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णनवेदन 
 

आध हनक शासे्त्र, ज्ञानहवज्ञाने, िंत्र आहि अहियाहंत्रकी इत्यादी के्षत्रािं त्यार्प्रमािे िारिीय प्रार्ीन 
संस्कृिी, इहिहास, कला इत्यादी हवषयािं मराठी िाषेला हवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञानदान करण्यारे् सामर्थयच 
याव ेहा उदे्दश लक्षाि घेऊन साहहत्य-संस्कृहि मंडळाने वाङ्मयहनर्ममिीर्ा हवहवध कायचक्रम हािी घेिला आहे. 
मराठी हवश्वकोश, मराठी िाषेर्ा महाकोश, मराठी वाङ्मयकोश, हवज्ञानमाला, िाषािंरमाला, आंिरिारिी, 
हवश्विारिी, महाराष्ट्रेहिहास इत्यादी योजना मंडळाच्या या कायचक्रमाि अंििभचि केल्या आहेि. 
 

२. मराठी िाषेला हवद्यापीठीय िाषेरे् प्रर्ि स्वरूप व दजा देण्याकहरिा मराठीि हवज्ञान, ित्त्वज्ञान, 
सामाहजक शासे्त्र आहि िंत्रहवज्ञान या हवषयावंरील संशोधनात्मक व अद्यावि माहहिीने य क्ि अशा गं्रथारं्ी 
रर्ना मोठ्या प्रमािावर होण्यार्ी आवश्यकिा आहे. हशक्षिाच्या प्रसाराने मराठी िाषेर्ा हवकास होईल ही 
र्ोष्ट िर हनर्मववादर् आहे. पि मराठी िाषेर्ा हवकास होण्यास आिखीही एक साधन आहे आहि िे साधन 
म्हिजे मराठी िाषेि हनमाि होिारे उत्कृष्ट वाङ्मय हे होय. जीवनाच्या िाषेिर् ज्ञान व संस्कृिी यारें् 
अहधष्ठान ियार व्हाव ेलार्िे. जोपयंि मािसे परकीय िाषेच्यार् आश्रयाने हशक्षि घेिाि, कामे करिाि व 
हवर्ार व्यक्ि करिाि, िोपयंि हशक्षि सकस बनि नाही, संशोधनाला परावलंहबत्व राहािे व हवर्ाराला 
अस्सलपिा येि नाही, एवढेर् नव्हे िर वरे्ाने वाढिाऱ्या ज्ञानहवज्ञानापासभन सवचसामान्य मािसे वहंर्ि 
राहिाि. 

 
३. संस्कृि व अन्य िारिीय िाषािंील त्यार्प्रमािे, इंग्रजी, फ्रें र्, जमचन, इटाहलयन, रहशयन, ग्रीक, 

लॅहटन इत्यादी पहिमी िाषािील अहिजाि गं्रथारें् व उच्च साहहत्यामधील हवशषे हनवडक प स्िकारं्ी िाषािंरे 
ककवा साराशं अन वाद अथवा हवहशष्ट हवस्िृि गं्रथारं्ा आवश्यक िेवढा पहरर्य करून देिे हा मंडळाच्या 
िाषािंरमालेर्ा उदे्दश आहे. 

 
४. िाषािंर योजनेिील पहहला कायचक्रम मंडळाने आखभन ज्यानंा अग्रक्रम हदला पाहहजे अशी पािात्य 

व िारिीय िाषािंील स मारे ३०० प स्िके हनवडली आहेि. एस्स्कलस, ऑहरस्टोहिनीस, य हरहपहडस, प्लेटो, 
ॲहरस्टॉटल, टॉमस ॲक्वाइनस, न्यभटन, डार्मवन, रूसो, काटं, हेर्ल, जॉन स्यभअटच हमल, र्टे, शके्सपीयर, 
टॉलस्टॉय, दोस्िएवस्की, कॅहसरेर, र्ॉडचन व्ही. र्ाईल्ड इत्याहदकारं्ा िाषािंरमालेि समावशे केला आहे. 
संस्कृिमधील वदे, महािारि, रामायि, िरिारे् नायशास्त्र, संर्ीिरत्नाकर, ध्वन्यालोक, प्राकृिािील 
र्ाथासप्िशिी, हत्रपोटकािील हनवडक िार् इत्याहदकारं्ाही िाषािंरमालेि समावेश केला आहे. 

 
५. िाषािंर योजनेखाली मंडळाने आिापयंि ५४ अहिजाि गं्रथारं्ी िाषािंरे प्रकाहशि केली आहेि. 

जॉन स्यभअटच हमलरे् ‘On Liberty’, रूसोरे् ‘Social Contract’, एम्. एन्. रॉयरे् ‘Reason, Romanticism 
& Revolution’ व ‘Letters from Jail’, स्िाहनस्लावस्कीरे् ‘An Actor Prepares’ व ‘Building a 
Character’, ि र्मर्नेव्हरे् ‘Fathers & Sons’, रायशने्बाखरे् ‘Rise of Scientific Philosophy’, र्न्नर 
हमरदालरे् ‘Economic Theory & Underdeveloped Regions’, पा.ं वा. कािे यारें् ‘History of 
Dharmashastra’, कोपलँडरे् ‘Music & Imagination’ बरांड रसेलरे् ‘Religion & Science’, 
िेरझाघारे् ‘Theoretical Soil Mechanics’, हवशाखदत्तरे् ‘म द्राराक्षसम्’, िरिम नीरे् ‘िरिनायशास्त्र’ 
(अध्याय ६ व ७ आहि अध्याय १८ व १९), हनकोलाय मन र्ीरे् ‘Storia Do Mogor’, ऑ. से. पीर्भ हलहखि 
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Socialism Vs. Capitalism’, इझाडोरा डंकनरे् ‘My Life’, स्रॅहवन्स्कीरे् ‘Poetics of Music’ इत्यादी 
गं्रथारं्ी िाषािंरे मंडळाने प्रकाहशि केली आहेि. 

 
६. बरांड रसेल हलहखि ‘The Problems of Philosophy’ या गं्रथारे् मराठी िाषािंर प्रा. मे. प .ं रेरे्, 

म ंबई यानंी केले असभन प्रस्ि ि िाषािंर ‘ित्त्वज्ञानािील समस्या’ या शीषचकाने मंडळाच्या िाषािंरमालेि 
प्रकाहशि करण्यास मंडळास आनंद होि आहे. िाषािंरार्ी िाषा मभळाप्रमािेर् सिाईदार आहे. पहिमी 
ित्त्वज्ञानािील मभलिभि समस्यारं्ी र्र्ा व पहिमी ित्त्वज्ञानार्ा अद्ययावत् दृष्टीकोनािभन संहक्षप्ि परामशच याि 
घेिलेला आहे. साहहत्य-संस्कृहि मंडळाने अलीकडे पहिमी ित्त्वज्ञानािील काही अत्यंि आध हनक 
ित्त्वकर्िनपर प स्िके प्रकाहशि करण्यार्ा उपक्रम स रू केला आहे. त्यािील हे र्वथे प स्िक आहे. ‘देकािचर्ी 
कर्िने’, रायशने्बाखरे् ‘वैज्ञाहनक ित्त्वज्ञानार्ा उदय’ आहि बरांड रसेलरे् ‘र्हििी ित्त्वज्ञानार्ा पहरर्य’ 
ही प स्िके आधीर् प्रकाहशि झाली आहेि. िाषािंरास िाषािंरकारानंी हवस्िृि प्रस्िावना जोडभन रसेलर्ी 
ित्त्वज्ञानािील ऐहिहाहसक कामहर्री व रसेलर्ी िाहत्त्वक िभहमका हवशद केली असल्याम ळे या प स्िकाच्या 
उपय क्ििेि मोलार्ी िर पडली आहे. 

 
 लक्ष्मिशा्ी जशशी 

वाई, अध्यक्ष, 
११, िाल्र् न, शके १८९९ महाराष्ट्र राज्य साहहत्य-संस्कृहि मंडळ, 
हदनाकं २ मार्च, १९७८ मंत्रालय, म ंबई ४०० ०३२ 
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प्रस्तावना 
 

बरांड रसेल ह्ाचं्या ‘हद प्रॉब्लेम्स ऑि हिलॉसॉहि’ ह्ा अल्पाक्षररमिीय प स्िकारे् मराठी िाषािंर 
करण्यार्ी संधी महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृहि मंडळाने मला हदली ह्ाबद्दल मी मंडळार्ा आहि मंडळारे् 
अध्यक्ष िकच िीथच लक्ष्मिशास्त्री जोशी यारं्ा ऋिी आहे. 

 
हे प स्िक प्रथम १९१२ मध्ये प्रकाहशि झाले. माझ्याकडे ह्ा प स्िकार्ी असलेली प्रि १९६४ साली 

प्रहसद्ध झालेल्या आवृत्तीिील आहे आहि ह्ा अवधीि हे प स्िक २७ वेळा प नम चहद्रि करण्याि आले होिे. प्रा. 
ए. जे. एयर ह्ानंी १९७१ मध्ये प्रकाहशि झालेल्या आपल्या ‘रसेल अँड मभर : हद ॲनेहलहटकल हेहरटेज’ ह्ा 
प स्िकाि असे म्हटले आहे की, ‘इंग्रजी िाषेि ित्त्वज्ञानार्ा पहरर्य करून देिारी जी प स्िके आहेि त्याि 
माझ्या मिे (‘प्रॉब्लेम्स ऑि हिलॉसॉहि’) हे प स्िक अजभन सवोत्कृष्ट आहे’. हे ध्यानाि घेिा वार्कानंा अशी 
सभर्ना करावीशी वाटिे की त्यानंी प्रथम सरळ िाषािंराकडे जाव ेआहि नंिर, िशी आवश्यकिा िासली िर, 
प्रास्िाहवक िाष्ट्याकडे वळाव.े (िाषािंर वार्ायला स रुवाि करण्यापभवी अन क्रमहिकेला देण्याि आलेली 
िळटीप जरूर ध्यानाि घ्यावी.) 

 
आध हनक ित्त्वज्ञानाि, हवशषेिः ज्ञानमीमासेंि, उपस्स्थि करण्याि आलेल्या जवळजवळ सवच 

महत्त्वाच्या प्रश्नानंा रसेल ह्ानंी ह्ा प स्िकाि हाि घािला आहे ककवा हनदान स्पशच केला आहे. ह्ा प्रश्नािील 
हकत्येक ठळक प्रश्नारें् अहधक हवस्िृि हववरे्न करण्यार्ा प्रयत्न ‘प्रास्िाहवक िाष्ट्याि’ मी केला आहे. ह्ा 
हवषयावंर मराठीि प्रहसद्ध झालेले हलखाि इिके ि टप ंजे आहे की िे जवळजवळ नसल्यासारखे आहे. ह्ा 
प स्िकाच्या प्रकाशनाने, हवशषेिः त्यािील उहिवा आहि दोष ह्ाचं्याम ळे, िाहत्त्वक समस्यावंर मराठीिभन 
अहधक हलखाि प्रहसद्ध करण्याला अभ्यासकानंा र्ालना हमळाली िर िे साथचकी लार्ल्यासारखे होईल. 

 
हर्त्रा आहि रूपा ह्ा माझ्या म लींनी प स्िकार्ी म द्रिप्रि ियार करण्याच्या कामाि मला मदि केली 

त्याबद्दल मी त्यारं्ा आिारी आहे. श्री. अरुि नाईक आहि श्री. राजीव नाईक ह्ा माझ्या िरुि हमत्रानंी मोठ्या 
आस्थेने आहि उत्साहाने प स्िकार्ी छपाई करून मला कायमरे् ऋिी करून ठेवले आहे. 
 

मे. पुां. रेगे 
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प्रास्ताणवक भाष्ट्य 
 

चणरत्ररेखा 
 

बरांड रसेल यारं्ा जन्म १८७२ मध्ये झाला. रसेल हे उमराव घरािे इंस्ललश इहिहासाि 
स्वािंत्र्यहप्रयिा आहि उदारमिवाद यासंाठी प्रहसद्ध आहे. रसेल र्ार वषांरे् होईिो त्याचं्या आईवहडलारें् 
हनधन झाल्याम ळे त्यारें् संर्ोपन त्याचं्या आजोबाचं्या घरी झाले. त्यारें् आजोबा म्हिजे इंस्ललश लोकशाही 
अहधक व्यापक करण्यासाठी म्हिभन मिदानार्ा हक्क हवस्िृि करिारे पहहले ‘हरिॉमच हबल’ प्रहवष्ट करिारे 
इंललडरे् पिंप्रधान लॉडच जॉन रसेल हे होि. रसेल सहा वषांरे् असिानार् त्यारें् आजोबाही हनविचल्याम ळे 
त्याचं्या आजीनेर् त्यानंा वाढहवले. रसेल ह्ारं्ी आजी ही धार्ममक आहि हवरक्ि वृत्तीर्ी आहि खंबीर मनार्ी 
बाई होिी आहि हिच्या हशकविीर्ा खोल प्रिाव त्याचं्या मनोवृत्तीवर आहि र्हरत्रावर पडलेला आढळिो. 
‘द ष्ट्कमच करण्याि र् ंिलेल्या झ ंडीमार्भन िभ जाऊ नको’ हे बायबलमधील वाक्य अग्रपषृ्ठावर हलहहलेली एक 
बायबलर्ी प्रि हिने रसेलला िेट म्हिभन हदली होिी. ज्या ब्रीदाला अन सरून रसेल जर्ले िे ह्ा एका 
वाक्याि व्यक्ि होिे असे म्हििा येईल. 

 
रसेल ह्ारें् हशक्षि खाजर्ी हशक्षकाकंरवी आहि नंिर कें हब्रज हवद्यापीठाि झाले. लहानपिापासभन 

त्यानंा र्हििार्ी आवड होिी. ह्ारे् एक कारि असे की हनहििपिे सत्य असलेल्या ज्ञानार्ा ध्यास त्यानंा 
लार्ला होिा आहि असे हनहििपिे सत्य असलेले ज्ञान इिर कोित्याही ज्ञानशाखेपेक्षा र्हििाद्वारार् 
उपलब्ध होईल अशी त्यारं्ी समजभि होिी. र्हििारे् हसद्धािं हनहििपिे सत्य आहेि असे मानायला प रेसा 
िक्कम आधार सापडिो का हे शोधण्यासाठी िे ित्त्वज्ञानाच्या अभ्यासाकडे वळले. र्हििार्ा अंहिम पाया 
शोधभन काढण्याच्या खटपटीरे् िळ म्हिजे ‘हप्रस्न्सहपया मथेॅमहॅटका’ हा महान् हत्रखंडात्मक गं्रथ. आपले एके 
काळरे् र् रू ए. एन्. व्हाइटहेड ह्ाचं्या सहकायाने त्यानंी ह्ा गं्रथार्ी रर्ना केली आहि १९१० िे १९१३ ह्ा 
वषाि िो प्रहसद्ध झाला. 

 
रसेल ह्ारं्ी हवद्यापीठीय कारकीदच अशी : १८९५ िे १९०१ ह्ा कालावधीि िे कें हब्रजच्या हरहनहट 

कॉलेजरे् िेलो होिे आहि १९१० िे १९१६ पयंि ित्त्वज्ञानारे् व्याख्यािे होिे. पहहल्या महाय द्धाि 
य द्धप्रयत्नानंा हवरोध केल्याम ळे त्यानंा नोकरीमधभन काढभन टाकण्याि आले. १९१४ मध्ये हावचडच हवद्यापीठामध्ये 
स्व्हहझकटर् प्रोिेसर–अभ्यार्ि प्राध्यापक–म्हिभन त्यारं्ी हनय क्िी झाली. िेथे त्यानंी हदलेली ‘लॉवले’ 
व्याख्याने ‘अवर नॉलेज ऑि हध एक्स्टनचल वल्डच’ – ‘बाह् जर्ाहवषयीरे् आपले ज्ञान’– ह्ा नावाखाली 
गं्रथरूपाने प्रहसद्ध झाली आहेि. १९२०–२१ मध्ये िे पेककर् हवद्यापीठाि, १९३७–३८ मध्ये हशकार्ो 
हवद्यापीठाि आहि १९३९–४० मध्ये कँहलिोहनंया हवद्यापीठाि िे अभ्यार्ि प्राध्यापक म्हिभन होिे. १९४० मध्ये 
त्यानंी हावचडच हवद्यापीठाि ‘हवल्यम जेम्स व्याख्याने’ हदली. एक नमभद करण्यासारखी र्ोष्ट म्हिजे हसहट 
कॉलेज ऑि न्यभयॉकच मध्ये ित्त्वज्ञानारे् प्राध्यापक म्हिभन झालेली त्यार्ी नेमिभक, रसेल पाखंडी आहि लैं हर्क 
स्वैरार्ारार्ा प रस्कार करिारे आहेि व म्हिभन ित्त्वज्ञानारे् प्राध्यापक व्हायला नालायक आहेि ह्ा 
आधारावर न्यायालयाने रद्द ठरहवली. १९४४ मध्ये हरहनहटरे् िेलो म्हिभन त्यारं्ी परि नेमिभक करण्याि 
आली आहि ित्त्वज्ञानारे् व्याख्यािे म्हिभन पार् वषांसाठी त्यानंा नेमण्याि आले. जरी व्याख्यािे म्हिभन त्यारं्ी 
परि नेमिभक करण्याि आली नाही िरी मृत्यभपयंि िे हरहनहटरे् िेलो राहहले. 

 



 

अनुक्रमणिका 

हवद्यापीठीय ित्त्वज्ञानामध्ये संशोधन व त्याहवषयीरे् लेखन हा रसेल ह्ाचं्या जीवनार्ा एक िार् 
होिा. द सरा, लोकामंध्ये अहधक प्रहसद्ध असलेला िार् म्हिजे सावचजहनक हहिाच्या दृष्टीने महत्वाच्या 
असलेल्या अनेक र्ळवळीिील त्यारं्ा सहिार्. िे िेहबयन र्टारे् सदस्य होिे आहि शॉ, वले्स आहि हसडनी 
आहि हबआहरस वबे ह्ा िेहबयन र्ळवळीच्या अध्वयभचरे् हमत्र होिे. हस्त्रयानंा मिदानार्ा हक्क असावा ह्ासाठी 
र्ाललेल्या सफ्राजेट र्ळवळीि त्यानंी िार् घेिला होिा. पहहले महाय द्ध पभिचपिे अनावश्यक होिे, 
राजकारिी लोकाचं्या आंधळेपिाम ळे आहि बेदरकारपिाम ळे लोकावंर हनष्ट्कारि ओढवलेले एक संकट 
होिे ह्ा िभहमकेिभन त्यानंी य द्धाला प्रखर हवरोध केला. हब्रटनरे् दोस्ि राष्ट्र असलेल्या अमेहरकेच्या सैन्यार्ी 
नालस्िी केली ह्ा आरोपावरून १९१८ मध्ये त्यानंा सहा महहने ि रंुर्वासार्ी हशक्षा झाली. ि रंुर्ाि त्यानंी 
‘इन्रोडक्शन ट  मथेॅमहॅटकल हिलॉसॉिी’—‘र्हििी ित्त्वज्ञानानार्ी ओळख’—हा गं्रथ हलहहला. द सऱ्या 
महाय द्धानंिर अण्वस्त्रारं्ा प्रसार होऊ नये, असलेली अण्वसे्त्र नष्ट व्हावीि आहि हवशषेिः हिसऱ्या महाय द्धार्ा 
उद्िव होऊ नये ह्ासाठी त्यानंी प्रयत्नारं्ी पराकाष्ठा केली. १९६१ मध्ये वयाच्या ८९ व्या वषी, लोकानंा 
सहवनय कायदेिरं् करायला प्रवृत्त करण्याच्या आरोपावरून, त्यानंा साि हदवसारं्ी कैद झाली. पि 
प्रस्थाहपि सते्तशी झर्डा र्ालभ  असिानार् त्यानंा प्रस्थाहपिाकंडभन सन्मानही लािले. १९४९ मध्ये त्यानंा 
ऑडचर ऑि मेहरट हा हब्रहटश हकिाब हमळाला. आहि १९५० मध्ये साहहत्यासाठी नोबेल पाहरिोहषक हमळाले. 
१९७० मध्ये वयाच्या ९८ व्या वषी त्यानंा मृत्यभ आला. 

 
रसेल यानंी िाहंत्रक ित्त्वज्ञानाव्यहिहरक्ि इिर अनेक समस्यावंर हवप ल हलखाि केले आहे आहि 

वैर्ाहरक स्पष्टिा, प्रसन्न आहि नमचहवनोदाने नटलेली शलैी ह्ा र् िामं ळे िे लोकहप्रयही आहे. त्यारें् 
ित्त्वज्ञानावरील गं्रथ कालक्रमाने असे : ‘एसे ऑन हद िाऊंडेशन ऑि जॉमेरी’– िभहमिीच्या पायाहवषयीर्ा 
हनबधं—१८९७; ‘ए हक्रहटकल एक्स्पोहझशन ऑि हध हिलॉसॉहि ऑफ् लाय्स्ब्नट्झ’– लायस्ब्नट्झच्या 
ित्त्वज्ञानारे् हर्हकत्सक हववरि—१९००; ‘हध हप्रस्न्सपल्स ऑि मथेॅमहॅटक्स’– र्हििार्ी मभलित्त्वे—१९०१; 
‘हप्रस्न्सहपया मथेॅमहॅटका’– र्हििित्त्वप्रबधं—१९१०–१९१३; ‘हिलॉसॉहिकल एसेज’– ित्त्वज्ञानावरील 
हनबधं—१९१०, ‘हध प्रॉब्लेम्स ऑि हिलॉसॉहि’– ित्वज्ञानािील समस्या—१९१२; ‘अवर नॉलेज ऑि हध 
एक्स्टनचल वल्डच’– बाह् जर्ाहवषयीरे् आपले ज्ञान—१९१४; ‘हमस्स्टहसझम अँड लॉहजक’– र्भढवाद आहि 
िकच शास्त्र—१९१८; ‘इन्रोडक्शन ट  मथेॅमॅहटकल हिलॉसॉहि’– र्हििी ित्त्वज्ञानार्ी ओळख—१९१९; ‘हध 
ॲनॅहलहसस ऑि माइंड’– मनारे् हवश्लेषि—१९२१; ‘हध ॲनॅहलहसस ऑि मटॅर’– जडद्रव्यारे् 
हवश्लेषि;—१९२७; ‘ॲन आउटलाइन ऑि हिलॉसॉिी’– ित्त्वज्ञानार्ी रूपरेखा—१९२७; ‘ॲन इन्क्वायरी 
इंट  मीकनर् अँड ट्रुथ’– अथच आहि सत्य ह्ाहंवषयीर्ी र्ौकशी—१९४०; ‘हध हहस्टरी ऑि वसे्टनच 
हिलॉसॉहि’– पाहिमात्य ित्त्वज्ञानार्ा इहिहास—१९४६; ‘ह्भमन नॉलेज, इट्स स्कोप अँड हलहमट्स’– 
मानवी ज्ञान, त्यार्ी व्याप्िी आहि मयादा—१९४८; ‘लॉहजक अँड नॉलेज’– िकच शास्त्र आहि ज्ञान—१९५६; 
‘माय हिलॉसॉहिकल डेव्हलपमेंट’– माझा ित्त्वज्ञानात्मक हवकास—१९५९. 

 
लायब्ररी ऑि हलस्व्हंर् हिलॉसॉिसच—हवद्यमान ित्त्ववते्याचं्या ित्त्वज्ञानावरील गं्रथमाला—ह्ा प्रा. 

पी. ए. हशल्प ह्ानंी संपाहदि केलेल्या गं्रथमालेिील रसेलच्या ित्त्वज्ञानावरील गं्रथ १९४४ मध्ये प्रहसद्ध झाला. 
त्याच्या स रवािीला रसेल ह्ानंी आपले वैर्ाहरक आत्मर्हरत्र थोडक्यािं हदले आहे, त्यानंिर एकवीस 
हर्हकत्सकानंी रसेल ह्ाचं्या ित्त्वज्ञानाच्या वरे्वरे्ळ्या अंर्ारं्ा परामशच घेिला आहे आहि शवेटी त्यािंील 
टीकेला रसेल ह्ानंी उत्तर हदले आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

‘ित्त्वज्ञानािील समस्या’ ह्ा प स्िकाि रसेल ह्ानंी ज्या प्रश्नारें् हववरि केले आहे त्यारं्ा हवस्िृिपिे 
उहापोह करिे हा ह्ा प्रस्िावनेर्ा उदे्दश नाही. पि त्यािंील महत्वाच्या समस्यारें् स्वरूप काहीसे अहधक 
स्पष्ट करिे आहि त्याचं्याहवषयी अहलकडच्या ित्त्वज्ञानाि ज्या हदशानंी हवर्ार झाला आहे त्यारं्ा पहरर्य 
घडहविे एवढ्याप रिी ही प्रस्िावना मयाहदि आहे. 
 

१. ज्ञान 
 

‘हनहििपिे सत्य असलेले ज्ञान आपल्याला प्राप्ि होऊ शकिे का?’ हा प्रश्न रसेल ह्ानंी 
स रुवािीलार् उपस्स्थि केला आहे. िेव्हा हा प्रश्नारे् स्वरूप काहीसे स्पष्ट करिे इष्ट ठरेल. 

 
‘ज्ञान’ हा शब्द आपि अनेक हिन्न अथांनी वापरिो. उदा. “परृ्थवी र्ोल आहे हे ज्ञान आयचिटानंा होिे” 

असे आपि म्हििो. ह्ार्ा अथच असा होिो की ‘परृ्थवी र्ोल आहे’ हे हवधान सत्य आहे आहि िे सत्य आहे हे 
आयचिटानंा अवर्ि होिे, त्या हवधानार्ा सत्य म्हिभन आयचिटानंी स्वीकार केला होिा. ह्ा अथाने ज्ञान हे 
सत्य असलेल्या आहि सत्य म्हिभन स्वीकारण्याि आलेल्या हवधानारें् बनलेले असिे. अशा ज्ञानाला 
हवधानात्मक ज्ञान म्हिभ या. पि अहिमन्यभला र्क्रव्यभहाि कसे हशरावे ह्ारे् ज्ञान होिे, पि र्क्रव्यभहािभन बाहेर 
कसे पडाव ेह्ारे् ज्ञान नव्हिे असेही आपि म्हििो. अहिमन्यभला र्क्रव्यभहाि कसे हशराव ेह्ारे् ज्ञान होिे 
ह्ार्ा अथच अहिमन्यभला र्क्रव्यभहाि हशरिा येि होिे. र्क्रव्यभहाि हशरण्यासाठी वरे्वरे्ळ्या पहरस्स्थिीि, 
टप्प्यावंर जी, जी अन रूप कारवाई करिे आवश्यक असिे िी, िी िो करू शकि होिा; पि र्क्रव्यभहािभन 
बाहेर पडण्यासाठी जे करिे आवश्यक आहे िे िो करू शकि नव्हिा. एखाद्याला फ्रें र् िाषेरे् उत्तम ज्ञान आहे 
असे जेव्हा आपि म्हििो िेव्हा व्याकरिश द्ध आहि समपचक फ्रें र् वाक्ये िो बोलभ , हलहभ शकिो असा त्यार्ा 
अथच होिो. ह्ा अथाने ज्ञान म्हिजे कमावलेले कौशल्य, कसब, क वि, असिे. रसेल ह्ारें् हववरे्न 
हवधानात्मक ज्ञानाहवषयीर् आहे. 

 
ह्ा अथाने एखाद्या र्ोष्टीरे् ज्ञान आपल्याला ककवा क िाला आहे असे कधी म्हििा येिे? ‘ज्ञान’ हा 

काहीसा प्रौढ शब्द आहे आहि व्यवहाराि त्याच्याऐवजी ‘माहहि असिे’ हा अहधक साधा शब्दप्रयोर् आपि 
अनेकदा वापरिो. उदा. “परृ्थवी र्ोल आहे हे ज्ञान आयचिटानंा होिे” असे आपि म्हििो िसेर् “परृ्थवी र्ोल 
आहे हे आयचिटानंा माहहि होिे” असेही आपि म्हििो. िेव्हा एखादी र्ोष्ट आपल्याला ककवा क िाला माहहि 
आहे असे कधी म्हििा येिे? “परृ्थवी सपाट आहे हे प्रार्ीन काळी लोकानंा माहहि होिे पि िी र्ोल आहे असे 
प ढे आढळभन आले” असे आपि म्हििार नाही. “परृ्थवी सपाट आहे असे प्रार्ीन काळी लोकानंा वाटि होिे, 
अशी त्यारं्ी समजभि होिी पि िी खोटी आहे असे प ढे आढळभन आले” असे आपि म्हिभ. कारि एखादी र्ोष्ट 
आपल्याला (ककवा क िाला) माहहि आहे असे म्हिण्याि िी र्ोष्ट माडंिारे हवधान आपि (ककवा त्याने) सत्य 
म्हिभन स्वीकारलेले आहे हे जसे अहिपे्रि असिे िसेर् िे हवधान वस्ि िः सत्य आहे असेही अहिपे्रि असिे. 
‘र्ोकवदार्ा म क्काम सध्या म ंबईि आहे अशी माझी समजभि आहे पि िी खोटी असिे शक्य आहे’, असे मी म्हिभ 
शकिो. पि ‘र्ोकवदार्ा म क्काम सध्या म ंबईि आहे हे मला माहहि आहे पि हे खोटे असिे शक्य आहे’ असे 
म्हििे आत्महवसंर्ि ठरेल. िे आत्महवसंर्ि आहे कारि आपि वर पाहहल्याप्रमािे अमभक एक र्ोष्ट मला 
माहहि आहे हे म्हिण्याि िी र्ोष्ट माडंिारे हवधान सत्य आहे हे अहिपे्रि असिे. ह्ाम ळे एखाद्या हवधानाच्या 
सत्यिेहवषयी आपल्याला संशय असला िर त्या हवधानाि माडंलेली र्ोष्ट एखाद्याला माहहि आहे असे आपि 
म्हिि नाही. िशी त्यार्ी समजभि आहे एवढेर् आपि म्हिभ. साराशं एखाद्याला एखादी र्ोष्ट माहहि आहे, 
हिरे् ज्ञान त्याला आहे, असे म्हिण्याि िी र्ोष्ट माडंिारे हवधान सत्य आहे, त्याच्या सत्यिेहवषयी संशय 
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घ्यायला अवसर नाही असे व्यंहजि (implied) असिे. आहि असे नसेल िर िी र्ोष्ट क िालाही माहहि आहे 
असा दावा आपि करू शकि नाही. 

 
पि ‘माहहि असिे’ हा शब्दप्रयोर् आपि कसा वापरिो ह्ार्ी आिखी छाननी करू या. एखादी र्ोष्ट 

मला माहहि आहे असे म्हिण्याि िी र्ोष्ट माडंिारे हवधान सत्य आहे, त्याच्या सत्यिेहवषयी संशय घ्यायला 
जार्ा नाही हे अहिपे्रि असिे हे आपि पाहहलेर्. पि ह्ा संदिाि आिखी एक म द्दा ध्यानाि घेिला पाहहजे. 
समजा, मी रामाला म्हटले, “िभ परर्ावंी रे्ला असिानंा र्ोकवदाने ि झ्या घराि हशरून ि झ्या कपाटािील 
हपस्िभल लाबंहवले अशी ि झी समजभि आहे का?” आहि राम म्हिाला, ‘अशी माझी समजभि नाही, हे मला 
माहहि आहे.’ आिा ही र्ोष्ट आपल्याला माहहि आहे असे जेव्हा राम म्हििो िेव्हा हिच्याहवषयी आपली पक्की 
खात्री आहे एवढेर् िो म्हिि नसिो. िो वरे्ळ्या प्रकारर्ा दावा करीि असिो. कारि मी त्याला असे 
हवर्ारीन, ‘हे ि ला कसे माहहि झाले?’ आहि समजा, िो एवढेर् म्हिाला, ‘र्ोकवदा र्ोर आहे हे मला माहहि 
आहे, त्याने मारे् र्ोऱ्या केल्या आहेि; आहि त्याला एक हपस्िभल हव ेहोिे हे ही मला माहहि आहे. िेव्हा माझे 
हपस्िभल र्ोकवदानेर् पळहवले अशी माझी पक्की खात्री आहे.’ ह्ावर मी असे म्हिेन ‘ि झी खात्री हकिीही पक्की 
असो, ि झे हपस्िभल र्ोकवदाने पळहवले हे ि ला माहहि आहे असे ि ला म्हििा येिार नाही. एखाद्या हवधानाच्या 
सत्यिेहवषयी आपली हकिीही पक्की खात्री असली िरी त्यावरून िे हवधान सत्य आहे असे ठरि नाही. हवधान 
सत्य आहे हक नाही हे त्याला अन कभ ल असा प रेसा प रावा आहे की नाही ह्ावरून ठरिे. ि झ्याकडे जो प रावा 
आहे त्यावरून पाहिा र्ोकवदाने ि झे हपस्िभल पळहवले असेल असा िकच  करायला ि ला जार्ा आहे, असा 
संशय िभ रास्िपिे घेऊ शकिोस असे म्हििा येईल. पि ि झे हपस्िभल र्ोकवदाने पळहवले आहे हे ि ला माहहि 
आहे असे ि ला म्हििा येिार नाही. आिा र्ोकवदानेर् हे हपस्िभल पळहवले आहे अशी ि झी पक्की समजभि 
झालेली आहे असे हदसिे. पि ज्या र्ोष्टी स्विःला माहहि नसिाि त्याचं्याहवषयीही पक्क्या समजभिी मािसे 
बाळर्भ शकिाि.’ पि समजा, रामाने असे उत्तर हदले, ‘र्ोकवदाने माझे हपस्िभल पळहवले हे मला माहहि आहे 
असे मी म्हििो त्यार्ा आधार असा : र्ोकवदाला हपस्िभल पाहहजे होिे हे मला माहहि आहे; मी परर्ावी जािाना 
सारे कपाट क लभप िडक्याने प सभन काढले होिे; मी परिल्यावर शोध केला िेव्हा क ल पावर, कपाटावर 
र्ोंहवदाच्या बोटारें् ठसे उमटलेले आहेि असे मला आढळले; हशवाय आज सकाळी र्ोकवदाच्या टेबलाच्या 
खिाि माझे हपस्िभल म्हिजे माझ्या हपस्ि लाच्या बनावटीरे् आहि त्यार् नंबरारे् हपस्िभल मला आढळले. 
म्हिभन र्ोकवदानेर् माझे हपस्िभल पळहवले हे मला माहहि आहे असे मी म्हििो!’ रामरे् हे म्हििे मला मान्य 
कराव ेलारे्ल. 

 
ह्ा संवादारे् िात्पयच असे कीं एखादी र्ोष्ट मला माहहि आहे असे मी जेव्हा म्हििो िेव्हा िी र्ोष्ट 

माडंिारे हवधान सत्य आहे एवढेर् मी म्हिि नसिो; िे हवधान सत्य आहे आहे अशी लवाही देण्यार्ा अहधकार 
मला आहे असा दावा मी करीि असिो. द सरा एखादा मािभस िे हवधान सत्य आहे हे मान्य करीि असेलही; 
आहि िरी स द्धा िे हवधान सत्य आहे हे मला माहहि आहे का असा प्रश्न िो उपस्स्थि करू शकेल. म्हिजे िे 
हवधान सत्य आहे अशी लवाही देण्यार्ा अहधकार मला पोर्िो का, हा प्रश्न िो उपस्स्थि करू शकेल. ‘हे 
हवधान मला माहहि आहे असे िभ म्हििोस पि िे ि ला कसे माहहि झाले?’ ह्ा प्रश्नार्ा अथच “ह्ा हवधानाच्या 
सत्यिेर्ी लवाही देण्याच्या अहधकार ि ला कसा प्राप्ि झाला—ि ला िो खरोखर पोर्िो हे दाखवभन दे.’ असा 
आहे. आिा हा अहधकार जर मला पोहर्ि असेल, प्राप्ि झाला असेल िर िो कसा प्राप्ि होऊ शकेल? हवधान 
प राव्याच्या आधाराने सत्य ठरिे. आहि वरे्वरे्ळ्या प्रकारर्ी हवधाने वरे्वरे्ळ्या प्रकारच्या प राव्याच्या 
आधारावर सत्य ठरि असिार. िेव्हा एखादे हवधान ज्या प राव्याच्या आधारे सत्य ठरिे त्या प राव्यार्ा परामशच 
घेऊन िे सत्य आहे हे मी पारखले असेल िर त्याच्या सत्यिेर्ी लवाही देण्यार्ा अहधकार मला रास्िपिे 
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पोहोर्िो; िे हवधान सत्य आहे हे मला माहहि आहे, असा दावा मी करू शकिो. यावरून असत्य ठरलेले 
हवधान एखाद्याला माहहि होिे असे का म्हििा येिार नाही हे स्पष्ट होिे. असत्य ठरलेल्या हवधानाच्या 
सत्यिेर्ी लवाही देण्यार्ा अहधकार क िालाही पोहोर्ि नाही हे उघड आहे. पि सत्य असलेल्या 
हवधानासंबंधी स द्धा ‘िे हवधान सत्य आहे हे आपल्याला माहहि आहे’ असे एखाद्याने म्हटले िर ह्ा म्हिण्याि 
र्र्मिि असलेल्या दाव्याला आव्हान देिा येईल; आहि ह्ा आव्हानाला उत्तर द्यायरे् िर त्याला असे 
म्हिण्यार्ा अहधकार आपल्याला पोर्िो हे पटवभन द्यावे लारे्ल. उलट, ‘अमभक हवधान सत्य आहे अशी माझी 
समजभि आहे’ एवढेर् जर एखाद्याने म्हटले िर त्या हवधानार्ा सत्य म्हिभन आपि स्वीकार केला आहे एवढेर् 
िो सारं्ि असिो, त्याच्या सत्यिेर्ी लवाही देण्यार्ा अहधकार आपल्याला आहे असा दावा िो करीि नसिो. 

 
िेव्हा ‘अमभक एक र्ोष्ट मला माहहि आहे— िी मी जाििो— हिरे् ज्ञान मला आहे’ ह्ा म्हिण्यार्ा 

अथच आहि ‘माझी अशी अशी समजभि आहे’ ह्ा म्हिण्यार्ा अथच हे वरे्वेर्ळे आहेि हे उघड आहे. ‘ज्ञान’ आहि 
‘समजभि’ ह्ा हिन्न संकल्पना आहेि. पि त्या नेमक्या कशा हिन्न आहेि हे समजभन घेिले पाहहजे. एखादी 
र्ोष्ट मला माहहि आहे असे मी म्हििो िेव्हा हिच्या सत्यिेर्ी लवाही मी देि असिो. हिच्या सत्यिेहवषयी 
यस्त्कंहर्त्ही संशय माझ्या मनाि असेल िर अशी लवाही मी देिे योलय ठरिार नाही, म्हिजे त्या र्ोष्टीरे् ज्ञान 
मला आहे असे म्हििे योलय ठरिार नाही. िसेर् द सऱ्या क िाहीहवषयी ‘त्याला अमभक एक र्ोष्ट माहहि आहे’ 
असे मी जेव्हा म्हििो िेव्हा त्या र्ोष्टीच्या सत्यिेर्ी लवाही देण्यार्ा त्यार्ा अहधकार मी मानलेला असिो. 
हिर्ी सत्यिा संशयास्पद असेल िर त्याला असा अहधकार आहे असे मला मानिा येिार नाही. िेव्हा स्विःच्या 
ककवा इिर क िाच्याही संदिाि ‘अमभक एक र्ोष्ट त्याला माहहि आहे’ असे जेव्हा म्हिण्याि येिे िेव्हा त्या 
र्ोष्टीर्ी सत्यिा संशयािीि आहे असे त्याि अहिपे्रि असिे. उलट स्विःहवषयी ककवा इिर क िाहीहवषयी 
‘त्यार्ी अशी अशी समजभि आहे’ एवढेर् जर आपि म्हटले िर िी समजभि सत्य आहे की असत्य आहे 
ह्ाहवषयी आपि काहीर् म्हिि नसिो. ‘त्यार्ी (ककवा माझी) अशी ठाम समजभि आहे पि िी खोटी असिे 
शक्य आहे’ असे म्हिण्याि आत्महवसंर्ि असे काहीर् नसिे. 

 
ह्ापासभन हकत्येक ित्त्ववेत्यानंी असा हनष्ट्कषच काढला आहे की ज्यारं्ी सत्यिा संशयािीि असिे अशी 

हवधाने हार् ज्ञानार्ा हवषय असिो. ज्ञान असत्य असभ शकि नाही, समज िी असत्य असभ शकिाि; सत्य म्हिभन 
कवटाळलेल्या समज िी प ढे असत्य ठरू शकिाि. पि जे हवधान असत्य ठरू शकेल असे असिे, ज्यार्ी 
सत्यिा यस्त्कंहर्िही संशयास्पद असिे असे हवधान ज्ञानार्ा हवषय होऊ शकि नाही. ज्ञान आहि समज िी 
ह्ा एकार् प्रकाराि मोडिाि कारि हवधाने हेर् दोघारें् हवषय असिाि. पि ज्ञानारे् हवषय असलेली हवधाने 
अशी असिाि की त्यारं्ी सत्यिा संशयािीि असिे. उलट समज िींरे् हवषय असलेली हवधाने सत्य, असत्य 
अशा दोन्ही प्रकारर्ी असभ शकिाि. िेव्हा ज्ञान आहि समज िी जरी एकार् प्रकाराि मोडि असल्या िरी ज्ञान 
हे समज िींहभन श्रेष्ठ आहे. ज्ञान आहि समजभि हे एकार् प्रकाराि मोडिारे दोन हिन्न उपप्रकार आहेि. 
आपल्याला काहंी ज्ञान आहे हा दावा हटकायर्ा असेल िर ज्यारं्ी सत्यिा संशयािीि आहे अशी काही हवधाने 
आपल्याला अवर्ि असली पाहहजेि. अशी हवधाने प्राप्ि करून घेण्यार्ी रीि असली पाहहजे; ककवा रीिी 
असल्या पाहहजेि. ह्ा रीिी कोित्या? आहि त्यानंा अन सरून ज्या हवधानारें् ज्ञान आपि प्राप्ि करून घेऊ 
शकिो िी कोित्या प्रकारर्ी असिाि? ज्यारं्ी सत्यिा संशयािीि असिे व म्हिभन ज्यारें् ज्ञान आपल्याला 
होऊ शकिे अशी ही हवधाने कोििी? वरे्वरे्ळ्या ित्त्ववते्त्यानंी ह्ा प्रश्नारं्ी वरे्वेर्ळी उत्तरे हदली आहेि. 

 
पि ज्ञान आहि समज िी यामंध्ये हा जो िेद करण्याि आला आहे— म्हिजे संशयािीि अशी हवधाने 

हे ज्ञानारे् हवषय असिाि, उलट समज िींरे् हवषय असलेली हवधाने संशयास्पद असिाि, िी आपि सत्य 
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म्हिभन स्वीकारलेली असली िरी त्यारं्ी सत्यिा संशयग्रस्ि असिे हा िेद—त्याच्यामारे् घोटाळा आहे. 
एखादी समजभि जर सत्य असेल िर िी सत्य असिे. िी सत्य असेल िर िी हजिकी सत्य असिे शक्य असिे 
हििकी िी सत्य असिे. एखाद्या हवधानार्ी सत्यिा प्रस्थाहपि करण्यासाठी जो प रावा आवश्यक आहि प रेसा 
असिो िो सवच जर उपलब्ध असेल िर िे हवधान सत्य ठरिे. अशा पहरस्स्थिीि िे हनहििपिे सत्य ठरिे; 
त्याच्या सत्यिेहवषयी ह्ा पहरस्स्थिीि संशय घेिे असमंजस ठरेल. पि असा प रावा उपलब्ध नसेल िर िे 
हवधान सत्य म्हिभन स्वीकारिे हेही असमंजय ठरेल. 

 
आिा हनहििपिे सत्य असलेली अशी एखादी समजभि आपि घेिली— म्हिजे हनहििपिे सत्य 

असलेल्या एका हवधानार्ा स्वीकार करिारी समजभि आपि घेिली— िर हिच्याहभन अहधक हनहििपिे सत्य 
असलेले असे ‘ज्ञान’ म्हिभन काहीिरी असिे असे मानिे हास्यास्पद ठरेल. समजभि ही एक प्रकारर्ी मानहसक 
अवस्था आहे; हिच्याि कोित्यािरी हवधानार्ा स्वीकार करण्याि आलेला असिो, त्याला मान्यिा देण्याि 
आलेली असिे, व ज्या हवधानाला मान्यिा देण्याि आलेली असिे त्यार्ी सत्यिा जर त्याला अन कभ ल असा 
प रेसा प रावा नसेल, िर संशयास्पद असिे. असे संशयास्पद असलेले हवधान जर आपि सत्य म्हिभन 
स्वीकारले िर ही आपली समजभि रै्र, अवैध ठरेल. (पि आपल्या आवडीहनवडी, रार्लोि, पभवचग्रह, ह्ाचं्या 
प्रिावाम ळे प राव्याच्या आधारावर ज्यारं्ी सत्यिा प्रस्थाहपि होि नाही अशी हवधानेही मािभस ठामपिे 
स्वीकारिो हा मन ष्ट्यस्विाव आहे). ह्ाच्या उलट, प रेशा प राव्याच्या आधारावर जे हवधान सत्य ठरिे िे 
हनहििपिे सत्य असिे आहि अशा हनहििपिे सत्य असलेल्या हवधानार्ा स्वीकार करिारी समजभिही 
हनहििपिे सत्य असिे. आपि वर म्हटले आहे त्याप्रमािे अशा हनहििपिे सत्य असलेल्या समज िीपेक्षा 
अहधक हनहििपिे सत्य असलेले असे काही असभ शकिे असे समजिे हास्यास्पद आहे. िेव्हा ज्ञान ही 
समज िीहभन श्रेष्ठ आहि हिच्याहभन वरे्ळ्या प्रकारर्ी अशी मनार्ी एक अवस्था आहे, हिच्याि ज्यारं्ी सत्यिा 
संशयािीि आहे अशी हवधाने अवर्ि झालेली असिाि असे नसिे. 

 
ज्ञान आहि समजभि ह्ािंील िेदार्ा उलर्डा असा करिा येईल : ‘माझी अशी अशी समजभि आहे’ 

असे जेव्हा मी म्हििो िेव्हा कोित्या हवधानार्ा मी सत्य म्हिभन स्वीकार केला आहे एवढेर् मी सारं्ि असिो 
पि ‘एखादी र्ोष्ट मला माहहि आहे ककवा हिरे् ज्ञान मला आहे’ असे जेव्हा मी म्हििो िेव्हा त्यारे् प्रयोजन 
वरे्ळे असिे. आपि पाहहले त्याप्रमािे असे म्हिभन मी सत्य म्हिभन स्वीकारलेल्या हवधानाच्या सत्यिेर्ी लवाही 
देि असिो आहि अशी लवाही देण्यार्ा अहधकार मला आहे असे मी सारं्ि असिो. िेव्हा ‘एखादी र्ोष्ट मला 
माहहि आहे’ ह्ा माझ्या हवधानाला वरे्वेर्ळ्या रीिींनी आव्हान देिा येईल. िी र्ोष्ट ग्रहथि करिारे हवधान 
जर असत्य ठरले िर त्याम ळे माझे हवधान िोल ठरिे. पि िे हवधान सत्य असले िरी त्याच्या सत्यिेर्ी 
लवाही देण्यार्ा अहधकार जर मला नसेल. हा अहधकार मला नाही हे जर क िी दाखवभन हदले िरी माझे म्हििे 
िोल ठरिे. समजा, क िी मला हवर्ारले, ‘िभ सोबि आिलेली छत्री कोििी?’ आहि िी छत्री मी दाखवभन 
हदली िर िी हवहशष्ट छत्री मी सोबि आिली आहे एवढेर् मी म्हिि असिो. पि समजा, मला क िी असे 
म्हटले, ‘िभ ि झ्या सोबि आिलेली छत्री जरा मला दे’. यावर मी असे म्हिभ शकेन की ‘ही काही मी सोबि 
आिलेली छत्री नाही. ही माझी स्विःर्ी छत्री आहे.’ असे म्हिण्याने िी छत्री मी सोबि आिलेली आहे ही 
वस्ि स्स्थिी मी नाकारि नसिो. मला असे म्हिायरे् असिे की मालमत्िेसंबंधी समाजाि जे कायदे हकवा 
प्रथा प्रर्हलि आहेि त्यानंा अन सरून मी सोबि आिलेली छत्री माझ्या मालकीर्ी आहे. सोबि आिलेल्या 
छत्र्या आहि मालकीच्या छत्र्या असे छत्र्यारें् परस्परव्याविचक असे दोन हिन्न प्रकार नसिाि. ककवा एखादी 
छत्री माझ्या मालकीर्ी आहे ह्ा म्हिण्यार्ा मी सोबि आिलेली छत्री ज्या प्रमािाि सोबि आिलेली असिे 
त्याहभन माझ्या मालकीर्ी छत्री मी अहधक प्रमािाि सोबि आिलेली असिे, असाही अथच नसिो. त्यार्प्रमािे 
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हवधानानंा सत्य म्हिभन स्वीकारिाऱ्या मानहसक अवस्था घेिल्या िर त्यारें् समज िी आहि ज्ञान असे हिन्न 
आहि व्याविचक असे दोन प्रकार नसिाि. ककवा समजभि सत्य आहे अशी ज्या प्रमािाि हनहििी असभ शकिे 
हिच्याहभन ज्ञानार्ा हवषय असलेले हवधान सत्य असण्यार्ी हकिीिरी अहधक हनहििी असिे असेही नसिे. 
समजभि अर्दी हनहििपिे सत्य असभ शकेल. पि हिर्ा ‘समजभि’ असा उल्लेख आपि करिो िेव्हा हिर्ा ‘ज्ञान’ 
म्हिभन उल्लेख करिाना हिच्याहवषयी ज्या प्रकारर्ा दावा आपि करीि असिो िो करीि नसिो. 

 
पि हे सारे हववरे्न मान्य केले िरी दोन प्रश्न उरिाि : (१) कोित्याही समज िीहवषयी िी ज्ञान 

आहे असा दावा करण्यार्ा अहधकार आपल्याला कधी असिो? कोित्याही हवधानार्ी सत्यिा प्रस्थाहपि होिे 
िी त्याला प ष्टी देिाऱ्या प राव्याच्या आधारावर. हा प रावा जर प रेसा असेल िर त्या हवधानार्ी सत्यिा 
हनहििपिे प्रस्थाहपि होिे. पि प रेसा प रावा म्हिजे कोित्या स्वरूपार्ा प रावा? एक िर त्या प राव्याि 
अंिर्चि दोष असिा कामा नये. प रावा अंथाि हवधानाचं्या स्वरूपाि माडंण्याि येिो आहि प रावा ज्या 
हवधानारं्ा बनलेला असिो त्यािंील काहंी जर असत्य ककवा जर संशयास्पद असिील िर हा प रावार् अंिर्चि 
दृष्ट्या सदोष ठरेल आहि त्याच्यावर आधारलेले हवधानही संशयास्पद राहील. पि समजा प राव्याि असा 
कोििाही अंिर्चि दोष नाही. मर् प रावा प रेसा आहे ह्ा म्हिण्यार्ा अथच असा राहील की सबंध प रावा जर 
सत्य असेल िर त्याच्यावर आधारलेले हवधानही सत्य असलेर् पाहहजे. िे असत्य असिे अशक्य असले 
पाहहजे. एखाद्या हवधानाच्या सत्यिेहवषयी संशय घेिे म्हिजे िे हवधान सत्य ठरवायला (ककवा असत्य 
ठरवायला) आवश्यक असलेला हनिायक प रावा उपलब्ध नाही असे म्हििे; आहि म्हिभन िे हवधान सत्य 
ककवा असत्य यापंैकी काही असभ शकेल, या दोन्ही शक्यिा उघड्या राहिाि हे मान्य करिे. पि सवच 
प राव्याला सत्य म्हिभन मान्यिा हदल्यानंिरही िे हवधान असत्य असण्यार्ी शक्यिा उघडी राहिे असे म्हििे 
कधी सय स्क्िक ककवा ‘समंजस’ ठरिे? प रावा प रेसा ककवा पयाप्ि आहे हे ठरवायरे् हनकष कोििे? 

 
ह्ाबाबि व्यवहाराि आपि वरे्वरे्ळ्या संदिाि कमी अहधक कठोर हनकष वापरिो याि शकंा नाही. 

उदा. आपि वर घेिलेल्या उदाहरिाच्या बाबिीि बोलायरे् िर र्ोकवदाने रामरे् हपस्िभल र्ोरले आहे याि 
काही शकंा नाही, आपल्याला ही र्ोष्ट माहहि आहे हे रामरे् जे म्हििे आहे िे योलय आहे असेर् आपि एरव्ही 
म्हिभ. परंि  समजा हपस्िभल र्ोरण्याच्या र् न्ह्ाला िाशीर्ी हशक्षा आहे. ह्ा पहरस्स्थिीि न्यायाधीश रामने 
सादर केलेला सवच प रावा मान्य करूनही काही शकंा उपस्स्थि करू शकेल. र्ोकवदाच्या बोटारें् ठसे 
क ल पावर आहेि ह्ावरून र्ोकवदाने क लभप हािाळले होिे हे हसद्ध होिे. पि त्याने क लभप उघडलेले होिे हे 
हसद्ध होि नाही. र्ोकवदाने क लभप उघडायर्ा प्रयत्न केला असेल आहि िो असिल ठरला असेल. हािमोजे 
घािलेल्या द सऱ्या क िी क लभप उघडभन आि प्रवशे केला असेल, आहि दार उघडे पाहभन र्ोकवदाने घराि 
प्रवशे केला असेल. िसेर् र्ोकवदाने कपाटाि हवसकाहवसक केली असिार याि शकंा नाही पि परि, 
यावरून र्ोकवदाने हपस्िभल र्ोरले हे हसद्ध होि नाही. िो द सऱ्यार् कोित्यािरी र्ोष्टीच्या शोधाि असेल. 
त्या द सऱ्या मािसाने हपस्िभल र्ोरले असेल आहि धाकदपटशा दाखवभन िे र्ोकवदाला स्विःजवळ ठेवायला 
त्याने िर् पाडले असेल, व. िेव्हा र्ोकवदाहवरुद्ध असलेला सवच प रावा सत्य आहे हे मान्य करूनही ‘र्ोकवदाने 
हपस्िभल र्ोरले’ हे हवधान असत्य असण्यार्ी शक्यिा उरिे आहि म्हिभन िे संशयास्पद ठरिे, िे आपल्याला 
माहहि आहे असे म्हििा येिार नाही. न्यायाधीश आपि एरव्हीच्या व्यवहाराि वापरिो त्यापेक्षा प राव्याच्या 
पयाप्ििेरे् अहधक कठोर हनकष वापरिो. पि ह्ा कठोरिेलाही काही मयादा असली पाहहजे. उदा. 
एकोहिसाव्या शिकाि एखादा मािभस एकेहदवशी सध्याकाळीं म ंबईि आहे हे समजा हनहििपिे प्रस्थाहपि 
झाले आहे व द सऱ्यार् हदवशी सकाळी कलकत्त्याि एक खभन झाला आहे हेही प्रस्थाहपि झाले आहे. ह्ा 
प राव्यावरून ह्ा मािसाने हा खभन केला नाही हे हनहििपिे प्रस्थाहपि झाले आहे असेर् मानावे लारे्ल. ह्ाि 
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संशयाला काही जार्ा आहे असे मानिार् येिार नाही. कारि एका रात्रीि म ंबईहभन कलकत्याला जािे त्या 
काळी अशक्यर् होिे. िेव्हा ‘ह्ा मािसाने हा खभन केला नाही’ हे हवधान हनहििपिे हसद्ध झाले आहे, ह्ा 
र्ोष्टीरे् ज्ञान आपल्याला झाले आहे असे म्हिाव ेलारे्ल. पि समजा एखाद्याने अशी शकंा काढली : समजा 
हा मािभस संध्याकाळी म ंबईि होिा, िो अिधान पावला, द सऱ्या क्षिी कलकत्त्याि प्रकट झाला, त्याने िेथे 
खभन केला व िेथभन अंिधाि पावभन परि म ंबईि प्रकट झाला असे असिे शक्य आहे. अशी शकंा घेिे समंजस 
ठरेल का? ज्यारं्ा अद्ि ि, दैवी शक्िींवर हवश्वास आहे अशी मािसे अशी शकंा घेऊ शकिील. पि आपि 
असे म्हिभ की अशी शकंा घेिे असमंजस ठरेल, एखाद्या मािसाने एका हठकािाहभन अंिधान पावभन लरे्र् 
द सऱ्या हठकािी प्रकट होिे अशक्य आहे. पि हे अशक्य आहे हे आपल्याला कसे कळिे? अथात् अन िवाने. 
जेव्हा एका हठकािी असलेला मािभस काही काळाने द सऱ्या हठकािी असलेला आढळिो िेव्हा िो पहहल्या 
हठकािाहभन हनघभन, त्या दोन हठकािानंा जेाडिाऱ्या कोित्याही मार्ाने क्रमि करून द सऱ्या हठकािी 
पोर्लेला असिो हे आपल्याला अन िवाने कळलेले असिे. 

 
एखादा मािभस एकार् वळेी म ंबईि आहि कलकत्त्याि अशा दोन्ही हठकािी आहे हे अशक्य आहे ही 

र्ोष्ट सवचजि मान्य करिील. असे असिे िकच िःर् (logically) अशक्य आहे. ज्याप्रमािे एखाद्या वस्िभर्ा 
पषृ्ठिार् एकार् वळेी सबधं िाबंडा आहि सबधं हहरवा असिे अशक्य असिे ककवा एखाद्या मािसार्ी उंर्ी 
एकार् वेळी बरोबर ५ िभ ट २ इंर् आहि बरोबर ५ िभ ट ३ इंर् असिे अशक्य असिे त्याप्रमािे एखादा मािभस 
एकार् वळेी दोन हिन्न हठकािी असिे अशक्य असिे. ह्ा सवच र्ोष्टी िकच िःर् अशक्य आहेि कारि त्या 
आत्महवसंर्ि आहेि. उलट, एखादा मािभस ह्ा क्षिी म ंबईि आहे आहि द सऱ्या क्षिी कलकत्त्याि आहे असे 
असण्याि िार्मकक आत्महवसंर्िी नाही. आपल्या र् रूवर आत्यंहिक श्रद्धा असलेल्या मािसाला जर असे 
साहंर्िले की महाराज सध्याकाळी पार् वाजिा म ंबईि होिे आहि लरे्र् पार् वाजभन एक हमहनट होिे न होिे 
िो िे कलकत्त्याि ठेपले िर ह्ा र्ोष्टीवर हवश्वास ठेवायला त्याला काहीर् अडर्ि पडिार नाही. महाराज 
वरे्वरे्ळ्या वेळी वरे्वरे्ळे आकार धारि करिाि, एखाद्या वळेी त्यारें् शरीर ऊंर् व हधप्पाड असिे िर द सऱ्या 
क्षिी िे ठेंर्भ व हकरकोळ असिे ही र्ोष्टही मान्य करायला त्याला अडर्ि पडिार नाही. पि महाराजारें् 
शरीर एकार् वळेी ऊंर् व ठेंर्भ असिे ही र्ोष्ट िो मान्य करू शकिार नाही कारि िी आत्महवसंर्ि आहे. अशा 
आत्महवसंर्ि र्ोष्टी िकच िःर् अशक्य असिाि. उलट ज्याचं्याि अशी आत्महवसंर्िी नसिे अशा र्ोष्टी िकच िः 
शक्य असिाि; म्हिजे अशा र्ोष्टी माडंिारी हवधाने सत्य असिे शक्य असिे. आिा म्हिभन जर क िी असे 
म्हिाला, “र्ोकवदा काल सध्याकाळी पार् वाजिा म ंबईि होिा हे खरे आहे आहि काल संध्याकाळीर् पार् 
वाजभन पार् हमहनटानंी कलकत्त्याि खभन झाला हेही खरे आहे. पि ह्ावरून र्ोकवदाने हा खभन केला नाही हे 
हनहििपिे प्रस्थाहपि होि नाही. ह्ाहवषयी संशयाला जार्ा उरिे. कारि र्ोकवदा संध्याकाळी पार् वाजिा 
म ंबईिभन अंिधान पावभन प ढच्या क्षिी कलकत्त्याि प्रकट झाला असिे शक्य आहे. हे शक्य आहे कारि असे 
मानण्याि काही िार्मकक आत्महवसंर्िी नाही. िेव्हा र्ोकवदाने खभन केला असिे शक्य आहे आहि म्हिभन 
‘र्ोकवदाने खभन केला नाही’ हे हवधान संशयािीिपिे प्रस्थाहपि होि नाही”. असा संशय घेिे सय स्क्िक, 
समंजस ठरेल का? दैवी, अद्ि ि शक्िी मािसाचं्या हठकािी असभ शकिाि, अशा शक्िी िे प्राप्ि करून घेऊ 
शकिाि असा ज्या मािसार्ा हवश्वास असेल त्याला असा संशय घेिे असमंजस वाटिार नाही. पि ‘मािभस 
एका हठकािाहभन अंिधान पावभन हकिीही दभर अंिरावर असलेल्या द सऱ्या हठकािी प्रकट होऊ शकिो’ ह्ा 
हवधानाि आत्महवसंर्िी नाही म्हिभन िे सत्य असिे शक्य आहे हे म्हििे वरे्ळे आहश ह्ा हवधानाि वर्मिलेली 
घटना वास्िवाि घडिे शक्य आहे हे म्हििे वरे्ळे. अशी घटना धडिे शक्य आहे असे मानायरे् झाल्यास 
अशी घटना हनहििपिे घडल्यारे् एकिरी उदाहरि अन िवाला आले असले पाहहजे. म्हिजे ‘अ हा क िी 
मािभस एका हठकािी अंिधान पावला व द सऱ्या क्षिी दभरच्या कोित्या िरी हठकािी प्रकट झाला’ ह्ा 



 

अनुक्रमणिका 

स्वरूपारे् एखादे िरी हवधान हनहश्िपिे सत्य असल्यारे् आपल्याला माहहि असले पाहहजे. आहि ह्ा 
स्वरूपारे् हवधान हनहििपिे सत्य आहे असे आपल्याला अन िवाच्या आधारेर् म्हििा येईल. 

 
साराशं, एखाद्या आन िहवक हवधानाच्या सत्यिेहवषयी जेव्हा आपि संशय घेिो िेव्हा जे हनहििपिे 

सत्य आहे असे आपल्याला माहहि असिे अशा एखाद्या आन िहवक हवधानाच्या आधारेर् िो घेऊ शकिो. काही 
आन िहवक हवधाने संशयास्पद आहेि असे मानण्याि काही आन िहवक हवधाने हनहििपिे सत्य आहेि हे 
आपल्याला माहहि असिे हे र्ृहीि असिे. ज्यारं्ी सत्यिा संशयािीि आहे अशा काही आन िहवक हवधानारें् 
ज्ञान आपल्याला असल्याहशवाय इिर आन िहवक हवधानाचं्या सत्यिेहवषयी संशय घ्यायला आपल्याला 
अवसर राहिार नाही. मला क िी हदलेले पन्नास पैशारें् नािे खोटे आहे असा संशय मला येऊ शकेल. पि 
असा संशय मी घेऊ शकिो कारि पन्नास पैशारें् कोििेही नािे खरे आहे की नाही हे हनहिि करण्यार्ी एक 
प्रमाि रीि आहे हे मला माहहि असिे. पि अशी रीिर् नसेल, पन्नास पैशारें् एखादे नािे खरे आहे की नाही 
हे हनहििपिे ठरहवण्यारे् हनकषर् नसिील िर पन्नास पैशारं्ी खरी नािी आहि खोटी नािी हा िेद करण्याि 
हशील उरिार नाही, हा िेद ल प्िर् होईल, पन्नास पैशारं्ी नािी ही नािीर् उरिार नाहीि. िसेर् एखादे 
आन िहवक हवधान हनहििपिे सत्य कधी असिे हे ठरहवण्यार्ी प्रमाि रीि नसेल, हनकष नसिील िर 
हनहििपिे सत्य असलेली आन िहवक हवधाने आहि संशयास्पद आन िहवक हवधाने हा िेदर् ल प्ि होईल. 
आन िहवक हवधानाचं्या सत्यिेहवषयी आपि जो संशय घेऊ त्याच्या व्याप्िीि जर सारीर् आन िहवक हवधाने 
सामावभन घेण्याि आली िर सवचर् आन िहवक हवधाने संशयास्पद ठरिील. पन्नास पैशारं्ी सवचर् र्लनी नािी 
संशयास्पद आहेि असे म्हिण्यासारखे हे होईल. आन िहवक हवधाने ही हवधानेर् उरिार नाहीि. 

 
(२) द सरा म द्दा असा : एखादे हवधान हनहििपिे सत्य आहे हे आपल्याला माहहि आहे असे म्हिायरे् 

असेल िर त्यासाठी प रेसा प रावा आवश्यक असिो हे आपि पाहहलेर्. हा प रावा अथात् हवधानारं्ा बनलेला 
असिो. ही हवधाने हनहििपिे सत्य असली पाहहजेि आहि आपले हवधान त्याचं्यापासभन (कोित्यािरी 
अथाने) हनहििपिे हनष्ट्पन्न होि असले पाहहजे. म्हिजे प राव्यािले कोििेही हवधान हनहििपिे सत्य आहे हे 
आपल्याला माहहि असले पाहहजे. िेव्हा ह्ा हवधानार्ी सत्यिा हनहििपिे प्रस्थाहपि करण्यासाठी प रेसा 
प रावा पाहहजे. हा प रावाही हवधानारं्ा बनलेला असिार आहि त्यािंील प्रत्येक हवधान हनहििपिे सत्य आहे 
हे आपल्याला माहहि असले पाहहजे. म्हिजे येथे अनवस्था प्रसंर् घडभन येिो. ज्या हवधानार्ा हनहििपिे सत्य 
म्हिभन आपल्याला स्वीकार करिा येईल िे हनहििपिे सत्य म्हिभन स्वीकारलेल्या इिर हवधानावंर 
आधारलेले असिे व ही हवधाने हनहििपिे सत्य म्हिभन स्वीकारलेल्या इिर हवधानावंर आधारलेली असिाि 
आहि िी पि.... ह्ा अनवस्थाप्रसंर्ारे् हनरसन करायरे् िर कोििीिरी हवधाने अशी असली पाहहजेि की, 
एक िी हनहििपिे सत्य असिाि आहि दोन, त्यारं्ी सत्यिा कोित्याही पभवच हवधानावंर आधारलेली नसिे. 
अशी हवधाने कोििी? 

 
र्हििारे्, उदा. िभहमिीरे् उदाहरि घेऊ. िभहमिीि आपि अनेक हसद्धािं हसद्ध करिो. हसद्धािं 

म्हिजे ज्या हवधानारं्ी सत्यिा हसद्ध करण्याि आली आहे अशी हवधाने हे हसद्धािं आपि पभवी हसद्ध करण्याि 
आलेल्या हसद्धािंापंासभन हनष्ट्पन्न करून घेऊन हसद्ध करिो. हे पभवचहसद्ध हसद्धािंही ह्ार् रीिीने हसद्ध करण्याि 
आलेले असिाि. अखेरीस ह्ा सवच हसद्धािंाचं्या हसद्धीर्ी स रवाि प्रमािकापंासभन होिे. हे प्रमािक म्हिजे 
अशी हवधाने असिाि की िी स्विः हसद्ध करण्याि आलेली नसिाि पि हसद्ध करण्याि आलेले सवच हसद्धािं 
अखेरीस त्याचं्यापासभन हसद्ध करण्याि आलेले असिाि. पि हे प्रमािकही हनहििपिे सत्य आहेि हे 
आपल्याला माहहि असले पाहहजे. हे आपल्याला कसे माहहि होिे? ह्ाहवषयीरे् बऱ्यार् र्हििज्ञानंी आहि 



 

अनुक्रमणिका 

ित्त्ववते्त्यानंी स्वीकारलेले मि असे की हे प्रमािक स्वयंप्रमाि ककवा स्वयंहसद्ध असिाि. ही हवधाने अशी 
असिाि की त्यारं्ा अथच आपल्याला समजला की त्याबरोबरर् िी सत्य असली पाहहजेि हेही आपल्या ध्यानाि 
येिे. िी सत्य असिील की नसिील असा प्रश्न आपल्या मनाि उपस्स्थि होि नाही; िी सत्य असली पाहहजेि 
हे आपल्याला हदसभन येिे. ह्ा मिार्ा प ढे हवर्ार करू. येथे लक्षाि घ्यायर्ी र्ोष्ट ही की सवच हवधानारं्ी सत्यिा 
इिर हवधानाचं्या सत्यिेवर आधारलेली असभ शकि नाही. काही हवधाने अशी असावी लार्िाि की त्यारं्ी 
सत्यिा इिर हवधानाचं्या सत्यिेपासभन हनप्पन्न होि नसिे. 

 
ह्ार् स्वरूपार्ा प्रश्न आन िहवक हवधानाहंवषयी हनष्ट्पन्न होिो. ‘र्ोकवदा ब धवारी संध्याकाळी पार् 

वाजिा म ंबईि होिा, म ंबई िे कलकत्ता हे अंिर दहा हमहनटािं िोडील इिके जलद वाहन उपलब्ध नाही; 
म्हिभन र्ोकवदा त्यार् हदवशी संध्याकाळी पार् वाजभन दहा हमहनटानंी कलकत्त्याि असिार नाही’ हे अन मान 
घ्या. ‘र्ोकवदा ब धवारी पार् वाजभन दहा हमहनटानंी कलकत्त्याि नव्हिा’ ह्ा हवधानार्ी सत्यिा पभवीच्या दोन 
हवधानाचं्या सत्यिेवर आधारलेली आहे. पि ‘र्ोकवदा ब धवारी संध्याकाळी पार् वाजिा म ंबईि होिा’ हे 
हवधान सत्य आहे हे आपल्याला कसे कळिे? ह्ारे् उत्तर अखेरीस एकर् असभ शकिे. िे हे की क िीिरी 
र्ोकवदाला ब धवारी संध्याकाळी पार् वाजिा म ंबईि वावरिाना पाहहले असले पाहहजे. म्हिजे ह्ा हवधानार्ी 
सत्यिा ह्ा अन िवावर, हनरीक्षिावर आधारलेली आहे, िी द सऱ्या कोित्या हवधानाचं्या सत्यिेवर 
आधारलेली नाही. अन िवाने, हनरीक्षिाने जी हवधाने आपल्याला सत्य म्हिभन अवर्ि होिाि त्यानंा ‘मभल 
आन िहवक हवधाने’ म्हिभ या. आपले सारे आन िहवक ज्ञान अशा मभल आन िहवक हवधानावंर आधारलेले असिे 
आहि ही हवधाने आहि त्याचं्यापासभन हनष्ट्पन्न होिारी इिर हवधाने ह्ारें् हमळभन िे बनलेले असिे. अथात् ही 
मभल आन िहवक हवधाने हनहििपिे सत्य असली िर त्यारं्ी आपि ज्ञानाि र्िना करू. आहि िी अशी 
असिील िरर् त्याचं्यावर आधारलेली इिर हवधाने सत्य असिे शक्य ठरिे. िेव्हा अशी मभल आंन िहवक 
हवधाने हनहििपिे सत्य म्हिभन स्वीकारिे कधी योलय असिे हा प्रश्न उपस्स्थि होिो. 
 

२. सांवेदनात्मक ज्ञान आणि प्रत्यक्ष ज्ञान 
 

आपल्या मभल आन िहवक हवधानारं्ी सत्यिा िक्कमपिे, संशयािीिपिे कधी प्रस्थाहपि होिे? ह्ारे् 
उत्तर अथात् असे की अशा हवधानाचं्या सत्यिेहवषयी संशय घ्यायला अवसर असिार् कामा नये. हे मी हलहहि 
आहे िेव्हा माझ्या समोर एक टेबल मला हदसि आहे, हखडकीिभन पलीकडे एक झाड हदसिे आहे, इ. ह्ा 
टेबल, झाड पाहण्याच्या अन िवावरून ‘येथे एक टेबल आहे’, ‘पलीकडे एक झाड आहे’ ही हवधाने हनहििपिे 
सत्य आहेि हे प्रस्थाहपि होिे असे आपि मानिो. ढळढळीि सभयचप्रकाशाि काही हािाचं्या अंिरावर जर 
एखाद्याने ख र्ी पाहहली िर िेथे एक खरीख री ख र्ी आहे हे, ह्ा प्रकारर्ी हवधाने जेवढ्या प्रमािाि हनहिि 
करिा येिाि िेवढ्या प्रमािाि, हनहिि झाले आहे एवढेर् म्हिभन िार्िार नाही िर ह्ा हवषयी संशय घेिे 
अथचशभन्य आहे असे आपि म्हिभ असे ऑस्स्टन ह्ानंी स र्हवले आहे. 
(पहा : सेन्स अँड सेस्न्सहबलीया, प्रकरि २) 
 

पि ह्ा स्वरूपार्ी हवधाने अशा अन िवापासभन हसद्ध होिाि का ह्ाहवषयी अनेकानंी संशय घेिला 
आहे. रसेल ह्ानंीही पहहल्या प्रकरिाि असा संशय घेिा येिो हे दाखवभन देण्यासाठी काही य स्क्िवाद 
योहजले आहेि. िेव्हा ह्ा प्रश्नार्ा काहीशा हवस्िाराने हवर्ार करिे आवश्यक आहे. 
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जेव्हा मी एखादे टेबल पाहिो िेव्हा ‘िेथे एक टेबल आहे’ हे हवधान हनहििपिे सत्य आहे असे आपि 
एऱ्हवी मानिो. िसेर् टेबल ही एक िौहिक वस्िभ आहे असेही आपि मानिो. झाडे इमारिी, दर्ड, ढर् इ. 
ही िौहिक वस्िभंर्ी इिर उदाहरिे होि. टेबल ही एक िौहिक वस्िभ आहे ह्ा म्हिण्याच्या अथार्ा एक िार् 
असा की टेबल ही एक मनोबाह् वस्िभ असिे. माझ्या मनाि समजा रार्ार्ी िावना हनमाि झाली, ककवा 
एखादी इच्छा हनमाि झाली, मला एखाद्या र्ोष्टीरे् द ःख झाले िर ह्ा मानहसक, माझ्या मनाि घडिाऱ्या 
घटना असिाि. पि टेबल पाहण्यार्ा अन िव जरी मानहसक असला िरी ज्या वस्िभर्ा िो अन िव असिो िी 
टेबल ही वस्िभ मानहसक नसिे. िी बाह् असिे. जोपयंि मी द ःख अन िवि असिो िोपयंिर् माझे द ःख 
अस्स्ित्वाि असिे. द ःखार्ा अन िव म्हिजे द ःख ह्ा प्रकारर्ा अन िव. िेव्हा द ःखार्ा अन िव संप ष्टाि येिे 
म्हिजे द ःख संप ष्टाि येिे. पि टेबलार्ा अन िव म्हिजे टेबल ह्ा प्रकारर्ा अन िव नव्हे, िर टेबल ह्ा 
वस्िभर्ा अन िव. मला ककवा क िाला टेबलार्ा अन िव येवो अर्र न येवो, टेबलारे् अस्स्ित्व अबाहधि राहिे. 
िौहनक वस्िभ आपल्या अन िवारे् हवषय असलेल्या पि ज्यानंा अन िवाहभन स्विंत्र अस्स्ित्व असिे अशा वस्िभ 
असिाि. ह्ा अथाने त्या मनोबाह् असिाि. 

 
त्यार्प्रमािे िौहिक वस्िभ ‘सावचजहनक’ असिाि. जे टेबल मी पाहिो िेर् टेबल इिरही पाहभ 

शकिाि. ज्या घटनेम ळे मला द ःख झालेले असिे त्या घटनेम ळे ि म्हालाही द ःख होऊ शकेल. िे मला 
झालेल्या द ःखाइिकेर् िीव्र असेल. पि माझ्या द ःखासारखे द ःख अन िहविे जरी ि म्हाला शक्य असले िरी 
माझे द ःख ि म्ही अन िवभ शकिार नाही. माझे द ःख माझ्या मनाि असिे, ि मरे् द ःख ि मच्या मनाि असिे. 
पि जे टेबल मी पाहिो िेर् टेबल इिरही पाहिाि. ह्ा अथाने टेबल ही सावचजहनक वस्िभ असिे; उलट, 
माझ्या मनाि घडिाऱ्या घटना, कृिी, इ. खाजर्ी असिाि. माझ्या मनाि घडिाऱ्या र्ोष्टींर्ी साक्षात् जािीव 
केवळ मलार् होऊ शकिे. पि जे टेबल मी साक्षात् पाहिो, िेर् टेबल इिरही साक्षात् पाहभ  शकिाि. ह्ा 
अथाने टेबलासारख्या िौहिक वस्िभ सावचजहनक असिाि. उलट आपले मानहसक अन िव खाजर्ी असिाि. 

 
हशवाय िौहिक वस्िभ थोड्यािार प्रमािाि हटकाऊ असिाि. ज्याप्रमािे जे टेबल मी साक्षात् पाहिो 

िेर् टेबल इिरही साक्षात् पाहभ शकिाि त्यार्प्रमािे जे टेबल मी एकदा पाहहलेले असिे िेर् टेबल मी परि 
पाहभ शकिो. हे शक्य होिे कारि टेबल ही एक बाह् वस्िभ आहे असे आपि मानिो. म्हिजे मी पहाि नसिाना 
(आहि अथात् इिर क िीही पहाि नसिाना) टेबलारे् अस्स्ित्व हटकभ न रहाि असिे असे आपि मानिो. 
ह्ाम ळे मी एकदा पाहहलेले आहि मध्यंिरी न पाहहलेले टेबल मी परि पाहभ शकिो. ह्ाच्या उलट समजा 
माझ्या हािाि एक कळ आली आहि शमली; आहि समजा काही काळाने परि कळ आली आहि िी अर्दी 
पहहल्या कळीसारखीर् होिी. अशा प्रसंर्ी त्यार् कळीर्ा मला परि अन िव आला असे मी म्हििार नाही. 
िर अर्दी िशार् कळीर्ा मला परि अन िव आला असे म्हिेन. कारि मध्यंिरीच्या काळाि जेव्हा मी 
कोििीही कळ अन िवीि नव्हिो िेव्हाही अनन िभि अशी कळ अस्स्ित्वाि होिी पि हिर्ा अन िव येि नव्हिा, 
िो काही वेळाने परि येऊ लार्ला असे म्हििे हवहर्त्र ठरेल. जे पाहहले जाि नाही आहे असे टेबल असभ 
शकिे. पि जी अन िहवली जाि नाही आहे अशी कळ असभ शकि नाही. ह्ा अथाने िौहिक वस्िभ हटकाऊ 
असिाि, िीर् िौहिक वस्िभ आपि परि परि पाहभ शकिो पि िीर् कळ आपि परि परि अन िवभ शकि 
नाही. 

 
मी जेव्हा एखादे टेबल पाहिो िेव्हा ‘िेथे एक टेबल आहे’ हे हवधान हनहििपिे सत्य आहे हे ज्ञान 

मला ह्ा अन िवाच्या आधारे होिे आहि म्हिजे ‘येथे एक िौहिक वस्िभ आहे’ हे ज्ञान मला हनहििपिे होिे 
असे आपि एऱ्हवी मानिो. पि आपि वर पाहहले त्याप्रमािे ह्ा र्ोष्टीहवषयी ज्या ित्त्ववते्त्यानंी संशय व्यक्ि 
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केला आहे त्याचं्याि रसेल हेही आहेि. असा संशय घेिा येिो हे दाखवभन देण्यासाठी जे य स्क्िवाद योजण्याि 
आले आहेि िे असे : 

 
(१) संवदेनार्ी सापेक्षिा : समजा मी एका टेबलाकडे पहाि आहे आहि द सरा क िी त्यार्वेळी, 

अथात् द सऱ्या हठकािाहभन त्यार् टबलाकडे पहाि आहे. ह्ा पहरस्स्थिीि त्या टेबलार्ा म्हिभन मला जो रंर् 
हदसेल िो द सऱ्या मािसाला टेबलार्ा म्हिभन हदसिाऱ्या रंर्ाहभन हिन्न असिार. (पहा : प्र. १, प.ृ २). आिा 
एकार् वस्िभरे् एकार् वळेी दोन हिन्न रंर् असभ शकिार नाहीि हे उघड आहे. िेव्हा मला जी वस्िभ साक्षात् 
हदसि आहे आहि द सऱ्याला जी वस्िभ साक्षात् हदसि आहे िी एकर् वस्िभ नव्हे, त्या दोन हिन्न वस्िभ आहेि हे 
उघड आहे. समजा, क्ष ही एक वस्िभ आहे आहि हिर्ा र₁ हा रंर् आहे; आहि समजा य ही एक वस्िभ आहे 
आहि हिर्ा त्यार् वळेी र₂ हा रंर् आहे. असे असेल िर क्ष ही वस्िभ य ह्ा वस्िभहभन हिन्न असली पाहहजे हे 
उघड आहे. ह्ार् न्यायाने मी साक्षात् पहाि असलेल्या वस्िभर्ा मला आढळलेला रंर् द सरा मािभस साक्षात् 
पहाि असलेल्या वस्िभर्ा त्याला जो रंर् आढळलेला असिो त्याहभन हिन्न असल्याम ळे मी साक्षात् पहाि 
असलेली वस्िभ ही िो साक्षात् पहाि असलेल्या वस्िभहभन हिन्न असली पाहहजे. आिा ह्ावर असे म्हििा येईल 
की आम्ही दोघे एकर् िौहिक टेबल पहाि आहो पि ह्ा टेबलार्ा मला िासिारा रंर् द सऱ्याला िासिाऱ्या 
रंर्ाहभन हिन्न असिो. पि हे म्हििे स्वीकारण्याि एक अडर्ि येिे िी अशी : टेबलार्ा स्विःर्ा खराख रा 
असा एक रंर् असिार. पि वरे्वरे्ळ्या हठकािाहंभन टेबल पाहािाना हदसिारे रंर् वेर्वरे्ळे असिाि. ह्ा 
हठकािापंैकी एका हवहशष्ट हठकािाहभन टेबल पाहहले असिाना त्यार्ा जो रंर् हदसिो िोर् टेबलार्ा स्विःर्ा 
खराख रा रंर् असिो असे िर म्हििा येिार नाही; अनेक हठकािापंैकी एका हवहशष्ट हठकािाला असा 
हवशषेाहधकार देण्यारे् काही कारि हदसि नाही. असे असेल िर आपल्याला एवढेर् म्हििा येईल की ‘एकर् 
िौहिक टेबल’ वरे्वरे्ळ्या हठकािाहंभन पहाि असिाना आपल्याला साक्षात् हदसिाऱ्या वस्िभ वरे्वरे्ळ्या 
रंर्ाचं्या असिाि आहि एकार् वस्िभच्या हठकािी एकार् वळेी अनेक हिन्न रंर् असिे अशक्य असल्याम ळे ह्ा 
वस्िभ परस्पराहभन हिन्न असिाि. आपि एकर् िौहिक टेबल पहाि आहो ह्ाहवषयी आपि ह्ा हठकािी संशय 
घेि नाही आहो. ‘आपि एक िौहिक टेबल पहाि आहो’ असे जेव्हा आपि म्हििो िेव्हा आपल्याला जे साक्षात् 
हदसि असिे, साक्षात् प्रिीि होि असिे त्यारे् स्वरूप स्पष्ट करण्यार्ा आपला प्रयत्न आहे. आिा िेर् िौहिक 
टेबल पहाि असिाना एका हठकािाहभन जे साक्षात् प्रिीि होिे िे अन्य हठकािाहभन जे साक्षात् प्रिीि होिे 
त्याहभन हिन्न असिे. (कारि एका हठकािाहभन जे साक्षात् प्रिीि होिे त्यार्ा रंर् अन्य हठकािाहभन जे साक्षात् 
प्रिीि होिे त्याच्या रंर्ाहभन हिन्न असिो). ह्ार्ा अथच असा होिो की कोित्याही हठकािाहभन िौहिक 
टेबलाकडे पहाि असिाना आपल्याला जे साक्षात् प्रिीि होिे िे अन्य हठकािाहभन त्या टेबलाकडे पाहिाना 
जे साक्षात् प्रिीि होिे त्याच्याहभन जसे हिन्न असिे िसेर् िे िौहिक टेबलाहभनही हिन्न असिे. कारि 
कोित्याही एका हवहशष्ट हठकािाहभन िौहिक टेबल पाहहले असिाना िे स्विः जसे आहे िसेर् हदसिे व म्हिभन 
ह्ा हवहशष्ट हठकािाहभन टेबल पहाि असिाना जे साक्षात् प्रिीि होिे िे व िौहिक टेबल ह्ाचं्यािं िेद 
करण्यारे् कारि नसिे, त्या हठकािाहभन िौहिक टेबलर् साक्षात् हदसिे असा हवशषेाहधकारार्ा दावा 
कोित्याही हवहशष्ट हठकािाििे करिा येिार नाही हे आपि पाहहलेर् आहे. िेव्हा कोित्याही हठकािाहभन 
जेव्हा आपि िौहिक टेबल पाहिो िेव्हा आपल्याला जे साक्षात् प्रिीि होिे िे िौहिक टेबलाहभन हिन्न असिे. 
िे िौहिक टेबलाशी संबंहधि असिे असे म्हििा येईल; असिेर् असे म्हिभ या. पि िे िौहिक टेबलाहभन हिन्न 
असिे. िेव्हा कोित्याही िौहिक वस्िभरे् संवदेन करिाना िी िौहिक वस्िभ आपल्याला साक्षात् प्रिीि होि 
नसिे; हिच्याहभन हिन्न असलेले (पि हिच्याशी कोित्याही संबधंाने संबहंधि असलेले असे) काहीिरी 
आपल्याला साक्षात् प्रिीि होि असिे. हे जे साक्षात् प्रिीि होि असिे त्यार्ा हनदेश करण्यासाठी एक शब्द 
म क्रर केला पाहहजे. रसेल व मभर ह्ानंी स्वीकारलेला शब्द म्हिजे वदेनदत्त (sense-datum) ककवा वेद्य 
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(sensum). िौहिक वस्िभरे् संवदेन जेव्हा आपि करीि असिो िेव्हा िी िौहिक वस्िभ आपल्या जाहिवरे्ा 
साक्षात् हवषय नसिे, िर हिच्याशी एका हवहशष्ट संबंधाने संबहंधि असलेले एक वदेनदत्त ककवा वेद्य हे आपल्या 
जाहिवरे्ा साक्षात् हवषय असिे. ह्ा वदे्यार्ा आहि िौहिक वस्िभर्ा संबधं काय असिो हे अथात् ठरवावे 
लारे्ल. 

 
(२) आिासावर आधारलेला य स्क्िवाद : समजा, एखाद्या दोरीच्या हठकािी मला सापार्ा िास 

झाला. म्हिजे जी वास्िहवक दोरी होिी िी मला साप अशी हदसली. मी घाबरलो, मदिीसाठी ओरडलो 
आहि सावधपिे जवळ जाऊन पाहहले िेव्हा िी खरोखर एक दोरी आहे हे मला हदसले. आिा ‘दोरीच्या 
हठकािी मला सापार्ा िास झाला, दोरी मला सापासारखी हदसली’ असे मी म्हिेन. पि हा नंिरर्ा हनिचय 
आहे. मला जेव्हा साप हदसि होिा िेव्हा मला काय हदसि होिे ह्ा प्रश्नारे् उत्तर मला साप हदसि होिा हेर् 
राहील. नाहीिर मी घाबरलो, ओरडलो नसिो. पि मला साप हदसला िरी असा हदसायला िेथे साप 
नव्हिार्— मर् मला काय हदसले? ह्ा प्रश्नारे् उत्तर असे द्यावे लारे्ल की आपि खराख रा साप पहाि 
असिो िेव्हा आपल्याला जे प्रत्यक्षाि हदसिे िसेर् मला त्यावळेी हदसले. िरक एवढार् की खराख रा साप 
पाहिाना मला जे हदसिे िे खऱ्याख ऱ्या सापाशी संबहंधि असिे. पि त्यावळेी मला जे हदसले िे िसेर् असले 
िरी खऱ्याख ऱ्या सापाशी संबहंधि नव्हिे; आहि म्हिभन ह्ा अन िवाला ‘साप हदसला असा िास’ असे आपि 
म्हििो. पि हे सारे खरे असेल िर त्यावरून एक र्ोष्ट स्पष्ट होिे आहि िी ही की साप हदसण्यार्ा िास 
आपल्याला होिो िेव्हा आपल्याला जे साक्षात् हदसि असिे आहि खराख रा साप पाहण्यार्ा अन िव येि 
असिाना आपल्याला जे साक्षात् हदसि असिे िे सारखेर् असिे. ह्ार्ा अथच असा की (खराख रा) साप पहाि 
असिाना आपल्याला जे साक्षात् हदसिे िो म्हिजे साप नव्हे. (कारि असा आिास होि असिानाही िे 
आपल्याला साक्षात् हदसि असिे.) खराख रा साप पहाि असिाना सापाहभन हिन्न पि त्याच्याशी संबहंधि असे 
जे आपल्याला साक्षात् हदसिे त्याला वदे्य म्हिभ या. िेव्हा कोित्याही िौहिक वस्िभरे् संवदेन जेव्हा आपि 
करिो िेव्हा िी िौहिक वस्िभ आपल्या जाहिवरे्ा साक्षात् हवषय नसिे िर हिच्याहभन हिन्न पि हिच्याशी 
संबहंधि असे एक वदे्य आपल्या जाहिवरे्ा साक्षात् हवषय असिे. असे एखादे वदे्य आपल्याला लािले पि िे 
िौहिक वस्िभशी संबहंधि नाही असे आढळभन आले िर अशा अन िवाला आपि आिास म्हििो. वदे्यारं्ा आहि 
िौहिक वस्िभंर्ा संबधं काय असिो हे आपल्याला हनहिि कराव ेलारे्ल. 

 
(३) संवदेनाच्या कारिाहंवषयीर्ी उपपत्ती : िौहिकी आहि शरीरहवज्ञान आपल्याला असे सारं्िाि 

की िौहिक वस्िभ आपल्या ज्ञानेस्न्द्रयावंर जी काये करिाि त्यािभन आपली वस्िभंर्ी संवदेने हनमाि होिाि. 
उदा. जेव्हा मी एक िाबंडे िभ ल पाहिो िेव्हा िेथे एक िौहिक वस्िभ असिे व िी प्रकाशाच्या एका हवहशष्ट 
लाबंीच्या लहरी पसरवीि असिे. ह्ा प्रकाशलहरी जेव्हा माझ्या डोळ्यावंर आघाि करिाि, िेव्हा मला एक 
वदेन प्राप्ि होिे; िाबंड्या रंर्ाच्या एका हवहशष्ट आकारारे् िे वदेन असिे. हा िाबंड्या रंर्ार्ा एक हवहशष्ट 
आकार म्हिजे ह्ा वदेनार्ा आशय ककवा हवषय असिो. िौहिक वस्िभकडभन हनघिाऱ्या प्रकाशलहरीसारख्या 
रे्िकाने जे वेदन हनमाि होिे िे एका हवहशष्ट आशयारे् वेदन असिे. अशा वदेनारे् विचन करायरे् िर िे एक 
वदेन आहे हे ज्याप्रमािे साहंर्िले पाहहजे त्याप्रमािे िे कशारे् वदेन आहे हेही साहंर्िले पाहहजे. रे्िकाने 
हनमाि केलेले वदेन हे केवळ वदेन नसिे िर िे अमभक एका आशयारे् वदेन असिे. हा आशय आहि त्यारे् 
वदेन ह्ारं्ी परस्परापासभन िारकि करिा येिार नाही. त्यारें् एकमेकाशी आंिहरक नािे असिे कारि िे जे 
वदेनदत्त हनमाि झालेले असिे िे हा आशय आहि त्यारे् वदेन असे हमळभन हनमाि झालेले असिे. आिा 
एखाद्या िौहिक वस्िभकडभन जी वरे्वरे्ळी रे्िके हनघभन आपल्या ज्ञानेंहद्रयावंर कायच करिाि— उदा. 
प्रकाशलहरी, ध्वहनलहरी, आपल्या त्वरे्वर हिर्ा पडिारा दाब, इ.—त्यानंी हनमाि झालेल्या वेदनारं्ा समभह 
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म्हिजे त्या वस्िभरे् आपले संवदेन. (वस्िभच्या संवदेनाि त्या वस्िभकडभन प्राप्ि झालेली केवळ वेदनेर् अंििभचि 
असिाि असे नव्हे; हिच्याकडभन पभवी प्राप्ि झालेल्या वदेनानंी मारे् ठेवलेल्या व आिा जार्ृि झालेल्या स्मृिीही 
त्या वस्िभच्या संवदेनाि सवचसाधारिपिे अंििभचि असिाि.) िेव्हा िौहिक वस्िभरे् संवदेन करिाना जी वदेने 
आपल्याला प्राप्ि होि असिाि त्यारं्ा िी िौहिक वस्िभ हवषय नसिे; त्यारें् िी कारि असिे. ‘येथे एक िाबंडे 
िभ ल आहे’ ककवा ‘मला एक िाबंडे िभ ल हदसि आहे’ असे मी ज्या वदेनाच्या आधारावर म्हििो िे एका 
िाबंड्या रंर्ाच्या हवहशष्ट आकारारे् वदेन असिे. िौहिक वस्िभकडभन हनघिाऱ्या ज्या प्रकाशलहरींनी हे वदेन 
हनमाि केलेले असिे त्या आपल्याला हदसि नाहीि, त्या िाबंड्या आहेि असे मानायरे् काहीर् कारि नाही. 
हवज्ञान ह्ा लहरींरे् विचन केवळ त्यारं्ी लाबंी, वारंवारिा (frequency), इ. मापिा येण्याजोलया आहि म्हिभन 
संख्यानंी व्यक्ि करिा येण्याजोग्या र् िाचं्या साहाय्याने करिे. िेव्हा येथे एक िाबंडी िौहिक वस्िभ आहे ह्ा 
म्हिण्यार्ा अथच अमभक एका हवहशष्ट लाबंीच्या प्रकाशलहरी ज्या वस्िभपासभन हनघिाि (आहि ज्या लहरींनी 
नॉमचल पे्रक्षकाच्या डोळ्यावंर आघाि केला असिा त्याला िाबंड्या रंर्ारे् वदेन प्राप्ि होिे) अशी वस्िभ येथे 
आहे एवढार् होिो. उलट येथे एक िाबंडे िभ ल आहे असे जेव्हा मी म्हििो िेव्हा ज्या वदेनाच्या आधारावर 
मी हे म्हििो त्यार्ा िाबंड्या रंर्ार्ा एक हवहशष्ट आकार हा साक्षात् हवषय असिो. मला जे साक्षात् हदसि 
असिे त्यार्ा िाबंडेपिा हा अंर्िभि, त्यार्ा स्विःर्ा र् ि असिो. पि ज्या िौहिक वस्िभने हे वदेन हनमाि 
केलेले असिे हिच्या हठकािी िाबंडेपिा हा र् ि असिो असे मानायला काही कारि नाही. 

 
िेव्हा ज्याला आपि एखादी िौहिक वस्िभ पाहण्यार्ा अन िव असे म्हििो त्या अन िवाि आपल्याला 

त्या िौहिक वस्िभर्ी साक्षात् जािीव होि नसिे. िर त्या िौहिक वस्िभने आपल्याला प्राप्ि करून हदलेल्या 
वदेनारें् आशय हे आपल्या जाहिवरेे् साक्षात् हवषय असिाि. आपल्या वदेनारें् हे जे साक्षात् हवषय असिाि 
त्यानंा वदेे्य म्हिभ या. 

 
साराशं ज्याला आपि एखादी िौहिक वस्िभ पाहण्यार्ा अन िव म्हििो त्यार्ा िी िौहिक वस्िभ 

साक्षात् हवषय नसिे. अशा अन िवाि कोििीिरी वदेे्य आपल्या जाहिवरेे् साक्षात् हवषय असिाि आहि ह्ा 
वदे्यापंासभन त्या िौहिक वस्िभरे् अन मान आपि करीि असिो. पि असे अन मान जर आपि करीि असभ िर िे 
कोित्यािरी सामान्य ित्त्वावर आधारलेले असले पाहहजे. कोित्यािरी सामान्य हनयमाला अन सरून 
आपल्याला लािलेल्या साक्षात् वदे्यापंासभन त्याचं्याशी संबहंधि अशा िौहिक वस्िभरे् अन मान आपि करीि 
असिार. हा सामान्य हनयम कोििा? द सऱ्या शब्दािं हा प्रश्न हवर्ारायर्ा िर वेद्यारें् िौहिक वस्िभंशी असे 
कोित्या स्वरूपारे् संबंध असिाि की त्याचं्या आधारावर वदे्यापंासभन िौहिक वस्िभंरे् अन मान आपि करू 
शकभ ? 

 
पि ह्ा प्रश्नाकडे वळण्यापभवी दोन म द्यारं्ी दखल घेिली पाहहजे. आपल्या जाहिवरेे् साक्षात् हवषय 

म्हिजे वदेे्य असिाि, िौहिक वस्िभ नसिाि हे हसद्ध करू पाहिारे जे िीन य स्क्िवाद आपि वर हदले आहेि 
त्यािील पहहले दोन य स्क्िवाद आहि हिसरा य स्क्िवाद याचं्याि एक महत्वार्ा िेद आहे. पहहल्या दोन 
य स्क्िवादारं्ी स रवाि आपल्या अन िवाच्या िार्मकक हवश्लेषिापासभन होिे. िे द सरे काही र्ृहीि धरीि 
नाहीि. उलट हिसरा य स्क्िवाद िौहिकीमध्ये मान्य करण्याि आलेल्या िौहिक पदाथांरे् स्वरूप, िौहिक 
घटनारें् कायचकारिहनयम इत्यादीवर आधारलेला आहे. िेव्हा िो स्वीकारण्यापभवी िौहिकीि मान्य करण्याि 
आलेले हसद्धािं आपि का स्वीकाराव ेअसा प्रश्न उपस्स्थि होिो. ह्ारे् रसेल ह्ानंी उत्तर हदले आहे त्यार्ा 
हवर्ार प ढे आपि करूर्. 
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द सरा म द्दा असा : जेव्हा एखाद्या िौहिक विभरे् संवदेन आपि करीि असिो िेव्हा िी िौहिक वस्िभ 
आपल्या जाहिवरे्ा साक्षात् हवषय नसिे, काही वदेे्य आपल्या जाहिवरेे् साक्षात् हवषय असिाि व त्याचं्यापासभन 
त्या िौहिक वस्िभरे् अन मान आपि करिो असे जर असेल िर िौहिक वस्िभरे् आपले एखादे संवेदन यथाथच 
नसण्यार्ी शक्यिा नेहमीर् संिविे. कारि अन मानाि आपि कोित्यािरी दत्तापंासभन (data) एक हनष्ट्कषच 
काढीि असिो— ह्ा हठकािी वदेनदत्तापंासभन—आहि अन मान हनर्ामी नसेल िर हा हनष्ट्कषच दत्तापंलीकडे 
जाि असिो. म्हिजे दते्त सत्य असभनही हनष्ट्कषच असत्य असण्यार्ी कधीही शक्यिा असिे. उदा. मला जर 
एका हवहशष्ट रंर्ारे् व आकारारे् वदे्य प्राप्ि झाले िर येथे एक सिरर्ंद आहे असे मी म्हिेन. पि हे म्हििे 
खोटे ठरिे शक्य आहे. मी पहाि असलेली वस्िभ ह बेह ब सिरर्दंासारखी हदसिारी पि लाकडार्ी ककवा 
मेिार्ी बनवलेली असेल. ककवा िे सिरर्दंारे् प्रहिकबब असेल आहि िे आरशािील प्रहिकबब आहे ही र्ोष्ट 
माझ्या ध्यानाि आली नसेल. िेव्हा मला लािलेल्या वदेनदत्ताचं्या आधारावर जेव्हा एक िौहिक वस्िभ िेथे 
आहे (ककवा एका िौहिक वस्िभरे् संवदेन मी करीि आहे) असा दावा मी करिो िेव्हा िो दावा रै्र ठरण्यार्ी 
शक्यिा नेहमीर् असिे. असा दावा माडंिाऱ्या हवधानार्ी सत्यिा नेहमीर् संशयास्पद असिे. म्हिजे िौहिक 
वस्िभहवषयीर्ी हवधाने संशयािीिपिे सत्य नसिाि. 

 
ह्ाच्या उलट वदेनदत्ताहंवषयीर्ी हवधाने संशयािीिपिे सत्य असली पाहहजेि. कारि जे वदेनदत्त 

मला लािलेले असिे िे मला लािलेले असिे. समजा स्वप्नाि जर मी टेबल पाहहले िर िेथे टेबल ही िौहिक 
वस्िभ नसिे हे उघड आहे. पि मी काहीर् पाहहलेले नसिे असे नसिे. मला एक वदेनदत्त प्राप्ि झालेलेर् 
असिे, िक्ि हे वदेनदत्त िौहिक टेबलाशी संबहंधि नसिे. (आहि स्वप्नाि लाििारी इिर वेदनदते्तही 
िौहिक वस्िभंशी संबहंधि नसिाि व म्हिभन ह्ा वदेनदत्ताचं्या माहलकेला आपि ‘स्वप्न’ म्हििो). हशवाय 
वदेनदत्तारे् जे स्वरूप मला प्रिीि होि असिे िेर् त्यारे् खरेख रे स्वरूप असिे. त्यारे् खरेख रे, स्विःरे् स्वरूप 
आहि त्यारे् मला िासिारे स्वरूप असा िेद करिा येिार नाही. कारि मला जे प्रिीि झालेले असिे त्यालार् 
आपि वदेनदत्त म्हििो. िेव्हा वदेनदत्तारे् स्वरूप ग्रहथि करिारे हवधान संशयािीिपिे सत्य असले पाहहजे. 
असे हवधान र्भक ठरायला अवसरर् नसिो. अथात् ह्ा बाबिीि शास्ब्दक र्भक होिे शक्य असिे. समजा, 
मला एक िाबंड्या रंर्ारे् वेद्य लािले. पि मला मराठी नीट येि नाही आहि ज्याला मराठीि ‘िाबंडे’ म्हििाि 
त्याला ‘हनळे’ म्हििाि अशी माझी समजभि आहे. मर् मला लािलेल्या वदेनदत्ताला उदे्दशभन ‘हे हनळे आहे’ 
असे हवधान करीन व िे असत्य ठरेल. ककवा अनवधानाने स द्धा ह्ा प्रकारर्ी र्भक माझ्या हािभन होऊ शकेल. 
पि ह्ा शास्ब्दक र् का आहेि. मला लािलेल्या वदेनदत्तारे् विचन करिाना मी र्भक शब्द वापरीि आहे पि 
त्या वदेनदत्तारे् जे स्वरूप मी ग्रहि केले िे र्भक असण्यार्ी शक्यिार् नाही. िेव्हा प्राप्ि वदेनदत्ताहंवषयीर्ी 
हवधाने संशयािीिपिे सत्य असिाि पि िौहिक वस्िभहवषयीर्ी हवधाने असत्य ठरण्यार्ी शक्यिा नेहमी 
असिे. 

आपल्याला संशयािीिपिे ज्ञाि होिारी वदेनदते्त आहि त्याचं्यापासभन आपि ज्यारें् अन मान करिो 
िे िौहिक पदाथच ह्ाचं्याि कोििा संबधं असिो? हे अन मान आपि कशाच्या आधारे करिो? रसेल ह्ारें् 
म्हििे असे की एकिर असे अन मान िार्मकक दृष्ट्या आवश्यक नसिे. म्हिजे असे की िक्ि आपि आहि 
आपली वदेनदते्त एवढ्यार् र्ोष्टी आहेि, ह्ाचं्याव्यहिहरक्ि काहीर् नाही असे मानण्याि कोििीही िार्मकक 
हवसंर्िी नाही. स्वप्नाि आपल्याला स संर्ि घटनारं्ा अन िव येिो— उदा. मी आर्र्ाडीिभन प्रवासाला 
हनघाली आहे, वाटेि मला स्टेशने लार्िाि, इ.—पि ही केवळ वदेनदते्त असिाि. एऱ्हवी अशी वदेनदते्त 
लािली असिा ज्या िौहिक वस्िभंरे्, स्थळारें् संवदेन आपल्याला झाले असे आपि मानभ त्या वस्िभ, स्थळे 
प्रत्यक्षाि िेथे नसिाि. िेव्हा केवळ मी आहि मला लािलेली वदेनदते्त एवढेर् अस्स्ित्वाि आहे, िौहिक 
वस्िभंना अस्स्ित्व नाही असे मानण्याि काहीही हवसंर्िी नाही. 
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एक मोह टाळला पाहहजे. िौहिक वस्िभ नाहीि, िक्ि मी आहि माझी वदेनदते्त, त्यार्प्रमािे इिर 
हवषयी (subjects) व त्यारं्ी वदेनदते्त एवढेर् काय िे आहे असे आपल्याला म्हिावेसे वाटेल. पि िसे म्हििा 
येिार नाही. कारि इिर हवषयी आहेि हे मला त्यारं्ी शहररे पाहभन कळिे. पि आपि जर िौहिक वस्िभ 
मानीि नसभ िर इिरारं्ी शहररे आहेि हेही आपल्याला मानिा येिार नाही. ही शहररे म्हिजे आपल्या 
वदेनदत्तारें् काही प जं ठरिील. िेव्हा मी आहि मला लािलेली वदेनदते्त एवढेर् काय िे आहे असे म्हििा 
येईल. ‘मी आहि माझी वदेनदते्त एवढ्यार् र्ोष्टींना अस्स्ित्व आहे’ ह्ा ित्त्वज्ञानािील हसद्धािंाला ‘अहंमात्र-
सत्तावाद’ (solipsism) म्हििाि. रसेल ह्ाचं्या म्हिण्याप्रमािे अहंमात्रसत्तावाद स्वीकारण्याि कोििीही 
िार्मकक हवसंर्िी नाही. 

 
मर् आपि वदेनदत्तापंासभन िौहिक वस्िभंरे् अन मान का करिो? रसेल ह्ारें् उत्तर असे की ही आपली 

स्विावजाि प्रवृत्ती आहे. जेव्हा एखादे वेदनदत्त आपल्याला लाििे िेव्हा िी एका बाह्, िौहिक वस्िभच्या 
अस्स्ित्वार्ी आहि स्वरूपार्ी खभि असिे असे आपि स्वािाहवकपिे मानिो. मला एका हवहशष्ट रंर्ारे् व 
आकारारे् वदेनदत्त जेव्हा लाििे िेव्हा एका हवहशष्ट रंर्ार्ी व आकारार्ी िौहिक वस्िभ िेथे आहे असे मी 
स्वािाहवकपिे मानिो. पि असे मानिे स्वािाहवक आहे म्हिभन िे प्रमाि आहे असे होिार नाही. असे मानिे 
योलय, सय स्क्िक का आहे हा प्रश्न उरिोर्. 

 
ह्ा प्रश्नारे् रसेल ह्ानंी हदलेले उत्तर असे की आपली वदेनदते्त म्हिजे बाह्, आपल्याहभन स्विंत्रपिे 

अस्स्ित्वाि असिाऱ्या हटकाऊ अशा िौहिक वस्िभंच्या ख िा असिाि असे मानल्याने आपल्याला लाििाऱ्या 
वदेनदत्तारं्ी स संर्िपिे संर्िी आपल्याला लाविा येिे. त्यारें्, ज्या काहलक क्रमाने िी आपल्याला लाििाि 
त्यारे्, त्याचं्या िावी कालािील अपेहक्षि क्रमारे् थोडक्याि विचन करिा येिे. िौहिक वस्िभ आहेि, 
आपल्याला लाििारी वदेनदते्त त्याचं्या ख िा असिाि, वदेनदत्तादं्वारा आपि िौहिक वस्िभंरे् संवदेन करिो 
असे आपि मानले िर आपल्याला लाििाऱ्या वदेनदत्तारें् आपल्याला जसे थोडक्याि विचन करिा येईल 
िसे िक्ि आपि आहि आपली वदेनदते्तर् आहेि असे आपि मानले िर करिा येिार नाही. समजा, मी 
एका हदशनेे पहाि असिाना मला एक वेदनदत्त लािले आहि िी एका िौहिक वस्िभर्ी— उदा. टेबलार्ी—
खभि आहे असे मी मानले. मर् मी प ढील हवधाने करू शकिो : ‘येथे एक टेबल आहे’. समजा डोळे हमटले व 
काही काळाने उघडले आहि मला पभवी लािलेल्या वेदनदत्तासारखेर् वदेनदत्त परि लािले िर मी आिा 
असे म्हिभ शकिो : ‘िेर् टेबल मला परि हदसि आहे’. मी असलेल्या हठकािापासभन हनघभन त्यार् हदशनेे 
पहाि पहाि प्रदहक्षिा प री केली िर ‘िेर् टेबल मी वरे्वरे्ळ्या दृहष्टकोिािभन पाहहले’ असे मला म्हििा येिे. 
आिा मला इिर मािसे आहेि असे मानिा येिे कारि मला लाििारी काही वदेनदते्त ह्ा इिर शहरराचं्या 
(माझ्याहभन हिन्न शहरराचं्या) ख िा आहेि असे मी मानभ शकिो. ही इिर मािसे जेव्हा त्यानंा लाििाऱ्या काहंी 
वदेनदत्तारें् विचन करिाि िेव्हा मी पहाि असलेले टेबल िी वरे्ळ्या दृहष्टकोिािभन पहाि आहेि असे मला 
म्हििा येिे. ज्या वदेनदत्ताचं्या आधारे ‘मी एक टेबल पहाि आहे’ असे मी म्हििो त्याचं्याऐवजी बरीर्शी 
त्याचं्यासारखी पि काहीशी त्याचं्याहभन हवहशष्ट प्रकारे हिन्न अशी वदेनदते्त मला लािली िर ‘ह्ा टेबलावर 
शाई साडंली आहे’ असे हवधान करून ह्ा वदेनदत्तारें् विचन मला करिा येिे. वदेनदत्ताहंभन हिन्न अशा िौहिक 
वस्िभंरे् अस्स्ित्व जर मी मानले नाही िर काही िार्मकक हवसंर्िी हनमाि होिार नाही, परंि  माझ्या अन िवारें् 
विचन करिाना मला लािलेल्या आहि लाििाऱ्या प्रत्येक पथृक वेदनदत्तारे् विचन मला कराव ेलारे्ल, 
वरे्वरे्ळ्या वेदनदत्तामंध्ये कोित्या बाबिीि साम्य आहे, कोित्या बाबिीि िेद आहे हे सारं्ाव ेलारे्ल. पि 
अनेक वदेनदत्तानंा, िी एकार् िौहिक वस्िभशी संबहंधि आहेि असे मानल्याने, मला जसे एकत्र र् ंहििा येिे 
िसे त्यानंा एकहत्रि करिा येिार नाही. प्रत्येक वदेनदत्त ि टकळ राहील व त्यारे् विचन कराव ेलारे्ल. िेव्हा 
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वदेनदत्ताहंभन हिन्न पि त्याचं्याशी संबहंधि अशा िौहिक वस्िभ आहेि असे मानण्याने आपल्याला आपल्या 
वदेनदत्तारें् आटोपशीरपिे विचन करिा येिे. म्हिभन िौहिक वस्िभ आहेि असे मानिे सोयीरे् आहे. 

 
िौहिक वस्िभ आहेि ह्ा आपल्या सहजप्रवृत्तीिभन हनमाि झालेल्या समज िीरे् रसेल ह्ानंी जे समथचन 

केले आहे िे एखाद्या वैज्ञाहनक अभ्य पर्मारे् आपि समथचन करिो त्या प्रकाररे् आहे. उदा. र् ंबकािोविी 
शक्िींरे् एक के्षत्र असिे असा िौहिकीिील एक अभ्य पर्म आहे. हे के्षत्र. आपल्याला हदसि नाही ककवा 
आपल्या साक्षात् अन िवाला येि नाही. पि हा अभ्य पर्म आपि स्वीकारला िर आपल्याला साक्षात् 
हनरीक्षिाने अवर्ि झालेल्या अनेक घटनारें् स संर्िपिे विचन करिा येिे, त्याचं्यािं परस्परसंबंध प्रस्थाहपि 
करिा येिाि आहि त्यारं्ा उलर्डा करिा येिो. ज्या आपल्या साक्षात् अन िवारे् कधीही हवषय बनभ शकि 
नाहीि अशा अनेक वस्िभंरे् व शक्िींरे् अस्स्ित्व आपि हवज्ञानाि मानिो. उदा. अिभ, इलेक्रॉन, र् रुत्वाकषचि, 
प्रकाशलहरी, इ. असे मानण्यारे् िार्मकक समथचन आपि कसे करिो? िर असे मानल्याने आपल्याला साक्षात् 
हनरीक्षिाने अवर्ि झालेल्या घटनारें् स संर्ि विचन आपि करू शकिो, त्यारं्ी ‘व्यवस्था’ लावभ शकिो, 
हवहशष्ट पहरस्स्थिीि कोित्या घटना घडभन येिील ह्ार्ी अटकळ बाधंभ शकिो आहि ह्ा अटकळी खऱ्या 
ठरिाि. त्यार्प्रमािे िौहिक वस्िभंर्ा साक्षात् अन िव आपल्याला कधी येऊ शकि नाही पि त्या आहेि असे 
मानल्याने आपल्याला ज्यारं्ा साक्षाि अन िव येिो त्या वेदनदत्तारें् थोडक्यािं विचन आपल्याला करिा येिे, 
त्याचं्यािं व्यवस्था लाविा येिे. म्हिभन िौहिक वस्िभ आहेि ही आपली समजभि समथचनीय आहे. 

 
वैज्ञाहनक पद्धिीि ‘लाघवा’ंरे् (economy) ित्त्व महत्त्वारे् आहे. समजा काहंी घटनारं्ा उलर्डा 

करण्यासाठी इंहद्रयािीि अशा वस्िभरे् ककवा शक्िींरे् अस्स्ित्व मान्य करिारा एक अभ्य पर्म आपि 
स्वीकारला. पि समजा वेर्ळ्या काहंी इंहद्रयािीि वस्िभंरे् व शक्िींरे् अस्स्ित्व स्वीकारिारा द सरा एक 
अभ्य पर्म क िी कस्ल्पला आहि त्याच्या साहाय्याने ह्ा सवच घटनारं्ा उलर्डा करिा येिो असे आढळभन 
आले. मर् ह्ा दोन हिन्न अभ्य पर्मािभन आपि क िार्ी हनवड करिार? अथाि जर एखादी हनिायक घटना 
ककवा वस्ि स्स्थिी आपल्याला आढळली— म्हिजे एक अभ्य पर्म हजरे् स्पष्टीकरि करू शकिो पि द सरा 
करू शकि नाही अशी घटना ककवा वस्ि स्स्थिी आढळली— िर अथात् जो अभ्य पर्म हिर्ा उलर्डा करू 
शकिो िोर् आपल्याला स्वीकारावा लारे्ल. परंि  जर अशी हनिायक वस्ि स्स्थिी आढळलेली नसेल िर 
लाघवाच्या ित्त्वाला अन सरून जो अभ्य पर्म अहधक साधा असेल त्यार्ा आपि स्वीकार करू. ‘अहधक 
साधा’ म्हिजे जो कमी इंहद्रयािीि वस्िभ व शक्िी ह्ारें् अस्स्ित्व मानभन त्याचं्या साहाय्याने इंहद्रयर्म्य 
वस्ि स्स्थिींर्ा उलर्डा करिो िो. आहि ह्ार् लाघवाच्या ित्त्वाला अन सरून वदेनदत्ताहंभन हिन्न अशा बाह्, 
िौहिक वस्िभ असिाि ह्ा आपल्या सवचसामान्य समज िीरे् रसेल समथचन करिाि. 

 
िेव्हा आपल्या संवदेनादं्वारा आपला बाह्, िौहिक वस्िभंशी पहरर्य होिो, त्याचं्या र् िधमांरे् ज्ञान 

आपल्याला होिे ही जी आपली स्विावजाि समजभि असिे, हिरे् समथचन रसेल वैज्ञाहनक पद्धिीने करिाि. 
आहि एकदा िौहिक वस्िभंरे् अस्स्ित्व आपि मानले की िौहिक वस्िभंच्या स्वरूपारे्, र् िधमांरे्, त्यानंा 
घडिाऱ्या घटनारें् जे सभक्ष्म, काटेकोर विचन िौहिकीि करण्याि येिे, िौहिक घटनारं्ा उलर्डा 
करण्यासाठी, त्यारं्ी स सभत्रपिे व्यवस्था लावण्यासाठी ज्या उपपत्ती िौहिकीि प राव्याच्या आधारावर 
स्वीकारण्याि आलेल्या असिाि त्या ग्राह् मानाव्या लार्िाि; त्या ग्राह् मानिे सय स्क्िक ठरिे. 

 
पि बाह्, िौहिक वस्िभ आहेि व संवदेनानंी त्यारें् ज्ञान आपल्याला होिे ही आपली स्वािाहवक 

समजभि आहि रसेल ह्ानंी िार्मकक य स्क्िवादाने हजरे् प्रामाण्य हसद्ध केले आहे िी समजभि ह्ाचं्या आशयाि 
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महत्त्वार्ा िरक आहे. कारि आपल्या स्वािाहवक समज िीप्रमािे, जेव्हा मी एखादे टेबल पहाि असिो िेव्हा 
मी जे साक्षाि पहाि असिो िी एक िौहिक वस्िभ असिे; एक िौहिक वस्िभर् मी साक्षात् पहाि असिो. उलट 
रसेल ह्ानंी जे हसद्ध केले आहे िे असे की िौहिक टेबल मला ककवा क िालाही कधीर् साक्षात् हदसि नसिे. 
आपल्याला साक्षात् प्रत्यय येिो िो वदे्यारं्ा. िौहिक टेबल केवळ अन मान-र्म्य असिे. आपल्यालंा लाििारी 
वदेे्य िौहिक वस्िभंच्या अस्स्ित्वाच्या आहि स्वरूपाच्या ख िा आहेि असे मानभन त्याचं्यापासभन ज्या िौहिक 
वस्िभंरे् अन मान आपि करू शकभ  त्या िौहिक वस्िभंरे् स्वरूप कसे असिे असे मानिे योलय ठरेल? रसेल 
ह्ाचं्या म्हिण्याप्रमािे जी वदेे्य आपल्याला साक्षात् प्रिीि होि असिाि त्याचं्यासारख्या िौहिक वस्िभ िेथे 
आहेि असे अन मान करिे योलय ठरिार नाही. पि त्याचं्याशी अन रूप अशा िौहिक वस्िभ िेथे आहेि हे 
अन मान योलय ठरेल. उदा. समजा मला एखादे िाबंडे िभ ल हदसले. अशा प्रसंर्ी मला िाबंड्या रंर्ारे् एक 
वदे्य साक्षात् प्रिीि होि असिे. पि ह्ावरून येथे जे िौहिक िभ ल आहे त्याच्या अंर्ीही िाबंडा रंर् आहे असे 
अन मान करिा येिार नाही; मला साक्षात् प्रिीि होिाऱ्या वदे्याच्या अंर्ी जो रंर् आहे िसार् रंर् त्या िौहिक 
ि लाच्या अंर्ी आहे हे अन मान अयोलय ठरेल. पि माझ्या वदे्याच्या अंर्ी जो िाबंडा रंर् मला प्रिीि होि 
असिो त्याच्याशी अन रूप असा एक धमच त्या िौहिक वस्िभच्या हठकािी आहे हे अन मान सय स्क्िक ठरेल. 
वदे्याचं्या हठकािी जे र् िधमच असिाि आहि िौहिक वस्िभंच्या हठकािी जे र् िधमच असिाि त्याचं्यामध्ये 
असलेल्या ह्ा ‘अन रूपिे’च्या संबधंारे् स्वरूप नेमके कसे असिे? एक िर हा संबंध कायचकारिसंबधं असिो. 
मला जर िाबंड्या रंर्ारे् वेद्य प्राप्ि होि असेल िर माझ्यामध्ये िाबंड्या रंर्ाच्या वदे्यारे् वदेन हनमाि करील 
असा धमच संबहंधि िौहिक वस्िभच्या अंर्ी असला पाहहजे. द सरी र्ोष्ट अशी की वेद्याचं्या हठकािी जे साक्षात् 
प्रिीि होिारे धमच असिाि आहि िौहिक वस्िभंच्या हठकािी जे ब हद्धर्म्य धमच असिाि असे आपि मानिो 
त्याचं्यामध्ये घडिीरे् सादृश्य (structural similarity) असले पाहहजे. ‘घडिीरे् सादृश्य’ ह्ा संकल्पनेरे् 
स्पष्टीकरि असे करिा येईल. हनळा, हहरवा, हपवळा, आहि नाकरर्ी ह्ा रंर्ार्ी वेदे्य घेऊ. ह्ा रंर्ामंध्ये ज्या 
प्रकाररे् परस्परसंबधं आहेि त्यार्प्रकाररे्, त्याचं्याशी सदृश असे परस्परसंबंध जर त्यारें् प्रहियोर्ी 
असलेल्या (म्हिजे त्याचं्याशी संबहंधि असलेल्या) िौहिक धमांमध्ये असिील िर वदे्याचं्या धमांमध्ये आहि 
िौहिक धमांमध्ये घडिीरे् सादृश्य आहे असे म्हििा येईल. समजा, न, ह, प आहि ना हे अन क्रमे हनळा, 
हहरवा, हपवळा आहि नाकरर्ी ह्ा रंर्ारे् प्रहियोर्ी असलेले िौहिक धमच आहेि. आिा हनळा आहि हहरवा ह्ा 
रंर्ामध्ये जेवढे दृश्य सादृश्य आहे त्यापेक्षा हनळा आहि हपवळा ह्ा रंर्ामध्ये कमी सादृश्य आहे. म्हिजे हनळा 
आहि हहरवा ह्ामंध्ये जेवढे ‘अंिर’ आहे त्यापेक्षा हनळा आहि हपवळा ह्ामंध्ये अहधक ‘अंिर’ आहे. हा जो 
अंिरार्ा संबंध आहे त्याला ‘हदशा’ (sense) असिे. हनळा आहि हहरवा ह्ाचं्यामध्ये असलेल्या अंिरार्ी जी 
हदशा आहे, िीर् हनळा आहि हपवळा ह्ाचं्यामध्ये असलेल्या अंिरार्ी हदशा आहे; िक्ि हनळा आहि हपवळा 
ह्ाचं्यामध्ये असलेले अंिर हनळा आहि हहरवा ह्ाचं्यामध्ये असलेल्या अंिरापेक्षा मोठे आहे. ककवा हहरवा आहि 
हनळा ह्ाचं्यामध्ये साम्य आहे िसेर् हहरवा आहि हपवळा ह्ाचं्यामध्येही साम्य आहे. पि हे साम्य संबधं नेमके 
परस्परहवरोधी हदशानंी आहेि. िेव्हा हहरवा रंर् हनळा आहि हपवळा ह्ाचं्या दरम्यान आहे. ह्ार् अथाने हपवळा 
रंर् हहरवा आहि नाकरर्ी ह्ा रंर्ांच्या दरम्यान आहे. िेव्हा जे िौहिक धमच ह्ा वरे्वेर्ळ्या रंर्ाचं्या वदे्यारं्ी 
वदेने आपल्याि हनमाि करिाि त्याचं्यामध्येही ह्ाचं्यासारखेर् संबधं जर असले िर हे िौहिक धमच व ही वेदे्य 
ह्ाचं्यामध्ये घडिीरे् सादृश्य आहे असे म्हििा येईल. म्हिजे असा कोििा िरी संबधं असला पाहहजे की 
त्याच्या दृष्टीने ह हा न आहि प ह्ाचं्या दरम्यान असला पाहहजे, प हा न आहि ना ह्ाचं्या दरम्यान असला 
पाहहजे. ह्ा संबधंारे् स्वरूप काय आहे हे आपल्याला कधीही कळिार नाही. पि त्याच्या अंर्ी काही 
आकाहरक धमच असले पाहहजेि असे आपल्याला हनहििपिे म्हििा येिे. संबधंार्ा ‘स’ ह्ा अक्षराने हनदेश 
करू या. मर् असे म्हििा येईल की अ आहि ब ह्ा रंर्ारं्ी वदेने हनमाि करिाऱ्या कोित्याही दोन पदाथांमध्ये 
जर स हा संबंध असेल िर िो कधीही ब आहि अ ह्ाचं्यामध्ये असि नाही. िसेर्, अ आहि ब ह्ाचं्यामध्ये स 
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हा संबंध असेल आहि ब आहि क ह्ाचं्यामध्येही असेल िर अ आहि क ह्ाचं्यामध्येही स हा संबधं असिो. 
रंर्ारं्ी वदेने हनमाि करिाऱ्या पदाथांमधील स हा संबंध आहि रंर्ांमधील दृश्य संबधं ह्ाचं्याि आकाहरक 
साम्य आहे हे उघड आहे. 

 
ह्ा बाबिीि रसेल ह्ानंी माडंलेला एक महत्वार्ा म द्दा असा की अवकाशार्ा जो अन िव आपल्याला 

येिो िो हवहशष्ट प्रकारच्या वदे्याचं्या संदिािर् येिो. उदा. जी दृश्य वेदे्य मला एके वेळी हदसिाि— उदा. जे 
वरे्वरे्ळे रंर्ीि आकार मला एके वळेी हदसिाि— त्याचं्यामध्ये मला दृश्य असे अवकाशात्मक संबधं प्रिीि 
होिाि. उदा. एक वदे्य द सऱ्या वदे्याच्या डाव्या बाजभला ककवा उजव्या बाजभला, अहलकडे ककवा पलीकडे आहे 
असे हदसिे; एक वदे्य जेव्हा द सऱ्या वदे्याच्या डाव्या बाजभला आहे असे हदसिे िेव्हा त्याचं्यामधील ‘डाव्या 
बाजभला असण्यार्ा’ संबंध हा दृश्य संबधं असिो. दृश्य वदेे्य जेव्हा आपल्याला प्रिीि होिाि िेव्हा त्याचं्यामध्ये 
जे असे अवकाशात्मक संबधं आपल्याला प्रिीि होि असिाि िेही दृश्य असिाि. दृश्य अवकाश म्हिजे अशा 
दृश्य अवकाशात्मक संबधंांरे् जाळे. जन्माधंाला दृश्य वदेे्य प्रिीि होि नाहीि व म्हिभन दृश्य अवकाशही प्रिीि 
होि नाही. पि त्याला स्पश्यच वदेे्य प्रिीि होऊ शकिाि. उदा. जेव्हा एखाद्या वाटोळ्या बशीच्या कडेवरून िो 
बोट हिरहविो िेव्हा त्याला एकामार्भन एक स्पशच वदेे्य लाििाि आहि त्याचं्यामधील अवकाशात्मक संबंध—
डाव्या बाजभला असिे, पहलकडे असिे, इ.—प्रिीि होिाि. हे अवकाशात्मक संबधं स्पश्यच असिाि. दोन 
दृश्य वदे्यामंध्ये डाव्या बाजभला असण्यार्ा जो दृश्य संबधं असिो त्यारे् आपल्याला साक्षात् प्रिीि होिारे 
स्वरूप आहि दोन स्पश्यच वेद्यामंध्ये डाव्या बाजभला असण्यार्ा जो संबधं असिो त्यारे् आपल्याला साक्षाि 
प्रिीि होिारे स्वरूप ही हिन्न असिाि. पि त्यामध्ये सहसंबधं (correlation) प्रस्थाहपि करिा येिो. उदा. 
काळोखाि काही हदसि नसिाना एखाद्या वस्िभच्या कडेवरून बोट हिरहवल्याने हिर्ा आकार वाटोळा आहे 
हे जेव्हा मला कळिे िेव्हा िो हदसायला कसा असेल ह्ार्ी कल्पना मी करू शकिो; हिच्या दृश्य आकारार्ी 
प्रहिमाही माझ्या मनाि उिी राहील. ह्ार्ा अथच असा की वस्िभर्ा मला जािवलेला स्पश्यच आकार आहि हिर्ा 
दृश्य आकार ह्ाचं्यामध्ये मी सहसंबंध प्रस्थाहपि करिो, मला जािवलेल्या स्पश्यच आकारारे् दृश्य आकाराि 
‘िाषािंर’ करिो. िसेर् समजा मी डोळे बंद करून सरळ हदशनेे र्ार्पडि र्ालि रे्लो आहि माझा टेबलाशी 
स्पशच झाला. म्हिजे, मला काही स्पशच वेदे्य लािली आहि िी टेबल ह्ा िौहिक वस्िभशी संबहंधि आहेि असे 
अन मान मी केले. त्यार् हदशनेे प ढे र्ालि रे्लो असिा ख र्ी ह्ा िौहिक वस्िभंशी संबहंधि असलेली स्पश्यच 
वदेे्य मला लािली. आिा ख र्ीशी संबहंधि असलेली स्पश्यच वदेे्य टेबलाशी संबहंधि असलेल्या स्पशच वदे्याचं्या 
पलीकडे आहेि असा स्पश्यच अवकाशात्मक संबधं त्यांच्यामध्ये आहे हे आपल्याला जािविे. आिा समजा मी 
परि मभळ हठकािी आलो आहि डोळे उघडभन पाहहले िर ख र्ीशी संबहंधि असलेली दृश्य वेदे्य मला प्रिीि 
होिील, टेबलाशी संबहंधि असलेली दृश्यवदेे्य प्रिीि होिील व त्याचं्यामध्ये असलेला ‘पहलकडे असण्यार्ा’ 
दृश्य अवकाशात्मक संबंधही प्रिीि होिील. आहि प्रथम प्रिीि झालेला स्पश्यच अवकाशात्मक संबधं आहि 
नंिर प्रिीि झालेला दृश्य अवकाशात्मक संबधं ह्ाचं्याि मी सहसंबधं प्रस्थाहपि करू शकेन. उदा. डोळे बदं 
ठेवभनर् मी मभळच्या हठकािी परिलो व डोळे उघडलेर् नाहीि िरी प्रथम स्पर्मशलेल्या वस्िभशी संबहंधि 
असलेली दृश्य वदेे्य व नंिर स्पर्मशलेल्या वस्िभशी संबहंधि असलेली दृश्य वदेे्य ह्ाचं्याि कोित्या स्वरूपार्ा 
दृश्य अवकाशात्मक संबंध असिार ह्ारे् मानहसक हर्त्र मी बनवभ शकेन. साराशं आपल्याला प्रिीि होिाऱ्या 
दृश्य वदे्यामंध्ये असलेल्या दृश्य अवकाशात्मक संबंधानंी हसद्ध झालेला दृश्य अवकाश, आहि स्पश्यच वदे्यामंध्ये 
असलेल्या स्पश्यच अवकाशात्मक संबंधांनी हसद्ध झालेला स्पश्यच अवकाश हे हिन्न असिाि. त्यारें् आपल्याला 
साक्षात् प्रिीि होिारे धमच हिन्न असिाि. पि त्याचं्यामध्ये सहसंबंध प्रस्थाहपि करिा येिो. आिा दृश्य (ककवा 
स्पश्यच) वदे्याशंी संबहंधि असलेल्या िौहिक वस्िभ ह्ा दृश्य (ककवा स्पश्यच) अवकाशाि नसिाि. त्या िौहिक 
अवकाशाि असिाि. पि दृश्य आहि स्पश्यच अवकाशामंध्ये ज्याप्रमािे सहसंबधं प्रस्थाहपि करिा येिो 



 

अनुक्रमणिका 

त्यार्प्रमािे हे दोन्ही प्रकाररे् अवकाश आहि िौहिक अवकाश ह्ाचं्यामध्येही सहसंबंध प्रस्थाहपि करिा येिो. 
उदा. समजा, वद₁ आहि वद₂ ही दृश्य वदेे्य आहेि आहि त्याचं्यामध्ये अद हा दृश्य अवकाशात्मक संबधं आहे. 
िसेर् समजा, वस₁ हे वद₁ शी सहसंबहंधि असलेले स्पश्यच वदे्य आहे आहि वस₂ हे वद₂ शी सहसंबहंधि 
असलेले स्पश्यच वदे्य आहे. मर् वस₁ आहि वस₂ शी ह्ाचं्यामध्ये अस हा जो स्पश्यच अवकाशात्मक संबधं असेल 
िो अद ह्ा दृश्य अवकाशात्मक संबधंाशी सहसंबहंधि असिार. त्यार्प्रमािे वद₁ (ककवा वस₁) ह्ा वदे्याशी 
संबहंधि असलेली ि₁ ही िौहिक वस्िभ आहि वद₂ (ककवा वस₂) ह्ा वेद्याशी संबहंधि असलेली ि₂ ही िौहिक 
वस्िभ ह्ाचं्यामध्ये अि हा िौहिक अवकाशात्मक संबंध असिार आहि अि हा अदशी (ककवा अस शी) 
सहसंबहंधि असिार. ज्याप्रमािे िौहिक वस्िभच्या अंर्ी असलेले धमच आपल्याला प्रिीि होि नाहीि पि 
वदे्याचं्या आपल्याला प्रिीि होिाऱ्या धमांशी अन रूप असे धमच िे असले पाहहजेि असे आपि मानिो त्याप्रमािे 
िौहिक अवकाशारे् धमचही आपल्याला प्रिीि होि नाहीि पि आपल्याला प्रिीि होिाऱ्या वदे्य अवकाशाचं्या 
अंर्ी असलेल्या धमांशी अन रूप असे िे धमच असिार असे आपि मानले पाहहजे. वदे्य अवकाश आहि िौहिक 
अवकाश ह्ाचं्यामध्ये केवळ घडिीरे् साम्य असिे. 

 
टेबलासारख्या िौहिक वस्िभरे् संवदेनाने जे ज्ञान आपल्याला होिे त्यारे् स्वरूप काय असिे 

ह्ाहवषयी रसेल ह्ानंी ह्ा प स्िकाि माडंलेल्या मिार्ा काहीशा हवस्िाराने ख लासा आपि केला. आिा ह्ा 
मिार्ा काहीशा संके्षपाने आपल्याला परामशच घेिला पाहहजे आहि रसेल ह्ारें् ह्ा बाबिीिील मि प ढे कसे 
बदलि रे्ले ह्ारे्ही काही हववरे्न केले पाहहजे. 

 
ह्ा मिार्ा र्ािा असा की टेबलासारख्या एखाद्या िौहिक वस्ि रे् संवेदन जेव्हा आपि करिो िेव्हा 

त्या वस्िभरे्र् साक्षात् ज्ञान आपल्याला होि असिे, िी वस्िभर् आपल्या जािीवरे्ा साक्षात् हवषय असिे असे 
आपि व्यवहारािं मानिो खरे; पि असे मानिे रै्र आहे. अशा वळेी ज्या वस्िभ आपल्याला साक्षात् प्रिीि होि 
असिाि, आपल्या जािीवेरे् साक्षात् हवषय असिाि त्या म्हिजे िौहिक वस्िभहभन हिन्न असलेली पि 
त्याचं्याशी संबंहधि असभ शकिारी अशी ‘वेदे्य’ होि. ह्ा वदे्यापंासभन िौहिक वस्िभंच्या अस्स्ित्वारे् व स्वरूपारे् 
अन मान आपि करिो. अन मान कधीकधी र्भक असण्यार्ी शक्यिा असिे व म्हिभन आपि एका िौहिक 
वस्िभरे् संवदेन करीि आहोि हा आपला दावा नेहमीर् बरोबर असेल असे नाही. मी टेबल पहाि आहे असे 
मला वाटि असेल पि िेथे टेबल नसेलही. पि ज्या वेद्यार्ी साक्षात् जािीव आपल्याला झालेली असिे िे 
वदे्य आपल्याला लािलेलेर् असिे. िेव्हा त्याच्यासंबधंी अशी र्भक होण्यार्ी शक्यिार् नसिे. िार िर त्यारे् 
विचन करिाना शास्ब्दक र्भक होऊ शकेल. 

 
िौहिक वस्िभंर्ी साक्षात् जािीव आपल्याला होऊ शकि नाही, आपल्याला साक्षात् जािीव असिे िी 

वदे्यारं्ी, ही संशयवादी िभहमका आध हनक ित्त्वज्ञानार्ा जनक असलेल्या देकािचने स्वीकारली होिी आहि 
हिर्ा अन वाद लॉक, लाय्स्ब्नट्झ, बाक्ले, ह्भम, इ. ित्त्ववते्त्यानंी केला. अहलकडच्या ित्त्वज्ञानाि मभर, 
प्राइस, ब्रॉड, एयर इ. ित्त्ववते्त्यानंी ही िभहमका थोड्यािार िरकाने स्वीकारली आहे. ह्ा वदे्यारें् स्वरूप 
काय असिे आहि िौहिक वस्िभंशी त्यांरे् संबधं कोित्या प्रकाररे् असिाि ह्ा प्रश्नारं्ा बरार् उहापोहही 
ित्त्वज्ञानाि झाला आहे. पि िौहिक वस्िभंर्ी साक्षात् जािीव आपल्याला होि नाही, आपल्याला वदे्यारं्ीर् 
साक्षात् जािीव होऊ शकिे असे मानायला कारिर् काय आहे? ह्ा मिाच्या समथचनासाठी जे य स्क्िवाद 
योजण्यािं येिाि त्यारें् हदलदशचन आपि वर केलेर् आहे. त्यािंील संवदेनाच्या सापेक्षिेवर आधारलेला 
य स्क्िवाद प्रथम घेऊ. समजा, रुपयारे् नािे ही िौहिक वस्िभर् मला साक्षात् हदसिे असे मी मानिो; आहि 
मला रुपया ही िौहिक वस्िभ साक्षात् हदसि नाही िर हिच्याशी संबहंधि असे वदे्य साक्षात् हदसिे असे मला 
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य स्क्िवादाने पटवभन द्यावयारे् आहे. ह्ासाठी संवदेनाच्या सापेक्षिेवर आधारलेला य स्क्िवाद हकिपि 
हनिायक ठरेल? य स्क्िवाद असा की समजा मी दभरून रुपया पहाि असेन िर मला िो र्ोल हदसि नाही; 
लंबर्ोल हदसिो; िेव्हा मला जे साक्षात् हदसि आहे त्यार्ा आकार काय आहे असे क िी हवर्ारले िर त्यार्ा 
आकार लंबर्ोल आहे असेर् मला सारं्ावे लार्िार. पि रुपयार्ा आकार र्ोल असिो, लंबर्ोल नसिो व 
म्हिभन मला जे हदसिे िे म्हिजे रुपया नव्हे, म्हिजे एक िौहिक वस्िभ नव्हे. पि मला काहीिरी हदसि असिे 
आहि िे हदसिे िी िौहिक वस्िभ नसिे. म्हिभन िे िौहिक वस्िभहभन हिन्न असे वदे्य असिार. पि प्रश्नोत्तरे अशी 
व्हायरे् कारि नाही. मी असे म्हिेन की मला येथभन रुपयार्ा आकार लंबर्ोल हदसिो आहि ह्ाच्याि आियच 
वाटण्यासारखे काहीही नाही. ककवा कोििीही र्भक नाही. ‘ि ला येथभन जे हदसिे त्यार्ा आकार कसा आहे?’ 
हा प्रश्न िसवा आहे. ‘ि ला येथभन काय हदसिे आहे?’ असा प्रश्न जर हवर्ारला िर ‘मला येथभन एक रुपया 
हदसिो’ असे मी म्हिेन. ‘त्यार्ा आकार ि ला येथभन कसा हदसिो?’ ह्ा प्रश्नारे् उत्तर ‘त्यार्ा आकार येथभन 
लंबर्ोल हदसिो’ असे राहील. पि ‘मला येथभन जी वस्िभ हदसिे हिर्ा आकार लंबर्ोल आहे’ ककवा ‘मला 
येथभन एक लंबर्ोल आकारार्ी वस्िभ हदसिे’ असे मी म्हििार नाही. रुपयाकडे अनेकानंी जर वेर्वरे्ळ्या 
हठाकािाहंभन पाहहले िर प्रत्येकाला त्यार्ा आकार वरे्वेर्ळा हदसिो हे सवांना माहहि असिे. पि जेथे रुपया 
आहे त्या हठकािी अनेकानंी जर वरे्वरे्ळ्या स्थानाकंडभन पाहहले िर प्रत्येकाला वरे्वेर्ळ्या आकारार्ी वस्िभ 
हदसिे असे म्हिायरे् कारि नाही. िेव्हा संवदेनाच्या सापेक्षिेम ळे िौहिक वस्िभ आपल्याला साक्षात् हदसि 
नाहीि िर त्याचं्याहभन हिन्न असलेली अशी वदेे्य आपल्याला साक्षात् हदसिाि असे मानायरे् कारि नाही. 

 
पि िासार्ा अन िव आपि लक्षाि घेिला िर िौहिक वस्िभंहभन हिन्न अशी वदेे्य असिाि, िी आपल्या 

जाहिवरेे् साक्षात् हवषय असिाि हे मान्य करावे लार्िे असा य स्क्िवाद करण्याि येईल. दोरीच्या हठकािी 
जेव्हा मला सापार्ा िास होिो िेव्हा मला काहीिरी साक्षात् हदसलेले असिे. मला जे हदसि असिे त्यारे् 
स रवािीला िरी ‘साप’ असे विचन मी करीन. पि िेथे साप नाही असे मला आढळभन आल्यावर त्यारे् विचन 
‘खराख रा (िौहिक) साप पाहिाना जे हदसिे िसेर् काहीिरी मला हदसले’ असे मी करीन. पि हे जे 
काहीिरी मला हदसले िी िौहिक वस्िभ नव्हिी. त्याला वदे्य म्हिावे लारे्ल. हशवाय खराख रा साप पाहिाना 
मला जे साक्षाि हदसिे िे सापार्ा िास होिाना जे साक्षात् हदसिे त्याच्यासारखेर् असल्याम ळे िेही एक वदे्य 
असिे हा हनष्ट्कषच स्वीकारावा लारे्ल. िेव्हा खराख रा साप पाहिाना (ककवा कोििीही िौहिक वस्िभ 
पाहिाना) आपल्याला ज्यार्ा साक्षाि अन िव येिो िे एक वदे्य असिे आहि ह्ा वदे्यापासभन िौहिक वस्िभरे् 
अन मान आपि करिो. 

 
पि हा य स्क्िवादही हनिायक नाही. कारि समजा मला साप हदसला (असे वाटले) पि िेथे दोरी 

आहे असे आढळभन आले िर ‘मला दोरी सापासारखी हदसली’ असे मी म्हिेन. म्हिजे ‘मला सापार्ा िास 
झाला पि िी दोरी होिी’ ह्ा म्हिण्यार्ा अथच ‘मला दोरी सापासारखी हदसली’ असा करिा येईल. ह्ा 
पहरस्स्थिीि ‘ि म्हाला काय हदसले?’ म्हिजे ‘ि म्हाला कोििी वस्िभ हदसली?’ ह्ा प्रश्नारे् उत्तर मला ‘दोरी 
हदसली पि िी सापासारखी हदसली’ असे द्याव ेलारे्ल. वरे्वरे्ळ्या पहरस्स्थिीि वस्िभंर्ी स्वरूपे हर्त्रहवहर्त्र 
हदसिाि हे आपल्याला र्ारं्ले माहहि आहे. िेव्हा आपल्याला जेव्हा िास होिो िेव्हा िौहिक वस्िभहभन पृथक् 
अशा वदे्यारं्ा आपल्याला साक्षात् अन िव येि असिो असे मानायरे् कारि नाही. काही पहरस्स्थिीि एखाद्या 
वस्िभरे् आपल्याला होिारे दशचन िसवे ठराव ेइिके हिच्या खऱ्याख ऱ्या स्वरूपाहभन हिन्न असिे एवढेर् म्हटले 
पाहहजे. पि वस्िभंरे् आपल्याला हदसिारे स्वरूप अनेकदा िसव ेअसले िरी त्यारें् खरेख रे स्वरूप काय आहे 
हे हनहिि करिा येिे व संवेदनाच्या साहाय्यानेर् हनहिि करिा येिे. िेव्हा असे ‘िास’ म्हिजे आपल्याला 
साक्षात् प्रिीि होिारे व िौहिक वस्िभंहभन हिन्न असिारे असे पदाथच-वदेे्य- असिाि असे मानायरे् कारि नाही. 
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एखादी वस्िभ मी पाहहली ककवा मला हदसली असे म्हिण्याि िी वस्िभ खरोखर िेथे होिी हा दावा 
अंििभचि असिो. उदा. ‘मी एक साप पाहहला’ ह्ा म्हिण्याि िेथे खरोखर एक साप होिा असे अहिपे्रि असिे. 
आिा, िेथे साप नव्हिा असे आढळभन आले िर हा दावा रै्र ठरिो आहि त्यार्ा पहरिाम म्हिभन ‘मी साप 
पाहहला’ हे हवधान मला मारे् घ्याव ेलार्िे. मर् त्याऐवजी ‘मला साप हदसला असे वाटले’, ‘साप हदसला 
असा िास मला झाला’ असे हवधान मी करीन. पि ‘साप हदसला असा िास मला झाला’ ह्ा हवधानारे् िाषािंर 
‘मला िासात्मक साप हदसला’ असे करिा येिार नाही. िासात्मक साप आहि खरेख रे साप असे दोन प्रकाररे् 
साप नसिाि. म्हिजे सापाशी संबहंधि अशी वदेे्य आहि िौहिक साप असे दोन प्रकाररे् दृश्य पदाथच नसिाि. 
‘मला साप हदसला असा िास झाला.’ िेव्हा मला जे हदसले िो साप नव्हिा. पि मला काहीिरी हदलसे हे 
हनहिि. आहि ज्याअथी मला जे हदसले िो िौहिक साप नव्हिा त्या अथी िो द सऱ्या एका प्रकारर्ा पदाथच 
होिा— वदे्य होिे’ असा हा य स्क्िवाद आहे. पि ‘मला साप हदसला असे वाटले’, ‘मला साप हदसला असा 
िास झाला’ ह्ा म्हिण्याने मला जे हदसले िो साप होिा हा दावा मारे् घेण्याि आला आहे एवढेर् सभहर्ि 
होिे. मला जे हदसले त्यारे् खरेख रे स्वरूप काय होिे हे ह्ा हवधानाने साहंर्िलेलेर् नाही. िी दोरी असेल, 
वलेीर्ा ि कडा असेल, द सरे काहीिरी असेल. 

