल्ली असते—हे एक 
जीवनखवषयक अन भतूीिे नेखिवते असलेले अस्पष्ट जग असते. 

 
काव्य वास्तवास भावनािंा रंग देते. हे भावविय केवळ स ंदरि असतात, असे नाही. कारि 

वास्तवािे ते जग म्हिजे गरजेिे जग होय, आखि महान काव्य बाह्य गरजेिी नग्नता आच्छाखदत करीत 
नाही, केवळ त्यात रस उत्पन्न करून त्यािी िमक वाढखवते. काव्य बाह्य वास्तवास—खनसगय आखि समाज–
भावखनक रंगात खभजवनू काढते. हे भावखनक महत्त्व एकूि, शखररास बाह्य वास्तवासबंंधी भकू खनमाि करीत 
असल्याने, ते त्यास बाह्य वास्तवाशी खनखश्चयाने व्यवहार करावयास लावते, मग ते वास्तव जग असो वा 
कास्प्ल्पतािे जग असो. नाखपक, अमूतय अस मातीिा ढीग नागंरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शीि 
आििाऱया पखरश्रमातील गोडी कमी झाल्यानंतर आखदमानवास त्यातील ‘खनसगय रुपमाता’ असा भावात्मक 
रंग िढखवल्यानंतर एक नवा उत्साह वाटू लागतो. कारि आता काव्याच्या खकमयेम ळे वैषखयकता ककवा 
वात्सल्य पे्रमाने ती नव ेरूप धारि करते. शास्त्रीय नसल्याने, हे भावविय िोटे नसतात, कारि ते स्वभावगत 
प्रकृतीच्या सहज प्रवृखत्ततिे विय असतात, आखि त्या सहज प्रवृत्ती परृ्थ्वी खजतकी िरी खततर्कयाि िऱया 
असतात. काळाने जी अथयपूिय अखभव्यर्कती बाह्य वास्तवास बहाल करते, ती अशी असते, स्वभावगत 
प्रकृतीिा आपल्या प्रकृतीस साजेल असे रूप गरजेस देण्यािा जो सतत प्रयत्न असतो त्या संबधंी ही 
भखवष्ट्यवािी असते. ‘ऐंखद्रय अशा काव्यात्म वधेकतेने वढेलेले जड हास्यास कजकून मानवाच्या समग्र 
व्यस्प्र्कतत्वास आकषूयन घेते.’ जड वादास एकागंी याखंत्रक भौखतक वादािे स्वरूप प्राप्त होण्यापूवी मार्कसय 
आखि एंगलस हे दोघे असे म्हित. यावळेी भौखतक वाद (Renaissance) प नरुज्जीवनवादाच्या कलात्मक 
वैभवात अजूनही न्हाऊन खनघालेला होता. अशा प्रकारिी ऐंखद्रय वैभव काव्य बहाल करते. स्वतिःिा 
(आत्म्यािा) शोध घेण्यास भ्यालेला भौखतक वाद जेव्हा एकागंी बनला, तेव्हा तो रूक्षपिे शास्त्रीय बनला, 
आखि मार्कमक पोकळ लहरींच्या व्यवस्थेत रुपातंखरत झाल्याने त्यातील जड नाहीसे झाले. काव्य जडास 
जीवन आखि मूल्य प रखवते, आखि ज्या खवश्वापासून स्वभाव प्रकृती हद्दपार झाली होती त्या खवश्वात तीस 
प नश्च नेऊन सोडते. 
 

पाि 
 

आम्ही जरी काव्यािी स्वप्नाशी बरोबरी केली असली, तरी त्यात मलूभतू फरक आहेत, हे आम्ही 
दािखवले आहे. काव्य हे सजयनशील आहे. स्वप्न तसे नाही. काव्य हे सजयनशील असण्यािे कारि त्यािे 
स्वरूप खवखशष्ट खदशनेे वळखवलेल्या भावनािें असते, हे होय. स्वप्नातील साहिये ‘म र्कत वास्तवाच्या’ प्रखतमा 
असतात, आखि त्या स्वभावगत प्रकृतीच्या इच्छेन सार, कौशल्यपूिय खरतीने हाताळल्या जातात. ज्याप्रमािे 
एिाद्या लोहि ंबकावरील तारा (Filings) शर्कतीच्या (Force) ओढीच्या मागाने स्वतिःस व्यवस्थाखपत 
करतात, तसे हे असते. काव्यात, प्रत्यक्षज्ञानात्मक सवयसामान्य खवश्वात भावनानंा वावरावयास लावनू त्यािें 
एका सामाखजक आकृतीत रूपातंर केले जाते. काव्य भावनानंा बाह्य स्वरूप देते. आत्माखवष्ट्कृती होते—येथे 
जोरदारपिे स्वत्वास बाहेर िेिले जाते. भावनानंा जिू टाकंसाळीत ओतले जाते, त्यािें िालू नािे 
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घडखवले जाते. भावनानंा सामाखजक मूल्य लाभते. कायय पूिय होते. स्वप्न म्हिजे नेमकेपिाने श्रम नव्हेत. ते 
काव्यात्मक असते. कारि एक (काव्य) सामाखजक क्रयवस्तू खनमाि करते, स्वप्न से करीत नाही. 

 
याि कारिाम ळे काव्यािे तंत्र स्वप्नाच्या तंत्रापेक्षा खभन्न असते. स्वप्नाच्या पृष्ठभागािाली अप्रगट 

सहजप्रवखृत्तरुप इच्छा असतात. सहजप्रवृत्ती आधंळी असते. जोपयंत ती अप्रगट नेिीवरूप असते आखि 
स्वतिःस पखरस्प्स्थतीच्या दृष्टीने तयार करू शकत नाही. तोपयंत ती स्वतिःस बदलू शकत नाही. कारि खतला 
इच्छा शर्कती नसते, फर्कत खवखवध पे्ररिानंा याखंत्रक खरतीने प्रखतखक्रया दशयखवण्यािी ताकद खतच्यामध्ये असते. 
अप्रत्यक्ष भावबंधानंी इच्छाचं्या आकृतीस जोडलेल्या मेंदूतील प्रखतमाचं्या नतयनास या सहजप्रवृखत्तरुप 
इच्छाचं्या आकृती मागयदशयन करतात. परंत  हे बधं स्वतिःसि स्वप्नात दडपले जातात, कारि जे जे काही 
भावनानंा कृतीस प्रवृत्त करते ते स्वप्न पडत असलेल्या मािसास अखधक काळ खनखद्रत रहावयािे असेल; तर 
टाळाव े लागते. भावय र्कत प्रखतमािें खवस्तृत के्षत्र अमयाद असते. ‘स्वप्नातील भाव तसेि राहू देते’ हे 
स्वप्नातील इच्छािें िीदवार्कय असते. एिाद्याने अखविारीपिाने जशी एिादी सहज गोष्ट करावी त्याप्रमािे 
आभासात्मकतेने सतृंप्त होवनू स्वप्नातील इच्छा दडपल्या जातात. 

 
काव्यात्मक आभासात ही प्रखक्रया उलटी असते. स्वप्ने नेिीवतूेन वर येत असतात, आखि म्हिनू 

आंधळी असतात, ती सजयनशील नसतात. कखवता जाखिवतूेन स्त्रवते आखि म्हिनू ती जागरूक आखि 
सजयनशील असते. स्वप्न भीखतपूवयक भावनािें गखतशील खवश्व रोखधत असते त्याम ळे खनखद्रत व्यर्कती जागी 
होत नसून कृतीसही प्रवृत्त होत नाही. काव्य धैयाने भावखवश्व, अशा प्रकारे ध ंडाळते की त्याम ळे आंतखरक 
खवश्व बदलते. 

 
सहजप्रवृत्ती ज्या खदशनेे ओढ घेते त्याि खदशनेे स्वप्नातील स्मृखत-प्रखतमा आंधळेपिाने जात 

असतात. परंत  काव्यातील शब्द हेतूपूवयक एिाद्या मागािे अवलंबन करीत असतात. प्रथम भावनानंा 
जागखविे आखि नंतर त्यांना मान्य करिे हे शब्दािें कायय असते. वास्तवातून तात्काखलक आखि मनपसंत 
प्रखतमा खनवडून त्यािें सहजप्रवृत्तींच्या आजे्ञन सार प नस्थापन करिे हेि स्वप्नािे कायय असते. ‘जग असे 
नसून तसे आहे’ असे सहजप्रवृत्ती म्हित असतात. आखि स्वप्नात त्यास प नश्च घडखवतात. परंत  कें व्हा 
कें व्हा सहजप्रवृत्ती इतर्कया बदलतात की त्यािें आपापसात भाडंि स रू होते, आखि स्वप्नातील खवसंवादािा 
भावात स्फोट होऊन ते आपिास जागे करतात. 

 
तथाखप, काव्य आपले शब्द स्वीकारून त्यािंी अशा प्रकारे योजना करते की, भाव खनमाि होवनू 

वास्तवासंबधंी एक नव े व्यवस्थापन करतात. एक नवी भाववृत्ती खनमाि करतात. स्वप्न वास्तवािी 
सहजप्रवखृत्तन सार घडि करते, आखि म्हिून स्वप्न पडत असलेल्या व्यर्कतीस वास्तवापासून संरखक्षत करून 
त्यास खनखद्रत ठेवण्यास मदत करते. काव्य सहजप्रवृत्तींिी वास्तवास अन कूल अशी घडि करते आखि 
म्हिून ते उपय र्कत ठरते, कारि ते वािकािें वास्तवापासून संरक्षि करीत नाही, तर त्याशी व्यवहार 
करण्यासाठी त्यािें अंतिःकरि तयार करते. काव्य हे उफराटे स्वप्न होय.—त्यािे तंत्र, खदशा आखि उखद्दष्ट 
याबाबतीत ते तसे असते. जेथे त्यास प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या एका अिेरच्या सीमेशी सहज प्रवृत्तींना सामोरे जाव े
लागते तेथे थाबंनू काव्य वास्तवापासून सहज प्रवृत्तींकडे जात असते. स्वप्न सहज प्रवृत्तींकडून वास्तवाच्या 
सीमेप्रत जेथपयंत अवधान पोिू शकते, तेथपयंत जाते, ते तेथे थाबंते, मात्र त्यात प्रत्यक्ष प्राप्तीिा भाग 
नसतो, कारि त्यात कृती घडत नाही. 
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याम ळेि काव्य हे सावयजखनक आखि स्वप्न हे िाजगी असते, यात आपिासं आश्चयय वाटावयास 
नको, कारि जािीव ही एक सामाखजक रिना आहे. अहंतत्त्व जो जािीवपूवयक मानखसक आशय धारि 
करते, तो सामाखजक असतो, हे आशय परस्पराशंी स सगंत असतात, कारि ज्या देहात ते राहतात तो 
भौखतक दृष्ट्ट्ा एकि खवषय (Object) असतो. परंत  त्यास एकखत्रत होिारे साखहत्य, नीती, ज्ञान, संस्कृती, 
आकाकं्षा, कतयव्ये ही सारी समाजाने बहाल केलेली असतात. असामाखजक मन ष्ट्य पश वत्, बेसावध, 
सहजप्रवखृत्तरूप असतो, आखि त्यास इच्छाशर्कती नसते. सहजप्रवखृत्तरूप, नेिीवय र्कत अशा जीव मात्रानंा 
इच्छाशर्कती नसते. आंतखरक अथवा बाह्य पे्ररिानंा प्रत्य त्तर देिारी प्रखतखक्षप्त खक्रया त्याचं्या खठकािी 
आढळते. त्यानंा स्वातंत्र्यही नसते, कारि स्वातंत्र्यास इच्छाशर्कतीिी आवश्यकता असते. इच्छाशर्कती 
व्यर्कत करण्यासाठी जाखिवसे काही कारिािी जागरूकता असावी लागते, ही कारिे खतिी खनवड 
अपखरहायय बनखवतात, आखि या अपखरहाययतेसि इच्छाशर्कती असे म्हटले जाते. ज्यात शखररातील 
सहजप्रवृत्ती आखि बाह्य खनसगािी आवश्यकता यातील तंटा प्रत्यक्ष ज्ञान आखि भावना आहेत अशा 
जािीवपूवयक कृतीने खमटखवला जातो अशा गखतशील आत्म्यािा जागरूक खवरोधखवकास (Dilectis) 
व्दादं्वात्मक पध्दत म्हिजेि खसद्ध इच्छाशर्कती होय. हा जागरूक कपड स्वचे्छेने काम करीत असल्याने तो 
सजयनशील असतो, कारि अिेर जागरूक कृती आखि सजयन एकि होत. अकस्मात घडिाऱया एिाद्या 
गोष्टीच्या खवरोधात, सजयन म्हिजे एक खवकखसत होिारी आंधळी गरज नसून इच्छाशर्कतीस खदलेली धार 
होय. अकस्मात घडिारी घटना दगडासं पूवी खविाराधीन नसलेला असा आकार देते, परंत  इच्छाशर्कती 
दगडातून एक इस्प्च्छत खशल्प घडखवते. दोन्ही गरजेिी अंगे होत. 

 
तर मग, कवी, म्हिजे शब्दाचं्या भाववृत्ती आखि त्यािे साहियय यास संवदेनक्षम असिारी एक 

व्यर्कती असली पाखहजे. हे भावस्त्रोत व्यर्कतीगत नसून सामूखहक असतात. व्यर्कतीगत आखि सामूखहक भाव 
वृत्तीत तो फरक कसा घडवनू आितो? तो फरक कवी जािीवपूवयक घडवनू आिीत नाही, आखि कोिताही 
कवी इतरास खनरथयक परंत  स्वतिःस साथय वाटिारी कखवता खलखहण्यािा धोका टाळू शकत नाही. तो जे 
काही करू शकतो, ते इतकेि की, आपले भाव जीवन सामाखजकदृष्ट्ट्ा जगिे होय, कारि ते जीवन तो 
शब्दादं्वाराि जग ू शकतो. शब्द त्यास गं्रथात भेटतात. तद्वत् साखहत्यात, शास्त्रीय लेिात; पखत्रकात, 
भाषिात भेटतात, आढळतात. परंत  त्यािंी गाठ सावयजखनक स्वरूपात होते अशाखरतीने स्मृखत, प्रखतमाऐंवजी 
तो शब्दादं्वारा जग ूशकला, की काव्याच्या तंत्रावर तो प्रभ त्व खमळखवतो, कारि काव्य शब्दादं्वारा खलखहले 
जाते. 

 
शब्दातील साहियावर प्रभ त्व खमळखवल्याने कवीस आपल्या सजयनशील कायातील हत्यारे प्राप्त 

होतात. त्यािे एकूि कायय असे आहे. त्याच्या खठकािी असिाऱया भावनािें सावयजखनक स्वरूपात 
व्यवस्थापन झाले पाखहजे सवयसाधारिानंा अवगत होईल अशाखरतीने सामखूहक रूपात ते शब्दादं्वारा प्रगट 
व्हाव े भावखनक प नव्ययवस्थापन आले पाखहजे. या आपल्या वाकप्रिारास आपि वतयमानकालीन 
मानसशास्त्रीय स्वरूप देण्यािा प्रयत्न करू. मानसोपिाराच्या शास्त्राने स्वयंशाखसत (गंड) खवकखसत केला. 
मनामध्ये असलेल्या आशयािा एक प जं म्हिजे हा गंडे होय, आशय स्वतिःसाठी एक मानखसक शर्कती प्राप्त 
करून घेत असतात. ते आशय संघखटत होवनू एक गखतशील शर्कती खमळखवतात आखि आपल्या मनािा 
बराि भाग व्यापतात. मनात अनेक छोटे गंड, असतात परंत  मानसोपिारात्मक दृष्टीने फर्कत ते गंड 
असतात. जेव्हा जाखिवसे ज्ञात असलेल्या मनाच्या जागरूक आशयाने ते दडपली जातात. तेव्हा ते फर्कत 
अहंतत्त्वास कळालेले नसतात, म्हिजेि मनाच्या भावखनक आखि जािीवपूवयक खविार करिाऱया अंशास 
ज्ञात नसतात अशाि वळेी त्यानंा ‘गंड’ ही संज्ञा प्राप्त होते. जेव्हा त्यानंा स्वतिःिी इच्छाशर्कती प्राप्त होते, 
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आखि जाखिवसे अज्ञात असलेल्या कृतीवर ते प्रभाव पाडतात, त्याम ळे मानखसक संघषय, आशकंा आखि 
खवखित्र स्वरूपाच्या किता खनमाि होव ूलागतात, तेव्हा ते गंड हाखनकारक ठरतात. मग मािसािे व्यस्प्र्कतमत्व 
द भगंून जाते. त्याच्या खठकािी दोन उखद्दष्ट आखि दोन इच्छाशर्कती प्रबल होतात. एक िौकोन आखि एक 
वत यळ यानंा वगेवगेळे प्रत्य त्तर देण्यासाठी पॅव्हलॉवने जे क ते्र खशकवनू तयार केले त्याचं्यामध्ये देिील हीि 
लक्षिे खदसून आली. आकृतीच्या दृष्टीने या दोन आकाराचं्या मध्यभागी असलेल्या एिादी वस्तू त्यानंा देव ू
केली, तर ते क ते्र एिाद्या मानखसक दृष्ट्ट्ा खवकृत असलेल्या मािसानं व्यर्कत करावी, तशा भीतीिे क त्र्याने 
दािवाव े तसे व्यंग्य स्वरूप दािवीत. भावखनक व्यवस्थापन म्हिजे स्वयंशाखसत गंडािें काही अंशाने 
केलेले खनधाखरत स्वरूप, आखि तेही सामाखजकदृष्ट्ट्ा त्यास जागरूक बनवनू होय. 
 

सहा 
 

मानसोपिार शास्त्र (Psychotherepy) आपल्या संकल्पना रोगखनदानशास्त्रातून (Pathology) 
घेते. खनरोगी खविाराशी वडेसरपिािे नाते कोिते ते लक्षात घेतल्यावािून मािसािे मन आखि जीवन याशंी 
आभास आखि वास्तव यािें असिारे संबधं समजावनू घेिे कठीि आहे. आपि पूवी पाखहल्याप्रमािे, 
स्वप्नामध्ये भाववृत्तीने य र्कत अशा प्रखतमाचं्या प्रवाहात कृतीखवषयीिी पे्ररिा कल्पनारंखजत खरतीने पूिय केली 
जाते, यात भाव आखि प्रखतमािें स्वरूप वास्तवाशी येिाऱया त्याचं्या संबंधात खवपरीत केले जाते. स्वप्नािे 
उखद्दष्ट खजवतं प्रािीमात्रास त्याच्या पखरस्प्स्थतीशी असलेल्या कृखतशील संबधंापासून संरखक्षत करिे हे 
असल्याने, आखि स्वप्न कृखतशील अवस्थेत पडत नसल्यानेि नेमकेपिाने हे खवपखरतीकरि करण्यािी 
परवानगी असते. 
 

स्वप्न, जागतृ अवस्थेत आिण्यािे कायय जेव्हा मानव करतो, तेव्हा तो एक प ढिे पाऊल टाकीत 
असतो. परंत  ही खक्रया जीवशास्त्रीयदृष्ट्ट्ा संभवनीय अशा आभासािे के्षत्र सीखमत करीत असते. या 
अवस्थेत खक्रयाशीलतेति आभास घडत असल्याने, तो कोित्यातरी खरतीने वतयमान वास्तवाशी जोडला 
गेला पाखहजे, कारि वतयमान वास्तवि कृतीखनखश्चत करते. 

 
मात्र आत्मखनष्ठ आखि वस्त खनष्ठ या दोन्ही बाजूने तो आभास ते मनाशी जोडला जात नाही, कारि 

असे करिे म्हिजे आभास आखि प्रत्यक्ष ज्ञान आखि मानवािी बाह्य वास्तवाखवषयी दृष्टी आखि त्याकडे 
पहाण्यािी त्यािंी वृत्ती याशी आभास समान आहे, असे म्हिि होय. 

 
मंत्र आखि खवधी याभोवती कें खद्रत होिारा आखि त्याम ळे यात शर्कती आखि शब्द याचं्याद्वारा एिाद्या 

टोळीच्या वत यळात त्यास िेििारा गूढ आभास खनमाि करण्यासाठी भाव आखि प्रखतमा यािें स्थलात्मक 
खवपरीखतकरि केले जाते. एिादी प रािकथा (Myth) अथवा कथा खनमाि करण्यासाठी त्यािे कालात्मक 
खवपरीखतकरि केले जाते. भासािे प रािकथा व यात  ककवा ईश्वरशास्त्र आखि गढूवाद हे दोन प्रकार 
मानवाच्या वास्तवाशी येिाऱया खवकासक्षम आखि वगीकरिात्मक लवखिक संबधंाशी ज ळते असतात, परंत  
ते अद्याप अश द्ध-आत्मखनष्ठािे वस्त खनष्ठाशी सखंमश्रि आखि शास्त्रािे कलेशी संखमश्रि झालेले असते. अद्याप 
त्यािें स्वरूप धमािे असते. आत्मखनष्ठ अंशास अखधक श द्ध करण्यासाठी आखि आतंखरक बनखवण्यासाठी 
आखि वस्त खनष्ठास अखधक अिूक व बाह्य बनखवण्यासाठी त्यास द सऱया खवभागापासून खवघटीत करून 
कौशल्याने वगेळे केले पाखहजे. 
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याम ळे जागतृ अवस्थेतील भास एका बाजूने खवपरीत केलेला असतो. अखभरूप जगाच्या साधनाच्या 
सहाय्याने कला बाह्य वास्तवाच्या अंगाने त्या भासास खवपरीत बनखवते; शास्त्र अखभरूप अहंतत्त्वाच्या 
साधनाद्वारा भासािे आत्मखनष्ठ वास्तवाच्या मागाने खवपखरतीकरि करीत असते. खवपखरखतकरिाच्या बाजूने 
केवळ खवपखरतीकरिासाठी केलेले ते खवपखरतीकरि नसते; द सऱया बाजूस अखधक अिूकपिा यावा म्हिनू 
ते केलेले असते. आता ती द सरी बाजू इतर व्यर्कतींच्या जाखिवचे्या साहियाने वतयमान वास्तवाच्या 
पलीकडच्या अखधक खवस्तृत अिूकपिाप्रत पोिू शकते—हे घडत असता पाशवी स्वरूपाच्या अधय जागृत 
अवस्थेकडून मानवाच्या जाखिवपे्रत पोिून ही अवस्था खनमाि होत असते. 

 
याम ळे कलेतील आत्मखनष्ठ बाजू—म्हिजे ज्या खवभागािे खवपखरखतकरि झालेले नसते ती बाजू—

सामाखजक अहंतत्त्वाच्या सामाखजक आत्मखनष्ठतेच्या प्रत्याघाताने (Interaction) खवकखसत होते, आखि 
शास्त्रातील न बदललेली वस्त खनष्ठ बाजू सामाखजक खवश्वाच्या सामाखजक वस्त खनष्ठतेच्या प्रत्याघाताने 
खवकखसत होते. 

 
व्यस्प्र्कतगत भासातील शास्त्रीय आखि कलात्मक मलूतत्त्वािे शास्त्र आखि कला हे केवळ अमूतय आखि 

साधारिीकरिरूप असे प्रकार होत. व्यस्प्र्कतगत भासात अस्वस्थता खनमाि होव ूशकते. मािसे वडेी होतात 
या अस्वस्थतेिे अध्ययन भासाच्या स्वरूपावर प्रकाश टाकू शकते. 

 
ज्याचं्या खविारप्रिालीिा आखि कृतीिा साधंा व्यवहाराने आखि कृतीने वास्तवाशी जोडला जात 

नाही, तेि वडेसर ठरतात. हे वास्तव सामाखजक असते कारि समाजास फर्कत हेि वास्तव ज्ञात असते. 
वडेसर व्यर्कतींिी वास्तवासबंंधी खविारप्रिाली समाजाच्या त्यासंबधंीच्या खविारप्रिालीहून खभन्न असते. 
त्यािें समाजाशी होिारे समायोजन यथाथय स्वरूपािे नसते. त्याचं्यामध्ये एक सघंषय असतो, तो त्यािंा 
सामाखजक अन भतूी त्यािें समाजातील जीवन आखि जीवनाखवषयीिी िमत्काखरक (Phantastic) 
खविारप्रिाली यात तो संघषय असतो. 

 
मानसोपिारशास्त्र अलीकडे वडेसरपिािे दोन प्रम ि खवभाग मानते. (अ) औदाखसन्याने य र्कत 

वडेसर ककवा (Cyclothymic disturbances) मानेिाली असलेल्या गं्रथीतून होिाऱया िक्रीस्रावाने उत्पन्न 
अस्वस्थतेने य र्कत, (ब) खविार, भावना आखि कृती यात परस्पर संबंध नसण्यातून व्यर्कत होिारी मानखसक 
खवकृती, (Schizophrenia) वृत्तीतील अस्ताव्यस्त स्वरूपातून ककवा द बयल मनातून खनमाि होिारी 
अस्वस्थता (Catatonic Dementia praecox disturbances) के्ररस्मरने या दोन्ही गटािंी दोन प्रकारच्या 
शाखररीक ठेविीशी सागंड घातली आहे. भरदार आखि मासंल (Pyknic) आखि बारीक व सडपातळ 
(Asthemic) वडेसरपिा ककवा मानखसक खवकृती यािेरीज मानखसक कायात देिील खवकृती असतात. 
मज्जातंतूवर ताि पडल्याने येिारी मानखसक खवकृती अपर्थ्यकारी (Hysteric) मानखसक खवकृती आखि 
खवखशष्ट गं्रथीतील िक्रीस्राव खनमाि होिारी लहर व्यर्कत करिारा वडेसरपिा यात एक खनकट साहियय 
शोधण्यािी एक सवयसाधारि वृत्ती आहे. त्यािप्रमािे खविार, भावना व कृती यातील परस्परसंबधंाच्या 
अभावाम ळे खनमाि होिारी मानखसक खवकृती आखि मानखसक द बयलतेम ळे येिारी खवकृती यािंी सागंड 
घालण्यािीही एक वृत्ती आढळते. 

 
यूंगने मानसशास्त्रीय प्रकारािंी बखहम यि आखि अतंम यि अशी केलेली खवभागिी या गृहीत तत्त्वावर 

आधारलेली आहे की, ज्यावळेी बखहम यि प्रकार मानखसकदृष्ट्ट्ा अस्वस्थ असतात, तेव्हा ते अपर्थ्यकारी 
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आखि औदाखसन्यय र्कत वडेसरपिाच्या अवस्थेप्रत जातात, उलट अंतम यि वृत्तीच्या मािसानंा मानखसक 
द बयलतेम ळे उत्पन्न होिारी खवकृती आखि आिार, खविार व भावना यात परस्परसंबधं न राखहल्याने खनमाि 
होिारी खवकृती सोसावी लागण्यािी शर्कयता असते. पखहला प्रकार द सऱया प्रकारापेक्षा बरा करिे अखधक 
स कर मानले जाते. 

 
आता आपि पूवी हे लक्षात घेतले आहे की, आत्मखनष्ठता (भावात्मक वृत्ती) आखि वस्त खनष्ठता 

(स्मखृतप्रखतमा) याचं्या द हेरी खवपरीखतकरिाद्वारा मनावरील ताि पूियपिे नाहीसा करिारे स्वप्न हे एक 
साधन आहे. वडेसर मािसे आपल्या मनातील संघषय आपली खविारप्रिाली सामाखजक वास्तवापासून 
खवघखटत करून त्यास व्यर्कतीगत रूप देवनू सोडखवण्यािा प्रयत्न करतात. ती जागृतावस्थेत असतात, 
आखि स्वप्नातील द हेरी अदलाबदल करून आपल्या समस्या ती सोडव ूशकत नाहीत. एका बाजूने त्यािंी 
कल्पकता सामाखजक वास्तवास जोडलेली असते. 

 
आमिे असे म्हििे आहे की, बखहम यि वृत्तीिी मािसे म्हिजेि मानेिालील खवखशष्ट गं्रथीम ळे 

खनमाि होिाऱया िक्रीस्रावाम ळे (Cyclothymic) अस्वस्थतेने य र्कत, अपर्थ्यकारी प्रखतखक्रया व्यर्कत करिारी 
मािसे बाह्यतिः वास्तवाशी जोडलेली असतात. हे िरे म्हिजे रोगश श्रूषेच्या दृष्टीने िरे आहे. औदाखसन्याने 
वडेसर बनलेली व्यर्कतीही स्वतिःस योग्य खरतीने अखभम ि करू शकते, स्वतिःिा मागय शोधू शकते आखि 
आपल्या मनात काय िालले आहे, हे लक्षात घेव ूशकते. 

 
मकॅ कडी असे दािखवतो की, िऱयाि ऱया पे्ररिेस तो प्रखतखक्रया व्यर्कत करू शकतो. परंत  ती ही 

अखतखरर्कत स्वरूपात होय. उदाहरिाथय तो क जबूज ऐकतो, आखि ती क जबूज म्हिजे स्वतिःस मारून 
टाकण्यािा घाट आहे, अशी कल्पना करतो, आखि नंतर ि नाच्या एिाद्या प्रयत्नास साजेल अशी भीती 
अनैस्प्च्छकदृष्ट्ट्ा व्यर्कत करतो. 

 
वास्तवाशी तडजोड करण्यािा प्रयत्न करताना तो आपल्या अहंतत्त्वास असामाखजक बनखवतो, 

पखरिामी हे अहंतत्त्व बसेावध बनते, आखि त्याबरोबरि कहसक आखि पाशवी बनते. अखनबंध स्वरूपात 
अस्प्स्थर बनते, आखि काही कारिावािनू वा पूिय कारि असतानाही यिःकखश्चत िेताविीने त्यािंा स्फोट 
होतो. याम ळे खनरीक्षकानंा, औदाखसन्याने वडेसर बनलेली व्यर्कती म्हिजे ज्यास बाह्य वास्तवािा खवसर 
पडला आहे अशी उद्दाम मनोखवकार असलेली व्यर्कती भासते. परंत  त्याला स्वतिःला तसे वाटत नाही, कारि 
त्यािे अहंतत्त्व बसेावध आखि पाशवी बनलेले असते, म्हिनू त्याच्या जागरूक जीवनाच्या के्षत्रापासून खनवृत्त 
झालेले असते. असे घडल्याने बाह्य वास्तव त्याच्या जागरूक जीवनाशी ज ळत नाही, आखि याम ळे अप्रगट 
अशा शर्कतींनी ते सतत खवपखरत (खवकृत) बनखवले जाते “लॉबस्टर” असा शब्द ऐकला की त्याला आपिास 
कोिी खजवतं जाळिार आहे, असे भासते कारि त्यािे अहंतत्त्व बेसावध आखि असामाखजक बनलेले असून 
तो त्यािा ग लाम होतो. 

 
तथाखप, खविार, भावना व कृती यात परस्परसंबधं न राखहल्याने उत्पन्न होिाऱया मानखसक खवकृतीने 

(Schizophrenia) पछाडलेली व्यर्कती एिाद्या औदाखसन्याने खनमाि झालेल्या मानखसकदृष्ट्ट्ा खवकृत 
व्यर्कतीप्रमािे बाह्य वास्तवासंबंधी अखभम ितेसारिीि भावखनक स सगंती आखि एकात्म्य दािखवते. 
मकॅ काडीच्या मतान सार खविार, भावना व कृती यात परस्परसंबंध नसलेल्या व्यर्कतीिे रोगखनदान खवषयक 
लक्षि पे्ररिेच्या प्रमािात भावात्मक प्रखतखक्रया व्यर्कत करीत नाही, तेव्हा जािवते. उदाहरिाथय, लोक 
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जेव्हा लोकािंी क जबजू जेव्हा तो ऐकतो तेव्हा ते आपिास मारण्यािा घाट घालीत आहेत, असे जाहीर 
करतो, परंत  तो त्यासंबधंी भीती व्यर्कत करीत नाही. त्यािवळेी त्याच्याखठकािी कोित्याही प्रकारच्या 
अखभम ितेिा अभाव असल्यािे जािवते, तो स्वतिः काही प्राशनही करू शकत नाही, अिेर एका िाजगी 
खवश्वात प्रवशे करतो. अंतम यि असल्याने, कत्याखवषयी अत्य च्च मूल्य मनात ठेवनू, तो आपल्या मनातील 
संघषािी उकल करतो. याम ळे तो एका स्वप्नमय जगात व्यस्प्र्कतगत जगात वावरतो. हे स्वप्नमय जग त्यािे 
जागरूक अहंतत्त्व प्रखतकबखबत करते, तथाखप, स्वप्न हे त्या जागरूक अहंतत्त्वािे अखनबधं प्रखतकबब 
असल्याने, खनखरक्षकास उघड असल्यािे जािवत नाही. खनरीक्षक हा नाकारलेल्या बाह्य खवश्वािा अंश 
असल्याने, खविार, भावना व कृती यातील परस्परसंबंधािा अभावातून खनमाि झालेल्या मानखसक 
खवकृतीच्या अहंतत्त्वाखवषयी पखरखित नसतो. अशा व्यर्कतीिे जागरुक अहंतत्त्व मनोखवकार, भावना याचं्या 
स्तराप्रत ऊंिावत नाही, कारि स्वप्नमय जग त्या अहंतत्त्वास त्रस्त करीत नाही तर त्यान सार आकार देते. 
याम ळेि भावना, खविार आखि कृती याचं्यातील परस्पर, संबंध त टल्याने खनमाि होिारी खवकृतीिे मानखसक 
जग त्याच्या वागि कीत बदल घडवनू न आिता, अशा व्यर्कतीिी सद सखद्ववकेब द्धी आखि त्याच्या मानखसक 
खवश्वातील प्रबल सामाखजक आशय खनमाि होतो, कारि (पाठलागाच्या खभतीने खनमाि होिाऱया मानखसक 
खवकृतीमध्ये) (Paranoia) त्यास बाह्य जग नेहमीि ि कते, अते भासते. त्यािे मानखसक जग, बाह्य जगास 
आपल्याप्रमािे होण्यासाठी बदलून आपल्या इच्छािें समथयन करते. अशा व्यर्कतीस फ्राईड स्वतिःिा पूजक 
मानतो, आखि यातूनि तो बरा न होण्यािे आखि त्याला स्पशय करिेही शर्कय नसल्यािे स्पष्टीकरि होते. 

 
भावना, खविार व कृती यात परस्परसंबधं नसल्याने खवकृत बनलेल्या व्यर्कती आखि मानखसकदृष्ट्ट्ा 

द बयलतेने खवकृत झालेल्या खवकृतीमध्ये अंतम यि स्वरूपािे खवकृतीकरि असते, त्याच्या सवयसाधारि 
यंत्रिेशी साम्य असिारे भासात्मक स्वरुपािे असे कला हे एक साधन मानले जाते. आखि खवलक्षि 
स्वरुपािे शास्त्र हे साधन हे खवखशष्ट गं्रथीम ळे खनमाि होिाऱया िक्रीस्रावाने खवकृत मानखसक घडि आखि 
अपर्थ्यकारी मानखसक खवकृती यामध्ये आढळिाऱया बखहम यि खवपखरतीकरिाच्या यतं्रिेशी समान मानले 
जाते. 

 
तर मग, शास्त्र आखि कला ही दोन्ही कोित्याही अथाने रोगखनदानात्मक आखि आभासात्मक अशी 

आपि मानतो, असा यािा अथय होतो काय? नाही, कारि समान मानखसक यतं्रिा यात काययरत असली, 
तरी खविार म्हिजे जसे स्वप्न नव्हे, त्याप्रमािे कला ही मानखसक खवकृती नव्हे. आखि मानखसक खवकृती 
आखि शास्त्र व कला या दोहोतील फरक नेमका असा आहे, की शास्त्र व कला दोहोत सामाखजक आशय 
असतो. ज्या वास्तवाभोवती खवखशष्ट गं्रथीय र्कत स्रावाने खनमाि झालेली खवकृती ककवा अपर्थ्यकारी मनोवृत्ती 
व्यर्कत करिारी खवकृती असिारी व्यर्कती आपली खविारप्रिाली खवपरीत बनखवते, ते िाजगी वास्तव असते 
त्याच्या जागरुक अवस्थेत जे वास्तव वास्तवाखवषयीच्या सामाखजक खविारप्रिालीस खवरोध करते. ते हे 
वास्तव असते. हा खवसंवाद त्याच्या िाजगी अन भवाच्या (शास्त्राप्रमािे) वास्तवासंबधंी सामाखजक खविार 
प्रिालीशी समन्वय करण्याऐवजी वास्तवासबंंधी सामाखजक खविारप्रिाली नाकारिाऱया आिरिास उते्तजन 
देतो (Cyclothymic) खवखशष्ट गं्रथीतील िक्रीस्रावाम ळे खवकृतीच्या अहंतत्त्वािे हे असामाखजकीकरि अप्रगट 
मनातील सहजप्रवृत्ती उफाळून आिते, याम ळे बाह्य वास्तव आखि त्यािी कृती खवपखरत होत जाते. भावना, 
खविार आखि कृती यातील परस्परसंबंध त टल्याने खनमाि होिाऱया खवकृत व्यर्कतीिी बाह्य वास्तवाखवषयीिी 
संकल्पना अहंतत्त्वाच्या प्रत्यक्ष ज्ञानास ग लामखगरी पत्करावयास लावते, त्याम ळे अहंतत्त्वावरील खनबधं 
स टतो, आखि त्यािे खवश्व स्वप्नमय आखि आभासात्मक (Unreal) बनते. 
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अशारीतीने, शास्त्रािे वास्तव सावयजखनक आखि िरे असल्याने, त्यािी मानसशास्त्रीय यंत्रिा 
खविारप्रिालीच्या के्षत्रात, खवखशष्ट गं्रथीतील िक्रीस्रावाम ळे खनमाि होिाऱया बखहम यि खवकृतीहून खभन्न असे 
एक अहंतत्त्व खनमाि करते. ते भावनासं आखि ग िास पारिे असते, खशवाय तटस्थ आखि गरजेखवषयी 
गंभीरपिे जागरुक असते. या वास्तवात गखतशीलता आखि सहजप्रवृत्तींिी भकू यािंा अभाव असल्याने, 
त्यास पूियता येण्यासाठी कलेतील भावखनक वास्तवािी आवश्यकता असते. म्हिून हे िरे की, केवळ 
शास्त्राच्या अन रोधाने जे वास्तव वावरते ते व्यवहारात त्या खविारप्रिालीिा त्याग करते. आखि ज्याच्यामध्ये 
खवखशष्ट गं्रथीतील िक्रीस्रावाम ळे (Cyclothymic) खवकृती घडते त्याने व्यर्कत करावीत, तशी मानखसक 
उलथापालथ ते अखभव्यर्कत करते, यािे कारि शास्त्र हे (Cyclothymic) असते. नाही तर ते मूतय जीवनािा 
केवळ एक अंश असते, हे होय. 

 
ज्या वास्तवाभोंवती मानखसक खवकलतेम ळे खवकृत व्यर्कती ककवा भावना, खविार आखि कृती यात 

परस्परसंबधं नसल्याने खनमाि होिारी खवकृत व्यर्कती बाह्य वास्तवािे खवपखरतीकरि करते, ते अहंतत्त्वािे 
खवश्व असते, त्याच्या िाजगी इच्छा वासनािें जग असते. याभोवती तो एक अखभरूप जग रिीत असतो 
(जबरदस्तीने घडलेल्या कृती, खवकृत मनाला घेरून राखहलेल्या गोष्टी आखि खवखित्र स्वरुपािी भीती, ककवा 
भावना, खविार आखि कृती यातील परस्पर सबंंधाच्या अभावाम ळे खवकृत बनलेल्या व्यर्कतीच्या कल्पनेिे 
आवरि). परंत  कलेतील अहंतत्त्व सावयजखनक आखि उदार असल्याने त्यातील मानसशास्त्रीय यंत्रिा 
खविारप्रिालीच्या के्षत्रात अखधक स ंदर आखि बलशाली जगािी खनर्कमती करीत असते. गरजेपासून हे जग 
दूर राखहल्याने, त्याच्या पूतयतेसाठी शास्त्राच्या यंत्रिेिी आवश्यकता असते. केवळ केलेच्या अन रोधाने 
जगिारे जग व्यवहारात आपली खविारप्रिाली दूर सारून स्वप्नाळू स्वरुपाच्या स ंदर जगात वावरते, 
त्यातून खनमाि होिाऱया कृती फर्कत द िःि आखि क रूपता खनमाि करतात. 
 

सात 
 

या दोन प्रकारच्या मानखसक अस्वस्थतेमध्ये असिारा फरक आता आपि पाहू या. अपर्थ्यकारी 
मानखसक द बयलतेने ग्रासलेली व्यर्कती (Hysteric) बाह्य वास्तवािे जग नाकारीत नाही. (येथे बाह्य वास्तव 
यािा अथय शरीरबाह्य असा घ्यावयािा) हे जग तो मान्य करतो. तो ज्या वास्तवािे खवपखरतीकरि करतो 
आखि असामाखजक बनखवतो ते म्हिजे आत्मखनष्ठवृत्तीने खविारात घेतलेले शरीरािे वास्तव होय. समाज 
वास्तवाच्या ज्या खवभागात समाज खवशषेत्त्वाने रूजलेला असतो, त्यास तो आव्हान देव ूशकत नाही. आखि 
म्हिून त्यास ज्यासंबंधी खवशषे मालकीहक्कािी गोडी वाटते, असे शरीरि तो खनवडतो आखि मग, त्यािे 
खवपखरतीकरि करतो. याम ळे मज्जातंतूच्या खबघाडाम ळे येिारी मानखसक द बयलता त्यातून खनमाि होते. त्यात 
बधीरपिा, आंधळेपिा, सौंदययखवषयी अखतखरर्कतदृष्टी आखि असंवदेनशीलता असे जे कार्कयक (functional) 
आखि ऐखंद्रय नसिारे म्हिूनि सामाखजकदृष्ट्ट्ा ज्यानंा अस्प्स्तत्व नसते असे आजार खनमाि होतात. मात्र 
मज्जातंतूच्या खबघाडाम ळे अस्वस्थ झालेल्या व्यर्कतीस, ते िरे वाटतात, कारि त्याच्या िऱया कारिाखवषयी 
तो जागरूक नसतो. 

 
सहजप्रवृत्ती आखि पखरस्प्स्थती या दोहोंतील संघषय मानखसक अस्वास्र्थ्याच्या साधनांद्वारा 

सोडखवण्याच्या अखभजात उदाहरिापंैकी एक म्हिजे मानखसकदृष्ट्ट्ा अस्वास्र्थ्य असलेल्या सैखनकािें होय. 
त्याच्या मनातील मृत्यिेू भय मज्जातंतूतील खबघाडाम ळे होिाऱया अधांग वायूच्या स्वरूपात खदसू लागते. 
तसेि द सरे उदाहरि मज्जातंतूमध्ये खबघाड झालेल्या स्त्रीिे होय. खतच्यामध्ये असलेल्या अतृप्त प्रीतीने ककवा 
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वियस्वाच्या भीतीने खतला आकडी येव ू लागते. म्हिनू मज्जातंतूच्या खबघाडाम ळे होिाऱया लक्षिास 
इंखद्रयासंबधंी भाषा (Organ Language) ही संज्ञा वापरली जाते. 

 
परंत  जर त्या मागाने संघषय खमटखवता आला नाही, तर बखहम यि व्यर्कतीिे अहंतत्त्व बेसावधपिाकडे 

झ कते, ते समाज वास्तवाच्या समग्र के्षत्रास आव्हान देते. यात त्याच्या शरीराबाहेरील समाज वास्तवही येते. 
पखरस्प्स्थतीशी येिाऱया त्याच्या संबधंात तो वडेसर होतो. त्याच्या एकूि पखरस्प्स्थतीत काही शर्कती अशारीतीने 
येतात की त्या कोठून कशा येतात, हे त्यास कळत नाही, त्यास सारी पखरस्प्स्थती खवपखरत बनखवतात. त्यािे 
अहंतत्त्व ज लमाने आत्म्याप्रत नेले जाते, ते पखरस्प्स्थतीतून त्याच्याकडे रागाने पहात असते, मात्र त्यास तेथे 
त्यािी ओळि पटत नाही. 

