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निवेदि 
 

आध चिक शासे्त्र, ज्ञािचवज्ञािे, तंत्र आचण अचभयाचंत्रकी इत्यादी के्षत्रातं त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीि 
संस्कृती, इचतहास, कला इत्यादी चवषयांत मराठी भाषेला चवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञािदाि करण्याचे सामर्थयग 
याव ेहा उदे्दश लक्षात घेऊि साचहत्य-संस्कृती मंडळािे वाङ्मयचिर्ममतीचा चवचवध कायगक्रम हाती घेतला आहे. 
मराठी चवश्वकोश, मराठी भाषेचा प्रमाणकोश, मराठी वाड मयकोश, चवज्ञािमाला. भाषातंरमाला, आंतरभारती-
चवश्वभारती, महाराष्ट्रेचतहास इत्यादी योजिा या कायगक्रमात अंतभूगत केल्या आहेत. 

 
२. मराठी भाषेला विद्यापीठीय भाषेचे प्रगत स्िरूप ि दर्जा देण्याकवरता मराठी विज्ञान, तत्त्िज्ञान सामावर्जक 
शासे्त्र आवि तंत्रविज्ञान या विषयािंरील संशोधनात्मक ि अद्याित मावितीने युक्त अशा गं्रथाचंी रचना मोठ्या 
प्रमािािर िोण्याची आिश्यकता आिे. वशक्षिाच्या प्रसाराने मराठी भाषेचा विकास िोईल िी गोष्ट तर 
वनर्वििादच आिे. पि मराठी भाषेचा विकास िोण्यास आिखीिी एक साधन आिे आवि ते साधन म्ििरे्ज मराठी 
भाषेत वनमाि िोिारे उत्कृष्ट िाङ्मय िे िोय. र्जीिनाच्या भाषेतच ज्ञान ि संस्कृती याचें अवधष्ठान तयार व्िाि े
लागते. र्जोपययन्त मािसे परकीय भाषेच्याच आश्रयाने वशक्षि घेतात, कामे करतात ि विचार व्यक्त करतात, 
तोपययन्त वशक्षि सकस बनत नािी, संशोधनाला परािलंवबत्ि रािाते ि विचाराला अस्सलपिा येत नािी, 
एिढेच नव्िे तर िगेाने िाढिाऱ्या ज्ञानविज्ञानापासून सियसामान्य मािसे िवंचत रािातात. 

 
३. संस्कृत ि अन्य भारतीय भाषातंील आवि त्याचप्रमािे इंग्रर्जी, फ्रें च, र्जमयन, इटावलयन, रवशयन, ग्रीक, 
लॅवटन इत्यादी पविमी भाषातंील अवभर्जात गं्रथाचें ि उच्च सावित्यामधील विशषे वनिडक पुस्तकाचें भाषातंर 
ककिा साराशं अनुिाद अथिा विवशष्ट विस्तृत गं्रथाचंा आिश्यक तेिढा पवरचय करून देिे िा भाषातंरमालेचा 
उदे्दश आिे. 

 
४. भाषातंर योजिेतील पचहला कायगक्रम मंडळािे आखूि, ज्यािंा अग्रक्रम चदला पाचहजे अशी पाश्चात्य व 
भारतीय भाषातंील स मारे ३०० प स्तके चिवडली आहेत. होमर, व्हर्मजल, एस्स्कलस, ॲचरस्टोचििीस, 
य चरचपचडस, प्लेटो, ॲचरस्टॉटल, थॉमस ॲक् वाइिस, न्यटूि, डार्मवि, रूसो, काँन्ट, हेगल जॉि स्ट अटग चमल, 
गटे, शके्सपीअर, टॉलस्टॉय, दोस्तएवस्की, कॅचसरेर, गॉडगि व्ही. चाईल्ड इत्याचदकाचंा या भाषातंरमालेत 
समावशे केला आहे. ससं्कृतमधील वदे, उपचिषदे, महाभारत, रामायण, भरताचे िाटयशास्त्र, संगीत रत्िाकर, 
ध्वन्यालोक, प्राकृतातील गाथासप्तशती, चत्रपीटकातील चिवडक भाग इत्याचदकाचंाही भाषातंरमालेत समावशे 
केला आहे. 

 
५. भाषातंरयोजिेखाली मडंळािे आतापयगन्त ३८ अचभजात गं्रथाचंी भाषातंरे प्रकाचशत केली आहेत. ‘जॉि 
स्ट अटग चमलचे’ On liberty ‘रूसोचे’ Social Contract ‘एम्. एन्. रॉयचे’ Reason, Romanticism & 
Revolution व Letters from Jail ‘स्ताचिस्काव स्कीचे’ An Actor Prepares व Building a Character 
‘त र्मगन्येव्हचे’ Fathers & Sons ‘रायशने् वाखचे’ Rise of Scientific Philosophy ‘गन्नर चमरदालचे’ 
Economic Theory and Underdeveloped Regions ‘कै. पा.ं वा. काणे’ याचें History of Dharmshastra 
‘कोपलॅंडचे’ Music & Imagination ‘बन्रान्ड रसेलचे’ Religion & Science ‘तेरझागीचे’ Theoretical Soil 
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Mechanics ‘चवशाखादत्तचे’ म द्राराक्षसम् ‘भरतम िीचे’ भरतिाट्यशास्त्र (अध्याय ६ व ७ आचण अध्याय १८ व 
१९) ‘चिकलाय् मि चीचे’ Storia Do Mogor आ. पे्र. चपग  चलचखत Socialism Vs. Capitalism ‘इसाडोरा 
डंकिचे’ My Life ‘स्रचॅवस्कीचे’ Poetics of Music इत्यादी प स्तकाचंी भाषातंरे व साराि वाद प्रकाचशत झाले 
आहेत. 
 
६. श्री. चभ. चव मराठे यािंी केलेले अल्बेर कामूच्या “The Rebel” या प स्तकाचे मराठी भाषातंर “बंडखोरीचे 
तत्त्वज्ञाि” या शीषगकािे मंडळाच्या भाषातंरमालेत प्रकाचशत करण्यास मंडळास आिंद होत आहे. प स्तक 
भाषातंर करण्यास िार कठीण आहे कारण आशय हा तत्त्वचववचेिपर व भाषा ग ंताग तंीची आहे परंत  श्री. मराठे 
यािंी मूळच्या आशयाला कोठेही धक्का ि लावण्याबद्दल खबरदारी घेतली आहे. भाषातंर स बोध व सम्यक रीतीिे 
अथगवाही झाले आहे. एचडशन्् गलॅीमाडग, पॅचरस या प्रकाशिसंस्थेिे प्रस्त त मराठी भाषातंर प्रकाचशत करण्यास 
मंडळास परवािगी चदल्याबद्दल मी सदर प्रकाशि ससं्थेचे आभार माितो. 

 
म ंबई- 
२८ िोव्हेम्बर, १९७७  लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

शके ७ अग्रहायि, १८९९  अध्यक्ष, 
 महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृचत मंडळ 
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भाषान्तरकत्याची 
प्रस्ताविा 

 
“जगाचा इचतहास हा स्वातंत्र्याच्या संपे्रजे्ञचा (ॠतंभरा प्रज्ञा-सत्यच ग्रहण करणारी समाचहतचचत्तस्य 

प्रज्ञा-पातंजल योगदशगि. Idea is the truth which knows itself-Hegel) अखंड चवकास होय. बचहष्ट्प्रज्ञात्मक 
(objective) स्वातंत्र्य-म्हणजे वास्तव स्वातंत्र्य-त्यासाठी केवळ घटिापेक्ष संकल्प (will) स्वाधीि ठेवावयास 
हवा. बचहष्ट्प्रज्ञात्मक चवषयवस्तूच जर ब चिसत्त्व असेल तर मािवी अंतर्दग ष्टी व धारणा ही प्रजे्ञशी (Reason) 
स संवादी असावयास हवीच. आचण मग, सारभतू मलूतत्त्व-अंतःप्रज्ञात्मक (Subjective) स्वातंत्र्य साकार होते. 
आम्ही येथे केवळ संप्रजे्ञच्या (Idea) चवकासाचाच चवचार माडंला आहे. त्याम ळे इचतहासातील उत्कषगकालाचा 
तपशील, वैभवाचे वणगि, चवख्यात व्यक्ती व जिसमहू याचंी कतगबगारी, भव्यता याचं्या चववचेिापासूि 
लाभणाऱ्या स खास म काव ेलागले आहे. जगाच्या इचतहासात प्रचतबबचबत होणारे सपं्रजे्ञचे वैभव, एवढ्याप रताच 
त्या इचतहासाशी तत्त्वज्ञािाचा संबधं असतो. तत्त्वज्ञाि, समाजात क्षोम माजचवणाऱ्या भाविोदे्रकाचं्या 
चशणवणाऱ्या संघषापासूि दूर राहूि शातं अशा बचतिाच्या के्षत्रात रमत असते. स्वतःला साकार करण्यात 
संप्रज्ञा ज्या चवकासप्रचक्रयेतूि जाते चतला चमळणाऱ्या मान्यतेतच तत्त्वज्ञाि रस घेते. स्वातंत्र्याचा प्रज्ञाथग म्हणजे 
अंतःप्रज्ञ व बचहःप्रज्ञ अव्दैताची जाणीव. 

 
“जगाच्या इचतहासात वर्मणलेल्या घटिाचंी सारी पचरवतगिे धरूि-इचतहास म्हणजे चैतन्याचा (Spirit) 

चवकास व ते साकार होण्याची प्रचक्रया होय. यातच खरोखरी इचतहासान्तगगत द रावस्थेत दैवी योजिेचे सत्यत्व 
(Theodicaea) गवसते-इचतहासान्तगगत भगवन्ताच्या अचधष्ठािाचे समथगि.” 