 
समजा मी एखाद्या हठकािी काही मंडळींच्या समक्ष एक दोरी बाधंली आहि दभरून मला िी ह बेहभब 

सापासारखी हदसली. मी सवांना िेथे बोलवभन ‘पहा, दोरी कशी ह बेहभब सापासारखी हदसिे’ हे दाखवभन हदले. 
पि दोरी ह बेहभब सापासारखी हदसिे म्हिभन ‘आपल्याला िेथे सापार्ा िास होिो’ असे आमच्यापैकी क िी 
म्हििार नाही. कारि िेथे दोरी आहे हे आम्हाला पके्क माहीि आहे. पि ‘ज्याला िेथे दोरी आहे हे माहीि 
नाही अशा क िालाही िेथे सापार्ा िास होईल’ असे म्हििा येईल. िेव्हा वस्िभच्या खऱ्याख ऱ्या स्वरूपाहभन 
आपल्याला हिरे् स्वरूप अर्दी वरे्ळे हदसले िरी आपि िसभर् असे नाही. म्हिजे हिच्या स्वरूपाहवषयी 
आपला रै्रसमज होईलर् असे नाही. (रै्रसमज झाला िरी त्यारे् हनराकरि करिा येिे हे आपि वर 
पाहहलेर् आहे.) द सरी र्ोष्ट अशी की ‘एखाद्या पहरस्स्थिीि वस्िभ कशी हदसिे, हिरे् स्वरूप कसे िासिे?’ हा 
‘त्या वस्िभरे् स्वरूप काय आहे?’ ह्ा प्रश्नाहभन स्विंत्र असलेला प्रश्न आहे. उदा. अमभक हठकािाहभन दोरी 
सापासारखी हदसिे ह्ाहवषयी सवांरे् एकमि होऊ शकेल. पि हे सामान्य विचन झाले. ‘येथभन दोरी 
सापासारखी हदसिे खरी पि िी ि रशासारखी हदसिे की धामिासारखी हदसिे?’ असाही प्रश्न हवर्ारिा 
येईल. आहि त्यारे् उत्तर दोरीरे् हदसिारे स्वरूप न्याहाळभन म्हिजे दोरी कशी हदसिे ह्ाकडे लक्ष देऊनर् 
द्याव ेलारे्ल. पि हे सवच करिाना िौहिक वस्िभहभन हिन्न अशी वदेे्य असिाि असे मानायरे् क ठेर् काही कारि 
हदसि नाही. 

 
समजा, मला टेबलावर एक टोमाटो ठेवलेला हदसि आहे आहि हिकडे बोट दाखवभन ि म्ही मला 

हवर्ारले ‘हे काय आहे?’ ह्ा प्रश्नाम ळे मी काहीसा ब र्कळ्याि पडेन. कारि मला िर एक टोमाटो 
ढळढळीि हदसि आहे आहि टोमाटो ही काही ओळखायला कठीि अशी वस्िभ नाही. पि ि म्ही असा प्रश्न 
हवर्ारिार् आहाि म्हिभन मी सावध होईन. ह बेहभब टोमाटो सारख्या हदसिाऱ्या लाकडाच्या, मेिाच्या, इ. 
वस्िभ बनहविा येिाि हे मला माहहि आहे. ि मच्या प्रश्नाम ळे अशी एखादी वस्िभ येथे असिे शक्य आहे आहि 
हिरे् टोमाटो असे विचन मी केले िर माझे उत्तर र्भक ठरेल हे माझ्या ध्यानाि येिे. व सावधपिे ‘मला येथे 
लालसर रंर्ारे्, ि र्ीर, र्ोलट आकारारे् असे काही िरी हदसिे आहे’ असे ि मच्या प्रश्नारे् उत्तर मी देईन. 
आिा असे म्हििा येईल की ह्ा उदाहरिावरून जे हसद्ध होिे िे असे : मला हदसिाऱ्या वस्िभरे् ‘टोमाटो’ 
असे मी केलेले विचन कधीकधी र्भक ठरिे. िे र्भक ठरिे ह्ारे् कारि असे की असे विचन करिाना मला जे 
हदसि असिे त्याच्या पलीकडे मी जाि असिो. मला जे हदसि असिे त्याच्यापासभन िेथे एका प्रकारर्ी वस्िभ 
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आहे असे अन मान मी करीि असिो आहि असे पलीकडे जाण्याि, असे अन मान करण्याि नेहमीर् धोका 
असिो; कारि ज्या वस्िभरे् अन मान आपि केले असेल िी िेथे नसण्यार्ी शक्यिा असिे. पि आपल्याला जे 
हदसि असिे केवळ त्यारे्र् विचन आपि केले िर त्याच्याि ह्ा प्रकारर्ा धोका नसिो. मला जे हदसि असिे 
त्यारे् मी केलेले विचनही र्भक असण्यार्ी शक्यिा असिे. पि ही र्भक शास्ब्दक असिे. उदा. मला ‘कपर्ट’ 
म्हिायरे् असिाना मी र् कभ न ‘लाल’ म्हिेन. ककवा मराठीि हजला ‘कपर्ट’ म्हििाि त्या रंर्ाच्या छटेला 
‘लाल’ म्हििाि अशी माझी समजभि असेल व म्हिभन मला जेव्हा काही कपर्ट हदसिे त्यारे् ‘लाल’ असे विचन 
मी नेहमीर् करीि असेन. पि ह्ा शास्ब्दक र् का स धारिा येिाि. म ख्य म द्दा असा आहे की मला जे हदसि 
असिे िे मला हदसि असिे आहि मला िे जसे हदसि असिे िसेर् िे मला हदसि असिे. येथे संशयाला, 
र् कीला थारार् नाही. िेव्हा मला जे हदसि असिे त्यारे्र् जर मी विचन केले आहि शब्दारं्ा हबनर्भक वापर 
करून विचन केले िर िे हवधान संशयािीिपिे सत्य असिार. आहि अशी संशयािीिपिे सत्य असलेली 
हवधाने हनहििपिे सत्य असलेल्या ज्ञानाला आधारिभि असिार. आपल्याला जे साक्षात् हदसिे त्याला 
‘वदेनदत्त’ म्हिभ या. िेव्हा केवळ वेदनदत्तारें् विचन करिारी हवधाने हनहििपिे सत्य असिाि पि िौहिक 
वस्िभहवषयीर्ी हवधाने, िौहिक वस्िभ आहेि असे सारं्िारी व त्याचं्या स्वरूपारे् विचन करिारी हवधाने, 
आपल्याला साक्षाि लाििाऱ्या वदेनदत्तांपलीकडे जािाि, अशा वदेनदत्तापंासभन िौहिक वस्िभंच्या 
अस्स्ित्वारे् व स्वरूपारे् अन मान करिाि व म्हिभन िी हनहििपिे सत्य नसिाि, िी असत्य ठरिे शक्य 
असिे. िेव्हा िौहिक वस्िभहभन हिन्न पि त्याचं्याशी संबहंधि असलेली, आपल्या जाहिवरेे् साक्षात् हवषय 
असलेली अशी वदेनदते्त असली पाहहजेि. 

 
काही पदाथच आपल्या साक्षात् जाहिवेरे् हवषय असिाि, अशा पदाथांरे् विचन आपि केले िर त्यारें् 

असे विचन करिारी हवधाने संशयािीिपिे सत्य असिाि, िौहिक वस्िभंहवषयीर्ी हवधाने संशयािीिपिे सत्य 
नसिाि व म्हिभन िौहिकवस्िभ आपल्या जाहिवरेे् साक्षात् हवषय नसिाि हा ह्ा य स्क्िवादार्ा पाया आहे. पि 
यावर हकत्येक प्रश्न उपस्स्थि होिाि. 

 
(१) समजा मी टोमाटोच्या झ डभपावरून एक टोमाटो ख ंडला, िो हािाि घेऊन घराि आलो आहि 

टेबलावर ठेवला आहि त्याला दृष्टीसमोर ठेवभन टेबलापासभन मारे् सरकलो व अंिरावरून त्याच्याकडे पाहहले. 
आिा ‘िेथे एक टोमाटो आहे’ हे हवधान जर मी केले िर िे संशयािीिपिे सत्य आहे की नाही? हे हवधान 
अथाि एका िौहिक वस्िभहवषयीरे् आहे आहि िे हनहििपिे सत्य आहे ही र्ोष्ट नाकारायला काही कारि 
नाही. ह्ा पहरस्स्थिीि ‘िेथे एक लालसर रंर्ारे्, ि र्ीर, र्ोलट आकारारे् वदेनदत्त आहे’ हे हवधान अहधक 
सावध का ठरावे? ‘िेथे एक टोमाटो आहे’ असे ह्ा पहरस्स्थिीि म्हिण्याि कसलाही धोक नाही, येथे 
संशयाला र् कीला थारार् नाही. िौहिक वस्िभंहवषयीच्या अशा हनहििपिे सत्य म्हिभन ज्ञाि असलेल्या, 
हवधानारं्ी असंख्य उदाहरिे देिा येिील. समजा, रस्त्याने जािाना जवळर् मला एक इमारि हदसली. अशा 
प्रसंर्ी ‘िेथे एक इमारि आहे’ असे म्हिण्याि कसला धोका आहे? सावधपिे हवधाने करायला, आपल्याला 
जे जसे हदसिे िे िसे नसेल ही शक्यिा ध्यानाि धरून समोर कोििी वस्िभ आहे हे न सारं्िा समोरर्ी वस्िभ 
आपल्याला कशी प्रिीि होिे िेवढ्यारे्र् विचन करायला काही हवशषे कारि लार्िे. समजा, मी जादभरे् खेळ 
पहायला रे्लो आहि जाद र्ाराने मला रंर्िभमीवर बोलावले. आिा जादभच्या खेळाि र्कवायर्ा, नजरबदंी 
करायर्ा प्रयत्न होिो हे मला माहीि असल्याम ळे जाद र्ाराने एखाद्या वस्िभकडे बोट दाखवभन ‘हे काय आहे?’ 
असे जर मला हवर्ारले िर सावधपिा राखभन िी कोििी वस्िभ आहे हे न सारं्िा िी मला कशी हदसिे ह्ारे्र् 
विचन मी करीन. पि समजा मी क ि बहमनाराप ढे उिा आहे आहि समोर काय आहे असे क िी हवर्ारले िर, 
‘एखादी इमारि पाहिाना आपल्याला जे हदसिे िसेर् काहीिरी येथे हदसिे आहे आहि म्हिभन येथे एक 
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इमारि असिे संिवनीय आहे’ असे सावध उत्तर द्यायरे् कारि नाही. हशवाय एखाद्या िौहिक वस्िभरे् 
सावधपिे विचन करिे, ककवा िी कशी प्रिीि होिे ह्ारे्र् केवळ विचन करिे म्हिजे िौहिक वस्िभंहभन हिन्न 
असलेल्या (पि त्याचं्याशी संबहंधि असिील अशा) वदे्यारें् विचन करिे नव्हे. 

 
(२) एखाद्या िौहिक वस्िभरे् संवदेन आपि करिो िेव्हा त्या वस्िभर्ी साक्षाि जािीव आपल्याला होि 

नसिे, काही वदे्यारं्ी साक्षात् जािीव आपल्याला होिे व त्याचं्यापासभन त्या िौहिक वस्िभरे् अन मान आपि 
करिो अशी ही िभहमका आहे. पि ‘एखाद्या पदाथार्ी साक्षात् जािीव असिे’ ककवा ‘त्यारे् साक्षात् अवधारि 
करिे’ ह्ा शब्दप्रयोर्ार्ा नेमका अथच काय? समजा मी टेकडीवर धभर पाहहला पि अलनी पाहहला नाही, पि 
टेकडीवर अलनी आहे असे क िाला साहंर्िले आहि त्याने ‘टेकटीवर अलनी आहे असे ि म्ही म्हििा िे ि मच्या 
साक्षात् ज्ञानाच्या आधारावर म्हििा आहाि का?’ असे हवर्ारले िर ‘टेकडीवर अलनी आहे असे मी 
अन मानाच्या आधारे सारं्िो, टेकडीवर अलनी आहे असे साक्षात् ज्ञान मला प्राप्ि झालेले नाही’ असे मी 
उत्तरादाखल म्हिभ शकेन. पि ह्ार्ा अथच एवढार् होईल की टेकडीवर अलनी आहे हे मी स्विः पाहहलेले 
नाही, िर असे अन मान मी केले आहे. म्हिजे एखाद्या मािसाला त्याने स्विः केलेल्या सवदेनामं ळे जे ज्ञान 
प्राप्ि होिे िे साक्षात् ज्ञान पि अन मानाने ककवा एखाद्या हवश्वसनीय मािसाने काही साहंर्िल्याम ळे जे ज्ञान 
प्राप्ि होिे िे अप्रत्यक्ष ककवा परोक्ष ज्ञान असा िेद आपि करू शकभ . पि समजा एखादे झाड मी पहाि आहे 
आहि अशा वेळी एखाद्या ित्त्ववेत्त्याने, ‘त्या झाडारे् साक्षात् अवधारि मी करीि आहे का?’ ‘त्या झाडार्ी 
साक्षात् जािीव मला होि आहे का’ असा प्रश्न उपस्स्थि केला िर त्यार्ा अथच वरे्ळा होईल. कारि आपि 
केलेल्या िेदाला अन सरून पहािा ह्ा प्रसंर्ी झाडारे् साक्षात् ज्ञान मला प्राप्ि झाले आहे असेर् म्हिावे 
लारे्ल आहि िरीही हा प्रश्न उपस्स्थि करण्याि येि आहे. 

 
हा प्रश्न अथचपभिच आहे असे वाटायरे् एक कारि असे आहे की व्यवहाराि िो आपि कधी कधी 

उपस्स्थि करिो. उदा. ‘अल्लाउहद्दन हखलजीने पद्हमनीला पाहहले होिे का?’ ह्ा प्रश्नारे् ‘त्याने साक्षात् 
(ककवा प्रत्यक्ष) पद्हमनीला पाहहले नव्हिे, िक्ि हिरे् आरशािील प्रहिकबब पाहहले होिे’ असे उत्तर देिा 
येईल. ‘िभ बालर्धवांरे् र्ािे साक्षात् ऐकले आहेस का?’ असे क िी हवर्ारले िर ‘मी बालर्धवांरे् र्ािे साक्षात् 
ऐकलेले नाही पि त्याचं्या र्ाण्यार्ी ध्वहनम हद्रका ऐकली आहे’ असे उत्तर हमळभ शकेल. िेव्हा एखाद्या वस्िभरे् 
साक्षात् ककवा प्रत्यक्ष संवदेन करिे आहि हिरे् अप्रत्यक्ष संवदेन करिे हा िेद आपि व्यवहाराि करिो. पि 
एकिर हा िेद आपि वरे्वरे्ळ्या संदिाि व वरे्वरे्ळ्या हदशानंी करिो. म्हिजे एका हनहिि स्वरूपार्ा 
हवहशष्ट असा हा िेद नव्हे. उदा. समजा, मी एखाद्याला असे म्हटले ‘काल इंहदरा र्ाधींरे् हशवाजी पाकच वर 
िाषि झाले आहि त्याि त्यानंी असे असे म्हटले’ आहि त्याने मला असा प्रश्न केला : ‘हे िाषि िभ प्रत्यक्ष 
ऐकलेस का?’ आिा समजा मी िाषि ऐकायला रे्लो होिो पि प्रर्ंड र्दी होिी आहि मी हशवाजी पाकच च्या 
जवळपास पोहोर्भ शकलो, पि हिथभन व्यासपीठ हदसि नव्हिे, इंहदरा र्ाधंी हदसि नव्हत्या, िक्ि 
लाउडस्पीकरमधभन प्रके्षहपि होिारा त्यारं्ा पहरहर्ि आवाज ऐकभ  येि होिा. ह्ा पहरस्स्थिीि ‘इंहदरा र्ाधंीरे् 
िाषि मी प्रत्यक्ष ऐकले’ असे मी म्हिभ शकेन पि कोित्या पहरस्स्थिीि मी िे ऐकलें  हे मला समजावभन सारं्ावे 
लारे्ल. उलट समजा व्यासपीठावर इंहदरा र्ाधंी बोलिाना मला हदसि आहेि पि मी दभर बसलेलो 
असल्याम ळे त्यारें् िाषि मला लाउडस्पीकरच्या साहाय्याने ऐकभ  येि आहे. ह्ा पहरस्स्थिीि 
लाउडस्पीकरच्या साधनार्ा वापर होि असला िरी इंहदरा र्ाधंींरे् िाषि मी प्रत्यक्ष असेर् मी म्हिेन. (मला 
वार्ण्यासाठी र्ष्ट्मा लार्ि असला िरी र्ष्ट्म्याच्या साहाय्याने मी जे वार्लेले असिे िे मी ‘प्रत्यक्ष’ वार्लेले 
असिे. ‘मी िे प्रत्यक्ष वार्ले आहे खरे, पि र्ष्ट्म्याच्या साहाय्याने वार्लेले आहे’ असे स्पष्टीकरि द्यायरे् 
कारि नसिे.) पि समजा इंहदरा र्ाधंींरे् िाषि होि असिानार् िे आकाशवािीवरून प्रके्षहपि करण्याि येि 
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होिे व मी िे घरी बसभन रेहडयोवर ऐकले. िर ‘इंहदरा र्ाधंींरे् िाषि मी प्रत्यक्ष ऐकले पि िे रेहडयोवर ऐकले’ 
असे स्पष्टीकरि द्यावे लारे्ल. कारि िाषिाच्या स्थळी मी नव्हिो. पि ‘रे्ल्या वर्षी झालेले इंहदरा र्ोंधींरे् 
िाषि काल मी प्रत्यक्ष ऐकले’ असे म्हििे हास्यास्पद ठरेल. ‘रे्ल्या वषी झालेल्या इंहदरा र्ाधंींच्या 
िाषिार्ी ध्वहनम र्मद्रका काल मी प्रत्यक्ष ऐकली’ असेर् म्हिाव ेलारे्ल. कारि एखादी घटना जर आपल्याला 
प्रत्यक्ष ऐकायर्ी ककवा पहायर्ी असेल िर िी घडण्याच्या, काळीर् प्रत्यक्ष ऐकिा ककवा पहािा येईल. 

 
िेव्हा एखाद्दा र्ोष्टीरे् प्रत्यक्ष संवदेन करिे आहि अप्रत्यक्ष संवदेन करिे ह्ािील िेद स्पष्ट आहि 

हनहिि नाही. ह्ाम ळे ‘एखादी र्ोष्ट मी अप्रत्यक्ष पाहहली’ एवढेर् जर क िी म्हटले िर स्पष्ट अथचबोध होि 
नाही. ह्ा म्हिण्यार्ा ख लासा करावा लार्िो. ‘िो खोलीि हशरला हे मी पाहहले पि अप्रत्यक्ष पाहहले’ असे 
जर क िी म्हटले िर ‘िभ अप्रत्यक्ष पाहहलेस म्हिजे कसे पाहहलेस?’ असा प्रश्न क िीही स्वािाहवकपिे 
हवर्ारील आहि त्यारे् उत्तर द्याव ेलारे्ल. उदा. ‘दार आमच्या पाठीमारे् होिे पि समोर आरसा होिा आहि 
त्याने दार हळभर् उघडले आहि िो आि हशरला हे आरशाि मला स्पष्ट हदसले.’ 

 
आहि हा िेद एका मयादेपलीकडे िाििाही येिार नाही. समजा एखाद्या मािसावर, त्याला 

नकळि, मला नजर ठेवायर्ी आहे. िो एका हवश्रांिीर्ृहाि हशरला आहि त्याच्या मार्भन काही काळाने मी 
हशरलो. आहि समजा आरशाि त्यारे् प्रहिकबब मला हदसि आहे मर् त्याच्या प्रहिकबबावर मधभन मधभन नजर 
ठेवभन त्याच्या हालर्ाली मला अप्रत्यक्षपिे पाहिा येिील. पि समजा, एखाद्या मािसार्ी सावलीर् मला 
हदसिे आहे. त्या सावलीच्या हालर्ाली पाहभन त्या मािसाच्या हालर्ालींर्ी कल्पना मला करिा येईल. पि 
अशा पहरस्स्थिीि त्या मािसाच्या हालर्ालीं मी अप्रत्यक्षपिे पाहिो आहे असे म्हििे हवहर्त्र ठरेल. 
सावलीच्या हालर्ालीवरून त्या मािसाच्या हालर्ालींर्ा िकच  मी करिो असे म्हििेर् योलय ठरेल. आिा 
असे समजा की एका पेल्याि र्हार्ा काही अवशषे मला हदसला, आिल्या पषृ्ठिार्ावर र्हाच्या खािाख िा 
आढळभन आल्या, पेल्याच्या वरच्या कडेवर हलपस्स्टक उमटलेली हदसली िर त्या पेल्यािभन क िीिरी र्हा 
प्याले आहे हे मला कळभन येिे. पि क िाला िरी र्हा हपिाना मी अप्रत्यक्षपिे पाहहले आहे असे म्हििे ह्ा 
पहरस्स्थिीि रै्र ठरेल. क िीिरी त्या पेल्यािभन र्हा प्याले आहे असा माझा िकच  आहे असेर् म्हिाव ेलारे्ल. 

 
साराशं, टेबलासारख्या एखाद्या िौहिक वस्िभरे् संवदेन जेव्हा आपि करिो िेव्हा त्या वस्िभरे् साक्षात् 

संवदेन आपि करीि असिो की त्या वस्िभशी संबहंधि असलेल्या काही वदेनदत्तारें् साक्षात् संवदेन आपि 
करीि असिो हा प्रश्न प रेसा स्पष्ट नाही. आहि म्हिभन त्यारे् उत्तर देिा येिार नाही. संवदेन करिे म्हिजे 
संवदेन करिे. ‘मी एखाद्या वस्िभरे् साक्षात् संवदेन केले’ असे म्हिण्याि जर काही स्वारस्य असलेर् िर ‘त्या 
वस्िभरे् मी अप्रत्यक्षपिे संवदेन केले नाही’ असे सारं्ण्याप रिेर् िे असिे. पि मर् अप्रत्यक्षपिे केले नाही 
म्हिजे कसे केले नाही हे सारं्िेही आवश्यक असिे. िेव्हा खरा महत्वार्ा िेद ‘साक्षात् संवदेन करिे’ आहि 
‘अप्रत्यक्ष संवेदन करिे’ ह्ािील िेद नसभन ‘संवदेन करिे’ आहि ‘अन मान करिे’ ककवा ‘क िीिरी 
साहंर्िल्याम ळे मानिे’ ह्ािील िेद होय. जेव्हा टेबलासारखी िौहिक वस्िभ आपि पहाि आहो असे आपि 
म्हििो िेव्हा िे िौहिक टेबल आपल्याला हदसिर् नसिे िर काही वदेे्य हदसि असिाि व त्याचं्यापासभन 
िौहिक टेबलारे् अन मान आपि करिो असे जर असेल िर वदे्यारें् आपल्याला होि असलेले दशचन साक्षात् 
दशचन असिे व टेबलारे् दशचन अप्रत्यक्ष असिे असा िो िेद नसभन वदे्यारें् आपल्याला दशचन होि असिे आहि 
टेबलारे् आपि अन मान करीि असिो असा िो िेद असिो. आपि टेबल पाहिो िेव्हा काही वदेे्य आपल्याला 
हदसिाि, टेबल हदसिर् नसिे असे मानायला काही आधार नाही हे आपि पाहहलेर् आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

(३) पि वादासाठी असे मानभया की आपि जेव्हा एखादी िौहिक वस्िभ पाहिो िेव्हा हिच्याशी संबहंधि 
अशा काही वेद्यारें् (साक्षात्) अवधारि आपि करीि असिो आहि ह्ा वदे्यापंासभन एका हवहशष्ट प्रकारर्ी 
िौहिक वस्िभ येथे आहे असे अन मान करीि असिो. ह्ार्ा अथच असा की ही वदेे्य आपल्या जाहिवरेे् हवषय 
असिाि. माझे एखादे वदेन जर आपि घेिले िर मी ककवा ज्ञािा हा ह्ा वदेनार्ा एक घटक असिो, एक 
वदे्य, त्या वदेनार्ा हवषय हा त्यार्ा द सरा घटक असिो आहि त्या वदे्यार्ी मला असलेली जािीव ककवा िे 
वदे्य जािण्यार्ी माझी कृिी हा त्या वदेनार्ा हिसरा घटक असिो. (पहा प.ृ २८; ३६) आिा िे वेद्य हा जर 
माझ्या जािण्याच्या ककवा अवधारि करण्याच्या कृिीर्ा हवषय असेल िर िे माझ्या कृिीहभन हिन्न असले 
पाहहजे. माझी कृिी त्या वदे्यारे् अवधारि करण्यार्ी कृिी असिे. असे असेल िर त्या वदे्यारे् स्विःरे् स्वरूप 
आहि मी ग्रहि केलेले त्यारे् स्वरूप ह्ांच्याि िेद करावा लारे्ल. म्हिजे एऱ्हवी आपि वस्िभरे् स्विःरे् 
स्वरूप आहि आपल्याला िासिारे हिरे् स्वरूप ह्ाचं्याि जो िेद करिो िसार् िेद वेदनाच्या संदिाि हनमाि 
होिो. मी अवधारि करीि असलेले वदे्य स्विः कपर्ट असेल पि िे लाल आहे असे त्यारे् अवधारि मी केले 
असेल. म्हिजे आपली संवेदने जशी स्खलनशील असिाि िशी आपली वदेनेही स्खलनशील असिार. पि 
मर् अनवस्थाप्रसंर् ओढवेल. कारि िौहिक वस्िभरे् संवदेन जेव्हा आपि करिो िेव्हा आपि काही वदे्यारें् 
अवधारि करीि असिो व त्याचं्यापासभन त्या िौहिक वस्िभरे् अन मान करीि असिो असे मानायरे् एक कारि 
असे की कधीकधी वस्िभरे् संवदेन करिाना हिरे् जे स्वरूप आपल्याला प्रिीि होिे िे हिच्या खऱ्याख ऱ्या 
स्वरूपारून हिन्न असिे; पि आपल्याला जे प्रिीि होि असिे त्याला अस्स्ित्व असिेर्; कारि िो आपल्या 
प्रिीिीर्ा हवषय असिो. हा आपल्या प्रिीिीर्ा हवषय म्हिजे िी िौहिक वस्िभ नसिे कारि त्यारे् स्वरूप त्या 
िौहिक वस्िभच्या स्वरूपाहभन हिन्न असिे. हा हवषय म्हिजे एक वदे्य असिे. आिा ह्ार् न्यायाने एखाद्या 
वदेनाि वदे्यारे् आपि अवधारि केलेले स्वरूप जर त्या वदे्याच्या खऱ्याख ऱ्या स्वरूपाहभन हिन्न असेल िर 
आपल्या अवधारि करण्याच्या कृिीर्ा जो हवषय आहे िो काही िे वदे्य असिार नाही; कारि त्यारे् स्वरूप 
त्या वदे्याच्या स्वरूपाहभन हिन्न आहे. पि माझ्या ह्ा अवधारि करण्याच्या कृिीर्ा जो हवषय आहे िो 
अस्स्ित्वाि असलार् पाहहजे; कारि मी कशारे् िरी अवधारि करीि आहे आहि ‘मी कशारे् अवधारि करीि 
आहे?’ ह्ा प्रश्नारे् उत्तर ‘मी ह्ा हवषयारे् अवधारि करीि आहे’ असेर् द्यावे लारे्ल. पि हा हवषय म्हिजे 
ज्या वदे्यारे् मी वदेन करीि आहे िे वदे्य नव्हे. कारि त्यारे् स्वरूप त्या वदे्याच्या स्वरूपाहभन हिन्न आहे. िेव्हा 
हा हवषय म्हिजे एक वरे्ळे वदे्य असिार. ज्याप्रमािे िौहिक वस्िभरे् संवदेन आपल्याला प्रिीि होिाऱ्या 
वदे्याचं्याद्वारा आपि करिो त्याप्रमािे एखाद्या वदे्यारे् आपि जे वदेन करिो िेही आपल्याला प्रिीि होिाऱ्या 
द सऱ्या वदे्यादं्वारा करिो असे म्हटले पाहहजे. पि मर् ह्ार् न्यायाने ह्ा द सऱ्या वेद्यारें् वेदनही त्याचं्याहभन 
हिन्न अशा वेद्याचं्या द्वारा आपि करिो असे म्हिाव ेलारे्ल. आहि ह्ाला अंि नाही. 

 
ह्ा अनवस्थाप्रसंर्ावर िोडर्ा असा की वेद्य हा वदेन करण्याच्या ककवा अवधारि करण्याच्या कृिीर्ा 

हवषय असिो, वदेन करण्याच्या कृिीहभन िे हिन्न असिे असे न मानिे. वदे्य जर वदेन करण्याच्या कृिीहभन 
हिन्न असेल िर त्या वदे्यारे् स्विःरे् स्वरूप आहि वेदन करण्याच्या कृिीला प्रिीि होिारे त्यारे् स्वरूप 
ह्ाचं्याि िेद असायला अवसर रहािो. िसेर् मर् एकार् वदे्यारे् अनेक ज्ञात्यानंा अवधारि करिे शक्य असेल 
आहि वरे्वरे्ळ्या ज्ञात्यानंा एकार् वदे्यार्ी प्रिीि होिारी रूपे हिन्न असभ शकिील. म्हिजे िौहिक वस्िभंच्या 
संवदेनाच्या बाबिीि जे प्रश्न उपस्स्थि होिाि िे वदे्याचं्या वदेनाचं्या बाबिीिही उपस्स्थि होिील. ह्ाच्यावर 
इलाज म्हिजे वदे्य हा वदेन करण्याच्या कृिीर्ा आंिहरक आशय असिो, वदेन करण्याच्या कृिीपलीकडे 
वदे्याला स्थान नसिे असे मानिे. जलद धाविे हा जसा धावण्यार्ा प्रकार आहे, त्याप्रमािे कपर्ट वेद्यारे् वेदन 
हा वदेनार्ा एक प्रकार आहे असे मानिे. एक वदे्य असिे आहि िे कपर्ट आहे असे त्यारे् ज्ञािा अवधरि करिो 
असे वदेनारे् हवश्लेषि करण्यारे् कारि नाही. आपि र्ाण्यारे् र्ायन करीि नाही. आपि र्ािो; जे आपि 
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र्ािो िे र्ािे असिे. र्ािे र्ाहयिे म्हिजे हवहशष्ट प्रकाररे् आवाज हवहशष्ट क्रमाने करिे. र्ेंडभ  असिो आहि 
आपि िो लाथेने उडहविो त्याप्रमािे र्ािे असिे आहि आपि त्यारे् र्ायन करिो असे नसिे. आपि जेव्हा 
िेर् र्ािे परि र्ािो िेव्हा आपि साधारिपिे त्यार् प्रकाररे् आवाज त्यार् क्रमाने उच्चारिो. ककवा दोन 
मािसे जेव्हा एकर् र्ािे र्ािाि िेव्हा िे दोघे साधारिपिे एकार् प्रकाररे् आवाज एकार् क्रमाने उच्चारीि 
असिाि. िेव्हा र्ाण्याच्या हक्रयेहभन हिन्न, हिच्याहभन अलर् असे र्ाि म्हिभन काही नसिे. िसेर् वदेन 
करण्याच्या कृिीपलीकडरे्, हिच्याहभन अलर् असे वेद्य नसिे. वदे्य हे वदेनाच्या कृिीरे् रूप होय. 

 
वदेन ह्ा अन िवारे् स्वरूप असे असिे असे मानले िर वदे्य ही पभिचपिे खाजर्ी र्ोष्ट ठरिे. मर् उदा. 

दोन व्यक्िी एकार् वदे्यारे् वदेन करू शकिार नाहीि ककवा क िीही त्यार् वदे्यारे् परि परि वेदन करू 
शकिार नाही. आपल्या अन िवारे् स्विःरे् स्वरूप असे असिे, म्हिजे ज्ञािा ककवा हवषयी आहि त्याला प्राप्ि 
होिारी खाजर्ी वदेने असे आपल्या अन िवारे् स्वरूप असिे, अशा खाजर्ी, अंिर्चि वेदनापंासभन बाह् 
िौहिक वस्िभंरे् अन मान आपि करिो पि हे अन मान संशयास्पद ठरिे ककवा हनहििपिे हनराधार असिे अशी 
िभहमका अनेक ित्त्ववते्त्यानंी स्वीकारली आहे. आहि म्हिभन ज्ञािे आहि त्यारं्ी खाजर्ी वदेने एवढेर् काय 
िे आहे एवढेर् हनहिि ज्ञान आपल्याला असिे असा हनष्ट्कषच िे काढिाि. उदा. बाक्ले. 

 
पि ज्ञािे आहि त्यारं्ी खाजर्ी वदेने एवढेर् आपल्या अन िवारे् स्वरूप असिे ही िभहमकार् 

आत्महवसंर्ि आहे अशी टीका काटंने केली आहे. व ह्ार् स्वरूपार्ी टीका अलीकडे स्व्हटरे्न्स्टाइनने केली 
आहे. ह्ा टीकेर्ा आशय असा आहे; अन िवारे् स्वरूप एवढेर् असिे असे मानिे आत्महवसंर्ि आहे कारि 
आपला अन िव जर केवळ ह्ा स्वरूपार्ा असिा िर त्यारे् स्वरूप असे आहे हे ज्ञान आपल्याला होऊ शकले 
नसिे. सावचजहनक वस्िभंच्या बनलेल्या सावचजहनक जर्ार्ा आपला जो अन िव असिो त्याच्या पाश्वचिभमीवरर् 
आपि आपल्या खाजर्ी अन िवाहंवषयी बोलभ  शकिो. िेव्हा आपल्या खाजर्ी अन िवाहंवषयी आपि जी हवधाने 
करिो िी करिे आपल्याला शक्य होिे कारि सावचजहनक वस्िभंर्ा अन िव आपल्याला असिो; सावचजहनक 
वस्िभ म्हिजे ज्या वस्िभंरे् आपि आहि इिर क िीही संवदेन करू शकिो व म्हिभन कोित्याही ज्ञात्याच्या 
संवदेनकृिीच्या पलीकडरे् अस्स्ित्व ज्यानंा असिे व म्हिभन ज्यानंा बाह् अस्स्ित्व असिे अशा वस्िभ. अशा 
सावचजहनक वस्िभंर्ा अन िव असिे ही आपल्या खाजर्ी अन िवाहंवषयी हवधाने करण्यार्ी, म्हिजेर् त्यारं्ी 
जािीव असण्यार्ी आवश्यक अट असल्याम ळे आपला अन िव केवळ खाजर्ी असिो हे म्हििे आत्महवसंर्ि 
ठरिे. 

 
ह्ाहवषयी काटंने माडंलेले मि त्याच्यार् शब्दािं असे देिा येईल : केवळ माझ्या अस्स्ित्वाच्या 

इंहद्रयान िवावर आधारलेल्या जाहिवपेासभनर् अवकाशाि असलेल्या बाह् वस्िभंरे् अस्स्ित्व हसद्ध होिे. (पहा 
: रेफ्य टेशन ऑि आयहडॲहलझम, हक्रटीक ऑि प्य अर रीझन) स्व्हट्हर्न्ष्टाइन् ह्ानंी ‘केवळ खाजर्ी असा 
अन िव’ ह्ा संकल्पनेवर केलेल्या टीकेर्ा महििाथच असा : खाजर्ी वदे्याहंवषयी हवधाने करायर्ी म्हिजे त्यारें् 
विचन करायरे्. उदा. ‘हे वदे्य कपर्ट आहे’. असे विचन करिाना ‘कपर्ट’ सारखे सामान्य शब्द हवहशष्ट वदे्यानंा 
उद्देशभन उपयोजाव ेलार्िाि. आिा कोििाही सामान्य शब्द एका हनयमाप्रमािे वापरावा लार्िो. ह्ा 
हनयमारे् स्वरूप असे की सामान्य शब्द एका प्रकारच्या कोित्याही वस्िभला आहि केवळ त्यार् प्रकारच्या 
कोित्याही वस्िभला उदे्दशभन वापरिा येिो. उदा. ‘कपर्ट’ हा शब्द कोित्याही कपर्ट वस्िभला आहि केवळ 
कपर्ट वस्िभला उदे्दशभन वापरिा येिो. एखादा सामान्य शब्द वापरिाना हा हनयम पाळला नाही िर त्या शब्दाला 
अथचर् उरिार नाही. आिा एखादा हनयम पाळायर्ा िर कोित्याही हवहशष्ट प्रसंर्ी कोित्या प्रकाररे् विचन 
त्या हनयमाला अन सरिारे विचन ठरेल व कोित्या प्रकाररे् विचन त्या हनयमार्ा िरं् करिारे विचन ठरेल हे 
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ठरहविा आले पाहहजे; ककवा एखाद्या हवहशष्ट प्रसंर्ी घडलेले विचन त्या हनयमाला अन सरिारे होिे की त्या 
हनयमार्ा िरं् करिारे होिे हे ठरहविा येि असले पाहहजे. असे ठरहविा येि नसेल िर हनयम पाळला जाि 
आहे की मोडण्याि येि आहे हे ठरहविा येिार नाही. म्हिजे हनयम पाळिे आहि हनयम मोडिे ह्ाच्याि िेदर् 
उरिार नाही. म्हिजे हनयम असा उरिार नाही. आिा समजा मी आहि माझी खाजर्ी वेदे्य एवढ्याप रिार् 
माझा अन िव आहे. आहि समजा मला आिा जे वदे्य प्राप्ि झाले आहे त्यारे् ‘कपर्ट’ असे विचन मी करिो. हे 
विचन बरोबर आहे की नाही, म्हिजे ‘कपर्ट’ हा शब्द ज्या हनयमाला अन सरून वापरावा लार्िो त्या हनयमाला 
अन सरून मी ह्ा प्रसंर्ी वापरला आहे की नाही हे ठरहविा आले पाहहजे. द सऱ्या शब्दािं हे माडंायरे् िर 
ज्या प्रकारच्या वदे्यानंा उद्देशभन मारे् ‘कपर्ट’ हा शब्द वापरला होिा त्यार् प्रकाररे् हे वदे्य आहे की नाही हे 
ठरहविा आले पाहहजे. पि हे कसे ठरहविार? ज्या वेद्यानंा उदे्दशभन हा शब्द मी मारे् वापरला होिा िी ल प्ि 
झाली आहेि. ह्ावर असे म्हििा येईल की ज्या वदे्यानंा उदे्दशभन मी मारे् कपर्ट म्हटले असेल त्यारं्ी आठवि 
मी करू शकिो आहि सध्याच्या वदे्यार्ी त्याच्याशंी ि लना करून िे त्यार् प्रकाररे् आहे की नाही हे मी ठरवभ 
शकिो. पि माझी आठवि बरोबर आहे की नाही हे कसे ठरहविार? जी वदेे्य मी आठहविो आहे िी िभिकाळाि 
जमा झाली आहेि; त्यारं्ा प नरुद्धार करिार् येिार नाही. उलट माझी आठवि ही माझी आिार्ी आठवि 
आहे. ही आठवि बरोबर आहे की नाही हे पडिाळभन पहायर्ा काही मार्चर् नाही. माझी आठवि बरोबर आहे 
असे मला दृढपिे वाटि असेल. पि बरोबर आहो असे वाटिे, हकिीही दृढपिे वाटिे आहि बरोबर असिे 
ह्ाच्याि िेद आहे. जर आठवि बरोबर आहे की नाही हे ठरहविार् येि नसेल िर बरोबर आठवि व र्भक 
आठवि हा िेद नष्ट होईल. पि मर् ‘कपर्ट’ हा शब्द मी हनयमाला अन सरून वापरि आहे. की नाही हे 
ठरहविा यिार नाही; म्हिजे वर म्हटल्याप्रमािे ‘कपर्ट’ ह्ा शब्दाला अथचर् उरिार नाही. साराशं, केवळ 
खाजर्ी वदे्यारं्ा बनलेला अन िव घेिला िर अशा अन िवारे् विचन करिारे शब्द असभ शकिार नाहीि. ह्ा 
अथाने केवळ खाजर्ी अशी िाषा असभ शकिार नाही. 

 
व्यवहाराि आपि ‘कपर्ट’ हा शब्द वापरायला कसा हशकिो? लोक आपल्याला कपर्ट वस्िभ 

दाखहविाि आहि त्यानंा ‘कपर्ट’ म्हिाव ेअसे सारं्िाि. ककवा हकत्येक वस्िभंना लोक ‘कपर्ट’ म्हििाि आहि 
हकत्येक वस्िभंना ‘कपर्ट’ म्हिि नाहीि हे आपि पाहिो. ह्ा वस्िभ सावचजहनक असिाि. ज्या वस्िभंना लोक 
‘कपर्ट’ म्हििाि त्या वस्िभ आपि पाहिो व क िीही पाहभ शकिो. कपर्ट नसलेल्या वस्िभला आपि ‘कपर्ट’ 
म्हटले िर लोक आपली र्भक द रुस्ि करिाि. हा सावचजहनक व्यवहार असिो आहि त्याच्याि आपि 
सहिार्ी असिो. ह्ा व्यवहाराि सावचजहनक वस्िभंर्ी सावचजहनक विचने-म्हिजे क िीही ऐकभ  शकेल व 
पडिाळभन पाहभ शकेल अशी विचने करण्याि येि असिाि. आपल्या र् का इिर द रुस्ि करू शकिाि, 
इिराचं्या र् का आपि द रुस्ि करू शकिो. ‘हनयम’, ‘हनयम पाळिे ककवा मोडिे’, इ. संकल्पना सावचजहनक 
व्यवहारावर अहधहष्ठि असिाि. वस्िभंरे् विचन करिे, त्याचं्याहवषयी हवधाने करिे हा असा सावचजहनक 
व्यवहार असिो आहि िो सावचजहनक वस्िभहवषयींर्ा व्यवहार असिो. ह्ा सावचजहनक व्यवहाराच्या 
पाश्वचिभमीवर आपि आपल्या खाजर्ी अन िवारें् विचन करू शकिो. म ळाि हनयम सावचजहनक असिाि. िे 
सावचजहनक असिाि म्हिभन ‘हनयम पाळिे, मोडिे’ ही संकल्पना व ख द्द ‘हनयम’ ही संकल्पना अथचपभिच 
असिे. ह्ा सावचजहनक हनयमाचं्या पाश्वचिभमीवर आपि स्विःसाठी स्विः होऊन एखादा खाजर्ी हनयम 
स्वीकारू शकिो व हवहशष्ट प्रसंर्ी आपि िो पाळला आहे की मोडला आहे हे ठरवभ शकिो. पि केवळ खाजर्ी 
हनयम एवढेर् असिे िर हनयमर् नसिे. त्यार्प्रमािे सावचजहनक वस्िभंच्या विचनाचं्या पाश्वचिभमीवर आपि 
आपल्या खाजर्ी अन िवारें् विचन करू शकिो. पि आपले अन िव केवळ खाजर्ीर् असिे िर त्याचं्याहवषयी 
आपि हवधानेर् करू शकलो नसिो. िेव्हा आपि आहि आपली खाजर्ी वदेे्य एवढार् काय िो आपला अन िव 
असिो ही िभहमकार् आत्महवसंर्ि आहे. 
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आपल्या संवेदनाचं्या आहि ह्ा संवदेनादं्वारा आपल्याला अवर्ि होिाऱ्या िौहिक वस्िभंच्या 
स्वरूपाच्या रसेल ह्ानंी केलेल्या हवश्लेषिािभन जे प्रश्न उपस्स्थि होिाि त्यारं्ा काहीसा उहापोह आपि 
आिापयंि केला. आिा ह्ा प्रश्नाहवषयीर्ी आपली िभहमका रसेल ह्ांनी प ढे कशी बदलली ह्ारे् थोडक्याि 
हदलदशचन करायरे् आहे. हा बदल दोन हदशानंी झाला. (१) वदेनारे् हवश्लेषि रसेल ह्ांनी असे केले आहे : 
(अ) ज्यारे् वेदन असिे िो ज्ञािा; (ब) वेदनार्ा हवषय असलेले वदे्य; (क) ज्ञात्यार्ी वदे्यारे् वदेन करण्यार्ी 
कृिी. वदेनारे् असे िीन घटक असिाि असे रसेल मानिाि. ह्ापंैकी ज्ञािा आहि त्यार्ी वेदनकृिी ह्ारें् 
स्वरूप मानहसक असले पाहहजे हे उघड आहे. पि वदेनार्ा हवषय असलेले वदे्य मानहसक असलेर् पाहहजे 
असे नाही. उदा. एखाद्या हपवळ्या पट्यारे् माझे वेदन घेिले िर त्याच्या वदे्यारे्, म्हिजे त्या हपवळ्या 
पट्ट्यारे् स्वरूप मानहसक असिे असे मानायरे् कारि नाही. 

(पहा प.ृ २८). 
 
पि हे मि रसेल ह्ानंी प ढे सोडभन हदले. वदेन म्हिजे एका हवहशष्ट ज्ञात्याला एका हवहशष्ट वदे्यार्ी 

असलेली जािीव ककवा वेदन म्हिजे एका हवहशष्ट ज्ञात्यार्ा एका हवहशष्ट वदे्याशी अवधारिाच्या कृत्याने 
जोडलेला संबधं असे वदेनारे् हवश्लेषि करण्यारे् त्यानंी सोडभन हदले. ह्ारे् म ख्य कारंि म्हिजे वदेनार्ा 
धारक असा हा जो ज्ञािा मानण्याि येिो त्यार्ा अन िव आपल्याला येिो, आपल्या हनरीक्षिाला िो कधी 
र्वसिो असे म्हििा येि नाही. आपि हपवळी ि ले पहािो ककवा कधीकधी िहान लार्ल्यार्ा अन िव 
आपल्याला येिो आहि ह्ा अन िवाच्या आधारावर हपवळी ि ले असिाि, कधीकधी िहान (लार्लेली) असिे 
असे आपि म्हिभ शकिो. पि असा आपल्या ज्ञात्यार्ा अन िव आपल्याला येिो आहि ह्ा अन िवाच्या 
आधारावर ‘ज्ञािा असिो’ असे आपि म्हििो असे हदसि नाही. ‘मी हपवळा पट्टा पहाि आहे’, ह्ा 
हवधानािील ‘हपवळा पट्टा’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने ज्याप्रमािे आपल्याला अन िवाि आढळलेल्या कशार्ा िरी 
हनदेश होिो त्याप्रमािे ‘मी’ ह्ा शब्दाने आपल्याला अन िवाि आढळभन आलेल्या कशार्ा हनदेश होि नसिो. 
केवळ बोलण्याच्या सोयीसाठी ‘मी हपवळा पट्टा पहाि आहे’ अशी शब्दरर्ना आपि करिो. पि ज्ञािा असा 
क िी असिो ही समजभि सोडभन हदली िर िो वदेनाच्या ककवा अवधारिाच्या कृिी करिो ही समजभिही सोडभन 
द्यावी लारे्ल. ह्ा कृिी घडभ  शकि नाहीि कारि त्या करिारा किार् नसिो. वेदनाच्या मानलेल्या मभळ 
घटकापंैकी ज्ञािा आहि त्यार्ी वदेनकृिी ह्ा घटकारं्ा त्यार् केल्यानंिर िक्ि वदे्य काय िे उरिे. िेव्हा वेद्य 
ककवा वदेनदत्ि म्हिजेर् वदेन हे मि रसेल स्वीकारिाि. 

 
पहहल्या िभहमकेप्रमािे मी जो हपवळा पट्टा पाहिो िे एक वदे्य होिे. बदललेल्या िभहमकेप्रमािे िो 

हपवळा पट्टा हेर् वदेन होय. आिा हा हपवळा पट्टा, हे वदे्य, ह्ारे् स्वरूप काही मानहसक नसिे असे रसेल 
ह्ारें् पहहले मि होिे आहि िेर् त्यानंी प ढेही कायम ठेवले. बदललेल्या िभहमकेप्रमािे आपि जे रंर्ीि आकार 
पाहिो, ध्वनी ऐकिो, र्वी घेिो िी वदेने असिाि आहि ह्ा अथात् मानहसक र्ोष्टी नसिाि. मर् जो प्रश्न 
उपस्स्थि होिो िो असा की मानहसक घटनाचं्या, प्रहक्रयाचं्या स्वरूपार्ा उलर्डा आपि कसा करिार? 
त्याचं्या स्वरूपारे् हवश्लेषि कसे करिा येईल? 

 
ह्ा प्रश्नाहवषयी रसेल ह्ानंी प ढे जे हवर्ार माडंले त्यारें् अहिशय थोडक्याि हदलदशचन काय िे येथे 

करिा येईल. संवदेन, स्मृिी, इच्छा, इ. कृिी ककवा घटना मानहसक असिाि असे आपि म्हिभ. आक ं र्न 
पाविे, जळिे, एका हठकािाहभन द सऱ्या हठकािी जािे ह्ा िौहिक घटना आहेि व मानहसक घटनारें् 
स्वरूप िौहिक घटनाचं्या स्वरूपाहभन मभलिः वरे्ळे असिे असे आपि मानिो. पि िे वरे्ळे म्हिजे कसे असिे 
ककवा कसे वरे्ळे असिे हा प्रश्न आहे. रसेल ह्ांच्या (नंिरच्या) म्हिण्याप्रमािे जो हपवळा पट्टा मी पाहिो िो 
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एका िौहिक वस्िभने माझ्या मज्जासंस्थेवर कायच केल्याने हनमाि झालेला असिो आहि िो म्हिजे एक वदेन 
असिे. हे वदेन म्हिजे काही जाहिवरे्ा एक प्रकार आहे असे नसिे. पि ह्ा हपवळ्या पट्ट्यार्ी, वदेनार्ी 
मी ‘दखल’ घेिो व ही दखल घेण्यार्ी कृिी मानहसक असिे. आिा ह्ावर क िी असे म्हिेल की ही दखल 
घेण्यार्ी कृिी म्हिजेर् वरे्ळ्या शब्दािं वदेन करण्यार्ी ककवा अवधारि करण्यार्ी कृिी. पि ह्ा दखल 
घेण्याच्या कृिीरे् असे स्वरूप रसेल ह्ानंा अहिपे्रि नाही. वदेन करण्याच्या कृिीरे् एक हवहशष्ट स्वरूप असिे, 
िी जाहिवरे्ी कृिी असिे आहि जािीव हा मानहसकिेर्ा व्यवच्छेदक धमच असिो अशी रसेल ह्ांर्ी पहहली 
िभहमका होिी. ह्ा िभहमकेप्रमािे साऱ्या मानहसक घटना ककवा कृिी ही जाहिवरे्ी वेर्वरे्ळी रूपे ककवा कृिी 
असिाि. त्याचं्या नंिरच्या िभहमकेप्रमािे जािीव हे एक हवहशष्ट प्रकाररे् अस्स्ित्व, एका हवहशष्ट स्वरूपारे् 
‘द्रव्य’ (stuff) आहे असे रसेल मानीि नाहीि. िर जाहिवचे्या कोित्याही कृत्यारे् त्याच्यापासभन घडभन 
येिाऱ्या पहरिामामंध्ये िे हवश्लेषि करिाि. उदा. मी माझ्या एखाद्या वदेनार्ी, त्या हपवळ्या पट्ट्यार्ी 
दखल घेिो म्हिजे मला लािलेल्या वदेनाचं्या सम दायािभन, (वरे्वरे्ळ्या िौहिक वस्िभंनी माझ्या मेंदभवर कायच 
करून हनमाि केलेल्या वदेनामंधभन) िो उठभन हदसिो, त्यारे् स्वरूप काहीसे अहधक िीव्र होिे; त्यारे् विचन 
करिारे शब्द मी उच्चारिो; त्यार् प्रकारच्या हपवळ्या पट्ट्यार्ी आहि त्याच्या समविे प्राप्ि झालेल्या इिर 
वदेनारं्ी पभवी मी दखल घेिली असेल िर िेथे एक हवहशष्ट स्वरूपार्ी वस्िभ आहे, उदा. एक िभ ल आहे हे मी 
ओळखिो; म्हिजे मला पभवी प्राप्ि झालेल्या आहि मी दखल घेिलेल्या वदेनाचं्या प्रहिमा हनमाि होिाि व 
प्रस्ि ि (हपवळ्या पट्ट्याच्या) वदेनाशंी संललन होिाि; िसेर् प्रस्ि ि वदेनार्ी दखल घेिल्याम ळे िावी 
काळाि त्यारे् स्मरि होण्यार्ी, त्यार्ी प्रहिमा जार्ृि होण्यार्ी शक्यिा हनमाि होिे, इ. वस्िभ ओळखिे, 
म्हिजे हिरे् संवदेन करिे, हिरे् स्मरि करिे, व ह्ा मानहसक कृिी होि. वदेनारं्ी दखल घेिे हा ह्ा कृिींर्ा 
र्ािा आहे. पि सवचर् मानहसक कृिींरे् ककवा घटनारें् स्वरूप ज्या प्रकारच्या शारीहरक विचनाद्वारा त्या व्यक्ि 
होिाि त्या विचनािभन हसद्ध होिे. ‘हे िभ ल आहे’ असे संवदेन करिे म्हिजे त्यारे् विचन करिारे, योलय िे 
शब्द उच्चारिे, त्याच्या संदिाि योलय िी कारवाई करिे. मन ककवा जािीव असा काही िौहिक वस्िभहभन ककवा 
जडद्रव्याहभन हिन्न स्वरूपार्ा पदाथच ककवा द्रव्य नसिे. संवदेन, स्मरि ह्ाप्रमािेर् इच्छा, स खद ःख, समजभि, 
इ. मानहसक घटनारें् अशा प्रकारे हवश्लेषि रसेल ह्ांनी ‘ॲन ॲनॅहलहसस् ऑफ् माइंड’ ह्ा आपल्या गं्रथाि 
केले आहे. 

 
(२) ज्या द सऱ्या हदशनेे रसेले ह्ानंी आपले मि प ढे बदलले िी अशी. प्रस्ि ि प स्िकाि रसेल ह्ानंी 

स्वीकारलेली िभहमका अशी की िौहिक वस्िभ आपल्या अन िवाला अप्राप्य असिाि, त्या आपल्या जाहिवेरे् 
हवषय नसिाि पि आपल्याला लािलेल्या वदे्यापंासभन त्याचं्या स्वरूपारे् व अस्स्ित्वारे् अन मान आपि करिो. 
पि अन िवािीि अशा वस्िभंरे् अन मान काहीसे संशयास्पद ठरिे. हशवाय लाघवाच्या ित्त्वाच्याही िे हवरोधी 
आहे. अन िवािीि असलेल्या वस्िभंर्ा अभ्य पर्म न करिा केवळ आपल्या अन िवाि उपस्स्थि असलेल्या 
र्ोष्टींच्या साहाय्याने जर आपल्या अन िवार्ा उलर्डा करिा आला िर िे इष्ट ठरेल. िेव्हा िौहिक वस्िभ 
म्हिजे अन िवािीि असलेल्या व केवळ अन मानर्म्य असलेल्या अशा काही वस्िभ नव्हि िर आपल्या 
जाहिवरेे् हवषय असलेल्या वदे्याचं्या (व प ढे बदललेल्या िभहमकेला अन सरून वदेनाचं्या) त्या ‘रर्ना’ असिाि 
हे मि रसेल ह्ानंी प ढे स्वीकारले. पि ह्ा मिार्ा उलर्डा करून घ्यायर्ा िर हवधानाचं्या घडिीहवषयीरे् 
रसेल ह्ारें् मि समजभन घेिले पाहहजे. 
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३. णवधानाांची घडि 
 

िौहिक वस्िभ आपल्या जाहिवरेे् साक्षात् हवषय नसिाि, केवळ वदे्याशंीर् आपला साक्षात् पहरर्य 
असिो हे रसेल ह्ारें् मि हववरे्नाच्या सोयीसाठी िात्प रिे बाजभला ठेवभन िौहिक वस्िभंरे् आपि साक्षात् 
संवदेन करिो असे जे आपि व्यवहाराि मानिो िे मानभया. आिा समजा मी एक हपवळे िभ ल पहाि आहे. ह्ा 
संवदेनाच्या आधारावर मी असे हवधान करीन की हे िभ ल हपवळे आहे. हे हवधान अथात् ‘हे िभ ल हपवळे आहे’ 
हे वाक्या उच्चारून मी करीन. हे हवधान कशाहवषयी आहे? िर ‘हे िभ ल’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने हनर्मदष्ट होिाऱ्या 
वस्िभहवषयी आहे. ह्ा शब्दप्रयोर्ाने ज्या वस्िभर्ा हनदेश होिो िी वस्िभ, म्हिजे िे िभ ल मी साक्षात् पहाि आहे 
व ह्ा अथाने माझा त्याच्याशी पहरर्य आहे; व म्हिभन हे हवधान कशाहवषयी आहे हे मला माहहि आहे. िसेर् 
ह्ा हवधानाि ह्ा ि लाहवषयी ‘िे हपवळे आहे’ असे साहंर्िले आहे व ‘हपवळे (असिे)’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने जो 
र् ि व्यक्ि होिो त्यार्ी उदाहरिेही—हपवळेपिार्ी उदाहरिे—मी अनेकदा साक्षात् पाहहली आहेि व म्हिभन 
ह्ा र् िाशीही माझा पहरर्य आहे. ‘हे िभ ल हपवळें  आहे’ ह्ा वाक्याने जे हवधान व्यक्ि होिे त्यारे् जे दोन घ्टक 
आहेि— म्हिजे ज्या वस्िभहवषयीरे् िे हवधान आहे िी वस्िभ आहि ह्ा वस्िभच्या अंर्ी जो र् ि आहे असे ह्ा 
हवधानाि साहंर्िले आहे िो र् ि—त्या दोघाशंीही माझा पहरर्य आहे. ह्ाम ळेर् ह्ा हवधानारे् मला आकलन 
होिे; त्याच्या आशयार्ा बोध मला होिो. 

 
आिा समजा, िे िभ ल दृहष्टआड झाले. िरीही ‘िे िभ ल हपवळे होिे’ ह्ा हवधानाच्या आशयारे् आकलन 

मला होऊ शकिे. कारि हे हवधान ज्या वस्िभहवषयी आहे त्या वस्िभशी माझा पहरर्य आहे. ह्ा अथाने की िी 
वस्िभ मी साक्षात् पाहहलेली आहे. िी जरी मी आिा पहाि नसलो िरी पभवी पाहहलेली आहे व म्हिभन हिच्याशी 
माझा पहरर्य आहे. िसेर् ह्ा हवधानार्ा जो द सरा घटक—हपवळे (असिे) हा घटक—त्याच्याशीही माझा 
पहरर्य आहे. ह्ाम ळे, ‘िे िभ ल हपवळे होिे’ ह्ा वाक्याने व्यक्ि होिाऱ्या हवधानारे् आकलन मला होऊ 
शकिे. आिा ‘ह्ा आकृिीच्या शिंर बाजभ आहेि’ हे हवधान घेऊ. ह्ार्ा एक घटक म्हिजे शिंर बाजभ 
(असण्यार्ा) धमच. आिा ह्ा धमाशी माझा पहरर्य नसेल. म्हिज ह्ा धमारे् एकही उदाहरि मी साक्षात् 
पाहहलेले नसेल; थोडक्याि शिंर बाजभ असलेली एकही आकृिी मी पाहहलेली नसेल. पि ‘बाजभ’ व ‘शिंर’ 
ह्ा शब्दानंी व्यक्ि होिाऱ्या र्ोष्टींशी जर माझा पहरर्य असेल िर ‘शिंर बाजभ (असिे)’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाच्या 
अथारे् आकलन मला होऊ शकिे. सामान्यपिे ही र्ोष्ट अशी माडंिा यईल. एखाद्या शब्दप्रयोर्ाने व्यक्ि 
होिारा अथच जर व्याहमश्र (complex) असेल िर ह्ा अथाच्या सवच घटकाशंी जर आपला पहरर्य असेल िर 
आहि िरर् त्या अथारे् आकलन आपल्याला होिे. 

 
समजा, मला पहरहर्ि असलेले एखादे िभ ल िाबंडे नाही पि त्याच्याहवषयी ‘िे िभ ल िाबंडे आहे’ असे 

हवधान क िी केले. हे हवधान अथात् असत्य आहे पि िरीही त्यार्ा अथचबोध, त्याच्या आशयारे् आकलन मला 
होऊ शकिे. कारि ह्ा हवधानारे् जे दोन घटक आहेि— ‘िे िभ ल’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने हनर्मदष्ट होिारी वस्िभ 
आहि ‘िाबंडे (असिे)’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने व्यक्ि होिारा र् ि—त्याचं्याशी माझा पहरर्य आहे. एखादे हवधान 
सत्य आहे की नाही ह्ा स्वरूपार्ा प्रश्न आपि नेहमी उपस्स्थि करीि असिो. पि त्यारे् उत्तर देण्यापभवी 
ककवा शोधण्यापभवी त्या हवधानाच्या अथारे् आकलन आपल्याला झाले असले पाहहजे. आहि कोित्याही 
हवधानाच्या अथारे् आकलन आपल्याला व्हायरे् िर त्याच्या सवच घटकाशंी आपला पहरर्य असला पाहहजे हे 
ित्त्व रसेल प्रहिपाहदि आहेि. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पि आिा प ढील हवधान घ्या : ‘रामरावारं्ा थोरला म लर्ा र्ोरा आहे’. आहि समजा, रामरावानंा 
म लर्ार् नाही. आिा, हे हवधान ‘हे िभ ल हपवळे आहे.’ ह्ा हवधानासारखेर् आहे आहे असे प्रथमदशचनी वाटेल. 
‘हे ि ल’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने हनर्मदष्ट होिारी वस्िभ ज्याप्रमािे ‘हे िभ ल हपवळे आहे’ ह्ा हवधानार्ा एक घटक आहे 
त्याप्रमािे ‘रामरावारं्ा थोरला म लर्ा’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने हनर्मदष्ट होिारी व्यक्िी ‘रामरावारं्ा थोरला म लर्ा 
र्ोरा आहे’ ह्ा हवधानार्ा एक घटक आहे असे वाटिे शक्य आहे. पि प्रत्यक्षाि रामरावानंा म लर्ार् 
नसल्याम ळे, ‘रामरावारं्ा थोरला म लर्ा’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने क िाही व्यक्िीर्ा हनदेश होि नाही, रामरावारं्ा 
थोरला म लर्ा अशी व्यक्िीर् नाही व म्हिभन िी ह्ा हवधानार्ा घटक असभ शकि नाही. अथात् हिच्याशी 
आपला पहरर्यही असभ शकि नाही. मर् ह्ा हवधानार्ा अथचबोध आपल्याला कसा होऊ शकिो? 

 
‘हे िभ ल हपवळे आहे’ हे हवधान ह्ा ि लाहवषयी आहे. पि जर रामरावानंा म लर्ार् नसेल िर 

‘रामरावारं्ा थोरला म लर्ा र्ोरा आहे’ हे हवधान रामरावाचं्या थोरल्या म लाहवषयी आहे असे म्हििा येिार 
नाही; कारि अशी व्यक्िीर् नाही. मर् हे कशाहवषयीरे् हवधान आहे? आहि जर िे कशाहवषयीरे्ही हवधान 
नसेल िर िे हवधानर् असिार नाही. उदा. मी जर केवळ ‘िाबंडे आहे’ एवढेर् म्हटले िर मी कोििेही हवधान 
केलेले नाही. कारि हवधान करायरे् िर कशार्ा िरी हनदेश केला पाहहजे आहि ‘(िे) िाबंडे आहे’ असे 
म्हटले पाहहजे. आिा रामरावांना म लर्ा नसिाना ‘रामरावारं्ा थोरला म लर्ा र्ोरा आहे’ असे क िी म्हटले 
िर त्याने क िार्ा िरी हनदेश करून ‘(िो) र्ोरा आहे’ असे म्हटलेले नसिे; कारि ‘रामरावारं्ा थोरला 
म लर्ा’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने कशार्ार् हनदेश होि नाही. िेव्हा हे वाक्य उच्चारल्याने कोििेर् हवधान व्यक्ि होि 
नाही असे आपल्याला म्हिावेसे वाटेल. पि असे म्हििेही योलय ठरिार नाही. कारि ‘रामरावारं्ा थोरला 
म लर्ा र्ोरा आहे’ असे क िी म्हटले िर त्यारे् म्हििे आपि अमान्य करू. ‘हपवळे आहे’ एवढेर् जर क िी 
म्हटले िर त्याने आपल्याला काहीर् साहंर्िलेले नसिे. पि ‘रामरावारं्ा थोरला म लर्ा र्ोरा आहे’ असे जर 
क िी म्हटले िर त्याने आपल्याला काहीर् साहंर्िले नाही असे आपि म्हििार नाही; िर त्याने जे 
साहंर्िलेले आहे िे स्वीकारण्यासारखे नाही असे आपि म्हिभ. म्हिजे ह्ा वाक्याने हवधान व्यक्ि होिे व 
त्यार्ा अथचबोध आपल्याला होिो. मर् हे कशाहवषयीरे् हवधान आहे? त्यारे् घटक कोििे? 

 
मायनाँर् ह्ानंी ह्ा प्रश्नारे् हदलेले उत्तर असे : ‘हे िभ ल हपवळे आहे’ हे हवधान ज्याप्रमािे ह्ा 

ि लाहवषयीरे् हवधान आहे त्याप्रमािे ‘रामरावारं्ा थोरला म लर्ा र्ोरा आहे’ हे हवधान रामरावाचं्या थोरल्या 
म लाहवषयीरे् आहे. आिा रामरावारं्ा थोरला म लर्ा असे काही प्रत्यक्षाि नाही, ककवा रामरावारं्ा थोरला 
म लर्ा प्रत्यक्षाि अस्स्ित्वाि नाही हे मान्य करू. पि रामरावारं्ा थोरला म लर्ा अहजबाि अस्स्ित्वाि नसिा, 
कोित्यार् प्रकाररे् अस्स्ित्व त्याच्याहठकािी नसिे िर त्याच्याहवषयी बोलिार् आले नसिे, त्यार्ा उल्लेखर् 
करिा आला नसिा, म्हिजे िो अस्स्ित्वाि नाही हे स द्धा म्हििा आले नसिे. ज्याअथी रामरावाचं्या थोरल्या 
म लार्ा उल्लेख आपि करू शकिो त्या अथी त्यार्ा असा उल्लेख करिे शक्य करण्याइिके िरी अस्स्ित्व 
त्याच्या हठकािी असले पाहहजे. िेव्हा वास्िव जर्ािील अस्स्ित्व आहि हे वरे्ळ्या स्वरूपारे् अस्स्ित्व याचं्याि 
आपि िेद केला पाहहजे. हा िेद मायनाँर् प ढील स्वरूपाि माडंिाि : अस्स्ित्व (existence) आहि 
हवद्यमानिा (subsistence) ह्ाचं्याि आपि िेद केला पाहहजे. एखाद्या पदाथार्ा हनदेश आपि करिो, िो 
अस्स्ित्वाि नाही हे सारं्ण्यासाठी िरी त्यार्ा हनदेश आपि करिो— ह्ार्ा अथचर् असा की िो पदाथच 
हवद्यमान असिो आहि िो हवद्यमान असल्याम ळे त्यार्ा असा हनदेश करिे शक्य होिे. पि एखादा पदाथच 
हवद्यमान आहे व म्हिभन त्याच्याहवषयी बोलिा येिे असे असले िरी िो अस्स्ित्वाि असेल असे नाही. िो 
अस्स्ित्वाि आहे की नाही, म्हिजे वास्िव जर्ाि त्याला अस्स्ित्व आहे की नाही हे योलय त्या प्रमािानंी 



 

अनुक्रमणिका 

ठरवाव ेलारे्ल. िेव्हा, ‘रामरावारं्ा थोरला म लर्ा र्ोरा आहे’ हे हवधान रामरावंाचं्या थोरल्या म लाहवषयी 
आहे आहि िो अस्स्ित्वाि नसला िरी हवद्यमान आहे. 

 
पि ही िभहमका असमाधानकारक आहे हे उघड आहे. एकिर अस्स्ित्वाि नसलेले पदाथच हवद्यमान 

असिाि असे मानिे ही एक पळवाट आहे. हशवाय िी स्वीकारली िर हवद्यमान पदाथांर्ी संख्या 
अमयाहदिपिे वाढेल. उदा. र्ौकोनी वि चळ ह्ासारखे आत्मव्याघािी पदाथच हवद्यमान असिाि असे मानावे 
लारे्ल. कारि ‘र्ौकोनी वि चळ नाही (ककवा नसिे)’ हे हवधान आपि मान्य करू. पि त्याच्याि र्ौकोनी 
वि चळार्ा हनदेश करण्याि आला आहे व म्हिभन िे हवद्यमान आहे असे मानावे लारे्ल. एखाद्या िात्स्त्वक 
अडर्िीरे् हनरसन करण्यासाठी मार्च स र्हविाना ‘वास्िविेरे् आपले िान’ आपि सोडभन देिा कामा नये असे 
रसेल ह्ानंी म्हटले आहे. आहि ज्या कोित्या पदाथार्ा हनदेश आपि करू त्यार्ा असा हनदेश करण्यािर् 
िो पदाथच हवद्यमान असिो असे अहिपे्रि असिे ही िभहमका स्वीकारिाना आपले हे वास्िविेरे् िान स टलेले 
असिे असे म्हिाव ेलार्िे. 

 
रसेल ह्ानंी ह्ा प्रश्नार्ा केलेला उलर्डा असा : ‘र्ौकोनी वि चळ अस्स्ित्वाि नाही (ककवा नसिे)’ 

ककवा ‘र्ौकोनी वि चळ (असे काही) नाही’ हे हवधान र्ौकोनी वि चळाहवषयी आहे असे वाटिे स्वािाहवक आहे 
पि ही रै्रसमजभि आहे. ‘ह्ा र्ाईला डाव ेकशर् नाही’ हे हवधान ज्याप्रमािे ह्ा र्ाईहवषयी आहे त्याप्रमािे 
‘र्ौकोनी वि चळाला अस्स्ित्व नाही’ हे हवधान र्ौकोनी वि चळाहवषयी आहे असे वाटिे साहहजक आहे. पि हे 
वास्िहवक पाहिा वरे्ळ्या प्रकाररे् हवधान आहे. िे वरे्ळ्या रीिीने माडंले िर त्यारे् स्विःरे् खरेख रे स्वरूप 
ध्यानी येईल. ‘र्ौकोनी वि चळ अस्स्ित्वाि नाही’ म्हिजे ‘कोििीही वस्िभ (एकार् वेळी) र्ौकोनी आहि 
वि चळाकार नसिे.’ अशा रीिीने हे हवधान ‘माडंले की िे र्ौकोनी वि चळाहवषयीरे् हवधान नाही, िे र्ौकोनी 
वि चळार्ा हनदेश करीि नाही, िर िे सवच ककवा कोित्याही वस्िभहवषयीरे् हवधान आहे, कोित्याही वस्िभहवषयी, 
िी वस्िभ कशी नसिे हे िे सारं्िे ही र्ोष्ट स्पष्ट होईल. आहि ही र्ोष्ट स्पष्ट झाली की र्ौकोनी वि चळ असे काही 
हवद्यमान असिे असे मानायरे् कारि उरि नाही. 

 
आिा, रसेल ह्ारें् म्हििे असे आहे की ह्ार् मार्ाने ‘रामरावारं्ा थोरला म लर्ा र्ोरा आहे’ हे हवधान 

रामरावाचं्या थोरल्या म लाहवषयीरे् हवधान नाही, िे रामरावाचं्या थोरल्या म लार्ा हनदेश करीि नाही असे 
दाखवभन देिा येईल. पि ह्ारे् हववेर्न करण्यापभवी एका र्ोष्टीरे् स्पष्टीकरि करिे आवश्यक आहे. 
इंग्रजीमध्ये आहि इिर य रोहपयन िाषािं ‘हध सो ॲण्ड सो’, —उदा. ‘हध सटेॅलाईट ऑि हध अथच’ —ह्ा 
स्वरूपारे् शब्दप्रयोर् प्रर्हलि आहेि. अशा शब्दप्रयोर्ाच्या अथामध्ये, ज्या वस्िभला उदे्दशभन िो शब्दप्रयोर् 
वापरण्याि येिो िी वस्िभ त्याच्या विचनात्मक आशयारे् समाधान करिारी एकमेव वस्िभ आहे असे अहिपे्रि 
असिे. उदा. एखाद्या हवहशष्ट वस्िभला उदे्दशभन ‘हध सटेॅलाईट ऑि हध अथच’ असे म्हिण्याि (परृ्थवीर्ा उपग्रह) 
‘सटेॅलाईट ऑि हध अथच’ हे विचन लार्भ पडिारी िी एकमेव वस्िभ आहे. असे अहिपे्रि असिे. जर समजा 
पर्थवीरे् दोन उपग्रह असिे िर त्यापैकी क िालाही उदे्दशभन ‘हध सटेॅलाईट ऑि हध अथच’ असे म्हििे रै्र ठरले 
असिे. कारि असे म्हिण्याि िो उपग्रह परृ्थवीर्ा एकमेव उपग्रह आहे असे अहिपे्रि आहे पि वस्ि स्स्थिी 
अशी नाही. ह्ा पहरस्स्थिीि त्यार्ा उल्लेख ‘हध सटेॅलाईट ऑि हध अथच’ असा करिा येिार नाही. िर ‘ए 
सटेॅलाइट ऑि हध अथच’ असा िो करावा लारे्ल. ह्ार्ार् अथच असा की पर्थवीर्ा एकही उपग्रह नसिा िर 
ज्याप्रमािे ‘हध सटेॅलाइट ऑि हध अथच’ असे कशालाही म्हििा आले नसिे, हध सटेॅलाईट ऑफ् हध अथच असे 
काही नसिे त्याप्रमािे पर्थवीरे् एकाहभन अहधक उपग्रह असिे िरीही ‘हध सटेॅलाइट ऑफ् हध अथच’ असे कशाला 
उदे्दशभन म्हििा आले नसिे, हध सटेॅलाइट ऑफ् हध अथच असे काही नसिे. 
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जेव्हा एका हवहशष्ट वस्िभहवषयी आपल्याला बोलायरे् असिे िेव्हा त्या वस्िभर्ा हनदेश करावा लार्िो. 
हवहशष्ट वस्िभर्ा हनदेश करण्यार्ी एक रीि म्हिजे ‘हे’, ‘िे’, इ. दशचक सवचनामारं्ा वापर करून त्या वस्िभर्ा 
हनदेश करिे. द सरी रीि म्हिजे हवशषेनामारं्ा वापर करिे. हवशषेनाम हे हवहशष्ट वस्िभला, व्यक्िीला हदलेले 
असिे आहि त्या वस्िभर्ा, व्यक्िीर्ा हनदश करण्यासाठी त्यार्ा वापर करावा असा संकेि रूढ असिो. आिा 
‘हध सो ॲण्ड सो’ ह्ा स्वरूपाच्या शब्दप्रयोर्ाच्या अथामध्ये ज्या वस्िभला उदे्दशभन हा शब्दप्रयोर् लावण्याि 
आला असेल िी वस्िभ त्या शब्दप्रयोर्ाच्या विचनात्मक आशयारे् समाधान करिारी एकमेव वस्िभ आहे असे 
अहिपे्रि असल्याम ळे, ‘हध सो अँड सो’ ह्ा स्वरूपारे् शब्दप्रयोर् हवहशष्ट वस्िभंर्ा हनदेश करण्यासाठी आपि 
वापरू शकिो. उदा. ‘सर वॉल्टर स्कॉट’ हे एका हवहशष्ट लेखकारे् नाव आहे आहि ‘ववे्हली’ ही कादंबरी 
त्याने एकयाने हलहहली आहे हे आपल्याला माहहि आहे. म्हिजे िी वदेापं्रमािे अपौरुषेय नाही ककवा अनेक 
लेखकानंी संय क्िपिे हलहहलेली नाही हे आपल्याला माहहि आहे. िेव्हा ‘सर वॉल्टर स्कॉट’ ह्ा 
हवशषेनामार्ा वापर करून ज्या व्यक्िीर्ा हनदेश आपि करिो हिर्ार् हनदेश “हध ऑथर ऑफ् ‘ववे्हली” —
“ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक” —ह्ा विचनात्मक शब्दप्रयोर्ार्ा उपयोर् करून आपि करू शकिो 
हवशषेनाम एका हवहशष्ट व्यक्िीला उदे्दशभन हदलेले असिे व म्हिभन िे त्या व्यक्िीला इिरापंासभन वेर्ळे काढिे 
आहि हिर्ा हनदेश करिे. िसेर् ‘हध सो अँड सो’ ह्ा स्वरूपार्ा विचनात्मक शब्दप्रयोर् एकार् वस्िभला उदे्दशभन 
लाविा येिो व म्हिभन िो त्या वस्िभला इिरापंासभन वरे्ळे काढिो आहि हिर्ा हनदेश करिो. पि समजा असे 
आहे की ‘ववे्हली’ ही कादंबरी अनेक व्यक्िीनी हमळभन हलहहली आहे, आहि सर वॉल्टर स्कॉट त्याचं्यािील 
एक आहे. मर् जर वॉल्टर स्कॉट ह्ारे् ‘ॲन ऑथर ऑि ‘ववे्हली’ —‘ववे्हली’र्ा एक लेखक—असे विचन 
कराव ेलारे्ल. पि हे विचन इिर काहंी व्यक्िीनाही लार्भ पडि असल्याम ळे एका हवहशष्ट व्यक्िीर्ा हनदेश 
त्याच्याकडभन होिार नाही. स्कॉटला उदे्दशभन ‘ॲन ऑथर ऑि ववे्हली’ हा विचनात्मक शब्दप्रयोर् आपि 
लावला िर स्कॉटने काय केले आहे हे आपि साहंर्िले असे होईल. पि एका हवहशष्ट व्यक्िीर्ा हनदेश 
त्याच्याकडभन होिार नाही. आपि कोिाहवषयी बोलिो आहो ह्ार्ा हनदेश करण्यसाठी ह्ा विचनात्मक 
शब्दप्रयोर्ार्ा वापर करिा येिार नाही. आपि ज्याच्याहवषयी बोलि आहो िो कसा आहे, म्हिजे त्याच्या 
हठकािी कोििे र् िधमच आहेि हे सारं्ण्यासाठी त्यार्ा वापर करिा येईल. 

 
‘ए सो अँड सो’ –“ॲन ऑथर ऑि ‘ववे्हली’” –“‘ववे्हली’र्ा एक लेखक” –ह्ा स्वरुपाच्या 

विचनात्मक प्रयोर्ाला रसेल ‘संहदलध विचन’ —अँहबलय अस हडस्स्क्रप्शन म्हििाि. ह्ा संदिाि ‘संहदलध’ 
ह्ार्ा अथच एवढार् की हे विचन केवळ एकाला लार्भ पडि नाही, अनेकानंा लार्भ पडिे आहि म्हिभन एखाद्या 
वस्िभला उदे्दशभन िे लाविे बरोबर असले िरी त्या वस्िभला िे इिरापासभन वरे्ळे काढि नाही, हिर्ा हनदेश 
करण्यासाठी त्यार्ा वापर करिा येि नाही. उलट ‘हध सो अँड सो’ ह्ा प्रकारर्ा शब्दप्रयोर् असा हनदेश 
करण्यासाठी वापरिा येिो; आहि अशा शब्दप्रयोर्ाला रसेल हववहक्षि विचन—डेहिहनट हडस्स्क्रप्शन—
म्हििाि. आिा मराठीि ‘हध सो अँड सो’ ह्ा स्वरूपार्ा शब्दप्रयोर् अस्स्ित्वाि नाही. ‘हध सो ॲण्ड सो’ ह्ा 
शब्दप्रयोर्ािील ‘हध’ ह्ा उपपदाकडभन हा शब्दप्रयोर् केवळ एकार् वस्िभला उदे्दशभन लाविा येिो हे त्याच्या 
अथािर् र्हिंि आहे ह्ार्ी स्पष्ट सभर्ना हदली जािे. अशी सभर्ना देिारे उपपद, अव्यय इ. वापरण्यार्ा प्रघाि 
मराठीि नाही. िेव्हा एखादा मराठी विचनात्मक शब्दप्रयोर् संहदलध आहे, की हववहक्षि आहे, त्यार्ा उपयोर् 
केवळ वस्िभरे् विचन करण्यासाठी करिा येिो की िो केवळ एकार् वस्िभला लार्भ पडिो हे त्याच्या 
घडिीवरूनर् ठरि नसल्याम ळे त्या हवहशष्ट वस्िभर्ा हनदेश करण्यासाठीही त्यार्ा वापर करिा येिो. िो कशा 
रीिीने वापरण्याि येि आहे हे आपि संदिावरून ओळखिो. उदा. समजा, ‘कोि येऊन रे्ले?’ असा प्रश्न 
मी केला आहि ‘टेहलिोन द रुस्ि करिारा मािभस येऊन रे्ला’ असे उत्तर हमळाले िर ‘कोि येऊन रे्ला’? 
ह्ा प्रश्नारे् उत्तर हमळाले नाही हे उघड आहे. म्हिजे जो क िी येऊन रे्ला त्यार्ा हनदेश केलेला नाही, त्यारे् 
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विचन केलेले आहे. िो कोि होिा हे साहंर्िलेले नाही, िो कसा होिा हे साहंर्िले आहे. म्हिजे हे ‘संहदलध 
विचन’ आहे. पि समजा, ‘रामरावारं्ा म लर्ा येऊन रे्ला’ असे उत्तर हमळाले. आिा रामरावानंा एकर् म लर्ा 
आहे हे जर मला व उत्तर देिाऱ्याला माहहि असेल िर ‘कोि येऊन रे्ला?’ ह्ा प्रश्नारे् उत्तर हमळाले आहे 
असे होईल. पि रामरावानंा अनेक म लरे् आहेि हे जर मला माहहि असेल िर ‘कोििा म लर्ा येऊन रे्ला?’ 
असे मी हवर्ारीन. आहि ह्ावर जर ‘िे मला माहहि नाही. आला होिा िो रामरावारं्ा म लर्ा आहे हे मला 
माहहि आहे’ असे स्पष्टीकरि हमळाले िर ‘रामरावारं्ा म लर्ा’ हे संहदलध विचन आहे, अशा िऱ्हेनें हा 
शब्दप्रयोर् वापरण्याि आला होिा हे उघड होईल. पि समजा मला असे स्पष्टीकरि हमळाले : ‘कोििा 
म लर्ा म्हिजे काय? रामरावारं्ा थोरला म लर्ा अमेहरकेि असिो, धाकटा रहशयाि असिो; मधला म लर्ा 
काय िो म ंबईि आहे. मर् द सरा कोििा म लर्ा येऊन जािार? मािसाने काहंीिरी डोकं र्ालवाव.ं अर्दीर् 
प स्िकी असभ नये’ व मर् ‘रामरावारं्ा म लर्ा’ ह्ा विचनाि ‘रामरावारं्ा म ंबईि असलेला (ककवा मधला) 
म लर्ा’ हे अध्याहृि आहे हे उघड होईल आहि िे हववहक्षि विचन म्हिभन वापरण्याि आले होिे हे स्पष्ट होईल. 
पि हकत्येक संदिाि असा प्रश्न उपस्स्थि होिारर् नाही. समजा एकपस्त्नकत्वार्ा कायदार् आहे. मर् 
‘रामरावारं्ी पत्नी येऊन रे्ली’ असे जर क िी म्हटले िर ‘कोि येऊन रे्ले?’ ह्ा प्रश्नारे् उत्तर हमळाले असे 
होईल. कारि ‘कोििी पत्नी?’ हा प्रश्नर् उपस्स्थि होिार नाही. िेव्हा ‘रामरावारं्ी पत्नी’ हे विचन हववहक्षि 
विचन म्हिभन, एका हवहशष्ट व्यक्िीर्ा हनदेश करण्यासाठी म्हिभन आपि वापरू शकिो. 

 
साराशं मराठीि ‘हध सो अँड सो’ ह्ा धाटिीरे्, आपला विचनात्मक आशय एकार् वस्िभला ककवा 

व्यक्िीला लार्भ पडिो असे ज्याचं्याि अहिपे्रि असिे असे व म्हिभन एका हवहशष्ट वस्िभर्ा ककवा व्यक्िीर्ा 
हनदेश करण्यासाठी वापरिा येिील असे शब्दप्रयोर् नाहीि. एखादा विचनात्मक शब्दप्रयोर् एका हवहशष्ट 
वस्िभर्ा ककवा व्यक्िीर्ा हनदेश करण्यासाठी वापरण्याि येि आहे की नाही, म्हिजे हववहक्षि विचन म्हिभन 
वापरण्याि येि आहे की नाही हे संदिावरून स्पष्ट होिे. पि इंग्रजीि ह्ा प्रकाररे् शब्दप्रयोर् आहेि. व असा 
शब्दप्रयोर् जेव्हा एखाद्या (हवधान माडंण्यासाठी वापरण्याि येिाऱ्या) वाक्याच्या उदे्दश्यस्थानी असिो िेव्हा 
त्या वाक्याने व्यक्ि होिाऱ्या हवधानारे् स्वरूप काय असिे हा रसेल ह्ाचं्याप ढील प्रश्न आहे. 

 
उदाहरिादाखल “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक उदार अंिःकरिार्ा होिा” ह्ा वाक्याने व्यक्ि 

होिारे हवधान घेऊ. ह्ा हवधानाच्या आशयाहवषयी रसेल ह्ारें् म्हििे असे आहे : हे हवधान प ढील िीन 
घटकहवधानारें् हमळभन बनले आहे. 

 
१. क िीिरी ‘ववे्हली’ हलहहली आहे. 
२. द सऱ्या क िी ‘ववे्हली’ हलहहलेली नाही. 
३. हा क िीिरी (म्हिजे ज्या क िीिरीने ‘ववे्हली’ हलहहली आहे िो) उदार अंिःकरिार्ा होिा. 

“‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक उदार अंिःकरिार्ा होिा” हे हवधान म्हिजे वरील िीन हवधानारं्ा सम च्चय 
होय. 
 

समजा क आहि ख ही कोििीिरी दोन हवधाने आहेि. आिा ही दोन्ही हवधाने सत्य आहेि असा दावा 
करिारे हवधान जर आपल्याला करायरे् असेल िर (क आहि ख) हे हवधान आपि करिो. अशा हवधानाला 
संहहि हवधान (conjunctive) म्हििाि. संहहि हवधान दोनर् घटकारें् बनलेले असेल असे नाही. िे अहधक 
घटकारें् बनलेले असेल. उदा. (क आहि ख आहि र् आहि घ). संहहि हवधानार्ा दावा आपली सवच घटक 
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हवधाने सत्य आहेि असा असिो. िेव्हा “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक उदार अंिःकरिार्ा होिा” हे हवधान 
म्हिजे वरील िीन हवधानारें् बनलेले संहहि हवधान होय. 

 
(क आहि ख आहि र्) ह्ा संहहि हवधानार्ा दावा क, ख व र् ही आपली िीन्ही घटक हवधाने सत्य 

आहेि असा असिो. िेव्हा ही हिन्ही हवधाने सत्य असली िरर् िे सत्य असिे; जर त्याचं्यापैकी कोििेही 
हवधान असत्य असेल (ककवा कोििीही हवधाने असत्य असली) िर िे असत्य असिे. “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) 
लेखक उदार अंिःकरिार्ा होिा” हे हवधान वरील िीन हवधानारें् संहहि हवधान असल्याम ळे ही हिन्ही हवधाने 
सत्य असली िर आहि िरर् िे सत्य ठरेल; त्याचं्यापैकी एखादे हवधान असत्य असले िर िे असत्य ठरेल. 
उदा. समजा वदे अपौरुषेय आहेि; त्यारं्ा क िी किा नाही. आिा प ढील हवधान घ्या : “वदेारं्ा (एकमेव) 
किा सवचज्ञ आहे.” हे हवधान प ढील िीन हवधानारें् संहहि हवधान आहे : 

 
१. क िीिरी वेदारं्ा किा आहे. 
२. द सरा क िी वदेारं्ा किा नाही. 
३. जो क िी वेदारं्ा किा आहे िो सवचज्ञ आहे. 
 
आिा ह्ािंील पहहले घटक हवधान असत्य असल्याम ळे ‘वदेारं्ा किा सवचज्ञ आहे’ हे हवधान असत्य 

आहे. 
 
थोडक्यािं “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक उदार अंिःकरिार्ा होिा” ह्ा हवधानार्ा अथच असा : 

‘ववे्हली’ एकाने िरी आहि एकानेर् हलहहली आहे आहि ज्या क िी ‘ववे्हली’ हलहहली आहे िो उदार 
अंिःकरिार्ा होिा. िेव्हा “‘ववे्हली एकाने आहि एकानेर् हलहहली आहे” िसेर् “ज्या क िी ‘ववे्हली’ 
हलहहली आहे िो उदार अंिःकरिार्ा होिा” ही दोन्ही म्हििी सत्य असिील िर वरील हवधान सत्य असेल. 
नाहीिर असत्य ठरेल. म्हिजे जर ‘ववे्हली’ क िीर् हलहहली नसली, समजा ‘ववे्हली’ वदेासंारखी अपौरुषेय 
असली िरी आपले हवधान असत्य ठरेल. ककवा ज्या क िी ‘ववे्हली’ हलहहली आहे िो उदार अंिःकरिार्ा 
होिा असे नसेल िर अथाि आपले हवधान असत्य ठरेल. 

 
‘स्कॉट उदार अंिःकरिार्ा होिा’ हे स्कॉटहवषयीरे् हवधान आहे. ज्या वाक्याद्वारा िे माडंले आहे 

त्याच्याि ‘स्कॉट’ हे त्यार्ा हनदेश करिारे हवशषेनाम उपस्स्थि आहे आहि ह्ा हवशषेनामाने हनर्मदष्ट होिाऱ्या 
हवहशष्ट व्यक्िीहवषयीरे् (वस्िभहवषयीरे्) िे हवधान आहे. “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक उदार अंिःकरिार्ा 
होिा” हे हवधानही ‘स्कॉट उदार अंिःकरिार्ा होिा’ ह्ा हवधानासारखेर् आहे असे प्रथमदशचनी िासिे. पि 
“‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक” ह्ा शब्दप्रयोर्ाने काहीर् हनर्मदष्ट होि नाही. ‘‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक’ 
असा क िीही नाही असे असिे शक्य आहे हे आपि पाहहलेर् आहे. आहि समजा ‘ववे्हली’र्ा लेखक असा 
क िीही नाही असे असले िर मर् हे हवधान कशाहवषयी आहे? ‘स्कॉट’ हे एक हवशषेनाम आहे ह्ार्ा अथचर् 
असा की एका हवहशष्ट वस्िभर्ा (व्यक्िीर्ा) हनदेश करण्यासाठी म क्रर करण्याि आलेले िे हर्न्ह आहे. ह्ा 
हर्न्हार्ा, हवशषेनामार्ा अथच म्हिजे त्याच्याकडभन हनर्मदष्ट होिारी व्यक्िी. िेव्हा ‘स्कॉट उदार अंिःकरिार्ा 
होिा’ ह्ा वाक्याने जे हवधान व्यक्ि होिे िे ‘स्कॉट’ ह्ा हवशषेनामाने हनर्मदष्ट होिाऱ्या सर वॉल्टर स्कॉट ह्ा 
व्यक्िीहवषयीरे् म्हिजे स्कॉटहवषयीरे् हवधान आहे. एखाद्या हवशषेनामाने कोित्याही वस्िभर्ा हनदेश होि 
नाही असे म्हििे आत्मव्याघािी आहे कारि िे हवशषेनाम हवशषेनाम नाही असा त्यार्ा अथच होईल. समजा, 
‘स्कॉट’ हे हवशषेनाम नाही. त्याने कोित्यार् व्यक्िीर्ा हनदेश होि नाही. मर् ‘स्कॉट’ हा एक अथचशभन्य उच्चार 



 

अनुक्रमणिका 

ठरेल आहि ‘स्कॉट उदार अंिःकरिार्ा होिा’ ह्ा वाक्याने कोििेही हवधान व्यक्ि होिार नाही. ककबह ना 
‘स्कॉट उदार अंिःकरिार्ा होिा’ हे वाक्यर् उरिार नाही. ‘अडबड’ हा एक असार् अथचशभन्य उच्चार आहे. 
आहि ‘अडबड उदार अंिःकरिार्ा होिा’ हे काही वाक्य नव्हे. 

 
पि “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक” ह्ा शब्दप्रयोर्ाने कशार्ाही हनदेश होि नसिा िरी “ववे्हली’र्ा 

(एकमेव) लेखक उदार अंिःकरिार्ा होिा” हे एक अथचपभिच वाक्य आहे आहि त्या वाक्याने एक हवधान 
व्यक्ि होिे ही र्ोष्ट आपि मान्य केली असिी. उदा. ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने सध्या 
कोित्याही व्यक्िीर्ा हनदेश होि नाही. पि समजा मला रस्त्यावर द ििा उिी असलेली र्दी पांर्िाना 
हदसली आहि ‘ह्ा रस्त्यावरून कोि रे्ले?’ असे मी एखाद्याला हवर्ारले आहि ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा ह्ा 
रस्त्याने रे्ला?’ असे त्याने मला उत्तर हदले िर त्याने एक अथचशभन्य वाक्य उच्चारले असे मी म्हििार नाही. 
िक्ि त्याने जे साहंर्िले िे असत्य होिे, म्हिजे हे वाक्य उच्चारून त्याने जे हवधान केले िे असत्य होिे असे 
मी म्हिेन. त्याने काहंी साहंर्िलेर् नाही असे मी म्हििार नाही. 

 
िेव्हा “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक उदार अंिःकरिार्ा होिा” ह्ा वाक्याने एक हवधान व्यक्ि होिे 

आहि “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक” ह्ा शब्दप्रयोर्ाने कशार्ाही हनदेश होि नसल्याम ळे हे हवधान 
‘ववे्हली’च्या (एकमेव) लेखकाहवषयी नाही हे मान्य केले पाहहजे. मर् हे हवधान कशाहवषयी आहे? रसेल 
ह्ारें् म्हििे थोडक्याि असे माडंिा येईल : हे हवधान कोित्याही वस्िभहवषयी आहे. ‘एकािरी व्यक्िीने 
‘ववे्हली’ हलहहली आहे’ ह्ा हवधानार्ा अथच असा की कोििीही व्यक्िी घ्या, हिने ‘ववे्हली’ हलहहली नाही 
असे नाही. (म्हिजे कोििीही व्यक्िी घेिली िर हिच्याहवषयी “हिने ‘ववे्हली’ हलहहली आहे” हे म्हििे खोटे 
असिे असे नाही). म्हिजे एका िरी व्यक्िीच्या बाबिीि “हिने ‘ववे्हली’ हलहहली आहे” हे म्हििे खरे आहे. 
म्हिजे एका िरी व्यक्िीने ‘वेव्हली’ हलहहली आहे. िसेर् “एकार् व्यक्िीने “‘ववे्हली’ हलहहली आहे” ह्ार्ा 
अथच असा की कोित्याही दोन व्यक्िी घेिल्या (म्हिजे कोििीही एक व्यक्िी घेिली व हिच्याहभन हिन्न अशी 
कोििीही व्यक्िी घेिली) िर त्या दोघींनीही ‘ववे्हली’ हलहहली आहे असे असिार नाही. आहि अखेरीस 
आपल्या हवधानार्ा हिसरा घटक असा माडंावा लारे्ल : “कोििीही व्यक्िी घ्या, हिने जर ‘ववे्हली’ हलहहली 
असेल िर िी उदार अंिःकरिार्ी होिी”. िेव्हा “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव)लेखक उदार अंिःकरिार्ा होिा” 
हे हवधान “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक” ह्ा शब्दप्रयोर्ाने हनर्मदष्ट होिाऱ्या व्यक्िीहवषयी नाहीर्; िे 
कोित्याही व्यक्िीहवषयीरे् हवधान आहे. 

 
‘स्कॉट उदार अंिःकरिार्ा होिा’ आहि “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक उदार अंिःकरिार्ा होिा” 

ही सारख्यार् प्रकारर्ी, एकार् आकारार्ी (form) हवधाने आहेि असे प्रथमदशचनी वाटिे. ‘स्कॉट उदार 
अंिःकरिार्ा होिा’ हे वाक्य घेिले िर व्याकरिाच्या दृष्टीने ‘स्कॉट’ हे हवशषेनाम त्यारे् उदे्दश्य आहे. आहि 
“‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक उदार अंिःकरिार्ा होिा” हे वाक्य घेिले िर “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) 
लेखक” हा विचनात्मक शब्दप्रयोर् त्यारे् व्याकरिात्मक उदे्दश्य आहे. पि ह्ा दोन वाक्यानंी व्यक्ि होिारी 
हवधाने घेिली िर त्यारें् िार्मकक आकार (logical form) हिन्न आहेि असे आढळभन येिे असे रसेल ह्ारें् 
म्हििे आहे. ‘स्कॉट’ हे एक हवशषेनाम आहे. त्याने एका हवहशष्ट व्यक्िीर्ा हनदेश होिो आहि ‘स्कॉट उदार 
अंिःकरिार्ा होिा’ ह्ा वाक्याने व्यक्ि होिारे हवधान ह्ा व्यक्िीहवषयीरे् हवधान आहे. म्हिभन ‘स्कॉट’ ह्ा 
हवशषेनामाने हनर्मदष्ट होिारी व्यक्िी, म्हिजे स्कॉट, ह्ा हवधानारे् उदे्दश्यपद आहे; स्कॉट ही व्यक्िी ह्ा 
हवधानारे्र् िार्मकक उदे्दश्यपद आहे. पि “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक उदार अंिःकरिार्ा होिा” ह्ा 
वाक्याने व्यक्ि होिारे हवधान घ्या. “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक” ह्ा वाक्याच्या व्याकरिात्मक उदे्दश्याने 
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ज्या व्यक्िीर्ा हनदेश होिो त्या व्यक्िीहवषयीरे् हे हवधान आहे असे म्हििा येिार नाही. कारि मर् ह्ार् 
न्यायाने ‘वदेारं्ा (एकमेव) किा अस्स्ित्वाि नाही’ ह्ा वाक्याने व्यक्ि होिारे हवधान हे ‘वदेारं्ा (एकमेव) 
किा’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने हनर्मदष्ट होिाऱ्या व्यक्िीहवषयी आहे आहि िे प ढे ह्ा व्यक्िीला अस्स्ित्व नाही असे 
सारं्िे असे मानाव ेलारे्ल व हे हवपरीि ठरेल. िेव्हा “‘ववे्हली’ र्ा (एकमेव) लेखक” ह्ा शब्दप्रयोर्ाने एका 
हवहशष्ट व्यक्िीर्ा हनदेश होि असला िरी “‘ववे्हली’र्ा (एकमेव) लेखक उदार अंिःकरिार्ा होिा” ह्ा 
वाक्याने व्यक्ि होिारे हवधान ह्ा व्यक्िीहवषयीरे् हवधान नाही, िे कोित्याही व्यक्िीहवषयीरे् हवधान आहे, 
कोििीिरी हवहशष्ट व्यक्िी त्यारे् िार्मकक उदे्दश्यपद नाही, थोडक्याि ह्ा हवधानार्ा िार्मकक आकार वरे्ळार् 
आहे हे त्यारे् हवश्लेषि केल्यावर आढळभन येिे. ज्या वाक्याने हवधान व्यक्ि होिे त्या वाक्यार्ा व्याकरिात्मक 
आकार आहि त्याने व्यक्ि होिाऱ्या हवधानार्ा िार्मकक आकार ह्ाचं्याि िेद केला पाहहजे हा ह्ा हववरे्नार्ा 
एक हनष्ट्कषच आहे. हवधानाचं्या अथारे् हवश्लेषि करून त्यारें् िार्मकक आकार हनहिि करण्याच्या रसेल 
ह्ाचं्या ह्ा कायचक्रमारे् पयचवसान त्याचं्या ‘िार्मकक परमाि वादा’ंि (logical atomism) झाले. पि िार्मकक 
परमाि वादारे् सहवस्िर हववेर्न करिे ह्ा प्रस्िावनेच्या कके्षबाहेरर् आहे. 

 
‘हे िाबंडे आहे’ ह्ा एका हवहशष्ट प्रसंर्ी उच्चारलेल्या वाक्याने व्यक्ि होिारे हवधान घ्या. ‘हे’ ह्ा दशचक 

सवचनामाने एका हवहशष्ट वस्िभर्ा हनदेश होिो व ही वस्िभ आपल्याला साक्षात् हदसि असिे. म्हिजे ह्ा वस्िभशी 
आपला साक्षात् पहरर्य असिो, हिरे् पहरर्यात्मक ज्ञान आपल्याला असिे. िसेर् ‘िाबंडे (आहे)’ ह्ा 
शब्दप्रयोर्ाने व्यक्ि होिाऱ्या र् िाशीही आपला असार् पहरर्य आहे. िाबंड्या असलेल्या अनेक वस्िभ आपि 
पाहहलेल्या आहेि आहि म्हिभन त्याचं्याि समान असलेल्या िाबंडेपिा हा र् िाशी आपला पहरर्य झालेला 
आहे. ‘हे’ ह्ा सवचनामाने हनर्मदष्ट होिारी वस्िभ आहि िाबंडेपिा हा र् ि हे ‘हे िाबंडे आहे’ ह्ा वाक्याने व्यक्ि 
होिाऱ्या हवधानारे् घटक आहेि व ह्ा दोन्ही घटकाशंी माझा पहरर्य असल्याम ळे ह्ा हवधानारे् आकलन 
मला होिे. येथे एक र्ोष्ट ध्यानाि बाळर्ली पाहहजे. ‘हे िाबंडे आहे’ हे हवधान सत्य आहे की असत्य आहे हे 
आपि कसे ठरवभ शकिो हो प्रश्न आहि ‘हे िाबंडे आहे’ ह्ा हवधानाच्या आशयारे् आकलन आपल्याला कसे 
होऊ शकिे हा प्रश्न हे हिन्न प्रश्न आहेि. ‘हे िाबंडे आहे’ ह्ा हवधानारे् आकलन मला होिे कारि ह्ा 
हवधानाच्या सवच घटकाशंी माझा साक्षाि पहरर्य आहे. हवधानाच्या आशयारे् असे आकलन झाल्यानंिर िी 
वस्िभ पाहभन, हवधानाि िी जशी आहे असे साहंर्िले आहे िशीर् िी आहे असे आढळले िर हे हवधान सत्य 
आहे, नाहीिर िे असत्य आहे असे आपि ठरहविो. 

 
िेव्हा रसेल प ढील ित्त्व स्वीकारिाि : ज्या हवधानार्ा आपल्याला बोध होऊ शकिो असे प्रत्येक 

हवधान आपला ज्याचं्याशी पहरर्य असिो अशार् घटकारें् केवळ बनलेले असिे. िेव्हा कोिकोित्या 
प्रकारच्या पदाथांशी आपला पहरर्य असिो ककवा होऊ शकिो हे हनहिि केले की कोिकोित्या प्रकारच्या 
हवधानारें् आकलन आपल्याला होऊ शकिे, म्हिजेर् कोिकोित्या प्रकारर्ी हवधाने आपि करू शकिो हे 
हनहिि होिे. आिा ज्या प्रकारच्या पदाथांशी आपला साक्षाि पहरर्य होऊ शकिो त्यारं्ी रसेल ह्ानंी हदलेली 
यादी अशी : (१) हवहशष्ट वदेनदते्त. उदा. एखादा हवहशष्ट हपवळा पट्टा, हवहशष्ट ध्वनी, इ. हवहशष्ट संबधंारं्ाही 
वदेनदत्तामंध्ये समावशे केला पाहहजे. उदा. एखादा हवहशष्ट ध्वनी मी जसा ऐकिो त्याप्रमािे एका हवहशष्ट 
ध्वनीनंिर द सरा हवहशष्ट ध्वनी ऐकभ  आला ही जािीवही मला असभ शकिे. अशा जाहिविे िे दोन्ही हवहशष्ट 
ध्वनी आहि त्याचं्यामधील हवहशष्ट काहलक संबंध ह्ा हिन्ही घटकाशंी माझा साक्षात् पहरर्य असिो. (२) 
हवहशष्ट अन िव, मनःस्स्थिी, मनोऽवस्था ह्ाचं्याशी अंिर्मनरीक्षिाद्वारा माझा साक्षात् पहरर्य असिो. (३) 
वरील दोन्ही प्रकारच्या पदाथांि म्हिजे हवहशष्ट वेदनदते्त आहि हवहशष्ट मनःस्स्थिी ह्ाचं्याि अन स्यभि 
असलेल्या सामान्यारं्ी, उदा. अनेक हवहशष्ट िाबंडे पटे्ट पाहभन त्याचं्याि अन स्यभि असलेल्या िाबंडेपि ह्ा 
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सामान्यारं्ी संकल्पना मी हनष्ट्कषचिाने करू शकिो. अशा संकल्पनेि एका सामान्याशी माझा साक्षात् पहरर्य 
असिो. िाबंडेपि, र्ोडी इ. र् िाचं्या जशा संकल्पना असिाि िशार् संबधंांच्याही संकल्पना असिाि. उदा. 
‘उत्तरेला’, ‘नंिर’, इ. शब्दानंी संबंधसामान्ये व्यक्ि होिाि. त्याचं्याही संकल्पना आपि बनहवलेल्या असिाि 
आहि त्याचं्याशीही आपला साक्षात् पहरर्य असिो. (३) प्रत्येकार्ा स्विःशी, ‘मी’ ह्ा शब्दाने प्रत्येकजि 
ज्यार्ा हनदेश करीि असिो त्या त्याच्या आत्म्याशी पहरर्य असिो. ह्ा शवेटल्या पदाथाहवषयी रसेल ह्ानंा 
बरार्सा संशय आहे. समजा मी एक िाबंडा पट्टा पहाि आहे. ह्ा घटनेरे् विचन ‘मी एक िाबंडा पट्टा पहाि 
आहे’ ह्ा वाक्याने मी करीन. पि ह्ा वाक्यािील ‘एक िाबंडा पट्टा’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने हनर्मदष्ट होिाऱ्या हवहशष्ट 
वस्िभशी माझा साक्षाि पहरर्य आहे ही र्ोष्ट जशी संशयािीि आहे िशी ‘मी’ ह्ा शब्दानेही एका हवहशष्ट वस्िभर्ा 
हनदेश होिो व हिच्याशी माझा साक्षात् पहरर्य आहे ही र्ोष्ट त्यानंा संशयािीि वाटि नाही. पि िरीही असा 
पहरर्य असिे संिवनीय आहे असे िे मानिाि. 

 
ज्या प्रकारच्या पदाथांशी आपि साक्षात् पहरर्य असिो त्यारं्ी ही यादी झाली. जे हवधान पभिचपिे ह्ा 

प्रकारच्या पदाथांरे् बनलेले असिे, म्हिजे ज्या हवधानारें् सवच घटक ह्ा प्रकारच्या पदाथांि मोडिाि त्यारं्ा 
बोध आपल्याला कसा होऊ शकिो हे स्पष्ट आहे. ह्ा प्रकारर्ी हवधाने म्हिजे आपल्या पहरर्याच्या वदे्यारें् 
आहि स्विःच्या अन िवारें् विचन करिारी हवधाने. पि आिा एखाद्या िौहिक वस्िभरे् विचन करिारे हवधान 
घ्या. ‘हे टेबल िपहकरी आहे’ ह्ार्ा अथच असा होईल की, ‘हे टेबल आहे आहि िपहकरी आहे’. ह्ा 
हवधानािील ‘हे’ ह्ा सवचनामाने एका िौहिक वस्िभर्ा हनदेश होिो. िौहिक वस्िभ आपल्या पहरर्याच्या 
नसिाि, वदेे्य आपल्या पहरर्यार्ी असिाि. मर् ह्ा हवधानार्ा बोध आपल्याला कसा होिो? ह्ारे् उत्तर असे 
द्याव ेलारे्ल : ज्या वदे्याचं्या आधारावर ‘हे टेबल आहे’ हे हवधान मी करिो त्यारं्ा व₁, व₂... असा हनदेश करू. 
मर् आपले हवधान असे माडंिा येईल : “व₁, व₂... ह्ारें् (एकमेव) कारि असलेला लहहर-र्िींर्ा समभह 
येथे आहे आहि िपहकरी वेद्य हनमाि करण्यार्ा धमच त्याचं्या अंर्ी आहे”. ह्ा हवधानारे् घटक असलेले पदाथच 
म्हिजे व₁, व₂ इ. वदेे्य, कारि असण्यार्ा धमच (म्हिजे कारििा हे सामान्य), लहहर–र्िी असण्यारे् रूप 
(जो सामान्य धमच अंर्ी असल्याम ळे एखादी र्ोष्ट लहहर–र्िी ठरिे िो सामान्य धमच), इ. आपल्या पहरर्यारे् 
असिाि व म्हिभन ह्ा हवधानार्ा आपल्याला बोध होऊ शकिो. िौहिक वस्िभंरे् आपले ज्ञान विचनात्मक 
असिे, पहरर्यात्मक नसिे. 

 
आिखी एक प्रकाररे् हवधान म्हिजे व्यक्िीहवषयीरे् हवधान. ह्ा प्रकारच्या हवधानाच्या स्वरूपारे् 

हववरे्न करिाना रसेल ह्ानंी उपस्स्थि केलेला एक म द्दा ध्यानाि ठेवला पाहहजे. समजा, ‘आजच्या शयचिीि 
पहहल्या येिाऱ्या म लाला र्ादंीर्ा पेला हमळेल’ असे हवधान मी केले. हे हवधान मी क िाही हवहशष्ट 
व्यक्िीहवषयी करीि नसभन ‘आजच्या शयचिीि पहहला आलेला म लर्ा’ ह्ा विचनारे् समाधान करिाऱ्या 
कोित्याही व्यक्िीहवषयी करीि आहे. (अथात् क िीिरी एकर् व्यक्िी ह्ा विचनारे् समाधान करू शकेल.) 
म द्दा असा की ह्ा हवधानाि ‘आजच्या शयचिीि पहहला आलेला म लर्ा’ हे जे विचन आलेले आहे िे आवश्यक 
आहे; िे डावलभन हे हवधान करिा येिार नाही. पि समजा एखाद्या हहरदासाने ‘श्रीरामर्दं्र वनाला रे्ले’ असे 
हवधान केले व द सऱ्याने ‘सीिापिी वनाला रे्ले’ असे हवधान केले. ह्ा दोहोंर्ा उदे्दश एका हवहशष्ट 
व्यक्िीहवषयी हवधान करण्यार्ा आहे. हिर्ा हनदेश एकाने ‘श्रीरामर्दं्र’ हे हवशषेनाम वापरून केला आहे व 
द सऱ्याने ‘सीिापिी’ हे विचन वापरून केला आहे. पि हे विचन हे केवळ साधन आहे. एका हवहशष्ट व्यक्िीर्ा 
हनदेश करिे हे साध्य आहे आहि ह्ा विचनाऐवजी द सरे एखादे विचन वापरून —उदा. ‘िरिाग्रज’ —ककवा 
त्या व्यक्िीरे् हवशषेनाम वापरून िे साधिा आले असिे. आिा प्रश्न असा आहे की ही व्यक्िी कोि? आिा 
रसेल (िात्प रिे िरी) जे मानिाि िे आपि मानले िर ह्ा प्रश्नारे् उत्तर असे द्याव ेलारे्ल : ही व्यक्िी म्हिजे 
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एक आत्मा ककवा हवषयी (Subject) आहे. ह्ा हवषयीशी केवळ श्रीरामर्दं्रार्ा साक्षात् पहरर्य होिा. समजा, 
श्रीरामर्दं्रानंी ‘मी वनाला रे्लो’ असे हवधान केले असिे िर त्यािील ‘मी’ ह्ा शब्दाने ह्ा हवहशष्ट हवषयीर्ा 
हनदेश झाला असिा आहि ह्ा हवषयीशी स्विः श्रीरामर्दं्रारं्ा पहरर्य असल्याम ळे ह्ा हवधानार्ा बोध त्यानंा 
होि होिा. पि इिर क िार्ाही ह्ा हवषयीशी पहरर्य नसल्याम ळें  इिर क िीही हे हवधान करू शकि नाही 
ककवा इिर क िालाही त्या हवधानार्ा बोध होऊ शकि नाही. पि रसेल प ढे म्हििाि की हवधानारे् विचन मी 
ककवा इिर करू शकिाि. कारि ज्या व्यक्िीशी केवळ श्रीरामर्दं्रारं्ा पहरर्य आहे व हजर्ा हनदेश िे ‘मी’ ह्ा 
सवचनामाने करिाि त्या (आहि केवळ त्यार्) व्यक्िीहवषयी ‘सीिापिी’ हे विचन सत्य आहे हे मला माहहि 
आहे. िेव्हा ‘सीिापिी वनाला रे्ले’ हे हवधान जेव्हा मी करिो िेव्हा, ‘मी वनाला रे्लो’ हे हवधान श्रीरामर्द्रानंी 
ज्या व्यक्िीहवषयी केलेले असिे त्या व्यक्िीहवषयीर् मी हवधान करीि असिो. पि श्रीरामर्ंद्रानंी केलेले 
हवधान मी ककवा इिर क िी करू शकि नाही हे आपि पाहहलेलेर् आहे. पि केवळ श्रीरामर्दं्र जे हवधान करू 
शकिाि आहि जे मला करायरे् असिे पि मी करू शकि नाही त्यारे् हदलदशचन करिारे, त्याचं्याकडे बोट 
दाखहविारे वेर्ळे हवधान ‘सीिापिी वनाला रे्ले’ असे म्हिभन मी करू शकिो. 

 
पि ‘सीिापिी वनाला रे्ले’ हे हवधान ‘मी वनाला रे्लो’ ह्ा श्रीरामर्दं्रानंी केलेल्या हवधानारे् विचन 

करिे हे म्हििे हवहर्त्र आहे याि शकंा नाही ‘सीिापिी वनाला रे्ले’ असे मी म्हििो िेव्हा मी कोित्याही 
हवधानारे् विचन करीि नसिो िर मी एक हवधान करीि असिो; श्रीरामर्दं्राहंवषयी मी हवधान करीि असिो. 
जर मी कशारे् विचन करीि असेन िर िे श्रीरामर्दं्रारें् विचन आहे, कोित्याही हवधानारे् नव्हे. येथे म ख्य म द्दा 
आहे िो हा की रसेल ह्ाचं्या मिाप्रमािे आपि करिो िे हवधान ककवा ज्यार्ा बोध आपल्याला होिो िे हवधान 
ज्याचं्याशी आपला साक्षात् पहरर्य असिो अशा काही घटकारें्–वदेे्य, सामान्ये, इ. –बनलेले असिे. दोन 
हवधाने हिन्न कधी असिाि? िर ज्या घटकारं्ी िी बनलेली असिाि िे घटक जर हिन्न असले, एका हवधानारे् 
जे घटक आहेि त्याचं्याहभन द सऱ्या हवधानार्ा एक जरी घटक हिन्न असला िर िी हवधाने हिन्न असिाि. 
आिा समजा ज्याने हबस्माकच ला स्विः पाहहले आहे, (म्हिजे हबस्माकच च्या देहाला ज्याने स्विः पाहहले आहे) 
अशा हबस्माकच च्या एखाद्या समकालीनाने ‘हबस्माकच  र्ािाक्ष आहे’ हे हवधान केले आहे. हबस्माकच ला पाहिाना 
जी वदेे्य त्याला साक्षात् लािली िी ह्ा हवधानारे् घटक आहेि हे उघड आहे. कारि ह्ा हवधानारे् हवश्लेषि 
आपल्याला असे करावे लारे्ल : “व₁, व₂ ... इ. वदेे्य ज्या (एकमेव) िौहिक वस्िभने हनमाि केलेली आहेि, 
त्या वस्िभंशी संललन असलेला (एकमेव) हवषयी र्ािाक्ष आहे’. िेव्हा व₁, इ. वदेे्य ह्ा हवधानारे् घटक आहेि. 
पि ज्याने हबस्माकच ला स्विः पाहहलेले नाही अशा हबस्माकच च्या समकालीनाने जर ‘हबस्माकच  र्ािाक्ष आहे’ हे 
हवधान केले िर त्याचं्याि ही वदेे्य घटक म्हिभन असिार नाहीि. िेव्हा त्याने केलेले हे हवधान हबस्माकच ला 
स्विः पाहहलेल्या हबस्माकच च्या समकालीनाने केलेल्या ‘हबस्माकच  र्ािाक्ष आहे’ ह्ा हवधानाहभन हिन्न असिार, 
आहि ही दोन्ही हवधाने ‘मी र्ािाक्ष आहे’ ह्ा हबस्माकच ने स्विःहवषयी केलेल्या हवधानाहभन हिन्न असिार. पि 
ही िीन्ही हवधाने एकार् व्यक्िीहवषयीर्ी हवधाने आहेि व त्या व्यक्िीहवषयी िेर् सारं्िारी हवधाने आहेि 
असेही रसेल ह्ानंा म्हिायरे् आहे. आिा ज्या व्यक्िीहवषयीर्ी िी हवधाने आहेि त्या व्यक्िीलार् जाऊन 
हिडिारे हवधान केवळ हबस्माकच र् करू शकिो. हे त्या व्यक्िीहवषयीरे् मभळ हवधान असे म्हिभ या. इिर मािसे 
हे हवधान करू शकि नाहीि. पि हे ख िेने िे दाखवभ शकिाि. ऊंर् मािभस एखाद्या ऊंर् िादंीवर असलेल्या 
ि लाला हाि लावभन आपल्याला कोििे िभ ल अहिपे्रि आहे हे दाखवभन देिो. ठेंर्भ मािसाना कमी अहधक 
अंिरावरून त्या ि लाकडे बोट दाखवभन हे साधावे लार्िे. िशीर् ही पहरस्स्थिी आहे. 

 
पि ही उपमा िारशी समाधानकारक नाही. ‘मी र्ािाक्ष आहे’ असे हबस्माकच ने म्हटले आहि ‘हबस्माकच  

र्ािाक्ष आहे’ असे इिर क िी म्हटले िर त्यानंी हिन्न वाक्ये उच्चारली आहेि हे उघड आहे पि त्यानंी हिन्न 
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हवधाने केली आहेि असे मानायरे् कारि नाही. पि रसेल ह्ानंा िी हिन्न हवधाने आहेि असे मानाव ेलार्िे. 
येथे रसेल अडर्िीि सापडले आहेि यािं शकंा नाही. ह्ा अडर्िीरे् मभळ असे स्पष्ट करिा येईल : रसेल 
यारें् एक र्ृहीिकृत्य असे आहे की एखाद्या शब्दार्ा अथच म्हिजे त्या शब्दाने ज्यार्ा हनदेश होिे िे. एखादे 
हवशषे नाम आपि घेिले िर िे नाम धारि करिाऱ्या व्यक्िीर्ा हनदेश त्या नामाकडभन होिो. त्यार्प्रमािे 
कोििाही शब्द आपि घेिला िर िो एका हवहशष्ट पदाथार्ा हनदेश करिो आहि त्या शब्दाकडभन हनर्मदष्ट 
होिारा हा पदाथच म्हिजे त्या शब्दार्ा अथच, अमभक एक शब्द हवशषेनाम आहे ह्ा म्हिण्यार्ा अथचर् असा होिो 
की िे नाम धारि करिारी एक हवहशष्ट व्यक्िी आहे. िे नाम धारि करिारी क िी व्यक्िीर् नसेल िर िे 
नामर् असिार नाही. त्यार्प्रमािे एखाद्या शब्दाने हनर्मदष्ट होिारा पदाथचर् नसेल िर त्या शब्दाला अथचर् 
असिार नाही; म्हिजे िो शब्दर् असिार नाही. ‘हे’ हे सवचनाम वापरून जर मी एखाद्या वस्िभर्ा हनदेश केला 
िर िी वस्िभ म्हिजे ‘हे’ ह्ार्ा (ह्ा वळेर्ा) अथच. िेव्हा ‘हे’ ह्ार्ा ह्ा वळेर्ा अथच माहीि असिे म्हिजे ‘हे’ 
ह्ाने ह्ा वळेी कोििी वस्िभ हनर्मदष्ट होिे हे माहहि असिे. आहि िी वस्िभ माहीि असण्यार्ा सवाि उत्तम मार्च 
म्हिजे त्या वस्िभरे् साक्षाि संवदेन केलेले असिे, ह्ा अथाने हिर्ा पहरर्य असिे. आिा समजा दोरीच्या 
हठकािी मला सापार्ा िास झाला आहि ‘हा’ हे सवचनाम वापरून त्या ‘सापा’र्ा हनदेश मी केला. पि िेथे 
साप नाहीर् आहि म्हिभन त्या सापार्ा हनदेश होऊ शकि नाही. िेव्हा ‘हा’ हे सवचनाम जर या प्रसंर्ी समोरच्या 
सापार्ा हनदेश करू पाहिारे सवचनाम असेल िर हा पदाथचर् िेथे नसल्याम ळे हा हनदेश िे करू शकि नाहीि. 
म्हिजे ह्ा प्रसंर्ी िे सवचनामर् नसिे, आपि वर पाहहले त्याप्रमािे ह्ा प्रसंर्ी त्याला अथचर् नसिो. पि मी 
समोर पाहिाना मला काही वदेे्य हदसिाि आहि ही वेदे्य आहेि हे हनहिि असिे. िौहिक वस्िभर्ा म्हिभन 
करण्याि आलेला हनदेश िसभ शकिो पि वदे्यार्ा हनदेश िसभ शकि नाही. ह्ाम ळे वदे्यारं्ा हनदेश करिाऱ्या 
शब्दानंा नेहमीर् अथच असिो, िे अथचपभिच असण्यार्ी हनहििी असिे. आहि अथात्, अशा शब्दारं्ा अथच माहहि 
असिे म्हिजे ह्ा वेद्याशंी पहरर्य झालेला असिे. 

 
िेव्हा रसेल ह्ारं्ी हवधानाच्या घडिीहवषयीर्ी उपपत्ती िीन हसद्धािंावंर आधारलेली आहे : (१) 

शब्दार्ा अथच म्हिजे त्या शब्दाने हनर्मदष्ट होिारा पदाथच ककवा िो शब्द धारि करिारा पदाथच; (२) मभळ शब्दानी 
हनर्मदष्ट होिारे पदाथच अहनवायचपिे अस्स्ित्वाि असले पाहहजेि कारि हे पदाथच अस्स्ित्वाि नसले िर ह्ा 
शब्दानंा अथच असिार नाहीि; म्हिजे िे शब्द उरिार नाहीि; (३) शब्दार्ा अथच माहहि असिे म्हिजे त्या 
शब्दाने हनर्मदष्ट होिाऱ्या पदाथाशी साक्षात् पहरर्य असिे, पि शब्दाचं्या अथाहवषयीच्या ह्ा उपपत्तीवर रसेल 
ह्ानंी हवधानाचं्या आशयाहवषयीरे् जे मि आधारले आहे त्याम ळे हकत्येक अडर्िी हनमाि होिाि हे आपि 
पाहहलेर् आहे. आिा हवशषेनाम आहि िे नाम धारि करिारी व्यक्िी ह्ाचं्यािंील संबधंासारखार् शब्द आहि 
त्यार्ा अथच ह्ाचं्यामधील संबधं असिो असे मानायरे् कारि नाही. समजा एखाद्या व्यस्क्िहवषयी, हिरे् 
हवशषेनाम वापरून, मी काही हवधान केले– उदा. ‘लक्ष्मिाला नोकरी लार्ली’ –आहि ‘लक्ष्मि’ म्हिजे 
कोि हे ऐकिाऱ्याला माहीि नसेल िर ‘लक्ष्मि’ ह्ार्ा अथच काय असे िो हवर्ारिार नाही. ‘लक्ष्मि म्हिजे 
कोि?’ असे िो हवर्ारील. कारि हवहशष्ट व्यस्क्िंर्ा हनदेश करण्यासाठी त्यानंा हवशषेनामे देण्यार्ा प्रघाि 
आहे हे त्याला माहहि असिे; आहि ‘लक्ष्मि’ ह्ा हवशषेनामाने कोित्या व्यक्िीर्ा हनदेश होिो हे त्याला 
समजभन घ्यायरे् असिे. पि समजा त्याला अपहरहर्ि असा एखादा शब्द वापरून मी लक्ष्मिारे् विचन केले– 
उदा. ‘लक्ष्मि हवर्िस्पहृ आहे’– िर ‘हवर्िस्पहृ’ ह्ार्ा अथच काय असे िो हवर्ारील. ह्ा अथाने 
हवशषेनामानंा, िाषेिील इिर शब्दानंा अथच असिो िसा अथच नसिो. महाराष्ट्रीय समाजाि रूढ असलेली 
हवशषेनामे मराठी िाषेच्या शब्दकोशाि क िी समाहवष्ट करिार नाही. जे शब्द हवशषेनामे म्हिभन वापरण्यार्ा 
प्रघाि आहे िे शब्दकोशाि आढळले िर विचनपर शब्द म्हिभन त्यारं्ा अथच िेथे हदलेला असेल; हवशषेनामे 
म्हिभन िे िेथे असिार नाहीि. आहि एखाद्या शब्दाने ककवा शब्दप्रयोर्ाने हनर्मदष्ट होिारी वस्िभ म्हिजे त्या 
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शब्दार्ा ककवा शब्दप्रयोर्ार्ा अथच नसिो हे उघड आहे. समजा, ‘म ंबईिील १९७६ सालािील सवाि ऊंर् 
झाड’ हे विचन माझ्या बारे्िील एका झाडाला लार्भ पडिे. मर् ‘म ंबईिील १९७६ सालािील सवाि ऊंर् झाड’ 
असा त्यार्ा हनदेश करिा येईल. पि म्हिभन ‘म ंबईिील १९७६ सालािील सवांि ऊंर् झाड’ ह्ा शब्दप्रयोर्ार्ा 
अथच माझ्या बारे्ि आहे आहि हशडी लावभन ह्ा अथावर मी रोज र्ढिो असे म्हििे हास्यास्पद ठरेल. ‘ककवा’, 
‘आहि’ इ. अव्यये अथचपभिच शब्द आहेि पि म्हिभन िे कोित्याही पदाथांर्ा हनदेश करीि नाहीि. अर्दी एका 
हवहशष्ट वस्िभरे् विचन करिारे साधे हवधान आपि घेिले िर असे हवधान करण्याि दोन हिन्न कृिी अंििभचि 
असिाि हे उघड आहे : (१) त्या हवहशष्ट वस्िभर्ा हनदेश करण्यार्ी कृिी आहि (२) हिरे् विचन करण्यार्ी 
कृिी. ह्ा कृिी परस्परपभरक असल्या िरी हिन्न आहेि. वस्िभरे् विचन ज्या शब्दप्रयोर्ाने आपि करिो िो 
शब्दप्रयोर् आहि हिर्ा हनदेश करण्यासाठी वापरण्याि येिारा शब्दप्रयोर् एकर् कायच करण्यासाठी, म्हिजे 
कशार्ा िरी हनदेश करण्यासाठी आपि वापरीि असिो असे मानिे र्भकर् आहे. ‘िाबंडे’ हा विचनपर शब्द 
आपि वापरिो िो कशार्ाही हनदेश करण्यासाठी वापरीि नाही िर वस्िभंरे् विचन करण्यासाठी वापरिो. 
एखाद्या वस्िभला उदे्दशभन ‘िाबंडी’ हा शब्द आपि बरोबर वापरला िर त्याम ळे कोित्या वस्िभहवषयी आपि 
बोलि आहो हे साहंर्िले जाि नाही िर ज्या वस्िभहवषयी आपि बोलि आहो िी वस्िभ कशी आहे हे साहंर्िले 
जािे. विचनपर शब्दप्रयोर् वापरण्यार्ा मभलिभि हनयम असा की ज्या वस्िभ एका हवहशष्ट बाबिीि सारख्या 
असिील त्यानंार् उदे्दशभन िो शब्दप्रयोर् वापरिा येिो. िेव्हा ‘िाबंडा’ ह्ा शब्दार्ा अथच माहहि असिे म्हिजे 
एखाद्या वस्िभरे्, ‘िी िाबंडी आहे’ हे विचन ऐकले िर िी कशी आहे हे समजिे आहि कोित्या वस्िभंरे् ‘िाबंडी’ 
ह्ा शब्दाने विचन करिा येिे हे (म्हिजेर् कोित्या वस्िभंरे् करिा येि नाही हेही) माहीि असिे. िेव्हा एखाद्या 
विचनपर शब्दप्रयोर्ार्ा अथच माहहि असिे म्हिजे एखाद्या पदाथाशी पहरर्य असिे नव्हे; िर िो शब्दप्रयोर् 
योलय प्रसंर्ी, योलय कारिासाठी वापरिा येिें. िसेर् ‘हे’ ह्ा सवचनामाने वरे्वरे्ळ्या प्रसंर्ी वेर्वरे्ळ्या 
वस्िभंर्ा हनदेश आपि करिो, म्हिभन प्रत्येक प्रसंर्ी ‘हे’ ह्ार्ा अथच वरे्वरे्ळा असिो असे नव्हे. ‘हे’ ह्ार्ा अथच 
िोर् रहािो. मराठी िाषेि ‘हे’ ह्ा सवचनामार्ा जसा, ज्यासाठी वापर होिो िसा वापर करिा येिे म्हिजे त्या 
शब्दार्ा अथच अवर्ि असिे. ह्ा वापराि त्या शब्दार्ा अथच सामावलेला असिो. 

 
ह्ा दृष्टीने हवर्ार केला िर हववहक्षि विचन ज्या वाक्यारे् उदे्दश्यपद असिे अशा वाक्याने व्यक्ि 

होिाऱ्या हवधानाच्या रसेल ह्ानंी केलेल्या हवश्लेषिाहवषयी काही म दे्द उपस्स्थि करिा येिील. ‘फ्रान्सर्ा 
सध्यार्ा राजा रंरे्ल मािभस आहे’ ह्ा वाक्याने व्यक्ि होिारे हवधान घेऊ. ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा’ हे विचन 
कोित्याही व्यक्िीला लार्भ पडि नाही, म्हिजे ह्ा शब्दप्रयोर्ाने कोित्याही व्यक्िीर्ा हनदेश होि नाही व 
म्हिभन केवळ हा स टा शब्दप्रयोर् घेिला िर त्याला अथच नसिो असे रसेल ह्ारें् म्हििे आहे. पि ह्ा अशा 
वरे्ळ्या, स या घेिलेल्या शब्दप्रयोर्ाला अथच नसला िरी एक हवधान व्यक्ि करिाऱ्या व म्हिभन अथचपभिच 
असलेल्या अशा वाक्यार्ा घटक हा शब्दप्रयोर् असभ शकिो. ह्ा दृष्टीने त्याला अथच असिो. पि ‘फ्रान्सर्ा 
सध्यार्ा राजा’ हा एक मराठी शब्दप्रयोर् आहे, िो मराठी शब्दारं्ा बनहवलेला आहे आहि व्याकरिाच्या 
हनयमानंा अन सरून बनहवलेला आहे. िेव्हा िो अथचपभिच आहे याि शकंा नाही. मराठी िाहषकानंा त्यार्ा अथच 
समजिो. म्हिजे हा शब्दप्रयोर् वरे्वरे्ळ्या संदिाि वापरण्याि आला िर वापरिाऱ्यानंा काय म्हिायरे् आहे 
हे त्यानंा समजिे आहि िो कसा वापरावा हेही त्यानंा समजिे. अथच हा म लिः शब्दानंा, शब्दप्रयोर्ानंा असिो. 
आिा ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा’ हा शब्दप्रयोर् आपि दोन कारिासंाठी वापरू. एखाद्या व्यक्िीरे् विचन 
करण्यासाठी िो वापरिा येईल. म्हिजे एखाद्या व्यक्िीर्ा हनदेश केल्यावर हिरे् िी ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा 
आहे’ असे विचन करिा येईल. (आज क िाही व्यक्िीरे् असे विचन केले, म्हिजे हिच्याहवषयी असे हवधान 
केले िर िे अथात् असत्य ठरेल). ह्ा शब्दप्रयोर्ार्ा द सरा उपयोर् म्हिजे एका हवहशष्ट व्यक्िीर्ा हनदेश 
करण्यासाठी त्यार्ा केलेला उपयोर्. एका हवहशष्ट व्यक्िीर्ा हनदेश करिे म्हिजे त्या व्यक्िीला इिरापंासभन 
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वरे्ळे काढभन हिच्याहवषयी आपि बोलि आहो हे स्पष्ट करिे. हवहशष्ट व्यक्िीर्ा असा हनदेश करण्यासाठी 
‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा’ हा शब्दप्रयोर् वापरिा येिो ह्ारे् कारि असे की हा शब्दप्रयोर् क िाला उदे्दशभन 
लाविा येि असलार् िर िो एकार् व्यक्िीला उदे्दशभन लाविा येिो. पि आज हा शब्दप्रयोर् क िालार् उदे्दशभन 
लाविा येि नाही हे उघड आहे, व म्हिभन आज क िाही व्यक्िीर्ा हनदेश करण्यासाठी हा शब्दप्रयोर् वापरिा 
येिार नाही हेही उघड आहे. (पि इ. स. १७८८ मध्ये, त्यार्ा असा वापर करिा आला असिा.) आज जर 
‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा’ ह्ा शब्दप्रयोर्ार्ा उपयोर् करून एखाद्या व्यक्िीर्ा हनदेश करण्यार्ा क िी प्रयत्न 
केला िर िो िसेल. आिा हवधान करायरे् िर एका हवहशष्ट व्यक्िीर्ा हनदेश केला पाहहजे आहि त्या 
व्यक्िीहवषयी काहीिरी म्हटले पाहहजे. ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा रंरे्ल आहे’ हे वाक्य उच्चारून आज जर 
क िी हवधान करू रे्ला िर त्याने क िाही हवहशष्ट व्यक्िीर्ा हनदेश केलेलार् नसिो. म्हिजे िो जे सारं्भ पहाि 
आहे िे त्याने क िार्हवषयी साहंर्िलेले नसिे; म्हिजे त्यारे् हवधानर् केलेले नसिे. हवधान करण्यार्ा त्यार्ा 
प्रयत्न िसलेला असिो. रसेल ह्ानंा वाटिे िे असे की, ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा रंरे्ल आहे’ हे वाक्य िर 
अथचपभिच आहे आहि म्हिभन िे एक हवधान व्यक्ि करीि असिार. पि ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा’ ह्ा 
शब्दप्रयोर्ाने आज क िाही व्यक्िीर्ा हनदेश होि नाही व म्हिभन एवढा हार् शब्दप्रयोर् घेिला िर त्याला 
अथचर् नाही. िरीपि एक हवधान व्यक्ि करिाऱ्या अथचपभिच वाक्यार्ा हा शब्दप्रयोर् घटक आहे व ह्ा अथाने 
त्याला अथच आहे. आपि वर पाहहल्याप्रमािे ह्ा हवधानारे् रसेल जे हवश्लेषि करिाि िे थोडक्याि असे आहे 
: ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा असलेली अशी एक व्यक्िी आहे आहि ही व्यक्िी रंरे्ल आहे.’ म्हिजे हे एक संहहि 
हवधान आहे. िे दोन र्ोष्टी सारं्िे. फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा (असा क िीिरी) आहे हे िे सारं्िे. आहि िो रंरे्ल 
आहे हेही िे सारं्िे. आहि यापैकी पहहली र्ोष्ट असत्य असल्याम ळे हे संहहि हवधान असत्य ठरिे. पि 
‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा रंरे्ल आहे’ ह्ा वाक्याद्वारा जो हवधान करिो (म्हिजे करू पाहािो) िो फ्रान्सर्ा 
सध्यार्ा राजा (असा क िीिरी) आहे हे सारं्ि नसिो. िर हे र्ृहीि धरून त्या व्यक्िीहवषयी िी रंरे्ल आहे 
हे िो सारं्ि असिो. पि हे र्ृहीिकृत्य असत्य असल्याम ळे त्याने जे साहंर्िलेले असिे िे क िार्हवषयी त्याने 
साहंर्िलेले नाही असे हनष्ट्पन्न होिे व म्हिभन त्याने हवधानर् केलेले नसिे असे हनष्ट्पन्न होिे. आहि त्याने 
हवधानर् केलेले नसल्याम ळे िे सत्य आहे की असत्य आहे हे ठरवायर्ा प्रश्नर् उपस्स्थि होि नाही. ‘फ्रान्सर्ा 
सध्यार्ा राजा रंरे्ल आहे’ असे जर आपल्याला क िी म्हटले िर ि म्ही म्हििा िे असत्य आहे असे आपि 
म्हििार नाही. िर फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा असे क िीर् नाही आहि म्हिभन ि म्ही म्हििा िे सत्य आहे की 
असत्य आहे हे ठरवायर्ा प्रश्नर् उपस्स्थि होि नाही असे आपि म्हिभ. ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा’ ह्ा 
शब्दप्रयोर्ार्ा अथच म्हिजे ह्ा शब्दप्रयोर्ाने हनर्मदष्ट होिारी व्यक्िी नव्हे. काही हवहशष्ट कायासाठी हा 
शब्दप्रयोर् वापरिा येण्यार्ी जी शक्यिा असिे हिच्याि त्यार्ा अथच सामावलेला असिो. 

 
िौहिक वस्िभच्या स्वरूपारे् रसेल ह्ानंी ह्ा प स्िकाि जे हवश्लेषि केले आहे त्याकडे आिा परि 

वळभ या. िौहिक वस्िभ म्हिजे आपल्याला आहि इिरानंा जी वदेनदते्त प्राप्ि होिाि त्यारें् बाह् कारि होय 
अशी हिर्ी व्याख्या रसेल ह्ानंी ह्ा प स्िकाि केली आहे. पि त्याबरोबरर् ह्ा कारिाशी, ख द्द िौहिक 
वस्िभशी आपला कधीर् साक्षात् पहरर्य घडभन येि नाही, िौहिक वस्िभ आपल्या अन िवाला कधीर् प्रिीि होि 
नाही असेही िे मानिाि. ही काहीशी अस्स्थर, असमाधानकारक िभहमका आहे ह्ाि शकंा नाही. आपल्या 
अन िवारं्ा उलर्डा करिानंा ज्यारं्ा आपल्याला अन िव येऊ शकि नाही अशा पदाथांर्ा आधार शक्यिो न 
घेिलेला बरा. िौहिक जर्ारे् हवश्लेषि करिाना आपल्याला साक्षात् प्रिीि होिारी वदेनदते्त आहि ह्ा 
वदेनदत्तार्ी कारिे असलेल्या पि आपल्याला कधीर् प्रिीि न होिाऱ्या िौहिक वस्िभ अशा दोन प्रकारच्या 
पदाथांर्ा आधार रसेल घेिाि. पि लाघवाच्या दृष्टीने अन िवािीि पदाथांच्या शक्य हििक्या कमी प्रकाराचं्या 
साहाय्याने आपल्या अन िवािील पदाथांरे् स्पष्टीकरि करण्यार्ा आपला प्रयत्न असला पाहहजे. ओकॅम ह्ा 



 

अनुक्रमणिका 

मध्यय र्ीन ित्त्ववते्त्याने हे ित्त्व असे माडंले आहे : ‘आवश्यक असल्याखेरीज पदाथच वाढवभ नयेि.’ ह्ा ित्त्वाला 
‘ओकॅमर्ा वस्िरा’ म्हििाि. त्याला अन सरून अन िवािीि िौहिक वस्िभंर्ा हनरास (elimination) 
करण्यासाठी रसेल ह्ानंी िौहिक वस्िभहवषयीर्ी नवीन उपपत्ती माडंली. ‘अवर नॉलेज ऑि हध एक्स्टनचल 
वल्डच’— ‘बाह् जर्ाहवषयीरे् आपले ज्ञान’ ह्ा त्याचं्या प स्िकाि ही उपपत्ती आढळेल. 

 
‘हे टेबल िपहकरी आहे’ हे ह्ा टेबलाहवषयीरे्, म्हिजे एका िौहिक वस्िभहवषयीरे् हवधान आहे असे 

आपि सामान्यपिे म्हिभ. पि त्यार्प्रमािे ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा उदार आहे’ हे हवधान फ्रान्सच्या सध्याच्या 
राजाहवषयी आहे असेही आपि म्हिभ. आिा आपि हे पाहहले आहे की फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा असा क िी 
नाही आहि म्हिभनर् हे हवधान फ्रान्सच्या सध्याच्या राजाहवषयी आहे असे म्हििा येि नाही. रसेल ह्ारं्ी 
िभहमका अशी की, ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा उदार आहे’ ह्ा वाक्यारे् द सऱ्या एका वाक्याि प रेपभर आहि 
हबनर्भक िाषािंर करिा येिे. आहि ह्ा द सऱ्या वाक्याि ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा’ हा शब्दप्रयोर् ककवा 
त्याच्याशी समानाथी असलेला कोििाही शब्दप्रयोर् उपस्स्थि नसिो. ह्ार्ा अथच असा की ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा 
राजा’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने हनर्मदष्ट होिारा पदाथच ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा उदार आहे’ ह्ा वाक्याने व्यक्ि 
होिाऱ्या हवधानार्ा घटक नसिो. ‘फ्रान्सर्ा सध्यार्ा राजा’ हा शब्दप्रयोर् एक ‘अप रे हर्न्ह’ (incomplete 
symbol) आहे असे रसेल म्हििाि. ‘अप रे हर्न्ह’ ह्ार्ा अथच असा स्पष्ट करिा येईल. एखाद्या शब्दप्रयोर्ाला 
जर अलर्पिे अथच नसला (म्हिजे जर केवळ िो शब्दप्रयोर् घेिला िर त्याने हनर्मदष्ट होिारा पदाथच नसिो 
असे असले) पि अथचपभिच वाक्यार्ा घटक म्हिभन िो शब्दप्रयोर् राहभ शकि असला िर िो एक ‘अप रे हर्न्ह’ 
असिो. म्हिजे िो शब्दप्रयोर् स टा घेिला िर त्याला अथच नसिो. पि एका वाक्यार्ा घटक म्हिभन िे वाक्य 
हवधान व्यक्ि करण्यारे् जे कायच करिे त्या कायाि िो सहिार्ी असिो. िेव्हा अप ऱ्या हर्न्हार्ा अथच स्पष्ट 
करायर्ा म्हिजे िे कोित्या वरे्वरे्ळ्या संदिाि वापरण्याि येिे हे स्पष्ट करायरे्; कोित्या वेर्वरे्ळ्या 
प्रकारच्या वाक्यािं त्यार्ा घटक म्हिभन वापर करिा येिो हे दाखवभन देऊन ह्ा वाक्यानंी व्यक्ि होिारी 
हवधाने स्पष्ट करायर्ी. ही हवधाने स्पष्ट करायर्ी म्हिजे त्यारं्ा िार्मकक आकार ज्याचं्याि यथाथचपिे 
प्रहिकबहबि होईल अशा वाक्यािं िी माडंायर्ी. अप रे हर्न्ह स टे घेिले िर त्याला अथच नसिो ह्ा म्हिण्यार्ा 
अथच असा की त्याने हनर्मदष्ट होिारा असा पदाथच नसिो आहि म्हिभन त्याने हनर्मदष्ट होिारा पदाथच, ज्या वाक्याि 
िे घटक म्हिभन असिे त्या वाक्याने व्यक्ि होिाऱ्या हवधानार्ा घटक नसिो. िेव्हा अप रे हर्न्ह ज्याच्याि 
घटक म्हिभन उपस्स्थि असिे अशा वाक्याने जे हवधान व्यक्ि होिे त्याच्या घटकारं्ा हनदेश करिाऱ्या आहि 
त्याचं्यामधील संबधं व्यक्ि करिाऱ्या वाक्याि त्या वाक्यारे् िाषािंर करावे लार्िे. असे केले म्हिजे मभळ 
वाक्याने नेमके कोििे हवधान व्यक्ि होिे हे स्पष्ट होिे. 

 
आिा ह्ावरून असे हनष्ट्पन्न होिे की हवधानाचं्या घटकारं्ा आहि ह्ा घटकामंधील संबंधारं्ा—आहि 

हे संबधं हेही हवधानारें् घटकर् होि— हनदेश करिारे शब्द, जर्ारे् विचन करण्यासाठी आपि जी िाषा 
वापरिो, हिच्याि असिे जसे अहनवायच असिे िसे अप री हर्न्हे आपल्या िाषेि असिे अहनवायच नसिे. अप री 
हर्न्हे आपि केवळ सोयीसाठी वापरिो. अप ऱ्या हर्न्हाने जे व्यक्ि होिे त्याला िार्मकक रर्ना म्हििाि. ही 
‘िार्मकक रर्ना’ ह्ार्ी व्याख्या आहे. उदा. ‘हशवाजी पाकच  हक्रकेट संघार्ा माहहम हक्रकेट संघाशी आज 
हक्रकेटर्ा सामना झाला’ ह्ा हवधानािं ‘हशवाजी पाकच  हक्रकेट संघ’ हा शब्दप्रयोर् उपस्स्थि आहे. आिा 
समजा, अ, आ, इ,... व. खेळाडभ  असलेल्या व्यक्िींर्ा हमळभन हशवाजी पाकच  हक्रकेट संघ बनलेला आहे. िसेर् 
क, ख, र्,... व. व्यक्िींर्ा हमळभन माहहम हक्रकेट संघ बनलेला आहे. मर् अ, ब, व. व्यक्िींच्या र्टािील 
प्रत्येक व्यक्िीने सामना स रू होण्याच्या वेळेपासभन िो संपायच्या वेळेपयंि हक्रकेटच्या हनयमानंा अन सरून जे, 
जे केले त्या सवच कृत्यारें् आहि घटनारें् विचन म्हिजे ह्ा सामन्यारे् विचन. हे विचन करिारी हवधाने हवहशष्ट 
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व्यक्िींर्ा हनदेश करून त्यानंी काय काय केले हे सारं्िील. पि ह्ा विचनाि हशवाजी पाकच  हक्रकेट संघार्ा 
हनदेश करण्यारे् कारि पडिार नाही. उदा. अ, आ, व. खेळाडभ ंनी काढलेल्या धावारं्ी बेरीज क, ख, व. 
खेळाडभ ंनी काढलेल्या धावाचं्या बेरजेहभन अहधक असली िर ही र्ोष्ट हशवाजी पाकच  हक्रकेट संघाने माहहम 
हक्रकेट संघापेक्षा अहधक धावा काढल्या असे हवधान करून आपि थोडक्याि माडंभ . पि हशवाजी पाकच  हक्रकेट 
संघार्ा आहि माहहम हक्रकेट संघार्ा असा हनदेश करिे अहनवायच नाही. कारि ज्या व्यक्िींर्ा हमळभन िे संघ 
बनिो त्यािील प्रत्येक व्यक्िीने हकिी धावा काढल्या, त्यारं्ी बेरीज हकिी होिे हे सारं्भनही हीर् र्ोष्ट व्यक्ि 
करिा येिे. िेव्हा ‘हशवाजी पाकच  हक्रकेट संघ’ हे संघनाम एक अप रे हर्न्ह आहे आहि त्याने व्यक्ि होिारा 
हशवाजी पाकच  हक्रकेट संघ ही एक िार्मकक रर्ना आहे. 

 
ह्ा संदिाि आिखी एक र्ोष्ट ध्यानाि घेिली पाहहजे. समजा ‘अ’ हे हर्न्ह—शब्द, शब्दप्रयोर् ककवा 

शब्द नसलेले कोििेही हर्न्ह—आहे आहि समजा, ‘अ’ ने क ह्ा पदाथार्ा हनदेश होिो. आिा समजा की 
ज्याच्याि ‘अ’ उपस्स्थि आहे अशा वाक्यारे् एका अन्य वाक्याि हनःशषे िाषािंर करिा येिे आहि समजा, ह्ा 
वाक्याि ‘अ’ हे हर्न्ह ककवा त्याच्याशी समानाथी असलेले कोििेही हर्न्ह उपस्स्थि नसिे; पि ‘अ₁’, 
‘अ₂’,... अशी हर्न्हे उपस्स्थि असिाि. आहि समजा, ‘अ₁’, ‘अ₂’,... इ. हर्न्हानंी अन क्रमे क₁, क₂, ... इ. 
पदाथांर्ा हनदेश होिो. मर् आपल्याला असे म्हििा येिे की ‘अ’ हे हर्न्ह एक अप रे हर्न्ह आहे आहि क हा 
पदाथच क₁, क₂, इ. पदाथांपासभन बनहवलेली एक िार्मकक रर्ना आहे. उदा. ‘हशवाजी पाकच  हक्रकेट संघ’ हे 
एक अप रे हर्न्ह आहे आहि हशवाजी पाकच  हक्रकेट संघ ही त्यारे् घटक असलेल्या वैयस्क्िक खेळाडभ ंपासभन 
बनहवलेली एक िार्मकक रर्ना आहे. पि हे म्हिण्यार्ी ककवा असे असण्यार्ी आिखी एक अट आहे. िी 
अशी कीं जेव्हा क हा पदाथच, क₁, क₂, इ. द सऱ्या हकत्येक पदाथापासभन बनहवलेली िार्मकक रर्ना असिे 
िेव्हा क₁, क₂, इ. पदाथच क हभन अहधक प्राथहमक प्रकाररे् पदाथच असले पाहहजेि. क₁ हा पदाथच क ह्ा 
पदाथाहभन अहधक प्राथहमक प्रकारर्ा पदाथच आहे ह्ा म्हिण्यार्ा अथच असा की क₁ ह्ा प्रकारच्या पदाथांना 
अस्स्ित्व नसेल िर क ला अस्स्ित्व असभ शकि नाही पि क ला अस्स्ित्व नसले िरीही क₁ ह्ा प्रकारच्या 
पदाथांना अस्स्ित्व असभ शकिे. उदा. एखाद्या संघापेक्षा वैयस्क्िक खेळाडभ  हे अहधक प्राथहमक पदाथच आहेि 
कारि वैयस्क्िक खेळाडभ ंना अस्स्ित्व नसेल िर संघाला अस्स्ित्व असभ शकिार नाही, पि संघ अस्स्ित्वाि 
नसिानाही वैयस्क्िक खेळाडभ ंना अस्स्ित्व असभ शकिे. 