 
मानखसक खवकलतेने द बयल बनलेली व्यर्कती म्हिजे प्रारंभीि समाज वास्तवास आव्हान देिारी 

व्यर्कती होय. म्हिनूि ज्याप्रमािे एिाद्या बखहम यि व्यर्कतीिा संघषय त्याच्या अहंतत्त्वास भारी असिाऱया बाह्य 
वास्तवाशी असतो, त्याप्रमािे अतंम यि व्यर्कतीिा सघंषय त्यास जािवलेल्या अहंतत्त्वाशी (जागरुक 
अहंतत्त्वाशी वा नीतीशी) असतो, त्याच्या जागरुक पखरस्प्स्थतीस ते भारी असते. याम ळेि मानखसक द बयलतेने 
खवकृत बनलेल्या व्यर्कतीस बाह्य वास्तवाबाबत अनास्थेिी लक्षिे खदसून येतात—बाह्य वास्तवातील 
समस्यानंा तोंड देण्यािे सामर्थ्यय वा त्यासंबधंी काही करण्यािे सामर्थ्यय त्याचं्यामध्ये असत नाही. आपिास 
खवरोधी असिाऱया व्यर्कती या स्वरुपात तो बाह्य वास्तवािा शोध घेतो, आपल्या इच्छािें समथयन 
करण्यासाठी काही खवषय खवकृत स्वरुपािी भीती (Phobias) ककवा काही प्रखक्रया तो शोधीत रहातो. 
मानखसक द बयलतेने त्रासलेली व्यर्कती अहंतत्त्वािे अस्प्स्तत्व एक सामाखजक व्यर्कती या दृष्टीने नाकारीत 
नाही, म्हिजेि इतर अहंतत्त्वाच्या संसगात येिारे अहंतत्त्व नाकारीत नाही, परंत  त्याच्या पखरस्प्स्थतीजन्य 
अडििींम ळे सवयसाधारि खनयमापासून आपि वगळले गेलो आहोत, असे तो शाबीत करतो. म्हिूनि 
मानखसक द बयलतेम ळे खवकृत झालेल्या व्यर्कतीिे सतत िालिारे हौतात्म्य (Martyrization) आखि अतंम यि 
वृत्ती खनमाि होते. अशा प्रकारिे रोगी मनोखवश्लेषि शास्त्रज्ञाकडे जातात, त्यानंा पसैा खमळतो, परंत  रोगी 
बरा होण्यािी शर्कयता असत नाही. त्याला येिाऱया खवशषे प्रकारच्या अडििींम ळे अशा प्रकारिी मनोखवकृत 
व्यर्कती खवशषेत्वाने एक “सहज” स्वाभाखवक जग खनमाि करण्यािा प्रयत्न करीत असते. एिाद्या संघषाम ळे 
उत्पन्न झालेली भावना पखरस्प्स्थतीच्या वास्तवातील इतर कारिाम ळे उत्पन्न झाली आहे, असे दािवनू तो 
संघषय सोडखवण्यािा प्रयत्न करतो. लैं खगक अखरष्टाम ळे उत्पन्न झालेली भावना एिाद्या यिःकखश्चत खवषयास 
जोडली जाते. आपि िंदकात प रले गेलो आहोत, अशा भीतीने खनमाि झालेली एिाद्या सैखनकातील 
भावना, ककवा त्यासबंंधी भीती, मानखसक खवकृतीमध्ये सवय काळ्या वस्तू आखि कोंडलेल्या जागा याशंी 
खनगडीत केली जाते. 

 
अशाप्रकारे ज्याप्रमािे मज्जातंतूतील खबघाडाम ळे खवकृत बनलेली व्यर्कती बाह्य वास्तव नाकारीत 

नाही, तर शारीखरक रोगाने पछाडलेला एक खवषय म्हिनू मान्य केलेल्या शरीराच्या के्षत्रात त्या वास्तवास 
योग्य खरतीने बसखवतो, त्याप्रमािे मानखसक द बयलतेने खवकृत झालेली व्यर्कती एक सामाखजक अहंतत्त्व 
म्हिून आपली जबाबदारी नाकारीत नाही, तर त्यािंी पखरस्प्स्थतीशी जोड घालतो. या पखरस्प्स्थतीस 
सफाईदार य र्कतीवादाने आखि शोध लावनू तो खवपखरत बनखवतो. बारीक सारीक तपशील देिील पकडून 
बदलला जातो (twissed) मज्जातंतूच्या खबघाडाने खवकृत झालेली व्यर्कती इंखद्रयािंी भाषा (Organ 
language) बोलते, मनोखवकृत व्यर्कती (feeling language) भावनेिी भाषा बोलत असते. एक त्याला जे 
खदसत नाही (आखि म्हिनू ज्यािा प रावा देता येत नाही), त्यावर समाजास खवश्वास ठेवावयास सागंू शकत 
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नाही; द सरा आपिासं जे जािवत नाही त्यावर समाजास खवश्वास ठेवावयास सागंत नाही (त्यात त्यािें 
कारि तो स्वतिःि काही तरी शोधून काढतो) अशाप्रकारे ज्याप्रमािे मज्जातंतूतील खबघाडाम ळे खवकृत 
झालेल्या व्यर्कतीस आपल्या अधांगवायूच्या कारिािी जािीव नसते, त्याप्रमािे मनोजसखवकृत व्यर्कती 
आपल्या कठीि पखरस्प्स्थतीच्या कारिाखवषयी जागरूक नसते. बंद जागामध्ये जावयािे टाळून तो भीखत 
टाळतो; बंद जागेत जाण्याच्या भीतीने तो जे काही टाळतो ते म्हिजे िंदकाकडे जािे होय. 

 
परंत  जर या मागाने अथवा साधनाने संघषय खमटखवता आला नाही तर, मनोजसखवकृत व्यर्कती 

सामाखजक वास्तव सपूंियपिे नाकारतो आखि आपल्या स्वत्त्वाखवषयी जागरूक बनतो. यासि भावना, खविार 
आखि कृतीतील परस्परसंबधं त टल्याने खनमाि होिारी खवकृती (Schizophrenia) म्हितात. अद्याप त्यास 
बाह्य वास्तवािी जािीव असते. त्यास (Korsakoff Syndrome) एिाद्या रोगािी लक्षिे (एकाि वळेी 
उत्पन्न होिे) म्हितात. बाह्यतिः त्यास जे काही होते, ते त्या रोग्यास माखहत असते. ज्यास र्कलॅपाडे 
“अधयभाग” म्हितात ते त्याच्यामध्ये नसते. मकॅ काडीने खदलेले एक उदाहरि पहा, आपल्या हातात टाििी 
लपवनू डॉर्कटरने एका स्त्रीस टोिले.प ढील वळेी जेव्हा खतला टोिण्यासाठी डॉर्कटर प ढे झाले, तेव्हा ती मागे 
सरली. असे का!ं हे खविारताि ती संखदग्धपिे म्हिाली हातात कधी टािण्या असतात. एक अहंतत्त्व म्हिनू 
खतला टोिण्यातं आले, हे खतला समजाखवण्यािा प्रयत्न करता येत नाही, मात्र खतच्या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक 
जाखिवते खतला टोिले गेले, एवढेि खतला कळते. अशा व्यर्कती जेव्हा आभासाने पछाडलेल्या असतात तेव्हा 
खवलक्षि कल्पनारम्य दृष्ट्यािंी अशी व्यर्कती भागीदार बनते, या उलट खवखशष्ट गं्रथीतून होिाऱया 
िक्रीस्रावाम ळे खजच्यात खवकृती येते तो एक आभासात्मक नेपोखलयन असतो, एक नायक असतो, एक भव्य 
मी असतो. 

 
बखहम यितेच्या यंत्रिेिी आम्ही पूवीि शास्त्राशी त लना केली आहे. याप ढे जाऊन मज्जातंतूम ळे 

येिाऱया मानखसक खवकृतीशी वगीकरिात्मक शास्त्राशी, आखि खवखशष्ट गं्रथीतील िक्रीस्रावाम ळे खनमाि 
होिाऱया मानखसक खबघाडािी उत्क्राखंतक्षम शास्त्राशंी आपि त लना करू. 

 
मज्जातंतूच्या कायात खबघाड झाल्याने खवकृत होिारी व्यर्कती आपल्या इस्प्च्छत वास्तवाशी ज ळिारे 

वास्तव खनमाि करण्यासाठी आपल्या शरीरात बदल घडवनू आितो. त्याि रीतीने एिादा गखिती 
अहंतत्त्वाखवषयी अशी कल्पना करतो की ते अहंतत्त्व बाह्य वास्तवात वावरताना सवयत्र व्यवस्था लावताना, 
वगीकरि करताना आढळते. परंत  अिूकपिे बाह्य वास्तव गखिती व्यर्कतीस सामाखजक, िरे आखि 
जागरूक वाटल्याने अशा प्रकारे वावरिारे अहंतत्त्व (काययरत होिारे) नेिीवय र्कत अमूतय होते आखि 
आत्मखनष्ठनेे खवपखरतीकरि करण्यापासून अथवा त्यास ग ि बहाल करण्यापासून दूर राहते. 

 
खवखशष्ट गं्रथीतून होिाऱया िक्रीस्रावाने खवकृत बनलेल्या व्यर्कतीिी अहंतत्त्वावरील पकड नाहीशी 

होते, कारि यावळेी ती व्यर्कती आपल्या कठीि पखरस्प्स्थतीवर मात करण्यात ग ंतलेली असते. यािा 
पखरिाम असा होतो की, त्यािी फसविकू वा ि कीिे मत सवयत्र प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या के्षत्रात त्याचं्याकडे पाहत 
असते. याप्रमािे जीवशास्त्रज्ञ ककवा समाजशास्त्रज्ञ अहंतत्त्वािे स्वतिः खनवडलेल्या वास्तवाच्या के्षत्रात सवयत्र 
तटस्थतेने खनरीक्षि करते, लक्षिीय गोष्टींिी नोंद करते अथवा त्यासंबधंी काही भावना बाळगते, अशी 
कल्पना करतात. परंत  शास्त्रज्ञास हे बाह्य वास्तव सामाखजक, िरे आखि जागरुक वाटत असल्याने, 
अशारीतीने, खनरीक्षि करिारे अहंतत्त्व त्यास आत्मखनष्ठ ककवा व्यस्प्र्कतगत पूवयग्रहाने दूखषत न झालेले 
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जािवते. तो—त्यास ज्यात समाजास रस वाटतो असा ग ि पसरखविाऱया मूतय समाजािी सवय गोष्ट 
न्याहाळिारी तटस्थ दृष्टी मानतो. 

 
यािखरतीने आम्ही ज्याअथी अंतम यि यतं्रिेिी त लना कलेच्या तशाि प्रकारच्या यंत्रिेशी केलेली 

आहे. त्याअथी तसेि प ढे जावनू मानखसक द बयलतेने ग्रासलेल्या खवकृत मनोवृत्तीच्या मािसाच्या मानखसक 
यंत्रिेिी त लना काव्याशी करू इस्प्च्छतो, आखि भावना, खविार व कृती यात परस्परसंबंध न राखहल्याने 
खवकृत होिाऱया व्यर्कतीच्या मानखसक यंत्रिेिी त लना कादंबरीशी करू इस्प्च्छतो. मनोखवकृत व्यर्कती 
सामाखजक पखरस्प्स्थती ऐवजी, त्याच्या आत्मखनष्ठ अडििींना तोंड देव ूशकेल. अशी एक खवशषे व्यस्प्र्कतगत 
पखरस्प्स्थती खनमाि करते. आपल्या वासनाशंी ज ळती अशी एक भ्रामक पखरस्प्स्थती तो व्यर्कती तयार करतो. 
कवी मात्र, आपल्या अन भवातील भाव आखि मी त्यातून एक अखधक िरे जग तयार करतो; आपल्या ‘मी’ तो 
पूियपिे सामाखजक अहंतत्त्वात प्रवशे करावयास लावतो आखि उलट कारिांसाठी एक अखभरूप तडजोडीिे 
बाह्यजग तयार करतो ‘म्हिून सारे काव्य आपि पूवी पाखहल्याप्रमािे, सामाखजक मी’ कडे वळतो. 

 
तथाखप, (Catatonic) मानखसक यकृत्याने व्यखथत्त अशा व्यर्कती, आपले जग अपवादात्मक अशा 

कठीि पखरस्प्स्थतीने तयार झालेले िरे जग बनवीत नाही. िरे जग समाजापासून संपूियपिे दूर रहाते, 
आखि या व्यर्कतीिे जग स्वतिः व्यवस्थाखपत केलेल्या पखरस्प्स्थतीजन्य आशयाने य र्कत जगाशी ज ळिारे बनते. 
यातील हा आशय अहंतत्त्वाने खनमाि केलेल्या स्मृखतरूप प्रत्ययािा संि अशा स्वरूपािा असतो. 
कादंबरीकार, मात्र आपले “मी” पि सवयसाधारि मानवी “मी” पिाशी सहघखटत करीत नाही (ज्याखरतीने 
कवी आपले “मी” पि खवशषे प्रकारच्या कठीि पखरस्प्स्थतीतील सवय मानवी पखरस्प्स्थतीतील “मी” प्रत नेतो) 
तर, समाजातील व्यर्कतीकरिाने खवकखसत झालेल्या “मी” पिाशी सघखटत करतो म्हिून काव्याप्रमािे 
कादंबरी आपला सारा आशय एकाि “मी” शी अखभम ि बनवीत नाही तर त्यािे जग हे बाहेरून खनरीक्षि 
करून खनवडलेल्या समाजािे वरकरिी खनवडलेल्या जगासारिे एक वस्त खनष्ठ जग असते, ज्याप्रमािे 
अंतम यि वृत्तींच्या व्यर्कतीिे “मी” पि हे वरकरिी वस्त खनष्ठ प्रत्यायािे जग वाटाव,े अशा प्रकारे ते खवस्तारले 
जाते. 

 
मज्जातंतंूच्या कायात झालेल्या खबघाडाम ळे खवकृत झालेल्या आखि खवखशष्ट गं्रथीतून होिाऱया 

िक्रीस्रावाने खवकृत झालेल्या व्यर्कतींिी उदाहरिे (मानववशंशास्त्रज्ञाचं्या मतें) आखदम समाजाति अखधक 
प्रिखलत का? कारि त्याचं्या आखदम अब्यवखछन्न अवस्थेत; पखरस्प्स्थती ककवा वस्त खनष्ठ वास्तव तीव्र 
मानखसक तिावािे कारि असण्यािा अखधक संभव असतो, आखि तो कमी वा बरा करण्यासाठी आत्मखनष्ठ 
वास्तव ककवा अहंतत्त्व यापेक्षा बरा करण्यास पोषक आखि सातं्वनपर ठरिारा आभास आवश्यक असतो. 
आखदम समाजातील व्यर्कती साध्या सामाखजक पखरस्प्स्थतीतून खनमाि होिाऱया मागण्याशंी बाधंली जाते. 
सद सद खववकेब द्धी खनमयळ आखि आदेशरूप असते. वगीय खवरोधातून खनमाि होिारा तत्त्वप्रिालीिा खवकास 
आखि सद सद खववकेब द्धीतील फ ट खद्वधा, अहंतत्त्व ेआखि आध खनक समाजातील दडपलेले ‘मी’ पि खनमाि 
करते. मानखसक द बयलतेने खनमाि होिारी खवकृती हा भाडंवलशाहीस साजिारा असा रोग होय. खरव्हसयच्या 
मतान सार मज्जातंतूिा खबघाड सवयसाधारि सैखनकात नेहमी आढळत असे, आखि मानखसक द बयलतेने खनमाि 
होिारी खवकृती अखधकारी वगामध्ये खवशषे प्रिखलत असे. समाजात फूट पडल्याने जो वगय बाह्य 
वास्तवाकडून जाखिवकेडे फेकला जातो, त्यािा हा रोग होय, याप्रमािेि मज्जातंतूच्या खबघाडाम ळे खनमाि 
होिारी खवकृती जो वगय जाखिवकेडून बाह्य वास्तवाकडे फेकला जातो, त्यािा रोग होय. समाजात खनमाि 
झालेल्या खवलगत्वाम ळे उत्पन्न होिारी जािीव खवकखसत होण्यासाठी वगीय समाजाच्या खवकासािी गरज 
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असते परंत  खविार आखि जगिे (Being) खविारप्रिाली आखि व्यवहार या रोगखनदान शास्त्रान सार 
एकमेकापंासून दूर जािाऱया गोष्टीमध्ये समन्वय घालण्यासाठी वगयखवरखहत समाज खनमाि होण्यािी 
आवश्यकता असते. भावना, खविार आखि कृती यातील परस्परसंबधंाच्या अभावाम ळे खनमाि होिारा रोग 
तत्त्वज्ञान आखि ितैन्यवादािा रोग होय. 

 
अशाप्रकारे, जरी या स्वरुपाच्या (Schizophrenic) आखि कलात्मक प्रश्नासंंबधंी समस्यािंी उकल 

यामध्ये मेळ असला, तद्वत् शास्त्रीय आखि खवखशष्ट गं्रथीतून होिाऱया िक्रीस्रावाने आलेल्या खवकृतीिी यंत्रिा 
याबाबत मेळ असला—कारि यात खवखशष्ट सामाखजक संघषामधील खनियय एकाि मागाने होव ूशकतो,—
तरी त्यातील उखद्दष्ट खवरोधी असते. वतयमानकालात अस्प्स्तत्वात असिाऱया साधारितेशी (Normality) 
त लना करता, वडेसरपिािा मागय अखधक मोठे आभास, जागरुकतेिा अभाव आखि िाजगीपिा खनमाि 
करतो, शास्त्रीय ककवा कलात्मक मागय अखधक खवशाल वास्तवता, जागरुकता आखि सावयखत्रकता खनमाि 
करतो. याम ळे अंतम यि व्यर्कतीत भाव दडपले जातात, आखि कलेमध्ये ते प ष्ट्कळ प्रमािात जागरूक 
असतात, खवखशष्ट गं्रथीतून होिाऱया िक्रीस्रावाम ळे आलेल्या खवकृतीत अहंतत्त्व उद्दाम बनते; शास्त्रात ते 
गरजेखवषयी जागरूक असते. 

 
या सवांिी गोळाबेरीज अशी आहे. सामाखजक जाखिवतेील अन भव आखि प्रत्यक्ष जीवनातील 

अन भव यातील संघषास तोंड द्याव ेलागत असता, मानखसक खवकृत व्यर्कती आपल्या जाखिवते जे काही 
संघषात्मक असते, ते वगळ न संघषय टाळण्यािा प्रयत्न करीत असते, या प्रखक्रयेत जािीव कमी प्रमािात 
िरी आखि सामाखजक, आखि अखधक प्रमािात िाजगी आखि आभासात्मक बनखवली जाते; या उलट 
शास्त्रज्ञ आखि कलावतं ती उलट्ा मागाने, म्हिजे अन भवातील जे काही नव े ते सामाखजक जाखिवते 
उतरवनू जािीव अखधक अन भवातील िरी आखि साक्षात् बनवनू, त्यािप्रमािे ती कमी िाजगी आखि कमी 
आभासात्मक बनवनू हा संघषय सोडखवतात. त्यानंा तशाि प्रकारच्या अडििी येतात, परंत  ते खवरोधी खदशनेे 
जातात. या दृष्टीने शास्त्र आखि कला हे ‘दैवी स्वरूपािे वडेेपि’ होय, अन भवातील खवसंगती वडेसर 
मािसास िाजगी स्वरूपाच्या ि का करण्यास भाग पाडते, आखि शास्त्रज्ञ व कलावतं यानंा सावयजखनक 
सत्याकडे नेते. ते दोघेही ‘शहाण्या’ मािसापेक्षा अखधक शहािे असतात, त्यानंा आपल्या आय ष्ट्यात संघषय 
ककवा खवसंगती अन भवास न आल्याने, तो सजयनशील रीतीने सोडखवण्यािी समस्याि त्यानंा हाताळावी 
लागत नाही. कलावतं आखि शास्त्रज्ञ यात भेद असा की एकास आत्मखनष्ठतेत गोडीं वाटते, तर द सऱयास 
जािीव आखि जीवन याचं्या घटकातील वस्त खनष्ठतेत रस वाटतो. एका बाजूस कवी आखि गखिती यात, तर 
द सऱया बाजूस, कादंबरीकार आखि उक्रातंीवादी शास्त्रज्ञ यात केवळ असा भेद असतो की एकास सामान्य 
खसद्धातं सागंण्यात, एकात्मतेत, मानवी जीवनािे सार आखि अमूतय वास्तव यात, तर द सऱयास खवशषे 
ज्ञानातील प्राखवण्यात, पृथगीकरिात, मानवी व्यस्प्र्कतत्त्वात आखि मूतय वास्तवतेत रस वाटत असतो. 

 
जरी शास्त्रज्ञ आखि कलावतं आपल्या समस्या खनर्कित करीत असता वडेसरपिाच्या खवरोधी खदशसे 

जातात, तरी ते पूियपिे सूज्ञ असतात, असे ठरत नाही. एकूि समाजास ज्या समस्या अथयपूिय ठरतात आखि 
सामाखजकदृष्ट्ट्ा ज्या िऱया समस्या असतात, त्याि ते सोडव ूशकतात. कलावतंाच्या समस्या आत्मखनष्ठ, 
तर शास्त्रज्ञाच्या समस्या वस्त खनष्ठ असून त्या इतर सामान्य व्यर्कतीप्रमािे सामाखजकदृष्ट्ट्ा उकलण्याजोग्या 
नसतात. यािा अथय असा की, शास्त्र आखि कला म्हिजे अमूतय समाज वास्तव असल्याने, तेही सवयसाधारि 
आखि ते ही ममयभतू् स्वरूपात होय–याम ळे त्यानंा जन्म देिाऱया मूतय जीवनाशी अिूकपिे ती दोन्ही 
सहघखटत असत नाहीत, परंत  सतत त्यास संपन्न आखि खवकखसत करीत असतात. 



 अनुक्रमणिका 

रोगखनदान शास्त्र आखि ब खद्धमान व्यर्कती याचं्या मानसशास्त्रात, मनोखवश्लेषि शास्त्र आखि 
मानसशास्त्र साधारितिः भेद करीत नाहीत. त्यािप्रमािे मानखसक सजयन आखि मानखसक फसविकू यातही 
भेद करीत नाहीत, कारि जािीवपूवयक खनमाि होिारा भास आखि जािीवपूवयक जािविारा भास यात 
कारिखवषयक (Causal) भेद दािखवण्यास ती असमथय असतात. हा भेद सामाखजक स्वरूपािा आहे; परंत  
मानसशास्त्र हे भाडंवलदारी मानसशास्त्रज्ञ असल्याने, नागरी समाजातील ‘व्यर्कती’ च्या संकल्पनेपलीकडे ते 
जाव ूशकत नाही; ते जीवशास्त्रीय पखरस्प्स्थती सामाखजक पखरस्प्स्थतीपासून वगेळी करू शकत नाही वा त्यातं 
खभन्नत्व दािव ूशकत नाही. फ्रॉईडच्या तत्त्वज्ञानात याम ळे खनमाि होिाऱया अडििी आम्ही आधीि लक्षात 
घेतल्या आहेत. 

 
भासाच्या वगेवगेळ्या प्रकारातील फूट ही या कारिाने खनमाि होते की, स्वप्नात खनष्ट्क्रीय असे 

शरीर खवम र्कत केले जाते, तेव्हा वास्तवापासून आंतरीक आखि बाह्य स्वरुपात खवपखरती करि होते, 
जागतृावस्थेतील स्वप्नात हे शर्कय नसते याम ळेि खवखशष्ट प्रकारच्या वडेसरपिािी खनर्कमती होते. 

 
त्यािवळेी जेव्हा वडेास स रवात होते, तेव्हा अखधक गाढ खनदे्रिी ताखत्त्वक संभवनीयता असते, यात 

प नश्च द हेरी स्तरावर एक वार तडजोड होते, परंत  ती अखधक भेदक स्वरूपािी असते. वस्त तिः मकॅ काडों 
आखि हॉक यानंी हळ वार स्वरूपाच्या गोंधळलेल्या स न्न स्प्स्थतीिा जो अभ्यास केला, त्याम ळे मानखसक 
खवकृतीिे खनराकरि करण्यािे खनदान (Prognosis) म्हिून खवखशष्ट प्रकारच्या, दीघयकालीन गाढ खनदे्रच्या 
प्रकारािे रोगखनदान खवषयक महत्त्व खनदशयनास आले तर मग, हे उघड आहे की, खदवसा खनमाि होिाऱया 
आखि रात्री िाजगीरीतीने उकलल्या जािाऱया िाजगी संघषाच्या खनराकरिात खनद्रा आखि स्वप्न 
महत्त्वािा काययभाग उिलतात. म्हिून खनद्रानाश हे वडेसरपिाकडे कल होण्यािे लक्षि मानले जाते, यािे 
महत्त्व खनिःसंशय आहे, म्हिूनि िोमाईड आखि इतर खनद्रापे्ररक औषधािें रोगोपिार या दृष्टीने महत्त्वािे 
मानले जाते. 
 

आठ 
 

‘मानसशास्त्रीय प्रकारािंी’ मयादा आम्ही खनखश्चत करीत असता त्याि खवषयावरील यूगंिा अखभजात 
गं्रथ आमच्या नजरेसमोर येतो. आम्ही केलेली खवभागिी त्याशी खकतपत ज ळते? 

 
यूंगिी अगदी प्रारंभीिी खवभागिी बखहम यि आखि अंतम यि प्रकार अशी होती. एकूि स्वरुपात 

आमिी खवभागिी त्याने केलेल्या खवभागिीशी ज ळती आहे. बखहम यितेत बाह्यता, प्रत्यक्ष ज्ञान आखि खवषय 
यािें मूल्यमापन येते, मग ते कृतीत असो, वा जाखिवते असो. अंतम यिता म्हिजे आतंखरकतेिे, भावनेिे, 
कत्यािे मूल्यमापन, मग ते जाखिवते वा कृतीरुपात असेल. 

 
मात्र यािा अथय असा नव्हे की, अंतम यि व्यर्कती ही मूलतिः सहान भखूतक्षम असते; उलट इतरापेंक्षा 

स्वतिःच्याि भावनानंा ती जपते, महत्त्व देते. बखहम यि व्यर्कतीि सखहष्ट्ि  असते मात्र त्याचं्या भावना उथळ 
असतात. 

 
यूंगला ही खवभागिी अप री वाटली, आखि म्हिनू खवषय ककवा कता याचं्या मूल्यािी अपेक्षा न 

बाळगता त्यािे िार कायािे वगेळेपि दािखवले. यापैकी दोन ब खद्धप रस्सर–भावना व खविार, आखि दोन 
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अब खद्धप रस्सर–जाििे (Sensing) आखि अंतज्ञान ही होत. प्रत्येक प्रकारास एक प्रम ि आखि द सरे 
सहाय्यक कायय असते, हे वेगळ्या स्वरूपािे असते म्हिजेि ब खद्धप रस्सर कायास अब खद्धप रस्सर कायािे 
सहाय्य असते. ही िारही काये सवय मनात अस्प्स्तत्वात असतात, आखि म्हिनू व्यर्कतीकरि–द सऱयास िो 
देवनू एकािाि खवकास—यािा अथय असा की, ज्यािा उपयोग केला जात नाही ते कायय नेिीवते प्रखवष्ट 
होते. अशारीतीने खविारवतंात भावना नेिीवते प्रखवष्ट होतात, आखि त्या वाढत्या खविाराबरोबर पाशवी 
आखि ढोबळ बनतात. येथे ती भावना न कसान भरपाई करिारा प्रभाव गाजखवते प्रथम अधूनमधून आखि 
नंतर पूियपिे प्रम ि कायय बनेपयंत खतिी शर्कती वाढते, नंतर त्यािा मागय आरशातील एिाद्या वस्तूच्या 
प्रखतकबबाशी वस्तूिे जे नाते असते तसा (Enantiodromia) बनतो. यात व्यस्प्र्कतत्त्वािे संपूिय बदलात ककवा 
उलटे होण्यात रूपातंर होते, जसे खिश्चनािंा दे्वष करिाऱया साऊलिे पॉलच्या कट्टर (दूतात) भर्कतात 
रूपातंर होते, ककवा एिाद्या रुक्ष गखिती व्यर्कतीिे बडबड करिाऱया वडेसर मािसात रूपातंर होते, तसे हे 
होय. 

 
यूंगिा संपन्न अन भव आखि त्यािे सूक्ष्म मन या वगयवारीस मोठे मूल्य आखि महत्त्व बहाल करते. 

मात्र, यूंगच्या जाखिवचे्या अथासंबधंीच्या प्रमािशास्त्रीय (episteomogical) गफलतीम ळे त्यािे म्हििे 
संखदग्धि राहते. यूंगने भावना आखि खविार यात मानलेला भेद ‘मी’ तत्त्वप्रिाली आखि व्यवहार यातील भेद 
मानतो. खविार करिारी बखहम यि व्यर्कती ताखत्त्वकदृष्ट्ट्ा बखहम यि व्यर्कती एक खविारशील व्यर्कती असते; 
बखहम यि भावनाशील व्यर्कती, व्यावहाखरकदृष्ट्ट्ा बखहम यि असते, ती कृखतशील व्यर्कती असते. तथाखप, 
भावनाशील अंतम यि व्यर्कती ताखंत्रकदृष्ट्ट्ा अंतम यि व्यर्कती असते. आखि खविार करिारी अंतम यि व्यर्कती 
व्यावहाखरकदृष्ट्ट्ा अतंम यि व्यर्कती असते, हे मात्र िरे की, अंतम यि आखि बखहम यि व्यर्कतीसंबधंी 
तत्वप्रिाली आखि व्यवहार, त्याचं्या खवषय आखि कायासबंंधी वगेवगेळ्या मूल्यमापनाने तयार होत असतात 
म्हिूनि तत्वप्रिाली आखि व्यवहार यात वरकरिी जािविाऱया कायािी अदलाबदल होते. म्हिूनि 
यूंगिी प्राथखमक िूक घडते. ती म्हिजे मानसशास्त्रीय प्रकाराचं्या खनर्कमतीसाठी अंतम यिता आखि बखहम यिता 
हीि तेवढी आवश्यक असते तो मानतो. नंतर मात्र त्याने ही िूक द रूस्त केली. भासाच्या द हेरी बाजूिे 
आम्ही केलेले पृथक्करि (जे तशाि प्रकारच्या व्यवहाराच्या द हेरीपिासारिे आहे) दोन्ही कायािी 
अदलाबदल (Reversal) कशी होते, ते स्पष्ट करिारे आहे. 

 
तर मग, आम्ही जाििे आखि अंतयज्ञान यािें काय करिार आहोत? यूंगच्या मतानं सार जाििे 

म्हिजे जािीवपूवयक आकलनाने बाह्य घडामोडींिे पखरक्षि करिे होय, आखि अंतज्ञान म्हिजे नेिीवपूवयक 
आकलनाद्वारा आंतखरक घडामोडीिे ग्रहि करिे होय. 

 
आम्हाला असे वाटते की, येथे यूंगिी प्रमाि शास्त्रीय गफलत झाली आहे. त्यानंी मानलेले नम ने 

िरे आहेत, परंत  त्याचं्या यतं्रिेसंबधंी त्यािी धारिा ि कीिी आहे. जाििे म्हिजे अब खद्धप रस्सर भावना 
नसून, काव्य आखि कादंबरी यातील संबधंाप्रमािेि त्यािे नाते आहे. जाििे हे ब खद्धपूवयक असून 
काव्यात्मक आहे, ते भावनेिे सामान्यीकरि आहे, या बाजूसि, सवयसामान्य सहजप्रवृखत्तरूप अहंतत्त्व 
म्हितात. भाविे हे जािीवपूवयक परंत  मूतय आहे; ते व्यस्प्र्कतगत जाििे असते, जािण्यासि येथे खवखशष्ट 
पृथगात्म अहंतत्वािी प्रखतष्ठा खदली जाते. अशाप्रकारे जाििे हे भावनेपेक्षा मागासलेल्या स्वरूपािे प्राथखमक 
आहे. यािखरतीने अंतज्ञान म्हिजे अब खद्धपूवयक खविार नसून, त्यािें नाते गखित आखि जीवशास्त्र याचं्या 
मधील नात्याप्रमािे होय. अंतदृय ष्टी ही जािीवपूवयक परत  गखिती असते ते खविारािें सामान्यीकरि होय. 
द सऱया बाजूिे प्रमािाच्या साधारितेत रूपातंर होय. खविार हा जािीवपूवयक परंत  मूतय असतो; त्यािे 
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स्वरूप अंतज्ञानाच्या खवखशष्टीकरिािे असते येथे ग िाचं्या के्षत्रािंा आशय अंतदृय ष्टीस खदला जातो. यारीतीने 
अंतदृय ष्टीही भावनेपेक्षा आखदम स्वरूपािी होय. कथा आखि उत्क्रातंीवादी शासे्त्र याचं्या उदयापूवीि 
मानवजातीच्या इखतहासात काव्य आखि गखित का उदयास आले यािे स्पष्टीकरि पूवीि केलेले आहे. 
जाििे वा ऐखंद्रयज्ञान आखि अंतदूयष्टी म्हिजे यािरीतीने खविारािें प्रारंभीिे स्वरूप होय. नेत्यािंा य र्कतीवाद 
आखदम समाजातील भखवष्ट्यवादी, कवी आखि न्याय देिारे यािंा य र्कतीसाद हा या प्रकारािाि होय. 

 
अशाप्रकारे ज्या बखहम यितेत खवषयास महत्त्व असते आखि ज्या अंतम यितेत कत्यास महत्त्व असते 

अशात यूंगने केलेल्या फरकािे महत्त्व आम्हास मान्य आहे. कृतीच्या वा हालिालीच्या काही के्षत्रात यापकैी 
कोिताही एिादा प्रकार अंतम यितेत रूपातंखरत होतो तर, इतर के्षत्रात बखहम यितेत रूपातंखरत होतो, आखि 
त्याच्या एकूि जीवनक्रमात हे पालटू शकते. याम ळेि कोिताही एिादा नम ना प्रवाही असतो, त्यािे स्वतंत्र 
व्यस्प्र्कतत्त्व असते असे म्हिता येईल. स्प्स्पअरमनने ब खद्धमते्तबाबत माडंलेल्या सकंल्पनिा खविार केला तर 
सवय के्षत्रास लागू करता येण्याजोगा सवयसाधारि साठा, आखि एिाद्या के्षत्राप रती सीखमत असिारी खवशषे 
कतृयत्त्वशीलता याचं्याबाबत प ढील खवधान करिे शर्कय आहे. सवयसाधारि साठा त्यातील ‘वृत्ती’ आखि 
प्रमािशीलता या बाबतीत सारिी बदलत असते, एवढेि नव्हे तर, खवशषे कत यत्त्वशीलता ही वृत्ती आखि 
प्रमािशीलता याबाबत सारिी पालटत असते 
 

आम्ही केलेले पृथक्करि यूंगपेक्षा तीन बाबतीत वगेळे आहे : 
 

(१) जीवनाकडे पाहण्यािा ताखत्त्वक आखि व्यावहाखरक दृखष्टकोन यात यूंग भेद करीत 
नाही. त्याप्रमािेि ज्या के्षत्रात मानव केवळ ताखत्त्वक असतो, ज्यात तो व्यावहाखरक असतो, आखि 
ज्यात तो या दोहोत समतोल स्वरूपािी एकात्मता दािखवतो त्यातही तो भेद करीत नाही. एिादा 
मन ष्ट्य काही के्षत्रात जेवढा केवळ ताखत्त्वक तेवढाि तो द सऱया काही के्षत्रात केवळ व्यावहाखरक 
असण्यािी शर्कयता अखधक आखि या दोहोत वगेळेपि असल्याने, तत्त्व ककवा खविारप्रिाली आखि 
व्यवहार ही एक खवशषे ढोबळ स्वरूपािा मागासलेपिा दािखवतात, याम ळेि हे कृखतशील 
असताना हे नम ने जसे खदसतात, त्यापेक्षा ते वगेळ्या ग िधमािे कसे खदसतात हे जािवते. 
खविारशील आखि अंतदृय ष्टीच्या बखहम यि व्यर्कती आखि भावनाशील, ऐंखद्रय ज्ञानािा आखि जाण्यािा 
प्रयत्न करिाऱया अंतम यि व्यर्कती या प्राम ख्याने तत्त्वप्रिाली स्वीकारिाऱया व्यर्कती असतात, कारि 
त्यािें आिरि त्याचं्या खवषयासंबधंी वस्तूसंबधंी कल्पनारंखजत मूल्यमापनाहून वगेळे असे 
मूल्यमापन व्यर्कत करीत असतात. याि प्रकारे भावान भव घेिाऱया आखि जिू इस्प्च्छिाऱया बखहम यि 
व्यर्कती आखि खविारशील व अंतज्ञान असिाऱया अतंम यि व्यर्कती यािंा जीवनाकडे पाहण्यािा 
दृखष्टकोन बह धा प्राम ख्याने व्यावहाखरक असतो. 

 
(२) ऐंखद्रयज्ञान वा जाििे आखि अतंज्ञान हे काही दृष्टीने भावान भव आखि खविार यािे 

अबोधपूवय प्रकार होत, असे यूंगने मानले आहे. हे वियन करीत असता ‘अतार्ककक’ असा शब्द त्याने 
वापरला आहे. परंत  ज्या ‘अंतदृय ष्टीवर’ गखितखवषयक य स्प्र्कतवाद आधारलेला असतो त्यास 
अतार्ककक असे मानता येत नाही. ‘अंतज्ञान’ या शब्दाम ळे एक प्रश्न खनमाि होतो. पॉईनकेअरच्या 
खविारशािेिा गखितासंबधंी दृखष्टकोि बरोबर असून पेआनो आखि रसेल यािंी तार्ककक (logiatic) 
खविारप्रिाली ि कीिी होती, असे त्यावरुन खसद्ध होत नाही. येथे अंतदृष्टी हा शब्द प्लेटोच्या अथाने 
वापरलेला नाही. तकय शास्त्र आखि आखदम समाज याशंी सलंग्न असिाऱया अमूतय 
साधारिीकरिाच्या भखूमकेस तो लागू केला आहे, आखि म्हिून तो अतार्ककक नसून, तो 
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व्यवहारापेक्षा ब द्धीिी थोरवी मानीत असल्याने तकय श द्ध ठरतो. (असेि प्लेटोच्या तत्वज्ञानात ककवा 
मध्यय गीन तत्वज्ञानाच्या कालिंडातील शास्त्रप्रामाण्यवादात वा ब द्धाच्या तत्त्वज्ञानात होते). 

 
(३) मानखसक शर्कतीिे अप्रगट आशयास उंबरठ्यािाली जावयास लावण्यात रूपातंर 

होिे (Reduction) यापेक्षा यूंगने जािीव आखि नेिीव यािंी सपूंिय व्याख्या केलेली नाही. या 
ढोबळ आखि खनरुपयोगी तत्वप्रिालीच्या जागी आम्ही प्रगट आशयाच्या असामाखजकीकरिािी 
संकल्पना आिली आहे, ती देिील वगेळी अहंतत्त्वाशी तो जोडून ककवा पखरस्प्स्थतीशी जोडून होय, 
हे देिील मूतय जीवनातील तिावाम ळे घडते कारि तो तिावि त्या आशयना अप्रगट (नेिीवपूिय) 
आखि यथाथयने प रातन आखि अपंग खवकल (बाखलश) (Infantile) बनखवतो. 

 

जीवनात जर बाह्य वास्तवािा माझ्या जाखिवशेी संघषय खनमाि झाला, तर मी प्रत्यक्षपिे, िऱया 
अथाने ती बदलू शकतो. जर मी उपाशी असेन, तर मला अन्न खमळू शकेल, जर मला खवशषे थंडी वाजली, 
तर मी कपडे घालू शकेन. शास्त्रीय भास (Phantasy) या प्रकारच्या प्रत्यक्ष बदलातून वा व्यवहारातून 
जन्माला येतात, आखि जरी ती अंतम यिता असली, तरी ती बखहम यि अंतम यिता असते–बाह्य वास्तव 
बदलण्यासाठी खनमाि झालेली अंतम यिता होय. याम ळे त्यािे मूल्य बदलते, त्यािप्रमािे हेतू आखि खनमाि 
होण्यािी पद्धतीही बदलते. जीवनातील जो अन भव अस्प्स्तत्वात असलेल्या शास्त्रीय जािीवशेी संघषय िेळू 
लागतो. आखि त्यात बदल व्हावा, अशी अपेक्षा खनमाि करतो, तो वस्त खनष्ठ वास्तव बदलण्यातील एक 
अन भव होय. खनसगय जािण्यािी अमूतय पद्धती म्हिनू शास्त्र खवकखसत होते, ते खनसगय बदलण्याच्या 
मािसाच्या प्रयत्नास मागयदशयक होते. 

 
परंत  माझ्या सामाखजक अहंतत्त्वािा माझ्या जाखिवशेी संघषय आले, तर, मला स्वतिःला 

कृखतशीलखरतीने आखि िऱया अथाने बदलता येते. मला वगेवगेळ्या गोष्टी हव्या असतात-अस्प्स्तत्त्वात 
असलेल्या जीवनात मला उपलब्ध असलेल्या इतर मागाने मला समाधान खमळखवता येते. उदाहरिाथय 
कलाकृतीद्वारा. तर मग, येथे खवषयात मला गोडी वाटते, आखि ती अंतम यि असते–माझे अहंतत्त्व 
बदलण्याच्या दृष्टीने ती बखहम यिता असते. अहंतत्त्वातील हा बदल म्हिजेि कलाकृतींच्या खनर्कमतीिी 
पद्धती हेतू आखि मूल्य होय. अस्प्स्तत्वात असिाऱया माझ्या अहंतत्त्वाशी खवसंवादी असिाऱया माझ्या 
जीवनातील अन भवाशी माझ्या गरजा तृप्त करण्यासाठी माझ्यात बदल घडवनू आिण्यासाठी नेहमीि मला 
दोन हात कराव ेलागतात, कला ही खवखवध खवषयािंा एक गट, एक अखभरूप जग म्हिून खवकखसत होते, 
खतच्या द्वारा मानव स्वतिःला बदलीत असतो, आखि असे करीत असता, स्वतिःस अखधक ओळिू लागतो. 
कलेिी पद्धती म्हिजे शास्त्रािी उलटी केलेली पद्धती होय. एकास काय करावे, ते कळते, द सऱयास 
भावान भतूीसाठी कृती करावी लागते. बाह्य वास्तव बदलण्यासाठी एक स्वतिःस बदलते, तर द सरे स्वतिःस 
बदलण्यासाठी बाह्य वास्तव बदलते. वतयमान जाखिवसेह वावरत असता मािसे वास्तवात नवी रिना 
घडवनू आिीत असतात. या नव्या रिनेच्या सहाय्याने वावरत असता मािसे जािीवही पालटत असतात. 
यातील पखहले सजयनशील व्यवहारातील शास्त्राच्या स्वरूपािे, तर द सरे सजयनशील व्यवहारातील कला 
स्वरूपािे होय. याि भखूमका बदलल्या, तर आपिास सजयनशील खविारप्रिालीच्या स्वरूपातील शास्त्र, 
आखि सृजनशील खविारप्रिालीच्या रूपातील कला आढळते. 