 
हेगेलच्या ‘इचतहासाचे तत्त्वज्ञाि’ या गं्रथाचे हे साररूप भरतवाक्य आहे. अल्बेर कामूच्या ‘बंडखोर’ या 

प्रचतभाशाली गं्रथातील आशयाच्या र्दष्टीिे हेगेलचे हे भरतवाक्य अथगगभग व ममगवाही आहे. मािवाची, 
अचदमािवाच्या कालापासूि तो आध चिक य गापयंत, आचधभौचतक व अध्यास्त्मकर्दष्ट्ट्या चकती प्रगती झाली 
आहे? स्वातंत्र्य, समता, चवश्वबंध त्व, साध त्व, न्यायिीती, वगैरे मािवी जीविमूल्याचं्या संदभात मािवीस्स्थती 
काय? ईश्वरी अंश िष्ट केल्यािंतर पृर्थवीवर स्वगग चिमाण करण्याच्या मािवाच्या मचिषेपासूि आपण चकती दूर 
आहोत? गीता, येश,ू ब ि, महंमद, मोसेस याचंी धार्ममक चशकवण िलदू्रप झाली काय? थोडक्यात मािव 
सासं्कृचतकर्दष्ट्ट्या चकती प्रगत झाला आहे? मािवाची प्रयत्िशीलता लक्षात घेऊिही, या साऱ्या प्रशिाचंी उत्तरे 
चिराशावादाच्या स रातच द्यावी लागतील. 

 
अल्बेर काम,ू ‘बंडखोर’ या प स्तकातील ‘शून्यतावादाच्या पलीकडे’ या उपसंहारात्मक प्रकरणात 

चलचहतो :- “कोणतीही संभाव्य सूज्ञता आज तरी आणखी अचधक काही देऊ करणाऱ्याचा दावा करू शकणार 
िाही. बंडखोरी द चरताला अचवश्रातंपणे तोंड देत असते… ज्या गोष्टीवर प्रभ त्व चमळावयास हव,े त्या स्वान्तरीच्या 
प्रत्येक गोष्टीवर माणसू प्रभ त्व प्राप्त करूि घेऊ शकतो. चिर्ममतीत जे जे श ि करता येऊ शकेल, त्याचे त्यािे 
दोषचिरसि केले पाचहजे. आचण त्यािे असे केल्यािंतरही अगदी पचरपूणग समाजव्यवस्थेतही बालकािंा अन्याय्य 
अपमृत्यू येईल. महत्तम प्रयास करूिही, अखेर माणूस अंकगचणती प्रमाणातच जगातील द ःखाचा भार कमी 
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करण्याचे िक्त योजूच शकेल. तरीस िा, जगातील अन्याय व द ःखे चशल्लक राहाणारच.” आणखी प ढे “आज 
वीस शतके लोटली, जगातंील द ष्ट्कमाची संख्या कमी झालेली िाही. ईश्वरी अथवा क्राचंतजन्य स्वगग अजूि 
प्रत्यक्षात आलेला िाही.” 

 
पण, कामू आशावादी आहे. तो म्हणतो. “चवचारप्रणालीच्या या मध्यान्हकाली-आम्ही चिवड करू ती 

चिष्ठावतं भमूीची, धृष्ट चवचारधिाची, प्रसन्नवृत्तीची समजंस माणसाच्या औदायाची. या प्रकाशात हा इहलोक 
हीच आपली आद्य आचण पे्रमपूजिाची वस्त  आहे… आिंदाद्वारे, प्रदीघग संग्रामातूि आम्ही आमच्या कालात 
िवचैतन्य ओतणार आहोत.” 

 
तत्कालीि य ग हे अपक्षयाचे आहे व वास्तवतेला पचरमाजगिाची गरज आहे या वस्त स्स्थतीची हेगेललाही 

जाणीव होती. तो म्हणतो “इचतहास हा स खाची रंगभमूी िव्हे. ऐश्वयाचा कालखंड हा इचतहासातील कोरी पािे 
आहेत.” 

 
हेगेल व कामू याचें चवचार प्रारंंभीच उध्र्दत करण्याचे कारण असे की, मािवाची प्रगती, मािवी 

संस्कृती, मािवी जीविाची यथाथगता व सािल्य यासंबधंात त्याचें जे चवचार आहेत, त्याचं्या अि रोधािे आम्ही 
या प्रस्ताविेच्या संदभात आमचे चवचार यथावकाश प्रदर्मशत करणार आहोत. त्याचे सूत्र थोडक्यात असे की, 
मािवी प्रगती, संस्कृतीचा चवकास अशी कालसापेक्ष धारणा िाही. ससं्कृती ही चित्य, अक्षय, अखंड आहे. चतचा 
शोध, ध्यास व प्राप्ती हीच जीविाची यथाथगता कृताथगता चि सािल्य. माक्सग म्हणतो त्याप्रमाणे संस्कृती ही 
कालसापेक्ष िाही अथवा अथोत्पादि पितीवर उभारलेली संरचिाही िव्हे. कामू म्हणतो, “भाडंवलशाही 
उत्पादि आचण क्रातंीकारी उत्पादि याचं्यावर जगाचे भचवतव्य ठरचवले जात असतािा चदसत िाही. कारण, 
दोघाचंीही अंचतम िलचिष्ट्पत्ती सारखीच.” 

 
अल्बेर कामचेू ‘बंडखोर’ म्हणजे राजिीतीचे तत्त्वज्ञाि. गेल्या दोि शतकातील इचतहास व तत्त्वज्ञाि 

याचं्यातील ज्ञािसंपदेच्या पाश्वगभमूीवर, द सऱ्या महाय िाच्या समाप्तीिंतरच्या य रोपमधील राजकीय, 
सामाचजक, आर्मथक व वैचाचरक पचरस्स्थतीचे ते उत्कृष्ट चववचेि व चववरण आहे. 

 
स्वातंत्र्य व बंडखोरी या आद्यमािवाबरोबर जन्मल्या आचण अखेरच्या माणसाच्या मतृ्यूबरोबरच त्याचें 

कलेवर बाहेर पडणार. 
 
स्वातांत्र्य 
 

“स्वातंत्र्य-त िािाच्या रथावर कोरलेला तो भयंकर शब्द-स्वातंत्र्य हे सवग क्रानं्त्याचे पे्ररक तत्त्व 
आहे.”–कामू. हेगेलिे आपल्या ‘इचतहासाचे तत्त्वज्ञाि’ या गं्रथात यह दी प राणकथेतील स्वगगपति (Fall) या 
कथेचे जे चववरण केले आहे, त्यात मािव आचण त्याचे स्वातंत्र्य याचं्यातील िात्याचे बोलके प्रचतरूपण आहे. ते 
मोठे अथगगभग आहे. मािवी इचतहासाचा प्रारंभ मािवी सकंल्प-कृतीतूि झाला, हे ही प राणकथा दशगचवते. पण, 
मािवाच्या संकल्पस्वातंत्र्यात्मक आद्य कृतींतूि उद भवलेले पापाचरण व द ःखभोग यावर ती भर देते. मािव 
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स्वगगस खाला पारखा झाला. पण, ईश्वरी आजे्ञचा भगं करुि त्यािे मािवी स्वातंत्र्याची ध्वजा रोवली. ज्ञाि-
वृक्षाचे िळ चाखूि त्याला पाप-प ण्य, साध त्व-द चरत याचं्यातील भेदाचे ज्ञाि झाले. त्याला ब चिसत्त्व गवसले. 
मािव आचण चिसगग याचं्यातील मूळ स संवाचदत्व िष्ट होऊि, चिसगावर ताबा चमळचवण्यासाठी मािवाला याप ढे 
चिसगाशी लढा द्यावयास प्रवृत्त केले. चिसगगचवरोधी लढ्याचे द ष्ट्पचरणाम त्यास भोगाव ेलागत आहेत. मािव 
ईश्वरीबधंिातूि म क्त झाला, पण मािवचिर्ममत दास्यश्रृखंलािंी तो बि झाला आहे. स्वातंत्र्य हा त्यास शाप 
ठरलेला चदसतो आहे. स्वातंत्र्याचे मािवाला भय वाटत आहे (Fear of Freedom). साध त्व व द चरत 
याचं्यातील भेदाचे त्यास ज्ञाि झाले. त्याला ब चिसत्त्व प्राप्त झाले पण, मािवी जीविमूल्ये आचण िीचततत्त्व े
धडाधड कोसळत आहेत. अस्स्मता त्याला गवसली; पण, आज ती सम दायवादात, सवकंषतेत हरपलेली 
चदसते. कामू म्हणतो, एकतात्मक स संवाचदत्व का सम दायवादी सवकंषता (Totality) ही आज आमच्याप ढे 
उभी राचहलेली समस्या आहे. 

 
मािवी जीविमूल्ये जीविाि भतूीतूिच प्रकट होतात. जीविाला अथग आहे म्हणूिच आपण जगण्याची 

इच्छा बाळगतो. आपण त्यासाठीच बंड करूि उठतो. बंडखोरी मािवी जीविाचे महत्वपूणग अंग आहे. ती जीवि 
साकार करते. कामूच्या चवचाराि सार आमच्या आजच्या काळात बंडखोरीच्या स्वरूपात आम लाग्र पचरवतगि 
झाले आहे. बंडखोरीचे समकालीि स्वरूप ग लाम चवरूि मालक अथवा गरीब चवरुि श्रीमतं असे िसूि, 
परतत्त्वात्मक (Metaphysical) आहे. ही परतत्त्वात्मक बंडखोरी म्हणजे मािवाचे जीविस्स्थतीचवरुि बंड, 
प्रत्यक्ष चिर्ममती व चिमात्याचवरुि बंड. चवश्वाकडूि आपल्या वाट्याला वैिल्यच आले आहे, असे परतत्त्ववादी 
बंडखोर जाहीरपणे प्रकट करतो. जीवि आचण मृत्यू याचं्या यातिािंा टक्कर देण्यासाठी जीविातील 
चवसंगतींचवरुि लढ्याची न्याय्य मागणी म्हणजे परतत्त्वात्मक बंडखोरी. वाटतो तसा परतत्त्वात्मक बंडखोर 
चिरीश्वरवादी खचचतच िसतो. तो देवबिदक असतो. मृत्यू व भोग याचें आचदकारण म्हणूि तो ईश्वराचा चधक्कार 
करतो. समकालीि अस्स्तत्ववाद (Existentialism) हीच बंडखोरी सूचचत करतो. मािव म्हणजे चिरथगक 
वासिाचंी मूती, जीवि म्हणजे अथगशून्यता. 
 