 
आिा िौहिक वस्िभ ही आपल्या वदेनदत्तारं्ी बाह् कारिे होि ही िभहमका सोडभन हदल्यानंिर रसेल 

ह्ानंी स्वीकारलेली िभहमका अशी की िौहिक वस्िभ ह्ा आपल्या वदेनदत्ताचं्या िार्मकक रर्ना होि. ह्ार्ा अथच 
असा की िौहिक वस्िभंर्ा हनदेश करिारे शब्दप्रयोर् ज्या वाक्याि असिाि अशा वाक्यारें् अशा रीिीने हनःशषे 
िाषािंर करिा येिे की िाषािंर करिाऱ्या वाक्यािं िौहिक वस्िभंर्ा हनदेश करिारे शब्दप्रयोर् ककवा अशा 
शब्दप्रयोर्ाशंी समानाथच असलेले शब्दप्रयोर् उपस्स्थि नसिाि आहि केवळ आपल्याला लािलेल्या ककवा 
लािभ शकिील अशा वदे्यारं्ा हनदेश करिारे शब्दप्रयोर् उपस्स्थि असिाि. हशवाय, वैदे्य हे िौहिक वस्िभच्या 
मानाने अहधक प्राथहमक पदाथच आहेि. कारि वदेे्य अस्स्ित्वाि नसिील िर िौहिक पदाथांना अस्स्ित्व असभ 
शकिार नाही पि िौहिक पदाथच नसिानाही वदे्यानंा अस्स्ित्व असभ शकिे. उदा. िौहिक पािी पाहिाना ज्या 
प्रकारर्ी वदेे्य आपल्याला लाििाि िसे वेद्य वाळवटंाि आपल्याला लाििे पि िेथे िौहिक पािी नसिे. पि 
आपि कधीही िौहिक पािी पाहिो िेव्हा ह्ा प्रकारर्ी वदेे्य असावीर् लार्िाि. 

 
लाघवाच्या दृष्टीने, िौहिक वस्िभ आपल्या वदे्यारें् बाह् कारि असिे असे मानण्यापेक्षा िी आपल्याला 

लािलेल्या आहि लािभ शकिील अशा वदे्यारं्ी िार्मकक रर्ना असिे असे मानिे अहधक श्रेयस्कर आहे हे 
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उघड आहे. कारि वदे्यारें् हे बाह् कारि आपल्याला नेहमीर् अर्म्य राहील असे असिे असे मानाव ेलार्िे. 
त्याच्याशी आपला कधी पहरर्य घडभन येऊ शकिर् नाही. िेव्हा िौहिक वस्िभहवषयीर्ी हवधाने म्हिजे वेद्यें 
आहि त्यारें् इंहद्रयािीि कारि ह्ाचं्याहवषयीर्ी हवधाने असे मानण्यापेक्षा ही हवधाने केवळ वदे्याहंवषयीर्ी 
हवधाने असिाि असे मानण्याने ह्ा अर्म्य कारिार्ा हनरास आपि करिो. थोडक्याि ही िभहमका अशी 
माडंिा येईल : आपि िक्ि दृश्य वदे्याहंवषयी बोलभ  या. एखादी िौहिक वस्िभ आपि वेर्वरे्ळ्या हठकािाहंभन 
पाहभ शकिो आहि प्रत्येक हठकािाहभन िी पाहिाना आपल्याला एक वेद्य लाििे. आिा ज्या, ज्या हठकािाहभन 
ही िौहिक वस्िभ पाहिा येईल त्या सवच हठकािाहंभन लाििाऱ्या सवच वदे्यावं्यहिहरक्ि त्या िौहिक वस्िभमध्ये 
आिखी काही असिे असे नसिे. हे सवच वेदे्य म्हिजेर् िी िौहिक वस्िभ. ह्ा सवच वदे्यारें् विचन केले की त्या 
िौहिक वस्िभहवषयी आिखी काही बोलायरे् उरि नाही. 

 
पि वदेे्य आहेि असे मानण्याि ही वदेे्य म्हिजे कोित्यािरी हवषयीरे् हवषय असिाि, ककवा िी 

कोित्यािरी हवषयीला त्यारे् हवषय म्हिभन प्राप्ि होऊ शकिाि असे अहिपे्रि असिे— हे आपि पाहहलेर् 
आहे. जेव्हा वेद्यारं्ी आहि इिर वस्िभंर्ी ज्याला जािीव असिे अशा हवषयीर्ा आपल्याला अन िव येि नाही 
आहि म्हिभन असा हवषयी असिो असे मानायला आधार नाही ह्ा मिाशी रसेल येऊन पोर्ले िेव्हा त्यानंी 
‘वदे्य’ ह्ा संकल्पनेर्ा अव्हेर केला आहि हिच्या जार्ी ‘वदेन’ ह्ा संकल्पनेर्ी स्थापना केली. जेव्हा रसेल 
वदेे्य मानीि िेव्हा वदेन त्याचं्या मिे संहमश्र अशी र्ोष्ट होिी : वदेन म्हिजे हवषयीला—ह्ारे् अस्स्ित्व 
क्षहिकही असभ शकेल— एका वदे्यार्ी असलेली जािीव. पि नंिरच्या िभहमकेप्रमािे वेदन ही अशी हमश्र र्ोष्ट 
नसिे. वेदनामध्ये जािीव अंििभचि नसिे; पि वदेनार्ी जािीव होऊ शकिे. उदा. मला जर एखादा िाबंडा 
पट्टा हदसि असेल िर अर्ोदरच्या हवश्लेषिाप्रमािे हा िाबंडा पट्टा म्हिजे एक वदे्य असिे आहि त्यार्ी मला 
असलेली जािीव म्हिजे माझे वदेन. नंिरच्या िभहमकेप्रमािे हा िाबंडा पट्टा हेर् वदेन. िौहिक वस्िभ अशा 
वदेनाचं्या िार्मकक रर्ना असिाि. आिा हा िाबंडा पट्टा मी पाहभ शकिो; म्हिजे ह्ा वदेनार्ी जािीव मला 
होऊ शकिे. पि ही जािीव म्हिजे मी हा जो हवषयी आहे त्यार्ी एक कृिी आहे असे नसिे. असा क िी 
हवषयी नसिो आहि त्याच्या कृिी नसिाि. रसेल आिा जाहिवरेे् हवश्लेषि कायचकारिसंबंधाच्या साहाय्याने 
करिाि. ह्ा िाबंड्या पट्यार्ी जािीव मला आहे ह्ार्ा अथच असा की ह्ा िाबंड्या पट्याकडे मी लक्ष 
देिो आहि ह्ा िाबंड्या पट्याकडे मी लक्ष देिो ह्ार्ा अथच असा की (त्याच्याकडे मी लक्ष हदले नसिे िर 
त्यार्ी जेवढी िीव्रिा असिी त्याहभन) त्यार्ी िीव्रिा वाढिे आहि त्याहभन महत्वार्ी र्ोष्ट म्हिजे त्याच्याकडे 
असे लक्ष हदल्याम ळे त्यारे् स्मरि मला होऊ शकिे; म्हिजे प ढे अनेक प्रसंर्ी ह्ा िाबंड्या पट्यार्ा, म्हिजे 
त्याने हनमाि केलेल्या प्रहिमा, माझ्या मनाि उपस्स्थि होिाि. 

 
रसेल ह्ाचं्या ह्ा नंिरच्या िभहमकेरे् थोडक्याि असे विचन करिा येईल : एखादी िौहिक वस्िभ अनेक 

हिन्न हठकािाहंभन पाहिा येईल, म्हिजे ह्ा हठकािी त्या वस्िभशी संबहंधि अशी वदेने प्राप्ि होिील ककवा अशा 
अनेक हठकािाहंभन हिर्ी छायाहर्ते्र घेिा येिील. हे शक्य होिे आहि असे घडिे ह्ारे् कारि असे की त्या 
वस्िभपासभन हनःसाहरि होिारे प्रिाव ह्ा सवच हठकािी कायच करीि असिाि. अशा एखाद्या हठकािी जर ज्याला 
मज्जासंस्था आहे असा प्रािी असेल िर िेथे त्याला एक वेदन लािेल, जर एखादा कॅमेरा असेल िर िेथे एक 
छायाहर्त्र उमटेल आहि िेथे काहीर् नसेल िर िेथे काहीर् उमटिार नाही. पि िरीही िेथे काहीिरी घडि 
असेल; जर िेथे कॅमेरा असिा िर िेथे एक छायाहर्त्र उमटले असिे. ह्ा छायाहर्त्रानंा आहि वेदनानंा त्या 
िौहिक वस्िभर्ी त्या त्या हठकािापंासभन लाििारी दशचने म्हिभ या. एका िौहिक वस्िभशी संबहंधि अशा सवच 
दशचनारं्ी रर्ना ककवा व्यवस्था म्हिजे िी िौहिक वस्िभ. ही व्याख्या वि चलात्मक आहे असे वाटेल. कारि एका 
िौहिक वस्िभशी संबहंधि असलेल्या सवच दशचनारं्ी व्यवस्था म्हिजे िी िौहिक वस्िभ असे म्हिण्याि ज्या 
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दशचनाचं्या द्वारा एखाद्या िौहिक वस्िभर्ी व्याख्या आपि करू पहाि आहो त्यारं्ा हनदेश करिाना, हजर्ी 
व्याख्या आपि करू पहाि आहो त्या िौहिक वस्िभर्ाही आपि हनदेश करीि आहो असे िासिे. पि हिर्ा 
असा हनदेश करावा लार्ि नाही. समजा रात्री उघड्या आकाशाखाली आपि एखाद्या हठकािी एक कॅमेरा 
ठेवला. िेथे अनेक िाऱ्यारे् एक छायाहर्त्र उमटेल. ह्ा छायाहर्त्राि त्या हठकािर्ी अनेक दशचने एकत्र 
असिील. त्याचं्यापैकी एका दशचनाला क्ष₁ म्हिभ या. आिा समजा, जवळच्या द सऱ्या हठकािी द सरा एक 
कॅमेरा ठेवला िर िेथेही ज्याच्याि अनेक दशचन एकत्र आहेि असे एक छायाहर्त्र उमटेल. ह्ा दशचनािं 
दृहष्टप्रािंाच्या (perspective) हनयमापं्रमािे क्ष₁, शी संबंहधि असलेले असे एक दशचन असेल. त्याला क्ष₂ म्हिभ 
या. आिा क्ष₁ आहि क्ष₂ ह्ा दशचनाशंी दृष्टीप्रािंाच्या हनयमानंा अन सरून संबहंधि असलेल्या सवच हठकािच्या 
दशचनारं्ी व्यवस्था म्हिजे एक हवहशष्ट िारा. अशा रीिीने िौहिक वस्िभंच्या, केवळ दशचनाचं्याद्वारा, व्याख्या 
करिा येिील. 

 
समजा एखाद्या हठकािी ज्याला मज्जाव्यवस्था आहे असा प्रािी असला िर त्याला जी सवच वदेने प्राप्ि 

होिाि, म्हिजे त्याच्या मज्जाव्यवस्थेम ळे जी सवच वदेने हनमाि होिाि त्यारं्ा समभह म्हिजे एक हवहशष्ट 
दृहष्टप्रािं (perspective). असा वदेनारं्ा समभह म्हिजे मन नसिे ककवा मनार्ा िार् नसिो. कारि त्या 
प्राण्याऐवजी िेथे एखादा कॅमेरा असिा िरी ही सवच दशचने िेथे एकहत्रि उमटली असिी. पि असे एक 
छायाहर्त्र म्हिजे एक क्षहिक मन असिे असे आपि म्हििार नाही. पि ज्यानंा आपि मानहसक घटना, 
अवस्था ककवा कृिी म्हिभ.— उदा. जािीव, समजभि, इच्छा इ.— त्यारें् वदेने आहि कायचकारिसंबंध 
ह्ाचं्यामध्ये हनःशषे हवश्लेषि करिा येिे असे रसेल ह्ारें् मि होिे. उदा. समजा व₁ हे वदेन आहे. मर् व₁ र्ी 
जािीव असिे म्हिजे, आपि वर पाहहल्याप्रमािे, व₁ र्ी िीव्रिा वाढिे, व₁ रे् प ढे स्मरि होण्यार्ी शक्यिा 
हनमाि होिे. ककवा समजा, मला पभवी व₁ सारखे वदेन लाििे होिे आहि िे व₂, व₃ आहि व₄ ह्ा वदेनासंमविे 
लािले होिे. म्हिभन आिा जेव्हा मला व₁ लाििे िेव्हा व₂, व₃ व व₄ ह्ाचं्या प्रहिमा हनमाि होऊन व₁ शी 
संललन होिाि आहि येथे एक सिरर्दं आहे अशी माझी समजभि होिे. व₁ हे वदेन व त्याच्याशी संललन 
असलेल्या प्रहिमा ह्ाचं्या ह्ा समभहाला ‘सिरर्दंारे् संवदेन’ असे आपि म्हििो आहि संवदेन ही मानहसक 
कृिी असिे. ‘येथे सिरर्दं आहे’ ही माझी समजभिही एक मानहसक अवस्था असिे. आहि ह्ार्ा अथच असा 
की हे हवहशष्ट वदेन आहि त्याच्याशी संललन असलेल्या प्रहिमा मला हवहशष्ट कृिी करायला प्रवृत्त करिाि. 
उदा. मला िभक लार्ली असेल ककवा मला सिरर्दें आवडि असली िर िे खायला मी प्रवृत्त होईन. िसेर् 
मी िे खाऊ लार्लो आहि एक हवहशष्ट र्व मला लािली नाही िर मला नवल वाटेल. साराशं, वदेने, प्रहिमा 
आहि त्यारें् कायचकारिसंबधं, म्हिजे त्या घडवभन आििारे पहरिाम ककवा असे पहरिाम घडवभन आिण्यार्ी 
त्यारं्ी प्रवृत्ती ह्ाचं्यामध्ये सवच मानहसक अवस्थारें् हनःशषे हवश्लेषि करिा येिे. 

 
िेव्हा ह्ा मिाप्रमािे वदेने हे ज्याप्रमािे िौहिक वस्िभंरे् एकमेव घटक असिाि त्याप्रमािे वदेने आहि 

प्रहिमा हे मानहसक अवस्थारें् एकमेव घटक असिाि; म्हिजे वदेने आहि प्रहिमा म्हिजे हवश्वारे् ‘द्रव्य’ होय. 
वदेनारें् स्विःरे् िौहिकही नसिे ककवा मानहसकही नसिे. वदेने जेव्हा काही हवहशष्ट संबधंांनी एकमेकाशंी 
संबहंधि होिाि िेव्हा त्यारं्ी बनलेली ही रर्ना एक िौहिक वस्िभ असिे. अशा रर्नेर्ा घटक असलेले वेदन 
िौहिक असिे. पि हीर् वेदने (आहि प्रहिमा) द सऱ्या हकत्येक संबंधानंी जेव्हा एकमेकाशी संबहंधि होिाि 
िेव्हा हसद्ध होिारी रर्ना म्हिजे एक मन असिे आहि अशा रर्नेर्ा घटक असलेल्या वेदनारे् स्वरूप 
मानहसक असिे. उदा. आपि पाहहले आहे त्याप्रमािे िौहिक सिरर्दं म्हिजे अवकाशािील सवच स्थानी 
असलेल्या, दृहष्टप्रािंाचं्या संबधंानंी संबहंधि असलेल्या वदेनारं्ी एक रर्ना. ह्ा रर्नेर्ा घटक असलेले व₁ 
हे एक वदेन आहे असे समजभ या. मर् अशा संबधंांनी इिर वदेनाशंी संबहंधि असलेल्या व₁ रे् स्वरूप िौहिक 
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असिे. पि आिा समजा मी जेथे उिा आहे िेथील दृहष्टप्रािंाि सामावलेल्या वदेनािं व₁ हे एक वदेन आहे. 
आहि साहर्याच्या हनयमानंा अन सरून व₁ हे वदेन एका हवहशष्ट स्वादार्ी, स्पशार्ी, र्ंधार्ी अशा प्रहिमा 
हनमाि करिे. मर् व₁ आहि ह्ा प्रहिमा हमळभन सिरर्दंारे् संवदेन बनिे. हे संवदेन अथात् मानहसक असिे. 
आहि ह्ा संवेदनार्ा घटक असलेले व₁, ह्ा संवदेनाच्या संदिाि मानहसक असिे. वदेने आहि प्रहिमा हेर् 
सवच िौहिक आहि मानहसक अस्स्ित्वारे् घटक आहेि, वदेनारें् स्विःरे् स्वरूप िौहिकही नसिे ककवा 
मानहसकही नसिे, िे अपक्ष (neutral) असिे. पि वेर्वरे्ळ्या प्रकारानंी इिर वेदनाशंी ककवा प्रहिमाशंी 
संबहंधि झाल्याम ळे त्यानंा िौहिक ककवा मानहसक स्वरूप प्राप्ि होिे ह्ा रसेलच्या हसद्धािंाला अपक्ष 
एकसत्तावाद (neutral monism) म्हििाि. ह्ारे् त्यानंी केलेले हववरे्न, ‘ॲनॅहलहसस् ऑफ् माइंड’—
‘मनारे् हवश्लेषि’— ह्ा त्याचं्या गं्रथाि आढळेल. 
 

४. पूववप्राप्त ज्ञान 
 
रसेल ह्ाचं्या मिािं प ढे झालेल्या स्स्थत्यंिराकंडभन ‘ित्त्वज्ञानाच्या समस्या’मध्ये त्यानंी माडंलेल्या 

िभहमकेकडे हिरून वळभ या. ह्ा िभहमकेप्रमािे जेव्हा आपल्याला उदा. एक िाबंडे वेद्य लाििे िेव्हा येथे एक 
िाबंडी िौहिक वस्िभ आहे, उदा. एक िाबंडे िभ ल आहे असे आपि मानिो. ही आपली समजभि, वदे्याशंी 
संबहंधि, पि ज्याचं्याशी आपला साक्षात् पहरर्य घडभन येऊ शकि नाही अशा िौहिक वस्िभ असिाि ह्ा 
सामान्य ित्त्वावर आधारलेली असिे. आिा रसेल ह्ारें् म्हििे असे की हे सामान्य ित्त्व आपि जे स्वीकारिो 
िे सहजप्रवृत्तीने स्वीकारिो. ह्ा ित्त्वारे् समथचन करिा येईल. ह्ा ित्त्वाच्या साहाय्याने आपल्या अन िवार्ी 
स संर्ि उपपत्ती लाविा येिे, िे अन िवाच्या आधाराने हसद्ध करिा येि नाही पि िे अन िवाच्या हवरोधीही 
नाही, अन िवाच्या आधारे त्यारे् खंडनही करिा येि नाही, हे ित्त्व जर स्वीकारले नाही िर आपल्या 
अन िवारे् आपल्याला कराव ेलार्िारे विचन अहिशय र् ंिार् ंिीरे् होईल व म्हिभन लाघवाच्या दृष्टीने हे ित्त्व 
स्वीकारिे श्रेयस्कर आहे. अशी प्रमािे देऊन ह्ा ित्त्वारे् समथचन करिा येिे. पि हे ित्त्व जे आपि स्वीकारिो 
िे ह्ा स्वरूपाच्या िकच वादाम ळे नव्हे. आपि िे सहजप्रवृत्तीने स्वीकारिो. 

 
ह्ा ित्त्वाप्रमािेर् इिरही हकत्येक ित्त्व ेआपि स्वीकारलेली असिाि. वदेनदते्त आहि सामान्यपिे 

ज्याचं्याशी आपला साक्षात् पहरर्य झालेला असिो िे सारे पदाथच ही ज्ञानार्ी दते्त (data) होि. त्याचं्या 
अस्स्ित्वारे् आहि स्वरूपारे् आपल्याला असेलेले ज्ञान साक्षात् असिे. ह्ा ज्ञानार्ी कक्षा वाढवायर्ी, 
ज्याचं्याशी आपला पहरर्य झालेला नाही अशा पदाथांरे् ककवा वस्िभंरे् ज्ञान प्राप्ि करून घ्यायरे् िर 
आपल्याला अन मानार्ा आधार घ्यावा लारे्ल. ज्याचं्याशी आपला साक्षात् पहरर्य झालेला आहे असे काही 
पदाथच—वदेनदते्त, इ. —ह्ा ज्याचं्याशी आपला पहरर्य झालेला नाही अशा वस्िभंच्या अस्स्ित्वाच्या ख िा 
आहेि असे मानभन त्याचं्यापासभन त्या वस्िभच्या अस्स्ित्वारे् आहि स्वरूपारे् अन मान कराव ेलारे्ल; उदा. 
आपि र्डर्डाट ऐकला ह्ावरून काही काळापभवी वीज र्मकन रे्ली असली पाहहजे ह्ासारखी अन माने 
बाधंावी लार्िील. 

 
अशा कोित्याही अन मानाि एक सामान्य ित्त्व आधार म्हिभन अंििभचि असिे. उदा. ‘क आहे; िेव्हा 

(काही काळापभवी ककवा काही काळानंिर ककवा त्यार्वेळी) ख ही असले पाहहजे’ हे अन मान घेिले िर ‘जेव्हा 
जेव्हा क असिो िेव्हा िेव्हा (त्याच्यापभवी ककवा नंिर ककवा त्यार् वेळी) ख ही असिो’ हे सामान्य ित्त्व त्यार्ा 
आधार म्हिभन त्याच्याि अंििभचि असिे. म्हिजे ह्ा अन मानाच्या आधारहवधानापासभन त्यार्ा हनष्ट्कषच ह्ा 
ित्त्वाला अन सरून काढण्याि आलेला असिो. आिा हे अन मान प्रमाि असण्यासाठी म्हिजे त्यार्ा हनष्ट्कषच 
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सत्य आहे अशी हनहििी असण्यासाठी त्यारे् आधारहवधान जसे सत्य असले पाहहजे त्याप्रमािे त्यारे् 
आधारिभि ित्त्वही प्रमाि असले पाहहजे. आधारहवधान सत्य आहे हे आपल्याला साक्षात् अन िवाने कळिे. 
पि आधारिभि ित्त्व प्रमाि आहे हे ज्ञान आपल्याला कसे होिे? 

 
आिा ह्ावर कदाहर्ि असे म्हटले जाईल की ‘जेव्हा जेव्हा क िेव्हा िेव्हा ख’ ह्ासारखी ित्त्वे प्रमाि 

आहेि— म्हिजे ‘जेव्हा जेव्हा क िेव्हा िेव्हा ख’ ह्ासारखी हवधाने सत्य आहेि हे ज्ञानही आपल्याला 
अन िवापासभनर् प्राप्ि होिे. आपल्याला अनेकदा क र्ा अन िव आलेला असिो आहि (त्याच्यापभवी, नंिर 
ककवा त्यार्वेळी) ख र्ाही अन िव आलेला असिो; आहि क र्ा अन िव आलेला असिाना (योलय त्या काळी) 
ख र्ा अन िव आलेला नाही असे कधीही घडलेले नसिे. ह्ा अन िवापासभन ‘जेव्हा जेव्हा क िेव्हा िेव्हा ख’ 
ह्ा ित्त्वारे् ज्ञान आपल्याला होिे. पि ह्ा म्हिण्याि एक अडर्ि आहे. िी अशी की हा अन िव काही हवहशष्ट 
उदाहरिारं्ा आहे; उलट त्याच्यापासभन ज्या ित्त्वारे् ज्ञान आपल्याला झाले असे आपि म्हिि आहो िे ित्त्व 
सामान्य, आहि म्हिभन, त्या अन िवापलीकडे जािारे आहे. ‘मी आहि इिरानंी क र्ी अन िवलेली सवच 
उदाहरिे ज्याचं्याि (योलय काळी) ख ही घडले होिी अशीर् उदाहरिे होिी; क घडले पि ख, घडले नाही 
असे एकही उदाहरि अन िवलेले नाही,’ असे आपल्या अन िवारे् स्वरूप आहे. पि ह्ाच्यापासभन ज्या ित्त्वारे् 
ज्ञान आपल्याला होिे असे आपि म्हििो िे ित्त्व असे की ‘जेव्हा जेव्हा क घडिे ककवा असिे िेव्हा िेव्हा ख 
घडिे ककवा असिे’. आिा ह्ा ित्त्वार्ा एक दावा असा आहे की िहवष्ट्याि जेव्हा जेव्हा क असेल िेव्हा िेव्हा 
ख ही असेल. आहि िहवष्ट्याि क र्ी जी उदाहरिे घडिील िी आपल्या अन िवाि समाहवष्ट नाहीि हे उघड 
आहे. 

 
िेव्हा, ‘जेव्हा जेव्हा क, िेव्हा िेव्हा ख’ ह्ासारख्या सावचहत्रक ित्त्वारें् आपले ज्ञान केवळ 

अन िवापासभन प्राप्ि झालेले नसिे. ‘आिापयंि, जेव्हा जेव्हा क घडले िेव्हा िेव्हा हनरपवादपिे ख घडले’ 
ह्ा अन िवाम ळे ज्ञाि झालेल्या हवधानापासभन ‘िहवष्ट्यािही जेव्हा जेव्हा क घडेल िेव्हा िेव्हा ख घडले’ ह्ा 
हवधानारे् अन मान आपि करिो आहि ह्ा अन मानाच्या आधारावर ‘जेव्हा जेव्हा क िेव्हा िेव्हा ख’ हे सावचहत्रक 
हवधान प्रस्थाहपि करिो. ही र्ोष्ट अहधक नेमकेपिे अशी माडंिा येईल : आपल्या अन िवािील क र्ी सवच 
उदाहरिे हनरपवादपिे क रे् ख शी साहर्यच असलेली अशी उदाहरिे आहेि यापासभन क र्ी सवचर् 
उदाहरिे—िहवष्ट्यािील, आपि न अन िवलेली अशी िभिकाळािील, इ. क र्ी सवच उदाहरिे—क रे् ख शी 
साहर्यच असलेली अशी उदाहरिे असिार असा हनष्ट्कषच आपि काढिो. हा हनष्ट्कषच म्हिजे ‘जेव्हा जेव्हा क 
िेव्हा िेव्हा ख’ हे ित्त्व ककवा हनयम. 

 
असा हनष्ट्कषच काढिाना ‘िभिकाळाि जे हनरपवादपिे घडलेले आढळले िे िहवष्ट्यािही िसेर् 

घडिार’ ककवा ‘िभिकाळाि जी जी उदाहरिे घडली िी काही सामान्य हनयमानंा अन सरून घडली आहि हे 
सामान्य हनयम िहवष्ट्यकाळािही िसेर् र्ालभ  राहिार’ ह्ासारखे एखादे ित्त्व आपि र्ृहीि धरलेले असिे. 
ह्ा ित्त्वाला अन सरून आहि क आहि ख ह्ारें् िभिकाळाि हनरपवाद साहर्यच होिे ह्ा अन िवापासभन ‘जेव्हा 
जेव्हा क िेव्हा िेव्हा ख’ ह्ासारख्या हनयमारें् अन मान आपि करिो. 

 
ह्ा ित्त्वाला रसेल हवर्मनारे् ित्त्व म्हििाि आहि त्यार्ी माडंिी िे अशी करिाि : “जेव्हा अ ह्ा 

प्रकारच्या वस्िभरे् ब ह्ा वरे्ळ्या प्रकारच्या वस्िभशी साहर्यच आहे असे आढळभन आलेले असिे व हिर्ी ब ह्ा 
प्रकारच्या वस्िभपासभन िारकि असल्यारे् कधीही आढळभन आले नसिे िेव्हा अ आहि ब ह्ारें् साहर्यच 
असलेल्या प्रसंर्ारं्ी संख्या हजिकी अहधक असिे हििकी, ह्ा दोहोपैकी एक वस्िभ ज्याच्याि उपस्स्थि आहे 
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अशा एखाद्या अन्य प्रसंर्ी हिरे् त्या द सऱ्या वस्िभशी साहर्यच असण्यार्ी संिवनीयिा अहधक असिे.” म्हिजे 
थोडक्याि जर अ आहि ब ह्ारे् साहर्यच असल्यार्ी उदाहरिे हनरपवादपिे आढळभन आली असिील िर अ 
आहि ब ह्ारें् नेहमीर्, हनयमाने साहर्यच असिे संिवनीय आहे असे मानिे योलय ठरिे आहि ही साहर्यार्ी 
अन िहवलेली उदाहरिे हजिकी जास्ि असिील हििकी असा साहर्यार्ा हनयम असण्यार्ी संिवनीयिा 
अहधक असिे. 

 
आिा, ‘जेव्हा क िेव्हा ख’ ह्ासारखा हनयम घेिला िर त्यारे् ज्ञान दोन र्ोष्टींवर आधारलेले असिे. 

एक म्हिजे क आहि ख ह्ाचं्या साहर्याच्या उदाहरिारं्ा आपल्याला आलेला अन िव आहि द सरी म्हिजे 
आपि स्वीकारलेले हवर्मनारे् ित्त्व . मर् प्रश्न असा उपस्स्थि होिो की हवर्मनाच्या ित्त्वारे् आपले ज्ञान 
कशावर आधारलेले असिे? हवर्मनाच्या ित्त्वारे् आपले ज्ञान अन िवावर आधारलेले असिार नाही हे उघड 
आहे. हा म द्दा थोडक्याि असा माडंिा येईल : हवर्मनाच्या ित्त्वारे् म्हििे असे की आपि अन िवलेल्या अ 
ह्ा प्रकारच्या घटनाचं्या उदाहरिािं त्यारें् ब ह्ा प्रकारच्या घटनेशी साहर्यच होिे असे आढळभन आले असेल 
िर अ ह्ा प्रकारच्या घटनेच्या न अन िहवलेल्या उदाहरिािंही अ ह्ा प्रकारच्या घटनेरे् ब ह्ा प्रकारच्या 
घटनेशी साहर्यच असिे. आहि हे म्हििे सत्य आहे हे अन िवाच्या आधारावर म्हििा येिार नाही हे उघड 
आहे. मर् हवर्मनारे् ित्त्व सत्य आहे हे ज्ञान आपल्याला कसे प्राप्ि होिे? 

 
रसेल यारें् उत्तर असे की हे ज्ञान अन िवाहधहष्ठि नसिे िर पभवचप्राप्ि (a priori) असिे. ह्ा 

म्हिण्यार्ा अथच स्पष्ट करण्यापभवी एका र्ोष्टीर्ा ख लासा केला पाहहजे. एका प्रकारर्ी अन माने करिाना 
ज्याप्रमािे आपि हवर्मनाच्या ित्त्वार्ा आधार घेिो त्याप्रमािे इिर हकत्येक अन माने करिाना आपि इिर 
ित्त्वारं्ा आधार घेिो. उदा. क ह्ा कोित्याही हवधानापासभन ख ह्ा हवधानारे् जेव्हा आपि अन मान करिो, 
म्हिजे क पासभन ख हा हनष्ट्कषच आपि काढिो िेव्हा ह्ा अन मानार्ा द हेरी आधार असिो. हे अन मान करिाना 
क हे हवधान ख हे हवधान व्यंहजि करिे (implies) असे आपि स्वीकारलेले असिे आहि क सत्य आहे हेही 
आपि स्वीकारलेले असिे. क हे हवधान ख हे हवधान व्यंहजि करिे ही र्ोष्ट ‘जर क िर ख’ ह्ा हवधानाद्वारा 
माडंिा येईल. िेव्हा क पासभन ख हा हनष्ट्कषच काढिाना ज्या ित्त्वार्ा आधार आपि घेिो, ज्या ित्त्वाला 
अन सरून आपि हा हनष्ट्कषच काढिो िे असे : “(क आहि ख ही कोििीही दोन हवधाने घेिली िर) जर क 
िर ख, आहि क ही दोन्ही हवधाने जर सत्य असली िर ख हे हवधानही सत्य असिे”. कोित्याही अन मानाि 
हे ित्त्व र्ृहीि धरलेले असिे आहि आधारिभि असिे. ह्ा ित्त्वाप्रमािेर् पारंपहरक िकच शास्त्राि कोित्याही 
अन मानाि ज्यारें् स्थान मभलिभि आहे असे मानण्याि येि होिे आहि ‘हवर्ारारे् हनयम’ म्हिभन ज्यानंा 
ओळखण्याि येि होिे त्या ‘िादात्म्यहनयम’ (low of identity), ‘व्याघाि-हनयम’ (low of contradiction) 
आहि हवमध्य-हनयम’ (low of excluded middle) ह्ा ित्त्वारं्ाही हनदेश, अन मानाला आधारिभि ित्त्व ेम्हिभन 
रसेल करिाि. 

 
ह्ा ित्त्वारें् स्वरूप, रसेल ह्ाचं्या म्हिण्याप्रमािे, कसे आहे? एकिर आपि वर पाहहल्याप्रमािे 

त्यारं्ी सत्यिा ककवा प्रामाण्य अन िवाच्या आधारे हसद्ध करिा येि नाही. पि िी असत्य आहेि हेही 
अन िवाच्या आधारे दाखवभन देिा येि नाही. त्यारं्ी सत्यिा आपि स्वािाहवकपिे र्ृहीि धरिो. आिा िी 
सत्य आहेि असा आपला दावा असेल िर, त्याचं्या सत्यिेरे् आपले ज्ञान अन िवावर आधारलेले नसल्याम ळे 
िी सत्य आहेि हे आपले ज्ञान द सऱ्या कोित्यािरी मार्ाने आपल्याला होि असिार. जे आपले ज्ञान 
अन िवावर आधारलेले नसिे, अन िवापासभन आपल्याला प्राप्ि होि नसिे त्याला ‘पभवचप्राप्ि’ (a priori) ज्ञान 
म्हिभया. उदा. ‘समोर एक झाड आहे’ हे हवधान सत्य आहे हे माझे ज्ञान अन िवावर आधारलेले आहे. ‘समोर 
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एक झाड आहे’ हे हवधान एक सत्य आहे आहि ह्ा सत्यारे् माझे ज्ञान अन िवावर आधारलेले असल्याम ळे िे 
एक आन िहवक (empirical) सत्य आहे असे म्हिभ या. पि ‘कोििीही वस्िभ असिेही आहि नसिेही असे 
असि नाही’ हे ‘व्याघािार्ा हनयम’ म्हिभन ओळखण्याि येिारे ित्त्व सत्य आहे हे माझे ज्ञान अन िवावर 
आधारलेले नाही. िेव्हा हे ित्त्व एक पभवचप्राप्ि सत्य आहे आहि त्यारे् माझे ज्ञान पभवचप्राप्ि आहे असे म्हटले 
पाहहजे. हे ज्ञान पभवचप्राप्ि आहे ह्ा म्हिण्यार्ा अथच, हे ज्ञान अन िवापासभन प्राप्ि झालेले नाही एवढार् सध्या 
आपि करीि आहो. म्हिजे हे ज्ञान कसे झालेले नसिे हे आपि सारं्ि आहो, िे कसे झालेले असिे हे आपि 
सारं्ि नाही. िे कसे झालेले असिे ह्ाहवषयीरे् रसेल यारें् मि प ढे स्पष्ट होईलर्. 

 
पभवचप्राप्ि सत्यारें् आपले ज्ञान अन िवावर आधारलेले नसिे आहि अन िवापसभन प्राप्ि झालेले नसिे 

ह्ा म्हिण्यार्ा अथच असा नव्हे की हे ज्ञान जन्मजाि असिे आहि व्यक्िीला अन िव येवोि अर्र न येवोि 
व्यक्िीच्या मनाि हे ज्ञान असिेर्. आपले काही ज्ञान आपल्याला अन िवापासभन प्राप्ि झालेले असिे िर काही 
ज्ञान उपजि (innate) असिे असा हसद्धािं देकािच इ. हववकेवाद्यानंी माडंला होिा. पि हे ‘उपजि’ ज्ञान 
मािसाच्या मनाि जन्मापासभन असिे, मािसाला कोििाही अन िव प्राप्ि झाला नाही िरी ह्ा ज्ञानार्ा ठेवा 
मािसाच्या मनाि जन्मापासभन असिो असे त्यारें्ही म्हििे नव्हिे. काही ज्ञान उपजि असिे ह्ा हवधानार्ा 
उदे्दश ह्ा ज्ञानार्ा उर्म कशाि असिो, िे कोित्या मार्ाने प्राप्ि होिे हे सारं्ण्यार्ा नाही िर हे ज्ञान सत्य 
आहे हे आपि कोित्या मार्ाने ठरहविो हे स्पष्ट करण्यार्ा आहे. िेव्हा रै्रसमज टाळण्यासाठी ह्ा ज्ञानाला 
‘उपजि ज्ञान’ न म्हििा ‘पभवचप्राप्ि ज्ञान’ म्हििे इष्ट ठरेल असे रसेल म्हििाि. 

 
सवचर् ज्ञानार्ी स रवाि अन िवापासभन होिे पि सवचर् ज्ञान अन िवापासभन प्राप्ि होि नाही अशा 

आशयारे् काटंरे् प्रहसद्ध वाक्य आहे. हे म्हििे रसेल यानंा पभिचपिे मान्य आहे. ह्ा म्हिण्यार्ा अथच असा की 
वदेनदत्तानंी घडलेला अन िव जर आपल्याला प्राप्ि झाला नाही िर आपल्या ज्ञानाला स रवाि होिार नाही, 
आपल्याला कोििेर् ज्ञान प्राप्ि होिार नाही, म्हिजे कोित्यार् सत्यारे् ज्ञान आपल्याला होिार नाही. ह्ा 
अथाने सवचर् ज्ञानार्ा उर्म अन िवाि असिो. िरीही आन िहवक सत्यारें् आपले ज्ञान आहि पभवचप्राप्ि सत्यारें् 
आपले ज्ञान असा िेद करिा येिो आहि करिे आवश्यक ठरिे. ह्ा िेदारे् स्वरूप काय? 

 
हे स्वरूप असे स्पष्ट करिा येईल : ‘हे िभ ल िाबंडे आहे’ हे हवधान घेिले िर त्याच्या रंर्ारे् जे वेद्य 

मला प्राप्ि झालेले असिे त्याम ळे िे सत्य (ककवा असत्य) ठरिे. मला प्राप्ि झालेल्या अन िवाच्या आधारावर 
िे सत्य आहे (ककवा असत्य आहे) हे ठरहवले जािे. मला आलेला अन िव िे हवधान सत्य आहे (ककवा असत्य 
आहे) हे ठरहविारा प रावा असिो. उलट ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ ह्ा सारख्या हवधानारे् स्वरूप वरे्ळे 
असिे. केळ्यारं्ी एक जोडी आहि केळ्यारं्ी द सरी एक जोडी अशा दोन जोड्या एकत्र केल्या िर र्ार 
केळ्यारं्ी सम दाय बनिो असे मला आढळभन येिे आहि ‘ही दोन केळी आहि ही दोन केळी बरोबर र्ार केळी’ 
हे हवधान सत्य आहे हे मला अवर्ि होिे. हे हवधान अथात् केळ्याचं्या ह्ा दोन हवहशष्ट जोड्याहंवषयीरे् हवधान 
आहे. पि ह्ार् स्वरूपार्ी हवधाने आंब्याचं्या दोन जोड्याहंवषयी, कावळ्याचं्या दोन जोड्याहंवषयी, 
र्ादंण्याचं्या दोन जोड्याहंवषयी, इ. सत्य आहेि असे मला वरे्वरे्ळ्या ंप्रसंर्ी आढळभन येिे. ही जी सत्ये मला 
अवर्ि झालेली असिाि त्याचं्याहवषयी जेव्हा मी हवर्ार करिो िेव्हा ही हवहशष्ट सत्ये म्हिजे ‘कोित्याही 
प्रकारच्या वस्िभंर्ी एक जोडी आहि त्यार् प्रकारच्या वस्िभंर्ी द सरी जोडी अशा दोन जोड्या एकत्र केल्या िर 
त्या प्रकारच्या र्ार वस्िभंर्ा सम दाय बनिो’ ह्ा सावचहत्रक सत्यार्ी उदाहरिे आहेि हे मला आकलन होिे. 
‘केळ्यारं्ी ही हवहशष्ट जोडी आहि केळ्यारं्ी ही द सरी हवहशष्ट जोडी अशा एकहत्रि घेिल्या िर र्ार केळ्यारं्ा 
सम दाय बनिो’ ह्ासारखी हवहशष्ट सत्ये जर मला अवर्ि झालेली नसली िर ‘कोित्याही प्रकारच्या वस्िभंर्ी 
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एक जोडी आहि त्यार् प्रकारच्या वस्िभंर्ी द सरी जोडी अशा दोन जोड्या एकत्र केल्या िर त्या प्रकारच्या र्ार 
वस्िभंर्ा सम दाय बनिो’ ह्ा सावचहत्रक हवधानारे् ककवा थोडक्याि ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ ह्ा हवधानारे् 
आकलन मला होिार नाही. पि हे सावचहत्रक सत्य ह्ा हवहशष्ट सत्याि अंििभचि असिे आहि त्या हवहशष्ट 
सत्याहवषयी हवर्ार करून त्याच्याि अंििभचि असलेले सावचहत्रक सत्य मी हनष्ट्कषचिाने प्राप्ि करून घेऊ 
शकिो. म्हिजे ‘केळ्यारं्ी ही हवहशष्ट जोडी आहि केळ्यारं्ी ही द सरी हवहशष्ट जोडी अशा एकहत्रि घेिल्या 
िर र्ार केळ्यारं्ा सम दाय बनिो’ हे हवहशष्ट सत्य हे ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ ह्ा सावचहत्रक सत्यारे् 
एक उदाहरि आहे; त्या सावचहत्रक हवधानाच्या सत्यिेला प ष्टी देिारा प रावा नव्हे. केळ्याहंवषयीच्या सत्य 
असलेल्या ह्ा हवहशष्ट हवधानाि हे सावचहत्रक सत्य मभिच झालेले असिे. हे हवहशष्ट सत्य म्हिजे त्या अमभिच 
सावचहत्रक सत्यार्ा एक दृष्टान्ि असिो आहि त्यािील हवहशष्टत्व मनाने बाजभला सारून त्याि अंििभचि 
असलेल्या सावचहत्रक सत्यारे्, त्याच्या श द्ध सावचहत्रक स्वरूपाि, मी ज्ञान प्राप्ि करून घेऊ शकिो. िेव्हा ‘दोन 
अहधक दोन बरोबर र्ार’ हे सावचहत्रक सत्य ह्ा हवहशष्ट सत्यावर आधारलेले नसिे; ही हवहशष्ट सत्ये म्हिजे 
‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ हे सावचहत्रक हवधान सत्य आहे हे दाखवभन देिारा प रावा नव्हे. द सऱ्या शब्दाि 
ही र्ोष्ट माडंायर्ी िर असे म्हििा येईल की केळ्याचं्या ह्ा दोन हवहशष्ट जोड्या एकत्र घेिल्या असिा र्ार 
केळ्यारं्ा सम दाय बनिो असे जेव्हा आढळभन येिे िेव्हा ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ ह्ा सावचहत्रक सत्यारे् 
अवधारि करायला आवश्यक असलेले हनहमत्त मला प रहवले जािे. ह्ा हनहमत्ताने मला जे आढळभन आले आहे 
त्यािं अंििभचि असलेले ‘दोन अहधक दोन र्ार’ हे सावचहत्रक सत्य, ह्ा हवहशष्ट उदाहरिाि त्याच्याशी संललन 
असलेल्या असंबहंधि र्ोष्टीपासभन वेर्ळे काढभन, मी अवर्ि करून घेऊ शकिो. 

 
ज्यानंा आपि आन िहवक सावचहत्रक हवधाने म्हिभ त्यारं्ी र्ोष्ट वरे्ळी असिे. समजा आपि एखाद्या 

अनोळखी प्रदेशाि रे्लो आहि पहहल्यार् हदवशी सकाळपासभन आकाश हनरभ्र असिानाही संध्याकाळी ढर् 
जमभन पाऊस पडला असे आढळभन आले. ह्ा एका उदाहरिावरून ‘ह्ा प्रदेशाि दर हदवशी संध्याकाळी 
पाऊस पडिो’ हे सावचहत्रक हवधान आपि करिार नाही. पि समजा, द सऱ्याही संध्याकाळी पाऊस पडला, 
हिसऱ्या हदवशीही संध्याकाळी पाऊस पडला िर ‘ह्ा प्रदेशाि दर हदवशी संध्याकाळी पाऊस पडिो’ हे हवधान 
सत्य असण्यार्ी थोडीशी संिवनीयिा हनमाि होईल. समजा, ओळीने िीस हदवस संध्याकाळी पाऊस पडला 
िर ‘ह्ा प्रदेशाि दर हदवशी संध्याकाळी पाऊस पडिो’ हे हवधान सत्य असिण्याच्या संिवनीयिेला खभपर् 
बळकटी येईल. कारि ह्ा हवधानाला अन कभ ल असा अहधक प रावा आिा उपलब्ध आहे. ज्या अन िवाच्या 
आधारावर हे हवधान आपि करिो िो पभवीपेक्षा अहधक हवस्िृि आहे व म्हिभन हा आधार अहधक िक्कम झाला 
आहे. िेव्हा ‘ह्ा प्रदेशाि दर हदवशी संध्याकाळी पाऊस पडिो’ हे हवधान आन िहवक आहे. ज्यार्ी सत्यिा 
केवळ अन िवाच्या आधाराने प्रस्थाहपि करिा येईल अशा स्वरूपारे् िे हवधान आहे आहि त्याला अन कभ ल 
असलेला हजिका अहधक प रावा—हनरीक्षिाचं्या स्वरूपार्ा प रावा—उपलब्ध असेल हििकी िे सत्य 
असण्याच्या संिवनीयिेला अहधक प ष्टी हमळेल. ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ ह्ा हवधानार्ी र्ोष्ट अशी 
नाही. वरे्वरे्ळ्या प्रकारच्या वस्िभंच्या दोन दोन जोड्या एकत्र घेिल्या असिा प्रत्येक वळेी त्या प्रकारच्या र्ार 
वस्िभंर्ा सम दाय प्राप्ि होिो असे हजिक्या अहधक वळेा आपल्या अन िवास येईल हििके ‘दोन अहधक दोन 
बरोबर र्ार’ हे हवधान सत्य असिे अहधकाहधक संिवनीय ठरि जाईल असे आपि मानीि नाही. ह्ा 
प्रकाराच्या एकार् अन िवावरून ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ हे हवधान हनहििपिे सत्य आहे हे ज्ञान 
आपल्याला प्राप्ि होऊ शकिे. कारि ह्ा अन िवाि हे हवधान अंििभचि असिे आहि हनष्ट्कषचिाने िे आपल्याला 
प्राप्ि करुन घेिा येिे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

िेव्हा थोडक्याि असे म्हििा येईल : ‘सवच स प असिाि’ ह्ा स्वरूपार्ी काही हवधाने अशी असिाि 
की स ह्ा प्रकारच्या हजिक्या अहधक वस्िभ प असल्यारे् हनरीक्षिाने आढळभन येिे हििकी, (जर प नसलेला 
एकही स आढळभन आलेला नसेल िर) िे हवधान सत्य असण्यार्ी संिवनीयिा अहधक असिे. अशा हवधानारं्ी 
सत्यिा त्यानंा प ष्टी देिाऱ्या हवहशष्ट वस्िभंच्या हनरीक्षिावर आधारलेली असल्याम ळे त्यानंा आन िहवक हवधाने 
म्हिभ. ‘सवच स प आहेि’ हे एखादे हवहशष्ट सावचहत्रक हवधान जेव्हा आन िहवक असिे िेव्हा स ह्ा प्रकारर्ी 
अनेक हवहशष्ट उदाहरिे प आहेि ह्ा अन िवाने प्राप्ि झालेल्या प राव्यापासभन सामान्यीकरिाने 
(generalisation) िे हवधान आपि प्राप्ि करून घेिो. उलट सावचहत्रक हवधान जेव्हा आन िहवक नसिे िेव्हा 
त्याच्या एकार् उदाहरिापासभनही हनष्ट्कषचिाने िे आपि प्राप्ि करून घेऊ शकिो. आन िहवक हवधानार्ी 
सत्यिा जशी त्याला प ष्टी देिाऱ्या अन िवजन्य प राव्यावर आधारलेली असिे िशी ह्ा प्रकारच्या हवधानार्ी 
नसिे. अन िवजन्य प राव्यावर त्यार्ी सत्यिा आधारलेली नसल्याम ळे त्याला पभवचप्राप्ि म्हिभन या. ‘पभवचप्राप्ि’ 
म्हिजे अन िवाच्या दृष्टीने पभवचप्राप्ि; अन िव आलेला नसिाही ज्याच्या सत्यिेरे् ग्रहि करिा येिे असे हवधान. 
आहि ह्ार्ा अथच आपि वर स्पष्ट केले आहे त्याप्रमािे कोििाही अन िव प्राप्ि होण्यापभवीही ज्याच्या सत्यिेरे् 
आपि ग्रहि केलेले असिे ककवा करू शकिो असे हवधान असा घ्यायर्ा नाही. पभवचप्राप्ि हवधान म्हिजे ज्यार्ी 
सत्यिा अन िवजन्य प राव्यावर आधारलेली नसिे असे हवधान. आन िहवक हवधानार्ी सत्यिा अन िवप्राप्ि 
प राव्यावर आधारलेली असिे आहि सावचहत्रक आन िहवक हवधानाच्या सवच उदाहरिारें् हनरीक्षि करिे शक्य 
नसल्याम ळे िे सत्य आहे असे हनहििपिे प्रस्थाहपि करिा येि नाही; त्याला अन कभ ल असलेला हजिका 
अहधक अन िवप्राप्ि प रावा प्राप्ि होिो हििकी िे हवधान सत्य असण्यार्ी संिवनीयिा वाढिे. पभवचप्राप्ि हवधान 
आन िहवक प राव्यावर आधारलेले नसिे व िे हनहििपिे सत्य आहे असे ज्ञान आपल्याला होऊ शकिे. 

 
पि अजभन पभवचप्राप्ि ज्ञान आपल्याला कसे प्राप्ि होिे हे आपि साहंर्िलेले नाही. ह्ाहवषयी रसेल 

यारं्ी िभहमका अशी : पभवचप्राप्ि हवधाने हवहशष्ट वस्िभंहवषयीर्ी हवधाने नसिाि; िर सामान्याहंवषयीर्ी हवधाने 
असिाि. पभवचप्राप्ि हवधान हे सामान्यामंध्ये काही एक संबधं वसिो असे माडंिारे हवधान असिे. उदा. ‘दोन 
अहधक दोन बरोबर र्ार’ हे हवधान काय माडंिे? िर ‘दोन’ ह्ा शब्दाने हनर्मदष्ट होिारा (आहि हकत्येक 
सम दायाचं्या हठकािी असिारा) सामान्य धमच ज्याच्या हठकािी आहे असे दोन सम दाय एकत्र केले असिा 
जो सम दाय बनिो त्याच्या हठकािी ‘र्ार’ ह्ा शब्दाने हनर्मदष्ट होिारा सामान्य धमच असिो; म्हिजे ‘दोन’ 
आहि ‘र्ार ’ ह्ा शब्दानंी व्यक्ि होिाऱ्या दोन सामान्य धमांमधील संबधं ह्ा हवधानाद्वारा माडंण्याि येिो. 

 
हवहशष्ट वस्िभच्या अस्स्ित्वारे् आहि स्वरूपारे् जे ज्ञान आपल्याला होिे िे आपल्याला प्राप्ि होिाऱ्या 

वदेनदत्तावंर आधारलेले असिे. उदा. मला प्राप्ि झालेल्या वदेनदत्ताचं्या एका प जंक्याच्या आधारे ‘येथे एक 
िभ ल आहे आहि िे िाबंडे आहे’ हे हवधान सत्य आहे हे ज्ञान मला होिे. अथात् िभ ल ही एक िौहिक वस्िभ आहे 
आहि मला लािलेल्या काही वदेनदत्तापंासभन ह्ा िौहिक वस्िभच्या अस्स्ित्वारे् मी अन मान करीि असिो. 
पि मला ही वेदनदते्त प्राप्ि झाली नसिी िर ि लाचं्या अस्स्ित्वारे् अन मान मी करू शकलो नसिो; हे अन मान 
करायला मला काही आधार नसिा. मला प्राप्ि होिाऱ्या वदेनदत्ताशंी माझा साक्षात् पहरर्य असिो आहि ह्ा 
पहरर्याम ळे अमभक अमभक वदेनदते्त अस्स्ित्वाि आहेि आहि त्यारें् स्वरुप असे–असे आहे ह्ा स्वरूपार्ी 
हवधाने मी करू शकिो. वेदनदत्तापंासभन अमभक अमभक प्रकारर्ी िौहिक वस्िभ येथे अस्स्ित्वाि आहे ह्ा 
स्वरूपाच्या हवधानारें् मी अन मान करू शकिो. िेव्हा हवहशष्ट वस्िभंच्या अस्स्ित्वारे् व स्वरूपारे् ज्ञान 
वदेनदत्तावंर आधारलेले असिे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

जेव्हा एखाद्या हवहशष्ट वदेनदत्ताशी माझा साक्षात् पहरर्य होिो िेव्हा त्या वदेनदत्ताि वसि असलेल्या 
सामान्याशीही माझा पहरर्य होिो. उदा. जेव्हा एखाद्या हवहशष्ट िाबंड्या वदेनदत्ताशी माझा साक्षात् पहरर्य 
होिो िेव्हा त्या हवहशष्ट वेदनदत्ताि वसि असलेल्या िाबंडेपिा ह्ा सामान्याशीही माझा पहरर्य होिो. 
िाबंडेपिा हे एका सामान्य आहे कारि िाबंडेपिा (हा र् ि) अनेक हवहशष्ट वस्िभंच्या हठकािी वसि असिो. 
प्रत्येक हवहशष्ट वस्िभ ही िी जी हवहशष्ट वस्िभ असिे िी असिे आहि इिर कोित्याही हवहशष्ट वस्िभहभन वरे्ळी 
असिे. पि अशा परस्पराहभन वरे्ळ्या असलेल्या अनेक हवहशष्ट वस्िभंच्या हठकािी समान धमच असिाि आहि 
असा समान धमच अनेक हवहशष्ट वस्िभंच्या हठकािी वसि असल्याम ळे िे एक सामान्य असिे. एक सामान्य 
अनेक हवहशष्टाचं्या हठकािी वसिे ही र्ोष्ट उलट बाजभने अशी माडंिा येईल : अनेक हवहशष्टे एकार् सामान्यार्ी 
उदाहरिे असभ शकिाि. उदा. हे िाबंडे वदे्य आहि िे िाबंडे वदे्य ह्ा दोहोंरे् रंर् िाबंडेपिा ह्ा सामान्यार्ी 
उदाहरिे आहेि. 

 
िेव्हा हवहशष्ट वस्िभ जशा अस्स्ित्वाि आहेि त्याप्रमािे सामान्येही अस्स्ित्वाि आहेि आहि जेव्हा 

एखाद्या हवहशष्ट वस्िभशी आपला साक्षात् पहरर्य होिो िेव्हा जी सामान्ये उदाहृि (exemplified) असिाि 
त्याचं्याशीही आपला साक्षात् पहरर्य होिो. 

 
रसेल यारें् म्हििे असे आहे की हकत्येक प्रकारच्या सामान्यारें् अस्स्ित्व आपल्या सहजपिे डोळ्याि 

िरिे पि इिर हकत्येक प्रकारच्या सामान्याचं्या अस्स्ित्वाकडे आपले हििक्यार् स्वािाहवकपिे द लचक्ष होिे. 
उदा. हे एक हवहशष्ट िभ ल आहे आहि िे िाबंडे आहे; म्हिजे िाबंडेपिा हा त्याच्या हठकािर्ा एक र् ि आहे. 
आिा ह्ा हवहशष्ट ि लार्ा िाबंडेपिार्ा र् ि हा एक हवहशष्ट र् ि आहे आहि िाबंडेपिा ह्ा सामान्य धमारे्, 
ह्ा सामान्यारे्, ह्ा ि लार्ा िाबंडेपिा हे एक हवहशष्ट उदाहरि आहे. द सऱ्या एखाद्या हवहशष्ट वस्िभर्ा 
िाबंडेपिा उदा. ह्ा कापडार्ा िाबंडेपिा, हे िाबंडेपिा ह्ा सामान्यारे् द सरे हवहशष्ट उदाहरि आहे. 
िाबंडेपिासारख्या र् िस्वरूप सामान्यारें् अस्स्ित्व आपि सहजी मान्य करू. िसेर् देवदत्त हा हवहशष्ट 
मािभस, मािभस हा सामान्य वस्ि प्रकाररे् एक उदाहरि आहे, ब्रह्मदत्त हा द सरा हवहशष्ट मािभस, मािभस ह्ा 
सामान्यारे् द सरे हवहशष्ट उदाहरि आहे. मािभस, दर्ड, झाड ह्ासारख्या वस्ि प्रकाररूप सामान्यारें् 
अस्स्ित्वही आपि सहज मान्य करिो. आपले द लचक्ष ज्याचं्याकडे होिे अशी सामान्ये म्हिजे संबधंरूप 
सामान्ये. ‘नाहशक प ण्याच्या उत्तरेला आहे’ ह्ा हवधानाि नाहशक हे हवहशष्ट र्ाव आहि प िे हे हवहशष्ट र्ाव 
ह्ाच्यामध्ये उत्तरेला असण्यार्ा संबंध आहे असे म्हटले आहे. ह्ा दोन हवहशष्ट वस्िभमधला हा जो संबधं आहे 
िो एक हवहशष्ट संबंध आहे. पि हा हवहशष्ट संबंध म्हिजे उत्तरेला असिे हे जे संबंधरूप सामान्य आहे त्यारे् 
एक हवहशष्ट उदाहरि आहे. मद्रास मद रेच्या उत्तरेला असल्याम ळे उत्तरेला असिे ह्ा सामान्यारें् द सरे एक 
हवहशष्ट उदाहरि असलेला संबधं मद्रास आहि मद रा ह्ा दोन हवहशष्ट र्ावामंध्ये नादंिो हे म्हििे खरे ठरिे. 
िेव्हा र् िरूप आहि वस्ि प्रकाररूप अशी सामान्ये ज्याप्रमािे आहेि त्याप्रमािे संबंधरूप सामान्येही आहेि ही 
र्ोष्ट ध्यानाि घेिे आवश्यक आहे. 

 
एखाद्या हवहशष्ट र् िाशी ककवा वस्िभशी जेव्हा आपला साक्षात् पहरर्य होिो िेव्हा त्याचं्या द्वारा ज्या 

र् िरूप ककवा वस्ि प्रकाररूप सामान्यारं्ी िी उदाहरिे असिाि त्याचं्याशीही आपला साक्षात् पहरर्य होिो. 
त्यार्प्रमािे एखाद्या हवहशष्ट संबधंाशी जेव्हा आपला साक्षात् पहरर्य होिो िेव्हा त्याच्याद्वारा ज्या संबधंरूप 
सामान्यारे् िे उदाहरि असिे त्याच्याशीही आपला साक्षात् पहरर्य होिो. आिा प ढे रसेल यारें् म्हििे असे 
आहे. समजा माझ्या दृहष्टप्रािंाि अ हे वदेनदत्त ब ह्ा वेदनदत्ताच्या डाव्या बाजभला आहे असे मला आढळभन 
आले. ह्ार्ा अथच असा होिो की अ, ब आहि त्यानंा जोडिारा डाव्या बाजभला असण्यार्ा संबधं ह्ा हिघाशंीही 
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माझा साक्षात् पहरर्य आहे. ककवा डाव्या बाजभला असण्याच्या संबधंाने अ बशी जोडला रे्लेला असिे ही जी 
सावयव (complex) वस्ि स्स्थिी आहे हिच्याशी माझा पहरर्य आहे. ह्ा पहरर्याच्या आधारावर ‘अ बच्या 
डाव्या बाजभला आहे’ हे हवधान सत्य आहे हे ज्ञान मला होिे. आिा ह्ार्प्रमािे आपल्या साक्षात् पहरर्याच्या 
असलेल्या हकत्येक सामान्यामंध्ये काही संबंध वसि असिाि ह्ा स्वरूपाच्या वस्ि स्स्थिीशीही आपला साक्षात् 
पहरर्य असिो. उदा. िीन अहधक दोन हे सामान्य आहि पार् हे सामान्य घेिले िर त्याचं्यामध्ये बरोबर 
(समान) असण्यार्ा संबधं असिो हे आपल्याला साक्षात् प्रिीि होिे. म्हिजे ‘िीन अहधक दोन बरोबर पार्’ 
ह्ा हवधानाने व्यक्ि होिारी वस्ि स्स्थिी आपल्या साक्षात् पहरर्यार्ी असिे आहि म्हिभन हे हवधान सत्य आहे 
हे ज्ञान आपल्याला होिे. िेव्हा पभवचप्राप्ि हवधानाच्या स्वरूपारे् विचन असे करिा येईल : सामान्यामंध्ये वसि 
असलेल्या संबंधारे् आपि जेव्हा अवधारि करिो िेव्हा ह्ा आधारावर त्या सामान्यामंध्ये िो संबंध वसिो असे 
माडंिारे हवधान हे पभवचप्राप्ि हवधान असिे. आिा सामान्याशंी आपला जो पहरर्य असिो िो त्या सामान्यारं्ी 
उदाहरिे असलेल्या वदेनदत्ताशंी जो आपला पहरर्य असिो त्याचं्याद्वारा. िेव्हा आपल्याला कोििीर् 
वदेनदते्त प्राप्ि झाली नाहीि िर कोित्यार् सामान्याशंी आपला पहरर्य होिार नाही हे उघड आहे. पभवचप्राप्ि 
हवधान अवर्ि होण्याला वदेनदत्ताचं्या अन िवारे् हनहमत्त आवश्यक असिे. पि ज्या हवहशष्ट वस्िभंच्या 
पहरर्याद्वारा आपि सामान्यामंधील संबंधारे् अवधारि करिो — आपल्याला पभवचप्राप्ि हवधान अवर्ि होिे— 
त्यारें् हवहशष्टत्व आपि वर्ळिो, ज्या सामान्यारं्ी िी उदाहरिे असिाि त्याचं्यावर लक्ष कें हद्रि करिो, 
त्याचं्यामधील संबंधारे् ग्रहि करिो आहि अशा रीिीने पभवचप्राप्ि हवधानारे् ज्ञान प्राप्ि करून घेिो. हशवाय 
एकदा काही पभवचप्राप्ि हवधाने आपल्याला अवर्ि झाली की त्याचं्यापासभन केवळ हनर्मनाने, हवहशष्ट 
उदाहरिाचं्या अन िवाच्या सारं्ाड्यार्ा उपयोर् न करिा, इिर पभवचप्राप्ि हवधानारें् ज्ञान आपि प्राप्ि करून 
घेऊ शकिो उदा. ‘कोित्याही दोन वस्िभ एकार् हिसऱ्या वस्िभशी समान असल्या िर त्या परस्पराशी समान 
असिाि’ हे हवधान जर आपल्याला अवर्ि असेल, आहि ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ आहि ‘िीन अहधक 
एक बरोबर र्ार’ ही हवधाने अवर्ि असिील िर ‘दोन अहधक दोन बरोबर िीन अहधक एक’ हे हवधान सत्य 
आहे हे ज्ञान आपल्याला केवळ हनर्मनाने प्राप्ि करून घेिा येईल. ह्ासाठी कोित्याही दोन वस्िभ आहि 
कोित्याही इिर दोन वस्िभ एकत्र करून बनलेला एक हवहशष्ट सम दाय, आहि कोित्याही िीन वस्िभ आहि 
त्याचं्याहभन वरे्ळी अशी कोििीही वस्िभ एकत्र करून बनलेला द सरा हवहशष्ट सम दाय हे परस्पराशी समान 
असिाि ही र्ोष्ट एका हवहशष्ट उदाहरिाच्या अन िवाने, माहहि झालेली असल्यारे् कारि नाही. अन िवाने 
ककवा हनरीक्षिाने ज्यारें् एखादे हवहशष्ट उदाहरि सत्य असल्यारे् ज्ञान आपल्याला झालेले नसिे अशा 
सावचहत्रक हवधानारें् पभवचप्राप्ि ज्ञान आपल्याला हनर्मनाच्या साहाय्याने होऊ शकिे. 

 
जी हवधाने आपल्याला अवर्ि असलेल्या इिर हवधानापंासभन आपि हनर्मनाने प्राप्ि करून घेिो 

त्यारें् आपल्याला असिारे ज्ञान साहधि (derivative) ज्ञान असिे. पि हनर्मन करायरे् िर िे हकत्येक 
ित्त्वानंा अन सरून कराव ेलार्िे. म्हिजे ह्ा ित्त्वांरे् ज्ञान आपल्याला असाव ेलार्िे— आिा हनर्मनार्ी 
काही ित्त्व े आपि इिर हकत्येक ित्त्वापंासभन हनर्मनाने प्राप्ि करून घेि असभ. पि असे करायरे् िर 
हनर्मनाच्या काही ित्त्वारें् आपले ज्ञान साहधि असिार नाही, ही ित्त्व े सत्य आहेि हे साक्षात् ज्ञान 
आपल्याला असले पाहहजे हे उघड आहे— जेव्हा एखादे हवधान सत्य आहे असे आपले ज्ञान साक्षात् असिे 
िेव्हा त्या ज्ञानाला रसेल प्राहिि (intuitive) ज्ञान म्हििाि आहि ज्या हवधानारे् आपल्याला प्राहिि ज्ञान 
असिे िे हवधान स्विःप्रमाि (self-evident) आहे असे िे म्हििाि. 

 
स्विःप्रमाि असलेले हवधान, म्हिजे ज्यारें् आपल्याला प्राहििज्ञान असिे असे हवधान साहधिही 

असिे शक्य आहे. उदा. ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ हे हवधान स्विःप्रमाि आहे कारि िे हवधान सत्य 
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आहे असे साक्षात् ज्ञान आपल्याला होिे. पि अंकर्हििाच्या स्विःप्रमाि असलेल्या प्रमािकापंासभन 
(axioms) आपि िे हनर्मनानेही प्राप्ि करून घेऊ शकिो. िथाहप कोित्यािरी हवधानारें् प्राहिि ज्ञान 
असल्याहशवाय कोित्यार् हवधानारे् साहधि ज्ञान होऊ शकिार नाही हे आपि वर पाहहल्याप्रमािे उघड 
आहे. साहधि ज्ञान आहि प्राहिि ज्ञान ह्ाचं्यामधील िेदारे् स्वरूप असे की साहधि ज्ञान हे सत्य असलेल्या 
अन्य हवधानापंासभन हनर्मनाने प्राप्ि करून घेिलेल्या हवधानारे् असिे िर प्राहिि ज्ञान हे एखादे हवधान सत्य 
आहे असे आपल्याला झालेले साक्षात् ज्ञान असिे. एखाद्या हवधानारे् प्राहिि ज्ञान जेव्हा आपल्याला असिे 
िेव्हा िे हकत्येक हवधाने सत्य आहेि ह्ा आपल्या ज्ञानावर आधारलेले नसिे. पि म्हिभन िे हनराधार असिे 
असे नाही. समजा स₁ आहि स₂ ही सामान्ये आहेि आहि स₁ आहि स₂ याचं्यामध्ये स हा संबधं आहे ह्ा 
वस्ि स्स्थिीशी आपला साक्षात् पहरर्य आहे. ह्ा पहरस्स्थिीि ‘स₁ आहि स₂ हे सने जोडलेले आहेि’ हे हवधान 
सत्य आहे असे प्राहिि ज्ञान आपल्याला होईल. हे ज्ञान प्राहिि आहे कारि ज्या हवधानारे् िे ज्ञान आहे िे 
हवधान इिर कोित्याही सत्य हवधानांपासभन आपि प्राप्ि करून घेिलेले नाही, सामान्याहंवषयीच्या एका 
वस्ि स्स्थिीशी जो आपला साक्षात् पहरर्य आहे त्याच्यावर िे हवधान सत्य आहे हे आपले ज्ञान आधारलेले 
आहे. 

 
आिा सामान्याशंी जसा आपला साक्षात् पहरर्य असिो त्याप्रमािे हवहशष्ट वदेनदत्ताशंीही साक्षात् 

पहरर्य असिो; आहि काही सामान्ये काही एका संबधंाने जोडली रे्ली असण्याच्या वस्ि स्स्थिीशी—काही 
सामान्यामंध्ये काही एक संबंध वसि असल्याच्या वस्ि स्स्थिीशी—जसा आपला साक्षात् पहरर्य असिो 
त्याप्रमािे हकत्येक वदेनदते्त काही एका संबधंाने जोडली रे्ली असल्याच्या वस्ि स्स्थिीशीही आपला पहरर्य 
असभ शकिो. समजा, अ ह्ा हवहशष्ट वदेनदत्ताशी माझा साक्षात् पहरर्य आहे. ह्ा आधारावर ‘अ अस्स्ित्वाि 
आहे’ हे हवधान सत्य आहे हे ज्ञान मला होिे. ककवा समजा माझ्या दृहष्टप्रािंाि अ हे वेदनदत्त ब ह्ा 
वदेनदत्ताच्या डाव्या बाजभला आहे असा माझा साक्षात् अन िव आहे. म्हिजे अ हे वदेनदत्त ब ह्ा वेदनदत्ताशी 
डाव्या बाजभला असण्याच्या संबधंाने जोडले रे्ले आहे ही वस्ि स्स्थिी माझ्या साक्षात् पहरर्यार्ी आहे. ह्ा 
अन िवाच्या आधारावर ‘अ ब च्या डाव्या बाजभला आहे’ हे हवधान सत्य आहे हे ज्ञान आपल्याला होिे. अशा 
हवधानाचं्या ज्ञानालाही रसेल प्राहिि ज्ञान म्हििाि. कारि हे ज्ञान कोित्याही हवधानाचं्या सत्यिेच्या 
ज्ञानावर आधारलेले नसिे; िे साहधि नसिे; हशवाय वदेनदते्त आहि त्याचं्यामध्ये असलेले संबधं ह्ाचं्याशी 
आपल्या असलेल्या साक्षात् पहरर्यावर िे आधारलेले असिे. ह्ा दोन्ही अथांनी िे साक्षात् असिे. 

 
‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ आहि ‘अ हे (वदेनदत्त) ब (ह्ा वदेनदत्ता) च्या डाव्या बाजभला आहे’ 

ह्ा दोन्ही हवधानारें् आपल्याला असलेले ज्ञान जरी प्राहिि असले िरी ह्ा दोन हवधानािं िरक आहे. ‘दोन 
अहधक दोन बरोबर र्ार’ हे हवधान पभवचप्राप्ि आहे, िर ‘अ बच्या डाव्या बाजभला आहे’ हे हवधान आन िहवक 
आहे. वदेनदते्त, त्याचं्यामधील संबधं—हा संबंध हे ही एक वदेनदत्त असिे— ह्ाचं्याशी असलेल्या साक्षात् 
पहरर्यावर आधारलेल्या हवधानारे् ज्ञान प्राहिि असिे आहि आन िहवक असिे. सामान्याहंवषयीच्या 
वस्ि स्स्थिीशी असलेल्या साक्षात् पहरर्यावर आधारलेल्या हवधानारे् ज्ञान प्राहिि असिे आहि पभवचप्राप्ि 
असिे. 

 
आन िहवक ज्ञान जसे प्राहिि असिे िसे िे साहधिही असभ शकिे. जेव्हा िे साहधि असिे िेव्हा 

हकत्येक आन िहवक हवधाने सत्य आहेि ह्ा ज्ञानावर िे आधारलेले असिे. उदा. समजा, अ ही बाई 
देवदत्तार्ी पत्नी आहे हे मला माहहि आहे. आहि समजा अ लेहखका आहे हे ही मला माहहि आहे. ह्ा दोन 
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हवधानापंासभन ‘देवदत्तार्ी पत्नी लेहखका आहे’ हे हवधान मी प्राप्ि करून घेऊ शकिो. ह्ा हवधानारे् माझे ज्ञान 
आन िहवक आहे आहि साहधिही आहे. 

 
पभवचप्राप्ि ज्ञानाच्या स्वरूपारे् रसेल ह्ानंी हे जे हववरे्न केले आहे त्यार्ा आिा आपल्याला परामषच 

घ्यायर्ा आहे. पभवचप्राप्ि हवधाने आहि आन िहवक हवधाने ह्ा हवधानामंधील िेदार्ा हवर्ार करिाना 
हवधानंामधील आिखी दोन वरे्ळे पि संबहंधि िेद ध्यानी घेिे आवश्यक आहे. हे दोन िेद म्हिजे (अ) 
हवश्लेषक (analytic) आहि संश्लेषक (synthetic) हा िेद आहि (आ) अहनवायच (necessary) आहि आयत्त 
(contingent) हवधाने हा िेद 

 
(अ) हवश्लेषक आहि संश्लेषक हवधाने : हा िेद प्रथम काटंने स्पष्टपिे केला. काटंच्या व्याख्येप्रमािे 

हवश्लेषक हवधान म्हिजे ज्या हवधानारे् हवधेय त्याच्या उदे्दश्यस्थानी असलेल्य संकल्पनेि अंििभचि असिे असे 
हवधान. उदा. ‘हा आंबा एक िळ आहे’ हे हवधान घेऊ. ‘हा आंबा’ हे ह्ा हवधानारे् उदे्दश्य आहे आहि त्याच्याि 
‘आंबा’ ही संकल्पना उपस्स्थि आहे; समजा त्यार् आंब्याकडे बोट दाखवभन ‘हे एक िळ आहे’ हे हवधान क िी 
केले आहे. ‘हे एक िळ आहे’, ह्ा हवधानाि उदे्दश्यस्थानी कोििीर् संकल्पना नाही; केवळ ‘हे’ हे दशचक 
सवचनाम त्यारे् उदे्दश्य आहे. पि ‘हा आंबा एक िळ आहे’ ह्ा हवधानारे् ‘हा आंबा’ हे उदे्दश्य आहे आहि 
त्याच्याि ‘आंबा’ ही संकल्पना उपस्स्थि आहे. आिा ‘आंबा’ ह्ा संकल्पनेर्ा ‘एक प्रकाररे् िळ’ असा आशय 
आहे. िेव्हा, ‘हा आंबा एक िळ आहे’ हे हवधान घेिले िर ‘िळ’ हे त्यारे् जे हवधेय आहे िे ‘आंबा’ ह्ा त्याच्या 
उदे्दश्यस्थानी असलेल्या संकल्पनेि अंििभचि आहे हे स्पष्ट आहे. म्हिभन ‘हा आंबा एक िळ आहे’ हे हवधान 
हवश्लेषक आहे. उलट ‘हा आंबा हपकलेला आहे’ ह्ा हवधानारे् ‘हपकलेला’ हे जे हवधेय आहे िे ‘आंबा’ ह्ा 
त्याच्या उदे्दश्यसंकल्पनेि अंििभचि नाही,; ह्ा उदे्दश्य-संकल्पनेच्या आशयार्ा िार् नाही. िेव्हा हे हवधान 
हवश्लेषक नाही; हे संश्लेषक आहे. संश्लेषक हवधान म्हिजे हवश्लेषक नसलेले हवधान; ज्या हवधानारे् हवधेय 
त्याच्या उदे्दश्य-संकल्पनेि अंििभचि नसिे, उदे्दश्य-संकल्पनेच्या आशयार्ा िार् नसिे असे हवधान. 

 
एक म द्दा येथे स्पष्ट केला पाहहजे. ‘हा आंबा हपकलेला आहे’ ककवा ‘हे हपकलेले आहे’ ही एकवार्ी 

(singular) हवधाने आहेि. म्हिजे एका हवहशष्ट वस्िभर्ा हनदेश करून हिरे् विचन करिारी, त्या वस्िभच्या 
हठकािी अमभक एक र् ि आहे असे सारं्िारी िी हवधाने आहेि. उदा. ‘हा आंबा हपकलेला आहे’ ह्ा हवधानारे् 
‘हा आंबा हे उदे्दश्यपद एक हवहशष्ट वस्िभर्ा हनदेश करिे, ‘हपकलेला’ हे त्यारे् हवधेयपद एक र् ि व्यक्ि करिे 
आहि हे सबधं हवधान त्याच्या उदे्दश्यपदाने हनर्मदष्ट होिाऱ्या वस्िभच्या हठकािी त्याच्या हवधेयपदाने व्यक्ि 
होिारा र् ि आहे असे सारं्िे. असे कोििेही एकवार्ी हवधान घेिले िर त्याच्या उदे्दश्यपदाने हनर्मदष्ट होिाऱ्या 
वस्िभच्या हठकािी जेव्हा त्याच्या हवधेयपदाने व्यक्ि होिारा र् ि असिो िेव्हा िे सत्य असिे; नाहीिर िे 
असत्य असिे. आिा एकवार्ी हवधान ज्या वस्िभहवषयी असिे हिला जर त्या हवधानारे् उदे्दश्य म्हटले आहि 
हिच्या हठकािी जो र् ि आहे असे त्या हवधानाने साहंर्िले असिे त्याला जर त्या हवधानारे् हवधेय म्हटले िर 
एकवार्ी हवधान जेव्हा सत्य असिे िेव्हा त्यारे् हवधेय त्याच्या उदे्दश्याच्या अंर्ी वसि असिे असे म्हिावे 
लारे्ल; आहि ही र्ोष्ट, जेव्हा एकवार्ी हवधान सत्य असिे िेव्हा त्यारे् हवधेय त्याच्या उदे्दश्याच्या स्वरूपार्ा 
घटक असिो अशा रीिीनेही माडंिा येईल. म्हिजे एकवार्ी हवधान जेव्हा सत्य असिे िेव्हा त्यारे् हवधेय 
त्याच्या उदे्दश्याच्या स्वरूपार्ा घटक असिो, त्याच्या उदे्दश्याच्या स्वरूपाि अंििभचि असिे आहि जेव्हा िे 
असत्य असिे िेव्हा त्यारे् हवधेय त्याच्या उदे्दश्याच्या स्वरूपाि अंििभचि नसिे असे म्हििा येईल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

आिा लक्षाि घ्यायर्ी र्ोष्ट ही की हवश्लेषक-संश्लेषक हा िेद सत्य-असत्य ह्ा िेदाहभन वरे्ळ्या 
स्वरूपार्ा िेद आहे. ‘हा आंबा हपकलेला आहे’ हे हवधान घेऊ. ‘हा आंबा’ हे त्यारे् उदे्दश्यपद आहे. म्हिजे 
ज्या वस्िभहवषयी हे हवधान करण्याि आहे हिर्ा हनदेश ‘हा आंबा’ ह्ा पदार्ा वापर करून करण्याि आला 
आहे. ह्ा उदे्दश्यपदाि ‘आंबा’ ही संकल्पना उपस्स्थि आहे; ज्या वस्िभर्ा हनदेश करण्याि येि आहे हिर्ा 
‘आंबा’ ह्ा संकल्पनेद्वारे हनदेश करण्याि येि आहे. ‘हा आंबा हपकलेला आहे’ ह्ा म्हिण्यार्ा अथच ‘ही, 
“आंबा” ह्ा संकल्पनेखाली येिारी वस्िभ हपकलेली आहे’ असा आहे. ‘आंबा’ ह्ा संकल्पनेर्ा आशय ककवा 
अथच म्हिजे जे सवच र् िधमच अंर्ी असेल िर एखाद्या वस्िभला ‘आंबा’ म्हििे योलय ठरिे, (हिरे् ‘आंबा’ विचन 
बरोबर ठरिे, ‘आंबा’ ही संकल्पना हिला उदे्दशभन लाविे बरोबर ठरिे,) िे सवच र् िधमच. ज्या वस्िभर्ा ‘हा आंबा’ 
ह्ा उदे्दश्यपदाने हनदेश करण्याि आला आहे. हिच्या हठकािी ह्ा हवधेयपदाने व्यक्ि होिारा र् ि– म्हिजे 
हपकलेला असल्यार्ा र् ि–जर असेल िर ‘हा आंबा हपकलेला आहे’ हे हवधान सत्य ठरिे. हपकलेला 
असण्यार्ा र् ि हा ‘आंबा’ ह्ा संकल्पनेच्या आशयाि अंििभचि नाही; जे र् ि अंर्ी असले िर आहि िरर् िी 
वस्िभ आंबा ठरिे त्या र् िारं्ी संपभिच यादी केली िर हिच्याि हपकलेला असिे ह्ा र् िाला स्थान असिार नाही 
हे उघड आहे. न हपकलेला आंबा असभ शकिो. िेव्हा ‘हा आंबा हपकलेला आहे’ हे हवधान सत्य असो ककवा 
असत्य असो, त्यारे् हवधेय त्याच्या उदे्दश्यसंकल्पनेि अंििभचि नाही हे म्हििे योलय ठरिे. म्हिजे हे हवधान 
संश्लेषक आहे. उलट िळ असण्यार्ा धमच ‘आंबा’ ह्ा संकल्पनेच्या आशयाि अंििभचि आहे. िळ नसलेल्या 
वस्िभच्या हठकािी इिर कोििेही र् िधमच असोि, नसोि, िी आंबा असिार नाही. िेव्हा ‘हा आंबा एक िळ 
आहे’ हे हवधान हवश्लेषक आहे. हवधान ज्या वस्िभहवषयी असेल हिच्या हठकािी त्या हवधानाच्या हवधेयपदाने 
व्यक्ि होिारा र् ि जर असेल िर िे हवधान सत्य ठरिे; नाहीिर असत्य ठरिे. हवधान ज्या वस्िभहवषयी असेल 
हिर्ा हनदेश त्या हवधानाि एखाद्या संकल्पनेच्या साहाय्याने केला असेल िर, त्या हवधानारे् हवधेयपद जर 
त्या संकल्पनेच्या आशयाि अंििभचि असेल िर िें हवधान हवश्लेषक अससे; नाहीिर संश्लेषक असिे. 

 
पि समजा, एखाद्या िळाकडे बोट दाखवभन ‘हे हपकलेले आहे’ हे हवधान मी केले. ह्ा हवधानाि, 

ज्या वस्िभहवषयीरे् िे हवधान आहे हिर्ा हनदेश ‘हे’ ह्ा दशचक सवचनामाच्या साहाय्याने केला आहे. ह्ा हवधानारे् 
उदे्दश्यपद, ज्या वस्िभहवषयी हे हवधान आहे हिर्ा हनदेश करिारे त्या हवधानािील पद म्हिजे केवळ ‘हे’ हे 
सवचनाम आहे. ह्ा वस्िभर्ा हनदेश करण्यासाठी कोित्याही संकल्पनेर्ा वापर करण्याि आलेला नाही. िेव्हा 
ह्ा हवधानाि उदे्दश्य–संकल्पना असे काही नाही व म्हिभन ह्ा हवधानारे् हवधेयपद त्याच्या उदे्दश्य–
संकल्पनेि अंििभचि आहे असे म्हििे रै्र ठरेल. िेव्हा ‘हे हपकलेले आहे’ हे हवधान हवश्लेषक नाही; िे संश्लेषक 
आहे. 

 
‘आंबा हे एक िळ आहे’ हे हवधान एकवार्ी नाही. िे कोित्यािरी हवहशष्ट वस्िभहवषयीरे् हवधान नाही. 

‘आंबा’ ह्ा शब्दाने एक संकल्पना व्यक्ि होिे आहि ह्ा संकल्पनेहवषयीरे् िे हवधान आहे. ही संकल्पनार् ह्ा 
हवधानारे् उदे्दश्य आहे. िळ असण्यार्ा र् ि ह्ा संकल्पनेच्या आशयार्ा घटक आहे असे ह्ा हवधानारे् सारं्िे 
आहे. हे हवधान अथात् हवश्लेषक आहे. 

 
थोडक्याि असे म्हििा येईल की हवधानाच्या उदे्दश्यस्थानी असलेल्या संकल्पनेच्या आशयारे् 

हवश्लेषि केले असिा त्याच्या हवधेयपदाने व्यक्ि होिारा र् ि ह्ा आशयार्ा घटक आहे असे जर आढळभन 
येि असेल िर िे हवधान हवश्लेषक असिे. पि त्याच्या हवधेयपदाने व्यक्ि होिारा र् ि जर त्याच्या उदे्दश्य-
संकल्पनेच्या आशयाि अंििभचि नसेल, ह्ा संकल्पनेच्या आशयापलीकडर्ा असेल िर िे हवधान संश्लेषक 
असिे. आिा काटं प ढे असे दाखवभन देिो की हवश्लेषक हवधान अटळपिे सत्य असिे. ‘आंबा’ ह्ा सकंल्पनेर्ा 



 

अनुक्रमणिका 

‘एका हवहशष्ट प्रकाररे् िळ’ असा अथचर् असल्याम ळे जर एखादी हवहशष्ट वस्िभ िळ नसेल िर हिर्ा ‘हा आंबा’ 
ह्ा पदाने हनदेश करिे रै्र ठरेल. उलट, एखाद्या वस्िभर्ा ‘हा आंबा’ ह्ा पदाने हनदेश करण्याि आला असेल 
िर हिर्ा असा हनदेश करण्याि िी वस्िभ एक िळ आहे हे म्हिण्याि आलेलेर् असिे. आिा प ढे जाऊन ‘हा 
आंबा एक िळ आहे’ असे क िी म्हटले िर त्या वस्िभर्ा ‘हा आंबा’ असा हनदेश करण्याि जे म्हटले रे्ले आहे 
िेर् िो परि म्हिि आहे असे होईल. हिर्ा ‘हा आंबा’ असा हनदेश करिे योलय असेल िर हिच्याहवषयीरे् ‘िे 
एक िळ आहे’ हे म्हििे सत्यर् असिार. द सऱ्या रीिीने ही र्ोष्ट दाखवभन देिा येईल. ‘हा आंबा एक िळ 
आहे’ हे हवधान आपि नाकारले िर ‘हा आंबा एक िळ नाही’ हे हवधान प्राप्ि होिे आहि ह्ार्ा अथच, ‘एका 
हवहशष्ट प्रकाररे् िळ असलेली ही वस्िभ िळ नाही’ असा होिो. एकार् वस्िभहवषयी िी िळ आहे आहि िळ 
नाही असे सारं्िारे हे हवधान आत्मव्याघािी (self-contradictory) आहे व म्हिभन असत्य आहे. आिा 
हवमध्यहनयम (law of excluded middle) ह्ा िार्मकक हनयमाप्रमािे क हे कोििेही हवधान आहि त्याला 
नाकारिारे क—असे नाही हे हवधान अशी परस्पर-व्याघािी हवधानारं्ी जोडी घेिली असिा त्यािील एक 
हवधान जर असत्य असेल िर द सरे सत्य असिेर्. ‘हा आंबा एक िळ आहे’ आहि ‘हा आंबा एक िळ नाही’ 
ही परस्परव्याघािी हवधानारं्ी जोडी आहे. आहि ‘हा आंबा एक िळ नाही’ हे हवधान आत्मव्याघािी 
असल्याम ळे असत्य आहे; िेव्हा ‘हा आंबा एक िळ आहे’ हे हवधान सत्य असिारर्. कोििेही हवश्लेषक 
हवधान अटळपिे सत्य असिार ही र्ोष्ट ह्ा य स्क्िवादार्ा उपयोर् करून हसद्ध करिा येईल. उलट ‘हा आंबा 
हपकलेला आहे’ हे संश्लेषक हवधान आपि घेिले िर त्यार्ी र्ोष्ट वेर्ळी असल्यारे् आढळभन येिे. हे हवधान 
नाकारिारे त्यारे् व्याघािी हवधान म्हिजे ‘हा आंबा हपकलेला नाही’ हे हवधान. आिा ‘हा आंबा हपकलेला 
नाही’ हे हवधान आत्मव्याघािी नाही. ‘हा आंबा एक िळ नाही’ हे हवधान एकार् वस्िभहवषयी ‘िे िळ आहे’ 
आहि िे िळ नाही’ असे म्हििे आहि म्हिभन िे आत्मव्याघािी व अथाि असत्य असिे. ‘हा आंबा हपकलेला 
नाही’ हे हवधान एका वस्िभहवषयी ‘िे एक िळ आहे’ आहि ‘िे हपकलेले नाही’ असे म्हििे आहि ह्ाच्याि 
कोििार् आत्मव्याघाि नाही. अथात् हे हवधान असत्य असभ शकेल; पि िे आत्मव्याघािी नाही. िे सत्य आहे 
की नाही हे त्या वस्िभर्ी िपासिी करून ठरवाव े लारे्ल. उलट ‘हा आंबा एक िळ नाही’ हे हवधान 
आत्मव्याघािी असल्याम ळे व्याघािहनयम (law of contradiction) ह्ा िार्मकक हनयमाला अन सरून असत्य 
असिार. िे असत्य आहे हे ठरवायला त्या वस्िभर्ी िपासिी करण्यारे् कारि नाही आहि िे असत्य 
असल्याम ळे त्यारे् व्याघािी असलेले ‘हा आंबा एक िळ आहे’ हे हवधान हवमध्यहनयम ह्ा िार्मकक हनयमाला 
अन सरून सत्य असिार; िे सत्य आहे हे ठरवायला त्या वस्िभर्ी िपासिी करण्यारे् कारि नाही. 

 
साराशं, हवश्लेषक हवधान म्हिजे ज्या हवधानाच्या उदे्दश्य-संकल्पनेि त्यारे् हवधेय अंििभचि असिे असे 

हवधान. संश्लेषक हवधान म्हिजे ज्यारे् हवधेय त्याच्या उदे्दश्य-संकल्पनेि अंििभचि नसिे, त्याच्या पलीकडरे् 
असिे असे हवधान. हवश्लेषक हवधानारे् व्याघािी हवधान आत्मव्याघािी असल्याम ळे िकच िः असत्य (logically 
false) असिे; आहि म्हिभन हवश्लेषक हवधान िकच िः सत्य असिे. िे सत्य आहे हे ठरवायला अन िवार्ा 
आधार घ्यावा लार्ि नाही. संश्लेषक हवधान िकच िः सत्य ककवा असत्य, काही असभ शकिे. िे सत्य आहे की 
नाही हे ठरवायला अन िवार्ा आधार घ्यावा लार्िो. 

 
काटंने हवश्लेषक आहि संश्लेषक हवधाने हा जो िेद केला आहे िो उदे्दश्य-हवधेयस्वरूप हवधानाचं्या 

संदिाि केला आहे. म्हिजे ज्या हवधानाि एक उदे्दश्यपद असिे आहि त्या उदे्दश्यपदाहवषयी एका हवधेयपदारे् 
हवधेयन केलेले असिे अशा हवधानाच्या संदिाि काटंने हा िेद केला आहे. पारंपहरक िकच शास्त्राि सवच 
प्राथहमक हवधाने उदे्दश्य-हवधेयस्वरूप हवधाने असिाि असे मानण्याि येि होिे आहि ह्ा हसद्धािंाशी काटं 
सहमि होिा. साधारिपिे असे म्हििा येईल की उदे्दश्य-हवधेयस्वरूप हवधाने म्हिजे अमभक एक वस्िभ अमभक 



 

अनुक्रमणिका 

प्रकारर्ी आहे (देवदत्त मािभस आहे) ककवा अमभक एका वस्िभच्या हठकािी अमभक र् ि आहे (देवदत्त ह षार 
आहे) असे सारं्िारी हवधाने असिाि. पि सवचर् हवधाने ह्ा स्वरूपार्ी असिाि असे नाही. अनेक हवधाने 
वस्िभ कोित्या प्रकारर्ी आहे ककवा हिच्या अंर्ी कोििा र् ि आहे हे सारं्िारी हवधाने नसिाि िर दोन ककवा 
अहधक वस्िभंमध्ये एक हवहशष्ट संबंध आहे असे सारं्िारी हवधाने असिाि. उदा. ‘देवदत्त ब्र्मदत्तार्ा हपिा 
आहे’ ह्ा हवधानाि एका हवहशष्ट वस्िभर्ा हनदेश करून िी अमभक प्रकारर्ी आहे ककवा हिच्या अंर्ी अमभक एक 
र् ि आहे हे साहंर्िलेले नाही; िर दोन वस्िभंर्ा हनदेश करून त्याचं्यामध्ये एक हवहशष्ट संबधं आहे असे 
साहंर्िलेले आहे अशा हवधानानंा संबंधवार्क (relational) हवधाने म्हिभ या. आध हनक िकच शास्त्राि 
संबधंवार्क हवधाने उदे्दश्य-हवधेयस्वरूप हवधानाहंभन वरे्ळ्या प्रकारर्ी आहेि असे मानण्याि येिे. हवधानारें् 
जे प्रकार पाडण्याि येिाि िे कोिकोित्या हिन्न प्रकारर्ी हनर्मने त्याचं्यापासभन करिे शक्य असिे हे ध्यानाि 
घेऊन पाडण्याि येिाि. पारंपहरक िकच शास्त्राि ज्या प्रकारच्या हनर्मनारं्ी व्यवस्था लावण्याि आली होिी 
त्याचं्याहभन हकिीिरी अहधक आहि वरे्ळ्या प्रकाराचं्या हनर्मनारं्ी व्यवस्था आध हनक िकच शास्त्राि लावण्याि 
येि असल्याम ळे हवधानारें्, पारंपहरक िकच शास्त्राि मानण्याि न आलेले असे अनेक प्रकार आध हनक 
िकच शास्त्राि मानण्याि येिाि. 

 
उदे्दश्य-हवधेयस्वरूप हवधानाहंभन हिन्न स्वरूपार्ी हवधाने जर असली िर हवश्लेषक हवधानार्ी 

कोित्याही स्वरूपाच्या हवधानाला उदे्दशभन लाविा येईल अशी सामान्य व्याख्या द्यावी लारे्ल. ही व्याख्या 
अशी देिा येईल : हवधान ज्या वाक्याद्वारे माडंण्याि येिे त्या वाक्यािील शब्दप्रयोर्ाचं्या अथांवरूनर् जर िे 
हवधान सत्य आहे असे ठरि असेल िर िे हवधान हवश्लेषक असिे. उदा. ‘देवदत्ताच्या मावशीर्ी एकिरी 
बहीि आहे’ हे हवधान हवश्लेषक आहे. ह्ा वाक्यािील ‘मावशी’, ‘बहीि’ इ. शब्दारें् अथच ज्याला माहहि 
असिील त्याला हे हे हवधान सत्य आहे हेही समजभन र् केल. हे हवधान सत्य आहे हे ह्ा शब्दाचं्या अथावरूनर् 
ठरिे. िे सत्य आहे हे ठरवायला ह्ाच्यापलीकडे आधार लार्ि नाही. ह्ाच्या उलट ‘देवदत्ताच्या मावशीर्ी 
एकिरी स हशहक्षि बहीि आहे’ हे हवधान हवश्लेषक नाही. िे संश्लेषक आहे. िे केवळ ह्ा वाक्यािील शब्दाचं्या 
अथावरून सत्य आहे असे ठरि नाही. देवदत्तार्ी आई ककवा हिर्ी ‘देवदत्तार्ी मावशी’ म्हिभन हनर्मदष्ट 
केलेल्या बहहिीहशवायर्ी कोििीिरी बहीि जर स हशहक्षि असेल िर हे हवधान सत्य ठरेल; नाहीिर असत्य 
ठरेल. 

 
हवश्लेषक हवधानार्ी ही व्यापक व्याख्या काटंने हवश्लेषक-संश्लेषक हा िेद ज्या स्वरूपाि केला होिा 

त्यालाही लाविा येिे. ‘हा आंबा एक िळ आहे’ हे हवधान ‘आंबा’ आहि ‘िळ’ ह्ा शब्दाचं्या अथावरूनर् खरे 
ठरिे. आिा हवधान जेव्हा हवश्लेषक असिे िेव्हा िे माडंिाऱ्या वाक्यािील शब्दप्रयोर्ाचं्या अथांवरूनर् िे 
सत्य ठरिे. िे सत्य आहे की नाही हे ठरहवण्यासाठी त्या हवधानापलीकडे जाऊन वस्ि स्स्थिी काय आहे ह्ार्ी 
माहहिी करून घ्यावी लार्ि नाही. म्हिजे हवश्लेषक हवधान सत्य आहे हे अन िवाच्या आधाराने ठरवावे 
लार्ि नाही. म्हिभन िे पभवचप्राप्ि असिे. संश्लेषक हवधान िे माडंिाऱ्या वाक्यािील शब्दप्रयोर्ाचं्या अथावरून 
सत्य आहे असे ठरि नाही. िे सत्य आहे कीं नाही हा प्रश्न उपस्स्थि होिो. आहि वस्ि स्स्थिी काय आहे ह्ार्ी 
माहहिी करून घेऊनर् िे सत्य आहे की नाही हे ठरवाव ेलार्िे. म्हिजे संश्लेषक हवधान आन िहवक असिे. 

 
(आ) अहनवायच आहि आयत्त हवधाने : हवधानामधील द सरा िेद म्हिजे अहनवायच आहि आयत्त हवधाने 

हा िेद. हकत्येक हवधाने अशी असिाि की िी प्रत्यक्षाि सत्य असली िरी िी असत्य असभ शकली असिी; 
आहि प्रत्यक्षाि असत्य असली िरी सत्य असभ शकली असिी. उदा. ‘ह्ा खोलीि सध्या एक टेबल आहे’ हे 
हवधान प्रत्यक्षाि सत्य आहे; पि िे असत्य असभ शकले असिे. ह्ा खोलीि जर ह्ा क्षिी एकही टेबल नसिे 
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िर हे हवधान असत्य असिे आहि ह्ा क्षिी खोलीि एकही टेबल नसिे शक्य होिे. िेव्हा हे हवधान असे आहे 
की िे सत्य आहे की नाही हे वस्ि स्स्थिी काय आहे यावर अवलंबभन असिे. अशा हवधानानंा आयत्त हवधाने 
म्हििाि. ह्ाच्या उलट अहनवायच हवधान म्हिजे जे हवधान सत्य असलेर् पाहहजे असे असिे असे हवधान. जे 
असत्य असभ शकि नाही असे हवधान. म्हिजे अहनवायच हवधान असे असिे की त्याला असत्य ठरवील असे 
काही असभ शकि नाही; ह्ा खोलीि आिा एक टेबल आहे अशी वस्ि स्स्थिी असल्याम ळे ‘ह्ा खोलीि आिा 
एक टेबल आहे’ हे हवधान सत्य ठरिे. वस्ि स्स्थिी हिन्न असिी िर िे असत्य ठरले असिे. अहनवायच हवधान 
म्हिजे जे असत्य ठरू शकि नाही असे हवधान असल्याम ळे त्याला असत्य ठरवील अशी वस्ि स्स्थिी असभ 
शकि नाही. म्हिजे वस्ि स्स्थिी कशीही असली, जर्ाि कोित्याही वस्िभ असल्या, नसल्या, त्यारें् स्वरूप 
कसेही असले, कोित्याही घटना घडल्या, न घडल्या िरी जे असत्य ठरि नाही, जे सत्यर् राहिे असे हवधान 
म्हिजे अहनवायच हवधान. आयत्त हवधानार्ी सत्यिा त्या हवधानाच्या पलीकडे असलेल्या अशा कशावर िरी, 
म्हिजे संबहंधि वस्ि स्स्थिीवर अवलंबभन असिे. अहनवायच हवधानार्ी सत्यिा वस्ि स्स्थिी काय आहे ह्ावर 
अवलंबभन नसिे. म्हिजे अहनवायच हवधान स्विःर् सत्य असिे. त्यार्ी सत्यिा त्याच्या स्विःवरर् अवलंबभन 
असिे. आयत्त हवधानाने जे माडंलेले असिे िे सत्य असल्यास वस्ि स्स्थिी अशी, अशी आहे म्हिभन सत्य 
असिे. अहनवायच हवधानाने जे माडंलेले असिे िे स्विःर् सत्य असिे. 

 
(येथे एक म द्दा स्पष्ट केला पाहहजे. ‘अहनवायच हवधान’ हा शब्दप्रयोर् ‘अहनवायचिेने सत्य असलेले 

हवधान’ ह्ा अथाने—म्हिजे जे असत्य असिे अशक्य असिे ह्ा अथाने—आपि करीि आहो. पि 
अहनवायचिेने असत्य असलेली हवधानेही असिाि. उदा. ‘२ + २ = ५’ हे हवधान अहनवायचिेने असत्य आहे. 
ज्याप्रमािे अहनवायचिेने सत्य असलेले हवधान स्विःर् सत्य असिे त्याप्रमािे अहनवायचिेने असत्य असलेले 
हवधान स्विःर् असत्य असिे. अहनवायचिेने सत्य असलेल्या हवधानाचं्या स्वरूपाहवषयी जे हववरे्न आपि करू 
िे अहनवायचिेने असत्य असलेल्या हवधानानंा योलय िे बदल करून लाविा येईल.) 

 
र्हििी हवधाने— उदा. ‘२ + २ = ४’ यासारखी हवधाने—आहि िार्मकक हवधाने— उदा. ‘कोििेही 

हवधान आहि त्यारे् व्याघािी हवधान ही दोन्ही सत्य असि नाहीि’ ह्ासारखी हवधाने—अहनवायच असिाि 
असे आपि मानिो. अहनवायच हवधानारें् आिखीही प्रकार असभ शकिील. पि िार्मकक हवधाने आहि र्हििी 
हवधाने ही अहनवायचिेने सत्य असिाि ह्ाहवषयी सवचसाधारिपिे एकमि आहे. ‘दर्ड पाण्याि ब डिाि’ हे 
हवधान आपल्या नेहमीच्या अन िवा वरून सत्य म्हिभन आपि स्वीकारिो. पि एखाद्या साध प रुषाच्या 
महहम्याम ळे एऱ्हवी पाण्याि ब डिारे दर्ड त्याच्या आजे्ञम ळे पाण्यावर िंरंर्िाि असे क िी साहंर्िले िर 
अनेकारं्ा त्याच्यावर हवश्वास बसेल. ‘ब हद्धवादी’ लोकारं्ा त्याच्यावर हवश्वास बसिार नाही. येथे काही 
हािर्लाखी असली पाहहजे एऱ्हवीच्या दर्डासंारखे हदसिारे दर्ड पाण्यावर िरंर्ि आहेि असा आिास 
क्लृप्िीने येथे घडहवण्याि येि असला पाहहजे असे िे म्हििील. आहि प राव्यार्ी काळजीपभवचक छाननी करून 
हा आिासर् आहे, वस्ि स्स्थिी नाही असे हसद्ध करण्यार्ा प्रयत्न करिील. पि ह्ा खटाटोपार्ा अथच असा 
होिो की ‘दर्ड सवचसाधारिपिे पाण्याि ब डि असले िरी हकत्येक प्रसंर्ी पाण्यावर िरंर्िाि’ हे हवधान 
असत्य आहे असे दाखवभन देिे आवश्यक आहे हे िे मान्य करिाि. हे हवधान असत्य आहे असे त्यानंा अर्दी 
ठामपिे वाटिे हे खरे. पि ह्ा बरोबर ज्यार्ी असत्यिा हसद्ध करावी लार्िे असे हे हवधान आहे अशी कब ली 
िे ह्ा खटाटोपािभन देि असिाि. पि एखादे हवधान, ज्यार्ी असत्यिा हसद्ध करावी लार्िे, असे आहे असे 
म्हिण्याि ‘िे सत्य असिे शक्य होिे’ असे अहिपे्रि असिे. ही शक्यिा प्रत्यक्षाि उिरलेली नाही, हे हवधान 
वस्ि िः सत्य नाही, िे असत्य आहे; पि िे असत्य आहे हे आपल्याला प राव्याच्या आधारे दाखवभन द्याव ेलार्िे. 
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ह्ा प राव्यारे् स्वरूप वरे्ळे असिे िर हे हवधान सत्य ठरले असिे. थोडक्याि हे हवधान आयत्त आहे. हवधान 
जेव्हा अहनवायच असिे िेव्हा िे असत्य असण्यार्ी शक्यिार् आपि नाकारिो. 

 
उदा. एका हवहशष्ट हठकािी, हवहशष्ट वळेेला—समजा, र् रुमहाराजाचं्या समाधीजवळ, एकादशीच्या 

हदवशी—दोन केळी आहि द सरी दोन केळी एकहत्रि घेिली असिा होिाऱ्या सम दायाि पार् केळी असल्यारे् 
आढळभन येिे आहि म्हिभन ‘२ + २ = ४’ हे हवधान कधीकधी असत्य असिे असे जर एखाद्याने म्हटले िर 
आपली प्रहिहक्रया काय होईल? आपि असे म्हिभ, “२ + २ = ५ असे असिे शक्य नाही. केळी मोजण्याि 
काही र्भक झालेली असेल. केळ्याचं्या दोन जोड्या एकत्र केल्या की दर वळेेला पारं् वळेी असल्यारे् आढळभन 
येि असेल िर काहीिरी नजरबदंी करून एक केळे हळभर् त्या सम दायाि घ सडभन देण्याि येि असेल. असे 
काही नसेल िर कोित्यािरी अद्िभि शक्िीम ळे एथे आिखी एक केळे हनमाि होि असेल. पि हनहििपिे 
ज्याच्याि दोन आहि दोनर् केळी आहेि असा एक र्ट आपि घेिला आहि ज्याच्याि हनहििपिे दोन आहि 
दोनर् केळी आहेि असा द सरा र्ट घेिला आहि हे दोन र्ट एकत्र घेिले िर केळ्यारं्ा जो र्ट प्राप्ि होईल 
त्यार्ी संख्या र्ार हीर् असेल.” िेव्हा ‘२ + २ = ४’ हे हवधान असे आहे की िे असत्य असिे अशक्य आहे, 
त्याला अपवाद असिे अशक्य आहे असे आपि मानिो. त्याच्याशी हवसंर्ि असलेली उदाहरिे आढळि 
नाहीि असे अन िवाच्या आधारे दाखवभन देऊन िे सत्य आहे असे हसद्ध करायरे् कारि नाही कारि त्याच्याशी 
हवसंर्ि अशी उदाहरिे असिेर् शक्य नाही असे आपि मानिो. थोडक्याि हे अहनवायच असे हवधान आहे. 
व्याघािहनयमासारख े िार्मकक हनयम आहि र्हििािील हसद्धािं ह्ा अथाने अहनवायच असिाि असे 
सामान्यपिे मानण्याि येिे हे आपि पाहहलेर् आहे. 

 
आयत्त हवधान सत्य आहे की असत्य आहे हे त्याच्याहभन हिन्न असलेल्या वस्ि स्स्थिीकडभन ठरहवले 

जािे. अहनवायच हवधानाला असत्य ठरवील अशी वस्ि स्स्थिी असभ शकि नाही व म्हिभन त्याला सत्य ठरवील 
अशी वस्ि स्स्थिी असभ शकि नाही. अहनवायच हवधान स्विःर् सत्य असिे; त्यार्ी सत्यिा त्याच्याहभन हिन्न अशा 
कशावर आधारलेली नसिे. आिा हवश्लेषक हवधानही स्विःर् सत्य असिे. हवश्लेषक हवधान म्हिजे हवधान 
माडंिाऱ्या वाक्याच्या अथावरूनर् जे सत्य ठरिे असे हवधान. आिा वाक्यार्ा अथच, वाक्याने जे माडंलेले 
असिे िे म्हिजे हवधान. म्हिजे हवश्लेषक हवधान हे स्विःवरूनर् सत्य ठरिे, स्विःर् सत्य असिे. िेव्हा 
अहनवायच हवधाने आहि हवश्लेषक हवधाने एकर् होि असे म्हििे सय स्क्िक ठरिे. हा म द्दा असा माडंिा येईल 
: अहनवायच हवधान म्हिजे जे स्विःर् सत्य असिे असे हवधान. पि ‘स्विःर् सत्य असिारे हवधान’ ह्ा 
शब्दप्रयोर्ार्ा अथच अस्पष्ट आहे आहि िो स्पष्ट करावा लारे्ल. हा अथच असा स्पष्ट करिा येईल. हवधान हे 
वाक्याद्वारे माडंाव ेलार्िे आहि एखाद्या वाक्यािील शब्द, शब्दप्रयोर्, हर्न्हे, इत्यादींच्या अथांवरूनर् त्या 
वाक्याने माडंलेले हवधान जर सत्य ठरि असेल, (त्यार्ी सत्यिा आिखी कशावर आधारलेली नसेल) िर 
िे हवधान स्विःर् सत्य असिे. ‘अहनवायच हवधान’ ह्ा संकल्पनेच्या अथारे् स्पष्टीकरि केले की िी संकल्पना 
आहि ‘हवश्लेषक हवधान’ ही संकल्पना एकर् होय असे हदसभन येिे,. 

 
हा य स्क्िवाद जर मान्य केला आहि िार्मकक हवधाने व र्हििी हवधाने अहनवायच असिाि हा हसद्धािंही 

स्वीकारला िर िार्मकक हवधाने आहि र्हििी हवधाने हवश्लेषक असिाि हे दाखवभन देण्यार्ी जबाबदारी 
स्वीकारावी लार्िे. म्हिजे िार्मकक हवधाने व र्हििी हवधाने िी माडंिाऱ्या वाक्यािंील शब्दप्रयोर्, हर्न्हे 
इत्यादींच्या अथावरूनर् सत्य ठरिाि हे दाखवभन द्याव ेलार्िे. उदा. व्याघािहनयम हे िार्मकक सत्य घ्या. हे 
असे माडंिा येईल : क हे कोििेही हवधान घेिले आहि िे नाकारिारे, त्यारे् व्याघािी क–असे नाही हे 
हवधान घेिले िर ही दोन्ही हवधाने सत्य नसिाि. आिा क आहि ख ही दोन्ही हवधाने सत्य आहेि असे 
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म्हिायरे् िर ‘आहि’ ह्ा अव्ययार्ा वापर करून (क आहि ख) हे संय क्ि हवधान आपि करिो. दोन 
हवधानानंा जोडभन त्याचं्यापासभन संय क्ि हवधान बनहविाऱ्या ‘आहि’ ह्ा अव्ययार्ा अथच असा : दोन हवधानानंा 
‘आहि’ ह्ा अव्ययाने जोडभन बनहवण्याि आलेले संय क्ि हवधान िी दोन्ही हवधाने सत्य आहेि असे सारं्िे. 
(क आहि ख) हे संय क्ि हवधान क िसेर् ख सत्य आहे असे सारं्िारे हवधान असिे. िसेर्, ‘असे नाही’ हा 
शब्दप्रयोर् वाक्याला जोडभन, त्या वाक्याने माडंलेले हवधान नाकारिारे, त्या हवधानारे् व्याघािी हवधान आपि 
बनहविो. क–असे नाही हे हवधान म्हिजे क असत्य आहे असे सारं्िारे हवधान. आिा (क आहि ख) हे हवधान 
क व ख ही दोन्ही हवधाने सत्य आहेि असे सारं्िारे हवधान असल्याम ंळे िे कधी सत्य असेल? क व ख ही 
दोन्ही हवधाने वस्ि िः सत्य असली िर िे सत्य असेल, पि क व ख यािंील एक ककवा दोन्ही हवधाने असत्य 
असली िर िे असत्य असेल. िसेर् क–असे नाही हे हवधान क असत्य आहे असे सारं्िारे हवधान असल्याम ळे 
क जेव्हा असत्य असेल िेव्हा िे सत्य असेल आहि क जेव्हा सत्य असेल िेव्हा असत्य असेल. आिा 
व्याघािहनयमाकडे वळभ या. क व त्यारे् व्याघािी क–असे नाही ही दोन्ही हवधाने सत्य असि नाहीि असे हा 
हनयम माडंिो. िेव्हा व्याघािीहनयम म्हिजे (क आहि क–असे नाही) –असे नाही हे हवधान. आिा िे हवधान 
त्यािंील ‘आहि’ आहि ‘असे नाही’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाचं्या अथांवरूनर् सत्य ठरिे हे असे दाखवभन देिा येईल. 
क हे हवधान आहे. िेव्हा िे सत्य असेल ककवा असत्य असेल. समजा, िे सत्य आहे. मर् त्यारे् व्याघािी क–
असे नाही हे हवधान असत्य असिार. म्हिजे (क आहि क–असे नाही) हे हवधान (क व क–असे नाही ह्ा 
दोन हवधानापैकी एक हवधान असत्य असल्याम ळे) असत्य असिार. िेव्हा त्याला नाकारिारे (क आहि क–
असे नाही) –असे नाही हे हवधान सत्य असिार. समजा, क असत्य आहे. मर् (क आहि क–असे नाही) हे 
हवधान (क व क–असे नाही ह्ा दोन हवधानािंील एक हवधान असत्य असल्याम ळे) असत्य असिार. िेव्हा 
त्याला नाकारिारे (क आहि क–असे नाही) –असे नाही हे हवधान सत्य असिार. िेव्हा कोित्याही 
पहरस्स्थिीि, म्हिजे क सत्य असो, नसो, (क आहि क–असे नाही) –असे नाही हे हवधान सत्य असिार; 
क सत्य असो, नसो आहि क हे कोििेही हवधान असो, ‘आहि’ आहि ‘असे नाही’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाचं्या 
अथावरूनर् हे हवधान सत्य ठरिे. आहि स्विःिील हकत्येक शब्दप्रयोर्ाचं्या अथांवरूनर् िे सत्य आहे असे 
ठरि असल्याम ळे िे हवश्लेषक आहे. 

 
‘आहि’, ‘असे नाही’, ‘ककवा’, ‘जर-िर’, ‘सवच’, इ. शब्दप्रयोर्ानंा िार्मकक शब्दप्रयोर् म्हिभ या. ह्ा 

शब्दानंा ‘िार्मकक’ शब्द म्हिायरे् कारि असे की हदलेल्या हवधानापंासभन ज्या प्रमाि (valid) हनयमानंा 
अन सरून आपि हनष्ट्कषच काढिो िे हनयम–म्हिजे िार्मकक हनयम–ह्ा शब्दप्रयोर्ाचं्या अथांवर आधारलेले 
असिाि. उदा. प ढील िार्मकक हनयम अनेकाचं्या पहरर्यार्ा असिार. 
 
 जर क िर ख  
 क  
 ∴ ख  

 
हा हनयम प्रमाि आहे ह्ा म्हिण्यार्ा अथच असा की ह्ा स्वरूपाच्या अन मानार्ी आधारहवधाने (premises) 
जर सत्य असली िर त्यार्ा हनष्ट्कषचही सत्य असिोर्; आधारहवधाने सत्य आहेि पि हनष्ट्कषच असत्य आहे 
असे असि नाही. म्हिजे जर क िर ख हे हवधान आहि क हे हवधान ही दोन्ही सत्य असिाना ख हे हवधान 
असत्य असिार नाही. आिा ही र्ोष्ट ‘जर-िर’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाच्या अथावरून हनष्ट्पन्न होिे असे दाखवभन देिा 
येईल. (जर क िर ख) ह्ा हवधानार्ा अथच असा की क सत्य असिाना ख सत्य असिेर्; क सत्य आहे आहि 
ख असत्य आहे असे असि नाही. िेव्हा (जर क िर ख) हे हवधान (क आहि ख–असे नाही) –असे नाही ह्ा 
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रीिीने आपि माडंभ  शकभ . आिा क सत्य आहे असे हदलेले आहे. िेव्हा जर ख असत्य असेल िर ख–असे नाही 
सत्य ठरेल. ख–असे नाही जर सत्य असेल िर (क सत्य आहे असे हदलेले असल्याम ळे) ‘आहि’ ह्ा 
अव्ययाच्या अथाप्रमािे (क आहि ख–असे नाही) हे हवधान सत्य ठरेल. पि (जर क िर ख) हे हवधान सत्य 
म्हिभन हदलेले आहे; म्हिजे (क आहि ख–असे नाही ) –असे नाही हे हवधान सत्य म्हिभन हदलेले आहे. 
िेव्हा (जर क िर ख) आहि क ही दोन्ही हवधाने सत्य असिाना ख असत्य आहे असे मानिा येिार नाही; 
असे मानले िर िे व्याघािी ठरिे. म्हिजे जर क िर ख आहि क ही दोन्ही हवधाने सत्य म्हिभन हदलेली 
असिाना ख–असे नाही हे हवधान असत्य ठरिे. िेव्हा ख सत्य असिे. ह्ा य स्क्िवादािील प्रत्येक पायरी 
‘जर-िर’, ‘असे नाही’, ‘आहि’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाचं्या अथांवर आधारलेली आहे हे ध्यानाि येईल. 
 

‘आहि’, ‘जर-िर’ इ. शब्दप्रयोर् आपि हवधानाशंी जोडिो आहि ह्ा हवधानापंासभन संय क्ि हवधाने 
बनहविो. ‘सवच ह्ा शब्दार्ा आपि वरे्ळ्या प्रकारे वापर करिो. ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ हे पहरहर्ि हवधान 
घ्या. हे हवधान म्हिजे, ‘मािभस’ आहि ‘मत्यच’ या पदाना ं‘सवच (आहेि)’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने एकमेकाशी जोडभन 
बनहवलेले हवधान आहे. ‘सवच (आहेि)’ हा शब्दप्रयोर् आहि त्याच्याशी संबहंधि असे ‘एकही नाही’, ‘काही 
(आहेि)’ व ‘काही (नाहीि)’ हे शब्दप्रयोर् हवधनानंा एकमेकाशी जोडभन त्याचं्यापासभन संय क्ि हवधाने बनवीि 
नाहीि; िर िे पदानंा एकमेकाशी जोडभन त्याचं्यापासभन हवधाने बनहविाि. आिा ह्ा शब्दप्रयोर्ाचं्या अथांवरही 
अन मानाने काही प्रमाि हनयम आधारलेले आहेि. उदा. 

 
सवच मािसे मत्यच आहेि 
सॉके्रहटस मािभस आहे 
∴ सॉके्रहटस मत्यच आहे 

 
हे आपल्या पहरर्यारे् संवाक्य (syllogism) घ्या. हे प्रमाि आहे. म्हिजे त्यार्ी आधारहवधाने सत्य असली 
िर त्यार्ा हनष्ट्कषचही सत्य असलार् पाहहजे असे िे आहे; आहि त्यारे् प्रामाण्य ‘सवच (आहेि)’ ह्ा 
शब्दप्रयोर्ाच्या अथावर आधारलेले आहे हे उघड आहे. 
 

साराशं अन मानारे् जे प्रमाि िार्मकक हनयम आपि मानिो त्यारें् प्रामाण्य ‘आहि’, ‘ककवा’, ‘असे 
नाही’, ‘सवच (आहेि)’ अशा काही शब्दप्रयोर्ाच्या अथावर आधारलेले असिे. ह्ा शब्दप्रयोर्ानंा िार्मकक 
शब्दप्रयोर् म्हिभ या. आहि अशा िार्मकक शब्दप्रयोर्ाचं्या अथांम ळे जी हवधाने सत्य ठरिाि त्यानंा िार्मकक 
सत्ये (logical truths) म्हिभ या. ‘(आिा पाऊस पडि आहे आहि आिा पाऊस पडि आहे असे नाही) असे 
नाही’ हे हवधान ककवा ‘जर सवच मािसे मत्यच आहेि आहि सॉके्रहटस मािभस आहे िर सॉके्रहटस मत्यच आहे’ हे 
हवधान ही िार्मकक सत्यार्ी उदाहरिे होि. अशी िार्मकक हवधाने िी माडंिाऱ्या वाक्यािील शब्दप्रयोर्ाचं्या 
अथांम ळे सत्य ठरि असल्याम ळे हवश्लेषक असिाि. आहि िी अथात् अहनवायचपिे सत्य असिाि. 

 
र्हििी हवधानेही हवश्लेषक असिाि असे दाखवभन देिा येईल. ‘२ + २ = ४’ हे हवधान घेऊ. यािील 

‘२’ हा अंक एक हवहशष्ट संख्या व्यक्ि करिो. संख्या हा सम दायार्ा (class, set) धमच असिो. ‘टेबलावर 
दोन आंबे आहेि’ ह्ा हवधानाि ‘टेबलावरील आंबे’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने हनर्मदष्ट होिारा जो (आंब्यारं्ा) सम दाय 
आहे त्यार्ी संख्या दोन आहे असे साहंर्िले आहे. सम दाय हा व्यक्िींर्ा हमळभन बनलेला असिो आहि ज्या 
व्यक्िींर्ा हमळभन एखादा सम दाय बनलेला असिो त्यािंील प्रत्येक व्यक्िी हा त्या सम दायार्ा घटक असिो. 
एखाद्या हवहशष्ट सम दायार्ा हनदेश करण्यासाठी त्या सम दायािील प्रत्येक घटकाला लार्भ पडेल आहि इिर 
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कोित्याही वस्िभला लार्भ पडिार नाही अशा विचनार्ा आपि उपयोर् करिो. उदा. ‘िारिारे् आिापयंिरे् 
पिंप्रधान’ ह्ा विचनाने (जवाहरलाल नेहरू, लालबहाद्दभर शास्त्री, इंहदरा र्ाधंी, मोरारजी देसाई) ह्ा 
सम दायार्ा हनदेश होिो. कारि हे विचन ह्ा सम दायाच्या प्रत्येक घटकाला लार्भ पडिे आहि इिर 
कोित्याही वस्िभला लार्भ पडि नाही ‘र् रूर्ा र्दं्र’ हे विचन अकरा वस्िभंना लार्भ पडिे व म्हिभन ‘र् रूरे् र्ंद्र 
अकरा आहेि’ हे हवधान सत्य ठरिे. ‘र् रुरे् र्दं्र’ ह्ा विचनाने हनर्मदष्ट होिाऱ्या सम दायार्ी ११ ही संख्या आहे 
असा ह्ार्ा अथच होिो. ‘परृ्थवीर्ा एक र्दं्र आहे’ ह्ा हवधानार्ा अथच ‘परृ्थवीर्ा र्दं्र’ ह्ा विचनारे् हनर्मदष्ट होिाऱ्या 
सम दायार्ी १ ही संख्या आहे असा आहे. 

 
आिा स हा एक सम दाय आहे आहि त्यार्ी संख्या १ आहे ह्ा म्हिण्यार्ा अथच काय होईल? 

कोििीिरी (हजला ‘क्ष’ म्हिभ या) वस्िभ स र्ा घटक आहे आहि ह्ा वस्िभहभन हिन्न अशी कोििीर् वस्िभ स र्ा 
घटक नाही असा ह्ार्ा अथच होईल. ह्ार् न्यायाने स र्ी संख्या दोन आहे ह्ा हवधानार्ा अथच असा होईल; 
कोििीिरी क्ष ही वस्िभ स र्ा घटक आहे, क्ष हभन हिन्न असलेली कोििीिरी य ही वस्िभ स र्ा घटक आहे 
आहि क्ष आहि य याचं्याहभन हिन्न अशी कोििीर् वस्िभ स र्ा घटक नाही. ‘२’ यार्ा अथच आपि असा स्पष्ट 
केला. ‘+’ यार्ा अथच कसा स्पष्ट करिा येईल? समजा स’ हा सट आपि घेिला आहि स” हा सट घेिला; 
मर् मर् स’ रे् घटक असलेल्या वस्िभंपैकी ककवा स” रे् घटक असलेल्या वस्िभंपैकी प्रत्येक वस्िभ हजर्ा घटक 
आहे (आहि अन्य कोििीही वस्िभ हजर्ा घटक नाही) असा स’” हा सम दाय घेिला िर स’” ला स’ आहि 
स” या सम दायारं्ा संधी (union) केल्याने प्राप्ि होिारा सम दाय म्हििाि. आिा ‘२ + २’ हे एक विचन आहे. 
कशारे् विचन? िर ज्यार्ी संख्या २ आहे असा कोििाही स’ हा सम दाय घेिला आहि ज्यार्ी संख्या २ आहे 
असा कोििाही स” हा सम दाय घेिला (आहि स’ आहि स” मध्ये कोििाही समान घटक नसला) िर स’ 
आहि स” ह्ारं्ा संधी केल्याने प्राप्ि होिाऱ्या सम दायाच्या संख्येर्ा हनदेश ‘२ + २’ ह्ा विचनाकडभन होिो. 
‘२ + २ = ४’ ह्ा हवधानार्ा अथच असा की ‘२ + २’ ह्ा विचनाने ज्या संख्येर्ा हनदेश होिो िी संख्या म्हिजे 
४ ही संख्या होय. ‘=’ हे हर्न्ह म्हिजे िदेविेरे् (identity) हर्न्ह; ‘क्ष = य’ यार्ा अथच ‘क्ष’ ने हनर्मदष्ट होिारी 
वस्िभ हीर् ‘य’ ने हनर्मदष्ट होिारी वस्िभ होय असा आहे. आिा ‘२ + २ = ४’ ह्ा हवधानार्ा अथच स्पष्ट करिा 
येईल. ‘स ह्ा सम दायार्ी संख्या ४ आहे’ ह्ार्ा अथच असा की कोििीिरी क्ष ही वस्िभ स र्ा घटक आहे, क्ष 
हभन हिन्न अशी कोििीिरी य ही वस्िभ स र्ा घटक आहे, ह्ा दोहोहभन हिन्न असलेली कोििीिरी झ ही वस्िभ 
स र्ा घटक आहे, ह्ा हिघाहभन हिन्न असलेली य  ही कोििीिरी वस्िभ स र्ा घटक आहे आहि इिर 
कोििीिरी वस्िभ स र्ा घटक नाही. ‘२ + २’ यार्ा अथच असा : ज्यार्ा क्ष ही कोििीिरी वस्िभ घटक आहे 
आहि क्ष हभन हिन्न अशी कोििीिरी य ही वस्िभ घटक आहे आहि इिर कोििीही वस्िभ ज्यार्ा घटक नाही 
असा स’ हा सम दाय घेिला आहि (क्ष व य हभन हिन्न असलेली) कोििीिरी झ वस्िभ ज्यार्ा घटक आहे आहि 
(क्ष, य आहि झ याचं्याहभन हिन्न असलेली) य  ही कोििीिरी वस्िभ ज्यार्ा घटक आहे असा स” हा सम दाय 
घेिला िर स’ व स” यारं्ी संधी असलेल्या स ह्ा सम दायार्ी संख्या ४ असिे आहि ‘४’ यार्ी आपि वर जी 
व्याख्या हदली आहे िी ध्यानी घेिली िर हे हवधान ‘२’, ‘+’, ‘=’, ‘४’ ह्ाचं्या अथांवरूनर् सत्य ठरिे हे उघड 
आहे. िेव्हा र्हििी हवधाने िी माडंिाऱ्या हर्न्हप्रयोर्ाचं्या अथांवरूनर् सत्य ठरिाि व म्हिभन हवश्लेषक 
असिाि असे दाखवभन देिा येईल. 

 
आिापयंिच्या हववेर्नार्ा साराशं असा : िार्मकक हवधाने आहि र्हििी हवधाने अहनवायचपिे सत्य 

असिाि असे आपि मानिो. केवळ हवश्लेषक हवधानेर् अहनवायचपिे सत्य असिाि हा पक्ष स्वीकारला िर 
िार्मकक आहि र्हििी हवधाने हवश्लेषक असिाि असे दाखवभन देण्यार्ी जबाबदारी येिे आहि वर हदलदर्मशि 
केलेल्या मार्ाला अन सरून िी पार पाडण्यार्ा प्रयत्न करिा येिो. अहनवायच हवधाने हवश्लेषक असिाि (ककवा 
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केवळ हवश्लेषक हवधानेर् अहनवायच असिाि) हा अन िववाद्यारं्ा पक्ष होय. ज्ञान, म्हिजे वस्िभहवषयीरे् ज्ञान 
आपल्याला केवळ अन िवापासभन, वस्िभंरे् हनरीक्षि केल्याने प्राप्ि होिे हा अन िववादार्ा मभलिभि हसद्धािं 
होय. ह्ा हसद्धािंापासभन हनघिारा एक हनष्ट्कषच असा की वस्िभहवषयीरे् कोििेही हवधान सत्य आहे की नाही 
हे, त्या हवधानाने जे माडंलेले असिे त्यार्ी अन िवाि प्रर्ीिी घेऊनर् ठरहविा येिे. आिा अहनवायच हवधाने, 
उदा. िार्मकक ककवा र्हििी हवधाने सत्य आहेि की नाहीि हे ठरवायला अन िवार्ा आधार घ्यावा लार्ि 
नाही हे आपि पहहलेर् आहे. िेव्हा हवधानार्ी अन िवाद्वारा प्रर्ीिी घेऊनर् िे सत्य आहे की असत्य आहे हे 
ठरहविा येिे ह्ा अन िववादी हसद्धािंाला अहनवायच हवधाने प्रथमदशचनी िरी अपवादरूप ठरिाि. ह्ा हवरोधारे् 
हनराकरि करण्यार्ा अन िववाद्यारं्ा मार्च असा की अहनवायच हवधाने संश्लेषक नसिाि, हवश्लेषक असिाि 
असे दाखवभन देिे. हवश्लेषक हवधान वस्िभहवषयी काही सारं्ि नाही, कोित्यािरी वस्िभरे् ककवा वस्िभंरे् स्वरूप 
कसे आहे हे िे सारं्ि नाही. हवश्लेषक हवधान संकल्पनारं्ा अथच स्पष्ट करिे. ‘देवदत्ताच्या मावशीर्ी एकिरी 
बहीि आहे’ हे हवधान देवदत्ताच्या मावशीहवषयी काही सारं्ि नाही; िर ‘मावशी’ ह्ा संकल्पनेर्ा आशय 
(आशयार्ा एक िार्) स्पष्ट करिे. 

 
िेव्हा अन िववादार्ी िभहमका अशी माडंिा येईल : हवधाने दोन प्रकारर्ी असिाि. हवश्लेषक आहि 

संश्लेषक. हवश्लेषक हवधाने संकल्पनारं्ा आशय स्पष्ट करिारी हवधाने असिाि, संकल्पनाचं्या आशयाच्या 
जोरावर (ककवा ह्ा संकल्पना व्यक्ि करिाऱ्या शब्दाचं्या अथांम ळेर्) िी सत्य ठरिाि. िेव्हा त्यारं्ी सत्यिा 
अन िवावर आधारलेली नसिे; आहि िी सत्य आहेि की नाहीि हे ठरवायला त्यारं्ी प्रर्ीिी घ्यायरे् कारि 
नसिे. संश्लेषक हवधानारं्ी सत्यिा संकल्पनाचं्या आशयावर आधारलेली नसिे. संश्लेषक हवधान हे 
वस्िभहवषयीरे् हवधान असिे आहि िे सत्य आहे की नाही हे, िे हवधान ज्या वस्िभंहवषयीरे् असिे त्यारें् हनरीक्षि 
करूनर् ठरहविा येिे. िेव्हा संश्लेषक हवधान अन िवाहधहष्ठि हवधान असिे. आिा अन िवाहधहष्ठि हवधान हे 
आयत्त असिे— आपला अन िव आपल्याला ‘काय आहे’ िे सारं्िो; ‘काय असेलर् पाहहजे’ िे सारं्भ शकि 
नाही. वस्िभर्ा आपल्याला अन िव येिो त्याच्याि िी आपल्याला जशी असल्यारे् आढळभन येिे िशी िी आहे 
एवढेर् हवधान त्या अन िवाच्या आधारावर करिा येिे. िी जशी असल्यारे् आढळभन आले िसे असिे हिला 
िार् होिे, िी िशी अहनवायचपिे होिी असे अन िव सारं्भ शकि नाही. िेव्हा अन िवाहधहष्ठि हवधान अहनवायच 
असभ शकि नाही; िे आयत्त असिे. उलट अहनवायच हवधान अन िवाहधहष्ठि असि नाही; िे पभवचप्राप्ि असिे. 

 
िेव्हा अन िववादी हसद्धािं प ढील समीकरिे स्वीकारिो : 
 
(१) अहनवायच हवधान = हवश्लेषक हवधान = पभवचप्राप्ि हवधान; 
(२) आयत्त हवधान = संश्लेषक हवधान = अन िवहनष्ठ हवधान. 

 
ह्ा समीकरिापंासभन हनष्ट्पन्न होिारा एक हनष्ट्कषच असा की संश्लेषक आहि अहनवायच असे हवधान (ककवा 
संश्लषेक आहि पभवचप्राप्ि असे हवधान) असभ शकि नाही. 

 
संश्लेषक आहि अहनवायच अशी हवधाने प्रमाि असिाि एवढेर् नव्हे, िर संश्लेषक अहनवायच हवधानानंा 

आपल्या ज्ञानाच्या, वस्िभहवषयीच्या आपल्या अन िवाच्या संदिाि मभलिभि महत्व आहे हा काटंर्ा हसद्धािं 
होिा. त्यारे् काहीसे हववरि कराव ेलारे्ल. अन िवाहधहष्ठि हवधान आयत्त असिे, िे अहनवायच असभ शकि 
नाही ही िभहमका काटं स्वीकारिो. म्हिजे अहनवायच हवधान हे पभवचप्राप्िर् असिे. िसेर् हवश्लेषक हवधान हे 
संकल्पनाचं्या आशयारे् केवळ हवश्लेषि करिे, वस्िभंच्या स्वरूपारें् विचन करिारे हवधान हवश्लेषक असि 
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नाही, िर संश्लेषक असिे ह्ावरही काटं िर देिो. िेव्हा संश्लेषक आहि अहनवायच अशी हवधाने जर असली 
िर वस्िभंरे् स्वरूप अकनवायचिेने अमभक प्रकाररे् असिे असे माडंिारी िी हवधाने असिार; आहि अहनवायच 
हवधाने पभवचप्राप्ि असल्याम ळे वस्िभंरे् स्वरूप अहनवायचपिे अशा प्रकाररे् असिे असे सारं्िारी ही हवधाने 
वस्िभंच्या अन िवावर आधारलेली नसिार. ह्ा म्हिण्यार्ा अथच असा होिो की की वस्िभंर्ा अन िव न घेिाही 
वस्िभंरे् अहनवायचपिे जे स्वरूप असिे त्यारे् ज्ञान आपल्याला असिे. 

 
ह्ा म्हिण्याि प्रथमदशचनी हवरोधािास आहे. पि काटंर्ी िभहमका ध्यानाि घेिल्यावर ह्ा 

हवरोधािासारे् हनराकरि होईल. हनदान त्यार्ी धार बोथट होईल. वस्िभंर्ा आपला जो अन िव असिो त्यारे् 
दोन परस्परपभरक घटक असिाि असे काटं मानिो. हे दोन परस्परपभरक घटक म्हिजे अन िवार्ा आशय 
ककवा ‘द्रव्य’ (matter); आहि अन िवार्ा िार्मकक आकार (form). अन िावार्ा आशय आपल्याला 
लाििाऱ्या वेदनारं्ा बनलेला असिो. आपल्याला वेदने लािली नाहीि िर आपल्याला अन िव येिारर् 
नाही; आपल्या अन िवाला स रवािर् होिार नाही. वस्िभंरे् आपल्याला जे ज्ञान होिे िे अखेरीस वस्िभंर्ा 
आपल्याला साक्षात् अन िव येिो म्हिभन होिे. वस्िभंर्ा साक्षात् अन िव आला नाही िर वस्िभंरे् ज्ञान आपल्याला 
होिारर् नाही. आिा वस्िभर्ा साक्षात् अन िव आपल्याला त्या वस्िभच्या संबधंाि वदेने लािल्याम ळे येऊ 
शकिो. म्हिभन आपल्याला जर वदेने लािली नाहीि िर आपल्याला वस्िभंर्ा अन िव येिार नाही, वस्िभंरे् 
ज्ञान होिार नाही. पि वदेनाहंशवाय अन िव नाही हे जरी सत्य असले िरी आपल्याला लािलेल्या वदेनारं्ा 
सम च्चय एवढेर् काही आपल्या अन िवारे् स्वरूप असि नाही. आपल्याला लाििारी वदेने हा आपल्या 
अन िवार्ा केवळ आशय असिो, त्यार्ी कच्ची सामग्री असिे. सामग्रीला एक हवहशष्ट िार्मकक आकार 
हदल्यानेर् अन िवाला त्यारे् वस्िभंर्ा अन िव हे स्वरूप प्राप्ि होिे. आिा काटंरे् म्हििे असे आहे की वदेनारं्ी 
जी सामग्री प्राप्ि होिे हिला हा िार्मकक आकार देण्यारे् कायच अन िवार्ा धारक असलेला ज्ञािा करिो. आहि 
हकत्येक संकल्पनारं्ा उपयोर् करून आपल्या अन िवाला हा िार्मकक आकार िो देिो. ज्ञात्याला प्राप्ि 
झालेल्या हकत्येक संकल्पना त्याने हनष्ट्कषचिाने (abstraction) प्राप्ि करून घेिलेल्या असिाि. म्हिजे ज्या 
वस्िभंर्ा अन िव त्याला आलेला असिो त्याचं्याि काही समान धमच त्याला आढळला िर ह्ा धमार्ी संकल्पना 
िो बनहविो. उदा. एका हवहशष्ट रंर्ार्ी आहि हवहशष्ट आकारार्ी वस्िभ हदसली आहि त्यार् हवहशष्ट रंर्ार्ी पि 
वरे्ळ्या आकारार्ी द सरी वस्िभ हदसली िर ज्या वरे्वरे्ळ्या संदिांि हा समान रंर् हदसभन आला 
त्याचं्यामधील िेदाकंडे द लचक्ष करून आहि केवळ त्या समान रंर्ाकडे ध्यान देऊन त्या रंर्ार्ी संकल्पना 
आपि बनवभ शकिो. अशा हनष्ट्कषचिाने प्राप्ि करून घेिलेल्या संकल्पना आन िहवक (empirical) असिाि. 
आपल्या अनेक संकल्पना अशा आन िहवक, हनष्ट्कषचिाने प्राप्ि करून घेिलेल्या संकल्पना असिाि. पि 
काटंच्या म्हिण्याप्रमािे आपल्या सवचर् संकल्पना आन िहवक नसिाि. आपल्या काही संकल्पना पभवचप्राप्ि 
असिाि. म्हिजे ह्ा संकल्पना आपल्याला आलेल्या अन िवापंासभन आपि हनष्ट्कषचिाने प्राप्ि करून 
घेिलेल्या नसिाि. िर ह्ा संकल्पना आपल्या ज्ञानशक्िीिर् वसि असिाि. हशवाय ह्ा पभवचप्राप्ि संकल्पना 
आकाहरक (formal) असिाि; आशहयक नसिाि. हा िेद असा स्पष्ट करिा येईल. ‘िाबंडा’, ककवा ‘घोडा’ 
ह्ासारख्या हनष्ट्कषचिाने प्राप्ि करून घेिलेल्या आन िहवक संकल्पना हवहशष्ट वस्िभंरे् विचन करण्यासाठी 
म्हिभन आपि वापरिो. ‘हे िाबंडे आहे (ककवा नाही)’, ‘हा घोडा आहे (ककवा नाही)’ ह्ासारख्या वस्िभंरे् 
विचन करिाऱ्या हवधानाि हवधेय म्हिभन ह्ा संकल्पना उपस्स्थि असिाि. पभवचप्राप्ि संकल्पनारं्ा वापर अशा 
प्रकारे, वस्िभंरे् विचन करण्यासाठी म्हिभन करण्याि येि नाही. िर आपल्याला लाििाऱ्या वदेनारं्ा 
परस्पराशी संबधं जोडभन अशा संबंधादं्वारे हवहशष्ट रूपार्ा ककवा आकारार्ा अन िव ‘हसद्ध’ करण्यारे् कायच ह्ा 
संकल्पना पार पाडिाि. उदा. द्रव्य (substance) ही अशी एक पभवचप्राप्ि संकल्पना आहे. द्रव्यार्ी संकल्पना 
म्हिजे ‘ज्याच्या हठकािी धमच वसिाि व वरे्वरे्ळ्या काळी वरे्वरे्ळ्या अवस्थािंभन जे जािे असे काहीिरी’ 
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ही संकल्पना. आपल्याला वरे्वरे्ळ्या काळी जी वदेने लाििाि त्यारें् एका द्रव्यारे् हिन्न धमच आहि एका 
द्रव्याच्या वरे्वेर्ळ्या काळािील हिन्न अवस्था असे संकल्पन ह्ा संकल्पनेच्या साहाय्याने करून त्यारं्ा एका 
अन िवाि आपि समन्वय करिो; एका अन िवाि त्यानंा र्ोवभन घेिो. हिन्न र् ि अंर्ी असलेल्या, हटकभ न 
राहिाऱ्या व हिन्न अवस्थािंभन जािाऱ्या वस्िभंर्ा अन िव असे रूप आपल्या अन िवाला ह्ा संकल्पनेच्या 
वापराम ळे प्राप्ि होिे. ‘िाबंडा’ यासारखी आन िहवक संकल्पना विचनवार्क हवधानाच्या हवधेयस्थानी 
उपस्स्थि असिे हे आपि पाहहले. ‘द्रव्य’ (ककवा ‘द्रव्य-र् ि’) ही पभवचप्राप्ि संकल्पना आपि घेिली िर 
हवधानािील हिरे् स्थान व कायच वरे्ळ्या प्रकाररे् असिे असे हदसभन येईल. ‘द्रव्य-र् ि’ ही पभवचप्राप्ि संकल्पना 
‘हे िभ ल िाबंडे आहे’ ककवा ‘हा आंबा हपकलेला आहे’ ह्ासारख्या हवधानािं अंििभचि असिे, ह्ा हवधानारं्ा एक 
घटक असे हिरे् स्थान नसिे िर त्या सबधं हवधानारं्ा आकार िी हनहिि करिे. म्हिभन, ही आकाहरक 
संकल्पना आहे. 

 
आिा एक मभलिभि प्रश्न उपस्स्थि होिो, िो असा. जर आपल्याला केवळ वदेने प्राप्ि होि असिील 

आहि पभवचप्राप्ि संकल्पना जर आपल्या ज्ञानशक्िीि वसि असिील िर ह्ा संकल्पनारं्ा वापर करून वदेनारं्ा 
एकमेकाशंी संबधं जोडभन त्यानंा एकात्म अन िवाि र्ोवण्यार्ा अहधकार आपल्याला कसा प्राप्ि होिो? अथात् 
आपल्याला लाििाऱ्या वदेनारं्ी अशी रर्ना आपि करू शकभ . पि िी केवळ आपि केलेली रर्ना ठरेल. 
ह्ा रर्नेिभन अन िवारे् जे रूप हसद्ध होिे त्याला काही प्रामाण्य, वस्ि हनष्ठ प्रामाण्य असायरे् कारि नाही. 
अशा रर्नेम ळे प्राप्ि होिारा जो अन िव असेल त्याच्याद्वारा वस्िभंरे् यथाथच स्वरूप आपल्याला अवर्ि होिे 
असा दावा करिा येिार नाही. वस्िभंच्या स्विःच्या स्वरूपारे् ज्ञान व्हायरे् िर त्याचं्याकडभन लाििाऱ्या 
वदेनादं्वारर्, श द्ध स्वरूपािील ह्ा वदेनाद्वारार् िे होईल. श द्ध स्वरूपािील वदेने म्हिजे वस्िभंकडभन वदेने 
जशी लाििाि त्या स्वरूपािील वदेने. आपि जर पभवचप्राप्ि संकल्पनारं्ा वापर करून ह्ा वेदनावंर काही 
परस्परसंबंध लादले िर त्यारें् श द्ध स्वरूप हवकृि होईल. िेव्हा आपल्याला लाििाऱ्या वदेनाचं्या कच्च्या 
सामग्रीपासभन पभवचप्राप्ि संकल्पनाचं्या साहाय्याने आपि अन िवार्ी हवहशष्ट रर्ना करू शकभ . पि ह्ा 
अन िवाद्वारा आपल्याला वस्िभंरे् यथाथच स्वरूप अवर्ि होिार नाही. 

 
ह्ा आके्षपाला काटंरे् उत्तर असे की आपल्याला लाििारी ही ‘श द्ध’ वदेने कालाि आपल्याला 

एकामार्भन एक लाििाि; त्यारं्ी एकात्म अन िवाि र् ंिि केली नाही, एका अन िवारे् परस्परसंबहंधि घटक 
ह्ा स्वरूपाि त्यानंा एकहत्रि केले नाही िर ही वदेने हवखरून जािील आहि एक अन िव हे स्वरूप त्यानंा 
प्राप्ि होिार नाही. आिा कालािील एक माहलका ह्ा स्वरूपाि प्राप्ि होिाऱ्या वदेनारें् एकात्म अन िवाि हे 
जे संश्लेषि (synthesis) कराव ेलार्िे िे केवळ काही पभवचप्राप्ि संकल्पनारं्ा वापर करूनर् करिा येिे. 
िेव्हा वदेनारं्ा एक काहलक क्रम एवढेर् ज्यारे् संपभिच स्वरूप आहे असा अन िव असिे मभलिःर् अशक्य आहे. 
पभवचप्राप्ि संकल्पनाचं्या वापराने संश्लेहषि झालेल्या वदेनाचं्या काहलक माहलकेर्ा अन िव असेर् आपल्या 
अन िवारें् अहनवायच स्वरूप असिे. काटं प ढे असे दाखवभन देण्यार्ा प्रयत्न करिो की पभवचप्राप्ि संकल्पनाचं्या 
वापराने संश्लेहषि झालेल्या वदेनाचं्या काहलक माहलकेर्ा अन िव, हा अहनवायचपिे, ह्ा वदेनारें् आशय 
ज्यारें् र् ि असिाि ककवा अवस्था असिाि अशा बाह् अवकाशाि असलेल्या आहि हटकभ न राहिाऱ्या, 
कायचकारिहनयमानंा अन सरून हनयिपिे बदल पाविाऱ्या वस्िभंर्ा अन िव असिो. िेव्हा एकिर व्यक्िीला 
वदेने एकामार्भन एक प्राप्ि होि जािाि एवढेर् व्यक्िीच्या बाबिीि घडिे हा पक्ष स्वीकारला पाहहजे आहि 
हा पक्ष स्वीकारला िर ही जािीव केवळ मभक असेल, जािवण्यािर् संप ष्टाि येिारी अशी जािीव असेल, ही 
जािीव म्हिजे वदेनारं्ा अन िव असिार नाही हा हनष्ट्कषच स्वीकारला पाहहजे. ककवा ही वदेने जािविाि 
एवढेर् नव्हे िर त्यारं्ा अन िव येिो हा पक्ष स्वीकारला पाहहजे, आहि मर् हा अन िव वदेनारं्ा अन िव 
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असिानार् अवकाशाि असलेल्या, हटकभ न राहिाऱ्या, वेदनादं्वारा ज्यारं्ा अन िव येिो पि ज्या वदेनाहंभन हिन्न 
असिाि अशा बाह् वस्िभंर्ाही (म्हिजे ‘द्रव्यारं्ा’ –िौहिक वस्िभंर्ा) अन िव असिो, कायचकारिहनयमानंा 
अन सरून हनयिपिे बदल पाविाऱ्या वस्िभंर्ा अन िव असिो हे मान्य केले पाहहजे. आपला अन िव हा केवळ 
वदेनाचं्या काहलक माहलकेर्ा अन िव असिो हा मध्यम-मार्च हटकण्यासारखा नाही. 