 
खविार प्रिालीशी व्यवहारािा येिारा हा संबधं लक्षात घेतल्या वािनू यंग अंतम यितेच्या एका 

व्याख्येकडून द सऱया व्याख्येकडे वळतो. 
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अंतम यितेमध्ये खविार आखि अंतज्ञान–तत्वतिः ती व्यावहाखरक काये—ती अशा प्रकारिी की बाह्य 
जगाभोवती खविारािंी ग ंफि करिारी होत. व्यवहारात आखि बखहम यितेत त्या जग बदलिाऱया कृती होत. 
प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक वास्तव बदलिाऱया कृती होत. अंतम यितेत जाििे आखि भावान भतूी घेिे, ही तत्वतिः 
ताखत्त्वक काये होत. खविार अहंतत्त्वाखभम ि करिारी काये होत. व्यवहारात, बखहम यितेत, ती स्वतिःि 
पालटत असतात, म्हिजे आत्मतृप्ती करिाऱया वा आत्माखवष्ट्कार करिाऱया कृती, अहंतत्त्वास तृप्ती 
देिाऱया कृती हे ग ंताग ंतीिे संबंधि नेमकेपिाने खवखवध मानवी नम न्यािंी सखंमश्रता खनमाि करतात, कारि 
कोितीही व्यर्कती एकाि प्रकारिे जीवन जगत नाही. भास आखि कृती यातील एकसारिे संबधं क िाच्याही 
अन भवास येत नाहीत. म्हिूनि यूंगच्या खविारशील आखि अंतज्ञानी बखहम ंि व्यर्कती म्हिजे तत्त्वखनष्ठ 
व्यर्कती, शास्त्रीय दृष्टीने खविार करिाऱया व्यर्कती होत. त्याप्रमािेि खविारशील आखि अंतज्ञानी अंतम यि 
व्यर्कती म्हिजे कृतीशील मािसे होत, गूढ वाटावीत इतकी ती व्यावहाखरक मािसे असतात. त्यािी बखहम यि 
ऐंखद्रयज्ञान घेिारी आखि भावनान भतूी घेिारी मािसे ही व्यावहाखरक क्ष धाशील, खवषयी, आखि भावान भतूी 
घेिारी आखि ऐंखद्रयज्ञान स्वीकारिारी अंतम यि मािसे तत्त्वखनष्ठ, गूढवादी (रहस्यवादी) क्रातंदशी वा कवी 
ही असतील. 

 
अप्रगटाच्या पूरक (Compensatory) भखूमकेसंबधंी यूगंिा गोंधळ (सखंदग्धता) याि उगमातून 

खनमाि होतो. एिादे कायय अप्रगट होते, असे म्हििे म्हिजे ते असामाखजक होते असे म्हिण्यासारिे होय. 
प्रगट आशयाम ळे उत्पन्न होिारे दडपि व ज ग त्सा याम ळे अप्रगट अवस्थेप्रत िोल जािारी काये म्हिजे 
मानवास स्वतिःमध्ये असिारे सामाखजक अहंतत्त्वािे काही अंश वा सामाखजक वास्तव यातील परस्परसंघषय 
जािविे होय. आपल्या जीवनखवषयक अन भतूीतून प्राप्त झालेली स्वतिः खवषयीिी जािीव बाह्य जगाच्या 
त्याच्या जाखिवशेी संघषय िेळते. एिाद्या भासामध्ये तो दोन प्रकाराने स्वतिःशी तडजोड करतो—आपल्या 
बाह्य जगाखवषयीच्या जाखिवसे अहंतत्त्वाखभम ि बनवनू वा अहंतत्त्वास बाह्यजगाखभम ि बनवनू होय. 

 
जर बाह्य जगि त्यास महत्त्वािे वाटत असेल (खविारशील आखि अंतज्ञानी व्यर्कती) तर तो 

आपल्या अहंतत्त्वास बाह्य वास्तवाशी तडजोड करावयास लावनू त्यास असामाखजक बनखवतो, त्याम ळे 
आत्मखनष्ठ दृष्टीने खवकृत होतो. याम ळे बाह्य वास्तवा बद्दलिे त्यािे मूल्यमापन ि कीिे ठरते. द सऱया शब्दात 
सागंावयािे तर, त्यािी जािण्यािी आखि भावान भतूी घेण्यािी बाजू म्हिजे एक अप्रगट आखि जीिय कायय 
बनते. ते असामाखजक बनते आखि म्हिून सहज प्रवृत्तीने पूियपिे भरलेले असते. वस्त खनष्ठ कृतीत ते 
जसजसे प्रगट होते, तसतसे अहंतत्त्व फ गून जाते, आखि भावनानंी य र्कत होते. परंत  नेमर्कया रीतीने, अशा 
प्रकारे उद्दाम सहजप्रवृत्तीद्वारा ते प्रगट होत असल्याने, त्यात अहंतत्त्वािा आत्मखनष्ठ भाग अगदी थोडा 
असतो. वडेसर व्यर्कतीस भावना सिोलपिे जािवत नाहीत. परंत  कबजा घेिाऱया खविाराने 
पकडल्याप्रमािे तो वागत असतो, कारि मानवािी वास्तवासबंंधीिी प्रखतखक्रया सूक्ष्म बनखविारी, अखधक 
जखटल बनखविारी आखि त्यािे योग्य खनयमन करिारी स्वतिःसबंंधी जािीव त्याच्या खठकािी असत नाही. 
तो एकतर प्रखतखक्रया व्यर्कत करतो, ककवा खबलकूल करीत नाही. अहंतत्त्वािे असामाखजकीकरि करून 
आखि आत्मखनष्ठ भावनेखवषयी बेसावध राहून बखहम यि व्यर्कती वास्तवाशी जी तडजोड करते ती अप्रगट वृत्ती 
यूंगच्या मते पूरक अशी बखहम यि व्यर्कतीिी अप्रगट वृत्ती होय. या वृत्तीिे कृतीतील प्रगटन खवकारी 
आिरिािे असते. (A folic de Grandeur) ककवा अहंतत्त्वाच्या आलेल्या उद्दाम फ गवट्ािे असते. 

 
या प्रकारच्या व्यर्कतीिी योग्य प्रखतखक्रया शास्त्रीय असते.—पखरस्प्स्थती बदलून जाखिवते, पखरिामी 

पखरस्प्स्थतीखवषयक वास्तव अखधक उतरखवले जाते. यातील पखहला मागय आभासािा, वडेसरपिािा एिाद्या 
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असामाखजक आखि बेसावध अहंतत्त्वािा िोट्ा जागरुक ज्ञानािा असतो. पखहला मागय खवध्वसंक 
आिरिािा असतो, द सरा पखरस्प्स्थतीखवषयी अखधक जागरूक िरे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करून घेतो, आखि 
याम ळे त्याच्या हातून अखधक उपयोगी आिरि घडते. या दोहोंमध्ये बखहम यि आखि अंतम यि अशी दोन्ही 
प्रकारिी हालिाल असते. 

 
परंत  येथे ‘वैद्या, स्वतिःिी जिम आधी भरून काढ’ ही म्हि लागू पडत नाही. एक खवशषे प्रकारिा 

तिाव असल्याने त्यािा पखरिाम म्हिनू पखरस्प्स्थतीजन्य वास्तवाबद्दल एक सिोल जािीव हीि शास्त्रज्ञाने 
समाजात घातलेली भर होय. त्याच्या स्वतिःमधील एकागंीपिा भरून काढण्यासाठी त्यातून त्यास जे 
पाखहजे असते, ते शास्त्रज्ञ देव ूशकत नाही, कलावतं देव ूशकतो—आत्मखनष्ठ जािीव आखि आंतखरक वास्तव 
हे ते होय. 

 
यािरीतीने भावान भतूी घेिाऱया आखि ऐखंद्रय ज्ञान स्वीकारण्याच्या (जािू इस्प्च्छिाऱया) अंतम यि 

व्यर्कतीमध्ये जािीव आखि वास्तव यातील संघषय अपखरहाययपिे जािीवय र्कत प्रत्यक्ष ज्ञानाच्याखवपरीत 
करिािे रूप घेतो, कारि यात अहंतत्त्वास अखधक महत्त्व खदले जाते. याम ळे भावनेसंबधंी अखधक जागृती 
बाळगिारी मानखसक खवकृती द बयलता उत्पन्न होते. यात पखरस्प्स्थतीखवषयी कस्प्ल्पत स्वातंत्र्य असते. 
वस्त खनष्ठतेिी संज्ञा नाकारल्याने कठीि पखरस्प्स्थतीच्या स्वरूपात पखरस्प्स्थतीिे ग लाम बनण्यात रूपातंर 
होते. त्यािे अहंतत्त्व नव्हे, तर खनसगय आखदम स्वरूपािा होतो, कारि तो अजागरूक बनल्याने त्यास 
(Primitive) मागासलेले आखि अखनयंखत्रत स्वरुप प्राप्त होते. 

 
अशा प्रकारिी अंतम यि व्यर्कतीि कलाखनर्कमती करण्यास प्रवृत्त होते—यात ती व्यर्कती बाह्य 

वास्तवासंबधंीिी आपली जािीव िालच्या स्तराप्रत नेत नसून, आपल्या अहंतत्त्वािी अन भतूी सामाखजक 
वास्तवाप्रत नेत असते. परंत  सामाखजक संदभात ही सजयनशील कृती व्यस्प्र्कतत्वास एकागंीपि खनमाि 
करण्यास प्रवृत्त होते, हा दोष शास्त्रातून घेतलेल्या बाह्य वास्तवासंबधंी खदलासा देिारी जािीव खनमाि 
करूनि काढून टाकता येतो. 

 
खवखशष्ट खवषयापासून स्वतिःस अलग करून खनसगाशी होिाऱया संघषात, अशा प्रकाराने ि कीिे 

समायोजन साधिारी अंतम यि व्यर्कती स्वतिःस म र्कत करू शकते. परंत  खवषयासबंंधी त्यािी जािीव त्यास 
त्या खवषयािी ग लाम बनखवते. ज्याने यथाथय रीतीने समायोजन केलेले नसते, अशी बखहम यि व्यर्कती स्वतिःस 
कत्यापासून (Subject) अलग ठेवते, परंत  स्वतिःसबंधंी त्यािी जािीव त्यास आपल्या सहजप्रवृत्तींिी 
ग लामखगरी स्वीकारावयास लावते. अशारीतीने स्वतिःच्या अन भवाने त्या व्यर्कती स्वतिःच्याि खठकािी हे खसद्ध 
करतात की स्वातंत्र्य म्हिजे गरजेखवषयीिी जागरूकता होय—तत्त्वतिः ते अहंतत्त्व अथवा जगही 
नाकारतात, व्यवहारात पाशवीपद्धतीने ते खसद्ध करण्यासाठी ते नाकारीत असतात—आखि तत्त्वप्रिाली 
आखि व्यवहार याचं्यामधील या फ टीति त्यािंा वडेसरपिा सामावलेला असतो. अशारीतीने कला 
मज्जातंतंूच्या कायात खबघाड झालेल्या व्यर्कतीस बरे करण्यािा मागय दािखवते. शास्त्र मानखसकदृष्ट्ट्ा खवकृत 
झालेल्या व्यर्कतीस बरे करण्यािा मागय दािखवते. जाखिवचे्या संबधंात शास्त्र आखि कला ही रोगोपिार 
करिारी (Therapeutic) असतात—शास्त्र हे बखहम यि व्यर्कतीस आखि कला अतंम यि व्यर्कतीस तशी 
असतात. व्यावहाखरक जीवनात ती वास्तव पालटिारी असतात, शास्त्र जग बदलते आखि कला मानवास 
पालटते. 
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या उिीवा वगळता, यूंगिे अध्ययन वास्तवािा एक अशं म्हिून मानवी मनािा एक ज्ञानकोशि 
होय, प्रत्यक्षमूतय जीवनात मन ष्ट्य स्वातंत्र्य खमळखवण्यात यशस्वी ककवा अयशस्वी कसा होतो, हे दािखविारे 
ते अध्ययन होय. 

 
नागरी जीवनात व्यर्कती जीवनाच्या संकल्पनेपलीकडे न जािाऱया जगाखवषयीच्या दृखष्टकोिास 

शर्कय असिाऱया मनाच्या सिोल अभ्यासािे ते अध्ययन प्राखतखनखधक असते. कृतीच्या वास्तवतेपासून 
समाजाच्या मागाने जे खवलग करता येत नाही, अशा (Phantastic) भासात्मक (कल्पनारम्य) 
समायोजनािे अमूतय आखि सामान्यीकरिाच्या स्वरुपातील शास्त्र व कला हे प्रकार होत. खनसगाला आखि 
त्याबरोबर स्वतिःलाही बदलण्याच्या कृतीत दोहोंिा जन्म होतो. आपिापंैकी प्रत्येकास आपल्या 
व्यर्कतीजीवनातील सवय बाजंूमध्ये जर ती तात्काल मागयदशयक होत नसतील, तर शास्त्र आखि कला यािें 
महत्त्व रहात नाही. ती नीखतमत्ता आखि समज, पे्ररिा व साधन या स्वरुपािी होत. ती देिील सामान्य 
स्वरुपािी नसून आपल्या प्रत्येक कृतीिा परीघ असिाऱया आपल्या मूतय सबंंधात आपिापंैकी प्रत्येकास 
मागयदशयक ठरतात. या कृतीद्वाराि आपि खनसगास आखि स्वतिःस पालटीत असतो. आपल्या प्रत्येक 
कृतीस मागयदशयक होिारी ही खविार प्रिाली प्रत्येक कृतीतून नवी खविारसरिी शोषनू घेव ूशकली नाही 
आखि खवकासक्षम राहू शकली नाही, तर आपि ि कीिेि जीवन जगलो, असे ठरेल. मानवी हालिाल ही 
खवखवध खवषयाद्वाराि होत असते. शास्त्र आखि कला यासं व्यावहाखरक, टीकात्मक—क्रातंीकारी 
हालिालीपासून खवलग करिे म्हिजे त्यािंी जीवनापासून फारकत करण्यासारिे होय. आखि हेि 
आध खनक संस्कृती अखधकाखधक प्रमािात करीत आहे. 

 
स्वतिःस खद्वधा कसे करावयािे हे आध खनक संस्कृतीस िागंले माखहत आहे. आपला उदय होत 

असता प्रथम तीने स्वतिःस कत्यापासून दूर करण्यािा प्रयत्न केला, तद्वत खवषयाकडे स्वतिःस संपूियपिे 
वळखवले. याम ळेि भाडंवलशाही स्वरूपाच्या एखलझाबेथन काळातील खवखशष्ट गं्रथीद्वारा िक्रीस्रावाने होिारी 
मानखसक खवकृती (Cyclothymic) खदसू लागली. आता मज्जातंतूतील खबघाडाम ळे उत्पन्न होिाऱया 
खवकृतीकडून ती मानखसक द बयलतेच्या ध्रवाप्रत पोिली आखि ज्यािे खनयंत्रि खतला करता येईनासे झाले 
अशा खवषयापासून दूर होवनू ती गरजेिी ग लाम बनली. हेि याखंत्रक भौखतकवादापासून िैतन्यवादाप्रत 
जािारे आंदोलन होय, येथून प ढे खनयतवादाच्या, आपिास पटेल ते इतर खविार शािाकंडून घेण्याच्या 
कृतीकडे हे आंदोलन झ कते, कता आखि खवषय या दोहोपासून स्वतिःस खवलग करून ही कृती दोहोंवर मात 
खमळखवते, दोहोंिी ग लाम बनते, आखि केवळ देिाव्यास नाईलाजाने बळी पडते. 

 
खनयतवाद काव्यात अखतवास्तववाद खनमाि करते. काव्यातील स्वप्नमयता सोडून, मािसे हवते 

तरंगू लागतात, कता आखि खवषय या दोहोंपासून वगेळी होतात—दोहोंखवषयी अजागरूक होतात, आखि 
म्हिून दोहोंिी आंधळी ग लामखगरी पत्करिारी ठरतात. म र्कत साहियय हे दडपिारे स्वप्न होय. काव्यात 
आता स्वप्नमयता येत नाही; ते स्वप्नि बनते, कवी आता एका संथ, शातं मूच्छेत प्रवशे करतो. अखत संथ 
आखि शातं असे म्हटले, कारि ॲरॅगॉन याने आपिासं असे साखंगतले आहे की, कवी याि भखूमकेवर खवश्रातं 
होत नाही, ककवा आधीच्या भखूमकेकडेही वळत नाही, परंत  ज्या खवश्वात खवषय आखि कता ही दोन्ही 
सामाखजक म्हिनू जागरूक बनतात त्यास कजकून तो स्वतिःस सावरतो. कवीिे जीवनाशी असिारे नाते 
म र्कत स्वरुपािे, क्राखंतकारी आखि पखरश्रमशील ठरते. 
 

⬤ 
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प्रकरि ११ वे 
 

कलेचे व्यवस्थापन 
 

काव्य बाह्य वास्तवािा अंश ग्रहि करते, त्यास भानवािा म लामा देते, आखि मग कखवता सपंताि 
नष्ट होिाऱया नव्या भाववृत्तींिा स्राव त्यातून होव ूलागतो. आभास हा काव्यािा गाभा आहे, तथाखप मनावर 
होिारे त्यािे पखरिाम मात्र खटकिारे असतात. वस्त खनष्ठ वास्तव हा ज्या शास्त्रािा गाभा आहे, त्याबरोबर 
त्याि भाषेत ते जगते, कारि शास्त्र ककवा कला या दोहोतील खवधानात बाह्य वास्तवािी प्रखतमा खवभागली 
जाते. शास्त्राबाबत बाह्य वास्तव आखि काव्याबाबत मूळ स्वभाव प्रकृती ककवा स्वभावखसद्ध नम ना 
(Genotype) आििी संज्ञा वापरल्या जातात. हे फर्कत काव्याच्या बाबत घडते, असे नव्हे, तर ते इतर सवय 
कलाचं्या बाबतही सामान्यपिे िरे आहे. काव्यािे खवशषेत्व त्याच्या तंत्रात आखि त्या तंत्राद्वारा जी भावखनक 
घडि होते त्यात आहे. असे असूनही काव्यािे पृथक्करि केल्यास ते इतर कलावंरही प्रकाश टाकू शकेल. 

 
शब्दानंी साधली जािारंी द सरी घडि म्हिजे कथा. कथेच्या तंत्राच्या त लनेत काव्यािे तंत्र कसे 

खदसते? 
 
काव्यात भाव प्रत्यक्षपिे शब्दाचं्या साहियाशी जोडलेले असतात. भाव अथवा संवदेना 

जािवण्यापूवी त्या ज्या बाह्य वास्तवािे वियन करतात त्यामध्ये शब्दाचं्या पलीकडे वािकािे मन जात 
नाही, याखवषयी कवीने काळजी घ्यावयास पाखहजे. कथेच्या बाबत हे अगदी वगेळे आहे. कथेत वर्किलेल्या 
खवश्वात वािकानंा प्रवशे करावयास ती प्रवृत्त करते, वािक तो देिावा पहातो, त्यातील पात्रानंा भेटतो, 
त्याचं्या आय ष्ट्यातील खवलंब, ि का, शोकाखंतका तो अन भवतो. 

 
कथेिे रुप काहीसे वळे घेिारे असते, यािे कारि त्यातील तंत्रखवषयक भेद होय. काव्याच्या 

बाबतीत असे घडते की वािक कवीशी तादात्म्य पावतो, वािक व कवी दोहोंच्याही दृष्टीने शब्द आधीि 
भावनेने ओथंबलेले असतात, त्यात आधीि बाह्य वास्तवािा अंश आलेला असतो. परंत  कादंबरी मात्र प्रथम 
वास्तवािे तटस्थ वियन म्हिनू साकार होते. कादंबरीकार आखि वािक दोघेही त्याबाहेर उभे असतात. जे 
काही घडत असते, ते ते दोघे न्याहाळीत असतात. पात्राचं्या स िद िःिाशी ते तादात्म्य पावतात. आपल्या 
भावना उद्दीखपत करिाऱया पखरखित देिाव्यातं पाते्र कादंबरीत वावरत असतात. केव्हा केव्हा असे जािवते 
की ती पाते्र एका जगात उतरतात आखि आपली न्यायब द्धी वापरीत असतात, मात्र कवीने वर्किलेले जग 
आधीि भावनानंी रंगखवलेले असते. कादंबरीिे वािक ताबडतोब कादंबरीकाराशी तादात्म्य पावत नाहीत, 
काव्यात मात्र वािक ताबडतोब कवीशी एकरुप होतो. कवी जे काही बोलत असतो तेि काव्यािा वािकही 
त्या भावनािंा अन भव घेवनू बोलत असतो. परंत  कथेिा वािक ते खलहीत असताना खदसत नाही तर त्यात 
जे काही घडते त्याति तो जगत असतो. म्हिूनि कथेत भावनािें पदर बाह्य वास्तवाच्या साहियास 
जिडत राहतात. काव्य आखि कथा दोन्हीही ज्या ध्वनींिा, नादािंा वापर करतात ते बाह्य वास्तवाच्या 
प्रखतमा आखि भावात्मक प्रखतध्वनी जागतृ करतात. परंत  काव्यात भाषेच्या घडिीद्वारा भावात्मक प्रखतध्वनी 
संघखटत होतात, कादंबरीत खिखत्रत झालेल्या बाह्य वास्तवाच्या घडिीतून ते आकारास येतात. 
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संगीतात ध्वनी ककवा नाद खवषयािंा (पदाथांिा) संदभय देत नाहीत, ते स्वतिःि संवदेनेिे, जाखिविेे 
खवषय बनतात. म्हिूनि त्यास भावात्मक प्रखतध्वनी प्रत्यक्षपिे सरळ जिडून राहतात. 

 
काव्यातील भावात्मक प्रखतध्वनी जरी भाषेच्या घडिीतून रिले जात असले, तरी ही घडि स्वतिःि 

अथावर अवलंबून असते त्यात संदर्कभत असलेल्या बाह्य वास्तवावर अवलंबून असते, आधाखरत असते. परंत  
संगीतािी घडि स्वयखंसद्ध आहे, तकय शास्त्रीय पद्धतीने ती बाह्य वास्तवाखवषयी खविार करीत नाही. याम ळेि 
संगीताच्या घडिीस एक औपिाखरक आखि गखिती आभास दािखविारा घटक असतो. त्यातील 
तकाभासात्मक स्वरुपाच्या मोजमापाबद्दलिे काटेकोर पालन आखि नादसंगती बाह्य अथाबाबतच्या 
तकय श द्ध काटेकोरपिािी जागा घेतात. अशाप्रकारे संगीत, काव्य आखि कादंबरी यातील ध्वनीरुप प्रतीकािे 
तीन वगेवगेळ्या प्रकारिे कायय असते. कादंबरीत बाह्य वास्तवातील एिाद्या खवषयासाठी त्यािा वापर 
होतो; काव्यात ते भावात्मक प्रखतध्वनी आखि स्मृखतप्रखतमाचं्या शब्दातून जन्म घेिाऱया मानखसक संक लािे 
दशयन घडखवते; संगीतात ते बाह्य वास्तवािे आभासात्मक दशयन घडखवते. 

 
कलेतील आभासात सामाखजक अहंतत्त्व ककवा आत्मखनष्ठ जग बाह्य वास्तवाच्या खवपयासातून खसद्ध 

होत असते. परंत  बाह्य वास्तवािे भावात्मक व्यवस्थापनात खवपखरतीकरि होण्यासाठी त्यास भावात्मक 
(आत्मखनष्ठ) नसिारी परंत  तकय खसद्ध (वस्त खनष्ठ) असिारी एक घडि आवश्यक असते. आखि म्हिूनि 
तकाभासात्मक असिाऱया संगीतातील सामाखजक मान्यता पावलेल्या खनयमािंी आवश्यकता असते. 
भाषेतील सामाखजक मान्यता पावलेल्या आखि वस्त खनष्ठतेिा आभास असिाऱया खनयमाशंी ते ज ळते 
असतात, काव्यात ते खवपरीत बनखवले जातात परंत  वस्त खनष्ठ वास्तवातील स्थलकालास खवपरीत 
बनखविाऱया कादंबरीत तसे होत नाहीत. 

 
तकाखधखष्ठत असे बाह्य जग फर्कत स्थलकालबद्ध असते. म्हिूनि संगीतािे खवश्वही स्थलकालबद्ध 

असते. त्यातील स्थलखवषयक संकल्पना म्हिजे त्यातील स्वरािंा खनयमबद्ध िढउतार, याम ळे त्यातील 
नादमयता (Melody) स्थलािी वक्रता आखि कालािा व्याप सूखित करते. नादमयता ही जरी कालात 
खवस्तारलेली खदसली, तरी खतिे व्यवस्थापन स्थलबद्ध असते. कालािे अन सरि करीत असूनही ज्याप्रमािे 
गखिती य स्प्र्कतवाद स्प्स्थखतशील आखि ग िात्मक असतो त्याप्रमािे नादमाध यय हे कालखवरखहत असून त्यास 
खवश्वात्मक मान्यता असते. शास्त्रातील वगीकरिात बसिाऱया आशयाप्रमािे असून ते एक सामान्यीकरि 
असते, ते वियरहीत असून त्यािा गाभा ही ग िरखहत असतो. ते नादमाध यय अहंतत्वापासून आपल्या 
य र्कतीवादाच्या मयादेत एक भावखनक वृत्ती घेवनू ती जोपासीत असते. 

 
स्वरसंगती (Harmony) संगीतात एक ऐखहक (Temporal) तत्त्व गोवीत असते. ज्याप्रमािे 

स्थलािे मापन आखि वियन कालाच्या संदभात (खवखशष्ट क्रमािे सातत्य) करता येते त्याप्रमािे कालािे 
वियन स्थलाच्या संदभात (स्थलािा अवधी एिाद्या देिाव्याप्रमािे अस्प्स्तत्वात असल्यािी कल्पना करिे) 
वर्किता येते. काल म्हिजे ग िािंी खनष्ट्पत्ती म्हिनूि दोन ग ि एकाि वळेी ध्वखनत होवनू कालािे स्थलाच्या 
संजे्ञने वियन करतात ज्याप्रमािे खवकसनशील वा उत्क्रातंीवादी शासे्त्र बाह्य खवश्वातून खवकखसत होिाऱया 
ग िाचं्या के्षत्राखवषयी एक दृखष्टकोन आपल्याप ढे खनमाि करीत असतात (आधीि पूिय खवकखसत झालेल्या 
येथे सवय घडामोडी पाडू शकिाऱया दृष्टीद्वारा लक्षात येिाऱया ग िाखंवषयी), तद्वत स्वरसंगती संगीतात 
तात्काखलक (पार्कथव) स्वरुपािे आखि जखटल अशा संपन्नतेिे एक के्षत्र खनमाि करीत असते. ती संगीतास 
व्यर्कतीखवखशष्टता बहाल करते आखि त्यात नव ेग िखवशषे खनमाि करते. याम ळे संगीतातील स्वरसंगीतािा 
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संपन्न स्वरुपािा खवकास औद्योखगक क्रातंी, उत्क्रातंीशील शासे्त्र आखि खवरोधखवकासवादी दृष्टीकोन याबरोबर 
झाला, हा काही अपघात नव्हे, तर ज्या पद्धतीने भाडंवलदार आपल्या जीवनखवषयक अखधष्ठानाने सतत 
क्रातंी घडवनू आितात, त्याम ळे झाला, त्यािा पखरिाम म्हिून प्रत्यक्षात झाला. अशाि प्रकारिी ऐखहक 
(Temporal) गती कथा आखि स्वरसंगती यात आली. सगंीतातील खवकासाने एका बाजूस ताखंत्रक खवकास 
घडून आला, ज्याने एका बाजूस भाडंवलशाहीतील वाद्यवृदंातील तंत वाद्यािी सपंन्नता घडवनू आिली, 
द सऱया बाजूस वाहत कीच्या व्यवहारात वाढ झाली, आखि मानवािे जीवन आखि अन भव हे एकमेकात 
स्वरसंगतीप्रमािे ग फंले गेले आखि ते परस्परानंा िो ही देव ूलागले, हा काही अपघात नव्हे. 

 
नादमयतेच्या खवश्वात, ज्याच्या आय ष्ट्यात पृथगीकरिास वाव नाही असा मानव, स्प्स्थखतशील 

समाजाच्या खवश्वात्मक स्वरुपास सामोरा जातो, काव्यातही नेमके हेि घडते. कादंबरीत आखि स्वरसंगतीत 
मानव, पखरवतयनशील आखि खवकसनशील जगातील मानवाच्या मनोखवकारािंा संपन्न आखि जखटल अशा 
हालिालीिे कितन करतो. 

 
मानववशंशास्त्रािे संशोधन जर कोित्याही प्रकारे मागयदशयक ठरिार असेल, तर लय ही 

स्वरसंगतीपूवी जन्मली असावी, असे म्हिता येईल. आपि पूवी असे गृहीत धरले आहे की लयबद्ध नृत्य 
आखि मोठ्याने केलेला आवाज हीि काव्यािी जन्मस्थाने होत. संगीतािे बाह्य खवश्व जगािे खित्रि 
करण्यासाठी अस्प्स्तत्वात येत नाही, तर जन्मजात स्वभाव, प्रवृत्ती खिखत्रत करण्यासाठी अस्प्स्तत्वात येते. 
म्हिून कत्यामध्ये (Subject) खवश्व सामावाव ेलागते कत्यास खवषयात कोंबण्यािी गरज रहात नाही, लय 
शखररातील स प्त प्रखक्रयासबंंधी मोठ्याने ओरडून काही सागंत असल्याने आखि बाह्य खवश्वातील 
घडामोडीतील वळेोवळेी (Indifferent) घडिाऱया घटनाना ती नाकारीत काययरत असल्याने, ऐकिारामध्ये 
तो एक शारीखरक अतंम यिता खनमाि करते आखि त्यास स्वतिः मध्येि सिोलतेने रुजवनू टाकते. म्हिनू 
संगीतातील तकय श द्ध खनयमामध्ये बाह्यता आखि जडता असून ही त्यास लयास अखभवादन करावयास 
लावते. लयीम ळे ते खवपरीत होतात, शखरराच्या त्याि त्या नीरस जीवनाभोवती त्यातील श्वासोच्छवास 
आखि नाडीिे ठोके या भोवती त्यास स्वतिःिे व्यवस्थापन करावयास लावते. लय ध्वनीच्या व्यस्प्र्कतखनरपेक्ष 
खवश्वास एक मानवी हाडामासािे जग बनखवते. नादमयता (Melody) आखि स्वरसंगती (Harmony) त्यावर 
एक वैखित्र्यपूिय स संस्कृत मानवता आरोखपत करतात. परंत  उत्कृष्ट िालकािे (Conductor) श्रेष्ठत्व तो 
साधीत असलेल्या तालाम ळेि ओळिले जाते. उत्कृष्ट वाद्यवृदंािा िालक ताल साधण्यासाठी काठ्यािंी 
(Batons) जी हालिाल करतो त्याम ळे तो इतरानंा प ढील गोष्टी स िखवतो ‘ध्वनीिे हे सौष्ठवपूिय सखंमश्र 
वादळ मानवी शखरराति खनमाि होते’ वाद्यवृदंात दृश्य स्वरुपात उपस्प्स्थत असिारा िालक हा एका 
सवयसाधारि अहंतत्त्वाप्रमािे असतो. 

 
मानवाने जेव्हा लयीिा शोध लावला तेव्हा तो खनसगापासून वगेळ्या झालेल्या त्याच्या 

स्वतिःखवषयीच्या उदयास येिाऱया जाखिविेा आखवष्ट्कार होता. नादमयतेने या स्वत्वािा शखररापलीकडे 
जािारा आखवष्ट्कार केला तो खनसगाच्या खवश्वात्मक स्वरुपाच्या द सरेपिाच्या खवरोधात उभ्या असिाऱया 
एका सामखूहक टोळीिा एक सदस्य म्हिनू होिारा स्वत्वािा आखवष्ट्कार असतो. लय म्हिजे एका मानवािी 
भावना तर नादमयता ही मानवास सवयसाधारि अशी भावना होय. स्वरसंगती हे अनेकािंी भावना, ती अशा 
एका मानवािी भावना असते की, जो एक व्यर्कती म्हिून स्वतिःखवषयी जागरुक असतो. सतत वाढिारा 
आखि खवकास पाविारा (Orehcortral) वृदंरूप देिावा समाजातील खवखवध मानवाचं्या जीवनाच्या 
ग ंफिीतून जेथे व्यर्कत होत असतो अशा जगात हा मानव वावरत असतो. 
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ज्याप्रमािे संगीतािी लय ही शारीखरक असून ती खवषद अशा प्रकारे बदलते (खवपरीत बनखवते) की, 
त्यािा शखररात प्रवशे व्हावा, त्याप्रमािेि कालबद्धता आखि क्रम ककवा खनयमन जो गखितािा गाभा असतो 
तो स्वभाखवक आखि तकय श द्ध असतो हा शखररातील अहंतत्त्वास शखरराबाहेर काढून खवषयात प्रवशे 
करावयास लावतो याम ळे ते अहंतत्त्व बाह्य खनसगातील अशंभतू खवभागािे अन सरि करते. 

 
कोित्याही एिाद्या टोळीतील घटक त्याचं्या स्थूल इच्छा वासनाचं्या बाबतीत परस्पराशंी खवरोधी 

नसतात, म्हिून प्रत्यकाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यानंा परस्पराशंी तडजोड करण्यािी गरज भासत नाही कारि 
येथे स्वातंत्र्याबाबत मोठ्या प्रमािातील खवषमतेिा प्रश्नि खनमाि होत नाही. स्वातंत्र्यात वरकड असे काही 
असत नाही. आखदमानवािे जीवन केवळ गरजेच्या अन षगंानेि आकार घेत असते. एकूि जीवनािी मयादा 
इतकी लहान असते की, त्यातील मोठ्या अंशापासून त्यास ल बाडिे म्हिजे त्यािे सवयस्वि खहरावनू 
घेण्यासारिे आहे. म्हिूनि जीवनािी एकूि गोळाबेरीज इतकी खवरळअप री असल्याने खतच्यामध्ये सारे 
सारिेि वाटेकरी होतात आखि खनसगय–नव्हे तर इतर मािसे त्यािंी खवरोधक असतात; परंत  
श्रमखवभाजनाबरोबर उत्पन्न होिारा उत्पादनािा खवकासि प्रमूि समस्येसबंंधी उत्पन्न होिारा खवखवध 
व्यर्कतींिा संघषात्मक आंतरीक खवलास घडवनू आितो. प्रथम स्प्स्थखतशील आखि तार्ककक अशा 
शोकाखंतकेच्या साधेपिातून प्रगट होवनू तो भाडंवलदारी सस्कृतीमध्ये लवखिक आखि बदलते तंत्र धारि 
करिाऱया कादंबरीतून व्यर्कत होतो. संगीतातील वाद्यवृदंािा खवकास याि रीतीने स्वातंत्र्याच्या वाटिालीस 
महत्त्वािा ठरतो. 

 
भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेत घडून येिारी कलेिी उतरती कळा संगीतात व्यर्कत होते. ज्याप्रमािे 

कादंबरीत बहूजन समाजाच्या द िःिातून पळवाट शोधण्यािा प्रयत्न होत असतो— ‘पलायनवादी’ साखहत्य 
भाडंवलशाहीिा धमय—त्यािप्रमािे सगंीतही ‘जाझ’ (Jazz) हा जो संगीत प्रकार तो स्वातंत्र्य प्राप्त करून 
देिाऱया द िःिात्म संघषािे सूिना ककवा उकलन करता सहज प्रवृत्तीिी तृप्ती घडवनू आितो गरजेकडे पाठ 
खफरवनूि दोन्ही त्यातून पळवाट शोधीत असतात आखि यातूनि सामाखजक संबधंाच्या जाखिवखेवरुद्ध 
होिाऱया भाडंवलदारी बंडािे द सरे रूप घडखवत असतात. भाडंवलदारी साखहत्यात श्रखमकाचं्या द िःिापासून 
जी पळवाट शोधली जाते त्याच्या खवरोधात मध्यमवगाच्या द िःिािी अखभव्यर्कती होव ूलागते. सवय प्रकारच्या 
रूढींिा अव्हेर करून आपिास म र्कत करिाऱया सामाखजक सवयसाधारितेपासून आंतरीक आखि बाह्य 
खवश्वास सोडवनू कलेस स्वप्नमय जादूच्या खवश्वात नेवनू सोडिाऱया अखतवास्तववादी अराजकी 
भाडंवलशाही स्वरूपाच्या बडंािा हा अखवष्ट्कार असतो यािरीतीने मध्यमवगीय संगीत नष्ट होिाऱया वगाच्या 
यातनाकंडे द लयश्र करून त्याच्या अखनबधं अखवष्ट्काराकडे वाटिाल करीत असते. यावळेी जागृत न 
झालेल्या श्रखमकािंी अफू (Opium) खनष्ट्फळपिे बंडिोर होिाऱया भाडंवलदाराचं्या कखनष्ठ स्तरातील 
कल्पनारम्य आकाकं्षाशंी सखंमखश्रत होते. 

 
संगीतािे जग त्यातील तकय श द्ध बाधंिीम ळे बाह्य स्वरूपािे असल्यािा आभास खनमाि करते, 

त्याप्रमािेि ते मानवाच्या स्वभावगत मूळ प्रवृत्तीतून गखितातील तकय श द्ध आशयाप्रमािे खनमाि झाल्याने 
‘खवलक्षि ग िवत्ता असिारे बाल कलाकार’ दोहोंतही उत्पन्न होण्यािा संभव असतो. कादंबरीच्या पूिय 
खवकासासाठी आखि उत्क्रातंीशील शास्त्राचं्या पूिय वाढीसाठी एिाद्या ब खद्धमतंालाही मूतय अन भवािी 
पखरपक्वता येण्यािी आवश्यकता असते. कारि संगीतािे बाह्य वास्तव स्वयखंनर्कमत (Self generated) 
असते, ते जि  मानवाच्या भावनाना प्रत्यक्ष घडवीत असते. 
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भाषा आंतरीक आखि बाह्य वास्तवािी—सत्यघटना आखि भावना अखभव्यर्कती करीत असते, 
प्रतीकाचं्या आधारे ती हे साधीत असते. बाह्य खवश्वाच्या एिाद्या अंशािे मानखसक प्रखतकबब असिारी एिादी 
स्मृखतप्रखतमा मनात जागृत करून ती हे साध्ये करीत असते, तद वत एिाद्या सहजप्रवृत्तीिे प्रखतकबब 
असिारी भावनाही ती मनात जागृत करते. परंत  भाषा म्हिजे योगायोगाने एकत्र झालेल्या प्रतीकािंा गट 
नव्हे. त्यात व्यवस्थापन आखि खशस्तबद्धता असली पाखहजे. प्रतीकाचं्या खवखशष्ट माडंिीतून हे व्यवस्थापन 
होते, परंत  प्रतीकाद्वारा व्यवस्थापनािे प्रतीकीकरि होत नाही, ही सकंल्पना ‘कवट्जेनस्टीन’ यािी आहे. 
बाह्य वास्तव आखि प्रतीक यामधील परस्परात खमसळण्यािी प्रखक्रया तो यात पाहतो. परंत  आंतरीक वास्तव 
आखि प्रतीक यामध्येही परस्परात प्रखवष्ट होण्यािी खक्रया िालू असते. व्यवस्थापन करिाऱया या दोन 
शर्कतीतील तिाव आखि खवरोध यातूनि एक अंखतम आकार वा नम ना तयार होत असतो. अिेरिी जी गोष्ट 
तयार होते त्यात या दोन्ही क्रमािंा वाटा असतो. हा जर बाह्य वास्तवािा अंश असेल, तर आपि असे म्हि ू
शकू की, प्रतीक आखि ज्यािे प्रतीकीकरि होते ती वस्तू वास्तवजगास आपिात सामावनू घेतात. जर 
खनर्कमत वस्तू आंतरीक वास्तवािे प्रखतबींब असेल, तर ती वस्तू एकाि प्रकारच्या भावात्मक प्रतीकृतीिे आखि 
सामाखजक अहंतत्त्वािी वाटेकरी बनते. स्वतंत्रपिे या क्रमािा खविार केला, तर तो क्रम म्हिजे एक 
प्रकारिे अमूतीकरि होय. मूतय भाषेमध्ये त्यानंा वगेळे करता येत नाही. मूतय भाषेति त्याचं्यामधील 
तिावय र्कत परस्परसंबधं व्यर्कत होतो आखि यासि कता-खवषय संबधं—मानवािा खनसगाशी िालिारा 
संघषय असे म्हटले जाते. 

 
काव्यात सवयसाधारि अहंतत्त्वाच्या भावात्त्मक शर्कतींनी खशलीतबद्ध केलेली वा खवपरीत बनखवलेली 

प्रखतकृती (वैखित्र्य) म्हिजे शब्दाचं्या आखि शब्दरिनेच्या व्यवस्थापनात अतंभूयत असलेले तकय श द्ध वा 
व्याकरिश द्ध प्रखतकृती होय. तथाखप हे त्यात बाह्य वास्तवािे जे प्रतीकीकरि केलेले असते त्यातील तशाि 
तकय श द्ध व्यवस्थापनाशी ज ळले असते. त्याशी ज ळते असेल तरी ते तसेि नसते आखि म्हिूनि तो प्रत्यक्ष 
(direct) स्वरूपाच्या भावात्मक, भाषात्मक आखि कादंबरीपेक्षा आखदम स्वरूपाच्या व्यवस्थापनास 
मोकळीक देते. कादंबरीत अहंतत्त्वाने व्यवस्थाखपत केलेली तकय श द्ध प्रखतकृती बाहेर वावरिाऱया बाह्य 
वास्तवात प्रतीकीकरिाच्या रूपाने वावरते. याम ळेि काव्य हे कादंबरीपेक्षा अखधक सहजप्रवृखत्तरूप, 
मागासलेले आखि आखदम ठरते. जेव्हा शब्द नव्यानेि अवतरलेला असतो आखि त्यात नव े खकमयेिे जग 
खनमाि करण्यािी शर्कती असते ते एका खवखशष्ट सवयातून, छंदातून खनमाि होते. तो छंद असा की, त्यात 
नाव,े मंत्र आखि सूते्र आखि सहज साधिारा आखवष्ट्कार यात एक खकमया खनमाि केली जाते. भाषेमध्ये 
गृखहत धरलेल्या ज्ञानाच्या कके्षत ते येते ते जेव्हा आपि जािीव पूवयक शोधू लागतो—तकय शास्त्रातील 
खनयमाप्रमािे—तेव्हा आपिास एक नव ेप्रभावी (imperious) आखि अमान ष वास्तव प्रत्ययास देते. यासाठी 
काव्यात्म असा Logos हा शब्द वापरण्यात येतो, शब्दाम ळे यात खजवतंपिा येते तो येथे इच्छाशर्कती काययरत 
होते, आखि ती कल्पनात्त्मक क्रम लावीत असते. कादंबरीत शब्दि प्रतीक, संदभय असतो, संभाषिात्मक 
पद्धतीम ळे त्यात हावभावही सूखित होतात. 

 
संगीतात तकय श द्ध प्रखतकृती (वैखित्र्य) म्हिजे त्यातील रूपाखवषयीिे वा रिनेखवषयीिे तत्त्व होय, ते 

भाषेतील व्याकरिखवषयक आखि वार्कयरिनाखवषयक (Syntactical) तत्त्वाशी ज ळत असते. संगीतखवषयक 
खविारप्रिालीतील आशय भरगच्चपिा (Stuffness) रूढी, खनयम, वैखित्र्य स्वरािंा िढऊतार मान्य ठरलेले 
झंकार (Chords) आखि तंत वाद्यखवषयक मयादा यात ते पूियता समावलेले असते ते तत्त्व म्हिजे 
सगीतातील वस्त खनष्ठ आखि बाह्य तत्त्व होय. लय नादमयता आखि स्वरसंगती याद्वारा स्थलकालाच्या 
मयादेत ते भावात्त्मक पद्धतीने खवपरीत, (Distorted) बनखवले जाते (आकारहीन केले जाते), जेथे मानव 



 अनुक्रमणिका 

बोलू शकत नाही तेथे मूक बनतो भाषा ही सत्यघटनाशी खनगडीत असल्याने सत्यघटनाशंी खनगडीत 
नसलेल्या खवषयासबंंधी ती बोलू शकत नाही. आखि मग तेथे खतला गूढस्वरूपाच्या अंतदृखष्टवर अवलंबून 
रहाव ेलागते, असे, रहस्यमय पद्धतीने सूिवनू कवटजस्टीन याने आपल्या म्हिण्यािा शवेट केला आहे, हे 
िरे नाही. आपल्या मतान सार भाषेिे प्रयोजन सूखित करून कवटजेनस्टीनने खतने जी के्षते्र दीघय कालापासून 
पादाक्रातं केली आहेत अशा के्षत्रापासून भाषेस वगळलेले आहे मानव एरवी जे बोलू शकत नाही ते 
भावात्त्मक प्रखतकृतीच्या आधारे बोलिारी म्हिजे कला-संगीत-काव्य आखि कादंबरी होय. 