परतत्त्वात्मक बांडखोरी 
 

खऱ्या अथािे परतत्त्वात्मक बंडखोरी वैचाचरक इचतहासात १८ व्या शतकाच्या अखेरपयंत स संगत 
स्वरुपात प्रकट झालेली चदसत िाही. तत्पूवी, मािवाची श्रिा म क्तीयोजिेच्या पचरपूतीकडे गचतमाि असलेल्या 
ऐचतहाचसक प्रचक्रयेच्या चिश्चि धमीय संकल्पिेवर आधारलेली होती. कालपूतगतेिंतर मािवाला चवम क्ती देणारा 
पे्रचषत प्रकट होईल आचण ऐचतहाचसक प्रचक्रया थाबंेल. तद िंतर मािवािे िक्त न्यायचिणगयाच्या चदवसाची (day 
of judgement) प्रतीक्षा करीत जीवि कंठायचे. 

 
संरक्षक तटबंदी कोसळतात. प्रगतीची सकंल्पिा जन्म घेते. १८ व्या शतकात ती कळसास पोचते. 

अवाचीि कालखंडास स रवात होऊि, परतत्त्वात्मक बंडखोरीचे पचरणाम याप ढे अखंडपणे चवकचसत होतात. 
आचण आमच्या कालाचा इचतहास त्यािी घडचवला आहे असे म्हणणे अचतशयोक्ती िव्हे. 

 
ऐचतहाचसकर्दष्ट्ट्या परतत्त्वात्मक बंडखोरीचा पचहला स संगत हल्ला सेडचा (Sade). चिरंक श 
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िास्स्तत्ववादी, आत्यचंतक बडंखोरीचा चसिान्तकता म्हणूि सेडचा गौरव होतो. बहसा हा देवत्वाचा ग णचवशषे हे 
धमाचा इचतहास सागंतो. मग माणसािे सदाचारी काय म्हणूि असावे? ईश्वरच जर हत्या करणारा आहे मग 
आपल्या बाधंवाचंी हत्त्या करण्यास हरकत काय? थडग्यात सद ग ण व द ग गण अभेदरूपािे असतात. सद वतगि व 
स ख याचें िाते अतूट आहे असे म्हणतात, मग, द जगिच स खी का?ं स्वातंत्र्यात ग न्हेगारीचे स्वातंत्र्य समाचवष्ट 
असते, असे सेड माितो. बळी तो काि चपळी हाच जगाचा कायदा. सत्ता हीच पे्ररकशक्ती. बंडखोरीला 
वाड मयीि मागावर आणूि सोडणारा आद्य वाड मयकार सेडच. येथूिच प ढे बंडखोरी वाड मयातील 
अद भतूतावादाकडे प्रगत होते. साचहत्यातील चमत्कार हे असे असतात. 

 
अद भतूतावादी साचहत्यातस िा ईश्वराची िालस्ती, साध त्वाचा उपहास व द चरत व हत्त्या याचे 

उदात्तीकरण असते. िीतीचा कायदा ते धाब्यावर बसचवते. अद भतूतावादी साचहस्त्यकाचं्या कृती क्रातंीकारी 
िसतात, तर िटवपेणाच्या, पोषाखी. चमत्कारािे थक्क करणे हा त्याचंा बाणा. चमल्टिचे ‘हरपलेला स्वगग’ हे 
अद भतूवाद्याचें आवडते काव्य, या िाट याचे प्रतीक आहे. ि कळत तो दािवाची बाजू घेतो. बोदलेर म्हणतो. 
“लोकाचं्या कल्याणाथग त्यािंा आसूड मारणारा माणसूच साध सतं होय.” या साध संताची एक जमात आज 
पृर्थवीवर प्रसृत होत आहे. 

 
दोस्तोयेव्हस्कीबरोबर परतत्त्वात्मक बंडखोरीची कहाणी एक पाऊल प ढे जाते. त्याचा आयव्हि 

कॅरमॅंझोव मािवजातीची बाजू घेतो. मािवी चिष्ट्पापतेवर तो जोर देतो. मािवाच्या मािेवर लटकणारा मृत्य ू
अन्याय्य आहे. ईश्वराचे अस्स्थत्व तो एकदम चिखालस िाकारीत िाही. िैचतक मूल्याचं्या आधारावर तो त्याचे 
खंडि करतो. ईश्वरी चिर्ममतीला द चरताची आवशयकता असेल, तर ती अग्राह्य आहे. ईश्वराला पे्रमाचे 
उगमस्थाि मािणाऱ्या चिश्चि धमावर तो हल्ला चढवतो. चिष्ट्पाप बालकाचा मतृ्यू, चिरपराध्याचंा छळ, 
कामगाराची चपळवणूक यािंी सत्याचे मोल मोजाव ेहे आयव्हि कधीच कबलू करणार िाही. दोस्तोयेव्हस्कीचा 
आयव्हि हा म क्तीला िकार आहे. ‘सारे, अन्यथा क णीही िाही.’ ईश्वरी कृपार्दष्टीच्या ऐवजी न्यायिीतीच्या 
राज्याची प्रस्थापिा हे त्याचे ब्रीद. आयव्हि ईश्वर अमान्य करीत िाही, तर तो त्याची चिर्ममती िाकारतो. 
अमरत्वाचविा सद ग ण आचण सदाचार यािंा काय बकमत? मग, कायदा पण िसणार. सारेच म क्तव्दार. या 
चवचारसरणीपासूिच समकालीि शून्यतावादाच्या इचतहासास स रवात होते. 

 
बंडखोरीच्या इचतहासात दोस्तोयेव्हस्कीिे साध्य केलेली प्रगती ज्या प्रशिात अंतभूगत आहे तो प्रशि 

असा. चचरंति बंडखोरीच्या स्स्थतीत जीवि जगणे शक्य आहे का? कटू शवेटापयंत चपच्छा प रविू ते शक्य 
आहे. परतत्त्वात्मक बंडखोरीचा शवेट कशात आहे? परतत्त्वात्मक क्रातंीत. जगताचधपतीचा कायदेशीरपणा 
वादाचा चवषय बिल्याम ळे तो पदच्य त झालाच पाचहजे आचण त्या पदावर मािवाची प्रचतष्ठापिा व्हावयास हवी. 
ज्या क्षणापासूि बंडखोर प्रवृत्ती मािवाचे सावगभौमत्व व देवत्व हक्कािे शाबीत करण्यासाठी सृष्टीची प िरगचिा 
करण्याचे ध्येय बाळगते, त्याक्षणी ती िीचततत्त्वातूि (Ethics) राजकारणात (Politics) चवस्तारते. 
दोस्तोयेव्हस्कीिे द्रष्टेपणािे हे स्स्थत्यन्तर सूचचत केले आहे. “ईश्वर व अमरत्व यािंा अस्स्तत्व िाही या 
चिणगयाप्रत अल्योशा पोचला असता, तर तो चिरीश्वरवादी आचण समाजवादी झाला असता. समाजवाद हा 
केवळ कामगारवगाचाच प्रशि िसूि तो चिरीश्वरवादाशी चिगचडत असा प्रशि आहे. स्वगगच पृर्थवीवर अवतरावा 
म्हणूि देवाच्या मदतीचशवाय बॅबेल मिोरा बाधंण्याचा प्रशि आहे. यासाठी पचहले पाऊल म्हणजे सत्ता काबीज 
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करणे.” राज्यशासि मािवाचे! स रवातीस मूठभर व्यक्तींचे आचण िंतर? सीझरचे! 
णवज्ञान – तत्त्वज्ञान णवकास 
 

परतत्त्वात्मक बंडखोरीच्या के्षत्रातूि राजिैतीक बंडखोरीच्या के्षत्रात चशरण्यापूवी, १६ व्या शतकाच्या 
स रवातीपासूि चवज्ञाि व तत्त्वज्ञाि याचंा चवकास व त्याचा मािवी अस्स्मतेवर पचरणाम या गोष्टीचा आढावा घेऊ. 

 
कोपरचिकस, गचॅललीओ, न्यूटि, बॉइल वगैरे शास्त्रज्ञाचं्या शोधािंी १६ व्या शतकापासूि चवज्ञाि य गास 

स रवात झाली. रसायिशास्त्र, खगोलशास्त्र, जीवशास्त्र, विस्पतीशास्त्र, याही शास्त्रात शोध लागले. डार्मविच्या 
उत्क्रातंी चसिान्तातूि प्रगतीची कल्पिा प्रसवली. सात सम द्र आचण सारी धरती मािवाच्या पचरचयाची झाली. 
बाष्ट्पशक्ती व चवद्य त् शक्ती याम ळे तंत्रय गास स रवात झाली. जगाच्या अंताची व अंतीम न्यायचिणगय चदिाची वाट 
पाहणाऱ्या मािवाला चवकासाच्या पचरपूतीची पूवगकल्पिा येऊ लागली. त्याचा आत्मचवश्वास, कतृगत्वशक्ती 
वृस्ध्दंगत झाली. ब िीची पे्ररणा जागृत झाली. जीवि अचधक स खी झाले. पण दैवद र्मवलास असा की रूसोिे 
आत्मसंत ष्टतेचा ब डब डा िोडला. िैचतकर्दष्ट्ट्या आपण रष्ष्ट होत आहोत, असा अचभप्राय त्यािे १७४९ मध्ये 
जाहीर केला. १९ व्या शतकाच्या अखेरीस चककेगाडग व िीत्श े यािंा शनू्यतावादाच्या आगमिाची चाहूल 
लागली. 