 
साराशं, काटंर्ी िभहमका अशी की वदेनाचं्या काहलक माहलकेर्ा अन िव हे आपल्या अन िवारे् श द्ध, 

मभळरे् स्वरूप असिे, पभवचप्राप्ि संकल्पनारं्ा वापर करून आपि त्यारें् संश्लेषि करीि असभ पि असे केल्याने 
ह्ा अन िवारे् स्वरूप (म्हिजे त्याच्या आशयारे् स्वरूप) हवकृि झालेले असिे हे म्हििे आत्महवसंर्ि असिे. 
कशार्ाही अन िव आपल्याला यायर्ा िर आपल्याला लाििाऱ्या वदेनारें् पभवचप्राप्ि संकल्पनाचं्या साहाय्याने, 
संश्लेषि आपल्याला करावेर् लार्िे आहि अशा संश्लेषिाने हसद्ध झालेला अन िव हा, वर म्हटल्याप्रमािे, 
द्रव्यारं्ा, कायचकारिहनयमानं सार बदलि जािाऱ्या द्रव्यारं्ा अन िव असिो. आपल्याला काही वदेने 
लाििाि आहि त्याचं्यावर आपि काही पभवचप्राप्ि संकल्पना लादिो असे नव्हे, िर आपल्याला कशार्ाही 
अन िव आलेला असला िर आपल्याला काही वदेने लािभन पभवचप्राप्ि संकल्पनारं्ा वापर करून आपि त्यारें् 
संश्लेषि केलेले असिे हे पभवचहसद्ध, पभवचघहटि असिे. िेव्हा आपल्या अन िवार्ा जो आशय असिो िो पभवचप्राप्ि 
संकल्पनानंी घडहवलेला, ‘आकाहरि’ केलेला असार् असिो. त्याच्यावर बाहेरून पभवचप्राप्ि संकल्पना 
लादण्यार्ा प्रश्नर् उपस्स्थि होि नाही. त्यारे् स्वरूप असे असिे आहि िे असे असिे अहनवायच का आहे, हे 
समजभन घेण्यार्ार् प्रश्न उरलेला असिो. 

 
आपला हसद्धािं हसद्ध करण्यासाठी काटंने वापरलेल्या य स्क्िवादाचं्या िपहशलाि ककवा हे य स्क्िवाद 

हकिपि हनिायक आहेि ह्ा प्रश्नािं हशरायला येथे अवकाश नाही. ‘संश्लेषक पि अहनवायचिेने सत्य 
असलेली अशी हवधाने असिाि का’ ह्ा प्रश्नाच्या संदिाि आपल्याला काटंच्या हसद्धािंारे् सवचसाधारि 
स्वरूप समजभन घ्यायरे् आहे. आिा काटंच्या हसद्धािंाप्रमािे पाहिा आपल्या अन िवारे् हवषय असलेल्या 
वस्िभंरे् अहनवायच असे स्वरूप असिे. म्हिजे हे स्वरूप माडंिारी हवधाने अहनवायचपिे सत्य असिाि. उदा. 
‘अवकाशाि नादंिाऱ्या आहि हटकभ न राहिाऱ्या िौहिक वस्िभ आहेि’ हे हवधान ककवा ‘वस्िभमध्ये घडिारा 
बदल कायचकारिहनयमानंा अन सरून घडिो’ हे हवधान अहनवायचपिे सत्य असिे. आिा ही हवधाने संश्लेषक 
आहेि हे उघड आहे. समजा, मला िाबंड्या रंर्ारे् एक वदेन लािले. म्हिजे माझ्या वदेनार्ा आशय 
िाबंडा—एका हवहशष्ट आकारार्ा िाबंड्या रंर्ार्ा पट्टा—असा आहे. पि ‘येथे िाबंडे काहीिरी आहे’– उदा. 
‘एक िाबंडे िभ ल आहे’ असे हवधान जेव्हा मी करिो िेव्हा मी ह्ा आशयापलीकडे जािो, ह्ा आशयार्ा 
त्याच्याहभन वेर्ळ्या असलेल्या अशा एका िौहिक वस्िभशी एका हवहशष्ट संबंधाने—र् ि-द्रव्य ह्ा संबधंाने—
संबधं जोडिो. ‘(आपल्या अन िवारे् हवषय असलेल्या) वस्िभ िौहिक आहेि’ ह्ा हवधानार्ा अथच असा की 
आपल्याला लाििाऱ्या वेदनारें् आशय त्याचं्याहभन हिन्न असलेल्या िौहिक वस्िभंरे् र् ि (ककवा त्याचं्या 
अवस्था) असिाि; आहि हे हवधान संश्लेषक आहे. ककवा समजा, ‘मघाशी ह्ा हखडकीिभन डोकावभन रे्लेले 
माजंर पलीकडच्या हखडकीिभन खोलीि हशरले’ असे हवधान मी केले िर एके काळी मला लािलेल्या वदे्याचं्या 
आशयार्ा त्याचं्या पलीकडच्या एका हटकाऊ िौहिक वस्िभशी–माजंराशी—संबंध जोडभन, त्यार् वस्िभशी नंिर 
लािलेल्या वेदनाचं्या आशयार्ा मी संबधं जोडि असिो. असे करण्याि, मला लाििारी वदेे्य िौहिक वस्िभंशी 
संबहंधि असिाि असे—म्हिजे ‘िौहिक वस्िभ आहेि,’ हे हवधान अध्याहृि असिे. िेव्हा हे हवधान संश्लेषक 
आहे. िसेर्, ‘वस्िभमध्ये घडिारे बदल कायचकारिहनयमानंा अन सरून घडिाि’ हे हवधान संश्लेषक आहे. 
कारि ह्ा हवधानाप्रमािे, अ ही घटना घेिली िर हिच्या पलीकडे जाऊन एका घटनेशी—हिरे् कारि 
म्हिभन—आपि हिर्ा अहनवायच संबधं जोडिो. म्हिजे अ पलीकडे जाऊन ब ही कोििीिरी द सरी अशी 



 

अनुक्रमणिका 

घटना असली पाहहजे की ब नंिर अ अहनवायचपिे घडिे असे मानिो. हे हवधान अथात् संश्लेषक आहे. साराशं 
‘िौहिक वस्िभ आहेि’, ‘घटना कायचकारिहनयमानं अन सरून घडिाि’ ही अहनवायचिेने सत्य असलेली हवधाने 
संश्लेषक आहेि. 

 
ह्ा हववरे्नावरून ही र्ोष्टही ध्यानाि आली असिार की ही हवधाने आकाहरक आहेि. ही हवधाने 

आकाहरक आहेि ह्ा म्हिण्यार्ा अथच असा स्पष्ट करिा येईल समजा, ब ही घटना घडली आहे आहि िी का ं
घडली ह्ारे् स्पष्टीकरि आपल्याला हवे आहे आिा ब ही घटना कायचकारिहनयमाला अन सरून घडली आहे 
असे क िी म्हटले िर िे ब ही घटना का घडली ह्ारे् स्पष्टीकरि होिार नाही. ब ही घटना का घडली ह्ारे् 
स्पष्टीकरि द्यायरे् झाले िर िे कोित्या स्वरूपारे् असेल हे िे स्पष्ट करिे. आिा समजा अ हे ब रे् कारि 
आहे हे आपि शोधभन काढले. मर् ‘अ म ळे ब घडले’, ‘ब हा अ र्ा पहरिाम होय’ (उदा. ‘रक्िस्त्राव झाल्याम ळे 
िो बेश द्ध झाला’, ‘सध्यार्ी िाववाढ हा र्लनवाढीर्ा पहरिाम होय’) ही हवधाने ब रे् स्पष्टीकरि देिाि. 
साराशं, ‘सवच घटना कायचकारिहनयमानंा अन सरून घडिाि’ हे हवधान ककवा त्याच्यापासभन हनष्ट्पन्न होिारे ‘ब 
ही घटना कायचकारिहनयमाला अन सरून घडली आहे’ हे हवधान कोििीही घटना कोित्या पद्धिीने, मार्ाने 
प्रकारे घडिे हे सारं्िारे हवधान आहे; हवहशष्ट घटना कशी घडली, म्हिजे हिरे् कारि काय होिे हे सारं्ि 
नाही. एखाद्या घटनेला कारि आहे असे सारं्िे म्हिश ेत्या घटनेरे् कारि काय आहे हे सारं्िे नव्हे. आिा 
ब रे् कारि काय आहे हे शोधभन काढायरे् िर िे अन िवाच्या, हनरीक्षिाच्या आधारे, ब ह्ा प्रकारच्या घटना 
कोिकोित्या हिन्न पहरस्स्थिीि घडल्या आहेि ह्ाहवषयी हनरीक्षि करून शोधभन काढाव ेलारे्ल. ‘अ हे ब रे् 
कारि आहे’ हे ‘आशहयक’ हवधान आहे आहि िे अन िवावर आधारलेले असिे. ‘ब ला कारि आहे’ ककवा 
‘कोििीही घटना कारिाम ळे घडिे’ हे ‘आकाहरक’ हवधान आहे आहि िे पभवचप्राप्ि असिे. िसेर्, ‘एखाद्या 
बदं खोलीि काय आहे’ असे क िी हवर्ारले िर ‘त्या खोलीि िौहिक वस्िभ आहेि’ असे म्हििे म्हिजे त्या 
प्रश्नारे् उत्तर देिे नव्हे. ‘ह्ा खोलीि एक बादली आहे, एक ऊंदीर आहे’ ह्ा स्वरूपारे् त्यारे् उत्तर राहील 
आहि िे अन िवाच्या आधारेर् देिा येईल. हे हवधान आशहयक आहे. उलट, ‘ह्ा खोलीि िौहिक वस्िभ आहेि’ 
हे हवधान ह्ा वस्िभंना अवकाशाि स्थाने आहेि, त्या हटकभ न राहिाऱ्या आहेि, त्यारें् अनेकानंा हनरीक्षि करिा 
येिे, त्याचं्या हठकािी वरे्वेर्ळे र् िधमच आहेि आहि त्याचं्या अनेक बदलत्या अवस्था असभ शकिाि, त्या 
कायचकारिहनयमानंा अन सरून इिर वस्िभंवर काये करिाि आहि इिर वस्िभ त्याचं्यावर काये करिा असे 
सारं्िारे हवधान आहे. पि ह्ा वस्िभ अवकाशाि क ठे आहेि, त्यारें् धमच काय आहेि, त्या कोित्या वस्िभंवर 
कोििी काये करिाि हे िे सारं्ि नाही. अमभक एक वस्िभ ही एक िौहिक वस्िभ आहे असे म्हिण्याने त्या 
वस्िभरे् विचन करायरे् िर कोित्या प्रश्नारं्ी उत्तरे माहहि असलीं पाहहजेि हे स्पष्ट होिे, पि ह्ा प्रश्नारं्ी 
उत्तरे प्राप्ि होि नाहीि. जर्ाि िौहिक वस्िभ आहेि हा जर्ाहवषयीर्ा शोध नाही; जर्ाि ऑस्क्सजन वायभ 
आहे हा जर्ाहवषयीर्ा शोध आहे. 

 
िेव्हा काटंच्या म्हिण्याप्रमािे आपल्या अन िवार्ी व म्हिभन अन िवारे् हवषय असलेल्या वस्िभंर्ी एक 

अहनवायच अशी आकाहरक र्ौकट असिे आहि ह्ा र्ौकटीरे्, अन िवाच्या ‘आकारा’रे् विचन करिारी हवधाने 
अहनवायचिेने सत्य असिाि. ही हवधाने अथात् संश्लेषक असिाि. हकत्येक संकल्पनारें् हवश्लेषि करिारी िी 
हवधाने नसिाि, िर ह्ा संकल्पनारें् अन िवारे् हवषय असलेल्या वस्िभंहवषयीरे् केलेले उपयोजन 
(application) सत्य असिे असे सारं्िारी, म्हिजे वस्िभहवषयी असलेली व म्हिभन संश्लेषक असिारी अशी 
िी हवधाने असिाि. आिा काटंर्ी िभहमका द हेरी आहे. आपल्या अन िवारे् हवषय असलेल्या वस्िभंर्ा एक 
अहनवायच आकार असिो हा त्याच्या िभहमकेर्ा एक िार् होय,. पि हा आकार आपल्या अन िवाला आपि 
हदलेला असिो हा त्याच्या िभहमकेर्ा द सरा िार् आहे. आपल्याला वदेने लाििाि आहि आपल्याि असलेल्या 



 

अनुक्रमणिका 

पभवचप्राप्ि संकल्पनारं्ा वापर करून आपि (म्हिजे प्रत्येक ज्ञािा) ह्ा वदेनानंा आकाहरि करिो, एका हवहशष्ट 
आकाराि त्यानंा र्ोविो. आपल्या काही संकल्पना ‘पभवचप्राप्ि’ असिाि ह्ा म्हिण्यार्ा ह्ा संदिाि असा अथच 
होिो की ह्ा संकल्पनानंा आपि अन िवारे् हवषय असलेल्या वस्िभंपासभन हनष्ट्कषचिाने प्राप्ि करून घेिलेल्या 
नसिाि िर त्या आपल्या ज्ञानशक्िीमध्येर् स प्िपिे वसि असिाि आहि जेव्हा आपल्याला वेदने लाििाि 
िेव्हा ह्ा संकल्पना प्रकट होिाि आहि त्यारं्ा वापर करून ज्ञािा आपल्याला जी वदेनसामग्री लािलेली 
असिे हिला एक आकार देिो. 

 
ह्ा संबधंाि आिखी एका म द्याकडे लक्ष वधेले पाहहजे. काटंच्या म्हिण्याप्रमािे आपल्याला 

लाििाऱ्या वेदनापंासभन एका हवहशष्ट आकारार्ा अन िव हसद्ध करण्यारे् जे कायच ज्ञािा पार पाडिो त्याच्याि 
िो केवळ पभवचप्राप्ि संकल्पनारं्ा वापर करिो असे नाही; ह्ासाठी िो पभवचप्राप्ि प्रहििानारं्ाही (intuitions) 
वापर करिो. काटंच्या पहरिाषेप्रमािे ज्या अन िवाि कोित्याही हवहशष्ट पदाथाशी ककवा वस्िभशी आपला 
साक्षात् पहरर्य झालेला असिो असा अन िव म्हिजे प्रहििान. आिा काटंच्या मिाप्रमािे प्रहििाने दोन 
प्रकारर्ी असिाि : (१) वेदने; कोििेही वदेन घेिले िर त्याच्याि एका हवहशष्ट वदे्याशी आपला साक्षात् 
पहरर्य झालेला असिो व म्हिभन वदेन हे एक प्रहििान असिे. (२) पभवचप्राप्ि प्रहििाने; ही म्हिजे अवकाश 
आहि काल ही प्रहििाने होि. हे टेबल पाहिाना त्याच्या रंर्ारे् वदेन मला लाििे, हा रंर् एक हवहशष्ट रंर् 
आहे आहि म्हिभन त्यार्ी मला होिारी जािीव ककवा त्यारे् मला असलेले वेदन हे एक प्रहििान आहे. पि हे 
टेबल ज्या अवकाशाि आहे त्या अवकाशार्ीही मला जािीव असिे आहि हा अवकाश एक हवहशष्ट अवकाश 
आहे. उदा. हा अवकाश, पलीकडर्ी ख र्ी ज्या अवकाशाि आहे त्याच्याहभन हिन्न आहे. िेव्हा हवहशष्ट 
अवकाशारं्ी आपल्याला साक्षात् जािीव असिे आहि ह्ा हवहशष्ट अवकाशाचं्या जाहिवानंा अवकाशार्ी 
प्रहििाने म्हटले पाहहजे. िसेर् आपल्याला हवहशष्ट कालारं्ी जािीव असिे– उदा. ही ककवा िी घटना ज्या 
कालािं घडली त्या हवहशष्ट कालारं्ी–आहि ह्ा जाहिवानंा कालार्ी प्रहििाने म्हटले पाहहजे. आिा काटंच्या 
िभहमकेप्रमािे अवकाशारं्ी आहि कालारं्ी प्रहििाने ही पभवचप्राप्ि ककवा ‘श द्ध’ (pure) प्रहििाने असिाि. वदेने 
आपल्याला लाििाि; िी आपल्याला ‘हदलेली ’ असिाि. ‘दत्त’ असिाि. अवकाश आहि काल ही प्रहििाने 
आपल्याला लािि नाहीि, िी पभवचप्राप्ि असिाि. पभवचप्राप्ि संकल्पना ज्याप्रमािे आपल्याला लािलेल्या 
अन िवाचं्या आशयापासभन आपि हनष्ट्कषंिाने प्राप्ि करून घेि नाही िर ह्ा संकल्पना आपल्या ज्ञानशक्िीिर् 
वसि असिाि आहि जेव्हा आपल्याला वेदने प्राप्ि होिाि िेव्हा ह्ा पभवचप्राप्ि संकल्पनारं्ा वापर करून आपि 
त्यारें् एका अन िवाि संश्लेषि करिो िसेर् ही पभवचप्राप्ि प्रहििानेही आपल्याला लािि नाहीि, िी आपल्या 
ज्ञानशक्िीि वसि असिाि आहि जेव्हा आपल्याला वेदने प्राप्ि होिाि िेव्हा आपली ज्ञानशक्िी ही प्रहििाने 
प्रकट करिे आहि आपल्याला लािलेल्या वदेनानंा त्याचं्यािं, म्हिजे अवकाशाि आहि कालािं ‘स्थाहपि’ 
करिे. 

 
िेव्हा आपल्याला प्राप्ि होिाऱ्या वदेनापंासभन, त्यारे् संश्लेषि करून, आपला अन िव हसद्ध 

करण्याच्या प्रहक्रयेरे् टप्पे असे माडंिा येिील : (१) लािलेल्या वेदनारं्ी हवहशष्ट अवकाश आहि हवहशष्ट काल 
ह्ा पभवचप्राप्ि प्रहििानािं ‘स्थापना’ करिे; (२) अशा हरिीने संस्काहरि झालेल्या वदेनारें्–हवहशष्ट अवकाश 
आहि हवहशष्ट काल ह्ाचं्याि स्थाने असलेल्या, हवहशष्ट अवकाश आहि काल यारें् आशय असे रूप देण्याि 
आलेल्या वदे्यारें्–पभवचप्राप्ि संकल्पनाचं्या साहाय्याने एकात्म अन िवाि संश्लेषि करिे. अवकाश आहि काल 
ही ‘आकाहरक’ प्रहििाने आहेि हे स्पष्ट आहे. अवकाश आहि काल ह्ाचं्याम ळे आपल्या अन िवार्ी आकाहरक 
र्ौकट हनहिि होिे; त्यार्ा आशय आपल्याला लाििाऱ्या वदे्यारं्ा बनलेला असिो. आिखी एक म द्दा स्पष्ट 
केला पाहहजे. अवकाश (आहि काल) हे श द्ध प्रहििान असल्याम ळे, आपल्याला लाििारे िे एक वदे्य नसभन 



 

अनुक्रमणिका 

आपि आपल्या अन िवाला देि असलेली िी एक देिर्ी असल्याम ळे त्यारे् स्वरूप पभवचहनहिि व स्स्थर असिे. 
मला कोििी वदेे्य लाििील हे माझ्या हािाि नसिे; िी लाििील िेव्हा त्यारें् स्वरूप काय आहे िे समजभन 
येईल. पि जे काही वदेन मला लािेल िे ज्या अवकाशाि मी स्थापन करीन िे पभवचप्राप्ि प्रहििान असल्याम ळे 
त्यारे् स्वरूप हनहििर् असिे. आिा हवहशष्ट अवकाशारं्ी (ककवा कालारं्ी) माझी जी प्रहििाने असिाि िे 
अवकाश (ककवा काल) एकार् अवकाशारे् (ककवा कालारे्) िार् आहेि असेर् त्यारें् पभवचप्राप्ि स्वरूप असिे. 
आपल्या कोित्याही प्रहििानार्ा हवषय असलेला एक हवहशष्ट अवकाश आहि द सऱ्या कोित्याही प्रहििानार्ा 
हवषय असलेला हवहशष्ट अवकाश हे एकार् अवकाशारे् िार् असिाि आहि म्हिभन सवच हवहशष्ट अवकाश एकार् 
समावशेक अवकाशारे् िार् असिाि आहि त्याचं्याि परस्परसंबहंधि असिाि असेर् अवकाशारे् पभवचप्राप्ि 
स्वरूप आहे. कालारे्ही स्वरूप असेर् आहे. ह्ाम ळे आपल्या साऱ्या अन िवानंा एकार् अवकाश आहि काल 
याचं्या हमळभन बनलेल्या र्ौकटीि र्ोविा येिे. एकार् अवकाशाि आहि कालाि स्थाने असलेल्या आहि 
परस्परसंबहंधि असलेल्या वस्िभंच्या जर्ार्ा अन िव असे आपल्या अन िवारे् स्वरूप बनिे. वदेनारें् पभवचप्राप्ि 
संकल्पनाचं्या साहाय्याने एकात्म अन िवाि संश्लेषि करिा येिे ह्ारे् एक कारि असे आहे की ही सारी वदेने 
एकार् अवकाशाि आहि कालाि परस्परसंबहंधि असिाि. 

 
हे हवश्लेषि जर मान्य केले िर काही हनष्ट्कषचही मान्य करावे लार्िाि. वदेने जर आपल्याला लािि 

असिील िर िी कशापासभन िरी लािि असिार. आहि आपल्या अन िवारे् हवषय असलेल्या वस्िभ म्हिजे 
पभवचप्राप्ि संकल्पनाचं्या साहाय्याने ज्यारें् एकात्म अन िवाि संश्लेषि करण्याि आले आहे असे वदेनारें् आशय 
असिाि हे जर खरे असेल िर ज्याच्यापासभन ही वदेने आपल्याला लाििाि िे काहीिरी आपल्या अन िवारे् 
हवषय असलेल्या वस्िभंहभन हिन्न असिार हा हनष्ट्कषच काटं स्वीकारिो. ज्याच्यापासभन (ककवा ज्याचं्यापासभन) 
वदेने आपल्याला लाििाि त्याला (त्यानंा) काटं स्वरूपवस्िभ ककवा साक्षात् वस्िभ (things-in-themselves) 
म्हििो. ह्ा साक्षात् वस्िभंरे् ज्ञान आपल्याला होऊ शकिार नाही हा काटंच्या मिापासभन हनष्ट्पन्न होिारा 
हनष्ट्कषच आहे. एकिर ह्ा साक्षात् वस्िभंशी आपला साक्षात् पहरर्य होऊ शकि नाही. आपला साक्षात् पहरर्य 
आपल्याला लाििाऱ्या वदे्यांशी, आपल्याला लाििाऱ्या वदेनाचं्या आशयाशंी असिो. पभवचप्राप्ि संकल्पनाचं्या 
साहाय्यानेही साक्षात् वस्िभंरे् आपल्याला ज्ञान होऊ शकिार नाही. कारि आपल्याला लािलेल्या वदे्यारें् 
एकात्म र्ौकटीि संश्लेषि करिे हे ह्ा संकल्पनारें् कायच असिे. आपल्या पभवचप्राप्ि संकल्पना आपल्या 
अन िवारे् हवषय असलेल्या वस्िभंरे् ज्ञान आपल्याला करून देऊ शकिाि, अन िवारे् हवषय असलेल्या वस्िभंना 
उदे्दशभन पभवचप्राप्ि संकल्पनारें् उपयोजन करिे योलय ठरिे ह्ारे् कारि असे की आपल्या अन िवारे् हवषय 
असलेल्या वस्िभंरे् स्वरूप अर्ोदरर् ह्ा संकल्पनाकंडभन घडहवण्याि आलेले असिे. आपल्याला लाििाऱ्या 
वदे्यारें् पभवचप्राप्ि संकल्पनाचं्या साहाय्याने एकात्म र्ौकटीि संश्लेषि केलेले असिे ही आपल्याला कोििाही 
अन िव येण्यार्ी, वदे्यारं्ाही अन िव येण्यार्ी, पभवच–अट आहे. िेव्हा आपला अन िव–हवषय असलेल्या 
कोित्याही वस्िभला उदे्दशभन आपल्या पभवचप्राप्ि संकल्पनेरे् केलेले उपयोजन अहनवायचपिे प्रमाि असिार. 
कारि जर एखाद्या वस्िभरे् स्वरूप पभवचप्राप्ि संकल्पनानंी घडहवलेले नसेल, पभवचप्राप्ि संकल्पनाचं्या साहाय्याने 
संश्लेहषि करण्याि आलेली वदेे्य असे जर हिरे् स्वरूप नसेल िर िी आपल्या अन िवार्ा हवषय होऊर् शकली 
नसिी. पि अन िवारे् हवषय असलेल्या वस्िभंरे् स्वरूप अहनवायचपिे पभवचप्राप्ि संकल्पनानंी घडहवलेले असिे, 
त्यारें् स्वरूप असे घडहवलेले असिे ही त्या वस्िभ आपल्या अन िवारे् हवषय असण्यार्ी पभवच-अट असिे आहि 
म्हिभन पभवचप्राप्ि संकल्पनारें् आपल्या अन िवारे् हवषय असलेल्या वस्िभंना उदे्दशभन केलेले उपयोजन प्रमाि 
असिे ह्ापासभन कोित्याही वस्िभला उदे्दशभन पभवचप्राप्ि संकल्पनारें् केलेले उपयोजन प्रमाि असले पाहहजे 
असा हनष्ट्कषच हनष्ट्पन्न होि नाही. आपल्या अन िवारे् हवषय असण्यार्ी अट म्हिजे एखादी वस्िभ अस्स्ित्वाि 
असण्यार्ी अट नव्हे. आपल्या अन िवापलीकडे असलेल्या ज्या साक्षात् वस्िभ आहेि त्यारें् स्वरूपही आपल्या 
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पभवचप्राप्ि संकल्पनानंा अन रूप असले पाहहजे असे मानायला काही आधार नाही. िेव्हा साक्षात् वस्िभंरे् ज्ञान 
आपल्याला होऊ शकि नाही असा हनष्ट्कषच काटं काढिो. 

 
आिा स्विःला प्राप्ि होिाऱ्या वदेनसामग्रीपासभन, ह्ा वदेनसामग्रीला पभवचप्राप्ि संकल्पनाचं्या वापराने 

एकात्म रूप प्राप्ि करून देऊन, ज्ञािा आपला अन िव हसद्ध करिो असे जर असेल िर असे करिाना ज्ञािा 
नेमक्या कोित्या संकल्पना वापरिो, अन िव हसद्ध करण्याच्या ह्ा प्रहक्रयेि कोिकोित्या ज्ञानशक्िी कायच 
करिाि, ह्ा प्रहक्रयेच्या काही पायऱ्या असिाि का, इ. अनेक प्रश्न उपस्स्थि होिाि आहि त्यारं्ी उत्तरे 
देण्यार्ा काटंने प्रयत्न केला आहे. येथे लक्षाि घेण्यासारखी र्ोष्ट अशी की आपल्या अन िवाच्या अहनवायच 
रूपार्ा उलर्डा काटं पभवचप्राप्ि संकल्पनाचं्या साहाय्याने करिो. अन िवारे् एक अहनवायच असे स्वरूप असिे; 
िे का ंअसिे? िर आपल्याला लाििाऱ्या वदे्यारें् एकात्म अन िवाि संश्लेषि केले नाही िर आपल्याला 
कसलार् अन िव येिार नाही, असे संश्लेषि करायरे् िर संकल्पनार्ा वापर करूनर् िे करिा येईल, ह्ा 
संकल्पना पभवचप्राप्ि असल्या पाहहजेि, त्या आन िहवक, अन िवारे् हवषय असलेल्या वस्िभंपासभन हनष्ट्कषचिाने 
प्राप्ि होिाऱ्या संकल्पना असभ शकिार नाहीि. कारि ह्ा संकल्पनारं्ा वापर करून वदे्यारें् संश्लेषि 
केल्यानंिरर् अन िव हसद्ध होिो. असा हा य स्क्िवाद आहे. येथे पभवचप्राप्ि संकल्पना म्हिजे ज्ञात्याि 
मभळापासभन वसि असलेल्या संकल्पना. थोडक्याि, अन िवाला त्यारे् जे अहनवायच स्वरूप असिे िे ज्ञात्याने 
त्याला हदल्याम ळे लािलेले असिे. अन िवाच्या ह्ा अहनवायच स्वरूपारे् ककवा आकारारे् विचन करिारी 
हवधाने ही अहनवायचपिे सत्य असलेली हवधाने होि. 

 
अन िवाच्या अहनवायच रूपार्ा काटंने केलेला हा उलर्डा आहि त्याच्या समथचनाथच केलेला य स्क्िवाद 

रसेल अमान्य करिाि. त्यारं्ा आके्षप असा : उदा. ‘प्रत्येक घटना कायचकारिहनयमानंा अन सरून घडिे’, हे 
हवधान अहनवायचिेने सत्य असिे ह्ारे् कारि ज्या पभवचप्राप्ि संकल्पनाचं्या साहाय्याने आपल्याला लाििऱ्या 
वदेन-सामग्रीरे् आपि एकात्म अन िवाि संश्लेषि करिो त्यािं ‘कारि’ ही पभवचप्राप्ि संकल्पनाही समाहवष्ट 
असिे, वदेनसामग्रीरे् असे संश्लेषि केले नाही िर आपल्याला अन िव असा काही येिारर् नाही, 
आपल्यासाठी घटना असे काही असिारर् नाही. िेव्हा आपल्या अन िवािील कोििीही घटना घेिली िर 
िी कायचकारिहनयमानंा अन सरून घडलेली असली पाहहजे हे हिच्याहवषयी अहनवायचिेन सत्य असले पाहहजे 
असे काटंरे् म्हििे आहे. पि समजा आजपयंि ज्या संकल्पनारं्ा वापर करून, मला लाििाऱ्या वदेनारें् मी 
एकात्म अन िवाि संश्लेषि करीि होिो त्याचं्याहभन वरे्ळ्या संकल्पनारं्ा वापर करून मी त्यारें् संश्लेषि 
करू लार्लो. मर् ‘प्रत्येक घटना कायचकारिहनयमानंा अन सरून घडिे’ हे हवधान याप ढे अहनवायचिेने सत्य 
राहिार नाही. वदेनसामग्रीरे् एकात्म अन िवाि संश्लेषि केल्याहशवाय कशार्ार् अन िव येिार नाही हे मान्य 
करू या; असे हिरे् संश्लेषि करायरे् िर काही पभवचप्राप्ि संकल्पनारं्ा वापर करिे अटळ आहे हे ही मान्य 
करू या. पि नेमक्या अमभकर् संकल्पनारं्ा वापर करून हे संश्लेषि ज्ञात्याने केले पाहहजे असे बंधन ज्ञात्यावर 
असायरे् कारि नाही. आहि समजा, आपि सवच नेमक्या त्यार् संकल्पनारं्ा वापर करून हे संश्लेषि करीि 
राहिो असे असले िरी ही काही अहनवायच अशी र्ोष्ट नाही. आपि सवच नेहमीर् त्यार् संकल्पनारं्ा वापर 
करून हे संश्लेषि करिो हे जर सत्य असेल िर िे अन िवाला आलेले सत्य आहे; आहि आन िहवक सत्य 
अहनवायच असभ शकि नाही हे आपि पाहहलेर् आहे. साराशं आपल्या अन िवारे् जे रूप असिे ककवा आकार 
असिो िी आपि ज्ञािा ह्ा नात्याने अन िवाला हदलेली देिर्ी असिे, आपल्याला लाििारी वदेनसामग्री 
आपल्या हािाि नसिे, हिच्याहवषयी कोििेही हवधान अहनवायचिेने करिा येिार नाही; पि आकार आपि 
स्विः देि असिो आहि म्हिभन त्याच्याहवषयी अहनवायचिेने सत्य असलेली हवधाने करिा येिाि हा हसद्धािं 
हटकण्यासारखा नाही. कारि अन िवाला आपि नेहमी िोर् आकार देि राहभ हे काही अहनवायच नाही. 
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ही र्ोष्ट अथात् अवकाश आहि काल ह्ा पभवचप्राप्ि प्रहििाने असलेल्या आकाहरक घटकानंाही लार्भ 
पडिे. आपल्याला लाििाऱ्या वदेनारें् एकात्म अन िवाि संश्लेषि करायरे् िर प्रथम एकार् अवकाशारे् 
(आहि कालारे्) घटक असलेल्या हवहशष्ट अवकाशािं (आहि कालािं) त्यानंा ‘स्थाहपि’ केले पाहहजे हे मान्य 
करू; आहि अवकाश आहि काल ही श द्ध प्रहििाने आहेि, िी आपल्या ज्ञानशक्िीने आपल्या अन िवाला 
हदलेली देिर्ी आहे हे ही मान्य करू. पि वदेनसामग्रीरे् संश्लेषि करण्यासाठी अवकाशारे् जे प्रहििान 
आपि प रहविो िे नेहमी एकार् स्वरूपाि प रवभ अशी शाश्विी नाही. उदा. आज आपि आपली वदेने ज्या 
अवकाशाि स्थाहपि करिो िो हत्रहमिीरूप (three-dimensional) आहे. समजा उद्यापासभन आपि 
र्ि र्ममहिरूप अवकाशार्ा वापर करू लार्लो, समजा, मध्यंिराि आपल्या ज्ञानशक्िीरे् स्वरूप पालटले 
आहि आपि अन्य स्वरूपाच्या अवकाशाि आपली वेदने स्थाहपि करू लार्लो िर आपल्या अन िवार्ा 
आकार बदलेल. आहि आपली ज्ञानशक्िी अशा रीिीने पालटिार नाही अशी खात्री बाळर्ायला काही आधार 
असलार् िर िो अन िवजन्य आधार असिार; त्याच्यावर अहनवायचिेने सत्य असे हवधान आधारिा येिार 
नाही. 

 
रसेल यारं्ा हा य स्क्िवाद हबनिोड आहे. पि अन िवार्ा एक अहनवायच आहि पभवचप्राप्ि असा आकार 

असिो ह्ा म्हिण्यारे् एका वरे्ळ्या पद्धिीने स्पष्टीकरि आहि समथचन करिा येईल. अन िवाच्या हकमान 
स्वरूपारे् विचन ‘हे असे असे आहे’ अशी जािीव असे करिा येईल. आिा ‘हे असे असे आहे’ असा हनिचय 
करायर्ा िर ज्या वस्िभहवषयीर्ा िो हनिचय आहे नेमक्या हिर्ा हनदेश करिा आला पाहहजे. उद. एखाद्या 
वस्िभकडे बोट दाखवभन मी हिर्ा हनदेश करू शकेन. पि असा हनदेश मी केवळ माझ्या सध्याच्या पहरसरािील 
एखाद्या वस्िभर्ा करू शकेन. पभवी पाहहलेल्या एखाद्या वस्िभर्ा असा हनदेश करायर्ा, इिर सवच वस्िभंहभन हिला 
वरे्ळे काढभन हिर्ा हनदेश करायर्ा, िर केवळ हिलार् लार्भ पडेल आहि इिर कशालाही लार्भ पडिार नाही 
अशा विचनार्ा उपयोर् करूनर् िो करिा येईल. उदा. समजा माझ्या हमत्राला मी असे म्हटले, ‘काल 
संध्याकाळी आपि हिरायला रे्लो असिाना हनळ्या सभटािला जो मािभसे िेटला होिा ना, त्यार्ी अंदमानला 
बदली झाली आहे.’ आदल्या हदवशी आम्ही हिरायला रे्लो असिाना हनळ्या सभटािला एक आहि एकर् 
मािभस जर आम्हाला िेटला असेल िर हे विचन एकार् व्यक्िीला लार्भ पडेल आहि मी कोित्या व्यक्िीहवषयी 
बोलिो आहे हे माझ्या हमत्राच्या ध्यानी येईल. आिा आपल्या अन िवािील कोित्याही वस्िभहवषयी असे हवधान 
करिा येिे जर शक्य असायरे् असेल िर कोििीही हवहशष्ट वस्िभ घेिली असिा हिर्ा असा हववहक्षि हनदेश 
करिारे, हिला आहि केवळ हिलार् लार्भ पडेल असे एक विचन ित्त्विः उपलब्ध असले पाहहजे. आहि असे 
विचन उपलब्ध असिे. कारि, वस्िभला अवकाशाि स्थान असिे. मला आहि मी हजच्याहवषयी बोलि आहे 
त्या वस्िभला अवकाशाि स्थान असिे. ही स्थाने एकार् समावशेक अशकाशाि असिाि आहि अंिर आहि 
हदशा ह्ा संबधंानंी परस्पराशी संबहंधि असिाि. िेव्हा माझ्या स्थानार्ा संदिच देऊन अंिर आहि हदशा ह्ा 
संबधंाचं्या साहाय्याने कोित्याही स्थानारे्, केवळ त्यालार् लार्भ पडेल असे विचन, मी नेहमीर् करू शकिो; 
आहि त्या हवहशष्ट स्थानार्ी अशी ओळख पटवभन हदल्यावर, त्या स्थानी असलेल्या वस्िभर्ी ओळख पटवभन 
देऊ शकिो. आपल्या अन िवारे् हवषय असलेल्या वस्िभ अवकाशाच्या एकार् र्ौकटीि परस्परसंबहंधि 
असिाि ह्ाम ळे आपल्या अन िवार्ा हवषय असलेल्या कोित्याही वस्िभहवषयी बोलिा येिे शक्य होिे. ह्ा 
र्ोष्टीकडे द हेरी रीिीने पाहिा येिे. वस्िभर्ा अन िव येिे म्हिजे ‘िी अशी अशी आहे’ अशी जािीव होिे. ‘िी 
अशी अशी आहे’ असे म्हििा यायरे् असेल िर, एखाद्या वस्िभर्ा अन िव यायर्ा िर हिर्ा हवहवहक्षि हनदेश 
करिा आला पाहहजे; हिर्ा असा हववहक्षि हनदेश करिा येिे आवश्यक आहे. पि अन िवारे् हवषय असलेल्या 
सवच वस्िभ एकार् अवकाशाि, ज्या अवकाशाि मला आहि माझ्या श्रोत्यानंाही स्थाने आहेि अशा अवकाशाि, 
असल्याम ळे कोित्याही वस्िभर्ा असा हनदेश करिे शक्य होिे. ह्ाम ळे अवकाशाच्या समावशेक र्ौकटीला 
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आपल्या अन िवाच्या संदिाि एक हवहशष्ट िार्मकक स्थान आहे. एखादी वस्िभ जर खरीख री वस्िभ असेल िर 
िी कधी ना कधी अवकाशाि क ठे ना क ठे असलेली अशी वस्िभ असली पाहहजे असे आपि मानिो. जी वस्िभ 
कधीर् क ठेही नव्हिी िी खरीख री वस्िभर् नव्हे. (आिा आपल्या मानहसक अवस्थानंा, उदा. हवर्ारानंा ककवा 
िावनानंा अवकाशाि स्थाने नसिाि पि त्यानंा खरेख रे अस्स्ित्व असिे असे म्हटले जाईल. पि हवहशष्ट 
मानहसक अवस्थारं्ा हनदेश ‘अम क एकार्ी मानहसक अवस्था, उदा मज्नभच्या िावना’ असा आपि करिो. 
आहि मज्नभ हा एक देह आहे, म्हिजे होिा. त्याला अवकाशाि स्थान होिे. समजा, मज्नभला अवकाशाि 
कधीर्, क ठेर् स्थान नव्हिे असे असेल िर, मज्नभ असा क िी नव्हिा असे होईल.) िेव्हा, अन िवारे् हवषय 
असलेल्या सवच वस्िभ एकार् अवकाशाच्या र्ौकटीि परस्परसंबहंधि असिे ही अन िवार्ी–वस्िभंर्ी जािीव 
असण्यार्ी—एक अहनवायच अशी अट आहे. 

 
हा हवर्ार प ढे र्ालहविा येईल. हवहशष्ट स्थान हे िेर् स्थान असे ओळखायरे् (identify) िर हवहशष्ट 

वस्िभ ह्ा त्यार् वस्िभ असे ओळखिा आले पाहहजे. उदा. एखाद्या हवहशष्ट स्थानार्ी ‘रॉयल ऑपेरा 
हाऊससमोरर्ा र्ौक’ अशी ओळख मी पटवीन. पि ह्ासाठी रॉयल ऑपेरा हॉऊस ही वस्िभ—इमारि—परि 
परि िीर् वस्िभ म्हिभन ओळखिा आली पाहहजे. आिा, मी सध्या अन िवीि असलेली िौहिक वस्िभ म्हिजेर् 
पभवी (अमभक हठकािी) अन िहवलेली वस्िभ अशी त्यार् िौहिक वस्िभर्ी परि परि ओळख पटायर्ी िर 
वस्िभंच्या िदेविेरे् (identity) हनकष असले पाहहजेि. वस्िभ बदलिाि. पि एखादी वस्िभ बदलली िर िी 
िीर् वस्िभ आहे असे ओळखिा आले पाहहजे; अमभक एक वस्िभ िीर् आहे असे कालािंराने ओळखायरे् असेल 
िर िी हवहशष्ट रीिीने बदललेली असावी लार्िे. उदा. मी एखादा पार् वषांर्ा म लर्ा पाहहला आहि दहा 
वषांनी ह बेह ब त्याच्यार्सारखा एक म लर्ा पाहहला–ऊंर्ीने िेवढार्, अंर्लटीने िसार् आहि अथात् त्यार् 
रे्हऱ्यामोहऱ्यार्ा–िर हा िोर्, मी पार् वषांपभवी पाहहलेला म लर्ा आहे असे मी सामान्यपिे म्हििार नाही. 
हा म लर्ा िोर् असेल िर दहा वषांच्या अवधीि िो एका हवहशष्ट रीिीने बदललेला असला पाहहजे अशी माझी 
अपेक्षा राहील; अथाि िो म लर्ा ॲब्नॉमचल—हवकृि प्रकृिीर्ा—असभ शकेल आहि म ले ज्या प्रकारे वाढिाि 
िशी त्यार्ी वाढ झालीर् नसेल. मर् िो िोर् म लर्ा आहे की नाही हे ठरवायरे् झाल्यास दहा वषापभवी मी 
त्याला ज्या स्थानी पाहहले िेथभन हनघभन आिा मी त्याला ज्या स्थानी पहाि आहे िेथपयंि येऊन पोहोर्िाऱ्या 
अशा अवकाशािील एका साित्यपभिच मार्ाने प्रवास करीि िो म लर्ा ह्ा स्थानी येऊन ठेपला आहे का हे 
पहाव ेलारे्ल. अशा ह्ा दोन स्थानानंा जोडिारा साित्यपभिच मार्च आक्रमीि िो म लर्ा आिा ह्ा स्थानी आहे 
असे दाखवभन देिा आले िर िो िोर् म लर्ा आहे हे हसद्ध होईल. पि हे अपवादात्मक उदाहरि झाले. हा 
म लर्ा हवकृि प्रकृिीर्ा आहे असे म्हिण्यािर् हे अपवादात्मक उदाहरि आहे हे अहिपे्रि आहे. 
सवचसाधारिपिे म ले एका हवहशष्ट रीिीने बदलिाि आहि म्हिभन दोन हिन्न काळी पाहहलेला म लर्ा हा एकर् 
म लर्ा आहे की नाही हे ठरहविाना िो मध्यंिराच्या काळाि हवहशष्ट रीिीने बदललेला असला िर त्यार्ी िो 
िोर् म लर्ा आहे हे ठरवायला आडकाठी िर होि नाहीर् पि िो अन कभ ल प रावा ठरिो. 

 
साराशं, कोित्याही वस्िभर्ा हनदेश करिे शक्य व्हायरे् असेल िर अवकाशािील हिच्या स्थानार्ा 

हनदेश करिा येिे शक्य असले पाहहजे; अवकाशािील स्थानारं्ा असा हनदेश करायर्ा िर अमभक एक स्थान 
हे िेर् स्थान आहे असे परि परि ओळखिा आले पाहहजे; स्थाने अशी परि परि िीर् स्थाने म्हिभन ओळखिा 
यायर्ी िर िौहिक वस्िभ त्यार् वस्िभ म्हिभन परिपरि ओळखिा आल्या पाहहजेि; िौहिक वस्िभ अशा 
ओळखायच्या िर अमभक एक िौहिक वस्िभ अमभक प्रकारर्ी आहे— एक झाड, एक टेबल, एक मािभस—असे 
ओळखिा आले पाहहजे आहि वस्िभ अमभक प्रकारर्ी आहे असे म्हिण्याि िी वस्िभ एका हवहशष्ट पद्धिीने 
बदलि जािार हे म्हििे अंििभचि असिे. ह्ाम ळेर् ‘काल हदवािखान्याि पाहहलेले टेबल िे हेर् टेबल’ ककवा 
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‘दहा वषांपभवी इर्िप रीला पाहहलेला म लर्ा िो हार् म लर्ा; अथात् त्याला आिा हमसरूड ि टभ  लार्ली आहे 
आहि र्ारं्ला ऊंर् वाढला आहे’ असे आपि म्हिभ शकिो. एका हवहशष्ट पद्धिीने बदलि जािे, हवहशष्ट 
हनयमानंा अन सरून बदलि जािे हा एका हवहशष्ट प्रकारर्ी वस्िभ असण्याच्या व्याख्येर्ा िार् असिो. वस्िभ 
कशाही बदलि असल्या, हे झाड क्षिािं एक ऊंट नंिर क्षिाि एक दर्ड बनले असिे िर ही एक हवहशष्ट 
प्रकारर्ी वस्िभ आहे असे म्हिण्याला अथच उरला नसिा. एखादी अपवादात्मक वस्िभ अशी कशीही बदलि 
असली िरी काही हबघडिार नाही. पि सवचर् वस्िभ कशाही बदलि रे्ल्या असत्या िर ‘ही अमभक प्रकारर्ी 
वस्िभ’ आहि ‘ही िीर् वस्िभ’ ह्ा स्वरूपारे् हनिचय करिे अशक्य झाले असिे आहि वस्िभ जर त्यार् म्हिभन परि 
परि ओळखिा आल्या नसत्या िर अवकाशािील स्थानेही िीर् म्हिभन परि परि ओळखिा आली नसिी; 
मर् कोित्याही वस्िभर्ा हनदेश करून हिरे् विचन करिे अशक्य झाले असिे. िेव्हा आपल्या अन िवारे् हवषय 
असलेल्या वस्िभंना अवकाशाच्या एका र्ौकटीि स्थाने असिे हा जसा आपल्या अन िवार्ा अहनवायच असा 
आकार आहे त्याप्रमािे ह्ा वस्िभंमध्ये होिारे बदल हनयमबद्ध असले पाहहि हेही आपल्या अन िवार्ा आकार 
स्पष्ट करिारे एक अहनवायच ित्त्व आहे. आहि ही ित्त्व ेपरस्परसंबहंधि आहेि. 

 
िार खोलाि न हशरिा असे म्हििा येईल की आपल्या अन िवार्ा एक अहनवायच असा िार्मकक 

आकार असिो हे त्यारे् हवश्लेषि करून दाखवभन देिा येिे असे हकत्येक ित्त्ववते्त्यारें् म्हििे आहे. काटंर्ी 
ही िभहमका आहेर्; पि अहलकडच्या काळाि स्व्हट्रे्न्स्टाइन, पी. एफ्. स्टॉसन, इ. ित्त्ववते्त्यानंीही हिर्ा 
स्वीकार केलेला आहे. (उदा. आपि जी हवधाने करिो ककवा इिर िाहषक व्यवहार करिो िे एका हवहशष्ट 
जीवनाच्या ‘आकारा’च्या (form of life) संदिाि करिो, ह्ा संदिाम ळे आपले हवहशष्ट िाहषक व्यवहार 
अथचपभिच ठरिाि, म्हिजे िे करिे शक्य होिे अशी स्व्हट्रे्न्स्टाइन यारं्ी िभहमका आहे). आिा अन िवार्ा हा 
अहनवायच आकार हनहिि करिारी, हा आकार घडहविारी जी घटक-ित्त्वे असिाि, िी माडंिाऱ्या 
हवधानानंा आपल्या अन िवाच्या संदिाि एक हवहशष्ट स्थान असिार याि शकंा नाही. ही हवधाने अथाि 
अहनवायचिेने सत्य असिार. हवहशष्ट अन िवावंर ज्यारं्ी सत्यिा आधारलेली असिे— उदा. ‘हे झाड ५·४ हम. 
उंर् आहे’— अशा हवधानानंा आन िहवक हवधाने म्हिभ या. अशी हवधाने अथात् संश्लेषक व आयत्ि असिार. 
पि ‘अन िवार्ा हवषय असलेली कोििीही वस्िभ अवकाशाि असिे’ हा हवधानाने स्वरूप वरे्ळे आहे. हे हवधान 
अहनवायचिेने सत्य िर आहेर्. पि त्यार्ी सत्यिा कोित्याही हवहशष्ट अन िवावर आधारलेली नाही. उलट 
ज्या र्ौकटीच्या संदिाि अशा हवहशष्ट अन िवाचं्या आधारावर हवहशष्ट हवधाने सत्य आहेि ककवा असत्य आहेि 
िे ठरहविा येिे शक्य होिे िी िार्मकक र्ौकट घडहविारी ही हवधाने आहेि. हवहशष्ट अन िवाचं्या आधारावर 
हवहशष्ट हवधाने सत्य ककवा असत्य आहेि हे ठरहवण्याच्या व्यवहाराि ही िार्मकक र्ौकट अन स्यभि असिे; आहि 
म्हिभन हिर्ी घटकित्त्व ेमाडंिारी हवधाने सत्य आहेि हे हवहशष्ट अन िवाचं्या आधारे हसद्ध करिा येिार 
नाही. ह्ा अथाने ही हवधाने पभवचप्राप्ि आहेि असे म्हििा येईल. ह्ा हवधानारं्ी सत्यिा ज्याप्रमािे हवहशष्ट 
अन िवाचं्या आधारे हसद्ध करिा येिार नाही, त्याप्रमािे त्यानंा प्रहिकभ ल अशा हवहशष्ट उदाहरिारं्ा अन िव 
येईल आहि िी असत्य ठरिील अशी शक्यिाही मानिा येिार नाही. कारि कोित्याही उदाहरिारं्ा जर 
अन िव यायर्ा िर अन िवार्ा अहनवायच आकार धारि करूनर् िी आपल्यापभढे येिील आहि अनभिवार्ा 
अहनवायच आकार हवशद करिारी अशी ही हवधाने असल्याम ळे ह्ा उदाहरिािंही त्याचं्या सत्यिेर्ी प्रर्ीिी 
आपल्याला येईल. ही हवधाने जशी पभवचप्राप्ि आहेि िशीर् िी संश्लेषकही असिार. ‘काल’, अवकाश”, 
‘वदेन’, ‘द्रव्य ककवा वस्िभ’, ‘वस्ि प्रकार’, ‘हवषयी’ इ. संकल्पना आपल्या अन िवार्ी अहनवायच र्ौकट हसद्ध 
करिाना त्याि कोििी िभहमका पार पाडिाि हे स्पष्ट करिारी ही हवधाने असिाि. एका ‘आकाहरक’ 
संकल्पनेरे् इिर आकाहरक संकल्पनाशंी कोिकोििे अहनवायच संबंध असिाि हे दाखवभन देिारी ही हवधाने 
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असिाि, केवळ आकाहरक संकल्पनाचं्या अंिर्चि आशयारे् हवश्लेषि करिारी िी हवधाने नसिाि. ह्ा अथाने 
ही हवधाने संश्लेषिात्मक असिाि. 

 
आपल्या अन िवार्ा अहनवायच असा िार्मकक आकार असिो हा काटं (आहि स्व्हट्रे्न्ष्टाइन्) यारं्ा 

पक्ष रसेल यानंा मान्य नाही. िे शवेटपयंि अन िववादी राहहले. हवहशष्ट वस्िभ आहि वस्ि स्स्थिी ह्ारें् ज्ञान 
आपल्याला अन िवाद्वारे होिे. ज्यारें् असे ज्ञान झाले आहे अशा वस्ि स्स्थिींर्ी ‘व्यवस्था’ लाविे हे हवज्ञानारें् 
आहि ित्त्वज्ञानारे् कायच आहे. व्यवहाराि आपि अशी व्यवस्था काहंी उपजि समज िींच्या साहाय्याने 
लाविो. म्हिजे काही ित्त्वे आपि सहजप्रवृत्िीने सत्य म्हिभन स्वीकारिो आहि त्याचं्या आधारे ही व्यवस्था 
लाविो; म्हिजे अन िवाि ज्याचं्या सत्यिेर्ा प्रत्यय आलेला असिो अशा हवधानानंा एका स संर्ि व्यवस्थेमध्ये 
सामावभन घेण्यार्ा प्रयत्न करिो. पि एखादे ित्त्व, एखादे सावचहत्रक हवधान आपि सहजप्रवृत्तीने स्वीकारिो 
म्हिभन िे सत्य ठरि नाही. िे सत्य आहे हे दाखवभन देण्यारे् काम उरिेर्. हशवाय सावचहत्रक हवधानारं्ी सत्यिा 
अन िवाच्या आधारे हसद्ध करिा येि नाही कारि आपि अन िहवलेल्या हवहशष्ट उदाहरिाचं्या आधारे एखादे 
सावचहत्रक हवधान सत्य आहे असे जेव्हा आपि दाखवभन देिो िेव्हा असे करिाना, ज्यार्ी सत्यिा अन िवाच्या 
आधारे हसद्ध करिा येिार नाही अशा एका सावचहत्रक सत्यार्ा आधार आपि घेिलेला असिो. िेव्हा 
सावचहत्रक हवधानारं्ी सत्यिा हसद्ध करण्यार्ी आहि सत्य सावचहत्रक हवधानारें् ज्ञान प्राप्ि करून घेण्यार्ी 
हवहशष्ट उदाहरिाचं्या अन िवावर न आधारलेली अशी एक रीि असली पाहहजे. ही रीि म्हिजे काही हवहशष्ट 
सावचहत्रक हवधाने सत्य आहे असे आपल्याला एक साक्षात् बौहद्धक दशचन होिे. असे हवधान अथात् 
सामान्यामधील संबंधाहवषयीरे् हवधान असिे. ह्ा सामान्याशंी आहि त्याचं्यामध्ये असलेल्या संबंधाशंी आपला 
साक्षात् पहरर्य असिो आहि ह्ा पहरर्याच्या, साक्षात् दशचनाच्या आधारावर िे हवधान सत्य आहे असे आपि 
स्वीकारिो. प्राहििज्ञानाने ज्यारं्ी सत्यिा आपल्याला अवर्ि होिे िी ही हवधाने अथात् संश्लेषिात्मक 
असिाि. एका सामान्यार्ा अन्य सामान्याशी एक अहनवायच संबधं आहे असे सारं्िारी िी हवधाने असिाि. 
िकच शास्त्र आहि अंकर्हिि ह्ाचं्यािील हवधानेही संश्लेषिात्मक असिाि असेर् रसेल ह्ारें् ह्ा वेळरे् म्हििे 
आहे. 

 
रसेल ह्ारं्ी ही िभहमका म्हिजे सवचसाधारिपिे काटंपभवच हववेकवाद्यांर्ी िभहमका आहे असे म्हििा 

येईल. अथाि हवश्लेषक हवधाने आहि संश्लेषक हवधाने हा िेद ह्ा ित्त्ववते्त्यानंी केला नव्हिा. ह्ा 
िभहमकेहवषयी उपस्स्थि होिारा महत्वार्ा प्रश्न असा की एखादे हवधान सत्य आहे असे साक्षात् दशचन मला 
ककवा क िालाही झाले िरी त्यावरून िे हवधान हनहििपिे सत्य आहे असे हसद्ध होिे का? प्राहििज्ञानार्ी 
ककवा साक्षात् बौहद्धक दशचनार्ी संकल्पना ही आपली नेहमीच्या वस्िभ पाहिे, त्यारें् दशचन घेिे ही जी संकल्पना 
आहे हिच्यावर आधारलेली आहे हे उघड आहे. ‘येथे एक टेबल आहे’ ह्ासारखे हवधान हनहििपिे सत्य आहे 
असे आपि मानिो िे आपि येथे एक टेबल पाहहलेले असिे ह्ा अन िवाच्या आधारावर. त्यार्प्रमािे ‘हव हे 
हवधान हनहििपिे सत्य आहे’ असे मी मानिो ह्ारे् कारि, एखादे िभ ल िाबंडे आहे असे मला जसे साक्षात् 
हदसिे िसे हिच्या अंर्ी सत्यिा हा धमच आहे असे साक्षात् बौहद्धक दशचन मला होिे. पि आिा समजा द सऱ्या 
एखाद्याला, त्याने हवरे् कर्िन केले असिा, त्याच्या अंर्ी सत्यिा हा धमच आहे असे स्पष्टपिे प्रिीि झालेर् 
नाही. मर् िो हव सत्य आहे असे मानिार नाही. आम्हा दोघािंील हा वाद कसा सोडहविा येईल? समजा, 
मला एके हठकािी साप हदसला आहि द सरा कोिी म्हिाला, ‘हा साप नाही, ही दोरी आहे’ िर िो खरोखर 
साप आहे की दोरी आहे हे िी वस्िभ पाहभन, हिला स्पशच करून इ. ठरहवण्यार्ी पद्धि उपलब्ध आहे. पि 
प्राहििज्ञानाच्या के्षत्राि जेव्हा असा मििेद हनमाि होिो िेव्हा िो सोडहवण्यार्ी पद्धिीर् नाही. याम ळे 
‘प्राहििज्ञान’ ही संकल्पनार् संशयास्पद ठरिे. 
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णनिवय आणि सत्यता 
 

रसेल ह्ारं्ी स रुवािीर्ी िभहमका अशी होिी की हवधाने (propositions) हे खरेख रे पदाथच आहेि. 
उदा. परृ्थवी ही जशी एक खरीख री वस्िभ आहे िसे ‘परृ्थवी र्ोल आहे’ ह्ा वाक्याने व्यक्ि होिारे हवधान हा 
स द्धा एक खराख रा पदाथच आहे. ‘मायनाँर् ह्ारं्ी सावयव पदाथच आहि र्ृहीिे ह्ाहंवषयीर्ी उपपत्ती— 
‘मायनाँग्’ज हथअरी ऑि काँप्लेक्सेस अँड असम््शन्स’—ह्ा ‘माइंड’ ह्ा हनयिकाहलकाि १९०४ मध्ये 
प्रहसद्ध झालेल्या आपल्या लेखाि त्यानंी ही िभहमका माडंली आहे. ह्ा िभहमकेप्रमािे हवधाने असे खरेख रे पदाथच 
आहेि व त्याचं्याहवषयी आपि वरे्वरे्ळ्या वृत्ती धारि करू शकिो आहि करिो. उदा. आपि हवधानानंा सत्य 
म्हिभन मान्यिा देिो ककवा असत्य म्हिभन अमान्य करिो, हवधाने र्ृहीि धरिो, त्याचं्याहवषयी संशय घेिो, इ. 
आिा, ही िभहमका स्वीकारायर्ी, म्हिजे हवधाने असे खरेख रे पदाथच आहेि हे मान्य करायरे् िर सत्य 
हवधानापं्रमािे असत्य हवधाने हे ही खरेख रे पदाथच आहेि हे मान्य केले पाहहजे. कारि असत्य हवधाने सत्य 
हवधानारें् घटक असभ शकिाि. उदा. ‘परृ्थवी वाटोळी आहे ककवा परृ्थवी सपाट आहे’ हे सत्य हवधान आहे आहि 
‘परृ्थवी सपाट आहे’ हे असत्य हवधान त्यार्ा घटक आहे. िेव्हा ‘परृ्थवी सपाट आहे’ ह्ा असत्य हवधानालाही 
अस्स्ित्व असले पाहहजे. 

 
िेव्हा हवधाने असे खरेख रे पदाथच आहेि आहि त्याचं्यािं सत्य हवधाने आहि असत्य हवधाने अशा 

दोहोंर्ाही अंििाव होिो अशी ही िभहमका आहे. पि एखादे हवधान सत्य आहे ककवा असत्य आहे हे कसे ठरिे? 
रसेल ह्ारें् ह्ावळेरे् मि असे की हे कशावरून ठरि नाही, िर जशी काही र् लाबे लाल असिाि आहि काही 
र् लाबे पाढंरी असिाि त्याप्रमािे काही हवधाने सत्य असिाि आहि काही हवधाने असत्य असिाि. म्हिजे 
हवधाने स्विःर् सत्य असिाि ककवा असत्य असिाि, िी अन्य कशाम ळे सत्य ककवा असत्य ठरि नाहीि. 
सत्य हवधानार्ा स्वीकार आपि केला, म्हिजे त्याच्यावर हवश्वास ठेवला िर त्याला ज्ञान म्हििाि आहि 
असत्य हवधानावर हवश्वास ठेवला िर त्याला भ्रािंी म्हििाि. पि आिा प्रश्न असा उपस्स्थि होिो की ज्ञान 
हे अज्ञानापेक्षा अहधक श्रेयस्कर आहे, अहधक पसंि करण्याजोरे् आहे असे जे आपि मानिो त्यार्ा आधार 
काय? त्यारे् समथचन कसे करिा येईल? ह्ावर रसेल यारें् उत्तर असे की ‘सत्य हवधाने मान्य करावी आहि 
असत्य हवधाने अमान्य करावी’ हे एक स्वयं–प्रमाि असे नैहिक ित्त्व आहे आहि ह्ा ित्त्वारे् आिखी समथचन 
करिा येिार नाही पि करिे आवश्यकही नाही. 

 
हवधाने स्विःर् सत्य ककवा असत्य असिाि ही िभहमका इिकी हवहर्त्र आहे की काही खास कारिे 

असल्याहशवाय एखाद्या ित्त्ववते्त्याने िी हवर्ाराि िरी कशी घेिली ह्ारे् आपल्याला कोडे पडेल. अशी खास 
कारिे होिी पि त्याचं्यािं येथे हशरिा येिार नाही. पि रसेल ह्ानंी ही िभहमका लवकरर् सोडभन हदली. 
‘सत्यिेच्या स्वरूपाहवषयी’ —ऑन धी नेर्र ऑि ट्रुथ ह्ा १९०६–७ साली प्रहसद्ध झालेल्या आपल्या हनबंधाि 
त्यानंी असे म्हटले आहे की, “जेव्हा आपि सत्य असा हनिचय करिो िेव्हा आपल्या हनिचयाच्या बाह् असा 
आहि ह्ा हनिचयाशी ‘ज ळिारा’ असा एक पदाथच (entity) आढळभन येि असिो पि जेव्हा आपि असत्य असा 
हनिचय करिो िेव्हा त्याच्याशी ‘ज ळिारा’ असा पदाथच नसिो अशी आपली िावना असिे”— हा पदाथच म्हिजे 
वस्ि स्स्थिी (fact). जेव्हा आपला हनिचय सत्य असिो िेव्हा त्याच्याशी ज ळिारा जो पदाथच अस्स्ित्वाि असिो 
आहि जो पदाथच म्हिजे अस्स्ित्वाि असल्याम ळे हा हनिचय सत्य ठरिो िो पदाथच म्हिजे वस्ि स्स्थिी. ‘परृ्थवी 
र्ोल आहे’ हा माझा हनिचय सत्य ठरिो कारि परृ्थवी र्ोल आहे ही वस्ि स्स्थिी आहे. 
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आिा एक प्रश्न उपस्स्थि होिो िो हा की हनिचय (judgement) आहि हवधान (proposition) 
ह्ाचं्यािं परस्परसंबधं काय आहे? समजा, जे सत्य ककवा असत्य असिे िे म्हिजे हवधान अशी हवधानार्ी 
व्याख्या केली आहि हवधाने असे पदाथच असिाि अशी िभहमका स्वीकारली. मर् हनिचय आहि हवधान 
ह्ाचं्यामधील परस्परसंबंध प ढीलप्रमािे आहे असे म्हििा येईल : हनिचय हा क िीिरी केलेला असिो, हनिचय 
ही क िीिरी केलेली एक कृिी असिे. हनिचय करण्याच्या ह्ा कृिीरे् स्वरूप असे असिे की हनिचयाि एक 
हवधान स्वीकारण्याि आलेले असिे. हवधान सत्य आहे की नाही हे त्याच्याशी ज ळिारी, त्याच्याशी अन रूप 
असलेली वस्ि स्स्थिी अस्स्ित्वाि आहे की नाही ह्ावरून ठरिे. हनिचयाि स्वीकारण्याि आलेले हवधान सत्य 
असले िर िो हनिचय सत्य असिो, नाहीिर असत्य असिो. म्हिजे ‘सत्य हनिचय’ ह्ार्ी व्याख्या ‘सत्य हवधान’ 
ह्ा संकल्पनेच्या साहाय्याने आपि करिो आहि ‘सत्य हवधान’ ह्ा संकल्पनेर्ी व्याख्या ‘हवधान’ आहि 
‘अन रूप वस्ि स्स्थिी’ ह्ा संकल्पनाचं्या साहाय्याने करिो. ्यार् रीिीने ‘असत्य हनिचय’ आहि ‘असत्य 
हवधान’ ह्ा संकल्पनाचं्या व्याख्या करिा येिाि. 

 
पि अशा व्याख्या करण्याि हवधाने असे पदाथच आहेि असे र्ृहीि धरण्याि आले आहे आहि हे 

अडर्िीरे् आहे, हवशषेिः असत्य हनिचयाच्या बाबिीि अडर्िीरे् आहे. ‘परृ्थवी सपाट आहे’ हा माझा हनिचय 
असत्य आहे कारि परृ्थवी सपाट आहे अशी वस्ि स्स्थिी नाही. परृ्थवीरे् सपाट असिे असे काही असिे िर हा 
हनिचय सत्य ठरला असिा पि असे काही नाही व म्हिभन हा हनिचय असत्य ठरिो. पि ‘परृ्थवी सपाट आहे’ 
असा हनिचय मी केलेला आहे आहि ह्ा हनिचयाि मी काही िरी स्वीकारले आहे. आहि ‘मी काय स्वीकारले 
आहे?’ ह्ा प्रश्नारे् उत्तर पृर्थवीरे् सपाट असिे मी स्वीकारले आहे असेर् द्यावे लारे्ल. पि परृ्थवीरे् सपाट 
असिे असे काही अस्स्ित्वाि नाही हे आपि पहहलेर् आहे. असे काही अस्स्ित्वाि नाही म्हिभन िर हा हनिचय 
असत्य ठरिो. िेव्हा ह्ा हनिचयाि मी काय स्वीकारले आहे ह्ा प्रश्नारे् स्पष्ट उत्तर हमळभ शकि नाही. परृ्थवीरे् 
सपाट असिे असे काही अस्स्ित्वाि नाही हे खरे, पि ‘परृ्थवीरे् सपाट असिे अस्स्ित्वाि नाही’ असे जेव्हा 
आपि म्हििो िेव्हा परृ्थवीरे् सपाट असिे ही वस्ि स्स्थिी अस्स्ित्वाि नाही ह्ा अथाने िे घेिलें  पाहहजे; आहि 
ह्ा अथाने िे सत्य असले िरी परृ्थवीरे् सपाट असिे हे हवधान अस्स्ित्वाि असिेर्, हे हवधान असत्य असले 
िरी त्याला अस्स्ित्व असिे, िे अस्स्ित्वाि नसिे िर िे सत्य आहे की असत्य आहे हा प्रश्नर् उपस्स्थि झाला 
नसिा असे ह्ावर म्हििा येईल. पि ही पळवाट आहे. ‘परृ्थवी सपाट आहे’ ह्ा वाक्याने जे व्यक्ि होिे त्याला 
‘ही वस्ि स्स्थिी’ हे हबरुद जोडले असिा िे अस्स्ित्वाि नसिे पि ‘हे हवधान’ हे हबरुद जोडले असिा िे 
अस्स्ित्वाि असिे असे मानिे कठीि आहे. िेव्हा असत्य अशी वस्ि हनष्ठ हवधाने अस्स्ित्वाि असिाि हे मि 
सोडभन देिे श्रेयस्कर ठरेल. पि असत्य अशा हवधानानंा अस्स्ित्व असिे ही िभहमका जर सोडभन हदली िर सत्य 
हवधानानंा अस्स्ित्व असिे ही िभहमकाही सोडभन द्यावी लार्िे. कारि हवधान सत्य आहे की असत्य आहे 
ह्ावरून त्याला अस्स्ित्व आहे की नाही हे ठरिे असे मानिा येिार नाही हे उघड आहे. 

 
िेव्हा हवधाने असे पदाथच असिाि, हनिचयार्ी कृिी म्हिजे एका हवधानार्ा स्वीकार करण्यार्ी कृिी, 

हनिचयाि जे हवधान स्वीकारलेले असिे िो म्हिजे त्या हनिचयार्ा आशय असिो असे हनिचयारे् केलेले 
हवश्लेषि मान्य होण्यासारखे नाही. मर् हनिचयार्ा आशय काय असिो आहि हनिचय सत्य आहे की असत्य हे 
कसे ठरिे? ह्ा प्रश्नानंा उत्तर म्हिभन हनिचयाच्या स्वरूपार्ी ह्ा प स्िकाि माडंलेली उपपत्ती रसेल ह्ानंी 
प ढे केली आहे. 

 
ही उपपत्ती अशी : हनिचय ही एक संबधात्मक वस्ि स्स्थिी आहे. उदा. नाहशक प ण्याच्या उत्तरेला आहे 

ही एक संबधंात्मक वस्ि स्स्थिी आहे. नाहशक, प िे आहि ह्ा दोघामध्ये असिारा, दोघाना जोडिारा, 
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उत्तरेला असण्यार्ा संबधं हे ह्ा वस्ि स्स्थिीरे् घटक आहेि— उत्तरेला असण्याच्या संबधंाने नाहशक व प िे 
ही एकमेकाशी जोडली रे्ल्याने ही वस्ि स्स्थिी हसद्ध होिे. हनिचय ही ह्ार् स्वरूपार्ी, काही वस्िभ, पदाथच, 
र्ोष्टी एका संबधंाने परस्पराशी जोडल्या रे्ल्याने हसद्ध होिारी वस्ि स्स्थिी असिे. सवचसाधारिपिे संबधं हा 
हद्वपदी असिो, म्हिजे िो दोन वस्िभंमध्ये वसि असिो, कोित्यािरी दोन वस्िभंना एकमेकाशंी जोडिो असे 
मानण्यार्ी आपली प्रवृत्ती असिे. उत्तरेला असिे हा असा हद्वपदी संबधं आहे. कोििेिरी हठकाि व द सरे 
कोििेिरी हठकाि ह्ाचं्यामध्ये हा संबधं वसि असिो. पि सवचर् संबधं असे हद्वपदी नसिाि. दरम्यान असिे 
हा संबंध घ्या. हा हत्रपहद संबंध आहे. म्हिजे िीन वस्िभंमध्ये हमळभन िो वसि असिो. उदा. नाहशक, प िे आहि 
मनमाड ह्ाचं्या दरम्यान आहे. एखादे हठकाि द सऱ्या दोन हठकािाचं्या दरम्यान असिे. उत्तरेला असिे 
आहि दरम्यान असिे ह्ा संबधंामंधील िेद असा स्पष्ट करिा येईल. ‘उत्तरेला आहे’ हा शब्दप्रयोर् ‘––च्या 
उत्तरेला आहे’ असा हलहभ. आिा ह्ा रेषानंी सभहर्ि केलेल्या दोन हरकाम्या जार्ािं कोित्याही दोन हठकािारं्ी 
नाव े हलहहली की एक पभिच हवधान, सत्य ककवा असत्य असलेले पभिच हवधान लाििे. उदा. ‘प िे हदल्लीच्या 
उत्तरेला आहे’. हे हवधान अथाि असत्य आहे. पि ह्ा दोन हरकाम्या जार्ापंैकी एकर् जार्ा िरली िर हवधान 
लाििार नाही. उदा. ‘—हदल्लीच्या उत्तरेला आहे’ असे क िी म्हटले ककवा ‘प िे—च्या उत्तरेला आहे’ असे 
कोिी म्हटले िर त्याने काहंी साहंर्िले आहे, त्याने कोििेिरी हवधान केले आहे असे होि नाही. आिा ह्ार् 
रीिीने ‘दरम्यान आहे’ हे ‘––आहि–ह्ाचं्या दरम्यान आहे’ असे हलहहले पाहहजे. ह्ा हिन्ही जार्ा जेव्हा 
हठकािाचं्या नावानंी आपि िरू िेव्हा सत्य ककवा असत्य असे हवधान लािेल. पि जर िीन्ही जार्ा िरल्या 
नाहीि, एकर् िरली ककवा दोनर् िरल्या िर हवधान लाििार नाही. िेव्हा उत्तरेला असिे हा जसा दोन 
वस्िभंमध्ये, वस्िभंच्या हद्वक टामध्ये वसिारा संबंध आहे त्याप्रमािे दरम्यान असिे हा वस्िभंच्या हत्रक टामध्ये 
वसिारा संबंध आहे. ह्ा संदिाि एक र्ोष्ट स्पष्टपिे ध्यानाि घेिली पाहहजे. नाहशक, प िे आहि मनमाड 
ह्ाचं्या दरम्यान आहे ह्ा म्हिण्यार्ा अथच दरम्यान असण्यार्ा संबधं नाहशक, प िे आहि मनमाड ह्ा 
हत्रक टामध्ये वसिो, ह्ा हत्रक टाला एकत्र जोडिो असा आहे. म्हिजे हा संबधं ह्ा हत्रक टाि िे एक हत्रक ट 
म्हिभन घेिले असिाना वसि असिो. नाहशक आहि प िे ह्ा जोडीमधला ककवा नाहशक आहि मनमाड ह्ा 
जोडीमधला िो संबंध नाही. नाहशक, प िे आहि मनमाड हे हत्रक ट घेऊ िेव्हा त्याच्याि वसिारा िो संबंध 
आहे. नाहशक आहि मनमाड ही प ण्याच्या उत्तरेला आहेि ह्ार्ा अथच नाहशक प ण्याच्या उत्तरेला आहे आहि 
मनमाड प ण्याच्या उत्तरेला आहे असा आहे. पि नाहशक, प िे आहि मनमाड ह्ाचं्या दरम्यान आहे ह्ार्ा अथच 
नाहशक प ण्याच्या दरम्यान आहे आहि नाहशक मनमाडच्या दरम्यान आहे असा नाही. 

 
ध्यानाि घेिली पाहहजे अशी द सरी र्ोष्ट अशी की संबधंाला रोख ककवा हदशा असिे. नाहशक 

प ण्याच्या उत्तरेला आहे ह्ा वस्ि स्स्थिीरे् नाहशक; प िे आहि उत्तरेला असिे हा संबंध असे िीन घटक आहेि 
हे खरे. पि उत्तरेला असिे हा जो संबधंस्वरूप घटक आहे त्यारे्, त्याला हदशा असिे, हे एक वैहशष्ट्य आहे. 
संबधंाला हदशा असिे म्हिजे संबधं क ठभन िरी हनघिो आहि क ठे िरी पोर्िो. ‘नाहशक प ण्याच्या उत्तरेला 
आहे’ असे जेव्हा आपि म्हििो िेव्हा उत्तरेला असण्यार्ा संबंध आपि केवळ नमभद करीि नाही िर हा संबधं 
जिभ काय प ण्याहभन हनघिो आहि नाहशकला पोर्िो असे सारं्ि असिो. उत्तरेला असण्यार्ा संबधं प िे आहि 
नाहशक ह्ा जोडीि वसिो एवढेर् आपि सारं्ि नसिो िर प िे आहि नाहशक ह्ानंा िो ह्ा क्रमाने जोडिो 
असे सारं्ि असिो. ‘(च्या) उत्तरेला असिे’ ह्ासाठी ‘→’ हे हर्न्ह म क्रर केले िर आपले हवधान असे हलहहिा 
येईल : ‘प िे → नाहशक’. उलट ‘प िे नाहशकच्या उत्तरेला आहे’ हे हवधान ‘नाहशक → प िे’ असे हलहावे 
लारे्ल. हदशा ही केवळ हद्वपदी संबंधाच्या हठकािी असिे असे नाही. दरम्यान ह्ा संबधंासाठी ‘–→’ हे हर्न्ह 
आपि म क्रर केले, (म्हिजे मध्ये हरकामी जार्ा असलेला खंहडि बाि हे हर्न्ह), िर ‘नाहशक, प िे आहि 
मनमाड याचं्या दरम्यान आहे’ हे हवधान असे हलहावे लार्ले : ‘प िे—नाहशक→मनमाड’; पि ‘नाहशक, 
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मनमाड आहि प िे याचं्या दरम्यान आहे’ हे हवधान ‘मनमाड—नाहशक→प िे’ असे, आहि ‘प िे नाहशक आहि 
मनमाड ह्ाचं्या दरम्यान आहे’ नाहशक—प िे→मनमाड’. हे असे हलहाव ेलारे्ल : 

 
आिा परि हनिचयाकडे वळभ. हनिचय ही एक संबधंात्मक वस्ि स्स्थिी, हकत्येक पदाथांना एका संबधंाने 

परस्पराशंी जोडल्याने हसद्ध होिारी वस्ि स्स्थिी आहे. हनिचय करिारे मन ककवा हवषयी (subject) हा 
वस्ि स्स्थिीिील एक घटक असिो; जे पदाथच परस्पराशंी एका हवहशष्ट संबंधाने संबहंधि झाल्याने हनिचय 
अस्स्ित्वाि येिो त्याचं्यािील एक पदाथच म्हिजे हे मन. पि हनिचय म्हिजे एक हवषयी, (ह्ा हनिचयार्ा आशय 
असलेले) हवधान आहि हवषयीने ह्ा हवधानार्ा स्वीकार केलेला असिे हा त्याचं्यािील संबधं ह्ारें् हमळभन 
घडलेले असिे हे हवश्लेषि आपि अमान्य केले आहे. एका बाजभला हवषयी हा पदाथच, द सऱ्या बाजभला एक 
हवधान हा पदाथच ह्ा दोहोमध्ये असलेला (हवषयीने हवधानार्ा) स्वीकार करण्यार्ा संबधं अशी हनिचयार्ी 
घडि नसिे. ज्या संबंधाने हनिचयार्ी घडि झालेली असिे िो असा हद्वपदी संबंध नसिो; हवषयी आहि हवधान 
ह्ा दोन पदाथांमधील िो संबधं आहे असे मानिा येि नाही कारि हवधाने असे काही पदाथच नसिाि. 
हनिचयार्ा संबंध हा अनेकपदी संबधं असिो. 

 
रसेल ह्ानंी घेिलेलेर् उदाहरि घेऊ. ‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे’ हा ऑथेल्लोर्ा हनिचय 

घेिला िर ऑथेल्लोरे् मन,. (ऑथेल्लो हा हवषयी) त्यार्ा एक घटक आहे; पि ‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम 
करिे’ हे हवधान हा ह्ा हनिचयार्ा द सरा घटक नाही. ऑथेल्लोसाठी ऑ हे अक्षर, ह्ा हवधानासाठी ‘हव’ हे 
अक्षर आहि स्वीकार करण्याच्या संबधंसाठी ‘→’ हे हर्न्ह म क्रर करू या. मर् ‘ऑ → हव’ अशी ह्ा हनिचयार्ी 
घडि असिे असे आपि मानले िर िे र्भक ठरेल. िे र्भक आहे कारि हव असा काही पदाथच नाही. 

 
मर् रसेल ह्ाचं्या मिे ह्ा हनिचयार्ी घडि कशी आहे? ह्ारे् उत्तर असे की हनिचयार्ा संबधं, हनिचय 

करिे हा संबंध अनेकपदी आहे आहि ऑथेल्लो, डेस्डेमोना, कहशयो आहि पे्रम करिे हा संबधं त्यारे् घटक 
आहेि. हनिचय करण्यार्ा संबधं ह्ा र्ार घटकानंा परस्पराशंी संबहंधि करिो आहि हे र्ार घटक परस्पराशंी 
अशा रीिीने संबहंधि झाल्याम ळे हा हनिचय अस्स्ित्वाि येिो. ऑथेल्लोसाठी ‘ऑ’, डस्डेमोनासाठी ‘डे’, 
कॅहशयोसाठी ‘कॅ’, पे्रम करण्याच्या संबधंासाठी →” आहि हनिचय करण्याच्या संबधंासाठी ‘....→’ अशी हर्न्हे 
म क्रर केली िर ह्ा हनिचयार्ी घडि अशी दाखहविा येईल : 

 
आकृिी 

 
(अथात् ‘........’ हा र्ि ष्ट्पदी संबधं असल्याम ळे त्याच्याि र्ार हरकाम्या जार्ा असिार.) 
 
‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे’ हे हवधान असत्य आहे. वस्ि िः डेस्डेमोनारे् कॅहशयोवर पे्रम नाही. 

पि ऑथेल्लो असे मानिो की डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे. आिा आपली अडर्ि अशी होिे की डेस्डेमोना 
करीि असलेले कॅहशयोवरील पे्रम असे जर काही अस्स्ित्वाि नसेल, आहि हनिचय म्हिजे कशार्ा िरी 
स्वीकार करिे असे जर असेल िर ह्ा हनिचयाि ऑथेल्लोने कशार्ा स्वीकार केला आहे असे म्हििा येईल? 
हनिचय िर आहे. िेव्हा त्यार्ा आशय असला पाहहजे. पि त्यार्ा आशय म्हिभन आपि ज्याच्याकडे बोट 
दाखहविो िे िर अस्स्ित्वाि नाही. मर् असा हनिचय कसा असभ शकिो आहि त्यार्ा आशय काय असिो? 
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रसेल ह्ारें् ह्ा प्रश्नानंा उत्तर असे की डेस्डेमोना (ही व्यक्िी) कॅहशयो ही व्यक्िी, पे्रम करिे (हा 
संबधं) हे ह्ा हनिचयारे् घटक आहेि. हे सवच अस्स्ित्वाि आहेि. आिा हनिचय करिे हा जो संबधं आहे िो 
हनिचय करिारा हवषयी ऑथेल्लो आहि हे घटक ह्ाना एका क्रमाने संबहंधि करिो आहि ह्ाम ळे हा हनिचय 
अस्स्ित्वाि येिो. ह्ा हनिचयाच्या सवच घटकानंा अस्स्ित्व असल्याम ळे हा हनिचय अस्स्ित्वाि येण्याि काहीर् 
िार्मकक अडर्ि नाही. आिा ह्ा हनिचयाि हनिचय करण्यार्ा संबधं (हनिचयाच्या हवषयी व्यहिहरक्ि) ज्या 
घटकानंा ज्या क्रमाने सबहधि करिो िे घटक व िो क्रम असा : डेस्डेमोना → कॅहशयो’; (ककवा ‘डेस्डेमोना 
कॅहशयोवर पे्रम करिे’). हा ह्ा हनिचयार्ा आशय आहे. आिा ह्ाला हवधान म्हििा येईल. हवधान असा ज्याला 
स्विःलार् अस्स्ित्व असिे असा पदाथच नसिो. पि हनिचय करण्याच्या संबंधाने जेव्हा काही घटक 
परस्परसंबहंधि बनिाि त्यािभन हनिचयार्ा आशय अस्स्ित्वाि येिो; हवधान अस्स्ित्वाि येिे. आिा हनिचयाच्या 
आशयाि जे घटक ज्या संबधंाने एकमेकाशंी संबहंधि करण्याि आलेले असिाि िसेर् जर िे प्रत्यक्षाि 
संबहंधि असले िर िो हनिचय सत्य असिो; नाहीिर असत्य असिो. डेस्डेमोना आहि कॅहशयो हे जर 
(डेस्डेमोनाने कॅहशयोवर) पे्रम करण्याच्या संबधंाने संबहंधि आहेि अशी वस्ि स्स्थिी असली, म्हिजे 
डेस्डेमोना आहि कॅहशयो ह्ाचं्यामध्ये पे्रम करिे हा संबधं आहे (आहि त्यार्ी हदशा डेस्डेमोनाकडभन 
कॅहशयोकडे आहे) अशी वस्ि स्स्थिी असली िर हा हनिचय सत्य ठरिो; नाहीिर असत्य ठरिो. 

 
रसेल ह्ानंी हनिचयाच्या स्वरूपारे् हे जे हवश्लेषि केले आहे त्याच्याहवरुद्ध अनेक आके्षप घेण्याि 

आलेले आहेि. रसेल ह्ानंा त्यािंील जो सवाि महत्वार्ा आके्षप वाटला िो त्यानंार् पटला आहि ह्ाम ळे 
आहि इिर कारिामं ळे त्यानंी हनिचयाहवषयीर्ी आपली ही उपपत्तीर् प ढे सोडभन हदली. हे आके्षप असे : (१) 
हनिचय हा एक हवहशष्ट, अनेकपदी संबंध आहे असे रसेल ह्ारें् म्हििे आहे. पि अनेकपदी म्हिजे नेमक्या 
हकिी पदानंा संबहंधि करिारा? उदा. दरम्यान हा एक हवहशष्ट संबधं आहे आहि िो हत्रपदी संबधं आहे. िसेर् 
‘५ रे् ३ शी जे प्रमाि आहे िेर् २५ रे् १५ शी प्रमाि आहे’ ह्ा हवधानाि जो संबंध माडंण्याि आला आहे िो 
र्ि ष्ट्पदी आहे. िेव्हा हनिचय करिे ह्ा संबंधाहवषयी हा संबधं नेमक्या हकिी पदानंा संबहंधि करिो असा प्रश्न 
उपस्स्थि होिो आहि ह्ा प्रश्नारे् उत्तर देिा येि नाही. कारि, ‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे हा ऑथेल्लोर्ा 
हनिचय’ हा हवहशष्ट हनिचय आपि घेिला िर िो र्ि ष्ट्पदी आहे; ऑथेल्लो, डेस्डेमोना, कॅहशयो आहि पे्रम करिे 
ही त्यार्ी पदे आहेि. पि ‘हे िभ ल िाबंडे आहे हा र्ोकवदरावारं्ा हनिचय’ घेिला िर िो हत्रपदी आहे; 
र्ोकवदराव, हे िभ ल आहि िाबंडे असिे हे र् िसामान्य ही त्यार्ी पदे आहेि. येथे एक र्ोष्ट ध्यानाि घेिली 
पाहहजे. रसेल ह्ानंी हनिचयारे् हवश्लेषि करिाना जे हवहशष्ट उदाहरि घेिले िे ज्याला सांबहंधक 
(relational) हनिचय म्हििाि त्या प्रकाररे् होिे. पे्रम करिे हा हद्वपदी संबधं त्यार्ा एक घटक होिा आहि हा 
हद्वपदी संबधं असल्याम ळे िो दोन घटकानंा एकमेकाशी जोडिारा असा संबधं आहे. पि ‘हे िभ ल िाबंडे आहे 
असा र्ोकवदरावारं्ा हनिचय’ आपि घेिला िर हा साबंहंधक हनिचय नाही. त्याच्याि कोििाही संबंध घटक 
म्हिभन नाही. पि ‘डेस्डेमोना कहशयोवर पे्रम करिे हा ऑथंल्लोर्ा हनिचय’ आपि घेिला िर त्याच्याि पे्रम 
करिे हा संबंध जे कायच करिो िेर् कायच ‘हे िभ ल िाबंडे आहे ह्ा र्ोकवदरावाचं्या हनिचयाि ‘िाबंडे असिे’ हे 
र् िसामान्य करिे. हे कायच काििे? 

 
डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे हा ऑथेल्लोर्ा हनिचय घेिला िर डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे हा 

त्यार्ा आशय आहे. आहि हा आशय म्हिजे एक हवधान आहे हे आपि पाहहले आहे. कॅहशयो, डेस्डेमोना 
आहि पे्रम करिे हा संबधं (ककवा संबंधसामान्य) हे ह्ा हवधानारे् िीन घटक आहेि. हे घटक दोन प्रकाररे् 
आहेि. कॅहशयो आहि डेस्डेमोना हे दोन घटक एका प्रकाररे् आहेि; हे दोन घटक, म्हिजे हवहशष्ट वस्िभ 
आहेि. पे्रम करिे हा जो हिसरा घटक आहे त्यारे् स्वरूप वरे्ळे आहे. िी एक वस्िभ नाही, िो एक संबधं आहे 
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आहि कॅहशओ आहि डेस्डेमोना ह्ा दोन वस्िभंना (व्यक्िींना) एकमेकाशंी जोडभन, त्या योरे्, एक एकात्म असा 
पदाथच, एक हवधान घडहवण्यारे्, अस्स्ित्वाि आिण्यारे् कायच हा घटक करिो. हे कायच िो करू शकिो कारि 
िे करायला अन रूप असे त्यारे् स्वरूप आहे. िो हद्वपदी संबंध असल्याम ळे त्याच्याशी दोन हरकाम्या जार्ा 
संललन असिाि आहि ह्ा जार्ािं डेस्डेमोना आहि कॅहशयो ह्ा हवहशष्ट व्यक्िीना योलय प्रकारे प्रहवष्ट करून 
हा घटक हे हवधान घडहविो. 

 
पि हवधान असा स्विःर् अस्स्ित्वाि असलेला पदाथच नसिो हे आपि पाहहलेर् आहे. कोित्यािरी 

हनिचयार्ा, म्हिजे कोित्यािरी व्यक्िीने केलेल्या हनिचयार्ा आशय म्हिभनर् हवधानाला अस्स्ित्व असिे. 
िेव्हा, ऑथेल्लो (ककवा इिर क िी) हनिचय करण्यार्ी कृिी करून (म्हिजे हनिचय करिे ह्ा संबधंाद्वारा) 
आपि स्विः, कॅहशयो, डेस्डेमोना आहि पे्रम करिे ह्ा घटकानंा योलय त्या क्रमाने जेव्हा परस्पराशी जोडिाि 
िेव्हा एक हनिचय अस्स्ित्वाि येिो आहि ह्ा हनिचयार्ा आशय असलेले हवधान अस्स्ित्वाि येिे. 
हनिचयाव्यहिहरक्ि हवधाने असे स्विंत्रपिे अस्स्ित्वाि असलेले पदाथच नसिाि. ही र्ोष्ट मान्य केली िरी 
(कोित्यािरी हनिचयार्ा आशय म्हिभन) ‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे’ हे हवधान जेव्हा अस्स्ित्वाि येिे 
िेव्हा ह्ा हवहशष्ट वस्िभंना ह्ा क्रमाने एकमेकाशंी जोडल्याने िे अस्स्ित्वाि येिे; (ह्ा दोन वस्िभ ह्ा क्रमाने ह्ा 
संबधंाने जोडलेल्या असिे म्हिजे हे हवधान अस्स्ित्वाि असिे). आिा ‘हे िभ ल िाबंडे आहे’ हे (क िाच्या िरी 
हनिचयार्ा आशय असलेले) हवधान घेिले िर ‘हे िभ ल’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने हनर्मदष्ट होिारी हवहशष्ट वस्िभ हा 
त्यार्ा एक घटक आहे आहि िाबंडे असिे हे र् िसामान्य हा त्यार्ा द सरा घटक आहे. आिा पे्रम करिे ह्ा 
हद्वपदी संबंधाशी दोन हरकाम्या जार्ा संललन असिाि आहि त्याचं्यािं हवहशष्ट वस्िभ प्रहवष्ट केल्याने हवधान 
हसद्ध होिे, म्हिजे घडहवले जािे हे आपि पाहहले. ह्ार् न्यायाने िाबंडे असिे हा र् िसामान्याशी एक 
हरकामी जार्ा संललन असिे आहि हिच्याि एक हवहशष्ट वस्िभ प्रहवष्ट केल्याने एक हवधान हसद्ध होिे. म्हिजे 
‘हे िभ ल’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने जी हवहशष्ट वस्िभ हनर्मदष्ट होिे िी जेव्हा िाबंडे असिे ह्ा र् िसामान्याशी संललन 
असलेल्या हरकाम्या जारे्ि प्रहवष्ट करण्याि येिे— उदा. जेव्हा र्ोकवदराव हनिचय करण्याच्या कृिीने िी अशी 
प्रहवष्ट करून हे िभ ल आहि िाबंडे असिे ह्ारं्ी ज ळिी घडवभन आििाि िेव्हा त्या हनिचयार्ा आशय म्हिभन—
‘हे िभ ल िाबंडे आहे’ हे हवधान हसद्ध होिे. हनदेशाच्या सोयीसाठी िाबंडे असिे, मािभस असिे ह्ासारख्या 
र् िसामान्यानंा एकपदी संबंध असे म्हििा येईल आहि कोित्याही हवधानाि एक संबधं अन रूप इिक्या 
हवहशष्ट वस्िभंना परस्पराशंी जोडीि असिो आहि त्या वस्िभंना त्या संबंधाने अशा रीिीने जोडल्याने िे हवधान 
घडलेले असिे असे म्हििा येईल. 

 
पि ह्ाम ळे हनिचय करिे हा जो संबधं आहे िो नेमक्या हकिी पदानंा जोडिारा संबधं आहे ह्ा प्रश्नारे् 

उत्तर देिा येि नाही. कोििाही हवहशष्ट संबधं आपि घेिला िर अमभक इिक्या हनहिि पदानंा जोडिारा िो 
संबधं असिो, आहि हििक्या आहि हििक्यार् पदानंा िो परस्पराशंी जोडीि असिो हा त्याच्या स्वरूपार्ा 
िार् असिो. उदा. दरम्यान हा हत्रपदी संबधं आहे, िीन आहि िीनर् पदानंा परस्पराशी जोडिारा असा िो 
संबधं आहे. िो कधी दोन पदानंा, िर कधी र्ार पदानंा परस्पराशंी जोडिो असे असिे अशक्य आहे. िेव्हा 
हनिचय करिे असा जर संबंध असेल िर िो नेमक्या हकिी पदानंा परस्पराशी जोडिो हे हनहिि असले पाहहजे 
आहि िे जर हनहिि नसेल िर हनिचय करिे असा काही संबधं आहे हे संशयास्पद ठरिे. 

 
(२) ही अडर्ि रसेल ह्ानंा िारशी जार्क वाटली नाही; ककबह ना ही अडर्िर् नव्हे िर आपि 

हनमभटपिे मान्य केली पाहहजे अशी वस्ि स्स्थिी आहे असे त्यानंी म्हटले असिे. म्हिजे हनिचय करिे असा एक 
हवहशष्ट संबधं नाही; िर ‘हनिचय करिे’ ह्ा शब्दप्रयोर्ाने अनेक हिन्न प्रकाररे् संबंध व्यक्ि होिाि; ‘हे िभ ल 
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िाबंडे आहे’ हा र्ोकवदरावारं्ा हनिचय आहि ‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे’ हा ऑथेल्लोर्ा हनिचय ही हनिचय 
करिे ह्ा एका हवहशष्ट संबधंार्ी दोन उदाहरिे आहेि असे नव्हे; िर पहहला हनिचय ज्या प्रकारच्या हनिचयारे् 
(म्हिजे संबधंारे्) उदाहरि आहे त्याच्याहभन वरे्ळ्या प्रकारच्या हनिचयारे् (संबधंारे्) द सरा हनिचय हे एक 
उदाहरि आहे असार् हसद्धािं त्यानंी स्वीकारला असिा. ह्ारे् कारि िकच शास्त्राहवषयीच्या काही अडर्िींशी 
हनर्हडि आहे. ह्ा प्रािंाि आपल्याला हशरायरे् कारि नाही. कारि हनिचयाच्या ह्ा उपपत्तीवर घेण्याि 
आलेला द सरा आके्षप त्यानंा खऱ्याख ऱ्या अडर्िीि टाकिारा आहि हबनिोड असा वाटला आहि ह्ा 
कारिाम ळे आहि इिर कारिामं ळे ही उपपत्तीर् त्यानंी सोडभन हदली. हा आके्षप असा : 

 
‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे’ हे हवधान पे्रम करिे ह्ा संबंधाने डेस्डेमोना आहि कॅहशयो ह्ा 

हवहशष्ट व्यक्िींना परस्पराशंी जोडल्याम ळे घडले जािे, अस्स्ित्वाि येिे. म्हिजे ह्ा हवधानािं हा संबंध 
कायास्न्वि असिो, कृहिशील असिो, स्विःशी संललन असलेल्या हरकाम्या जार्ािं ह्ा दोन व्यक्िींना 
समाहवष्ट करून घेऊन हे हवधान िो घडहविो असे म्हििा येईल. ह्ा संबधंाने ह्ा दोन व्यक्िींना असे 
जोडलेले नसेल िर हे हवधान अस्स्ित्वाि असिारर् नाही. आिा वस्ि स्स्थिी अशी आहे की, ‘डेस्डेमोना 
कॅहशयोवर पे्रम करिे’ हे हवधान असत्य आहे आहि म्हिभन प्रत्यक्षाि पे्रम करिे ह्ा संबधंाने डेस्डेमोना आहि 
कॅहशयो हे परस्पराशंी जोडलेले नाहीिर्. िे असे जोडलेले आहेि अशी वस्ि स्स्थिी असिी िर हे हवधान सत्य 
ठरले असिे. पि ऑथेल्लो िर डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे असे मानिो, म्हिजे ‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर 
पे्रम करिे’ ह्ा हवधानार्ी सत्यिा िो स्वीकारिो. पि पे्रम करिे ह्ा संबंधाने जर डेस्डेमोना आहि कॅहशयो हे 
परस्पराशंी जोडले रे्ले नसिील िर ‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे’ हे हवधानर् अस्स्ित्वाि असिार नाही 
आहि मर् ॲथेल्लो सत्य म्हिभन काय स्वीकारीि आहे? 

 
ही रसेल ह्ाचं्या समोरर्ी मभळ अडर्ि होिी आहि हिच्यामधभन त्यानंी शोधभन काढलेला मार्च असा 

की ‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे’ हे हवधान असा काही पदाथच अस्स्ित्वाि नसला िरी ह्ा हवधानारे् 
डेस्डेमोना, कॅहशयो आहि पे्रम करिे हे जे घटक आहेि िे अस्स्ित्वाि आहेि आहि हनिचय करिे ह्ा संबधंाने 
ऑथेल्लो आहि हे घटक जेव्हा परस्पराशंी जोडले जािाि िेव्हा ह्ा ज ळिीर्ा एक िार् म्हिभन डेस्डेमोना, 
कॅहशयो आहि पे्रम करिे हे घटकही परस्पराशी ज ळले जािाि आहि ‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे’ हे 
हवधान अस्स्ित्वाि येिे. द सऱ्या शब्दािं ही र्ोष्ट माडंायर्ी िर हनिचयार्ा आशय म्हिभन हे हवधान अस्स्ित्वाि 
येिे आहि ऑथेल्लो सत्य म्हिभन काय स्वीकारिो ह्ा प्रश्नारे् उत्तर देिा येिे. 

 
पि हा मार्च समाधानकारक नाही; ककबह ना हा मार्चर् नाही. कारि डेस्डेमोना आहि कॅहशयो ह्ा 

व्यक्िी ज्याप्रमािे अस्स्ित्वाि आहेि त्याप्रमािेर् पे्रम करिे हा संबंधही अस्स्ित्वाि आहे असे जेव्हा आपि 
म्हििो िेव्हा एक स्स्थहिशील, िटस्थ असा पदाथच म्हिभन ह्ा संबंधाकडे आपि पहाि असिो आहि हवधान 
घडले जाण्यासाठी ह्ा स्वरूपािील संबंधार्ा काही उपयोर् नसिो. हवधान म्हिजे काही हकत्येक घटकारं्ा 
संग्रह नव्हे ककवा ढीर् नव्हे. कृहिशील असा संबंध, वस्िभंना स्विःशी संललन असिाऱ्या हरकाम्या जार्ािं 
सामावभन घेऊन परस्पराशंी जोडिारा संबंध हा हवधानार्ा घटक असिो आहि त्याच्या ह्ा कृिीने हवधान 
घडले जािे. आिा समजा पे्रम करिे हा संबंध डेस्डेमोना आहि कॅहशयो ह्ाचं्या संदिाि कृहिशील आहे. मर् 
हनिचय करण्याच्या कृिीने ही ज ळिी घडवभन आिण्यारे् कारि नाही. ककवा समजा ह्ा हवहशष्ट संदिाि िो 
कृहिशील नाही. मर् ऑथेल्लोच्या हनिचयारे् डेस्डेमोना, कॅहशयो आहि पे्रम करिे हे िीन घटक असिील खरे 
पि िे िटस्थ असिील आहि हा हनिचय म्हिजे ऑथेल्लोच्या केलेली िीन पदारं्ी जंत्री असेल, डेस्डेमोना 
कॅहशयोवर पे्रम करिे हे हवधान ह्ा हनिचयार्ा आशय असिार नाही आहि हनिचय करण्याच्या कृिीरे् ज्या 



 

अनुक्रमणिका 

िऱ्हेरे् स्वरूप रसेल ह्ानंा अहिपे्रि होिे िसे हनिचयारे् स्वरूप राहिार नाही. ह्ा शृरं्ापत्तीिभन मार्च नाही. 
रसेल ह्ानंा, स्व्हट्रे्न्स्टाइन ह्ानंी घेिलेला हा आके्षप पटला आहि ही उपपत्ती त्यानंी सोडभन हदली. 

 
(३) आिखी एक संबहंधि अडर्ि आहे िी अशी : समजा डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे अशी 

वस्ि स्स्थिी आहे. मर् ह्ा वस्ि स्स्थिीरे् घटक कोििे? िर डेस्डेमोना, कॅहशयो आहि त्यानंा ह्ा क्रमाने 
जोडिारा (कृहिशील) पे्रम करिे हा संबंध. आिा समजा’ ‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे हा ऑथेल्लोर्ा 
हनिचय’ घेिला. ह्ा हनिचयार्ा आशय असलेले ‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे’ हे हवधान घेिलेले िर त्यारे् 
घटक कोििे? िर डेस्डेमोना, कॅहशयो आहि त्यानंा ह्ा क्रमाने जोडिारा (कृहिशील) पे्रम करिे हा संबंध. 
म्हिजे डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे ही वस्ि स्स्थिी आहि ‘डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे’ हे हवधान ह्ा 
दोन हिन्न वस्िभ, दोन हिन्न पदाथच नव्हेि. हे हवधान म्हिजेर् ही वस्ि स्स्थिी असे मानाव ेलार्िे आहि मर् प्रश्न 
उपस्स्थि होिो िो असा की हवधान ककवा हनिचय हा त्याच्याबाहेर असलेल्या वस्ि स्स्थिीम ळे सत्य ककवा 
असत्य ठरिो ह्ा रसेल ह्ाचं्या हसद्धािंारे् काय करायरे्? 

 
(४) आिखी एक अडर्ि अशी. समजा, अ ह्ा मािसाने ‘हहर नारायि आपटे हे एक थोर 

कादंबरीकार आहेि’ असा हनिचय केला. मर् ह्ा हनिचयार्ा आशय असलेल्या हवधानारे् हहर नारायि आपटे 
ही व्यक्िी आहि थोर कादंबरीकार असिे हे र् िसामान्य असे दोन घटक असिार. आिा समजा ब ह्ा 
मािसाला हहर नारायि आपटे हे ‘पि लक्षाि कोि घेिो?’ ह्ा कादंबरीले किे आहेि हे माहहि नाही, पि 
िी कादंबरी वार्ल्यावर “‘पि लक्षाि कोि घेिो?’ ह्ा कादंबरीर्ा किा एक थोर कादंबरीकार आहे” असा 
हनिचय त्याने केला. आिा त्याच्या हनिचयार्ा आशय असलेल्या हवधानारे् घटक काय असिील? हहर नारायि 
आपटे ही व्यक्िी आहि थोर कादंबरीकार असण्यारे् र् िसामान्य हेर् त्यारे्ही घटक असिार. कारि “‘पि 
लक्षाि कोि घेिो?’ ह्ा कादंबरीर्ा किा” हे विचन एका आहि एकार् व्यक्िीला लार्भ पडिे आहि ही व्यक्िी 
म्हिजे हहर नारायि आपटे होय. म्हिजे हे हवधान ज्या व्यक्िीहवषयी आहे िी व्यक्िी म्हिजे हहर नारायि 
आपटे होय आहि म्हिभन हहर नारायि आपटे ही व्यक्िी ह्ा हवधानार्ा घटक असिार. म्हिजे अ र्ा हनिचय 
आहि ब र्ा हनिचय हे दोन हिन्न हनिचय नसभन िो एकर् हनिचय आहे असे मानाव ेलार्िे; कारि हे दोन्ही हनिचय 
िेर् घटक त्यार् पद्धिीने एकत्र ज ळल्याने घडलेले आहेि. पि अ र्ा हनिचय आहि ब र्ा हनिचय हे हिन्न आहेि 
हे िर उघड आहे. 

 
ह्ा आके्षपाला उत्तर देिा येईल. पि ह्ा उत्तरार्ा पाठप रावा करायर्ा िर खभपर् खोलाि हशरावे 

लारे्ल. वर उल्लेहखलेला द सरा आके्षप हबनिोड वाटभन रसेल ह्ानंी ही उपपत्तीर् सोडभन हदल्याम ळे िो 
करायरे् कारिही नाही. हशवाय ही उपपत्ती सोडभन द्यायला रसेल ह्ानंा आिखी एक कारि होिे. ह्ा 
उपपत्तीप्रमािे व्यक्िी ककवा हवषयी हा हनिचयार्ा एक घटक असिो. पि आपल्या अन िवारं्ा एक हवषयी 
असिो ही संकल्पनार् रसेल ह्ानंी प ढे सोडभन हदली हे आपि पाहहलेर् आहे. 

 
हनिचयाहवषयीर्ी वर माडंलेली उपपत्ती सोडभन हदल्यानंिर रसेल ह्ानंी जी बदललेली िभहमका 

स्वीकारली िी ‘हवधानाहंवषयी : हवधाने म्हिजे काय आहि िी अथच कसा व्यक्ि करू शकिाि’— ऑन 
प्रॉपोहझन्स : वॉट दे आर अँड हाऊ मीन—ह्ा १९१९ मध्ये प्रहसद्ध केलेल्या हनबधंाि माडंली आहे. ह्ा 
िभहमकेवर ‘हवधान हे वस्ि स्स्थिीरे् हर्त्र असिे’ ह्ा स्व्हट्रे्न्स्टाइन याचं्या हसद्धािंार्ा पर्डा आहे. पहहल्या, 
म्हिजे वर हदलेल्या, िभहमकेप्रमािे ‘देवदत्त मािभस आहे’ ह्ा हवधानारे् देवदत्त ही व्यक्िी आहि मािभस असिे 
हे र् िसामान्य हे घटक होि. आिा रसेल ह्ारं्ी िभहमका अशी की हवधान हे हर्न्हांरे् बनलेले असिे; वस्िभ 
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आहि धमच ककवा संबंध हे हवधानारें् घटक नसिाि िर वस्िभ आहि धमच ककवा संबंध ह्ांसाठी आपि जी हर्न्हे 
वापरिो िी हर्न्हे हे हवधानारें् घटक असिाि. उदा. ‘देवदत्त मािभस आहे’ ह्ा हवधानार्ा देवदत्त ही व्यक्िी 
घटक नाही; िर ‘देवदत्त’ हे नाम त्यार्ा एक घटक आहे. आिा वस्िभ आहि त्यारें् धमच व संबंध व्यक्ि 
करण्यासाठी जी हर्न्हे आपि वापरिो िी दोन प्रकारर्ी असिाि. ही हर्न्हे म्हिजे शब्द असिाि ककवा 
मानहसक प्रहिमा असिाि. समजा, अ ही वस्िभ ब ह्ा वस्िभच्या उत्तरेला आहे अशी वस्ि स्स्थिी आहे. मर् ‘अ’ 
हा शब्द ‘अ’ ह्ा वस्िभरे् हर्न्ह आहे, व ‘ब’ हा शब्द ब ह्ा वस्िभरे् हर्न्ह आहे आहि ‘उत्तरेला आहे’ हा शब्दप्रयोर् 
उत्तरेला असिे ह्ा अ आहि ब ह्ाचं्यामधे वसि असलेल्या संबंधारे् हर्न्ह आहे आहि ‘अ ब च्या उत्तरेला आहे’ 
हे वाक्य म्हिजे ही वस्ि स्स्थिी व्यक्ि करिारे हवधान आहे. ह्ा संदिाि एक र्ोष्ट ध्यानाि घेिली पाहहजे. अ 
ब च्या उत्तरेला आहे ह्ासारखी कोििीही वस्ि स्स्थिी घेिली िर हिच्याशी संबहंधि अशी दोन हवधाने 
असिाि. एक, ‘अ ब च्या उत्तरेला आहे’ हे अस्स्ित्वार्ी (positive) हवधान आहि ‘अ ब च्या उत्तरेला नाही’ 
हे नास्स्िवार्ी (negative) हवधान. अ ब च्या उत्तरेला आहे अशी वस्ि स्स्थिी असल्यास हवधानाचं्या वरील 
जोडीपैकी अस्स्ित्वार्ी हवधान सत्य ठरेल आहि नास्स्ित्वार्ी हवधान असत्य ठरेल. हवधान सत्य असभ शकिे 
ककवा असत्य असभ शकिे आहि हवधान वस्ि स्स्थिीहवषयी असिे, हवधान वस्ि स्स्थिी (काय आहे ककवा नाही 
हे) माडंिे. िेव्हा कोििीही (शक्य अशी) वस्ि स्स्थिी घेिल्यास हिच्याहवषयी सत्य ककवा असत्य हवधान करिे 
शक्य असले पाहहजे. समजा, िी वस्ि स्स्थिी प्रत्यक्षाि अस्स्ित्वाि आहे; मर् िी आहे असे माडंिारे हवधान 
सत्य ठरेल आहि नाही असे माडंिारे हवधान असत्य ठरेल. उलट िी वस्ि स्स्थिी अस्स्ित्वाि नसली िर िशी 
वस्ि स्स्थिी आहे असे माडंिारे हवधान असत्य ठरेल आहि िशी वस्ि स्स्थिी नाही असे माडंिारे हवधान सत्य 
ठरेल. आिा शब्दारं्ी बनलेली जी हवधाने (म्हिजे वाक्ये) असिाि िी अस्स्ित्वार्ी आहि नास्स्िवार्ी अशा 
दोन्ही प्रकारर्ी असभ शकिाि. शब्दाचं्या बनलेल्या हवधानाला शब्दहवधान म्हिभ या. 

 
द सऱ्या प्रकारर्ी हर्न्हे म्हिजे प्रहिमा. अ ब च्या उत्तरेला आहे असा अथच व्यक्ि करिारे हवधान 

माझ्या मनाि प्रहिमाचं्या एका रर्नेच्या स्वरूपाि अस्स्ित्वाि असिे शक्य असिे. ह्ासाठी माझ्या मनाि अ 
आहि ब याचं्या प्रहिमा आहि अ व ब मध्ये उत्तरेला असण्यार्ा संबंध आहे हे व्यक्ि करिारी प्रहिमा अशा 
प्रहिमा असल्या पाहहजेि आहि त्यारं्ी योलय िी रर्ना झालेली असली पाहहजे. योलय िी रर्ना यार्ा अथच 
असा की माझ्या मनाि उत्तरेला असण्याच्या संबधंार्ी प्रहिमा केवळ असभन िार्िार नाही. ही प्रहिमा अ आहि 
ब याचं्या प्रहिमाशंी अशी संबहंधि असली पाहहजे की ह्ा रर्नेिभन अ बच्या उत्तरेला आहे असे व्यक्ि झाले 
पाहहजे. अशा प्रहिमाचं्या हमळभन बनलेल्या हवधानाला प्रहिमाहवधान म्हिभ या. 

 
प्रहिमाहवधानारें् सामर्थयच असे की प्रहिमाहवधान ज्या अथाने वस्ि स्स्थिीरे् हर्त्र असिे त्या अथाने 

शब्द-हवधान वस्ि स्स्थिीरे् हर्त्र असि नाही. म्हिभन रसेल प्रहिमाहवधाने ही शब्दहवधानाहंभन अहधक प्राथहमक 
असिाि असे मानिाि आहि शब्दहवधान हे प्रहिमाहवधान व्यक्ि करिे, शब्दहवधानारं्ा अथच म्हिजे एक 
प्रहिमाहवधान असिे असे म्हििाि. हवधान सत्य आहे की असत्य आहे हे वस्ि स्स्थिीम ळे ठरिे. ज्या 
वस्ि स्स्थिीम ळे प्रहिमाहवधान सत्य ठरिे त्या वस्ि स्स्थिीरे् िे हर्त्रर् असिे, िी वस्ि स्स्थिी आहि िें 
प्रहिमाहवधान याचं्यािं साक्षात् अन रूपिा असिे. शब्दहवधान आहि त्याला सत्य ठरिारी वस्ि स्स्थिी याचं्याि 
अशा स्वरूपार्ी अन रूपिा ककवा साम्य नसिे. पि शब्दहवधान एक प्रहिमाहवधान व्यक्ि करिे आहि 
प्रहिमाहवधान (सत्य असल्यास), त्याच्याि आहि त्याला सत्य ठरहविाऱ्या वस्ि स्स्थिीि साम्य ककवा 
अन रूपिा असिे. 
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पि प्रहिमाहवधानार्ी मयादा अशी की नास्स्िवार्ी प्रहिमाहवधान असभ शकि नाही. अ ह्ा वस्िभर्ा ब 
ह्ा वस्िभशी स हा संबधं नाही— म्हिजे असब असे नाही— हे शब्दहवधानाद्वारा सारं्िा येिे. कारि अर्ा ब 
शी स हा संबंध आहे असे शब्दानंी सारं्िा येिे; आहि मर् हे सारं्िाऱ्या वाक्याला ‘असे नाही’ हा नकारी प्रत्यय 
जोडभन अर्ा बशी संबंध नाही असेही सारं्िा येिे. आिा अर्ा बशी स हा संबंध आहे हे प्रहिमाहवधानाद्वारा 
सारं्ायरे् िर, आपि पाहहल्याप्रमािे, आपल्या मनाि अर्ी प्रहिमा आहि बर्ी प्रहिमा एका हवहशष्ट संबधंाने 
परस्पराशंी जोडल्या असल्या पाहहजेि आहि ह्ा दोन प्रहिमानंा जोडिारा संबंध म्हिजे स ह्ा संबंधार्ी 
प्रहिमा असली पाहहजे. प्रहिमानंा जोडिाच्या ह्ा संबधंाला प्रहिमासंबधं म्हिभ या. आिा ह्ा प्रहिमासंबधंाने 
जर अच्या प्रहिमेला बच्या प्रहिमेशी जोडलेले असेल िर अर्ा बशी स हा संबंध आहे ह्ा अथाने प्रहिमाहवधान 
अस्स्ित्वाि असिे. असा प्रहिमासंबधं अ आहि ब ह्ाचं्या प्रहिमामंध्ये नसेल िर हे प्रहिमाहवधान अस्स्ित्वाि 
नाही, अर्ा बशी स हा संबंध आहे असे प्रहिमाचं्या द्वारा साहंर्िले जाि नाही एवढार् त्यार्ा अथच आहे. पि 
अर्ा बशी संबंध आहे असे न म्हििे आहि अर्ा बशी स हा संबधं नाही असे म्हििे याि िरक आहे. हव हे 
हवधान न करिे म्हिजे केवळ एक हवहशष्ट कृिी न करिे. पि हव हे हवधान नाकारिे म्हिजे एक कृिी करिे, 
हव असे नाही हे नकारी हवधान करिे. नकारी हवधान करायरे् िर आपि काय नाकारीि आहोि िे सारं्ावे 
लार्िे आहि िे नाकाराव ेलार्िे. िेव्हा अ आहि ब ह्ाचं्या प्रहिमामंध्ये एक हवहशष्ट प्रहिमासंबधं नाही असे 
असेल िर अ र् ब शी स हा संबधं आहे. ह्ा अथारे् प्रहिमाहवधान अस्स्ित्वाि नाही एवढार् ह्ा वस्ि स्स्िथीर्ा 
अथच राहील. पि ही अिावात्मक वस्ि स्स्थिी म्हिजे अ र्ा ब शी स हा संबंध आहे हे नाकारिारे, अ र्ा ब शी 
स हा संबधं नाही ह्ा अथाने प्रहिमाहवधान नाही. कारि ह्ा अिावात्मक वस्ि स्स्थिीकडभन काय नाकारले 
जाि आहे हे साहंर्िले जाऊ शकि नाही 

 
िेव्हा अ र्ा ब शी स हा संबधं आहे असे सारं्िाऱ्या अस्स्ित्वार्ी शब्दहवधानार्ा अथच म्हिजे एक 

प्रहिमाहवधान असिे आहि ह्ा प्रहिमाहवधानारे् वस्ि स्स्थिीशी साम्य असले ककवा हे प्रहिमाहवधान आहि 
वस्ि स्स्थिी ह्ाचं्याि अन रूपिा असली िर आहि िरर् िे शब्दहवधान (आहि अथाि प्रहिमाहवधान) सत्य 
असिे असे ज्याप्रमािे म्हििा येिे िसे ‘अर्ा बशी स हा संबंध नाही’ ह्ा नास्स्िवार्ी शब्दहवधानाहवषयी 
म्हििा येि नाही. कारि ह्ा शब्दहवधानार्ा अथच असिारे प्रहिमाहवधान नसिे. पि ए. जे. एयर यानंी 
स र्हवल्याप्रमािे ह्ा अडर्िीिभन मार्च काढिा येईल. (पहा : रसेल अँड मभर : हध अॅनॅहलहटकल हेहरटेज; पृ. 
१०७). हव हे एक अस्स्ित्वार्ी शब्दहवधान आहे असे समजभ या. मर् न–हव हे त्यारे् व्याघािी, नास्स्िवार्ी 
शब्दहवधान असेल. आिा न–हवर्ा अथच असिारे असे प्रहिमाहवधान असिार नाही; पि न–हवरे् व्याघािी जे 
हव हे अस्स्ित्वार्ी हवधान आहे त्यार्ा अथच असलेले असे प्रहिमाहवधान असिार. आिा हव ह्ा अस्स्ित्वार्ी 
हवधान आहे त्यार्ा अथच असलेले असे प्रहिमाहवधान असिार. आिा हव ह्ा अस्स्ित्वार्ी हवधानार्ा अथच 
असलेल्या प्रहिमाहवधानाला हवरे् सहर्र असलेले प्रहिमाहवधान म्हिभ या आहि िसेर् न–हव ह्ा नास्स्ित्वार्ी 
हवधानारे् व्याघािी हवधान जे हव, त्या हव र्ा अथच असलेले प्रहिमाहवधान हे न–हवरे् सहर्र असलेले 
प्रहिमाहवधान असिे असे म्हिभ या. मर् असे म्हििा येईल की कोििेही प्रहिमाहवधान जर वस्ि स्स्थिीशी 
अन रूप असेल िर सत्य असिे; नाही िर असत्य असिे; अस्स्िवार्ी शब्दहवधान जर त्यारे् सहर्र असलेले 
प्रहिमाहवधान सत्य असले िर सत्य असिे; नाहीिर असत्य असिे. नास्स्ित्वार्ी शब्दहवधान जर त्यारे् सहर्र 
असलेले प्रहिमाहवधान असत्य असले िर सत्य असिे; नाहीिर असत्य असिे. अशा रीिीने हवधान व 
वस्ि स्स्थिी याचं्याि वसिाऱ्या अन रूपिेच्या ककवा साम्याच्या साहाय्याने सत्यिेर्ी सामान्य व्याख्या करिा 
येईल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

प्रहिमाहवधान सत्य असिे िेव्हा त्याच्याि आहि िे सत्य आहे असे ठरहविाऱ्या, त्याला सत्य 
बनहविाऱ्या वस्ि स्स्थिीि जी अन रूपिा असिे िी शब्दशः साम्याच्या स्वरूपार्ी असिे. सत्य असलेले 
प्रहिमाहवधान आहि वस्ि स्स्थिी याचं्याि शब्दशः साम्य असिे अशी रसेल यारं्ी ही िभहमका हदसिे. एखादा 
मािभस आहि त्यार्ी िसबीर याचं्याि जसे साम्य असिे आहि असे साम्य असल्याम ळे एखादी िसबीर ज्यार्ी 
िी िसबीर आहे त्या मािसार्ी र्ारं्ली िसबीर ठरिे त्या प्रकाररे् साम्य सत्य प्रहिमाहवधान आहि त्याला 
सत्य ठरहविारी वस्ि स्स्थिी याचं्यािं असिे असे हे मि आहे. पि ह्ा संदिाि लक्षाि घेण्याजोर्ी र्ोष्ट अशी 
की हवधानाला अथच असिो, हवधान काही सारं्ि असिे. म्हिजे आपि हवधान करिो िेव्हा काही सारं्ि असिो 
आहि हवधानार्ा अथच आहि हवधान याचं्यािं काही साम्य असले िरी िे यादृस्च्छक ककवा आर्न्ि क असिे. 
हवधानाला अथच असिो कारि हवधानाला अथच देण्याि आलेला असिो ककवा हवधानार्ा अथच लावण्याि 
आलेला असिो. उदा. रस्त्याच्या बाजभला हजच्यावर नार्मोडी रेषा काढली आहे अशी पाटी असली िर 
‘प ढील रस्िा नार्मोडी वळिावळिार्ा आहे’ ह्ार्ी िी खभि असिे. म्हिजे पाटीवरल ही नार्मोडी रेषा 
म्हिजे “प ढर्ा रस्िा नार्मोडी आहे” असे सारं्िारे हवधान. पि िी रेषा असे सारं्भ शकिे यारे् कारि हिला 
असा अथच देण्याि आलेला असिो. हर्न्हानंा अथच देिे म्हिजे अमभक हर्न्हारं्ा अमभक अथच घ्यावा असा संकेि 
हनमाि करिे. आिा नार्मोडी रेषा आहि ज्यार्ी िी खभि आहे िो नार्मोडी रस्िा ह्ाचं्यािं साम्य आहे पि 
हे साम्य आहे म्हिभन िी रेषा त्या प्रकारच्या रस्त्यारे् हर्न्ह ठरि नाही; िर हिला असा अथच हदलेला असिो 
म्हिभन, िसा संकेि आपि हनमाि केला आहे म्हिभन िी एका हवहशष्ट अथारे् हर्न्ह ठरिे. आपि वरे्ळा संकेि 
हनमाि केला असिा िर वेर्ळ्या दृश्य स्वरूपार्ी खभि त्या अथारे् हर्न्ह ठरली असिी. उदा. एक सरळ 
आडवी रेषा आहि हिच्या मध्यिार्ी हिला लंब असलेली एक उिी रेषा हे रस्िा नार्मोडी आहे असे सारं्िारे 
हर्न्ह म्हिभन आपि म क्रर करू शकलो असिो. 

 
वस्ि स्स्थिी अशी अशी आहे हे हवधान सारं्िे आहि हवधान हे कायच पार पाडभ  शकिे ह्ारे् कारि हवधान 

हे वस्ि स्स्थिीरे् हर्त्र असिे हे म्हििे मान्य केले िरी येथे हर्त्र म्हिजे काय हा प्रश्न उरिोर्. हर्त्र हे त्यार्ा 
अथच लाविा येि असल्याम ळे, त्यार्ा अथच लावायरे् संकेि अस्स्ित्वाि असल्याम ळे हर्त्र ठरिे; िे अमभक, 
अमभक वस्ि स्स्थिीरे् हर्त्र आहे, वस्ि स्स्थिी अशी अशी आहे असे िे सारं्िे आहे असे त्याच्याकडे आपि 
पाहिो. िेव्हा प्रहिमाहवधान आहि वस्ि स्स्थिी याचं्याि साम्य असले िरी केवळ ह्ा साम्याम ळे वस्ि स्स्थिी 
जशी आहे िशी िी आहे असे सारं्िारे (आहि वस्ि स्स्थिी िशी असल्याम ळे सत्य असिारे) हवधान िे ठरि 
नाही. सत्यिा ह्ा हवधानाचं्या धमार्ा हवर्ार करिाना हवधाने, हवधानारें् घटक असलेली हर्न्हे, हर्न्हारं्ा 
अथच ह्ा संबहंधि प्रश्नारं्ाही हवर्ार टाळिा येि नाही. सत्यिेर्ी समस्या आहि अथार्ी समस्या ह्ारं्ी िारकि 
करिा येिार नाही. प्रस्ि ि प स्िकाि हर्न्हार्ा अथच म्हिजे त्याने हनर्मदष्ट होिारी हवहशष्ट वस्िभ ककवा सामान्य 
असिे हा हसद्धािं रसेल ह्ानंी स्वीकारला होिा व हनिचयाच्या स्वरूपार्ी आहि सत्यिेर्ी त्यांनी केलेली 
मीमासंा ह्ा हसद्धािंाशी हनर्डीि होिी. प ढे, उदा. ‘मनारे् हवश्लेषि’ ककवा ‘अथच आहि सत्यिा ह्ा हवषयीर्ी 
र्ौकशी’ ह्ा गं्रथािं त्यानंी वरे्ळी िभहमका स्वीकारली; व म्हिभन हनिचय ककवा हवधान, समजभि ह्ाचं्या 
स्वरूपारे् व सत्यिेरे् हवश्लेषि त्यानंी वरे्ळ्या पद्धिीने केले आहे. उदा. ‘हर्न्हार्ा अथच’ ह्ार्ा अथच िे हर्न्ह 
वापरिाऱ्या व्यक्िीच्या (प्राण्याच्या) विचनाच्या साहाय्याने लावण्यार्ा यत्न त्यानंी केला आहे. म्हिजे असे 
की व ही व्यक्िी घेिली िर ख ही वस्िभ ककवा घटना व साठी प ह्ा पहरस्स्थिीरे् हर्न्ह आहे ह्ार्ा अथच प ह्ा 
पहरस्स्थिीि ज्या प्रकाररे् विचन व ने केले असिे त्यार् प्रकाररे् विचन प ही पहरस्स्थिी साक्षात् उपस्स्थि 
नसिानाही ख म ळे व च्या हािभन घडिे असा त्यानंी लावला आहे. आहि ह्ाला अन सरून ख ही खभि (ककवा 
हवधान) सत्य आहे ह्ार्ी व्याख्या ‘प ही पहरस्स्थिी अस्स्ित्वाि असिाना हिर्ी जािीव व ह्ा व्यक्िीला जर 
झालेली असेल िर व रे् जे विचन घडेल िेर् विचन जर ख ह्ा हर्न्हाने व कडभन घडहवले िर व ही खभि ककवा 
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हवधान सत्य असिे’ अशी केली आहे. रसेल ्यानंी हर्न्ह, अथच, सत्यिा ह्ाचं्याहवषयी वळेोवेळी 
स्वीकारलेल्या िभहमकािंील स्स्थत्यंिरांर्ा जर नीट हवर्ार करायर्ा झाला िर खभपर् िपहशलाि हशरावे 
लारे्ल व िसे करिे ह्ा प्रास्िाहवक िाष्ट्याच्या कके्षपहलकडरे् आहे. 

 
णवगमन आणि सांभवनीयता 
 

िकच शास्त्रार्ा प्राथहमक अभ्यास करिाऱ्या हवद्यार्थयाला ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ असे वारंवार 
बजावण्याि येिे. सवच मािसे मत्यच आहेि व म्हिभन आपिही अथाि मत्यच आहोि ही जािीव नैहिक दृष्ट्या 
हहिकर ठरेल ह्ा हवश्वासाने बह धा िकच शास्त्रार्ा उपयोर् हवद्यार्थयांमध्ये ही जािीव दृढ करण्यासाठी म्हिभन 
करून घेण्याि येि असेल. पि एक िाहत्त्वक प्रश्न उपस्स्थि होिो िो असा की ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ हे 
हवधान सत्य आहे हे आपल्याला कसे कळिे? ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ ह्ार्ा अथच क िीही मािभस घेिला िर 
एक िर िो मरि पावलेला असिो ककवा कधी ना कधी मरिार असिो. उदा. इ. स. १८५० मध्ये ककवा त्याच्या 
पभवी जन्माला आलेली सवच मािसे मरि पावली आहेि हे आपल्याला अन िवाने समजिे असे म्हििा येईल; 
आहि हे म्हििे योलय ठरेल. आहि इिरही अनेक मािसे, उदा. १८५० िे १८७० ह्ा दरम्यान जन्माला 
आलेली बह संख्य मािसे मरि पावली आहेि हेही आपल्याला अन िवाने समजिे. पि आज ह्ाि असलेली 
सवच मािसे कधी ना कधी मरिार आहेि हे आपल्याला कसे समजिे? ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ ह्ा हवधानाि 
‘आज हयाि असलेली आहि प ढे कधीही जन्माला येिारी सवच मािसे कधी ना कधी मरिार आहेि’ हे अंििभचि 
असिे; आहि हे सत्य आहे असे आपि कशाच्या आधारावर मानिो? हे आपल्याला अन िवाने समजिे असे 
म्हििा येिार नाही. कारि ज्या घटना घडिार आहेि असे हे हवधान सारं्ि आहे त्या िहवष्ट्यकाळाि कधी 
ना कधी घडिार आहेि असे िे सारं्ि आहे आहि जी घटना घडलेली नाही, जी िहवष्ट्यकाळाि घडिार आहे 
हिर्ा अन िव आपि घेिलेला नसिो हे अथाि उघड आहे. िेव्हा ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ ्या हवधानाि 
अंििभचि असलेले आज हयाि असलेली व प ढे जन्माला येिारी सवच मािसे कधी ना कधी मरिार आहेि’ हे 
हवधान सत्य आहे हे आपल्याला अन िवाच्या आधारे समजिे असे म्हििा येिार नाही. मर् िे सत्य आहे हे 
आपल्याला कसे समजिे? 

 
ह्ाला एक उत्तर असे देिा येईल की हे आपल्याला अन िवाच्या आधारे समजि नाही िर हे ज्ञान 

आपल्याला अन मानापासभन होिे. ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ हे हवधान सत्य आहे हे आपल्याला माहीि असिे 
आहि त्याच्यापासभन, त्याच्या आधारावर ‘आज हयाि असलेली मािसे पि मत्यच असिार’ असा हनष्ट्कषच आपि 
काढिो. मर् प्रश्न उपस्स्थि होिो िो हा की ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ हे हवधान सत्य आहे हे ज्ञान आपल्याला 
कसे होिे? हे ज्ञान आपल्याला अन िवावरून होऊ शकि नाही हे आपि पाहहलेर् आहे. काही मािसे (उदा. 
१८५० पभवी जन्मलेली) मािसे मत्यच आहेि. एवढेर् ज्ञान आपल्याला अन िवाच्या आधारे होऊ शकेल. 

 
ह्ा प्रश्नारे् उत्तर असे की, ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ हे आपल्याला अन िवापासभन काढलेल्या 

अन मानाच्या द्वारा प्राप्ि होिे. ‘अनेक मािसे मरि पावली आहेि’ (उदा. १८५० पभवी जन्मलेली सवच मािसे 
मरि पावली आहेि) ह्ा अन िवापासभन समजलेल्या हवधानापासभन इिरही सवच मािसे (उदा. आज हयाि 
असलेली, िहवष्ट्याि जन्माला येिील िी सवच मािसे) मत्यच असिार असा हनष्ट्कषच आपि करिो. ह्ा प्रकारर्ी 
अन माने आपि नेहमीर् करिो. याि शकंा नाही. उदा. जर मला िहान लार्ली िर, मी जर पािी प्यालो िर 
िी िहान िारे्ल हे आपल्याला कसे समजिे असा जर प्रश्न क िी उपस्स्थि केला िर आपले उत्तर असे 
राहील की आिापयंि जेव्ह जेव्हा िहान लार्ली होिी िेव्हा िेव्हा पािी प्याल्याने िी िार्ली असा अन िव 



 

अनुक्रमणिका 

आहे; िेव्हा उद्या ककवा कधीही िहान लार्ली असिाना जर आपि पािी प्यालो िर िी िहान िारे्ल असा 
हनष्ट्कषच काढिा येईल. ह्ा स्वरूपाच्या अन मानाि जे ित्व र्ृहीि असिे, ज्या ित्त्वाला अन सरून अशी 
अन माने आपि करिो िे असे माडंिा येईल; जर अ ह्ा प्रकारच्या आिापयंि अन िवलेल्या सवच वस्िभ ककवा 
घटना (उदा. मािभस) ब ह्ा प्रकारच्या होत्या (उदा. मत्यच) असे आढळभन आले असेल िर अ ह्ा प्रकारच्या 
सवच वस्िभ ककवा घटना (म्हिजे अन िहवलेल्या िशार् न अन िहवलेल्या, िहवष्ट्यकालीन, अन िवाला स रुवाि 
व्हायच्या अर्ोदर असलेल्या ककवा घडलेल्या, इ.) ब ह्ा प्रकारच्या असिाि. पि हे ित्त्व प्रमाि आहे ह्ाला 
प रावा काय? हे ित्त्व प्रमाि आहे असे कशाच्या आधाराने मानिा येिे? अन िवाच्या आधारावर हे ित्त्व 
प्रमाि आहे असे मानिा येिे, त्यारे् प्रामान्य अन िवाने हसद्ध करिा येिे, असे म्हििा येिार नाही हे उघड 
आहे. कारि अन िवाच्या आधारावर जे हवधान हसद्ध होईल त्यार्ी व्याप्िी ज्या वस्िभंर्ा ककवा घटनारं्ा आपि 
अन िव घेिलेला असेल त्याचं्याप रिी मयाहदि राहील. म्हिजे असे हवधान ज्या वस्िभंर्ा ककवा घटनारं्ा 
अन िव घेण्याि आलेला असेल त्या कशा आहेि एवढेर् सारं्िारे हवधान असेल. ज्या वस्िभंर्ा ककवा घटनारं्ा 
अन िव घेण्याि आलेला नाही त्या कशा आहेि िे हे अन िवावर आधारलेले हवधान सारं्भ शकिार नाही हे 
स्पष्ट आहे. पि वरील ित्व हे न अन िहवलेल्या वस्िभ ककवा घटना कशा आहेि हे सारं्िारे हवधान आहे. िेव्हा 
त्यार्ी सत्यिा ककवा प्रामाण्य अन िवाच्या आधारे हसद्ध करिा येिार नाही हे उघड आहे. मर् िे प्रमाि आहे 
असे जे आपि मानिो, िे कशाच्या आधारावर मानिो? 

 
ह्ा प्रश्नाला आपि काहीसा वळसा घालावा असे काही जन स र्विील. अ ह्ा प्रकारच्या घटनेनंिर 

(उदा. पािी हपण्याच्या घटनेनंिर) ब ह्ा प्रकारर्ी घटना घडिे (उदा. िहान शमण्यार्ी घटना) असे 
आिापयंि हनरपवादपिे आढळभन आले आहे असे समजा. मर् िहवष्ट्यािही अ ह्ा प्रकारच्या घटनेनंिर ब ह्ा 
प्रकारार्ी घटना हनरपवादपिे घडेल असे मानायला आधार काय? प्रश्न हा असा आहे. त्यारे् उत्तर असे की 
जर अ ही घटना ब ह्ा घटनेरे् कारि आहे असे आपि हसद्ध करू शकलो िर जेव्हा जेव्हा िहवष्ट्याि अ ह्ा 
प्रकारर्ी घटना घडेल िेव्हा िेव्हा त्याच्यानंिर ब ह्ा प्रकारर्ी घटना घडेलर् असे हनहििपिे म्हििा येईल. 
कारि, अ ही घटना ब ह्ा घटनेरे् कारि आहे ह्ा म्हिण्यार्ा अथच अ ही घटना ब ही घटना घडवभन आििे, 
िी ब ही घटना हनमाि करिे, िी ब ला घडायला लाविे असा होिो. म्हिजे अ ही घटना ब ह्ा घटनेरे् कारि 
आहे असे असेल िर अ घडल्यानंिर ब घडेल की नाही हा प्रश्न उरि नाही, अ घडल्यानंिर ब ला घडिे िार् 
असिे. कारि आहि कायच ह्ाचं्याि अहनवायच असा संबंध असिो; अ ही घटना जर ब रे् कारि असेल िर अ 
घडल्यानंिर ब ही घटना अहनवायचपिे घडभन येिार. िेव्हा अ ही घटना ब रे् कारि आहे असे जर आपि 
दाखवभन देऊ शकलो िर त्यापासभन अ नंिर हनयमाने, हनरपवादपिे ब घडभन येईल असे अहनवायचपिे हनष्ट्पान्न 
होिे. आहि मर् वर जे ित्त्व हदले आहे त्यार्ा आधार घ्यावा लार्िार नाही. 

 
पि हा िोडर्ा मान्य करण्याि अनेक अडर्िी आहेि. पहहली अडर्ि अशी की आपि हजला कारि 

मानिो िी अ ही घटना आहि हजला कायच मानिो िी ब ही घटना याचं्यामध्ये घडवभन आिण्यार्ा, हनमाि 
करण्यार्ा असा काही अहनवायच संबंध आहे असे अन िवाला आढळभन येि नाही. िहान लार्लेली असल्याच्या 
अवस्थेि आपि पािी हपिो आहि आपली िहान शमिे असा अनेकदा अन िव येिो हे मान्य करू. पि पािी 
हपण्यार्ी घटना िहान शमण्यार्ी घटना घडवभन आििे, िहान शमण्याच्या घटनेला अस्स्ित्वाि यायला िार् 
पाडिे, ही घटना िी हनमाि करिे असे काही हनरीक्षिाि आपल्या प्रत्ययाला येि नाही. िेव्हा अ ही घटना 
कारि आहे आहि ब ही घटना हिरे् कायच आहे ह्ा म्हिण्याि अ आहि ब ह्ाचं्यामध्ये एक अहनवायच संबंध 
आहे असे जर अहिपे्रि असेल िर अ आहि ब ह्ाचं्यामधला हा ब हद्धग्राह् असा अहनवायच संबंध असला पाहहजे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पि अ आहि ब ह्ाचं्यामध्ये अहनवायच संबधं आहे ह्ा म्हिण्यार्ा अथच अ च्या संकल्पनेि ब र्ी 
संकल्पना र्र्मिि ककवा अंििभचि ककवा समाहवष्ट आहे असा होिो. उदा. ‘खभन होिे’ ह्ा संकल्पनेि ‘मरि 
पाविे’ ही संकल्पना समाहवष्ट आहे. ‘ब र्ा खभन झाला पि (स दैवाने) ब मेला नाही’ हे हवधान आत्महवसंर्ि 
व म्हिभन अहनवायचपिे असत्य ठरेल. िेव्हा एखादी घटना जर खभन झाल्यार्ी घटना असेल िर िी अहनवायचपिे 
(क िीिरी) मरि पावल्यार्ी घटना असिार. पि अ आहि ब ह्ा जर हिन्न घटना असिील, एखादी घटना 
अ ह्ा प्रकारर्ी घटना आहे ह्ा हिच्या विचनाि हिच्यानंिर ब ह्ा प्रकारर्ी घटना घडिे हे विचन जर अंििभचि 
नसेल िर अ आहि ब ह्ा घटनािं अहनवायच संबधं आहे असे म्हििा येिार नाही; म्हिजे ह्ा म्हिण्याला 
काही अथच देिा येिार नाही. नेहमीरे् हबहलयडचच्या र्ेंडभ रे् उदाहरि घेऊ. समजा अ हा र्ेंडभ  ब ह्ा र्ेंडभवर 
आदळला— ह्ा घटनेला र् म्हिभ या—आहि ह्ाम ळे ब हा र्ेंडभ  र्हिमान झाला— ह्ा घटनेला घ म्हिभ या. 
आिा र् ही घटना घ ह्ा घटनेरे् कारि आहे, र् म ळे घ घडभन आली असे आपि व्यवहाराि म्हिभ. र्रे्, म्हिजे 
अ हा र्ेंडभ  ब ह्ा र्ेंडभवर येऊन आदळण्यारे्, विचन असे करिा येईल : अ हा र्ेंडभ  ब ह्ा र्ेंडभ च्या हदशनेे जाि 
होिा, आहि एका क्षिाला िो ब ला हिडला, त्याच्याि आहि ब मध्ये काही अंिर उरले नाही व त्यार्ा ब ला 
स्पशच झाला. नंिर घडलेल्या घ ह्ा घटनेरे् विचन असे करिा येईल : (ह्ानंिर) ब हा र्ेंडभ  र्हिमान झाला. 
म्हिजे घ र्ा हनदेश न करिा र् रे् विचन करिा येिे. ह्ाम ळे र् ही घटना घडली पि घ ही घटना घडली 
नाही ह्ा म्हिण्याि काही आत्महवसंर्िी असि नाही. एखाद्यार्ा खभन घडला पि िो मेला नाही ह्ा 
म्हिण्याि जशी आत्महवसंर्िी आहे िशी अ हा र्ेंडभ  ब ह्ा र्ेंडभवर आदळला पि ब हालला नाही ह्ा 
म्हिण्याि आत्महवसंर्िी नाही. आिा आपि ही र्ोष्ट मान्य करू की हबहलयडचच्या टेबलार्ा नेहमी असिो 
िसा र् ळर् ळीि पृष्ठिार् घेिला, आहि हबहलयडचरे् नेहमी असिाि िसे र् ळर् ळीि र्ेंडभ  घेिले आहि एक र्ेंडभ  
द सऱ्या र्ेंडभवर आदळला असिा द सरा हालला नाही, स्स्थर राहहला असे जर आपल्याला आढळभन आले िर 
आपि र्हकि होऊ, आपल्या डोळ्यावंर आपला हवश्वास बसिार नाही आहि असे काही घडल्यारे् क िी 
साहंर्िले िर त्याच्यावर आपि सहजी हवश्वास ठेविार नाही. हे सवच मान्य करू, पि आिार्ा हा म द्दा नाही. 
आिार्ा म द्दा असा आहे की एक र्ेंडभ  द सऱ्या र्ेंडभवर आदळिे ही घटना आहि (त्यानंिर) द सऱ्या र्ेंडभ ने 
र्हिमान होिे ही द सरी घटना याचं्यामधे अहनवायच संबंध नाही. खभन होण्यार्ी घटना आहि मरि पावण्यार्ी 
घटना याचं्याि अहनवायच संबधं आहे हे जसे म्हििा येिे, एकार्ा खभन झाल्यार्ी घटना घडली पि क िार्ाही 
मृत्यभ घडण्यार्ी घटना घडली नाही असे असिे जसे अशक्य आहे, कारि असे म्हििेर् आत्महवसंर्ि आहे, 
िसे एक हबहलयडच र्ेंडभ  द सऱ्या र्ेंडभवर आदळला पि द सरा स्स्थर राहहला, हालला नाही असे म्हिण्याि 
आत्महवसंर्िी नाही व म्हिभन ह्ा दोन घटनािं अहनवायच असा संबंध नाही. 

 
साराशं, ज्या घटनेर्ा आपि व्यवहाराि कारि असा उल्लेख करू व हजर्ा कायच म्हिभन उल्लेख करू 

त्याचं्यािं अहनवायच असा संबंध असिो असे म्हिायला काही आधार नाही. अहनवायच संबधं हा िार्मकक संबंध 
असिो, िो मभलिः दोन हवधानामंधील संबधं असिो. जेव्हा ख हे हवधान क ह्ा हवधानाि अंििभचि असिे, 
म्हिजे क सत्य आहे असे म्हििे पि ख नाकारिे आत्महवसंर्ि असिे िेव्हा क कडभन माडंली जािारी 
वस्ि स्स्थिी आहि ख कडभन माडंली जािारी वस्ि स्स्थिी ह्ाचं्यािं अहनवाये संबंध आहे असे म्हििा येिे. 
हजला आपि कारि म्हिभ त्या घटनेरे् विचन, हजला आपि कायच म्हिभ त्या घटनेर्ा हनदेश न करिा जर करिा 
येि असेल, कारिघटनेरे् विचन करिाऱ्या आहि िी घडली आहे असे माडंिाऱ्या हवधानाि जर कायचघटनेरे् 
विचन करिारे आहि िी घडली आहे असे सारं्िारे हवधान अंििभचि नसेल िर कारिघटना आहि कायचघटना 
याचं्यािं अहनवायच संबधं आहे ह्ा म्हिण्याला काही आधार देिा येि नाही आहि ह्ा अहनवायच संबधंारे् 
स्वरूपही स्पष्ट करिा येि नाही. 
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आिखीही एक म द्दा आहे. कारि आहि कायच याचं्यािं अहनवायच संबधं असिो ह्ार्ा अथच समजा 
आपि प ढे हदल्याप्रमािे लावला : अ ही घडलेली एक हवहशष्ट घटना ब ह्ा घटनेरे् कारि आहे ह्ार्ा अथच 
असा की अने ब घडवभन आिले. अ घडले आहि नंिर ब घडले एवढेर् म्हििे जे घडले त्यारे् विचन करायला 
प रेसे ठरिार नाही; अने व ही घटना अस्स्ित्वाि आिली. बला घडायला िार् पाडले, आहि म्हिभन ब 
घडण्याहशवाय र्त्यंिर नव्हिे असेही म्हिाव ेलारे्ल. आहि हे म्हििे अलंकाहरक वाटले िर त्यार्ा आशय 
स्पष्ट करण्यासाठी असे म्हििा येईल की अ च्या हठकािी ब घडवभन आिण्यार्ी शक्िी असिे आहि ब ने ह्ा 
शक्िीर्ा वापर केल्याम ळे ह्ा प्रसंर्ी ब ही घटना घडली. पि हे सवच िात्प रिे मान्य केले, ह्ा प्रसंर्ी अ आहि 
ब ह्ा ज्या घटना घडल्या त्याचं्यामध्ये ह्ा अथाने अहनवायच संबंध होिा हे हवधान स्वीकारले िरी मभळ प्रश्न 
कायमर् राहिो. िो असा की िहवष्ट्याि जेव्हा अ ह्ा प्रकारर्ी घटना परि घडेल िेव्हाही आपल्या अंर्र्ी ही 
शक्िी िी परि वापरील आहि मर् िेव्हाही ब ह्ा प्रकारर्ी घटना (ह्ा अथाने) अहनवायचपिे घडेल ्यार्ी 
शाश्विी काय? ह्ावर उत्तरादाखल एवढेर् म्हििा येईल की जर आिापयंि एका हवहशष्ट प्रकारच्या 
पहरस्स्थिीि अ ह्ा प्रकारर्ी घटना आपल्या अंर्र्ी ही हवहशष्ट शक्िी वापरून ब ह्ा प्रकारर्ी घटना हनमाि 
करिे असे आपल्या अन िवाला आले असेल िर िावी प्रसंर्ीही ह्ार् प्रकारच्या पहरस्स्थिीि अ ह्ा प्रकारर्ी 
घटना ही शक्िी वापरून ब ह्ा प्रकारर्ी घटना हनमाि करील असा िरवसा बाळर्िा येईल. पि ह्ा 
म्हिण्यार्ा अथच असा होिो की जरी अ ह्ा प्रकारर्ी घटना आहि व ह्ा प्रकारर्ी घटना ह्ाचं्यामध्ये अहनवायच 
संबधं असिो असे आपि मानले िरी अ हनयमाने ककवा हनरपवादपिे ब घडवभन आििे असे मानायला 
अन िवार्ार् आधार घ्यावा लार्िो. पि ‘अ हनयमाप्रमािे ब घडवभन आििे’ हे हवधान अन िवाच्या आधारे जर 
आपि करिार असभ, िर अन िवावर िे असे आधारिाना आपल्याला वर माडंलेल्या ित्त्वार्ा आश्रय घ्यावार् 
लारे्ल. आहि आपि परि हे ित्त्व स्वीकारायला काय आधार आहे ह्ा प्रश्नाकडे येऊन ठेपिो. 