 
बाह्य जगातील खवषम (अखनयखमत) कालाच्या आवतयनास लयबध्द कालािी (तालािी) सम 

(आघात) खवरोधी असते. मानव म्हिूनि काही नैसर्कगक कालक्रम—खदवस आखि रात्र, मखहने आखि वष े
अशारीतीने आकलनात आितो. याम ळेि क्रमािंी संकल्पना खनमाि होते आखि म्हिूनि शारीखरक दृष्टीने 
आपल्या जीवनातील प्रत्येक गोष्टीस अंक बहाल केले जातात. वगेवगेळ्या कालक्रमाच्या गटास वगेवगेळी 
नाव ेदेतानंा गखिती मोजिीिी कल्पना जन्म घेते. प्रथम दशाशंीिी खिन्हे, नंतर लेिी अक्षरे (Characters) 
बाह्य वास्तवास क्रम लावण्यासाठी अहंतत्त्वत्यात प्रखवष्ट केली जातात. आत्मखनष्ठ स्वरूपािी संवदेनात्मक 
कालबद्धता हीि अंकािी जननी होय, म्हिून गखितात संवदेनात्मक कालबाह्य वास्तवात आढळिाऱया 
क्रमाने बदलला जातो. बाह्य प्रखतकृती हीि व्यवस्थापन करिारी प्रम ि शर्कती होय. संगीतात अहंतत्त्वािे 
अन सरि करण्यासाठी बाह्य कालबद्धता संवदेनात्मकतेने (affectively) बदलली जाते. येथे संवदेनात्मक 
प्रखतकृती ही व्यवस्थापन करिारी शर्कती असते. सगंीतकार म्हिजे अंतम यि गखिती होय. “खवजेवर 
िालिारे मापनयंत्र” हा बखहम यि िालक होय. 

 
थोडर्कयात सागंावयािे म्हिजे आत्मखनष्ठ उगमस्थानातून साकारलेला कालबद्ध, स्थलबद्धत्व क्रम 

गखित उपयोगात आिते. बाह्य वास्तवाशी ज ळण्यासाठी या कालबद्धता बदलल्या जातात. 
 
संगीत वस्त खनष्ठ उगमस्थानातून स्वीकारलेल्या कालबद्धतेतील संवदेनात्मक क्रमािा वापर करते. 

आंतरीक वास्तवाशी ज ळण्यासाठी यात बदल केला जातो. 
 
काव्यातील भावनात्मक लय तकय शास्त्रीय स्थलात्मक असते, भावात्मक-ऐखहक (पार्कथव) 

(Temporal) असत नाही. गखितातील मूलभतू लयीहून ती खभन्न असून ती जािीवखवषयक ककवा ज्ञानात्मक 
साखहत्याद्वारा बदलता येत नाही. पखरस्प्स्थतीखवरुद्ध शखरराच्या हालिालीिी गती (Tempo) ती खनखश्चत 
करते. छंद बाह्यकाल स्वीकारीत नाही, तो पखरवतयनशील वास्तवािे अनंत कालापयंत प्रवाखहत असिे— 
‘ताल खनखश्चत करून’ खवषय त्यात बसखवतो. 

 
संगीत, भाषा, गखित हे सारे खनव्वळ ध्वनी होत. ते सारे एकूि खवश्वािे प्रतीकीकरि करून 

त्यातील आतंरीक वास्तवािा बाह्य वास्तवाशी असलेला संबंध व्यर्कत करतात. येथे असा एक प्रश्न खनमाि 
होतो की, ज्यात केवळ एक लहरींिी (Wave) खवखशष्ट व्यवस्था असते असा ध्वनी जीवनािी त्याच्या 
प्रतीकरिातून अखभव्यर्कती करिारे एक माध्यम म्हिून समथय का ठरतो? 

 
शकेरग्टनने दािखवल्याप्रमािे ज्यभोंवती मेंदू खवकखसत होत असतो असे तीन परस्परापासून खभन्न 

असिारे ग्राहक (Receptors) असतात. ते म्हिजे भौखतक आखि रासायखनक गंध, ध्वनी आखि दृष्टी हे होत. 
एकूि खविार करता या कायासाठी प्रकाश-लहरींिीं ग्राहक म्हिून श्रेष्ठता खसद्ध झाली आहे, आखि ध्वनी हे 
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प्रािीमात्राचं्या परस्परातील देवघेवीिे माध्यम म्हिून खवशषे खवकखसत झाले आहे. हववेर राहिारे पक्षी 
आखि झाडावर वावरिारी वानरे याचं्यामध्ये तोल संभाळण्यासाठी दृक संवदेनेिा उपयोग केलेला असतो 
यावरून हे लक्षात येते. ज्याचं्यापासून मानव उत्क्रातं झाला अशा उष्ट्ि रर्कताच्या प्राण्यामध्ये 
दीघयकालापासून ओरडिे—केवळ ध्वनी—हाि सहजप्रवतृ्तींिा दशयक आवाज बनला. फार दीघयकालापासून 
साध्या ध्वनीस आपल्या कानानंी प्रत्य त्तर देण्यािी संवय प्रािीमात्रात खदसून येते. पक्षी हे एकूि प्रािीमात्रात 
आपल्या जलद शारीखरक घडामोडीम ळे अत्यतं भावखववश ठरतात. ते ध्वनीद्वारा आपल्या सहजप्रवृत्तींिा 
एक साधा नम ना सातत्याने प नरावर्कतत होिाऱया नाट यमयतेच्या (Melody) रेषेमध्ये खनमाि करतात. परंत  
मानव याहून एक पाऊल प ढे जातो, पक्ष्याचं्या ओरडण्याने सूखित होिाऱया रेषेवरूनि ते हे पाऊल टाकीत 
असतात. आर्कथक साहियाम ळे खनमाि झालेल्या मागण्यानंी—कदाखित खशकारीसाठी असेल—बाह्य 
वास्तवाच्या ज्या प्रखक्रयानंा सहजप्रवखृत्तरुप प्रत्य त्तर खदले जात नसे, त्या प्रखक्रया आखि वस्त मात्र यािें 
नामकरि करिे आवश्यक ठरले. कदाखित प ढे हावभाव (अंगखवके्षप) खनमाि झाले असावते, ओठ आखि 
जीभ याचं्या द्वारा बाह्य वास्तवािी जी खित्ररुप नक्कल केली जाई त्यातून मानवाने सहजप्रवृत्तीरुप-ध्वनी 
आखि भावनात्मक प्रतीक अखधक खवस्तृत केले. त्यािा हेतू बाह्य वास्तवाच्या अंशािे प्रतीक बनण्यािा असे, 
भाषा खनमाि झाली. भावनातून खनमाि झालेले मानवािे साधे आवाज, मग ते आखदम सहान भतूीतून 
तरवाद्या गोष्टीिा पाठलाग करण्यातून खनमाि झालेले असोत, ते लवखिक बनले. तोि आवाज आता बाह्य 
वास्तवाच्या स्प्स्थर अंशािी अखभव्यर्कती करू लागला. त्यािप्रमािे त्यासंबधंीच्या खनखश्चत खनिययािा देिील 
द्योतक बनला. यातून जे जन्मले ते संगीत, काव्य शास्त्र, गखित, सारे एकि, परंत  काही काळानंतर 
वगेवगेळे झाले. त्यािा मूलाधार जो आर्कथक घडामोडी त्या जसजशा खवकखसत झाल्या तसतशी संगीत 
आखि गखित या दोन ध्र वामध्ये वावरत असलेली भाषा आखि कल्पनासृष्टी यातील सारी गखतशीलताही 
जन्मास आली. 

 
संगीत भावनािा जो क्रम अथवा व्यवस्था खनमाि करीत असते, ती यादृस्प्च्छक स्वरुपािी नाही. 

वास्तवािे बाह्य कवि कसे असते यािा खविार करण्यासाठी खनमाि झालेल्या शास्त्रीय भाषेस जे अखभव्यर्कत 
करता येत नाही, असे काही ते अखभव्यर्कत करीत असते. स्वभावजातनम न्याच्या प्रखतकृतीत ते प्रखवष्ट होते. 
द सऱया कोित्याही रीतीने आपिासं जे जािता येिार नाही, असे काही ते आपिासं ते सागंते; ते आपिासं 
स्वतिः खवषयी काही प्रखतपादन करीत असते. अभ्राच्छाखदत थैलीसमान खवशषेरिने भोंवती (Reticulations) 
खभरखभरिारी फार मोठी सत्ये म्हिजे आभास नव्हत; ककवा ती म्हिजे बाह्य वास्तवाखवषयीिी सत्ये नव्हत. 
आपि खसखतशील स्वरुपात जसे असतो त्यासंबधंी नव्हे, तर प्रयत्नशील रीतीने आपि जसे होण्यािा प्रयत्न 
करीत असतो, तत्संबधंी ही सत्ये होत. 
 

दोन 
 

ज्या कलात ध्वनी-प्रतीकािंा वापर होतो, त्या कलाबंरोबर दृश्य आखि आकायय (Plastic) कलाही 
आहेत—खित्रकला, खशल्पकला, बाधंकामािी कला अशा त्या कला होत. आपि केलेल्या पृथक्करिात त्या 
कशा बसतात, हे पहािे सोपे आहे. सवय प्रािीमात्रातं स्पशयखवषयक स धारिेम ळे अखभव्यर्कत होिारी 
दृक संवदेना म्हिजे बाह्य वास्तवािा शोध घेण्यासाठी सतत वापरात येिारी संवदेना, आखि श्रविसंवदेना 
म्हिजे इतर स्वभावजात नम न्यानंी य र्कत अशा बाह्य वास्तवाच्या एका खवखशष्ट अंशािा शोध घेण्यासाठी 
वापरात आलेली संवदेना होय. ध्वनी हा एक स्वभावजात नम ना आखि तसाि द सरा नम ना यात मध्यस्थी 
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करीत असतो—प्रािीमात्रास शत्रू आखि खमत्र यािंी िाहूल घेता येते. प्रकाश हा बाह्यवास्तवातील 
स्वभावगत नम ना आखि तसा नसिारा द सरा नम ना यात मध्यस्थी करतो. 

 
पखरिामी, आपि जेव्हा बाह्य वास्तवािे दृश्य प्रतीक तयार करतो, उदाहरिाथय, अशी एिादी 

आकृती ककवा खित्र, जेव्हा स्वाभाखवकि ते केवळ प्रतीकात्मक नसून, ते बाह्य वास्तव प्रगट करते. खवषय 
ककवा कृखतसूिक अशा ध्वखनवािक शब्दािेरीज इतर शब्द हे एिादे छोटे खित्र ज्याप्रमािे तो खवषय प्रगट 
करते तशारीतीने याखंत्रकतेने वस्तंूिे प्रगटीकरि करीत नसून, ते शब्द केवळ प्रतीकात्मक आखि म्हिून 
साकेंखतक असतात. एिादे खित्र मात्र, व्याकरिािा आभास खनमाि करिाऱया खनयमावािनू वा 
संकेतावािनू, त्यािंी अपखरहायय मध्यस्थी न पत्करता प्रत्यक्षपिे वास्तव आपल्याप ढे साकार करते. एिादे 
खित्र ककवा छायाखित्र यातील साधम्याने हे दािखवले जाते. 

 
एिाद्या फ लािे खित्र ककवा घोड्यािे खशल्प यात प्रगट होत असल्याप्रमािे कोितेही एिादे खित्र 

ककवा खशल्प यात बाह्य वास्तवािे काही अंश प्रगट होतात. केवळ खित्राच्या संजे्ञनेि जे दािखवता येईल असे 
काही त्या खित्रात आखि बाह्य वास्तवात समान असाव े लागते—यासि प्रत्यक्ष ककवा तार्ककक प्रखतकृती 
ककवा, अखधक स लभ रीतीने सागंावयािे तर ‘साधम्यय’ असे म्हिता येईल. 

 
परंत  रेषा आखि रंग यात देिील संवदेनात्मक (भावात्मक) साहियय असते. जी वस्तू प्रतीत 

करावयािी असेल, जे अखभरूप जग दािवावयािे असेल त्यासंबधंी एक प्रवृत्ती तेथे खशस्तबद्ध रीतीने व्यर्कत 
केली जाते. ही प्रवृत्ती भावात्मक असली पाखहजे, ती खित्रकला आखि खशल्पकला यात स्वभावजात 
नम न्याबरोबर आखि त्यातील भावात्मक प्रखतकृतीसह समान असते, ती खित्रात मलूतिः असल्याने खित्रातून 
प्रतीकीकरिाच्या रुपाने व्यर्कत होत नाही. एिाद्या नवख्या खनरीक्षकास हे म्हिजे खित्रािे खवपखरतीकरि 
वाटते, कारि त्यात बाह्य वास्तवाशी साधम्यय नसते. परंत  िरे म्हिजे ते एक साधम्यय असते. सहजात 
नम न्यातील भावात्मक जगाशी त्यािे साधम्यय असते. 

 
प्रस्त तच्या सखंक्षप्त आढाव्यासाठी खित्रकला आखि खशल्पकला यात जो भेद करिे आवश्यक आहे 

तो असा की, एक खत्रखमती पखरमािािे आखि द सरे खद्वखमती पखरमािािे आहे. बाह्य वास्तवाच्या तीन 
पखरमािापकैी खित्रकला दोन पखरमािािंी खनवड करते—ककवा अखधक अिूकपिे सागंावयािे तर ती िार 
पखरिामापंकैी एकािी खनवड करते, कारि काव्य, संगीत आखि कथा याहून वगेळ्या पद्धतीने आकायय 
(Plastic) कलामध्ये काल हे िौथे पखरमाि नसते. कालाच्या कोित्याही एका खवखशष्ट क्षिी स रू होऊन 
द सऱया क्षिी खित्रकला संपत नाहीत. ती स्प्स्थखतशील असतात, त्यात बदल होत नाही. साध्या कलानंा 
कोित्या ना कोित्या रीतीने बाह्य वास्तवातून खनवड करावी लागते, नाही तर त्यामंध्ये अहंतत्त्वाच्या 
खशस्तबद्ध आखवष्ट्कारासाठी साधेंजोडीमधील शखथल्यास वाव खमळाला नसता. त्यात स्वातंत्र्यािा एक अशं 
तरी असला पाखहजे. 

 
रेषा आखि रंग प्रत्यक्ष पदाथांिे प्रतीकरि करून अहंतत्त्वाच्या वास्तवािे प्रखतकबब दािवनू 

खशस्तबद्ध व्यवस्था पत्करतात. यािा पखरिाम असा होतो की, वास्तवाच्या एिाद्या अंशासंबधंी एक भाववृत्ती 
तयार होते. ‘रेंिा’ ककवा ‘खसझाने’ याचं्या कलेिे अवलोकन केल्यानंतर बाह्य जग आपिास वगेळ्याि 
रीतीने प्रतीत होते. आपि तेि वास्तव जग पहात असतो, परंत  ते नव्या भावात्मक वृत्तींनी ओथंबून त्यास 
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एक िमकदार भावात्मक रंग लाभतो ते अखधक वासनात्मक (Appetising) जग बनते, कारि मानवाच्या 
भ केच्या सहजप्रवृत्तीि सौंदयात्मक भाव सपंन्न करीत असतात (Furnish). 

 
आपि भाषेबाबत जे खनकष पत्करले तेि येथेही उपय र्कत ठरतात. खपकासोपेक्षा मायकेल अजेँलो 

आखि ‘डि’ व्यस्प्र्कतखित्रात (Portrait) बाह्य वास्तवािा अखधक अंश असतो, ज्याप्रमािे काव्यापेक्षा कथेत तो 
अखधक असतो. परंत  दृश्य के्षत्रात जो पखरिाम साध्य केला जातो त्यात भावनात्मक खशस्तबद्ध आखवष्ट्कारािा 
खकती अवकाश आखि अंश असतो यावर खित्रकलेतील थोरवीिे खभन्न खभन्न मूल्यमापन आधारलेले असते. 
संगीत आखि काव्य याप्रमािे खित्रकलेतही वास्तवािी सहज आढळिारी उकल आखि त्यािे उथळ ग्रहि हे 
कखनष्ठ स्वरुपाच्या कलेिे द्योतक ठरते. 

 
खित्रकला आखि काव्य यामध्ये इतपति साम्य असते की, खित्रकलेत वस्तंूच्या साहियात भाव 

अंतभूयत झालेले नसून ते त्यानंा घडखविाऱया रेषा, आकार आखि रंग याति सामावलेले असतात. काही 
देिाव्यात-उदाहरिातय स्मशानयात्रा—मूलतिः भावात्मक साहिये असतात. परंत  यासाठी खित्रकलेने 
वापरलेला भावात्मक साहियात स्मशानयात्रा ही एक घटना म्हिनू त्याशी जोडली जात नसून करड्या 
रंगाच्या घोड्याच्या आकारािी वत यळे ज्यात काढलेली असतात अशा एका पारदशयक पेटीत असलेल्या 
तपखकरी रंगाच्या काटकोन िौकोनाशी (Rectangle) जोडली जातात. शोकाच्या कल्पनेस जोडलेली 
भावात्मक साहिये ही योग्य रीतीने एिाद्या कके्षत वापरता येतात, एिादा कादंबरीकार आपल्या आकृतीत 
भावात्मक साहिये आिण्यासाठी स्मशानयाते्रिा वापर योग्यप्रकारे करू शकतो. प नश्च ‘स्मशानयात्रा’ या 
शब्दास अतंगयत स्वरुपािी अशी काही भावात्मक साहिये असतात की, त्यािंा काव्यातही उपयोग करता 
येतो. —उदाहरिाथय ‘माझ्या आशािंी स्मशानयात्रा’—मात्र त्या वापरताना अशा प्रकारिी भाषाखवषयक 
साहिया गट काव्यात वापरता येिे शर्कय आहे, हे संपूियपिे समजले, तरि हे शर्कय आहे आखि मग ती 
स्वीकारावी ककवा नांकारावी, उदाहरिाथय अंधिःकाराच्या सूिना जाभंळ्या रंगासंबंधी, ककवा एिादी 
खमरविूक, त्यातील देिावा ककवा उत्साह ककवा िोल खवखहरीसंबधंी सूिना (स्मशानयात्रा वा थडगे याशंी 
खनगडीत सूिना) खित्रकलेने वापरात आिलेली साहिये रेषा, रंग आखि या दोहोंिे संखमश्रि यातून उत्पन्न 
झालेली असतात, आखि त्यािंा वापर अथय स्पष्ट करण्यासाठी, —त्यात खिखत्रत केलेला खवषय स्पष्ट 
करण्यासाठी केला जातो. 

 
म्हिून प्रखतखनखधक स्वरुपाच्या असिाऱया आकायय (Plastic) कला ज्या काव्य आखि गखित—

तेथपासून वगीकरिात्मक शासे्त्र आखि खवश्वात्मक कला यापंयंत पोहोितात ज्याप्रमािे काव्यातील ‘मी’ प्रत 
आपि जावनू पोिू शकतो, त्याप्रमािेि आपि खित्रकाराच्या दृखष्टकोनाप्रत पोितो. आपि कवी आखि 
खित्रकार याचं्या भखूमकेतून जग पाहतो. 

 
आम्ही हे आधीि स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारिा पखवत्रा ‘टोळीसमान’ आखि मागासलेल्या अशा 

जीवनखवषयक वृत्तीकडे आपिास का घेवनू जातो, त्याप्रमािेि स्प्स्थखतशील अशा खनसगाच्या खवरोधात 
स्प्स्थखतशील अशा खवश्वात्मक मानवी ममािे प्रत्यंतर कसे घडवनू आितो, आखि म्हिून खवकार ककवा 
अंतदृय ष्टी याचं्या सूिक अशा घोषिा व्यर्कत करण्यासाठी सवात िागंले असे ते माध्यम असते. िऱया अथाने 
खवरोधाभास नसलेल्या एका खवरोधाभासाम ळे, परंत  व्यर्कतीकरिाच्या आहारी गेल्याने काव्य आखि 
खित्रकला या दोन्ही कला व्यस्प्र्कतत्वाच्या प्रगटीकरिािे उत्तम माध्यम ठरतात—मात्र येथे फर्कत कवीिे 
व्यस्प्र्कतत्वि प्रगट होते. काव्य, खित्रकला आखि नादमयता यामध्येही एक गोष्ट सारिीि प्रत्ययास येते. ती 
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म्हिजे मानवी बीजािी (genus) कालातीत अवस्था, अनेक मानवी व्यर्कतींच्या गटात आढळिारी 
उद बोधक स्वरुपािी गौि अशी ग ंताग ंत नव्हे. याम ळेि आपिासं असे आढळते की एकूि मानवी 
संस्कृतीच्या प्राथखमक अवस्थेत खित्रकला खनमाि झाली—पाषािय गातील मानवाइतकी ती प रातन आहे. 

 
खित्रकलेिे जे प्राथखमक स्वरुप होते, त्यात ती खनसगात आढळिाऱया भावात्मक ग िखवशषेािंी 

जािीव असते; म्हिूनि पाषिय गातील प्रारंखभक कलेिे जीवनाशी खनकटिे नाते असते. तेव्हा ती नैसर्कगक 
खवषयािे खित्रि करीत असते. परंत  मानवािा जेव्हा खशकारी अवस्थेतील आखि अन्नसंिय करिाऱया 
गटापासून शतेकी अवस्था आखि पश पालन करिाऱया टोळीच्या अवस्थेप्रत खवकास होतो, तेव्हा आपल्या 
इच्छा खनसगात सहकारी दृष्टीने प्रखतकबखबत झालेल्या पहात, खनसगावर सहकाराने सत्ता खमळखवण्याकडे 
वाटिाल करीत असतो. म्हिूनि आता त्याचं्यामध्ये वास्तवात आढळिाऱया सामाखजक प्रकाराचं्या 
सते्तसंबधंी आकषयि खनमाि होते, ते वास्तव प्रत्यक्ष ज्ञानात उतरताना त्यास ‘रुढीिे संकेतािे’ स्वरुप प्राप्त 
होते. म्हिनूि पाषािय गातील स्वभाववादी कला उत्तर पाषािय गात अखधक परंपरावादी (साकेंखतक), 
मानीव गोष्टींना यादृस्प्च्छक महत्त्व देिारी (Arbitrary) प्रतीकात्मक आखि सजावटीस महत्त्व देिारी होत 
असते. याम ळे या काळात, केवळ लेिनकलेिा मागय तयार होतो, एवढेि नव्हे, तर लयीपासून काव्य आखि 
प ढे नादमयता, याप्रमािे त्या कलेम ळे सासं्कृखतक जीवनात एक मानखसक पखरवतयन होऊ शकते. 

 
लहान लहान गट ककवा टोळीपासून वगीय समाजापययन्तच्या प्रवासात खित्रात्मक आलेिनात 

अखधकाखधक पृथगीकिास (वैखित्र्यास) वाव खमळू लागतो. आखि त्या कलेस प नश्च स्वभाववादी 
(Naturalistic) स्वरूप प्राप्त होते. परंत  आता मानव एिाद्या पूिय तयार झालेल्या टोळीतील भावात्मक 
ग िखवशषे खनसगात शोधीत नाही, तर शासक वगाच्या उच्च कोटीस पोिलेल्या आखि खवशषे कौशल्यग िािंी 
अपेक्षा करीत असतो. श्रमखवभागिीम ळे, मोठ्या प्रमािावरील ताखंत्रक शर्कतीम ळे आखि खनसगावर अखधक 
ताबा खमळखवल्याने हे ग ि अखधक उन्नत होतात (Elaborated). गखतशील वास्तवाशी असलेले एिाद्या 
वगािे खजव्हाळ्यािे नाते त टले म्हिजे हा स्वभाववादा प नश्च ‘साकेंखतकता’ ‘परंपरावाद’ यानंा शरि जातो 
आखि त्यातील शोधािे एिाद्या वाळलेल्या कविात रूपातंर होते. स्वभाववादी हा खवद्वत्तावाद 
(academicism) बनतो. अखतशय स्वभाववादी खित्रात्मक कला ही भांडवलशाही कला होय. ती त्या 
अवस्थेतील अखधक उत्पादनशीलता, पृथगीकरि आखि स्पष्टपिे प्रतीत होिारी श्रमखवभागिी याशंी खमळती 
ज ळती असते. याम ळेि भाडंवलशाही कलेतील स्वभाववादािा उदय आखि खतच्यामधील क्रातंीकारी 
स्वयंिखलत गती ही त्या काळातील संगीतातील स्वरसगंती (Harmony) आखि खवकासशील शास्त्रातील 
ऐर्कय याशंी संबखंधत असते. स्वभाववाद आखि वास्तववाद एकि होत, असे समजता कामा नये.—
उदाहरिाथय भाडंवलशाही-्लेकमग खित्रकलेतील वास्तववाद. हा वास्तववाद ही ‘साकेंखतक’ स्वरूपािी 
असू शकेल. खित्रकला ही कादंबरी सारिी नसून काव्याप्रमािे असल्याने, स्वभाववादािे अखधष्ठान 
असिारी त्यास मलूभतू असिारी अहंतत्त्वािी खशस्तबद्ध रिना त्यात खिखत्रत केलेल्या वास्तव जगात 
खनमाि होत नाही, तर ती रेषा आखि रंग यानंी खनमाि केलेल्या भावास्प्त्मक प्रत्ययात आखि स्मृखत-प्रखतमाचं्या 
संक लापासून प्रवाखहत होते, आखि ती खित्रकलेच्या प्रगटीकरिाच्या स्वभाववैखशष्ट्ट्ाम ळे अथाद्वारा 
खशस्तबद्ध आकार घेते. 

 
उत्तरकालीन भाडंवलशाही कलेत आर्कथक पृथगीकरि खवकल आखि ज लमी बनते, व्यर्कतीत्वाच्या 

खवकासािा ककवा स्वातंत्र्यािा मागय ती बनू शकत नाही. जोपयंत आशय भाडंवलशाही कक्षात वावरत 
असतो, तोपयंत याखवरूद्ध एक प्रखतखक्रया होत असते. आखि त्यास ‘क्रयमूल्य पूजनािें [“इटालीतील साखहत्य आखि 
इतर कलाचं्या क्षेत्रात खवसाव्या शतकात भावनेच्या अखभव्यर्कतीसाठी मानवी सकेंतापासून आखि परंपरागत पद्धतीपासून फ टलेला एक सपं्रदाय.] 
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(Commodity fetishism) स्वरूप प्राप्त होत असते. सामाखजक प्रकार (Forms) आशयास खवके्रय 
(Marketable) बनवनू त्यास क्रयमूल्य देतात, व्यापारपेठेस त्यास योग्य बनखवतात आखि उखद्दष्टािे (Ends) 
स्वरूप प्राप्त होते. म्हिूनि भखूमतीच्या आकृतींिा भास खनमाि करिाऱया कलािें (Cubism) परंपरानंा 
खवखतरोध करून भावनािंा स्वयतान सार अखभव्यर्कत करिाऱया कलािें (Funurism [“इटालीतील साखहत्य आखि 
इतर कलाचं्या क्षेत्रात खवसाव्या शतकात भावनेच्या अखभव्यर्कतीसाठी मानवी सकेंतापासून आखि परंपरागत पद्धतीपासून फ टलेला एक सपं्रदाय.] 
आखि अशाि प्रकारच्या अमूतय कलािें रूप प्राप्त होते. 

 
भाडंवलदारी क्राखंतकारक (बंडिोर) सामाखजक प्रकारािंा दास बनून ‘बाजारपेठेस बाधंला जावनू’ 

सामाखजक अहंतत्त्वापासून स्वतिःला म र्कत करून जेथे अहंतत्त्व आखि बाह्यजग व्यस्प्र्कतगत, आत्मखनष्ठ 
(Personal) नेिीवय र्कत होतात, अशा स्वप्नमय जगात पलायन करतो. िऱया अथाने अस्प्स्तत्त्वात 
नसलेल्या वरकरिी स्वरूपाच्या वास्तववादासह वावरिारा अखतवास्तववाद हाि होय. यािा अथय असा 
की, यात जे प्रत्ययास येते ते बाह्य वास्तव नसून जािीवय र्कत असे आत्मखनष्ठ जग असते. भाडंवलदारी 
अंखतम भखूमका अखतवास्तवादािे प्रखतखनखधत्व कसे करते, हे आम्ही आधीि स्पष्ट केले आहे. 
 

तीन 
 

आकायय कला या स्प्स्थतीशील असतात. कालाबरोबर पखरवती (गखतशील) होिारी दृश्य कला, 
नृत्य, नाटक आखि अिेर खित्रपटात आढळते. नृत्य म्हिजे आखदम कथा—लयीच्या उदरातून स्वतिःस 
वगेळा करिारा एक ग िखवशषे. नृत्यामध्ये लय हळ हळू अशारोर बनून कालातून ती प्रगट होते आखि ज्यात 
घटना घडू लागतात अशा वास्तवाच्या हालिालीिी ग िात्मक गती ती स्वीकारीत असते. 

 
खित्रकला ही काव्याबरोबर प्रतीकाचं्या प्रगटीकरि करिाऱया बाधंिीद्वारा भावनानंा खशस्तबद्ध 

करण्यािा ग ि आत्मसात करते [एक काळा आयत (Oblong) शवपेटी नव्हे] परंत  प्रत्यक्षपिे दृश्य कला 
काळाबरोबर वावरत असताना, हा स्थलबद्ध ककवा व्याकरिािा िोटा आभास खनमाि करिारी खशस्तबद्ध 
रिना आता शर्कय नसते, आखि म्हिनू कथेप्रमािे ती शर्कय असते. त्यातील भावनात्मक घटक म्हिजे दृश्य 
खित्रिाद्वारा (िरी शव पेटी) होिारी वास्तव खवषयािी व्यवस्था वा संघटि होय. नृत्यात केलेली आराधना 
रंगभमूीवरील िून, खित्रपटातील दंगा हे असे साखहत्य भावात्मक पद्धतीने प्रतीत करण्यािा प्रयत्न करता 
येतो, ती केवळ एकमेकाशी ज ळिी केलेली आकृती असत नाही, ककवा एिाद्या स्तब्ध मूक खित्रात ते जर 
खथजलेल्या स्प्स्थखतशील स्वरूपात प ढे आले, तर भासिारी पालथी प्रखतमा ककवा खवस्कळीत स्वरूपािा 
जमाव नव्हे. स्प्स्थतीशील कलातील प्रगटीकरिी रूप व्यवस्था आखि पार्कथव कलातंील िरीि री व्यवस्था 
यातील घोटाळ्यातून (गोंधळातून) नाटकासबंंधीच्या खवशषे अखभव्यर्कतीवादी आखि देिाव्यासंबधंी 
(Scenic) खविारप्रिाली खनमाि होतात. एडवडय गॉडयन के्रग याचं्या खविारप्रिाली अशाि स्वरूपाच्या होत. 
नृत्यनाट् (Ballet), नाटक आखि खित्रपट यािंा खवकास नादमयतेच्या (Harmony) खवकासासारिाि 
होय. श्रमखवभागिीने एिाद्या टोळीच्या सामखूहक जीवनाच्या स्फखटका (Crystal) मध्ये जे पृथगीकरि 
आखि व्यर्कतीत्वीकरि आिलेले असते त्याम ळे खनसगाच्या पाश्वयभमूीच्या खवरोधात व्यर्कतीजीवनातील 
अन भवाचं्या आडव्या-उभ्या धाग्याने जो खवरोधी कबदू (Counter point) खनमाि होतो, त्या खवकासा 
सारिाि हा होय. 

 
मूळ ग्रीकबीजामधून (Genre) खनमाि होिाऱया ग्रीक वगाति ग्रीक शोकास्प्त्मका जन्मली आखि 

एखलझाबेथच्या काळातील रंगभमूीवर होिाऱया नाटकात भाडंवलशाही उत्पादकतेच्या उदयाबरोबर ती 
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बहरू लागली. या दोहोमध्ये भरपूर काव्य ओथंबलेले आहे. कारि नाटक ही वगीय समाजातील 
संक्रमिावस्था आहे. सामूखहकतेकडून व्यस्प्र्कतत्वाकडे वाटिाल करिाऱया समाजािे ते अपत्य होय. नृत्य, 
नाटक आखि खित्रपट, संगीत आखि भाषा यातील भावनात्मक खशस्तबद्ध रिनेच्या त लनेत त्यातील 
तंत्राबाबत संखमश्र वा प्रखतखवरोधात्मक (Counter pointed) आहेत. ज्याप्रमािे संगीतातील ध्वनी हे बाह्य 
वास्तवातील खवषय (Object) असून अशा खवषयािंी प्रतीके नसतात, त्याप्रमािेि नतयक, अखभनेता ककवा 
त्याच्या भोवतीिा देिावा हा वास्तव खवषय आहे. हे मान्य कराव ेलागेल की, नतयक ककवा अखभनेता हे 
द सऱया एिाद्या खवषयािा (प्रियाराधना करिारा ककवा आसन्न्नमरि अशा ज्या व्यर्कतींिी तो नक्कल करतो, 
तो खवषय) संदभय देत असतो. परंत  तो स्वतिः देिील बाह्य वास्तवातील एक खवषय असतो—यात तो एक 
ऐटदारपिे आखि मोहकपिे वावरिारा मानव असतो. म्हिूनि अखभनय आखि नृत्य यामध्ये एक 
प्रतीकात्मक असाखंगतक असा घटक असतो. परंत  त्याचं्यामध्ये द सराही एक घटक असतो तो म्हिजे बाह्य 
वास्तवातील खवषयास संदभय देण्यािा होय. यामध्ये दोन प्रकारिी खशस्तबद्ध व्यवस्था असते, ज्या खवषयािी 
प्रखतकृती वठवावयािी तो खवषय; आखि ती प्रतीकृती घडवनू आििारी व्यर्कती या द हेरी व्यवस्थेत काही 
धोके असतात त्याम ळे अखभनेता ककवा नट आखि लेिक, नाटकात काम करिाऱया इतर व्यर्कती आखि 
खनमाता यामध्ये एक संघषय उत्पन्न होतो, या संघषावर आज केवळ खित्रपटात मात करता येते. खित्रपटत 
कॅमेऱयािा याखंत्रक लवखिकपिा उत्तम खनमात्याच्या हातात एिाद्या नटास वाटेल तो आकार देव ूशकतो. 
तथाखप, भाडंवलदारी व्यस्प्र्कतवादाच्या य गात खित्रपटािे हे वैखशष्ट्ट् पूरेपूर उद्योगात आिता येत नाही, 
आखि खित्रपट म्हिजे खवखवध नटानंा काम करण्यास वाव देिारे एक वांहन बनते. सोखवयत रखशयामध्ये मात्र 
असे घडत नाही. 

 
नतयक, नट हे दोघेही, मननािा खवषय म्हिून, काव्याच्या जगाप्रमािे स्प्स्थखतशील असतात. त्याचं्या 

नतयनाद्वारा वा अखभनयाद्वारा ज्यािे प्रतीकीकरि केले जाते ती वास्तवता कथेतील वस्तूखवशषेाप्रमािे 
असते—त्यात गती असते. म्हिूनि एिादे नाटक ककवा खित्रपट यातील स्प्स्थखतशील देिावा ककवा नटािा 
काययभाग आखि गखतमान कृती यात एक तिाव असतो—या तिावािे एिाद्या महाकाव्यातील काव्यात्मक 
काययभाग आखि खनवदेनात्मक गती यातील तिावाशी साधम्यय असते. 

 
एिाद्या महाकाव्यातील ककवा नाटकातील काही पखरच्छेद काव्यात्म ककवा ऐखतहाखसक असल्यािे 

आपिास जािवते—उदाहरिाथय होमरने केलेले स्वगातील ताऱयािें प्रगट होण्यािे वियन ककवा ड्यूसिा 
थोर क्षि—हे जवळ जवळ संगीतासारिेि असतात. एिादे धरि फ टाव,े त्याप्रमािे शब्दानंा जडलेले भाव 
अथवा कृती अथाद्वारा प्रगट होतात. नाटक ककवा महाकाव्य स्तब्ध होते. त्यात काव्यात्म काययभाग असतो, 
जसजसा काळ नाहीसा होतो, तस तसा अवकाश त्यात प्रखवष्ट होतो; खक्षखतज खवस्तारते आखि असीखमत 
होते. कला द हेरी दृष्टीने प्रगट होते. त्यात ज्या वस्तू वर्किलेल्या असतात त्यानंा भाव असतात, आखि ते 
कथेतील कृतीद्वारा ककवा नाटकातील कृतीद्वारा कालदृष्ट्ट्ा व्यवस्थाखपत होतात. याम ळेि आपिास असे 
वाटू लागते की शखलयड ककवा ओडेसी ही मूतय स्वरूपािी खवस्तृत खवश्वे आहेत, आखि आपली दृष्टी जेथपयंत 
पोिू शकते, तेथपयंत ती खवस्तारलेली आहेत. शरे्कसखपअरच्या काही महान नाट्कृतीबाबत ही द हेरी 
व्यवस्था म्हिजे संखदग्ध (Cloudy) महत्त्व लाभलेले एक खवस्तृत जग भासते, ते केवळ कृतीपाठीमागे 
अस्पष्टपिे प्रकाखशत झालेले नसून त्यावर िालून प्रकाश टाकिाऱया काव्यात्म पखरच्छेदात ते सामावलेले 
असते, त्याम ळे पात्राचं्या कृती सूक्ष्मपिे संस्काखरत होतात आखि अनपेखक्षत अशी प्रकाशमानता त्यात येव ू
लागते. याम ळेि काव्यात्म स्वरूपािी नाटके रंगभमूीवर प्रयोगात उतरखविे कठीि होते. कृती आखि काव्य 
तेथे हातात हात घालून िाललेली असतात, कारि ती एरवी वगेळ्या रिनेत अवतरतात. परंत  काव्य आखि 
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अखभनय—कवीतील अहंतत्त्व ककवा मीपि आखि नटातील मीपि ही एकाि स्तरात वावरत असतात आखि 
ती एकमेकाना प सून टाकीत असतात. शरे्कसखपअरिा ‘हॅम्लेट’ आखि आयखवगंिा “हॅम्लेट” यात आपिास 
खनवड करावी लागते. जे नाटक वािले जाते, त्यात अखभनयािी जागा काव्य घेव ू शकते, याम ळेि 
शरे्कसखपअरिी नाटके वािताना लाभलेल्या समाधानािी बरोबरी इब्सेनिी नाटके वािताना लाभलेले 
समाधान करू शकत नाही. हे िरे की, शरे्कसखपअरच्या काळात नट तेवढा प्रभावी नव्हता, खस्त्रयाचं्या भखूमका 
करण्यासाठी तेव्हा तरूि य वकािंा वापर करीत, यावरून हे खसद्ध होते. 

 
वास्तवातील आखि प्रतीकरिात्मक खवषयािें स ंदर सखंमश्रि नृत्यात आखि नाटकात आढळते, ते 

तशाि प्रकारिे जे सखंमश्रि वळेोवळेी संगीतात आढळते, त्याहून खवखभन्न आहे.—यािी उदाहरिे म्हिजे 
नाइकटगेल गात असलेले नकली (Bastard) संगीत, धमयमठातील घंटानाद आखि इखंजनाच्या खशट्ा होत. 
ध्वनीने ज्यािें प्रतीकीकरि केले जाते असे हे िरे वा वास्तव खवषय संगीतािी तकय श द्ध स्वयंगं्रखथत रिना 
उध्वस्त करतात, आखि म्हिनू ते त्यात मान्य ठरत नाहीत. 

 
पाषािय गातील कलेत व्यर्कती ही फर्कत स्वत्वासंबधंी जागरूक बनलेली असते आखि अजूनही ती 

फर्कत खवषयाच्या प्रत्यक्ष ज्ञानात रुतलेली असते, केवळ अि रुप स्वभाववादास ज्या खवषयािे खित्रि 
करावयािे त्या द्वारा त्यास स्थान देते, त्यात असंघखटत अशा प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या वस्तूि नजरेसमोर येतात. 
खशकारी अवस्थेतील आखदमानवाच्या नृत्यात, त्यातील कें द्रीभतू खवषय—जो प्रािी–त्यािी जशीच्या तशी 
प्रखतकृती वठखवली जाते, कारि तशीि प्रखतकृती काढिे मानवास अखभपे्रत असते, बदललेल्या स्वरुपात 
नव्हे. अिूक ज्ञानाने तो खवषय मानवातून अहंतत्व बाहेर काढतो. त्यास सहकार लाभतो आखि ते जागृत 
बनते. हीि वस्त स्प्स्थती, पाशवी प्रत्ययज्ञानातून त्यास लाभलेल्या ग िापासून त्यास खभन्नत्व देते हे प्रत्यक्ष 
ज्ञान शोधले जाते, खनमाि केले जात नाही. 

 
उत्तर पाषािय गातील कलेत जेव्हा खशकार करिारा ककवा अन्न्नसंिय करिारा मानव खपके उत्पन्न 

करिाऱया आखि पश पालन करिाऱया टोळीच्या अवस्थेत पदापयि करतो, तेव्हा समाज केवळ त्या खवषयािा 
शोध घेत असतो, एवढेि नव्हे, तर त्याम ळे त्यात पालटही होतो. वाहत कीच्य साधनात रुजलेल्या प्रकारानंी 
आखि त्यातील परंपराचं्या सहाय्याने मानव प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या के्षत्रात एक सामाखजक मानव म्हिनू 
स्वतिःखवषयीिी खसद्धता प्राप्त करून घेतो. नृत्यास आता समूहगीतातील धमोपदेशकाचं्या गतीिे रूप आखि 
उदयोन्म ि प्राथखमक स्वरुपातील शोकास्प्त्मकेिे रूप प्राप्त होते. खशकारी अवस्थेतील आखि अन्नसिंय 
करण्याच्या अवस्थेतील आखदमानवािे नृत्य उद्दाम स्वरुपात स्वाभाखवक असते आखि त्यात प्रखतकृखत 
साधण्यािी क्षमता असते, खपके रुजखवतानंा आखि अन्नसंिय करतानंा केलेल्या नृत्यात एिाद्या धार्कमक 
खवधीिा औपिाखरकपिा असतो, आखि त्यातून खनसगासंबधंी टोळीच्या आत्म्यािा ठसा व्यर्कत होतो. 
हावभाव वा अगंखवके्षपाच्या थात खवषयक आखि खवश्वािे शासन करिाऱया शर्कतीवर भर खदला जातो. 
वत यळाकार खफरिारा सूयय वत यळाकार गती घेिाऱया नतयकािे अन सरि करतो. तरुिाचं्या उड्याबरोबर 
पीकही वर येते; भोवळ आििाऱया गतीने जीवनातील वगे वाढतो. टोळी खनसगास आपल्य अतंकरिात 
समावनू घेते. 

 
समाजािा वगीय अवस्थेत होिारा खवस्तार नृत्यातून कथा, नाटक यानंा वाढीस लावतो. 

समूहगीतातील बारकाव े व्यस्प्र्कतगत नाटककाराच्या उदयास अवसर देण्याइतके खशखथल होतात. वगीय 
समाजात खनमाि होिाऱया श्रमखवभाजनातून जन्माला येिारे व्यस्प्र्कतत्वीकरि शोकास्प्त्मकेमध्ये प्रतीत होते. 
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एिादा देव, नायक, प रोखहत-राजा, लोक, थोर लोक समूहगीतातून अलग होवनू रंगभमूीवर अवतरतात, 
त्यािवळेी ते स्प्स्थर स्तब्ध अखभनय आखि गखतशील अखभनय या नृत्यातील समूहगीतात अखवच्छेद्यरीतीने 
एकरूप असिाऱया अखभनयास जन्म देतात, या प्रमािेि खवखधखवषयक मंत्रात स्प्स्थखतशील काव्य आखि 
गखतमान कथा एकरूप होतात. या खवखधखवषयक मंत्रात शब्द हा काव्यात्मकतेने खवश्व खनमाि करिारा 
ठरतो, आखि तरीही तो एिादी प राि कथा खनवदेन करतो. 