 
२० व्या शतकाच्या स रवातीस आध चिक चवज्ञािाचे य ग स रू झाले. आइन्स्टाइि, प्लॅंक याचें अि क्रमे 

सापेक्षता चसिान्त व तेजचक्रयाण  चसिान्त, रुदरिोडग, बोऱ्ह याचे अण रचिाचवषयक शोध, मकॅ्सवले याचे 
चवद्य त् लोहच म्बकत्व चवषयक संशोधि, याम ळे तंत्रचवज्ञाि आकाशास गवसणी घालण्यास चिघाले. आध चिक 
चवज्ञािाचे तत्त्वज्ञािात्मक पचरणाम अथगसूचक ठरले. तर, तंत्रचवज्ञािात्मक पचरणाम मािवी संस्कृतीच्या 
संदभात, उपकारक व स खकारक, तसेच भयकंर संहारकही ठरले आहेत. दूरदशगि, आकाशवाणी यािंी चवश्व 
आक ं चले आहे. अण शक्ती चदं्रावर पदापगण करण्यास उपय क्त ठरली, तर अण स्िोटािे लाखो माणसाचंा संहार 
ओढवला. 

 
१६ व ेशतक जसा चवज्ञाि य गाचा प्रारंभ तसाच तो आध चिक तत्त्वज्ञािाचा प्रारंभ. देकातग (Descartes) 

आध चिक तत्त्वज्ञािाचा आद्यप्रणेता. त्याच्या संकल्पि शक्तीिे (cogito) मािवाच्या अस्स्मतेची स्वायत्तता व 
सवोच्चता प्रस्थाचपत केली. तत्त्वज्ञािाची अभाचवतपणे चिरीश्वरवादाकडे वाटचाल स रु झाली. आध चिक 
तत्त्वज्ञािाच्या बीजारोपणातूि चिरीश्वरवाद कसा उद भवला याचे चववचेि पचॅरक मास्टरसि यािे आपल्या 
‘चिरीश्वरवाद व द रात्मभाव’ या प स्तकात केले आहे. काटंची (Kant) मािवीब िीच्या मयादेची चचचकत्सा, 
त्याची ईश्वरी अस्स्तत्वाच्या प्रमाणसबंंधातील मीमासंा, मािवी िीतीचे अचधष्ठाि धमातीत व ब चिचिष्ठ असल्याचे 
त्याचे प्रचतपादि, वैज्ञाचिक ज्ञािाच्या स्वायत्ततेचे समथगि, त्याची एकंदर मािव्यकें चद्रत चवचारधारा 
(Anthropocentric) - या साऱ्या चसिान्ताचे पचरणाम चिरीश्वरवादास पोषक असेच ठरले. ख द्द काटंची 
ईश्वराचवषयी ब चिसत्त्वात्मक श्रिा होती. तो म्हणतो. “श्रध्देला जागा करूि देण्यासाठी ज्ञािाला िाकारणे 
मला आवशयक वाटले.” हेगेलच्या तत्त्वज्ञािातील चसिान्ताचंा पचरणामही चिरीश्वरवादाला समथगक असाच 
ठरला. त्याचा सान्त (Finite) आचण अिंतत्त्व (Infinite) याचें अव्दैत हा चसिान्त, ईश्वराच्या 
अलौचककत्वाचवषयी (Transcendence) पारंपाचरक चवचाराचें खंडि, जीविाथग व जीविमूल्ये याचं्या 
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मािव्यकें स्न्द्रत व ईश्वरकें स्न्द्रत अचधष्ठािाचंा उच्चतर समन्वय, चवश्वान्तगगत चतैन्याच्या (Spirit) चवकासाचे 
चववचेि - हे सारे चसिान्त आध चिक तत्त्वज्ञाि चिरीश्वरवादाकडे झ कण्यास उपय क्त ठरले. हेगेलच्या 
तत्त्वज्ञािाची पचरणती सात्रग इत्यादीच्या अस्स्तत्ववादात झाली. िीत्शिेे ईश्वराचा मृत्यू घोचषत केला. 
 
नीत्शेचे तत्त्वज्ञान – (ऐणतहाणसक बांडखोरी) 
 

या पाश्वगभमूीवर, आता आपण ऐचतहाचसक बंडखोरीच्या य गाकडे वळू. दोस्तोयेवस्कीबरोबर 
परतत्त्वात्मक बंडखोरी िीचततत्त्वातूि राजकारणात चवस्ताचरत होते, आचण ऐचतहाचसक बंडखोरीचे य ग स रू 
होते. कामू चलचहतो, “जेव्हा माणसू िैचतक चिणगयाथग ईश्वरालाच न्यायासिासमोर उभा करतो, तेव्हा तो 
आपल्या हृदयान्तरीच ईश्वराची हत्या करतो. आचण मग िीचतमते्तचे अचधष्ठाि ते काय उरते? न्यायाच्या 
िावाखाली ईश्वर िाकारण्यात येतो. पण ईश्वराच्या कल्पिेचविा न्यायिीचतचवषयक चवचार शक्य आहे काय? 
आपण एका चवसंगत अथगहीितेप्रत पोचत िाही काय?” िीत्श े(Nietzsche) या अथगहीितेला सामोरा जातो. 
ईश्वराचा मृत्यू व शून्यतावादाचे आगमि घोचषत करतो. ईश्वर अस्स्तत्वात िाही, अतएव माणसािेच जबाबदारी 
पत्करावयास हवी. िीत्शचेे तत्त्वज्ञाि चिःसंशय बंडखोरीच्या समस्येभोवती चिरते. तो स्वतःला य रोपचा आद्य 
शून्यतावादी समजतो. तो चिश्चि धमावर हल्ला चढवतो ते त्यातंील केवळ िीचततत्त्वात्मक भचूमकेच्या संदभात. 
िवीि प ण्यभमूी उभारण्यासाठी ज िी प्रथम िष्ट केलीच पाचहजे. चिश्चि धमािे अध्यास्त्मकतेला आचधभौचतक 
बिविू ईश्वराची हत्या केली आहे असा िीत्शचेा अथगपूणग चिष्ट्कषग आहे. समाजवाद हे चिश्चि धमाचे केवळ रष्ष्ट 
स्वरुप आहे. मिाचे स्वातंत्र्य ही स खद गोष्ट िव्हे, याची त्याला जाणीव होती. कायद्याचे आत्यचंतक वचगस्व 
म्हणजे स्वातंत्र्य िव्हे, तसेच, चिवडीचे आत्यचंतक स्वातंत्र्य हेही स्वातंत्र्य म्हणता येणार िाही. जगात जे शक्य 
आहे त्याची व्याख्या करतािा, जे शक्य िाही तेही स्पष्ट केले पाचहजे. अशाच जगात स्वातंत्र्य अस्स्तत्वात असते. 
कायदा िसेल तर स्वातंत्र्य असूच शकत िाही. चियतीला उच्च मूल्याचें मागगदशगि िसेल, तर मग, जीवि 
म्हणजे आधंळयाचें भयािक स्वातंत्र्य. ईश्वराचा मतृ्य ू म्हणजे महाि सवगस्व त्याग. िीत्शचे्या चवचारात, 
बंडखोरीचा संन्यस्तवादात शवेट होतो. सवगकष अपचरहायगतेचा संपूणग स्वीकार ही िीत्शचेी स्वातंत्र्याची व्याख्या. 
परमेश्वराच्या चठकाणी भव्योदात्तत्ता जर अि भवता आली िाही, तर ती आपणास क ठेच सापडणार िाही, ती 
चिमाण करावी लागेल. महामािव चिमाण व्हावा लागेल. चिर्ममती हे अचतमाि ष कायग होते. द ःख आचण यातिा 
भोगणारे जगच काय ते सत्य आहे. हेच देवत्व. ब चिमते्तच्या इचतहासात, माक्सगच्या अपवाद सोडूि, िीत्शचे्या 
चवचार साहसाला तोड िाही. अशा या तत्त्वज्ञाची डागाळलेली प्रचतमा त्याच्या मृत्यिंूतर ३३ वषािी त्याच्याच 
देशबाधंवािंी उभी केली. महामािवाच्या (Superman) चसिान्ताची पचरणती पितशीरपणे हीिमािवात झाली. 
त्याचा चवपयास केला गेला. जगावर प्रभ त्व गाजवण्यासाठी लढा द्यावा लागेल. जागचतक वचगस्वाच्या 
तत्त्वावाचूि िीत्शवेाद अथगशून्य ठरतो. ईश्वराच्या मृत्यूद्वारे, िीत्शिेे २० व्या शतकाचे भचवतव्य वतगचवले. 
स्वातंत्र्याच्या च कीच्या कल्पिेम ळे, िीत्शचे्या तत्त्वदशगिाच्या म शीत धातलेल्या बंडखोरीचा, इचतहासवादी व 
जीवशास्त्रीय ह क मशाहीत शवेट होतो. ईश्वराचा मतृ्य ू झाल्यािंतर मािवजात चशल्लक राहातेच. म्हणजेच 
इचतहास राहातोच. परतत्त्वात्मक बंडखोरीचे ऐचतहाचसक बंडखोरीत, पयायािे क्राचंतकारी य गाच्या िादंीत, 
पचरवतगि होते. 

 
क्रातंी हा परतत्त्वात्मक बंडखोरीचा तकग स संगत पचरपाक आहे. “िाही महाराज, हे बंड िव्हे ही क्रातंी 
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आहे” – फ्रें च राज्यक्रातंीच्या वळेी १६ व्या ल ईस चदलेली ही पूवगसूचिा बंड व क्रातंी यातील भेददशगक आहे. 
िवीि प्रकारच्या राज्यशासिाची चिखळ चिचश्चती हाच याचा अथग. राज्यशासिाच्या िेरबदलाचविा झालेला 
बदल म्हणजे क्रातंी िव्हे. ती स धारणा आहे. बंडाचे के्षत्र मयाचदत असते. क्रातंीचे मूळ चवचारके्षत्रात आहे. 
इचतहासाच्या अि भतूीत चवचार ओतणे म्हणजे क्रांती. उलट, व्यस्क्तगत अि भतूीतूि वैचाचरक के्षत्रात पचरणत 
होणारे आंदोलि म्हणजे बंडखोरी. बंड म्हणजे वस्त स्स्थतीचवरुि चिष्ट्िळ धडपड, ज्यात कारण मीमासंा स्पष्ट 
िाही असा चिषेध. जग ताचत्त्वक चौकटीत बसचवणे हा क्रातंीचा प्रयत्ि असतो. बंड माणसाची हत्त्या करते. पण 
क्रातंीम ळे तत्त्व े चि माणसे या दोघाचंाही चविाश ओढवतो. याच कारणास्तव इचतहासोघात अजूि क्रातंी अशी 
झालीच िाही. झालीच तर ती एकमेव स्वरूपाची असणार, अंचतम स्वरूपाची. 