 
रसेल ह्ानी ज्या स्वरूपाि हे ित्त्व माडंले आहे िे असे : अ ह्ा प्रकारच्या वस्िभंरे् ब ह्ा प्रकारच्या 

वस्िभंशी साहर्यच असल्यारे् आढळभन आलेली उदाहरिे संख्येने हजिकी जास्ि असिील हििके अ रे् ब शी 
नेहमीर् साहर्यच हे अहधक संिवनीय ठरिे; मात्र अ रे् ब शी साहर्यच नसल्यारे् एकही उदाहरि माहीि 
असिा कामा नये. उदा. समजा, अ घडले आहे पि ब घडले नाही असा एकही प्रसंर् आढळलेला नाही. 
हशवाय अ घडले आहे आहि ब ही घडले आहे असे समजा शिंर प्रसंर् आढळले आहेि. ह्ा स्स्थिीि जेव्हा 
जेव्हा अ घडिे िेव्हा िेव्हा ब घडिे असे असिे संिवनीय असे मानिा येिे. आिा प ढे समजा अ घडले पि ब 
घडले नाही असा एकही प्रसंर् आढळला नाही ही पहरस्स्थिी कायम राहहली. आहि अ घडले आहि ब ही 
घडले अशा प्रसंर्ार्ी एक हजार उदाहरिे आढळली. मर् आिा अ घडिे िेव्हा नेहमी ब घडिे हे पभवीपेक्षा 
अहधक संिावनीय होिे. ह्ार् ित्त्वान सार (अ घडले आहे पि ब घडले नाही असे एकही उदाहरि 
आढळलेले नसिाना) अ आहि ब दोन्ही घडल्यार्ी उदाहरिे हजिकी अहधक आढळि जािील, हििकी 
‘जेव्हा जेव्हा अ घडिे िेव्हा िेव्हा ब घडिे’ ह्ा सावचहत्रक हनयमार्ी संिवनीयिा वाढि जाईल. िेव्हा रसेल 
यानंी माडंलेल्या ित्त्वार्ा द सरा िार् असा की, अ घडले आहे पि ब घडले नाही असे एकही उदाहरि जेव्हा 
माहीि नसिे िेव्हा अ आहि ब ह्ारें् साहर्यच असल्यार्ी प रेशी उदाहरिे आढळलेली असली िर अ रे् बशी 
नेहमी साहर्यच असिे हे जवळजवळ हनहिि होिे आहि ह्ा सावचहत्रक हनयमार्ी संिवनीयिा अमयादपिे 
हनहििीच्या जवळ जािे. ह्ा ित्त्वाला रसेल ह्ानंी हवर्मनारे् ित्त्व असे म्हटले आहे. िे माडंिाना त्यानंी 
‘संिवनीयिा’ ह्ा संकल्पनेर्ा हनदेश केला असल्याम ळे हिरे् काहीसे स्पष्टीकरि करिे आवश्यक आहे. 

 
काही हवधाने हनहििपिे सत्य आहेि हे आपल्याला माहीि असिे आहि काही हवधान हनहििपिे 

असत्य आहेि हे आपल्याला माहीि असिे. पि काही हवधाने अशी असिाि की िी हनहििपिे सत्य आहेि 
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असे आपल्याला माहीि नसिे आहि हनहििपिे असत्य आहेि असेही माहीि नसिे. उदा. समजा मला बाहेर 
जायरे् आहे, आकाश िरून आले आहे, थंड वारा वाहाि आहे, आकाश अहधकाहधक अंधारून येि आहे. ह्ा 
पहरस्स्थिीि ‘िासिराि पाऊस पडेल’ हे हवधान घ्या. हे हनहििपिे सत्य आहे असे म्हििा येिार नाही आहि 
िसेर् हनहििपिे असत्य आहे असेही म्हििा येिार नाही. िे संिवनीय आहे असे म्हिाव ेलारे्ल. िे संिवनीय 
आहे ह्ा म्हिण्यार्ा अथच असा की ज्याच्यावर हवश्वास ठेविे समंजसपिारे् ठरेल असे हे हवधान आहे. समजा 
प ढील िासािराि प्रत्यक्षाि पाऊस पडला नाही. मर् ‘प ढील िासािरािा पाऊस पडेल’ हे हवधान असत्य 
ठरले असे होईल. पि िेवढ्या वळेाि पाऊस न पडल्याने ‘प ढील िासािराि पाऊस पडिे संिवनीय आहे’ 
हे हवधान असत्य ठरिार नाही. कारि हे हवधान प ढील िासािराि पाऊस पडेल असे सारं्ि नव्हिे. िर ज्या 
पहरस्स्थिीि हे हवधान केले िी ध्यानाि घेिा प ढील िासािराि पाऊस पडेल ह्ा र्ोष्टीवर हवश्वास ठेविे योलय 
होिे, काही प्रमािाि योलय होिे, एवढेर् त्यारे् म्हििे होिे. आहि पाऊस पडला नाही म्हिभन हे म्हििे रै्र 
ठरि नाही. उदा. ह्ा संिवनीयिेच्या हनिचयाच्या आधारावर मी छत्री घेऊन बाहेर पडलो िर माझे कृत्य 
शहािपिारे् ठरेल. आहि पाऊस पडला नाही म्हिभन छत्री बरोबर घेण्यास मी मभखचपिा केला असे होिार 
नाही. पाऊस पडला नाही म्हिभन माझ्या कृत्याच्या शहािपिाि न्यभन येिार नाही. 

 
संिवनीयिेच्या संकल्पनेरे् रसेल यानंी केलेले हवश्लेषि असे आहे : समजा, व हे एक हवहशष्ट हवधान 

आहे आहि िे संिवनीय आहे असे आपि म्हििो. व संिवनीय आहे हा आपला हनिचय काही प राव्याच्या 
संदिाि घेण्याि आलेला असिो. व हे हवधान संिवनीय आहे ह्ा स्वरूपार्ा हनिचय नेहमी सापेक्ष असिो; 
कोित्यािरी हवहशष्ट प राव्याच्या अपेके्षने िो घेण्याि आलेला असिो. उदा. समजा, र्ोकवदरावानंा िेटायला 
त्याचं्या घरी जायला म्हिभन क िी एक र्ृहस्थ माझ्या घरी आले, आहि मी त्यानंा म्हटले ‘र्ोकवदरावानंा 
िेटायला आिा त्याचं्या घरी जाण्याि काही अथच नाही. िे आज बह धा (ककवा जवळ जवळ नक्कीर्) नाटकाला 
रे्लेले असिार.’ हा अथाि संिवनीयिेर्ा हनिचय आहे. ‘र्ोकवदराव नाटकाला रे्ले आहेि’ हे हवधान सत्य 
आहे हे मला माहीि नाही. िसेर् र्ोकवदराव नाटकाला रे्ले नाहीि हेही मला हनहििपिे माहहि नाही. ह्ा 
पहरस्स्थिीि ‘र्ोकवदराव नाटकाला रे्ले आहेि’ हे हवधान संिवनीय आहे असे मी म्हिि आहे. पि हे मी 
कशाच्या आधारावर म्हिि आहे? िर र्ोकवदरावानंा नाटके पाहण्यार्ी आवड आहे, आज द पारी त्यानंा 
मोकळा वळे आहे, महहन्याच्या स रुवािीरे् हदवस असल्याम ळे त्याचं्याकडे पैसे असिार, इ. हे मला माहहि 
असिार आहि ह्ा प राव्याच्या आधारावर िे नाटकाला रे्ले असिे हे संिवनीय आहे असे मी म्हििो. िेव्हा 
व हे हवधान संिवनीय आहे ह्ा स्वरूपार्ा हनिचय कोित्यािरी प राव्याच्या आधारावर, त्या. प राव्याच्या 
अपेके्षने (ककवा दत्ताचं्या अपेके्षने) करण्याि आलेला असिो. ‘व संिवनीय आहे’ हे हवधान ज्या प राव्याच्या 
अपेके्षने करण्याि आलेले असेल त्यार्ा हनदेश प असा करू या. मर् ‘व संिवनीय आहे’ ह्ा स्वरूपारे् हवधान 
संपभिचपिे माडंायरे् िर ‘प च्या अपेके्षने व संिवनीय आहे’ अशा स्वरूपाि िे माडंावे लारे्ल. 

 
समजा प पासभन व अहनवायचपिे हनष्ट्पन्न होिे. असे असेल िर, म्हिजे प सत्य असिाना व सत्य 

असलेर् पाहहजे असे असेल िर (प सत्य आहे हे आपल्याला माहीि असल्याम ळे) व हनहििपिे सत्य आहे हे 
आपल्याला माहीि असिे. व जर प शी हवसंर्ि असेल, प सत्य असिाना व सत्य असिे शक्य नाही असे 
असेल िर (प सत्य आहे हे आपल्याला माहीि असल्याम ळे) व हनहििपिे असत्य आहे हे आपल्याला माहीि 
होिे. प च्या अपेके्षने व संिवनीय आहे असे जेव्हा आपि म्हििो िेव्हा ही संिवनीयिा हनहििपिे सत्य 
असण्याच्या आहि हनहििपिे असत्य असण्याच्या ह्ा दोन टोकामंध्ये क ठेिरी असिे. हनहििपिे सत्य असिे 
ह्ासाठी ‘१’ आहि हनहििपिे असत्य असिे ह्ासाठी ‘०’ अशी हर्न्हे म क्रर केली िर संिवनीयिा १ आहि ० 
या दोन टोकामंधे क ठेिरी असिे; ह्ा संिवनीयिेरे् ‘मभल्य’ १ आहि ० ह्ाचं्यामध्ये असिे. प च्या अपेके्षने व 
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र्ी जी संिवनीयिा असिे हिर्ा हनदेश असा करू या : स (व/प). मर्, व सत्य आहे असे प पासभन हनहििपिे 
हसद्ध होि असल्यास ही र्ोष्ट अशी माडंिा येईल : स (व/प) = १; आहि व पशी हवसंर्ि आहे हे असे दशचहविा 
येईल : स (व/प) = ०. मर् व जेव्हा प शी हवसंर्ि नसिे व प पासभन हनहििपिे हसद्धही होि नाही िेव्हा स 
(व/प) ० हभन अहधक पि १ पेक्षा कमी असिे; ० < स (व/प) < १. 

 
आिा स (व/प) रे् मभल्य १ आहि ० ह्ा दोन टोकामंध्ये असले िरी िे नेमके हकिी असिे, कोित्या 

संख्येइिके असिे हे आपि नेहमीर् सारं्भ शकि नाही. उदा. वरील ‘र्ोकवदराव नाटकाला रे्ले असिे 
संिवनीय आहे’ हे हवधान ज्या प राव्याच्या अपेके्षने केले आहे िो लक्षाि घेिा ही संिवनीयिा नेमकी हकिी 
आहे, ५/७ आहे की १०१/१०५ आहे की इिर कोित्या अपभिांकाइिकी आहे हे सारं्िा येिार नाही. असे 
असले िरी दोन संिवनीयिामंध्ये ि लना करून एक द सरीपेक्षा अहधक आहे असा हनिचय आपि करू शकिो. 
उदा. आपि वर ज्या प राव्याच्या अपेके्षने ‘र्ोकवदराव नाटकाला रे्ले असिे संिवनीय आहे’ हे हवधान केले 
त्यार्ा हनदेश प₁ असा करू आहि ह्ा हवधानार्ा हनदेश व असा करू. आिा समजा, ह्ा प राव्याि, म्हिजे प₁ 
मध्ये ह्ा नाटकाि प्रम ख िभहमका करिारा नट र्ोकवदरावाचं्या अहिशय आवडीर्ा आहे ह्ा माहहिीर्ी िर 
पडली. ह्ा अहधक िरीव प राव्यार्ा हनदेश प₂ असा करू. ह्ा िरीव प राव्याम ळे ‘र्ोकवदराव नाटकाला रे्ले 
आहेि’ ह्ा हवधानार्ी संिवनीयिा वाढली आहे ही र्ोष्ट मान्य होईल. म्हिजे, स (व/प₂) > स (व/प₁). पि 
ही संिवनीयिा नेमकी हकिी वाढली आहे हे संख्येच्या साहाय्याने दाखहविा येिार नाही. 

 
रसेल ह्ानंी संिवनीयिेच्या संकल्पनेरे् केलेले हवश्लेषि असे आहे. हे हकिपि समाधानकारक आहे 

ह्ार्ा आपल्याला थोडक्याि हवर्ार करावयार्ा आहे. आपि व्यवहाराि ‘संिवनीयिा’ ह्ा संकल्पनेर्ा वापर 
िीन हिन्न प्रकारे करिो, म्हिजे संिवनीयिेहवषयी आपि जे हनिचय करिो िे िीन हिन्न प्रकाराि मोडिाि 
असे म्हििा येईल. (१) एक प्रकार म्हिजे ज्याला ‘शक्यिारें् र्िन’ (calculus of chances) म्हििा येईल 
त्याच्यावर आधारलेले संिवनीयिेहवषयीरे् हनिचय. ह्ारें् स्पष्टीकरि असे करिा येईल. समजा आपि नािे 
वर िेकले, िर छाप येईल (अशोकस्िंिार्ी बाजभ वर आहे अशा हरिीने िे पडेल) ह्ार्ी संिवनीयिा हकिी 
आहे आपि कसे ठरवभ? आपि असा हवर्ार करू की छाप येईल ककवा काटा येईल (अशोकस्िंिाच्या बाजभहभन 
वरे्ळी बाजभ वर आहे अशा हरिीने िे पडेल) अशा दोनर् शक्यिा संिविाि आहि ह्ा दोन सारख्यार् ककवा 
समान शक्यिा आहेि. िेव्हा छाप येण्यार्ी संिवनीयिा १/२ एवढी आहे. ह्ार् न्यायाने नािे दोनदा वर 
िेकले असिा दोन्ही वळेेला छाप येण्यार्ी संिवनीयिा १/४ एवढी आहे. कारि येथे छाछा, छाका, काछा 
आहि काका अशा र्ारर् शक्यिा संिविाि आहि त्यािील छाछा ही एक आहे. िसेर् पत्त्याचं्या जोडािील 
क ठलेही पान उर्लले िर िे इस्स्पकर्ा एक्का असण्यार्ी संिवनीयिा १/५२ एवढी असिे. 

 
ह्ा स्वरूपाच्या संिवनीयिा–हनिचयाला पभवचप्राप्ि संिवनीयिेरे् हनिचय म्हिभ या. ह्ा प्रकारर्ी 

संिवनीयिा पभवचप्राप्ि असिे कारि िी अन िवावर आधारलेली नसिे. एखाद्या के्षत्राि नादंिाऱ्या सवच शक्यिा 
जर न ह्ा संख्येएवढ्या असल्या िर त्यािील कोििीही एक शक्यिा प्रत्यक्षाि अविरण्यार्ी संिवनीयिा 
१/न ह्ा अपभिांकाएवढी असिे अशी संिवनीयिेर्ी इयते्तर्ी व्याख्या आपि करिो. जर शक्यिाचं्या एका 
सटाि एक हवहशष्ट र् िोत्तर नादंि असेल िर त्याच्याि द सरीही र् िोत्तरे नादंि असिार असा हनष्ट्कषच र्हििी 
हनयमनाने आपि काढिो. उदा. िेकलेले नािे पडण्याच्या छा आहि का अशा दोनर् शक्यिा असल्याम ळे 
आहि छा ही ह्ा दोहोिील एक शक्यिा असल्याम ळे छा पडण्यार्ी संिवनीयिा १/२ आहे. िेव्हा नािे िीनदा 
िेकले असिाना िीन्ही वळेा छा पडण्यार्ी संिवनीयिा १/८ असिार; कारि ही ८ शक्यिािंील एक आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

ह्ा स्वरूपारे् संिवनीयिा–हनिचय पभवचप्राप्ि असिाि, िे केवळ र्हििी असिाि, िे अन िवावर 
आधारलेले नसिाि. आहि त्यारं्ा अन िवाशी कांही संबधं नसिो ही र्ोष्ट ध्यानाि घेिली पाहहजे. उदा. 
अनेकदा असे म्हिण्याि येिे की आपि जर एखादे ‘खरे नािे’ (true coin) घेिले, िर िे िेकले असिाना 
छा पडण्यार्ी संिवनीयिा १/२ एवढी असिे. हे म्हििे सत्य आहे असे दाखवभन देिाना मी जर एवढेर् 
म्हिालो की नािे पडण्याच्या प्रकाराच्या दोनर् शक्यिा आहेि आहि छा ही त्यािील एक आहे, म्हिभन छा 
पडण्यार्ी संिवनीयिा १/२ एवढी आहे िर हा हनिचय पभवचप्राप्ि, र्हििी आहे. १ ही संख्या २ ह्ा संख्येच्या 
अधी आहे ह्ा पलीकडे हा हनिचय जाि नाही. पि वरील हवधान सत्य आहे हे दाखवभन देण्यासाठी मी द सरे 
प्रमाि देईन. खऱ्या नाण्यार्ी व्याख्या मी त्याचं्या िौहिक र् िधमाच्या साहाय्याने करीन; खरे नािे म्हिजे 
ज्यार्ा आकार, घडि, र् रुत्वमध्यारे् स्थान इ. अशा अशा प्रकाररे् असिे असे नािे. आिा असे नािे िेकले 
असिा छा पडण्यार्ी संिवनीयिा १/२ एवढी असिे असे जेव्हा मी म्हििो िेव्हा एका प्रकारच्या िौहिक 
वस्िभरे् विचन कसे असिे ह्ाहवषयी मी हवधान करीि असिो. हे हवधान प्रत्यक्षाि काय घडिे ह्ार्ा अन िव 
घेऊन करावे लरे्ल. मर् प्रश्न असा उपस्स्थि होिो की ‘खरे नािे िेकले असिा छा पडण्यार्ी संिवनीयिा 
१/२ एवढी असिे’ हे हवधान कोित्या प्रकारच्या अन िवजन्य प राव्याच्या आधारावर सत्य ठरिे? ह्ारे् उत्तर 
साधारिपिे असे देिा येईल की एखादे खरे नािे घेऊन िे अनेक वेळा िेकले िर छा पडण्याच्या 
उदाहरिारं्ी संख्या नािेिेकीच्या संखेच्या हनम्म्याच्या जवळपास असिे आहि जर आपि अहधकाहधक वळेा 
नािे िेकले िर ह्ा नािेिेकींच्या वाढि जािाऱ्या संख्यारं्ी त्यािील छा असलेल्या उदाहरिाशंी असलेली 
र् िोत्तरे १/२ च्या अहधकाहधक जवळ येि असिाि. उदा. खरे नािे एक लाख वळेा िेकले असिा ह्ा 
िेकींिील छा उदाहरिारं्ी संख्या पन्नास हजारांच्या आसपास असेल आहि िी पन्नास हजाराचं्या हजिकी 
जवळ असेल त्यापेक्षा एक कोटी नािे िेकीिील छा उदाहरिारं्ी असलेली संख्या पन्नास लाखाचं्या अहधक 
जवळ असेल. म्हिजे ‘खरे नािे िेकले असिा छा पडण्यार्ी संिवनीयिा १/२ एवढी असिे’ हे हवधान आिा 
संख्याशास्त्रीय प राव्यावर आधारले आहे. शक्यिाचं्या सटाि असलेल्या र् िोत्तरावंर आधारलेल्या पभवचप्राप्ि 
संिवनीयिा–हनिचयारं्ी आहि अन िवापासभन प्राप्ि झालेल्या संख्याशास्त्रीय प राव्यावर आधारलेल्या 
संिवनीयिाहनिचयारं्ी र्ल्लि करिा कामा नये. 

 
(२) िेव्हा द सऱ्या प्रकाररे् संिवनीयिा–हनिचय म्हिजे संख्याशास्त्रीय प राव्यावर आधारलेले हनिचय. 

ह्ा प्रकारच्या हनिचयाच्या स्वरूपारे् विचन असे करिा येईल. अशा हनिचयाि एखाद्या हवहशष्ट वस्िभर्ा (ककवा 
हवहशष्ट प्रकारच्या एका घटनेर्ा) हनदेश करण्याि आलेला असिो आहि वस्िभच्या हठकािी अम क एक धमच 
असण्यार्ी संिवनीयिा (ककवा िी घटना घडभन येण्यार्ी संिवनीयिा) अम क इिकी असिे असे सारं्ण्याि 
आलेले असिे; पि अशा हनिचयाि वस्िभंर्ा (ककवा घटनारं्ा) एक वर्च अहिपे्रि असिो आहि िसेर् ज्या 
वस्िभहवषयी (ककवा घटनेहवषयी) हा हनिचय घेण्याि आलेला असिो िी वस्िभ (ककवा घटना) ह्ा वर्ार्ा घटक 
(member) आहे असे अहिपे्रि असिे; ह्ा हनिचयाि ह्ा वस्िभच्या हठकािी जो धमच असण्याच्या संिवनीयिेरे् 
प्रमाि हदलेले असिे िे (ककवा ज्या प्रकारर्ी घटना घडभन येण्याच्या संिवनीयिेरे् प्रमाि हदलेले असिे िे) 
िो धमच ह्ा वर्ाि ज्या प्रमािाि हवख रलेला असिो असे आढळभन आलेले असिे (ककवा घटनाचं्या ह्ा वर्ाि 
ह्ा हवहशष्ट प्रकारच्या घटना घडभन येण्यारे् जे प्रमाि आढळभन आलेले असिे) त्याच्या आधारावर हदलेले 
असिे. उदा. अजभन जन्माला यायरे् आहे अशा म लाहवषयी िे म लर्ा असण्यार्ी संिवनीयिा ५१ टके्क आहे 
ह्ा हनिचयाि १९६० नंिर जन्माला आलेल्या िारिीय म लारं्ा वर्च अहिपे्रि असेल आहि मर् ह्ा वर्ािील 
म लर्ा असल्यार्ा धमच असलेल्या म लाचं्या संख्येरे् वर्ािील एकंदर म लांशी असलेले प्रमाि ५१ टके्क आहे 
ह्ा आधारावर हे हवहशष्ट हवधान करण्याि आले असेल. ककवा एखादे हवहशष्ट नािे जर मी िेकले िर छा 
येण्यार्ी संिवनीयिा ५०·०२ टके्क आहे ह्ा हवधानाि िे नािे िेकले रे्ल्याच्या घटनारं्ा वर्च अहिपे्रि असिो 
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आहि ह्ा घटनाचं्या वर्ािील छा येण्याच्या घटनारें् त्या एकंदर वर्ाच्या संख्येशी असलेले प्रमाि ५०·०२ 
टके्क असल्यारे् आढळभन आलेले असिे. ह्ा आधारावर हे हवधान करण्याि आलेले असिे. 

 
आिा संिवनीयिा–हनिचयाचं्या स्वरूपारे् जे हे स्पष्टीकरि देण्याि आले आहे त्यािभन काही प्रश्न 

उद्िविाि. (१) एक प्रश्न असा : जन्माला येिारे मभल म लाचं्या अनेक वरे्वरे्ळ्या वर्ांरे् घटक असिे. 
आपल्या उदाहरिािील म लाकंडे १९६० नंिर िारिाि जन्माला आलेल्या म लाचं्या वर्ार्ा घटक म्हिभन 
आपि पाहहले आहे. पि िे महहना रु. २००० हभन अहधक उत्पन्न असलेल्या आईबापाचं्या पोटी आलेल्या 
म लाचं्या वर्ार्ाही घटक असेल. आहि समजा म लाचं्या ह्ा वर्ािील म लर्ें असलेल्या म लारें् एकंदर वर्ाशी 
असलेले प्रिाम ४८ टके्क असले िर ह्ा वर्ाच्या संदिाि आपल्याला अहिपे्रि असलेले मभल म लर्ा असण्यार्ी 
संिवनीयिा ४८ टके्क आहे असे म्हिावे लारे्ल. िेव्हा एखादी हवहशष्ट वस्िभ अनेक हिन्न वर्ांकडे स पभदच 
करण्याि येिे आहि िी ज्या वर्ाकडे आपि सोपवभ त्याप्रमािे आपला अहिपे्रि धमच हिच्या असण्यार्ी 
संिवनीयिा हिन्न असिार. ही एक अडर्ि आहे. 

 
(२) द सरा प्रश्न असा की वस्िभंच्या ककवा घटनाचं्या ज्या वर्ाशी त्याच्या एका हवहशष्ट उपवर्ाच्या 

असलेल्या प्रमािावर संिवनीयिेर्ा हनिचय आपि आधारिो िो सान्ि असला पाहहजे असे असिे की िो 
अनन्िही असभ शकिो? आपल्या उदाहरिािील हा वर्च—म्हिजे १९६० नंिर जन्माला आलेल्या िारिीय 
म लारं्ा वर्च—सान्ि आहे. कारि ह्ा वर्ाि १९६० िे १९७५ अशा कोित्यािरी कालावधीि जन्माला आलेल्या 
िारिीय म लारं्ा अंििाव आपि करू. संिवनीयिा–हनिचय सान्ि वर्ावर आधारिा येिो त्याप्रमािे िो अनन्ि 
वर्ावरही आधारिा येिे इष्ट असिे. हनसर्ारे् अनेक हनयम संख्याशास्त्रीय स्वरूपाि माडंण्याि येिाि. उदा. 
१७०० वषाि रेहडयमच्या एखाद्या अिभरे् हवघटन होण्यार्ी संिवनीयिा १/२ एवढी असिे असा एक हनयम 
आहे. आहि रेहडयमच्या अिभंर्ी संख्या सान्ि असली पाहहजे असे मानायरे् कारि नाही. 

 
संिवनीयिा–हनिचय अनन्ि वर्ांच्या संदिाि करायरे् िर सीमा (limit) ह्ा संकल्पनेर्ा वापर 

करावा लारे्ल. ही संकल्पना प ढील उदाहरिावरून स्पष्ट होईल. खऱ्या नाण्यार्ी िेक केली िर छा येण्यार्ी 
संिवनीयिा १/२ आहे. हा हनिचय अन िवाहधहष्ठि आहे असे मानले िर त्याच्यासाठी कोित्या प्रकारर्ा प रावा 
आवश्यक असेल? समजा खऱ्या नाण्याच्या हनकषारें् समाधान करिारे एक नािे आपि घेिले व िे हजार 
वळेा िेकले. समजा ह्ा िेकीिील छा येण्याच्या घटनारें् एकंदर िेकींशी असलेले प्रमाि १/२ च्या 
जवळपास आहे. नािेिेकींच्या ह्ा हजार घटक असलेल्या मालेर्ा ककवा श्रेिीर्ा हनदेश ‘स₁’ असा करू या; 
आहि हिच्याि छा येण्याच्या घटनारें् जे प्रमाि आहे त्यार्ा ‘प्र₁’ असा हनदेश करू या. अशीर् स₂ ही द सरी 
श्रेिी घेिली िर हिच्याि छा येिाऱ्या घटनारें् जे प्रमाि असेल—प्र₂ हे प्रमाि–िेही १/२ च्या जवळपास आहे 
असे समजभ या. आिा प्र₁ हे १/२ च्या हजिके जवळ असेल त्याहभन प्र₂ १/२ च्या अहधक जवळ असेल अशी 
खात्री नसिे; िे हििकेर् जवळ असेल ककवा कमी जवळ, म्हिजे अहधक दभर असेल. म्हिजे प्र₂, व १/२ 
यामंधील िरक प्र₁ आहि १/२ यामंधील िरकापेक्षा मोठा असेल. पि अशा स₁, स₂, स₃, स₄,... ह्ा वाढत्या 
संख्याचं्या श्रेिी आपि घेि रे्लो आहि त्याचं्याशी संबहंधि प्र₁, प्र₂, प्र₃, प्र₄,... ह्ा प्रमािारं्ी श्रेिी घेिली िर 
ह्ा श्रेिी वाढहविा वाढहविा असे एक स्थळ येिे की त्यानंिरच्या प्रत्येक प्रन आहि १/२ यामंधील िरक 
आपि हकिीही लहान संख्या घेिली िरी त्या संख्येपेक्षा लहान असिो. ह्ार्ा अथच असा होईल की समजा 
आपि हे नािे िेकीि राहहलो ह्ा वाढि जािाऱ्या श्रेिीर्ी घटक असलेली एक घटना अशी असेल की 
त्यानंिरच्या िेकीि छा असलेले घटनारें् प्रमाि १/२ च्या अहिशय जवळ असेल, आपि हकिीही लहान 
संख्या घेिली िरी हे प्रमाि आहि १/२ यामंधील िेद ह्ा संख्येहभन कमी असेल. असे असेल िर नाण्यार्ी 
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एक हवहशष्ट िेक छा असण्यार्ी संिवनीयिा १/२ इिकी आहे असे आपि म्हििो. संिवनीयिेच्या ह्ा 
हनरूपिाला (interpretation) ‘वारंवारिा उपपत्ती’– ‘हफ्रके्वन्सी हथअरी’– म्हििाि. 

 
आिा संिवनीयिा–हनिचयार्ा वारंवारिा उपपत्तीला अन सरून अथच लावला िर संिवनीयिा–

हनिचय अन िवाच्या आधारावर नेहमीर् असत्य ठरहविा येईल अशी पहरस्स्थिी नसिे हे उघड आहे. कारि 
अशी श्रेिी जरी एखाद्या टप्प्यापयंि, हदलेल्या सीमेच्या अर्दी जवळपास येि राहहली नाही िरी नंिर 
कधीिरी िी अशी जवळपास येि राहील अशी शक्यिा नेहमीर् राहील. व म्हिभन अशा श्रेिीच्या कोित्याही 
टप्प्यापयंिच्या अन िवावरून िी त्या सीमेच्या जवळ पोहोर्ि नाही असे आढळभन आल्याने संबहंधि 
संिवहनयिा–हनिचय असत्य आहे असा हनष्ट्कषच काढिे रै्र ठरेल. िी श्रेिी प ढे र्ालभ  ठेवली िर संबहंधि 
संिवनीयिा–हनिचयाला अन कभ ल असे हिरे् प ढरे् खंड (segments) असल्यारे् आढळभनही येईल. श्रेिी जर 
कोित्याही टप्प्यावर प री झाली िर अथाि ह्ा अन िवावंर एक हनहिि संिवनीयिा–हनिचय उिारिा येईल 
व त्याच्याशी हवसंर्ि असलेले सवच संिवनीयिा–हनिचय असत्य ठरहविा येिील. पि ज्या श्रेिी प ऱ्या होि 
नाहीि त्याचं्या बाबिीि संिवनीयिा–हनिचय असत्य ठरहवण्याला असा अवसर नसिो. 

 
पि वारंवारिा उपपत्तीला अन सरून संिवहनयिा–हनिचय जरी असत्य ठरहविा आले नाही िरी ह्ा 

हनिचयाचं्या सत्यिेला प ष्टी देिारा प रावा वारंवारिा उपपत्तीला अन सरून प ढे करिा येिो असे अनेकजि 
मानिाि. कारि श्रेिींच्या एखाद्या टप्प्यानंिर हिच्या प्रत्येक अहधकाहधक हवस्िभि खंडािंील वारंवारिेच्या 
प्रमािारं्ी एका अपभिांकाजवळ र्दी होि असल्यारे् आढळभन आले िर हा अपभिांक म्हिजे श्रेिींर्ी सीमा होय 
ह्ा अभ्य पर्माला प ष्टी हमळिे. हे मान्य केले िरी ह्ाम ळे हा अभ्य पर्म सत्य असल्यारे् हसद्ध होि नाही 
ह्ार्ाही हनदेश केला पाहहजे. कारि श्रेिीच्या नंिरच्या खंडािील वारंवरिेर्ी प्रमािे द सऱ्या कोित्यािरी 
सीमेशी हिडिाि असे अन िवाला येण्यार्ी शक्यिा हा प रावा मोकळी ठेविो. 

 
ह्ािभन द सरी एक अडर्ि हनमाि होिे. िी अशी की अहिशय दीघच श्रेिी आपि घेिली आहि एखादा 

हवहशष्ट धमच हिच्याि हवख रला असण्याच्या वारंवारिारं्ी सीमा नमभद केली िर ह्ा माहहिीच्या आधारावर हा 
धमच हिच्या एखाद्या हवहशष्ट खंडाि कोित्या प्रमािाि हवख रलेला आहे ह्ाहवषयी काहीर् अन मान करिा येि 
नाही. कारि आपि पाहहले आहे त्याप्रमािे ह्ा श्रेिीच्या कोित्याही खंडाि ह्ा धमाच्या वारंवारिेरे् प्रमाि 
काहीही असले िरी त्याम ळे ह्ा श्रेिीकडभन अखेरीस एक हवहशष्ट सीमा र्ाठली जाण्याला काही प्रहिबधं होि 
नाही. आहि म्हिभन ही श्रेिी अशी एक सीमा र्ाठिे ह्ापासभन हिच्या कोित्याही खंडाि ह्ा धमाच्या 
वारंवारिेरे् प्रमाि काय असेल ह्ाहवषयी काहीर् हनष्ट्कषच काढिा येि नाही. ही मोठीर् अडर्ि आहे. कारि 
व्यवहाराि आपला संबधं येिो िो ह्ा खंडाशी येिो आहि अशा एखाद्या खंडाि एखाद्या धमाच्या वारंवारिेरे् 
प्रमाि हकिी असिे संिवनीय असेल ह्ाहवषयी काही साधार हवश्वास बाळर्िा आला िर आपल्याआ िो हवा 
असिो. उदा. आय र्मवम्यार्ा व्यवसाय करिाऱ्यानंा एका हवहशष्ट समाजाि प ढील वीस वषांच्या अवधीि 
प्रिीवषी अम क विचनाच्या हकिी व्यक्िींरे् मृत्यभ घडभन येिे संिवनीय आहे ह्ाहवषयी काही साधार हवश्वास 
बाळर्िा आला िर िो पाहहजे असिो. खंडाहंवषयी ह्ा स्वरूपार्ी अन माने करण्यासाठी ज्याला ‘मोठ्या 
संख्यारं्ा हनयम’ (law of large numbers) म्हििाि त्यार्ा आधार घ्यावा लार्िो. ह्ा हनयमार्ा महििाथच 
असा की वस्िभंच्या एका अहधक मोठ्या र्टािभन—ह्ा र्टाला ‘लोकसंख्या’ म्हिभ या—आपि कोििाही एक 
प रेसा मोठा नम ना (sample) घेिला िर ह्ा नम न्याि एखाद्या धमाच्या वारंवारिेरे् जे प्रमाि आढळभन येिे 
िे मभळ लोकसंख्येिील ह्ा धमाच्या वारंवारिेच्या प्रमािाशी हमळिे ज ळिे असण्यार्ी बरीर् संिवनीयिा 
असिे आहि ह्ा नम न्यारे् आकारमान जसजसे वाढि जािे िसिशी ही संिवनीयिा १ च्या जवळजवळ जािे. 



 

अनुक्रमणिका 

आिा मोठ्या संख्यारं्ा हनयम हा एक र्हििािील हनयम आहे आहि त्यार्ी सत्यिा हसद्ध करिा येिे. त्यारे् 
म्हििे इिकेर् आहे की समजा व ही मभळ लोकसंख्या आहे आहि हिच्यािभन न₁, न₂, इ. साधारिपिे मोठ्या 
आकारमानारे् असलेले नम ने आपि घेिले; हे नम ने व मधभन हनवडलेल्या वरे्वरे्ळ्या व्यक्िींरे् हमळभन बनलेले 
असिार; आिा अशा रीिीने व मधभन वरे्वेर्ळ्या रीिीनीं व्यक्िी हनवडभन बनहवलेले ह्ा आकारमानारे् शक्य 
असलेले नम ने घेिले िर ह्ा नम न्यांिील बह संख्य नम ने, ज्याचं्यािील हदलेल्या धमाच्या वारंवारिेरे् प्रमाि 
मभळ लोकसंख्येिील ह्ा वारंवारिेच्या प्रमािाशी साधारिपिे हमळिेज ळिे असिे, असे असिाि; आहि ज्या 
नम न्यािील ह्ा धमाच्या वारंवारिेरे् प्रमाि मभळ लोकसंख्येिील प्रमािाशी ज ळि नाही असे नम ने िार थोडे 
असिाि. साराशं, मभळ लोकसंख्येशी साधारिपिे ज ळिारे नम ने प्राहिहनहधक असिाि; न ज ळिारे अपर्मनी 
(deviant) असिाि. 

 
आिा ह्ावरून असा हनष्ट्कषच काढिा येईल की आपि कोििाही एक प रेशा मोठ्या आकारमानार्ा 

नमभना घेिला िर— उदा. श्रेिीर्ा प रेसा मोठा खंड घेिला िर—ज्याच्यािील हदलेल्या धमाच्या वारंवारिेरे् 
प्रमाि लोकसंख्येिील वारंवारिेच्या प्रमािाशी ज ळिारे असेल असा िो असण्यार्ी मोठी संिवनीयिा असिे. 
पि ही संिवनीयिा पहहल्या अथार्ी संिवनीयिा आहे. शक्य असलेल्या सवच नम न्यािील बह संख्य नम ने 
अम क एका प्रकाररे् असल्याम ळे आपि त्यािील कोििाही नम ना हनवडला िर िो ह्ार् प्रकारर्ा असण्यार्ी 
बरीर् संिवनीयिा असिे हे म्हिजे पत्त्याचं्या जोडािील र्ाळीस पाने हबनहर्त्रारं्ी असल्याम ळे आपि 
कोििेही पान हनवडले िर िे हबनहर्त्रारे् असण्यार्ी संिवनीयिा १०/१३ एवढी असिे असे म्हिण्यासारखे 
आहे; आहि ह्ा म्हिण्यार्ा अथच एवढार् की पत्त्याचं्या जोडािील एकंदर ५२ पानापैंकी हबनहर्त्रारं्ी पाने ४० 
असिाि. िेव्हा बह संख्य नम ने लोकसंख्येशी प्राहिहनहधक असिाि एवढेर् म्हिभन िार्िार नाही. आपि जो 
नम ना हनवडभ  िो प रेसा प्राहिहनहधक असण्यार्ी बरीर् संिवनीयिा असिे असे आपल्याला र्ृहीि धरावे 
लारे्ल. ह्ा र्ृहीिकारे् समथचन कसे करिा येईल हा एक प्रश्न आहे. पि ह्ा र्ृहीिकावर आपि हिस्ि 
ठेविार असभ िर वारंवारिाचं्या प्रमािाचं्या सीमेच्या संकल्पनेच्या साहाय्याने संिवनीयिेर्ी व्याख्या करण्यारे् 
कारिही नाही. 

 
वारंवारिेवर आधारलेल्या संिवनीयिेच्या संकल्पनेर्ी प्रम ख मयादा अशी की ह्ा स्वरूपारे् 

संिवनीयिा हनिचय हवहशष्ट वस्िभंना ककवा घटनानंा उदे्दशभन करिा येिर् नाहीि. हवहशष्ट वस्िभहवषयीरे् 
संिवनीयिा-हनिचय अशा स्वरूपाि जरी िे माडंण्याि आले िरी वस्ि िः िे कोित्यािरी वर्ाहवषयीरे् हवधान 
असिे. उदा. अजभन जन्माला यायरे् असलेल्या म लाहवषयी िो म लर्ा ठरण्यार्ी संिवनीयिा ५१ टके्क आहे 
ह्ा हवधानार्ा अथच ‘हे म ल, (िे जन्माला आले िर) एका हवहशष्ट वर्ाि मोडिारे मभल आहे आहि म लाचं्या 
ह्ा वर्ाशी, त्यािील म लरे् असलेल्या म लारें् प्रमाि, ५१ टके्क आहे’, ह्ापलीकडे जाि नाही. एखादी हवहशष्ट 
वस्िभ ककवा घटना हहच्याहवषयी जेव्हा आपि संिवनीयिा-हनिचय करिो िेव्हा त्याच्याकडे वरे्ळ्या 
दृहष्टकोिािभन पहाव ेलारे्ल. 

 
(३) एखाद्या हवहशष्ट वस्िभच्या हठकािी अम क एक धमच असिे संिवनीय आहे ककवा एखादी हवहशष्ट 

घटना घडभन येिे संिवनीय आहे असे जेव्हा मी म्हििो िेव्हा मी त्या वस्िभहवषयी ककवा घटनेहवषयी बोलि 
असिो, िी वस्िभ ककवा घटना ज्याच्याि मोडिे अशा एखाद्या हवहशष्ट वर्ाहवषयी बोलि नसिो. ह्ा स्वरूपारे् 
हनिचय एखादे हवधान हवश्वसनीय आहे, िे सत्य ठरेल (ककवा सत्य आहे) असे मानिे समंजस, योलय असे 
आहे असा दावा करिारे हनिचय असिाि. रसेल ह्ानंी संिवनीयिेच्या संकल्पनेरे् जे हवश्लेषि केले आहे िे 
ह्ा मिाला अन सरून केले आहे हे आपि पाहहलेर् आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

आिा रसेल ह्ारें्, केन्स ह्ानंा अन सरून, प ढे असे म्हििे आहे की असे संिवनीयिा-हनिचय नेहमी 
सापेक्ष असिाि. ‘व हे हवधान संिवनीय आहे’ हे हवधान पभिचपिे माडंायरे् िर ‘प ह्ा प राव्याच्या अपेके्षने व 
संिवनीय आहे’ ह्ा स्वरूपाि िे माडंाव ेलार्िे. प हा प रावा अथात् आपि सत्य ककवा संिवनीय म्हिभन 
स्वीकारलेल्या काही हवधानारं्ा बनलेला असिो. िेव्हा संिवनीयि-हनिचय प हा हवधानारं्ा एक र्ट आहि व 
हे हवधान ह्ाचं्यामध्ये एक हवहशष्ट िार्मकक संबधं आहे असे सारं्िारा हनिचय असिो. व्यंजन हा दोन 
हवधानामंधील जसा एक िार्मकक संबंध आहे, प हे हवधान व हे हवधान व्यंहजि करिे ह्ा म्हिण्यार्ा अथच जसा 
जर प सत्य असेल िर व सत्य असिार असा असिो त्याप्रमािे संिवनीयिा हाही एक िार्मकक संबधं आहे 
आहि प हा हवधानारं्ा र्ट सत्य ककवा संिवनीय असिाना व संिवनीय असिे असे संिवनीयिा-हनिचयारे् 
म्हििे असिे. म्हिभन ह्ा उपपत्तीला संिवनीयिेर्ी िार्मकक उपपत्ती म्हििाि. 

 
ह्ा उपपत्तीिील प्रम ख अडर्ि अशी : समजा प₁ हा हवधानारं्ा एक संर् आहे आहि त्याच्या अपेके्षने 

व अम क एका प्रमािाि संिवनीय आहे. आिा ह्ार्प्रमािे प₂ हा हवधानारं्ा द सरा संर् आहे आहि त्याच्या 
अपेके्षने व एका वरे्ळ्या प्रमािाि, समजा प₁ च्या अपेके्षने ज्या प्रमािाि आहे त्यापेक्षा अहधक प्रमािाि, 
संिवनीय आहे. आिा ही िार्मकक सत्ये आहेि आहि म्हिभन िी सारखीर् सत्य आहेि आहि सारखीर् ग्राह् 
आहेि. आपल्याला असे वाटिे शक्य आहे की प₁ आहि प₂ हे हवधानारें् दोन्ही संर् प रावा म्हिभन मान्य 
करण्याि आले आहेि, म्हिजे ह्ा दोन्ही संर्ािंील हवधाने सत्य ककवा संिवनीय म्हिभन स्वीकरिीय आहेि; 
असे असिाना ज्या अथी प₁ व ला ज्या प्रमािाि संिवनीय ठरहविो त्याहभन प₂ वला अहधक संिवनीय ठरवीि 
असल्याम ळे प₁ हा प रावा उपलब्ध झाला होिा िेव्हा व जेवढे संिवनीय आहे म्हिभन मान्य करिे योलय ठरले 
असिे त्यापेक्षा प₂ हा प रावा उपलब्ध झाल्यावर व अहधक संिवनीय ठरिे. प₂ हा प रावा उपलब्ध झाल्याम ळे 
व र्ी संिवनीयिा वाढली आहे. पि असे मानने हा एक हेत्वािास आहे. कारि व हे हवधान न सिेर् घेिले 
िर त्यार्ी संिवनीयिा असे काही नसिेर्. संिवनीयिा ही संकल्पनार् सापेक्ष आहे. ‘व अम क प्रमािाि 
संिवनीय आहे’ असे जेव्हा आपि म्हििो िेव्हा ज्या प राव्याच्या संदिाि आपि असे म्हििो त्याच्या 
हनदेशार्ी अपेक्षा ह्ा म्हिण्याला असिे. म्हिजे ‘व संिवनीय आहे, ककवा अम क प्रमािाि संिवनीय आहे’ हे 
नेहमीर् अधचवटपिे व्यक्ि करण्याि आलेले हवधान असिे. पभिचपिे व्यक्ि झालेले हवधान ‘प च्या अपेके्षने व 
(अम क इिक्या प्रमािाि) संिवनीय आहे’ अशा स्वरूपारे् हवधान असिे. िेव्हा आपल्या समोर दोन हवधाने 
आहेि. ‘प₁ च्या अपेके्षने व अम क इिक्या प्रमािाि संिवनीय आहे’ आहि ‘प₂ च्या अपेके्षने व अम क इिक्या 
प्रमािाि संिवनीय आहे’ ही िी दोन हवधाने. आहि ही दोन्ही हवधाने सारखीर् सत्य आहि म्हिभन सारखीर् 
ग्राह् आहेि. 

 
पि ह्ावर असे म्हििा येईल की हे सारे खरे असले िरी अहधक समावशेक प राव्याच्या अपेके्षने 

केलेले संिवनीयिा-हवधान अहधक ग्राह् मानण्याकडे आपला स्वािाहवक कल असिो आहि त्यारे् समथचन 
करिा येईल. समजा, प₂ हा प₁ पेक्षा अहधक समावशेक प रावा आहे. म्हिजे प₁ मध्ये अंििभचि असलेली सवच 
हवधाने प₂ मध्ये अंििभचि आहेि आहि हशवाय आिखीही काही हवधाने प₂ मध्ये समाहवष्ट आहेि. आहि समजा 
स (व/प₂) < स (व/प₁) म्हिजे प₂ च्या अपेके्षने व र्ी जी संिवनीयिा आहे िी प₁ च्या अपेके्षने व च्या 
असलेल्या संिवनीयिेपेक्षा कमी आहे. आिा, ‘प₁ च्या अपेके्षने व अम क प्रमािाि संिवनीय आहे’ आहि ‘प₂ 
च्या अपेके्षने व अम क (कमी) प्रमािाि संिवनीय आहे’ ही दोन्ही िार्मकक सत्ये असली व दोन्ही सारखीर् 
सत्य असली िरी हे नंिररे् हवधान अहधक ग्राह् मानले पाहहजे. आहि िे अहधक ग्राह् आहे हे ठरहवण्यासाठी 
आपि प ढील रीहिहवषयक (methodological) ित्त्व घालभन देऊ : ‘व’ ह्ा हवधानाहवषयीर्ी जी वरे्वरे्ळी 
संिवनीयिा-हवधाने आपल्याला ज्ञाि असिील त्याचं्यािभन सवाि अहधक समावशेक प राव्यार्ा हनदेश 
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करिारे हवधान ग्राह् मानाव ेआहि इिर अग्राह् मानावीि; िसेर् व हवषयीरे् कोििेही संिवनीयिा-हवधान 
स्वीकारण्यापभवी जास्िीि जास्ि समावशेक असा संबहंधि प रावा प्राप्ि करून घेण्यार्ा प्रयत्न करावा. 

 
पि आिा प्रश्न असा आहे की हे रीहिहवषयक ित्त्व आपि का स्वीकारावे? रीहिहवषयक ित्त्व 

स्वीकारायरे् िर त्याला काही कारि असले पाहहजे. आहि हे कारि एवढेर् असभ शकिे की ह्ा रीिीर्ा 
अवलंब केल्याने जी हवधाने आपि प्राप्ि करून घेऊ िी सत्य ठरण्यार्ी संिवनीयिा वाढिे. पि संिवनीयिा-
हवधानाचं्या बाबिीि िी सत्य असण्यार्ी संिवनीयिा वाढवायला काही अवसरर् नसिो. कारि ही सवच 
हवधाने पभिचपिे सत्य असिाि आहि िकच िः सत्य असिाि. 

 
िेव्हा संिवनीयिेर्ी संकल्पना सापेक्ष असिे ह्ा रसेल ह्ानंी उर्लभन धरलेल्या मिाप ढे अन ल्लंघ्य 

अडर्ि उिी राहिे. हवधान काही एका हववहक्षि प राव्याच्या अपेके्षने संिवनीय नसिे. एखादे हवधान 
संिवनीय आहे असे जेव्हा आपि म्हििो िेव्हा त्या हवधानाहवषयीर् आपि काही सारं्ि असिो; कोित्यािरी 
हनर्मदष्ट केलेल्या प राव्याि आकि त्याच्याि कोििा संबंध आहे हे आपि सारं्ि नसिो. पि आिा 
संिवनीयिा—हवधानार्ा अथच आपि कसा लाविार हा प्रश्न उपस्स्थि होिो. थोडक्याि असे म्हििा येईल 
की संवदेन आहि स्मृिी ह्ाचं्या आधारावर जी हवधाने आपि स्वीकारिो िी सत्य म्हिभन स्वीकारिो. पि अशा 
रीिीने सत्य ककवा असत्य म्हिभन जी हनहिि झालेली नसिाि अशी हवधानेही हकिपि ग्राह् आहेि ह्ार्ा 
हवर्ारही आपि करिो. हवशषेिः व्यवहाराि, जी सत्य आहेि असे हनहििपिे माहहि नसिे अशी हवधानेही 
सत्य असिील असा िरवसा बाळर्भन आपल्याला कृिी कराव्या लार्िाि. िेव्हा असा िरवसा ठेविे कधी 
योलय असिे हे ठरहविे आवश्यक होिे. आिा जी सत्य आहेि असे हनहििपिे माहहि नसिे अशा हवधानावंर 
िी सत्य ठरिील असा अम क एका प्रमािाि िरवसा राखायर्ा िर अखेरीस िो सत्य म्हिभन माहहि असलेल्या 
हवधानाचं्या आधारेर् ठेविा येईल. सत्य म्हिभन माहहि असलेल्या हवधानापंासभन त्या हवधानारं्ी सत्यिा जरी 
हनष्ट्पन्न होि नसली िरी ही सत्य म्हिभन माहहि असलेली हवधाने त्याचं्या सत्यिेला प ष्टी देिारी अशी, अन कभ ल 
अशी असली पाहहजेि. आिा एखादे हवधान संिवनीय आहे असे जेव्हा आपि म्हििो िेव्हा त्याच्या सत्यिेला 
अन कभ ल व प्रहिकभ ल असलेला असा जो प रावा आपल्याला उपलब्ध असिो त्याच्या आधारावर म्हििो. अशा 
वळेी आिखी संबहंधि प रावा उपलब्ध होईल आहि िे हवधान हकिपि संिवनीय आहे ह्ाहवषयीर्ा आपला 
हनिचय बदलेल ही शक्यिा आपि नेहमीर् ख ली ठेविो. जोपयंि एखादे हवधान सत्य आहे (ककवा असत्य 
आहे) असे हनहििपिे माहीि होि नाही िोपयंिर् िे अम क इिक्या प्रमािाि संिवनीय आहे ह्ा प्रकारच्या 
हनिचयाला अवसर असिो; आहि त्या हनिचयावर त्या प्रमािाि िरवसा ठेविे योलय असिे. पि हवधान सत्य 
आहे असे जेव्हा माहीि होिे िेव्हा (ककवा असे जर माहीि झाले िर) त्याच्याहवषयीर्ी पभवीर्ी संिवनीयिा-
हवधाने रद्द, र्िाथच होिाि. उदा. जर िहवष्ट्याि अम क एक घटना घडेल हे संिवनीय आहे असे हवधान मी 
केले असेल आहि िी घटना प्रत्यक्षाि घडभन आली नाही िर मला त्यावळेी जो प रावा उपलब्ध होिा त्याच्या 
आधारे पाहिा िी घटना घडभन येईल असा हवश्वास बाळर्िे रास्ि होिे असे मी म्हिेन; पि िी घटना त्या 
पहरस्स्थिीि संिवनीय होिी असे म्हिण्याऐवजी िी घटना संिवनीय वाटेल अशी होिी असे मी म्हिेन. 

 
मर् आिा प्रश्न उपस्स्थि होिो िो असा की प ह्ा हवधानाने व ह्ा हवधानाच्या सत्यिेला प ष्टी द्यायर्ी, 

पाकठबा द्यायर्ा, प हे हवधान व ह्ा हवधानाच्या सत्यिेला अन कभ ल असायरे् िर ह्ा दोहोमधील संबंध कोित्या 
स्वरूपार्ा असला पाहहजे? दोन हवधानामंध्ये कोििा संबधं असला की एका हवधानाकडभन द सऱ्या हवधानाला 
प ष्टी हमळिे? जर प पासभन व अहनवायचपिे हनष्ट्पन्न होि असेल िर अथात् प सत्य असिाना व सत्य असिारर्. 
पि प आहि व िार्मकक दृष्ट्या परस्पराहंभन स्विंत्र असिाना– उदा. ‘आिा आकाशाि ढर् जमले आहेि’ व 
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‘थोड्या वळेाने पाऊस पडेल’— प सत्य असल्याम ळे व सत्य आहे असे मानायला आपल्याला काही आधार 
लाििो असे जर आपि मानीि असभ िर प आहि व याचं्यामध्ये कोििा संबधं असला िर असे मानिे योलय 
ठरिे? ‘आिा आकाशाि ढर् जमले आहेि’ हे हवधान सत्य असल्याम ळे ‘थोड्या वळेाने पाऊस पडेल’ हे 
हवधान सत्य ठरेल असे मानायला आधार हमळिो असे जेव्हा आपि मानिो िेव्हा एका सावचहत्रक हवधानार्ा 
आधार आपि स प्िपिे ककवा प्रकटपिे घेि असिो. हे सावचहत्रक हवधान म्हिजे ‘जेव्हा जेव्हा आकाशाि ढर् 
जमिाि िेव्हा िेव्हा (अम क-अम क पहरस्स्थिी असली िर) थोड्या वळेाने पाऊस पडिो’ हे हवधान. आहि 
ह्ा स्वरूपार्ी हवधाने आपि अन िवाच्या ककवा हनरीक्षिाच्या आधारावर स्वीकारिो. 

 
िेव्हा आपि हिरून हवर्मनाच्या समस्येकडे येऊन ठेपिो. ही समस्या अशी की अन िवाने 

आपल्याला हवहशष्ट वस्ि स्स्थिींरे् ककवा घटनारें् ज्ञान होिे. त्याच्या आधारावर आपल्याला सवचवार्ी हवधाने—
सामान्य हनयम माडंिारी सवचवार्ी हवधाने—सत्य म्हिभन कशी स्वीकारिा येिाि? आपि हनरीक्षि केलेल्या 
हवहशष्ट वस्ि स्स्थिींपासभन सामान्य हनयमारें् जे अन मान करिो िो ‘हवर्मनाच्या ित्त्वाला’ अन सरून करिो 
आहि हे ित्त्व सत्य आहे असे प्राहिि ज्ञान आपल्याला असिे असे रसेल ह्ारें् म्हििे आहे. पि हे ित्त्व सत्य 
आहे असे साक्षात् ज्ञान आपल्याला असिे असे मानिे एक पळवाट आहे. 

 
ह्ा समस्येहवषयी द सऱ्या एका हदशनेे करण्याि येिारा हवर्ार असा : समजा आपि अनेकदा आहि 

हिन्न हिन्न पहरस्स्थिीि प ह्ा घटनेनंिर व ही घटना घडिे असे अन िहवले आहे आहि प घटली पि व घडली 
नाही असे एकही उदाहरि अन िहवलेले नाही. आहि समजा ह्ा प राव्याच्या आधारावर ‘जेव्हा, जेव्हा प िेव्हा, 
िेव्हा व’ हे सवचवार्ी हवधान आपि सत्य म्हिभन स्वीकारले आहे. ह्ावर शकंा काढण्याि येिे िी अशी की ह्ा 
प राव्यापासभन आपि जो हनष्ट्कषच काढला आहे िो प्रमाि मानिा येि नाही कारि हा हनष्ट्कषच आपल्या 
प राव्यापासभन अहनवायचपिे हनष्ट्पन्न होि नाही, कारि हा प रावा सत्य आहे पि हनष्ट्कषच असत्य आहे असे 
मानण्याि काहीर् व्याघाि, िार्मकक हवसंर्िी नाही. आिा, ‘मी हनरीक्षि केलेल्या सवच प हव होत्या’ हे हवधान 
आहि ‘सवच प हव असिाि असे नाही, (काही प हव नसिाि)’ हे हवधान परस्परव्याघािी नाहीि, त्या दोघाि 
काही िार्मकक हवसंर्िी नाही हे म्हििे बरोबर आहे. पि ह्ावरून आपले अन मान प्रमाि नाही असे 
म्हिण्यार्ा अथच काय होिो हे पाहहले पाहहजे. त्यार्ा अथच असा होिो की कोििेही अन मान प्रमाि नाही असे 
म्हिण्यार्ा अथच काय होिो हे पाहहले पाहहजे. त्यार्ा अथच असा होिो की कोििेही अन मान प्रमाि असायरे् 
िर त्यार्ा हनकषच असा असला पाहहजे की त्यार्ी आधारहवधाने स्वीकारून त्यार्ा हनष्ट्कषच नाकारला िर 
व्याघाि हनमाि होईल; त्यार्ी आधारहवधाने सत्य आहेि पि हनष्ट्कषच असत्य आहे हे म्हििे आत्मव्याघािी, 
आत्महवसंर्ि असले पाहहजे. पि हा हनकष हनर्ामी अन मानाचं्या प्रामाण्यार्ा हनकष आहे. ‘सवच मािसे मत्यच 
आहेि व सॉके्रहटस मािभस आहे म्हिभन सॉके्रहटस मत्यच आहे’ हे हनर्ामी अन मान प्रमाि आहे असे दाखवभन 
देिाना जर त्यार्ी आधारहवधाने सत्य आहेि पि हनष्ट्कषच असत्य आहे असे आपि मानले िर िे व्याघािी ठरिे 
असे आपि दाखवभन देिो. िेव्हा हवर्ामी अन मान हकिीही काळजीपभवचक केलेले असो, त्यार्ी आधारहवधाने 
स्वीकारून त्यार्ा हनष्ट्कषच नाकारला िर िे आत्मव्याघािी ठरि नाही ह्ाम ळे त्यारे् प्रामाण्य जर आपि 
नाकारिार असभ िर त्यार्ा अथच असा होिो की हवर्ामी अन मान प्रमाि आहे हे दाखवभन द्यायरे् िर िे हवर्ामी 
अन मान हनर्ामी आहे असे दाखवभन हदले पाहहजे. हे अथात् अशक्य आहे आहि ही मार्िीर् रै्र आहे. आपि 
हवर्ार केला पाहहजे िो असा की हवर्ामी अन मान हे हवर्ामी अन मान म्हिभन कधी प्रमाि असिे? हवर्ामी 
अन मानाच्या प्रामाण्यार्ा, एक हवर्ामी अन मान म्हिभन, हनकष काय? आहि हा हनकष स्पष्ट करिे हे हवर्ामी 
िकच शास्त्रज्ञाप ढरे् एक महत्वारे् कायच आहे. पि हवर्ाराच्या ह्ा हदशरे्ा पहरिामकारक रीिीने हवकास 
करायर्ा िर अन मानारें् वेर्वरे्ळे प्रकार, त्यारं्ी प्रयोजने, पद्धिी, ह्ा प्रयोजनारें् व पद्धिीरे् परस्परसंबंध, 
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‘प्रामाण्या’र्ा अथच, त्यारे् वेर्वरे्ळे हनकष, ह्ा हनकषामंधील परस्परसंबधं ह्ा संबहंधि प्रश्नारं्ा पद्धिशीरपिे 
व िपहशलवार हवर्ार झाला पाहहजे. 
 
तत्त्वज्ञानाचे मूल्य 
 

ित्त्वज्ञानारे् मभल्य हवशद करिाना रसेल ह्ानंी जीवनाकडे पाहण्यार्ा जो दृहष्टकोन व्यक्ि केला आहे 
त्याला पभरक असा दृहष्टकोन त्याचं्या ‘स्विंत्र मानवार्ी आराधना’—‘ए फ्री मनॅ्स वर्मशप’—ह्ा हनबधंाि त्यानंी 
माडंला आहे. ह्ा जीवनवृत्तीवर स्स्पनोझार्ा प्रिाव स्पष्टपिे जािविो. ह्ा दृहष्टकोिाहभन वरे्ळा असलेला, 
अहधक ‘मानवकेन्द्री’ पि हििकार् हनलेप असा दृहष्टकोन एफ्. पी. रॅम्से ह्ानंी माडंला आहे. (पहा : हध 
िाउण्डेशन्स ऑि मथेॅमहॅटक्स, एहपलोर्). 
 

------- 
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प्रस्तावना 
 

प ढील पषृ्ठािंील हववेर्न ित्त्वज्ञानािील ज्या समस्याहंवषयी काही हवधायक व मंडनपर असे म्हििा 
येईल त्याचं्याप रिेर् मी मयाहदि ठेवले आहे; कारि केवळ खंडनपर टीका ह्ा स्थळी अन हर्ि ठरेल असे 
मला वाटले. ह्ाम ळे ह्ा प स्िकाि ज्ञानमीमासेंने ित्त्वमीमांसेपेक्षा अहधक जार्ा व्यापली आहे; आहि 
ित्त्ववते्त्यानंी ज्याचं्याहवषयी बरार् उहापोह केला आहे अशा काही हवषयारं्ा परामषच घेिलेलार् नाही ककवा 
अहिशय संके्षपाने घेिला आहे. 
 

वदेनदते्त आहि िौहिक वस्िभ ह्ाचं्यामधील संबंधाच्या बाबिीि जी. ई. मभर ह्ाचं्या आहि संिवनीयिा 
व हवर्मन ह्ाचं्या बाबिीि जे. एम्. केन्स ह्ाचं्या अप्रहसद्ध हलखािापासभन मला बह मोल साहाय्य लािले 
आहे. प्रा. हर्ल्बटच मरे ह्ानंी केलेली टीका व सभर्ना ह्ारं्ाही मला बरार् उपयोर् झाला आहे. 
 
१९१२ बी. रसेल 

 
१७ व्या आवृत्तीला णदलेली टीप 

 
प.ृ १०१ व १०२ यावंर केलेल्या हवधानासंंबंधी प ढील ख लासा करिे इष्ट वाटिे. हे प स्िक १९१२ च्या 

स स्वािीच्या कालखंडाि हलहहले रे्ले आहि िेव्हा र्ीन हे अजभन एक साम्राज्य होिे आहि त्यावळेच्या 
पिंप्रधानाचं्या अर्ोदरच्या पंिप्रधानारें् नाव ‘बी’ या अक्षराने स रू होि होिे. 
 
१९४३ बी. रसेल 
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प्रकरि पणहले 
 

आभास आणि वास्तवता 
 

ज्याच्या सत्यिेहवषयी क िीही समंजस मािभस शकंा घेऊ शकिार नाही असे हनहििपिे सत्य 
असलेले काही ज्ञान जर्ाि आहे का? हा एक कठीि प्रश्न आहे असे प्रथमदशचनी वाटिार नाही. पि 
वास्िहवक आपि जे हकत्येक अत्यंि कठीि प्रश्न उपस्स्थि करू शकभ  अशा प्रश्नापंैकी िो एक प्रश्न आहे. ह्ा 
प्रश्नारे् सरळधोपट व ठाम उत्तर देण्याि ज्या अडर्िी आढळभन येिाि त्या जेव्हा आपल्या ध्यानी येिील िेव्हा 
ित्त्वज्ञानाच्या अभ्यासार्ी आपली वाटर्ाल बरीर्शी उरकलेलीही असेल. कारि ित्त्वज्ञान म्हिजे केवळ 
असल्या अंहिम प्रश्नारं्ी उत्तरे देण्यार्ा केलेला प्रयत्न—पि आपल्या नेहमीच्या जीवनािं ककवा हवज्ञानाि 
स द्धा आपि ज्या हनष्ट्काळजीपिे आहि कही र्ोष्टी ठामपिे र्ृहीि धरून ह्ा प्रश्नारं्ी उत्तरे देिो िशी 
ित्त्वज्ञानाि देऊन र्ालि नाही. ित्त्वज्ञानाि िी हर्हकत्सकपिे, ज्या र्ोष्टींम ळे हे प्रश्न आपल्याला 
ब र्कळ्याि टाकिाि त्यारं्ा शोध घेऊन, आपल्या नेहमीच्या कल्पनाचं्या ब डाशी असलेली सारी संहदलधिा 
व र्ोंधळ नीट लक्षाि घेऊन द्यावी लार्िाि. 

 
आपल्या दैनंहदन जीवनाि आपि अनेक र्ोष्टी हनहििपिे सत्य आहेि असे धरून र्ालिो. पि त्यारें् 

बारकाईने परीक्षि केले िर त्याचं्याि इिके परस्परहवरोध असल्यासारखे िासिाि की नेमके काय सत्य 
म्हिभन स्वीकाराव ेहे बऱ्यार्शा हवर्ारानंिरर् आपल्याला ठरहविा येिे. हनहििपिे सत्य असलेल्या ज्ञानार्ा 
आपि जो शोध घेऊ पहाि आहो त्यार्ी स रवाि आपल्या प्राप्ि अन िवापासभनर् होिे स्वािाहवक आहे; ह्ा 
सद्यः अन िवापासभनर् आपले ज्ञान, कोित्या िरी अथाने, हनष्ट्पन्न झालेले असिे ह्ाि शकंा नाही. परंि  
आपले साक्षात् अन िव आपल्याला नेमके कोििे ज्ञान प्राप्ि करून देिाि ह्ाहवषयीरे् कोििेही हवधान खोटे 
असण्यार्ा बरार् संिव असिो. मी आिा एका हवहशष्ट आकाराच्या टेबलापाशी एका ख र्ीि बसलो आहे, 
टेबलावर काही कार्द आहेि, त्याचं्यावर काही हलहहलेले ककवा छापलेले आहे असे मला वाटिे. मान 
वळहवली की मला हखडकीिभन इमारिी, ढर्, सभयच हदसिो. सभयच परृ्थवीपासभन स मारे ९३ दशलक्ष मैल अंिरावर 
आहे; सभयच म्हिजे परृ्थवीहभन अनेक पटींनी मोठा असा एक ऊष्ट्ि र्ोळा आहे; परृ्थवीच्या स्विःिोविीच्या 
भ्रमिाम ळे िो रोज सकाळी उर्विो आहि िो असार् प ढेही दीघचकाळपयंि–नेमका हकिी िे सारं्िा येि 
नाही— उर्वि राहील असा माझा हवश्वास आहे. द सऱ्या क िाही र्ारर्ौघासंारख्या, ज्यार्ी इंहद्रये धड आहेि 
अशा मािसाने जर माझ्या खोलीि प्रवशे केला िर मला ज्या ख च्या, टेबले, प स्िके, कार्द हदसिाि िेर् 
त्यालाही हदसिील; जे टेबल मी पाहिो आहि जे टेबल माझ्या हािाला लार्ल्यारे् जािवि असिे िे एकर् 
असिे असाही माझा हवश्वास आहे. हे सारे इिके उघड आहे की िे सारं्ण्यारे् काही प्रयोजन आहे असे 
वाटिार नाही. मला हनहिि असे काहीही ज्ञान आहे की नाही असा क िी संशय घेिला, िर उत्तरादाखल 
म्हिभन िारिर ह्ा र्ोष्टींर्ा हनदेश करण्यारे् कारि पडेल. िथाहप ह्ा र्ोष्टींहवषयी संशय घेिे पभिचपिे य क्ि 
ठरेल. त्या संपभिचपिे सत्य अशा स्वरूपाि आपि माडंल्या आहेि अशी खात्री पटण्यापभवी बऱ्यार् र्ोष्टींर्ा 
काळजीपभवचक उहापोह करावा लारे्ल. 

 
ह्ािील अडर्िी स्पष्ट करण्यासाठी म्हिभन आपले लक्ष टेबलावर कें हद्रि करू या. टेबल डोळ्यानंा 

लाबंट, िपहकरी व र्कर्कीि हदसिे; स्पशाला िे र् ळर् ळीि, काहीसे थंड आहि कठीि आहे असे जािविे; 
जेव्हा मी त्याच्यावर हटर्की मारिो िेव्हा लाकडी वस्िभिभन उमटावा िसा आवाज त्याच्यािभन उमटिो. द सऱ्या 
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क िीही जर हे टेबल पाहहले, त्याला स्पशच केला, त्याच्यािभन हनघिारा आवाज ऐकला िर त्यालाही हे विचन 
मान्य होईल. िेव्हा एकंदरीि ह्ाच्याि काही क ठे अडर्ि उपस्स्थि होिे शक्य आहे असे वाटिार नाही. पि 
आपि अहधक काटेकोरपिे बोलभ  लार्ल्यावर आपल्या अडर्िींना स रुवाि होिे. टेबलार्ा रंर् ‘खरे पाहिा’ 
एकर् आहे असा जरी माझा हवश्वास असला िरी त्याच्या ज्या िार्ाकंडभन प्रकाश परावर्मिि होि असिो िे 
इिर िार्ाहंभन अहधक र्मकदार हदसिाि आहि ह्ा परावर्मिि प्रकाशाम ळे टेबलारे् काही िार् पाढं रके 
हदसिाि. मी जर हाललो िर टेबलच्या वेर्ळ्यार् िार्ाकंडभन प्रकाश परावर्मिि होऊ लारे्ल, म्हिजे त्याच्या 
वरे्वरे्ळ्या िार्ाि रंर्ांर्ी जी हविार्िी झाली आहे िी बदलेल हे मला माहहि आहे. ह्ार्ा अथच असा होिो 
की जर अनेक मािसे एकार् वेळी टेबलाकडे पहाि असिील िर त्यापंैकी क िाही दोघानंा रंर्ारं्ी एकर् 
हविार्िी हदसिार नाही; कारि क िीही दोन मािसे नेमक्या एकार् दृहष्टकोनािभन टेबलाकडे पाहभ शकिार 
नाहीि आहि दृहष्टकोनाि काहीही बदल झाला िर प्रकाशाच्या पराविचनाच्या रीिीिही बदल होिो. 

 
व्यावहाहरक जीवनाि सामान्यपिे ह्ा िरकानंा महत्त्व नसिे पि हर्त्रकाराच्या दृष्टीने िे आत्यंहिक 

महत्त्वारे् ठरिाि. आपली व्यवहार-ब द्धी (common-sense) वस्िभंरे् खरेख रे रंर् जसे आहेि असे 
आपल्याला सारं्ि असिे िसेर् त्यारें् रंर् आपल्याला हदसिही असले पाहहजेि असे मानण्यार्ी सवय 
हर्त्रकाराला सोडभन द्यावी लार्िे. आहि वस्िभ प्रत्यक्ष जशा हदसिाि िशार् त्या पाहण्यार्ी सवय कमवावी 
लार्िे. ित्त्वज्ञानाि जे हकत्येक अहिशय त्रासदायक िेद आपल्याला कराव ेलार्िाि त्याचं्यापैकी एका 
िेदाला येथे स रुवाि होिे— ‘आिास’ आहि ‘वास्िविा’, वस्िभ जशा िासिाि आहि त्या जशा आहेि 
्यािंील िेद. वस्िभ कशा िासिाि हे हर्त्रकारला जािायरे् असिे िर व्यवहारी मािसाला आहि 
ित्त्ववते्त्याला त्या कशा आहेि हे जािायरे् असिे; पि ित्त्ववेत्त्यार्ी हजज्ञासा व्यवहारी मािसाच्या 
हजज्ञासेहभन अहधक प्रबळ असिे आहि ह्ा प्रश्नारे् उत्तर देण्याि ज्या अडर्िी येिाि त्यांर्ी अहधक जार्क 
जािीव त्याला असिे. 

 
टेबलाकडे परि वळभ या. ज्याला टेबलार्ा ककवा त्याच्या क ठल्याही हवहशष्ट िार्ार्ा, स्विःर्ा 

खराख रा रंर् मानिा येईल असा एखादा रंर् आढळि नाही ही र्ोष्ट आपल्या हववरे्नावरून उघड झाली आहे. 
वरे्वरे्ळ्या दृहष्टकोनािभन टेबलारे् रंर् वरे्वरे्ळे िासिाि आहि ्यापंैकी हकत्येक रंर् टेबलारे् अहधक खरे 
रंर् आहेि असे मानायरे् काही कारि नाही. हशवाय आपल्याला हेहह माहहि असिे की एकार् दृहष्टकोनािभन 
टेबलाकडे पाहाि असिाना स द्धा कृहत्रम प्रकाशाि त्यार्ा रंर् वरे्ळा िासेल; रंर्ाधं मािसाला ककवा ज्याने 
डोळ्यावंर हनळा र्ष्ट्मा र्ढहवला असेल त्याला त्यारे् रंर् वरे्ळेर् हदसिील, काळोखाि िेथे रंर्र् उरिार 
नाही. पि स्पशाला ककवा ध्वनीच्या बाबिीि िे टेबल बदलिार नाही. रंर् हा काही टेबलार्ा अंर्िभि असा 
धमच नाही; िर िे टेबल, पे्रक्षक व टेबलावर ज्या रीिीने प्रकाश पडिो िी रीि ह्ा र्ोष्टींवर िो अवलंबभन असिो. 
जेव्हा आपल्या नेहमीच्या जीवनाि एखाद्या रंर्ार्ा ‘टेबलर्ा स्विःर्ा खराख रा रंर्’ असा उल्लेख आपि करिो 
िेव्हा एखादा सामान्य (normal) पे्रक्षक नेहमीच्या प्रकाशाि सवचसाधारि दृहष्टकोनािभन टेबलाकडे पहाि 
असिाना त्याला टेबलार्ा जो रंर् आहे असे हदसेल िो रंर् आपल्याला अहिपे्रि असिो. पि वरे्ळ्या 
पहरस्स्थिीि जे वरे्वरे्ळे रंर् आपल्याला हदसिाि त्यानंाही टेबलारे् खरेख रे रंर् म्हिभन मानले जाण्यार्ा 
हििकार् अहधकार आहे; आहि म्हिभन पक्षपािीपिा टाळण्यासाठी कोििाही हवहशष्ट रंर् हार् टेबलार्ा 
स्विःर्ा रंर् आहे हे म्हििे नाकारिे आपल्याला िार् आहे. 

 
टेबलारे् जे पोि असिे त्यालाही ही र्ोष्ट लार्भ पडिे. न सत्या डोळ्यानंी पाहहल्यास त्याच्या 

लाकडाच्या हशरा (grain) आपल्याला हदसिाि हे खरे. पि एवढी र्ोष्ट सोडली िर टेबलार्ा पषृ्ठिार् 
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र् ळर् ळीि व सपाट हदसिो. सभक्ष्मदशचक यंत्रािभन त्याच्याकडे पाहहले िर िो खडबडीि आहे, त्याच्याि 
ऊंर्वटे व खोलर्ट िार् आहेि असे आढळभन येिे; न सत्या डोळ्यानंा हदसि नाहीि असे हरिऱ्हेरे् सभक्ष्म िेद 
िेथे आढळभन येिाि. मर् ह्ांच्यापैकी ‘खरे’ टेबल कोििे? सभक्ष्मदशचक यंत्रािभन आपल्याला जे हदसिे िे 
अहधक खरे आहे असे म्हिण्यार्ा मोह स्वािाहवकपिे आपल्याला होिो. पि सभक्ष्मदशचक यंत्रािभन आपल्याला 
जे हदसिे िे अहधक शस्क्िशाली सभक्ष्मदशचक यंत्र आपि वापरले िर बदलेल. आपल्या न सत्या डोळ्याना जे 
हदसिे त्यावर आपल्याला हवश्वास ठेविा येि नसेल िर सभक्ष्मदशचक यंत्राने आपल्याला जे हदसिे त्याच्यावर 
िरी हवश्वास का ठेवावा? आपल्या ज्ञानेंहद्रयावंर स रुवािीला आपला जो िरवसा असिो िो अशा रीिीने उडभ  
लार्िो. 

 
टेबलाच्या आकारार्ी पहरस्स्थिीही याहभन अहधक र्ारं्ली नाही. वस्िभंरे् खरेख रे आकार कसे आहेि 

ह्ार्ा हनिचय करण्यार्ी सवय आपल्याला जडलेली असिे आहि हे आपि इिक्या सहजर्त्या, त्यासंबधंी 
हवर्ार न करिा करीि असिो की वस्िभंरे् हे खरेख रे आकारर् आपल्याला प्रत्यक्ष हदसि असिाि असे कल्पना 
आपि करून घेिो. पि खरे पाहिा कोित्याही वस्िभकडे वरे्वरे्ळ्या दृहष्टकोनािभन पाहहले असिा प्रत्येक 
वळेी हिर्ा आकार वरे्वरे्ळा हदसिो. हर्ते्र काढिाना ही र्ोष्ट आपल्याला हशकावी लार्िे. जर आपले टेबल 
‘खरोखरीर्’ र्ौकोनी असेल िर जवळजवळ कोित्याही दृहष्टकोनािभन त्याच्याकडे पाहहले असिा त्यारे् 
दोन कोपरे लघ कोनारें् व दोन कोपरे बृहत्कोनारें् असल्यासारखे हदसिील. जर त्याच्या दोन बाजभ समािंर 
असिील िर जिभ काही पे्रक्षकासंमोरच्या दभरच्या कोित्यािरी कबदभपाशी त्या हमळिाि असे िासेल; त्यारं्ी 
लाबंी समान असेल िर त्याचं्यािली आपल्या जवळर्ी बाजभ अहधक लाबं हदसेल. टेबल पाहिाना सामान्यपिे 
ह्ा र्ोष्टींकडे आपले ध्यान नसिे. कारि टेबलच्या प्रत्यक्ष हदसिाऱ्या आकारापासभन त्याच्या ‘खऱ्याख ऱ्या 
आकारार्ी कल्पना करायला अन िवाने आपल्याला हशकहवलेले असिे; आहि व्यवहाराि वस्िभच्या खऱ्या 
ख ऱ्या आकाराशीर् आपले किचव्य असिे. पि आपल्याला जो आकार हदसिो िो हा ‘खराख रा’ आकार 
नसिो; आपल्याला हदसिाऱ्या आकारापासभन आपि त्यारे् अन मान केलेले असिे. खोलीि जसे आपि 
हिरिो िसे आपल्याला हदसिारे वस्िभंरे् आकार सिि बदलि असिाि. िेव्हा ह्ाबाबिीि स द्धा आपल्या 
इंहद्रयाकंडभन टेबलच्या स्विःच्या स्वरूपाहवषयीरे् सत्य ज्ञान आपल्याला लाििे असे हदसि नाही. टेबल कसे 
िासिे ह्ाहवषयीरे्र् िेवढे सत्य आपल्याला लाििाना हदसिे. 

 
स्पशसे्न्द्रयार्ा हवर्ार आपि करिो िेव्हाही अशार् अडर्िी उपस्स्थिीि होिाि. टेबलापासभन 

आपल्याला नेहमी कठीिपिारे् वेदन प्राप्ि होिे हे खरे आहे आहि आपि टेबलावर दाब हदला असिा िे 
आपल्या दाबार्ा प्रहिकार करिे हे आपल्याला जािविे. पि टेबल आपि हकिी जोराने दाबिो यावर 
आपल्याला लाििारे वदेन अवलंबभन असिे. पि वरे्वरे्ळ्या दाबामं ळे ककवा शहरराच्या वरे्वरे्ळ्या 
िार्ाकंडभन देण्याि आलेल्या दाबाम ळे हनमाि झालेल्या वदेनािंभन टेबलाच्या एका हववहक्षि र् िार्ी साक्षाि 
प्रिीिी येिे असे मानिा येि नाही. ही वेदने बह धा एका र् िाम ळे हनमाि होिाि आहि ह्ा र् िाच्या त्या ख िा 
आहेि असे िारिर मानिा येईल. पि हा र् ि त्या वदेनािंभन साक्षाि प्रिीि होिो असे मानिा येिार नाही. 
टेबलावर हटर्क्या मारल्या असिा जे ध्वनी उमटिाि त्याचं्या बाबिीिही ही र्ोष्ट खरी आहे हे अहधकर् उघड 
आहे. 

 
ह्ावरून हे स्पष्ट होिे की खरेख रे टेबल—असे काही असलेर् िर—आहि आपल्या पाहण्याच्या, 

स्पशचज्ञानाच्या, श्रविाच्या अन िवार्ा हवषय असलेली र्ोष्ट, ह्ा एकर् नव्हि. खऱ्याख ऱ्या टेबलारे्—िे 
अस्स्ित्वाि असलेर् िर—आपल्याला साक्षात् ज्ञान होि नाही. आपल्याला ज्या र्ोष्टीरे् साक्षात् ज्ञान होि 
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असिे हिच्यापासभन टेबलारे् अन मान करण्याि आलेले असिे. ही र्ोष्ट आपि स्वीकारली की लरे्र् दोन 
अहिशय कठीि प्रश्न उपस्स्थि होिाि. (१) खरेख रे टेबल असे काही अस्स्ित्वाि आहेर् का? (२) आहि 
असेलर् िर िी कोित्या प्रकारर्ी वस्िभ आहे? 

 
ह्ा प्रश्नारं्ा हवर्ार करिाना ज्यारं्ा अथच हनहिि व स्पष्ट आहे अशा काही साध्या पदारं्ा वापर करिे 

उपय क्ि ठरेल. वदेनाि ज्यारें् आपल्याला साक्षात् ज्ञान होिे अशा र्ोष्टींना वदेनदते्त असे नाव देऊ या. रंर्, 
ध्वनी, वास, टिकपिा, खडबडीिपिा या प्रकारच्या वस्िभ म्हिजे वदेनदते्त. ह्ा वस्िभंरे् साक्षात् ज्ञान ज्या 
अन िवाि घडिे अशा अन िवानंा वदेने म्हिभ या. जेव्हा जेव्हा आपि रंर् पाहिो िेव्हा िेव्हा आपल्याला रंर्ारे् 
वदेन झालेले असिे. पि िो रंर् म्हिजे एक वदेनदत्त असिे; वदेन नसिे. ज्यार्ी आपल्याला साक्षात् जािीव 
झालेली असिे िे म्हिजे रंर् आहि ही जी जािीव होिे िी म्हिजे वदेन. आिा टेबलारे् आपल्याला जे ज्ञान 
व्हावयारे् असेल िे त्याच्याशी आपि ज्या वदेनदत्तारं्ा संबधं जोडिो— उदा. िपहकरी रंर्, लाबंट आकार, 
र् ळर् ळीिपिा, इ.— त्याचं्या साहाय्याने झालेले असले पाहहजे हे स्पष्ट आहे. पि ही वदेनदते्त म्हिजेर् िे 
टेबल ककवा ही वदेनदते्त म्हिजे टेबलारे् स्विःरे् र् िधमच आहेि असे का म्हििा येि नाही ह्ार्ी कारिे वर 
हदली आहेि. िेव्हा खरे ख रे टेबल अशी वस्िभ आहे असे जर आपि मानले िर हिर्ा ह्ा वदेनदत्ताशंी संबंध 
काय आहे असा प्रश्न उपस्स्थि होिो. 

 
खरेख रे टेबल अशी काही वस्िभ असलीर् िर हिला ‘िौहिक वस्िभ’ म्हिभ या. म्हिजे वदेनदत्तारं्ा 

िौहिक वस्िभंशी संबधं काय आहे ह्ार्ा आपल्याला हवर्ार करायर्ा आहे. सवच िौहिक वस्िभंच्या सम दायाला 
जडद्रव्य (matter) म्हििाि. िेव्हा आपले दोन प्रश्न हिरून असे माडंिा येिील : (१) जडद्रव्य अशी काही 
वस्िभ आहे का? (२) असल्यास त्यारे् स्वरूप काय आहे? 

 
आपल्या इंहद्रयारें् साक्षाि हवषय असलेल्या र्ोष्टींना आपल्याहभन स्विंत्र असे अस्स्ित्व नसिे असे ज्या 

ज्या कारिासंाठी मानाव ेलार्िे िी कारिे ज्या ित्त्ववते्त्याने प्रथम ठळकपिे माडंली िो म्हिजे हबशप बाक्ले 
(१६८५–१७५३). त्याने जे “संशयवादी आहि नास्स्िक ह्ानंा हवरोध करिारे हायलस व हिलोनॉस 
याचं्यामधील िीन संवाद” रर्ले त्यारें् उहद्दष्ट, जडद्रव्याला म ळीर् अस्स्ित्व नसिे आहि मने आहि मनािील 
कल्पना ह्ाचं्याहशवाय जर्ाि काही नाही हे हसद्ध करिे हे होिे. हायलसर्ा स रुवािीला जडद्रव्यावर हवश्वास 
असिो. पि हिलोनॉसप ढे हायलस हटकभ  शकि नाही, हिलोनॉस त्यार्ा हपच्छा प रविो, त्याच्या िभहमकेिील 
साऱ्या हवसंर्िी आहि हवरोधािास उघडकीला आििो. इिके की अखेरीस जडद्रव्य असे काही अस्स्ित्वाि 
नाही हे हिलोनॉसरे् मि आपल्या सामान्य व्यवहारब द्धीला धरूनर् आहे असे वाटभ  लार्िे. हे साधण्यासाठी 
हिलोनॉस ज्या य स्क्िवादारं्ा उपयोर् करिो त्या साऱ्यारें् िार्मकक दृष्ट्या सारखेर् मभल्य आहे असे नाही. 
हकत्येक य स्क्िवाद महत्त्वारे् व िकच श द्ध आहेि; हकत्येकाि र्ोंधळ आढळिो, हकत्येक शब्दच्छलावर 
आधारलेले आहेि. पि एका र्ोष्टीरे् श्रेय बाक्लेला हदले पाहहजे. जडद्रव्यारे् अस्स्ित्व नाकारिे ही एक केवळ 
असंर्ि िभहमका आहे असे म्हििा येिार नाही कारि आपल्याहभन स्विंत्र अस्स्ित्व असलेल्या जर काही वस्िभ 
असल्या िर आपल्या वदेनारें् जे साक्षात् हवषय आहेि त्याचं्याहभन त्या वरे्ळ्या असल्या पाहहजेि, असे त्याने 
दाखवभन हदले. 

 
‘जडद्रव्य आहे का?’ असे जेव्हा आपि हवर्ारिो िेव्हा ह्ा प्रश्नाि दोन हिन्न प्रश्न र् ंिलेले असिाि; 

आहि त्याचं्यािील िेद स्पष्टपिे ध्यानी घेिला पाहहजे. ‘जडद्रव्य’ असे जेव्हा आपि म्हििो िेव्हा मनाहभन 
हिन्न, त्याच्याशी हवरोधी असलेली असे काहीिरी आपल्याला अहिपे्रि असिे. हे काहीिरी ‘हदक्’ ककवा 
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‘अवकाश’ व्यापिारे असिे आहि त्याच्या हठकािी कोित्याही स्वरूपार्ा हवर्ार ककवा जािीव असिे स िराम् 
अशक्य असिे. जडद्रव्यारे् अस्स्ित्व बाक्लेने म ख्यिः ह्ा अथाने नाकारलेले आहे; म्हिजे ज्या वदेवदत्तानंा 
आपि सामान्यपिे टेबलाच्या अस्स्ित्वाच्या ख िा मानिो िी वदेनदते्त आपल्याहभन स्विंत्र अशा कोित्या िरी 
अस्स्ित्वाच्या खरोखरर् ख िा असिाि ही र्ोष्ट बाक्ले नाकारीि नाही. पि हे अस्स्ित्व म्हिजे मनाहभन हिन्न 
असे काही िरी असिे, िे मनही नसिे आहि मनािील कल्पनाही नसिे ही र्ोष्ट िो नाकारिो. आपि 
खोलीबाहेर रे्लो ककवा डोळे हमटभन घेिले िरीही ज्यारे् अस्स्ित्व हटकभ नर् राहिे असे काही िरी असलेर् 
पाहहजे ही र्ोष्ट िो मान्य करिो. ज्याला आपि टेबल पाहण्यार्ा अन िव म्हििो त्या अन िवाम ळे, आपि 
पाहि नसिाना स द्धा हजरे् अस्स्ित्व कायम राहिे अशा एका र्ोष्टीरे् ज्ञान आपल्याला होिे हेही िो मान्य 
करि. पि ही र्ोष्ट, आपल्याला जे हदसिे त्याच्याहभन, समभळ हिन्न असभ शकिार नाही असे त्याला वाटिे. 
त्याम ळे खरेख रे टेबल म्हिजे ईश्वराच्या मनािील कल्पना आहे हे मि िो स्वीकारिो. ह्ा कल्पनेच्या अंर्ी 
आपल्याला अहिपे्रि असलेली हटकाऊपि, आपल्यापासभन स्विंत्र असण्यार्ा धमच, ही वैहशष्ट्ये असिील. 
पि एऱ्हवी जडवस्िभ जशी केवळ अजे्ञय ठरेल, म्हिजे हजर्ी आपल्याला कधीही साक्षात् जािीव होऊ 
शकिार नाही आहि जी केवळ अन मेय असेल, िशी िी असिार नाही. 

 
जरी टेबलारे् अस्स्ित्व िे माझ्याकडभन पाहहले जाण्यावर अवलंबभन नसले िरी द सऱ्या क ठल्यािरी 

मनाकडभन पाहहले जाण्यावर (ककवा इिर वदेनाकंडभन त्यार्ी प्रिीिी घेिली जाण्यावर) िे अवलंबभन असिेर् 
हे मि बाक्लेनंिर इिर ित्त्ववते्त्यानंीही स्वीकारले आहे. हे मन म्हिजे ईश्वरारे् मन असिे असेर् नेहेमी 
कस्ल्पण्याि येिे असे नाही. अहधकिर वेळा हे मन म्हिजे सबधं हवश्वारे् सामभहहक मन असिे असेर् मानण्याि 
येिे. िे असे मानिाि ह्ारे् प्रम ख कारि असे की—आहि बाक्लेरे्ही हेर् कारि होिे— मने, त्याचं्यािील 
हवर्ार आहि िावना ह्ाचं्याहशवाय वास्िव असे काहीर् असभ शकिार नाही— हकमानपक्षी जे वास्िव 
आपल्याला ज्ञाि आहे त्याच्यासंबधंी असे म्हििा येईल असे त्यानंा वाटिे. आपल्या मिाच्या समथचनासाठी िे 
ज्या य स्क्िवादार्ा उपयोर् करिाि िो साधारिपिे असा माडंिा येईल. ज्या क िा र्ोष्टीर्ा हवर्ार आपि 
करू शकिो िी र्ोष्ट म्हिजे िो हवर्ार करण्याच्या व्यक्िीच्या मनािील कल्पना असिे. िेव्हा मनािील 
कल्पनावं्यहिहरक्ि कशार्ाही हवर्ार करिा येि नाही; म्हिजे अशा र्ोष्टी अकल्पनीय असिाि आहि जे 
अकल्पनीय असिाि आहि जे अकल्पनीय आहे त्याला अस्स्ित्व असभ शकि नाही. 

 
माझ्या मिे हा य स्क्िवाद एक हेत्वािास आहे; आहि अथािर् जे लोक हा य स्क्िवाद प ढे माडंिाि िे 

िो इिक्या संके्षपाने आहि ओबडधोबड स्वरूपाि माडंि नाहीि. पि िो प्रमाि असो वा नसो त्यार्ा ह्ा ना 
त्या स्वरूपाि िार मोठ्या प्रमािावर आधार घेण्याि आला आहे. मने आहि त्याचं्या कल्पना याचं्याहशवाय 
वास्िव असे काही नाही हे मि बऱ्यार् ित्त्ववते्त्यानंी, बह संख्य ित्त्ववते्त्यानंी असे म्हििा येईल, स्वीकारले 
आहे. ह्ा ित्त्ववते्त्यानंा हर्द्वादी म्हििाि. जडद्रव्यार्ा उलर्डा करायर्ी पाळी जेव्हा त्याचं्यावर येिे िेव्हा 
एक िर बाक्लेप्रमािे ‘जडद्रव्य म्हिजे द सरे काही नसभन कल्पनारं्ा एक समभह आहे’ असे िरी िे म्हििाि 
ककवा लाय्स्ब्नट्झ प्रमािे (१६४६–१७१६) ‘आपल्याला जे जडद्रव्य असे िासिे िे म्हिजे वस्ि िः कमीअहधक 
प्राथहमक स्वरूपाच्या मनारं्ा एक समभह असिो’ असे िरी म्हििाि. 

 
परंि  जरी हे ित्त्ववेते्त मनाच्या हवरूद्ध स्वरूपार्ी वस्िभ ह्ा अथाने जडद्रव्यारे् अस्स्ित्व नाकारीि 

असले िरी द सऱ्या अथाने जडद्रव्यारे् अस्स्ित्व िे स्वीकारिाि. आपि दोन प्रश्न उपस्स्थि केले होिे ह्ार्ी 
आठवि असेलर्. हे प्रश्न म्हिजे : (१) खरेख रे टेबल अशी काही वस्िभ आहे का? (२) जर असली िर हिरे् 
स्वरूप काय आहे? आिा बाक्ले व लाय्स्ब्नट्झ दोघेही खरेख रे टेबल आहे ही र्ोष्ट स्वीकारिाि; पि बाक्ले 
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म्हििो की खरेख रे टेबल म्हिजे ईश्वराच्या मनािील काही कल्पना होि आहि लाय् स्ब्नट् झच्या 
म्हिण्याप्रमािे िे म्हिजे जीवात्म्यारं्ा एक समभह असिे. म्हिजे दोघेही आपल्या पहहल्या प्रश्नारे् उत्तर 
होकाराथी देिाि आहि केवळ द सऱ्या प्रश्नाच्या बाबिीि त्यारं्ी मिे आपिा सामान्य मानवाचं्या मिाहभन 
वरे्ळी ठरिाि. खऱ्याख ऱ्या टेबलाला अस्स्ित्व आहे ह्ा बाबिीि जवळजवळ सवच ित्त्ववते्त्यारें् एकमि 
असल्यासारखे हदसिे; म्हिजे आपली वदेनदते्त, रंर्, आकार, र् ळर् ळीिपिा, इ. आपल्यावर हकिीही का 
अवलंबभन असेनाि त्यारें् अस्स्ित्व म्हिजे आपल्याहभन स्विंत्र अशा अस्स्ित्वार्ी खभि असिे; हे अस्स्ित्व 
वदेनदत्तापंासभन कदाहर्ि पभिचपिे हिन्न असेल, पि खऱ्याख ऱ्या टेबलाशी जेव्हा आपला योलय िो संबधं ज ळभन 
येिो िेव्हा िे ही वेदनदते्त हनमाि करिे असे मानले पाहहजे ह्ाहवषयी जवळजवळ सवच सहमि आहेि. 

 
आिा ज्या ह्ा म द्याच्या बाबिीि—खरेख रे टेबल अशी एक र्ोष्ट अस्स्ित्वाि आहे मर् त्यारे् स्वरुप 

कसेही असो हा म द्दा—ित्त्ववतेे्त सहमि आहेि िो अहिशय महत्त्वार्ा आहे. म्हिभन खऱ्याख ऱ्या टेबलारे् 
स्वरूप काय आहे ह्ा प्रश्नाला हाि घालण्यापभवी हे मि स्वीकारायला जी कारिे आहेि त्यारं्ा हवर्ार करिे 
योलय ठरेल. यासाठी खऱ्याख ऱ्या टेबलाला अस्स्ित्व आहे असे मानायरे्र् िर त्याला कारिे िरी कोििी 
असिील ह्ार्ा हवर्ार आपि प ढल्या प्रकरिाि करू. 

 
पि त्यापभवी आपल्या आिापयंिच्या शोधाि आपल्याला काय सापडले आहे त्याच्याकडे क्षििर ध्यान 

देिे इष्ट ठरेल. आपल्याला जे आढळले आहे िे असे : ज्यारें् ज्ञान आपल्याला इंहद्रयानंी होिे असे आपि 
मानिो अशा नेहमीच्या वस्िभंपैकी एखादी वस्िभ घेिली िर हिच्याहवषयी इंहद्रयाकंडभन आपल्याला जे सत्य 
साक्षात् समजिे िे िी वस्िभ आपल्याहभन पथृक् असिाना कशी असिे ह्ाहवषयीरे् नसिे; हे सत्य केवळ 
वदेनदत्ताहंवषयीरे् असिे; आहि आपल्या दृष्टीने िरी ही वदेनदते्त, आपि आहि िी वस्िभ ह्ािंील संबधंावर 
अवलंबभन असिाि. म्हिभन आपल्याला जे साक्षात् हदसिे ककवा स्पशाने जािविे िो एक ‘आिास’ असिो 
आहि हा आिास त्याच्या मारे् असलेल्या कोित्या िरी वास्िविेर्ी खभि असिे असे आपि मानिो. पि 
आिासाि जे प्रिीि होिे त्याहभन वास्िविा जर हिन्न असेल िर ‘अशी वास्िविा आहेर् का?’ हे जािायला 
साधन िरी काय आहे? आहि जर अशी वास्िविा असली िर हिरे् स्वरूप काय आहे हे कसे शोधभन काढिा 
येईल? 

 
हे प्रश्न ब र्कळ्याि टाकिारे आहेि. त्यारं्ी उत्तरे शोधिाना अहिशय हवहर्त्र वाटिारे अभ्य पर्म 

स द्धा अखेरीस खरे ठरिार नाहीि ह्ार्ी खात्री देववि नाही. आपले हे नेहमीच्या पहरर्यारे् टेबल—
त्याच्यासंबधंी िार हवर्ार करण्यारे् कधी कारि पडले नव्हिे. पि आिा त्याला एका समस्येरे् स्वरूप प्राप्ि 
झाले आहे. ह्ा समस्येर्ा उलर्डा करायर्ा आपि प्रयत्न केला िर हिच्या पोटािभन अनेक आियचकारक 
र्ोष्टी बाहेर पडिील अशी शक्यिा आहे. ह्ा टेबलाहवषयी एकर् र्ोष्ट आपल्याला हनहििपिे माहहि आहे. 
िी ही की िे जसे िासिे िसे िे नाही. आपल्या संशोधनापासभन आपल्याला झालेला हा अल्प ज्ञानलाि सोडला 
िर इिर बाबिीि िकच हविकच  करायला आपि पभिचपिे मोकळे आहो. टेबल म्हिजे जीवात्म्यारं्ा एक समाज 
आहे असे लाय्स्ब्नट्झ आपल्याला सारं्िो; िी ईश्वराच्या मनािील एक कल्पना आहे असे बाक्ले सारं्िो. 
हवज्ञान पोक्िपिे टेबल म्हिजे अहिशय जलद र्िीने हालर्ाल करिाऱ्या हवद्य त्िारारं्ा एक प्रर्डं समभह 
आहे असे सारं्िे. पि हवज्ञानारे् हे म्हििेही कमी नवलाईरे् आहे असे नव्हे. 

 
ह्ा साऱ्या आियचकारक शक्यिारं्ा परामशच घेि असिाना कदाहर्ि टेबल असे काही नसेलही असा 

संशयही स र्िो. ित्त्वज्ञानाकडभन आपल्याला ज्या प्रश्नारं्ी उत्तरे हमळावीशी वाटिाि त्या साऱ्यारं्ी उत्तरे 
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ित्त्वज्ञान देऊ शकि नसेल. पि जर्ाहवषयीरे् आपले क िभहल ज्याचं्याम ळे वाढेल असे प्रश्न हवर्ारण्यार्ी, 
आपल्या नेहमीच्या जीवनािील अर्दी सामान्य वस्िभ जरी आपि घेिल्या िरी त्याचं्या पषृ्ठिार्ाखाली त्यानंा 
अर्दी लार्भनर् ज्या हवहर्त्र आहि आियचकारक र्ोष्टी दडलेल्या असिाि त्या आपल्या दृष्टीस आिभन देण्यार्ी 
शक्िी ित्त्वज्ञानाि खासर् आहे. 
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प्रकरि दुसरे 
 

जडद्रव्याचे अस्स्तत्व 
 

ज्याला कोित्याही अथाने जडद्रव्य म्हििा येईल असे काही अस्स्ित्वाि आहे का हा प्रश्न ह्ा 
प्रकरिाि आपल्याला उपस्स्थि करावयार्ा आहे. ज्याला स्विःरे् असे आंिहरक स्वरूप आहे आहि मी पहाि 
नसिानाही ज्यारे् अस्स्ित्व हटकभ न राहिे असे टेबल आहे का? की टेबल ही केवळ माझ्या कल्पनेर्ी हनर्ममिी 
आहे, एका खभपर् लाबंलेल्या स्वप्नािील िे एक स्वप्न-टेबल आहे? हा अत्यंि महत्वार्ा प्रश्न आहे. कारि 
वस्िभंना स्विंत्र अस्स्ित्व असिे अशी खात्री बाळर्िा येि नसेल िर इिर लोकाचं्या शहररानंा स्विंत्र अस्स्ित्व 
असिे अशी खात्रीही बाळर्िा येिार नाही आहि मर् इिर लोकारं्ी मने स्विंत्रपिे अस्स्ित्वाि असिाि असे 
मानिे अहधकर् डळमळीि होिे; कारि इिरानंा मने आहेि असे मानायला त्याचं्या शहरराच्या आपि केलेल्या 
हनरीक्षिापासभन जो काही आधार लाििो त्याहभन वरे्ळा आधार नसिो. िेव्हा वस्िभंच्या स्विंत्र अस्स्ित्वाहवषयी 
जर आपल्याला खात्री बाळर्िा येि नसेल िर आपि एका वाळवटंाि एकाकी पडभ—हे संबधं बाह् जर् केवळ 
एक स्वप्न आहे आहि केवळ आपिर् अस्स्ित्वाि आहो असे असिे शक्य असेल. आपल्याला अस्वस्थ करील 
अशी ही शक्यिा आहे. पि िी खोटी आहे हे जरी हसद्ध करिा येि नसले िरी िी खरी आहे असे मानायला 
यस्त्कंहर्त्ही आधार नाही. असे का म्हििा येिे ह्ार्ा हवर्ार ह्ा प्रकरिाि आपल्याला करावयार्ा आहे. 

 
अहधक संशयग्रस्ि र्ोष्टीि हरघण्यापभवी आपल्या हवर्ारानंा जेथभन प्रारंि करिा येईल असा एखादा 

साधारिपिे स्स्थर असलेला असा कबदभ म क्रर करू या. टेबलाला िौहिक अस्स्ित्व आहे की नाही ह्ाहवषयी 
जरी आपि संशय घेि असलो िरी ज्या वदेनदत्तामं ळे िेथे टेबल आहे असे आपल्याला वाटिे त्याचं्या 
अस्स्ित्वाहवषयी आपि शकंा घेि नाही. आपि जेव्हा िेथे पहािो िेव्हा एक हवहशष्ट रंर् आहि आकार 
आपल्याला प्रिी होिाि, आपि दाब हदला की कठीिपिारे् एक वदेन आपि अन िविो, ह्ा र्ोष्टींहवषयी 
आपि संशय घेि नाही. ह्ा साऱ्या मानहसक घटना आहेि आहि त्याचं्याहवषयी आपि शकंा उपस्स्थि करीि 
नाही. इिर काही र्ोष्टी संशयास्पद असोि नसोि, आपल्या हकत्येक साक्षात् अन िवाहंवषयी िरी आपल्याला 
पहरपभिच हनहििी वाटि असिे अशीर् वस्ि स्स्थिी आहे. 

 
आध हनक ित्त्वज्ञानार्ा जनक असलेल्या देकािचने (१५९६–१६५०) शोधभन काढलेली एक रीि 

अजभनही उपय क्ि ठरू शकेल. ही रीि म्हिजे पद्धिशीरपिे संशयार्ी कसोटी लावण्यार्ी रीि. जी र्ोष्ट सत्य 
आहे असे आपल्याला अर्दी स्पष्टपिे आहि असंहदलधपिे आढळभन येिार नाही अशा र्ोष्टीवर हवश्वास 
ठेवायर्ा नाही असा हनिय देकािचने केला. ज्या र्ोष्टीर्ा संशय त्याला घेववि असे अशा र्ोष्टीर्ा, हिर्ा संशय 
का घेऊ नये ह्ारे् कारि सापडेपयंि, िो संशय घेई. ह्ा पद्धिीर्ा अवलंब केल्याने त्यार्ी हळभहळभ अशी 
खात्री पटली की ज्या अस्स्ित्वारे् त्याला हनहििपिे ज्ञान होिे शक्य होिे असे एकर् अस्स्ित्व होिे आहि िे 
म्हिजे त्यारे् स्विःरे् अस्स्ित्व. त्याने अशी कल्पना केली की समजा एक मायावी दैत्य आहे आहि िो आपल्या 
िोविी सिि एक मयसिा हनमाि करिो आहि अस्स्ित्वाि नसलेल्या वस्िभंरे् आिास आपल्या इंहद्रयानंा 
घडहविो. असा क िी दैत्य असिे अहिशय असंिवनीय असेल पि िे शक्य आहे; आहि म्हिभन आपल्या 
इंहद्रयानंा ज्यारें् प्रत्यक्षज्ञान होिे अशा वस्िभंहवषयी संशय घेिे शक्य आहे. 
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पि आपल्या स्विःच्या अस्स्ित्वाहवषयी असा संशय घेिे त्याला शक्य नव्हिे. कारि िो जर स्विः 
अस्स्ित्वाि नसिा िर क िीही दैत्य त्याला िसवभ शकला नसिा. िो जर संशय घेि असेल िर त्याअथी िो 
अस्स्ित्वाि असला पाहहजे; त्याला कोििेही अन िव येि असिील िर त्याला अस्स्ित्व असले पाहहजे. िेव्हा 
आपल्या स्विःच्या अस्स्ित्वाहवषयी त्याला पहरपभिच हनहििी होिी. ‘मी हवर्ार करिो, त्याअथी मी आहे’ 
(कॉहजटो, एर्ो स म) असे त्याने म्हटले; आहि आपल्या संशयाच्या पद्धिीने र्क्कार्भर केलेल्या ज्ञानहवश्वार्ी 
ह्ा हनहििीच्या पायावर परि उिारिी करण्याच्या उद्योर्ाला िो लार्ला. ह्ा संशयाच्या पद्धिीर्ा शोध 
लावभन आहि आपल्या व्यस्क्िहनष्ठ अन िवाहंवषयी आपल्याला सवाि जास्ि हनहििी असिे हे दाखवभन देऊन 
देकािचने ित्त्वज्ञानार्ी मोठीर् सेवा बजावली आहे आहि ह्ा सेवेम ळे ह्ा हवषयाच्या अभ्यासकानंा त्यारे् 
ित्त्वज्ञान अजभन उपय क्ि ठरिे. 

 
पि देकािचच्या ह्ा य स्क्िवादार्ा वापर करिाना काहीशी खबरदारी घेिे आवश्यक आहे. ‘मी हवर्ार 

करिो, त्याअथी मी आहे’ असे जेव्हा आपि म्हििो िेव्हा आपल्याला जी र्ोष्ट हनहििपिे ज्ञाि असिे हिच्या 
काहीसे पलीकडे आपि जाि असिो. काल आपि जी व्यक्िी होिो िीर् व्यक्िी आपि आजही आहो अशी 
आपली अर्दी खात्री असल्यासारखे हदसिे खरे; आहि कोित्यािरी अथाने ही र्ोष्ट खरी आहे ह्ाि काही 
संशय नाही. पि खऱ्याख ऱ्या टेबलापयंि पोर्िे हजिके कठीि असिे हििकेर् खऱ्याख ऱ्या आत्म्यापयंि 
पोर्िे कठीि असिे; आपल्या हवहशष्ट अन िवाहंवषयी आपल्याला जी पहरपभिच, हनश्शकं हनहििी असिे िी 
आत्म्याहवषयीही असिे असे वाटि नाही. मी जेव्हा माझ्या टेबलाकडे पाहिो आहि मला एक िपहकरी रंर् 
हदसिो िेव्हा जी र्ोष्ट अर्दी हनहिि असिे िी म्हिजे ‘मी एक िपहकरी रंर् पहाि आहे’ ही र्ोष्ट नव्हे; िर 
‘एक िपहकरी रंर् पाहहला जाि आहे’ ही र्ोष्ट. िपहकरी रंर् पाहिारे काहीिरी (ककवा क िीिरी) आहे हे ह्ा 
र्ोष्टीमध्ये अहिपे्रि असिेर्; पि हजर्ा आपि ‘मी’ असा उल्लेख करिो त्या कमी अहधक प्रमािाि हटकभ न 
राहिाऱ्या व्यक्िीर्ा हनदेश केवळ ‘एक िपहकरी रंर् पाहहला जाि आहे’ ह्ा म्हिण्याि अंििभचि नसिो. 
आपल्याला ज्याच्यावषयी हनहििी वाटि असिे त्या साक्षात् अन िवाप रिेर् पाहहले िर जे हे काहीिरी 
िपहकरी रंर् पाहिे िे अर्दी क्षहिक असिे शक्य आहे; आहि प ढच्या क्षिी ज्या कशाला एक वरे्ळा अन िव 
प्राप्ि होि असेल त्याहभन हिन्न असिे शक्य आहे. 

 
िेव्हा आपले जे हवहशष्ट हवर्ार आहि िावना असिाि त्याचं्यार् हठकािी ही प्राथहमक हनहििी असिे, 

आहि ही र्ोष्ट आपल्या नेहमीच्या अन िवानंा हजिकी लार्भ पडिे हििकीर् स्वप्ने, भ्रम, इ. अन िवानंाही लार्भ 
पडिे. जेव्हा आपल्याला स्वप्न पडिे ककवा िभि हदसिे िेव्हा जी वदेने आपल्याला प्राप्ि झाली आहेि असे 
वाटि असिे िी आपल्याला हनहििपिे प्राप्ि झालेली असिाि; पि त्याचं्याशी संबंहधि अशा िौहिक वस्िभर् 
नसिाि असे आपि काही कारिाने मानिो. िेव्हा आपल्या स्विःच्या अन िवारे् आपल्याला जे ज्ञान असिे िे 
हनहिि असिे ह्ा म्हिण्याला, काही अन िव अपवाद म्हिभन वरे्ळे काढभन, मयादा घालावी लार्ि नाही. 
प ढील ज्ञानार्ी साधना करण्यासाठी ही एक िक्कम बठैक आपल्यापाशी आहे; मर् हिरे् मभल्य काहीही असो. 

 
आिा आपल्याला ज्या समस्येर्ा हवर्ार करावयार्ा आहे िी अशी : समजा आपल्या वेदनदत्ताहंवषयी 

आपल्याला हनहििी असिे ही र्ोष्ट मान्य केली. मर् ही वदेनदते्त एका क ठल्यािरी वरे्ळ्या अस्स्ित्वाच्या—
ज्याला िौहिक वस्िभ म्हििा येईल अशा अस्स्ित्वाच्या—ख िा असिाि हे मानायला काही आधार आहे का? 
ज्या वदेनदत्तानंा आपि स्वािाहवकपिे ह्ा टेबलाशी संबहंधि असलेली वदेनदते्त असे मानभ, त्या सवांर्ा 
उल्लेख आपि केला िर टेबलाहवषयी जे, जे काही म्हििा येईल िे सवच म्हटले रे्ले आहे असे होईल की 
काहीिरी उरलेले असेल? जे वदेनदत्त नाही, आपि खोलीबाहेर रे्ल्यानंिर ज्यारे् अस्स्ित्व हटकभ न राहिे 
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असे काहीिरी उरलेले असेल? आपली व्यवहारब द्धी ह्ारे् हनःशकंपिे असे उत्तर देिे की असे काहीिरी 
असिे. जे हवकि घेिा येिे आहि हवकिा येिे, ढकलिा येिे, ज्याच्यावर र्ादर पसरिा येिे, इ. िे 
वदेनदत्तारं्ा केवळ एक समभह असिार नाही. जर र्ादरीने टेबल झाकभ न रे्ले असेल िर त्या टेबलापासभन 
आपल्याला वेदनदते्त प्राप्ि होिार नाहीि आहि म्हिभन टेबल म्हिजे जर केवळ वदेनदते्त असिील िर त्यारे् 
अस्स्ित्व संप ष्टाि आले असिार; आहि मर् िी र्ादर अधािंरी, हरकाम्या हविे लोंबकळि राहहलेली 
असिार, पभवी जेथे टेबल होिे त्या जारे्वर, काही र्मत्कार होऊन, टेकभ न राहहली असिार. असे म्हििे 
उघडउघड हवपरीि आहे असे आपल्याला वाटेल; पि ज्याला ित्त्ववते्ता बनायरे् आहे त्याने अशा हवपरीि 
र्ोष्टींनी घाबरून न जायला हशकले पाहहजे. 

 
वदेनदत्तावं्यहिहरक्ि िौहिक वस्िभही असल्या पाहहजेि असे वाटायरे् एक महत्वारे् कारि असे की 

हिन्न व्यक्िींच्या अन िवारं्ा हवषय एकर् असावा असे आपल्याला हवे असिे. एखाद्या जेविाच्या टेबलािोविी 
जर दहा लोक बसले असिील िर त्यानंा िेर् टेबल-क्लॉथ, त्यार् स ऱ्या, काटे, र्मरे् आहि ललास हदसि 
नसिाि असे मानिे अहिशय र्मत्काहरक ठरेल. पि प्रत्येक व्यक्िीर्ी वदेनदते्त खाजर्ी असिाि; एकाच्या 
दृष्टीला जे साक्षात् प्रिीि होि असिे िे द सऱ्याच्या दृष्टीला साक्षात् प्रिीि होि नसिे. व्यक्िी काहीशा हिन्न 
दृष्टीकोनािभन वस्िभ पहाि असिाि आहि म्हिभन त्यानंा वस्िभ काहीशा हिन्न हदसिाि. िेव्हा अनेक हिन्न 
व्यक्िींना ज्यारें् ज्ञान होऊ शकिे अशा सावचजहनक, ‘अपक्ष’ वस्िभ जर असल्या िर वेर्वरे्ळ्या लोकानंा प्रिीि 
होिाऱ्या खाजर्ी, हवहशष्ट वदेनदत्ताहंभन वरे्ळ्या अशा त्या वस्िभ असल्या पाहहजेि. अशा सावचजहनक, अपक्ष 
वस्िभ आहेि असे मानायला आपल्याला काय आधार आहे? 

 
ह्ारे् आपल्याला स्वािाहवकपिे स र्िारे पहहले उत्तर असे की जरी वरे्वरे्ळ्या लोकानंा टेबल 

काहीसे हिन्न हदसि असले िरी जेव्हा िे टेबलाकडे बघिाि िेव्हा त्यानंा जे हदसिे िे साधारिपिे सारखे 
असिे आहि त्यानंा जे हदसिे त्यािील िेद दृहष्टप्रािाचं्या (perspective), प्रकाशाच्या पराविचनाच्या 
(reflection) हनयमानं सार हनष्ट्पन्न झालेले असिाि. ह्ाम ळे वरे्वरे्ळ्या लोकाचं्या सवच वदेनदत्तानंा एका 
हटकाऊ वस्िभरे् अहधष्ठान असिे ह्ा मिापयंि आपि सहजपिे येऊन ठेपिो. माझ्या खोलीि माझ्या अर्ोदर 
राहिाऱ्या मािसाकडभन मी माझे टेबल हवकि घेिले; त्या मािसार्ी वदेनदते्त मी हवकि घेऊ शकलो नसिो. 
िो हनघभन रे्ल्यानंिर िी नष्ट झाली. पि साधारिपिे त्याचं्यासारखी वदेनदते्त मला प्राप्ि होिील ही ठाम 
अपेक्षा मी हवकि घेऊ शकि होिो आहि िी मी घेिलीही. िेव्हा हिन्न लोकानंा सारखी वदेनदते्त प्राप्ि होिाि 
ह्ा वस्ि स्स्थिीम ळे वदेनदत्तावं्यहिहरक्ि हटकाऊ व सावचजहनक अशी वस्िभ असिे आहि हिन्न लोकानंा 
वरे्वरे्ळ्या वेळी प्राप्ि होिाऱ्या वदेनदत्तारें् ही वस्िभ म्हिजे अहधष्ठान असिे ककवा ही वदेनदते्त िी हनमाि 
करिे असा आपला समज होिो. 

 
पि हा सारा य स्क्िवाद आपल्याहशवाय अन्य व्यक्िी अस्स्ित्वाि आहेि असे मानण्यावर आधारलेला 

आहे आहि म्हिभन जे हसद्ध करायरे् िेर् त्याच्याि र्ृहीि धरून मर् िे हसद्ध करण्याि आले आहे. इिर 
व्यक्िींरे् माझ्यापाशी असलेले प्रहिहनधी म्हिजे त्यारं्ी दशचने, त्याचं्या आवाजाच्या श्र िी, इ. वदेनदते्त होि 
आहि माझ्या वदेनदत्ताहंभन स्विंत्र अशा िौहिक वस्िभ आहेि असे मानायला मला जर काही कारि नसेल िर 
इिर लोक आहेि असे मानायलाही मला काही कारि असिार नाही; माझ्या स्वप्नार्ा एक िार् असेर् त्यारें् 
अस्स्ित्व असेल. िेव्हा आपल्या वदेनदत्ताहंभन स्विंत्र अशा वस्िभ आहेि हे दाखवायर्ा जेव्हा आपि प्रयत्न 
करीि असिो िेव्हा इिराचं्या साक्षीर्ा आपि आधार घेऊ शकि नाही. कारि ही साक्षर् वेदनदत्तारं्ी 
बनलेली असिे. आहि आपली वदेनदते्त आपल्याहभन स्विंत्रपिे अस्स्ित्वाि असलेल्या वस्िभंच्या ख िा 
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असिाि असे असल्याहशवाय ही साक्ष इिराचं्या अन िवारें् ज्ञान आपल्याला घडवभ शकिार नाही. िेव्हा आपि 
आहि आपले खाजर्ी अन िव ह्ाचं्या व्यहिहरक्ि जर्ाि काही वस्िभ आहेि असे दाखवभन देिारे, ककवा असे 
दाखवभन देण्याकडे प्रवृत्ती असिारे र् िहवशषे, शक्यिो, आपल्या श द्ध खाजर्ी अन िवािर् आपल्याला शोधले 
पाहहजेि. 

 
एका अथाने आपि स्विः आहि आपले अन िव याहंभन वरे्ळ्या वस्िभंरे् अस्स्ित्व आपि कधीर् हसद्ध 

करू शकिार नाही हे कबभल केले पाहहजे. हे जर् केवळ मी आहि माझे हवर्ार आहि िावना आहि वदेने ह्ारें् 
बनलेले आहे आहि इिर सारे काल्पहनक आहे ह्ा र्ृहीिकापासभन (hypothesis) िार्मकक दृष्ट्या हवपरीि 
असा कोििाही हनष्ट्कषच हनष्ट्पन्न होि नाही. स्वप्नामध्ये अहिशय र् ंिार् ंिीरे् असे जर् आपल्यासमोर असिे 
आहि िरीही जारे् झाल्यावर िो एक िास होिा असे आपल्याला आढळभन येिे; ह्ार्ा अथच असा की आपल्या 
वदेनदत्तापंासभन ज्या िौहिक वस्िभंरे् अन मान आपि स्वािाहवकपिे करू अशा िौहिक वस्िभ स्वप्नािील 
वदेनदत्ताशंी संबहंधि नसिाि. (िौहिक जर्ारे् अस्स्ित्व र्ृहीि धरले की स्वप्नािील वदेनदत्तारं्ी िौहिक 
कारिे शोधभन काढिे शक्य होिे ही र्ोष्ट खरी आहे; दरवाजा आपटण्याच्या आवाजाम ळे नाहवक लढाई 
र्ालली आहे असे स्वप्न आपल्याला पडभ  शकिे. असे जेव्हा घडिे िेव्हा त्या वदेनदत्ताला िौहिक कारि 
असले िरी प्रत्यक्ष घडिारी नाहवक लढाई ज्याप्रमािे काही वदेनदत्ताशंी संबहंधि असिे त्याप्रमािे स्वप्नािील 
वदेनदत्ताशंी संबहंधि असिे त्याप्रमािे स्वप्नािील वदेनदत्ताशंी सबहंधि अशा िौहिक वस्िभ नसिाि.) आपले 
संबधं जीवन एक स्वप्न आहे आहि आपल्याला सामोऱ्या येिाऱ्या सवच वस्िभ आपि स्विःर् हनमाि करिो असे 
मानण्याि िार्मकक दृष्ट्या अशक्य असे काहीर् नाही; पि आपल्या अन िवाला येिाऱ्या वस्ि स्स्थिीर्ा 
उलर्डा करण्यारे् एक साधन म्हिभन ह्ा र्ृहीिकाकडे पाहहले िर आपल्याहभन स्विंत्र अशा वस्िभ आहेि 
आहि त्याचं्या आपल्यावर घडिाऱ्या हक्रयामं ळे आपली वेदने हनमाि होिाि ह्ा र्ृहीिकापेक्षा िे कमी साधे 
(simple) आहे. 

 
िौहिक वस्िभंना खरेख रे अस्स्ित्व असिे असे मानिे अहधक साधे का आहे हे सहज हदसभन येईल. 

माजंर जर एका क्षिीं खोलीच्या एका िार्ाि हदसले आहि नंिरच्या एका क्षिी द सऱ्या िार्ाि हदसले िर िे 
एका हठकािापासभन द सऱ्या हठकािापयंि मधली हठकािे क्रमाने आक्रमीि रे्ले असले पाहहजे असे मानिे 
स्वािाहवक आहे. पि माजंर म्हिजे जर केवळ वदेनदत्तारं्ा समभह असेल िर ज्या हठकािी मी त्याला प्रत्यक्ष 
पाहहलेले नाही अशा हठकािी िे होिे असे असभर् शकिार नाही; िेव्हा मी पहाि नसिाना माजंराला अहजबाि 
अस्स्ित्व नव्हिे पि एका नवीन हठकािी त्याने एकाएकी अस्स्ित्वाि उड्डाि केले असे मानावे लारे्ल. मी 
पाहहले ककवा न पाहहले िरी माजंर अस्स्ित्वाि असिे असे असेल िर त्याने एकदा खाल्यानंिर परि 
खाईपयंि त्याला िभक कशी लार्लेली असिे हे आपल्या अन िवावंरून आपल्याला कळभ शकिे. पि मी पहाि 
नसिाना त्याला अस्स्ित्व नसेल िर िे अस्स्ित्वाि असिाना िभक जशी वाढिे हििक्यार् जलदपिे िे 
अस्स्ित्वाि नसिाना िभक वाढावी हे हवहर्त्र ठरेल. आहि माजंर जर वदेनदत्तारें् बनलेले असेल िर िे ि केले 
असभ शकिार नाही; कारि माझ्या ि केहशवाय इिर िभक माझे वेदनदत्त असिार नाही. माजंरारे् माझ्याशी 
प्रहिहनहधत्व करिाऱ्या वदेनदत्ताचं्या विचनािभन त्यार्ी िभक व्यक्ि होिे असे मानले िर हे विचन अहिशय 
स्वािाहवक वाटिे. पि हे विचन म्हिजे रंर्ाच्या हठपक्यािंील िेरबदल आहि त्याचं्या हालर्ाली एवढेर् आहे 
असे मानले िर िे सवचस्वी अनाकलनीय ठरिे— रंर्ाचं्या हठपक्यानंा िभक लार्ावी हे एखाद्या हत्रकोिाने 
िभ टबॉल खेळावा िसे अशक्य आहे. 
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पि माजंराच्या बाबिीिील ही अडर्ि, मािसाचं्या बाबिीि उद् िविाऱ्या अडर्िीशी हिर्ी ि लना 
केली असिा, काहीर् नाही असे वाटेल. मािसे जेव्हा बोलिाि— म्हिजे आपि जेव्हा काही आवाज ऐकिो 
आहि हे आवाज काही कल्पनाशंी संबहंधि आहेि असे मानिो, आहि त्यार्वळेी ओठाचं्या काहंी हालर्ाली 
आहि रे्हऱ्यावंररे् हाविाव पाहािो— िेव्हा आपि असेर् आवाज काढले असिाना िे ज्याप्रमािे काही हवर्ार 
व्यक्ि करीि असिाि त्याप्रमािे आपि आिा जे ऐकि आहो िेही काही हवर्ार व्यक्ि करीि आहे असे न 
मानिे कठीि ठरेल. अथाि ह्ा प्रकारच्या घटना स्वप्नामध्येही घडभन येिाि आहि त्याचं्या आधारावर इिर 
मािसे अस्स्ित्वाि आहेि असे आपि जे मानिो िे रै्र असिे. पि आपल्याला जी स्वप्ने पडिाि िी, ज्याला 
आपि जारे्पिीरे् जीवन म्हििो त्याच्याकडभन स र्हवली जािाि; आहि िौहिक जर् खरोखरीर् अस्स्ित्वाि 
आहे असे जर आपि मानले िर वैज्ञाहनक ित्त्वाचं्या सहाय्याने त्यारं्ा सवचसाधारिपिे उलर्डा करिा येिो. 
िेव्हा आपि आहि आपली वदेनदते्त ह्ाचं्याहशवाय इिर वस्िभ खरोखरर् अस्स्ित्वाि आहेि आहि आपि 
त्यारें् संवदेन करण्यावर त्यारें् अस्स्ित्व अवलंबभन नसिे असे जे आपल्याला स्वािाहवकपिे वाटि असिे 
त्यार्ा स्वीकार करायला लाथवारें् (symplicity) प्रत्येक ित्त्व प्रवृत्त करिे. 

 
अथात् स्विंत्र असे बाह् जर् आहे हा जो आपला हवश्वास असिो िो कोित्यािरी िकच वादाम ळे आपि 

प्रथम स्वीकारलेला असिो असे नाही. आपि हवर्ाराला स रवाि करिो ित्क्षिीर् ही समजभि अर्ोदरर् 
आपल्या मनाि ियार होऊन राहहलेली आहे असे आपल्याला आढळभन येिे; आपल्या सहजप्रवृत्तीिभन हनमाि 
झालेली िी समजभि असिे असे म्हििा येईल. हिच्याहवषयी शकंा उपस्स्थि करण्यारे् आपल्याला एऱ्हवी 
कारिही पडले नसिे; कारि पडिे िे एवढेर् की जरी हनदान पाहण्याच्या हक्रयेच्या बाबिीि हिरे् वदेनदत्त 
हीर् स्विंत्रपिे अस्स्ित्वाि असलेली वस्िभ आहे असे मानण्यार्ी आपली स्वािाहवक प्रवृत्ती असल्यासारखी 
हदसली िरी वस्िभ आहि वदेनदत्त एकर् असभ शकिार नाही हे िार्मकक य स्क्िवादाने दाखवभन देिा येिे. रुर्ी, 
र्ंध आहि नाद ह्ारं्ा हवर्ार करिो िेव्हा आपली वदेनदते्त आहि वस्िभ ह्ाचं्याि िेद करावा लार्िो असे 
आढळभन येिे त्याच्याि आपल्याला काहीर् हवहर्त्र वाटि नाही आहि स्पशाच्या बाबिीि ही र्ोष्ट थोडीशीर् 
हवहर्त्र वाटिे. पि असा िेद कराव लार्िो असे आढळभन आले िरी त्याम ळे आपल्या वदेनदत्ताशंी संबहंधि 
अशा वस्िभ असिाि ही सहजप्रवृत्तीवर आधारलेली आपली समजभि काही कमक वि होि नाही. आपि असे 
मानल्याने काही अडर्िी िर हनमाि होि नाहीिर्; उलट त्यार्ा पहरिाम म्हिभन आपल्या अन िवारें् आपि 
जे विचन करिो िे साधे व स व्यवस्स्थि होिे. ह्ाम ळे ह्ा समज िीर्ा अव्हेर करायला र्ांर्लेसे काही कारि 
नाही. म्हिभन बाह् जर्ाला खरेख रे अस्स्ित्व आहे आहि आपि त्यारे् दशचन घेि राहण्यावर त्यारे् अस्स्ित्व 
सवचस्वी अवलंबभन असिे असे नाही हे आपि, स्वप्नामं ळे आपल्या मनाि ह्ाहवषयी ककहर्त् ककिभ राहहला िरी 
मान्य करू या. 

 
ज्या य स्क्िवादाने आपि ह्ा हनष्ट्कषाला येऊन पोर्िो िो आपल्याला हवा हििका बळकट नाही 

ह्ाि शकंा नाही. पि ित्त्वज्ञानािील अनेक य स्क्िवाद ह्ार् नम न्यारे् असिाि. म्हिभन त्याचं्या सामान्य 
स्वरूपाकडे आहि प्रामाण्याकडे थोडेसे लक्ष देिे इष्ट ठरेल. सारे ज्ञान आपल्या सहजप्रवृत्तीिभन उर्म 
पावलेल्या समज िींवर उिाराव ेलार्िे; त्यारं्ा जर आपि अव्हेर केला िर मारे् काहीर् उरि नाही. पि 
सहजप्रवृत्तीिभन उर्म पाविाऱ्या आपल्या समज िींपैकी हकत्येक समज िी इिरापेंक्षा हकिीिरी अहधक दृढ 
असिाि; आहि अनेक समज िी, ज्या वास्िहवक सहजप्रवृत्तींिभन उर्म पावलेल्या नसिाि पि अशा 
स्वरूपाच्या समज िीिर् त्या मोडिाि असे ज्याचं्याहवषयी र् कीने मानण्याि येिे अशा समज िीि, सवयीम ळे 
आहि मानहसक साहर्याम ळे र् रिटभन रे्लेल्या असिाि. 
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ित्त्वज्ञानाने आपल्या सहजाि समज िींरे् पौवापयच दाखवभन हदले पाहहजे. ह्ासाठी आपल्या ज्या 
समज िी सवाि दृढ असिील त्याचं्यापासभन स रवाि केली पाहहजे व प्रत्येक समजभि शक्य हििक्या अलर्पिे 
आहि हिच्याि ज्या असंबहंधि र्ोष्टींर्ी िर पडली असेल त्याचं्यापासभन हिला शक्य हििकी पाखडभन घेऊन 
आपल्याप ढे माडंली पाहहजे. आहि ज्या स्वरूपाि आपि त्यारं्ी अंहिम माडंिी करू त्या स्वरूपाि त्यारं्ा 
परस्पराशी संघषच होि नाही उलट त्यारं्ी स संर्िपिे व्यवस्था लाविा येिे हे दाखवभन देण्यार्ी खबरदारी 
ित्त्वज्ञानाने घ्यावी. एका सहजाि समज िीर्ा अव्हेर करायला हिर्ा अशा इिर समज िींशी हवरोध येिो हेर् 
काय िे कारि असभ शकेल; िेव्हा त्या जर परस्परस संर्ि असिील िर ही सबधं व्यवस्था स्वीकाराहच ठरिे. 

 
आपल्या ह्ा सवच ककवा काही समज िी र्भक असिे शक्य आहे. म्हिभन त्याचं्याहवषयी काहीसा संशय 

बाळर्भनर् त्या स्वीकारिे योलय ठरेल. पि आपल्या कोित्यािरी द सऱ्या समज िीच्या आधाराने आपली 
एखादी समजभि सोडभन द्यायला आपल्याला कारि (reason) लािभ शकिे. िेव्हा आपल्या सहजाि 
समज िींर्ी आहि त्याचं्यापासभन हनष्ट्पन्न होिाऱ्या हनष्ट्कषांर्ी व्यवस्था लावभन, त्यािील काही समज िींना म रड 
घालिे ककवा त्यारं्ा त्यार् करिे आवश्यक ठरलेर् िर कोित्या समज िींच्या बाबिीि असे करिे सवाि शक्य 
आहे ह्ार्ा परामषच घेऊन केवळ आपल्या सहजाि समज िींच्या सामग्रीवर आपल्या ज्ञानार्ी पद्धिशीर, 
स व्यवस्स्थि संघटना आपि करू शकिो; ह्ा ज्ञानाि र्भक हनघण्यार्ी शक्यिा जरी असली िरी त्यारे् िार् 
एकमेकाशी संबहंधि असल्याम ळे आहि प्रत्येक िार्ार्ी काळजीपभवचक हर्हकत्सा करून िो स्वीकारण्याि 
आला असल्याम ळे अशी संिवनीयिा िारशी नसिे. 

 
कमीि कमी एवढे कायच ित्त्वज्ञान करू शकिे. बह संख्य ित्त्ववेत्त्यानंा असे वाटिे— मर् हे वाटिे 

र्भक असो ककवा बरोबर असो—की ित्त्वज्ञानाला ह्ापेक्षा हकिीिरी अहधक साधिा येिे— सबंध हवश्वारे् ककवा 
वास्िविेच्या अंहिम स्वरूपारे् जे ज्ञान आपल्याला इिर मार्ानी हमळभ शकि नाही िे ित्त्वज्ञान आपल्याला 
प्राप्ि करून देऊ शकिे. ही र्ोष्ट खरी असो, नसो. आपि ज्या अहधक हवनीि कायार्ा उल्लेख केला आहे िे 
कायच िरी ित्त्वज्ञान खहर्िर् पार पाडभ  शकेल. आहि ज्याचं्या मनाि व्यवहाराि आपि सत्य म्हिभन धरून 
र्ालि असलेल्या र्ोष्टींहवषयी एकदा संशय हनमाि झाला आहे त्याचं्या दृष्टीने, ित्त्वज्ञानािील समस्यारं्ी 
उकल करण्यासाठी जे खडिर प्रयत्न कराव ेलार्िाि िे साथचकी लार्ले असे त्यानंा वाटावे ह्ासाठी हे कायच 
प रेसे आहे. 
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प्रकरि णतसरे 
 

जडद्रव्याचे स्वरूप 
 

आपली वदेनदते्त— उदा. ज्या वदेनदत्तानंा माझ्या टेबलाशी संबहंधि अशी वदेनदते्त आपि मानभ 
िी—ही वास्िहवक पाहिा आपि आहि आपली वदेने ह्ाचं्याहभन स्विंत्र असलेल्या अशा अस्स्ित्वाच्या ख िा 
असिाि असे मानिे सय स्क्िक ठरेल ही र्ोष्ट आपि रे्ल्या प्रकरिाि मान्य केली; मात्र ही र्ोष्ट हसद्ध करून 
दाखविील अशी कारिे आपल्याला देिा येि नाहीि. म्हिजे टेबलारे् मला प्रिीि होिारे रूप ज्या रंर्, 
कठीिपिा, आवाज इत्यादींच्या वदेनारें् हमळभन बनलेले असिे त्याचं्या व्यहिहरक्ि ह्ा वदेनादं्वारा प्रिीि 
होिारे असे काही अस्स्ित्व असिे असे मी मानिो. मी डोळे हमटले िर रंर्ारे् अस्स्ित्व संप ष्टाि येिे, टेबलाला 
स्पशचिारा माझा हाि मी दभर केला की कठीिपिारे् वदेन संप ष्टाि येिे, टेबलावर मी हटर्क्या मारीनासा 
झालो की आवाज संप ष्टाि येिो. पि ह्ा साऱ्या र्ोष्टींर्ा अंि झाला की टेबलार्ा अंि होिो असे काही मी 
मानीि नाही. उलट टेबलाला अखंड अस्स्ित्व असल्याम ळे मी डोळे उघडल्यावर, हािाने टेबलाला परि 
स्पशच केल्यावर, टेबलावर परि हटर्क्या मारू लार्ल्यावर ही सारी वदेनदते्त परि आहविभचि होिील असे मी 
मानिो. मी दशचन घेिले न घेिले िरी स्विंत्रपिे अस्स्ित्वाि हटकभ न राहिाऱ्या ह्ा खऱ्याख ऱ्या टेबलारे् 
स्वरूप कसे असिे ह्ा प्रश्नार्ा प्रस्ि ि प्रकरिाि आपल्याला हवर्ार करावयार्ा आहे. 

 
िौहिक हवज्ञान ह्ा प्रश्नारे् काही एक उत्तर देिे. हे उत्तर काहीसे अप रे आहे आहि त्यारे् काही िार् 

केवळ िकावर आधारले आहेि हे खरे. िरी स द्धा आहे त्या स्वरूपािही र्ंिीरपिे परामषच घेण्यासारखे हे 
उत्तर आहे. सवच प्राकृहिक घटना मभलिः र्िीच्या स्वरूपाच्या आहेि असे मानले पाहहजे ह्ा मिाला िौहिक 
हवज्ञान कळि नकळि येऊन ठेपले आहे. काही लहरींच्या र्िीम ळे प्रकाश, ऊष्ट्ििा, ध्वनी हनमाि होिाि, 
ज्या वस्िभंपासभन त्यारें् हनःसारि होिे त्याचं्यापासभन हनवभन प्रकाश पाहिाऱ्या, ऊष्ट्ििा अन िविाऱ्या ककवा 
ध्वनी ऐकिाऱ्या व्यक्िींपयंि ह्ा लहरी-र्िी प्रवास करिाि. ह्ा लहरी-र्िी ‘इथर’मध्ये िरी उद्िविाि 
ककवा ‘स्थभल जडद्रव्या’मध्ये िरी उद् िविाि. पि ह्ा दोन्ही र्ोष्टींना ित्त्ववतेे्त जडद्रव्य म्हििार. अवकाशाि 
स्थान असिे आहि र्िीच्या हनयमानंा अन सरून र्हिमान होण्यार्ी क्षमिा अंर्ी असिे एवढ्यार् धमांर्ा ह्ा 
जडद्रव्यावर हवज्ञान आरोप करिे. त्याच्या अंर्ी इिर धमच असिे शक्य आहे हे हवज्ञान नाकारीि नाही; पि 
असलेर्, िर हे इिर धमच वैज्ञाहनकाच्या दृष्टीने उपय क्ि नसिाि; घटनारं्ा उलर्डा करण्याि त्यारें् त्याला 
काही साहाय्य होि नाही. 

 
‘प्रकाश म्हिजे लहरी-र्िींरे् एक रूप (form) आहे’ असे हकत्येकदा म्हिण्याि येिे. पि ह्ाम ळे 

रै्रसमज हनमाि होिे शक्य आहे. कारि जो प्रकाश आपि प्रत्यक्ष पाहिो, आपल्या इंहद्रयानंा जो साक्षाि 
प्रिीि होिो िो प्रकाश काही लहरी-र्िींरे् रूप नसिे. त्यारे् स्वरूप वेर्ळेर् असिे. आपि आंधळे नसलो 
िर हा प्रकाश काय आहे हे आपल्याला माहहि असिे. पि आंधळ्या मािसाला त्यार्ी माहहिी करून देिा 
येईल असे त्यारे् विचन आपि करू शकि नाही. उलट लहरी-र्िींरे् आंधळ्या मािसापंाशी सहज विचन 
करिा येईल. कारि स्पशेंहद्रयाने त्याला अवकाशारे् ज्ञान होऊ शकिे; आहि सम द्रावरून प्रवास करिाना 
लहरीर्िींर्ा जवळजवळ आपल्यासारखार् अन िव त्याला येऊ शकिो. पि ज्या ह्ा र्ोष्टींरे् आंधळ्या 
मािसाला आकलन होऊ शकिे िी र्ोष्ट म्हिजे आंधळ्या मािसाला हजरे् कधीर् आकलन होऊ शकिार 
नाही, हजरे् आपल्याला त्याच्यापाशी कधीर् विचन करिा येिार नाही अशी काहीिरी र्ोष्ट असिे. 
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आिा आंधळे नसलेल्या आपिा सवांना हे जे पहरहर्ि असिे िे, हवज्ञानाच्या म्हिण्याप्रमािे, बाह् 
जर्ाि वास्िहवक आढळभन येिर् नाही; ज्याला प्रकाश हदसिो अशा मािसाच्या डोळ्यावंर, मज्जािंिभवर आहि 
मेंदभवर हकत्येक लहरींनी कृिी केल्याम ळे िे हनमाि झालेले असिे. प्रकाश म्हिजे लहरी असे जेव्हा म्हटले 
जािे िेव्हा प्रकाशाच्या संवदेनारें् िौहिक कारि ह्ा लहरी असिाि असा त्यार्ा अथच असिो. पि आपि 
प्रत्यक्ष प्रकाशर् जर घेिला— डोळस मािसानंा ज्यार्ा अन िव येिो आहि आंधळ्या मािसानंा ज्यार्ा अन िव 
येि नाही िो प्रकाश जर आपि घेिला— िर िो आपि आहि आपली ज्ञानेंकद्रये ह्ाचं्यापासभन स्वंित्र 
असलेल्या जर्ार्ा एक िार् आहे असे हवज्ञान मानीि नाही. इिर वदेनाचं्या बाबिीिही बरेर्से असेर् म्हििा 
येईल. 

 
हवज्ञानाने कस्ल्पलेले जडद्रव्यारे् जे जर् आहे त्याच्याि रंर्, ध्वनी इत्यादींर्ार् अिाव असिो असे 

नाही िर दृष्टीने ककवा स्पशाने जो अवकाश आपल्याला उपलब्ध होिो त्यार्ाही ह्ा जर्ाि अिाव असिो. 
हवज्ञानाच्या दृष्टीने जडद्रव्य कोित्यािरी अवकाशाि असिे आवश्यक आहे. पि ज्या अवकाशाि िे असिे िो 
म्हिजे आपि जो अवकाश पाहिो ककवा स्पशाने ज्यारे् आपल्याला ज्ञान होिे िोर् अवकाश नव्हे. एकिर 
आपल्याला जो अवकाश हदसिो आहि स्पशाने आपल्याला जो अवकाश उपलब्ध होिो िे एकर् नव्हि; आपि 
ज्या वस्िभ पाहिो त्यानंा स्पशच कसा करावा ककवा ज्या वस्िभ आपल्या स्पशाला जािवि असिाि त्यांरे् दशचन 
कसे घ्याव े हे अिचकावस्थेि असिाना केवळ अन िवाच्या आधारे आपि हशकिो. हवज्ञानार्ा अवकाश दृष्टी 
आहि स्पशच ह्ाचं्या बाबिीि अपक्ष असिो; िो दृश्य अवकाश असिे शक्य नाही आहि स्पशचनीय अवकाश 
असिे शक्य नाही. 

 
िसेर् वरे्वरे्ळ्या लोकानंा एकर् वस्िभ त्याचं्या दृहष्टकोिाप्रमािे हिन्न आकारार्ी असल्यासारखी 

हदसिे. उदा. जे नािे वाटोळे असिे िे वाटोळे आहे असार् हनिचय आपि नेहमी करीि असिो; पि आपि 
त्याच्या सरळ सामोरे नसलो िर िे लंबवि चळाकार हदसिे. िे वाटोळे आहे असा हनिचय जेव्हा आपि करिो 
िेव्हा त्याच्या िासिाऱ्या आकाराहभन वेर्ळा, त्याच्या प्रिीि होिाऱ्या रूपाचं्या अंर्ी असलेला नव्हे िर त्याच्या 
स्विःच्या अंर्र्ा असा एक खराख रा आकार असिो असा हनिचय आपि करीि असिो. पि हवज्ञानार्ा संबधं 
ह्ा खऱ्याख ऱ्या आकाराशी असिो आहि हा खराख रा आकार खऱ्याख ऱ्या अवकाशाि, क िालाही प्रिीि 
होिाऱ्या अवकाशाहभन वरे्ळ्या अवकाशाि असला पाहहजे. खराख रा अवकाश सावचजहनक असिो; 
पहािाऱ्याला प्रिीि होिारा अवकाश त्यार्ा खाजर्ी अवकाश असिो. वरे्वरे्ळ्या व्यक्िींच्या खाजर्ी 
अवकाशाि िीर् वस्िभ हिन्न आकारार्ी असल्यासारखी हदसिे. म्हिभन ज्या खऱ्याख ऱ्या अवकाशाि हिर्ा 
खराख रा आकार असिो िो ह्ा खाजर्ी अवकाशाहंभन वरे्ळा असला पाहहजे. िेव्हा हवज्ञानार्ा अवकाश, 
आपल्याला जे अवकाश हदसिाि ककवा जािविाि, त्याचं्याशी संबहंधि असला िरी त्याचं्याहभन वरे्ळा 
असिो; आहि ह्ा संबंधाच्या स्वरूपार्ा शोध घेिे आवश्यक आहे. 

 
िौहिक वस्िभ अर्दी आपल्या वदेनदत्तासंारख्या असिे शक्य नाही पि त्या आपल्या वदेनदत्तारं्ी 

कारिे आहेि असे मानिा येईल असे आपि िात्प रिे मान्य केले होिे. ह्ा िौहिक वस्िभ हवज्ञानाच्या 
अवकाशाि असिाि; आहि ह्ा अवकाशाला आपि िौहिक अवकाश म्हिभ या. आपली वदेने जर िौहिक 
वस्िभंकडभन हनमाि व्हायर्ी असिील िर ह्ा वस्िभ आहि आपली ज्ञानेंहद्रये, मज्जािंिभ व मेंदभ ह्ानंा ज्याच्याि 
स्थान असिे असा िौहिक अवकाश असिे आवश्यक आहे ही र्ोष्ट लक्षाि घेिे महत्वारे् आहे. वस्िभशी जेव्हा 
आपला संपकच  असिो, म्हिजे िौहिक अवकाशाि त्या वस्िभने जी जार्ा व्यापलेली असिे हिच्या अर्दी 
जवळर्ी जार्ा जेव्हा आपल्या शहरराच्या एखाद्या िार्ाने व्यापलेली असिे, िेव्हा आपल्याला हिच्यापासभन 



 

अनुक्रमणिका 

स्पशचवदेन लाििे. ठोकळमानाने असे म्हििा येईल की िौहिक अवकाशामध्ये जेव्हा एखादी वस्िभ आहि 
आपले डोळे ह्ाचं्यामध्ये कोििीही अपारदशचक वस्िभ नसिे िेव्हा िी वस्िभ आपल्याला हदसिे. िसेर् जेव्हा 
आपि एखाद्या वस्िभच्या प रेसे जवळ असिो िेव्हार् आपि िी ऐकभ  शकिो ककवा हिर्ा वास ककवा र्व घेऊ 
शकिो. वस्िभ आहि आपले शरीर एकार् िौहिक अवकाशाि आहेि असे मानल्याहशवाय त्या वस्िभपासभन 
वरे्वरे्ळ्या पहरस्स्थिीि आपल्याला कोििी वरे्वरे्ळी वदेने लाििील ह्ारे् विचन आपि करूर् शकिार 
नाही; कारि वस्िभपासभन आपल्याला कोििी वदेने लाििील हे प्राम ख्याने िी वस्िभ आहि आपले शरीर ह्ाचं्या 
अवकाशािील परस्परसापेक्ष स्थानावंर अवलंबभन असिे. 