 
तथाखप वगीय समाजािा खवनाश आखि सािेबंदपिा हा कोित्याही क्षिी पात्राचं्या सािेबंदपिातून 

आखि त्याचं्या वगेवगेळ्या नम न्यातून व्यर्कत होतो. व्यस्प्र्कतत्वीकरि हे वगाच्या कल्पनेत रुजलेले नसून 
श्रमखवभाजनात रुजलेले असते. वगीय फूट प्रथम खवभाजन संभवनीय बनखवते परंत  एिाद्या खवखशष्ट क्षिी 
त्यािा अखधक खवकास नाकारते (त्यास स्थखगत करते) आखि ती त्यास थोपवनू धरते, खवद्वते्तम ळे खनमाि 
होिाऱया खशलावस्थेिे ते जनक ठरते; हे असे एक आवरि असते की, समाजाने त्यात ग दमरुन जाव ेककवा 
समाजि मोडून पडावा. 

 
आम्ही पूवी असे म्हटले की, मोठी प्राथयनामंखदरे (Cathedrals) ही सरंजामी नसून भाडंवलदारी 

होती, कॅथॉखलक मताच्या ममयस्थानी त्यािंी उभारिी झाली असूनही ती प्रॉस्टेस्टंट पािंड मतािी 
प्रखतखनखधक असत. हे ममयस्थान जे भाडंवलशाही शहर ते सरंजामी अवस्थेतील देशाति उत्पन्न होत असे. 
याम ळेि भाडंवलशाही स्वरुपािे नाटक मोठ्या प्राथयनामखंदरात एक गढू नाटक (Mystery Play) म्हिून 
स रू होते, त्यासंबधंी धमाखधकाऱयाकडून नापसंती दािखवली जाई. ज्यावळेी राजसत्ता भाडंवलादरीवगाशी 
हातखमळविी करते त्यावळेी रहस्यमय नाटके दरबारप्रत पोितात आखि मग त्यािे एखलझाबेथच्या 
काळातील शोकास्प्त्मकेत रुपातंर होते येथे प नश्च व्यर्कतीिी पूतयता स्वभाववादान सार राजप त्रात होते, त्यािे 
स्वरुप नायकाचं्या म र्कत वासनात प्रतीत होिाऱया सामाखजक इच्छाशर्कतीिे असते. 

 
भाडंवलशाही व्यस्प्र्कतत्वाच्या खवशषे खवकासाम ळे, शरे्कसखपअरनंतरच्या काळात नक्कल करिारी कृती 

स्तब्ध अखभनय करिाऱया (स्प्स्थखतशील) नटास बळी पडते. ग्रीक शोकास्प्त्मकेमध्ये नट हा खवखशष्ट प्रकारच्या 
ब टाच्या (Cothurni) आवाजात आखि ब रख्यात ग रफटलेला असतो. कृती आखि काव्य यािें ते एक 
अखतशय श द्ध स्वरुपािे वाहन असते. एखलझाबेथच्या काळातील नाटकात अद्याप नटािे व्यस्प्र्कतत्व आििी 
ग दमरून दडपून गेलेले होते, आखि ज्यािी प्रखतकृखत वठवावयािी त्यापेक्षा नट गौि ठरत असल्याने नाटक 
अजूनही अखधक प्रमािात काव्यात्म असे. आपल्या आजच्या काळात नटाच्या काययभागािा कवीच्या 
काययभागाशी संघषय िालतो. शरे्कसखपअरच्या काळात स्त्रीिी भखूमका करिारा स्त्री वषेातील तरुि म लगा 
सरंजामी दरबारातील साम खहकतेने दडपून गेल्याने एिाद्या पोकळीसारिा बनतो, त्याम ळे स्प्र्कलओपरॅाच्या 
काव्यास अवकाश खमळून ते खवस्तारत जाते. रंगभमूीवर खस्त्रयािें पदापयि नाटकातील अखभनयाला अखधक 
वाव देिारे ठरले, त्याम ळे खनवदेनात्मक काव्य नष्ट होऊ लागले. व्यस्प्र्कतगत नट ककवा नटी यानंा 
प्राथखमकत्व प्राप्त होवनू इतराशंी येिारे त्यािे सामाखजक संबधं ककवा सामाखजक अहंतत्वाशी येिारे 
संबंध—ज्यातून कथा, काव्य व नाटक जन्म घेते—द य्यम ठरले. नाटकाच्या तंत्रातील सामूखहक 
अखधष्ठानाम ळे, त्यास व्यस्प्र्कतत्व आखि भाडंवलशाही संस्कृती यापासून इजा पोिू लागली. 

 
खित्रकलेप्रमािे नाटकही अखधकाखधक वास्तव होत जाते आखि हळूहळू क्रयवस्तू-पूजनात त्यािे 

रुपातंर होते—हे म्हिजेि आखवष्ट्कारवाद्यािंी अमूतय रिना, यात सकेंत ककवा सामाखजक प्रकार यानंा महत्त्व 
खदले जाते (Hypostatised) आखि त्यातील आशय ककवा कथा यानंा हद्दपार केले जाते. अशारीतीने नाटक 
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श द्ध सामाखजक अहंतत्त्व बनण्याच्या असंभवनीयतेप्रत पोिते. अिेरीस नाटक, अखतवास्तववाद्याचं्या 
स्वप्नमय रिनेच्या यंत्रिेन सार, सामाखजक अहंतत्त्व आखि बाह्य वास्तव या दोहोपासून म र्कत होण्यािी पजै 
स्वीकारते. 

 
अशाि प्रकारिी मूलभतू गती आपि काव्याच्या के्षत्रातही लक्षात घेतली आहे. खशकारी अवस्थेतील 

आखदमानवाच्या नृत्यात (एिाद्या पक्षािे ककवा जनावरािे ओरडिे) जो आवाज खनमाि केला जातो, 
त्यािेि प ढे ग्रीक नृत्यातील वगेवगेळ्या खगरर्कया घेत असताना म्हटलेल्या स्तोत्रातील ओळी आखि त्या 
बरोबर खनमाि होिाऱया स्तोत्रात रुपातंर होते, आपल्या अखवस्प्च्छन्न गभात (अतंिःकरिात) खनसगाला शोषनू 
घेिाऱया, खपके खनमाि करिाऱया ककवा ग्रामीि (Pastoral) समाजात गायलेल्या समूहगीतात्मक स्तोत्रािें 
ककवा सफाईदार मंत्रािें स्वरूप त्यानंा येते. श्रमखवभागिीवर आधारलेला वगीय समाजािा उदय आखि 
त्यातील व्यस्प्र्कतत्वीकरि, भाटानंी गाइलेल्या वीराचं्या गाथा, त्यानंी म्हटलेले महाकाव्य यात रुपातंर होते. 
यात ज्या कथा अन स्यूत असतात त्यात तो केवळ स्वतिःखवषयी खलखहत नसून सवयसाधारि वगाखवषयी 
खलखहतो आखि म्हिनू त्यािे स्वतिःिे व्यस्प्र्कतत्व कवीच्या व्यस्प्र्कतत्वाशी खवरोधी असत नाही. हे कवीिे 
व्यस्प्र्कतत्व वीराचं्या कृतीत प्रगट झालेले असते. अखधक प्रमािात उत्पन्न होिाऱया श्रमखवभागिीबरोबर 
जन्माला येिारे समाजातील व्यस्प्र्कतत्वीकरि कवीस जन्म देते. त्याच्या लेिनात भावगीतात्मक रिना—
प्रीतीखवषयक, पत्रात्मक (epistolary) आखि आत्मखनष्ठ लेिनािा समावशे होतो—यात कवीिे व्यस्प्र्कतत्व 
िाजगी व्यस्प्र्कतत्वाशी ज ळते, खशवाय त्यात सामखूहक मी (जो पूवी सवयसाधारि आखि शौययशाली होता) तो 
आत्मखनष्ठ आखि व्यस्प्र्कतगत होतो. याबरोबरि भाडंवलशाही संस्कृतीस आकषयक आखि यथाथय वाटिाऱया 
आखि ज्यासाठी थ खरखपखडसिी त्याच्या समकालीनानंी कनदा केली त्या कारुण्यािंा आखि स्वभाववादािंा 
उगम होतो. 

 
भाडंवलशाही काव्यात कवीला आपले पूिय व्यस्प्र्कतत्वीकरि सापंडते, त्यात म्हटले गेलेले 

भावकाव्य खलखित आखि अध्ययनािा खवषय बनते आखि सामाखजक अहंतत्व म र्कत व्यर्कतीशी तादम्य पावते. 
या अवस्थेतही बाह्य जगापासून (प्रतीकवाद) म र्कत होण्यासाठी स्वभाववादाच्या द्वारा एक आखि सामाखजक 
अहंतत्वापासून म र्कत होण्यासाठी आििी एक गती (अखतवास्तववाद) खनमाि होते. 
 

िार 
 

वास्त खशल्प (Architecture), (applied) अन प्रय र्कत कला (क ं भारकाम, खवििे, कपडे बेतिे, 
टेबले ि च्या बनखविे, यंते्र, मोटारी, म खद्रत अक्षर आखि अशाि प्रकारच्या काही कला) दृश्य के्षत्रातील 
कलािंी भखूमका पार पाडतात. ह्या संगीतातील श्राव्य के्षत्रातील भखूमकेशी समातंर असतात त्या अशा रीतीने 
की, वस्तू या बाह्य वास्तवािे अंश असतात आखि भावाद्वारा त्या वगेळ्या स्वरुपात ककवा खशस्तबद्ध रीतीने 
दािखवल्या जातात. परंत  वास्त खशल्प आखि इतर कला उरफाट्ा (inverted) संगीताप्रमािे असतात. येथे 
संगीताप्रमािे बाह्यतत्व हे आकारखवषयक आदशयतत्व नसते आखि ते ही तकाभासात्मक खनयमाचं्या आधारे; 
परंत  ते एक मानवी आखि सामाखजक कायय असते. एिाद्या घरािे बाह्य वास्तव ककवा एिाद्या फ लदािीिे 
बाह्य वास्तव त्याच्या उपयोगात असते म्हिजे त्यािी आच्छादनशीलता आखि अवकाशशीलता होय. हा 
उपय र्कतताखवषयक आकार भावात्मकतेने स्वाभाखवक (नैसर्कगक) वास्तवयािी प्रतीकीकरि करून 
(ज्याप्रमािे एिाद्या गाखलच्यावरील, फ लदािीवरील ककवा घरावर उभारलेले खशल्प ककवा सजावट) ककवा 
तेव्हा त्यास स्थलात्मक आकार, समतोल, नादमयता ककवा वळि आखि गती खदली जाते, त्यावळेी खवपरीत 
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ककवा व्यवस्प्स्थत बनतो. हे व्यवस्थापन काव्यात्म असते; जो ‘मी’ उपय र्कतताखवषयक कायास आकार देतो 
तो स्प्स्थखतशील आखि सामखूहक असतो. थोर वास्त खशल्प, ज्यावळेी सामाखजक ‘मी’ आखि व्यस्प्र्कतरुप ‘मी’ हे 
एकमेकास खवरोधी नसून परस्परानंा अखधक मजबूत बनखवतात तेव्हाि समाजाच्या उदरात जन्मास येते. 

 
खशकारी अवस्थेतील मानव उपयोग—मूल्य अखधक वास्तवतेने व्यर्कत करतो. खनसगात तो आपल्या 

उपयोगास समसमान रूपता (Correspondence) शोधतो. एिादी ग हा हे त्यािे खनवासस्थान असून 
एिाद्या फळािें वाळलेले ढेकूळ (Gourd) तो आपली फ लदािी बनखवतो, ओबडधोबड गारगोटी हे त्यािे 
शस्त्र असते. प्राण्यािे कातडे हे त्यािें आच्छादन (वस्त्र) असते. या अथाने त्यािी अन प्रय र्कत (Applied) 
कला त्यानंी काढलेल्या खित्राप्रमािे वास्तववादी असते 

 
खपके उत्पन्न करिारा मानव ककवा ग्रामीि (Pastoral) मानव आपल्या जड स्वरूपाच्या 

उपय र्कततेच्या मूल्यानंा खवपरीत बनखविारी आखि परंपरागत सजावट बहाल करतो. तो खनसगास टोळीच्या 
अंतिःकरिाप्रत नेतो आखि आपल्या इच्छेन सार त्यास आकार देतो उपयोग–मूल्यास सामाखजक आकार 
खदला जातो—तो तयार केला जातो—दगडी हत्यारािंी सफाई केली जाते. या अवस्थेत ग हेिा शोध 
घेण्याऐवजी तो एिाद्या सोईस्कर खठकािी एिादी झोपडी बाधंतो. आता तो पशूिें कातडे पाघंरीत नाही. 
त्यािे वस्त्र खविलेले असते. फळाचं्या सालाच्या बाटल्या ऐवजी तो कािेिे सामान वापरतो, त्यास योग्य तो 
आकार खदला जातो आखि त्यावर सजावटही केली जाते. 

 
वगीय समाजाच्या उदयाबरोबर राजवाडे आखि मंखदरे खनमाि होतात. यात आच्छादनािी व्यवस्था 

भावात्मक पद्धतीने केली जाते आखि त्यात शासक वगािे पाखवत्र्य आखि भव्यपिा व्यर्कत करण्यािा उदे्दश 
असतो. श्रमखवभाजनाम ळे हे वैभव आखि पाखवत्र्य सपंत्तीच्या बदलत्या मालकीतून सपाखदत होते. त्याम ळे 
ग लाम वगाच्या कबदूशी स्वाखभमानािा अभाव (Humility) आखि उिेपिा (Abasement) उत्पन्न होत 
असतात. शासक वगाच्या ध्र वाशी वाढती सामाखजक सत्ता कें खद्रत होत असते. अथेन्समध्ये आखि रोममध्ये 
व्यापारी वगय खनमाि होत असता ही वस्त स्प्स्थती म्य खनखसपल इमारतीतून व्यर्कत होई. सरंजामी समाजात 
खकल्ले आखि राजवाडे त्यात सामाखजक सते्ततील भावनात्मक व्यवस्थापन व्यर्कत होते. मध्यय गीन शहरी 
जीवनातील प्राथयना मंखदरे आखि उपहारगृहे (Hotel de Ville) आधीि भाडंवलदार वगािी सत्ता प्रखतखबखबत 
करतात आखि ती बंडिोर असतात. हा वगय अजन सामखूहक स्वरूपािा असतो—तो स्वतिःिे संरक्षि 
करिाऱया आखि स्वयंशासन करिाऱया लहान लहान मंडळात वावरत असतो—ती सरंजामीशाहीतील 
टोळ्यािंी बेटे असतात. इतर सरंजामी सते्तखवरुद्ध भाडंवलशाही सत्ता काबीज करिाऱया राजप त्राचं्या 
राजवाड्यात आखि प्राथयनामखंदरात त्यािंी सामाखजक सत्ता प्रतीत होते. नंतर ती धखनकाचं्या बगल्यात आखि 
राष्ट्रीय इमारतीत आढळते. अिेर ती सद गृहस्थाच्या वास्तूत प्रतीत होते. प्रथम ही एक स्वभाववादी गती 
असते. घरे अखधकाखधक औपिाखरक, अखधक उपय र्कत आखि अखधक गृहोपयोगी बनतात. प ढे ती गती अमूतय 
होते. खित्रकलेतील अमूतीकरि (Abstraction) म्हिजे वास्त खशल्पातील प्रयोजनवाद होय. अिेर 
सामाखजक अहंतत्व देिील नाकारले जाते आखि सवय वास्त खशल्पात, प्रयोजनािी आवश्यकता खविारात न 
घेता लहरीपिा आखि व्यस्प्र्कतगत आवडीखनवडींना वाव खदला जातो. क ं भारकाम (Ceramics) 
कापडावरील छापकाम (Textile) आखि इतर अन प्रय र्कत कला (Applied Art) यानंाही हीि गती प्रतीत 
होते. सामान्यतिः वगीय समाजातील या के्षत्रातील उत्पादनात तोि संपन्न खवस्तार आखि सौंदययखवषयक 
आदशीकरि खदसते, तेही इतर कलाप्रमािे शासकवगािी उखद्दष्टे आखि इच्छा आकाकं्षाच्या के्षत्रात होय. 
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एका णवणशष्ट योजनेने कलाचें व्यवस्थापन करता येते 

कला .. बाह्य वास्तव 
ध्वनी (श्राव्यकला) .. तकाभासात्मक संगीताच्या रिनेिे खनयम. 
संगीत काव्य .. वार्कयरिनाखवषयक आखि व्याकरिाखवषयक असे भाषेिे 

खनयम. 
कथा .. कथेत वर्किलेले बाह्यखवश्व. 
दृश्यकला खित्रकला आखि खशल्पकला .. रिनाखवषयक प्राखतखनखधकत्वािे प्रगटीकरिात्मक खनयम. 
नृत्य, नाट् आखि खित्रपट .. िऱयाि ऱया मानवी व्यर्कतीने केलेले िऱया कृतींिे 

अन करि 
(Architecture) वास्त खशल्प 

 

उपय र्कततेिे कायय 
(Ceramics) क ं भारकाम 
(Textile) कापडावरील छपाई 
(Furniture) लाकूडकाम वगैरे 
 

कलािें व्यवस्थापन ऐखतहाखसक दृष्टीनेही करता येते—खशकारी अवस्थेतील आखि अन्नसंियाच्या 
अवस्थेतील मानवात आढळिाऱया कलेच्या सखंदग्ध प्रगखतकरिापासून तो जेथे व्यस्प्र्कतत्वीकरिािी शर्कयता 
असते अशा वगीय समाजाप्रत झालेल्या कलेच्या जखटल खवकासापयंत ते करिे शर्कय आहे. स्थूलमानाने 
आपि या गतीिा पूवीि खविार केला आहे. तीन प्रम ि कालिंड आध खनक कलाचं्या आत्मखनष्ठ स्वरूपाच्या 
व्यवस्थापनाच्या पद्धतीत खवभागले जातात त्यािें उपखवभाग केले जातील. खनसगामध्ये स्वतिःला शोधीत 
असलेला मानव, टोळीतील अव्यवच्छेदक ‘मी’ मध्ये परंत  सामाखजक ‘मी’ मध्ये खनसगास ओढिारा मानव 
आखि अिेर सामाखजक ‘मी’ िे खजवतं व्यर्कतीत खवभागिीकरि करिारा आखि त्याि वळेा खनसगािे 
खवकखसत होिाऱया खवश्वात समीकरि करिारा मानव, असे हे खवभाग होत. 

 
आपिास जर कलेिे उखद्दष्ट खविारले, तर आपिास असे उत्तर देता येईल—अथात ते आपि उखद्दष्ट 

वा हेतू यािंा अथय काय लावतो, यावर अवलंबनू राहील. कला ही य गान य गानंतरही खटकली आहे. कला 
ज्यात सामावलेली असते अशा संस्कृतीही खजवतं राखहल्या आहेत आखि नष्ट झालेल्यािंी जागा त्यानंी 
घेतली आहे. कारि कला आपल्या मनास पखरस्प्स्थतीशी समायोजन करावयास लावते आखि म्हिनू 
समाजाच्या खवकासास आवश्यक अशा गोष्टींपैकी ती एक होय. परंत  कला आपले कायय कसे करीत असते 
असा प्रश्न केला, तर आपिास द सरे उत्तर खमळते. कारि हे कायय ती पखरस्प्स्थतीिा एक भाग खनवडून त्यास 
बदलून बाह्यवास्तवाशी नअसहश बनवनू आखि स्वभावगत नम न्याशी समानरूप देवनू करते. स्वभावगत 
नम न्याच्या सहजप्रवतृ्ती समान असे रूप ती बाह्य वास्तवास देते, परंत  ज्याअथी, अप्रगट सहजप्रवृत्तीरूप 
स्वभावगत नम ना (Genotype) म्हिजे द सरे काही नसून एक गखतशील नेिीवरूप इच्छा (Desire) असते. 
त्याअथी अंतिःकरिातील वासनेिे रूप ती बाह्य वास्तवास देत असते, असे म्हिता येईल. कला ही 
सामाखजक आखि जीवशास्त्रीयदृष्ट्ट्ा महत्त्वािी ठरते. कला खजतकी महान, खततके हे आकार देिे, अखधक 
सवयव्यापी आखि वास्तवाच्या रूपाशी ज ळत असते. आपले साखहत्य म्हिून ही कला द िःिे, संकटे, आंधळ्या 
गरजा आखि जीवनातील आनंद आखि स ि यािंा उपयोग करते. जीवन हे िागंल्या गोष्टीसाठी आहे आखि 
ते खवश्वातील जे काही उत्कृष्ट त्यापकैी एक आहे असे ज्या व्यवस्थेस वाटते तीस खटकण्याच्या बाबतीतील 
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मूल्य (Survival value) फारसे नाही. अशाप्रकारे खविार केल्यास महान शोकास्प्त्मकाही उत्तम कला असू 
शकते कारि येथे अखत कडवट गोष्टींिे—मृत्य,ू खनराशा, सतत अन भवास येिारे अपयश—इत्यादींिे 
व्यवस्थापन केलेले असते, त्या खनयतीस एक सामाखजक अखत सिोल आकार देिारे भावनात्मक 
व्यवस्थापन एक आकार असतो. बाह्य वास्तवास अंतिःकरिातून खनघालेले एक भावनात्मक व्यवस्थापन 
प रवनू मूळ स्वभावप्रवृत्ती सवय वास्तव, मृत्यू देिील अखधक आकषयक बनखवते, कारि तो अखधक सत्य 
बनतो. जगाखवषयी अखधक गोडी वाटू लागते. त्यास सामोरे जाण्यासाठी आपली अतंिःकरि याकडे 
आकर्कषत होतात, तद्वत त्यात वावराव,े त्यािी पकड यावी म्हिूनही आपि शोकास्प्त्मकतेकडे वळत असतो. 
आपले जीवन कसे असाव,े याखवषयी आपिासं जे वाटते ते रंगखविारी तीि महान कादंबरी होय. हे जीवन 
अखत स ंदर ककवा कंटाळवािे नव्हे, तर अखत उदात्त गोष्टींनी य र्कत असाव,े असे आपिास अखभपे्रत असते. 
मृत्यू म्हिजे देिील एक उदात्त आवाज आहे, असे ती सूखित करते. 

 
(अपोखलनेअर यािा एक उतारा मूळ फ्रें िमध्ये खदला आहे. मूळ पृ. २७६.) 
 
महान खित्र आपिास जग कसे अखधक प्रकाशमान, भावात्मक रंगानंी रंगलेले पहावयास आवडते, 

ते दािखवते. महान संगीत आपल्या भावना कशा सिोल उखद्दष्टानंी य र्कत असाव्यात, त्यात आपिास शीि 
आिण्यािा हेतू कसा असतो, ते दािखवते. एक क्षिभर आपि कोिताही खवषय कसा असावा, यािा खविार 
करता करताि, आपल्या हाती नव्याने तयार झालेला खवषय येतो. यानंतर केव्हाही आपि आपले जीवन 
मोलािे बनव ूशकतो. अखधक शोधक नजरेने आपल्या भोवती पहातो. अखधक संपन्नतेने शीि आििाऱया 
भावनािंा अन भव घेतो. 

 
पखरस्प्स्थतीस मूळ स्वभावप्रवृत्तीिा आखवष्ट्कार धारि करावयास लावनू कला आपल्यापयंत 

आस्प्त्मयतेने का पोहोिते, खतला महत्त्व का प्राप्त होते, याखवषयी आपि प्रश्न खविारला, तर आपिास 
कलेखवषयी खतच्या मागाखवषयी अखधक काही सागंता येईल. बाह्य वास्तवास आपल्या आखवष्ट्कार क्षमतेिा 
म लामा देवनू कला आपिास आपल्या संबंधी काही सागंत असते. कोितीही व्यर्कती प्रत्यक्षपिे स्वतिःस पाहू 
शकत नाही, परंत  कला खवश्वािा आरसा बनवनू, आपि जसे आहोत, तसे आपले प्रखतकबब आपिास त्यात 
दािवीत नसून, समाजाद्वारा वास्तवासबंंधात आपिास आपल्या कृतीशील सामर्थ्याद्वारा आपि जसे प्रतीत 
होतो, तसे प्रखतकबब दािखवते. कलेमध्ये जो स्वभावगत नम ना आपल्या प्रत्ययास येतो तो मानवजातीमध्ये 
असलेल्या साऱया संभवनीयता आखि वैभव याचं्यासह प्रतीत होत असतो. अवखशष्ट वास्तवातून समाजाद्वारा 
काढलेल्या अकािा तो खवस्तार असतो, जीवनाच्या आंतखरक बाजूिी अनेक प्रखतकबबे कला आपिास 
दािवीत असते. कलेच्या उखद्दष्टाहून स्वतंत्र, परंत  त्यातूनि खनमाि होिारे हेि खतिे मोल असते. खवश्वावर 
आपले िरे व्यस्प्र्कतत्व प्रखतकबखबत करिाऱया एिाद्या जादूच्या कंखदलाप्रमािे ती असते. आखि ती आपिास 
आपल्या गरजेन सार आपि आपल्या इच्छेन सार खवश्व बदलू शकतो, असे आश्वासन देत असते. खजतकी 
खजतकी बाह्य वास्तवता आपिास प्रतीत होईल, खततका कलेिा खवकास होतो आखि ती सूक्ष्म बनते. परंत  
असे करण्यासाठी आपिासं आपल्या गरजा सिोलतेने जािल्या पाखहजेत. असे घडले म्हिजे या जादूच्या 
कंखदलाने प्रतीत होिाऱया खित्रात नवा बारकावा आखि नवनवी संपन्नता प्रत्ययास येते. शास्त्र आखि जे धमय 
आपिास सागंू शकत नाही, ते कला आपिास खनवदेन करते, ते म्हिजे आपि काय आहोत आखि तसे का 
आहोत, आपि आशा का ंकरतो, द िःि का ंभोगतो, पे्रम का ंकरतो आखि अिेर मृत्य ूका पावतो हे होय. 
शास्त्राच्या भाषेत हे ती आपिास सागंत नाही. ज्याप्रमािे ईश्वरशास्त्र आखि धमािे आग्रही मत आपिास 
सागंते त्याप्रमािे हे असत नाही. परंत  जी भाषा सत्य अखभव्यर्कत करते, आंतखरक स्वप्नािंी जी भाषा असते, 
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त्या भाषेत ती सागंते. ही भाषा भाव आखि भावनाय र्कत असते आखि खतिा संदेश त्यातील ममय प्रस्थाखपत 
करीत असता खनसगाशी िालखवलेल्या संघषातून म्हिजे जीवनातून व्यर्कत होत असतो. 

 
शास्त्र जे काही करते त्या उलट (inverse) हे खित्र होय. शास्त्रास देिील एक खटकिारे मूल्य आखि 

उखद्दष्ट असते आखि ज्याप्रमािे कला मूळ स्वभावप्रवृत्तीिे बाह्य वास्तवाशी समायोजन करून आपले मूल्य 
आखि हेतू खसद्ध करते, त्याप्रमािे शास्त्र आपले मूल्य आखि हेतू स्वभावगत नम न्याशी बाह्य वास्तवािे 
समायोजन करून खसद्ध करते. ज्याप्रमािे कला बाह्य वास्तवात मूळ स्वभावप्रवृत्तीच्या इच्छा प्रगट करून 
आपले समायोजनात्मक कायय साधते, त्याप्रमािे बाह्य वास्तवाच्या आज्ञा आपल्या मनात कल्पनाखधखष्ठत 
खवश्वात त्या स्प्स्वकारून म्हिजे शास्त्रीय खविारप्रिालीच्या कल्पनारूप आरशाच्या खवश्वात स्वीकारून 
त्यािप्रमािे शास्त्रीय खविारप्रिालीच्या आरशात आपले कायय साध्य करते. गरज जेव्हा मनात प्रगट होते 
तेव्हा ती जागरूक बनते आखि मग मानव आपल्या इच्छा शर्कतीन सार बाह्य वास्तवास आकार देव ूशकतो. 
ज्याप्रमािे कला मूळ स्वभावागत नम न्याशंी समायोजन करून आखि त्यािे काही खवशषे बाह्य वास्तवात 
परावर्कतत करून स्वभावगत नम ना म्हिजे काय ते आपिास सागंत असते त्याप्रमािे शास्त्र मनामध्ये बाह्य 
वास्तवािे प्रखतकबब स्वीकारून बाह्य वास्तव म्हिजे काय ते आपिास सागंते. ज्याप्रमािे कला भावनेच्या 
भाषेत आपल्या अस्प्स्तत्वािे महत्व आखि कायय आपिास सागंते, त्याप्रमािे शास्त्र आपि जे काही पहातो, 
त्यािे महत्त्व आपिास प्राजे्ञच्या (Cognition) भाषेत आखि आवकाखशक सागंते. त्यापैकी एक (कला) 
पार्कथव पखरवतयनशील असून द सरे (शास्त्र) वरकरिी स्थीखतशील वाटिारे आखि आवकाखशक असते. केवळ 
कोित्याही एकास खवश्वािे कल्पनामय (Phantastic) प्रखतकबब दािखवता येत नाही, परंत  परस्पराखवरोधी 
असल्याने ती गखतशील ठरतात आखि ती ऐखतहाखसक खवश्वास आवकाखशक (Spatial) आखि पार्कथव 
बनखवतात, तेही स्वतिःच्या द्वारा नव्हे, तर ज्या मूतय जीवनातून ती जन्मास येतात त्या द्वारा त्यातील 
व्यवहाराच्या द्वारा होय. त्यातून जे खवश्व व्यर्कत होते ते स्फोटक, परस्परखवसंगत, गखतमानतेने 
एकमेकापासून वगेळे होिारे असते, कारि ज्या वास्तवातून, मानवी जीवनातून ती उदयास येत असतात, 
त्यािी ती स्वभाव वैखशष्ट्टे् असतात. 

 
तत्त्वप्रिालीच्या के्षत्रात कला आखि शास्त्र ही दोन्ही परस्परखवसंगत आखि तरीही सखंमखश्रत 

(intermingled) अशी भखूमका पत्करतात. शास्त्र प्रजे्ञद्वारा बाह्य वास्तवािा एक खनवडक व्यर्कत होिारा अशं 
कलेस बहाल करते, तो कला व्यवस्थाखपत करून भावात्मकदृष्ट्ट्ा ते आकषयक बनखवते. त्याम ळे मूळ 
स्वभावप्रवृत्तीतील पे्ररिा आपल्या इच्छा बाह्य वास्तवाप्रत वळखवण्याकडे िेिली जाते. अशाप्रकारे 
कृतीकडून अंतरंगाकडे वळिारे अवधान कलेद्वारा प नश्च कृतीकडे वळखवले जाते. अवधान जेव्हा बाह्य 
वास्तवात बदल करू पहाते, तेव्हा ते प्रजे्ञिा आतंखरक हालिाल होते; अंतरंग बदलण्यािी प्रवृत्ती जेव्हा 
अवधानात खनमाि होते, तेव्हा कृतीिी बाह्य हालिाल होते. बाहेर पडिाऱया उत्साहास आपला हेतू साध्य 
करण्यासाठी शास्त्रािी आवश्यकता आहे आखि मूळच्या स्मृखतप्रखतमा यावळेी भावनेने स धाखरत होवनू, 
अंतगयत संबधं समजावनू घेण्यासाठी प नश्च परीक्षून घ्याव्या लागतात. प्रज्ञारूप असलेले शास्त्र आता 
कृखतरूप बनते. अस्प्स्तत्वात असिाऱया स्मृखतप्रखतमाचं्या द्वारा या इच्छावंर पखरिाम घडवनू आिीत असता, 
बाह्य वास्तवाच्या क्रमािें अखधक ज्ञान होते. त्यािा हेतू सफल होतो. आपल्या मूळ िखजन्यात भर 
टाकण्यासाठी प्रायोखगक (empirical) अन भवासह अवधान परत मूळच्या जागेवर येते. मूळ 
स्वभावगतनम न्याद्वारा प नश्च हा संपन्न आशय भावनात्मकरीतीने व्यवस्थाखपत होतो आखि मग एक खवखशष्ट 
उदे्दशाकडे वळखवलेली शर्कती म्हिून प नश्च बाहेर पडतो. समाजातील पखरस्प्स्थतीच्या खदशनेे ही शर्कती वहात 
असते आखि त्यापासून नव े प्रत्यक्ष ज्ञान होत असता, आपि स्वतिःला बदलीत जगातही बदल घडवनू 
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आितो; आपि जेव्हा जगामध्ये पालट घडवनू आितो, तेव्हा आपि त्याखवषयी अखधक काही खशकतो आखि 
हे प्रत्ययास येत असता, आपि स्वतिःस बदलतो, स्वतिःस बदलीत असता, स्वतिःखवषयी देिील अखधक 
काही आपिास कळते, आपि काय आहोत हे आपिासं कळले की, आपिास काय हव ेआहे हे आपिास 
अखधक स्पष्टपिे कळते. साहियात वावरिारी मािसे खनसगाशी ज्यात दं्वद्व िेळतात त्या मतूय जीवनातील 
हा खवरोधखवकास (dialectic) होय. स्वभावगतप्रकृती आखि बाह्य वास्तव खविारप्रिालीत खवलग असतात, 
परंत  ते वगेळेपि अमूतय एकाखंतक स्वरुपािे होय. हे खवखभखन्नत्व जेवढे मोठे तेवढीि प्रत्येकाखवषयीिी 
नेिीवही मोठी. या दोहोंिे पूिय वगेळेपि एका बाजूस आपिास मानवाच्या जड देहािी जािीव करून देते 
आखि सऱया बाजूस अज्ञात पखरस्प्स्थतीिी जािीव करून देते. परस्परावंर पखरिाम करिाऱया आंतखरक 
कृतीपासून, मनापासून, एकाि वळेी प्रकाशािी दोन के्षते्र बाह्यदशी रीतीने प्रगट होतात; बाह्य वास्तवािे 
ज्ञान, शास्त्र आखि स्वतिःखवषयीिे ज्ञान, कला, ही होत. जसजशी ही के्षते्र खवस्तारत जातात तसतशी ती 
ज्यावर ह कूमत गाजखवतात ते साखहत्य परस्पराशी होिाऱया प्रखतखक्रयेने ते पालटून टाकतात. 
स्वभावगतनम न्यािे जागरूक के्षत्र ज्ञात अशा बाह्य वास्तवापासून काही गोष्टी घेते (त्यािा रंग धारि करते) 
आखि तसेि ते वास्तव स्वभावगतप्रकृती पासूनही काही गोष्टी घेते (त्यािा रंग धारि करते) हा बदल–
अंतिःकरिातील पालट, पृर्थ्वीच्या पृष्ठभागातील बदल–या दोन वत यळाच्या खवस्तारािा केवळ पखरिाम नव्हे, 
ज्याप्रमािे प्रकाशािा एिादा झोत म्हिजे उजा ि ंबक लहरींिा (electromagnetic) गट त्याप्रमािे ते दोन 
खवस्तार होत. गरजेखवषयी मानव अखधक जागरुक बनला म्हिजे तो ते दोन खवस्तार होत. गरजेखवषयी 
मानव अखधक जागरुक बनला म्हिजे तो अखधक स्वतंत्र बनतो, त्याम ळे तो स्वत्व अखधक जाितो, 
त्यावळेीि गरज अखधक क्रमबद्ध, खनयमािें पालन करिारी, स्वतिःिे िरे स्वरूप प्राप्त करून घेिारी होते, 
कारि तेव्हा ती स्वभावगतनम न्याच्या पकडीत येत असते, त्यास अवगत होते. 

 
म्हिून कला म्हिजे सारी कृखतशील प्रज्ञा आखि शास्त्र म्हिजे सारी प्रज्ञाशील कृती, कला जेव्हा 

कितनशील बनते तेव्हा ती प्रजे्ञच्या कत्यािी कृखतशील व्यवस्था असते आखि ती जेव्हा कृखतशील असते तेव्हा 
प्रजे्ञच्या खवषयािी कृखतशील व्यवस्था होते. तसेि कितनशील शास्त्र म्हिजे कृतीस प्रवृत्त होिाऱया कत्यािी 
प्रज्ञारुप कृती, तसेि कृखतशील अवस्थेत शास्त्र म्हिजे कृखतखवषयीिी प्रज्ञारुप व्यवस्था होय. शास्त्र आखि 
कला यातील द वा, ती एकाि भाषेत का वावरतात यािे कारि असे आहे. कृतीिा जो कता तोि प्रजे्ञिा 
कता होय–म्हिजे मूळ स्वभावगत—प्रकृती. कृतीिा खवषय तोि प्रजे्ञिा खवषय–म्हिजे बाह्य वास्तव. 
स्वभावगतप्रकृती हा बाह्य वास्तवािा अंश असल्याने तो जरी आपल्या द सऱया अंशाखवरुद्ध पखवत्रा घेतो, तरी 
दोन्ही परस्परावंर पखरिाम घडखवतात; यावळेी एक खवकास साधतो; मानवािा खविार आखि त्यािा समाज 
यास एक इखतहास असतो. 

 
कला म्हिजे भावनेिे शास्त्र, शास्त्र म्हिजे जािण्यािी कला. काही करण्यासाठी आपिास प्रथम 

ज्ञानािी आवश्यकता असते, तर जे काही करावयािे त्यासाठी, काय कराव े ते कळण्यासाठी आपल्या 
खठकािी भावना असल्या पाखहजेत. 

 
कला ही संघषातून जन्म घेते, कारि समाजात आभास आखि वास्तव यात एक दं्वद्व असते, ते काही 

ज्ञानतंतंूच्या खवकृतीिे दं्वद्व नव्हे. कारि ती एक सामाखजक समस्या असते आखि कलावतं ती समाजासाठी 
सोडवीत असतो. कवी हा एिादी सामाखजक भखूमका पार पाडीत असतो, हे मानसशास्त्रज्ञानंा उमगत नाही 
आखि लोकास बळी देवनू एक मानखसकदृष्ट्ट्ा खवकृत व्यर्कती म्हिनू तो आपले न्यूनगंड व्यर्कत करीत 
असतो, असे ते मानतात. म्हिूनि एिाद्या कलाकृतीिे पृथक्करि करीत असता, मनोखवश्लेषिशास्त्रज्ञ 
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खवखशष्टतेने िाजगी असिारी प्रतीके शोधीत असतो. उदाहरिाथय, मानखसकदृष्ट्ट्ा खवकृत आखि म्हिून 
कलेसबंंधीिी मनोखवश्लेषिात्मक टीका आपिास उपय र्कत असिारी उदाहरिे आखि साखहत्य कखनष्ठ 
प्रतीच्या कलाकृतीत एक तर ध ंडाळतो ककवा िागंल्या कलाकृतीत क्वखित् आढळिाऱया स्वभाववैखशष्ट्ट्ात 
शोधतो. हॅम्लेटमध्ये ते टीकाकार, ‘ओखडपस गंड’ पहातात. परंत  त्याचं्या हे लक्षात येत नाही की, आपलीही 
खविारप्रिाली उत्तम भाषिातील खवश्वव्यापी शर्कतीिे स्पष्टीकरि करू शकत नाही, अथवा ‘ओखडपस गंडा’ 
ने ज्यािें स्पष्टीकरि करता येत नाही अशी ‘अँटनी आखि स्प्र्कलओपरॅा’ यातील महानता 
स्पष्टीकरिापलीकडील आहे. 

 
कोिाच्याही मदतीवािनू जो बरा होव ू शकत नाही अशा एिाद्या मनोखवकृतीच्या रोगाने 

पछाडलेल्या व्यर्कतीस मनोखवश्लेषिशास्त्रज्ञ केव्हा केव्हा बरा करू शकतो, कारि खवकृताच्या मनाबाहेरील 
एिादी शर्कती ककवा प्रभावािा, वजनािा (Leverage) कबदू तो पूरव ू शकतो. तो समाजािा एक घटक 
असतो, आखि म्हिनू तो काम करीत असता, बाहेरून आत अशारीतीने काययरत होतो. यावळेी तो 
सामाखजक जीवनातून खनमाि झालेल्या जागरूक मनाने म्हिजे मनोखवकृतीच्या अखधक िागंल्या स्वरूपात 
वावरून, अप्रगट आखि कखनष्ठ स्वरूपाच्या स्वत्वावर प्रहार करीत असतो. मािसािे िागंले व्यर्कतीत्व 
जागरूक स्वत्व, सदसखद्ववकेब द्धी समाजातून खनमाि होते आखि कखनष्ठ स्वरूपािे स्वत्व हे स्वभावमत 
प्रकृतीरूप आखि आपिातील पाशवी अंशािे द्योतक असते. 

 
मनोखवश्लेषिशास्त्रज्ञ हाही एक मािसू असतो, त्याच्यामध्येही हे कखनष्ठ स्तरािे स्वत्व असते आखि 

ते तो आखि त्यािा रोगी यात येव ू शकते. अशा व्यर्कतीप्रत फर्कत स स्प्स्थतीतील मािसासि पोिता येते. 
कलेमध्ये समाज खनर्कमतीत व्यग्र असलेले जागृत मनि ग ंतलेले असून ते मानवाशी संवाद साधीत असते. 
सतत जीवनातील समस्या सोडवीत असलेली त्यावर िाल करून जात असलेली, जागतृ मनािी एकूि 
गोळाबेरीजि शब्दाच्या कलात्मक संस्कृतीपाठीमागे उभी असते. कलावतं हाही मािूस आहे, देव नव्हे, 
मािसाप्रमािेि त्यानंी स िद िःिे सोसलेली असतात. त्याखवरुद्ध त्यानंी लढा खदलेला असतो. परंत  जेव्हा तो 
मृत्यूच्या आधीन होतो, तेव्हा त्यानी क्षिभगंूर जीवनािे शाश्वत सार कलेच्या स्वरूपात मागे ठेवलेले असते, 
याम ळेि कलेमध्ये सातं्वन करिारी, आंतखरक जिम भरून काढिारी आखि आपिास नवा उत्साह 
प रखवण्यािी शर्कती असते. 

 
वास्तवासंबधंी मानखसकदृष्ट्ट्ा खवकृत व्यर्कतीिी वा भेदरलेल्या भावनात्मक वृत्ती ही कायम 

स्वरूपािी असते. सृजनशील कवीिी ककवा वािकािी वृत्ती अन भव घेण्यािी वृत्ती तात्काखलक स्वरूपािी 
असते. िऱयाि ऱया आभासािे ममय हे की, तो अप्रतीकात्मक आखि लवखिक असतो. मानखसकदृष्ट्ट्ा खवकृत 
व्यर्कतीिी फवसिूक होते. कारि त्याच्या अप्रगट मनात एक मनोगंड असतो, तो परावलंबी असतो. 
कलावतंािी जी फसविूक होते, त्यािी कारि त्याच्या जागरूक मनात एक मनोगडं असतो, तो स्वतंत्र 
असतो. काव्य वािीत असता आपि एक वृत्ती धारि करतो, काही भावना अन भवतो आखि एकदा कखवतेिी 
अन भतूी संपली की, त्या वृत्तीिा त्याग केला जातो. ती वृत्ती जागरूक भावनाकंडून व्यर्कत केली जाते, 
आपल्या मनोगंडाखवषयी जागरूक बनल्यावर मनोखवकृतािी वृत्ती खथजलेल्या अवस्थेतून बाहेर येते वा तसेि 
हे घडते, ककवा खमळालेल्या िेताविीम ळे खनखश्चत कृतीिी अपेक्षा असेल तर खनजलेल्या मािसामध्ये जे घडते 
तसेि हे होते. एिाद्या कलाकृतीत कलावतं एक स्वायत्त (Autonomous) मनोगडं व्यर्कत करतो आखि 
प निःप न्हा तो नव े काही खनमाि करण्याकडे वळतो, हे तो खवसरतो. त्यात तो सतत बदलिाऱया 
बाह्यपखरस्प्स्थतीशी स्वभावगत प्रकृतीिे समायोजन करीत राहतो. काव्य धमय बनला, अप्रतीकात्मक हेि 
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प्रतीकात्मक मानले, तर मनोखवकृताच्या वृत्तीप्रमािे भावखनक वृत्ती खथजून जाईल. म्हिून भावनाचं्या 
श खद्धकरिाबाबत (Catharsis) धमाच्या त लनेत काव्यािे आभास असे आहेत की, ते आभासािे मानाव े
लागतात, स्वप्नाचं्या याबाबतच्या त लनेत ते सामाखजक असतात. 