 
वत गळ पूणग करण्याचे बेतात आलेले आंदोलि, ज्याक्षणी िूति राज्यशासि आकार घेते अगदी त्याच 

क्षणी, ते आंदोलि द सरे वत गळ रेखाटण्यास स रवात करते. द सऱ्या राज्यशासिािा चवरोधी म्हणिूच केवळ 
कोणतेही राज्यशासि क्रातंीकारी असू शकेल. म्हणूिच, सकल सवगकष (Total) क्रातंीचे पयगवसाि जगावर 
सते्तचे चियंत्रण गाजचवण्याच्या गरजेत होते. राटस्कीचा शाश्वत क्रातंीचा चसध्दांत हाच अथग सूचचत करतो. एक 
जरी खरोखरीची क्रातंी झाली असती, तर याप ढे इचतहास घडला िसता, स संवाचदत्य, ऐक्य प्रस्थाचपत झाले 
असते. मृत्यू तृप्त झाला असता. पण २० व्या शतकातील क्राचंतकारी आंदोलिािंी इचतहासाच्या इचतश्रीचा व 
जगाच्या ऐक्याचा हक्क केवळ आपणाकडेच आहे असा द राग्रह धरला आचण त्यासाठी सवगकषतेची कास धरली. 
पण सवगकषता (Totality), स संवाचदत्य, ऐक्यभाव (Unity) असल्याचा दावा करु शकेल काय? कामू म्हणतो, 
माझ्या गं्रथािे उत्तर द्यावयासं हव ेतो हाच प्रशि आहे. परतत्त्वात्मक बंडखोरीच्या अपचरवतगिीय बचति चवषयाचा 
शोध घेणे हाच माझ्या मीमासेंचा हेतू आहे. 
 
क्राांणतकारी युग 
 

१७९३ मध्ये बंडाचंा कालखंड समाप्त होतो आचण क्राचंतकारी य गास स रवात होते - ती, स्वगग आचण 
पृर्थवी याचं्यामधील चवयोग प्रचतपादि करणारी, ईश्वराच्या पृर्थवीवरील प्रचतचिधीची हत्या करुि राजहत्त्येिे. 
१७८९ साल आध चिक इचतहासकालाचा प्रारंभबबद  होय. 

 
“राजहत्त्या” या प्रकरणात कामू फ्रें च राज्यक्रातंीची समीक्षा करतो. तदिंतर, “देवहत्त्या” या 

प्रकरणात हेगेलचे तत्त्वज्ञाि आचण २० व्या शतकातील राजकीय आंदोलिावंरील त्याचा प्रभाव याचवषयी चचा 
करतो. प ढील प्रकरणातूंि िाचशझम व माक्सगवाद याचंी समीक्षा आहे. रूसापासूि स्ताचलिपयंत क्रान्त्याच्या 
इचतहासाचा ओघ सत्तावादी ह कूमशाहीप्रत कसा पचरणत होतो, हे या समीक्षादं्वारे काम ूदाखविू देतो. आध चिक 
क्रान्त्याचंा पचरपाक म्हणजे राज्यसंस्थाचं्या (State) सते्तचे प्रबलीकरण. 

 
वीस शतके लोटली, क्रान्त्याचें उत्पात घडूि आले, पण, कामू म्हणतो त्याप्रमाणे मािवी दैन्यावस्था 

कायम आहे. द चरत कमी िाही. दाचरद्र्य, बेकारी चटकूि आहेतच. प्रगतीचे आपण चकतीही गोडव ेगाइले तरी, 
मािवाची दैन्यावस्था आचण द ःख या गोष्टी इचतहासाला िवीि िाहीत. जेस्पसगिे आपल्या “आध चिक जगातील 
मािव” या प स्तकात, ४००० वषापेक्षा अचधक प राति असलेल्या अचतप्राचीि इचजप्तमधील बाबंूच्या 
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कागदावरील लेखातील एक उतारा उितृ केला आहे. त्यात तत्कालीि सामाचजक पचरस्स्थतीचे वणगि आहे :- 
“चोराचंा स ळस ळात आहे...... जमीि क णीही िागंरत िाही-लोक म्हणतात उद्याचा काही भरवसा 

िाही..... सवगत्र द गंधी आहे ...... क णाच्याही चेहऱ्यावर हास्य िाही-भ केकंगाल, ड कराचं्या तोंडचे अन्न ओढूि 
खातात.... कचेऱ्यातील कागदपत्र ल टले जातात, दस्तऐवज िष्ट केले जातात... कलाचिर्ममती थंड पडली 
आहे... माणूस जन्मला िसता तर बरे झाले असते, चस्त्रयािंी याप ढे गभग धरु िये, बालकािंा जन्म देऊ िये”. 
पेलोपोिेचसयि य िातील काळात हेलास मधील मािवीस्स्थतीचे थ चसडाइड सिे केलेले वणगि असेच भयािक 
आहे. आध चिक काळात गटेिे (Goethe) मािवी स्स्थतीचे केलेले वणगिही असेच अथगसूचक आहे. “माणूस 
आचधक सूज्ञ आचण ममगज्ञ बिेल, पण, अचधक चागंला अचधक स खी वा अचधक उत्साही बिणार िाही. मला 
भचवष्ट्य चदसते आहे की, ईश्वराला आपल्या चिर्ममतीबद्दल याप ढे आिंद वाटणार िाही आचण प िश्च या जगाचा 
चवध्वसं करूि, चिरूि त्याला िवचिर्ममती करावी लागेल.” 

 
आध चिक कालात क्रान्त्या होऊिही, मािवी द ःस्स्थती, स्वातंत्र्याची ससेहोलपट, भय, लोकशाहीच्या 

पोटचे अपयश या द दैवी घटिाचंी कारणमीमासंा व्हावयास हवी. 
 
फ्रें च राज्यक्रान्ती 
 

फ्रें च राज्यक्रातंी मािवी इचतहासात अपूवग अशीच आहे. ‘मािवी मािसातील वैभवशाली प्रभात’, ‘उदात्त 
भाविाचंी चेतिा’, ‘लौचककत्व व अलौचककत्व याचंा गाढ समन्वय-असा या क्रातंीचा हेगेल गौरव करतो. 
‘अचवस्मरणीय घटिा’, ‘मािवी मािसात, चागंल्या घटिा घडविू आणण्याचे मलूतत्त्व व सामर्थयग असल्याचा 
प रावा’- असे काटंचे भाष्ट्य. जेस्पसग म्हणतो: ‘ही क्रातंी इचतहासात अपूवग होती. ब चिचिष्ठतत्त्वांच्या 
मागगदशगिाखाली याप ढे माणूस आपल्या चियतीस आकार देईल. ब चिप रस्पर सामाचजक स्स्थत्यंतर घडविू 
आणणे हा यापूवीच्या क्रातं्याचा हेतू िव्हता”. १७ व्या शतकातील इग्लंडमधील राज्यक्रातंीचे मूळ धमाचधचष्ठत 
होते. अमेचरकी राज्यक्रातंीचे अचधष्ठाि आर्मथक वा सामाचजक िव्हते, वैचाचरक होते. 

 
मािवी स्वातंत्र्य, समता, चवश्वबंध त्व, लोकसत्ता ही फ्रें चर राज्यक्रातंीची आधारमूल्ये. पण, ही मूल्ये 

पराजीत झाली. िेपोचलयिची अचधकारशाही, राष्ट्रवाद या संक चचत संकल्पिेचा उदय, दहशतवाद, या 
क्रातं्योत्तर घटिात फ्रें च राज्यक्रातंीचे अपयश अन्तभूगत आहे. या अपयशाची कारणमीमासंा, लोकशाहीच्या 
अपयशाच्या कारणमीमासेंशी संलग्ि आहे. कामू चलचहतो, “साऱ्या आध चिक क्रान्त्याचें पयगवसाि राज्यससं्थेची 
सत्ता अचधकाचधक बळकट करण्यात झाले आहे. १७८९ मध्ये िेपोचलयिचे आगमि होते. १८४८ मध्ये ३ रा 
िेपोचलयि, १९१७ मध्ये स्ताचलि, १९२० मध्ये म सोचलिी, वायमर प्रजासत्ताकातूि चहटलर”. २ ऱ्या 
महाय िािंतर स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रातूि व वसाहतीत लोकशाहीचे होत असलेले अपहरण व छळ 
आपणासमोरच आहे. हा दैवद र्मवलासच म्हणावा लागेल. 
 
 
रूसोची सांकल्पशक्ती व लोकशाही 
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फ्रें च राज्यक्रातंीपूवी ईश्वरािे राजे चिमाण केले आचण त्याचा अंश म्हणूि त्यािंी राज्यशासि साभंाळले. 
वैचाचरक क्रातंीतूि मािवी प्रज्ञा जागृत झाली. ईश्वरी अंशाला आव्हाि देण्यात आले. राजे िामशषे होऊि, 
सवगसामान्याची सकंल्पशक्ती (General Will) अचभव्यक्त करणारी जिता रूसोच्या करारिाम्याि सार (Social 
Contract) राज्यशासिकते चिमाण करू लागली. जिताजिादगिाची ही संकल्पशक्ती मूलतः वैचश्वक प्रजे्ञची 
अचभव्यक्ती असते. ही वैचश्वक प्रज्ञा चवश ि ज्ञािसंकल्पिात्मक असते. माणसू चिसगगतःच चागंला असतो. 
म्हणूि त्याच्यातूि अचभव्यक्त होणारा चिसगग, प्रजे्ञशी तादात्म्य पावलेला असेल. जिताजिादगिरूपी िवीि 
परमेश्वर जन्म घेतो. १७८९ साल, मािवाचे देवत्व अजूि चिश्चयपूवगक प्रचतपादीत िाही, पण जितेचे देवत्व मात्र 
प्रचतपाचदते. 