 
आिा आपल्या वदेनदत्तानंा आपल्या खाजर्ी अवकाशाि, आपल्या दृष्टीला ककवा स्पशाला प्रिीि 

होिाऱ्या अवकाशाि ककवा इिर ज्ञानेंहद्रयाकंडभन जे अहधक संहदलध असे अवकाश प्राप्ि होि असिील 
त्याचं्याि स्थान असिे. हवज्ञानाि ककवा व्यवहाराि आपि र्ृहीि धरिो त्याप्रमािे िौहिक वस्िभंना सामावभन 
घेिारा सवच-समावशेक असा सावचजहनक अवकाश असला िर ह्ा िौहिक अवकाशाि िौहिक वस्िभंर्ी 
असलेली परस्परसापेक्ष स्थाने आहि वेदनदत्तारं्ी आपल्या खाजर्ी अवकाशाि असलेली परस्परसापेक्ष 
स्थाने ह्ाचं्यामध्ये साधारिपिे अन रूपिा (correspondence) असली पाहहजे. आहि असे मानल्याने काही 
अडर्ि हनमाि होि नाही. रस्त्याि एखादे घर द सऱ्या घरापेक्षा आपल्या अहधक जवळ आहे असे आपल्याला 
हदसले िर इिर ज्ञानेंहद्रयारं्ी साक्षही अशीर् पडेल; उदा. आपि रस्त्याने र्ालि रे्लो िर त्या घराजवळ 
अहधक लवकर पोहोर्भ. आपल्याला जे घर अहधक जवळ हदसिे िे अहधक जवळ आहे ही र्ोष्ट इिर लोकही 
मान्य करिील. घरामंध्ये असलेला अवकाशात्मक संबंध आहि आपि िी घरे पाहिो िेव्हा आपल्याला जी 
वदेनदते्त लाििाि त्याचं्यािील अवकाशात्मक संबंध ह्ाचं्याि अन रूपिा आहे असेर् ह्ा साऱ्यारे् िात्पयच 
हदसिे. िेव्हा िौहिक अवकाश आहे आहि त्याच्याि असलेल्या िौहिक वस्िभंमध्ये जे अवकाशात्मक संबंध 
असिाि िे आपल्या खाजर्ी अवकाशामंध्ये ह्ा िौहिक वस्िभंशी संबहंधि अशी जी वदेनदते्त असिाि 
त्याचं्यामध्ये असलेल्या अवकाशात्मक संबधंाशी अन रूप असिाि असे मानायला हरकि नाही. ह्ा िौहिक 
अवकाशार्ार् िभहमिीि अभ्यास होिो व िौहिकीि व खर्ोलशास्त्राि त्यारे् अस्स्ित्व र्ृहीि मानण्याि येिे. 

 
िौहिक अवकाश आहे आहि त्याच्यामध्ये व खाजर्ी अवकाशामंध्ये अन रूपिा आहे असे मानभ या; मर् 

ह्ा िौहिक अवकाशासंबधंी आपल्याला कोित्या प्रकाररे् ज्ञान होऊ शकेल? ही अन रूपिा साधण्यासाठी 
िौहिक अवकाशाच्या अंर्ी जे धमच असिे आवश्यक असिील त्यारें्र् केवळ ज्ञान आपल्याला होऊ शकेल. 
म्हिजे असे की त्याच्या स्विःच्या स्वरूपारे् आपल्याला काहीर् ज्ञान होऊ शकिार नाही; पि िौहिक 
वस्िभंच्या परस्पराशी असलेल्या अवकाशात्मक संबधंांम ळे त्यारं्ी कोित्या प्रकारर्ी रर्ना बनिे ह्ारे् ज्ञान 
आपल्याला होऊ शकेल. उदा. ग्रहिाच्या वळेी परृ्थवी, र्दं्र आहि सभयच एका सरळ रेषेि येिाि हे ज्ञान 
आपल्याला होऊ शकेल; पि आपल्या दृश्य अवकाशाि सरळ रेषा आपल्याला कशी हदसिे ह्ारे् जसे 
आपल्याला ज्ञान असिे िसे िौहिक सरळ रेषरे् स्विःरे् स्वरूप कसे असिे ह्ारे् ज्ञान आपल्याला होऊ शकि 
नाही. िौहिक अवकाशाि जी ख द्द अंिरे असिाि त्यारें् जे ज्ञान आपल्याला होऊ शकिे त्यापेक्षा ह्ा 
अंिरािंील संबधंारें् आपल्याला हकिीिरी अहधक ज्ञान होऊ शकिे; एक अंिर द सऱ्यापेक्षा मोठे आहे ककवा 
िे त्याच्या एकार् सरळ रेषेि आहे हे आपल्याला माहहि होऊ शकिे. पि आपल्या खाजर्ी अवकाशािील 
अंिराशंी ककवा रंर्, ध्वनी आहि इिर वेदनदते्त ह्ाचं्याशी जसा आपला साक्षात् पहरर्य असिो िसा िौहिक 
अवकाशािील अंिराशंी असभ शकि नाही. जन्माने आंधळा असलेल्या मािसाला इिर लोकाकंडभन दृश्य 
अवकाशाहवषयी जे ज्ञान होऊ शकेल िे सारे ज्ञान आपल्याला िौहिक अवकाशाहवषयी हमळविा येईल. पि 
जन्माधंाला दृश्य अवकाशाहवषयी ज्या प्रकाररे् ज्ञान कधीर् होऊ शकिार नाही त्या प्रकाररे् ज्ञान 
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आपल्यालाही िौहिक अवकाशाहवषयी कधी होऊ शकिार नाही. वदेनदत्ताशंी अन रूपिा राखण्यासाठी 
(िौहिक अवकाशािील) संबधंाचं्या अंर्ी जे धमच असले पाहहजेि त्यारें् ज्ञान आपल्याला होऊ शकेल. पि 
ज्या र्ोष्टींमध्ये हे संबंध असिाि त्याचं्या स्वरूपारे् आपल्याला कधी ज्ञान होऊ शकिार नाही. 

 
कालाच्या बाबिीि पाहहले िर कालावधीर्ी (duration) ककवा काळ लोटल्यार्ी आपली जी जािीव 

(feeling) असिे हिच्या आधारावर घड्याळाप्रमािे हकिी काळ लोटला ह्ार्ी कल्पना करिे धोक्यारे् असिे, 
हे प्रहसद्धर् आहे. आपल्याला जेव्हा कंटाळा आलेला असिो ककवा शारीहरक वदेना आपि सहन करीि असिो 
िेव्हा वेळ सावकाश जािो; जेव्हा आपले मन कशाि िरी रमलेले असिे िेव्हा वेळ जलद जािो; आहि जेव्हा 
आपि झोपलेलो असिो िेव्हा जिभ काही काळ लोटलार् नाही अशा रीिीने िो हनघभन जािो. आिा काळ 
कालावधींर्ा बनलेला असल्याम ळे अवकाशाप्रमािे त्याच्या बाबिीिही सावचजहनक काळ आहि खाजर्ी काळ 
हा िरक करिे आवश्यक आहे. पि अर्ोदरर्ा व नंिरर्ा हा जो क्रम आहे िोही कालाच्या स्वरूपार्ा िार् 
आहे आहि त्याच्या बाबिीि असा िेद करायरे् कारि नाही. घटनामंध्ये जो कालक्रम असल्यासारखा हदसिो 
िोर् त्याचं्यामध्ये असलेला वास्िहवक कालक्रम होय असेर् आपल्याला वाटिे. हे दोन क्रम एकर् नव्हेि असे 
मानायला काही कारि नसिे. हीर् र्ोष्ट अवकाशाच्या बाबिीिही सवचसाधारिपिे खरी असिे. रस्त्याने जर 
एखादी पलटि जाि असली िर वरे्वरे्ळ्या दृहष्टकोनािंभन हिर्ा आकार वरे्वरे्ळा हदसेल; पि हिच्यािील 
मािसाचं्या रर्नेर्ा क्रम सवच दृहष्टकोनािंभन एकर् िासेल. ह्ाम ळे हा क्रम िौहिक अवकाशाच्या बाबिीिही 
खरा असिो असे आपि मानिो; उलट हा क्रम अबाहधि राखण्यासाठी (दृश्य) आकारार्ी िौहिक आकाराशी 
जेवढी अन रूपिा असिे आवश्यक आहे िेवढी िी आहे एवढेर् आपि मानिो. 

 
घटनामंध्ये जो कालक्रम असल्यासारखा हदसिो िोर् त्यारं्ा खराख रा कालक्रमही असिो असे जेव्हा 

म्हिण्याि येिे िेव्हा एक रै्रसमज हनमाि होण्यार्ा संिव असिो आहि िो टाळण्यार्ी खबरदारी घेिली 
पाहहजे. वरे्वरे्ळ्या िौहिक वस्िभंच्या अवस्थारं्ा जो कालक्रम असिो िोर् ह्ा वस्िभंरे् आपले प्रत्यक्षज्ञान ज्या 
वदेनदत्तारें् बनलेले असिे त्यारं्ाही कालक्रम असिो असे मानिा कामा नये. ढर्ारं्ा र्डर्डाट आहि वीज 
र्मकिे ह्ाचं्याकडे िौहिक घटना म्हिभन जर पाहहले िर त्या एकाकाळीर् होिाि. म्हिजे असे की हविेील 
खळबळ ज्या हठकािी स रू होिे— ज्या हठकािी वीज असिे— त्या हठकािी वीज आहि हवेिील ही खळबळ 
एकदमर् स रू होिाि. पि ज्या वदेनदत्ताला आपि र्डर्डाट ऐकिे म्हििो िे हविेील खळबळीर्ा आपि 
जेथे असिो िेथपयंिर्ा प्रवास होईिो घडभन येि नाही. त्यार्प्रमािे सभयाच्या हकरिानंा आपल्यापयंि 
पोर्ायला स मारे आठ हमहनटे लार्िाि; म्हिजे आपि जेव्हा सभयच पाहिो िेव्हा आठ हमहनटापंभवीर्ा सभयच पहाि 
असिो. िौहिक सभयाहवषयी आपल्या वदेनदत्तापंासभन जो काही प रावा लाििो िो आठ हमहनटापंभवीच्या 
िौहिक सभयाहवषयी असिो. अर्ोदरच्या आठ हमहनटािं जरी सभयारे् अस्स्ित्व संप ष्टाि आले असले िरी ज्या 
वदेनदत्तानंा आपि ‘सभयच पाहिे’ म्हििो त्याचं्यािं काही िरक पडिार नाही. वदेनदते्त आहि िौहिक वस्िभ 
ह्ाचं्याि िेद करिे का आवश्यक आहे ह्ाहवषयीरे् हे आिखी एक उदाहरि आहे. 

 
अवकाशाच्या बाबिीि आपल्याला जे आढळिे िेर् वदेनदते्त आहि त्याचं्याशी संबहंधि अशा िौहिक 

वस्िभ ह्ािंील अन रूपिेच्या बाबिीिही आढळिे. जर एक वस्िभ हनळी आहि द सरी िाबंडी हदसि असेल िर 
ह्ा िरकाशी संबहंधि असा काही िरक त्या िौहिक वस्िभंमध्ये असला पाहहजे असे मानिे सय स्क्िक ठरेल; 
जर दोन्ही वस्िभ हनळ्या हदसि असिील िर ह्ाच्याशी संबहंधि असे साम्य त्याचं्यािं आहे असे मानिा येईल. 
िौहिक वस्िभच्या ज्या धमाम ळे िी वस्िभ हनळी ककवा िाबंडी हदसिे त्याच्याशी आपला साक्षात् पहरर्य होऊ 
शकेल अशी आशा बाळर्िा येिार नाही. हा धमच म्हिजे एक प्रकारर्ी लहरी-र्िी आहे असे हवज्ञान सारं्िे 
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आहि आपल्याला जो अवकाश हदसिो त्यािील लहरी-र्िींर्ा हवर्ार आपल्या मनाि असल्याम ळे लहरी-
र्िी ही पहरहर्ि अशी र्ोष्ट आहे असे आपल्याला वाटिे. पि ह्ा लहरी-र्िी वस्ि िः िौहिक अवकाशाि 
असल्या पाहहजेि; त्याचं्याशी आपला साक्षात् पहरर्य असिार नाही. ह्ा खऱ्या लहरी-र्िी आपल्या 
पहरर्याच्या आहेि असे आपल्याला जसे वाटेल िशा त्या आपल्या पहरर्याच्या नसिाि. आहि जे रंर्ाच्या 
बाबिीि खरे आहे िे इिर वदेनदत्ताचं्या बाबिीि हििकेर् खरे आहे. िेव्हा िौहिक वस्िभंमधील संबंधांच्या 
अंर्ी त्यारं्ी वेदनदत्तामंधील संबंधाशंी जी अन रूपिा असिे हिच्यापासभन हनष्ट्पन्न होिारे अनेक प्रकाररे् जे्ञय 
धमच असले िरी िौहिक वस्िभंरे् स्विःरे् आंिहरक स्वरूप आपल्याला अज्ञाि राहिे, आपल्या ज्ञानेंहद्रयानंी िरी 
त्यारे् ज्ञान होऊ शकि नाही असे आपल्याला आढळभन येिे. िौहिक वस्िभंच्या आंिहरक स्वरूपार्ा शोध 
घेण्यार्ी द सरी कोििी िरी रीि आहे का हा प्रश्न हशल्लक उरिो. 

 
िौहिक वस्िभ जरी अर्दी वेदनदत्तासंारख्या नसल्या—असे आपि का म्हििो ह्ार्ा हवर्ार आपि 

केला आहे— िरी त्या साधारिपिे बऱ्यार्शा वदेनदत्तासंारख्या असाव्या ह्ा र्ृहीिकार्ा दृश्य वेदनदत्ताचं्या 
बाबिीि िरी प्रथमदशचनी स्वीकार करिे स्वािाहवक ठरेल असे म्हििा येईल. पि म्हिभन अखेरीस हेर् 
र्ृहीिक सवाि अहधक समथचनीय ठरेल असे मात्र नाही. ह्ा मिाप्रमािे िौहिक वस्िभंच्या हठकािी उदा. 
खरोखरर् रंर् असिील आहि आपि स दैवी असभ िेव्हा वस्िभ ज्या रंर्ार्ी असेल त्या रंर्ार्ीर् आपल्याला 
हदसेल. वरे्वेर्ळ्या दृहष्टकोिािंभन कोित्याही क्षिी वस्िभ जरी अर्दी एकार् रंर्ार्ी असल्यासारखी हदसि 
नसली िरी साधारिपिे बऱ्यार्शा सारख्या रंर्ार्ी हदसेल; िेव्हा वेर्वरे्ळ्या दृहष्टकोनािंभन हिच्या रंर्ाच्या 
ज्या वरे्वरे्ळ्या छटा हदसि असिील, त्याचं्या मध्यिार्ी असलेला एखादा मध्यम रंर् हा हिर्ा ‘खराख रा’ 
रंर् होय असे मानिा येईल. 

 
ह्ा मिारे् जरी आपल्याला हनहििपिे खंडन करिा आले नाही िरी िे हनराधार आहे असे दाखवभन 

देिा येईल, एक िर आपल्याला हदसिारा रंर् केवळ आपल्या डोळ्यावंर आघाि करिाऱ्या प्रकाशलहरींच्या 
स्वरुपावरर् अवलंबभन असिो, आहि म्हिभन आपि आहि वस्िभ ह्ामंध्ये असलेले माध्यम व ज्या रीिीने 
वस्िभकडभन प्रकाश आपल्या डोळ्याचं्या हदशनेे परावर्मिि होिो िी रीि ह्ारं्ा त्याच्यावर पहरिाम होि असिो 
हे उघड आहे. मधली हवा जर अर्दी स्वच्छ नसेल िर हिच्याम ळे रंर् बदलिील आहि प्रकाश जर िीव्रिेने 
परावर्मिि होि असेल िर िे पभिचपिे पालटिील. िेव्हा आपल्याला जो रंर् हदसिो िो हकरि आपल्या 
डोळ्याशंी ज्या स्वरूपाि येऊन पोर्िो त्यार्ा पहरिाम असिो. िो केवळ ज्या वस्िभपासभन हा हकरि येिो 
हिर्ा र् ि नसिो. म्हिभन जर कांही हवहशष्ट लहरी आपल्या डोळ्याशंी येऊन पोर्ल्या िर आपल्याला काही 
एक रंर् हदसिो. मर् ज्या वस्िभपासभन त्या लहरी स टिाि हिला रंर् असो नसो. िेव्हा िौहिक वस्िभंना रंर् 
असिाि असे मानिे पभिचपिे अनावश्यक आहे. आपि िसे मानलेर् िर त्यारे् समथचन करिा येिार नाही. 
इिर वदेनदत्तानंाही अर्दी हार् य स्क्िवाद लार्भ पडिो. 

 
आिा जडद्रव्याला जर खरेख रे अस्स्ित्व असले िर त्यारे् स्वरूप अमभक प्रकाररे् असलेर् पाहहजे 

असे काही सामान्य िात्स्त्वक य स्क्िवादाचं्या आधारे आपल्याला म्हििा येईल का हा प्रश्न हवर्ाराि घ्यायर्ा 
राहहला आहे. जे जे वास्िव आहे िे कोित्यािरी अथाने मानहसक असले पाहहजे, हकमानपक्षी ज्यारे् 
आपल्याला यस्त्कंहर्त्ही ज्ञान होऊ शकेल िे कोित्यािरी अथाने मानहसक असले पाहहजे हे मि हकिीिरी 
ित्त्ववते्त्यानंी ककबह ना बह िेक ित्त्ववेत्त्यानंी स्वीकारले आहे ही र्ोष्ट वर स्पष्ट केलीर् आहे. ह्ा 
ित्त्ववते्त्यानंा ‘हर्द्वादी’ म्हििाि. हर्द्वादी आपल्याला असे सारं्िाि की आपल्याला जे जडद्रव्य म्हिभन 
िासिे िे वास्िहवक काहीिरी मानहसक असिे; (लाय्स्ब्नट्झच्या मिाप्रमािे) िी कमीअहधक प्राथहमक 
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स्वरूपार्ी मने असिील ककवा (बाक्ले म्हिि असे त्याप्रमािे) आपल्या नेहमीच्या िाषेि िे जडद्रव्य जे मन 
‘पहाि’ असेल त्या मनािील कल्पना असिील. िेव्हा मनापासभन स्वरूपिः हिन्न असलेल्या अशा जडद्रव्यारे् 
अस्स्ित्व हर्द्वादी नाकारिाि; पि आपली वदेनदते्त आपल्या खाजर्ी वदेनाहंभन स्विंत्रपिे अस्स्ित्वाि 
असलेल्या कशाच्यािरी ख िा असिाि हे िे नाकारीि नाहीि. प ढल्या प्रकरिाि हर्द्वादी आपल्या 
िभहमकेच्या समथचनाथच जे य स्क्िवाद प ढे करिाि— माझ्या मिे हे य स्क्िवाद िकच द ष्ट आहेि— त्यारं्ा आपि 
हवर्ार करू. 
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प्रकरि चौथे 
 

णचद्वाद 
 

‘णचद्वाद’ हा शब्द वरे्वरे्ळ्या ित्त्ववते्त्यानंी वरे्वरे्ळ्या अथाने वापरला आहे. जे काही अस्स्ित्वाि 
आहे ककवा हकमानपक्षी ज्याच्याहवषयी िे अस्स्ित्वाि आहे असे ज्ञान आपल्याला होऊ शकिे िे कोित्यािरी 
अथाने मानहसक असले पाहहजे हा हसद्धािं म्हिजे हर्द् वाद असा त्यार्ा अथच लावभ. ित्त्ववेत्त्यानंी बऱ्यार् 
मोठ्या प्रमािावर स्वीकारलेल्या ह्ा हसद्धािंार्ी अनेक रूपे आहेि आहि त्यार्ा प रस्कार अनेक हिन्न 
कारिासंाठी करण्याि आला आहे. हा हसद्धािं एवढ्या मोठ्या प्रमािावर स्वीकारण्याि आला आहे आहि 
हशवाय िो इिका मनोवेधक आहे की ित्त्वज्ञानाच्या अहिशय संहक्षप्ि अशा समालोर्नाि स द्धा त्यारे् थोडेसे 
िरी हववेर्न आलेर् पाहहजे. 

 
िाहत्त्वक हवर्ारप्रिालीशी ज्यारं्ा पहरर्य नसिो त्यानंा हा हसद्धािं उघडउघड हवपरीि आहे असे 

वाटभन िो हझडकारण्याकडे त्यारं्ा कल होईल. टेबल, ख च्या, सभयच, र्दं्र आहि सामान्यपिे िौहिक पदाथच हे 
मने आहि त्यारें् आशय याहंभन म लिः हिन्न असिाि, मने नाहीशी झाली िरी हटकभ न राहील असे त्यारें् 
अस्स्ित्व असिे असे आपली व्यवहारब द्धी मानिे याि शकंा नाही. मने अस्स्ित्वाि यायच्या हकिीिरी 
आधीपासभन जडद्रव्य अस्स्ित्वाि होिे असे आपि मानिो; आहि म्हिभन जडद्रव्य हे केवळ मानहसक प्रहक्रयेर्ी 
हनर्ममिी आहे अशी कल्पना करिे कठीि आहे. पि हर्द् बाद सत्य असो ककवा असत्य असो िो उघडपिे 
िकच हवपरीि आहे असे म्हिभन त्यार्ी वासलाि लाविा येिार नाही. 

 
जडद्रव्याला स्विंत्र अस्स्ित्व असले िरीस द्धा त्यारे् स्वरूप वदेनदत्ताहंभन हकिीिरी हिन्न असले 

पाहहजे, वस्िभंर्ा एखादा कॅटलॉर् आहि त्या वस्िभ ह्ाचं्याि जशी केवळ अन रूपिा असिे िशी वस्िभ आहि 
वदेनदते्त ह्ाचं्याि केवळ अन रूपिा असभ शकेल हे आपि पाहहलेर् आहे. त्याम ळे िौहिक वस्िभंरे् स्विःरे् 
खरेख रे स्वरूप कसे असिे ह्ा हवषयी व्यवहारब द्धी आपल्याला अज्ञानािर् ठेविे आहि त्यारें् स्वरूप 
मानहसक आहे असे मानायला जर र्ारं्ला आधार असेल िर केवळ हे मि आपल्याला हवहर्त्र िासिे म्हिभन 
अव्हेरिे योलय ठरिार नाही. िौहिक वस्िभंहवषयीरे् सत्य हवहर्त्र िासेल असेर् असिार. िे कदाहर्ि अप्राप्य 
असेल; पि िे आपल्याला प्राप्ि झाले आहे असे एखाद्या ित्त्ववते्त्याला वाटले िर त्याने सत्य म्हिभन माडंलेले 
मि हवहर्त्र आहे ह्ा आधारावर त्याच्यावर आके्षप घेिा येिार नाही. 

 
हर्द्वादार्ा प रस्कार ज्या कारिासंाठी करण्याि येिो िी सामान्यपिे ज्ञानमीमांसेपासभन (theory 

of knowledge) म्हिजे वस्िभंरे् आपल्याला जर ज्ञान व्हायरे् असेल िर ह्ा वस्िभंनी कोित्या अटी सािंाळल्या 
पाहहजेि ह्ाच्या हववरे्नापासभन प्राप्ि होिाि. ह्ा प्रकारच्या कारिाचं्या आधारावर हर्द्वादार्ी प्रस्थापना 
करण्यार्ा पहहला र्ंिीर प्रयत्न हबशप बाक्लेने केला. आपल्या वदेनदत्तानंा आपल्याहभन स्विंत्र अस्स्ित्व 
असिे असे मानिा येिार नाही, त्यारें् अस्स्ित्व काही प्रमािाि िरी आपल्या ‘मनाि’ असले पाहहजे, म्हिजे, 
जर पाहिे, ऐकिे, स्पर्मशिे, वास घेिे, र्व घेिे असे काही नसिे िर वदेनदत्तारें् अस्स्ित्व हटकभ न राहहले 
नसिे असे त्याने य स्क्िवादाचं्या साहाय्याने हसद्ध केले. त्याने वापरलेले काही य स्क्िवाद जरी प्रमाि नव्हिे 
िरी बाक्लेर्ा हा हसद्धािं हनहििपिे प्रमाि होिा. पि ह्ाच्या प ढे जाऊन आपल्या प्रत्यक्षज्ञानापासभन िक्ि 
वदेनदत्ताचं्या अस्स्ित्वार्ी हनहििी आपल्याला लािभ शकिे; कशारे्ही आपल्याला ज्ञान होिे ह्ार्ा अथच िी 



 

अनुक्रमणिका 

र्ोष्ट (कोित्यािरी) मनाि असिे व म्हिभन ‘मानहसक’ असिे असा होिो असा य स्क्िवाद त्याने केला. आहि 
म्हिभन जी र्ोष्ट कोित्यािरी मनाि नाही अशा र्ोष्टीरे् आपल्याला कधीही ज्ञान होऊ शकिार नाही, आहि 
जी र्ोष्ट माझ्या मनाि नसिानाही हजरे् मला ज्ञान झालेले असिे िी अथात् द सऱ्या कोित्यािरी मनाि 
असली पाहहजे असा हनष्ट्कषच त्याने काढला. 

 
बाक्लेर्ा य स्क्िवाद समजभन घ्यायर्ा िर त्याने कल्पना (idea) ह्ा शब्दार्ा जो वापर केला आहे िो 

समजभन घेिे आवश्यक आहे. आपल्याला हजरे् साक्षात् ज्ञान होिे— उदा. वदेनदत्तारें् आपल्याला ज्या 
प्रकाररे् ज्ञान होिे िसे हजरे् आपल्याला ज्ञान होिे— अशा र्ोष्टीला िो ‘कल्पना’ हे नाव देिो. म्हिजे 
आपल्याला हदसिारा एखादा हवहशष्ट रंर् ही एक ‘कल्पना’ आहे. त्यार्प्रमािे आपि एखादा हववहक्षि आवाज 
ऐकिो िीही एक कल्पना आहे. पि ‘कल्पना’ हे पद केवळ वदेनदत्तापं रिे मयाहदि नाही. आपल्याला वस्िभंरे् 
स्मरि होिे ककवा त्यारं्ी कल्पना आपि करिो आहि ज्या क्षिी वस्िभंरे् स्मरि होि असिे ककवा त्यारं्ी कल्पना 
करण्याि येि असिे त्याक्षिी त्या वस्िभंशीही आपला साक्षाि पहरर्य होि असिो. ह्ा सवच साक्षात् दत्तानंा िो 
‘कल्पना’ म्हििो. 

 
ह्ानंिर बाक्ले नेहमीच्या सवचसाधारि वस्िभंर्ा परामषच घेिो; उदा. एखादे झाड. आपि एखादे झाड 

पाहिो िेव्हा आपल्याला ज्यारे् साक्षात् ज्ञान होि असिे िे, ज्या अथाने िो ‘कल्पना’ हा शब्द वापरिो त्या 
अथाने कल्पनारें् बनलेले असिे हे िो दाखवभन देिो. आहि झाडारे् जे खरेख रे स्वरूप असिे त्याच्याि झाड 
पाहिाना आपि जे पाहि असिो त्याहभन अहधक काहीिरी असिे असे मानायला यस्त्कंहर्िही आधार नाही 
असा य स्क्िवाद िो करिो. पाहहले जाण्यािर् त्यारे् अस्स्ित्व सामावलेले असिे असे त्यारे् म्हििे आहे; 
स्कोलॅस्स्टक ित्त्ववते्त्यारं्ी लॅहटन पहरिाषा वापरायर्ी िर त्यारे् ‘एसे’ (esse) म्हिजे त्यारे् ‘पर्मसपाय्’ 
(percipi) [त्यार्ी ‘सत्ता’ म्हिजे त्यार्ा ‘पे्रहक्षििाव’] होय. आपि डोळे झाकले ककवा त्या झाडाच्या 
आसपास कोिी मािभस नसला िरी झाडारे् अस्स्ित्व हटकभ न राहहलेर् पाहहजे ही र्ोष्ट िो पभिचपिे मान्य करिो. 
पि हे अस्स्ित्व हटकभ न राहिे ह्ारे् कारि ईश्वर िे झाड पाहिे र्ालभ  ठेविो हे असिे असे िो म्हििो. ‘खरेख रे’ 
झाड, आपि ज्याला िौहिक वस्िभ मानिो त्याच्याशी ज ळिारे ‘खरेख रे’ झाड हे ईश्वराच्या मनािील कल्पनारें् 
बनलेले असिे आपि झाड पाहिो िेव्हा आपल्याला ज्या कल्पना लािलेल्या असिाि साधारिपिे त्याचं्यार् 
सारख्या ह्ा कल्पना असिाि; िरक एवढार् की जोपयंि झाडारे् अस्स्ित्व हटकभ न असिे िोपयंि ईश्वराच्या 
मनाि ह्ा कल्पना कायम असिाि. बाक्लेच्या म्हिण्याप्रमािे ईश्वराच्या वदेनािं अंशिः सहिार्ी होण्याने 
आपली सवच वदेने आपल्याला प्राप्ि झालेली असिाि आहि ह्ाप्रकारे सहिार्ी झाल्याने वरे्वरे्ळ्या 
लोकानंा, ज्याला साधारिपिे एकर् झाड म्हििा येईल िे, हदसिे. िेव्हा मने आहि त्याचं्या कल्पना 
ह्ाहंशवाय जर्ाि काहीर् नसिे; ह्ा व्यहिहरक्ि इिर कशारे् कधीही ज्ञान होिे अशक्य आहे; कारि ज्या 
कशारे् ज्ञान होिे िी कल्पनार् असिे. 

 
ह्ा य स्क्िवादाि खभपर् िकािास आहेि. ित्त्वज्ञानाच्या इहिहासाि िे महत्वारे् ठरले आहेि आहि 

म्हिभन िे उघडकीला आििे इष्ट ठरेल. पहहली र्ोष्ट अशी की ‘कल्पना’ ह्ा शब्दाच्या वापराने येथे एक र्ोंधळ 
हनमाि झाला आहे. कल्पना म्हटली की िी क िाच्या िरी मनामध्ये असलेली र्ोष्ट असली पाहहजे असे आपि 
मानिो आहि म्हिभन झाड हे केवळ कल्पनारें् बनलेले असिे असे जर आपल्याला क िी म्हटले िर हे म्हििे 
खरे असेल िर झाडारे् अस्स्ित्वही केवळ मनामध्ये असले पाहहजे असे आपि स्वािाहवकपिे मानभ. पि 
मनामध्ये असिे ही संकल्पनार् द्व्यथी आहे. ‘एखादा मािभस आपल्या मनाि आहे’ (bearing a person in 
mind) असे आपि म्हििो; पि त्यार्ा अथच िो मािभस आपल्या मनाि आहे असा नसिो िर त्यार्ा हवर्ार 
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आपल्या मनाि आहे असा असिो. एखाद्या र्ोष्टीर्ी िजवीज आपल्याला करायर्ी होिी पि िी र्ोष्ट आपल्या 
मनािभन साि रे्ली असे क िी म्हििो िेव्हा िी र्ोष्ट त्याच्या मनाि होिी असा त्याच्या म्हिण्यार्ा आशय 
नसिो िर मारे् त्या र्ोष्टीर्ा हवर्ार त्याच्या मनाि होिा पि नंिर िो त्याच्या मनाि राहहला नाही एवढार् 
त्यार्ा अथच असिो. म्हिभन, जर आपल्याला झाडारे् ज्ञान असेल िर िे झाड आपल्या मनाि असले पाहहजे 
असे जेव्हा बाक्ले म्हििो िेव्हा त्या झाडार्ा हवर्ार आपल्या मनामध्ये असला पाहहजे एवढेर् म्हिायर्ा काय 
िो अहधकार त्याला आहे. िे झाडर् आपल्या मनामध्ये असले पाहहजे असा य स्क्िवाद करिे म्हिजे एखादा 
मािभस आपल्या मनाि आहे असे आपि म्हििो म्हिभन िो मािभसर् आपल्या मनाि आहे असा य स्क्िवाद 
करण्यासारखे होईल. ही र्ल्लि इिक्या ढोबळ स्वरूपार्ी आहे की क िाही समथच ित्त्ववते्त्याने िी खरोखर 
केली असेल असे वाटिार नाही. पि हकत्येक आन षंहर्क कारिामं ळे िी घडिे शक्य झाले. िी का शक्य 
झाली हे पाहण्यासाठी कल्पनाचं्या स्वरूपार्ा आपल्याला अहधक खोलाि हशरून हवर्ार करावा लारे्ल. 

 
‘कल्पनारें् स्वरूप काय असिे?’ असा प्रश्न सामान्यपिे हवर्ारण्यापभवी वदेनदते्त आहि िौहिक वस्िभ 

ह्ाचं्याहवषयीरे् दोन संपभिचपिे हिन्न असलेले पि एकमेकािं र् ंिलेले प्रश्न स टे केले पाहहजेि. आपि हे 
पाहहलेर् आहे की झाडारे् आपले संवदेन (perception) ज्या वदेनदत्तारें् बनलेले असिे िी साधारिपिे 
आत्महनष्ठ असिाि असे बाक्ले जे मानिो िे अनेक कारिामं ळे योलय ठरिे. ह्ा कारिारं्ा संबंध िपहशलाशी 
पोर्िो. वेदनदते्त आत्महनष्ठ असिाि ह्ार्ा अथच असा की िी जशी झाडावर अवलंबभन असिाि िशी 
आपल्यावरही अवलंबभन असिाि आहि झाड जर पाहहले जाि नसिे िर त्यानंाही अस्स्ित्व नसिे. पि ज्या 
कोिा र्ोष्टीरे् साक्षात् ज्ञान होऊ शकिे हिला मनािर् अस्स्ित्व असले पाहहजे हे हसद्ध करण्यासाठी बाक्ले 
ज्या म द्यार्ा आधार घेिो त्याहभन संपभिचपिे हिन्न असलेला असा हा म द्दा आहे. वदेनदते्त आपल्यावर अवलंबभन 
असिाि हे दाखवभन देण्यासाठी िपशीलवार प राव्याच्या आधारे आपि जे य स्क्िवाद करिो त्यारं्ा बाक्लेला 
जे हसद्ध करायरे् आहे त्यासाठी काही उपयोर् नाही. त्यासाठी वस्िभंरे् ज्ञान होिे त्यावरून त्या मानहसक 
ठरिाि असे सामान्यपिे हसद्ध करिे आवश्यक आहे. आहि हेर् आपि साधले आहे असा बाक्लेर्ा समज 
आहे. आपल्यालाही आिा वेदनदते्त आहि िौहिक वस्िभ ह्ाचं्यांि िेद आहे का ह्ा पभवीच्या प्रश्नाऐवजी ह्ार् 
प्रश्नार्ा परामशच घेिला पाहहजे. 

 
‘कल्पना’ हा शब्द बाक्ले ज्या अथाने वापरिो त्या अथाने घेऊ या. आिा जेव्हा कधी एखादी कल्पना 

मनासमोर असिे िेव्हा दोन अर्दी हिन्न अशा र्ोष्टींर्ा हवर्ार मनाि बाळर्ला पाहहजे. ज्या र्ोष्टीर्ी 
आपल्याला जािीव असिे— उदा. माझ्या टेबलार्ा रंर्—िी एक र्ोष्ट; आहि िी प्रत्यक्ष जािीव, िी वस्िभ 
जािण्यार्ी मानहसक कृिी ही द सरी र्ोष्ट. ही मानहसक कृिी हनःसंशय मानहसक असिे; पि जी र्ोष्ट 
जािण्याि येिे िी कोित्यािरी अथाने मानहसक असिे असे मानायला काही आधार आहे काय? रंर्ाहवषयी 
आपि पभवी जे य स्क्िवाद केलेले आहेि त्यामं ळे रंर् मानहसक आहे हे हसद्ध होि नाही; आपल्या ज्ञानेंहद्रयारें् 
िौहिक वस्िभंशी—ह्ा उदाहरिाच्या संदिाि टेबलाशी—जे संबधं असिाि त्यावंर त्यारें् अस्स्ित्व अवलंबभन 
असिे एवढेर् काय िे हसद्ध होिे. म्हिजे असे की टेबलाच्या अपेके्षने एक ‘नॉमचल’ डोळा जर एका हववहक्षि 
जार्ी असला िर एका हववहक्षि प्रकारर्ा प्रकाश असिाना एक हववहक्षि रंर् अस्स्ित्वाि येईल हे त्यानंी हसद्ध 
केले. िो रंर् पे्रक्षकाच्या मनाि असिो असे त्यानंी हसद्ध केले नाही. 

 
रंर् हा मनामध्येर् असला पाहहजे हे बाक्लेरे् मि पटण्याजोरे् आहे असे वाटिे ह्ारे् कारि म्हिजे 

ग्रहि करण्याि आलेली वस्िभ आहि हिरे् ग्रहि करण्यार्ी कृिी ह्ाचं्याि करण्याि येिारी र्ल्लि हे होय. 
कल्पना हा शब्द ह्ा दोन र्ोष्टींपैकी कशालाही उदे्दशभन वापरिा येईल. बाक्लेने बह धा दोघानंाही कल्पना 
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म्हटले आहे. (वस्िभ ग्रहि करण्यार्ी) कृिी हनःसंशयपिे मनाि असिे. ह्ाम ळे जेव्हा आपल्या डोळ्याप ढे 
कृिी असिे िेव्हा (कृिी ह्ा अथाने) कल्पना मनामध्ये असल्या पाहहजेि ह्ा मिाला आपि लरे्र् होकार 
देिो. मर् कल्पनारं्ा जेव्हा वस्िभ ग्रहि करण्याच्या कृिी हा अथच असिो िेव्हार् ही र्ोष्ट खरी असिे हे हवसरून 
जाऊन ‘कल्पना मनामध्ये असिाि’ ह्ा हवधानार्ा कल्पनाचं्या द सऱ्या अथाच्या अन रोधाने आपि अथच 
लाविो. कल्पनारं्ा हा द सरा अथच म्हिजे ग्रहि करण्याच्या आपल्या कृिींकडभन ज्या वस्िभंरे् ग्रहि होिे त्या 
वस्िभ. ह्ा अिाहविपिे केलेल्या शब्दच्छलाम ळे ज्यारे् आपि ग्रहि करिो िे मनाि असले पाहहजे ह्ा 
हनिचयाशी आपि येऊन ठेपिो. बाक्लेच्या य स्क्िवादारे् आहि ज्या िकािासावर हा य स्क्िवाद अखेरीस 
आधारलेला आहे त्यारे् असे हवश्लेषि करिे योलय आहे असे वाटिे. 

 
वस्िभंरे् आपि जे ग्रहि करिो त्याच्या संदिाि कृिी आहि हिर्ा हवषय ह्ाचं्यािं िेद करावा की नाही 

हा जो प्रश्न आहे िो अत्यंि महत्त्वार्ा आहे. कारि ज्ञान प्राप्ि करून घेण्यार्ी आपली शक्िीर् त्याच्याशी 
हनर्डीि आहे. स्विःहभन हिन्न असलेल्या वस्िभंशी पहरहर्ि होण्यार्ी शक्िी हे मनारे् प्रम ख वैहशष्ट्य आहे. 
वस्िभशी आपला जो पहरर्य असिो त्यारे् स्वरूपर् मनाला स्विःहभन हिन्न असलेल्या वस्िभशी जडलेला संबंध 
असे असिे; वस्िभ जािण्यार्ी मनार्ी शक्िी ह्ाच्याि असिे. ज्यारें् ज्ञान आपल्याला होिे त्या वस्िभ मनामध्येर् 
असल्या पाहहजेि असे आपि म्हटले िर वस्िभ जािण्याच्या मनाच्या शक्िीला आपि हनष्ट्कारि मयाहदि 
करिो असे िरी होईल ककवा आपि एका उक्िवार्कार्ा (tautology) उच्चार करीि आहो असे िरी होईल. 
‘मनामध्ये असिे’ ह्ार्ा ‘मनासमोर असिे’ म्हिजे मनाकडभन ग्रहि होि असिे असा अथच जर आपि घेिला 
िर आपि एक उक्िवार्क उच्चारीि आहो असे होईल. पि असा अथच आपि घेिला िर ह्ा अथाने जे 
मनामध्ये आहे िे मानहसक असण्यारे् कारि नाही हे आपल्याला मान्य कराव े लारे्ल. िेव्हा ज्ञानाच्या 
स्वरूपारे् जेव्हा आपल्याला आकलन होिे िेव्हा बाक्लेरे् य स्क्िवाद रै्र आहेि, ‘कल्पना’ म्ह. ग्रहि करण्याि 
येिाऱ्या वस्िभ मानहसकर् असल्या पाहहजेि असे मानायला िो जे आधार देिो िे पभिचपिे अप्रमाि आहेि असे 
हदसभन येिे. म्हिभन हर्द्वादाच्या बाजभने त्याने जी कारिे हदली आहेि िी हनकालाि काढिा येिील. पि द सरी 
काही कारिे आहेि का हे पाहहले पाहहजे. 

 
हजरे् ज्ञान आपल्याला नाही अशी वस्िभ अस्स्ित्वाि आहे हे ज्ञान आपल्याला होऊ शकिार नाही असे 

अनेकदा जिभ काय ही अर्दी साधी, उघडउघड सत्य असलेली र्ोष्ट आहे अशा थाटाि म्हिण्याि येिे. आहि 
म्हिभन ज्या कशार्ा आपल्या अन िवाशंी संबंध पोहोर्ि असेल त्यारे् आपल्याला ज्ञान होिे हनदान शक्य 
असले पाहहजे असा हनष्ट्कषच काढण्याि येिो; आहि जडद्रव्याशी आपला पहरर्य होिे अशक्य आहे असे त्यारे् 
स्वरूपर् जर असेल िर जडद्रव्य म्हिज ज्याच्या आस्स्ित्वारे् आपल्याला कधीही ज्ञान होऊ शकिार नाही 
असे काहीिरी असिार, आपल्या दृष्टीने ज्याला यस्त्कंहर्िही महत्त्व नाही असे िे असिार हेही ह्ापासभन 
हनष्ट्पन्न होिे हशवाय सामान्यपिे असे र्ृहीि धरण्याि येिे— असे का र्ृहीि धरण्याि येिे ह्ार्ी कारिे 
अस्पष्टर् राहिाि— की ज्या र्ोष्टीला आपल्या दृष्टीने काहीर् महत्व असि नाही अशा र्ोष्टीला खरेख रे 
आस्स्ित्व असभ शकिार नाही. आहि म्हिभन जडद्रव्य जर मनारें् ककवा मानहसक कल्पनारें् बनलेले नसेल िर 
जडद्रव्य असे काही असिे अशक्य आहे; िो केवळ आपल्या कल्पनाशक्िीर्ा खेळ असला पाहहजे. 

 
ह्ा य स्क्िवादार्ा संपभिचपिे परामषच घेिे ह्ा घडीला अशक्य आहे कारि त्याि उपस्स्थि केलेल्या 

म द्याहंवषयी बरार्सा प्राथहमक उहापोह करिे आवश्यक आहे. पि हा य स्क्िवाद स्वीकारिा येण्याजोर्ा नाही 
ह्ार्ी काही कारिे िाबडिोब ध्यानी येऊ शकिील. शवेटापासभन स रवाि करू. आपल्या व्यवहाराच्या दृष्टीने 
हजला काहीर् महत्व असभ शकिार नाही अशा र्ोष्टीला खरेख रे अस्स्ित्व असभ शकिार नाही असे मानायला 
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काही कारि नाही. र्ोष्टीरे् जे महत्त्व आपि मानभ त्याच्यामध्ये ज्ञानाच्या दृष्टीने असलेल्या महत्त्वार्ा जर 
अंििाव केला िर जे, जे वास्िव आहे त्यारे् आपल्या दृष्टीने काहीिरी महत्त्व असिारर्. कारि आपि 
हवश्वाहवषयीरे् सत्य जािण्यार्ी इच्छा असलेल्या व्यक्िी असल्याम ळे हवश्वामध्ये जे काही अंििभचि असेल 
त्याच्याहवषयी आपल्याला काही िरी आस्था असिारर्. िेव्हा ह्ा प्रकारच्या आस्थेर्ा अंििाव केला िर, 
जडद्रव्याला जर अस्स्ित्व असेल िर आपल्या दृष्टीने त्याला काहीर् महत्व नाही असे म्हििा येिार नाही. 
जडद्रव्याला कदाहर्ि अस्स्ित्व असेल असा संशय िरी आपल्याला घेिा येिो हे उघड आहे. मर् जडद्रव्याला 
खरोखरर् अस्स्ित्व आहे की नाही असे क िभहल आपल्याला वाटिे शक्य आहे; म्हिजे जडद्रव्य आपल्या 
हजज्ञासेशी सबंहंधि आहे. आपल्या हजज्ञासेरे् समाधान करण्याइिके ककवा हिला खंहडि करण्याइिके महत्त्व 
जडद्रव्याला आहे. 

 
हशवाय हजरे् आपल्याला ज्ञान नसिे अशा र्ोष्टीच्या अस्स्ित्वारे् आपल्याला ज्ञान होऊ शकिार नाही 

हे उघड-उघड सत्य असलेले असे एक हवधान िर नव्हेर्; उलट िे वस्ि िः असत्य असे हवधान आहे. ‘ज्ञान’ 
हा शब्द येथे दोन वरे्ळ्या अथांनी वापरला आहे. (१) पहहल्या अथाने ज्या ज्ञानार्ा हमर्थयाज्ञानाशी (भ्रािंीशी) 
हवरोध असिो त्या प्रकारच्या ज्ञानाला उदे्दशभन िो वापरण्याि आला आहे. ह्ा अथाने आपल्याला ज्यारे् ज्ञान 
असिे िे सत्य असिे; आपल्या समज िी, आपली ठाम मिे, म्हिजे ज्यानंा आपि आपले हनिचय म्हििो त्यानंा 
उदे्दशभन ‘ज्ञान’ हा शब्द वापरण्याि येिो. ह्ा अथाने आपल्याला वस्ि स्स्थिी अशी अशी आहे हे ज्ञान असिे. 
ह्ा प्रकारच्या ज्ञानारे् ‘सत्यारें् ज्ञान’ असे विचन करिा येईल. ‘ज्ञान’ हा शब्द ज्या द सऱ्या अथाने वर वापरला 
आहे त्या अथाने वस्िभंहवषयीच्या आपल्या ज्ञानाला उदे्दशभन िो वापरिा येिो; ह्ाला पहरर्य म्हििा येईल. 
वदेनदत्तारें् आपल्याला जे ज्ञान असिे िे ह्ा अथाने असिे. (फ्रें र्मध्ये savoir आहि connaitri ह्ामंध्ये ककवा 
जमचनमध्ये wissen आहि kennen ह्ामंध्ये जो िेद करण्याि येिो त्याच्यार्सारखा साधारि हा िेद आहे.) 

 
िेव्हा जे हवधान आपल्याला अर्दी साधे, उघड-उघड सत्य असलेले असे हवधान वाटि होिे त्यार्ी 

परि माडंिी केली की त्यारे् स्वरूप असे होिे : ‘हजच्याशी आपला पहरर्य नाही अशी र्ोष्ट अस्स्ित्वाि आहे 
असा जर आपि हनिचय केला िर िो कधीही सत्य असभ शकि नाही.’ हे उघडपिे सत्य असलेले साधे–स धे 
हवधान िर नव्हेर्; उलट िे उघडपिे असत्य असलेले हवधान आहे. र्ीनच्या सम्राटाशंी पहरर्य असण्यार्ा 
मान मला लािलेला नाही पि िे आहेि असा हनिचय मी करू शकिो आहि िो बरोबर आहे. ह्ावर, अथाि 
असे म्हििा येईल की इिर लोकारं्ा त्याचं्याशी पहरर्य आहे ह्ाम ळे असा हनिचय मी करू शकिो. पि हा 
प्रहिवाद पभिचपिे असंबंहधि आहे. कारि आपले ित्त्व जर सत्य असेल िर इिर क िार्ा त्याचं्याशी पहरर्य 
आहे हे ज्ञानही मला होऊ शकिार नाही. आहि हशवाय हजच्याशी कोिार्ाही पहरर्य नाही अशा वस्िभच्या 
अस्स्ित्वारे् ज्ञान मला का होऊ नये ह्ाला काही कारि नाही. हा म द्दा महत्त्वार्ा आहे; त्यारे् स्पष्टीकरि 
करिे आवश्यक आहे. 

 
जर एखाद्या वस्िभशी माझा पहरर्य असेल िर ह्ा पहरर्याम ळे िी वस्िभ अस्स्ित्वाि आहे हे ज्ञान मला 

होिे. पि ह्ार्ा व्यत्यास खरा नाही; म्हिजे एखाद्या प्रकारर्ी वस्िभ अस्स्ित्वाि आहे हे ज्ञान जेव्हा जेव्हा मला 
असिे िेव्हा माझा ककवा क िार्ा िरी त्या वस्िभशी पहरर्य असिो हे खरे नसिे. (एखाद्या वस्िभशी पहरर्य 
नसिाना हिच्याहवषयी) जेव्हा मी सत्य हनिचय करिो िेव्हा जे घडिे िे असे : िी वस्िभ मला विचनाने माहहि 
असिे; आहि हजच्याशी माझा पहरर्य आहे असा वस्िभच्या अस्स्ित्वापासभन क ठच्यािरी सामान्य ित्त्वाच्या 
आधारे त्या वस्िभच्या अस्स्ित्वारे् अन मान करिा येिे. ह्ा म द्यारे् पभिच आकलन होण्यासाठी प्रथम पहरर्यात्मक 
ज्ञान व विचनात्मक ज्ञान ह्ािंील िेदार्ा परामशच घेिे इष्ट ठरेल; आहि नंिर आपल्या स्विःच्या अन िवाचं्या 
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अस्स्ित्वारे् ज्ञान जसे हनहिि असिे त्यार् प्रकारर्ी हनहििी सामान्य ित्त्वाहंवषयीच्या कोित्याही प्रकारच्या 
ज्ञानाहवषयी असलीर् िर िी कोित्या प्रकारच्या ज्ञानाहवषयी असिे ह्ार्ा हवर्ार करावा लारे्ल. ह्ा 
हवषयारं्ा आपि प ढील काही प्रकरिािं परामशच घेऊ. 
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प्रकरि पाचवे 
 

पणरचयात्मक ज्ञान आणि विवनात्मक ज्ञान 
 

गेल्या प्रकरिाि ज्ञान हे वस्िभंरे् ज्ञान आहि सत्यारें् ज्ञान असे दोन प्रकाररे् असिे हे आपि पाहहले. 
ह्ा प्रकरिाि आपि केवळ वस्िभहवषयींच्या ज्ञानार्ा हवर्ार करिार आहो; आहि ह्ा ज्ञानार्ा परि 
आपल्याला दोन प्रकाराि िेद करावा लारे्ल. वस्िभंहवषयीरे् ज्ञान जेव्हा पहरर्यात्मक ज्ञानाच्या स्वरूपारे् 
असिे िेव्हा िे सत्याहंवषयीच्या कोित्याही ज्ञानाहभन स्विाविःर् अहधक साधे असिे. आहि िार्मकक दृष्ट्या 
सत्याचं्या ज्ञानावर िे अवलंबभन नसिे. पि वस्िभंशी पहरर्य होऊनही कधीकधी मािसानंा त्या वस्िभंहवषयीर्ी 
कोििीही सत्ये अवर्ि झालेली नसिाि असे प्रत्यक्षाि कधी घडिे असे मानिे धाडसारे् ठरेल. ह्ाच्या उलट 
वस्िभंरे् जे विचनात्मक ज्ञान असिे िे नेहमीर् कोित्यािरी सत्याचं्या ज्ञानावर आधारेलेले असिे आहि 
त्याच्यापासभन उर्म पावलेले असिे असे आपि ह्ा प्रकरिाि पाहभ. पि आपि ‘पहरर्य’ कशाला म्हिि आहो 
व ‘विचन’ कशाला म्हिि आहो हे प्रथम स्पष्ट केले पाहहजे. 

 
आपल्याला ज्यार्ी साक्षात् जािीव असिे, म्हिजे अन मानार्ी प्रहक्रया ककवा हकत्येक सत्यारें् ज्ञान 

ह्ाचं्या मध्यस्िीहशवाय ज्यार्ी आपल्याला जािीव असिे त्याच्याशी आपला पहरर्य आहे असे म्हिभ या. माझे 
टेबल उपस्स्थि असिाना त्या टेबलार्ी प्रिीिी ज्या वेदनदत्तारं्ी हमळभन बनलेली असिे— त्यार्ा रंर्, 
आकार, कठीिपिा, र् ळर् ळीिपिा, इ.— त्याचं्याशी माझा पहरर्य असिो; जेव्हा मी टेबल पहाि असिो 
ककवा त्याला स्पशच करीि असिो िेव्हा ह्ा र्ोष्टींर्ी मला साक्षात् जािीव असिे. रंर्ार्ी जी हववहक्षि छटा मी 
पहाि असिो हिच्याहवषयी अनेक र्ोष्टी सारं्िा येिील— िी िपहकरी आहे, र्डद आहे असे मी म्हिेन. पि 
अशा हवधानामं ळे त्या रंर्ाहवषयीच्या काही सत्यारें् ज्ञान जरी मला होि असले िरी त्याचं्याम ळे त्या प्रत्यक्ष 
रंर्ारे् मला पभवीपेक्षा अहधक र्ारं्ल्या प्रकारे ज्ञान घडिे असे नाही. त्या रंर्ाहवषयीच्या सत्यारें् ज्ञान बाजभला 
ठेवभन प्रत्यक्ष त्या रंर्ाच्या ज्ञानार्ा जर हवर्ार केला िर जेव्हा मी िो रंर् पाहिो िेव्हा मला त्यारे् संपभिच व 
पहरपभिच ज्ञान होिे असेर् म्हटले पाहहजे; त्यारे् स्विःरे् अहधक ज्ञान व्हायला मभळािर् काही अवसर नसिो. 
िेव्हा माझ्या टेबलार्ी प्रिीिी ज्या वदेनदत्तारं्ी बनलेली असिे िी वदेनदते्त म्हिजे माझा ज्याचं्याशी पहरर्य 
आहे अशा वस्िभ असिाि; त्या जशा आहेि िसे मला त्यारें् साक्षात् ज्ञान असिे. 

 
ह्ाच्या उलट एक िौहिक वस्िभ म्हिभन मला टेबलारे् जे ज्ञान असिे िे साक्षात् ज्ञान नसिे. हे जे 

काही ज्ञान असिे िे टेबलार्ी प्रिीिी ज्या वदेनदत्तारं्ी बनलेली असिे त्याचं्याशी असलेल्या पहरर्याद्वारा 
प्राप्ि झालेले असिे. आपि हे पाहहले आहे की टेबल असे काही खरोखरर् आहे का, असा संशय घेिे शक्य 
आहे; असा संशय घेिे िकच द ष्ट ठरि नाही. पि वदेनदत्ताचं्या अस्स्ित्वाहवषयी असा संशय घेिा येि नाही. 
टेबलारे् माझे ज्ञान ज्या प्रकाररे् असिे त्याला ‘विचनात्मक ज्ञान’ म्हिभ या. टेबल म्हिजे ‘अमभक अमभक 
वदेनदत्तारं्ी हनर्ममिी करिारी िौहिक वस्िभ’ हे टेबलारे् वदेनदत्तादं्वारे केलेले विचन आहे. टेबलाहवषयी काही 
ज्ञान जर हमळवायरे् असेल िर ज्या वस्िभंशी आपला पहरर्य आहे त्याचं्याशी टेबलार्ा संबधं जोडिाऱ्या काही 
सत्यारें् ज्ञान आपल्याला झाले पाहहजे. अमभक अमभक वदेनदते्त एका िौहिक वस्िभकडभन हनमाि होिाि हे 
ज्ञान आपल्याला असले पाहहजे. टेबलाशी आपला साक्षात् पहरर्य हजच्यामध्ये झालेला असिो अशी मानहसक 
अवस्थार् नसिे; टेबलारे् आपले जे ज्ञान असिे िे खरे पहािा सत्यारें् ज्ञान असिे. काटेकोरपिे बोलायरे् 
झाल्यास टेबल ही जी हवद्यमान वस्िभ आहे िी आपल्याला ज्ञाि झालेली नसिेर्. एक विचन आपल्याला माहहि 
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असिे आहि हे विचन हजला उदे्दशभन लाविा येईल अशी एक आहि एकर् वस्िभ आहे हेही आपल्याला माहहि 
असिे. पि त्या प्रत्यक्ष वस्िभरे् आपल्याला साक्षात् ज्ञान नसिे. अशा वेळी त्या वस्िभरे् आपले ज्ञान विचनात्मक 
असिे असे आपि म्हििो. 

 
आपले सवच ज्ञान, वस्िभंरे् ज्ञान आहि सत्यारें् ज्ञान पहरर्याच्या पायावर आधारलेले असिे. िेव्हा 

कोित्या प्रकारच्या वस्िभंशी आपला पहरर्य असिो हे पाहिे महत्वारे् ठरेल. 
 
आपला पहरर्य असलेल्या वस्िभंमध्ये वदेनदते्त मोडिाि हे आपि पाहहलेर् आहे; पहरर्यात्मक 

ज्ञानारे् अर्दी सहज स र्िारे आहि डोळ्याि िरिारे उदाहरि वदेनदते्त आपल्याला उपलब्ध करून देिाि. 
पि पहरर्यात्मक ज्ञानारे् एवढेर् एक उदाहरि आहे असे असिे िर आपले ज्ञान आहे त्यापेक्षा हकिीिरी 
अहधक सीहमि ठरले असिे. ह्ा घडीला आपल्या इंहद्रयासंमोर ज्या वस्िभ उपस्स्थि असिील त्यारें्र् केवळ 
ज्ञान आपल्याला झाले असिे. िभिकाळारे् काही आपल्याला ज्ञान होऊ शकले नसिे; िभिकाळ होिा एवढेही 
ज्ञान झाले नसिे. आपल्या वदेनदत्ताहंवषयीच्या कोित्याही सत्यारें् ज्ञान आपल्याला होऊ शकले नसिे. 
कारि सत्यारें् आपल्याला ज्ञान व्हायरे् असेल िर वदेनदत्ताहंभन वरे्ळ्या स्वरूपाच्या अशा वस्िभंशी आपला 
पहरर्य झालेला असिे आवश्यक असिे असे आपि दाखवभन देऊ. ह्ा वस्िभंना कधीकधी अमभिच कल्पना 
(abstract idea) म्हििाि. पि आपि त्यानंा सामान्ये (universals) म्हिभ या. िेव्हा आपल्या ज्ञानारे् काही 
प्रमािाि िरी समाधानकारक ठरेल असे हवश्लेषि जर आपल्याला करावयारे् असले िर 
वदेनदत्तावं्यहिहरक्ि इिर वस्िभंशी असलेला आपला पहरर्य आपि हवर्ाराि घेिला पाहहजे. 

 
पहरर्यार्ा वेदनदत्तापंलीकडर्ा जो हवस्िार असिो त्यार्ा ध्यानाि घ्यावा असा पहहला प्रकार 

म्हिजे स्मरिद्वारा होिारा पहरर्य. आपि जे काही पाहहलेले ककवा ऐकलेले असिे ककवा इिर कोित्याही 
रीिीने जे इंहद्रयाशी संहनध होिे त्यारे् आपल्याला अनेकदा स्मरि होिे हे उघड आहे. अशा वेळी आपल्याला 
जे स्मरि असिे िे िभि म्हिभन प्रिीि होि असले— विचमान म्हिभन नव्हे— िरीही आपल्याला त्यार्ी साक्षात् 
जािीव असिे. स्मृिीने हे जे. साक्षात् ज्ञान होि असिे त्याच्याि िभिकालाहवषयीच्या आपल्या सवच ज्ञानार्ा 
उर्म असिो हे ज्ञान जर आपल्याला नसिे िर अन मानाने िभिकालाहवषयीरे् ज्ञान आपल्याला प्राप्ि होऊ 
शकले नसिे; कारि ज्याच्याहवषयी अन मान करायरे् असे िभि असे काहीिरी आहे हे ज्ञानही आपल्याला 
नसिे. 

 
ह्ाच्या प ढर्ा जो हवस्िार ध्यानी घ्यायर्ा िो म्हिजे अंिर्मनरीक्षिाद्वारा होिारा पहरर्य. आपल्याला 

केवळ वस्िभंर्ी जािीव असिे असे नाही; त्यारं्ी जािीव आपल्याला असिे ही जािीवही आपल्याला असिे. 
मी जेव्हा सभयाला पाहिो िेव्हा माझे जे सभयच पाहिे आहे त्यार्ी मला अनेकदा जािीव असिे; िेव्हा ‘माझे सभयच 
पाहिे’ ही माझा हजच्याशी पहरर्य आहे अशी र्ोष्ट आहे. मला जेव्हा अन्नार्ी वासना असिे िेव्हा अन्नार्ी 
वासना मला आहे ह्ार्ी जािीव मला असिे शक्य असिे; म्हिभन ‘माझे अन्न इस्च्छिे’ ही माझ्या पहरर्यार्ी 
अशी र्ोष्ट आहे. त्यार्प्रमािे स खद ःखाचं्या आपल्या वेदना, ककवा समान्यपिे बोलायरे् िर आपल्या मनाि 
घडिारे प्रसंर् ह्ारं्ी आपल्याला जािीव असिे शक्य आहे. ह्ा प्रकारच्या पहरर्याि—ह्ाला आत्मजािीव 
म्हििा येईल— मानहसक र्ोष्टींहवषयीच्या आपल्या सवच ज्ञानार्ा उर्म असिो. आिा केवळ आपल्या मनाि 
जे घडि असिे त्यारे्र् ह्ा प्रकाररे् साक्षात् ज्ञान आपल्याला होऊ शकेल हे उघड आहे. इिराचं्या मनाि जे 
घडि असिे त्यारे् आपल्याला होिारे ज्ञान त्याचं्या शहररांरे् आपल्याला जे दशचन होिे त्याच्याद्वारा होि 
असिे; म्हिजे आपल्याला त्याचं्या शहरराशंी संबहंधि असलेली जी वेदनदते्त लािलेली असिाि त्याचं्या द्वारा 
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होि असिे. आपल्या मनािील आशयाशी आपला जो पहरर्य असिो िो जर नसिा िर इिराचं्या मनारं्ी 
आपि कल्पना करू शकलो नसिो आहि म्हिभन त्यानंा मने आहेि ह्ा ज्ञानाशी आपि ठेपलो नसिो. मािसे 
इिर प्राण्याहंभन जी वरे्ळी आहेि त्यारे् एक कारि म्हिजे ही आत्मजािीव असे स्वािाहवकपिे मानिा येईल; 
प्राण्यानंा वदेनदत्ताशंी पहरर्य असला िरी ह्ा पहरर्यार्ी त्यानंा कधीही जािीव नसिे असे म्हििे रास्ि 
ठरेल. आपल्याला अस्स्ित्व आहे की नाही असा संशय त्यानंा वाटिो असे मला म्हिायरे् नाही; पि 
आपल्याला वेदने आहि िावना (feelings) असिाि ह्ा वस्िभस्स्थिीर्ी त्यानंा कधीही जािीव होि नाही आहि 
म्हिभन ही वदेने व िावना ह्ारें्हवषयी असलेल्या आपिा स्विःला अस्स्ित्व आहे ह्ार्ीही त्यानंा जािीव असि 
नाही. 

 
आपल्या मनािील आशयाशी आपला जो पहरर्य असिो त्याला आपि आत्मजािीव असे म्हटले 

आहे; पि अथात् ही आपल्या आत्म्याहवषयीर्ी जािीव नसिे; हवहशष्ट हवर्ार आहि िावना ह्ाचं्याहवषयीर्ी 
िी जािीव असिे. आिा हवहशष्ट हवर्ार व िावना ह्ाचं्याहभन हिन्न असलेले जे आपले प्रत्यक् आत्मे (bare 
selves) आहेि त्याचं्याशी आपला पहरर्य असिो का हा एक अहिशय कठीि प्रश्न आहे आहि त्याच्याहवषयी 
काही हनहिि मि माडंिे धाडसारे् ठरेल. जेव्हा आपि आपल्या अंिरंर्ाि पहायर्ा प्रयत्न करिो िेव्हा 
कोित्यािरी हवर्ाराशी ककवा िावनेशी आपली र्ाठ पडि असिे; हा हवर्ार ककवा िावना ज्या ‘मी’र्ा असिो 
त्या ‘मी’शी आपली र्ाठ पडि नाही. िथाहप, ह्ा ‘मी’शी आपला पहरर्य असिो असे मानायला काही कारिे 
आहेि; मात्र ह्ा पहरर्यार्ा इिर र्ोष्टींशी जो र् ंिा झालेला असिो िो उलर्डिे कठीि असिे. ही कारिे 
जर स्पष्ट करायर्ी िर हवहशष्ट हवर्ाराशंी आपला जो पहरर्य असिो त्याच्याि वस्ि िः कोित्या र्ोष्टी अंििभचि 
असिाि ह्ार्ा क्षििर हवर्ार केला पाहहजे. 

 
‘माझे सभयच पाहिे’ ह्ाच्याशी जेव्हा माझा पहरर्य असिो िेव्हा परस्पराशी संबहंधि अशा दोन हिन्न 

वस्िभंशी माझा पहरर्य असिो हे उघड आहे. सभयारे् माझ्याशी प्रहिहनहधत्व करिारे वदेनदत्त ही एक वस्िभ 
आहि जी हे वेदनदत्त पाहिे िी द सरी वस्िभ. कोििाही पहरर्य जर आपि घेिला— उदा. सभयारे् प्रहिहनहधत्व 
करिाऱ्या वदेनदत्ताशी माझा असलेला पहरर्य—िर हजर्ा पहरर्य असिो िी व्यक्िी आहि ज्या वस्िभशी िी 
पहरहर्ि असिे िी वस्िभ ह्ाचं्यािील िो एक संबधं असिो हे उघड आहे. ज्या पहरर्याशी माझा पहरर्य असभ 
शकेल असे उदाहरि आपि घेिले (उदा. सभयारे् प्रहिहनहधत्व करिाऱ्या वदेनदत्ताशी माझ्या असलेल्या 
पहरर्याशी माझा पहरर्य असिो) िर त्याच्याि ज्या व्यक्िीर्ा पहरर्य असिो िी व्यक्िी म्हिजे मी स्विःर् 
असिो हे स्पष्टर् आहे. िेव्हा ‘माझे सभयच पाहिे’ ह्ाच्याशी जेव्हा माझा पहरर्य असिो िेव्हा त्या सबधं 
वस्ि स्स्थिीशी माझा पहरर्य असिो. िी वस्ि स्स्थिी म्हिजे ‘वदेनदत्ताशी पहरहर्ि असलेला आत्मा’ 

 
हशवाय ‘मी वेदनदत्ताशी पहरहर्ि आहे’ ह्ा सत्यारे् मला ज्ञान असिे. िेव्हा ज्या कशाला आपि ‘मी’ 

म्हििो त्याच्याशी जर आपला पहरर्य नसेल िर ह्ा सत्यारे् ज्ञान आपल्याला कसे होऊ शकिे, इिकेर् 
नव्हे िर त्याच्या आशयार्ा बोध स द्धा आपल्याला कसा होऊ शकिो हे समजिे कठीि आहे. अस्स्ित्वाि 
कमीअहधक प्रमािाि हटकभ न राहिाऱ्या, म्हिजे जी काल होिी िी आजही आहे अशा व्यक्िीशी आपला 
पहरर्य असिो असेर् मानायरे् कारि हदसि नाही. पि जी सभयच पाहिे आहि वदेनदत्ताशंी हजर्ा पहरर्य 
असिो अशा र्ोष्टीशी–मर् हिरे् स्वरूप काहीही असो—आपला पहरर्य असला पाहहजे असे मात्र हदसिे. 
िेव्हा आपल्या हववहक्षि अन िवाहंभन हिन्न असलेल्या अशा आपल्या आत्म्याशंी आपला कोित्यािरी अथाने 
पहरर्य असला पाहहजे असे हदसिे. पि हा प्रश्न स्क्लष्ट आहे व त्याच्या दोन्ही बाजभंनी र् ंिार् ंिीरे् य स्क्िवाद 
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प ढे करिा येिील. िेव्हा आपला स्विःशी पहरर्य घडभन येिो हे संिवनीय असले िरी हा आपला पहरर्य 
हनःसंशयपिे घडभन येिो असे ठासभन म्हििे शहािपिारे् ठरिार नाही. 

 
अस्स्ित्वाि असलेल्या वस्िभंशी आपल्या असलेल्या पहरर्याहवषयी वर जे हववरे्न केले आहे िे 

साराशंरूपाने असे माडंिा येईल : वदेनेि बाह् इंहद्रयाकंडभन जी दते्त आपल्याला लाििाि त्याचं्याशी आहि 
अंिर्मनरीक्षिाि ज्याला अंिकरहद्रय म्हििाि त्याच्याकडभन लाििाऱ्या दत्ताशंी—म्हिजे हवर्ार, िावना, 
इच्छा, इत्यादीशी—आपला पहरर्य असिो. स्मृिीि ज्या वस्िभ बाह्ेंहद्रय ककवा अंिकरहद्रय यापंासभन दत्त 
म्हिभन लािल्या होत्या त्याचं्याशी आपला पहरर्य असिो. हशवाय ज्याला वस्िभंशी जािीव असिे ककवा ह्ा 
वस्िभहवषयीच्या इच्छा ज्याला असिाि अशा आत्म्याशीही आपला पहरर्य असिो हे हनहिि नसले िरी 
संिवनीय आहे. 

 
अस्स्ित्वाि असलेल्या हवहशष्ट वस्िभंहशवाय ज्यानंा ‘सामान्ये’ (universals) म्हििा येईल अशाशंीही 

आपला पहरर्य असिो; सामान्य म्हिजे पाढंरेपि, अनेकहवधत्व, बधं त्व, इ. सामान्य कल्पना. कोििेही 
हक्रयापद आपि घेिले िर त्यार्ा अथच ‘सामान्य’ ह्ा प्रकारर्ा असिो. आहि म्हिभन प्रत्येक पभिच वाक्यामध्ये 
सामान्यार्ा हनदेश करिारा असा एकिरी शब्द असिो. सामान्यांकडे आपि नंिर हिरून वळिार आहो. 
सध्या आपल्याला िक्ि पक सावधहर्रीर्ी सभर्ना द्यायर्ी आहे; िी ही की आपला हजच्याशी पहरर्य असिो 
अशी वस्िभ म्हिजे एक हवहशष्ट आहि अस्स्ित्वाि असलेली अशीर् वस्िभ असली पाहहजे असे मानण्यारे् कारि 
नाही. सामान्यारं्ी आपल्याला जी जािीव असिे हिला संकल्पन म्हििाि आहि ज्यार्ी आपल्याला जािीव 
असिे त्या सामान्याला संकल्पना म्हििाि. 

 
ज्या वस्िभंशी आपला पहरर्य असिो त्याचं्यांि िौहिक वस्िभ (वदेनदत्ताहंभन हिन्न असलेल्या िौहिक 

वस्िभ), त्यार्प्रमािे इिर लोकारं्ीं मने ह्ारं्ा अंििाव नसिो, हे हदसभन आलेर् असेल. ह्ा वस्िभंरे् आपल्याला 
जे ज्ञान होिे िे ज्याला मी ‘विचनात्मक ज्ञान’ म्हििो त्या प्रकाररे् असिे आहि ह्ार्ा आपल्याला आिा हवर्ार 
करायर्ा आहे. 

 
‘विचन’ ह्ार्ा अथच ‘अशी अशी असलेली एखादी वस्िभ’ ककवा ‘अशी अशी असलेली एकमेव वस्िभ’ ह्ा 

प्रकारर्ा कोििाही शब्दप्रयोर् असा मी करिो. ‘अशी अशी असलेली एखादी वस्िभ’ ह्ा प्रकारच्या 
शब्दप्रयोर्ाला मी ‘संहदलध’ विचन आहि ‘अशी अशी असलेली एकमेव वस्िभ’ ह्ा प्रकारच्या शब्दप्रयोर्ाला 
‘असंहदलध’ विचन असे मी म्हििार आहे. ‘एक मािभस’ हे संहदलध विचन आहे आहि ‘लोखंडी म खवटा 
र्ढहवलेला (एकमेव) मािभस’ हे असंहदलध विचन आहे. संहदलध विचनाचं्या संबधंाि अनेक प्रश्न उपस्स्थि 
होिाि; पि मी िे टाळिार आहे. कारि एखादे असंहदलध विचन हजला लार्भ पडिे अशी एक वस्िभ आहे हे 
ज्ञान जेव्हा आपल्याला असिे पि अशा कोित्याही वस्िभशी आपला पहरर्य नसिो िेव्हा त्या वस्िभहवषयीरे् 
आपले जे ज्ञान असिे त्यारे् स्वरूप काय असिे हा प्रस्ि ि र्रे्र्ा हवषय आहे आहि ह्ा हवषयाशी ह्ा प्रश्नारं्ा 
साक्षात् संबधं नाही. ह्ा हवषयाशी केवळ अंसहदलध विचनार्ा संबधं पोर्िो. म्हिभन याप ढे ‘अंसहदलध विचना’ंर्ा 
केवळ ‘विचने’ असा उल्लेख मी करिार आहे. म्हिजे ‘विचन’ ह्ार्ा अथच ‘अशी अशी असलेली एकमेव वस्िभ’ 
ह्ा स्वरूपार्ा कोििाही शब्दप्रयोर् असा राहील. 

 
जेव्हा एखादी वस्िभ ‘अशी अशी असलेली एकमेव वस्िभ आहे’ हे आपल्याला माहहि असिे, एखादा 

हवहशष्ट र् िधमच हजच्या अंर्ी आहे अशी िी एक आहि एकर् वस्िभ आहे हे जेव्हा आपल्याला माहहि असिे िेव्हा 
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िी वस्िभ ‘विचनाने ज्ञाि’ असिे असे म्हिभ या; आहि वस्िभ विचनाने ज्ञाि आहे असे म्हिण्याि त्या वस्िभरे् 
पहरर्यात्मक ज्ञान आपल्याला नसिे हे सामान्यपिे अहिपे्रि राहील. लोखंडी म खवटा र्ढहवलेला एक 
(आहि एकमेव) मािभस होिा हे आपल्याला माहहि आहे आहि त्याच्याहवषयीर्ी अनेक हवधानेही आपल्याला 
माहहि आहेि. पि िो कोि होिा हे आपल्याला माहहि नाही. ज्या उमेदवाराला सवाि जास्ि मिे पडिील 
िो हनवडन येईल हे आपल्याला माहहि असिे; आहि ज्या अथाने आपला इिर व्यक्िींशी पहरर्य असभ शकिो 
केवळ त्या अथाने प्रत्यक्षाि ज्याला सवाि जास्ि मिे पडिार आहेि त्या मािसाशी आपला पहरर्य असिे 
बरेर्से शक्यही आहे; पि उमेदवारापंैकी हा मािभस कोि आहे ह्ारे् ज्ञान आपल्याला नसिे. म्हिजे असे 
समजा की ‘अ’ नावार्ा एक उमेदवार उमेदवार आहे. मर् ‘अ ह्ा उमेदवाराला सवाि जास्ि मिे पडिील’ 
अशा स्वरूपारे् एखादे हवधान आपल्याला माहहि नसिे. जेव्हा अशी अशी असलेली एकमेव वस्िभ आहे हे 
आपल्याला जरी माहहि असले आहि जी वस्िभ प्रत्यक्षाि िशी आहे हिच्याशी जरी आपला पहरर्य असिे शक्य 
असले िरी ‘अ ही अशी अशी असलेली एकमेव वस्िभ आहे’ ह्ा स्वरूपारे् हवधान जर आपल्याला माहहि 
नसेल— अ म्हिजे हजच्याशी आपला पहरर्य आहे अशी एखादी वस्िभ—िर अशा अशा असलेल्या एकमेव 
वस्िभरे् आपल्याला ‘केवळ विचनात्मक ज्ञान’ आहे असे म्हिभ या. 

 
जेव्हा ‘अशी अशी असलेली एकमेव वस्िभ आहे’ असे आपि म्हििो िेव्हा अशी अशी असलेली केवळ 

एकर् वस्िभ आहे असा त्यार्ा अथच असिो. ‘अ ही अशी अशी असलेली एकमेव वस्िभ आहे’ ह्ा हवधानार्ा 
‘अच्या हठकािी असे असे असण्यार्ा र् िधमच आहे आहि इिर कशाच्याही हठकािी हा र् िधमच नाही’— असा 
असिो. “श्री अ हे ह्ा मिदारसंघािील एकमेव य हनयहनस्ट उमेदवार आहेि’ ह्ा हवधानार्ा अथच ‘श्री अ हे 
मिदारसंघािील एक य हनयहनस्ट उमेदवार आहेि आहि द सरे क िीही (ह्ा मिदारसंघािील य हनयहनस्ट 
उमेदवार) नाहीि’ असा आहे. ‘ह्ा मिदारसंघािील एकमेव य हनयहनस्ट उमेदवार आहे आहि (त्याहभन) 
द सरा क िी नाही’ असा होिो. िेव्हा अशा अशा असलेल्या एकमेव वस्िभशी जेव्हा आपला पहरर्य असिो िेव्हा 
अशी अशी असलेली एकमेव वस्िभ आहे हे ज्ञान आपल्याला असिे; पि अमभक एक वस्िभ म्हिजे अशी अशी 
असलेली एकमेव वस्िभ आहे असे हजच्याहवषयी आपल्याला ज्ञान आहे अशा कोित्याही वस्िभशी आपला 
पहरर्य नसला िरीही अशी अशी असलेली एकमेव वस्िभ आहे हे ज्ञान आपल्याला असभ शकिे; आहि जी वस्िभ 
प्रत्यक्षाि अशी अशी असलेली एकमेव वस्िभ आहे अशा कोित्याही वस्िभशी आपला पहरर्य नसला िरीही हे 
ज्ञान आपल्याला असभ शकिे. 

 
सामान्य शब्द आहि हवशषे नामे स द्धा खरे पाहिा बह िेकदा विचने असिाि. म्हिजे असे की जेव्हा 

एखादी व्यक्िी एखाद्या हवशषेनामार्ा हबनर्भक वापर करिे िेव्हा सामान्यपिे हिच्या मनाि जो हवर्ार असिो 
िो स्पष्टपिे माडंायर्ा झाल्यास त्या हवशषेनामाच्या जार्ी एक विचन घालभनर् माडंिा येिो. हशवाय िो हवर्ार 
माडंण्यासाठी जे विचन घालंाव े लार्ले िे, (िे हवशषेनाम वापरिाऱ्या) वरे्वरे्ळ्या व्यक्िींच्या बाबिीि 
वरे्वरे्ळे असेल आहि त्यार् व्यक्िीच्या बाबिीि वरे्वेर्ळ्या वळेी वेर्वरे्ळे असेल. ह्ाच्याि स्स्थर राहिारी 
एकमेव र्ोष्ट म्हिजे (अथात् िे नाम जर योलयपिे वापरण्याि येि असेल िर) ज्या वस्िभला उदे्दशभन िे 
वापरण्याि येि असिे िी वस्िभ. जोपयंि ही र्ोष्ट स्स्थर असिे िोपयंि आंपि जे हववहक्षि विचन वापरीि असभ 
त्याम ळे ज्या हवधानाि हे विचन आलेले असिे त्याच्या सत्यिेि ककवा असत्यिेि काही िरक घडभन येि नाही. 

 
काही उदाहरिे आपि घेऊ. समजा हबस्माकच हवषयी काही हवधान करण्याि आले आहे. व्यक्िीर्ा 

स्विःशी साक्षात् पहरर्य असभ शकिो असे मानले िर हबस्माकच  आपले नाव त्यार्ा स्विःर्ा साक्षात् पहरर्य 
असलेल्या एका व्यक्िीर्ा प्रत्यक्ष हनदेश करण्यासाठी वापरीि असे, असे म्हटले पाहहजे. असे असेल िर 
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त्याने स्विःहवषयी जर काही हनिचय केला िर िो स्विःर् त्या हनिचयार्ा एक घटक असेल. हवशषेनामार्ी 
अपेक्षा आपला वापर वस्िभर्ा केवळ साक्षात् हनदेश करण्यासाठीर् व्हावी अशीर् नेहमी असिे आहि येथे 
होिारा वापर ह्ार् प्रकारर्ा आहे; त्या प्रत्यक्ष वस्िभर्ी केवळ खभि म्हिभन िे उपस्स्थि आहे, हिरे् विचन म्हिभन 
नव्हे. पि जो हबस्माकच ला ओळखि होिा अशा मािसाने हबस्माकच हवषयी हनिचय केला िर र्ोष्ट वरे्ळी असिे. 
ह्ा मािसार्ा पहरर्य होिा िो काही वदेनदत्ताबंरोबर; ह्ा वदेनदत्तारं्ा िो हबस्माकच च्या शहरराशी संबंध 
जोडि असे. हे करण्याि िो र्भक करीि नसे मानभ या. एक िौहिक वस्िभ असलेले हबस्माकच रे् शरीर आहि 
त्याहीपेक्षा त्यारे् मन ही केवळ ह्ा वदेनदत्ताशंी संबहंधि असलेले शरीर व मन म्हिभनर् त्याला ज्ञाि होिी. 
म्हिजे त्यारे् ज्ञान विचनात्मक होिे. एखाद्या मािसाच्या मनाि जेव्हा त्याच्या कोित्यािरी हमत्रार्ा हवर्ार 
येिो िेव्हा त्याच्या स्वरूपार्ी कोििी वैहशष्ट्ये त्याच्या मनाि असिील हे बरेर्से यदृच्छेवर अवलंबभन असिे; 
िेव्हा प्रत्यक्षाि त्याच्या मनाि कोििे विचन उिे असेल ह्ाला काही हनयम नसिो. येथे मोक्यार्ा म द्दा हा की 
ही वरे्वरे्ळी विचने एकार् वस्िभला उदे्दशभन लाविा येिाि हे त्याला माहहि असिे; आहि त्या वस्िभशी पहरर्य 
नसिानाही त्याला हे माहहि असिे. 

 
आपल्यासारखे, म्हिजे ज्याशंी हबस्माकच शी ओळख नव्हिी असे लोक जेव्हा हबस्माकच हवषयी काही 

हनिचय करिाि िेव्हा आपल्या मनाि असलेले विचन म्हिजे कमीअहधक प सट अशा ऐहिहाहसक माहहिीर्ा 
संिार असिो. आहि हबस्माकच  नेमका कोि होिा ह्ार्ी ओळख पटवायला जेवढी माहहिी आवश्यक असिे 
त्यापेक्षा ही माहहिी बह िेकदा अहधकर् असिे. पि उदाहरिादाखल आपि असे समजभ या, की हबस्माकच ला 
आपि ‘जमचन साम्राज्यार्ा पहहला र्नॅ्सेलर’ म्हिभन ओळखिो. ह्ाच्याि ‘जमचन’ हा शब्द सोडला िर इिर 
सवच शब्द अमभिच (abstract) आहेि; आहि ‘जमचन’ ह्ा शब्दारे् स द्धा वेर्वरे्ळ्या मािसाचं्या मनाि वरे्वरे्ळे 
अथच उिे राहिील. हकत्येकानंा हा शब्द त्यानंी जमचनीि केलेल्या प्रवासारं्ी आठवि करून देईल, िर 
हकत्येकानंा नकाशाि जमचनीरे् जे रूप हदसिे त्यार्ी िो आठवि करून देईल, इ. पि अमभक एक विचन 
कशाला िरी उदे्दशभन लाविा येिे असे ज्याच्याहवषयी आपल्याला हनहिि माहहि असिे असे विचन जर 
आपल्याला पाहहजे असेल िर हजच्याशी आपला पहरर्य आहे अशा एखाद्या हवहशष्ट वस्िभच्या हनदेशार्ा 
अंििाव त्याच्याि क ठे ना क ठे कऱिे आपल्याला िार् पडिे. हवहशष्ट िारखारं्ा उल्लेख न करिा िभि, विचमान, 
िहवष्ट्य ह्ारं्ा उल्लेख जेव्हा आपि करिो ककवा ‘इथे’, ‘हिथे’ असा (स्थळवार्क) उल्लेख करिो ककवा इिरानंी 
आपल्याला साहंर्िलेल्या हहककिीर्ा उल्लेख करिो िेव्हा त्याच्याि ह्ा प्रकारर्ा हनदेश अंििभचि असिो. 
ह्ावरून असे हदसिे की समजा एखादे विचन एका हवहशष्ट वस्िभला लार्भ पडिे हे आपल्याला माहहि आहे; 
मर् त्या विचनापासभन केवळ िार्मकक अन मानाने त्या वस्िभहवषयी जे ज्ञान होऊ शकिे त्याच्यापलीकडरे् ज्ञान 
जर हिच्याहवषयी आपल्याला व्हायरे् असेल िर हजच्याशी आपला पहरर्य आहे अशा हवहशष्ट वस्िभर्ा हनदेश 
अशा विचनाि अंििभचि असला पाहहजे. उदा. ‘सवाि अहधक दीघाय षी मािभस’ ह्ा विचनाि केवळ सामान्यारं्ा 
अंििाव आहे. हे विचन क िािरी मािसाला लार्भ पडि असिारर्; पि ह्ा विचनाने त्याच्याहवषयीरे् जे ज्ञान 
हमळिे त्याच्या पलीकडरे् ज्ञान ग्रहथि करिारे हनिचय आपि त्याच्याहवषयी करू शकि नाही. उलट ‘जमचन 
साम्राज्यार्ा पहहला र्नॅ्सेलर हा र्ािाक्ष राजनीहिज्ञ होिा’ असे आपि म्हटले िर आपि केलेला हनिचय सत्य 
आहे हे आश्वासन आपला पहरर्य असलेल्या कोित्यािरी र्ोष्टीपासभन आपल्याला लाििे— सामान्यपिे ही 
र्ोष्ट म्हिजे आपि ऐकलेली ककवा वार्लेली हहककि असिे. अशा आपल्या हनिचयाम ळे आपि इिरानंा 
माहहिी प रहविो; हबस्माकच रे् खरेख रे स्वरूप िसे होिे म्हिभन हा हनिचय महत्वार्ा ठरिो. पि ह्ा र्ोष्टी बाजभला 
सारून असा हनिचय करिाना आपल्या मनाि प्रत्यक्ष जो हवर्ार असिो त्याकडे पाहहले िर त्याच्याि संबंहधि 
अशा एकदोन हवहशष्ट वस्िभ अंििभचि असिािा आहि एऱ्हवी िो संकल्पनारं्ा बनलेला असिो असे हदसभन येईल. 
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सवच स्थळारं्ी नावे–लंडन, इंललंड, य रोप, परृ्थवी, सभयचमाहलका—अशीर् असिाि. त्यारं्ा जेव्हा 
आपि उपयोर् करिो िेव्हा त्याचं्यािही विचने अंििभचि असिाि आहि आपला पहरर्य असलेल्या काही हवहशष्ट 
वस्िभंपासभन ह्ा विचनारं्ी स रवाि होि असिे. ककबह ना ित्त्वमीमासेंि (metaphysics) हवश्वार्ा जो हवर्ार 
करण्याि येिो त्याच्यािही हवहशष्ट वस्िभंशी असा संबधं अंििभचि असिो. उलट अस्स्ित्वाि काय आहे हा 
िकच शास्त्रार्ा हवषय नसिो िर अस्स्ित्वाि काय असभ शकेल, अस्स्ित्व कशाकशाला असिे शक्य आहे हा 
असिो; आहि म्हिभन प्रत्यक्षाि असलेल्या हवहशष्ट वस्िभंर्ा हनदेश िकच शास्त्राि आढळि नाही. 

 
ज्या वस्िभरे् आपल्याला केवळ विचनाने ज्ञान असिे अशा वस्िभंहवषयी जेव्हा आपि हवधान करिो िेव्हा 

अनेकदा आपला उदे्दश केवळ ज्या वस्िभरे् िे विचन असिे साक्षात् हिच्याहवषयी हवधान करण्यार्ा असिो; िे 
विचन अंििभचि असलेल्या स्वरूपाि िे हवधान करावे असा आपला उदे्दश नसिो. म्हिजे असे की 
हबस्माकच हवषयी जेव्हा आपि काही म्हििो िेव्हा ज्या प्रकारर्ा हनिचय केवळ हबस्माकच र् करू शकेल— प्रत्यक्ष 
हबस्माकच र् ज्यार्ा घटक आहे असा हनिचय—त्यार् प्रकारर्ा हनिचय शक्य असल्यास आपिही करावा अशी 
आपली इच्छा असिे. पि ह्ा बाबिीि आपल्याला अपहरहायचपिे परािभि व्हाव ेलार्िे. कारि प्रत्यक्ष हबस्माकच  
आपल्याला अज्ञािर् असिो. पि हजला ‘हबस्माकच ’ म्हिण्याि येिे अशी ब ही एक व्यक्िी आहे आहि ब एक 
र्ािाक्ष राजनीहिज्ञ होिा हे आपल्याला माहहि आहे. िेव्हा जे हवधान आपल्याला माडंायरे् आहे त्यारे् विचन 
असे करिा येईल : ‘ब एक र्ािाक्ष राजनीहिज्ञ होिा.’ येथे ब ही व्यक्िी म्हिजे हबस्माकच  होय. ‘जमचन 
साम्राज्यार्ा पहहला र्नॅ्सेलर’ असे विचन जर आपि केले असेल िर जे हवधान आपल्याला माडंायरे् आहे 
त्यारे् विचन आपल्याला असे करिा येईल : “जी व्यक्िी जमचन साम्राज्यार्ा पहहला र्नॅ्सेलर होिी त्या प्रत्यक्ष 
व्यक्िीहवषयी िी एक र्ािाक्ष राजनीहिज्ञ होिी असे माडंिारे हवधान”. आपि वरे्वर्ळी विचने वापरीि 
असलो िरी आपले हवर्ार आपल्याला एकमेकानंा सारं्िा येिाि ह्ारे् कारि असे की हबस्माकच हवषयी काही 
एक हवधान खरे आहे हे आपल्याला माहहि असिे; आहि आपि विचने कशीही बदलली िरी (जोपयंि िे 
विचन बरोबर असिे) िोपयंि हे वर्मिि हवधान िेर् राहिे. आपल्याला जो रस असिो िो ह्ा वर्मिलेल्या, जे 
सत्य आहे हे आपल्याला माहहि आहे अशा, हवधानाि. पि प्रत्यक्ष ह्ा हवधानाशंी आपला पहरर्य नसिो; 
त्याच्याशी आपली ओळख नसिे पि िे सत्य आहे हे आपल्याला माहहि असिे. 

 
हवहशष्ट वस्िभंशी जो आपला पहरर्य असिो त्याच्यापासभन दभर असण्यारे् अनेक टप्पे असिाि असे 

हदसभन येईल : हबस्माकच ला जे ओळखि होिे त्यांर्ा हबस्माकच ; हबस्माकच ला जे केवळ इहिहासाद्वारे जाििाि 
त्यारं्ा हबस्माकच ; लोखंडी म खवटा घािलेला मािभस; सर्वाि अहधक दीघाय षी असलेला मािभस. आपला 
वस्िभंशी जो पहरर्य असिो त्यापासभन ह्ा वस्िभ क्रमाने अहधकाअहधक दभर सरकलेल्या आहेि. आपल्याहभन 
हिन्न असलेल्या वस्िभशी आपला हजिका हनकटर्ा पहरर्य असभ शकिो हििका िो पहहल्या व्यक्िीशी आहे; 
द सऱ्या उदाहरिाच्या बाबिीि ‘हबस्माकच  कोि होिा’ हे आपल्याला माहहि आहे असे म्हिायला अवसर आहे; 
हिसऱ्या बाबिीि लोखंडी म खवटा र्ढहवलेला मािभस कोि होिा हे आपल्याला माहहि नाही पि िो लोखंडी 
म खवटा र्ढवीि होिा ह्ा वस्ि स्स्थिीपासभन ज्यारें् िार्मकक हनर्मन करिा येि नाही अशी त्याच्याहवषयीर्ी 
अनेक हवधाने आपल्याला माहहि आहेि; र्वथे उदाहरि ही अखेरर्ी पायरी आहे : त्याच्या बाबिीि त्या 
मािसार्ी आपि जी व्याख्या केली आहे हिच्यापासभन ज्यारे् िार्मकक हनर्मन करिा येि नाही असे कोििेही 
ज्ञान आपल्याला नसिे. सामान्याचं्या के्षत्रािही ह्ार् प्रकारर्ी श्रेिी आढळिे. अनेक हवहशष्ट वस्िभंप्रमािे अनेक 
सामान्येही आपल्याला केवळ विचनाने माहहि असिाि. पि हवहशष्ट वस्िभंच्या ज्ञानाच्या बाबािीि जी 
वस्ि स्स्थिी आढळिे िी सामान्याचं्या बाबिीिही आढळिे. आपल्याला जे विचनाने ज्ञाि असिे 
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त्याच्याहवषयीरे् ज्ञान हे मभलिः आपल्याला पहरर्याने ज्ञाि असलेल्या र्ोष्टींहवषयीरे् ज्ञान असिे असे दाखवभन 
देिा येिे. 

 
िेव्हा ज्या हवधानामंध्ये विचने अंििभचि असिाि अशा हवधानाचं्या हवश्लेषिारे् मभलिभि ित्त्व असे : ज्या 

हवधानार्ा आपल्याला बोध होऊ शकिो असे प्रत्येक हवधान आपला ज्याचं्याशी पहरर्य असिो अशार् 
घटकारें् केवळ बनलेले असिे. 

 
ह्ा मभलिभि ित्त्वाहवरूद्ध जे आके्षप घेिले जािे शक्य आहे त्या सवांना उत्तर देण्यार्ा प्रयत्न आपि 

आिार् करिार नाही. सध्या आपि एवढेर् म्हिभ की ह्ा आके्षपारें् समाधान करिा येिे शक्य असलेर् पाहहजे. 
कारि जेव्हा आपि काही हनिचय करिो ककवा एखादे हवधान िात्प रिे र्ृहीि धरिो िेव्हा आपि नेमके 
कशाहवषयी हनिचय करीि आहो ककवा कशाहवषयीरे् हवधान र्ृहीि धरीि आहो हे आपल्याला माहहि नसिे 
असे मानिे अशक्य आहे. आपि जर केवळ काही आवाज काढीि नसभ, अथचपभिच बोलिे करीि असभ िर आपि 
वापरीि असलेल्या शब्दाशंी काहीिरी अथच संललन करावार् लारे्ल; आहि आपल्या शब्दाशंी आपि जो अथच 
संललन करिो त्याच्याशी आपला पहरर्य असावार् लारे्ल. उदा. जेव्हा आपि ज्य हलयस सीझर हवषयी 
हवधान करिो िेव्हा स्विः ज्य हलयस सीझर आपल्या मनासमोर नसिो हे स्पष्ट आहे; कारि त्याच्याशी आपला 
पहरर्य नाही. आपल्या मनाि ज्य हलयस सीझररे् कोििे िरी विचन असिे. ‘मार्चच्या आयडीजमध्ये ज्यार्ा 
वध झाला िो मािभस’, ‘रोमन साम्राज्यार्ा संस्थापक’ ककवा कदाहर्त् केवळ “ज्य हलयस सीझर’ ह्ा नावार्ा 
मािभस. (ह्ा शवेटच्या विचिाि ‘ज्य हलयस सीझर’ हा ज्याच्याशी आपला पहरर्य आहे असा एक ध्वनी ककवा 
आकार आहे.) िेव्हा आपल्या हवधानार्ा जो अथच असावा असे आपल्याला वाटिे नेमका िो काही त्यार्ा अथच 
नसिो. त्याच्या अथाि ज्य हलयस सीझर ऐवजी ज्याचं्याशी आपला पहरर्य असिो अशा हवहशष्ट वस्िभ व 
सामान्ये ह्ारें्र् पभिचपिे बनलेले असे त्यारे् कोििेिरी विचन अंििभचि असिे. 

 
विचनात्मक ज्ञान आपल्याला आपल्या खाजर्ी अन िवाचं्या पलीकडे जािे शक्य करून देिे 

ह्ाच्यावर त्यारे् महत्व म ख्यिः आधारलेले आहे. आपि ज्यारं्ा पहरर्याने अन िव घेिलेला आहे अशा 
पदारं्ीर् जी सत्ये पभिचपिे बनलेली असिाि त्यारें्र् ज्ञान आपल्याला होऊ शकिे. असे असले िरी ज्यारं्ा 
आपि कधीर् अन िव घेिलेला नाही र्ोष्टींरे् विचनात्मक ज्ञान आपल्याला होऊ शकिे. आपल्या साक्षात् 
अन िवार्ी व्याप्िी मयाहदि असल्याम ळे हे कायच अत्यंि महत्वारे् ठरिे. त्यारे् स्वरूप आपि समजभन घेिले 
नाही िर आपल्या ज्ञानार्ा बरार्सा िार् र्भढ व म्हिभन संशयास्पद राहील. 
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प्रकरि सहावे 
 

णवगमनाणवषयी 
 

अस्स्ित्वाि असलेल्या वस्िभंहवषयीरे् आपले जे ज्ञान असिे िे प्राप्ि करून घेण्यासाठी कोििी दते्त 
उपलब्ध असिाि ही र्ोष्ट स्पष्ट करण्याच्या प्रयत्नाि आिापयंिरे् आपले जवळजवळ सवच हववरे्न आपि 
खर्ी घािले आहे. हवश्वाि अशा कोित्या र्ोष्टी आहेि की त्याचं्याशी आपला पहरर्य झाल्याने त्याचं्या 
अस्स्ित्वारे् आपल्याला ज्ञान होिे? आिापयंिरे् आपले उत्तर असे की आपल्या वदेनदत्ताशंी आपला पहरर्य 
असिो; आहि बह धा आपल्या स्विःशीही आपला पहरर्य असिो. ह्ा र्ोष्टी अस्स्ित्वाि आहेि हे ज्ञान 
आपल्याला असिे. िभिकालािील ज्या वदेनदत्तारं्ी आपल्याला स्मरि असिे िी िभिकालाि अस्स्ित्वाि 
होिी हे ज्ञान आपल्याला असिे. आपली दते्त आपल्याला हे सारे ज्ञान प रहविाि. 

 
पि ह्ा दत्तापंासभन काही अन माने करिे जर आपल्याला शक्य व्हायरे् असेल— जडद्रव्य, इिर 

लोक, आपल्या वैयस्क्िक स्मृिीर्ा प्रारंि जेथपासभन होिो त्याच्या पभवीर्ा िभिकाल, िहवष्ट्यकाल ह्ाचं्या 
अस्स्ित्वारे् ज्ञान जर आपल्याला व्हायरे् असेल— िर ज्याचं्या आधारे अशी अन माने ियार करिा येिील 
अशा कोित्यािरी सामान्य ित्त्वारें् ज्ञानही आपल्याला असले पाहहजे. अ ह्ा प्रकारच्या वस्िभरे् अस्स्ित्व 
म्हिजे ब ह्ा प्रकारच्या वस्िभच्या अस्स्ित्वार्ी खभि असिे हे आपल्याला माहहि असले पाहहजे. अथात् ब ह्ा 
प्रकारच्या वस्िभरे् अस्स्ित्व अ ह्ा प्रकारच्या वस्िभच्या अस्स्ित्वाशी समकालीन असेल ककवा त्याच्या अर्ोदररे् 
ककवा नंिररे् असले. उदा. ढर्ारं्ा र्डर्डाट ही अर्ोदर अस्स्ित्वाि येऊन रे्लेल्या हवजेर्ी खभि असिे. हे 
जर आपल्याला माहहि नसेल िर आपल्या खाजर्ी अन िवाच्या के्षत्रापलीकडे आपल्याला आपल्या ज्ञानार्ा 
हवस्िार करिा येिार नाही; आहि हे के्षत्र अहिशय मयाहदि आहे हे आपि पाहहले आहे. िेव्हा असा हवस्िार 
करिे शक्य आहे का आहि शक्य असल्यास आपि िो प्रत्याक्षाि कसा घडवभन आििो ह्ा प्रश्नार्ा हवर्ार 
आपल्याला करायर्ा आहे. 

 
आपल्या क िालार् हजच्याहवषयी प्रत्यक्षाि यस्त्कंहर्त्ही शकंा वाटि नाही अशी एक र्ोष्ट 

उदाहरिादाखल घेऊ. सभयच उद्या उर्वेल अशी आपिा सवांर्ी खात्री आहे. ही खात्री का आहे? पभवच अन िवारे् 
हे एक आंधळे िहलि आहे की हा आपला समज समंजस आहे असे त्यारे् समथचन करिा येईल? हा समज 
समंजस आहे की नाही ह्ार्ा हनिचय हजच्या आधारे करिा येईल अशी कसोटी शोधभन काढिे सोपे नाही. पि 
सभयच उद्या उर्वले हा आपला हनिचय आहि आपल्या कृिी ज्याचं्यावर आधारलेल्या असिाि असे इिर अनेक 
हनिचय ह्ारें् समथचन करण्यासाठी कोििी सामान्य ित्त्व ेस्वीकारिे—अथात् िी सत्य असिील िरर्—
पभरेसे ठरेल ह्ार्ी शहाहनशा िरी आपल्याला करिा येईल. 

 
सभयच उद्या उर्वले ह्ावर आपला हवश्वास का असिे असा जर प्रश्न हवर्ारला िर त्यारे् आपि 

स्वािाहवकपिे असे उत्तर देऊ हे उघड आहे. सभयच उद्या उर्वले कारि सभयच नेहमीर् दर हदवशी उर्वि आला 
आहे. सभयच आिापयंि उर्वि आला आहे व म्हिभन िो िहवष्ट्यािही उर्वले असा आपला ठाम हवश्वास आहे. 
पि िो आिापयंि उर्वि आला आहे म्हिभन िो िहवष्ट्यािही उर्वले हा हवश्वास आपि कशाच्या आधारे 
बाळर्िो असे आव्हान जर क िी हदले िर आपि कदाहर्त् र्िीच्या हनयमारं्ा हवाला देऊ : परृ्थवी स्विःिोविी 
मोकळेपिे हिरिे आहि जर इिर एखाद्या पदाथाकडभन अडथळा झाला नाही िर अशा रीिीने हिरिाऱ्या 
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वस्िभ हिरायच्या थाबंि नाहीि. आहि उद्या सकाळपयंि परृ्थवीच्या र्िीि अडथळा आिील असा कोििाही 
इिर पदाथच नाही. आिा अडथळा आिील असा इिर पदाथच नाही अशी आपली नक्की खात्री आहे का ह्ाहवषयी 
अथात् संशय घेिा येईल. पि हा संशय इिकासा महत्वार्ा नाही. महत्वार्ा संशय असा की उद्यापयंि र्िीरे् 
हनयम पदाथांरे् हनयमन करीि राहिील की नाही? हा संशय जर उपस्स्थि केला िर सभयच उद्या उर्वले की 
नाही हा संशय प्रथम उपस्स्थि झाला िेव्हा आपली जी (िार्मकक) पहरस्स्थिी होिी िीर् हिरून हनमाि होिे. 

 
र्िीरे् हनयम पदाथांरे् हनयमन करीि राहिील असा हवश्वास बाळर्ायला एकर् आधार आहे. व िो 

हा की र्िीरे् हनयम आिापयंि पदाथांरे् हनयमन करीि होिे असा हनिचय िभिकालाहवषयीच्या आपल्या 
ज्ञानाच्या आधारे करिा येिो. आिा ही र्ोष्ट खरी की सभयच उर्वि राहील ह्ाला अन कभ ल असा हजिका प रावा 
िभिकालािभन हमळिो त्यापेक्षा अहधक अनभकभ ल प रावा र्िीरे् हनयम र्ालभ  राहिील ह्ा बाजभने लाििो. ह्ारे् 
कारि असे की सभयोदय ही र्िीच्या हनयमानंा अन सरून होिारी केवळ एक हवहशष्ट घटना आहे आहि 
हिच्याहशवाय ह्ा स्वरूपाच्या इिर असंख्य घटना आहेि. पि खरा प्रश्न आहे िो असा : िभिकालाि एखाद्या 
हनयमारे् समाधान करिाऱ्या घटनारं्ी संख्या हकिीही असली िरी त्याचं्याम ळे त्या हनयमारे् िहवष्ट्यािही 
समाधान होि राहील असा प रावा लाििो काय? जर असा प रावा लािि नसेल िर उद्या सकाळी सभयच उर्वले 
अशी अपेक्षा बाळर्ायला ककवा आपि प ढच्या जेविाच्या वळेी िाकर खाऊ हिच्याम ळे आपल्याला हवषबाधा 
होिार नाही अशी अपेक्षा बाळर्ायला यस्त्कंहर्िही आधार नाही हे उघड आहे आहि ह्ा सारख्यार् आपल्या 
दैनंहदन जीवनारे् हनयंत्रि करिाऱ्या ज्या इिर अपेक्षा असिाि, ज्यारं्ी स्पष्ट जािीवही आपल्याला नसिे, 
त्या बाळर्ायलाही आपल्याला यस्त्कंहर्िही आधार नसिार. ह्ा प्रकारच्या सवच अपेक्षा केवळ संिवनीय 
असिाि हे ध्यानाि घेिले पाहहजे. त्यारें् समाधान झालेर् पाहहजे हे हसद्ध करून देिारे प्रमाि आपल्याला 
शोधायरे् नाही; त्यारें् समाधान होिे संिवनीय आहे असे मानायला अन कभ ल असा काही आधार आपल्याला 
शोधायर्ा आहे. 

 
ह्ा प्रश्नार्ा हवर्ार करिाना आपल्याला एक महत्वार्ा िेद करावा लारे्ल. नाही िर आपि 

िलत्यार् र्ोंधळाि सापडभ . दोन घटना हनयमाने एकामार्भन एक अशा घडिाि ककवा दोन र् िधमांरे् हनयमाने 
सहास्स्ित्व असिे असे जर वारंवार आढळभन आले िर त्याम ळे प ढील प्रसंर्ी स द्ध ह्ा घटना एका मार्भन एक 
घडिील ककवा ह्ा र् िधमारे् सहास्स्ित्व असेल अशी अपेक्षा आपल्या मनाि हनमाि होिे असा आपला अन िव 
आहे. एखाद्या खाद्यपदाथारे् जर अमभक एक रूप असेल िर सामान्यपिे त्यार्ी एक हवहशष्ट र्व असिे. 
पहरहर्ि रूपाच्या अन्नार्ी र्व वरे्ळीर् आहे असे जर आढळभन आले िर आपल्या अपेक्षानंा मोठार् धक्का 
बसिो. आपि ज्या वस्िभ पाहिो त्यानंा स्पशच केला िर आपल्याला काही स्पशचवदेने लाििील अशी आपली 
अपेक्षा असिे; ह्ा वस्िभंरे् अशा स्पशचवदेनाशंी असलेले साहर्यच सवयीम ळे जडभन येिे. िभिाहंवषयी आपल्याला 
जी हवलक्षि िीिी वाटिे त्यारे् अनेक िभिकथािं आढळिारे एक कारि असे की त्याचं्यापासभन आपल्याला 
स्पशचवदेने लािि नाहीि. अहशहक्षि लोक जेव्हा प्रथमर् परदेशाि जािाि िेव्हा आपली िाषा क िाला समजि 
नाही असे आढळभन आल्यावर त्यानंा इिके नवल वाटिे की ह्ा र्ोष्टीवर त्यारं्ा हवश्वासर् बसि नाही. 

 
हशवाय ह्ा प्रकाररे् साहर्यच केवळ मािसापं रिे मयाहदि नसिे. प्राण्यामंध्ये िे बळकटपिे आढळिे. 

एखाद्या घोड्याला जर आपि एका हवहशष्ट रस्त्याने अनेकदा नेले असेल िर द सऱ्या रस्त्याने त्याला आपि 
नेऊ लार्लो िर िो हवरोध करिो. आपल्याला नेहमी अन्न घालिारा मािभस जेव्हा पाळलेल्या प्राण्यानंा हदसिो 
िेव्हा आिा अन्न हमळिार अशी अपेक्षा त्याचं्यांि हनमाि होिे. ह्ा हनयिसाहर्याहवषयी ह्ा सवचसाधारिपिे 
धोपट अशा ज्या अपेक्षा असिाि त्याचं्याम ळे हदशाि ल होिे शक्य असि हे ज्ञान आपल्याला असिे. कोंबडीला 
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हिच्या आय ष्ट्याि दर हदवशी अन्न घालिारा मािभस अखेरीस हिला अन्न घालण्याऐवजी हिर्ी मान म रर्ळिो. 
हनसर्चक्रमाच्या हनयित्वाहवषयी अहधक सभक्ष्म कल्पना बाळर्िे त्या कोंबडीच्या हहिारे् ठरले असिे असेर् िो 
दाखवभन देिो. 

 
अशा अपेक्षानंी हदशािभल होि असली िरी अशा अपेक्षा बाळर्ण्याि येिाि ह्ाि शकंा नाही. एखादी 

र्ोष्ट हकत्येकदा घडली आहे केवळ ही वस्ि स्स्थिी, िी र्ोष्ट परि घडभन येईल अशी अपेक्षा प्राण्यािं आहि 
मािसािं हनमाि करिे. सभयच उद्या उर्वले असा हवश्वास आपल्या सहजप्रवृत्िीम ळे आपल्याला वाटिो ह्ाि 
शकंा नाही. पि असा हवश्वास जेव्हा आपि बाळर्िो िेव्हा अनपेहक्षिपिे मान म रर्ळल्या रे्लेल्या कोंबडीच्या 
स्स्थहिसारखीर् आपली स्स्थिी असिे असे असिे शक्य आहे. िेव्हा िभिकालािील हनयि साहर्याम ळे 
िहवष्ट्याहवषयी अपेक्षा हनमाि होिाि ही वस्ि स्स्थिी आहि अशा अपेक्षाचं्या प्रामाण्याहवषयीर्ा प्रश्न एकदा 
उपस्स्थि केल्यानंिर त्यानंा महत्व द्यायला काही सय स्क्िक आधार असिो का हा प्रश्न ह्ाचं्यािं िेद केला 
पाहहजे. 

 
हजला ‘हनसर्ार्ी एकरूपिा’ म्हििाि हिच्यावर हवश्वास ठेवायला काही आधार आहे का ह्ा 

प्रश्नार्ा उहापोह आपल्याला करायर्ा आहे. हनसर्ाच्या एकरुपिेवर हवश्वास असिे म्हिजे जे जे घडले 
आहे ककवा घडेल िे, ज्याला एकहह अपवाद नसिो अशा कोित्यािरी सामान्य हनयमारे् उदाहरि असिे ह्ा 
र्ोष्टीवर हवश्वास असिे. आपि आिापयंि ज्या स्थभल रारं्ड्या अपेक्षा उदाहरिादाखल घेिल्या होत्या त्या 
साऱ्यानंा अपवाद असिाि; आहि’ म्हिभन जे ह्ा अपेक्षा बाळर्िाि त्यारं्ी हनराशा होण्यार्ा संिव असिो. 
पि एक कामर्लाऊ र्ृहीिक म्हिभन का होईना हवज्ञान असे धरून र्ालिे की ज्यानंा अपवाद असिाि अशा 
सामान्य हनयमाचं्या जार्ी हनरपवाद असे सामान्य हनयम प्रस्थाहपि करिा येिाि. ‘हविेील हनराधार वस्िभ 
खाली पडिाि’ ह्ा सामान्य हनयमाला ि रे् आहि हवमाने यारं्ा अपवाद असिो. पि बह िेक वस्िभ खाली 
पडिाि ह्ा वस्ि स्स्थिीर्ा उलर्डा ज्या र्िीच्या आहि र् रुत्वाकषचिाचं्या हनयमाचं्या साहाय्याने करिा येिो 
िेर् हनयम ि रे् आहि हवमाने वर र्ढिाि या वस्ि स्स्थहिर्ाही उलर्डा करिाि. िेव्हा र्िीरे् हनयम आहि 
र् रुत्वाकषचिार्ा हनयम ह्ानंा या घटना अपवादिभि ठरि नाहीि. 

 
परृ्थवी जर एखाद्या प्रर्डं वस्िभच्या संसर्ाि आली आहि त्याम ळे हिरे् स्विःिोविीरे् भ्रमि नष्ट झाले 

िर स यच उद्या उर्वले हा आपला हवश्वास खोटा ठरेल. पि ह्ा प्रकारच्या घटनेम ळे र्िीरे् हनयम आहि 
र् रुत्वाकषचिारे् हनयम ह्ारं्ा िरं् होिार नाही. हवज्ञानारे् कायच म्हिजे र्िीरे् हनयम आहि र् रुत्वाकषचिार्ा 
हनयम ह्ासारखी, आपल्या अन िवाच्या व्याप्िीि िरी त्यानंा अपवाद नसिाि अशी, हनयिसाहर्ये शोधभन 
काढिे हे असिे. ह्ा शोधाि हवज्ञानाला लक्षिीय यश प्राप्ि झाले आहे, आहि हे ही मान्य करिा येईल की 
आिापयंि िरी ही हनयिसाहर्ये अिरं् ठरली आहेि. िेव्हा आपि परि आपल्या प्रश्नाकडे येिो. िभिकाळाि 
ही साहर्ये नेहमीर् अिलन राहहलेली आहेि हे मान्य करू या; मर् िी िहवष्ट्यािही अिरं् राहिील असे 
मानायला काही आधार असिो का? 

 
जो िहवष्ट्यकाळ होिा त्यारे् सिि िभिकाळाि पहरविचन होि आले आहे आहि त्यारे् िभिकाळाशी 

साम्य होिे असेही नेहमी आढळभन आले आहे; म्हिभन िहवष्ट्यकाळार्ा—म्हिजे पभवी जे काळ िहवष्ट्यकाळ होिे 
व आिा ज्यानंा िभि िहवष्ट्यकाळ म्हििा येईल अशा काळारं्ा—अन िव आपल्याला असिो; आहि ह्ा 
अन िवाच्या आधारे िहवष्ट्यकाळ िभिकाळासारखा असिार हे ज्ञान आपल्याला होऊ शकिे. असा य स्क्िवाद 
करण्याि आला आहे. पि जे हसद्ध करायरे् आहे िेर् त्याच्याि खरे पाहिा र्ृहीि धरण्याि आले आहे. िभि 
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िहवष्ट्यकाळारं्ा आपल्याला अन िव आहे पि िहवष्ट्य िहवष्ट्यकाळारं्ा नाही; आहि प्रश्न आहे िो असा की 
िहवष्ट्य िहवष्ट्यकाळारें् िभि िहवष्ट्यकाळाशी साम्य असेल का? केवळ िभि िहवष्ट्यकाळावंर जो य स्क्िवाद 
आधारला आहे िो ह्ा प्रश्नारे् उत्तर देऊ शकिार नाही. िेव्हा िभिकाळािील हनयम िहवष्ट्यकाळािही 
अन सरले जािील हे ज्ञान प्राप्ि करून देिारे ित्त्व आपल्याला अजभन शोधभन काढायरे् आहे. 

 
ह्ा प्रश्नाि िहवष्ट्यकाळार्ा उल्लेख करण्याि आला आहे पि िो आवश्यक नाही. आपल्या 

अन िवािंील घटनारं्ा उलर्डा करण्याि यशस्वी ठरलेले हनयम जेव्हा आपि अनन िभि अशा िभिकालीन 
घटनानंा लाविो— उदा. िभस्िरशास्त्रामध्ये ककवा सभयचमाहलकेच्या उत्पत्िीर्ी उपपत्ती लाविाि— िेव्हा हार् 
प्रश्न उपस्स्थि होिो. आपि हवर्ारीि असलेल्या प्रश्नारे् वास्िव रूप असे आहे : ‘दोन र्ोष्टींमध्ये साहर्यच 
आहे असे जेव्हा अनेकदा आढळभन आलेले असिे आहि त्याचं्यापैकी एक र्ोष्ट घडली आहे पि द सरी घडली 
नाही असे उदाहरि माहीि नसिे िेव्हा एखाद्या नवीन प्रसंर्ी त्याचं्यािील एक र्ोष्ट घडभन आली आहे ह्ा 
वस्ि स्स्थिीपासभन त्याचं्यािंील द सरी र्ोष्ट घडभन येईल अशी अपेक्षा करायला र्ारं्लासा आधार उपलब्ध 
असिो का?ं’ िहवष्ट्याहवषयीच्या आपल्या साऱ्या अपेक्षा, हवर्मनाने लाििारे सारे हनष्ट्कषच, आपले दैनंहदन 
जीवन ज्या समज िींवर आधारलेले असिे त्यारें् प्रामाण्य—ह्ा साऱ्या र्ोष्टी ह्ा प्रश्नारे् आपि जे उत्तर देऊ 
त्यावर अवलंबभन आहेि. 

 
स रुवािीलार् एक र्ोष्ट मान्य केली पाहहजे. िी अशी की दोन र्ोष्टी अनेकदा एकहत्रि आढळल्या 

आहेि व त्या एकमेकींना सोडभन कधीही आढळलेल्या नाहीि ही वस्ि स्स्थिी प ढल्या प्रसंर्ीस द्धा ह्ा वस्िभ 
एकत्रर् आढळिील हे हसद्ध करायला प रेशी नसिे. आपल्याला िारिर अशी आशा करिा येईल की त्या 
हजिक्या अहधक वळेा एकत्र आढळल्या असिील हििके द सऱ्या प्रसंर्ी त्या एकत्र आढळिे अहधक संिवनीय 
ठरिे आहि जर प रेशा वेळी त्या एकत्र आढळल्या असिील िर ही संिवनीयिा जवळजवळ हनहििी 
असल्यासारखी असिे. पि िी कधीही हनहििीपयंि पोहोर्भ शकि नाही. कारि वारंवार प नःप्रत्यय येऊन 
स द्धा िी अखेरीस कधीकधी दर्ा देिे, ह्ारे् मान म रर्ळलेल्या कोंबडीच्या उदाहरािवरून प्रत्यंिर लाििे. 
िेव्हा संिवनीयिा हेर् केवळ आपले लक्ष्य असले पाहहजे. 

 
आपि प रस्कार करीि असलेल्या िभहमकेहवरुद्ध असा आके्षप घेिा येईल. सवच नैसर्मर्क घटनावंर 

सृहष्टहनयमारें् अहधराज्य असिे हे आपल्याला माहहि असिे आहि हकत्येकदा हनरीक्षिाच्या आधारावर सवच 
संबहंधि वस्ि स्स्थिीशी स संर्ि असिारा असा एकर् हनयम असिे शक्य आहे असे आपल्याला हदसभन येिे. 
आिा ह्ा आके्षपाला दोन उत्तरे देिा येिील. पहहले असे की ज्याला अपवाद नाहीि असा कोििा िरी हनयम 
आपल्याला अहिपे्रि असलेल्या घटनेला लार्भ पडि असला िरी हा हनयम आपि शोधभन काढला आहे, ज्याला 
अपवाद आहे असा हनयम शोधभन काढलेला नाही अशी आपली व्यवहाराि कधीही खात्री असभ शकि नाही. 
द सरे उत्तर असे की सृहष्टहनयमारें् अहधराज्य हीर् र्ोष्ट केवळ संिवनीय आहे आहि िे िहवष्ट्याि र्ालभ  राहील 
हा आपला हवश्वास ककवा ज्यारें् परीक्षि आपि केलेले नाही असे िभिकाळािील प्रसंर्ही ह्ा अहधराज्याखाली 
होिे हा आपला हवश्वास हे ही आपि ज्यार्ा शोध घेिो आहो त्या ित्त्वावरर् आधारलेले आहेि. 

 
आपि ज्यार्ा शोध घेिो आहो त्या ित्त्वाला ‘हवर्मनारे् ित्त्व’ असे म्हििा येईल आहि त्याच्या 

दोन िार्ारं्ी माडंिी अशी करिा येईल : 
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(अ) जेव्हा अ ह्ा एका प्रकारच्या वस्िभरे् ब ह्ा वरे्ळ्या प्रकारच्या वस्िभशी साहर्यच आहे असे आढळभन 
आलेले असिे व हिर्ी ब ह्ा प्रकारच्या वस्िभपासभन िारकि असल्यारे् कधीही आढळभन आलेले नसिे िेव्हा 
अ आहि ब ह्ारें् साहर्यच असलेल्या प्रसंर्ारं्ी संख्या हजिकी अहधक असिे हििकी, ह्ा दोहोपैकी एक वस्िभ 
ज्याच्याि उपस्स्थि आहे अशा एखाद्या अन्य प्रसंर्ी हिरे् त्या द सऱ्या वस्िभशी साहर्यच असण्यार्ी संिवनीयिा 
अहधक असिे. 

 
(ब) ह्ार् पहरस्स्थिीि, साहर्यच असलेल्या प्रसंर्ारं्ी संख्या जेव्हा प रेशी असिे िेव्हा अन्य प्रसंर्ी हे 

साहर्यच असण्यार्ी संिवनीयिा म्हिजे जवळजवळ हनहििी असिे आहि िी हनहििीच्या हकिीही, 
अमयादपिे जवळ जािे. 

 
आपि आिार् केलेल्या माडंिीप्रमािे हे ित्त्व एखाद्या हवहशष्ट नवीन उदाहरिाच्या बाबिीि आपली 

जी अपेक्षा असिे हिच्या पडिाळ्याहवषयीरे् आहे. पि जर अ आहि ब ह्ा प्रकाराचं्या वस्िभंमध्ये साहर्यच 
असल्यार्ी उदाहरि प रेशा संख्येने माहीि असली आहि साहर्याच्या अिावारे् उदाहरि माहीि नसले िर 
‘अ ह्ा प्रकारच्या वस्िभरे् ब ह्ा प्रकारच्या वस्िभशी नेहमी साहर्यच असिे’ ह्ा स्वरूपाच्या सामान्य हनयमाला 
प ष्टी देिारी संिवनीयिा असिे का हेही जािण्यार्ी आपल्याला इच्छा असिे. अथाि सामान्य हनयमार्ी 
संिवनीयिा हवहशष्ट प्रसंर्ाच्या बाबिीिील संिवनीयिेपेक्षा कमी असिे हे उघड आहे. कारि सामान्य हनयम 
जर सत्य असेल िर हवहशष्ट उदाहरिही सत्य असलेर् पाहहजे; पि सामान्य हनयम सत्य नसिानाही एखादी 
र्ोष्ट हवहशष्ट प्रसंर्ी सत्य असिे शक्य असिे. असे असले िरी प नरावृत्तीम ळे हवहशष्ट प्रसंर्ाहवषयीर्ी 
संिवनीयिा जशी वाढिे िशीर् सामान्य हनयमाहंवषयीर्ी संिवनीयिाही वाढिे. िेव्हा सामान्य हनयमानंा 
अन लक्षभन आपल्या ित्त्वाच्या दोन िार्ारं्ी हिरून िशीर् माडंिी करिा येईल : 

 
(अ) अ ह्ा प्रकारच्या वस्िभरे् ब ह्ा प्रकारच्या वस्िभशी हजिक्या अहधक वेळा साहर्यच असलेले 

आढळभन आले असेल हििके (जर ह्ा साहर्याच्या अिावारे् एकही उदाहरि माहीि नसेल िर) अ ह्ा 
प्रकारच्या वस्िभरे् ब ह्ा प्रकारच्या वस्िभशी नेहमी साहर्यच असिे अहधक संिवनीय असिे. 

 
(ब) ह्ार् पहरस्स्थिीि अ आहि ब ह्ारें् साहर्यच असलेल्या प्रसंर्ारं्ी संख्या प रेशी असली िर 

हिच्याम ळे अरे् ब शी नेहमी साहर्यच असिे ही र्ोष्ट जवळजवळ हनहिि असिे आहि हा आधार ह्ा सामान्य 
हनयमाला हनहििीच्या हकिीही, अमयादपिे जवळ घेऊन जािो. 

 
संिवनीयिा नेहमीर् काही हववहक्षि दत्तानंा सापेक्ष असिे हे ध्यानाि घेिले पाहहजे. आपल्या 

ित्त्वाच्या बाबिीि ही दते्त म्हिजे केवळ ज्याचं्यािं अ आहि ब ह्ारें् सहास्स्ित्व आहे हे माहीि आहे असे 
प्रसंर्. पि इिरही काही दते्त असिील आहि िी ध्यानाि घेिली जािे शक्य आहे; आहि िसे घडले िर ह्ा 
संिवनीयिेि बरार् मोठा बदल घडभन येईल. उदा. एखाद्या मािसाने जर खभप पाढंरे हंस पाहहले असले िर 
ह्ा दत्ताचं्या आधारे आपल्या ित्त्वाला अन सरून सवच हंस पाढंरे असिे संिवनीय आहे असा य स्क्िवाद िो 
करू शकेल आहि हा य स्क्िवाद पभिचपिे िकच श द्ध असेल. हकत्येक हंस काळे असिाि ह्ा वस्ि स्स्थिीम ळे ह्ा 
य स्क्िवादारे् खंडन होिार नाही. कारि हकत्येक दत्ताचं्या दृष्टीने असंिवनीय ठरि असलेली र्ोष्टही घडभन 
येऊ शकिे. पि हंसाचं्या बाबिीि अन मान करिाना, प्राण्याचं्या अनेक जािीि रंर् हा मोठ्या प्रमािावर 
वरे्वरे्ळा असभ शकिारा असा धमच आहे आहि म्हिभन रंर्ाहवषयीरे् हवर्मन हवशषेिः र्भक ठरण्यासारखे असिे 
हे एखाद्याला माहीि असिे शक्य आहे. पि हे ज्ञान म्हिजे आिखी एक दत्त ठरेल. आपल्या पभवीच्या दत्तांच्या 
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आपेके्षने आपि संिवनीयिेहवषयी जो अंदाज बाधंला होिा िो र्भक होिा असे काही िे दाखवभन देऊ शकिार 
नाही. िेव्हा घटना अनेकदा आपल्या अपेक्षापं्रमािे घडभन येि नाहीि म्हिभन एखाद्या हवहशष्ट प्रसंर्ी ककवा एका 
प्रकारच्या प्रसंर्ाचं्या वर्ाच्या संदिाि आपल्या अपेक्षापं्रमािे घटना घडभन येिे संिवनीय नसिे असे हनष्ट्पन्न 
होि नाही. म्हिभन आपले हवर्मनारे् जे ित्त्व आहे िे अन िवाच्या आधारे हनदान अप्रमाि िरी ठरहविा येिे 
शक्य नाही. 

 
पि ह्ा बरोबरर् हवर्मनाच्या ित्त्वारे् प्रामाण्यही अन िवाच्या आधारे हसद्ध करिे हििकेर् अशक्य 

आहे. ज्या प्रसंर्ारें् हनरीक्षि आपि अर्ोदरर् केलेले आहे केवळ त्याचं्या बाबिीि हवर्मनाच्या ित्त्वाला 
अन िवार्ा पाकठबा लािभ शकेल; पि अहनरीहक्षि प्रसंर्ाच्या बाबिीि बोलायरे् झाल्यास, हनरीहक्षि 
प्रसंर्ापंासभन अहनरीहक्षि प्रसंर्ाहवषयीच्या आपि केलेल्या कोित्याही अन मानारे् समथचन केवळ हवर्मनाच्या 
ित्त्वाच्या आधारेर् करिा येिे. िहवष्ट्यंकालाहवषयी ककवा िभिकाल आहि विचमानकाल ह्ांिील अनन िभि 
र्ोष्टींहवषयी अन िवाच्या आधारे अन माने करिारे सवच य स्क्िवाद हवर्मनारे् ित्त्व र्ृहीि धरिाि. हवर्मनारे् 
ित्त्व हसद्ध करण्यासाठी अन िवार्ा आधार घेिा येिार नाही. िसे केल्यास र्क्रक दोष (begging the 
question) पदरी येईल. िेव्हा एक िर हवर्मनाच्या ित्त्वाच्या अंर्ी आंिहरक प्रामाण्य ककवा 
िहवष्ट्याहवषयीच्या आपल्या अपेक्षारें् समथचन करण्यार्ा नाद सोडभन द्यावा लारे्ल. हे ित्त्व जर स प्रहिहष्ठि 
नसेल िर सभयच उद्या उर्वेल ककवा दर्ड खाण्यापेक्षा िाकर खाल्ली िर आपले अहधक पोषि होईल, ककवा 
छपरावरून स्विःला झोकभ न हदले िर आपि खाली पडभ  अशी अपेक्षा बाळर्ायला आपल्याला काही आधार 
उरिार नाही. आपला अर्दी हजवलर् हमत्र येिानासा हदसला िर त्याच्या शहरराि आपल्या अर्दी कट्टर 
शत्रभरे् ककवा एखाद्या अर्दी परक्या मािसारे् अंिःकरि वसि नसेल असे न मानायला काही कारि उरिार 
नाही. िभिकालाि यशस्वी ठरलेल्या आहि म्हिभन िहवष्ट्यािही जे यशस्वी ठरिे संिवनीय आहे असे 
आपल्याला वाटि असिे अशा साहयर्ांवर आपले सवच विचन आधारलेले असिे; आहि ह्ा संिवनीयिेरे् 
प्रामाण्य हवर्मनाच्या ित्त्वावर अवलंबभन असिे. 

 
दैनंहदन जीवनािील आपल्या समज िीइिकीर् हवज्ञानाला आधारिभि असलेली सामान्य ित्त्व—े 

उदा. हनसर्ाि हनयमारें् अहधराज्य असिे, प्रत्येक घटनेला कारि असिे, इ.— हवर्मनाच्या ित्त्वावर 
पभिचपिे अवलंबभन असिाि. ह्ा सवच ित्वावंर आपि हवश्वास ठेविो ह्ारे् कारि असे की िी सत्य ठरल्यार्ी 
अर्हिि उदाहरिे मानवजािीला आढळली आहेि व असत्य ठरल्यारे् एकही उदाहरि आढळलेले नाही. 
पि ह्ापासभन, िहवष्ट्यािही िी सत्य राहिील हे हसद्ध करिारा प रावा हवर्मनारे् ित्त्व जर आपि स्वीकारले 
नाही िर हमळभ शकि नाही. 

 
िेव्हा जे अन िहवलेले नसिे त्याच्याहवषयी अन िवाच्या आधारावर माहहिी करून देिारे ज्ञान अशा 

एका समज िीवर आधारलेले असिे की अन िव हिला प ष्टी देऊ शकि नाही ककवा हिरे् खंडनही करू शकि 
नाही. पि ही समजभि, हनदान अहधक मभिच प्रकारच्या व्यवहाराि आपि हिरे् जे वापर करिो त्याचं्या स्वरूपाि 
अन िवापासभन लािलेल्या काही ज्ञानाइिकीर् आपल्याि दृढमभल असल्यासारखी हदसिे. अशा समज िींरे् 
अस्स्ित्व आहि त्यारें् समथचन कसे करायरे् हा प्रश्न ह्ांिभन ित्त्वज्ञानािील हकत्येक अहिशय कठीि व 
वादग्रस्ि समस्या हनमाि होिाि. (आपि ‘समज िी’ असे अनेक वर्नाि म्हटले आहे कारि हवर्मनारे् 
ित्त्व त्यारें् एकमेव उदाहरि आहे असे नाही हे आपि प ढे पाहभ). प ढील प्रकरिाि ह्ा प्रकारच्या ज्ञानार्ा 
उलर्डा कसा करिा येईल, त्यार्ी व्याप्िी काय असिे ह्ा प्रश्नारं्ा आपि संके्षपाने हवर्ार करू. 
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प्रकरि सातवे 
 

आपले सामान्य तत्त्वाांचे ज्ञान 
 

अन िवावर आधारलेल्या साऱ्यार् य स्क्िवादाचं्या प्रामाण्यासाठी हवर्मनारे् ित्त्व आवश्यक असिे पि 
िे स्विः अन िवाच्या आधारे हसद्ध करिा येि नाही; आहि असे असले िरी आपि सवचजि ह्ा ित्त्वावर, 
हनदान मभिच व्यवहाराि त्यारे् आपि जे वापर करिो त्या साऱ्यावंर, का कभ  न करिा हवश्वास ठेविो. ही केवळ 
हवर्मनाच्या ित्त्वार्ीर् वैहशष्ट्ये आहेि असे नाही. अन िवाने जी हसद्ध करिा येि नाहीि ककवा ज्यारें् 
खंडनही करिा येि नाही पि अन िहवलेल्या र्ोष्टींपासभन प्रारंि करिाऱ्या य स्क्िवादािं आपि ज्यारं्ा उपयोर् 
करिो अशी इिरही अनेक ित्त्व ेआहेि. 

 
ह्ापंैकी हकत्येक ित्त्व ेअशी आहेि की हवर्मनाच्या ित्त्वापेंक्षा त्यानंा अन कभ ल असा अहधक प रावा 

उपलब्ध असिो; आहि वदेनदत्ताचं्या अस्स्ित्वारे् आपले ज्ञान हजिके हनहिि असिे हििकेर् ह्ा ित्त्वारें् 
आपले ज्ञानही हनहिि असिे. ही ित्त्व ेम्हिजे वदेनाद्वारे जे उपलब्ध होिे त्याच्यापासभन अन माने करण्यार्ी 
साधने होि; आहि ज्यारे् अन मान आपि करिो िे जर सत्य असायरे् असेल िर आपली दते्त सत्य असिे 
हजिके आवश्यक आहे हििकेर् आपली अन मानार्ी ित्त्वहेी सत्य असिे आवश्यक आहे. ही ित्व ेसत्य आहेि 
हे इिके उघड असिे की त्याम ळेर् त्यारं्ा वापर आपि करीि आहो हे ध्यानाि येि नाही; अन मानाि अन स्यभि 
असलेल्या ित्त्वाला आपि मान्यिा देि असिो पि िे र्ृहीि धरलेले आहे ह्ार्ी जािीवही आपल्याला नसिे. 
पि मानवी ज्ञानार्ी यथाथच मीमासंा करण्याच्या दृष्टीने अन मानाच्या ित्त्वारं्ा आपि उपयोर् करिो ही जािीव 
बाळर्िे महत्त्वारे् आहे; कारि आपल्याला त्यारें् जे ज्ञान असिे त्याचं्याहवषयी मनोवधेक आहि हबकट असे 
प्रश्न उपस्स्थि होिाि. 

 
कोित्याही सामान्य ित्त्वारे् आपले ज्ञान आपि घेिले िर प्रथम ित्त्वारे् एखादे हवहशष्ट उपयोजन 

(application) सत्य आहे हे आपल्या ध्यानाि आलेले असिे आहि नंिर त्या उदाहरिाच्या हवहशष्ट 
स्वरूपावरून त्यार्ी सत्यिा अवलंबभन नसिे आहि सामान्य स्वरूपािही िे ित्त्व हििकेर् सत्य म्हिभन माडंिा 
येिे हे आपल्या ध्यानाि येिे. उदाहरिादाखल अंकर्हिि हशकहविाना ही र्ोष्ट आपल्या अन िवाला येिे. 
“दोन आहधक दोन बरोबर र्ार” ही र्ोष्ट प्रथम हद्वक टाचं्या एक हवहशष्ट जोडीच्या बाबिीि आपि हशकिो, 
मर् द सऱ्या एका हवहशष्ट जोडीच्या बाबिीि हशकिो आहि असे करिा करिा अखेरीस कोित्याही जोडीच्या 
बाबिीि िे खरे असिे हे आपल्या ध्यानाि येऊ शकिे. िार्मकक ित्त्वाचं्या बाबिीिही हेर् घडिे. समजा ही 
महहन्यार्ी कोििी िारीख आहे ह्ा हवषयी दोघेजि वाद घालीि आहेि. त्याचं्यािला एक जि म्हििो, 
‘काल पधंरा िारीख असली िर आज सोळा िारीख असली पाहहजे एवढे हनदान िभ मान्य करशील.’ ‘होय’, 
द सरा म्हििो, ‘हे मी मान्य करिो’. मर् पहहला प ढे म्हििो, ‘आहि काल पंधरा िारीख होिी हे िभला माहीि 
आहे. कारि काल िभ जोन्सकडे जेवलास आहि जोन्सकडे िभ पंधरा िारखेला जेवलास हे ि झी डायरी ि ला 
सारें्ल.’ ‘हो!’ द सरा म्हििो, ‘मर् आज सोळा िारीख असली पाहहजे.’ 

 
आिा हा य स्क्िवाद समजभन घेिे कहठि नाही. आहि त्यार्ी आधारहवधाने जर वस्ि िः खरी असली 

िर त्यार्ा हनष्ट्कषचही खरा असला पाहहजे ही र्ोष्ट कोिी नाकारिार नाही. पि त्यार्ी सत्यिा सामान्य 
िार्मकक ित्त्वारे् िे उदाहरि आहे ह्ावर अवलंबभन आहे. हे िार्मकक ित्त्व असे माडंिा येईल : “समजा, अमभक 
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सत्य असले िर िमभक सत्य असले पाहहजे हे माहीि आहे. आहि समजा, अमभक सत्य आहे हे माहहि आहे; 
मर् िमभक सत्य आहे हे हनष्ट्पन्न होिे.” अमभक र्ोष्ट िमभक र्ोष्टीरे् ‘व्यंजन’ करिे आहि िमभक र्ोष्ट अमभक 
र्ोष्टीपासभन ‘हनष्ट्पन्न’ होिे असे म्हिभ या मर् आपल्या ित्त्वारे् म्हििे असे की जर अमभक र्ोष्ट िमभक र्ोष्टीरे् 
व्यंजन करीि असेल िर आहि अमभक र्ोष्ट खरी असेल िर िमभक र्ोष्ट खरी असिे. द सऱ्या शब्दािं ‘सत्य 
हवधानाने जे काही व्यंहजि होिे िे सत्य असिे’, ककवा ‘सत्य हवधानापासभन जे हनष्ट्पन्न होिे िे सत्य असिे.’ 

 
सवच हसद्धीमध्ये (demonstration) हे ित्त्व अन स्यभि असिे, हनदान ह्ा ित्त्वार्ी मभिच उदाहरिे 

अन स्यभि असिाि. जेव्हा जेव्हा आपल्याला सत्य वाटि असलेल्या एखाद्या र्ोष्टीर्ा उपयोर् करून आपि 
द सरी एखादी र्ोष्ट हसद्ध करिो आहि िी अशी हसद्ध झाली आहे म्हिभन हिर्ा सत्य म्हिभन स्वीकार करिो 
िेव्हा िेव्हा हे ित्त्व संबहंधि असिे. ‘सत्य आधारहवधानावंर आधारलेल्या प्रमाि य स्क्िवादारें् हनष्ट्कषच मी का 
स्वीकारावे?’ असे जर क िी हवर्ारले िर त्याला उत्तर देण्यासाठी आपि ह्ा ित्त्वार्ा हवाला देऊ. ह्ा 
ित्त्वाच्या सत्यिेहवषयी संशय घेिे अशक्य आहे. आहि त्यार्ी सत्यिा इिकी उघड आहे की क िालाही 
प्रथमदशचनी िी जवळजवळ माम ली आहे असे वाटेल. पि ित्त्वते्त्याच्या दृष्टीने अशी ित्त्व ेमाम ली नसिाि. 
कारि संशयािीि अशा स्वरूपारे् पि इंहद्रयर्ोर्र वस्िभपासभन जे अहजबाि प्राप्ि झालेले नसिे असे ज्ञान 
आपल्याला असभ शकिे अशी र्ोष्ट िी दाखवभन देिाि. 

 
वरील ित्त्व म्हिजे स्वयंप्रमाि अशा हकत्येक िार्मकक ित्त्वापंैकी एक होय. कोििाही य स्क्िवाद 

ककवा हसद्धी शक्य व्हायर्ी िर अशी हकत्येक िरी ित्त्व ेअर्ोदर स्वीकारावी लार्िाि. ह्ाचं्यापैकी काही ित्त्वे 
स्वीकारली की इिर ित्त्वे हसद्ध करिा येिाि. पि ह्ा इिर ित्त्वापंैकी जी साधी (simple) असिाि त्यारं्ी 
सत्यिाही आपि र्ृहीि धरलेल्या ित्त्वाचं्या सत्याएवढीर् उघड असिे. ह्ापंैकी िीन ित्त्वे पारंपहरक 
िकच शास्त्राि ‘हवर्ारारे् हनयम’ म्हिभन वरे्ळी काढण्याि आली आहेि पि असे करायला हवशषे सबळ कारि 
नाही. 

 
हे हनयम असे : 
 
(१) िादात्म्यार्ा हनयम : ‘जे काही आहे, िे आहे.’ 
(२) व्याघािार्ा हनयम : ‘जे आहेही आहि नाहीही असे काही असभ शकिार नाही.’ 
(३) व्यावृिमध्यार्ा हनयम : ‘कोििीही र्ोष्ट असली िरी पाहहजे ककवा नसली िरी पाहहजे.’ 
 
हे िीन हनयम स्वयंप्रमाि िार्मकक ित्त्वारं्ी उदाहरिे आहेि पि त्यांच्यासारख्या इिर काही 

ित्त्वाहंभन— उदा. आपि आिार् ज्यार्ा उल्लेख केला िे ‘सत्य हवधानापासभन जे हनष्ट्पन्न होिे िे सत्य असिे’ 
असे सारं्िारे ित्त्व—ही ित्त्व ेअहधक मभलिभि ककवा अहधक स्वयंप्रमाि आहेि असे काही नाही. ‘हवर्ारहनयम’ 
हे नामही हदशािभल करिारे आहे; कारि ह्ा हनयमानंा अन सरून आपि हवर्ार करिो ही र्ोष्ट महत्वार्ी 
नाही िर त्यानंा अन सरून वस्िभंरे् विचन घडिे ही महत्त्वार्ी र्ोष्ट आहे; द सऱ्या शब्दाि हे सारं्ायरे् िर जेव्हा 
आपि ह्ा हनयमानंा अन सरून हवर्ार करिो िेव्हा आपले हवर्ार सत्य असिाि ही वस्ि स्स्थिी महत्वार्ी 
आहे. पि हा मोठार् प्रश्न आहे आहि आपल्याला त्याच्याकडे हिरून वळावे लारे्ल. 

 
अमभक एक र्ोष्ट हनहििपिे सत्य आहे हे हदलेल्या आधारहवधानापासभन ज्या िार्मकक ित्त्वाचं्या 

साहाय्याने आपल्यालंा हसद्ध करिा येिे त्याचं्याहशवाय अमभक एक र्ोष्ट सत्य असिे कमी आहधक प्रमािाि 
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संिवनीय आहे असे हदलेल्या आधारहवधानापासभन ज्याचं्या साहाय्याने आपल्याला हसद्ध करिा येिे अशी 
आिखी काही िार्मकक ित्त्वे आहेि. रे्ल्या प्रकरिाि आपि ज्यार्ा हवर्ार केला िे हवर्मनारे् ित्त्व अशा 
ित्त्वारें् एक, बह धा सवाि महत्त्वारे्, उदाहरि आहे. 

 
ित्त्वज्ञानािील एक महान ऐहिहाहसक वाद म्हिजे ज्यानंा अन क्रमे ‘अन िववादी’ (empiricists) 

आहि ‘ब हद्धवादी’ (rationalists) म्हिण्याि येिे त्या दोन पथंािंील वाद. लॉक, बाक्ले आहि ह्भम हे 
अन िववादारे् सवचश्रेष्ठ प्रहिहनधी होि. अन िववाद्यारं्ी िभहमका अशी की आपले सवच ज्ञान अन िवापासभन प्राप्ि 
झालेले असिे. ब हद्धवादारे् प्रहिहनहधत्व सिराव्या शिकािील य रोपीय ित्त्ववेत्िे, हवशषेिः देकािच व 
लायस्ब्नटझ् करिाि. ब हद्धवाद्यारं्ी िभहमका अशी होिी की अन िवाने ज्या र्ोष्टींरे् ज्ञान आपल्याला होिे 
त्याचं्याहशवाय हकत्येक ‘उपजि कल्पना’ आहि ‘उपजि ित्त्वे’ असिाि आहि त्यारं् अन िवहनरपेक्ष असे ज्ञान 
आपल्याला असिे. ह्ा दोन परस्परहवरोधी दशचनािं सत्य काय होिे व असत्य काय होिे ह्ार्ा काहीशा 
ठामपिे हनिचय करिे आिा शक्य झाले आहे. िार्मकक ित्त्वारें् ज्ञान आपल्याला असिे, ही ित्त्व ेअन िवाच्या 
आधारे हसद्ध करिा येि नाहीि, कारि कोित्याही हसद्धीि िी र्ृहीि धरलेली असिाि ह्ा र्ोष्टी मान्य 
केल्यार् पाहहजेि. ह्ार्ी कारिे आपि अर्ोदरर् स्पष्ट केली आहेि. िेव्हा ह्ा वादािील जो सवाि महत्त्वार्ा 
म द्दा होिा त्याच्या बाबिीि िरी ब हद्धवाद्यारं्ी िभहमका योलय होिी. 

 
ह्ाच्या उलट अन िवापासभन िार्मकक दृष्ट्या स्विंत्र असलेला असा आपल्या ज्ञानार्ा जो िार् आहे 

त्यार्ाही उद्र्म आहि हनर्ममिी अन िवाम ळे होिे. हवहशष्ट अन िव प्राप्ि होण्याच्या प्रारंिीर् ह्ा अन िवािंील 
परस्परसंबंधाि व्यक्ि झालेल्या सामान्य ित्त्वारं्ी जािीव आपल्याला होिे. ‘उपजि ित्त्वे असिाि’ ह्ार्ा 
अथच अन िभि र्ोष्टींपासभन ज्यारे् हनर्मन करिा येि नाही असे जे ज्ञान प्रौढानंा असिे िे सारे घेऊन बालके 
जन्माला येिाि असे आपि मानिो असा जर केला िर िो अथाि हास्यास्पद ठरेल. ह्ाम ळे िार्मकक ित्त्वारें् 
आपले जे ज्ञान असिे त्यारे् विचन करायला ‘उपजि’ हा शब्द कोिी वापरिार नाही. ‘पभवचप्राप्ि’ (a priori) 
हा शब्दप्रयोर् कमी आके्षपाहच वाटिो. आहि आध हनक काळाि िोर् वापरण्यार्ी प्रथा आहे. ह्ाम ळे सवच ज्ञान 
अन िवाम ळे आहविभचि आहि हनमाि होिे हे मान्य करूनस द्धा आपले काही ज्ञान पभवचप्राप्ि असिे हे मि आपि 
स्वीकारू, आहि ह्ार्ा अथच असा की ज्या अन िवाम ळे हे ज्ञान आपल्याला अवर्ि होिे िो त्यारे् प्रामाण्य 
हसद्ध करायला प रेसा नसिो, िो िक्ि आपले लक्ष अशा रीिीने वधेिो की ह्ा ज्ञानारे् प्रामाण्य हसद्ध करायला 
अन िवाच्या कोित्याही पाकठब्यार्ी जरूरी न वाटिा िे प्रमाि आहे असे आपल्याला हदसभन येिे. 