 
जर काव्यातील भावनात्मक वृत्ती खनघून गेल्या, तर त्यािें महत्त्व कोिते? ते असे आहे. अन भव 

आपल्या अस्प्स्तत्वािी िूि स्मरिात कायम ठेवतो. आपली इंखद्रये ती साठखवतात आखि आपली कृती 
स धारीत रहातात. खवश्व आज जसे आहे, तसे ते लक्षावधी वषापूवी नव्हते. आज ते खततके अखधक अन भव 
संपन्न झालेले आहे आखि खततके ते अखधक ऐखतहाखसकही झाले आहे. समाज आज जसा आहे तसा तो 
२,००० वषापूवी नव्हता; कारि त्यािी संस्कृती अनेक संस्कार साठवीत आली आहे आखि खततका सपंन्न 
अन भवही खतने घेतला आहे अशाि रीतीने सूज्ञ मािसू आपल्या जीवनात अनेक गोष्टी सोशीत आला आहे, 
त्याने अन भवही घेतला आहे. त्याने फर्कत बाह्य वास्तवािेि ज्ञान संपादन केलेले नसते, कारि अशा 
व्यर्कतीस आपि केवळ ‘खवद्वान’ मानतो आखि त्यािी ती खवद्वत्ता ि रटी (arid) आखि संपन्नताहीन आहे, 
असेि म्हटले जाते. सूज्ञ व्यर्कती स्वतिः खवषयी ज्ञान करून घेते, त्यास भावनेिा अन भवही येतो. या द हेरी 
अन भवाम ळेि आपि त्यास सूज्ञ म्हितो. त्याच्यामध्ये पखरपक्वता, मानखसक स्प्स्थतप्रज्ञवृत्ती, त्याच्या साऱया 
इखतहासाम ळे त्यास प्राप्त झालेले शहािपिही असते. हे मात्र िरे की, कला ककवा शास्त्र ंही दोन्हीही मूतय 
जीवनािे स्थान पटकाव ूशकत नाहीत. ती त्यास एिाद्या मागयदर्कशकेप्रमािे होतात. 

 
संस्कृतीतील ज्ञान, आपला सामाखजक वारसा, शास्त्र आखि कला या दोहोतही उतरतो. यापैकी 

कोितेही एक म्हिजे एकागंी ज्ञान, दोन्ही एकत्र आली की, ती पखरपक्व शहािपि आपिास देव ूशकतात, 
त्यािप्रमािे बाह्य वास्तवाच्या संदभात स्वतिःिे खनखश्चत स्थान जाििाऱया एिाद्या घटकाबाबत उत्साह 
(Vigour) आखि गाभंीययही खनमाि करू शकतात. 

 
तर मग, कलेतील आभास म्हिजे काय? तो कशात असतो? तो भावात्मक तत्वात नसतो, कारि 

कलात्मक अन भव जागरूकपिे घेतलेला असतो आखि म्हिून तो वास्तव आखि सत्य असतो. वास्तव आखि 
सत्य यािा अथय भावनेच्या सदंभात तो कश्यात सामावलेला असतो?–तो मनात सामावलेला असतो काय? 
या अथाने काव्यातील अन भव िरा असतो. ज्यास भावना जोडली जाते अशा बाह्य वास्तवाच्या अंशात 
काव्यातील आभास सामावलेला असतो–काव्यात तो अथात तर कादंबरीतील कथेत असतो. बाह्य 
वास्तवाच्या या अंशािे कायय भावनेस खवषय प रखविे हे असते. कारि भाव म्हिजे एक जागरूक खनियय 
असतो आखि म्हिून कशाखवषयी तरी खनियय असतो. याम ळे कला म्हिजे बाह्य वास्तवातील अशा खवषयािंा 
भावात्मक प्रयोग होय. एिाद्या शास्त्रीय प्रयोगाशंी ही पखरस्प्स्थती ज ळती असते. यात बाह्य वास्तवािा एिादा 
अंश एिाद्या प्रयोगशाळेत उभारला जातो, ते एक अखभरूप कृखत्रम (mock) जग असते. ज्यात प्रयोग 
करिारास गोडी असते अशा बाह्य वास्तवाच्या एिाद्या अंशािी नक्कल असते. कदाखित एिाद्या क्षारय र्कत 
अशा शरीरशास्त्रीय क्षारय त्त्त द्रव पदाथातील एिादे जनावरािे काळीज असेल, दोन तबकड्यामधील 
उजारूप (electrified) त षार असतील, ककवा वाय रूप मोठ्या फ ं किीतील (बोगद्यातील) खवमानािा पिं 
(Aerofoild) असू शकेल. प्रत्येक बाबतीत खवश्वािा एक खमर्थ्या अंश तेथे असतो, तो त्यापासून अशाप्रकारे 
वगेळा केला जातो की, तो पारंपखरक रीतीने हाताळता येईल. तो इतर्कया प्रमािात आभासात्मक असतो की 
आपिासं जीवनात प्रत्यक्ष जे काही आढळते ते ते असत नाही, परंत  आपल्या उखद्दष्टासाठी बाह्य वास्तवातून 
खनवडलेला आखि व्यवस्प्स्थतपिे घडखवलेला तो एक अंश असतो. 
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‘जि  काही’ असे त्यािे स्वरूप असत. यािप्रकारे शास्त्रीय य स्प्र्कतवादात खजिे प्रतीकीकरि केले 
जाते ते सवय बाह्य वास्तव नसते, ककवा त्यािा एिादा अंशही नसतो, परंत  त्यातून केलेली एक खनवड 
असते. कलेतील वास्तवािा अंश आखि शास्त्रातील वास्तवाि अंश यातील फरक हा की, शास्त्र हे तो 
वास्तवािा अशं ज्यातून घेतला त्या जगाशी त्यािा संबंध कोिता यात रस घेते, या उलट कला ही 
स्वभावगतनम ना आखि वास्तवािा खनवडलेला अंश यातील सबंंध पाहण्यात रस घेते, आखि म्हिनू 
त्यापाठीमागे असिाऱया जगाकडे द लयक्ष करिे. ‘अखभरूप जग’ या शब्दानंी आपि बाह्य वास्तवािा 
आभासात्मक अंश असा अथय लावीते असलो, तो काव्य आखि शास्त्र यािंा सारिाि प्रतीकात्मक भाग 
आहे,–तर प ढील संबधं आपल्या लक्षात येतो. 
 
बाह्य वास्तव  अखभरुप जग सामाखजक अहंतत्त्व 

  
 शास्त्र  कला 

 
याम ळेि ‘आभास’ हाि शास्त्र आखि कला यात सामान्य असतो. शास्त्रािे स्वतंत्र वैखशष्ट्ट् म्हिजे 

बाह्य वास्तवािे जग, कला ही आतंखरक वास्तवासंबधंी खित्रि करण्यात ग ंतलेली असते. शास्त्रीय भाषेतील 
ताखकक घडि ककवा व्यवस्था म्हिजे बाह्य वास्तवाच्या संबंधातून प्रगट होिारी अखभरूप जगािी आंतखरक 
रिना होय. कलात्मक भाषेतील भावात्मक घटक ककवा व्यवस्था म्हिजे आंतखरक वास्तवाच्या संबधंाद्वारा 
प्रखतकबखबत होिारी अखभरूप जगािी आंतखरक रिना होय. यातून द सरे एक योजनाबद्ध समीकरि खनमाि 
होते ते असे. 

 
परंत  स्वभावगत नम ना हा बाह्य वास्तवािा अंश असल्याने आपिासं असेही दािखवत येईल. 
 
म्हिूनि स्वभावगत प्रकृतीस आपल्यामध्ये सामावनू घेिाऱया एका संपूिय खवश्वािे शास्त्र आखि कला 

प्रतीकीकरि करू शकतात. प्रत्येक स्वतंत्रपिे पाखहले तर अपूिय, आंखशक (Partial), परंत  दोन्ही खवभाग 
एकत्रपिे लक्षात घेतले, तर पूिय ठरतात, तीही एकत्र साधंलेली म्हिनू नव्हे तर मतूय जीवनाच्या प्रखक्रयेत 
मानवाच्या खनसगाशी िाललेल्या संघषािे स्पष्टीकरि करीत असता ती आरपार पोिू शकतात त्या संदभात 
होय. 
 

⬤ 



 अनुक्रमणिका 

प्रकरि १२ वे 
 

भणवष्ट्य काळातील काव्याचे स्वरूप 
 

भखवष्ट्य काळाखवषयी मानवाच्या मनात काही संकेत असतात. एकदा तो असे मानीत असे की, 
भखवष्ट्यकाळ म्हिजे ज्या खठकािी आपल्या इच्छा आकाकं्षा फलद्र प होण्यािा संभव असतो, असे एक स्थान; 
ककवा या कठोर जगात आपल्या वाट्ास आलेल्या वागि कीिा सूड घेण्यासाठी आजच्या काळाच्या 
संक खित कके्षत त्यातील भावी संपन्नतेिी आशा बाळगता येईल, असे एक स्थान होय. 

 
भखवष्ट्यकाळाखवषयी मानव केवळ स्वप्ने पाहू शकतो आखि ते ही कमी अखधक यशािी आशा 

बाळगूनि होय. तथाखप, स्वप्न पहािे म्हिजे म र्कतपिे साहियय पत्करिे नव्हे, परंत  काही भास पहािे होय, 
भतूकाळातील वास्तवाच्या काही स्मृखत प्रखतमा नव्या पद्धतीने संखमखश्रत करून आखि त्यािें प नयस्थापन 
करून त्यात काही फेरफार करून (Reshuffling) आखि ते देिील वतयमानकाळातील वास्तवातील काही 
िऱया कारिाम ळे होय. स्वप्नातही एकप्रकारिा खनखश्चतपिा असतो आखि ज्यास मतूय स्वरुपात मान्यता 
खमळालेली नाही अशा काही भौखतक घडामोडीस स्वप्नातील गतीमध्ये उघड अस्प्स्तत्व लाभते. म्हिूनि 
भखवष्ट्य काळासंबधंी अिूक स्वप्ने पाहिे शर्कय होते. द सऱया शब्दात हे सागंावयािे, तर भखवष्ट्य काळासंबधंी 
शास्त्रीय दृष्टीने अन मान काढिे शर्कय होते. हीि स्वप्नािी भखवष्ट्यवादी आखि नव े जग खनमाि करिारी 
शर्कती होय. जग खनमाि करण्यािी ही शर्कती केवळ स्वप्न असल्याने त्यास लाभत नाही. वडे्याचं्या 
एकाखंतक कल्पनाशर्कतीतही ती असत नाही, तर स्वप्नाच्या सहाय्याने, प्रत्यक्षत जी खसद्धीस जाते, अशी एक 
गती खविाराच्या के्षत्रात स्वप्ने व्यर्कत करते, म्हिून होय. स्वप्नाच्या कके्षतून स्वप्नास बाहेर काढून 
सामाखजक बंडिोरीच्या के्षत्रात आििे होय. म्हिजे त्यातील सृजनशर्कती, हंगामाच्या काव्याप्रमािे केवळ 
मागयदशयक अशा मूल्याकडून आखि कृतीस पे्ररक होिाऱया पे्ररिेतून त्यास लाभते. ते केवळ एका व्यर्कतीिे 
स्वप्न नसून, समाजातील भौखतक पखरस्प्स्थतीने ज्यािी गती खनखश्चत होते अशा एक सजृनशील समग्र वगािी 
जािीव प्रखतकबखबत करिाऱया मानवािे स्वप्न होय. 

 
आम्ही प निःप न्हा एका गोष्टीवर खवशषे भर खदला आहे, ती म्हिजे समाजािा एक अंगभतू भाग म्हिून 

काव्यािे अध्ययन करिे, होय. ऐखतहाखसक दृष्टीने म्हिजे गतीशील स्वरूपात त्यािे अध्ययन होय. परंत  
गती म्हटल्यानंतर खतिे खवशषे स्पष्टीकरि करण्यासाठी ती कोठून कोठे जात असते, हे सागंिे अवश्य 
ठरते. आपि भतूकालीन काव्यािे अध्ययन करीत असता त्याच्या भखवष्ट्यकाळात म्हिजे आपल्या 
वतयमानकाळात उभे होतो. परंत  आता त्यािे वतयमानकालीन स्वरूप समजावनू घेण्यासाठी आपिास 
त्याच्या भखवष्ट्यकाळािा खविार केला पाखहजे. हे आपिास स्थूलमानानेि करता येण्याजोगे आहे; मूलभतू 
आखि प्राथखमक स्वरूपाच्या शर्कतीनी खनमाि केलेल्या (संख्यात्मक) प्रमािात्मक (Quantitative) 
गतीसबंंधीि आपिास भखवष्ट्य वतयखवता येिे शर्कय आहे. िरे शास्त्र म्हिनू समाजशास्त्र अद्याप बाल्यावस्थेत 
आहे, कारि शास्त्र म्हिजे केवळ कितन नव्हे; वास्तवाशी केलेल्या खजवतं संघषातूनि ते जन्म घेते. 
वास्तवात एकामागून एक होिारे बदल शास्त्रीय खनयमाचं्या कके्षतून सामान्यीकरिाच्या रूपात साखंगतले 
जातात. म्हिूनि समाजशास्त्र ही क्राखंतकारी कृतीिी खनर्कमती आहे, कारि समाजवास्तव बदलण्यािे कायय 
ही कृतीि करीत असते. अद्याप मानवास स्वतिःवर पूिय खनयंत्रि ठेवता येत नाही. 
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आपल्या जाखिवचे्या या गतीशी आपिास झ ंज करावी लागते; आखि जािीविेी कक्षा बदलिारी 
आखि खवस्तारिारी ती एक शर्कती असते. अशाप्रकारे मूल्यािें एक नव ेजगि खनमाि होत असते, आखि 
मानवाने स्वतिःकडे खनरिून पाखहले, तरि त्यािे वियन करता येिे शर्कय असते. 

 
यासबंंधीच्या पखहल्या मयादेने आपिास कोित्याही प्रकारिे अिूक आखि तपखशलवार भखवष्ट्य 

वतयखवण्यापासून सावध केले पाखहजे. कोिताही लहानसा फेरबदल ग िास त्याच्या खवरोधी कोटीत नेऊन 
सोडतो. द सऱया मयादेने वतयमानकाळातील जीिय संज्ञाप्रत भखवष्ट्यकाळातील नाखवन्य आिनू सोडण्याबाबत 
आपिास सावध केले पाखहजे. 

 
भाडंवलशाहीने खनमाि केलेल्या उत्पादनशर्कती अशा एका अवस्थेप्रत खवकखसत झाल्या आहेत की, 

त्यानंा उत्पन्न करिाऱया मयादेशी त्या ज ळत्या होव ूशकत नाहीत. या मयादा आता उध्वस्त होत आहेत 
आखि झपाट्ाने बदलत आहेत. हे बदल याखंत्रकतेने, आपोआप घडत नाहीत. जरी मानवाच्या कृतींिे 
पखरिाम त्यास हव े तसे घडत नाहीत, तरी इखतहास हा मानवाच्या कृतीनींि घडत असतो, हे िरे. 
इखतहासातून हाती लागिारे पखरिाम मानवानंी इच्छापूवयक केलेल्या कृतींतूनि घडतात, मात्र इखतहासातून 
हाती लागिारे पखरिाम कोित्याही रीतीने मानवाच्या इच्छाशर्कतीद्वारा घडत नाहीत. 

 
आज एकूि भाडंवलदारी ससं्कृती अिेरच्या अखरष्टातील यातनाशी झटापट करीत आहे, ज्यातील 

तिावाने प्रथम समाजातील उत्पादनशर्कतींना खवकासाप्रत नेले, ती खवसंगती (Contradictions) आता त्या 
शर्कतीना उध्वस्त करून टाकीत आहे आखि त्यान, ज न्यातून सामाखजक सबंंधािंी एक नवीन पद्धती 
उदयास येत आहे. ती म्हिजे साम्यवादािी होय. साम्यवाद हे ध्येय नसून भाडंवलशाहीमध्ये पखरपक्व होत 
जािारा खवरोध वा खवसंगती उकलण्यािे ते एक अपखरहायय साधन होय, ती त्यािी एक उकल होय. एका 
बाजूस कारिान्यातून संघटनािी वाढ होते; द सऱया बाजूस कारिान्यामध्ये व्यस्प्र्कतगत न्यासाठी स्पधा 
वाढते. या अवस्थेत एका बाजूस पूवी कधीही झाला नाही इतका उत्पादन शर्कतींिा खवकास होतो, द सऱया 
बाजूस उत्पादनावर खनबंध घालिारे अखरष्ट सतत खनमाि करिारी अथयव्यवस्था जन्माला येत असते. एका 
बाजूस आंतरराष्ट्रीय देवघेवीत, जािीवतेील ऐर्कय आखि उत्पादनातील परस्पर ग तंवि कीिी वाढ होते; 
द सऱया बाजूस शत्र त्व आखि राष्ट्रवाद यािंी वाढ होत असते. एका बाजूस शातंतेसबंधंी वाढती इच्छा, तर 
द सऱया बाजूस य द्धासाठी वाढती तयारी खदसू लागते. परदेशात न्यासाठी मोठ्या प्रमािात शोध घेिारे 
खनकामी भाडंवल अस्प्स्तत्वात असते, तर द सऱया बाजूस स्वदेशात खनष्ट्फळपिे काम शोधीत असिारे 
खनकामी हातही असतात. समाजाच्या एका टोकास आधीच्या समाजाच्या स्वप्नातही येिार नाही इतकी 
संपत्ती, ज्यािे उत्पन्न सत्ता आखि क्रयशर्कती असिाऱया धखनक शहािंी कमी होिारी संख्या, तर द सरीकडे 
पूवीच्या कोित्याही संस्कृतीत अज्ञात इतर्कया अशंाने खनराश, बेकार आखि खनष्ट्कािंन अशा सैन्यािी वाढ 
खदसून येते. तंत्राच्या नव्या जगात शास्त्र आखि कला यािंा फ लोरा एकाबाजूस खदसतो, तर द सरीकडे त्यािें 
अशा के्षत्रात खवभाजन होते की, ते खवभाजन आखि खवरोध ज्ञानाच्या बाबत गोंधळ खनमाि करतात, आखि 
मानवामध्ये अध्यास्प्त्मक नैराश्य उत्पन्न होव ूलागते. 

 
अशा प्रकारच्या खवसंगती अमयादपिे वाढू शकतात, कारि त्याद्वारा वगेवगेळ्या सामाखजक 

संघटनाच्या स्तरावरील मूलभतू भाडंवलशाही खवसंगतीिे स्वरूप लक्षात येते. सामाखजक संबधंाखवषयीिे 
अराजकी स्वरूपािे अज्ञान म्हिजे स्वातंत्र्य, हे त्या खवसगंतीिे स्वरूप होय. या अज्ञानािा अथय असा की, 
एकाि वगास स्वातंत्र्य खमळते, त्या वगािे अस्प्स्तत्व आपल्या अखधष्ठानात सतत क्राखंतकारी बदल घडवनू 
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आिण्यावर आखि म्हिून आपल्या नाशािी अवस्थाि सतत तयार करीत राहण्यावर अवलंबून असते. 
ि ल्या बाजारपेठेने—ज्यामध्ये डोळ्यावर कातडे ओढून बेकायदेशीरपिाला महत्व प्राप्त होते, आखि 
अराजकािे कायदे थैमान घालीत असतात—गेल्या िार शतकात भाडंवलदारी मनावर राज्य केले आहे. 
गेली िार शतके, त्याम ळे भाडंवलदाराचं्या अस्प्स्तत्वास पोषक असिारे खनबधं वगळून बाकी साऱया 
सामाखजक खनबधंापासून खमळिाऱया स्वातंत्र्यास आदशयवत् मानले जात आहे. भाडंवलदाराच्या अस्प्स्तत्वास 
पोषक खनबधं म्हिजे उत्पादन साधनावरील स्वतिःसाठी घातलेले खनबधं होत. या सूत्रािा अथय असा की, 
स्वातंत्र्य एका धूसर आदशात्मक स्तराप्रत ऊंिावत नेले पाखहजे, कारि भौखतक दृष्टीने स्वातंत्र्यािे 
स्पष्टीकरि करावयािे म्हिजे स्वातंत्र्याच्या साधनािंी मर्कतेदारी एकाि वगाच्या हातात कें द्रीत होत असते, 
हे शाखबत करिे होय. सामाखजक उत्पादन ही स्वातंत्र्यास आवश्यक अशी अवस्था होय, त्यावर मर्कतेदारी 
खमळखविे म्हिजे समाजाने खनमाि केलेल्या स्वातंत्र्यावर मर्कतेदारी खमळखवण्यासारिे आहे. भाडंवलशाही 
स्वातंत्र्यािा िरा गाभा वा ममि अशाप्रकारे मयाखदत केल्यास, स्वातंत्र्यासंबधंीिे भाडंवलशाहीिे सूत्र फर्कत 
भाडंवलदाराप रतेि िरे असते. साऱया मानवाचं्या स्वातंत्र्यासाठी आखि व्यस्प्र्कतस्वातंत्र्यासाठी आखि 
व्यर्कतीत असिारे सामर्थ्यय प्रत्यक्षात आिण्यासाठी केल्या जािाऱया भाडंवलदाराचं्या मागण्या एका म द्यावर 
स्थखगत रहातात, खपळवि कीस बळी पडलेल्या बह सखं्याकंािा वगय त्यातून वगळला जातो. वरकड 
सामाखजक मूल्य काही थोड्याच्या मालकीिा खवषय बनतो. त्याम ळे बह सखं्याकंानंा िाजगी मालमते्तिा हक्क 
रहात नाही, वरकड मूल्याच्या मर्कतेदारीवर हल्ला िढखवण्यापासून त्या मागण्या दूर रहातात., याम ळेि 
गरजेपोटी अनेकानंा ग लामखगरी पत्करण्यािी अवस्था उत्पन्न होते. तथाखप, स्वातंत्र्य आखि व्यस्प्र्कतगत 
सामर्थ्यय याखवषयी बोलण्यासाठी भाडंवलदारास आपले हक्क नाकारुन सतत तीि स्वातंत्र्य आखि व्यस्प्र्कतगत 
मान्यतेिी भाषा करीत रहाण्यापासून दूर होण्यािी लाज वाटत नाही. उलट, याच्या सूत्रातील मूळ 
गाभ्याखवषयी परतंत्र लोकानंा आलेला समज भाडंवलदारास आपले स्वातंत्र्याखवषयीिे सूत्र भौखतक 
वास्तवापासून अलग करून ज्या आदशाच्या के्षत्रातं ते अखनबधंपिे पसरेल आखि फ लेल अशा के्षत्राप्रत 
नेण्यास भाग पाडते. असे करीत असता आदशय स्वातंत्र्यािे एक उलटे जग तो रितो, ते जग एकाि वळेी 
वास्तव द िःिािा खनषेध दशयखवते आखि त्यािे प्रगटीकरिही असते—ही खनर्कमती म्हिजे भाडंवलदारािें 
कल्पनारंजन असते, तोि भतूदयावादी धमय होय. िऱया अथाने एकूि मानवी स्वातंत्र्यािी गोळाबेरीज 
समाजात जेव्हा संप ष्टात येते, तेव्हाि म र्कती आखि व्यस्प्र्कतगत मान्यतेखवषयी खविार करिारे हे कल्पनारम्य 
जग खवकास पावते. 

 
ज्या वगािे पारतंत्र्य भाडंवलदारी िाजगी मालमते्तवर अवलंबून असते असा एक वगय अस्प्स्तत्वत 

असतो. त्याच्या स्वातंत्र्यािा मागय म्हिजे भाडंवलशाही हक्कािा आखि त्यावर अवलंबून असिाऱया (ज्यािे 
अस्प्स्तत्व त्या हक्कावर अवलंबून असते) त्या वगािा खवनाश होय. या परतंत्र वगाला दीघय कालापासून 
कामगार वगय म्हिून ओळिले जाते. आध खनक समाजातील तो केवळ यातनानंा बळी पडलेला वगय नाही, 
तर भाडंवलदारावंी त्या खवषयीिी संकल्पना त्याच्या एका महत्वाच्या भखूमकेकडे द लयक्ष करीत असते. 
समाजात जेव्हापासून वगय अस्प्स्तत्वात आले तेव्हापासून इखतहासाला द िःिाने खपिलेला एक वगय ज्ञात आहे. 
प्रािीन समाजातील ग लाम, मध्यय गीन समाजातील भदूास आखि शतेकरी, आध खनक समाजातील वतेनािे 
दास जे श्रखमक या साऱयािंी द िःिे, जेव्हापासून आर्कथक उत्पादन अशा एका स्तरावर पोिले की, मानव 
केवळ आपल्या उदरखनवाहास आवश्यक त्यापेक्षा अखधक उत्पादन करू लागला आखि त्याम ळे इतरािंी 
खपळविूक करिे शर्कय झाले, तेव्हापासून वरकरिी तरी समाजाच्या जाखिवतूेन ती द िःिे प सून टाकता 
आलेली नाहीत. ‘गखरबानंा तू जवळ करावसे’ या शब्दात ब द्ध, खिस्त आखि लूथर यांनी आपल्या बाधंवानंा 
आवाहन केले आखि ती द िःिे या जगातील जीवनािा एक अपखरहायय अंश म्हिनू स्वीकारली; द िःिाने 
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खपडलेल्या जनमानसातील बंडिोर वृत्ती शमखवण्यासाठी, तोल संभाळण्यासाठी, द िःखितािें सातं्वन 
करण्यासाठी एक कल्पनारंखजत परलोक खनमाि केला. [ज्या प्रमािात गखरबासंाठी या जगात एका नव्या स्वगीय राज्यािी 
खसद्धता खिस्ताने प्रखतपादन केली परंत  असा उपदेश करीत असता परलोक ककवा खनवािािी खशकवि खदली नाही, त्या प्रमािात त्यािी खशकवि 
क्राखंतकारी होती, पखहल्या खिस्त धमाच्या अन यायानंा जो शारीखरक छळ आखि कनदा सोसावी लागली त्यावरून हे िागंलेि स्पष्ट होते. तथाखप, 
ज्याअथी, या राज्याप्रत पोिण्यािी शर्कयता अप्रखतकार, देवी शर्कती आखि मतपखरवतयनानेंि साधता येिार होती. त्याअथी साम्राज्यातील पीखडतानंा 
कॉनस्टनटाईनच्या तर्कताशी बाधूंन ठेवण्यासाठी स्वीकारलेला तो एक स धारिावाद आखि यंत्र म्हिून स्वीकारलेले उखद्दष्ट होते. आखदम काळातील 
खिश्चन धमय म्हिजे आखदम साम्यवाद असेल, तर रोमन साम्राज्याच्या काळातील खिश्चन धमास सामाखजक लोकशाही, (Social Democracy) 
म्हिता येईल.] 

 
परंत  भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेिी गती ज्या मागाने हा पीखडत वगय खनमाि करते त्याि मागाने खतने 

आपल्या खवनाशािा पाया घातला. भाडंवलशाही कारिान्यातील कामगार वगािे संघटन भाडंवलशाही 
राज्यापाठीमागे कामगारवगािे एक छायारूप राज्य खनमाि करते, भाडंवलदारानंी खपळवि कीस बळी 
पडलेल्या वगािा आपली सत्ता खमळखवण्याच्या प्राथखमक अवस्थेत केलेला उपयोग कामगारवगास राजकीय 
खशक्षि देण्यास पात्र ठरतो; आपले श्रम जे वरकड मूल्य खनमाि करतात त्यासाठी आपले राजकीय खशक्षि 
श्रखमक उच्चस्तराप्रत नेतात; भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेसाठी आवश्यक असिारी स धाखरत वाहतूकव्यवस्था 
आखि सावयखत्रक खशक्षि त्यािे एकत्रीकरि करतात, त्यास एका बाधंीव रिनत आितात. ज्या आखरष्टाम ळे 
भाडंवलदार ग लामानंा त्याचं्या ग लामी अवस्थेत ठेवण्यास असमथय ठरतात, त्या अखरष्टास कायमिी स रवात 
झाल्याने जाता त्यािंी शासन करण्यािी अक्षमता प्रत्ययासं येते, त्याचं्याकडून पोसले जाण्याऐवजी, त्यासि 
पोसाव ेलागेल. याम ळे अशी ही एक अवस्था खनमाि होते की, त्यास ‘कॉन्सनस्रेशन कॅप्स’ मध्ये डाबंून 
य द्धास प्रवृत्त कराव ेलागते. अशा य गामध्ये सतत बेकारी वाढते आखि य गातं होतो. त्यावळेी मानवी कृती 
एक इखतहास घडखवतात, तो इखतहास भाडंवलदारानंा अखभपे्रत असिाऱया इखतहासापेक्षा वगेळा असतो. हा 
य गातं समाजाच्या वगयखवखहत आखि इखतहासपूवय य गािी नादंी तो म्हिू लागतो. 
 

स्वतिःिा खवनाश करिाऱया कृतीम ळे जो उिडून टाकला जातो अशा घसरिाऱया व्याजाच्या दरािा 
कल असिाऱया भाडंवलशाही स्पधेिा कठोर खनयम मर्कतेदारीच्या उदयास वगे आिीत असतो, या 
मर्कतेदारीत अखतशय कडवटपिे अतंगयत स्पधाही िालते, ही स्पधा कारिान्यातील सामाखजक संघटना 
आखि कारिान्याचं्या िाजगी मालकीतील खवसंवाद कशगेस पोिेपयंत िालू राहते. 

 
ज्या अल्पसंख्याकंानंी उत्पादनसाधनािंी मर्कतेदारी आपल्या हाती कें खद्रत केलेली असते त्यानंा 

मोठ्या प्रमािातील बह संख्याकंानंा तोंड द्याव े लागते. हे सते्तिे कें द्रीकरि समाजवादािा मागय स कर 
करण्याऐवजी तो अखधक कठीि आखि संकटग्रस्त बनखवते. ज्या अग्रहक्काभोवती सारी भाडंवलशाही 
अथयव्यवस्था खफरत असते त्यातील वाढती तकय द ष्टता भाडंवलदारंानंा आपल्या स रखक्षततेसाठी अखधकाखधक 
पाशवी कटबाज, ह क मशाही पद्धतींिा अवलंब करावयास लावते. त्याम ळे नवा मानव खनमाि करतानंा तीव्र 
स्वरुपाच्या मानवी यातना सहन कराव्या लागतात. रखशया, जमयनी आखि स्पेन यातील घटना साम्यवादाने 
खदलेली एक धोर्कयािी सूिना खसद्ध करतात ती ही की, ज्या जगात बह संख्याकंािें स्वातंत्र्य त्याचं्या 
पारतंत्र्यावर आधारलेले असते, अशा जगािी खनर्कमती रोधून धरण्यासाठी काहीही करण्यास प्रवृत्त 
होिाऱयानंी केलेल्या कहसेने त्रस्त होिाराचं्या द िःिातून नवा समाज खनमाि होण्यािा संभव असतो. 

 
पीखडत जनतेने रखशयामध्ये केलेले बंड म्हिजे सवयसामान्यानंा अखभपे्रत असिाऱया ध्येयाकडे 

जाण्यािा मागय नव्हे. श्रखमक, शतेकरी, छोटे शतेकरी, द कानदार, काराखगर, तंत्रज्ञ, कलावतं खवशषेज्ञ 
इत्यादी भाडंवलशाहीच्या अिेरच्या स्फोटाम ळे ज्यानंा इजा पोहोिली असे वगय हे त्या बंडिोरात मोडतात. 
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खवखशष्ट अवस्था असह्य होती, यासंबधंी साऱयािें एकमत होते. परंत  ज नी व्यवस्था उलथून पाडून नवी 
व्यवस्था उभारण्यासाठी आपल्या जीवनातील अवस्थेन सार एकि वगय संघखटत झाला. द सरे सारे वगय त्या 
व्यवस्थेिा–भाडंवलशाही राज्यािा–एक भाग म्हिून सघंखटत झाले. ती व्यवस्था उलथून पाडिे म्हिजे 
ज्या भोंवती ते संघखटत होव ूशकते ते साधनि नाहीसे करावयािे. फर्कत औद्योखगक कामगारि, आपली रेड 
य खनयन्स, सहकारी ससं्था आखि राजकीय पक्ष याचं्याद्वारा त्या व्यवस्थेखवरुद्ध संघखटत होतात. म्हिनू तेि 
वतयमान समाज उलथून टाकून त्यातील तळागाळातील जनतेस उच्च स्तरावर आिण्यास समथय अशी, 
समाजािी नवी रिना करू शकतात. 

 
औद्योखगक कामगारानंा हा वगय आपल्या स्वभाव वैखशष्ट्ट्ाम ळे या संघषात नेतृत्व पत्करतो. परंत  

त्यािी संख्या आखि संघटन नव्हे, तर इतर अडथळे त्याखवरुद्ध असतात. भाडंवलशाही शासन आखि 
संघटन त्याखवरुद्ध असते. न्यायिाते, पोखलस यंत्रिा, सेना, नागरी सेवा, अथयकारि आखि उद्योग यातील 
साऱया महत्वाच्या जागावंर त्यािंी मर्कतेदारी असते. भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेतील जीवनपद्धतीम ळे सारी 
खविारसरिी खवपरीत बनते. ज्याप्रमािे ग लाम आखि शतेकऱयानंी पूवी बंड केले त्याप्रमािे भौखतक 
पखरस्प्स्थतीिा दबाव कामगारानंा केवळ क्रातंीस प्रवृत्त करीत असतो, एवढि नव्हें, तर पूवी घडले नाही 
अशा रीतीने यशािी साधने त्याचं्या हाती आिनू देतो.—म्हिजे त्यािें संघटन आखि भाडंवलशाहीिे 
कें द्रीकरि होय. या पखहल्या कालिडात श्रमीकवगालाि बडािे वस्त तिः (De facto) नेतृत्व देिारे 
श्रखमकािे संघटन या कालिंडात श्रखमकाचं्या ह क मशाहीच्या यशानंतर प्रगट होव ू लागतो. मार्कसयच्या 
पद्धतीच्या पृथक्करिात यास नाव े ठवण्यात आली आखि त्याखवषयी प रेसा समजही खनमाि झाला नाही, 
कारि ही पद्धती भाडंवलदार ज्यास अत्यंत पीखडत मानतात परंत  फार प्रगत मानीत नाहीत, अशा वगािी 
सजयनशील भखूमका प्रगट करते. 

 
या पद्धतीत पीखडत बह सख्य लोक ज न्या व्यवस्थस उलथून पाडण्यािी मागिी करतात, यािा अथय 

नवी व्यवस्था खनमाि करिे, असा होतो, हे त्यानंा समजत नाही. मध्यम वगाला नेहमीि असे वाटते की, 
कोिासही इखतहासास मागे नेता येईल, आखि जेव्हा िाजगी मालमत्ता हे खपळवि कीिे साधन नव्हते, अशा 
य गाकडे प नश्च वळता येईल, कारि त्यावळेी एकूि हत्यारे अखवकखसत आखि खवि रलेल्या अवस्थेत 
असल्याने त्याद्वारा काम करिाराच्या मालकीिी ती होव ूशकत नसत. मालक आखि उत्पादक एकि असे. 
श्रखमकाला हे माखहत असते की, उपकरिाप्रमािे (हत्याराप्रमािे) कारिाने व्यस्प्र्कतगत मालकीिे होव ू
शकत नाहीत. यािे श्रखमकास वाईट वाटत नाही, त्यास हे माखहत असते की, भाडंवलशाही अथय व्यवस्थेच्या 
एकूि खवकासाने ज्याप्रमािे कारिान्यात संघटन होण्यािी शर्कयता उत्पन्न होते आखि श्रमािे 
सामाखजकीकरि होते त्या प्रमािात ज्या स्तरात अल्पसंख्याकािें स्वातंत्र्य याप ढे बह संख्याकंाचं्या 
पारतंत्र्यावंर अवलंबून राहिार नाही त्या स्तराप्रत समाजातील उत्पादनशर्कती उंिावल्या जातात. 

 
साऱयानंा स्वातंत्र्य देण्यास यावळेी होिारे सामाखजक उत्पादन प रेसे असते. कामगार क्रातंीनंतर 

उंिावत जािारा सामाखजक उत्पादनािा स्तर कायम राििे हे श्रखमकाचं्या ह क मशाहीिे खवशषे कायय आहे. 
त्यात व्यवहाराने द सरे वगय हे खशकतात की, इखतहासािे िक्र मागे खफरखवता येत नाही, तो प्रश्न एकदम 
खवलक्षि उंिीवर पोंिण्यािा आहे. आखि हे जेव्हा त्यानंा समजते तेव्हा सारे लोक समाजवादी बनतात, 
आखि कामगारािंी ह क शाही संप ष्टात येते. सोखवएतच्या नव्या घटनेच्या खनर्कमतीने हे भखवष्ट्य आधीि वतयखवले 
आहे, साम्यवादािा कळस म्हिून नव्हे, तर त्याकडे जाण्यािा नवा मागय म्हिनू होय. जेव्हा साम्यवाद 
प्रत्यक्षात येतो तेव्हाि समान हक्कािी संकल्पना राज्याच्या बाधंिीतून बाहेर पडेल आखि राज्यािे महत्व 
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देिील हळूहळू कमी होत जाईल. इतराचं्या साहियात आपले स्वातंत्र्य खसद्ध करून घेण्यािा मानवािा 
हक्क भाडंवलशाहीच्या समान हक्काच्या सकंल्पनेस िो देतो, भाडंवलशाही ससं्कृतीतील नीतीमते्तच्या 
संकल्पनेिा तो एक उच्चाकं असतो. त्यातील सवयसाधारि मानव, भाडंवलशाहीतील सवयसाधारि 
मन ष्ट्यव्यापारपेठेतील श्रम शर्कतीच्या समानतेिा अखवष्ट्कार होता. म्हिजेि प्रत्येकाकंडून त्याच्या 
श्रमशर्कतीन सार काम घेिे, आखि त्यास त्याच्या गरजेप्रमाि काम आखि वतेन खमळिे. मािसािी इच्छा 
आखि सहजात शर्कती यात वैखवध्य असेल, तर साम्यवादासारिा पंथ समान हक्काशंी ज ळते कसे घेईल? 
हक्कात अशी एक कल्पना अन स्यतू असते की, त्यात द सऱयाखवरुद्ध काही अंमलात येते. साम्यवाद ही अशी 
एक सामाखजक अवस्था असते की, त्यातील भौखतक पखरस्प्स्थती मािसाला मािसािा शत्रू होव ूदेत नाही. 

 
प्राप्त आखि अप्राप्त यामधील संघषय खमटखवण्यासाठी राज्यािी कल्पना अस्प्स्तत्वात आली. तशा 

प्रकारच्या संघषाने समाज खवकलागं बनला असता. उघडपिे िाललेले भाडंि खमटिे हा खवषमतेवरील 
उपाय नव्हे. वाढत्या उत्पादन क्षमतेच्या स्तराप्रत पोििाऱया श्रखमकानंा ही खवषमता पे्ररक ठरते. प्राप्ती 
आखि अप्राप्ती मधील स्तर श्रम खवभागिीम ळे खनमाि होतो. या खवषमतेंिे अस्प्स्तत्व समाज तारू द भगंू न 
देता राज्य कायम ठेवते. 

 
ज्याअथी, प्राप्त आखि अप्राप्त यातील खहतसंबधंात खवरोध असतो, त्याअथी तो खवरोध केवळ 

दडपािानेि ती खवषमता सतत कायम रािीत असते. ज्या द्वारा शासक वगय खपळवि कीस पूरक अशी 
अवस्था कायम ठेव ू शकतो, असे राज्य हे एक ज लमी साधन होय. जोपयंत मािसे मालमते्तच्या हक्काने 
आखि भौखतक पखरस्प्स्थतीम ळे खवरोधी खहतसबंंध असिाऱया खवखवध वगात द भगंून य द्धाकडे िेिली जातात 
तोपयंत त्या दोन्ही वगावर वरकरिी असिाऱया एिाद्या ज लमी सते्तनेि त्यात समझोता कायम ठेवला 
जातो. ही सत्ता राज्यािी असते. 

 
भाडंवलदारी वगास स्वातंत्र्य प्राप्त करून देिारी त्यािी मालमत्ता अनेकािें स्वातंत्र्य संप ष्टात 

आिते. प नश्च जेव्हा हा बह संख्य वगय भाडंवलदारानंा सवयस्वास म कवनू आपले स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेतो, 
तेव्हा त्याचं्या स्वातंत्र्यास कारिीभतू होिारी पखरस्प्स्थती भाडंवलदाराचं्या पारतंत्र्यास कारिीभतू होते. परंत  
द सऱया काही शासक वगाप्रमािे, भाडंवलदारास देिील आपल्या अस्प्स्तत्वासाठी परतंत्र आखि 
खपळवि कीस बळी पडिाऱया अशा एका वगािी गरज असते, मात्र स्वतिःिे स्वातंत्र्य कायम खटकखवण्यासाठी 
श्रखमकाना भाडंवलदारािंी गरज नसते. अशारीतीने वगीय समाजाच्या खवनाशािी पखरस्प्स्थती खनमाि होते. 

 
जोवर एिाद्या राष्ट्रात ककवा राष्ट्राबाहेर भाडंवलदार ककवा त्यािे गटान यायी कायम अस्प्स्तत्वात 

असतात, तोवर श्रखमकानंा स्वातंत्र्य प्राप्त करुन देिारी पखरस्प्स्थती खनमाि होण्यासाठी एक ज लमी साधन 
म्हिून श्रखमकािे राज्य अस्प्स्तत्वात असले पाखहजे. भाडंवलदारी खशक्षिािे अवशषे आखि त्याचं्या प्रखतखष्ठत 
जीवनाने त्यानंा बहाल केलेले अन भव सवयस्वास म कलेल्या भाडंवलदाराना धोकादायक शत्रू बनखवतात. 
त्याचं्या स्वातंत्र्याच्या ध्येयासाठी त्यास आधारभतू असिारी भौखतक पखरस्प्स्थती तशीि कायम ठेवण्यासाठी 
ते समाजाला कहसेस प्रवृत्त करतात परंत  आता त्याचं्या अस्प्स्तत्वािी म ळे अथयव्यवस्थेत रुजलेली असत 
नाहीत—खपळवि कीिी साधने नष्ट होतात. राज्याराज्यातून भाडंवलदार नष्ट होतो, आखि जस जसे ते नष्ट 
होतात, तसतसे राज्य ही नष्ट होते. कारि राज्य म्हिजे समाजातील वगयखवभाजनािे प्रगटीकरि असते, ते 
अथयव्यवस्थेच्या भौखतक पखरस्प्स्थतीत रुजलेले असून मानवाच्या जािीववेरही पखरिाम घडवनू आिते. 
ज्यानंा भाडंवलशाही उत्पादनाच्या पखरस्प्स्थतीिे संपूिय अज्ञान आहे असे जािीविे स्वरूप जेव्हा मानवात 
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खनमाि होईल, तेव्हा समाजाहून स्वतंत्र आखि उच्च असिाऱया राज्याच्या अस्प्स्तत्वािी गरज रहात नाही. 
त्यावळेी केव्हा ग प्त, तर केव्हा उघड, परंत  नेहमीि कारुण्यमय आखि पाशवी असिाऱया, य द्धािी गरज 
रहात नाही, कारि अिेर द िःिात खपििाऱया वगािे द िःि वा यातना, ईश्वर, सैतान, ज्यू तर द सऱया 
देशातील लोक ककवा कल्पनेने खनमाि केलेल्या द िःिािे मूळ याचं्याखवरुद्ध द सऱया बाजूस वळखवले जात 
नसून एक वगय म्हिून त्यािंी द िःिे खनमाि करिाऱया भौखतक पखरस्प्स्थती त्याखवरुद्ध वळखवले जाते. द िःिाच्या 
मूळ उगमाखवरुद्ध योग्य खदशनेे वळखवल्यानंतर हा दे्वष, हे द िःि सपंते. ही यातनाही शातंतापूवयक नाहीशी 
होत नाही कारि ज्या वगािे स ि बह संख्याकंाना नाहीशी करखवते असे वाटत असिाऱया पखरस्प्स्थतीत 
ग ंतलेले असते, अशा वगाकडून त्यानंा खवरोध होतो, ज्यािें स ि त्या पखरस्प्स्थतीति समावलेले आहे असा 
वगय कहसक मागाने त्या पखरस्प्स्थतीिे समथयन करण्यािा प्रयत्न करीत असतो. 