 
या जिताजिादगिाच्या सकंल्पशक्तीचा अन्वयाथग कोण लावणार? सवगसामान्याचंी इच्छाशक्ती ही 

सवात्मक सवांची इच्छाशक्ती कशी? का त्याचं्यात संघषग आहे? सवगसामान्याचंी सकंल्पशक्ती म क्त आहे काय? 
तरच ती अप्रमादशील असणार. तत्त्वज्ञ व कायदेपंचडत याचं्या या देवाला केवळ तकग शास्त्रीय मूल्य आहे. 
खरोखरच हा देव िार द बगल आहे, अचवश्वसिीय आहे. लोकशाहीच्या यशापयशाची कारणमीमासंा या िूति 
देवाच्या द बगलतेतच आहे. 

 
हबगटग मारक्यूस यािे आपल्या ‘रीझि आचण रेव्होल्यूशि’ (प्रज्ञा आचण क्रातंी) या हेगेलच्या 

तत्त्वज्ञािावरील स बोध प स्तकात ‘संकल्पशक्ती’ या िूति देवतेची केलेली मीमासंा उद बोधक व अथगसूचक 
आहे. त्याचे सार असे:- 

 
अंतःप्रज्ञ आत्मब चि-अस्स्मता हीच म क्त सद वस्तू होय. चतच्या सकंल्पशक्तीचा (will), स्वतंत्रता हा 

ग णचवशषे आहे. स्वातंत्र्य हे संकल्पशक्तीचे सारसत्त्व आहे. म क्त (emancipated) व्यक्तीच्या चचचकत्सक 
ब चिसत्त्वाद्वारे राज्यससं्था व समाज याचंी वास्तू बाधंावयाची असते. आध चिक समाजातील म क्त व्यक्ती, अशी 
रचिा करण्याइतपत समथग िसते. कारण, त्याची संकल्पशक्ती चवशषेात्मक (Particular) चहत व्यक्त करते, 
चवश्वात्मक (universal) िव्हे. व्यस्क्तगत सकंल्पशक्ती ही ‘सवगसामान्य संकल्पशक्तीचे’ अचवभाज्य अंग िव्हे. 
अतएव, या कारणासाठी सामाचजक करारिाम्याचे हे तत्त्वज्ञािात्मक अचधष्ठाि िाकारावचे लागेल. हेगेल 
म्हणतो, “रूसोिे आपल्या चवचशष्ट लहरीि सार व्यक्तीची संकल्पशक्ती व चवशषे प्रवृत्ती समाजाचे सारसत्त्वात्मक 
व मौचलक अचधष्ठाि बिचवले”. “चवशषेत्व आचण चवश्वात्मकता अशी दोि ध्र वटोके, असे संकल्पशक्तीचे द हेरी 
स्वरूप आहे. इचतहासान्तगगत प्रदीघग प्रचक्रयेतूिच त्याचें स संवाचदत्व साधू शकेल”. माझे चि त झे असे चवभक्त 
हक्क सागंणारी वैयस्क्तक संकल्पशक्ती ही सवात्मक कशी होऊ शकेल? व्यक्तीच्या हक्काचे चवलोपि करणारे 
तत्त्वच राज्यसंस्थेचे आधारतत्त्व कसे होऊ शकेल? स्वातंत्र्य हे म क्त मािसाचेच साध्य असते-. “म क्त 
संकल्पशक्तीच, म क्त संकल्पशक्तीचा संकल्प करू शकते’ (free will wills free will) “इचतहासान्तगगत 
चशक्षणाच्या कष्टप्रद प्रचक्रयेद्वारेच संकल्पशक्ती शचूचभूगत होऊि स्वातंत्र्येच्छेिे प्रभाचवत होते ...... बचति, ज्ञाि 
आचण सत्य यावरच संकल्पशक्तीचे स्वातंत्र्य अवलंबूि असते” 

 
स्वातंत्र्याकाकें्षिे प्रभाचवत झालेली संकल्पशक्तीच लोकशाहीला पोषक व आवशयक आहे. स्वातंत्र्य हे 

साध्य आहे व लोकशाही हे साधि आहे. म्हणूिच म्हटले आहे की, जगाचा इचतहास हा स्वातंत्र्याच्या संप्रजे्ञचा 
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अखंड चवकास होय. या चवकासयोजिेतील हेगेलप्रचणत तीि स चवख्यात अवस्था अशा : माणूस या िात्यािे 
मािव हा स्वतंत्र आहे, याचे ज्ञाि पौवात्यािंा अजूि अवगत िव्हते. आचण म्हणूिच त्यािंा स्वातंत्र्याचे मोल 
िाही. एकटाच एक स्वतंत्र असतो, तो म्हणजे चिरंक श राज्यकता. स्वातंत्र्याची जाणीव प्रथम ग्रीकामंध्ये 
उद भवली. आचण म्हणिूच त्यािंा, तसेच, रोमिािंा काहीजणच स्वतंत्र आहेत याचे ज्ञाि होते. पचरणामतः 
ग लामचगरी अस्स्तत्वात होती. माणूस हा माणिू या िात्यािे स्वतंत्र आहे याचे ज्ञाि चिश्चि धमाच्या प्रभावाखाली 
पाश्चात्यािंा प्रथमच झाले. 

 
लोकशाहीच्या यशापयशाची तपासणी करावयाची झाल्यास, एक प्राचीि ग्रीसमधील िागरी-

राज्यससं्थान्तगगत (city state) लोकशाही आचण द सरी ‘अवाचीि संसदीय लोकशाही, याचंा प्राम ख्यािे चवचार 
करावयास हवा. प्राचीि ग्रीक िागरी-राज्यसंस्थामधील लोकशाही आदगश समजली जाते. पण तीही िष्ट 
झाली. चतच्या अपयशाची हेगेलकृत कारणमीमासंा उद बोधक आहे. हेगेलच्या मते, या िागरी-राज्यसंस्था 
लोकसत्तात्मक राहू शकल्या, कारण, तदन्तगगत िागचरकात अजूि सारभतू व्यस्क्तत्वाची जाणीव झाली िव्हती. 
तो म्हणतो, चवम क्त व्यक्तींचा समाज आचण लोकशाहीचा एकचजिसीपणा यातं सघंषग चिमाण होतो. आमच्या 
आजच्या काळातील चवचशष्ट स्वातंत्र्याचे स्वरूप चिचश्चत करणारे अंतःप्रज्ञात्मक स्वातंत्र, प्राचीि ग्रीसमध्ये 
चविाशक घटक या िात्याव्यचतचरक्त अन्यप्रकारे प्रकट होऊ शकले िाही. आचण सॉके्रचटसम ळे हा चविाशक 
घटक ग्रीसमधील िागरी राज्यसंस्थात प्रसतृ झाला. 
 
सांसदीय लोकशाहीचे अपयश 
 

संसदीय लोकशाहीचे अपयश हेच फ्रें च राज्यक्रातंीचे अपयश. कामू चलचहतो : कायदा जेव्हा एकोप्याचे 
राज्य चिमाण करण्यात अयशस्वी होतो, तत्त्वचिष्ठा जेव्हा स संवाचदत्व चिमाण करण्यात अयशस्वी होते, तेव्हा 
दोष क णास द्यावयाचा? गटबाजीस, पक्षोपपक्षास. गटबाजीम ळे सावगभौमत्व द भगंते. सेंट जस्ट २० व्या 
शतकातील ज लमी राजवटीचे म ख्य तत्त्व जाहीर करतो : “प्रजासत्ताकास जो सवगसाधारण पाबठबा देतो तोच 
देशभक्त. तपचशलाद्वारे चवरोध करतो तो राष्ट्रद्रोही”. जेव्हा ब िी अथवा व्यस्क्तगत मताची स्वतंत्र अचभव्यक्ती 
स संवाचदत्व प्रस्थाचपत करण्यात यशस्वी होत िाहीत, तेव्हा चवसंवादी धटक दडपूि टाकले पाचहजेत. 
सवगसामान्य संकल्पशक्तीची पाऊले ह कूमशाहीच्या, दहशतवादाच्या चदशिेे पडू लागतात. ही द दैवी 
वास्तचवकता आहे. राजकीय पक्षोपपक्षाचें राजकारण लोकशाहीस मारक ठरते. हा चवरोधाभास वाटतो. या 
संकटाची जाग हेगेललाही आली होती, ‘इचतहासाचे तत्त्वज्ञाि’ या आपल्या गं्रथात फ्रें च राज्यक्रान्तीची मीमासंा 
करतािा तो चलचहतो : “बह ताचंी सकंल्पशक्तीि सत्तास्थािावरूि मचंत्रमंडळाची हकालपट्टी करते; आचण 
चवरोधी पक्ष त्याचंी चरकामी जागा भरूि काढतो. तथापी, आता चवरोधीपक्ष शासिकता बिल्यावर त्याला 
बह ताचंा वैरभाव पत्करावा लागतो आचण त्याचं्याही िचशबी उचलबागंडी असतेच. अशाप्रकारे, क्षोभ आचण 
अशातंी ही चित्याचीच ठरतात. हा संघषग, ही जटील समस्या आज इचतहास व्यापूि राचहली आहे आचण चतची 
उकल भचवष्ट्यात शोधावयास हवी” 

 
अखेर हेगेलिे प्रशि अि त्तरीतच ठेवला. आमच्या आजच्या काळात या प्रशिाचे उत्तर देण्याचे प्रयत्ि 

होत आहेत. भारतातील महाि चवचारवन्त मािवेंद्रिाथ रॉय यािंी यावर अपक्षीय राजकारणाचा उपाय ठामपणे 
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प्रचतपादि केला आहे. त्याला ते मलूगामी लोकशाही संबोधतात. जयप्रकाश िारायण याचंीही अशाच प्रकारची 
भचूमका आहे. पण, दोघािंीही प रस्कृत केलेल्या जिता-सचमत्यािंा (Peoples Committees) जितेच्या 
शूचचभूगत संकल्पशक्तीचेच अचधष्ठाि हव े– बचति, ज्ञाि आचण प्रबोधि याचें अचधष्ठाि. फ्रें च कम्यूचिस्ट पक्षाचे 
माजी िेते रोजर गरौदी यािंीही आपल्या ‘द आल्टिेचटव फ्यूचर’ या प स्तकात पक्षीय राजकारणाच्या दोषावंर 
चाचपडत बोट ठेवले आहे. 