 
द सऱ्या एका महत्त्वाच्या म द्याबाबि अन िववाद्यानंी ब हद्धवाद्याहंवरुद्ध स्वीकारलेली िभहमका योलय 

होिी. अन िवाच्या साहाय्याहशवाय कोित्याही र्ोष्टीच्या अस्स्ित्वारे् ज्ञान आपल्याला होऊ शकि नाही. 
म्हिजे असे की हजर्ा आपल्याला साक्षात् अन िव नाही अशी एखादी र्ोष्ट अस्स्ित्वाि आहे हे जर आपल्याला 
हसद्ध करायरे् असेल िर आपल्या आधारहवधानािं ज्यारं्ा आपल्याला साक्षात् अन िव आहे अशा एक ककवा 
अहधक र्ोष्टींच्या अस्स्ित्वार्ा उल्लेख असला पाहहजे. र्ीनर्ा सम्राट् आहे हा आपला हवश्वास अखेरीस 
लोकानंी साहंर्िलेल्या हकीकिीवर आधारला आहे आहि ह्ा हकीकिींरे् हवश्लेषि आपि करीि रे्लो िर 
वार्िानंा ककवा लोक आपल्याशी बोलि असिाना जी वदेनदते्त आपल्याला हदसिाि ककवा ऐकभ  येिाि 
त्याचं्याशी आपि येऊन ठेपिो. ब हद्धवाद्यानंा असे वाटि असे की, कोित्या प्रकारच्या र्ोष्टी अहनवायचिेने 
अस्स्ित्वाि असिाि हे सारं्िाऱ्या सामान्य ित्त्वापंासभन प्रत्यक्ष जर्ाि अमभक एक र्ोष्ट अस्स्ित्वाि आहे असे 
आपि हनर्मनाने दाखवभन देऊ शकिो. पि हे त्यारें् मि र्भक होिे असे हदसिे. अस्स्ित्वाहवषयी जे पभवचप्राप्ि 
ज्ञान आपि हमळवभ शकिो िे सापेक्ष असिे असे हदसिे; जर अमभक एक र्ोष्ट अस्स्ित्वाि असेल तर िमभक 
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र्ोष्ट अस्स्ित्वाि असली पाहहजे ककवा सामान्यपिे जर अमभक एक हवधान सत्य असेल जर िमभक हवधान सत्य 
असलेर् पाहहजे, असे िे आपल्याला सारं्िे. ‘जर अमभक हवधान सत्य असेल आहि िे िमभक हवधान व्यंहजि 
करीि असेल तर िमभक हवधानही सत्य असिे’ ककवा ‘जर दोन र्ोष्टी संबहंधि आहेि असे वारंवार आढळले 
असेल िर त्याचं्यािील एक र्ोष्ट उपस्स्थि आहे अशा अन्य प्रसंर्ीही त्या संबहंधि असिे संिवनीय असिे.’ 
ही आपि मारे् लक्षाि घेिलेली ित्त्वे ह्ार्ीर् उदाहरिे आहेि. िेव्हा पभवचप्राप्ि ित्त्वारं्ी व्याप्िी आहि सामर्थयच 
ह्ानंा कठोर मयादा आहेि. अमभक एक र्ोष्ट अस्स्ित्वाि आहे ह्ा स्वरूपारे् सारे ज्ञान अंशिः अन िवावर 
अवलंबभन असिेर्. एखाद्या र्ोष्टीरे् जेव्हा आपल्याला साक्षाि ज्ञान होिे, िेव्हा हिच्या अस्स्ित्वारे् ज्ञान 
आपल्याला केवळ अन िवाम ळे होिे. जेव्हा एखाद्या र्ोष्टीरे् आपल्याला साक्षात् ज्ञान नसिे पि िी अस्स्ित्वाि 
आहे असे हसद्ध करण्याि आलेले असिे, िेव्हा ह्ा हसद्धीसाठी अन िव आहि पभवचप्राप्ि ित्त्वे ह्ा दोहोंर्ी 
आवश्यकिा असिे. जे ज्ञान पभिचिया ककवा अंशिः अन िवावर आधारलेले असिे त्याला आन िहवक ज्ञान 
म्हििि. िेव्हा अमभक एक र्ोष्ट अस्स्ित्वाि आहे असे सारं्िारे सारे ज्ञान आन िहवक असिे. अस्स्ित्वाहवषयी 
जे काही पभवचप्राप्ि ज्ञान आपल्याला असिे िे सापेक्ष असिे, अस्स्ित्वाि असलेल्या ककवा असभ शकिाऱ्या 
र्ोष्टींमधील परस्परसंबधं िे माडंिे, पि अमभक एक र्ोष्ट वस्ि िः अस्स्ित्वाि आहे असे िे सारं्ि नाही. 

 
आिापयंि ज्या पभवचप्राप्ि ज्ञानार्ा आपि हवर्ार केला िे िार्मकक ज्ञान होिे. पि सारे पभवचप्राप्ि ज्ञान 

ह्ा प्रकाररे् नसिे. िार्मककेिर अशा प्रकारच्या पभवचप्राप्ि ज्ञानारे् कदाहर्त् सवाि महत्त्वारे् उदाहरि म्हिजे 
नैहिक मभल्याहंवषयीरे् ज्ञान. हे म्हििाना कोित्या र्ोष्टी उपय क्ि आहेि ककवा कोित्या प्रकाररे् विचन 
सद्विचन असिे, कोित्या प्रकारच्या प्रवृत्ती सत्प्रवृत्ती असिाि ह्ा हवषयीरे् हनिचय मला अहिपे्रि नाहीि; 
कारि अशा हनिचयानंा आन िहवक आधारहवधानारं्ी आवश्यकिा असिे. कोित्या र्ोष्टी स्वरूपिः इष्ट 
असिाि ह्ाहवषयीरे् हनिचय मला अहिपे्रि आहेि. एखादी र्ोष्ट जेव्हा उपय क्ि असिे िेव्हा कोििे िरी साध्य 
िी प्राप्ि करून देिे म्हिभन िी उपय क्ि असिार, आहि असा हवर्ार आपि करीि रे्लो की अखेरीस ज्या 
साध्याशी आपि येऊन ठेपिो िे स्विःर् मभल्यवान् असाव ेलार्िे; अन्य कोित्यािरी साध्यासाठी उपय क्ि 
असल्याम ळे िे मभल्यवान आहे असे मानभन िार्िार नाही. िेव्हा कोित्या र्ोष्टी उपय क्िि आहेि ह्ाहवषयीरे् 
सारे हनिचय कोित्या र्ोष्टी स्विःर् मभल्यवान असिाि ह्ा हनिचयावंर अवलंबभन असिाि. 

 
स ख हे द ःखापेक्षा, ज्ञान अज्ञानापेक्षा, सहदच्छा दे्वषापेक्षा इ. अहधक इष्ट आहे असा आपला हनिचय 

असिो. हे हनिचय अंशिः िरी साक्षात् आहि पभवचप्राप्ि असले पाहहजेि. आपल्या अर्ोदरच्या पभवचप्राप्ि 
हनिचयापं्रमािेर् हे हनिचयही अन िवाम ळे प्रकट होि असिे शक्य आहे; आहि शक्य आहे असे म्हिण्यापेक्षा िे 
अन िवाम ळेर् प्रकट होिाि असे म्हििे योलय ठरेल. कारि एखाद्या र्ोष्टीच्या हठकािी आंिहरक मभल्य आहे 
की नाही ह्ार्ा हनिचय त्या प्रकारच्या काहंी र्ोष्टींर्ा िरी अन िव घेिल्याहशवाय करिा येईल असे हदसि 
नाही. पि हे हनिचय अन िवाच्या आधारे हसद्ध करिा येिे शक्य नाही हे ही उघड आहे. कारि एखाद्या र्ोष्टीला 
अस्स्ित्व आहे ककवा हिला अस्स्ित्व नाही ह्ावरून िी र्ारं्ली आहे, िी अस्स्ित्वाि असिे योलय आहे. ककवा 
िी वाईट आहे हे हसद्ध होि नाही. ह्ा प्रश्नारं्ा प ढे हवर्ार करिे नीहिशास्त्रारे् काम आहे; काय आहे ह्ापासभन 
काय असिे योलय आहे ह्ारे् हनर्मन करिा येिे अशक्य आहे हे नीहिशास्त्राि हसद्ध करून दाखहवले पाहहजे. 
आपल्या संदिाि जी महत्त्वार्ी र्ोष्ट आपि लक्षाि घ्यायर्ी िी ही की ज्या अथाने िकच शास्त्र पभवचप्राप्ि असिे— 
म्हिजे ह्ा ज्ञानार्ी सत्यिा अन िवाने हसद्ध करिा येि नाही ककवा हिरे् खंडनही करिा येि नाही ह्ा 
अथान—त्या अथाने कोित्या र्ोष्टींच्या अंर्ी आंिहरक मभल्य असिे ह्ारे् ज्ञानही पभवचप्राप्ि असिे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

िकच शास्त्राप्रमािे सवच श द्ध र्हििही पभवचप्राप्ि असिे. अन िववादी ित्त्ववेत्त्यानंी ही र्ोष्ट हनकराने 
नाकारली होिी. िभर्ोलाच्या आपल्या ज्ञानार्ा उर्म जसा अन िवाि असिो िसा आहि हििकार् 
अंकर्हििाच्या आपल्या ज्ञानार्ाही उर्म अन िवाि असिो असे त्यारें् म्हििे होिे. दोन र्ोष्टी आहि दोन 
वरे्ळ्या र्ोष्टी पाहण्यार्ा परि परि अन िव आल्याने आहि त्याचं्या एकंदर र्ार र्ोष्टी बनिाि, असे आढळभन 
आल्याने दोन र्ोष्टी आहि वरे्ळ्या दोन र्ोष्टी हमळभन नेहमीर् एकंदर र्ार र्ोष्टी बनिाि ह्ा हनष्ट्कषाशी आपि 
हवर्मनाने येऊन ठेपिो असे त्यारें् म्हििे होिे. पि दोन अहधक दोन बरोबर र्ार ह्ा आपल्या ज्ञानार्ा उर्म 
जर ह्ा अन िवाि असिा िर त्याच्या सत्यिेहवषयी आपली खािरजमा करण्यासाठी आपि प्रत्यक्षाि जी 
पद्धि वापरिो त्याहभन वरे्ळी पद्धि वापरली असिी. दोन नािी अर्र दोन प स्िके अर्र दोन मािसे अर्र 
कोित्याही हवहशष्ट प्रकारच्या दोन वस्िभ ह्ारं्ा हवर्ार करण्याऐवजी अमभिचपिे केवळ दोनर्ार् हवर्ार करिे 
आपल्याला शक्य व्हायरे् असेल िर काही उदाहरिारं्ा अन िव अथात् आपल्याला आला पाहहजे. (पि 
हवहशष्ट प्रकारच्या दोन र्ोष्टीि असलेली) असंबंहधि हवहशष्टिा जेव्हा आपि हवर्ारािभन झटकभ  शकिो िेव्हा 
दोन अहधक दोन बरोबर र्ार ह्ा सामान्य ित्त्वारे् दशचन आपल्याला होिे. त्यारे् कोििेही उदाहरि 
प्राहिहनहधक आहे असे हदसभन येिे आहि इिर उदाहरिारें् हनरीक्षि करिे अनावश्यक ठरिे. 

 
हार् प्रत्यय िभहमिीच्या बाबिीि येिो. सवच हत्रकोिाचं्या हठकािी अमभक एक र् िधमच असिो असे जेव्हा 

आपल्याला हसद्ध करायरे् असिे िेव्हा आपि कोििािरी एक हत्रकोि काढिो आहि त्याच्यासंबधंी अन मान 
करिो. पि ह्ा हत्रकोिाच्या अंर्ी असलेला एखादा र् ि जर इिर सवच हत्रकोिाशंी समान नसेल िर त्यार्ा 
ह्ा अन मानाि उपयोर् करायरे् आपि टाळभ शकिो आहि अशा रीिीने आपल्या हवहशष्ट हत्रकोिापासभन एक 
सामान्य हसद्धािं आपि प्राप्ि करून घेऊ शकिो. दोन अहधक दोन बरोबर र्ार ह्ाहवषयीर्ी आपली हनहििी 
अहधक उदाहरिानंी वाढि जािे असे आपल्याला वाटि नाही. कारि ज्या क्षिी ह्ा हवधानार्ी सत्यिा 
आपल्याला हदसभन येिे त्या क्षिीर् त्याच्या हवषयीर्ी आपली हनहििी इिकी मोठी असिे की िी अहधक वाढिे 
अशक्य असिे. हशवाय ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ ह्ा हवधानाच्या हठकािी आवश्यकिेने सत्य असण्यार्ा 
धमच असिो असे आपल्याला वाटिे आहि अन िवाच्या सामान्यीकरिाने लािलेले हवधान हकिीही िक्कम 
रीिीने पडिाळलेले असले िरी त्याच्या हठकािी ह्ा धमार्ा अिाव असिो. ह्ाप्रकारर्ी सामान्यीकरिे केवळ 
वस्ि स्स्थिीवार्क असिाि. आपल्या प्रत्यक्ष जर्ाि जरी िी सत्य ठरि असली िरी ज्याच्याि िी खोटी 
ठरिील असे एखादे जर् असिे शक्य आहे असे आपल्याला वाटिे. ह्ाच्याउलट कोित्याही शक्य जर्ाि 
देान अहधक दोन म्हिजे र्ार असिार असे आपल्याला वाटिे. ही केवळ वस्ि स्स्थिी नव्हे. हिच्या हठकािी 
एकप्रकारर्ी आवश्यकिा आहे आहि जे, जे अस्स्ित्वाि आहे ककवा अस्स्ित्वाि असिे शक्य आहे त्यारे् स्वरूप 
ह्ा आवश्यकिेला अन सरून असले पाहहजे. 

 
‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ ह्ा सारख्या, जे खरोखरर् अन िवारे् सामान्यीकरि केल्याने लािलेले 

असिे अशा, हवधानाशी ि लना करून ही र्ोष्ट अहधक स्पष्ट करिा येईल. हे हवधान आपि स्वीकारिो ह्ारे् 
कारि एकिर अमभक एक वयापेक्षा अहधक वय असलेला क िी हजविं मािभस आढळि नाही आहि हशवाय 
शारीहरक प्रहक्रयारें् स्वरूपर् असे असिे की, त्याम ळे मािसाच्या देहासारखा प्राहिकपड (organism) कमी 
अहधक काळाने जीिच झाल्यावार्भन रहाि नाही असे मानायला आधार आहे हे होय, हे उघड आहे. हे द सरे 
कारि बाजभला ठेवले आहि मािसाच्या मत्यचत्वाहवषयीच्या आपल्या अन िवार्ार् केवळ हवर्ार केला िर 
मािसाच्या मृत्यभच्या केवळ एका उदाहरिाने मर् िे उदाहरि आपि हकिीही स स्पष्टपिे आकलन केलेले 
असो, आपले समाधान होिार नाही, हे उघड आहे; उलट दोन अहधक दोन बरोबर र्ार ह्ा हवधानाच्या 
बाबिीि, काळजीपभवचक परीक्षि केलेले केवळ एक उदाहरि स द्धा इिर कोित्याही वळेी असेर् घडेल असे 
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आपली खात्री पटवभन द्यायला प रेसे असिे. हशवाय आपि हवर्ार केला िर सवच मािसे मत्यच असिाि का 
ह्ाहवषयी संशय घ्यायला थोडीशी िरी का होईना जार्ा असिे शक्य असिे, हे आपल्याला मान्य करावे 
लार्िे. ज्याच्यािील मािसे मत्यच नसिाि असे जर् आहि ज्याच्याि दोन अहधक दोन बरोबर पार् असिाि 
असे जर्, अशा दोन हिन्न जर्ारं्ी कल्पना करायर्ा आपि प्रयत्न केला िर ही र्ोष्ट स्पष्ट होईल. स्स्वफ्ट 
जेव्हा आपल्याला स्ट ल्डबलज ह्ा कधीही न मरिाऱ्या मािसाचं्या वंशार्ी कल्पना करायला सारं्िो िेव्हा 
त्यारे् हे आवाहन आपल्याला मान्य करिा येिे. पि ज्याच्याि दोन अहधक दोन बरोबर पार् होिाि अशा 
जर्ार्ी कल्पना ही अर्दी वरे्ळ्या पािळीवरील कल्पना िासिे. असे जर खरोखर घडिे शक्य असिे िर 
आपल्या ज्ञानार्ा सारा पट उधळभन रे्ला असिा आहि आत्यंहिक संशयाने आपल्याला ग्रासले असिे असे 
आपल्याला वाटिे. 

 
‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ ह्ासारखी साधी र्हििी हवधाने आहि िकच शास्त्रािील अनेक हनिचय 

असे असिाि की त्याचं्यावरून सामान्य हवधानारें्, हववहक्षि उदाहरिापंासभन त्यारें् हनर्मन न करिाहंी 
आपल्याला ज्ञान होऊ शकिे ह्ाि शकंा नाही; मात्र ह्ा सामंान्य हवधानार्ा अथच आपल्याला स्पष्ट होण्यासाठी 
कोििेिरी उदाहरि साधारिपिे आवश्यक असिे. ह्ाम ळे सामान्याकडभन सामान्याकडे ककवा 
सामान्याकडभन हवहशष्टाकडे जािारी हनर्मनार्ी प्रहक्रया खरोखरीर् उपय क्ि असिे आहि हवहशष्टाकडभन 
हवहशष्टाकडे ककवा हवहशष्टाकडभन सामान्याकडे जािारी हवर्मनार्ी प्रहक्रया अशीर् उपय क्ि असिे. हनर्मनाने 
आपल्याला कधीही नवीन ज्ञान प्राप्ि होऊ शकिे का हा ित्त्ववेत्त्यािील वादार्ा एक ज ना हवषय आहे. 
हकत्येक प्रसंर्ी िरी िे होऊ शकिे असे आपल्याला हदसिे. ‘दोन अहधक दोन नेहमीर् र्ार इिके असिाि’ 
हे जर आपल्याला अर्ोदरर् माहहि असेल आहि ब्राऊन व जोन्स हे दोन आहेि आहि रॉहबन्सन व स्स्मथ हेही 
दोन आहेि हे आपल्याला माहहि असेल िर ब्राऊन व जोन्स आहि रॉहबन्स व स्स्मथ हे र्ार आहेि ह्ारे् 
हनर्मन आपल्याला करिा येिे. आधारहवधानाि अंििभचि नसलेले असे हे नवीन ज्ञान आहे; कारि ‘दोन 
अहधक दोन बरोबर र्ार’ हे सामान्य हवधान ब्राऊन आहि जोन्स आहि रॉहबन्सन आहि स्स्मथ अशी मािसे 
आहेि हे कधी सारं्ि नाही आहि ह्ा हनर्मनािील हवहशष्ट हवधाने ही मािसे र्ार आहेि असे सारं्ि नाहीि; 
पि आपि ज्यारे् हनर्मन केले आहे िे हवहशष्ट हवधान मात्र ह्ा दोन्ही र्ोष्टी सारं्िे. 

 
पि िकच शास्त्रावरील प स्िकाि हनर्मनारे् जे ठरीव उदाहरि नेहमी देिाि— ‘सवच मानव मत्यच 

आहेि, सॉक्रेहटस मानव आहे, म्हिभन सॉके्रहटस मत्यच आहे’ हे उदाहरि—िे घेिले िर हनर्मनाने 
लाििाऱ्यः ज्ञानारे् नवीनपि हकिीिरी अहधक संशयास्पद वाटिे. ह्ा हनर्मनाच्या बाबिीि ज्यार्ा संशय 
घेिे सय स्क्िक होिार नाही असे जे ज्ञान आपल्याला आहे िे हे की काही मािसे, समजा अ, ब, क ही मािसे 
मत्यच आहेि; ह्ारे् कारि असे की िी प्रत्यक्षाि मेलेलीर् आहेि. आिा सॉके्रहटस जर यापैकी एक मािभस 
असेल िर ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ ह्ा हवधानामािच ि ‘सॉके्रहटस बह धा मत्यच असला पाहहजे’ असा हनष्ट्कषच 
काढण्यार्ा द्राहवडी प्रािायाम करिे मभखचपिारे् ठरेल. ज्या मािसावंर हवर्मन आधारले आहे, त्याचं्यापैकी 
जरी सॉके्रहटस एक नसेल िरी आडवळिाने ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ ह्ा सामान्य हवधानापासभन हनष्ट्कषच 
काढण्यापेक्षा आपल्या अ, ब, क ह्ापंासभन सरळ सॉके्रहटसहवषयी हनष्ट्कषच काढिे अहधक योलय ठरेल. कारि 
आपल्या दत्ताचं्या आधारे पाहािा ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ ह्ा हवधानार्ी संिवनीयिा अहधक आहे, हे उघड 
आहे. कारि सवच मािसे मत्यच असली िर सॉके्रहटसही असिार. पि सॉके्रहटस मत्यच असला िर त्यापासभन 
सवच मािसे मत्यच आहेि हे हनष्ट्पन्न होि नाही. िेव्हा ‘सवच मािसे मत्यच आहेि’ हे हवधान स्वीकारून मर् 
हनर्मनाने जर सॉके्रहटस मत्यच आहे हा हनष्ट्कषच आपि र्ाठला िर िो हनहििीच्या हजिका जवळ असेल 
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त्यापेक्षा श द्ध हवर्ामी य स्क्िवादार्ा अवलंब करून र्ाठलेला हा हनष्ट्कषच हनहििीच्या अहधक जवळ पोर्लेला 
असेल. 

 
ह्ा उदाहरिाने ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ ह्ासारख्या ज्यारें् आपल्याला पभवचप्राप्ि ज्ञान असिे 

अशी सामान्य हवधाने आहि ‘सवच मानव मत्यच आहेि’ ह्ासंारखी आन िहवक सामान्यीकरिे ह्ािील िरक 
स्पष्ट होिो. पहहल्या प्रकारच्या सामान्य हवधानाचं्या बाबिीि हनर्ामी य स्क्िवादार्ा अवलंब करिे योलय ठरिे. 
उलट द सऱ्या प्रकारच्या सामान्य हवधानाचं्या बाबिीि केवळ शास्त्रीय दृहष्टकोनािभन पाहिा हवर्मनार्ा 
उपयोर् करिे नेहमीर् अहधक पसंि केले पाहहजे. हवर्मनाने लाििाऱ्या हनष्ट्कषावर अहधक िरवसा ठेविा 
येिो, कारि आन िहवक सामान्यीकरिारं्ी सत्यिा त्याचं्या उदाहरिापेंक्षा नेहमीर् अहधक अहनहिि असिे. 

 
हकत्येक हवधानारें् आपल्याला पभवचप्राप्ि ज्ञान असिे, हे आपि पाहहले. िकच शास्त्रािील आहि 

र्हििािील हवधाने, त्यार्प्रमािे नीहिशास्त्रािील मभलिभि हवधाने अशा हवधानाि मोडिाि. आिा आपल्याला 
ज्या प्रश्नार्ा हवर्ार केला पाहहजे िो असा : अशा प्रकाररे् ज्ञान आपल्याला प्राप्ि होिे कसे काय शक्य होिे? 
हवशषेिः ज्या सामान्य हवधानारं्ी सवच हवहशष्ट उदाहरिे आपि िपासभन पाहहलेली नाहीि आहि िी अनंि 
असल्याम ळे िी सवच आपल्याला िपासभन पाहािा येिारही नाहीि अशा सामान्य हवधानारें् आपल्याला कसे 
ज्ञान होऊ शकिे? काटं(१७२४–१८०४) ह्ा जमचन ित्त्ववेेत्त्याने प्रथम ठळकपिे समोर आिलेले हे प्रश्न 
अहिशय कठीि व ऐहिहाहसक दृष्ट्या अहिशय महत्त्वारे् आहेि. 
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प्रकरि आठवे 
 

पूववप्राप्त ज्ञान कसे शक्य हशते 
 

इमान्य अल काटं हा सामान्यपिे आध हनक ित्तव्वेत्त्यािंील सवचश्रेष्ठ मानला जािो. साि वषांरे् य द्ध 
आहि फ्रें र् राज्यक्रािंी ह्ाचं्या कालखंडाि जरी त्यारे् आय ष्ट्य रे्ले िरी पभवच प्रहशयािील कोहनलजबर्च येथे 
ित्त्वज्ञान हशकहवण्याच्या आपल्या कायचक्रमाि त्याने कधी खंड पडभ  हदला नाही. ित्त्वज्ञानाि त्याने घािलेली 
सवाि वैहशष्ट्यपभिच िर म्हिजे त्याने शोधभन काढलेले ‘हर्हकत्सक’ ित्त्वज्ञान. ह्ा ित्त्वज्ञानाि वरे्वरे्ळ्या 
प्रकाररे् ज्ञान आपल्याला असिे, ही र्ोष्ट दत्त म्हिभन स्वीकारण्याि आली होिी, आहि असे ज्ञान आपल्याला 
प्राप्ि होिे कसे शक्य आहे असा प्रश्न उपस्स्थि करून त्याच्या हदलेल्या उत्तरापासभन हवश्वाच्या स्वरूपाहवषयी 
ित्त्वमीमासेंिील हवधाने हसद्ध करण्याि आली होिी. ही हवधाने हकिपि प्रमाि होिी ह्ाहवषयी शकंा घेिा 
येईल. पि काटंला दोन र्ोष्टींरे् श्रेय देिे हनःसंशय योलय ठरेल. एक, जे केवळ हवश्लेषिात्मक नसिे, म्हिजे 
ज्यार्ा हवरोध करिे आत्मव्याघािी ठरि नाही, असे पभवचप्राप्ि ज्ञान आपल्यापाशी असिे हे त्याने पाहहले आहि 
द सरी र्ोष्ट अशी की ज्ञानमीमासेंरे् ित्त्वज्ञानािील महत्त्व त्याने स्पष्ट केले. 

 
काटंपभवी, जे जे ज्ञान पभवचप्राप्ि असेल िे ‘हवश्लेषिात्मक’ असले पाहहजे असे सामान्यपिे मानले जाि 

असे. ह्ा शब्दार्ा अथच उदाहरिानंीर् अहधक र्ारं्ला स्पष्ट करिा येईल. ‘टक्कल पडलेला मािभस हा मािभस 
असिो’, ‘सपाट आकृिी ही आकृिी असिे’, ‘वाईट कवी हा कवी असिो’, असे जर मी म्हटले िर मी एक 
श द्ध हवश्लेषिात्मक हनिचय केलेला असिो. ज्या उदे्दश्याहवषयी मी बोलि आहे, त्याच्या हठकािी हनदान दोन 
र् िधमच आहेि असे साहंर्िलेले आहे— आहि त्याचं्यापैकी एकार्ा, उदे्दश्याच्या हठकािी त्यारे् हवधेयन 
करण्यासाठी, हनदेश करण्याि आला आहे. आिा ह्ासारखी हवधाने माम ली असिाि आहि श्रोत्यानंा 
र्कहवण्यासाठी पाश्वचिभमी ियार करीि असलेला एखादा वक्िा सोडला िर त्यांच्यासारखी हवधाने प्रत्यक्ष 
जीवनाि कोिी करिार नाही. त्यानंा हवश्लेषिात्मक म्हिण्याि येिे कारि त्याचं्या उदे्दश्यारे् केवळ हवश्लेषि 
करून त्यारें् हवधेय प्राप्ि होिे. काटंपभवी असे मानण्याि येि असे की ज्या हनिचयाच्या सत्यिेहवषयी आपल्याला 
पभवचप्राप्ि अशी हनहििी असभ शकिे असे सारे हनिचय ह्ा प्रकाररे् असिाि; ह्ा साऱ्यामंध्ये असलेले हवधेय ज्या 
उदे्दश्यावर त्यार्ा आरोप करण्याि आलेला असिो त्यार्ा केवळ एक िार् असिे. असे जर असेल िर ज्यारे् 
आपल्याला पभवचप्राप्ि ज्ञान असिे असे कोििेही हवधान नाकारायर्ा िर आपि प्रयत्न केला िर आपल्या हािभन 
हनहििपिे एक व्याघाि घडभन येईल. ‘टक्कल पडलेल्या मािसाला टक्कल नसिे’ हे हवधान एकार् 
मािसाहवषयी त्याला टक्कल पडले आहे असे सारं्िे आहि ही र्ोष्ट नाकारिे आहि अशा रीिीने स्विःशीर् 
व्याघािी ठरिे. िेव्हा काटंपभवच ित्त्ववते्यापं्रमािे पाहिा कोित्याही वस्िभच्या हठकािी एकार् वेळी एखादा धमच 
असिे आहि नसिे अशक्य आहे असे सारं्िारा व्याघािार्ा हनयम सवच पभवचप्राप्ि ज्ञानारे् प्रामाण्य प्रस्थाहपि 
करायला प रेसा होिो. 

 
ह्भम (१७११–७६) काटंपभवी होऊन रे्ला. ज्ञान पभवचप्राप्ि कसे असभ शकिे ह्ाहवषयीरे् प्रर्हलि मि 

त्याने स्वीकारले. पि पभवी ज्यानंा हवश्लेषिात्मक मानण्याि येि असे अशा अनेक र्ोष्टींिील संबधं, हवशषेिः 
कारि आहि कायच ह्ािंील संबधं संश्लेषिात्मक असिो हा शोध त्याने लावला. 
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कारिापासभन कायारे् िार्मकक हनर्मन आपल्याला करिा येईल, िक्ि आपल्यापाशी प रेसे ज्ञान 
असले पाहहजे, असे ह्भमपभवी हनदान ब हद्धवादी िरी मानीि. असे करिा येिार नाही हे दाखवभन देिारा 
य स्क्िवाद ह्भमने माडंला आहि िो बरोबर आहे हे आिा सवचसाधारिपिे मान्य करण्याि येिे. पि ह्ापासभन 
ह्भमने कारि आहि कायच ह्ािंील संबंधाहवषयी कोििेर् पभवचप्राप्ि ज्ञान होऊ शकिार नाही ह्ा हकिीिरी 
अहधक संशयास्पद असलेल्या हवधानारे् अन मान केले. ब हद्धवादी परंपरेि हशकलेला काटं ह्भमच्या 
संशयवादाने अहिशय अस्वस्थ झाला, आहि त्यारे् प्रत्य त्तर शोधभन काढायर्ा त्याने प्रयत्न केला. केवळ कारि 
आहि कायच ह्ािंील संबधंर् नव्हे िर अंकर्हिि आहि िभहमिी ह्ािील हवधानेही ‘संश्लेषिात्मक’ असिाि, 
हवश्लेषिात्मक नसिाि ही र्ोष्ट त्याने हेरली. ह्ा सवच हवधानािं उदे्दश्यारे् हवश्लेषि केले िर त्यारें् हवधेय 
आढळभन येिार नाही. त्यारे् ठरीव उदाहरि म्हिजे, ‘७ + ५ = १२’ हे हवधान. ७ आहि ५ ह्ापासभन १२ 
हमळायरे् िर त्यानंा एकत्र करावे लार्िे हे त्याने दाखवभन हदले आहि िे खरेर् आहे; १२ र्ी कल्पना त्यारं्ा 
एक घटक नाही ककवा त्याना एकत्र करण्याच्या कल्पनेर्ाही घटक नाही. िेव्हा सवच श द्ध र्हिि जरी पभवचप्राप्ि 
असले िरी संश्लेषिात्मक असिे ह्ा हनष्ट्कषाला िो येऊन पोर्ला; पि ह्ा हनष्ट्कषाम ळे एक नवीनर् समस्या 
हनमाि झाली आहि हिरे् उत्तर शोधभन काढायर्ा त्याने प्रयत्न केला. 

 
‘श द्ध र्हिि कसे शक्य होिे?’ हा काटंने आपल्या ित्त्वज्ञानाच्या स रवािीला उपस्स्थि केलेला प्रश्न 

क िभहलजनक आहि कठीिही आहे आहि श द्ध संशयवादी नसलेल्या प्रत्येक ित्त्वज्ञानाला त्यारे् काही िरी 
उत्तर द्यायर्ा प्रयत्न करावार् लारे्ल. आपले र्हििारे् ज्ञान हवहशष्ट उदाहरिापंासभन हवर्मनाने प्राप्ि झालेले 
असिे हे श द्ध अन िववाद्यानंी हदलेले उत्तर दोन कारिासंाठी अप रे ठरिे हे आपि पाहहलेर् आहे. एकिर 
स्विः हवर्मनाच्या ित्त्वारे् प्रामाण्य केवळ हवर्मनाने हसद्ध करिा येि नाही; आहि द सरे असे की, ‘दोन 
अहधक दोन हमळभन नेहमीर् र्ार बनिाि’ ह्ासारखी र्हििािली सामान्य हवधाने हनहििपिे सत्य असिाि 
असे ज्ञान आपल्याला केवळ एका उदाहरिार्ा हवर्ार केल्याने लािभ शकिे हे उघड आहे; िी सत्य असल्यार्ी 
आिखी उदाहरिे मोजि बसल्याने ह्ा हनहििीि काहीर् िर पडि नाही. िेव्हा र्हििािील सामान्य 
हवधानारें् आपले जे ज्ञान असिे (आहि िकच शास्त्राला हीर् र्ोष्ट लार्भ पडिे) त्यार्ा उलर्डा ‘सवच मािसे मत्यच 
आहेि’ ह्ासारख्या आन िहवक सामान्यीकरिाने लािलेल्या (केवळ संिवनीय) अशा ज्ञानाहभन वरे्ळ्या 
रीिीने केला पाहहजे. 

 
आपले सवच अन िव हवहशष्ट असिाि. उलट हे ज्ञान सामान्य असिे, ह्ाम ळे ही समस्या उपस्स्थि 

होिे. ज्या हवहशष्ट र्ोष्टींर्ा आपि अजभन अन िव घेिलेला नसिो अशा र्ोष्टींहवषयीर्ी सत्ये जािण्यार्ी शक्िी 
आपल्या हठकािी असल्यासारखी हदसिे. पि अशा र्ोष्टींहवषयीही िकच शास्त्र आहि अंकर्हिि ह्ारं्ी ित्त्वे 
सत्य ठरिाि ह्ाहवषयी शकंा घेिे कठीि आहे. आिखी शिंर वषांनी लंडनरे् रहहवाशी कोि असिील हे 
आपल्याला माहीि नाही; पि त्याचं्यापैकी कोििेही दोन घेिले आिखी कोिीही इिर दोन घेिले िर िे 
एकंदर र्ार होिील हे आपल्याला माहहि आहे. ज्या र्ोष्टीर्ा आपल्याला अन िव नाही अशा र्ोष्टींहवषयीच्या 
वस्ि स्स्थिीरे् पभवचज्ञान प्राप्ि करून घेण्यार्ी ही शक्िी आपल्या हठकािी असल्यासारखी हदसिे िी 
आियचकारक आहे ह्ाि शकंा नाही. ह्ा समस्येरे् काटंने हदलेले उत्तर जरी माझ्या मिे बरोबर नसले िरी 
हवर्ाराहच आहे. पि िे अहिशय कठीि आहे. आहि वेर्वरे्ळ्या ित्त्ववेत्त्यानंी त्यार्ा वरे्वरे्ळा अथच लावला 
आहे. आपि त्यार्ी केवळ रूपरेखा काय िी देऊ शकभ  आहि िीही हदशािभल करिारी आहे असेर् काटंच्या 
दशचनाच्या अनेक प रस्कत्यांरे् मि पडेल. 
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काटंर्ी िभहमका अशी की आपल्या साऱ्या अन िवाि दोन घटक असिाि आहि त्याचं्यािं िेद करिे 
आवश्यक आहे एक घटक हवषयाकडभन (ज्याला आपि िौहिक वस्िभ म्हटले आहे त्याच्याकडभन) प्राप्ि होिो, 
द सऱ्यार्ा उर्म आपल्याकडभन प्रकृिीि असिो, जड द्रव्य आहि वेदनदते्त ह्ाचं्याहवषयीरे् हववेर्न करिाना 
आपि हे पाहहलेर् आहे की िौहिक वस्िभ ही संबहंधि वेदनदत्ताहंभन वेर्ळी असिे आहि िौहिक वस्िभ व आपि 
ह्ामंधील हक्रयाप्रहिहक्रयेिभन वदेनदते्त हनमाि होिाि असे मानाव ेलार्िे. येथपयंि आपले मि काटंसारखेर् 
आहे. पि ह्ा िार्ीदारीिील आपला वाटा आहि िौहिक वस्िभर्ा वाटा काटं ज्या रीिीने हविार्भन देिो 
हिच्याि त्याच्या िभहमकेरे् वैहशष्ट्य आहे. त्यारे् म्हििे असे की वदेनादं्वारा लाििारे जे मभळरे्, ‘प्राकृि’ द्रव्य 
असिे— रंर्, कठीिपिा इ.— त्यार्ा उर्म वस्िभि असिो आहि त्यार्ी हदक् आहि काल ह्ािील रर्ना, 
आहि वदेनदत्तारं्ी परस्पराशी ि लना केल्याने ककवा त्याचं्यापैकी एकाला द सऱ्यारे् कारि मानल्याने ककवा 
अशा कोित्याही मार्ाने वदेनदत्तामंध्ये जे परस्पर संबधं जडिाि िे आपि प रहविो. ह्ा मिाकडे त्यार्ा कल 
व्हायरे् प्रम ख कारि असे की हदक्–काल, कायचकारििाव, ि लना ह्ाहवषयी आपल्याला पभवचज्ञान प्राप्ि 
असल्यासारखे हदसिे पि वदेनाद्वारे लाििारे जे प्राकृि द्रव्य असिे त्याच्याहवषयी असे ज्ञान नसिे. आपल्या 
अन िवार्ा कधीही हवषय होऊ शकेल अशी कोििीही र्ोष्ट घेिली िर आपल्या पभवचप्राप्ि ज्ञानाि हिच्याहवषयी 
ज्या र् िधमारे् हवधेयन करण्याि येिे, िे र् िधमच हिच्या हठकािी आढळिारर् अशी आपली खात्री असिे असे 
काटंरे् म्हििे आहे. कारि ह्ा र् िधमार्ा उर्म आपल्या प्रकृिीि असिो आहि म्हिभन हे र् िधमच प्राप्ि करून 
घेिल्याहशवाय कोििीही र्ोष्ट आपल्या अन िवाि प्रवशे करू शकि नाही. 

 
िौहिक वस्िभला िो ‘स्वरूपवस्िभ’ [‘स्वरूपवस्िभ’ म्हिजे वेदनारें् कारि ही जी काटंप्रिीि व्याख्या आहे हिला अन सरून 

पाहिा स्वरूपवस्िभ म्हिजेर् िौहिक वस्िभ असे ठरिे. पि ह्ा व्याख्येपासभन जे र् िधमच हनष्ट्पन्न होिाि त्याचं्या दृष्टीने पाहिा स्वरूपवस्िभ िौहिकवस्िभहभन 
वेर्ळी ठरिे; कारि कोित्यार् हवर्ारकोटी (categories) स्वरूपवस्िभला उदे्दशभन लाविा येि नाहीि हे ज्ञान आपल्याला होऊ शकिे असे काटं 
(‘कारि’ हा हवर्ारकोटीच्या बाबिीि काही हवसंर्िी पत्करून स द्धा) मानीि असे.] (thing-in-itself) म्हििो. आहि ही वस्िभ 
स्विाविःर् अजे्ञय आहें अशी त्यार्ी िभहमका आहे. आपल्याला ज्यारे् ज्ञान होऊ शकिे िे म्हिजे अन िवाि 
वस्िभ जशी असिे त्यारे्; हहला िो ‘र्ोर्रवस्िभ’ (phenomenon) म्हििो. र्ोर्रवस्िभ ही आपि आहि 
स्वरूपवस्िभ ह्ारं्ी संय क्ि हनर्ममिी असल्याम ळे ज्या र् िधमांर्ा उर्म आपल्याि असिो िे हिच्या हठकािी 
असिार आहि हिरे् स्वरूप आपल्या पभवचप्राप्ि ज्ञानाशी ज ळिारे असिार अशी खात्री असिे. िेव्हा आपले सारे 
प्रत्यक्ष अन िव ककवा आपल्याला शक्य असलेले सारे अन िव ह्ाचं्याहवषयी हे ज्ञान जरी सत्य असले िरी 
अन िवापलीकडच्या र्ोष्टीहवषयी िे प्रमाि असेल असे मानिा येिार नाही. िेव्हा आपल्याला जरी पभवचप्राप्ि 
ज्ञान असले िरी स्वरूपवस्िभहवषयी ककवा आपल्याला प्रत्यक्ष लािलेल्या ककवा शक्य असलेल्या अन िवार्ा 
जो हवषय नाही अशा वस्िभहवषयी आपल्याला ज्ञान होऊ शकिार नाही. अशा रीिीने ब हद्धवाद्यारें् हसद्धािं 
आहि अन िववाद्यारें् य स्क्िवाद ह्ािील हवरोधारे् हनरसन करण्यार्ा आहि त्याचं्याि स संर्िी हनमाि 
करण्यार्ा िो प्रयत्न करिो. 
 

हकत्येक र्ौि म द्याचं्या आधारे काटंच्या ित्त्वज्ञानावर टीका करिा येईल. पि अशी टीका बाजभला 
सारली िरी त्याच्या पद्धिीने पभवचप्राप्ि ज्ञानार्ी समस्या सोडवभ पाहािारा कोििाही प्रयत्न व्यथच ठरिार असा 
दावा करिारा एक प्रम ख आके्षप उरिोर्. आपल्याला उलर्डा करायर्ा आहे िो, कोित्याही र्ोष्टीकडभन 
िकच शास्त्र आहि अंकर्हिि ह्ाचं्या हनयमारें् पालन होिारर् अशी आपली जी खात्री असिे हिर्ा; व िकच शास्त्र 
आहि र्हिि ही वस्िभस्स्थिीला आपि हदलेली देिर्ी असिे असे म्हटल्याने हा उलर्डा होि नाही. आपली 
एक हववहक्षि प्रकृिी आहे ही ह्ा वास्िव जर्ािल्या इिर कोित्याही वस्िभस्स्थिीसारखीर् एक वस्ि स्स्थिी 
आहे; आहि िी स्स्थर राहील अशी शाश्विी असभ शकि नाही. काटंरे् म्हििे जर बरोबर असेल िर उद्या 
आपली प्रकृिी अशी बदलिे शक्य आहे की उद्यापासभन दोन अहधक दोन बरोबर पार् असिील. ही शक्यिा 
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आहे हा हवर्ार त्याला स र्लेला हदसि नाही. पि अंकर्हििािील हवधाने सावचहत्रकपिे आहि हनहििपिे 
सत्य असिाि ह्ा त्याच्या ज्या स्वरूपारे् मंडन करायला काटं इिका उत्स क आहे त्या स्वरूपाला पभिचपिे 
हवघािक ठरेल अशी ही शक्यिा आहे. आिा ही र्ोष्ट खरी आहे की स्विः काल म्हिजे हवषयीने दृश्यवस्िभंवर 
आरोहपि केलेला एक आकार आहे, आहि म्हिभन आपला खराख रा आत्मा कालाि नसिो, त्याला उद्या असे 
काही नसिे, ह्ा काटंच्या मिाशी ही शक्यिा िार्मकक दृष्ट्या हवसंर्ि आहे. पि दृश्यवस्िभिील जो काहलक 
क्रम असिो िो ह्ा दृश्य वस्िभमारे् जे काही आहे त्याच्या र् िधमांनी हनहिि होिो एवढे िरी त्याला मानावरे् 
लारे्ल आहि आपल्या य स्क्िवादािील म ख्य म द्दा प्रस्थाहपि करायला हे प रेसे आहे. 

 
अंकर्हििािील ज्या हवधानावंर आपि हवश्वास ठेविो, त्याचं्याि जर यस्क्िंहर्िही सत्यिा असली 

िर ही हवधाने वस्िभंना, त्या आपल्या हवर्ारारे् हवषय असोि नसोि, सारखीर् लार्भ पडिार हे हवर्ारािंी स्पष्ट 
होिे. िौहिक वस्िभंर्ा आपल्याला अन िव नसला िरीही दोन िौहिक वस्िभ अहधक दोन िौहिक वस्िभ हमळभन 
र्ार िौहिक वस्िभ होिारर्. दोन अहधक दोन बरोबर र्ार असे जेव्हा आपि म्हििो िेव्हा त्याच्या व्याप्िीमध्ये 
ह्ा म्हिण्याच्या नक्कीर् अंििाव होि असिो. दोन दृश्य वस्िभ अहधक दोन दृश्य वस्िभ बरोबर र्ार दृश्य वस्िभ 
ह्ा हवधानाच्या सत्यिेइिकीर् त्यार्ी सत्यिाही संशयािीि आहे. िेव्हा काटंने ह्ा समस्येरे् जे उत्तर हदले 
आहे िे पभवचप्राप्ि हवधानारें् आपले ज्ञान हनहिि का असिे ह्ार्ा उलर्डा करण्याि अयशस्वी िर ठरिेर् पि 
िे अशा हवधानारं्ी व्याप्िी हनष्ट्कारि संक हर्ि करिे. 

 
काटंने प्रहिपादन केलेले हवहशष्ट हसद्धािं सोडले िरी जे पभवचप्राप्ि आहे िे कोित्यािरी अथाने 

मानहसक आहे, त्यार्ा संबंध आपि ज्या पद्धिीने हवर्ार करिो हिच्याशी असिो, बाह् जर्ािील एखाद्या 
वस्ि स्स्थिीशी नसिो हे मि ित्त्ववते्त्यामंध्ये सरास आढळिे. रे्ल्या प्रकरिाि ज्यानंा सामान्यपिे ‘हवर्ारारे् 
हनयम’ म्हिण्याि येिे अशा िीन ित्त्वारं्ा उल्लेख आपि केला. त्यानंा हे नाव देण्यामार्र्ा दृहष्टकोि 
स्वािाहवक असला िरी िो र्भक आहे असे मानायला सबळ कारिे आहेि. उदाहरिादाखल व्याघािार्ा 
हनयम घेऊ. ‘कोििीही र्ोष्ट आहेही आहि नाहीही असे असिे अशक्य आहे’ ह्ा स्वरूपाि िो सामान्यपिे 
माडंला जािो. कोित्याही वस्िभच्या हठकािी एकार् वळेी एखादा हववहक्षि र् िधमच असिे आहि नसिे अशक्य 
असिे हे त्याच्याि अहिपे्रि असिे. उदा. एखादे झाड जर बीर्वृक्ष असले िर िे बीर्वृक्ष नसिे अशक्य असिे; 
जर माझे टेबल र्ौकोनी असेल िर िे र्ौकोनी नसिे अशक्य असिे, इ. 

 
आिा ह्ा ित्त्वाला हवर्ारार्ा हनयम म्हििे स्वािाहवक का आहे िर हे ित्त्व आवश्यकिेने सत्य आहे 

ही र्ोष्ट आपल्याला हवर्ार केल्याने उमजिे, बाह् हनरीक्षिाने उमजि नाही म्हिभन. एखादे झाड बीर्वृक्ष 
आहे असे जेव्हा आपल्याला हदसिे िेव्हा िो बीर्वृक्ष नाही असेही आहे का हे जािभन घ्यायला आपल्याला 
त्याच्याकडे परि पहावे लार्ि नाही; असे असिे अशक्य आहे हे केवळ हवर्ाराने आपल्याला समजभन येिे. 
पि म्हिभन व्याघािार्ा हनयम हा हवर्ारार्ा हनयम आहे असा हनष्ट्कषच आपि काढला िर िो रै्र ठरेल. जेव्हा 
आपि व्याघािाच्या हनयमावर हवश्वास ठेविो िेव्हा ‘आपल्या मनार्ी घडिर् अशी आहे की त्यार्ा 
व्याघािाच्या हनयमावर हवश्वास असलार् पाहहजे’ ह्ा र्ोष्टीवर आपि हवश्वास ठेवीि नसिो. हा हवश्वास 
आपल्या मानहसक प्रहक्रयारें् आपि जे कर्िन करिो त्यार्ा पहरपाक असिो आहि त्याच्यामध्ये व्याघािाच्या 
हनयमावरील आपला हवश्वास र्ृहीि असिो. व्याघािाच्या हनयमावरील आपला हवश्वास हा वस्िभहवषयीर्ा 
हवश्वास असिो. िो केवळ हवर्ाराहंवषयीर्ा हवश्वास नसिो. म्हिजे उदा. एखादे झाड बीर्रे् झाड आहे असे 
जर आपि मानले िर त्यार्वळेी िे बीर्रे् झाड नाही असे आपि मानभ शकि नाही असा िो हवश्वास नाही; 
िर िे झाड जर बीर्रे् झाड असले िर त्यार्वळेी िे बीर्रे् झाड नाही असे असभ शकि नाही असा िो हवश्वास 
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असिो. िेव्हा व्याघािार्ा हनयम हा वस्िभहवषयीर्ा हनयम आहे; केवळ हवर्ाराहंवषयीर्ा हनयम नाही; आहि 
जरी व्याघािाच्या हनयमावरील आपला हवश्वास हा एक हवर्ार असला िरी स्विः व्याघािार्ा हनयम हा काही 
हवर्ार नाही; जर्ािल्या वस्िभहवषयीर्ी िी वस्ि स्स्थिी आहे. आपि व्याघािाच्या हनयमावर हवश्वास ठेविो 
िेव्हा ह्ा वस्ि स्स्थिीवर हवश्वास ठेवीि असिो आहि जर्ािल्या वस्िभहवषयी िी जर खरी नसिी िर 
व्याघािार्ा हनयम सत्य आहे असे मानिे आपल्याला िार् पडिे ही वस्ि स्स्थिी त्याला खोटे ठरण्यापासभन 
वार्वभ शकली नसिी; आहि ह्ावरून हा हनयम हवर्ारार्ा हनयम नाही हे स्पष्ट होिे. 

 
द सरा कोििाही पभवचप्राप्ि हनिचय आपि घेिला िरी त्याला हार् य स्क्िवाद लार्भ पडिो. दोन अहधक 

दोन बरोबर र्ार असा हनिचय जेव्हा आपि करिो िेव्हा आपल्या हवर्ाराहंवषयी आपि हनिचय करीि नसिो 
िर अस्स्ित्वाि असलेल्या ककवा ज्या अस्स्ित्वाि असिे शक्य आहे अशा जोड्यासंंबंधी आपि हनिचय करीि 
असिो. आपल्या मनार्ी घडिर् अशी आहे की दोन अहधक दोन बरोबर र्ार असिाि ह्ावर आपि हवश्वास 
ठेविो ही र्ोष्ट खरी आहे. पि जेव्हा दोन अहधक दोन बरोबर र्ार असिाि असे आपि म्हििो िेव्हा ही र्ोष्ट 
काही आपि माडंि नसिो ह्ाि शकंा नाही आहि आपल्या मनाच्या घडिीहवषयीच्या कोित्याही 
वस्ि स्स्थिीम ळे दोन अहधक दोन बरोबर र्ार असिाि हे खरे ठरिार नाही. साराशं आपले पभवचप्राप्ि ज्ञान जर 
असत्य नसेल िर िे केवळ आपल्या मनाच्या घडिीहवषयीरे् ज्ञान नसिे; जर्ािल्या वस्िभंना, मानहसक आहि 
अमानहसक अशा दोघाही वस्िभंना िे लाविा येिे. 

 
खरे पाहिा आपले सारे पभवचप्राप्ि ज्ञान ज्या पदाथांना (entities) मानहसक ककवा िौहिक जर्ाि 

अस्स्ित्व आहे असे म्हििे योलय ठरिार नाही अशा पदाथांहवषयी असल्यासारखे हदसिे. ज्यारं्ा हनदेश नामे 
ककवा नामसदृश शब्द (substantives) ह्ानंी होि नाही असे हे पदाथच असिाि; र् ि ककवा संबधं ह्ा प्रकाररे् 
हे पदाथच असिाि. उदा. समजा की मी माझ्या खोलीि आहे. आिा मला अस्स्ित्व आहे, माझ्या खोलीलाही 
अस्स्ित्व आहे; पि ‘आि’ ह्ाला अस्स्ित्व आहे का? पि ‘आि’ ह्ाला काही अथच आहे हे उघड आहे; मी 
आहि माझी खोली ह्ाचं्यामध्ये असलेल्या एका संबधंार्ा हा शब्द हनदेश करिो. हा संबधं म्हृिजे काहीिरी 
आहे; पि ज्या अथाने मला आहि माझ्या खोलीला अस्स्ित्व आहे त्यार् अथाने ह्ा संबधंालाही अस्स्ित्व आहे 
असे म्हििा येिार नाही. ‘आि’ हा जो संबंध आहे त्याच्याहवषयी आपि हवर्ार करू शकिो, त्यारे् 
आपल्याला आकलन होऊ शकिे; कारि त्यारे् आपल्याला आकलन होऊ शकले नसिे िर ‘मी माझ्या 
खोलीि आहे’ ह्ा वाक्यारे्ही आपल्याला आकलन होऊ शकले नसिे. संबंध ही मनार्ी हनर्ममिी आहे, 
स्विःवस्िभमध्ये संबधं नसिाि पि मन त्यानंा हवर्ाराच्या एका कृिीि एकत्र आििे आहि जे संबधं ह्ा 
वस्िभंमध्ये आहेि असा हनिचय करिे िे संबंध त्या वस्िभंमध्ये िे हनमाि करिे अशी िभहमका, काटंला अन सरून 
बऱ्यार् ित्त्वयेत्त्यानंी स्वीकारली आहे. 

 
पि काटंहवरुद्ध आपि पभवी जे आके्षप घेिले आहेि, त्यासारखेर् आके्षप ह्ा मिाहवरुद्धही घेिा 

येण्याजोरे् आहेि. ‘मी माझ्या खोलीि आहे’ ह्ा हवधानार्ी जी सत्यिा आहे िी हवर्ाराकडभन हनमाि होि 
नाही हे उघड आहे. एखादा ि रं्ा माझ्या खोलीि आहे ह्ार्ी मला, त्या ि लंयाला ककवा इिर क िालाही 
जािीव नसली िरी ही र्ोष्ट सत्य असिे शक्य आहे; कारि ह्ा सत्यार्ा संबधं केवळ त्या ि लंयाशी आहि 
खोलीशी पोर्िो, िे इिर कशावरही अवलंबभन नाही. िेव्हा मानहसक जर् आहि िौहिक जर् ह्ाहंभन वेर्ळ्या 
अशा एका जर्ाि संबंधानंा स्थान हदले पाहहजे. प ढील प्रकरिाि ही र्ोष्ट आपि अहधक हवस्िृिपिे पाहभ. 
ित्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने हवशषेिः पभवचप्राप्ि ज्ञानाच्या समस्येच्या संदिाि ह्ा जर्ारे् अहिशय महत्त्व आहे. त्याच्या 
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स्वरूपारे् हनरूपि करिे, आपि हवर्ार करीि असलेल्या समस्याशंी त्यार्ा असलेला संबंध स्पष्ट करिे ही 
कामे प ढील प्रकरिाि हािी घेऊ. 
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प्रकरि नववे 
 

सामान्याांचे णवश्व 
 

भौहिक वस्िभंच्या हठकािी ज्या प्रकाररे् अस्स्ित्व असिे त्याहभन, त्यार्प्रमािे मनाच्या हठकािी ज्या 
प्रकाररे् अस्स्ित्व असिे त्याहभन, िसे इंहदयदत्ताचं्या हठकािी ज्या प्रकाररे् अस्स्ित्व असिे त्याहभन वरे्ळ्या 
प्रकाररे् अस्स्ित्व संबंधासंारख्या पदाथांच्या हठकािी असल्यासारखे हदसिे हे आपि रे्ल्या प्रकरिाि 
पाहहले. ह्ा प्रकरिाि ह्ा प्रकारच्या अस्स्ित्वारे् स्वरुप कसे असिे आहि ज्याचं्या हठकािी ह्ा प्रकाररे् 
अस्स्ित्व असिे अशा कोित्या वस्िभ आहेि ह्ार्ा हवर्ार आपल्याला करायर्ा आहे. आपि द सरा प्रश्न 
स रवािीला घेऊ. 

 
आपि आिा ज्या प्रश्नार्ा हवर्ार करीि आहो िो अहिशय ज ना आहे. कारि प्लेटोने त्यार्ा 

ित्त्वज्ञानाि हशरकाव करून हदला आहे. प्लेटोर्ी ‘सत्तत्वार्ी’ उपपत्ती (Theory of Ideas) ही हार् प्रश्न 
सोडहवण्यार्ा एक प्रयत्न होिा. आहि माझ्या मिे ह्ा प्रकारच्या प्रयत्नािंील एक अत्यंि यशस्वी असा हा 
प्रयत्न होय. प ढील काहंी पषृ्ठािं मी ज्या उपपत्तीरे् प्रहिपादन करिार आहे िी म ख्यत्व ेकरून प्लेटोर्ीर् 
आहे; िक्ि जे बदल हिच्याि करिे आवश्यक असल्यारे् हदसभन आले आहे िेवढे केले आहेि. 

 
प्लेटोप ढे जो प्रश्न उपस्स्थि झाला होिा िो साधारिपिे अशा रीिीने उपस्स्थि झाला होिो : 

‘न्याया’सारखी एखादी संकल्पना आपि घेऊ. न्याय म्हिजे काय असा प्रश्न जर आपि स्विःला केला िर 
साहहजकपिे न्याय्य कृत्यामंध्ये समान काय असिे ह्ार्ा शोध घेण्यासाठी आपि हवहशष्ट न्याय्य कृत्यारें् 
अवलोकन करू. सारी न्याय्य कृत्ये कोित्यािरी अथाने एका समान धमाि सहिार्ी असली पाहहजेि; जे, 
जे न्याय्य असेल त्याच्या हठकािी हा समान धमच आढळला पाहहजे आहि इिर कशाच्याहीं हठकािी िो 
आढळिा कामा नये. ज्या ह्ा समान धमाम ळे ही सवच कृत्ये न्याय्य ठरिाि िो धमच म्हिजे स्विः न्याय; ह्ा 
श द्ध सत्त्वारे् आपल्या नेहमीच्या जीवनािील हिन्न हिन्न पहरस्स्थिीशी हमश्रि झाल्याने वरे्वरे्ळी न्याय्य कृत्ये 
अस्स्ित्वाि येिाि. समान वस्ि स्स्थिीला उदे्दशभन लाविा येिाऱ्या इिर कोित्याही शब्दाच्या बाबिीिही— 
उदा. ‘पाढंरेपि’—हीर् पहरस्स्थिी आढळिे. अनेक हवहशष्ट वस्िभंना उदे्दशभन हा शब्द वापरिा येिो, कारि ह्ा 
साऱ्या वस्िभ एकार् समान धमाि ककवा सत्त्वाि सहिार्ी असिाि. ह्ा श द्ध सत्त्वाला प्लेटो ‘आयहडया’ ककवा 
‘िॉमच’ (आकृिी) म्हििो. (प्लेटो ज्या अथाने आयहडया हा शब्द वापरिो त्या अथान आयहडया मनाि 
नसिाि, पि मनाला त्यारं्ी जािीव असभ शकिे.) न्याय हे सत्तत्व म्हिजे न्याय्य असलेली एखादी हवहशष्ट 
र्ोष्ट नव्हे; ज्याच्याि हवहशष्ट र्ोष्टी सहिार्ी होऊ शकिाि असे त्याचं्याहभन वेर्ळे असे काही िरी िे असिे. 
हवहशष्ट र्ोष्ट नसल्याम ळे इंहद्रयर्ोर्र हवश्वाि त्याला अस्स्ित्व नसिे. हशवाय इंहद्रयर्ोर्र वस्िभप्रमािे िे 
क्षििरं् र ककवा पहरविचनशील नसिे. िे जे आहे िे हर्रंिनपिे िेर् आहि िसेर् राहिे; अहवकायच आहि 
अहवनाशी असे िे असिे. 

 
अशा रीिीने आपल्या नेहमीच्या इंहद्रयर्ोर्र जर्ाहभन अहधक वास्िव असलेल्या अिींहद्रय जर्ार्ी, 

अपहरविचनीय अशा सत्तत्त्वाचं्या जर्ार्ी कल्पना प्लेटो करिो. इंहद्रयर्ोर्र जर्ाच्या हठकािी वास्िविेेरे् जे 
काही हनस्िेज प्रहिकबब आढळि असेल िे त्याला केवळ सत्तत्त्वाचं्या जर्ाकडभन लािलेले असिे. प्लेटोच्या 
दृष्टीने खरेख रे वास्िव जर् म्हिजे सत्तत्त्वारें् जर्. कारि इंहद्रयर्ोर्र जर्ािील वस्िभहवषयी जेव्हा आपि 
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काही बोलभ  पहािो िेव्हा अशा अशा ित्त्वाि ह्ा वस्िभ सहिार्ी असिाि असेर् आपल्याकडभन बोलले जािे. 
आहि म्हिभन ह्ा वस्िभंरे् सबधं स्वरूप ह्ा सत्तत्त्वारें् बनलेले असिे. येथभन एका र्भढ वादाि हशरण्याकडे 
आपली स्विाहवक प्रवृत्ती होईल. काही र्भढ साक्षात्कार आपल्याला होईल आहि इंहद्रयर्ोर्र वस्िभ जशा 
आपल्याला हदसिाि िशी ही सत्तत्त्व ेआपल्याला हदसिील अशी आशा आपल्याला वाटेल; ह्ा सत्तत्त्वानंा 
स्वर्ाि अस्स्ित्व असिे अशी कल्पना आपि करू शकभ . ह्ा उपपत्तीर्ा र्भढवादाच्या हदशनेे हवकास होिे 
स्वािाहवक असले िरी हिरे् अहधष्ठान िकच शास्त्राि आहे आहि िकच शास्त्राि अहधष्ठान असलेली उपपत्ती 
म्हिभनर् आपि हिर्ा परामषच घेिार आहो. 

 
‘आयहडया’ ह्ा शब्दाशी कालाच्या ओघाि अनेक र्ोष्टी हनर्हडि झाल्या आहेि; आहि प्लेटोला 

अहिपे्रि असलेल्या ‘आयहडया’हवषयी त्याचं्याम ळे रै्रसमज हनमाि होईल. ह्ाम ळे प्लेटोला जे अहिपे्रि होिे 
त्यारे् विचन करायला ‘आयहडया’ ऐवजी ‘सामान्य’ हा शब्द आपि वापरू. ज्या प्रकारर्ा पदाथच प्लेटोला 
अहिपे्रि होिा त्यारे् स्वरूपर् वदेनािं आपल्याला ज्या हववहक्षि र्ोष्टी उपलब्ध होिाि त्यांच्या हवरोधी असे 
आहे. वदेनािं आपल्याला जे लाििे ककवा वदेनािं आपल्याला जे लाििे त्याच्यासारखे ज्यारें् स्वरूप असिे 
अशा र्ोष्टींना आपि हवहशष्ट र्ोष्टी म्हििो; उलट अनेक हवहशष्ट र्ोष्टी ज्याच्याि सहिार्ी होऊ शकिाि िे 
सामान्य असिे; आहि न्याय व पाढंरेपि आपल्या अंर्च्या ज्या हवशषेामं ळे न्याय्य कृत्ये आहि पाढंऱ्या वस्िभ 
ह्ापंासभन हिन्न ठरिाि िे हवशषे सामान्याचं्या अंर्ी असिाि. 

 
आपल्या नेहमीच्या वापरािील शब्दारें् जर आपि अवलोकन केले िर सामान्यपिे हवशषेनामे हवहशष्ट 

वस्िभंर्ा हनदेश करिाि आहि इिर नामे, हवशषेिे, शब्दयोर्ी अव्यये आहि हक्रयापदे सामान्यारं्ा हनदेश 
करिाि असे आढळभन येईल. सवचनामे हवहशष्ट वस्िभंर्ा हनदेश करिाि पि िी संहदलध असिाि; िी कोित्या 
हवहशष्ट वस्िभंर्ा हनदेश करीि आहेि हे आपल्याला संदिावरून आहि पहरस्स्थिीवरून कळिे. ‘आिा’ हा शब्द 
एका हवहशष्ट र्ोष्टीर्ा, विचमान क्षिार्ा हनदेश करिो. पि सवचनामांप्रमािेर् िो ज्या हवहशष्ट र्ोष्टीर्ा हनदेश 
करिो िी संहदलध असिे; कारि जे विचमान असिे िे सिि बदलि असिे. 

 
सामान्यार्ा हनदेश करिारा एकिरी शब्द घेिल्यावार्भन कोििेही वाक्य बनहविा येिार नाही असे 

हदसभन येईल. अशा वाक्याला सवाि जवळ असिारे उदाहरि म्हिजे ‘मला हे आवडिे’ ह्ासारखे एखादे 
हवधान. पि येथे स द्धा ‘आवडिे’ ह्ा वाक्याने सामान्यार्ा हनदेश होिो, कारि मला इिर वस्िभ आवडि 
असिील आहि इिर लोकानंाही वस्िभ आवडि असिील. म्हिजे सवच सत्यामंध्ये सामान्ये अंििभचि असिाि 
आहि सत्याचं्या ज्ञानामध्ये सामान्याशंी असलेला आपला पहरर्य अंििभचि असिो. 

 
शब्दकोशाि आढळिारे सवच शब्द सामान्यारं्ा हनदेश करिाि हे जेव्हा ध्यानाि येिे िेव्हा ित्त्वज्ञानारे् 

हवद्याथी सोडले िर इिर क िालाही सामान्ये असे पदाथच आहेि ह्ार्ी क्वहर्ि जािीव होिे, ह्ारे् नवल 
वाटिे. वाक्यािील जे शब्द हवहशष्ट र्ोष्टींर्ा हनदेश करीि नाहीि त्याचं्याकडे आपि स्वािाहवकपिे लक्ष 
प रहवि नाही आहि सामान्यार्ा हनदेश करिाऱ्या शब्दाकडे लक्ष प रहविे आपल्याला िार् पडले िर त्या 
सामान्याखाली मोडिाऱ्या हववहक्षि र्ोष्टींपैकी एकादीर्ा हनदेश त्या शब्दाकडभन होिो असे आपि 
स्वािाहवकपिे मानिो. उदा. ‘पहहल्या र्ाल्सच राजारे् डोके िोडण्याि आले’ हे वाक्य जेव्हा आपि ऐकिो 
िेव्हा आपल्या मनाि पहहला र्ाल्सच, पहहल्या र्ाल्सचरे् डोके, त्यारे् डोके िोडण्यार्ी कृिी ह्ारं्ा हवर्ार असिो 
आहि ह्ा हवहशष्ट र्ोष्टी आहेि. असले शब्द अप रे असिाि, त्यानंा िरीव आशय नसिो असे आपल्याला वाटिे, 
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िे कामी यायरे् िर त्यानंा संदिार्ी अपेक्षा असिे. म्हिभन ित्त्वज्ञानाच्या अभ्यासाम ळे सामान्याकंडे लक्ष देिे 
आपल्याला िार् पडेपयंि त्याचं्याकडे ध्यान देिे आपल्याला टाळिा येिे. 

 
ित्त्ववते्त्यानंी स द्धा जी सामान्ये साधारिपिे हवशषेिे आहि नामे ह्ानंी व्यक्ि होिाि त्यारं्ीर् 

बह िेक वेळा, हनदान अनेकदा दखल घेिली आहे; उलट हक्रयापदे आहि शब्दयोर्ी अव्यये ह्ाचं्याकडभन ज्या 
सामान्यारं्ा नामहनदेश होिो त्याचं्याकडे सवचसाधारिपिे द लचक्ष केले आहे. ह्ा द लचक्षार्ा ित्त्वज्ञानावर 
अहिशय मोठा पहरिाम झाला आहे; स्स्पनोझाच्या आहि त्याच्यानंिरच्या बह िेक ित्त्वमीमासेंरे् जे स्वरूप 
आहे त्यारे् हे कारि आहे असे म्हििे अहिशयोक्िीरे् ठरिार नाही. हे कसे घडले हे थोडक्याि असे सारं्िा 
येईल : सवचसाधारिपिे हवशषेिे आहि सामान्यनामे एकेका वस्िभच्या हठाकािी असिारे र् ि ककवा धमच व्यक्ि 
करिाि; उलट शब्दयोर्ी अव्यये ककवा हक्रयापदे ह्ारं्ी प्रवृत्ती दोन ककवा अहधक वस्िभंमध्ये असलेले संबंध 
व्यक्ि करण्याकडे असिे. ह्ाम ळे शब्दयोर्ी अव्यये आहि हक्रयापदे ह्ारं्ी हेळसाडं करण्यार्ी हनष्ट्पत्ती म्हिभन 
प्रत्येक हवधानािं दोन ककवा अहधक वस्िभंमध्ये असलेला एक संबंध व्यक्ि होि असिो असे मानण्याऐवजी 
प्रत्येक हवधानाि एका वस्िभच्या हठाकािी एक र् ि आहे असे माडंण्याि असलेले असिे असे मानण्याि येऊ 
लार्ले. आहि म्हिभन ‘वस्िभमधील संबंध’ ह्ा स्वरूपाच्या र्ोष्टी हवश्वाि अंहिम दृष्ट्या असभ शकिार नाहीि 
असे मानण्याि येऊ लार्ले. आहि ह्ापासभन असे हनष्ट्पन्न होिे की एक िर हवश्वाि एकर् वस्िभ असली पाहहजे 
ककवा जर अनेक वस्िभ असल्या िर त्याचं्याि हक्रया–प्रहिहक्रया असिे अशक्य आहे; कारि कोििीही हक्रया-
प्रहिहक्रया म्हिजे एक संबंध असिो आहि संबंध अशक्य आहेि. 

 
ह्ापैकी पहहल्या मिार्ा स्स्पनोझाने प रस्कार केला आहे आहि हल्ली ब्रडॅ ली व इिर अनेक ित्त्ववेते्त 

ह्ानंी िे स्वीकारले आहे. त्याला एकिावाद (monism) म्हििाि; द सऱ्या मिार्ा प रस्कार लाय् स्ब्नट् झने 
केला आहे, पि िे सध्या इिके प्रर्हलि नाही. त्याला अि कवाद (monadism) म्हििाि; कारि अशा 
प्रत्येक अहलप्ि वस्िभला अि क म्हिण्याि येिे. परस्परहवरोधी असलेली ही दशचने मनोवधेक आहेि हे खरे; 
पि माझ्या मिे िी दोन्ही एकार् प्रकारच्या समान्याकंडे अवास्िव लक्ष प रहवल्याने हनमाि होिाि; सामान्यारं्ा 
हा प्रकार म्हिजे हक्रयापदे आहि शब्दयोर्ी अव्यये ह्ाचं्याऐवजी हवशषेिे आहि नामे ह्ानंी व्यक्ि होिारी 
सामान्ये. 

 
खरे पाहिा सामान्ये असे काही असिे हे मभळािर् नाकारण्याकडे ज्यार्ा प्रबळ कल असेल त्याला 

असे आढळभन येईल की र् ि असे काही पदाथच—म्हिजे हवशषेिे आहि नामे ह्ानंी व्यक्ि होिारी सामान्ये—
असिाि हे काटेकोरपिे हसद्ध करिा येि नाही. उलट संबधं—म्हिजे हक्रयापदे आहि शब्दयोर्ी अव्यये ह्ानंी 
सामान्यपिे व्यक्ि होिारी सामान्ये—असलेर् पाहहजेि हे आपि हसद्ध करू शकिो. उदाहरिादाखल 
पाढंरेपि हे सामान्य आपि घेऊ. असे एक सामान्य आहे असे जर आपि मानि असलो िर वस्िभंच्या हठकािी 
पाढंरेपि हा र् ि असल्याम ळे त्या पाढंऱ्या असिाि असे आपि म्हिभ. पि बाक्ले आहि ह्भम ह्ानंी हे मि 
जोराि नाकारले आहे आहि त्याचं्या नंिरच्या अन िववाद्यानंी ह्ा बाबिीि त्यारं्ा अन वाद केला आहे. हा 
नकार ‘अमभिच कल्पना’ (abstract ideas) असे काही असिे हे नाकारण्याच्या स्वरूपाि त्यानंी माडंला आहे. 
त्यारें् म्हििे असे की जेव्हा आपल्याला पाढंरेपिार्ी कल्पना करायर्ी असिे िेव्हा एखाद्या हवहशष्ट पाढंऱ्या 
वस्िभर्ी कल्पना आपि बनहविो आहि ह्ा हववहक्षि र्ोष्टीहवषयी अन माने करीि असिो. मात्र असे करिाना 
जी र्ोष्ट इिर कोित्याही पाढंऱ्या वस्िभहवषयी हििकीर् खरी आहे असे आपल्याला हदसि नाही अशा र्ोष्टीरे् 
हनर्मन न करण्यार्ी खबरदारी आपि घेिो. आपल्या मानहसक प्रहक्रया प्रत्यक्षाि कशा घडिाि ह्ारें् विचन 
म्हिभन पाहहले िर ह्ाच्याि बरेर् सत्य आहे ह्ाि शकंा नाही. िभहमिीि जेव्हा आपल्याला सवच हत्रकोिाहंवषयी 



 

अनुक्रमणिका 

काही हसद्ध करायरे् असिे िेव्हा आपि एका हवहशष्ट हत्रकोि काढिो, आहि त्याच्यासंबधंी अन माने करिो. 
असे करिाना त्याच्या हठकािच्या इिर हत्रकोिाशी समान नसलेल्या अशा एखाद्या हवशषेार्ा आपि उपयोर् 
करीि नाही अशी खबरदारंी आपि घेिो. जर क िी िभहमिी नव्याने हशकि असेल िर अशी र्भक टाळण्यासाठी 
परस्पराहभन शक्य हििके हिन्न असलेले अनेक हत्रकोि काढिे त्याच्या िायद्यारे् ठरेल; आपले अन मान त्या 
सवांना सारखेर् लार्भ पडिे अशी स्विःर्ी खात्री त्याला करून घेिा येईल. पि एखादी वस्िभ पाढंरी आहे 
ककवा एखादी वस्िभ हत्रकोि आहे हे आपल्याला कसे कळिे असा प्रश्न जेव्हा आपि स्विःला हवर्ारिो िेव्हा 
एक अडर्ि उपस्स्थि होिे. पाढंरेपि आहि हत्रकोिपि ही सामन्ये जर आपल्याला टाळायर्ी असिील िर 
एखादा हवहशष्ट पाढंरा पट्टा ककवा एखादा हवहशष्ट हत्रकोि आपि हनवडभ  आहि कोित्याही वस्िभरे् आपि 
हनवडलेल्या हवहशष्ट वस्िभशी जर योलय प्रकाररे् साम्य असेल िर िी वस्िभ पाढंरी असिे ककवा िी वस्िभ एक 
हत्रकोि असिे असे म्हिभ. पि हे आवश्यक असलेले साम्य म्हिजे एक सामान्य असिार. अनेक पाढंऱ्या वस्िभ 
असल्याम ळे हवहशष्ट पाढंऱ्या वस्िभंच्या अनेक जोड्यामंध्ये हे साम्य असिार; आहि हे सामान्यारे् एक लक्षि 
आहे. प्रत्येक जोडीमध्ये वरे्वरे्ळे साम्य असिे असे म्हिण्याने उपयोर् होिार नाही कारि मर् ह्ा साम्यारें् 
एकमेकाशंी साम्य असिे असे म्हिाव े लारे्ल आहि अशा रीिीने साम्य एक सामान्य आहे असे मानिे 
आपल्याला अखेरीस िार् पडेल. िेव्हा साम्य हा जो संबंध आहे हे एक खरेख रे सामान्य असले पाहहजे. आहि 
हे सामान्य मान्य करिे िार् पडल्याम ळे पाढंरेपि आहि हत्रकोिपि ह्ासंारख्या सामान्यानंा मान्यिा द्यावी 
लार्भ नये म्हिभन स्क्लष्ट आहि पटायला कठीि अशा उपपत्ती रर्ण्याि काही हशील नाही हे आपल्याला 
कळभन येिे. 

 
बाक्ले आहि ह्भम ह्ानंी ‘अमभिच कल्पनां’र्ा जो अव्हेर केला होिा त्यारे् असे खंडन होिे हे त्याचं्या 

ध्यानी आले नाही, ह्ारे् कारि असे की त्याचं्या हवरोधकापं्रमािेर् त्यानंीही केवळ र् िाकंडे ध्यान हदले, संबधं 
ह्ा प्रकारर्ी सामान्ये असििाि इकडे त्यानंी पभिचपिे द लचक्ष केले. िेव्हा अन िववाद्याहंवरूद्ध ब हद्धवाद्यारं्ी 
िभहमका बरोबर होिी अशी ही आिखी एक बाब आहे. पि संबंधाकंडे द लचक्ष केल्याम ळे ककवा त्यानंा 
नाकारल्याम ळे ब हद्धवाद्यानंी केलेली अन मानेर् अन िववाद्यानंी केलेल्या अन मानापेंक्षा र्भक असण्यार्ा अहधक 
संिव होिा. 

 
सामान्ये असे पदाथच असलेर् पाहहजेि हे आपि पाहहले. आिा त्यारें् अस्स्ित्व केवळ मानहसक नसिे 

हा प ढर्ा म द्दा हसद्ध करायर्ा आहे. म्हिजे असे की ज्या कोित्या प्रकाररे् अस्स्ित्व सामान्याचं्या हठाकािी 
असिे िे, सामान्ये हवर्ारारें् हवषय आहेि ककवा मनाकंडभन त्यारें् कोित्याना कोित्या प्रकारे अवधारि होिे 
ह्ा र्ोष्टींच्या हनरपेक्ष असे असिे. रे्ल्या प्रकरिाच्या अखेरीस ह्ा म द्याला आपि स्पशच केलार् आहे पि 
सामान्याचं्या हठकािी कोित्या प्रकाररे् अस्स्ित्व असिे ह्ार्ा आपि अहधक सहवस्िर हवर्ार केला पाहहजे. 

 
‘एहडन्बरो लंडनच्या उत्तरेला आहे’ ह्ासारखे एखादे हवधान घ्या. येथे आपल्याप ढे दोन स्थानामंधला 

एक संबंध आहे आहि हा संबधं आपल्या ज्ञानाच्या हनरपेक्ष आहे हे उघड आहे. एहडन्बरो लंडनच्या उत्तरेला 
आहे ही र्ोष्ट जेव्हा आपल्याला समजभन येिे िेव्हा एहडन्बरो आहि लंडन ह्ाचं्याशीर् केवळ संबहंधि असलेली 
अशी र्ोष्ट आपल्याला समजभन आलेली असिे. हे हवधान जािण्याने आपि त्यार्ी सत्यिा हनमाि करीि 
नाही; उलट आपि जािण्या पभवी अस्स्ित्वाि असलेल्या एका वस्ि स्स्थिीरे् आपल्याला आकलन होिे. उत्तर 
आहि दहक्षि यारें् ज्ञान करून घेिारा क िी मािभस नसिा ककवा ह्ा हवश्वाि मनेर् नसिी िरीस द्धा परृ्थवीच्या 
पषृ्ठिार्ाच्या ज्या हविार्ाि एहडन्बरो वसले आहे िो हविार् लंडन ज्या हविार्ाि वसले आहे त्याच्या 
उत्तरेलार् असिा. अनेक ित्त्ववेत्त्यानंी अथात् ही र्ोष्ट नाकारली आहे; ह्ाच्यामारे् बाक्लेने हदलेली कारिे 
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आहेि ककवा काटंने हदलेली कारिे आहेि. आपि ह्ा कारिारं्ा अर्ोदरर् परामषच घेऊन िी सबळ नाहीि 
अशा हनिचयाला आलो आहो. िेव्हा एहडन्बरो लंडनच्या उत्तरेला आहे ह्ा वस्ि स्स्थिीमध्ये मानहसक असे 
काही अंििभचि नाही असे धरून र्ालायला आपल्याला हरकि नाही. पि वस्ि स्स्थिीमध्ये ‘–च्या उत्तरेला’ 
हा संबधं अंििभचि आहे आहि हे एक सामान्य आहे; आहि ‘–च्या उत्तरेला’ ह्ा संबंधामध्ये जर मानहसक असे 
काहीही अंिचिभि असिे िर हा संबधं हजर्ा घटक आहे त्या सबंध वस्ि स्स्थिीमध्ये मानहसक असे काहीही 
अंििभचि नाही असे असिे अशक्य असिे. िेव्हा संबंध ज्या पदानंा जोडिो त्या पदापं्रमािे िो संबंधही हवर्ारावंर 
अवलंबभन नसिो; हवर्ार ज्यारे् अवधारि करिो पि जे हवर्ाराने हनर्ममलेले नसिे अशा स्विंत्र जर्ार्ा िो 
घटक असिो. 

 
पि ह्ा हनष्ट्कषासमोर एक अडर्ि उिी करण्याि येिे. िी ही की ज्या अथाने एहडन्बरो आहि लंडन 

ह्ानंा अस्स्ित्व आहे त्या अथाने ‘–च्या उत्तरेला’ ह्ाला अस्स्ित्व असल्यासारखे हदसि नाही. ‘हा संबंध क ठे 
असिो ककवा कधी असिो’ असा प्रश्न जर आपि हवर्ारला िर ‘क ठेही नसिो आहि कधीही नसिो’ असेर् 
त्यारे् उत्तर द्याव ेलारे्ल. ‘–च्या उत्तरेला’ हा संबधं आपल्याला अमभक हठकािी आढळभ शकेल असे हठकाि 
नाही ककवा अमभक काळी आढळभ शकेल असा काळ नाही. िो लंडनमध्ये आहे असे म्हिण्यापेक्षा एहडन्बरोि 
आहे असे म्हटले पाहहजे असे नाही कारि िो संबंध दोघानंा जोडिो आहि म्हिभन दोघाचं्या दृष्टीने अपक्ष 
असिो. ककवा िो एखाद्या हवहशष्ट काळी असिो असेही म्हििा येि नाही. आिा ज्ञानेंहद्रयानंी ककवा 
अंिर्मनरीक्षिाने आपि ज्या कशारे् अवधारि करिो त्याला कोित्यािरी हवहशष्ट काळी अस्स्ित्व असिे. िेव्हा 
‘–च्या उत्तरेला’ हा संबधं अशा वस्िभंपासभन मभलिः हिन्न आहे. िो अवकाशाि नसिो ककवा काळाि नसिो; िो 
िौहिक नाही ककवा मानहसक नाही; पि िो काहीिरी आहे. 

 
सामान्याचं्या हठकािी ही जी वैहशष्ट्यपभिच सत्ता असिे, हिच्याम ळेर् अनेक जि सामान्ये वस्ि िः 

मानहसक असली पाहहजेि ह्ा मिाशी येऊन ठेपले आहेि. सामान्यारं्ा हवर्ार आपि करू शकिो आहि ह्ा 
आपल्या हवर्ाराला, इिर कोित्याही मानहसक कृिीप्रमािे, अर्दी नेहमीच्या अथाने अस्स्ित्व असिे. 
उदाहरिादाखल आपि पाढंरेपिार्ा हवर्ार करीि आहोि असे समजा. मर् एका अथाने पाढंरेपि ‘आपल्या 
मनाि आहे’ असे म्हििा येईल. र्वर्थया प्रकरिाि बाक्लेच्या ित्त्वज्ञानारे् हववरे्न करिाना जी संहदलधिा 
आपल्याला आढळली होिी िीर् येथेही आढळिे. काटेकोर अथाने पाढंरेपि आपल्या मनाि नसिे िर 
पाढंरेपिार्ा हवर्ार करण्यार्ी कृिी आपल्या मनाि असिे. ह्ाच्याशी संबहंधि असलेल्या ‘कल्पना’ ह्ा 
शब्दािील संहदलधिेर्ीही आपि त्यावेळी दखल घेिली होिी, आहि िी संहदलधिा येथेही र्ोंधळारे् कारि 
ठरिे. एका अथाने ‘कल्पना’ हा शब्द हवर्ाराच्या, कृिीच्या हवषयार्ा हनदेश करिो, आहि ह्ा अथाने 
पाढंरेपि ही एक ‘कल्पना’ आहे. आहि म्हिभन ह्ा संहदलधिेहवषयी आपि सावध राहहलो नाही िर पाढंरेपि 
ही द सऱ्या अथानेही कल्पना आहे, म्हिजे हवर्ारार्ी कृिी आहे ह्ा हनष्ट्कषाशी आपि पोहोर्भ; आहि मर् 
पाढंरेपि मानहसक असिे असे आपि मानभ. पि आपि असे मानले िर सामान्यत्व हे त्यारे् जे स्वरूप आहे 
िेर् आपि हहरावभन घेऊ. एका मािसार्ी हवर्ारार्ी कृिी द सऱ्या मािसाच्या हवर्ाराच्या कृिीहभन 
अपहहरायचपिे वरे्ळी असलेली अशी कृिी असिे. एकार् मािसार्ी एकार् वळेर्ी हवर्ारार्ी कृिी त्याच्या 
द सऱ्या वळेच्या हवर्ाराच्या कृिीहभन अपहरहायचपिे वरे्ळी असलेली अशी कृिी असिे. ह्ाम ळे पाढंरेपि हा 
हवर्ारार्ा हवषय नसभन हवर्ारर् असिा िर दोन हिन्न मािसानंा त्यार्ा हवर्ारर् करिा आला नसिा; एकार् 
मािसाला त्यार्ा दोनदा हवर्ार करिा आला नसिा. पाढंरेपिारे् जे अनेक हिन्न हवर्ार असिाि त्यानंा 
समान काय असेल िर त्यारं्ा हवषय आहि हा हवषय त्या सवाहभन हिन्न असिो. िेव्हा सामान्ये म्हिजे हवर्ार 
नसिाि पि जेव्हा सामान्यारें् ज्ञान होिे िेव्हा िी हवर्ारारें् हवषय असिाि. 
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ज्या वस्िभ कालाि असिाि त्याचं्या हवषयीर् त्यानंा अस्स्ित्व असिे असे म्हििे सोयीरे् ठरेल. ‘वस्िभ 
कालाि असिे’ म्हिजे ह्ा काळी िी अस्स्ित्वाि होिी अशा एका हवहशष्ट काळार्ा हनदेश करिा येिो; हकत्येक 
वस्िभ सवचकाळी अस्स्ित्वाि असिाि ह्ा शक्यिेर्ाही ह्ाच्याि समावशे आहे. िेव्हा हवर्ार आहि िावना, मने 
आहि िौहिक वस्िभ ह्ानंा अस्स्ित्व असिे. पि सामान्यानंा ह्ा अथाने अस्स्ित्व नसिे; िी हवद्यमान असिाि 
(subsist) ककवा त्याचं्या हठकािी सत्ता असिे असे म्हिभ या. येथे सत्ता कालहनरपेक्ष असल्याम ळे हिर्ा 
अस्स्ित्वाशी हवरोध कस्ल्पला आहे. िेव्हा सामान्याचं्या जर्ारे् सते्तरे् जर् असेही विचन करिा येईल. सते्तरे् 
जर् अपहरविचनीय, दृढ, नेमके असे असिे; र्हििज्ञ, िकच शास्त्रज्ञ, ित्त्वमीमासेंरे् दशचनकार आहि एकंदरीि 
ज्यानंा जीवनापेक्षा पभिचिा हप्रय असिे त्या सवांर्ा आनंद ह्ा जर्ाि असिो. अस्स्ित्वारे् जर् र्रं्ल, अस्पष्ट 
असिे, त्याच्याि रेखीव सीमा नसिाि, स स्पष्ट योजना ककवा रर्ना नसिे; पि सर्ळे हवर्ार आहि िावना, 
सवच वदेनंदते्त आहि आहि सवच िौहिक वस्िभ त्याच्याि समाहवष्ट असिाि; क िारे् काही िले करू शकिील 
ककवा त्यानंा अपाय करू शकिील अशा साऱ्या र्ोष्टी—जर्ारे् आहि जीवनारे् मभल्य ज्याचं्यावर सवचस्वी 
अवलंबभन असिे अशा साऱ्या र्ोष्टी—ह्ा जर्ाि असिाि. आपल्याला मनोधारिेप्रमािे आपि ह्ा जर्ारे् 
ककवा त्या जर्ारे् कर्िन करिे पसंि करू आहि जे जर् आपल्याला पसंि असिार नाही, िी आपल्याला 
पसंि असलेल्या जर्ार्ी एक हनस्िेज छाया आहे असे बह धा आपल्याला वाटेल; कोित्याही अथाने वास्िव 
मानण्यासारखे िे आहे असे आपल्याला वाटिार नाही. पि वास्िहवक पाहिा आपि हनःपक्षपािी असभ िर 
दोघारं्ाही आपल्या अवधानावर सारखार् अहधकार असला पाहहजे; दोन्ही वास्िव आहेि आहि 
ित्त्वमीमासंकाला दोन्ही महत्त्वार्ी आहेि. खरे िर ह्ा दोन जर्ांि िेद केल्याबरोबर त्याचं्यािील 
परस्परसंबंध हनहिि करिे हनकडीने आवश्यक ठरिे. 

 
पि प्रथम सामान्याहंवषयीरे् आपले जे ज्ञान आहे िे आपि िपासभन पाहहले पाहहजे. प ढल्या प्रकरिाि 

आपि ह्ार्ा हवर्ार करू. पभवचप्राप्ि ज्ञानाच्या समस्येम ळे सामान्याचं्या स्वरूपार्ा परामषच आपल्याला घ्यावा 
लार्ला. पि ह्ा परामषाम ळे ही समस्या स टिे असे आपल्याला आढळभन येईल. 
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प्रकरि दहावे 
 

सामान्याांच्या आपल्या ज्ञानाणवषयी 
 

एखाद्या मािसारे् एखाद्या हवहशष्ट वळेरे् ज्ञान आपि घेिले िर त्याच्या संदिाि सामान्यारं्ी अशी 
हविार्िी करिा येईल : पहरर्याने अवर्ि असलेली सामान्ये, केवळ विचनाने अवर्ि असलेली सामान्ये 
आहि जी पहरर्याने अवर्ि नसिाि आहि विचनानेही अवर्ि नसिाि अशी सामान्ये. 

 
प्रथम सामान्याचं्या परहर्याद्वारा होिाऱ्या ज्ञानार्ा हवर्ार करू. स रवािीला पाढंरे, िाबंडे, काळे, 

र्ोड, आंबट, िार (स्वर), कठीि, इ. सामान्याशंी, म्हिजे वदेनदत्तािं ज्यारं्ी उदाहरिे र्वसिाि अशा 
र् िाशंी आपला पहरर्य असिो हे उघड आहे. जेव्हा आपि एखादा पाढंरा पट्टा पाहिो िेव्हा स रवाि म्हिभन 
त्या हववहक्षि पट्याशी आपला पहरर्य होिो; पि अनेक पाढंरे पटे्ट पाहभन त्या सवांि समान असलेल्या 
पाढंरेपिारे् हनष्ट्कषचि (abstraction) करायला आपि सहज हशकिो, आहि हे हशकल्याने पाढंरेपिाशी 
पहरर्य करून घ्यायलाही आपि हशकिो. अशार् प्रहक्रयेने ह्ा प्रकारच्या द सऱ्या कोित्याही सामान्याशी 
आपला पहरर्य घडभन येऊ शकिो. ह्ा प्रकारच्या सामान्यानंा ‘इंहद्रयर्म्य र् ि’ म्हििा येईल. इिर 
कोित्याही सामान्यापेंक्षा ह्ा प्रकारच्या सामान्यारें् अवधारि करायला हनष्ट्कषचिारे् आयास कमी प्रमािाि 
कराव ेलार्िाि आहि इिर सामान्याचं्या मानाने त्यारें् हवहशष्ट वस्िभपासभन असलेले अंिर कमी असिे. 

 
ह्ानंिर आपि संबंधाशंी येिो. अवधारि करायला सवाि सोपे संबधं म्हिजे एकार् संहमश्र 

वदेनदत्िाच्या वेर्वरे्ळ्या िार्ामंध्ये जे संबधं असिाि िे. उदा. ज्या पानावर मी हलहीि आहे हे एकार् 
दृहष्टके्षपाि मी पाहभ शकिो; िेव्हा हे सवच पान एकार् वदेनदत्ताि समाहवष्ट आहे. पि ह्ा पानारे् काही िार् 
इिर िार्ाचं्या डाव्या बाजभला आहेि आहि काही िार् इिर िार्ाचं्या वर आहेि असे मला हदसिे. येथे जी 
हनष्ट्कषचिार्ी प्रहक्रया घडिे हिरे् टप्पे काहीसे असे असले पाहहजेि असे वाटिे : ज्यारं्ा एक िार् द सऱ्या 
िार्ाच्या डाव्या बाजभला आहे अशी अनेक वदेनदते्त मी क्रमाने पाहिो. मर् हिन्न पाढंऱ्या पट्यांच्या बाबिीि 
मला आढळिे िसेर् ह्ा सवच वदेनदत्िाचं्या बाबिीिही त्याचं्याि काही समान आहे असे मला आढळिे; आहि 
हनष्ट्कषचिाने त्याचं्याि जे समान आहे िो म्हिजे त्याचं्या िार्ामंध्ये असलेला ज्याला मी ‘डाव्या बाजभला 
असण्यार्ा’ संबधं म्हििो िो संबंध असे मला आढळिे. अशा रीिीने त्या सामान्य असलेल्या संबंधाशी माझा 
पहरर्य होिो. 

 
ह्ार् पद्धिीने कालािील पभवी आहि नंिर ह्ा संबधंार्ी मला जािीव होिे. समजा, मी घंटारं्ा काहंी 

काळ र्ाललेला हननाद (chime) ऐकला. हा सबधं हननाद मी माझ्या मनाि जिन करू शकिो. आहि पभवीरे् 
घंटानाद नंिरच्या घंटानादाअर्ोदर घडले असे संवेदन करू शकिो. िसेर् स्मृिीमध्ये मी ज्यारे् स्मरि 
करीि आहे िे सध्याच्या काळापभवी घडले असे संवदेन मी करू शकिो. ‘डाव्या बाजभला असिे’ हा संबधं जसा 
मी हनष्ट्कषचिाने प्राप्ि करून घेिो त्याप्रमािे ह्ा दोन अन िवािंील कोित्याही अन िवापासभन पभवी आहि नंिर 
ह्ा सामान्य संबधंारे् हनष्ट्कषचि मी करू शकिो. िेव्हा अवकाशात्मक संबधंाप्रमािे काहलक संबंधाशंीही 
आपला पहरर्य असिो. 
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बऱ्यार्शा अशार् रीिीने आपला ज्याच्याशी पहरर्य होिो असे द सरे सामान्य म्हिजे साम्य होय. 
हहरव्या रंर्ाच्या दोन छटा जर मी एकार् वळेी पाहहल्या िर त्यारें् एकमेकाशंी साम्य आहे हे मला हदसिे; 
त्यार्वळेी िाबंड्या रंर्ार्ी छटा मी जर पाहहली िर त्या दोन हहरव्या छटापंैकी कोिारे्ही िाबंड्या छटेशी 
जेवढे साम्य आहे त्यापेक्षा त्यारें् एकमेकाशी अहधक साम्य आहे असेही मला हदसिे. अशा रीिीने साम्य ककवा 
सारखेपिा ह्ा सामान्याशी मी पहरहर्ि होिो. 

 
ज्यारं्ी आपल्याला साक्षाि जािीव होऊ शकिे असे संबधं ज्याप्रमािे हवहशष्ट वस्िभंमध्ये असिाि, 

त्याप्रमािे सामान्यामंध्येही असिाि. िाबंड्या रंर्ार्ी छटा आहि हहरव्या रंर्ार्ी छटा ह्ाचं्यामध्ये जेवढे साम्य 
असिे त्याहभन दोन हहरव्या छटामंध्ये अहधक साम्य असिे हे आपल्याला हदसिे असे आपि न किेर् पाहहले. 
येथे दोन संबंधामंध्ये असलेला ‘हभन अहधक’ हा संबधं प्रस्ि ि आहे. वदेनदत्ताचं्या र् िारें् दशचन घेण्यासाठी 
हनष्ट्कषचिार्ी जेवढी क वि आवश्यक असिे त्याहभन अशा संबधंांरे् ज्ञान करून घ्यायला जरी अहधक क वि 
आवश्यक असली िरी हे ज्ञान हििकेर् साक्षात् असिे आहि (हकत्येक प्रसंर्ी िरी) हििकेर् संशयािीि 
असिे. िेव्हा वेदनदत्तारें् जसे आपल्याला साक्षात् ज्ञान असिे, िसेर् सामान्यारें्ही साक्षात् ज्ञान असिे. 

 
सामान्याचं्या स्वरूपाहवषयीर्ा हवर्ार आपि स रू केला िेव्हा पभवचप्राप्ि ज्ञानार्ा प्रश्न िसार् ठेवला 

होिा. त्याच्याकडे परि वळभ या. ह्ा प्रश्नाशी आिा आपल्याला पभवीपेक्षा अहधक र्ारं्ल्या िऱ्हेने म काबला 
करिा येईल असे हदसभन येईल. ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ हेर् हवधान परि घेऊ या. आिापयंि केलेल्या 
हववरे्नावरून हे हवधान ‘दोन’ हे सामान्य आहि ‘र्ार’ हे सामान्य ह्ाचं्यािं असलेला एक संबंध मांडिे हे 
उघड आहे. ह्ािभन एक (सामान्य) हवधान सभहर्ि होिे आहि िे प्रस्थाहपि करण्यार्ा आपि प्रयत्न करिार 
आहो. हे हवधान असे : सवच पभवपं्राप्ि ज्ञान हे केवळ सामान्यािंील संबंधाहंवषयीरे् ज्ञान असिे. हे एक अहिशय 
महत्त्वारे् हवधान आहे आहि पभवचप्राप्ि ज्ञानाहवषयी आपल्याला पभवी ज्या अडर्िी िासि होत्या त्यारें् बरेर्से 
हनराकरि त्याच्याकडभन होण्यासारखे आहे. 

 
एकार् बाबिीि काय िे आपले हे हवधान खोटे असल्यासारखे प्रथमदशचनी वाटिे शक्य आहे आहि 

िे म्हिजे एखाद्या वर्ािील सवच हववहक्षि वस्िभ द सऱ्या एका वर्ाि मोडिाि असे सारं्िाऱ्या ककवा एखादा 
धमच ज्याचं्या अंर्ी असिो अशा सवच वस्िभंच्या अंर्ी द सराही एक धमच असिो असे सारं्िाऱ्या (ह्ारं्ा एकर् अथच 
होिो) हवधानाचं्या बाबिीि. अशा वळेी आपले हवधान त्या धमाहवषयी नसभन ज्या हववहक्षि वस्िभंच्या अंर्ी िो 
धमच असिो त्याचं्याहवषयी असिे असे वाटिे शक्य आहे. ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ हे ह्ार् प्रकाररे् 
हवधान आहे. कारि ‘कोित्याही दोन वस्िभ अहधक इिर कोित्याही दोन वस्िभ हमळभन र्ार वस्िभ होिाि’ ककवा 
‘दोन जोड्यारं्ा हमळभन बनलेला समभह हा र्ार वस्िभंर्ा समभह असिो’, अशा स्वरूपाि िे माडंिा येईल. िेव्हा 
ह्ा प्रकारर्ी हवधाने केवळ सामान्याहंवषयीर्ी असिाि असे जर आपि दाखवभन देऊ शकलो िर आपले 
हवधान हसद्ध झाले असे मानिा येईल. 

 
एखादे हवधान कशाहवषयीरे् हवधान आहे हे शोधभन काढायर्ा एक मार्च म्हिजे त्याच्या अथार्ा बोध 

आपल्याला व्हायर्ा िर त्यासाठी कोित्या शब्दाच्या अथार्ा बोध आपल्याला झाला पाहहजे, म्हिजे वरे्ळ्या 
शब्दािं, कोित्या वस्िभंशी आपला पहरर्य असला पाहहजे हा प्रश्न स्विःला हवर्ारिे. िे हवधान सत्य आहे की 
असत्य आहे हे ज्ञान जरी आपल्याला नसले िरी त्यार्ा अथच जेव्हा आपल्याला समजिो त्या क्षिीर् िे हवधान 
वस्ि िः ज्याचं्याहवषयी असिे त्याचं्याशी आपला पहरर्य झालेला असला पाहहजे, हे उघड आहे. ही कसोटी 
लावली िर हववहक्षि वस्िभहवषयी असल्यासारखी वाटिील अशी अनेक हवधाने खरे पाहिा सामान्याहंवषयी 



 

अनुक्रमणिका 

असिाि असे हदसिे. ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ ह्ा हवहशष्ट हवधानाच्या बाबिीि असे म्हििा येईल की 
‘दोन जोड्यारं्ा हमळभन बनलेला समभह र्ार वस्िभंर्ा समभह असिो’ असा जरी त्यार्ा अथच आपि लावला िरी 
‘समभह’ ‘दोन’ ह्ारं्ा अथच आपल्याला समजला की लरे्र् त्या हवधानाच्या अथार्ाही आपल्याला बोध होिो, 
म्हिजे हे हवधान काय सारं्ि असिे िे आपल्याला कळिे. ह्ासाठी जर्ािल्या सवच जोड्या माहहि असिे 
आवश्यक नाही आहि िे आवश्यक असिे िर त्या हवधानार्ा अथच आपल्याला समजिे अशक्य झाले असिे. 
कारि त्या जोड्यारं्ी संख्या अनंि आहे आहि म्हिभन त्या सवांर्ी आपल्याला माहहिी होिे अशक्य आहे. 
िेव्हा जरी आपल्या सामान्य हवधानाकंडभन हववहक्षि जोड्यांहवषयीर्ी हवधाने, अशा हववहक्षि जोड्या आहेि हे 
आपल्याला माहहिी होिार्, व्यंहजि होि असल्यािरी अशा हववहक्षि जोड्या आहेि असे िे स्विः सारं्ि नाही 
ककवा व्यंहजि करीि नाही; आहि म्हिभन अस्स्ित्वाि असलेल्या कोित्याही जोडीहवषयीरे् हनवदेन 
त्याच्याकडभन होि नाही. ‘जोडी’ ह्ा सामान्यहवषयीरे् िे हवधान असिे, अमभक एका जोडीहवषयीरे् नसिे. 

 
िेव्हा ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ हे केवळ सामान्याहंवषयीरे् हवधान आहे आहि म्हिभन ह्ा 

हववहक्षि सामान्याशंी ज्यार्ा पहरर्य आहे आहि ह्ा हवधानाि ह्ा सामान्यामंध्ये जो संबधं आहे असे साहंर्िले 
आहे त्यारे् ग्रहि जो करू शकिो अशा क िालाही ह्ा हवधानारे् ज्ञान होऊ शकिे. सामान्यामंध्ये असलेल्या 
अशा हकत्येक संबधंारें् ग्रहि करण्यार्ी शक्िी आपल्याला असिे ही आपल्या ज्ञानार्ा हवर्ार जेव्हा आपि 
करिो िेव्हा आपल्याला मान्य करावी लार्िारी एक वस्ि स्स्थिी आहे. पभवचप्राप्ि ज्ञानार्ा मारे् हवर्ार करिाना 
असे ज्ञान आपल्या िावी अन िवारे् पभवचदशचन घेऊ शकिे आहि त्यारे् हनयंत्रि करू शकिे ह्ारे् आपल्याला 
र्भढ वाटले होिे. पि िी एक र्भक होिी असे आपल्याला आिा हदसभन येिे. आपल्याला हजर्ा अन िव येऊ 
शकिो अशा कोित्याही वस्ि स्स्थिीरे् अन िवहनरपेक्ष असे ज्ञान आपल्याला होऊ शकि नाही. दोन वस्िभ 
आहि इिर दोन वस्िभ एकत्र घेिल्या िर र्ार वस्िभ होिाि ह्ारे् आपल्याला पभवचप्राप्ि ज्ञान होिे पि जर ब्राउन 
आहि जोन्स अशा दोन व्यक्िी असल्या आहि रॉहबन्सन आहि स्स्मथ अशा दोन व्यक्िी असल्या िर ब्राउन 
आहि जोन्स आहि रॉहबन्सन आहि स्स्मथ हमळभन र्ार व्यक्िी होिाि ह्ारे् आपल्याला पभवचप्राप्ि ज्ञान नसिे. 
ह्ारे् कारि असे की ब्राउन आहि जोन्स आहि रॉहबन्सन आहि स्स्मथ अशी मंडळी आहे हे माहहि 
असल्याहशवाय ह्ा हवधानाच्या अथार्ा बोधर् होिार नाही; आहि अशी मंडळी आहेि हे आपल्याला केवळ 
अन िवाने माहहि होिे. िेव्हा आपले सामान्य हवधान जरी पभवचप्राप्ि असले िरी प्रत्यक्ष अस्स्ित्वाि असलेल्या 
हववहक्षि वस्िभंना उदे्दशभन त्याच्या केलेल्या उपयोजनामंारे् अन िव असिो व म्हिभन त्याचं्याि अन िवजन्य 
घटक असिो. िेव्हा आपल्या पभवचप्राप्ि ज्ञानाि काही र्भढ आहे असे आपल्याला जे िासि होिे िे एका र् कीवर 
आधारलेले होिे. 

 
‘सवच मानव मत्यच आहेि’ ह्ासारख्या एका आन िहवक सामान्यीकरिाशी आपल्या एखाद्या 

खऱ्याख ऱ्या पभवचप्राप्ि हनिचयार्ी ि लना केली िर हा म द्दा अहधक स्पष्ट व्हायला मदि होईल. मार्च्या 
उदाहरिाप्रमािेर् ह्ा हवधानाच्या बाबिीिस द्धा त्याच्याि असलेली सामान्ये–म्हिजे ‘मानव’ व ‘मत्यच’ ही 
सामान्ये–आपल्याला समजली की लरे्र् त्या हवधानार्ा अथचही आपल्याला समजिो. आपल्या हवधानार्ा 
अथच काय आहे हे समजायला सबधं मानव जािीशी व्यस्क्िशः पहरर्य असायरे् कारि नाही हे उघड आहे. 
िेव्हा पभवचप्राप्ि असे सामान्य हवधान आहि आन िहवक सामान्यीकरि ह्ाचं्यािंील िरक हवधानाच्या अथाच्या 
बाबिीि नसिो िर त्याच्यासाठी जो प रावा लार्िो त्याच्याि हा िेद प्रिीि होिो. आन िहवक हवधानाचं्या 
बाबिीि हा प रावा हववहक्षि उदाहरिारं्ा बनलेला असिो. मरि पावलेल्या मािसारं्ी असंख्य उदाहरिे 
आहेि आहि एका हवहशष्ट वयानंिर हजविं असलेल्या मािसारे् एकही उदाहरि नाही हे माहहि असल्याम ळे 
सवच मािसे मत्यच आहेि ह्ावर आपला हवश्वास बसिो. ‘मािसे’ हे सामान्य व ‘मत्यच’ हे सामान्य ह्ाचं्यामध्ये 



 

अनुक्रमणिका 

आपल्याला एक नािे आढळभन येिे म्हिभन हे हवधान आपि स्वीकारीि नाही. आिा हे खरे आहे की शरीरशास्त्र 
जर सजीव वस्िभसंबंधीरे् हनयम र्ृहीि धरून कोििाही जीवकपड कायमर्ा हटकभ न राहभ शकिार नाही असे 
हसद्ध करू शकले िर त्यापासभन मानव आहि मत्यचिा ह्ाचं्यामधील एक संबंध हनष्ट्पन्न होईल आहि मािसे 
मरिाि ह्ा हवहशष्ट प राव्यार्ा हवाला न देिा आपले हवधान आपल्याला प्रस्थाहपि करिा येईल. पि ह्ार्ा 
अथच एवढार् होईल की आपले सामान्यीकरि आपि एका अहधक व्यापक सामान्यीकरिाखाली आििो; पि 
ह्ा द सऱ्या सामान्यीकरिासाठी आवश्यक असलेला प रावाही ह्ार् स्वरूपार्ा असिो; िक्ि िो अहधक 
हवस्िृि असिो. उपपत्तींना सिि अहधकाहधक व्यापक उपपत्िींखाली आिण्याि आहि अशा रीिीने 
वैज्ञाहनक सामान्यीकरिानंा सिि अहधकाहधक व्यापक हवर्मनात्मक बठैक देण्याि हवज्ञानार्ी प्रर्िी 
सामावलेली असिे. पि ह्ाम ळे हवधानाचं्या हनहिििेर्ी इयत्ता (degree) जरी वाढली िरी वरे्ळ्या प्रकारर्ी 
हनहिििा त्यानंा प्राप्ि होि नाही; ह्ा हवधानारें् अंहिम अहधष्ठान हवर्मनात्मकर् राहिे; म्हिजे िे 
उदाहरिापंासभन हनष्ट्पन्न झालेले असिे; िकच शास्त्राि व अंकर्हििाि आढळिे त्याप्रमािे सामान्यामंध्ये 
असलेला एक पभवचप्राप्ि संबंध ह्ा स्वरूपारे् िे नसिे. 

 
पभवचप्राप्ि अशा सामान्य हवधानासंंबधंी दोन हवरोधी र्ोष्टी ध्यानाि घेिल्या पाहहजेि. एकिर आपल्या 

सामान्य हवधानार्ी अनेक हववहक्षि उदाहरिे आपल्याला अवर्ि असिील िर िे आपि प्रथम हवर्मनाने 
प्राप्ि करून घेिले असिे शक्य असिे; आहि त्यानंिरर् सामान्यामंधील संबंधारे् आपल्याला दशचन घडले 
असेल. उदा. हत्रकोिाच्या बाजभंवर आपि जर हवरूद्ध कोनापंासभन लंब काढले िर हे िीन्ही लंब एका कबदभि 
हमळिाि हे आपल्याला माहहि आहे. अनेकदा असे लंब प्रत्यक्ष काढल्यावर दरवळेी िे एकार् कबदभि हमळिाि 
असे आढळल्याने हे हवधान आपल्याला स र्ले आहि ह्ा अन िवाम ळे त्यार्ी सामान्य हसद्धी शोधभन काढायला 
आपि उद्य क्ि झाले असे झाले असिे शक्य आहे. प्रत्येक र्हििज्ञाच्या अन िवामध्ये ह्ा प्रकारच्या र्ोष्टी 
सरास घडिाि. 

 
द सरी र्ोष्ट अहधक क िभहलजनक आहि ित्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने अहधक महत्वार्ी आहे. िी अशी की 

ज्यारें् एकही उदाहरि आपल्याला माहहि नसिे अशा सामान्य हवधानारें्ही आपल्याला हकत्येकदा ज्ञान होऊ 
शकिे. प ढील उदाहरि घ्या : कोित्याही दोन संख्या एकमेकीशी र् ििा येिाि आहि त्यापासभन त्यारं्ा 
र् िाकार असलेली हिसरी संख्या प्राप्ि होिे हे आपल्याला माहहि आहे. ज्या पभिांकांच्या जोड्यारं्ा र् िाकार 
१०० हभन कमी आहे अशा जोड्यारें् असे र् िाकार प्रत्यक्षाि करण्याि आले आहेि आहि त्यारं्ी मभल्ये पाढ्यािं 
नमभद करण्याि आली आहेि. पि पभिांकांर्ी संख्या अनंि आहे आहि ज्या पभिांकांर्ा हवर्ार मािसाचं्या 
मनाि. आिापयंि कधीही आलेला असेल ककवा कधीकाळी येईल त्यारं्ी संख्या सान्िर् असिार. िेव्हा 
ज्यारं्ा हवर्ार मािसाचं्या मनाि कधीही आलेला नाही ककवा कधीही येिार नाही असे पभिांक आहेि आहि िे 
सवच ज्यारं्ा र् िाकार १०० अहधक आहे असे आहेि असे हनष्ट्पन्न होिे. िेव्हा आपि प ढील हवधानाशी येऊन 
ठेविो. “ज्यारं्ा हवर्ार मािसाचं्या मनाि कधी आलेला नाही व कधी येिार नाही अशा पभिांकाचं्या सवच 
र् िाकारारें् मभल्य १०० हभन अहधक असिे.” हे एक सामान्य हवधान आहे व त्यार्ी सत्यिा नाकारिा येिार 
नाही; पि ह्ा हवधानारे् स्वरूपर् असे आहे की त्यारे् एकही उदाहरि आपल्याला देिा येिार नाही; कारि 
कोित्याही दोन संख्यारं्ा उदाहरिादाखल उल्लेख केला की त्या ह्ा हवधानाच्या व्याप्िीिभन वर्ळत्या 
जािाि. 

 
ज्यारें् एकही उदाहरि देिा येि नाही अशा सामान्य हवधानाचं्या ज्ञानार्ी शक्यिार् अनेकदा 

नाकारली जािे. कारि अशा हवधानारें् ज्ञान व्हायला सामान्यामंधील संबधंांरे्र् केवळ ज्ञान असिे आवश्यक 
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असिे, त्या सामान्याचं्या उदाहरिारें् ज्ञान असण्यार्ी जरूरी नसिे हे ध्यानाि घेिले जाि नाही. पि जे ज्ञान 
आपल्याला असिे असे आपि सामान्यपिे मान्य करिो त्यापैकी बऱ्यार्शा ज्ञानाच्या दृष्टीने अशा सामान्य 
हवधानाचं्या ज्ञानारे् अिोनाि महत्व असिे. उदा. आपि पभवीच्या प्रकरिाि पाहहले त्याप्रमािे वदेनदत्ताहंभन 
हिन्न अशा ज्या िौहिक वस्िभ असिाि त्या केवळ अन मानाने प्राप्ि झालेल्या असिाि, आपला ज्याचं्याशी 
पहरर्य असिो अशा त्या वस्िभ नसिाि. म्हिभन ‘ही एक िौहिक वस्िभ आहे’ ह्ा हवधानाि ‘ही’ म्हिजे हजरे् 
आपल्याला साक्षात् ज्ञान असिे अशी जर वस्िभ असेल िर अशा प्रकारच्या हवधानारे् आपल्याला कधीही ज्ञान 
होऊ शकिार नाही. िेव्हा िौहिक वस्िभंहवषयीरे् आपले सारे ज्ञान, ज्यारे् आपल्याला एकही प्रत्यक्ष उदाहरि 
देिा येिार नाही अशा स्वरूपारे् असिे असे हनष्ट्पन्न होिे. त्याचं्याशी संबहंधि असलेल्या वेदनदत्तारं्ी 
उदाहरिे आपल्याला देिा येिाि पि प्रत्यक्ष िौहिक वस्िभंर्ी उदाहरिे आपल्याला देिा येि नाहीि. िेव्हा 
ज्यारे् एकही उदाहरि देिा येि नाही असे सामान्य ज्ञान असिे शक्य असण्यावर िौहिक वस्िभंहवषयीरे् 
आपले ज्ञान सवचस्वी अवलंबभन आहे. इिरारं्ी मने ककवा ज्याचं्या उदाहरिारें् आपल्याला पहरर्यात्मक ज्ञान 
नसिे अशा प्रकारच्या वस्िभंच्या ज्ञानाला हीर् र्ोष्ट लार्भ पडिे. 

 
आपल्या हवश्लेषिाच्या ओघाि आपल्या ज्ञानाच्या ज्या उर्मस्थानारं्ा उल्लेख करण्याि आला आहे 

त्यारें् आिा समालोर्न करूया. आपल्याला प्रथम वस्िभंरे् ज्ञान व सत्यारें् ज्ञान ह्ाचं्याि िेद करावा लार्िो. 
ह्ा प्रत्येकाि दोन प्रकार मोडिाि : एक प्रकार साक्षात् ज्ञानार्ा असिो; द सरा हनष्ट्पाहदि (derived) ज्ञानार्ा 
असिो. वस्िभंच्या साक्षात् ज्ञानाला आपि पहरर्य म्हटले आहे. ज्ञाि वस्िभ ही एक हववहक्षि वस्िभ आहे की एक 
सामान्य आहे ह्ावरून त्यारे् दोन प्रकार पडिाि. ज्या हववहक्षि वस्िभंशी आपला पहरर्य असिो त्याचं्यािं 
वदेनदते्त मोडिाि आहि आपल्या स्विःशीही आपला बह िेकरून पहरर्य असिो. सामान्याहंवषयी पाहिा 
कोित्या सामान्यारें् आपल्याला पहरर्याद्वारा ज्ञान होऊ शकिे ह्ार्ा हनिचय करिारे एखादे ित्त्व उपलब्ध 
असल्यारे् हदसि नाही. पि इंहद्रयर्म्य र् ि, अवकाशात्मक व कालात्मक संबधं, साम्य आहि हकत्येक अमभिच 
अशी िार्मकक सामान्ये ह्ारं्ा अशा रीिीने ज्ञाि होिाऱ्या सामान्यािं अंििाव असिो ह्ाि शकंा नाही. 
वस्िभहवषयीच्या हनष्ट्पाहदि ज्ञानाला आपि विचनात्मक ज्ञान म्हटले आहे; अशा ज्ञानाि नेहमी आपला कशाशी 
िरी असलेला पहरर्य आहि हकत्येक सत्यारें् ज्ञान अंििभचि असिे. सत्यारें् आपले जे साक्षात् ज्ञान असिे 
त्याला प्राहििज्ञान म्हििा येईल आहि अशा रीिीने ज्ञाि असिाऱ्यास त्यानंा स्वयंप्रमाि सत्ये म्हििा येईल. 
अशा सत्यािं आपल्याला इंहद्रयान िवाि जे प्राप्ि होिे त्यारे् केवळ हनवदेन करिाऱ्या हवधानारं्ा, त्यार्प्रमािे 
िकच शास्त्र व अंकर्हिि ह्ािंील काही अमभिच ित्त्वारं्ा समावशे होिो. काही नैहिक हवधानारं्ाही त्यािं समावशे 
होिो पि ह्ाहवषयीर्ी खात्री कमी आहे. स्वयंप्रमाि सत्यापंासभन हनर्मनाच्या स्वयंप्रमाि ित्त्वानंा अन सरून 
ज्यारें् ज्यारें् आपि हनर्मन करू शकिो त्या साऱ्यारें् हमळभन आपले सत्यारें् हनष्ट्पाहदि ज्ञान बनलेले असिे. 

 
वरील हनरूपि जर बरोबर असेल िर सत्यांरे् आपले ज्ञान आपल्या प्राहििज्ञानावर अवलंबभन 

असिार. म्हिभन मारे् पहरर्यात्मक ज्ञानारे् स्वरूप व व्याप्िी ह्ारं्ा हवर्ार आपि केला िसा प्राहिि ज्ञानारे् 
स्वरूप व व्याप्िी ह्ारं्ा हवर्ार करिे आवश्यक ठरिे. पि सत्यारें् आपले जे ज्ञान असिे त्यािभन आिखी एक 
समस्या उपन्न होिे. िी म्हिजे भ्रािंीहवषयीर्ी (error) समस्या. आपल्या काही समज िी र्भक असिाि असे 
हदसभन येिे आहि म्हिभन ज्ञान आहि भ्रािंी ह्ाचं्यामध्ये िेद करिा येि असेलर् िर िो कसा करिा येिो ह्ार्ा 
हवर्ार करिे आवश्यक ठरिे. पहरर्यात्मक ज्ञानाच्या बाबिीि ही समस्या हनमाि होि नाही कारि आपल्या 
पहरर्यार्ा जो हवषय असिो, अर्दी स्वप्नाि ककवा अिासािस द्धा आपल्या पहरर्यार्ा जो हवषय असिो, 
त्याच्या बाबिीि जोपयंि त्या साक्षात् हवषयापलीकडे आपि जाि नाही िोपयंि काही र्भक असभ शकि नाही; 
िो साक्षात् हवषय, म्हिजे िे वदेनदत्त क ठल्यािरी िौहिक वस्िभरे् हर्न्ह आहे असे जर आपि मानले िर र्भक 
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घडण्यार्ी शक्यिा हनमाि होिे. िेव्हा सत्याचं्या ज्ञानाशी संबहंधि असलेले प्रश्न वस्िभंच्या ज्ञानाशी संबहंधि 
असलेल्या प्रश्नाहंभन अहधक कठीि असिाि. सत्याचं्या ज्ञानाशी संबहंधि अशा प्रश्नापंैकी पहहला प्रश्न म्हिभन 
आपल्या प्राहिि हनिचयारें् स्वरूप व त्यारं्ी व्याप्िी ह्ारें् परीक्षि करू. 
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प्रकरि अकरावे 
 

प्राणतभज्ञानाणवषयी 
 

आपि ज्या कशावर हवश्वास ठेविो िे सवच हसद्ध करिा आले पाहहजे, हनदान िे बरेर्से संिवनीय 
आहे असे दाखवभन देिा आले पाहहजे असे एक मि प्रर्हलि आहे— एखाद्या समज िीच्या समथचनाथच जर 
कोििेही कारि देिा येि नसेल िर िी समजभि बाळर्िे असमंजस ठरिे असे अनेकानंा वाटिे. हे मि 
एकंदरीि योलय आहे. आपल्या नेहमीच्या समज िी घेिल्या िर त्याचं्यापैकी बह िेकारें् आपि इिर 
समज िींपासभन अन मान केलेले असिे ककवा त्यारें् असे अन मान करिे शक्य असिे. ह्ा इिर समज िी त्यारं्ी 
समथचनपर कारिे मानिा येिील. सवचसाधारिपिे ही कारिे हवसरली रे्ली असिाि ककवा आपल्या मनाला 
त्यारं्ी कधी स्पष्ट जािीवही झालेली नसिे. उदा. आपि जे अन्न खािार आहो िे हवष ठरिार नाही असे 
मानायला काय कारि आहे असा प्रश्न आपल्यापैकी क िी क्वहर्िर् हवर्ारला असेल. पि असे आव्हान जर 
क िी हदले िर असे मानायला पभिचपिे समाधानाकारक असे कारि शोधभन काढिा येईल, जरी िे ह्ा क्षिी 
माझ्या मनाि ियार नसले िरी िे शोधभन काढिा येईल असे आपल्याला वाटिे आहि हा आपला हवश्वास 
सवचसाधारिपिे समथचनीय असिो. 

 
पि आपि अशी कल्पना करू या की एखादा सॉके्रहटस आपल्या हपच्छाला बसला आहे; आपि 

कोििेही कारि हदले िरी त्या कारिारे् कारि द्या अशी मार्िी िो र्ालभर् ठेविो. मर् अखेरीस आपि अशा 
कारिाशी येऊन ठेपभ–आहि हे व्हायला बह धा िारसा वळे लार्िार नाही– की त्याप ढरे् काही कारि 
आपल्याला सापडभ  शकिार नाही– त्याच्या प ढरे् कारि सापडिे ित्त्विःर् अशक्य आहे हे जवळजवळ 
हनहिि असेल. आपल्या दैनंहदन जीवनािील नेहमीच्या समज िींपासभन स रवाि केली िर एका टप्प्यापासभन 
द सऱ्या टप्प्यापयंि आपल्याला मारे् मारे् सरकि जाव ेलार्िे; एखाद्या सामान्य ित्त्वाशी ककवा एका सामान्य 
ित्त्वाच्या हववहक्षि उदाहरिाशी येऊन ठेपेपयंि आपल्याला मारे् जाव ेलार्िे. आहि ह्ा ित्त्वारे् प्रामाण्य 
स्वयंप्रकाश असल्यासारखे हदसिे; अहधक स्पष्टपिे प्रमाि हदसिाऱ्या कशापासभन त्यारे् हनर्मन करिा येि 
नाही. दैनंहदन जीवनािील बह िेक प्रश्नाचं्या बाबिीि– उदा. अन्नाने आपले पोषि होण्यासारखे असिे का? 
हवषबाधा होण्यासारखी नसिे का? ह्ासारख्या प्रश्नाच्या बाबिीि आपल्याला हवर्मनाच्या ित्त्वापयंि मारे् 
सरकावे लार्िे. ह्ा ित्त्वार्ा परामषच आपि र्वर्थया प्रकरिाि घेिलार् आहे. आपल्या अन मानाि आपि ह्ा 
ित्त्वार्ा, कधी जािीवपभवचक कधी अजाििा सिि उपयोर् करीि असिो. पि एखाद्या अहधक साध्या अशा 
स्विःप्रमाि ित्त्वापासभन स रवाि करून हवर्मनारे् ित्त्व हनष्ट्कषच म्हिभन हनष्ट्पन्न करून देईल असा य स्क्िवाद 
आढळि नाही. इिर िार्मकक ित्त्वाचं्या बाबिीि हीर् र्ोष्ट खरी असिे. त्यारं्ी सत्यिा आपल्याला प्रिीि होिे; 
अन माने रर्िाना आपि त्यारं्ा वापर करिो; पि त्यारं्ी स्विःर्ी ककवा त्याचं्यापैकी हकत्येकारं्ी िरी हसद्धी 
करिा येि नाही. 

 
पि सामान्य ित्त्वाचं्या बाबिीि बोलायरे् िर ज्यारं्ी हसद्धी करिा येि नाही अशा सामान्य 

ित्त्वापं रिेर् स्विःप्रामाण्य मयाहदि असिे असे नाही. अमभक इिकी िार्मकक ित्त्वे आपि स्वीकारली की 
उरलेल्यारें् त्याचं्यापासभन हनर्मन करिा येिे. पि आपि हसद्धीहशवाय स्वीकारलेल्या ित्त्वाइंिकीर् ही 
हनर्हमि ित्त्वेही स्विःप्रमाि असिाि. हशवाय िकच शास्त्राच्या सामान्य ित्त्वापंासभन सवच अंकर्हििारे् हनर्मन 
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करिा येि असले िरी ‘दोन अहधक दोन बरोबर र्ार’ ह्ासारखी अंकर्हििार्ी साधी ित्त्व ेिकच शास्त्राच्या 
ित्त्वाइंिकीर् प्रमाि असिाि. 

 
‘र्ारं्ल्या र्ोष्टी साध्य करायर्ा प्रयत्न करिे हे आपले किचव्य आहे’ ह्ासारखी काही नैहिक ित्त्वे 

स्विःप्रमाि असिाि असेही हदसिे; पि ही र्ोष्ट अहधक हववाद्य आहे.’ 
 
सवच सामान्य ित्त्वाचं्या बाबिीि एक र्ोष्ट ध्यानाि घेिली पाहहजे. िी ही की सामान्य ित्त्वापेक्षा 

आपल्या पहरर्याच्या वस्िभहवषयीच्या त्याच्या हववहक्षि उदाहरिार्ी सत्यिा अहधक स्पष्टपिे प्रिीि होिे. 
उदा. कोित्याही वस्िभच्या हठकािी एखादा धमच आहेही आहि नाहीही असे असिे अशक्य आहे असे 
व्याघािार्ा हनयम सारं्िो. ही र्ोष्ट आपल्याला समजल्याबरोबर हिर्ी सत्यिा आपल्याला प्रिीि होिे. पि 
आपल्याला हदसिारा एखादा हववहक्षि र् लाब िाबंडा आहे आहि िाबंडा नाहीही असा दोन्ही असिे शक्य 
नाही ह्ा र्ोष्टीच्या सत्यिेइिकी िी स्पष्टपिे प्रिीि होि नाही. (अथात् र् लाबारे् काही िार् िाबंडे असिे 
आहि काही िाबंडे नसिे शक्य आहे; ककवा र् लाबाच्या रंर्ार्ी छटा हकरहमर्ी असेल व त्याला िाबंडे म्हिावे 
की नाही हे ठरहविे आपल्याला कठीि पडि असेल; पि पहहल्या बाबिीि िे सबंध र् लाब िाबंडे नाही हे 
स्पष्ट आहे; आहि द सऱ्या बाबिीि ‘िाबंडे’ ह्ार्ी काटेकोर व्याख्या आपि हनहिि केली की आपल्या प्रश्नारे् 
उत्तर हनहिि होिे.) साधारिपिे पाहिा सामान्य ित्त्वाच्या हववहक्षि उदाहरिाचं्या द्वारा त्या सामान्य ित्त्वार्ी 
सत्यिा आकलन करिे आपल्याला शक्य होिे. अमभिच संकल्पना हािाळण्यार्ा ज्यानंा अभ्यास आहे त्यानंार् 
सामान्य ित्त्वारें्, त्याचं्या उदाहरिारें् साहाय्य घेिल्याहशवाय, र्टकन आकलन होऊ शकिे. 

 
सामान्य ित्त्वाहंशवाय द सरी स्विःप्रमाि सत्ये म्हिजे संवेदनापंासभन अव्यवहहिपिे (immediately) 

हनष्ट्पन्न करण्याि आलेली सत्ये. ह्ा सत्यानंा आपि ‘संवदेन-सत्ये’ (truths of perception) म्हिभ या; आहि 
िी ज्या हनिचयािं व्यक्ि होिाि त्यानंा ‘संवदेन-हनिचय’ म्हिभ या. पि स्विःप्रमाि असलेल्या ह्ा सत्यारें् 
नेमके स्वरूप हनहिि करिाना काहीशी खबरदारी घेिे आवश्यक आहे. जी वदेनदते्त प्रत्यक्ष अस्स्ित्वाि 
असिाि िी सत्य ककवा असत्य नसिाि. उदा. मी जो रंर्ार्ा एखादा हववहक्षि पट्टा पाहिो िो िक्ि असिो; 
सत्य ककवा असत्य असभ शकेल ह्ा प्रकारर्ी िी वस्िभर् नसिे. असा एक पट्टा आहे हे सत्य आहे; त्यार्ा अमभक 
एक आकार आहे, िो इिका िजेलदार आहे हे सत्य आहे, त्याच्या िोविी वरे्ळे काही रंर् आहेि हे सत्य 
आहे. पि इंहद्रयर्ोर्र हवश्वािील इिर वस्िभंप्रमािेर् स्विः िो पट्टा ही सत्य ककवा असत्य असिाऱ्या र्ोष्टींहभन 
मभलिःर् वरे्ळ्या प्रकारर्ी र्ोष्ट आहे; आहि म्हिभन िो सत्य आहे असे म्हििे योलय ठरिार नाही. िेव्हा 
आपल्या ज्ञानेंहद्रयापंासभन जी काही स्विःप्रमाि सत्ये आपल्याला लािभ शकिाि िी सत्ये ज्या वदेनदत्तापंासभन 
लािलेली असिाि त्याचं्याहभन हिन्न असिाि. 

 
स्विःप्रमाि असलेल्या संवदेन-सत्यारें् दोन प्रकार असल्यासारखे हदसिाि; पि कदाहर्त् पभिच 

हवश्लेषिाअंिी िे एकर् असल्यारे् आढळभन येईल. वदेनदत्तारे् कोित्याही प्रकारे हवश्लेषि न करिा केवळ 
त्याला अस्स्ित्व आहे असे सारं्िारे सत्य हा पहहला प्रकार—एक िाबंडा पट्टा आपि पाहिो आहि असा एक 
िाबंडा पट्टा आहे ककवा अहधक काटेकोरपिे ‘िे आहे’ असा हनिचय आपि करिो; हा एक प्रकारर्ा प्राहिि 
संवदेन-हनिचय. द सऱ्या प्रकारर्ा हनिचय जेव्हा आपल्या संवदेनेर्ा हवषय व्याहमश्र असिो आहि त्यारे् आपि 
काही प्रमािाि हवश्लेषि करिो िेव्हा हनमाि होिो. उदा. समजा, आपि िाबंड्या रंर्ार्ा एक वाटोळा पट्टा 
पाहहला िर ‘हा पट्टा वाटोळा आहे’ असा हनिचय आपि करू शकभ . हाही एक संवदेन-हनिचय आहे. पि मार्च्या 
हनिचयापेक्षा हा वरे्ळ्या प्रकारर्ा आहे. आिाच्या आपल्या हनिचयाि आपल्यासमोर ज्याला रंर् आहि आकार 
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दोन्ही आहेि असे एक वदेनदत्त आहे. त्यार्ा रंर् िाबंडा आहि आकार वाटोळा आहे. आपला हनिचय ह्ा 
दत्तारे् त्यार्ा रंर् आहि आकार ह्ाचं्यािं हवश्लेषि करिो आहि ‘हा िाबंडा रंर् आकाराने वाटोळा आहे’ असे 
म्हिभन त्यानंा परि एकहत्रि करिो. ‘हे त्याच्या उजवीकडे आहे’ हे ह्ार् प्रकारच्या हनिचयारे् द सरे उदाहरि. 
येथे ‘हे’ आहि ‘िे’ ह्ानंा एकाकाळीर् पहाण्याि आलेले असिे. अशा प्रकारच्या हनिचयार्ा हवषय असलेल्या 
वदेनदत्तामध्ये ज्यारं्ा परस्पराशी काही संबधं आहे असे घटक सामावलेले असिाि, आहि ह्ा घटकामंध्ये 
हा संबंध आहे असे िो हनिचय सारं्ि असिो. 

 
संवदेनहनिचयाशंी काही साम्य असलेला पि त्याचं्याहभन पभिचपिे वरे्ळ्या वर्ाि मोडिारा असा प्राहिि 

हनिचयारं्ा द सरा प्रकार म्हिजे स्मृिींरे् हनिचय. स्मृिीच्या स्वरूपाहवषयी र्ोंधळ हनमाि होण्यार्ा एक धोका 
आहे. कारि कोित्याही वस्िभरे् स्मरि घडिार् त्याच्या बरोबर त्या वस्िभर्ी प्रहिमाही आपल्या मनाि 
असण्यार्ा संिव असिो. पि आपली स्मृिी ह्ा प्रहिमेर्ी बनलेली असिे असे असिे शक्य नाही. प्रहिमा 
विचमानकालाि असिे उलट हजरे् स्मरि झालेले असिे िी र्ोष्ट िभिकालीन आहे हे ज्ञान आपल्याला असिे 
ही र्ोष्ट ध्यानाि घेिली िर हे सहजर् पटेल. हशवाय आपल्या प्रहिमेर्ी काही प्रमािाि िरी स्मरलेल्या 
वस्िभशी आपि ि लना करू शकिो ही र्ोष्ट हनहिि आहे आहि म्हिभन आपली प्रहिमा हकिपि यथाथच आहे 
ह्ारे् अत्यंि स्थभल मयादािं का होईना आपल्याला ज्ञान होऊ शकिे. पि प्रहिमेहभन वरे्ळी असलेली वस्िभ 
जर कोित्यािरी प्रकारे आपल्या मनासमोर नसिी िर ही र्ोष्ट अशक्य असिी. िेव्हा प्रहिमा हे स्मृिीरे् सार 
नव्हे; िभिकालीन म्हिभन ओळखण्याि आलेली वस्िभ मनाप ढे साक्षात् असिे हे स्मृिीरे् सार आहे. ह्ा अथाने 
आपल्याला स्मृिी असिे अशी वस्ि स्स्थिी नसिी िर िभिकाल असे काही होिे हे ज्ञानर् आपल्याला होऊ 
शकले नसिे; जन्माधंाला जसा ‘प्रकाश’ ह्ा शब्दार्ा अथच समजभ शकि नाही िसा ‘िभिकाल’ ह्ा शब्दार्ा 
अथचही आपल्याला समजभ शकला नसिा. िेव्हा प्राहिि स्वरूपारे् स्मृिीरे् हनिचय असले पाहहजेि आहि 
िभिकालाहवषयीरे् आपले सारे ज्ञान अखेरीस त्याचं्यावरर् आधारलेले असले पाहहजे. 

 
स्मृिीर्ा जेव्हा आपि हवर्ार करिो िेव्हा एक अडर्ि हनमाि होिे. स्मृिीर्ा िसवेपिा क प्रहसद्धर् 

आहे आहि ह्ाम ळे सवचर् प्राहिि हनिचयाचं्या हवश्वसनीयिेहवषयी संशय हनमाि होिो. ही अडर्ि साधीस धी 
नाही. हिरे् हनवारि करण्याच्या प्रयत्नािील पहहले पाऊल म्हिभन हिर्ी व्याप्िी आपि शक्य हििकी मयाहदि 
करू या. सामान्यपिे स्मृिीर्ा अन िव हजिका टवटवीि असिो आहि िो हजिक्या नहजकच्या 
काळाहवषयीर्ा असिो त्या प्रमािाि स्मृिी हवश्वसनीय असिे असे म्हििा येईल. शजेारच्या घरावर जर अध्या 
हमहनटापभवी वीज कोसळली असेल िर मी जे पाहहले व ऐकले त्याहवषयीर्ी माझी स्मृिी इिकी हवश्वसनीय 
असेल की वीज खरोखरीर् र्मकली की नाही अशी शकंा घेिे अहिशय हवहक्षप्ि ठरेल. कमी टवटवीि 
अन िवानंाही, जर िे नहजकच्या काळािील असले, िर हीर् र्ोष्ट लार्भ पडिे. ज्या ख र्ीवर मी आिा बसलो 
आहे त्यार् ख र्ीवर मी अध्या हमहनटापभवी बसलो होिो ह्ाहवषयी मला पभिच हनहििी आहे. हदवसिरािल्या 
घटनाकंडे जेव्हा मी मारे् मारे् जाऊन पाहिो िेव्हा हकत्येक र्ोष्टी घडल्या असे मला अर्दी हनहििपिे वाटि 
असिे; आहि इिर काही र्ोष्टींच्या बाबिीि हवर्ार केल्यानंिर आहि त्यार्वळेी घडलेल्या इिर घटना मनाि 
आिल्यानंिर मला हनहििी वाटभ  शकिे. मी सकाळी न्याहरी घेिली हे मला हनहििपिे माहहि आहे; पि 
ित्त्ववते्ता न्याहरीहवषयी जेवढा उदासीन असावा िेवढा जर मी असिो िर ह्ा र्ोष्टीहवषयी मला संशय वाटला 
असिा. न्याहरीच्यावळेी घडलेल्या संिाषिािील काही मला सहज आठवभ शकिे, काही प्रयत्नाने आठविे 
आहि काही आठविर् नाही. िेव्हा मला जे आठविे त्याच्यामध्ये स्विःप्रामाण्याच्या साित्याने वाढि जािाऱ्या 
इयत्ता (degrees) असिाि आहि त्यानंा अन सरून माझ्या स्मृिीच्या हवश्वसनीयिेच्याही अशार् इयत्ता 
असिाि. 
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िेव्हा िसव्या स्मृिीम ळे हनमाि होिाऱ्या अडर्िीला पहहले उत्तर असे की स्मृिीच्या हठकािी 
स्विःप्रामाण्याच्या वरे्वरे्ळ्या इयत्ता असिाि आहि त्यानंा अन रूप अशा हिच्या हवश्वसनीयिेच्याही इयत्ता 
असिाि. ह्ा इयत्तारं्ी अंहिम मयादा म्हिजे अर्दी अहलकडच्या प्रसंर्ारें् जे टवटवीि स्मरि आपल्याला 
असिे त्याच्या हठकािी असलेले पहरपभिच स्विःप्रामाण्य व पहरपभिच हवश्वसनीयिा. 

 
पि कधीकधी आपल्याला काही स्मरि असिे, त्यावर आपला ठाम हवश्वास असिो पि िो पभिचपिे 

खोटा असिो असे आढळभन येिे. अशा वळेी आपल्याला जे खरोखर स्मरि असिे, म्हिजे जी र्ोष्ट खरोखर 
आपल्या मनाप ढे साक्षात् असिे िी, हजच्यावर आपि रै्रपिे हवश्वास ठेवीि असिो त्या र्ोष्टीहभन वरे्ळी पि 
सामान्यपिे हिच्याशी संबहंधि अशी असिे असे असिे शक्य आहे. र्वर्थया जॉजचहवषयी असे सारं्िाि की 
आपि वॉटलभच च्या लढाईि िार् घेिला होिा ही र्ोष्ट त्याने इिक्या वळेा साहंर्िली होिी की अखेरीस त्यार्ा 
हिच्यावर हवश्वास बसला होिा. आिा ह्ा संबंधाि ज्या र्ोष्टीरे् त्याला साक्षात् स्मरि होिे िी र्ोष्ट म्हिजे 
त्याने वारंवार केलेले हनवेदन. आपि सारं्िो त्याच्यावर त्यार्ा हवश्वास असलार् िर िो ह्ा हनवदेनाशी 
असलेल्या सहर्याम ळे हनमाि झाला होिा. म्हिजे िे खरेख रे स्मरि नव्हिे. सवच िसव्या स्मृिींर्ा उलर्डा 
ह्ा रीिीने करिा येईल असे वाटिे; म्हिजे असे की काटेकोर अथाने त्यानंा स्मृिी म्हििा येिार नाही असे 
दाखवभन देिा येईल. 

 
स्विः प्रामाण्याहवषयीर्ा एक महत्त्वार्ा म द्दा स्मृिीच्या उदाहरिाने स्पष्ट होिो; िो असा की स्विः 

प्रामाण्याच्या इयत्ता असिाि. स्विःप्रामाण्य हा अशा प्रकारर्ा र् ि नाही की िो कशाच्या हठकािी एक असिो 
िरी ककवा नसिो िरी. िो कमी अहधक प्रमािाि असभ शकिारा र् ि आहे; आहि हे प्रमाि पहरपभिच 
हनहििीपासभन स रू होऊन अंशाअंशाने कमी होि अदृश्यप्राय अशा अस्पष्टिेपयंि पोर्िे. संवदेनसत्ये आहि 
िकच शास्त्रािील काही ित्त्व ेह्ाचं्या हठकािी स्विःप्रामाण्यार्ी अर्दी उच्चिम अशी इयत्ता असिे; लर्िच्या 
स्मृिीवर आधारलेल्या सत्याचं्या हठकािी जवळजवळ िेवढीर् असिे. हवर्मनाच्या ित्त्वाच्या हठकािी 
िकच शास्त्रािील काही इिर ित्त्वापेंक्षा– उदा. सत्य आधारहवधानापंासभन जे हनष्ट्पन्न होिे िे सत्य असिे– कमी 
स्विः प्रामाण्य असिे. स्मृिी जसजशा अहधक दभरच्या आहि अहधक अंध क होि जािाि िसिसे त्यारें् स्विः 
प्रामाण्य कमी होि जािे. िकच शास्त्र व र्हिि ह्ािंील सत्ये जसजशी अहधकाहधक र् ंिार् ंिीर्ी बनि जािाि 
िसिसे, सामान्यपिे पाहिा, त्यारें् स्विः प्रामाण्य कमी होि जािे. वस्िभंच्या हठकािी स्वरूपिः असलेल्या 
नैहिक व सौंदयात्मक मभल्याहंवषयीरे् हनिचय काही अंशाने स्विःप्रमाि ठरण्याजोरे् असिाि पि हे 
स्विःप्रामाण्य हवशषे नसिे. 

 
ज्ञानमीमासेंच्या दृष्टीने स्विःप्रामाण्याच्या इयत्ता असिाि ह्ा र्ोष्टीला महत्त्व आहे. कारि जर हवधाने 

सत्य नसिानाही त्याचं्या अंर्ी काहंी प्रमािाि स्विःप्रामाण्य असिे शक्य असेल (आहि हे शक्य आहे असे 
हदसिे) िर स्विःप्रामाण्य आहि सत्य ह्ामंधील सारा संबधं संप ष्टाि आिण्यारे् कारि उरिार नाही. जेव्हा 
स्विःप्रमाि हवधानािं हवरोध असिो िेव्हा अहधक स्विःप्रमाि असलेले हवधान स्वीकाराव े आहि कमी 
स्विःप्रमाि हवधानार्ा त्यार् करावा एवढेर् म्हििे आवश्यक ठरिे. 

 
पि वर स्पष्ट केल्याप्रमािे ‘स्विःप्रामाण्य’ ह्ा कल्पनेि दोन कल्पना एकवटल्या असण्यार्ा खभपर् 

संिव आहे. एक कल्पना स्विः प्रामाण्याच्या अत्य च्च इयते्तशी संबहंधि आहे व िी सत्यार्ी अस्खलनशील अशी 
लवाही देिे. िर द सरी स्विः प्रामाण्याच्या इिर सवच इयत्ताशंी संबहंधि आहे व िी सत्यार्ी अस्खलनशील अशी 
लवाही देि नाही िर कमी अहधक प्रमािाि िरवसा ठेवायला आधार देिे. हे येथे िक्ि स र्हवण्याि येि आहे, 



 

अनुक्रमणिका 

त्यार्ा इिक्याि हवस्िार करिा येिार नाही. सत्याच्या स्वरूपार्ा परामषच घेिल्यावर ज्ञान आहि भ्रािंी 
ह्ामंधील िेद स्पष्ट करिाना स्विःप्रामाण्याच्या प्रश्नाकडे आपि परि वळभ. 
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प्रकरि बारावे 
 

सत्यता आणि असत्यता 
 

सत्यारें् आपले जे ज्ञान असिे िे वस्िभंहवषयीच्या आपल्या ज्ञानाहभन वेर्ळे असिे. ह्ा ज्ञानाच्या हवरुद्ध 
स्वरूपार्ी अशी एक र्ोष्ट असिे आहि िी म्हिजे भ्रािंी (error). आपि जर वस्िभ घेिल्या िर त्यारें् ज्ञान 
आपल्याला असेल िरी ककवा नसेल िरी; पि केवळ पहरर्यात्मक ज्ञानार्ा हवर्ार केला िर वस्िभंरे् र्भक ज्ञान 
असे हजरे् विचन करिा येईल अशी काही मनार्ी एखादी हवहशष्ट अवस्था असि नाही. आपला ज्याच्याशी 
पहरर्य असिो िे काहीिरी असिे; आपल्या पहरर्यापासभन आपि रै्र अन माने करू शकिो, पि हा पहरर्यर् 
िसवा आहे असे असभ शकि नाही. िेव्हा पहरर्याच्या बाबिीि दै्वि असभ शकि नाही. पि सत्यारे् जे ज्ञान 
असिे त्याच्या बाबिीि दै्वि असिे. सत्याप्रमािेर् असत्यावरही आपला हवश्वास असभ शकिो. हकिीिरी 
हवषयावंर वरे्वरे्ळ्या लोकारं्ी मिे हिन्न आहि परस्पर हवसंर्ि असिाि हे आपल्याला माहहि आहे. िेव्हा 
हकत्येक समज िी िरी र्भक असल्या पाहहजेि. आहि आपि अनेकदा खोया समज िी खऱ्या समजभिी 
इिक्यार् दृढपिे बाळर्ीि असल्याम ळे त्यांना खऱ्या समज िींपासभन वरे्ळ्या कशा करायच्या हा एक कठीि 
प्रश्न होऊन बसिो. एखादी हवहशष्ट समजभि आपि घेिली िर िी सत्य आहे हा आपला हवश्वास रै्र नाही हे 
आपि कसे जािभ शकिो? हा अत्यंि हबकट प्रश्न आहे आहि त्याला पभिचपिे समाधानकारक उत्तर लाििे 
शक्य नाही. पि याहभन अहधक प्राथहमक, काहीसा कमी कठीि असलेला, असा एक प्रश्न आहे; आहि िो 
म्हिजे : सत्यिा आहि असत्यिा ह्ारं्ा अथच आपि काय करिो? ह्ा प्रकरिाि आपल्याला हवर्ार करायर्ा 
आहे िो ह्ा प्राथहमक प्रश्नार्ा. 

 
एखादी समजभि सत्य आहे की असत्य आहे हे आपल्याला कसे कळिे हा प्रश्न आपि ह्ा प्रकरिाि 

उपस्स्थि करीि नाही आहो; एखादी समजभि सत्य आहे की असत्य आहे ह्ा प्रश्नार्ा अथच काय असिो असे 
आपि हवर्ारीि आहो. ह्ा प्रश्नारे् स्पष्ट उत्तर हमळाले िर ‘कोित्या समजभिी सत्य असिाि?’ ह्ा प्रश्नारे् 
उत्तर सापडायला मदि होईल अशी आशा बाळर्िा येईल. पि सध्या ‘सत्य म्हिजे काय?’, ‘असत्य म्हिजे 
काय?’ एवढेर् आपि हवर्ारीि आहो; ‘कोित्या समज िी सत्य आहेि?’, ‘कोित्या असत्य आहेि?’ हे 
हवर्ारीि नाही. ह्ा हिन्न प्रश्नानंा वेर्ळे राखिे अत्यंि महत्त्वारे् आहे; त्याचं्यािं जर काहीही र्ोंधळ झाला 
िर जे उत्तर हनष्ट्पन्न होईल िे कोित्यार् प्रश्नारे् उत्तर ठरिार नाही. 

 
सत्यिेच्या स्वरूपार्ा शोध घेण्यार्ा प्रयत्न जेव्हा आपि करिो िेव्हा िीन म दे्द ध्यानाि बाळर्ले 

पाहहजेि; सत्यिेच्या स्वरूपाहवषयीच्या उपपत्तीकडभन िीन अटींरे् समाधान होिे आवश्यक आहे. 
 