 
परंत  ही अिेरिी लढाई असते. या खवलक्षि क्रातंीतील श्रखमकािंी भूखमका त्यानंा एकूि संक्रमिािे 

नेतृत्व देिाऱया वगाच्या अग्रभागी राहण्यािी असते. अग्रभागी असिे म्हिजे नेतृत्व करिे, त्याबरोबर 
वाहावत जािे नव्हे. ज्या वगािे संघखटत स्वरुप त्या नेतृत्वात खदसते त्या वगाशी तो सतत संपकय  ठेवीत 
असतो. त्या वगाच्या मागयदशयक तत्त्वज्ञानािे आखि त्यास घडखविाऱया इच्छाशर्कतीिे ते नेतृत्व म्हिजे एक 
प्रगटीकरि असते. 

 
तेव्हा रखशयामध्ये या पक्षािी जी स्प्स्थती होती तसे न घडता, या पक्षास आपली भखूमका कशी पार 

पाडता येईल? ती अशी असावी. ज्यािें सवयस्व खहरावनू घेतले जाते अशा वगाच्या संदभात श्रखमकािंी 
ह कूमशाही गाजखविे असे ते असते येथे दडपि आिण्यािा एक खवखशष्ट अंखतम उपयोग केला जातो, त्याम ळे 
या प ढे केव्हाही असा उपयोग संभविार नाही; म र्कत झालेल्या बह संख्याचं्या बाबतीत ही भखूमका नेतृत्वािी 
असते, ती ही कोित्याही ज लमी हक्काने नव्हे, तर ज्यािे नेतृत्व तो पक्ष करीत असतो, त्याचं्या इच्छा 
आकाकं्षा ती भखूमका स्पष्टपिे व्यर्कत करीत असते, म्हिून होय. याम ळे राज्यात अल्पसंख्य असिाऱया या 
पक्षािे एक अखद्वतीयत्व प्रत्ययास येते, आखि एक पक्ष म्हिून त्या पक्षास कोितेही हक्क ककवा सत्ता नसते. 
म्हिूनि जो—तत्कालीन सोखवयत समाजात त्यातील सभासदाचं्या द्वारा पालकािी भखूमका घेतो—ज्या 
वगािे प्रगटीकरि आखि प्रखतखनखधत्व तो आपल्या अन भवाद्वारा सतत करीत असतो, त्याच्या कृतींना सवय 
बाबतीत तो मागयदशयन करीत असतो. परंत  समाजातील अगे्रसर व्यर्कतींिे संघटन/एक स्वतंत्र संघटन 
म्हिून खकतीही स्वाभाखवक असले, ज लमी नसले, तरी त्यातून सामाखजक उत्पादनाच्या अपूिय स्तरात 
समाजाच्या पारतंत्र्यािे खशल्लक राखहलेले अवशषे व्यर्कत होतात. ज्यावळेी समाजातील साऱया व्यर्कतींना 
आपले शाखररीक आखि मानखसक व्यस्प्र्कतत्व खसद्ध करता येते, त्यावळेीि समाजवादािे य ग संपून 
साम्यवादाच्या य गास प्रारंभ होऊ शकतो. त्यावळेी पक्षािे महत्वही कमी होत जाते, कारि अशा काळात 
त्या पक्षािा खवस्तार सवांना सामावनू घेण्याइतका व्यापक बनतो आखि म्हिनू त्यास पक्षािे स्वरुपि राहत 
नाही. अशा काळीि मानव गरजेच्या के्षत्रातून स्वातंत्र्याच्या के्षत्रात प्रवशे करील, आखि हे तो गरजेकडे 
कािाडोळा करून साध्य करीत नाही, तर आपल्या कृतींद्वारा गरजेखवषयी अखधक जागरूक बनून साध्य 
करतो. पूवी मानवास भौखतक पखरस्प्स्थतीतील गरजेिी जािीव होती, परंत  समाजाबद्दलिी नव्हती, आखि 
म्हिून तो समाजातील खवखवध प्रकारांना (Forms)—यंते्र, खपकािंा हंगाम आखि त्यानंी खनमाि केलेले 
संबंध—यानंा बाधंलेला होता. ज्या पद्धतीने तो पखरस्प्स्थतीतील गरजेखवषयी जागरूक बनला ती बदलताना 
आलेल्या अन भवाद्वारा—त्यािेरीज इतर कोित्याही अन्य मागाने समाजाच्या गरजेखवषयी तो जागरूक 
कसा बनेल? ज्यास आपि राज्यशास्त्र म्हितो ते क्रातंीच्या शास्त्राखशवाय द सरे काही कसे असू शकेल? अशा 
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प्रकारे मािसास खवशषे सखवस्तर रीतीने मूतयपिे स्वातंत्र्यािे सवयसाधारि आखि अमूतय सूत्र अवगत होते, 
आखि ते प ढीलप्रमािे व्यर्कत होते. 

 
मािसे आपल्या खनसगाशी िाललेल्या संघषात (त्याचं्या स्वातंत्र्यासाठी िाललेल्या संघषात) ते 

स्वातंत्र्य खमळखवण्यासाठी परस्पराशंी काही संबधं प्रस्थाखपत करतात, आर्कथक उत्पादनासाठी साहियात 
वावरिाऱया मािसाकंडून खनसगात घडवनू आिलेल्या बदलद्वारा जे सामाखजक उत्पादन होते त्याति ते 
समावलेले असते. आवश्यक आखि खवकसनशील अशा ज्या संबधंाना समाजािे रूप प्राप्त होते त्यातून 
खनमाि होिाऱया मानव आखि खनसगय याचं्या प्रखतखक्षप्त (Reflexive) गतीिे ककवा परस्परसंबंखधत समन्वयािे 
(Interpetation) ज्ञान म्हिजे गरजेस खमळालेली मान्यता होय.—ही गरज खनसगािीि केवळ नसून 
आपली व समाजािीही असते. वस्त खनष्ठ दष्टीने पाखहले तर, कता आखि खवषय याचं्यातील हा कृतीशील 
संबंध म्हिजे शास्त्र, आखि आत्मखनष्ठ दृष्टीने खविार केला, तर त्यास कला असे म्हिता येईल; परंत  
व्यवहाराशी कृतीशील सागंड घालण्यातून जेव्हा जािीव प्रगट होत असते, तेव्हा ते फर्कत मूतय जीवन 
असते—व्यस्प्र्कत आखि खनसगय याचं्या जगात काम करिे, भावनािंी अन भतूी घेिे, खविार करिे, आखि त्यात 
एक मानवी व्यस्प्र्कत म्हिनू वावरिे होय. 

 
आर्कथक आखि राजकीय बाबीतील आजच्या समाजािे आपि जे पृथक्करि पूिय केले, ते काव्याच्या 

अध्ययनास सामान्यतिः दूरिे ठरते, असे सामान्यतिः मानले जाते. परंत  ज्यानंी आजवर अशा प्रकारिा 
य स्प्र्कतवाद जोपासला त्याचं्यापैकी कोिासही प्रस्त त अध्ययनािी समकालीन काव्याच्या संदभात असिारी 
स संबद्धता नाकारता येिार नाही. त्यािप्रमािे सवयत्र कला आखि कलावतं यानंा छेडिारे, समाजाच्या 
अखधष्ठातील क्राखंतकारी रुपातंराच्या अध्ययनािे महत्त्व नाकारता येिार नाही. 
 

दोन 
 

ज्यात एकूि उच्चस्तरावर (Superstructure) साधारितिः वगेाने पालटत असतो, असे हे 
क्राखंतकारी संक्रमि तात्काखलक गतीने वैिाखरक के्षत्रात घडत नाही. ते संक्रमि (बदल) भौखतक असते, 
उत्पादनशर्कतीच्या आखि सामाखजक सबंंधाच्या गतीतील तो बदल असतो, आखि जेव्हा एिाद्या म द्यावर 
संघषय होतात, तेव्हा मानवाच्या जाखिवते त्या भौखतक हालिाली प्रखतकबखबत होतात. आता हे संक्रमि 
न कतेि स रू झालेले आहे, परंत  त्यािे पखरिाम कलेच्या के्षत्रात आधीि खदसू लागले आहेत, त्यात त्या 
संघषातील सारे वैखित्र्य आखि संपन्न खवकासही प्रतीत होतो. आध खनक कलेखवषिी जाि केवळ या क्रातंीिे 
स्वरुप लक्षात घेतल्यावािनू नव्हे तर भखवष्ट्यकाळातील समाजािे स्वरुप समजावनू घेतल्यावािून खनमाि 
होिार नाही. जाखिवचे्या स्तरािाली होत असलेल्या प्रत्येक स्फोटाच्या उसळत्या अंशाच्या प ढे 
सरकरिाऱया मागाच्या आधारे या दोन्ही गोष्टीवरील दडपि व्यर्कत होत असते. 

 
आपि श्रखमकाचं्या कलेसंबधंी बोलतो, ती कला श्रखमकवगाच्या हालिालीिे प्रखतकबब दािखवते. ती 

गती म्हिजे समाजाशी एकरूप होवनू वगय म्हिून आपले अस्प्स्तत्व नाहीसे करिे होय. एका खवखशष्ट 
ध्र वाभोवती कें खद्रत होवनू (सवय जािीव कें खद्रत करून) शास्त्र आखि कला याचं्या खवकासात सपंन्नता आििे 
ही वगीय समाजािी भखूमका होय. तर मग, श्रखमक वगाने स्वतिःिी खवखशष्ट जािीव खवकखसत करण्यापूवी, 
भाडंवलशाही कलेपेक्षा श्रेष्ठतर म्हिून श्रखमकािंी कला कशी अस्प्स्तत्वात येव ू शकेल? भाडंवलशाही 
स्वातंत्र्यापेक्षा श्रखमकािें स्वातंत्र्य अखधक वाढेल तेव्हाि ही गोष्ट घडू शकेल—कारि जािीव हे त्यािें 
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(स्वातंत्र्यािे) अस्प्स्तत्व खसद्ध करिारे सामाखजक उत्पादनािे वैिाखरक के्षत्रातील प्रखतकबब होय. कला ही 
देिील उत्पादनात्मक समस्या आहे. 

 
श्रखमकािंी जािीव जेव्हा भाडंवलशाही जािीवइेतकी प्रगल्भ होते, तेव्हा ती अखधक उच्च दजािी 

असते. ती या कारिाम ळे होय की, भाडंवलशाही स्वातंत्र्य आखि जािीव ही समाजातील एका वगािी 
मर्कतेदारी होती, आखि खतने फर्कत त्या वगाच्याि आशा-आकाकं्षािे खित्रि केले. याम ळे भाडंवलशाही 
कला, ही ज्यािा अखध भाग तोडून वगेळा केला जातो, अशा मानवािी कला होय— 

 
भाडंवलदार वगय हा कोित्या तरी पद्धतीने एकत्र झालेला गट ककवा अल्पसंख्या नव्हे : अशा 

प्रकारच्या व्यर्कती कोित्याही एिाद्या के्षत्रात वास्तवाखवषयीिी संपूिय आखि पखरपक्व जािीव व्यर्कत करू 
शकतात—कोित्याही समाजातील कलावतं ककवा शास्त्रज्ञ म्हिजेि हे अल्पसंख्य होत. परंत  
भाडंवलदारवगय हा एक आर्कथक वगय होय. त्यािंी जीवनपद्धती आखि भौखतक पखरस्प्स्थती यातील 
फरकावरून तो खनखश्चत केला जातो, तो एक वगय आहे, एक स्वयंपूिय समाज नव्हे. म्हिूनि समाजाच्या मतूय 
जीवनािा एक अंशि तो हाताळू शकतो. जीवनािी अवखशष्ट गती द सऱया वगाच्या सतत खटकिाऱया 
अंधारात गडप होते आखि त्यातून संक्रखमत स्वरूपात जाखिवचे्या प्रकाशात व्यर्कत होते. ती कशी ते 
कोित्याही भाडंवलदारास कळत नाही, म्हिूनि भाडंवलदारी दृष्टीिे असामर्थ्यय यातून प्रतीत होते, असे 
म्हिता येईल. याम ळेि वगावगास खवलग करिारी भौखतक खवसंगती जसजशी वाढते तसतसे खविार आखि 
कृती यातील अंतरही वाढत जाते. ज्याप्रमािे मासं हाडापासून वगेळ व्हाव ेत्यािप्रमािे सामाखजक जािीव 
सामाखजक कृतीपासून खवलग केली जाते. आध खनक काळातील जाखिवते खदसून येिारा खवध्वसं 
(Ravages) असे दािखवतो की, या खवलगीकरिाच्या यातना मानवास सहन होत नाहीत. 

 
शासकवगाच्या ध्र वाशी खनगडीत असिारी जािीव आक ं िन पावते आखि ताठर बनते, कारि ती 

आपल्या ऐखंद्रखयक कबद पासून अलग केली जाते. ती ताखत्त्वक, प्रखतगामी आखि ह क मशाही स्वरूपािी होते 
आखि नंतर खजवतं अवस्थेतील मृत्यूमध्ये रुपातंखरत, होते एिाद्या दगडासारिी बनते. कलांवताच्या 
जािीविेा बराि भाग या खवलगीकरिारास तोंड देण्यात खटकू शकत नाही. त्यातील अध रेपिा आखि 
सहजप्रवृत्ती याद्वारा त्यातील काही भाग खपळवि कीस बळी पडलेल्या वगाकडे आकर्कषत होतो, यािा 
पखरिाम असा होतो की, एकूि जाखिवचे्या के्षत्रािे खवघटन होते. आध खनक काळातील सवय िऱया अथाने 
भाडंवलदारी कलेमध्ये ह्या अस्ताव्यस्त आखि उद्याम स्वरूपाच्या गोंधळािे स्वरूप असह्य तिावात प्रगट 
होते. एका प्रकारच्या गोंधळलेल्या (Perplexed) यातनेच्या बदलाच्या (Flux) माखलकेच्या वत यळात खफरत 
राहन त्या तिावात खबघाड खनमाि होतो. ते तिावािे स्वरूप लॉरेन्ससारख्या आखि त्याच्या अन यायाचं्या 
लेिात प्रगट होते, आध खनक काळातील बौखद्धक स्वरूताच्या यातनेतून म र्कत होण्यािी मागिी त्यात केली 
जाते. खविार, भावना आखि कृती यात परस्पर संबधं रहात नाही. अशा प्रकारच्या मानखसक रोगासबंंधी 
जॉइसिी दृष्टी (Schizophrenic) भाडंवलदारी अन भतूीच्या िेटखकिीच्या आखि सैतनाच्या भेटीिा 
(Sabbath) खदवसािा खनषेध करते, त्यातून हा असह्य तिाव व्यर्कत होत असतो. 

 
सहजप्रवृत्ती आखि मूक अन भव याम ळे खवरोधी ध्र वाकडे ओढली जावनू तेथे राहून आखि श्रखमकाचं्या 

संघटनात्मक शर्कतीने स्पष्ट होवनू भाडंवलदारी कलात्मक जािीव खपळवि कीस बळी पडलेल्या क्राखंतकारी 
वगाशी जवळीक साधून अलग होते. या दोन वगाच्या खवलगीकरिाच्या खवकखसत होिाऱया प्रखक्रयेत आधीि 
तयार झालेल्या जाखिवशेी ती कलावतंािी जािीव एकरुप होते, ही आधीि तयार झालेली जािीव 
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कलात्मक म्हिण्यापेक्षा शास्त्रीय असते, भावखनक वा आखवष्ट्कारक्षम म्हिण्यापेक्षा बौखद्धक आखि कृखतशील 
असते. 

 
ही नवी जािीव हळ हळू ज न्यातील खवस्कळीत स्वरूपािी मूलतत्त्वे आपल्याकडे ओढून घेते. 

जाखिविेा ज ना नम ना सपूंियपिे नाहीसा होतो. भाडंवलदारी कक्षाचं्या शर्कतीच्या मागाने संघखटत 
झाल्याम ळे ज नी मलूतत्त्व ेनव्या संपन्न आकृतीस जन्म देईपयंत ती जािीव संपूियपिे नष्ट होिे आवश्यक 
असते. ही नवी आकृती म्हिजे एक सजृन होय. हा खवस्तार नव्या जाखिवात प्रगट होतो, त्यातून ध्यानात 
येतो या जािीवा आता मानवी वास्तवाच्या प्रखक्रयेतून प ष्ट होत जातात आखि म्हिनू एिाद्या फ लाप्रमािे 
प्रत्येक अवयव धारि करीत जातात. असेि टोळीने राहिाऱया समाजातही घडले होते. मात्र तेव्हापासून जी 
ताखंत्रक सफाई खवकखसत झाली ती त्यात समाखवष्ट होते. श्रखमकािंी कला स्वतिःिे स्वरूप प्राप्त करून 
घेताघेता साम्यवादी कला बनते. 

 
भौखतक अथयव्यवस्थेच्या के्षत्रात जे घडते त्याशी खविारप्रिालीच्या के्षत्रात समातंर अशी ही प्रखक्रया 

आहे. याखठकािी भाडंवली उत्पादनािे मलूतत्व जे उत्पादन शर्कती, ते भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेच्या 
कक्षािंा खवकास होत असता जन्माला येिाऱया वगाच्या ध्र वामधील परस्परापासून दूर जािाऱया गतीच्या 
पखरिामी अराजकी स्वरुपािे बनते. भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेच्या कक्षा नष्ट होतात तेव्हाही मलूत्त्वािे 
फलद्र प समाजवादी संघटनेत व्यवस्थापन होते, परंत  मध्यंतरी समाजवादी अथयव्यवस्थेच्या प्रकारािंी 
स्पष्टता आििारी रूपरेषा, श्रखमकामध्ये एक संधटक शर्कती म्हिून व्यर्कत होत असते त्यावळेी रेड 
य खनयनकडून श्रखमकाच्या सते्तच्या सोखवयटसपयंत वाटिाल होत असते. 

 
मानवाच्या जाखिवते साऱयािंा संघषय िालू असतो. कलेच्या के्षत्रात भाडंवलदारी कलावतंाचं्या 

अस्प्स्थर आखि गोंधळात सापडलेल्या श्रखमकाशंी केलेल्या एकज टीत ते प्रगट होत असते. यात (प्रथम 
भाडंवलदारी के्षत्राच्या सीखमत) भाडंवलदार श्रखमक कलावतंाशीही एकजूट करू पाहतात. 

 
भाडंवलदारी कलावतंािे श्रखमकाशी तीन प्रकारिे नाते असते. खवरोध, एकजूट ककवा एकात्मता. 

खवरोध म्हिजे त्याग केलेल्या के्षत्राकडे परत खफरिे : गतकाळातील व्यर्कत प्रकाराकडे प नश्च परत वळिे 
शर्कय नाही, ते प्रकार आता नष्ट झालेले असतात. रर्कतसंबंध आखि अप्रगटमन अथवा नेिीव यािें 
स्पष्टीकरि करण्यासाठी प रािकालीन खवषयाकंडे मागे खफरिे आवश्यक असते. ज्या खवरोधािे स्वरूप 
प्रखतखष्टत प्रखतभागी शर्कतीशी एकजूट करण्यािा स्वरुपािे असते अशा खवरोधास समती खमळखवण्यासाठी 
अहंतत्त्व आखि बाह्य वास्तव यास पाशवी स्वरूप देिे आवश्यक असते. अशारीतीने इखतहासािी िके्र उलटी 
खफरखवण्याच्या प्रयत्नात स्प्रेंगलरिी आयािी आखि फॅखसस्टािंी कला खनमाि होते. 

 
बह तेक भाडंवलदारी कलावतं—फ्रान्समध्ये गाईड, डेल्य इस ऑडन आखि स्पेंडर हे इंग्लॅडमधील 

आखि द सऱया अनेक अखतवास्तववाद्यानंी या करारनाम्यावर सह्या केल्या आहेत. अशा प्रकारिी एकजूट 
म्हिजे अराजकी स्वरूपािी एकजूट होय. ज्या राष्ट्रीय स्वरूपाच्या राज्यािे ह क मशाही स्वरूपाच्या 
अखतखरर्कत राज्यात रूपातंर झाले त्यापेक्षा वरिढ स्वरूपाच्या राज्यािी खनर्कमती भाडंवलदारी वगास करता 
येत नाही. म्हिून जर कोिीही कलावतं या संघटनेिा त्याग करून बंडिोर बनू पाहतील तर श्रखमकानंी 
खनमाि केलेल्या उच्चतर अशा प्रकाराति ते संघखटत होव ूशकतील. परंत  हा एकात्मतेिा मागय आहे. आखि 
तूतय आपि एकज टीत प्रवशे करिाऱया भाडंवलदारी कलावतंािंाि खविार करीत आहोत, यािा अथय असा 
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की, ते श्रखमकाच्या संघटनेत प्रवशे करीत नसून सहप्रवाशी म्हिून कके्षबाहेर राहतात. म्हिून त्यािंी वतयमान 
समाजाखवषयीिी वृत्ती खवनाशकारी असते ती अराजकी धमय आखि नीती याखवषयी वतयमान श्रद्धािा त्याग 
करिारे अशािंी (Nihilist) ककवा अखतवास्तववादी असते. आपिास अडथळा करिारे सवय खवषय उध्वस्त 
करून टाकिारा क्रातंी हा एक भयंकर स्फोट आहे, असा त्यािा गौरव ते करीत असतात. परंत  त्याचं्याकडे 
कोितीही खवधायक तत्त्वप्रिाली नसते, माझे म्हििे असे की—त्यातील कलावतंाजवळ नसते. अथयशास्त्रज्ञ 
म्हिून ते समाजवादाच्या आर्कथक कक्षािा स्वीकार करू शकतील; परंत  भाडंवलशाही कलेच्या जागेवर येत 
असलेले कलेिे नव ेस्वरूप आखि आशय ते पाहू शकत नाहीत. 

 
क्रातंीच्या राक्षसी आतषबाजीतून ‘काहीतरी खनमाि होईल’ हे त्यानंा माखहत असते, परंत  या मतूय 

जीवनािे नव ेखवखशष्ट सौंदयय कलावतंाला जािवले इतर्कया स्पष्टतेने त्याना जािवत नाही; कारि ते सौंदयय 
खसद्ध करिाऱया संघटनेपासून व्याख्येद्वाराि ते खवलग केले जातात, आखि ही संघटनाि आपल्या उदरात 
भखवष्ट्य काळात जन्म घेव ूइस्प्च्छिारी रूपरेषा धारि करीत असते. त्या कलावतंाना भखवष्ट्यात काही तरी प ढे 
ठेवायिे असते आखि त्यासाठी भाडंवलशाही स्वातंत्र्यखवषयीच्या भाडंवलशाही समतेखवषयीच्या आपल्या 
प सट आकाकं्षा प ढे ठेवण्यािा मोह त्यानंा होत असतो. आपल्या इच्छा वासनाचं्या संदभात एक नव े
धैययशाली जग ते पहात असतात. आपल्या इच्छा वासनाचं्या अखभपे्रत असलेल्या प्रमािात नव ेजग रोधून 
धरण्यािा प्रयत्न करिाऱया साम्यवादािा दे्वष करिाऱया फॅखसस्टापेक्षा येथे वगेळे काही आढळत नाही. या 
दोन्ही बाबतीत आश्चययकारक वाटेल इतका रोगखनदानशास्त्रात्मक (Pathological) आखि आध्यास्प्त्मक 
दृष्टीने भाविेने उद्दीपि करिारा एक भखवष्ट्यकाळ खनमाि केला जातो, एका दृष्टीने तो उलट्ा खदशनेे 
खवकखसत होतो, तर द सऱया दृष्टीने तो प ढे येिाऱया गतीने आखि आंधळ्या पूवयसूिनेने (Presage) य र्कत 
असतो. 

 
हे मात्र िरे की, समकालीन भाडंवलदारी कलावतंािंी ही अराजकी अवस्था म्हिजे भाडंवलशाही 

क्रातंीच्या शोकास्प्त्मकेतेिेि द सरे रुप होय. प्रत्येक अवस्थेत प्रस्थाखपत व्यवस्थेखवरुद्ध भाडंवलदारी क्रातंी 
करीत असतो, ती तो अशा खवसंवादी कक्षानंा महत्त्व देऊन करीत असतो की, त्याना ज्या गोष्टींिा दे्वष 
वाटतो, त्यािं नेमर्कया प ढे जातात (खवकखसत होतात). परंत  शोकास्प्त्मकेिे द सरे एक स्वरूप (Variant) 
आहे. या अिेरच्या अवस्थेत भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेच्या खवकासास प्रत्यक्षपिे हातभार लाविे म्हिजे 
त्याच्या खवनाशास सहाय्यक होिे होय. म्हिून हे श्रखमकाशंी एकजूट करिारे म्हिजे िरे क्रातंीकारी होत, 
आखि त्याचं्या कृतीतील खवनाशकारी भाग िोटा नसून, तो िरा आखि पूिय असतो. त्याचं्यातील फ ट 
क्रातंीसंबधंी एिादा खवधायक पखवत्रा घेण्याच्या असंभवनीयतेतून खनमाि होतो. 

 
त्याचं्या अखभम िीकरिातील (Orientation) राट्स्कीच्या खविारािें भान अनेक रीतीने व्यर्कत होते. 

त्याचं्यातील तरुि हे स्वच्छंदवादी क्राखंतकारक होत. क्रातंीतील खवध्वसंक आखि पाशवी वाटिारा भाग 
त्यानंा खवशषे आकषयक वाटतो; आखि अनेक बाबतीत, हे उघड असते की, कहसेवािून क्रातंी खनराशाजनक 
ठरते. क्राखंतकारकािा हा अखतशय अराजकी असिारा जोम बॉल्डेअरने १८४८ साली बखॅरकेड्सजवळ जो 
सामना खदला त्यावळेी व्यर्कत केला. 
 

फ्रें िमधील उतारा—(अन वाद केलेला नाही—मूळ पृ. ३०१) 
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या स्वच्छंदतावाद्याचं्या कलेतील क्राखंतकारी तत्त्वालाही याम ळे एक प्रकारिा ह क मशाही रंग 
िढतो, कारि मध्यमवगय भाडंवलशाहीच्या खवकासाम ळेि त्रस्त होतो, या उगमातूनि त्यािंा दे्वष खनमाि 
होतो. हा उगम म्हिजे भाडंवलशाही खवकासातून खनमाि झालेले मध्यमवगीयािें द िःि होय. मात्र त्याचं्या 
बाबतीत असे घडते की, भाडंवलशाही, या िऱया उगमाखवरुद्धि तो वळखवला जातो, ह क मशाहीबाबत तो 
िोट्ा प रािकथात्मक (mythieal) उगमाखवरुद्ध वळखवला जातो. यात मार्कसयवादी, ज्यू आखि इतर देश 
येतात. (िऱयाि ऱया श्रखमकाचं्या कलेतील खवध्वसंक बाजू, वगेळ्या प्रकारच्या असिाऱया श्रखमकाचं्या 
द िःिातून खनमाि होते, ते द िःि वगेळ्या प्रकारिे असते.) 

 
खवधायक बाजूने खविार केला, तर त्याचं्या कृतीतील भावात्मक (affective) संदभय नेहमी संखदग्धि 

असतो, आखि त्यात अनखभम िता आखि गोंधळही असतो. या ना त्या प्रकाराने ‘माझ्यासाठी स्वातंत्र्य’ ककवा 
‘सामाखजखनबधंापासून स्वातंत्र्य’ यासंबधंीिी मागिी ती कला छपवीत असते. त्यात वैयस्प्र्कतक 
स्वातंत्र्याबाबत सतत सावधपिा बाळगिारी एक जाि असते. श्रखमकाचं्या क्राखंतखवषयक खविारसरिीत 
द रुस्ती आखि आश्वासने खनमाि व्हावी, म्हिून इतरततिः पलायन केले जाते. ही द रुस्ती आखि आश्वासने 
मध्यमवगीय सीमा आखि ध्येये यापासून जो संशयात्मक द रावा खनमाि होत असतो त्यासंबधंी अखभपे्रत 
असते. 

 
याम ळेि त्याचं्या कलेत गोंधळ खनमाि होतो आखि त्यािा उगमही हाि असतो. या कारिाने त्या 

कलेिेही स्वरूप गोंधळािेि (chaos) होते ककवा या कारिाने ते स्वच्छदतावादी कलावतं मूक होऊन 
जातात. हे लक्षात घेतले पाखहजे की, श्रखमकाचं्या संघटनेत एकरुप होण्यास हा जो नकार खदला जातो, 
यािा अथय, श्रखमकाचं्या क्राखंतकारी स्तराबाहेर ते वावरत असतात, असा नव्हे. श्रखमकािंी क्रातंी श्रखमकाचं्या 
नेतृत्वािाली स रू होते. जर त्यानंा कृतीशीलतेच्या अभावाम ळे स्वतिःिाि खधक्कार करावयािा नसेल, आखि 
हे त्यापैकी थोडेि करीत असतात, तर काही प्रमािात श्रखमकातील सवय साधारि लोकाचं्या प ढे जाण्याच्या 
आदेशान सार त्यानंा वागाव ेलागते. काही झाले तरी, त्यानंा श्रखमकाबंरोबर काम कराव ेलागते, आखि असे 
करावयािे तर त्यानंा ऐर्कयाने काययप्रवृत्त होण्यािी जबाबदारी पत्करावी लागते. ही वस्त स्प्स्थती काही बोध 
देिारी आहे आखि यािा स्पेंडर आखि डेल्यइूसवर बराि पखरिाम झाला होता. काहींच्या बाबत श्रखमकाचं्या 
पक्षात साम्यवादी पक्षािे सभासदत्व त्यास पत्कराव ेलागण्या इतपत त्यािा खविार झाला. परंत  त्याचं्यापकी 
बह तेकामंध्ये हा मागय अवलंब न करण्यासंबधंी जी नाि षी आढळते, ती मोठी लक्षिीय आखि सूिक असते. 

 
एवढेि नव्हे, तर पक्षािे सभासदत्व स्वीकारल्यानंतरही त्याचं्या एकज टीमध्ये खदसून येिारा 

अराजकवाद्यािा ग िखवशष एक खवखशष्ट स्वरूप धारि करतो. आपि श्रखमकामंध्ये सामावनू जाण्यास, त्यािंी 
तत्त्वप्रिाली आखि संघटन स्वीकारण्यास, कलेिेरीज इतर सवय जीवनके्षत्रात तयार आहोत, असे ते घोखषत 
करतात. सामान्य मािसास गौि स्वरुपािे वाटिारे अशाप्रकारिे दूरत्व हे कलावतंास सपूंियपिे 
हाखनकारक असते आखि यािे नेमके कारि असे की, त्यािे म ख्य कायय कलावतंािे असते. या साऱयािा 
पखरिाम असा होतो की, त्यािे जीवन आखि कला यात हळ हळू खवलगपिा येतो—त्यािे जीवन श्रखमकािे 
असून ते त्याच्या भाडंवलदारी प्रवृत्तीच्या कलेपासून अखधकाखधक दूर जाते. श्रखमक जीवनखवषयक त्याच्या 
इच्छा आकाकं्षा एका धृ्रवाभोवती कें खद्रत होतात आखि त्यािी कला द सऱया धृ्रवाभोवती करगि घालीत असते. 
हे मात्र िरे की दोहोंमध्ये खवपरीतत्व आल्यावािून हे खवलगत्व येत नाही. त्यािे श्रखमक जीवन, मार्कसयच्या 
खविारसरिीच्या ढोबळ आखि खवपरीत स्वरूपात आखि श्रखमक जीवनाच्या खविारप्रिाली केवळ 
याखंत्रकखरतीने तीस लागू करूनि त्याच्या कलेत घ सडलेले असते. क्राखंतकारी िळवळीशी ज्यानंी साहियय 
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पत्करले अशा तीन इंग्रजी कवीमध्ये स्पष्टपिे खदसून येते. अशा कवीिी भाडंवलशाही कला त्याच्या श्रखमक 
जीवनात, पक्षाच्या क्राखंतकारी खविारप्रिालीत उघडपिे लक्षात येिारे भाडंवलशाही दृष्टीिे खवपरीतत्व, 
बेखशस्त आखि अनावश्यक अशा ‘स्वातंत्र्यखवषयक’ भाडंवलशाही कल्पना घ सडून प्रगट होते. त्याम ळे 
त्याच्या कलेत नकळत अप्रामाखिकपिा येतो. आपल्या स्वाथासाठी क्रातंीिा उपयोग करिाऱया मािसािा 
हा अप्रामाखिकपिा असतो. हे या कारिाने घडते की, भाडंवलशाही स्वगाप्रत पोिण्यािा क्रातंी हा एक 
मागय आहे, असे तो मानतो, आखि त्यास हे जािवते की, आपल्या समकालीन क्राखंतकारकािे खविार वगेळे 
आहेत. तथाखप वतयमान व्यवस्था कोलमडून टाकण्यासाठी सहकायय करावयास तो तयार असतो. हे फर्कत 
अप्रामाखिकपिािे असते, कारि ते नकळत घडलेले असते—जर ते उघडपिे झाले असते, तर ती एकजूट 
योग्य ठरली असती. खपपल् स फं्रटमधील वगेवगेळ्या पक्षानंा राजकीयदृष्ट्ट्ा एकत्र आि ूशकिाऱया मान्य 
झालेल्या तहाप्रमािे हे ठरले असते. 

 
ज्याअथी हे दूरत्व (Reservation) केवळ कलेच्या के्षत्राप रतेि खवस्तारलले असते, त्याअथी 

कलावतंािे क्रातंीबाबतिे प्रम ि अवधान, क्रातंीनंतरच्या काळातं कलेच्या के्षत्रात त्यािे स्वातंत्र्य स रखक्षत 
रहाव,े म्हिून असते. बह ताशं लोकानंा मूतय जीवनातील आपल्या ज्या स्वातंत्र्याखवषयी किता वाटते त्या 
स्वातंत्र्यासंबधंी यास किता वाटत नाही. नंतरच्या काळात आपल्या इतर हालिाली म र्कतपिे होऊ 
शकतील, असे त्यास वाटते कारि इतर बाबतीत त्यािा दृखष्टकोि श्रमजीवी जनतेिाि असतो. आपली 
कला म र्कत असू शकेल ककवा नाही, त्यावर सरकारी खनयतं्रि (censorship) असेल ककवा काय, याखवषयी 
त्यास काळजी वाटते. सरकारी खनबंध या एकाि शब्दात त्याच्या स्वातंत्र्याखवषयीच्या सवय सकंल्पना 
एकखत्रत झालेल्या असतात. रखशयातील लोक स्वतंत्र आहेत ककवा काय यासाठी तो रखशयाला जात नसून, 
कलावतंाचं्या खनर्कमतीत अखधकारी वगय काही अडथळे खनमाि करीत असतात काय, हे पाहण्यासाठी जात 
असतो. कलावतंािंी भखूमका एिाद्या लाडंग्याप्रमािे एकाकी असते, अशी भाडंवलशाही संकल्पना 
करण्यास तो प्रवृत्त होतो. म्हिजे समकालीन सामाखजक खनबधंापासून म र्कत असल्यानेि तो समाजासाठी 
स ंदर काय ठरू शकेल, यािी जाि ठेव ू शकतो आखि या सकंल्पनेिी श्रखमकाचं्या खविार प्रिालीशी तो 
साधेंजोड करीत असतो. 

 
मात्र हे कलावतंाबाबति िरे असते, असे नव्हे. शास्त्रज्ञ, देिील याि पद्धतीने श्रखमकाशंी एकजूट 

करतात, ते शास्त्राच्या बाबतीति काही गोष्टी रािून ठेवतात. त्याच्या शास्त्रीय खविारसरिीत अडथळा 
आिला गेला नाही तर कोित्याही गोष्टीिा त्याग करून ते रखशयाला जावयास तयार असतात. शास्त्रज्ञ हा 
एिाद्या एकाकी लाडंग्याप्रमािे आहे, ही िास भाडंवलशाही सकल्पना ते खवकखसत करीत असतात आखि 
खशक्षक, शतेकरी, राज्यकारभार करिारे, इखतहासकार, अखभनेते, अथयशास्त्रज्ञ, सैखनक, कारिान्यािे 
व्यवस्थापक याचं्यापकैी ज्यानंा ज्यानंा श्रखमकाशंी एकजूट करण्यािी गरज वाटते, त्या साऱयानंा हे लाग ू
पडते. हे सारे मोकळेपिाने आखि जािीवपूवयक ही एकजूट करतात, त्यानंा खवशषे महत्त्वाच्या वाटिाऱया 
के्षत्रािेरीज इतर सवय के्षत्रात श्रखमकािें नेतृत्व ते स्वीकारतात, या के्षत्रात मात्र भाडंवलदारी नेतृत्व ते कायम 
ठेव ूइस्प्च्छतात. वस्त स्प्स्थती अशी आहे की, मध्यमवगाच्या साऱया मागण्या खदल्या गेल्या आखि मग त्यानंा 
एकत्र आिले तर, श्रखमक समाजाच्या अस्प्स्तत्वािी शर्कयताि नष्ट होईल आखि ज्या खवरूद्ध ते बंड करीत 
असतात ती वतयमान व्यवस्थाि कायम केल्यासारिे होईल, परंत  ही वस्त स्प्स्थती मागिी करिाऱया व 
व्यर्कतीवर मात्र काहीि पखरिाम करीत नाही, कारि त्यानंी आपिास आवडिारी के्षते्र एकूि जीवनापासून 
वगेळी केलेली असतात आखि उदाहरिाथय, कलावतंाला शास्त्रज्ञ श्रमजीवी कके्षत गेल्यािे पाहून बरे वाटते. 
याि कारिाम ळे मध्यमवगय जेवढा क्राखंतकारी होईल तेवढा इतर भाडंवलदारी क्राखंतकारकासह आपल्या 
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स्वतिःच्या संघटनेत तो कमी काययक्षम होईल आखि खततका तो श्रखमकाचं्या नेतृत्वािाली व्यर्कती म्हिनू 
अखधक वावरू शकेल. 

 
जीवन आखि अत्यंत माननीय ठरिारे कायय (function) यातील खवभाजन एकाि कारिाने शर्कय 

होते, ते कारि म्हिजे भाडंवलशाही ससं्कृतीिा खवकास सवयप्रकारच्या खविारप्रिालीिे कला, तत्वज्ञान, 
भौखतक शास्त्र, मानसशास्त्र, इखतहास, जीवशास्त्र, अथयशास्त्र, संगीत, मानववशंशास्त्र आखि अशािप्रकारच्या 
द सऱया के्षत्रात खवलगीकरि करीत असतो. त्या सवय के्षत्रातील आतंखरक व्यवस्थापन आखि संपादन वाढले 
म्हिजे ती एकमेकाखंवरुद्ध जातात आखि गोंधळ खनमाि होतो. ज्याप्रमािे कारिान्यातील व्यवस्थापन वा 
संघटिाम ळे खवघटन वाढते, त्याप्रमािेि खविाराच्या के्षत्रात ते उघडते. उत्पादनशर्कतीशी उत्पादनसंबधंािा 
होत असलेला हा संघषय होय. भाडंवलशाही कक्षातील मूलभतू तत्व ेकोिती याखवषयी ते भाडंि असते. हा 
वैिाखरक संघषय एकात्म बनवनू तो जािीवचे्या नव्या स्तराप्रत नेिे हे जसे श्रमजीवीवगािे कायय आहे 
त्याप्रमािे आर्कथक गोंधळ सोडवनू तो नव्या उत्पादनाप्रत उंिावीत नेिे हे ही त्यािे कायय आहे. एक 
द सऱयािा प्रखतखवभाग होय आखि मानवाला स्वातंत्र्य प्राप्त करुन देिे हाि दोहोंिाही उदे्दश होय. 

 
या साऱया भाडंवलशाही क्राखंतकारकानंा जागरूक श्रखमक एकाि प्रकारिे भाषि ऐकखवतो, ते 

प ढीलप्रमािे होय :– 
 
समाजाच्या एका खवखशष्ट अशंात रुजल्याने त मिी स्वातंत्र्यािी संकल्पना एकागंी आहे. सारी 

जािीव समाज खनखश्चत करतो, ती त्यात खनमाि होते परंत  या खनखश्चतीकरिाच्या मागािे ज्ञान नसल्याने, 
त म्ही, आपली जािीव स्वतंत्र मानता, आपली अन भतूी आखि इखतहास खतिे स्वरूप खनखश्चत करीत असतात, 
हे त म्हास अवगत नाही. हा जो आभास त म्ही मोठ्या अखभमानाने प्रदर्कशत करता तो भतूकाळातील त मच्या 
ग लामखगरीिे खिन्ह होय, कारि त मिा खविार खनखश्चत करिारी कारिे जर त म्ही लक्षात घेतली असती, तर 
आमच्याप्रमािेि त म्ही स्वातंत्र्याच्या मागावर उभे राखहला असता. 

 
समाजातील गरजेस मान्यता देिे हाि सामाखजक स्वातंत्र्य संपादन करण्यािा मागय होय परंत , 

ज्यावळेी आपि जािीव समाजास खनमाि होते असे म्हितो, त्यावळेीि खविार हा अिेरीस मतूय जीवन 
आखि व्यवहार यापंासून अखवच्छेद्य असतो, असेि आपिास म्हिावयािे असते. प्रत्येक द सऱयािे स्वातंत्र्य 
स रखक्षत ठेवतो आखि ते खवकखसत करतो. त म्हास असे वाटते की, व्यवहारापासून खविार प्रिाली वगेळी 
केली—त्यािप्रमािे व्यवहाराबरोबर येिाऱया सामाखजक जबाबदाऱया आखि सामाखजक प्रकार यापासून ती 
वगेळी केली—म्हिजे त म्ही खविार सरकारी खनबंधापासून (Censorship) म र्कत करू शकता. येथे त म्ही 
खविारािी जीवनापासून फारकत करीत असता, आखि अशारीतीने हे सोडून बाकीच्या गोष्टीस शरि 
गेल्याने, एका रीतीने मानवाच्या स्वातंत्र्यािा काही अंश स रखक्षत ठेवण्यािा प्रयत्न करीत असता, एिाद्या 
मािसाने आपली ब द्धी व्यापारपेठेत कसास लावण्याऐवजी ती एिाद्या रुमालात ग डंाळून ठेवावी, तसे हे 
आहे. तथापी स्वातंत्र्य ही केवळ खटकखवण्यािा आखि सवांपासून अलग ठेवण्यािा खवषय नसून, जीवनातील 
मूतय समस्याशंी िाललेल्या सघंषात खनमाि होिारी ती शर्कती आहे. असे केल्याने त म्ही खविार जािीवपूवयक 
वावरिाऱया भाडंवलदारी कक्षाचं्या अधीन करून व्यवहाराला त्याच्या आत्म्यापासून दूर करीत असता. 