 
येथवर, राजहत्त्या व राज्यहत्त्येतूि उद भवलेल्या समस्या यासंबंधी चववचेि झाले. १९ व्या शतकातील 

राजहत्त्यािंतर पाठोपाठ, २० व्या शतकातील देवहत्त्या येतात. देवहत्त्याचंा हेतू मािव हाच ईश्वर असलेले 
राज्य प्रस्थाचपत करणे हा असतो. जे सारे ईश्वराचे होते ते याप ढे सीझरचरणी अपगण करण्यात येईल. 
 
हेगलेचे तत्त्वज्ञान  
 

देवहत्या या प्रकरणात कामू हेगेलच्या तत्त्वज्ञािाची समीक्षा करतो. हेगेलिे आपल्या तत्त्वज्ञािात 
सातंत्त्व व अिंतत्त्व याचं्या अव्दैताद्वारे ईश्वराच्या अलौचककत्वाची हत्त्या केली. मूतग चवश्वंभावात्मक प्रज्ञा 
ऐचतहाचसक घटिाचं्या प्रवाहात एकसंघ केली. कामू चलचहतो, “प्रारंभी हेगेलिे आचण तदिंतर हेगेलवाद्यािंी 
अलौचककत्वाची सारी कल्पिाच अचधकाचधक पूणगत्वािे िष्ट करण्याचा प्रयत्ि केला आहे. हे खरे की, डाव्या 
हेगेलवाद्यापेंक्षा हेगेलचे कतृगत्व अिंतपटीिे अचधक होते... ... स्वामी चि ग लाम याचं्यातील व्दैताव्दैतबचति 
प्रचक्रयेचा पातळीवर, हेगेलिे २० व्या शतकातील सत्ताप्रवृत्तीचे चिणायक समथगि सज्ज केले...... अथातच, 
हेगेलच्या प्रचंड चवचारव्यूहात वरील चवचाराचें खंडि करणारी साधिे आढळतात. पण, २० व्या शतकातील 
चवचारव्यहूातं जेिाच्या श्रषे्ठ तत्त्वज्ञाच्या अि चचतपणे संबोचधलेल्या चचद वादाशी संबंध िाही. रचशयायी 
साम्यवादात प िदगर्मशत होणारा हेगेलचा म खडा, स्रॉस, िॉयरबाक, माक्सग आचण सारे हेगेलवादी डाव े
याचं्याकडूि प िःप न्हा घडचवण्यात आला आहे. हेगेलमध्ये आम्हाला येथे रस घेण्याचे कारण येवढेच की, केवळ 
त्याचाच आपल्या आजच्या काळातील इचतहासाशी संबधं आहे. दशाउ आचण कारागांदाच्या तत्त्वचवशारदािंी 
आपले दोष झाकण्यासाठी िीत्श ेव हेगेल याचंा उपयोग करूि घेतला, तरी त्याचें समग्र तत्त्वज्ञाि दोषाहग ठरत 
िाही. तथापी, त्याच्या चवचारदशगिाचे एक अंग या भीषण चिष्ट्कषाप्रत पचरणत होऊ शकते ही शकंा मात्र त्याच्या 
तत्त्वज्ञािातूि उद भवतेच.” 

 
हेगेलची संवदे्यता चचचकत्सा (Phenomenology of Mind) हे तत्त्वबचति सत्याप्रत िेणारा मागग 

अि सरतािा, एकामागूि एक असा टप्प्यािे होणारा अन्तमगिातील चचन्मयतेचा चवकास चचचत्रत करते. जेस्पसग 
म्हणतो :- दै्वतादै्वतबचति (Dialectics) मािवी संवदे्यतेचे स्वयंपूणग रूपान्तर प्रकट करते. ज्ञािप्राप्ती ज्ञात्याचे 
पचरवतगि घडचवते. असतेपण आचण असतेपणाची जाणीव याचं्यातील चवच्छेद, पचरवर्मतत होऊि शाश्वत 
िव्यािव्या स्वरूपात प्रकट होतो. हे चैतन्याच्या (Spirit) चचरंति चवकासाचे प्रकटीकरण आहे. चैतन्याच्या 
सवगकष सकलतेत मािवी इचतहासाचा ऐचहक उन्माद शाश्वततेची पचरपूणग प्रशातंी ठरते.” हेगेलची स्वामी चि 
ग लाम (Master-Slave) ही स चवख्यात मीमासंा एका मािवप्राण्यािे द सऱ्या मािवप्राण्याची प्रचतष्ठा राखावी 
म्हणूि चाललेला चचरकालीि मरणप्राय संग्राम प्रकट करते. सवांकडूि सवांची प्रचतष्ठा मान्य होईपयंत हा 
जीविसंग्राम संपणार िाही. तो संपला म्हणजे इचतहास संपला. प्रारंभापासूि दोि प्रकारच्या संवदे्यता 
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अस्स्तत्वात िसत्या, तर मािवी वास्तवता चिमाण झाली िसती. एका ग लामाची संवदे्यता आचण द सरी 
स्वाचमत्वाची. इचतहास घडचवणारा प्रकार म्हणजे ग लामाची लाचार संवदे्यता. म्हणिू, इचतहास म्हणजे स्वातंत्र्य 
प्राप्त करूि घेण्याच्या ग लामाच्या प्रयत्िाचंी चिष्ट्पत्ती. 

 
हेगेलच्या तत्त्वदशगिात रस घेण्याचे कारण म्हणजे, त्याचाच आजच्या आपल्या कालखंडातील 

इचतहासाशी संबधं आहे. कामूच्या या अचभप्रायाचा वर उल्लेख आलाच आहे. आमच्यामते, हेगेलच्या तत्त्वज्ञािाची 
महती असामान्य, तशीच तत्त्वज्ञािाच्या इचतहासात अिन्य अशी आहे. त्याचे तत्त्वदशगि अखेरचेच आचण त्याची 
व्याप्ती प्रचंड आचण मािवी जीविर्दष्ट्ट्या आशय चवश्वकोशात्मक आहे. ॲचरस्टॉटल, देकातग, स्स्पिोझा, काटं या 
साऱ्या महाि तत्त्वज्ञाचं्या तत्त्वदशगिातूि त्यािे आपले स्वतंत्र तत्त्वज्ञाि उभे केले. या तत्त्वज्ञाचें ॠण तो मान्य 
करतो. हेगेलच्या तत्त्वज्ञािाची महती गातािा जेस्पसग म्हणतो: “अपूवग अशा पूणगत्वािे व सखोलतेिे मािवी 
इचतहासाच्या प्रचक्रयेचे दशगि हेगेलिे घडचवले आहे.” १८ व्या शतकातील जमगि तत्त्वज्ञािातील चचद वाद 
(Idealism) म्हणजे फ्रें च राज्यक्रातंीची उपपत्ती असे म्हटले जाते. 

 
हेगेलचे तत्त्वज्ञाि हे आजपयंतच्या तत्त्वज्ञािाच्या इचतहासातील अखेरचे पवग असे जे आम्ही वर म्हटले 

आहे त्याचे स्पष्टीकरण असे की, हेगेलच्या मृत्यिंूतर (१८३१) जी तत्त्वदशगिे प ढे आली ती सारी त्याच्या 
तत्त्वज्ञािाच्या टीकेतूि वा चवपयासातूि अथवा प्रचतचक्रयेतूि-उसिा प्रकाश घेतलेली. त्याच्या मृत्यूिंतर स्वतंत्र, 
मौचलक असे तत्त्वदशगि पितशीरपणे झालेच िाही. कामू म्हणतो, “या (हेगेलच्या) चवचाराचं्या अन्वयाथाबाबत 
आत्यंचतक सचंदग्धता असल्याकारणािे, त्या चवचारािंी क्राचंतकारी चवचारवन्तािा सकृद्दशगिी परस्परचवरोधी 
चदशािंा िेण्यास अक्षरशः भाग पाडले आहे; आचण आपल्या काळातील चवचारव्यूहात या चवचाराचंी ओळख 
पटविू घेण्यास अलीकडेच आपण चशकू लागलो आहोत.” 

 
फ्रें च राज्यक्रातंीच्या यशापयशातूि राष्ट्रवाद जन्मला. भाडंवलशाही उदयास आली व चवकास पाव ू