(१) सत्यिेर्ी आपली उपपत्ती अशी असली पाहहजे की सत्यिेच्या हवरोधी जी र्ोष्ट आहे— म्हिजे 

असत्यिा—हिच्या अस्स्ित्वाशी िी स संर्ि असली पाहहजे. बरेर्से ित्त्ववतेे्त ह्ा अटीरे् प रिेपिी समाधान 
करू शकलेले नाहीि. त्यानंी अशा उपपत्ती रर्ल्या आहेि की त्यानंा अन सरून पाहिा आपले सवच हवर्ार 
सत्य ठरावे; आहि मर् हवश्वाि असत्यिेला जार्ार् कशी उरिे ह्ार्ा उलर्डा करिाना त्याचं्या नाकी नऊ 
येिाि. ह्ा बाबिीि समज िीच्या स्वरूपाहवषयीर्ी आपली उपपत्ती पहरर्याच्या स्वरूपाच्या उपपत्तीहभन 
वरे्ळी असावी लार्िे. कारि पहरर्याच्या हवरोधी असलेल्या र्ोष्टीर्ी व्यवस्था कशी लावायर्ी हा प्रश्नर् 
नव्हिा. 
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(२) समज िीर् नसत्या िर असत्य असे काही असभ शकले नसिे आहि अथात् असत्यारे् प्रहियोर्ी 
अशा अथारे् जे सत्य आहे िेही असभ शकले नसिे. ज्याच्याि केवळ जडवस्िभ आहेि अशा जर्ार्ी कल्पना 
आपि केली िर अशा जर्ाि असत्याला अवसर असिार नाही आहि ज्यानंा आपि वस्ि स्स्थिी म्हििो त्या 
जरी ह्ा जर्ाि असल्या िरी त्याच्याि सत्ये असिार नाहीि— ज्या अथाने सत्ये आहि असत्ये ह्ा एकार् 
जािीच्या र्ोष्टी असिाि त्या प्रकारर्ी सत्ये ह्ा जर्ाि असिार नाहीि. सत्यिा आहि असत्यिा हे आपल्या 
समज िींरे् व हवधानारें् धमच आहेि; केवळ जड वस्िभंरे् बनलेले असे जर एखादे जर् असले िर त्याच्याि ज्या 
अथी समज िी ककवा हवधाने असिार नाहीि त्या अथी त्याच्याि सत्य ककवा असत्यही असिार नाही. 

 
(३) आिा हे जसे आपि म्हटले आहे िसेर् त्याच्या उलट हेही आपि म्हटले पाहहजे की एखादी 

समजभि सत्य आहे की असत्य आहे हे त्या समज िीच्या पलीकडे असलेल्या अशा कशावर िरी अवलंबभन 
असिे. पहहल्या र्ाल्सचर्ा मृत्यभ वधस्िंिावर झाला अशी जर माझी समजभि असेल िर िी सत्य आहे; पि ह्ारे् 
कारि असे नाही की ह्ा समज िीच्या अंर्ी, केवळ हिरे् हनरीक्षि केल्याने आढळभन येऊ शकेल असा एखादा 
आंिहरक धमच आहे; अडीर् शिकापभवी घडलेल्या एका ऐहिहाहसक घटनेम ळे ही समजभि सत्य ठरिे. पहहल्या 
र्ाल्सचर्ा मृत्यभ त्याच्या हबछान्यावर झाला अशी माझी समजभि असेल िर िी खोटी आहे. ही समजभि हकिीही 
स्पष्ट असली आहि हकिीही काळजीपभवचक हवर्ार करून मी िी स्वीकारलेली असली िरी त्याम ळे िी खोटी 
असण्यारे् टळभ शकि नाही. आहि परि, ही माझी समजभि जी खोटी ठरिे िी िार पभवी िभिकाळाि जे घडले 
आहे त्याम ळे, हिच्या अंर्ी असलेल्या एका आंिहरक धमाम ळे नव्हे. म्हिभन सत्यिा आहि असत्यिा हे जरी 
समज िींरे् धमच असले िरी ह्ा समज िींच्या इिर र्ोष्टींशी असलेल्या संबधंावंर हे धमच अवलंबभन असिाि; 
त्याचं्या अंर्ी असलेल्या आंिहरक धमांवर िे अवलंबभन नसिाि. 

 
वरील अटींपैकी जी हिसरी अट आहे हिच्याम ळे समज ि आहि वस्ि स्स्थिी ह्ाचं्यामध्ये असलेल्या 

कोित्यािरी प्रकारच्या अन रूपिेमध्ये सत्य सामावलेले असिे हे मि आपि ग्राह् म्हिभन स्वीकारिो— 
ित्त्ववते्त्यामंध्ये हेर् मि सवांि अहधक प्रर्हलि आहे. पि अन रूपिेर्ा हा कोििा प्रकार आहे हे शोधभन 
काढिे, ज्याच्याहवरुद्ध अखंडनीय आके्षप घेिा येिार नाहीि असा अन रूपिेर्ा प्रकार हनहिि करिे अहजबाि 
सोपे नाही. काहीसे ह्ाम ळे आहि काहीसे आपले हवर्ार आहि हवर्ाराबाहेर असलेले काहीिरी ह्ाचं्यामध्ये 
असलेल्या अन रूपिेमध्ये जर सत्यिा सामावलेली असेल िर सत्य कधी र्वसले आहे हे हवर्ार जािभ शकिार 
नाही ह्ा िावनेने समज िीपलीकडे असलेल्या कशाशी िरी असलेला संबंध म्हिजे सत्यिा याहभन वरे्ळी 
अशी सत्यिेर्ी व्याख्या ह डकभ न काढण्यार्ा प्रयत्न करण्याकडे अनेक ित्त्ववते्त्यारं्ी प्रवृत्ती झाली आहे. ह्ा 
स्वरूपार्ी व्याख्या करण्यारे् जे प्रयत्न झाले आहेि त्यािील सवाि महत्त्वार्ा प्रयत्न म्हिजे सत्यिा 
स संर्िीि सामावलेली असिे ही उपपत्ती. ही िभहमका अशी की आपल्या समज िींर्ा जो प जं असिो त्याच्याशी 
स संर्िी साधण्याि अपयश येिे हे असत्यारे् लक्षि आहे आहि अंहिम सत्य (the truth) ही जी पभिचपिे 
स संर्ि आहि सवचकष अशी व्यवस्था आहे हिर्ा िार् असिे हे सत्याच्या स्वरूपारे् सार आहे. 

 
पि हे मि स्वीकारण्याि एक मोठी अडर्ि आहे ककबह ना दोन मोठ्या अडर्िी आहेि. पहहली ही 

की समज िींर्ी स संर्ि अशी एकर् व्यवस्था असभ शकिे असे मानायला काही आधार नाही. प रेशी 
कल्पनाशक्िी असली िर एखादा कादंबरीकार आपल्याला जी माहहिी आहे हिच्याशी पभिचपिे ज ळेल असा 
एक जर्ार्ा िभिकाल कल्पनेने हनमभच शकेल; पि िो खऱ्याख ऱ्या िभिकालापासभन पभिचपिे वरे्ळा असेल. 
अहधक वैज्ञाहनक स्वरूपाच्या संशोधनाच्या बाबिीि असे हनहििपिे म्हििा येईल की अनेकदा एखाद्या 
के्षत्रािील सवच ज्ञाि वस्ि स्स्थिींर्ा उलर्डा करिारे असे दोन ककवा अहधक अभ्य पर्म असभ शकिाि. आहि 



 

अनुक्रमणिका 

अशा वळेी जरी वैज्ञाहनक त्यापंैकी एक सोडभन इिर सवच अभ्य पर्म त्याज्य ठरविील अशा वस्ि स्स्थिी शोधभन 
काढायर्ा प्रयत्न करिाि िरी त्याचं्या ह्ा प्रयत्नािं त्यानंा नेहमी यश येईल असे मानायला काही आधार 
नाही. 

 
िसेर् ित्त्वज्ञानािस द्धा सवच वस्ि स्स्थिींर्ा उलर्डा करिील असे दोन प्रहिस्पधी अभ्य पर्म असभ 

शकिाि ही र्ोष्ट अपहरहर्ि नाही. उदा. जीवन हे एक दीघच स्वप्न आहे आहि बाह् जर्, ज्या प्रमािाि 
स्वप्नािील वस्िभ वास्िव असिाि त्यार् प्रमािाि, वास्िव आहे असे असिे शक्य आहे. पि हे मि ज्ञाि 
वस्ि स्स्थिीशी हवसंर्ि असल्यासारखे हदसि नसले िरी इिर लोक आहि वस्िभ ह्ानंा खरेख रे अस्स्ित्व आहे 
असे जे व्यवहारब द्धी मानिे त्याच्याहभन िे पसंि करायलाही काही कारि नाही. िेव्हा सत्यिा म्हिजे स संर्िी 
अशी सत्यिेर्ी व्याख्या जर आपि घेिली िर िी अयशस्वी ठरिे— कारि स संर्ि अशी एकर् व्यवस्था असभ 
शकिे ह्ाला काही प्रमाि नाही. 

 
सत्यिेच्या ह्ा व्याख्येहवरुद्ध द सरा आके्षप असा की ‘स संर्िी’र्ा अथच िी र्ृहीि धरिे. उलट वस्ि िः 

‘स संर्िी’मध्ये िकच शास्त्राच्या हनयमारं्ी सत्यिा पभवचर्ृहीि आहे. दोन हवधाने, जर िी दोन्ही सत्य असिे शक्य 
असेल, िर स संर्ि असिाि. आहि त्याचं्यापैकी एकिरी असत्य असलेर् पाहहजे असे असेल िर िी हवसंर्ि 
असिाि. आिा दोन हवधाने आपि घेिली िर िी दोन्ही खरी असभ शकिील का हे जािायला 
व्याघािहनयमासारख्या सत्यारें् ज्ञान आपल्याला असले पाहहजे. उदा. ‘हे झाड एक बीर्वृक्ष आहे’ आहि ‘हे 
झाड एक बीर्वृक्ष नाही’ ही दोन हवधाने स संर्ि नाहीि ह्ारे् व्याघािहनयम हे कारि आहे. पि 
व्याघािहनयमालार् स संर्िीर्ी कसोटी आपि लावली िर आपल्याला असे आढळभन येईल की व्याघािहनयम 
खोटा आहे असे आपि मानले िर त्यानंिर काहीही कशाशीही हवसंर्ि नसिे असे हनष्ट्पन्न होईल. िेव्हा 
िकच शास्त्रारे् हनयम एक र्ौकट उपलब्ध करून देिाि आहि हिच्या संदिाि स संर्िीर्ी कसोटी लाविा येिे; 
पि त्यारं्ी स्विःर्ी स्थापना ह्ा कसोटीच्या आधारे करिा येि नाही. 

 
ह्ा दोन कारिामं ळे स संर्िी हा सत्यिेर्ा अथच आहे असे मान्यिा येि नाही. िथाहप, हकत्येक सत्यारें् 

ज्ञान झाल्यानंिर अनेकदा स संर्िी ही सत्यिेर्ी एक अहिशय महत्वार्ी कसोटी असिे. 
 
ह्ाम ळे हिरून वस्ि स्स्थिीशी असलेल्या अन रूपिेि सत्यिेरे् स्वरूप सामावलेले असिे ह्ा 

िभहमकेशी आपि येिो. आहि वस्ि स्स्थिीर्ा आपि जो अथच लाविो त्यार्ी नेमकी व्याख्या कशी करायर्ी 
आहि आपली समजभि जर सत्य असायर्ी असेल िर ही समजभि आहि वस्ि स्स्थिी ह्ाचं्यामध्ये जी अन रूपिा 
असली पाहहजे हिरे् स्वरूप काय आहे हे प्रश्न उरिाि. 

 
आपल्या िीन अटींना अन सरून सत्यिेर्ी जी उपपत्ती आपल्याला शोधभन काढायर्ी आहे हिने (१) 

सत्यिेच्या हवरुद्ध असलेली जी र्ोष्ट, म्हिजे असत्यिा, हिच्या अस्स्ित्वाला अवसर ठेवला पाहहजे, (२) 
सत्यिा हा आपल्या समज िींर्ा एक धमच आहे असे मानले पाहहजे, पि (३) ह्ा समज िींच्या त्याचं्या पलीकडे 
असलेल्या वस्िभंशी असलेल्या संबंधावंर हा धमच सवचस्वी अवलंबभन ठेवला पाहहजे. 

 
असत्यिेच्या अस्स्ित्वार्ी शक्यिा मोकळी ठेविे आवश्यक असल्याम ळे आपली समजभि म्हिजे 

आपल्या मनार्ा कोित्या िरी एका हवषयाशी असलेला संबधं असिो आहि हा हवषय म्हिजे त्या समजभिीि 
ज्या कशार्ा आपि स्वीकार केला असिो िे, असे मानिा येिार नाही. समज िीरे् स्वरूप असे असिे असे 
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जर आपि मानले िर पहरर्याप्रमािे समज िीच्या बाबिीिही सत्य आहि असत्य हा हवरोध संिवभ शकिार 
नाही आहि प्रत्येक समजभि अटळपिे सत्य ठरेल असे आपल्याला आढळभन येईल. उदाहरिाने ही र्ोष्ट स्पष्ट 
करिा येईल. ‘डेस्डेमोना कॅहसयोवर पे्रम करिे’ अशी ऑथेल्लोर्ी खोटी समजभि आहे. ही समजभि म्हिजे 
‘डेस्डेमोनारे् कॅहसयोवर असलेले पे्रम’ ह्ा एका र्ोष्टीशी असलेला संबधं असे म्हििा येिार नाही; कारि 
अशी र्ोष्ट असिी िर ही समजभि सत्य ठरली असिी. पि वास्िहवक अशी र्ोष्ट अस्स्ित्वाि नाही व म्हिभन 
ऑथेल्लोर्ा ह्ा र्ोष्टीशी संबधं असिे शक्य नाही. ह्ाम ळे त्यार्ी समजभि ह्ा र्ोष्टीशी असलेल्या संबंधार्ी 
बनलेली आहे असे असिे अशक्य आहे. 

 
क िी असे म्हिेल की ही त्यार्ी समजभि म्हिजे द सऱ्या एका हवषयाशी, म्हिजे ‘डेस्डेमोना 

कॅहसयोवर पे्रम करिे’ ह्ा हवषयाशी असलेला संबंध होय. पि डेस्डेमोना कॅहसयोवर पे्रम करीि नसिाना 
असा काही हवषय अस्स्ित्वाि आहे असे मानिे हे ‘डेस्डेमोनारे् कॅहसयोवरील पे्रम’ हा हवषय अस्स्ित्वाि आहे 
असे मानण्याइिकेर् कठीि आहे. िेव्हा मनार्ा कोित्यािरी हवषयाशी असलेला संबंध हे समज िीरे् स्वरूप 
असिे असे मानिाऱ्या उपपत्तीपासभन समज िीर्ी वरे्ळी उपपत्ती ह डकिे श्रेयस्कर ठरेल. 

 
संबधं हे नेहमीर् जिभ काय दोन पदामंध्ये असले पाहहजेि असे सवचसाधारिपिे मानण्याि येिे; पि 

नेहमीर् असे असिे असे नाही. हकत्येक संबधंानंा िीन पदारं्ी अपेक्षा असिे हकत्येकानंा र्ार पदारं्ी असिे, 
इ. उदा. ‘मध्ये’ (between) हा संबधं घ्या. आपि जर, दोनर् पदे घेि राहहलो िर ‘मध्ये’ हा संबंध अशक्य 
होईल. हा संबधं शक्य व्हायला पदारं्ी संख्या कमीि कमी िीन असावी लार्िे. यॉकच  हे लंडन व एहडन्बरो 
याचं्या मध्ये आहे; पि जर्ाि जर दोनर् हठकािे असिी िर एक हठकाि व द सरे हठकाि याचं्यामध्ये असलेले 
असे कोििेर् हठकाि असभ शकले नसिे; त्यार्प्रमािे असभयेला िीन व्यक्िींर्ी र्रज असिे. कमीि कमी िीन 
व्यक्िी नसल्या िर असा संबंध असिे शक्य होिार नाही. ‘बने करे् ड बरोबर ललन ज ळवाव ेअशी अ र्ी इच्छा 
आहे’ ह्ा हवधानाि र्ार पदामंधील संबधं अंििभचि आहे; म्हिजे अ, ब, क आहि ड ही र्ारही पदे येथे अपेहक्षि 
आहेि, आहि ही र्ारही पदे अंििभचि करिाऱ्या मार्ार्ा अवलंब केल्याहशवाय त्याि अंििभचि असलेला संबधं 
व्यक्ि करिा येिार नाही. अशी आिखी हकिीिरी उदाहरिे देिा येिील. पि ज्याचं्या धारिेसाठी दोनापेक्षा 
अहधक पदारं्ी आवश्यकिा असिे असे संबधं असिाि हे दाखवभन द्यायला एवढे हववरे्न प रे आहे. 

 
असत्यिेच्या अस्स्ित्वाला योलय प्रकारे अवसर ठेवायर्ा असेल िर हनिचय करिे ककवा हवश्वास 

राखिे ह्ामध्ये जो संबंध अंििभचि असिो िो अनेक पदामंधील संबंध असिो, केवळ दोन पदामंधील संबंध 
नसिो असे मानाव ेलार्िे. डेस्डेमोना कॅहसयोवर पे्रम करिे अशी जेव्हा ऑथेल्लोर्ी समजभि असिे िेव्हा 
त्याच्या मनासमोर ‘डेस्डेमोनारे् कॅहसयोवरील पे्रम’ ककवा ‘की डेस्डेमोना कॅहशयोवर पे्रम करिे’ अशी 
कोििीिरी एक वस्िभस्स्थिी नसिे. कारि, असे मानले िर वस्ि हनष्ठ, कोित्याही मनापासभन स्विंत्रपिे 
अस्स्ित्वाि असलेली अशी असत्ये असिाि असे मानाव ेलार्िे. आहि ह्ारे् जरी िार्मकक खंडन करिा आले 
नाही िरी आपि शक्यिो टाळावी अशी ही उपपत्ती आहे. िेव्हा हनिचय म्हिजे ज्याच्याि मन आहि वेर्वरे्ळ्या 
प्रस्ि ि (relevent) वस्िभ ह्ा सवच पथृक्पिे अंििभचि असिाि असा एक संबंध असिो असे जर आपि मानले 
िर असत्यार्ा उलर्डा करिे अहधक सोपे जािे. म्हिजे असे की डेस्डेमोना कॅहसयोवर पे्रम करिे अशी जेव्हा 
ऑथेल्लेार्ी समजभि असिे िेव्हा जो संबंध ज ळभन आलेला असिो त्यार्ी डेस्डेमोना, पे्रम करिे, कॅहसयो ही 
सवच पदे असली पाहहजेि. िेव्हा हा संबंध ह्ा र्ार पदारं्ा संबंध आहे; कारि ऑथेल्लोही ह्ा संबंधाच्या 
पदापंैकी एक आहे. हा र्ार पदारं्ा संबंध आहे असे जेव्हा आपि म्हििो िेव्हा ऑथेल्लोर्ा डेस्डेमोनाशी काही 
संबधं आहे, आहि िसार् त्यार्ा पे्रम करिे व कॅहसयो ह्ाचं्याशी संबधं आहे असा त्यार्ा अथच नसिो. ‘(अशी) 
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समजभि असिे’ ह्ाहभन वरे्ळ्या कोित्यािरी संबंधाच्या बाबिीि हे खरे असिे शक्य आहे. पि ह्ा िीन प्रस्ि ि 
पदापंैकी प्रत्येक पदाशी ऑथेल्लोर्ा (अशी) समजभि असण्यार्ा संबंध आहे असे नाही िर ह्ा सवांशी त्यार्ा 
एकहत्रि संबंध आहे हे उघड आहे. ‘(अशी) समजभि असण्या’च्या संबंधारे् एकर् उदाहरि ह्ा हठकािी आहे, 
पि हे उदाहरि र्ारही पदानंा एकत्र हवििे. ऑथेल्लोच्या मनाि जेव्हा अशी समजभि असिे िेव्हा प्रत्यक्षाि जे 
घडि असिे िे हे की ज्याला आपि ‘(अशी) समजभि असिे’ हा संबधं म्हििो त्याने ऑथेल्लो, डेस्डेमोना, पे्रम 
करिे आहि कॅहसयो ह्ा र्ार पदानंा एका व्याहमश्र संबंधाि एकत्र हविलेले असिे ज्याला आपि समजभि 
ककवा हनिचय म्हििो िो म्हिजे द सरे, हिसरे काहंी नसभन मनाला इिर अनेक वस्िभंशी संबहंधि करिारा 
‘(अशी) समजभि असण्यार्ा’ ककवा ‘हनिचय करण्यार्ा’ संबधं. समजभि होण्यार्ी घटना ककवा हनिचय 
करण्यार्ी कृिी म्हिजे एखाद्या हववहक्षि वेळी हकत्येक पदामंध्ये समजभि होण्यार्ा ककवा हनिचय करण्यार्ा 
संबधं घडभन येिे. 

 
सत्य हनिचय आहि असत्य हनिचय ह्ाचं्यािं कोििा िेद असिो हे आपल्याला आिा समजभन घेिा 

येईल. ह्ासाठी काहंी व्याख्या स्वीकारू या. हनिचय करण्याच्या प्रत्येक कृिीि हनिचय करिारे एक मन असिे 
आहि ज्या पदाहंवषयीर्ा हा हनिचय असिो िी पदे असिाि. मनाला आपि ह्ा हनिचयािील हवषयी म्हिभ या, 
आहि इिर पदानंा हवषय म्हिभ या. उदा. डेस्डेमोना कॅहसयोवर पे्रम करिे असा ऑथेल्लो जेव्हा हनिचय करिो 
िेव्हा ऑथेल्लो हा हवषयी असिो आहि डेस्डेमोना, पे्रम करिे व कॅहसयो हे हवषय असिाि. हनिचयारे् हवषय 
आहि हवषयी हे हमळभन त्यारे् घटक असिाि. हनिचय करण्यार्ा जो संबधं असिो त्याला रोख (sense) ककवा 
‘हदशा’ असिे हे ध्यानाि येईल. हा संबंध आपल्या हवषयारं्ी एका क्रमाि रर्ना करिो असे रूपकात्मक िाषेि 
म्हििा येईल. वाक्यािील शब्दारं्ा जो क्रम असिो त्याने ह्ा क्रमारे् हदलदशचन करिा येईल. (ज्या िाषेि 
हविक्िीप्रत्यय असिाि अशा िाषेि हा क्रम प्रत्ययाचं्या द्वारा, उदा. प्रथमा हविक्िी आहि हद्विीया हविक्िी 
ह्ािील िरकाच्या द्वारा दाखहविा येईल). ‘कॅहसयो डेस्डेमोनावर पे्रम करिो’ हा ऑथेल्लोर्ा हनिचय 
‘डेस्डेमोना कॅहसयोवर पे्रम करिे’ ह्ा त्याच्या हनिचयाच्या घटकारं्ार् बनलेला असला िरी त्याच्याहभन हिन्न 
आहे; ह्ारे् कारि असे की हनिचय करण्याच्या संबधंाने ह्ा घटकारं्ी ह्ा दोन हनिचयािं वरे्वरे्ळ्या क्रमाने 
रर्ना केली आहे. त्यार्प्रमािे कॅहसयोने जर ‘डेस्डेमोना ऑथेल्लोवर पे्रम करिे’ असा हनिचय केला िर ह्ाही 
हनिचयारे् हेर् घटक आहेि पि त्यारं्ा प्रक्रम वरे्ळा आहे. ‘रोख’ ककवा ‘हदशा’ असण्यार्ा हा जो हनिचय 
करण्याच्या संबधंाच्या हठकािी असलेला धमच आहे िो त्याच्याप्रमािे सवचर् संबंधाचं्या हठकािी असलेला धमच 
आहे. ‘क्रम’, ‘माहलका’ आहि इिर अनेक र्हििी संकल्पनारं्ा उर्म अखेरीस संबधंाचं्या ह्ा ‘रोखाि’ 
असिो; पि ह्ा हवषयारे् अहधक हववेर्न करण्यारे् कारि नाही. 

 
ज्या संबंधाला आपि हनिचय करण्यार्ा ककवा ‘समजभि असण्यार्ा’ संबधं म्हििो िो हवषयी आहि 

हवषय ह्ानंा एका व्याहमश्र सबधंाि (whole) एकत्र हवििो असे आपि म्हटले आहे. ह्ा बाबिीि हनिचय 
करण्यार्ा संबंध अर्दी इिर कोित्याही संबधंासारखार् आहे. कधीही दोन ककवा अहधक पदािं एखादा संबंध 
ज ळलेला असिो िेव्हा त्या पदानंा िो संबधं एका व्याहमश्र सबधंाि एकहत्रि करीि असिो. जर ऑथेल्लो 
डेस्डेमोनावर पे्रम करीि असेल िर ‘ऑथेल्लोरे् डेस्डेमोनावरील पे्रम’ असा एक व्याहमश्र संबंध अस्स्ित्वाि 
असिो. संबंधाने एकीकृि केलेली पदे स्विःर् व्याहमश्र असिील ककवा सरल (simple) असिील पि िी 
एकीकृि झाल्याने जो संबधं हनमाि होिो िो व्याहमश्र असलार् पाहहजे. जेथेजेथे पदानंा संबहंधि करिारा 
संबधं असिो जेथजेथे त्या पदाचं्या संयोर्ाने बनलेली अशी व्याहमश्र वस्िभ असिे; आहि ह्ाच्या उलट येथेयेथे 
व्याहमश्र वस्िभ असिे िेथेिेथे हिच्या घटकानंा संबहंधि करिारा संबंध असिो. समजभि होण्यार्ी घटना जेव्हा 
घडिे िेव्हा एक व्याहमश्र वस्िभ अस्स्ित्वाि आलेली असिे; हहच्याि समजभि असण्यार्ा एकीकारक संबंध 
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असिो आहि समजभि असण्याच्या संबंधाच्या ‘हदशनेे’ हवषयी आहि हवषय ह्ारं्ी एका क्रमाने रर्ना केलेली 
असिे. ‘डेस्डेमोना कॅहसयोवर पे्रम करिे अशी ऑथेल्लोर्ी समजभि आहे’ ह्ा उदाहरिार्ा परामशच घेिाना 
आपि असे पाहहले की ह्ा हवषयापंैकी एक हवषय कोििािरी संबंध असला पाहहजे—ह्ा उदाहरिाि ‘पे्रम 
करिे’ हा िो संबधं आहे. पि समजभि होण्याच्या घटनेिील घटक असलेला हा जो संबधं आहे िो म्हिजे 
हवषयी आहि हवषय ह्ाचं्या हमळभन बनलेल्या व्याहमश्र सबधंाि एकिा हनमाि करिारा सबंध नव्हे. समजभि 
होण्याच्या घटनेि ‘पे्रम करिे’ हा जो संबंध उपस्स्थि आहे िो संबहंधि हवषयापंैकी एक हवषय म्हिभन उपस्स्थि 
आहे— ह्ा रर्नेिील एक वीट आहे, र् ना नव्हे. येथे र् ना म्हिजे ‘समजभि असिे’ हा संबंध. समजभि जेव्हा 
सत्य असिे िेव्हा द सरा एक सबंध अस्स्ित्वाि असिो आहि त्याच्याि त्या समज िीरे् जे हवषय असिाि 
त्याचं्यापैकी एक हवषय असलेल्या संबधंाने इिर हवषय संबहंधि केलेले असिाि. उदा. डेस्डेमोना, कॅहसयोवर 
पे्रम करिे ही ऑथेल्लोर्ी समजभि जर सत्य असेल िर ‘डेस्डेमोनारे् कॅहसयोवरील पे्रम’, असा एक व्याहमश्र 
सबधं अस्स्ित्वाि असिो. हा सबधं सवचस्वी ह्ा समज िीरे् जे हवषय आहेि त्यारं्ा बनलेला असिो, ह्ा 
समज िीमध्ये हवषयारं्ा जो क्रम असिो िोर् ह्ा सबंधामध्येही असिो आहि ह्ा समज िींच्या हवषयापंैकी एक 
हवषय असलेला संबंध आिा त्याच्या इिर हवषयानंा एकत्र बाधंिारा र् ना म्हिभन कायच करीि असिो. ह्ाच्या 
उलट जेव्हा समजभि खोटी असिे िेव्हा केवळ हिच्या हवषयारं्ा बनलेला असा एक व्याहमश्र संबंध अस्स्ित्वाि 
नसिो. ‘डेस्डेमोना कॅहसयोवर पे्रम करिे’ अशी ऑथेल्लोर्ी जर खोटी समजभि असेल िर ‘डेस्डेमोनारे् 
कॅहसयोवरील पे्रम’ असा व्याहमश्र सबंध अस्स्ित्वाि नसिो. 

 
साराशं, जेव्हा समजभि एका संबहंधि व्याहमश्र सबंधाशी अन रूप असिे िेव्हा िी सत्य असिे; आहि 

अन रूप नसिे िेव्हा असत्य असिे. एखादे हनहिि उदाहरि घेण्यासाठी म्हिभन असे समजभ या की त्या 
समज िीरे् दोन पदे आहि एक संबंध असे हवषय आहेि आहि समजभि असण्यार्ी जी ‘हदशा’ असिे हिने ही 
पदे एका क्रमाने लावली आहेि. मर् ह्ा संबधंाने जर िी पदे त्यार् क्रमाने एका व्याहमश्र सबंधाि एकहत्रि 
केली असिील िर ही समजभि सत्य असिे; नाहीिर िी असत्य असिे. सत्यिा आहि असत्यिा ह्ाचं्या ज्या 
व्याख्येच्या शोघाि आपि होिो िी ही व्याख्या. हनिचय ककवा समजभि एक व्याहमश्र सबधं असिो आहि मन हा 
त्यार्ा एक घटक असिो. हिच्या उरलेल्या घटकारं्ा त्यारं्ा या समज िीि जो क्रम असिो त्यार् क्रमाने हमळभन 
जर एक व्याहमश्र सबंध बनलेला असेल िर िी समजभि सत्य असिे; नाहीिर असत्य असिे. 

 
िेव्हा सत्यिा आहि असत्यिा हे जरी समज िींरे् धमच असले िरी एका अथाने हे त्यारें् बाह् 

(extrinsic) धमच आहेि. कारि समजभि सत्य असण्यार्ी जी अट आहे हिर्ा समज िींशी काहंी संबधं नसिो 
(ककवा सामान्यपिे) मनाशी संबधं नसिो; हिर्ा िक्ि त्या समज िींच्या हवषयाशंी संबधं असिो. एखाद्या 
मनाने स्वीकारलेली समजभि जर हिच्याशी अन रूप असा व्याहमश्र सबंध अस्स्ित्वाि असेल िर सत्य असिे; 
पि ह्ा सबधंाि मन अंििभचि नसिे, केवळ त्यारे् हवषय अंििभचि असिाि. ही अन रूपिा त्या समज िीर्ी 
सत्यिा साधिे; हिर्ा अिाव असेल िर िी समजभि असत्य आहे असे हनष्ट्पन्न होिे. अशा रीिीने (१) 
अस्स्ित्वाच्या बाबिीि समज िी मनावर अवलंबभन असिाि पि (२) त्याचं्या सत्यिेच्या बाबिीि मनावर 
अवलंबभन नसिाि ह्ा दोन्ही र्ोष्टींर्ा उलर्डा आपि करू शकिो. 

 
आपल्या उपपत्तीर्ी आपि हिरून अशी माडंिी करू या. ‘डेस्डेमोना कॅहसयोवर पे्रम करिे अशी 

ऑथेल्लोर्ी समजभि आहे’ अशी एखादी समजभि आपि घेिली िर ‘डेस्डेमोना’ आहि ‘कॅहसयो’ ह्ानंा हिर्ी 
हवषयपदे म्हिभ या आहि ‘पे्रम करिे’ ह्ाला हवषयसंबंध म्हिभ या. आिा ह्ा समज िीमध्ये ही हवषयपदे 
हवषयसंबंधाकडभन ज्या क्रमाने संबहंधि झालेली आहेि त्यार् क्रमाने िी ह्ा हवषयसंबधंाकडभन ज्याच्याि 
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संबहंधि झाली आहेि असा व्याहमश्र सबधं, म्हिजे ‘डेस्डेमोनारे् कॅहसयोवरील पे्रम’ हा व्याहमश्र सबधं जर 
अस्स्ित्वाि असेल िर ह्ा सबधंाला त्या समज िीशी अन रूप अशी वस्ि स्स्थिी म्हिभ या. िेव्हा समज िीशी 
अन रूप अशी वस्ि स्स्थिी जेव्हा ंअस्स्ित्वाि असिे िेव्हा िी समजभि सत्य असिे; आहि अन रूप वस्ि स्स्थिी 
जेव्हा अस्स्ित्वाि नसिे िेव्हा िी असत्य असिे. 

 
मने सत्यिा ककवा असत्यिा हनमाि करीि नाहीि हे ह्ावरून हदसभन येईल. िी समज िी हनमाि 

करिाि. पि एकदा ह्ा समज िी हनमाि झाल्या की मने त्यानंा सत्य ककवा असत्य बनवभ शकि नाहीि; ह्ाला 
अपवाद म्हिजे र्ाडी पकडण्यासारख्या त्या वक्िीच्या काबभि असलेल्या िावी र्ोष्टीसंबधंीच्या समज िींर्ा 
हवहशष्ट वर्च. कोित्याही समज िीला सत्य बनहविारे काय असेल िर वस्ि स्स्थिी आहि ह्ा वस्ि स्स्थिीमध्ये 
(अपवादात्मक उदाहरिे सोडली िर) ज्या व्यक्िीर्ी िी समजभि असिे हिरे् मन अंििभचि नसिे. 

 
सत्यिा आहि असत्यिा ह्ारं्ा अथच काय ह्ांर्ा हनिचय केल्यानंिर एखादे हवधान सत्य आहे की 

असत्य हे जािण्यासाठी कोििे मार्च आहेि ह्ार्ा हवर्ार आपल्याला करावा लारे्ल. हा हवर्ार प ढील 
प्रकरिाि करू. 
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प्रकरि तेरावे 
 

सत्य, भ्ाांती आणि सांभाव्य मत 
 

गेल्या प्रकरिाि सत्यिा आहि असत्यिा ह्ारं्ा अथच काय ह्ा प्रश्नार्ा आपि हवर्ार केला. पि ह्ा 
प्रश्नारे् स्वारस्य कोििी र्ोष्ट सत्य आहे आहि कोििी असत्य आहे हे आपि कसे जािभ शकिो ह्ा प्रश्नाहभन 
हकिीिरी कमी आहे. प्रस्ि ि प्रकरिाि ह्ा प्रश्नार्ा आपि हवर्ार करिार आहो. आपल्या हकत्येक िरी 
समज िी र् कीच्या आहेि याि शकंा नाही. म्हिभन कोित्याही पहरस्स्थिीि अमभक एक समजभि र् कीर्ी नाही 
अशी हनहििी आपल्याला हकिपि असभ शकिे ह्ा प्रश्नाशी आपि येऊन ठेपिो. द सऱ्या शब्दाि हीर् र्ोष्ट 
माडंायर्ी िर आपल्याला कशारे्ही ज्ञान होऊ शकिेर् का की कधीकधी केवळ स दैवाने जे सत्य आहे त्यावर 
आपला हवश्वास बसलेला असिो असे हवर्ारिा येईल. ह्ा प्रश्नाला हाि घालण्यापभवी प्रथम ‘जाििे’ म्हिजे 
काय हे आपल्याला हनहिि कराव ेलारे्ल. व हा प्रश्न वाटिो हििका सोपा नाही. 

 
ज्ञान म्हिजे ‘सत्य समजभि’ अशी ज्ञानार्ी व्याख्या करिा येईल अशी प्रथमदशचनी कल्पना होिे शक्य 

आहे. आपला हवश्वास असलेली र्ोष्ट जेव्हा सत्य असिे िेव्हा हिरे् ज्ञान आपि प्राप्ि करून घेिलेले असिे 
असे मानले जािे शक्य आहे. पि आपि सामान्यपिे ‘ज्ञान’ हा शब्द जसा वापरिो त्याच्याशी हे मि ज ळि 
नाही. एक अर्दी साधे उदाहरि घेऊ : समजा अर्ोदरच्या पिंप्रधानाचं्या आडनावार्ी स रुवाि ‘बी’ ह्ा 
अक्षराने होिे असा एका मािसार्ा समज आहे. आिा त्यार्ा हा समज सत्य आहे. कारि सर हेन्री कँबेल 
बनॅरमन हे पभवीरे् पंिप्रधान होिे. पि हम. बलॅ्िोर हे पभवीरे् पंिप्रधान होिे अशी जर त्यार्ी समजभि असेल 
िरीस द्धा पभवीच्या पिंप्रधानाचं्या आडनावार्ी स रवाि ‘बी’ ह्ा अक्षराने होिे असार् त्यार्ा हवश्वास राहील. 
पि हा समज जरी सत्य असला िरी हे त्यारे् ज्ञान आहे असे क िी मानिार नाही. समजा एखाद्या लढाईर्ा 
हनकाल कळहविारी िार येऊन पोर्ायच्या अर्ोदर एखाद्या विचमानपत्राने र्लाखपिे िाहकि करून िो 
जाहीर करून टाकला. हा जाहीर केलेला हनकाल स दैवाने बरोबर होिा असे मार्ाहभन ठरेलही. आहि 
विचमानपत्राहंवषयी कमी अन िव असलेल्या हकत्येक वार्कारं्ा ह्ा बािमीवर हवश्वास बसेलही. पि त्यारं्ी 
ही समजभि सत्य असली िरी त्यानंा ह्ा र्ोष्टीरे् ज्ञान होिे असे क िी म्हििार नाही. ह्ावरून जेव्हा एखादी 
सत्य समजभन असत्य समज िीपासभन हनर्हमि केलेली असिे िेव्हा ही समजभि म्हिजे ज्ञान नसिे हे स्पष्ट 
होिे. 

 
त्यार्प्रमािे एखादी सत्य असलेली समजभि जरी सत्य समज िीपासभन हनर्हमि केलेली असली िरी 

ह्ा हनर्मनाच्या प्रहक्रयेि जर िकािास असेल िर ह्ा समज िीला ज्ञान म्हििा येिार नाही. समजा, सवच 
ग्रीक मािसे आहेि आहि सॉके्रहटस मािभस होिा हे मला माहीि आहे आहि ह्ापासभन सॉके्रहटक ग्रीक होिा 
हे अन मान मी केले िर सॉके्रहटस ग्रीक होिा हे ज्ञान मला झाले आहे असे म्हििा येिार नाही. कारि जरी 
माझी आधारहवधाने व हनष्ट्कषच सत्य असले िरी आधारहवधानापंासभन हा हनष्ट्कषच हनष्ट्पन्न होि नाही. 

 
पि सत्य आधारहवधानापंासभन प्रमाि हनर्मनाने प्राप्ि करून घेिलेले िे ज्ञान, त्याहशवाय ज्ञान नाही 

असे आपि म्हििार का? आपि असे म्हिभ शकिार नाही हे उघड आहे. अशी व्याख्या एकार् वळेी अहिव्याप्ि 
व अव्याप्ि ठरेल. कारि, एकिर आधारहवधाने सत्य असभन िार्िार नाही; त्यारें् ज्ञान आपल्याला असले 
पाहहजे. हम. बलॅ्िोर पभवीरे् पिंप्रधान होिे अशी समजभि असलेला मािभस पभवीच्या पिंप्रधानाचं्या शवेटच्या 
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नावार्ी स रुवाि ‘बी’ ह्ा अक्षराने होिे ह्ा सत्य आधारहवधानापासभन प्रमाि हनर्मनाने काही हनष्ट्कषच काढील; 
पि प्रमाि हनर्मनाने प्राप्ि झालेल्या ह्ा हनष्ट्कषांरे् त्याला ज्ञान आहे असे म्हििा येिार नाही. िेव्हा आपल्या 
व्याख्येला म रड घालावी लारे्ल. ज्यारें् ज्ञान आहे अशा आधारहवधानापंासभन प्रमाि हनर्मनाने जे हनष्ट्पन्न होिे 
िे म्हिजे ज्ञान असे आपल्याला म्हिावे लारे्ल. पि ही र्क्रक व्याख्या होईल. ‘ज्यारें् ज्ञान आहे अशी आधार 
हवधाने’ म्हिजे काय हे आपल्याला अर्ोदरर् माहीि आहे असे िी र्ृहीि धरिे. िेव्हा िी िार िर एका 
प्रकारच्या, ज्याला आपि साहधि ज्ञान म्हििो त्या प्रकारच्या, ज्ञानार्ी व्याख्या होईल; आहि ह्ा ज्ञानाि 
आहि प्राहिि ज्ञानाि िेद करावा लारे्ल. िेव्हा आपि असे म्हिभ शकभ  : “ज्या आधारहवधानारें् आपल्याला 
प्रहििज्ञान असिे त्याचं्यापासभन प्रमाि हनर्मनाने जे हनष्ट्पन्न होिे िे साहधि ज्ञान.” ह्ा हवधानाि कोििाही 
अकाहरक दोष नाही पि ही व्याख्या केल्यानंिर प्राहििज्ञानार्ी व्याख्या करायर्ी राहािेर्. 

 
प्रहििज्ञानार्ा प्रश्न घटकािर बाजभला ठेवभन साहधि ज्ञानार्ी जी व्याख्या वर स र्हवण्याि आली आहे 

हिर्ा हवर्ार करू या. हिच्यावरील म ख्य आके्षप असा की िी ज्ञानाला हनष्ट्कारि मयादा घालिे. असे नेहमीर् 
घडिे की कांही एक प्राहििज्ञान लोकानंा अवर्ि असिे आहि त्याच्यापासभन प्रमाि हनर्मनाने प्राप्ि करून 
घेिा येईल असे एखादे सत्य हवधान असिे; ह्ा कारिाम ळे िे सत्य आहे अशी त्यारं्ी धारिाही झालेली असिे; 
पि प्रत्यक्षाि त्या प्राहििज्ञानापासभन कोित्याही िार्मकक प्रहक्रयेने त्या सत्य समज िीरे् हनर्मन करण्याि 
आलेले नसि. वार्नाम ळे आपले जे समज होिाि िे उदाहरिादाखल घेऊ. राजाच्या हनधनारे् वृत्ि जर 
विचमानपत्राि प्रहसद्ध झाले िर राजारे् हनधन झाले आहे ह्ा र्ोष्टीवर आपि हवश्वास ठेविे बरेर्से समथचनीय 
ठरेल. कारि हे हनवदेन असे आहे की िे जर खोटे असिे िर क िी प्रहसद्ध केले नसिे. आहि राजारे् हनधन 
झाले आहे असे विचमानपत्राि आले आहे असे मानायला आपल्याला िरपभर आधार आहे. पि हा आपला 
हवश्वास ज्या प्राहििज्ञानावर आधारलेला आहे िे ज्ञान म्हिजे ज्या छापील मजक राि ही बािमी हदली आहे 
त्या मजक राकडे पाहहले असिा जी वेदनदते्त लाििाि त्याचं्या अस्स्ित्वारे् ज्ञान. ज्यानंा स लििेने वार्िा 
येि नाही अशा लोकारं्ी र्ोष्ट सोडली िर हे ज्ञान क िाच्या जाहिविे जवळजवळ हशरिर् नाही. एखादे मभल 
जेव्हा काही वार्ि असिे िेव्हा त्याला अक्षरारें् आकार प्रथम हदसि असिार; आहि त्यारं्ा अथच सावकाश 
आहि कष्टाने त्याच्या ध्यानाि येि असिार. पि ज्याला वार्नार्ी सवय आहे िो एकदम त्या अक्षराचं्या 
अथाशी जाऊन ठेपिो. ज्यानंा आपि ‘छापलेली अक्षरे पाहिे’ म्हििो त्या वदेनदत्तापंासभन हे ज्ञान आपल्याला 
प्राप्ि झाले आहे ह्ार्ी त्याला जािीवर् नसिे; हवर्ारािंीर् ही जािीव त्याला होऊ शकिे. िेव्हा अक्षरापंासभन 
त्याचं्या अथाकडे नेिारे प्रमाि अन मान करिा येिे शक्य असले आहि त्या वार्कालाही असे अन मान करिा 
येि असले िरी प्रत्यक्षाि त्याने हे अन मान केलेले नसिे; कारि ज्याला िार्मकक अन मान म्हििा येईल अशी 
कोििीही कृिी त्याने केलेली नसिे. पि राजारे् हनधन झाले आहे असे विचमानपत्राि प्रहसद्ध झाले आहे हे 
ज्ञान त्या वार्काला नसिे असे म्हििे हवपरीि ठरेल. 

 
िेव्हा प्राहििज्ञानापासभन जे ज्ञान केवळ साहर्याने का होईना हनमाि होिे िेही साहधि ज्ञान म्हिभन 

आपि मान्य केले पाहहजे. अट एवढीर् की त्याचं्याि प्रमाि िार्मकक संबधं असला पाहहजे आहि ह्ा संबधंार्ी 
त्या व्यक्िीला हवर्ारािंी जािीव होिे शक्य असले पाहहजे. प्रत्यक्षाि एका समज िीपासभन द सऱ्या 
समज िीपयंि पोर्ायरे् अन मानाव्यहिहरक्ि असे आपले अनेक मार्च असिाि. छापलेल्या अक्षरापंासभन त्याचं्या 
अथापयंि आपि जे पोर्िो िे ह्ा मार्ांरे् एक उदाहरि आहे. ह्ा मार्ाना ‘मानसशास्त्रीय अन मान’ म्हििा 
येईल. िेव्हा साहधि ज्ञान प्राप्ि करून देिारे साधन म्हिभन मानसशास्त्रीय अन मानानंा आपि मान्यिा देऊ; 
िक्ि ह्ा मानसशास्त्रीय अन मानाला समािंर असलेले एक िार्मकक अन मान शोधभन काढिा येिे शक्य असले 
पाहहजे. ह्ाम ळे साहधि ज्ञानार्ी आपली व्याख्या आपल्याला पाहहजे असिे त्याहभन कमी काटेकोर बनिे. 
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कारि, ‘शोधभन काढिा येण्यार्ी शक्यिा’ हा शब्दप्रयोर् संहदलध आहे; शोध लावण्यासाठी हकिी हवर्ार 
करावा लारे्ल हे काही िो सांर्ि नाही. पि वास्िहवक ‘ज्ञान’ हीर् म ळी नेमकी संकल्पना नाही; ‘संिाव्य 
मि’ ह्ा संकल्पनेि िी हवलीन होि जािे, असे ह्ा प्रकरिािील हववेर्नाने हदसभन येईल. िेव्हा हिर्ी अहिशय 
काटेकोर अशी व्याख्या ध ंडाळभर् नये. कारि अशी कोििीही व्याख्या थोड्यािार प्रमािाि हदशािभल 
करिारीर् ठरेल. 

 
पि ज्ञानाहवषयी जी म ख्य अडर्ि उद्िविे िी साहधि ज्ञानाच्या संदिाि उद्िवि नाही िर 

प्राहििज्ञानाच्या संदिात् उद्िविे. आपि जोपयंि प्राहििज्ञानाच्या प्रामाण्याप रिा हवर्ार करीि असिो 
िोपयंि त्यार्ा हनकष म्हिभन प्राहििज्ञानार्ी कसोटी उपलब्ध असिे. पि आपल्या प्राहिि समज िी घेिल्या 
िर त्यािील अमभक समजभिी सत्य आहि अमभक असत्य असा िेद ज्याच्या आधारे करिा येईल असा हनकष 
शोधभन काढिे अहजबाि सोपे नाही. ह्ा बाबिीि काटेकोरपिे हनिचय करिे अशक्यप्राय आहे. सत्याहंवषयीरे् 
आपले ज्ञान काहीिरी प्रमािाि संशयग्रस्ि असिे; आहि ह्ा वस्ि स्स्थिीकडे कािाडोळा करिारी कोििीही 
उपपत्ती र्भक असिार हे स्पष्ट आहे. पि ह्ा प्रश्नाि अंििभचि असलेल्या अडर्िी सौम्य करण्यार्ा प्रयत्न 
करिा येईल. 

 
स रवािीलार् एक र्ोष्ट नमभद केली पाहहजे. िी ही की सत्याहवषयीर्ी आपली जी उपपत्ती आहे 

हिच्याम ळे हकत्येक सत्ये स्विःप्रमाि म्हिभन—ज्या अथाने स्विःप्रमाि असलेले कोििेही हवधान असत्य 
असिे अशक्य असिे त्या अथाने स्विःप्रमाि म्हिभन—वरे्ळी काढण्यार्ी शक्यिा हनमाि होिे. जेव्हा एखादी 
समजभि सत्य असिे िेव्हा हिला अन रूप असलेली एक वस्ि स्स्थिी अस्स्ित्वाि असिे आहि ही वस्ि स्स्थिी 
म्हिजे ज्या समज िीच्या वरे्वरे्ळ्या हवषयारं्ा हमळभन बनलेला एक हमश्र असा पभिच असिो असे आपि म्हटले 
आहे. आहि ह्ा समज िीकडभन हकत्येक काहीशा संहदलध अटींरे् समाधान होि असेल—ह्ा अटींर्ा उहापोह 
ह्ा प्रकरिाि आपि करीि आहो— िर ह्ा समज िीला आपि वस्ि स्स्थिीरे् ज्ञान म्हििो. पि कोििीही 
वस्ि स्स्थिी आपि घेिली िर समज िीच्या स्वरूपािले हिच्याहवषयीरे् जे ज्ञान असिे त्याच्याहशवाय इंहद्रय 
उपलब्धीच्या (perception) स्वरूपािले हिच्याहवषयीरे् ज्ञानही आपल्याला असभ शकिे. (‘पसेप्शन’ हा शब्द 
येथे त्याच्या जास्िीि जास्ि व्यापक अथाने वापरला आहे.) उदा. सभयास्िार्ी वेळ जर ि म्हाला माहहि असेल 
त्या वळेी आिा सभयास्ि होि आहे ह्ा वस्ि स्स्थिीरे् ज्ञान ि म्हाला असभ शकिे. हे ह्ा वस्ि स्स्थिीरे् जे ज्ञान 
आहे िे सत्याचं्या ज्ञानाद्वारे झालेले आहे; पि जर हवा स्वच्छ असेल िर ि म्ही पहिमेकडे बघभन मावळिा 
सभयच प्रत्यक्ष पाहभ शकिा; ह्ा वळेी त्यार् वस्ि स्स्थिीरे् वस्िभंच्या ज्ञानाद्वारे ि म्हाला ज्ञान झालेले असिे. 

 
िेव्हा कोििीही हमश्र वस्ि स्स्थिी आपि घेिली िर हिरे् ज्ञान दोन मार्ांनी होण्यार्ी िार्मककदृष्ट्या 

शक्यिा असिे. (१) त्या वस्ि स्स्थिीरे् वरे्वरे्ळे घटक हिच्याि जसे परस्परसंबहंधि असिील िसेर् िे आहेि 
असे मानिाऱ्या हनिचयाद्वारा; (२) प्रत्यक्ष त्या हमश्र वस्ि स्स्थिीशी असलेल्या पहरर्याद्वारा. ह्ा पहरर्याला 
(व्यापक अथाने) इंहद्रयोपलब्धी असे म्हििा येईल पि िो इंहद्रयर्ोर्र वस्िभप रिा मयाहदि नसिो. आिा 
हमश्र वस्ि स्स्थिी जािण्यार्ा जो द सरा मार्च आहे— पहरर्यार्ा मार्च—िो ही वस्ि स्स्थिी जेव्हा खरोखरर् 
अस्स्ित्वाि असिे िेव्हार् शक्य असिो; उलट पहहल्या मार्ाकडभन, कोित्याही हनिचयाच्या बाबिीि घडभ  
शकिे, िशी र्भक घडभ  शकिे. द सऱ्या मार्ाने आपल्याला एक हमश्र पभिच उपलब्ध होिो आहि अथात् ह्ा 
प्रकारर्ा पभिच बनण्यासाठी त्यारे् िार् परस्पराशंी ज्याप्रकारे संबहंधि असावं ेलार्िाि त्या प्रकारे िे खरोखरर् 
संबहंधि असले िरर् हा मार्च शक्य असिो. उलट पहहल्या मार्ाकडभन हे िार् आहि संबधं आपल्याला स टे 
स टे प्राप्ि झालेले असिाि; हे िार् आहि संबंध ह्ानंा अस्स्ित्व असाव ेएवढीर् त्यार्ी मार्िी असिे; (त्या 
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हनिचयाि ह्ा िार्ानंा ज्या संबधंाने जोडलेले असिे) त्या संबधंाने िे जोडले रे्लेले नसिीलही आहि िरीही 
िो हनिचय आपि केलेला असेल. 

 
स्विः प्रामाण्य दोन प्रकाररे् असिे शक्य आहे; एका प्रकाररे् स्विः प्रामाण्य सत्यार्ी पहरपभिच लवाही 

देिे, द सऱ्या प्रकाररे् केवळ आंहशक लवाही देिे असे आपि ११ व्या प्रकरिाच्या अखेरीस स र्हवले होिे. 
त्यार्ी आठवि असेलर्. ह्ा दोन प्रकारािंील िेद आिा स्पष्ट करिा येइेल. 

 
एखाद्या सत्याशी अन रूप असलेल्या वस्ि स्स्थिीशी जेव्हा आपला पहरर्य असिो िेव्हा िे सत्य 

पहहल्या आहि अर्दी पहरपभिच अथाने स्विःप्रमाि असिे असे म्हििा येईल. समजा, डेस्डेमोनारे् कॅहसयोवर 
पे्रम आहे अशी ऑथेल्लोर्ी समजभि आहे; मर् ही समजभज जर खरी असली िर हिच्याशी अनभरूप अशी 
वस्ि स्स्थिी म्हिजे ‘डेस्डेमोनारे् कॅहसयावरील पे्रम’. पि ही वस्ि स्स्थिी अशी आहे की डेस्डेमोनाहशवास इिर 
क िार्ा हिच्याशी पहरर्य असिे शक्य नाही; िेव्हा ‘स्विःप्रमाि’ ह्ार्ा जो अथच आपि घेि आहो त्या अथाने 
‘डेस्डेमोनारे् कॅहसयोवर पे्रम आहे’ हे सत्य (िे खरोखर सत्य असलेर् िर) केवळ डेस्डेमोनाला स्विःप्रमाि 
असिे शक्य आहे. सवच मानहसक वस्ि स्स्थिी आहि वेदनदत्ताहंवषयीच्या साऱ्या वस्ि स्स्थिी ह्ाचं्या हठकािी 
ह्ार् प्रकाररे् खाजर्ीपि असिे. मानहसक वस्िभ आहि संबहंधि वेदनदत्िे ह्ाचं्याशी एकार् व्यक्िीर्ा 
पहरर्य असिे शक्य असल्याम ळे आपल्या आिाच्या अथाने ह्ा वस्ि स्स्थिी हजला स्विःप्रमाि असभ शकिील 
अशी एकर् व्यक्िी असिे. िेव्हा एखाद्या हववहक्षि हवद्यमान वस्िभहवषयीर्ी कोििीही वस्ि स्स्थिी एकाहभन 
अहधक व्यक्िीला स्विःप्रमाि असिे शक्य नाही. ह्ाच्या उलट सामान्यासंंबधंीच्या ज्या वस्ि स्स्थिी असिाि 
त्याचं्या हठकािी हे खाजर्ीपि नसिे. अनेक मनारं्ा त्यार् सामान्याशंी पहरर्य असिे शक्य आहे. िेव्हा 
सामान्यामंधील संबधं अनेक हिन्न व्यक्िींना पहरर्याने ज्ञाि असिे शक्य आहे. जेव्हा जेव्हा एका हववहक्षि 
संबधंाने संबहंधि असलेल्या अशा काही हववहक्षि पदाचं्या बनलेल्या वस्ि स्स्थिीरे् आपल्याला पहरर्याद्वारे 
ज्ञान असिे िेव्हा िेव्हा िी पदे त्या संबंधाने संबहंधि आहेि असे सारं्िाऱ्या सत्याच्या हठकािी पहहल्या 
प्रकाररे् ककवा पहरपभिच असे स्विःप्रामाण्य असिे; आहि अशा प्रसंर्ी िी पदे त्या संबंधाने संबहंधि आहेि हा 
हनिचय सत्य असावार् लार्िो. ह्ा प्रकारच्या स्विःप्रामाण्यामध्ये सत्यार्ी पहरपभिच लवाही असिे. 

 
पि ह्ा प्रकारच्या स्विः प्रामाण्यामध्ये सत्यार्ी पहरपभिच लवाही असली िरी त्याच्या आधारे कोित्याही 

हववहक्षि हनिचयाच्या संदिाि िो हनिचय सत्य आहे अशी पहरपभिच शाश्विी आपल्याला बाळर्िा येि नाही. 
समजा, प्रथम आपि सभयच प्रकाशिाना पाहहला—ही हमश्र वस्ि स्स्थिी आहे— आहि निर ‘सभयच प्रकाशि आहे’ 
असा हनिचय केला. पाहण्यापासभन हनिचयापयंिच्या ह्ा प्रवासाि लािलेल्या ह्ा वस्ि स्स्थिीरे् हवश्लेषि करिे 
आवश्यक असिे. ‘सभयच’, ‘प्रकाशिे’ ह्ानंा ह्ा वस्ि स्स्थिीरे् घटक म्हिभन वरे्ळे काढावे लार्िाि. ह्ा 
प्रहक्रयेि र्भक करिे शक्य असिे; ह्ाम ळे एखाद्या वस्ि स्स्थिीच्या हठकािी जरी पहहल्या ककवा पहरपभिच 
प्रकाररे् स्विःप्रामाण्य असले िरी त्या वस्ि स्स्थिीशी जे सत्य अन रूप आहे असे आपि मानि असिो िो 
हनिचय काही स्खलनािीि नसिो. कारि िो वस्ि स्स्थिीशी अन रूप नसिे शक्य असिे. आहि िो अन रूप 
असलार् (कोित्या अथाने िो अन रूप असला पाहहजे ह्ार्ा उलर्डा रे्ल्या प्रकरिाि केला आहेर्) िर िो 
सत्य असला पाहहजे. 

 
द सऱ्या प्रकाररे् स्विःप्रामाण्य स रवािीला हनिचयाचं्या हठकािी असिे, एखाद्या वस्ि स्स्थिीच्या एक 

हमश्र पभिच म्हिभन घेिलेल्या दशचनावर िे आधारलेले नसिे. ह्ा प्रकारच्या स्विःप्रामाण्याच्या कमी अहधक अशा 
इयत्ता असिार; (एखादी समजभि हनहििपिे सत्य आहे असे वाटण्याच्या) उच्चिम इयत्िेपासभन खाली 
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खाली येि एखादी समजभि सत्य म्हिभन स्वीकारण्याकडे ककहर्त् कल असण्याच्या अवस्थेपयंिच्या ह्ा इयत्ता 
असिाि. उदा. एखाद्या टिक रस्त्याने आपल्यापासभन दभर दौडि जािाऱ्या घोड्यार्ी र्ोष्ट घ्या. आपि टापा 
ऐकि आहो अशी स रवािीला आपली प रिी खात्री असिे. हळभहळभ आपि ध्यान देऊन ऐकि राहहलो, िर 
असा क्षि येिो की, आपल्याला ज्या टापा ऐकभ  येिाि िो कदाहर्ि िास असेल, ककवा वरच्या मजल्यावरील 
पडद्यार्ी िडिड असेल ककवा कदाहर्ि आपल्यार् हृदयारे् ठोके असिील असे आपल्याला वाटभ  लार्िे; 
अखेरीस काही आवाज ऐकभ  येि आहे की नाही ह्ाहवषयीर् आपल्याला शकंा वाटभ  लार्िे; निर आपल्याला 
काही ऐकभ  येईनासे झाले आहे असे वाटभ  लार्िे आहि अखेरीस आपल्याला काही ऐकभ  येि नाही हे कळिे. ह्ा 
प्रहक्रयेि प्रामाण्याच्या अत्य च्च इयते्तपासभन हकमान इयते्तपयंि साित्याने कमी होि जािाऱ्या इयत्ता आहेि. 
पि हे स्विःप्रामाण्य वदेनदत्ताहंवषयीरे् नसिे; िर त्याचं्यावर आधारलेल्या हनिचयाहंवषयीरे् असिे. 

 
ककवा असे पहा. समजा आपि एक हनळी आहि एक हहरवी अशा रंर्ाच्या दोन छटारं्ी ि लना करीि 

आहो. रंर्ाच्या ह्ा दोन हिन्न छटा आहेि अशी आपली प रिी खात्री असिे. पि समजा त्या हहरव्या रंर्ाला 
सावकाश बदलि अहधकाहधक हनळ्या रंर्ासारखा करीि आिला. समजा, िो पहहल्याने हनळसर हहरवा 
झाला, मर् हहरवट हनळा झाला आहि अखेरीस हनळा झाला. मर् असा क्षि येईल की (स रवािीला घेिलेल्या 
हनळ्या रंर्ाि आहि बदलि बदलि हनळा होि असलेल्या रंर्ाि) काही िरक आपल्याला हदसिो आहे की 
नाही असा संशय आपल्याला वाटभ  लारे्ल आहि नंिर असा क्षि येईल की आपल्याला काही िरक हदसि 
नाही हे आपल्याला कळभन र् केल. एखाद्या वाद्यार्ा सभर लाविाना ककवा सामान्यपिे बोलायरे् िर इयत्तारं्ी 
साित्यपभिच अशी कोििीही माहलका आपि घेिली िर हेर् अन िवास येिे. साराशं ह्ा प्रकारच्या 
स्विःप्रामाण्यार्ी काही इयत्ता असिे आहि (स्विःप्रामाण्याच्या) उच्चिर इयत्ता कहनष्ठ इयत्तापेंक्षा अहधक 
हवश्वसनीय असिार हे उघड आहे. 

 
साहधि ज्ञान जर आपि घेिले िर त्याच्या अंहिम आधारहवधानाचं्या हठकािी, िसेर् िे व 

त्याचं्यापासभन हनर्हमि करण्याि आलेले हनष्ट्कषच ह्ाचं्यामधील संबंधाचं्या हठकािी स्विःप्रामाण्यार्ी 
काहीिरी इयत्ता असली पाहहजे. उदाहरिादाखल िभहमिीिील एखादी अन मान परंपरा घ्या. त्या 
प्रमािकापंासभन आपि स रवाि करिो केवळ िे स्विःप्राि असभन िार्ि नाही; अन मानाच्या प्रत्येक पायरीमध्ये 
आधारहवधाने आहि हनष्ट्कषच ह्ामंधील संबंधही स्विःप्रमाि असला पाहहजे. कठीि अन मानपरंपरेि अनेकदा 
ह्ा संबधंाच्या हठकािी स्विःप्रामाण्यार्ी अहिशय कमी अशी इयत्ता असिे; म्हिभन जेव्हा अन मानपरंपरा खभपर् 
कठीि असिे िेव्हा हिच्याि अन मानाच्या र् का होिे असंिवनीय नसिे. 

 
ह्ा हववरे्नावरून हे उघड होईल की प्राहििज्ञानाच्या हठकािी स्विःप्रामाण्यार्ी जी इयत्ता असेल 

त्या प्रमािाि िे हवश्वसनीय असिे ही िभहमका आपि स्वीकारली िर प्राहििज्ञान िसेर् साहधिज्ञान ह्ांर्ी 
हवश्वसनीयिेच्या दृष्टीने एक उिरंड असिे असे हनष्ट्पन्न होिे. आपले लक्ष वधेभन घेिाऱ्या वदेनदत्िारें् अस्स्ित्व 
आहि िकच शास्त्र व अंकर्हिि ह्ािंील अहधक सरल सत्ये ह्ा र्ोष्टी प रिेपिी हनहिि असिाि. ह्ांच्यापासभन 
ह्ा उिरंडीर्ी स रवाि होिे आहि जे हनिचय त्याचं्या हवरोधी हनिचयापेंक्षा अर्दी ककहर्ि अहधक संिवनीय 
वाटिाि िे ह्ा उिरंडीर्ा खालर्ा िळ असिाि. ज्याच्यावर आपला दृढ हवश्वास असिो, िे जर सत्य असेल 
िर त्याला आपि ज्ञान म्हििो; मात्र िे प्राहििज्ञान असले पाहहजे ककवा ज्या प्राहििज्ञानापासभन िे िकच िः 
हनष्ट्पन्न होिे अशा ज्ञानापासभन (िार्मकक ककवा मानसशास्त्रीय) हनर्मनाने हनर्हमि करण्याि आले असले 
पाहहजे. ज्याच्यावर आपला दृढ हवश्वास असिो िे जर सत्य नसेल िर त्याला भ्रािंी म्हििाि. ज्याच्यावर 
आपला दृढ हवश्वास असिो िे जर ज्ञानही नसेल आहि िी भ्रािंीही नसेल िर त्याला संिाव्य मि म्हििा 
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येईल; िसेर् ज्याच्या हठकािी स्विःप्रामाण्यार्ी अत्य च्च इयत्ता नसिे ककवा ज्याच्या हठकािी 
स्विःप्रामाण्यार्ी अत्य च्च इयत्ता नाही अशापासभन जे हनष्ट्पन्न करण्याि आलेले असिे आहि म्हिभन ज्यार्ा 
आपि साशकं स्वीकार करिो त्यालाही संिाव्य मि म्हििा येईल. िेव्हा ज्याला सामान्यपिे ज्ञान मानण्याि 
येिे त्यार्ा बरार्सा िार् कमी अहधक प्रमािाि संिाव्य असलेल्या मिारं्ा बनलेला असिो. 

 
स संर्िी ही सत्यार्ी व्याख्या आहे ही र्ोष्ट आपि अमान्य केली आहे; पि सत्यार्ा हनकष म्हिभन 

हिर्ा अनेकदा उपयोर् करिा येईल आहि संिाव्य मिारं्ा हनिचय करिाना स संर्िीच्या ित्त्वार्ी खभप मदि 
होिे. एकेकटी घेिली असिाना संिाव्य ठरिारी मिे जर परस्पराशंी स संर्ि असली िर त्यारं्ा समभह 
त्याचं्यापैकी कोििेही मि एकटेर् घेिले असिा जेवढे संिवनीय असेल त्यापेक्षा अहधक संिवनीय असिो. 
अनेक वैज्ञाहनक अभ्य पर्मानंा त्यारं्ी संिवनीयिा ह्ार् रीिीने प्राप्ि झालेली असिे. संिाव्य मिाचं्या एक 
स संर्ि व्यवस्थेमध्ये िे र्पखलपिे बसिाि आहि म्हिभन त्यानंा वरे्वेर्ळे घेिले असिा िे जेवढे संिवनीय 
ठरले असिे त्यापेक्षा अहधक संिवनीय बनिाि. हीर् र्ोष्ट सामान्य अभ्य पर्मानंा लार्भ पडिे. हे अभ्य पर्म 
एकटेर् घेिले असिा अनेकदा अहिशय संशयास्पद वाटिाि. पि संिाव्य मिाचं्या एखाद्या समभहामध्ये 
त्याच्याम ळे जी व्यवस्था व स संर्िी हनमाि होिे हिर्ा हवर्ार केला िर िे जवळजवळ हनहििपिे सत्य 
ठरिाि. हवशषेिः स्वप्ने आहि आपले जारे्पिीरे् जीवन ह्ामंधील िेदारे् स्वरूप ह्ासारख्या प्रश्नाचं्या 
बाबिीि ही र्ोष्ट हदसभन येिे. आपले हदवसारे् अन िव एकमेकाशी हजिके स संर्ि असिाि हििकीर् 
रात्रीमार्भन रात्री आपल्याला पडिारी स्वप्नेही स संर्ि असिी िर आपल्या स्वप्नावंर हवश्वास ठेवावा की 
आपल्या जार्ृिावस्थेवर ठेवावा हे समजिे कठीि ठरले असिे. पि प्रत्यक्षाि पाहिा स संर्िीर्ा हनकष 
स्वप्नानंा हनहषद्ध ठरहविो आहि जारे्पिीच्या अन िवानंा मान्यिा देिो. पि ह्ा कसोटीला जी व्यवस्था 
उिरिे हिर्ी संिवनीयिा ह्ाम ळे वाढि असली िरी एखाद्या स संर्ि व्यवस्थेि काहीिरी हनहििपिे सत्य 
असे अर्ोदरर् असल्याहशवाय ही कसोटी आपल्याला पहरपभिच हनहििी देऊ शकि नाही. िेव्हा संिाव्य मिारं्ी 
केवळ व्यवस्था लावली एवढ्यार्म ळे त्या व्यवस्थेरे् संशयािीि ज्ञानाि पहरविचन होऊ शकि नाही. 
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प्रकरि चौदावे 
 

ताणत्त्वक ज्ञानाच्या सीमा 
 

तत्त्वज्ञानासंबधंी आपि आिापयंि जे हववेर्न केले आहे त्याच्याि बह संख्य ित्त्ववते्त्याचं्या 
हलखािाि बरीर्शी जार्ा व्यापिाऱ्या अनेक र्ोष्टींना जवळजवळ स्पशचही केलेला नाही. धार्ममक श्रदे्धि 
अन स्यभि असलेले मभलिभि हसद्धािं सत्य आहेि, हवश्व मभलिः (essentially) हववकेान सारी आहे (rational) 
आहे, जडद्रव्य हा एक आिास आहे, वास्िहवक पाहिा अमंर्लाला अस्स्ित्व नसिे, इ. र्ोष्टी पभवचप्राप्ि अशा 
िात्स्त्वक अन मानानंी आपि हसद्ध करून दाखवभ शकिो अशी बह संख्य, हनदान बऱ्यार्शा, ित्त्ववते्त्यारं्ी 
िभहमका असिे. ह्ा प्रकाररे् हसद्धािं स्वीकारायला प रेसा आधार सापडेल ह्ा आशिेभन ित्त्वज्ञानाच्या 
अभ्यासाला जन्मिर वाहभन घेिलेल्या अनेक हवद्यार्थयांना प्राम ख्याने स्िभ िी हमळाली आहे ह्ाहवषयी संशय 
नाही. ही आशा व्यथच आहे असे मला वाटिे. हवश्वाच्या समग्र स्वरूपारे् ज्ञान ित्त्वमीमासेंला प्राप्ि करून 
घेिा येि नाही आहि िकच शास्त्राच्या हनयमानं सार अमभक र्ोष्टी अस्स्ित्वाि असल्यार् पाहहजेि आहि अमभक 
र्ोष्टी अस्स्ित्वाि असभर् शकि नाही हे हसद्ध करण्यासाठी प ढे केलेली प्रमािे त्यारं्ी हर्हकत्सा केली िर 
हटकभ  शकि नाहीि असे हदसिे. ह्ा प्रकरिाि ह्ा स्वरूपार्ा य स्क्िवाद कशाप्रकारे करण्याि येिो ह्ार्ा 
परामषच आपि घेिार आहो; असे य स्क्िवाद प्रमाि असिील अशी आशा बाळर्ायला काही आधार सापडिो 
का हे आपल्याला पहायरे् आहे. 

 
ज्या प्रकारच्या मिारे् परीक्षि आपल्याला करायरे् आहे त्यार्ा आध हनक काळािील महान् प्रहिहनधी 

म्हिजे हेरे्ल— (१७७०–१८३१). हेरे्लरे् ित्त्वज्ञान अहिशय कठीि आहे; आहि त्यार्ा योलय अथच कसा 
लावायर्ा ह्ाहवषयी िाष्ट्यकारािं मििेद आहे. मी जो अथच स्वीकारिार आहे िो बऱ्यार्, ककबह ना बह संख्य, 
िाष्ट्यकारानंी स्वीकारलेला आहे. िाहत्त्वक दशचनार्ा एक महत्वार्ा आहि मनोवधेक प्रकार हा अथच उपलब्ध 
करून देिो. ह्ा अथाप्रमािे पभिापेक्षा कमी असलेले काहीही घेिले िर िे खंडरूप असिे हे उघड असिे 
आहि उरलेल्या जर्ार्ी जोड हदल्याहशवाय त्याला अस्स्ित्व असभ शकिार नाही हेही उघड असिे. ज्याप्रमािे 
िौलहनक शरीर-रर्नाशास्त्रज्ञाला केवळ एका हाडावरून सबंध प्रािी कोित्या जािीर्ा असला पाहहजे हे 
हदसिे िसे हेरे्लच्या म्हिण्याप्रमािे ित्त्वमीमासंकाला, वास्िविेच्या कोित्याही एका िार्ावरून सबधं 
हवश्व कसे असले पाहहजे, हनदान त्यार्ी रूपरेखा कशी असली पाहहजे हे हदसिे. वास्िविेर्ा अलर् िासिारा 
कोििाही ि कडा आपि घेिला िर जिभ काय प ढच्या िार्ाला पकडभन धरिारे हभक त्याला असिाि; ह्ा 
प ढच्या ि कड्यानंा असेर् नवीन हभक असिाि आहि अशा रीिीने अखेरीस समग्र हवश्व हसद्ध होिे. हेरे्लच्या 
म्हिण्याप्रमािे कोित्याही िार्ारे् हे स्वरूपहसद्ध अप रेपि हवर्ारहवश्वाि आहि वस्िभंच्या हवश्वाि सारखेर् 
प्रहिकबहबि होिे. कोििीही अमभिच ककवा अप री कल्पना आपि घेिली िर परीक्षिानंिर, हिरे् अप रेपि आपि 
ध्यानाि घेिले नसेल िर हवर्ाराचं्या जर्ाि काही व्याघािाि आपि र् ंिभन पडिो; ह्ा व्याघािामं ळे ही कल्पना 
हिच्या हवरोधी कल्पनेि, ककवा हवकल्पनेि पहरवर्मिि होिे; आहि ह्ािभन हनसटण्यासाठी आपल्याला एक 
नवीन, कमी अप री कल्पना शोधभन काढावी लार्िे; ही कल्पना म्हिजे मभळ कल्पना आहि हिर्ी हवकल्पना 
ह्ारं्ा समन्वय असिो. ही नवीन कल्पना स रवािीच्या कल्पनेपेक्षा कमी अप री असली िरी िी अजभन प रिेपिी 
पभिच नसिे आहि िीही आपल्या हवकल्पनेि पहरवर्मिि होिे आहि ह्ा हवल्कल्पनेशी हिर्ा नवीन समन्वय 
साधावा लार्िो असे आढळभन येिे. अशा रीिीने प ढे सरकि सरकि केवल पहरकल्पना हेरे्ल अखेरीस केवल 
पहरकल्पना (absolute idea) र्ाठिो व त्याच्या म्हिण्याप्रमािे केवल पहरकल्पकनेच्या हठकािी कोित्याही 
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प्रकाररे् अप रेपि नसिे, हिला काही हवरोध नसिो व हिर्ा प ढे हवकास करायर्ी जरूरी नसिे. िेव्हा केवल 
वास्िविेरे् (absolute reality) विचन करायला ही केवल कल्पना प रेशी असिे; पि हिच्या खालच्या सवच 
कल्पना एकारं्ी दृहष्टकोिािभन वास्िविेरे् जसे दशचन होिे त्यारे् विचन करिाि; समग्र हवश्वारे् एकाकालीर् 
समालोर्न करिाऱ्याला िी जशी हदसिे त्यारे् विचन करीि नाहीि. िेव्हा केवल वास्िविा म्हिजे एकर् 
स संर्ि अशी व्यवस्था आहे, िी अवकाश आहि काल ह्ाचं्याि नाही, हिच्याि अमारं्ल्यार्ा अंशही नाही, िी 
पभिचपिे हववेकहनयि (rational) आहे; आहि केवळ हर्द्रूप आहे असा हनष्ट्कषच हेरे्ल काढिो. आपल्याला 
पहरहर्ि असलेल्या जर्ाि ह्ाच्या हवरोधी असे काही िासले िर हा िास म्हिजे हवश्वारे् आपि जे एकारं्ी व 
िार्शः दशचन घेिो केवळ त्यार्ा पहरिाम असिो हे िकच श द्ध य स्क्िवादाने हसद्ध करिा येईल असे हेरे्ल 
मानिो. ईश्वर जसे हवश्वारे् दशचन घेि असेल असे आपल्याला वाटिे िसेर् हवश्वारे् आपि साकल्याने दशचन 
घेिले िर अवकाश आहि काल आहि जडद्रव्य आहि अमारं्ल्य आहि सारे प्रयत्न आहि धडपड नष्ट होिील 
आहि एका हर्रंिन, पहरपभिच, अपहरविचनीय एकात्म र्ैिन्यारे् दशचन आपल्याला घडेल. 

 
ह्ा संकल्पनेि उदात्त असे काहीिरी आहे, आपल्याला ज्याला मान्यिा द्यावीशी वाटेल असे 

काहीिरी आहे हे हनर्मववाद आहे. िथाहप हिच्या मंडनाथच केलेल्या य स्क्िवादारें् जेव्हा आपि काळजीपभवचक 
परीक्षि करिो िेव्हा त्याचं्याि बरार् र्ोंधळ, बरीर् हनराधार र्ृहीिकृत्ये आहेि असे आढळभन येिे. हेरे्लच्या 
दशचनार्ी रर्ना ज्या पायािभि हसद्धािंावर झाली आहे िो असा की जे अप रे असिे त्याला स्वाहधहष्ठि असे 
अस्स्ित्व असभ शकि नाही. जे, जे स्विःपलीकडल्या वस्िभंशी संबहंधि असिे त्याच्या स्विःच्या स्वरूपािर् 
त्या वस्िभंर्ा हनदेश अंििभचि असिो आहि म्हिभन या पलीकडल्या वस्िभंना जर अस्स्ित्व नसिे िर ह्ा वस्िभलाही 
अस्स्ित्व असभ शकले नसिे. उदा. एखाद्या मािसारे् स्वरूप त्याच्या स्मृिी आहि त्यारे् इिर ज्ञान, त्याच्या 
आसक्िी आहि दे्वष इत्यादंींनी हसद्ध झालेले असिे; आहि म्हिभन त्यारे् ज्ञान, त्याच्या आसक्िी, त्यारे् दे्वष 
ह्ारें् हवषय जर अस्स्ित्वाि नसिे िर िो जसा आहे िसा असभर् शकला नसिा. त्यारे् स्वरूपर् असे आहे की 
िो अस्स्ित्वार्ा एक िार् आहे हे उघड आहे; िो समग्र अस्स्ित्व आहे असे जर आपि मानले िर िे 
आत्मव्याघािी ठरेल. 

 
पि हा संबंध दृहष्टकोि वस्िभच्या ‘स्वरूपा’च्या संकल्पनेवर आधारलेला आहे; आहि ह्ार्ा अथच 

‘वस्िभहवषयीर्ी सवच सत्ये’ असा हदसिो. एखादे सत्य जर एका वस्िभला द सऱ्या वस्िभशी जोडि असेल िर ह्ा 
द सऱ्या वस्िभला अस्स्ित्व नसिे िर ह्ा सत्यालाही अस्स्ित्व नसिे हे उघड आहे. पि वस्िभहवषयीरे् सत्य 
वस्िभर्ा िार् नसिो; अथात् वर हदलदर्मशि केलेल्या अथाप्रमािे िे वस्िभच्या स्वरूपार्ा िार् असिारर्. 
वस्िभच्या स्वरूपार्ा वस्िभहवषयीर्ी सवच सत्ये असा जर आपि अथच केला िर वस्िभरे् हवश्वािील इिर सवच 
वस्िभंशी असलेल्या संबंधारें् ज्ञान जर आपल्याला नसेल िर वस्िभच्या ‘स्वरूपा’रे् ज्ञानही आपल्याला असभ 
शकिार नाही हे स्पष्ट आहे. पि ‘स्वरूप’ हा शब्द ह्ा अथाने आपि वापरला िर एखाद्या वस्िभच्या स्वरूपाने 
ज्ञान आपल्याला नसले, हनदान ह्ा स्वरूपारे् पभिचज्ञान आपल्याला नसले िरी त्या वस्िभरे् ज्ञान आपल्याला 
असभ शकिे असे आपल्याला मानाव ेलारे्ल. ह्ा अथाने जेव्हा आपि ‘स्वरूप’ हा शब्द वापरिो िेव्हा वस्िभंरे् 
ज्ञान आहि सत्यारें् ज्ञान ह्ांच्याि र्ोंधळ झालेला असिो. एखाद्या वस्िभहवषयीच्या िारर् थोड्या हवधानारें् 
ज्ञान आपल्याला असले, िरी पहरर्याने हिरे् ज्ञान आपल्याला असभ शकिे— ित्त्विः पाहहले िर 
हिच्याहवषयीच्या एकाही हवधानारे् ज्ञान आपल्याला असायरे् कारि नाही. िेव्हा वस्िभच्या पहरर्यामध्ये वरील 
अथाने हिरे् जे स्वरूप असिे त्यारे् ज्ञान अंििभचि नसिे. आहि वस्िभहवषयीच्या कोित्याही हवधानाच्या 
ज्ञानामध्ये हिर्ा पहरर्य अंििभचि असला िरी वरील अथाने हिरे् जे ‘स्वरूप’ असिे त्यारे् ज्ञान अंििभचि नसिे. 
िेव्हा (१) वस्िभच्या पहरर्यामध्ये हिच्या संबंधारें् ज्ञान िकच िः अंििभचि नसिे, आहि (२) हिच्या काही 
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संबधंाचं्या ज्ञानामध्ये हिच्या सवच संबंधांरे् ज्ञान ककवा वरील अथाने हिरे् जे स्वरूप असिे त्यारे् ज्ञान अंििभचि 
नसिे. उदा. माझ्या दाढद खीशी माझा पहरर्य असेल आहि पहरर्यात्मक ज्ञान हजिके पभिच असभ शकिे हििके 
हे असेल पि ह्ा दाढद खीशी पहरहर्ि नसलेला दंिवैद्य हिच्या कारिाहवषयी जे काही सारं्भ शकेल त्या सवारे् 
मला ज्ञान नसेल; म्हिजे वरील अथाने हिच्या ‘स्वरूपा’रे् ज्ञान मला नसेल. िेव्हा एखाद्या वस्िभरे् इिराशंी 
संबधं असिाि ह्ावरून हे संबधं िार्मकक दृष्ट्या आवश्यक असिाि हे हसद्ध होि नाही. म्हिजे िी जी वस्िभ 
आहे िी िी आहे केवळ ह्ा वस्ि स्स्थिीपासभन हिरे् इिराशंी प्रत्यक्षाि जे संबधं आहेि िे िसे असलेर् पाहहजेि 
ह्ारे् हनर्मन आपि करू शकि नाही. हे हनष्ट्पन्न झाल्यासारखे वाटिे पि ह्ारे् कारि असे की हे आपल्याला 
अर्ोदरर् माहहि असिे. 

 
ह्ापासभन असे हनष्ट्पन्न होिे की हेरे्ल मानीि होिा त्याप्रमािे आपि सबधं हवश्व घेिले िर त्यार्ी 

एकर् स संर्ि अशी व्यवस्था बनलेली असिे हे आपल्याला हसद्ध करिा येि नाही. आहि हे जर आपल्याला 
हसद्ध करिा येि नसेल िर अवकाश आहि काल आहि जडवस्िभ आहि अमंर्ल ह्ा र्ोष्टी वास्िव नाहीि हेही 
आपल्याला हसद्ध करिा येिार नाही; कारि त्यारें् स्वरूप खंडरूप आहि संबंधात्मक आहे ह्ापासभन हेरे्लने 
िे हनर्हमि केले आहे. िेव्हा जर्ारे् िार्शः संशोधन करिे हेर् काय िे आपल्यालाप रिे उरिे; आहि हवश्वारे् 
जे िार् आपल्या अन िवापासभन दभर असिील त्यारें् स्वरूप आपल्याला समजिे शक्य नाही. ित्त्ववते्त्याचं्या 
दशचनानंी ज्याचं्या आशा बळावल्या असिील त्याचं्या दृष्टीने हा हनष्ट्कषच हनराशाजनक ठरेलर्; पि आपल्या 
य र्ार्ा जो हवर्ामी आहि वैज्ञाहनक दृहष्टकोि आहे त्याच्याशी िो ज ळिो आहि अर्ोदरच्या प्रकरिाि मानवी 
ज्ञानारे् जे परीक्षि आपि केले आहे त्याने त्याला प ष्टी हमळिे. 

 
प्रत्यक्ष जर्ार्ी आपल्याला प्रिीि होिारी अमभक अमभक वैहशष्ट्ये आत्मव्याघािी आहेि व म्हिभन िी 

वास्िव असिे शक्य नाही हे हसद्ध करून दाखहवण्याच्या प्रयत्नावंर ित्त्वमीमासंकारें् बह िेक महान्, 
महत्वाकाकं्षी प्रयास आधारलेले आहेि. पि हे व्याघाि मानण्याि आले आहेि िो एक भ्रम आहे आहि कोित्या 
र्ोष्टी अस्स्ित्वाि असिे आवश्यक आहे ह्ार्ा परामषच घेऊन त्यापासभन पभवचप्राप्ि हनर्मनाने इिर र्ोष्टी हनष्ट्पन्न 
करण्याच्या पद्धिीने िारसे काही हसद्ध करिा येि नाही हे दाखवभन देण्याकडे आध हनक हवर्ारार्ी सबधं 
प्रवृत्ती आहे. अवकाश आहि काल हे ह्ा संदिािले एक र्ारं्ले उदाहरि आहे. अवकाश आहि काल ह्ारं्ा 
हवस्िार अनंि आहे आहि त्यारें् अनंि हविाजनही करिा येिे असे हदसिे. एका सरळ रेषेवरून कोित्याही 
हदशनेे आपि प्रवास केला िर ज्याच्या पलीकडे काहीर् नाही, हरकामा अवकाशही नाही अशा कबदभपाशी 
आपि अखेरीस येऊन ठेपभ असे मानिे कठीि आहे. त्यार्प्रमािे कल्पनेि जर आपि िभिकालाि आहि 
िहवष्ट्यकालाि प्रवास करीि राहहलो िर आपि पहहल्या ककवा शवेटच्या कालापयंि येऊन पोहोर्भ आहि 
त्यापलीकडे हरकामा असा कालही असिार नाही असे मानिे कठीि आहे. िेव्हा अवकाश व काल हवस्िाराने 
अनंि आहेि असे हदसिे. 

 
िसेर् आपि एका रेषेवररे् कोििेही दोन कबदभ घेिले िर त्याचं्यािील अंिर हकिीही लहान असले 

िरी त्याचं्यामध्ये इिर कबदभ असले पाहहजेि हे उघड हदसिे; कोित्याही अंिरारे् दोन हनम्म्या अंिराि िार् 
पाडिा येिाि आहि ह्ा हनम्म्या अंिरारे् त्याचं्या हनम्म्या अंिराि परि िार् पाडिा येिाि आहि असे 
अनंिपयंि (ad infinitum) त्यार्प्रमािे कालाच्या बाबिीि दोन क्षिामंध्ये उलटभन रे्लेला कालखंड हकिीही 
लहान असला िरी ह्ा क्षिामंध्ये इिर क्षि असिाि हे उघड आहे. िेव्हा अवकाश आहि काल ह्ारें् अनंि 
हविाजन करिा येिे असे हदसिे. पि वस्िभस्स्थिी जरी अशी असल्यासारखी हदसली— म्हिजे अवकाश 
आहि काल ह्ारें् अनंित्व आहि अनंिहविाज्यत्व हे धमच असल्यासारखे हदसले— िरी वस्िभंर्ा अनंि असा 



 

अनुक्रमणिका 

समभह असिे शक्य नाही आहि म्हिभन अवकाशािील कबदभंर्ी संख्या आहि कालािील क्षिारं्ी संख्या सान्ि 
असली पाहहजे असे दाखवभन देऊ पाहिारे य स्क्िवाद ित्त्ववते्त्यानंी प ढे केले आहेि. िेव्हा अवकाश आहि 
काल ह्ारें् प्रिीि होिारे स्वरूप आहि अनंि समभहारं्ी (मानली रे्लेली) अशक्यिा ह्ाचं्याि व्याघाि उत्पन्न 
झाला. 

 
ह्ा व्याघािावर प्रथम काटंने िर हदला; आहि त्याच्यापासभन अवकाश व काल अशक्य आहेि असे 

त्याने हनर्हमि केले; व म्हिभन अवकाश आहि काल केवळ व्यस्क्िहनष्ठ आहेि असे त्याने प्रहिपादन केले. 
आहि त्याच्यानंिर खभपर् ित्त्ववेत्त्यानंी अवकाश आहि काल केवळ आिास आहेि, जर्ाच्या खऱ्याख ऱ्या 
स्वरूपारे् िे धमच नाहीि असे मानले आहे. परंि  आिा र्हििज्ञाचं्या, हवशषेिः जॉजच कँटॉरच्या प्रयत्नामं ळे 
अनंि वस्िभंर्ा समभह असभ शकि नाही असे मानिे र्भक आहे असे हदसभन आले आहे. असे समभह वस्ि िः 
आत्मव्याघािी नसिाि; आपल्या मनािल्या हकत्येक काहीशा हर्वट अशा पभवचग्रहाशंी िे व्याघािी ठरिाि. 
िेव्हा ज्या कारिासंाठी अवकाश आहि काल वास्िव नाहीि असे मानण्याि येि होिे िी आिा लार्भ पडि 
नाहीि; आहि ित्त्वमीमासेंिील दशचनारं्ा एक मोठा उर्म श ष्ट्क झाला आहे. 

 
अवकाशारे् स्वरूप जसे आहे असे आपि सामान्यपिे मानिो िसे िे असिे शक्य आहे एवढेर् 

दाखवभन र्हििज्ञारें् समाधान झालेले नाही; केवळ िार्मकक दृष्ट्या पाहहले िर अवकाशार्ी आिखी अनेक 
रूपेही हििकीर् शक्य आहेि हे ही त्यानंी दाखवभन हदले आहे. य स्क्लडरे् काही प्रमािक आवश्यकिेने सत्य 
असले पाहहजेि असे आपल्या व्यवहारब द्धीला िासिे; आहि िे आवश्यकिेने सत्य आहेि असे 
ित्त्ववते्त्यानंीही पभवी मानले होिे. पि िे आवश्यकिेने सत्य आहेि असे आपल्याला जे वाटिे िे प्रत्यक्ष 
अस्स्ित्वाि असलेल्या अवकाशाशी आपला जो पहरर्य आहे त्याच्याम ळे केवळ वाटिे, त्याला पभवचप्राप्ि असा 
कोििाही िार्मकक आधार नाही हे आिा माहहि झाले आहे. ज्या जर्ािं हे प्रमािक असत्य असिाि अशा 
जर्ारं्ी कल्पना करून व्यवहारब द्धीिभन उर्म पावलेल्या पभवचग्रहारं्ा आपल्यावरील पर्डा सैल करण्यासाठी 
आहि ज्या अवकाशाि आपि राहिो त्याच्याहभन कमी-अहधक प्रमािािं हिन्न असलेले अवकाश शक्य आहेि 
हे दाखवभन देण्यासाठी र्हििज्ञानंी िकच शास्त्रार्ा उपयोर् केला आहे, आहि आपि मापभ शकिो इिक्या 
अंिरापं रिे पाहहले िर ह्ापंैकी हकत्येक अवकाश य स्क्लडीय अवकाशापेक्षा इिक्या अल्प प्रमािाि हिन्न 
असिाि की आपला प्रत्यक्ष अवकाश नेमका य स्क्लडीय आहे की ह्ा इिर अवकाशापैंकी आहे हे शोधभन काढिे 
अशक्य ठरिे. िेव्हा पहरस्स्थिी पभिचपिे पालटली आहे. मारे् असे वाटि होिे की अन िव िकच शास्त्रासाठी 
एकार् प्रकारर्ा अवकाश उपलब्ध करून देिो आहि असा अवकाश असिे अशक्य आहे असे िकच शास्त्र 
दाखवभन देिे. आिा अन िवाशी काही संबधं न ठेहविा अनेक प्रकाररे् शक्य असलेले अवकाश िकच शास्त्र 
अन िवाप ढे माडंिे आहि त्याचं्यािंला कोििा खरा आहे ह्ाहवषयी अन िव िक्ि अधचवट हनिचय देिो. िेव्हा 
अस्स्ित्वाि काय आहे ह्ाहवषयीरे् आपले ज्ञान आपि पभवी मानि होिो त्यापेक्षा कमी झाले असले िरी 
अस्स्ित्वाि काय असिे शक्य आहे ह्ाहवषयीरे् आपले ज्ञान खभपर् वाढलेले आहे. ज्यारं्ा प्रत्येक कानाकोपरा 
आपि ध ंडाळभ शकिो अशा संक हर्ि कििीमध्ये बहंदस्ि असण्याऐवजी म क्ि शक्यिाचं्या उघड्या जर्ाि आपि 
आहो असे आपल्याला आढळभन येिे; ह्ा जर्ािले बरेर्से अज्ञाि राहिे कारि त्याच्याि जािण्यासारखे बरेर् 
असिे. 

 
अवकाश आहि काल ह्ाचं्या बाबिीि जे घडले आहे िे काही प्रमािाि इिर हदशानंीही घडले आहे. 

पभवचप्राप्ि ित्त्वानंी हवश्वारे् हनयमन करण्यार्ा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे. मारे् िकच शास्त्र शक्यिानंा अडसर 
घालीि असे. ह्ाच्या उलट आिा कल्पनेरे् हवमोर्न करिारी िी शक्िी झाली आहे. र्ाकोरीिभन जािाऱ्या 



 

अनुक्रमणिका 

आपल्या व्यवहारब द्धीपासभन दडलेल्या असंख्य शक्यिा िे आपल्याप ढे माडंिे. आहि आपल्याप ढे जी अनेक 
जरे् िे आपल्या हनवडीसाठी माडंिे त्यापैकी कोििे खरे आहे हा हनिचय करण्यारे् काम (जेव्हा असा हनिचय 
करिे शक्य असिे िेव्हा) िे अन िवावर सोपहविे. िेव्हा काय आहे ह्ारे् आपले ज्ञान अन िवापासभन 
आपल्याला जी माहहिी हमळिे हिच्याप रिे मयाहदि राहिे; ह्ार्ा अथच असा नव्हे की ज्यार्ा आपल्याला प्रत्यक्ष 
अन िव आलेला असिो त्याच्याप रिे आपले ज्ञान मयाहदि असिे. कारि, आपि पाहहले आहे त्याप्रमािे 
ज्यारं्ा आपल्याला साक्षात् अन िव नसिो अशा र्ोष्टींहवषयीस द्धा आपल्याला बरेर्से विचनात्मक ज्ञान असिे. 
पि विचनात्मक ज्ञानाच्या सवच उदाहरिािं अमभक अमभक दत्तापासभन िे व्यंहजि करिाऱ्या वस्िभरे् अन मान 
करिे आपल्याला शक्य करून देिाऱ्या सामान्यामधील संबधंार्ी आपल्याला आवश्यकिा असिे. उदा. 
िौहिक वस्िभंच्या संदिाि वेदनदते्त ह्ा िौहिक वस्िभंच्या ख िा असिाि हे ित्त्व म्हिजे सामान्यामंधील एक 
संबधं आहे; अन िव आपल्याला िौहिक वस्िभंरे् ज्ञान प्राप्ि करून देऊ शकिो िे केवळ ह्ा ित्त्वाच्या जोरावर. 
कायचकारिहनयम ककवा त्याच्याहभन कमी व्याप्िीरे् हनयम उदा. र् रुत्वाषचिाच्या हनयमासारखे हनयम ह्ाचं्या 
बाबिीिही हीर् र्ोष्ट खरी आहे. 

 
र् रुत्वाकषचिाच्या हनयमासारखी ित्त्व े जी हसद्ध होिाि (ककवा अहिशय संिवनीय ठरिाि असे 

म्हििे अहधक योलय ठरेल) िी अन िव आहि हवर्मनाच्या ित्त्वासारखे कोििेिरी पभिचपिे पभवचप्राप्ि असलेले 
ित्त्व ह्ारं्ी सारं्ड घािली रे्ल्याने–िेव्हा सत्यारें् जे आपले इिर सवच ज्ञान असिे त्यार्ा उर्म असलेले 
आपले प्राहििज्ञान दोन प्रकाररे् असिे : आपला ज्याचं्याशी पहरर्य असिो अशा हवहशष्ट वस्िभहवषयी त्या 
अस्स्ित्वाि आहेि आहि त्याचं्या अंर्रे् हकत्येक धमच असे आहेि असे आपल्याला सारं्िारे श द्ध आन िहवक 
ज्ञान आहि सामान्यामंधील संबधं आपल्याला अवर्ि करून देिारे आहि आन िहवक ज्ञानाने लािलेल्या 
हवहशष्ट वस्ि स्स्थिीपासभन अन माने करिे शक्य करून देिारे श द्ध पभवचप्राप्ि ज्ञान. आपले साहधि ज्ञान नेहमीर् 
कोित्यािरी श द्ध, पभवचप्राप्ि ज्ञानावर अवलंबभन असिे आहि ह्ाहशवाय िे सामान्यपिे कोित्यािरी श द्ध 
आन िहवक ज्ञानावरिी अवलंबभन असिे. 

 
हे म्हििे जर बरोबर असेल िर िाहत्त्वक ज्ञान वैज्ञाहनक ज्ञानाहभन स्वरूपिः हिन्न नसिे; हवज्ञानाला 

उपलब्ध नसलेला असा कोििािरी खास ज्ञानार्ा ठेवा ित्त्वज्ञानाला उपलब्ध असिो असे नाही; आहि 
ित्त्वज्ञान ज्या हनष्ट्कषांना पोर्िे िे हवज्ञानाने काढलेल्या हनष्ट्कषांहभन मभलिः हिन्न नसिाि. ित्त्वज्ञानाच्या 
ज्या व्यवच्छेदक धमाम ळे िो हवज्ञानाहभन वेर्ळा असा अभ्यास ठरिो िो म्हिजे ित्त्वज्ञान करीि असलेली 
हर्हकत्सा. हवज्ञानाि आहि दैनंहदन जीवनाि वापरण्याि येिाऱ्या ित्त्वारें् िे हर्हकत्सक परीक्षि करिे; ह्ा 
ित्त्वामंध्ये काही हवसंर्िी आहेि का ह्ार्ा शोध िे घेिे, आहि ह्ा हर्हकत्सक परीक्षिार्ा हनष्ट्कषच म्हिभन 
त्यारं्ा अव्हेर करायला काही कारि आढळभन आले नाही िरर् त्यारं्ा िे स्वीकार करिे. अनेक ित्त्ववेते्त 
असे मानिाि की हवज्ञानाला आधारिभि असलेली ित्त्वे, ज्या हववहक्षि िपहशलाच्या सदिाि िी वापरण्याि 
येिाि िो बाजभला सारून त्याचं्या श द्ध स्वरूपाि घेिली िर त्याचं्यापासभन समग्र हवश्वाच्या रूपरेखेरे् ज्ञान 
आपल्याला होऊ शकिे; हे जर खरे असेल िर वैज्ञाहनक ज्ञानाइिकार् ह्ा ज्ञानालाही आपली मान्यिा 
हमळण्यार्ा अहधकार असला पाहहजे. पि ज्ञानार्ा आपि जो शोध घेिला आहे त्याच्यामध्ये अशा स्वरूपारे् 
ज्ञान आपल्याला क ठे आढळले नाही; आहि म्हिभन अहधक साहसी ित्त्वमीमासंकारें् जे वैहशष्ट्यपभिच हसद्धािं 
आहेि त्याचं्याबाबिीि आपले हनष्ट्कषच नकारात्मकर् आहेि. पि सामान्यपिे आपि ज्यार्ा ज्ञान म्हिभन 
स्वीकार करिो त्याच्याहवषयीर्ा आपला हनष्ट्कषच एकंदरीि अन कभ ल असा आहे. आपल्या हर्हकत्सेरे् िहलि 
म्हिभन अशा ज्ञानार्ा अव्हेर करायला िार् पाडिारे कारि आपल्याला िारसे सापडलेले नाही; आहि 
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मािसाला ज्या प्रकाररे् ज्ञान असिे असे सामान्यपिे मानण्याि येिे त्या प्रकाररे् ज्ञान मािसाला प्राप्ि करून 
घेिा येि नाही असे मानायलाही काही कारि हदसलेले नाही. 

 
ित्त्वज्ञान म्हिजे ज्ञानार्ी हर्हकत्सा असे जेव्हा आपि म्हििो िेव्हा ह्ा हर्हकत्सेला एक मयादा 

घालिे आवश्यक असिे. आपि जर पभिचपिे संशयवादी अशी िभहमका धारि केली, आपि ज्ञानाच्या सवचस्वी 
बाहेर उिे राहहलो आहि ह्ा बाह् स्थानापासभन हनघभन ज्ञानाच्या वि चळाि परिायला आपल्याला िार् पाडा 
अशी मार्िी केली िर जे अशक्य आहे िे साध्य करून द्या असे आपल्या ह्ा मार्िीरे् स्वरूप राहील, आहि 
आपल्या संशयवादारे् कधीर् खंडन करिा येिार नाही. कारि कशारे्ही खंडन करायरे् िर दोघाही 
प्रहिपक्ष्यानंा मान्य असलेल्या क ठल्यािरी ज्ञानापासभन स रवाि करावी लार्िे. हरक्ि संशयापासभन 
य स्क्िवादार्ी स रवािर् होऊ शकि नाही. िेव्हा आपल्याला काही हनष्ट्कषांपयंि पोर्ायरे् असेल िर 
ित्त्वज्ञान जी ज्ञानार्ी हर्हकत्सा करिे िी अशी हवध्वसंक स्वरूपार्ी असिा कामा नये. अशा केवल 
संशयवादाहवरूद्ध कोििाही िार्मकक य स्क्िवाद उिा करिा येि नाही. पि ह्ा प्रकारर्ा संशयवाद असमंजस 
आहे हे पाहिेही कठीि नाही आध हनक ित्त्वज्ञानार्ी स रवाि देकािचच्या ज्या ‘पद्धिशीर संशया’पासभन झाली 
िो ह्ा स्वरूपार्ा नाही िर ित्त्वज्ञानारे् सार ज्ञानाच्या ज्या प्रकारच्या हर्हकत्सेि असिे असे आपि 
प्रहिपादन करीि आहो त्या स्वरूपार्ी िी हर्हकत्सा आहे. जे, जे काही संशयास्पद असेल त्याच्याहवषयी 
संशय घेिे, प्रथमदशचनी ज्यार्ी ज्ञानाि र्िना करिा येईल असे प्रत्येक ज्ञान घेऊन, त्यार्ी परीक्षा करून िे 
खरोखर ज्ञान आहे अशी आपली खात्री आहे का असे हवर्ारायला थबकिे, हे त्याच्या ‘पद्धिशीर संशया’रे् 
सार होिे. ित्त्वज्ञान अशा िऱ्हेच्या हर्हकत्सेरे् बनलेले असिे. आपल्या वदेनदत्ताचं्या अस्स्ित्वाहवषयीच्या 
ज्ञानासारखे काही ज्ञान, त्यारे् हकिीही शािंपिे आहि कसभन परीक्षि केले, िरी पभिचपिे संशयािीि राहिे. 
ह्ा प्रकाररे् ज्ञान असले िर त्याला मान्यिा देिे वज्यच कराव ेअशी िाहत्त्वक हर्हकत्सेर्ी मार्िी नसिे. पि 
हकत्येक समज िी अशा असिाि— उदा. िौहिक वस्िभ अर्दी आपल्या वेदनदत्तासंारख्या असिाि 
ह्ासारख्या समज िी—की त्याचं्यासंबधंी हवर्ार करेपयंि त्या आपल्या मनाि घर करून असिाि पि जेव्हा 
आपि त्यारं्ी सभक्ष्म हर्हकत्सा करिो िेव्हा त्या हविळभन जािाि. अशा समज िींना प ष्टी देिारा एखादा नवीन 
िऱ्हेर्ा य स्क्िवाद सापडेपयंि त्यारं्ा अव्हेर करावा असे ित्त्वज्ञानारे् सारं्िे आहे. पि ज्या समज िींर्ी 
हकिीही सभक्ष्मपिे परीक्षा केली िरी त्याचं्याि आके्षपाहच असे काही आढळि नाही अशा समज िींर्ा अव्हेर करिे 
समंजसपिारे् नाही आहि ित्त्वज्ञान िसे करायला सारं्िही नाही. 

 
थोडक्याि, आपल्याला जी हर्हकत्सा अहिपे्रि आहे िी म्हिजे कोित्याही ज्ञानार्ा कारिाहशवाय 

अव्हेर करायर्ा हजने हनधार केला आहे अशी नव्हे िर जी प्रथमदशचनी जे जे ज्ञान असल्यासारखे वाटिे अशा 
प्रत्येक ज्ञानार्ा र् िवते्तच्या दृष्टीने परामषच घेिे आहि असा परामषच प रा झाल्यावरही जे ज्ञान आहे असे वाटिे 
िे पदराि घेिे अशी हर्हकत्सा. आिा मािसे स्खलनशील असल्याम ळे र् का होण्यार्ा काही धोका उरिोर् हे 
मान्य करावेर् लारे्ल. पि र् का होण्यार्ा हा धोका आपल्याम ळे कमी होिो आहि काही वळेा िो इिका कमी 
होिो की व्यवहाराि त्यार्ी दखलही घेण्यारे् कारि नसिे असा दावा ित्त्वज्ञान करू शकेल व िो योलय 
ठरेल. ज्या जर्ाि र् का होिे अटळ आहे त्या जर्ाि ह्ापेक्षा अहधक काही साधिे अशक्य आहे; आहि 
ित्त्वज्ञानार्ा क िीही शहािा प रस्किा ित्त्वज्ञानाने ह्ापेक्षा अहधक काही साधले आहे असा दावा करिार 
नाही. 
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प्रकरि पांधरावे 
 

तत्त्वज्ञानाचे मूल्य 
 

तत्त्वज्ञानािील समस्यारें् आपि जे त्रोटक आहि अहिशय अप रे समालोर्न करीि आहो त्यार्ा 
शवेट आपि आिा र्ाठला आहे. िेव्हा समारोप म्हिभन ित्त्वज्ञानारे् मभल्य कशाि असिे व त्यार्ा अभ्यास 
का करावा ह्ा प्रश्नार्ा हवर्ार करिे उहर्ि ठरेल. हशवाय हवज्ञान आहि लौहकक व्यवहार ह्ाचं्या प्रिावाम ळे 
ित्त्वज्ञान म्हिजे केवळ घटपटार्ी हनरुपद्रवी पि हनरुपयोर्ी खटपट आहे, त्याच्याि शब्दारं्ा काढलेला 
कीस आहि ज्या र्ोष्टींरे् ज्ञान हमळिे अशक्य आहे त्याचं्याहवषयीरे् वाद ह्ापलीकडे काही नसिे असे 
मानण्याकडे अनेकजिारं्ी प्रवृत्ती असिे. ह्ाम ळे ह्ा प्रश्नार्ा हवर्ार करिे अहधकर् आवश्यक ठरिे. 

 
ित्त्वज्ञानाहवषयीरे् हे मि काहीसे जीवनाच्या उहद्दष्टाहंवषयीच्या एका रै्र कल्पनेम ळे आहि काहीसे, 

ित्त्वज्ञान कोित्या प्रकारच्या र्ोष्टी साधायर्ा प्रयत्न करीि असिे ह्ा हवषयींच्या रै्र कल्पनेम ळे हनमाि 
होिे. िौहिक हवज्ञानाम ळे जे िाहंत्रक शोध लार्िाि त्याचं्याद्वारा ह्ा हवज्ञानाहवषयी पभिचपिे अज्ञानी असलेल्या 
असंख्य लोकाचं्या िे उपयोर्ी पडिे; िेव्हा िौहिक हवज्ञानार्ा अभ्यास करायला उते्तजन द्यायरे् िे केवळ 
ककवा प्राम ख्याने ह्ा अभ्यासकावर जो पहरिाम घडभन येईल त्यासाठी नव्हे; िर त्यार्ा संबंध मानवजािीवर 
जो पहरिाम होईल त्यासाठी. ह्ा प्रकारर्ी उपय क्ििा ित्त्वज्ञानाच्या हठकािी नसिे. ित्त्वज्ञानाच्या 
अभ्यासकाहंशवाय इिराचं्या दृष्टीने त्याच्या अभ्यासारे् काही मभल्य असलेर् िर िे अप्रत्यक्ष असिार; म्हिजे 
ह्ा अभ्यासारे् अभ्यासकाचं्या जीवनावर जे पहरिाम घडभन येि असिील त्याचं्यामध्ये हे मभल्य सामावलेले 
असिार. िेव्हा ित्त्वज्ञानाच्या मभल्यार्ा शोध जर क ठे घ्यायर्ा िर प्राम ख्याने ह्ा पहरिामामंध्ये िो घेिला 
पाहहजे. 

 
हशवाय, ित्त्वज्ञानारे् मभल्य हनहिि करण्याच्या प्रयत्नाि आपल्याला जर अपयश टाळायरे् असेल 

िर प्रथम एक र्ोष्ट केली पाहहजे आहि िी ही की ज्यानंा ‘व्यवहारी’ मािसे हे र्भक संबोधन आपि देिो िे 
बाळर्ीि असलेल्या पभवचग्रहापंासभन आपल्या मनार्ी स टका करून घेिली पाहहजे. ज्या अथाने आपि अनेकदा 
‘व्यवहारी मािभस’ हा शब्द वापरिो त्या अथाने जो केवळ िौहिक र्रजा ओळखिो, मािसाचं्या शहररानंा 
अन्नार्ी आवश्यकिा असिे हे जो ओळखिो पि त्याचं्या मनानंा अन्नार्ी आवश्यकिा असिे ह्ार्ा ज्याला 
हवसर पडिो िो व्यवहारी मािभस. जरी सर्ळी मािसे स खवस्िभ असिी, दाहरद्र्य व रोर्राई ह्ारें् शक्य हििके 
उच्चाटन करण्याि आले असिे िरीस द्धा मभल्यवान समाज हनमाि करण्याच्या दृष्टीने ह्ापेक्षा आिखी बरेर् 
काही घडवभन आिायरे् बाकी राहहलेले असेल; आहि जर्ाच्या आजच्या स्स्थिीिस द्धा मनाच्या दृष्टीने 
श्रेयस्कर असलेल्या र्ोष्टी शहरराच्या दृष्टीने श्रेयस्कर असलेल्या र्ोष्टींइिक्यार् महत्वाच्या आहेि. 
ित्त्वज्ञानारे् मभल्य केवळ मनाच्या दृष्टीने श्रेयस्कर असलेल्या र्ोष्टींमध्ये शोधाव ेलारे्ल; ह्ा र्ोष्टींहवषयी 
ज्याला आस्था आहे त्यालार् ित्त्वज्ञानार्ा अभ्यास हा काळार्ा अपव्यय नाही हे पटवभन देिा येईल. 

 
इिर सवच शास्त्रापं्रमािेर् ित्त्वज्ञानार्ास द्धा काही ज्ञान हमळहविे हा प्रधान उद्दश असिो. 

ित्त्वज्ञानाला पाहहजे असलेले ज्ञान म्हिजे हवज्ञानानंा एकहत्रि करून त्यारं्ी व्यवस्था लाविारे, आपली 
ठाम मिे, पभवचग्रह आहि समज िी ज्या प राव्यावर आधारलेल्या असिाि त्याच्या हर्हकत्सक परीक्षिािभन 
हनमाि झालेले असे असिे. पि ित्त्वज्ञान जे प्रश्न उपस्स्थि करिे त्यारं्ी हनहिि उत्तरे देण्याच्या त्याच्या 
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प्रयत्नािं त्याला िार मोठ्या प्रमािावर यश हमळाले आहे असे म्हिवि नाही. एखाद्या र्हििज्ञाला, 
खहनजशास्त्रज्ञाला, इहिहासकाराला ककवा अशार् क िाही पहंडिाला ि मच्या शास्त्राने हनहिि अशी 
कोिकोििी सत्ये शोधभन काढली आहेि असे आपि हवर्ारले िर त्यारे् उत्तर बरेर् लाबंेल; आपि ऐकायला 
ियार असभ हििका वळे त्यारे् उत्तर र्ालेल. पि एखाद्या ित्त्ववते्त्याला आपि हार् प्रश्न हवर्ारला आहि 
त्याने मोकळेपिे उत्तर देऊ केले िर इिर शास्त्रानंी जशी हनहिि सत्ये शोधभन काढली आहेि िशी कामहर्री 
ित्त्वज्ञानाला साधलेली नाही हे त्याला कबभल करावे लारे्ल. आिा एखाद्या शास्त्राहवषयी हनहिि ज्ञान प्राप्ि 
करून घेिे शक्य झाल्याबरोबर त्यार्ी ित्त्वज्ञानाि र्िना करण्यारे् सोडभन देिाि आहि िे स्विंत्र शास्त्र 
होिे; आहि ह्ाम ळे ह्ा वस्ि स्स्थिीर्ा काही प्रमािाि उलर्डा होिो हे खरे. ग्रहिाऱ्यारं्ा सर्ळा अभ्यास 
आिा खर्ोलशास्त्राि मोडिो; एकेकाळी त्यार्ा अंििाव ित्त्वज्ञानाि होि होिा. न्य टनच्या महान् गं्रथारे् 
नाव ‘िौहिक ित्त्वज्ञानार्ी र्हििी ित्त्वे’ असे होिे. त्यार्प्रमािे मानवी मनार्ा अभ्यास एकेकाळी 
ित्त्वज्ञानार्ा िार् होिा. पि आिा िो ित्त्वज्ञानापासभन वरे्ळा करण्याि आला आहे आहि मानसशास्त्र हे 
त्यारे् स्वरूप बनले आहे. िेव्हा वरवर पाहिा ित्त्वज्ञानाि हनहििीर्ा अिाव असल्यारे् जे आढळिे िे 
हििकेसे खरे नसिे; ज्या प्रश्नानंा हनहिि उत्तरे देिे अर्ोदरर् शक्य झालेले असिे त्यारं्ा अंििाव हवज्ञानाि 
करण्याि येिो आहि आज ज्या प्रश्नानंा हनहिि उत्तर देिे शक्य नसिे केवळ अशा अवहशष्ट प्रश्नारें् हमळभन 
ज्याला आपि ित्त्वज्ञान म्हििो िे बनलेले असिे. 

 
पि ित्त्वज्ञानाि जी अहनहिििा असिे हिच्याहवषयीरे् हे संपभिच सत्य नव्हे; सत्यार्ा हा केवळ एक 

िार् आहे. असे अनेक प्रश्न आहेि— आहि आपल्या आध्यास्त्मक जीवनाच्या दृष्टीने हजव्हाळ्यारे् प्रश्न 
त्याचं्याि मोडिाि— मानवी ब द्धीच्या आज ज्या शक्िी आहे त्याचं्यापेक्षा अर्दी वरे्ळ्या पािळीवरच्या शक्िी 
हिला प्राप्ि झाल्याहशवाय ह्ा प्रश्नारं्ी उत्तरे देिे हिला अशक्य ठरेल असे आपल्याला िरी हदसिे. ह्ा 
हवश्वाच्या मारे् काही सवंकष योजना ककवा प्रयोजन आहे का? की यदृच्छेने एकत्र आलेल्या परमािभरं्ा िो 
सम दाय आहे? जािीव हा हवश्वार्ा एक हर्रंिन घटक आहे का आहि ह्ाम ळे ज्ञानार्ी अमयाहदि वाढ होि 
राहील अशी आशा बाळर्िा येईल का? की एका लहान ग्रहावर—ज्याच्यावर जीवन िर्भन राहिे अखेरीस 
अशक्य होिार आहे अशा ग्रहावर—घडभन आलेला िरं् र असा िो अपघाि आहे? मंर्ल काय आहि अमंर्ल 
काय ह्ाला हवश्वाच्या दृष्टीने महत्व आहे का? की केवळ मािसाच्या दृष्टीनेर् महत्व आहे? असे प्रश्न 
ित्त्वज्ञानाि हवर्ारले जािाि आहि वरे्वरे्ळे ित्त्ववेते्त त्यारं्ी वरे्वरे्ळी उत्तरे देिाि. आिा ह्ा प्रश्नारं्ी 
उत्तरे शोधभन काढिा येिील की नाही हा प्रश्न बाजभला ठेवला िरी ित्त्वज्ञान्यानंी त्यारं्ी जी उत्तरे स र्हवली 
आहेि त्याचं्यापैकी कोििेही सत्य म्हिभन हसद्ध करिा येिार नाही असे हदसिे. पि ह्ा प्रश्नारं्ी उत्तरे शोधभन 
काढिा येिील ही आशा हकिीही क्षीि असली िरी त्यारं्ा हवर्ार र्ालभ  ठेविे, त्याचं्या महत्वार्ी आपल्याला 
जािीव करून देिे, ज्या वरे्वरे्ळ्या दृहष्टकोनािंभन त्यारं्ा हवर्ार करिा येईल त्या सवांर्ी हर्हकत्सा करिे 
आहि अशा रीिीने समग्र हवश्वारे् आलोडन करण्यार्ी आपली प्रवृत्िी जीविं ठेविे हा ित्त्वज्ञानाच्या 
कायार्ा एक िार् आहे; ज्यार्ी हनहििपिे शहाहनशा करिा येि एवढ्यार् ज्ञानाप रिी आपली हजज्ञासा 
बहंदस्ि केली िर ही आपली प्रवृत्ती नष्ट होिे शक्य आहे. 

 
अशा मभलिभि प्रश्नानंा देण्याि आलेली काही उत्तरे सत्य आहेि हे ित्त्वज्ञानाि हसद्ध करिा येिे 

असे अनेक ित्त्ववते्त्यारें् मि आहे ही र्ोष्ट खरी आहे. धार्ममक श्रद्धेमध्ये ज्या र्ोष्टी अत्यंि महत्वाच्या 
असिाि त्या सत्य आहेि असे काटेकोर प्रमाि देऊन हसद्ध करिा येिे असे त्यानंी मानले आहे. ह्ा प्रयत्नारें् 
यश अजमावण्यासाठी मानवी ज्ञानारे् समालोर्न करून त्यार्ी रीि आहि त्याच्या मयादा ह्ाहवषयी काही 
मि बनहविे जरूर आहे. ह्ा हवषयावर अनभ्यस्ि आग्रहाने काही ठाम मि देिे शहािपिारे् ठरिार नाही; 
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पि अर्ोदरच्या प्रकरिािं आपि जो खल केला आहे त्याने जर आपली हदशािभल झाली नसेल िर धार्ममक 
श्रद्धेरे् प्रामाण्य िाहत्त्वक प्रमािानंी हसद्ध करिा येईल ही आशा आपल्याला सोडभन देिे िार् पडेल. ह्ाम ळे 
ित्त्वज्ञानारे् जे मभल्य असिे त्यार्ा एक िार् अशा प्रश्नानंा जी हनहिि उत्तरे ित्त्वज्ञानाि हमळिाि त्याचं्यािं 
समावलेला असिो असे आपल्याला म्हििा येिार नाही. िेव्हा शहाहनशा करून ज्यारे् सत्य हनहिि करण्याि 
आले आहे असे काही ज्ञान ित्त्वज्ञानाच्या अभ्यासकानंा प्राप्ि होिे ह्ावर ित्त्वज्ञानारे् मभल्य अवलंबभन ठेविा 
येि नाही हे परि एकदा प्रत्ययाला येिे. 

 
ित्त्वज्ञानारे् मभल्य बरेर्से त्याच्या अहनहिििेिर् शोधले पाहहजे. ित्त्वज्ञानार्ा स्पशच ज्याला 

झालेला नाही असा मािभस अनेक पभवचग्रहामंध्ये बहंदस्ि अशा अवस्थेि आय ष्ट्यार्ी वाटर्ाल करिो. त्यार्ी 
व्यवहारब द्धी, त्यार्ा कालखंड ककवा राष्ट्र यामंध्ये प्रर्हलि असलेल्या समज िी, त्याच्या मनाि रुजलेली 
पि जी घडहवण्याि त्याच्या हववकेब द्धीने जािीवपभवचक िार् घेिलेला नसिो ककवा ज्यानंा हिने जािीवपभवचक 
मान्यिाही हदलेली नसिे अशी मिे ह्ाचं्यापासभन हे पभवचग्रह त्याला प्राप्ि झालेले असिाि. अशा मािसाला 
जर् म्हिजे काहीिरी हनहिि, सीहमि, अनावृि आहे असे िासिे साहहजक आहे; नेहमीच्या वस्िभ त्याच्याप ढे 
कोििेही प्रश्न उपस्स्थि करीि नाहीि आहि आपल्या सरावाच्या र्ोष्टीहभन हिन्न अशा शक्यिारं्ा िो ढ ंकभ नही 
हवर्ार करीि नाही. पि ह्ाच्या उलट आपि िाहत्त्वक हवर्ार स रू केल्याबरोबर, आपि स रवािीच्या 
प्रकरिाि पाहहले त्याप्रमािे, आपल्या नेहमीच्या पहरर्याच्या वस्िभस द्धा अशा समस्या हनमाि करिाि की 
त्यानंा आपि अहिशय अप री अशी उत्तरे देऊ शकिो. ित्त्वज्ञान ज्या शकंा हनमाि करिे त्यारं्ी हनहििपिे 
सत्य असलेली उत्तरे कोििी हे जरी िे आपल्याला सारं्भ शकि नसले िरी आपल्या हवर्ारारं्ा हवस्िार 
करिील आहि रूढीच्या जार्ापासभन त्यारं्ी स टकी करिील अशा अनेक शक्यिा स र्हवण्यार्ी क वि त्याच्या 
हठकािी असेल. वस्िभंरे् स्वरूप कसे आहे ह्ाहवषयी आपल्या मनाि जी हनहििीर्ी िावना असिे िी 
ित्त्वज्ञानाम ळे क्षीि होिे हे खरे पि त्याबरोबर िे कसे असिे शक्य आहे ह्ाहवषयीच्या आपल्या ज्ञानाि िे 
खभपर् िर घालिे; ह्ा हवमोर्क शकंाचं्या प्रदेशाि ज्यानंी कधीही पाऊल टाकलेले नाही त्याचं्या हठकािी 
वसि असलेला मिाचं्या बाबिीिील अहंकारी आग्रहीपिा ित्त्वज्ञानाम ळे दभर होिो आहि पहरहर्ि र्ोष्टींरे् 
अपहरहर्ि दृहष्टकोनािभन दशचन घडवभन आपल्या मनाि िी आियार्ी िावना असिे िी िे िाजी राखिे. 

 
आपल्याला एऱ्हवी स र्ल्या नसत्या अशा शक्यिारें् दशचन ित्त्वज्ञान घडहविे ही त्यार्ी उपय क्ििा 

सोडली िरीही एक मभल्य ित्त्वज्ञानाच्या हठकािी असिे; आहि हे कदाहर्त् त्यारे् प्रम ख मभल्य आहे. ज्या 
वस्िभंरे् कर्िन ित्त्वज्ञान करिे त्याचं्या महते्तम ळे आहि ह्ा कर्िनाद्वारा आपल्या संक हर्ि आहि व्यस्क्िर्ि 
उद्हदष्टापंासभन ित्त्वज्ञान आपल्याला म क्ि करिे ह्ाच्याम ळे हे मभल्य ित्त्वज्ञानाच्या हठकािी अविरिे. जो 
मािभस सहजप्रवृत्िीने जर्ि असिो त्यारे् जीवन त्याच्या खाजर्ी इच्छाचं्या वि चळाि बहंदस्ि असिे; त्यारे् 
क ट ंब आहि हमत्र ह्ा वि चळाि समाहवष्ट असिील, पि उरलेल्या जर्ार्ी दखल सहजपे्ररिावंर आधारलेल्या 
त्याच्या इच्छाचं्या वि चळाि जे काही सामावलेले असेल त्याला िे मदि करिे की प्रहिबधं करिे एवढ्याप रिीर् 
घेण्याि येिे. अशा जीवनाि अस्वस्थ आहि बहंदस्ि असे काहीिरी असिे; ि लनेने ित्त्वज्ञानात्मक जीवन 
शािं आहि म क्ि असिे. सहजपे्ररिारें् बनलेले खाजर्ी जर् लहान असिे, त्यारे् स्थान एका प्रर्डं आहि 
बलशाली जर्ाि असिे आहि प ढेमारे् आपल्या खाजर्ी जर्ार्ा ह्ा जर्ाकडभन र्क्कार्भर होिारर् असिो. 
िेव्हा सबधं बाह् जर्ाला आपल्याि सामावभन घेईल असा आपल्या इच्छांर्ा हवस्िार आपि केला नाही िर 
वढेा घािलेल्या ककल्ल्याि अडकभ न पडलेल्या हशबदंीसारखी–आपल्या हनसटायच्या वाटा शत्रभने रोखलेल्या 
आहेि आहि अखेरीस शरिार्िी पत्करिे अटळ आहे हे हजला माहहि आहे अशा हशबदंीसारखी—आपली 
स्स्थिी असेल. ह्ा प्रकारच्या जीवनाि शािंी असिार नाही; पि आपल्या आग्रही इच्छा आहि हिबल संकल्प 
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ह्ािं सदैव र्ाललेला झर्डा असेल. आपले जीवन जर महान् आहि म क्ि व्हायरे् असेल िर ह्ा ना त्या 
मार्ाने ह्ा ि रंुर्ािभन आहि ह्ा झर्ड्यािभन आपि आपली स टका करून घेिली पाहहजे. 

 
स टकेर्ा एक मार्च म्हिजे िाहत्त्वक कर्िन. िाहत्त्वक कर्िनाि जेव्हा अत्यंि व्यापक िभहमकेवरून 

हवश्वारे् समालोर्न आपि करिो िेव्हा हवश्वार्ी दोन परस्परहवरोधी र्टािं–हमत्र आहि शत्रभ, साहाय्यक 
आहि हवरोधक, मंर्ल आहि अमंर्ल अशा दोन र्टािं—हविार्िी करीि नाही; आपि समग्र हवश्वारे् 
िटस्थपिे दशचन घेिो. िाहत्त्वक कर्िन जेव्हा हनिळे असिे िेव्हा बाकीरे् हवश्व मािसासारखे असिे असे 
दाखवभन देण्यार्ा त्यार्ा प्रयत्न नसिो. कोििेही ज्ञान जेव्हा आपल्याला प्राप्ि होिे िेव्हा स्व-र्ा हवस्िार 
घडभन येिो; पि हा हवस्िार साधायर्ा सवाि उत्तम मार्च म्हिजे त्याच्यावर आपले लक्ष कें हद्रि न करिे. जेव्हा 
केवळ आपली हजज्ञासार् जार्ृि असिे िेव्हा हा हवस्िार घडभन येिो; आपल्या हवषयारे् स्वरूप अमभक असलेर् 
पाहहजे अशी इच्छा स रवािीपासभन न बाळर्िा वस्िभंरे् जे स्वरूप आढळभन येिे त्याच्याशी स्व–ला जो ज ळवभन 
घेिो अशा अभ्यासाने हा हवस्िार साधला जािो. आपला स्व जसा आहे िसा घेऊन, जर्ारे् त्याच्याशी इिके 
साधम्यच आहे की त्याच्याहभन वरे्ळ्या प्रकृिीरे् वाटाव ेअसे काही आहे असे न मानिा जर्ारे् ज्ञान प्राप्ि करून 
घेिे शक्य आहे असे जर आपि दाखवभन देऊ लार्लो िर स्वर्ा हा हवस्िार साधला जाि नाही. हे दाखवभन 
देण्यार्ी इच्छा हा अहंिावार्ार् एक प्रकार आहे आहि कोित्याही प्रकारच्या अहंिावाप्रमािे स्व–ला जो 
हवकास साधायर्ा असिो आहि जो साधायर्ी क वि आपल्याि आहे हे त्याला माहहि असिे िो साधण्याि िो 
व्यत्यय आििो. इिरत्र अहंिाव ज्याप्रमािे जर्ाकडे आपल्या स्विःच्या इच्छारं्ी पभिी करण्यारे् एक साधन 
म्हिभन पाहिो त्याप्रमािे िाहत्त्वक कर्िनािही िो िसेर् पाहिो; म्हिजे स्व–पेक्षा जर्ारे् महत्व िो कमी 
लेखिो, आहि म्हिभन असा स्व जे श्रेय त्याला साधिा येईल त्याच्या महते्तला मयादा घालिो. ह्ाच्या उलट 
कर्िनामध्ये आपि स्व-हभन हिन्न असलेल्या हवषयापासभन स रवाि करिो; आहि ह्ा हवषयाच्या महते्तम ळे स्व-
च्या सीमा रंुदाविाि; हवश्वाच्या अनंित्वाम ळे हवश्वारे् कर्िन करिारे मनही ह्ा अनंित्वाि सहिार्ी होिे. 

 
ह्ा कारिाम ळे हवश्वारे् स्वरूप मानवसदृश आहे असे मानिारी िाहत्त्वक दशचने आत्म्याच्या महत्िेरे् 

पोषि करीि नाहीि. ज्ञान म्हिजे स्व आहि स्वहभन हिन्न असा हवषय ह्ाचं्या मीलनार्ा एक प्रकार आहे; 
वरर्ष्ट्मा र्ाजहवण्याच्या प्रवृत्तीम ळे आहि म्हिभन आपल्याला स्विःर्ी जी प्रकृिी असल्यारे् आढळभन येिे 
हिच्या म शीि सवच हवश्व बळजबरीने सामावभन घण्याच्या प्रयत्नाने ह्ा मीलनाि वैर् ण्य हनमाि होिे. मानव हा 
सवच वस्िभंर्ा मानदंड आहे, सत्य हे मानवहनर्ममि असिे, हदक्, काल आहि सामान्यारें् हवश्व हे मनारे् धमच 
आहेि, मनाने हनर्ममलेले नाही असे काही असलेर् िर िे अजे्ञय आहि आपल्या दृष्टीने उपेक्षिीय असिार असे 
सारं्िारे मि स्वीकारण्यार्ी प्रवृत्ती ित्त्वज्ञानाि व्यापक प्रमािावर आढळिे. आपले अर्ोदररे् हववेर्न बरोबर 
असेल िर हे मि र्भक आहे. िे र्भक िर आहेर् पि त्याहशवाय िाहत्त्वक कर्िन िे स्वप रिे बहंदस्ि करीि 
असल्याम ळे िाहत्त्वक कर्िनाला ज्याच्याम ळे मभल्य प्राप्ि होिे िे सारे हहरावभन नेले जाण्याि त्यार्ा पहरिाम 
होिो. ज्याला िे ज्ञान म्हििाि िे स्वहभन हिन्न अशा हवषयाशी झालेले मीलन नसिे; िर आपले पभवचग्रह, सवयी 
आहि इच्छा ह्ारं्ा िो एक र् ंडाळा असिो आहि आपि आहि पलीकडले जर् ह्ाचं्यामध्ये एक अिेद्य पडदा 
िो उिा करिो. ज्ञानार्ी ही उपपत्ती ज्याला रुर्िे त्यार्ी बाहेरच्या समाजाि आपला शब्द नेहमीर् मानला 
जाईल अशी खात्री नसल्याम ळे, िीिीने आपल्या कौट ंहबक वि चळाच्या कधीही बाहेर न पडिाऱ्या 
मािसासारखी अवस्था असिे 

 
ह्ाच्या उलट, स्वहभन हिन्न अशा हवषयाच्या प्रत्येक हवस्िारामध्ये, ज्या वस्िभंरे् आपि कर्िन करिो 

त्यानंा आहि म्हिभन त्यारें् कर्िन करिाऱ्या हवषयीला जे, जे महान् बनहविे त्या सवांि खरेख रे िाहत्त्वक कर्िन 
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आनंद मानिो. िाहत्त्वक कर्िनाि जे काही व्यस्क्िर्ि व खाजर्ी असिे, जे काही सवयी, स्वाथच ककवा इच्छा 
ह्ावंर अवर्बंभन असिे िे सारे हवषयारे् हवकृि दशचन घडहविे आहि म्हिभन ब द्धी ज्या मीलनाच्या शोधाि असिे 
त्यार्ी हानी करिे. हवषयी आहि हवषय ह्ामंध्ये असे क ं पि उिारिाऱ्या आपल्या वैयस्क्िक व खाजर्ी र्ोष्टी 
म्हिजे आपल्या ब द्धीर्ा ि रंुर् ठरिाि. ईश्वर जसे हवश्वारे् दशचन घेि असेल िसेर् दशचन हवम क्ि ब द्धीही 
घेिे; ह्ा दशचनाि येथे आहि आिा ह्ारं्ी मयांदा नसिे. आशा व िीिी यानंा स्थान नसिे. आपल्या रूढ 
समज िी आहि पारंपहरक पभवचग्रह ह्ानंी िे जखडलेले नसिे; िे शािं आहि हनर्मवकार असिे; आहि मािसाला 
हजिके शक्य असेल हििके व्यस्क्िहनरपेक्ष, श द्ध कर्िनात्मक ज्ञान हमळहवण्याच्या केवळ इच्छेवर काय िे हे 
दशचन आधारलेले असिे. इहद्रयादं्वारा जे ज्ञान आपल्याला हमळिे िे आपल्या व्यस्क्िर्ि, इिरानंा वर्ळिाऱ्या 
दृहष्टकोनावर, िसेर् आपल्या इंहद्रयावंर अवलंबभन असिे. ही इंहद्रये वस्िभंरे् दशचन घडहविाि खरे पि िे िी 
हवकृिही करिाि. म्हिभन हवम क्ि ब द्धी अशा ज्ञानापेक्षा ज्याच्याि खाजर्ी इहिहासाशी संललन असलेल्या 
अपघािानंा स्थान नसिे असे अमभिच व सामान्य ज्ञान पसंि करिे. 

 
िाहत्त्वक कर्िनािील स्वािंत्र्य व िाटस्थ ह्ारं्ी सवय ज्या मनाला जडली असेल िे कृिी व िावना 

ह्ाचं्या जर्ाि स द्धा ह्ार् स्वािंत्र्यार्ा व िाटस्थार्ा काही अंश हटकवभन धरील. आपले हेिभ व इच्छा 
ह्ाचं्याकडे समग्र हवश्वार्ा एक िार् म्हिभन िे पाहील; हे हेिभ व इच्छा म्हिजे ह्ा जर्ार्ा एक अत्यंि अल्प 
असा िार् आहे आहि क िाही एका मािसाच्या कृिींनी उरलेल्या जर्ाि काही िरक पडि नाही ह्ा जाहिवनेे 
त्याचं्याहवषयी हे मन आग्रही वृत्ती धारि करिार नाही. कर्िनाि सत्याहवषयीर्ी हनिेळ हजज्ञासा हे रूप धारि 
करिारे हे िाटस््य म्हिजे कृिीमध्ये न्याय ह्ा स्वरूपाि आहि िावनाि सवच िभिाहंवषयी वाटिाऱ्या पे्रमाच्या 
स्वरूपाि व्यक्ि होिारा मनोधमच होय— हे पे्रम सवांना अर्मपिा येिे, जे उपयोर्ी व स्ि त्य ठरिाि केवळ 
त्यानंार् नव्हे. िेव्हा कर्िनाम ळे केवळ आपल्या हवर्ाराचं्या हवषयार्ा हवस्िार होिो असे नव्हे., आपल्या 
कृिीच्या व िावनाचं्या हवषयारं्ाही हवस्िार होिो; कर्िनाम ळे आपि संबधं हवश्वारे् नार्हरक बनिो; िटानंी 
वहेढलेल्या आहि इिर जर्ाशी झर्डि राहिाऱ्या केवळ एका नर्रारे् नार्हरक उरि नाही. हवश्वार्ा असा 
नार्हरक असण्यामध्ये मािसारे् खरे स्वािंत्र्य सामावलेले असिे, संक हर्ि आशा आहि िीिी ह्ाच्या 
दास्यािभन त्यार्ी म क्िािा होिे. 

 
िेव्हा ित्त्वज्ञानाच्या मभल्याहवषयीच्या आपल्या हववरे्नार्ा साराशं असा : ित्त्वज्ञान उपस्स्थि करीि 

असलेल्या प्रश्नानंा िे जी हनहिि उत्तरे देिे त्याचं्यासाठी ित्त्वज्ञानार्ा अभ्यास करायर्ा नसिो; कारि अशी 
हनहिि उत्तरे सत्य आहेि हे सामान्यपिे हसद्ध करिा येि नाही; िर ह्ा प्रश्नासंाठीर् ित्त्वज्ञानार्ा अभ्यास 
करायर्ा असिो. कारि ह्ा प्रश्नामं ळे काय शक्य आहे ह्ाहवषयीच्या आपल्या संकल्पना हवस्िारिाि; आपली 
बौहद्धक कल्पनाशक्िी संपन्न होिे; समग्र हवश्वारे् आलोडन करण्यार्ी आपली प्रवृिी आपल्या मिाहंवषयीच्या 
ज्या आग्रहीपिाम ळे रूद्ध होिे िो क्षीि होिो. पि ह्ा सवापेक्षा ित्त्वज्ञानार्ा अभ्यास करावा ह्ारे् हवशषे 
कारि हे की ित्त्वज्ञान ज्या हवश्वारे् कर्िन करिे त्याच्या महते्तम ळे आपले मनस द्धा महान होिे; हवश्वाशी 
एकरूप होण्याि मनारे् जे परमोच्च श्रेय असिे िे त्याला साधिा येिे. 
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सांदभवग्रांथाांणवषयी टीप 
 

ित्त्वज्ञानारे् प्राथहमक ज्ञान ज्या हवद्यार्थयाला हमळवायरे् असेल त्याला असे आढळभन येईल की 
सारगं्रथापंासभन ह्ा हवषयारे् एक समग्र दशचन प्राप्ि करून घेण्यापेक्षा थोर ित्त्ववेत्त्यारें् हकत्येक गं्रथ वार्िे 
अहधक सोपे आहि िलदायी ठरिे. प ढील गं्रथार्ी हवशषेेकरून हशिारस करिा येईल : 
 
प्लेटश : हरपस्ब्लक (राज्य). हवशषेिः प्रकरि ६ आहि ७. डेस्व्हस आहि वॉहन यानंी केलेले 

इंग्रजी िाषािंर. र्ोल्डन रेझरी सीरीज. मसॅ्क्मलन. 
 
देकातव : मेहडटेशन्स (कर्िने). हॉल्डन आहि रॉस यारें् इंग्रजी िाषािंर. कें हब्रज य हनवर्मसटी पे्रस. 
 
स्स्पनशझा : एहथक्स (नीहिशास्त्र). हेल व्हाइट आहि ॲमीहलया स्टहलंर् यारें् इंग्रजी िाषािंर. 
 
लाय्स्ननट्झ : हद मॉनडॉलॉहज (अि कहवद्या). आर्. लाटा यारें् इंग्रजी िाषािंर ऑक्स्िडच. 
 
बाक्ले : र्थ री डायलॉलज हबट् वीन हायलस अँड हिलोनॉस (हायलस आहि हिलोनॉस 

ह्ाचं्यामधील िीन संवाद) 
 
ह्यूम : एसे कन्सर्कनर् ह्भमन अण्डस्टँकडर् (मानवी आकलनशक्िीहवषयीर्ा हनबधं) 
 
काांट : प्रोहलर्ॉमीना ट  एव्हरी फ्य र्र मेटॅहिहझक (प्रत्येक िावी ित्त्वमीमासेंरे् प्रस्िावन). 

 
(भाषाांतरकत्याची टीप : (१) प्लेटोच्या ‘हरपस्ब्लक’कहरिा एफ्. एम्. कॉन्िडच यारें् ‘हद हरपस्ब्लक ऑि 
प्लेटो’, (ऑक्स्िडच), हे सिाष्ट्य िाषािंरही पहाव.े (२) देकािचच्या ‘मेहडटेशन्स’रे् प्रा. हद. य. देशपाडें ह्ानंी 
केलेले मराठी िाषािंर— ‘कर्िन’, (साहहत्य संस्कृहि मंडळ), उपलब्ध आहे. (३) स्स्पनोझाच्या ‘एहथक्स’रे् 
आर. एर्. एम. एस्ल्वस यानंी केलेले इंग्रजी िाषािंर, ‘हद र्ीि वक्सच ऑि बेनेहडक्ट स्स्पनोझा’, प्रथम खंड, 
(डोव्हर), ह्ा प स्िकाि समाहवष्ट आहे.) 
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सूची 
 

तत्त्वज्ञानातील समस्या 
 

प्रश्नहर्न्हानंी, ज्या हठकािी एखाद्या मिार्ी र्र्ा केली आहे िे हठकाि हनर्मदष्ट होिे, जेथे िे मि 
माडंण्याि आलेले आहे िे हठकाि नव्हे. 
 
अंकर्हिि 
अि क 
अि कवाद 
अंिर्मनरीक्षि 
अनन्ि 
अन िवः 
विचनाने होिारा हवस्िार 
साक्षात् 
अन िववादी 
अन मान, िार्मकक आहि मानसशास्त्रीय 
अन रूपिाः 
वदेनदते्त आहि िौहिक वस्िभ यामंधील 
समजभि आहि वस्ि स्स्थिी यामंधील, व प ढे 
अवकाश, व प ढे 
य स्क्लडीय व न–य स्क्लडीय 
िौहिक 
असत्यिा, व प ढे 
असत्यिेर्ी व्याख्या 
अस्स्ित्व 
अस्स्ित्वारे् ज्ञान, व प ढे 
अहंमात्रसत्तावाद 
आकार 
आत्मजािीव 
आत्मा 
आिास 
आिास, पहा : स्वप्न 



 

अनुक्रमणिका 

आयहडया, प्लेटॉहनक 
आवश्यकिा 
उपजि कल्पना आहि ित्त्वे 
पहा : कल्पना 
एकिावाद 
कल्पना, व प ढे 
अमभिच 
उपजि 
काटं, इमनॅ्य एल 
कायचकारििाव 
काल, व प ढे 
कालावधी 
कृिी, मानहसक 
केवल पहरकल्पना 
कँटॉर, जॉजच 
कॉहजटो, एर्ो स म, पहा : देकािच 
हक्रयापदे 
र्हिि 
र्िीरे् हनयम 
र् ि 
र्ोर्रवस्िभ, (दृश्य वस्िभ) 
घटक 
हर्हकत्सक ित्त्वज्ञान, व प ढे 
हर्द्वाद 
व्याख्या 
हर्द्वादार्ा आधार, व प ढे 
हर्द्वादी 
र्ीनर्ा सम्राट 
जडद्रव्य 
जडद्रव्यारे् अस्स्ित्व 
जडद्रव्यारे् स्वरूप 
 



 

अनुक्रमणिका 

ित्त्वज्ञानारे् मभल्य 
ित्त्वज्ञानार्ी अहनहिििा 
ित्त्व,े सामान्य 
िकच शास्त्र, व प ढे 
िादात्म्यहनयम 
देकािच, रेनी 
हनकष 
हनर्मन 
हनयम, सामान्य 
हनसर्ार्ी एकरूपिा 
पहरर्य, व प ढे हवषयीर्ा? व प ढे 
पभवचप्राप्ि, व प ढे 
मानहसक? 
प्रकाश 
प्लेटो, व प ढे 
बाक्ले, जॉजच (हबशप) व प ढे 
हबस्माकच , हप्रन्स ऑटो िॉन 
ब हद्धवादी 
ब्रडॅ ली, फॅ्रस्न्सस हबचटच 
िभहमिी 
िौहिक वस्िभ 
भ्रािंी, व प ढे 
मन 
मन हीर् एकमेव वास्िविा? 
(हशवाय पहा : हर्द्वादी) 
मनाि असिे, व प ढे 
रंर् 
लाय् स्ब्नट् झ् , र्ॉटफ्रीड हवल्हेल्म 
लॉक, जॉन 
विचन, व प ढे 
वस्ि स्स्थिी 
वस्िभरे् स्वरूप 



 

अनुक्रमणिका 

वास्िविा व प ढे 
हवर्मन 
हवर्मनारे् ित्त्व 
हवर्ारारे् हनयम 
हवधानारें् घटक 
हविाज्यत्व, अनंि 
हवहशष्ट (वस्िभ) 
हवशषेनामे, व प ढे 
हवश्लेषिात्मक 
हवषय, अवधारिार्ा 
हनिचयार्ा 
हवषयी 
वदेन 
वदेनदत्त 
वदेनदत्तारं्ी हनहििी 
व्याघािार्ा हनयम 
व्यावृिमध्यार्ा हनयम 
संकल्पना 
सत्ता 
सत्यिा 
सत्यिेर्ी व्याख्या 
संबधं, व प ढे 
अनेकपदी 
संबधंार्ी हदशा 
संिवनीयिा, व प ढे 
संिाव्य मि 
समजभि, व प ढे 
सहजप्रवृत्तीने हनर्ममि 
संवदेन 
संशय 
संशयवादी आहि नास्स्िक ह्ानंा हवरोध करिारे हायलस व हिलोनॉस याचं्यामधील िीन संवाद 
सामान्यीकरि, आन िहवक 



 

अनुक्रमणिका 

सामान्ये 
सामान्यारें् ज्ञान 
साम्य 
साहर्यच 
स संर्िी 
स्पशच 
स्स्पनोझा, बरुख 
स्मरि, व प ढे 
स्मृिी, पहा : स्मरि 
स्विःप्रामाण्य 
स्विःप्रामाण्याच्या इयत्ता 
स्विःप्रामाण्यारे् दोन प्रकार, व प ढे 
स्वप्न 
स्वरूपवस्िभ 
हेरे्ल, जॉजच, हवल्हेल्र्, फ्रीड्रीख, व प ढे 
ह्भम, डेस्व्हड 
ज्ञान : 
पहरर्यात्मक आहि विचनात्मक 
व्याख्या, व प ढे 
हनष्ट्पाहदि 
संशयािीि? 
प्राहिि, व प ढे 
िहवष्ट्यारे्, व प ढे 
सामान्य ित्त्वारें् 
वस्िभंरे् व सत्यारें् 
हवश्वारे् 
केवळ मानहसक पदाथांरे् असिे का? व प ढे 
िाहत्त्वक 
ज्ञानमीमासंा 

 
* * * 



 

अनुक्रमणिका 

पाणरभाणषक शनदावली 
अनवस्थाप्रसंर् infinite regress 
अहनवायचिा necessity 
अन िववाद empiricism 
अन रूपिा correspondence 
अपक्ष एकसत्तावाद neutral monism 
अप रे हर्न्ह incomplete symbol 
अभ्य पर्म hypothesis 
अवधारि apprehension 
अहंमात्रसत्तावाद solipsism 
आकार form 
आधारहवधान premiss 
आिास, िास illusion 
आयत्त contingent 
उपजि ज्ञान innate knowledge 
उपयोजन application 
 
खंड segment 
 
र्िन calculus 
 
र्ौकट framework 
 
जािीव consciousness 
 
िदेविा identity 
िादात्मयहनयम law of identity 
िार्मकक परमाि वाद logical atomism 
िार्मकक रर्ना logical construction 
 
दते्त data 
दरम्यान between 



 

अनुक्रमणिका 

दृहष्टप्रािं perspective 
द्रव्य substance 
हनकष criterion 
हनरास elimination 
हनिचय judgment 
हनहििी certainty 
हनष्ट्कषचि abstraction 
 
पदाथच entity 
पहरर्य acquaintance 
पभवचप्राप्ि a priori 
प्रहििान intuition 
प्रमािक axiom 
प्राहििज्ञान intuitive knowledge 
 
बाह् पदाथच external object 
िौहिक वस्िभ physical object 
िौहिकी physics 
भ्रािंी error 
 
लहरीर्िी wave–motion 
लाघव parsimony 
 
वस्ि स्स्थिी fact 
वारंवारिा frequency 
हवर्मन induction 
हवद्यमानिा subsistence 
हवश्लेषक हवधान analytic proposition 
सवचवार्ी, सावचहत्रक universal 
संश्लेषक synthetic 
स्विः प्रमाि self–evident 
हवमध्य हनयम law of excluded middle 



 

अनुक्रमणिका 

हववकेवाद rationalism 
हवशषेाहधकार privilege 
हवषयी subject 
वदेन sensation 
वदेनदत्त sense-datum 
वदेना pain 
वदे्य sensum 
व्याघािहनयम law of contradiction 
 
श्रेिी series 
 
संकल्पना concept 
संधी (सटारं्ा) union (of sets) 
संबधंार्ी हदशा sense of a relation 
समजभि belief 
संवाक्य syllogism 
संवदेन perception 
सामान्य universal 
सामान्यीकरि generalisation 
सावयव complex 
साहर्यच association 
सीमा limit 
स्वरूपवस्िभ thing-in-itself 

 
* * * 