 
खवखवध कक्षा आखि खनखश्चती करण्यास जबाबदार असिारी कारिे या अखलप्त पासून असे केलेिे 

खवश्व नाही. कला ही एक सामाखजक कृती आहे. त मिे स्वातंत्र्य स्वप्नातील आखि हेत्वाभासात्मक 
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(Fallacious) आहे. जाखिवबेाहेर वावरिाऱया शर्कतींकडून ते सािेबंदपिे खनखश्चत केले जात असूनही त म्ही 
त्या स्वातंत्र्यास उत्स्फूतय मानता. आपल्या काययकारिाखवषयी जागरूक नसिारी आखि म्हिून त्या प्रमािात 
िोटी असिारी वगीय कला, आखि आपल्या काययकारिभावाखवषयी जागरूक असिारी साम्यवादातील 
िऱया अथाने स्वतंत्र म्हिनू जन्माला येिारी कला यात त म्हास खनवड करावी लागेल. साम्यवादी 
कलेवािून द सरी वगयखवरखहत कला नाही आखि ती अजून जन्मास आलेली नाही. आखि आजिी वगीय 
कला श्रखमकािंी कला बनली नाही, तर ती मृतावस्थेकडे जािाऱया वगािी कला बनेल. 

 
त मच्या कलेतील भाडंवलशाही आशयावर टीका करण्यापासून आम्ही थाबंिार नाही, परावृत्त 

होिार नाही. त म्ही त्वषेाने या आर्कथक कक्षा बाजूस सारता, तो त्या ि कीच्या आहेत म्हिून नव्हे तर त्या 
आर्कथक आहेत म्हिनू होय. परंत  योग्य आर्कथक कक्षा म्हिजे मूतय जीवनातून काढलेल्या कक्षािेरीज द सरे 
काय? आमिी अशी एक साधी मागिी आहे की, त म्ही जीवनािी कलेशी आखि कलेिी जीवनाशी सागंड 
घातली पाखहजे, कलेस त म्ही सजीव बनखवले पाखहजे. या दोहोंिी फारकत करिे हेि द ष्ट आखि 
भाडंवलशाही स्वरूपािे आहे हे त मच्या लक्षात येत नाही काय? 

 
त मच्या हे ही लक्षात येत नाही का की, या एकाि बाबतीत त म्ही आमच्या शत्रूशी हातखमळविी 

करता—त म्ही जे आमिे वास्तखवक दोस्त—आखि याम ळेि आम्ही त मच्या खविारसरिीबाबत मतभेद 
दशयखवतो. 

 
त मिी कला श्रखमकािी असावी, ही आमिी मागिी अशी नाही की त म्ही आग्रही वगयवारी आखि 

मार्कसयवादी शब्दप्रयोग (Phrases) कलेस लागू करा. असे करिे आमच्या दृष्टीने भाडंवलशाही स्वरूपािे 
ठरते. आम्ही एवढेि मागिी करतो की, त म्ही िऱया अथाने नव्या जगात वावराव ेआखि आपले अतंिःकरि 
भतूकाळात घेऊन जाव ूनये. त मच्या खठकािी कलावतंािा जो आत्मा आहे त्यासाठी आम्ही त म्हास मान 
देतो; आखि त मिी कला जर भाडंवलशाही स्वरूपािी असेल, तर त मिे अंतिःकरि नव्या जगात कसे वावरू 
शकेल? त मिी कला जेव्हा सजीव होईल तेव्हाि हे संक्रमि झाले आहे असे आम्हास म्हिता येईल; तेव्हाि 
ती कला श्रमजीवींिी कला होईल. त्यावळेी कलेच्या मृतावस्थेवर टीका करण्यािे आम्ही थाबंव.ू 

 
ज्यास श्रखमकािंी ह क मशाही असे म्हितात, ती त म्ही आपल्या कलेत समाखवष्ट करावी, असे आमिे 

म्हििे नाही. उलट, जोंवर त म्ही आपिावंर श्रखमकाचं्या ह क मशाहीिी ह कमत िालू देता आखि श्रखमकाचं्या 
खविारप्रिालीच्या इतर के्षत्रातून काही सूते्र आयात करता, आखि याखंत्रक खरतीने ती कलेच्या के्षत्रास लाग ू
करतो तोंवर अजून त म्ही भाडंवलशाही खविारािे आहात, असे आम्ही म्हिू. ही मागिी अशी की, त म्ही 
कलावतं म्हिू नकलेच्या के्षत्रात श्रखमकािें नेते व्हा. मूलतिः एकि असिारे हे दोन्ही सोपे मागय त म्ही 
पत्करीत नाही. ते मागय असे—केवळ याखंत्रकपिे भाडंवलशाही कलेतील ज न्या खनरुपयोगी बनलेल्या कक्षा 
बदलिे ककवा याखंत्रकतेने इतर श्रमजीवी के्षत्रातील कक्षा आयात करिे. त म्ही िडतर असा सजृनशील मागय 
अवलंखबला पाखहजे—तो असा की, कलेच्या कक्षा आखि तंत्र यािंी प नरयिना करिे आखि तेही अशासाठी 
की, त्या कलेने जन्माला येिाऱया नव्या जगािी अखभव्यर्कती करावी आखि अशाप्रकारे त्याच्या खसद्धीिा तो 
एक भाग बनावा. त्यािवळेी त मिी कला श्रखमकािंी कला होईल आखि ती सजीवही होईल तेव्हा आम्ही 
असे म्हिू, त मच्या अंतिःकरिाने भतूकाळ सोडला आहे—त्याने भतूकाळ, वतयमान काळात ओढून आिला 
आहे आखि भखवष्ट्यकाळािी पूतयता जबरीने घडवून आिली आहे आता त म्ही ‘केवळ कलावतं राखहला नाही 
(ज्यािा िरा अथय भाडंवलशाही कलावतं) तर श्रखमकािें कलावतं झाला आहात. 
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आशयाच्या दृष्टीने सारिाि असिारा संदेश श्रखमक शास्त्रज्ञ, इंखजखनअर, कारिान्यािा 
व्यवस्थापक, इखतहासकार आखि अथशास्त्रज्ञ यानंाही देतो. परंत  प्रत्येक बाबतीत हा संदेश लक्षात घेतला 
जात नाही. तो केवळ औपिाखरक ककवा अप्रामाखिकही समजला जातो. या ििेिी उकल तत्त्वप्रिालीने 
केली जात नाही. कारि या ििेिे सार म्हिजे त्यातील प्रखतस्पधी (Antagonists) दोन जगात वावरत 
असतात—एक भाडंवलदारािें जग आखि द सरे श्रखमकािें जग. मात्र त्यािी उकल व्यावहाखरक जगात होते 
कारि दोन्ही पक्ष एकाि वास्तव जगात वावरत असतात, याम ळेि समाजवादी क्रातंीिी प्रगती 
भाडंवलदारािंी एकजूट, दोस्ती एकरूप होण्यास सहाय्यक होते, त्यात अखधक वगे येतो. अजूनही 
भाडंवलदारी जािीव भाडंवलशाही क्राखंतकारकाभोवती घ टमळत रहाते. त्यातील काहीमध्ये ती फूट 
खनमाि करते. याम ळे काही नेत्यामध्ये झालेले अधिःपतन हा क्रातंीिा एक खनयम बनतो. रॉट्स्की, 
खझनोव्हीव आखि कामानेव्ह याचं्या कामखगरीवरून याम ळे संपूिय खवश्वासघाताकडे मन ष्ट्य कसा जातो यािी 
उदाहरिे लक्षात येतील द सऱया बाजूस, त्याम ळे कलावतंाच्या पखरपक्वतेमध्ये अडथळा खनमाि करण्यात 
होतो. येसेखनन, मायकोव्हस्की, खपल् नॅक, य री ओलेशा या व्यर्कती, क्रातंीच्या काळानंतर भाडंवलदारी 
कलेच्या कक्षा प नश्च सृजनशीलतेने उभारण्यात खनमाि झालेल्या अडथळ्याच्या द्योतक होत्या. मंध्यंतरी 
श्रखमकाचं्या ध्रवाबाबत असे घडते की, एकूि आत्मसात करण्यािी प्रखक्रया समाजवादी क्रातंीम ळे वगे धारि 
करते. 

 
एका बाजूने श्रखमकािें जीवन जगिारे लोक या गोष्टी अस्प्स्तत्वात असिाऱया भाडंवलशाही कक्षाचं्या 

संदभात स्पष्ट करण्यािा प्रयत्न करतात म्हिजे, आधीि अस्प्स्तत्वात असलेल्या भाडंवलशाही तंत्रािा वापर 
ते करतात. आपिास अपखरखित असिाऱया कक्षा ध ंडाळण्याबाबतही लक्षिीय अखनखश्चतता आखि दाखरद्र्य 
यात आल्याने, जरी ती संक्रमिकाळातील कला असली, तरी ती केव्हा केव्हा श्रखमकािंी कला आहे, असे 
मानण्यात येते. या कलेत खवषयाबाबत साधेपिा आखि उघडपिा असून त्याबरोबरि येिारी संखदग्धता 
आखि ओबडधोबडपिा येतो, हा खवशषेतिः तंत्रयोजनेबाबत असतो; आतापयंत जो फर्कत भाडंवलदारािंाि 
हक्क असे, ती शासनातील भखूमका प्रथमि हाताळिाऱया एिाद्या श्रखमक वगाप्रमािे ही स्प्स्थती असते. तथाखप 
याि साधनाद्वारा भाडंवलशाही तंत्र आखि भाडंवलशाही शासन यास पखरश्रमपूवयक केलेल्या घडिीतून एका 
नव्या स्तराप्रत उंिाखवले जाते, हे करीत असता अखंतम (हाखनकारक) भाडंवलदारी िूक वगळून प्रत्येक 
िूक घडत असते. 

 
द सऱया बाजूस भाडंवलशाही जािीव असलेले कलाकार या साऱया गोष्टींना श्रखमकािें जीवन 

अखभव्यर्कत करण्यासाठी श्रमजीवी जीवनािा आकार देण्यािा प्रयत्न करीत असतात. खवरोधी बाजूने 
येिाऱया द सऱयानंा जि  ते जावनू धडकत असतात. एक गट श्रखमकािें जीवन (व्यवहार) भाडंवलशाही 
जाखिवकेडे (तत्त्वप्रिाली) ओढण्यािा प्रयत्न करीत असतो. द सरा गट भाडंवलशाही जािीव श्रखमकाचं्या 
जीवनात घ सडण्यािा प्रयत्न करीत असता जािीवसे नवा आकार देण्यािा प्रयत्न दोहोसही करावा लागतो 
आखि कोिताही एक स्वतंत्रपिे यशस्वी होव ूशकत नाही. भाडंवलदारािा प्रयत्न एक जो खवखशष्ट कला 
खनमाि करतो, त्यास संक्रमिकाळातील भाडंवलदारी कला म्हिण्याऐवजी िरीि री श्रखमकािंी कला असे 
म्हटले जाते. ती अशी कला असते की, त्यात भाडंवलशाही कलेतील संपन्न परंत  संखदग्ध अडिळिारी, 
खवस्कखळत मूलतत्त्व ेअपूियपिे व्यापक, मूतय श्रखमक जीवनातील वास्तवात रुपातंखरत केली जातात. 
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या दोहोंच्या समन्वयातूनि थोर श्रमजीवी कला (बह जनसमाजािी कला) उदयास येते. यात 
श्रखमकाकंडून ज न्या जाखिविेा खवनाश केला जावनू एकात्मता खनमाि केली जाते. या एकात्मतेतून 
(Assimilation) जािीवसे साम्यवादी स्तराप्रत नेले जाते. 

 
कारि त्यावळेी श्रखमक वगय एकूि समाजाशी ज ळता होतो. आता ही जािीव आखंशक (Partial) 

रहात नाही, जीवनापासून खवलगही असत नाही. हाडापासून मासं वगेळे व्हावे, तसे येथे घडत नाही. समाज 
आखि त्यािे मािसात पडिारे प्रखतकबब आता खवलग असत नाही, अथवा त्यास क्षतीही पोित नाही. कला 
जीवनाकडे वळते आखि साऱया मानवानंा वास्तव भासू लागते. 
 

तीन 
 

शब्दादं्वारा ज्यािे प्रतीकीकरि होते अशी बाह्य वास्तवातील मूलतत्त्व ेआखि अहंतत्त्व यातील संबधं 
सवयसामान्य व अमूतय स्वरुपात काव्य अखभव्यर्कत करते. हे सामान्यीकरिि मािसातील सहजात भावखनक 
मूलतत्त्व—सामाखजक अहंतत्त्वातील शरीरशास्त्रीय बाजू—अखद्वतीय शर्कतीने व्यर्कत करिाऱया काव्याच्या 
सामर्थ्यािे उगमस्थान असते. 

 
आपि प नश्च हे लक्षात घेतले पाखहजे की, काव्य, आखदम खशकारी आखि अन्नसंिय करिाऱयाचं्या 

आवाजातून, जन्माला येते. हे साम दाखयक आवाज करीत असता मानव स्वतिःला बदलीत खनसगावर प्रभ त्व 
खमळखवण्यािा प्रयत्न करतो. या प्रयत्नात खनसगात स्वतिःला तो झोकून देतो. असे करीत असता पशूमंध्ये 
आढळिारी त्यािंी खवखशष्टता, यािंीि िास भीषिता आखि आक्रमकता व्यर्कत करीत आपल्या सामाखजक 
प्रत्ययाने त्यािंाि मागय िोिाळतो. आपले स्वत्व खनसगात उतरखवण्यािी ही खक्रया जािीवपूवयक होते. 
कारि ती सामाखजक असते; अगदी प्रारंभीच्या काळी देिील मन ष्ट्य साहियात वावरूनि खशकार करी 
आखि अन्नसंिय करी. हेि काव्य, खनसगािे केवळ प्रखतकबब नसिाऱया खनसगािी प्रखतकृतीस मानवाच्या 
अंतिःकरिातून आवाहन करते. सारी मानवजात एका सामाखजक पखरश्रमाद्वारा खनसगािी वाटेकरी होत 
असताना खनसगाच्या प्रत्येक धाग्यातून खनसगािी जी वीि खनमाि होईल त्या स्वरूपातील खनसगास तो 
आवाहन करीत असतो. या अवस्थेतील कलेत एका प्रकारिी अनलंकाखरकता असते. 

 
काव्यामध्ये ही वस्त स्प्स्थती एक प रािकथा, खवधी, सम हगान ककवा मंत्र म्हिून प्रखवष्ट होते. कळप 

आखि खपके याचं्या स्वरुपात खनसगय समाजाच्या अंतरंगाप्रत पोिखवला जातो. खनसगाच्या रूपरेषेशी आपले 
साहियात्मक प्रत्ययज्ञान आखि कृती खमळती ज ळती करण्याऐवजी, आपल्या रूपरेषेशी खनसगय खमळता 
ज ळता करण्यासाठी मानव त्यास बदलीत असतो. मानवाच्या लहरीशी ज ळती होण्यासाठी खवश्वखवषयक 
प्रखक्रया एकाखंतकपिे खवपरीत केली जाते. परंत  ज्या समाजात खनसगास िेिले जाते, त्या समाजात अद्याप 
अव्यवच्छेदकता (Undifferentiated) आखि सामूखहकता असते. समाज या अवस्थेत तटस्थ, खनष्ट्क्रीय 
(Passive) आखि तरीही सजयनशील असतो, एिाद्या गभयवती स्त्रीप्रमािे त्यािी ही अवस्था असते. त्यात एक 
स प्त संत ष्टपिा असतो आता जीवन त्यात सामावलेले असून, त्या बाहेर नसते. 

 
प ढील अवस्थेत समाजात अंतिःप्रखक्षप्त खनसगयखवरोधी असे भाग ककवा वगय खनमाि करतो; आखि 

समाज खवभागून टाकतो. समाजाच्या खवभागिीमध्ये श्रमखवभाजनही प्रखतकबखबत होते. कृषीवल आखि ग्रामीि 
संस्कृतीिा खवकास खशलावस्थेप्रत पोििारा आखि ज्यात भदूास आखि ग लामािंा एक प्रखतखवभाग असतो, 
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असा एक शासक वगय खनमाि करतो. खनसगाशी होिाऱया संघषािे आता परस्परातील संघषात रुपातंर होते. 
शासक वगय प्रथमि खनमाि झाल्याने प रािकथेिे आता महाकाव्य, कथा यात आखि खवधीच्या खवकासािे 
नाटकात रूपातंर होऊ लागते. नैखतक प्रश्नानंी ढगाळलेल्या आखि उदासीन स्वरूपाच्या काव्यात 
समाजातील संघषय प्रखतकबखबत होतो, यात नैखतक प्रश्नातील िकू व अिूक यासंबंधी खनदान केलेले असते. 
पे्रम आखि आनंद या स्वरुपातील स िािा खविार करिाऱया काव्याच्या खनर्कमतीने समतोल साधला जातो. 
शकंा, कारुण्य, औदायय, गाभंीयय, भीती आखि जािीवपूवयक येिारे सौंदयय सारे काही काव्यात येते. 
वगेवगेळ्या कायािें पृथगीकरि शर्कय बनवनू वगांिा खवकास व्यस्प्र्कतत्वास अखधक स्वातंत्र्य देतो. प्रथमि 
मािसे आत्मखनष्ठ दृष्टीने काव्यात बोलू लागतात. भावगीत जन्माला येते. 

 
आता भाडंवलदार वगय राज्य करू लागतो—ज्याच्या अखधष्ठानात सतत क्रातंी होत असते आखि 

हीि त्या वगाच्या अस्प्स्तत्वास पूरक अशी अवस्था असते. आता काव्य वगेवान भोवळे आििारे (Dizzy) 
बनते त्यात कारुण्य येते आखि खवसंवाद येऊ लागतो. त्या तंत्रात अखतशय वगेाने, क्रातंी होऊ लागते. 
भाडंवलदारीवगाच्या घडिीिा कायदा (खनयम) असे जाहीर करतो की, त्याच्या अस्प्स्तत्वाला कारिीभतू 
झालेल्या पखरस्प्स्थतीखवरुद्ध टाकलेले प्रत्येक पाऊल त्याि पखरस्प्स्थतीति पखरपाक करते, त्यािा खवनाश 
घडवनू आिते. कवी भाडंवलदारांच्या मूतय अस्प्स्तत्वाम ळे नाहीसे होत असिारे काव्य आखि वैयस्प्र्कतक 
स्वातंत्र्य याचं्याखवरुद्ध बंड प कारून, मूतय भाडंवलदारी अस्प्स्तत्वास पूरक होिाऱया काव्यखवश्वास जन्म देतो 
तो जीवनातून केवळ कलारूप स्वगात प्रवशे करते. त्या कलेने व्यस्प्र्कतगत मोठेपिा आखि मूतय जीवनाच्या 
उघड नकारावर खदलेला भर, ज्याप्रमािात मूतयजीवन व्यस्प्र्कतगत मोठेपिािी खसद्धी नाकारते, त्याप्रमािात 
वाढतो. अशाप्रकारे आत्मसंत ष्ट राहण्यािी वृत्ती भाडंवलदारािंी वास्तवापासून फटकून वागण्यािी 
हालिाल (कृती) प्रखतकबखबत करते. त्याप्रमािेि श्रखमकजीवनखवषयक वास्तव आखि भाडंवलदारािंी 
जािीव यातील सामाखजक जीवनातील उत्पादनशर्कती आखि भाडंवलदारी वगाच्या अस्प्स्तत्वास पूरक 
होिारी पखरस्प्स्थती यातील खवरोधािा खवकासही त्यात प्रखतकबखबत होतो. 

 
यावळेी पूवी कधीही साधली नाही एवढी क्षमता ताखंत्रकदृष्ट्ट्ा काव्यात खनमाि होते. जीवनाखवषयी 

व्यस्प्र्कतगत प्रत्यक्ष ज्ञान आखि व्यस्प्र्कतगत भावना वाढत्या यशाने ते प्राप्त करून घेते. ही व्यस्प्र्कतगत भावना 
इतकी असामाखजक बनते की प्रथम प्रत्यक्षज्ञान आखि नंतर भावना संपूियपिे नाहीशा होतात. बह ताशं लोक 
आता काव्य वािीत नाहीत, आता त्यािी गरजही त्यानंा वाटत नाही; ते आता त्यानंा समजू शकत नाही, 
कारि त्यातील तंत्राम ळे काव्य मूतय जीवनापासून दूर जाते. अशाप्रकारिी हालिाल म्हिजे एकूि समाजात 
होिाऱया तशाि हालिालीिा प्रखतअवतारि होय. 

 
अशाप्रकारे आपल्या जीवनाने, आपिास आलेल्या अन भवाम ळे कवीस एकूि मानवजातीस हळूहळू 

अखधकाखधक खनखश्चतपिे खनरथयक वाटिारे शद्ब आखि सघंटिखवषयक मूल्यावर भर द्यावा लागतो. आखदम 
टोळीच्या जीवनाप्रमािे काव्य सवय समाजातील एक आवश्यक प्रयोजन न राहता काही विेक जीवाचं्या 
ऐषारामािी बाब बनते. 

 
भाडंवलदारी ससं्कृतीपासून साम्यवादाकडे होिारी वाटिाल म्हिजे आखदम काळातील 

साम्यवादातील सामाखजक स्थैयाकडे होिारी उलटी हालिाल होय. मात्र यात मधल्या काळातील 
खवकासािा सिं, स्वातंत्र्यािी वाढ करिारे व्यर्कतीकरि व जािीव यािंी वाढ शर्कय करिारे सारे 



 अनुक्रमणिका 

श्रमखवभाजन समाखवष्ट केले जाते. दडपि बाजूस सारून समाजात सामूखहकता आखि एकात्मता याकडे 
केलेली उलटी हालिाल असते. या अवस्थेत जागरूकता आखि स्वातंत्र्य हे साऱयानंा अन भखवता येते. 

 
आखदम काळातील अशा सामाजात त्यातील कमी उत्पादनक्षमतेम ळे एकात्मता असे, ही एकात्मता 

ढोबळ स्वरूपािी आखि उघड (Bare) असे आखि ककखित स्वातंत्र्य आखि जागरूकता यािंी ती गोळाबेरीज 
असे, ती सवांना अन भखवता आली, तरी त्यािे स्वरूप मयाखदत असे. सामाखजक श्रमामध्ये स द्धा असलेल्या 
उत्पादनशर्कती खवकखसत करण्यासाठी मानवाला स्वातंत्र्य आखि जागरूकता मर्कता घेण्यासाठी यािंा काही 
काळ शासक-वगाच्या धृ्रवाभोंवती कें खद्रत करण्यािी आवश्यकता वाटे, जेव्हा साम्यवादानेि ज्यािी उकल 
करता येईल असा खवरोध वरील पखरस्प्स्थतीम ळे उत्पन्न होतो, श्रमखवभागिी आखि श्रमसंघटन यावर 
आधारलेल्या उत्पादनशर्कतींिा एका खवखशष्ट अवस्थेप्रत खवकास होतो, तेव्हा यात व्यस्प्र्कतगत पृथगात्मता 
समाजाच्या एकात्मतेतून म र्कतपिे खनमाि होते. या अवस्थेत स्वातंत्र्य आखि जागरूकता इतर्कया प्रमािात 
असतात की सवांना त्यािे वाटेकरी होिे शर्कय असते आखि समतेबाबतही तो समाज संपन्न असतो; वगीय 
समाजापेक्षा स्वातंत्र्य आखि जागरूकता या बाबी सवयसाधारि झाल्याने अखधक उच्चतर असतात. वगीय 
समाजात त्या सतत खवकल होतात आखि त्यािंी खिरफाड केली जाते. या अवस्थेत व्यस्प्र्कतत्वास एक नवी 
उच्चतर खसद्धी प्राप्त होते. 

 
यािा अथय असा की, कवीच्या िाहत्यामंध्ये बरीि वाढ होते. जसजसा स्वातंत्र्य आखि जागरूकता 

हा केवळ शासकािंाि हक्क न राहता सवांिाि हक्क बनतो, तसतसा कवीिा वािक-वगय समाजाशी ज ळता 
(Coincident) होतो, आखि आखदम काळातील काव्याप्रमािेि हे काव्य तसेि एक कायय साध्य करते. मात्र 
त्यात प ढील फरक आढळतो—उत्पादन शर्कतींच्या आत्यंखतक वाढीम ळे काव्य इतर कलापंासून खवखभन्न 
केले जाते, कला शास्त्रापंासून वगेळ्या होतात, आखि पालटलेले काव्य टोळीच्या काव्यापासून आखि खवखवध 
व्यर्कतींच्या काव्यात रूपातंखरत होते. सामूखहक बनल्याने, साम्यवादी समाजातील काव्य कमी व्यस्प्र्कतप्रधान 
होत नाही, तर ते अखधक व्यस्प्र्कतप्रधान बनते. हे व्यस्प्र्कतप्रधानत्व कलात्मक होते—सामाखजक अहंतत्त्वातील 
बदलाम ळे हे असे घडते ते आत्मखनष्ठ आखि स्वनात्मक अहंतात्त्व स्वप्नात्मक आखि आत्मखनष्ठ बनण्यािे 
कारि असे की, अहंतत्त्वाम ळे नव्हे सामाखजक अहंतत्वािे भान कमी होऊन अप्रगट मनािे भान त्यात 
वाढलेले असते, 

 
कवीच्या वािकामंध्ये झालेली ही वाढ सोखवएत य खनयनमध्ये खदसून येते. येथे २ ककवा ३ लािािा 

वािक-वगय असतो, जगाच्या इखतहासात आजवर अज्ञात असलेल्या प्रमािात काव्यखवषयक गं्रथािंी खवक्री 
होते. 

 
कवीच्या शब्दसपंत्तीतही असाि बदल प्रखतकबखबत होतो. भाडंवलदारी कवीिी शब्दसपंत्ती िाजगी 

(esoteric) आखि मयाखदत झाली. शब्दाचं्या संख्येच्यादृष्टीने ती मयाखदत झालेली नसून शब्दाचं्या वापरात 
आिण्याजोग्या सावयजखनक मूल्याच्यादृष्टीने मयाखदत झाली. वस्त तिः भाडंवलदारी कवीस वापरता 
येण्याजोग्या शब्दाचं्या संख्येत आखि प्रकारात, त्याबरोबर सतत वाढिाऱया तंत्रातील बंडिोरीबरोबर वाढ 
झाली. भाडंवलदारी अस्प्स्तत्वास पूरक अशी ती पखरस्प्स्थती असल्याने, भाडंवलशाहीच्या खवनाशापयंत ती 
कायम राहते. परंत  तंत्रात होिाऱया वकासाबरोबर आखि संपन्नतेबरोबर कवीला वापरता येण्याजोग्या 
शब्दातंील सामाखजक साहियात दाखरद्र्य आखि उतार (Decrease) खदसू लागला. 
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ही साहिये एकामागनू एक ग्राम्य, सवयसामान्य, पारंपाखरक, अप्रमाखिक, त्रोटक, कखनष्ठ स्वरूपािी 
(jaded) ककवा व्यापारी बनत जातात, कारि ज्या जीवनापासून त्यानंी आपला गाभा (Souls) शोषनू 
घेतला, तो त्या गोष्टींना साजेसा होता. म्हिूनि आध खनक काव्य िऱया अथाने जीवन आखि सामाखजक 
आशय यानंा म कते केवळ काव्यात वापरावयािी शब्दमूल्ये अखधकाखधक आत्मखनष्ठ होत जातात, ती इतकी 
की, अिेर काव्य िाजगी आखि आत्मखनष्ठ बनते. याि कारिाम ळे बह संख्य वािकानंा खवशषेतिः 
भाडंवलशाही ससं्कृतीच्या अवस्थेत म रलेल्यानंा काव्य स्वीकारिीय वाटत नसे. ते काव्य बंडिोरवृत्तीिे 
मूतय जीवनाखवषयी उघडपिे टीकात्मक दृखष्टकोि स्वीकारिारे असे. ते बंडिोरवृत्तीिे असे, क्राखंतकारक 
नसे, परंत  ते ध ंदी आििारेही नसे. त्यातंील ग्राम्य मूल्ये त्यानंी स्वीकारली नाहीत ककवा त्यातील 
हाखनकारक सहजप्रवृत्तींिाही स्वीकार केला नाही, आखि धमासारख्या स्वतिःिी इच्छापूती करिाऱया आदशय 
जगात ककवा त्याप्रमािेि अमेखरकेतील खनग्रो लोकाचं्या संगीताने (Gazz) ककवा रहस्यकथामंध्ये खनमाि 
होिाऱया जगात त्यािें हळ वार रूपातंर केले नाही. त्या काव्याने हळ वारपिे ही ग्राम्य बनलेली मूल्ये दूर 
सारली परंत  असे करीत असता ते हळ हळू मूतय जीवनापासून दूर गेले; याि प्रखक्रयेने कलेसाठी कलेिे जग 
जन्माला घातले. हे खवश्व जगावगेळे आभासात्मक, स्वप्नािे अत्य च्च खशिर वाटाव,े असे होते, ते अिेर 
संपूियपिे िाजगी बनले, त्यास भयावह स्वप्नािे आखि सम द्रािालील संखधप्रवाहिे रूप आले. 

 
मूतय जीवनातून अंक रलेल्या आखि सवयसाधारि आखि महत्त्वािे अन भव व्यापकरीतीने 

(Universally) अथयपूिय खरतीने प्रगट करिाऱया काव्यात आढळिारे वैभव आखि शोधक स्वरूपािा 
प्रखतखष्ठतपिा आता काव्यातून नाहीसा झाला. 

 
बंडिोर असूनही हे काव्य क्राखंतकारी झाले नाही. कारि क्रातंी ही भौखतक वास्तवाच्या के्षत्रात 

वावरते, आखि मानवी जीवनातील सवयसामान्य मूल्ये आखि हाखनकारक सहजप्रवतृ्ती याचं्या सहाय्याने 
काययरत होते. या गोष्टींना कल्पनामय खवश्वात रमखवण्यासाठी ती त्यािें व्यवस्थापन करीत नाही, तर मूतय 
जीवनातील त्याचं्या द िःिािे कारि नाहीसे करण्याच्या कायातील त्यािंा दे्वष आखि महत्त्वाकाकं्षा खकतीही 
मयाखदत असल्या, तरी त्या क्वखित उपयोगात आिीत असते. कवी हा क्रातंीिा नेता होऊ शकत नाही (जसे 
एिाद्या वळेी तो उग्दाता ककवा स्फूर्कतदाता होऊ शकला), कारि त्याने स्वीकारलेल्या अपखरखित मूल्याचं्या 
दडपिाम ळे त्यािे जग वास्तव जगािा एक लहानसा अंश होऊ शकते, ते अखधक खवस्तृत बनखविे हे क्रातंीिे 
कायय आहे. 

 
साम्यवादामध्ये होिारा मूल्यािंा पालट, जीवनािे उदात्तीकरि, साम दाखयक स्वातंत्र्यािी वाढ 

आखि व्यस्प्र्कतगत जाखिवसे खमळिारी मोकळीक म्हिजे प नर्कनर्कमत आखि उदात्त स्वरूपात कलाकाराच्या 
फलकावर होिारे सामाखजक मूल्यािें पखरवतयन होय. शब्दसंख्येबाबत बोलावयािे तर त्यािी शब्दसंपत्ती 
साधीही होईल, यािे नेमके कारि असे की, त्या शब्दानंी व्यर्कत केलेले खवश्व ग ंताग ंतीिे आखि सपंन्न असते. 
आता तो ज न्याि उदात्त पद्धतीने बोलू शकतो. भाषेपाठीमागे असिारे मूल्यािें खवश्व एखलझाबेथच्या काळात 
जसे खवस्तारले तसे खवस्तारते पूवी कवीस आत्मखनष्ठ भासिारे परंत  आता प्रथमि श द्ध सामाखजक मूल्यािें 
बनखवलेले समग्र खवश्व काव्यात आिनू आता ते कवीस प्रथमि आत्मखनष्ठ वाटते. ज्या जीवनापासून काव्य 
आजवर दूर गेले होते, त्यातील या फ टीम ळे खनमाि झालेला सारा खवकास प नश्च त्यात आिीत हा 
तंत्रखवषयक बदल कला जीवनाकडे ज्या मागाने परत खफरते, त्यािे प्रखतकबब होय. 
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भाडंवलशाही अथयव्यवस्थेने खवकखसत झालेले जे व्यस्प्र्कतत्व अराजक आखि उद्धस्त स्वरुपािे झाले 
होते, त्यात साम दाखयकत्व आखि शहािपि ओतले गेल्याने ते साम्यवादाच्या कके्षत अखधक खवस्ताखरत आखि 
त्यािवळेी एकात्मही होते. हे दोन पद्धतीनी अखभव्यर्कत होिे शर्कय आहे. आकाशवािीच्या प्रके्षपिाच्या 
खवकासाम ळे एका बाजूस काव्यास एक नव ेसामूखहक स्वरूप येते द सऱया बाजूस नटािे व्यस्प्र्कतत्व कवीच्या 
काययभागाच्या (Instant) आड येत नाही नाटकास प न्हा एकदा सामूखहक आखि वास्तव बनवनू काव्य 
त्याकडे परत वळते. असेही आढळते की (आखि हा एक केवळ तकय  आहे), खित्रपट भाडंवलशाही 
रंगभमूीवर अत्य च्च्य संभवनीयता सामूखहक, संपन्नपिे शस्प्र्कतशाली आखि अखधक लवखिक स्वरूपात खसद्ध 
करीत असल्याने, स्वतिःिे एक स्थान साम्यवादात तो प्राप्त करू शकेल. 

 
वाद्यवृदंास ज्याप्रमािे िालक, त्याप्रमािे खित्रपटास खनमाता होय, ज्यात गोष्ट आकार घेते असे ते 

अहंतत्त्वािे मूतय स्वरूप होय. परंत  त्यािी शर्कती िालकापेक्षा अखधक असते. साम्यवाद हा अखभनेता, एिादा 
उत्कृष्ट नट ककवा लेिक यािंी म स्कटदाबी करतो, असे समजण्यािे कारि नाही. उलट, तेव्हाि त्याचं्या 
व्यस्प्र्कतत्वास एक व्यापक आखि सिोल अथय प्राप्त होतो, कारि त्या अथास या अवस्थेत एक सामखूहकता 
प्राप्त होते. ज्याने व्यस्प्र्कतत्वास खशिरास पोिखवले, अशा भाडंवलशाही संस्कृतीने नायक, थोर गं्रथकार, 
कलावतं, नट ककवा कवी खनमाि केले नाहीत, हा काही अपघात नव्हे. ज्यास आपि थोर व्यर्कती मानतो ते 
केवळ एक व्यस्प्र्कतत्व नव्हे, तर ज्यास सामूखहक आवरि आखि महत्त्व प्राप्त होते असे व्यस्प्र्कतत्व होय. ही 
छाया, सवय समाजावर पडत असल्याने ती खवलक्षि व्यापक असते. भाडंवलदारी संस्कृती श्रखमकािंा 
उपहास करते कारि आपल्या पखहल्या संघषात खतने मार्कसय, लेखनन, स्टाखलन यासंारख्या व्यर्कती खनमाि 
केल्या, भाडंवलदारी ससं्कृतीन सार साम्यवाद ‘थोर व्यर्कती’ ककवा ‘व्यर्कती’ या सकंल्पनेवर खवश्वास ठेवीत 
नाही आखि म्हिून येथे खतने आपल्या मूळ खशकविीशी प्रतारिा केली असा उपहास करीत असता 
भाडंवलदारी संस्कृतीने व्यर्कतीच्या समाजाशी असिाऱया संबंधाबाबतच्या आपल्या सकंल्पनेतील तकय  दोषि 
उघड केला. 

 
समाजाच्या अिेरीच्या या गतीत आखदम काळातील साम्यवादाशी ज ळती पखरस्प्स्थती खनमाि 

झालेली असते, म्हिजे प नश्च एकदा मानव अहंतत्त्वापासून वास्तवाकडे वळतो, आखि जगाला स्प्स्थरतेने 
सामोरा जातो. परंत  आता जग हे काही थोड्या पशूिें, खपकािें आखि प्रदखक्षिा करिाऱया सूयािे जग 
राखहलेले नसून, वगयरिनेच्या काळात समाजात खनसगािा प्रवशे घडखवल्याने संपन्न झालेले जग असते. 
खनसगय आखि मानव याचं्या अथयसमन्वयात जी अनेक शतके गेली त्यानी खवस्तारलेले असे ही वास्तव असते. 
हा खवस्तार, सफाई समाजातील श्रमखवभाजनात प्रगट होते, या गतीने अपखरहाययपिे खनमाि केलेल्या 
सामाखजक संबधंािी तमा न बाळगता प्रथम खनसगास स्वतिःमध्ये प्रगट करून खनसगात पालट घडवनू 
आिण्यासाठी मानवाने केलेल्या प्रयत्नाम ळे हा खवस्तार होत असतो. 

 
हा कालिंड संपल्यानंतर मानव संपन्नता आखि जखटल मूल्य असलेल्या सामाखजक संबधंाचं्या 

खवश्वाकडे स्प्स्थरतेने पाहू शकतो. यापूवी हे संबंध त्याच्या जाखिवचे्या जगात खवकृत स्वरूपात स प्त ककवा 
रहस्यमय गोष्टी, ईश्वराच्याशर्कती, एका अमूतीकरिाच्या स्वरूपात सपूंिय मानव ‘मानवी अंश’ नागरी समाज 
या स्वरूपाति त्यास अवगत होते. जे मूतय जग आपिामध्ये वत यळाकार, मानव आखि खनसगय यािंी खवघखटत 
साधी खवश्वे खवकखसत स्वरुपात सामावनू घेते, असे जीवनािे मूतय जगि साम्यवादी कवी च्या खविारास 
पे्ररिा देते. तो स्वतिःच्या व्यस्प्र्कतत्वात त्या व्यस्प्र्कतत्वािातर रमलेला नसतो. ही सकंल्पना भाडंवलदारी 
समाज नष्ट करिाऱया खवसंगतीस झाकून टाकते. या कवीस व्यस्प्र्कतत्वाखवषयी जो आदर वाटतो तो देवघेव 
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करिाऱया जगात ते व्यस्प्र्कतत्व इतर व्यस्प्र्कतत्वाशी जे संबधं जोडते, त्याम ळे होय. हे देवघेवीिे जग म्हिजे 
आकारहीन प्रवाही सम द्र नव्हे, तर त्यास स्वतिःिा सािेबंदपिा आखि वास्तवता असते. प्रत्यक्ष वास्तव 
जगातील मानवाच्या परस्परसंबंधात अन त्यतू असलेल्या मूल्याचं्या खसद्धीसाठी पूवी कधीही एवढ्या 
प्रमािात अज्ञात अशा स्वरूपात साम्यवादी कवी त्याखवषयी खविार करतो. 

 
कलेच्या प्रत्येक अवस्थेपाठीमागे आखि संस्कृतीच्या प्रत्येक अवस्थेत एक गखतशील तत्त्व असते, 

तेि त्यातील शोकास्प्त्मका, सौंदयय, समाधान आखि सृजनशील शर्कतीिे उगमस्थान असते. आखदम 
संस्कृतीस ती बखलष्ठािंी आखि रानटी पशूिंी शोकास्प्त्मका वाटते, ग्रामीि समाजास देवािंी आखि 
प रािकथेिी शोकास्प्त्मका, आखि वगीय समाजास नायकाच्या इच्छाशर्कतींिी शोकास्प्त्मका असते. प्रारंभीच्या 
भाडंवलदारी समाजास राजप त्राच्या इच्छाशर्कतीिी, उत्तरकालीन भाडंवलदारी समाजास जॉइसच्या 
‘य खलखसस, प्राउस्टच्या ‘मी’ िी जो व्यस्प्र्कतगत कल्पनाखवश्वात रहातो, त्यािी शोकास्प्त्मका असते. 
शोकास्प्त्मका स्वतंत्रपिे करूिात्मक नाही; ती स ंदर, नाजूक आखि समाधानकारक—
ॲखरस्टॉटलच्यादृष्टीने भावनािें श द्धीकरि करिारी असते. याप्रमािेि संस्कृतीिा काही देिावा 
शोकजनक खरतीने खवलयास जाताना आढळतो, कारि त्यािे उगमस्थान जो समाज तो खवस्कळीत आखि 
वाझं बनतो. कारुण्यपूिय खरतीने आपल्या समस्या सोडवीत असल्याने कला शोकात्म होऊ शकत नाही, हेि 
कलेतील कारुण्य होय. ती शर्कती खतच्यात न आल्याने ती न सोडखवता येिाऱया सघंषांनी खवकल बनते. 
आखि सवय प्रकारच्या बेगडी कल्पनाखवश्वाम ळे गोंधळात सापडते. वैफल्य आखि अनाकलनीयता 
(Dissolution) याति कलेिी शोकास्प्त्मकता असते. ज्या इच्छाशर्कतीस स्वतिःिे स्वरूप समजत नाही खतिी 
ती शोकास्प्त्मका असते. त्यािप्रमािे आपि कशािे ग लाम आहोत, हे ज्यास समजत नाही, अशा व्यर्कतींिी 
ती शोकास्प्त्मका असते. म र्कत आखि स्वतंत्र मानवािा कला हा एक अग्रहक्क (Privilege) होय. 

 
कलेला जन्म देिाऱया समाजावर शासन करिाऱया स्वातंत्र्यखवषयक सकंल्पनेने कलेिे, खनयोजन 

होते. कला ही स्वातंत्र्यािी एक पद्धती आहे, वगीय समाज स्वातंत्र्याखवषयीिी आपली संकल्पना तो तो वगय 
जे सापेक्ष स्वातंत्र्य अन भखवतो त्या अन रोधानेि खनखश्चत करतो. भाडंवलदारी कलेमध्ये मानव बाह्य 
वास्तवाच्या आवश्यकतेखवषयी जागरूक असतो, परंत  स्वतिःच्या वास्तवाखवषयी नव्हे, कारि त्यािे 
व्यस्प्र्कतत्व जे काही असते, त्यािी घडि करिाऱया समाजाखवषयी तो जागरूक नसतो. तो अधयमानव असतो. 
आपली स्वतिःिी गरज आखि बाह्य वास्तवातील गरज याखवषयी जागरूकता असल्याने साम्यवादी काव्यास 
पूियत्व प्राप्त होते. 

 
जे काही अस्प्स्तत्वात येते ते नष्ट होते, प्रत्येक गोष्ट खवनाशी आहे आखि गखतशील आहे. अस्प्स्तत्वात 

येिे हे एिाद्या फवाऱयाप्रमािे असते, त्याला एक खवखशष्ट आकार असतो, कारि जगातील कोितीही गोष्ट 
स्प्स्थतीशील नाही. हाि साऱया कलेिा खवषय असतो, कारि तोि वास्तवािा पोत आहे. जीवन हे 
मानवापासून स्रवत असल्याने तो त्याकडे ओढला जातो; त्याच्या खठकािी ताऱयाइंतर्कया प रातन आखि 
खनखश्चत स्वरूपाच्या वासना (Desires) असतात; प्रीतीखवषयी त्याला एक तीव्र गोडी वाटते आखि नव ेजीवन 
ज न्यास मागे सारीत असते. मानवाप्रमािेि कोित्याही खजवतं प्राण्यािे हे कायम खटकिारे (Enduring) 
ग िधमय असतात. मानव देिील नाखशवतं आहे. 

 
म्हिूनि कलेिे खवश्व मानव अस्प्स्तत्वात असेपयंति खटकिार आहे. खनमािक्षमता नसिाऱया 

संघषाने द भगंनू जावनू व्यथय ठरल्यानंतरि कलेिे खवश्व संप ष्टात येते, समाजािी खजवतं गती (Pulsing 
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Movement) येथे संपते. ही सारी गती सजयनशील आहे, कारि ती खशलावस्था नसून, यातील अस्वस्थेम ळे 
उकलिारा केवळ साधीखवकास होय. शास्वत खटकिाऱया साध्यास ध्या गोष्टीतूनि कलेिी संपन्नता खनमाि 
होते, ती त्या केवळ शाश्वत असतात, म्हिून नव्हे, तर बदल ही त्याचं्या अस्प्स्तत्वािी अवस्था असते म्हिनू 
होय. अशाखरतीने कला म्हिजे मानवाच्या स्वतिःच्या खसद्धीतील एक आवश्यक गोष्ट (Condition) होय, 
आखि पयायाने त्याच्या वास्तवािा एक भाग होय. 
 

⬤ 
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