लागली. सामान्य माणूस जीवि व प्रगती याचवषयी आत्मसंत ष्ट होता. पण, स्वतंत्र चवचारवन्तािा आगामी 
संकटाची जाणीव झाली होती. गटेचे मत वर उद घृत केलेच आहे. १८३० मध्ये िायब र चलचहतो, “ईश्वराच्या 
चमत्कारपूणग मदतीवाचिू, आपणाप ढे चिकटवती चविाश उभा आहें-रोमि साम्राज्य कोसळते तसा.” ‘राजकीय 
पक्षाचे धोरण व्यक्त करणारािंाच यश चमळते’ – रॅंकच्या रोजचिशीतील िोंद- १८४०. ख द्द हेगेलला हे य ग 
ऱ्हासाचे, अपक्षयाचे असल्याची खात्री पटली होती. फ्रें च राज्यक्रातंीच हेगेलच्या तत्त्वज्ञािाची पाश्वगभमूी होती. 
मारक्यूस चलचहतो. “त्याच्या (हेगेलच्या) मृत्यिंूतर काही दशके, तत्त्वज्ञाि समाप्त झाले आहे अशा धारणेची 
लाट उसळली होती. तत्त्वज्ञाि एका चिणायक बबदूपाशी येऊि पोचले आहे आचण सत्त्याचा शोध याप ढे 
माणसाच्या प्रत्यक्ष मूतग अस्स्तत्वातच ्यावा लागेल.” हेगेलच्या तत्त्वज्ञािावरील टीकेतूि अस्स्त्तत्ववादाचा 
आद्यप्रवतगक कीकेगाडग, तसाच िीत्श,े यािंा शून्यतावादाच्या आगमिाची चाहूल लागली. कीकेगाडगच्या 
मताि सार मािव व्यक्ती म्हणजे िीचतसत्त्वाथािे अस्स्तत्वात असलेली अस्स्मता (Ethically existing 
subjectivity). हीच वास्तवता. साम दायीमािव (Massman), सम दायात हरपलेला मािव ही त्याची अस्स्मता 
िव्हे. कीकेगाडग मािवाप ढे मूळ चिश्चि धमाचा आदशग ठेवतो. तर, िीत्श,े ईश्वराचा मतृ्यू घोचषत करूि 
मािवाला, अलौचककत्वाचविा जीवि जगण्याचा व आत्मप्रयासािे महामािव बिण्याचा संदेश देतो. 
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१९ व्या शतकाच्या अखेरच्या कालखंडातील रचशयातील वैयस्क्तक दहशतवाद हास िा हेगेलच्या 
तत्त्वज्ञािाचा चवपयासात्मक पचरपाक आहे. कामू चलचहतो : तत्त्वज्ञािाची परंपरा िसलेल्या रचशयातील य वकािंी 
जमगि चवचारदशगिातील सकंल्पिाचंा उत्साहािे स्वीकार केला. वैचाचरक संस्कृती ही रचशयात िेहमी आयात 
केली गेली आहे. जमगि चवचारव्यूहाचा, चवशषेतः हेगेलचा प्रभाव प्रबळ होता. हेगेलचे प्रज्ञाशास्त्र (Logic), 
माक्सगचे ‘कॅचपटल’ याचंा याच कालखंडात रचशयि भाषेत अि वाद झाला. प्राउधाचं्या चवचाराचंी आयात झाली. 
बक चिि हेगेलच्या तत्त्वज्ञािाच्या प्रभावाखाली हादरला. चबएचलन् स्की हेगेलला उदे्दशिू म्हणतो, “त झ्या िीरस 
तत्त्वज्ञािाबद्दल आदर बाळगिूही, जीवि व इचतहास यात माणसे जी भरडली जातात त्याचे स्पष्टीकरण मला 
त झ्याकडे मागायला हव.े” मूक जितेच्या पाश्वगभमूीवर, मूठभर ब चिवाद्यािंी ज लमी राजवट िष्ट करण्यासाठी 
चदलेला लढा, असे रचशयायी दहशतवादाच्या इचतहासाचे वणगि करता येईल. मािवी मूल्याच्या आधारे मािवी 
चवश्वाचे अस्स्तत्व ठामपणे प्रचतपाचदत असतािाच, दहशतवादी जगतातीत राहातात आचण आमच्याकाळातील 
इचतहासात अखेरच्यावळेी, खरीख री बंडखोरी ही मािवी मूल्याचंी सजगक आहे असा पडताळा आणूि देतात. 
दहशतवादी काचलआयेव्ह हा या बंडखोरीची चवश ि प्रचतमा आहे. दहशतवादाम ळेच १९०५ साल क्राचंतकारी 
संवगेाचे सवोच्च चशखर मािले जाते. त्यािंतर मात्र अपकषास स रवात होते. राज्यसंस्थात्मक दहशतवाद व 
सवगकष ह कूमशाही याचंी बीजे पेरली जातात. 

 
“आपल्या ग रूच्या काही ताचत्त्वक प्रवृत्तीची गूढ बाजू द लग चक्षत केल्याम ळे हेगेलोत्तर चसिान्तािी 

हेगेलच्या अि यायािंा चिरपेक्ष चिरीश्वरवाद व वैज्ञाचिक जडवाद (Scientific Materialism) याचं्याप्रत िेले.” 
तत्त्वज्ञािाच्या व्यावृत्तीचे पवग स रु होते (Negation of Philosophy). हेगेलचा कळकळीिे अभ्यास केलेला 
कॉएरबाक् (Feuerbach) धमगशास्त्राच्या जागी मािवधमग आणिू बसचवतो. तो जाहीर करतो. “तत्त्वज्ञािाचा 
चिरास हेच खरे तत्त्वज्ञाि. माझा धमग असा कोणताही िाही. माझे तत्त्वज्ञाि असे कोणतेही िाही.” चिसगग हे 
मािवाच्या म क्तीचे अचधष्ठाि व माध्यम म्हणिू तो प्रस्त त करतो. मािवाचे वस्त चिष्ठ पचरस्स्थतीशी जे िैसर्मगक 
िाते आहे, तेच मािवी जीविातील द ःखाचे मूळ आहे. मािवाच्या अहंभावाला (Ego) बचहगगत्याच चिसगग आकार 
देतो आचण सारभतूपणे ‘चिस्ष्ट्क्रय’ बिचवतो. िॉएरबाकच्या चवचाराि सार अहंभाव हा म ख्यतः ग्रहणक्षम आहे, 
स्वयंचिणगयात्मक िाही, तर चिधाचरत (determined) आहे. “खराख रा वस्त चिष्ठ चवचार, खरेख रे वस्त चिष्ठ 
तत्त्वाज्ञाि, चवचाराच्या व्यावृत्तीतूि उद भवते; जडाच्या चिधारणेतूिच उभ्दवते. स ख आचण गरज याचें 
उगमस्थाि असलेल्या मिोचवकारातूि (Passion) जन्म घेते. (Thought springs from Being, but Being 
does not spring from thought). “माणसू जे काय खातो, तसाच तो असतो.” 
 
माक्सपवाद-समीक्षा 
 

माक्सग (Marx) िॉएरबाकचा चचचकत्सक चशष्ट्य, तसाच तो िवहेगेलवादी आहे. माक्सगवाद हा हेगेलच्या 
तत्त्वज्ञािाचा चवपयास आहे. हेगेलच्या तत्त्वदशगिातील काही चसिान्त, चवशषेतः आर्मथक व औद्योचगक, उसिे 
घेतल्याम ळे, त्या तत्त्वदशगिाचा माक्सगवाद आभास चिमाण करतो व चदशाभलू होते. माक्सगवाद हा तत्त्वज्ञािाचा 
चिरास आहे. हरबटग माक्यूगस चलचहतो, “हेगेल ते माक्सग या संक्रमणाचा, सवांगीणर्दष्ट्ट्या तत्त्वज्ञािाच्या संजे्ञतूि 
अथग लावता येणार िाही. माक्सगच्या चसिान्तातील ताचत्त्वक संकल्पिा या सामाचजक व आर्मथक कोटीतल्या 
आहेत. तर हेगेलच्या सामाचजक व आर्मथक श िसकंल्पिा (categories) या तत्त्वज्ञािात्मक आहेत. माक्सगचे 
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चलखाण तत्त्वज्ञािात्मक िाही. ते तत्त्वज्ञािाचा चिरास ताचत्त्वक भाषेत अचभव्यक्त करते.” वैचाचरकर्दष्ट्ट्या 
मागासलेल्या देशातच गेल्या एक शतकभर माक्सगवादाचा प्रभाव का पडला याचा अन्वयाथग लावण्यास वरील 
मीमासंा उपय क्त ठरेल. 

 
माक्सगच्यामते हेगेलचे तत्त्वज्ञाि म्हणजे ‘ब झ्वा’ तत्त्वाचे व्यापक चववरण आहे. त्यािे प्रज्ञा ही 

समाजधारणेचे चवश्वात्मक मािक बिचवली. स्वातंत्र्य व समता या उदारमतवादी मूल्याचं्या क्राचंतकारी 
अथगगभगतेचा शोध लावला. ब चिचिष्ठ समाजातील मािवी हक्काचें तत्त्वज्ञाि प्रचतपाचदले. तथापी, माक्सगचा 
अचभप्राय असा की, भाडंवलशाही समाजव्यवस्थेतूि अस्स्तत्वात आलेला कामगारवगग (Proletariat) हा घटक 
म्हणजे, हेगेलची प्रज्ञा, स्वातंत्र्य, मािवी हक्क याचंा चिरास आहे. कला, धमग, तत्त्वज्ञाि या गोष्टी जर मािवाचे 
सारसत्त्व असतील, तर कामगार यापंासूि कायमचा द रावला आहे. त्याला, िा मालमत्ता िा िीचतमत्ता, िा 
स्वदेश. म्हणूि समाजाची मीमासंा तत्त्वज्ञािातूि ि होता, ती समाज व इचतहास याचं्या पचरशीलिातूि 
व्हावयास हवी. माक्सगच्या या उपपत्तीतूिच माक्सगवादातील इचतहासाची जडवादी (Historical Materialism) 
मीमासंा जन्म घेते. हेगेलचे दै्वतादै्वतबचति माक्सगच्या तथाकचथत चवरोधचवकासवादात, इचतहासात्मक 
चियतीवादात अधोगत होते. कामू चलचहतो- ‘माक्सगिे चवरोधचवकासवादी जडवादाचवषयी स्वतः एक शब्दही 
उच्चारलेला िाही. या तार्मकक क रुपतेची वाखाणणी करण्याचे कायग त्यािे आपल्या वारसदारावरच सोपचवले.’ 
...... ‘दै्वतादै्वत बचतिपिती आचण जडवाद याचंा मेळ अशक्यकोटीत आहे. दै्वतादै्वत बचतिाचा संबधं िक्त 
मिाशीच असू शकतो. चशवाय, जडवाद ही देखील सचंदग्ध कल्पिा आहे ...... इचतहास हा सकंल्पशक्ती, 
चवज्ञािचवचार, उत्कट भाविा याद्वारे बदल घडचवतों. म्हणूि, माक्सग हा बवश ि जडवादी िाही. खरे म्हणजे 
चवश ि व चिरपेक्ष जडवाद अशी चीजच िाही.’ 

 
माक्सगवादी भचवष्ट्यवाणीतील दोष व तकग द ष्ट चिष्ट्कषग आज प्रकट होत आहेत. कामूिे आपल्या 

माक्सगवादावरील अत्य कृष्ट समीके्षत माक्सगवादाची आधारतत्त्वे कशी खोटी ठरली याचे चवद्वत्ताप्रचूर चववचेि 
केले आहे. भाडंवलशाही व कामगारवगग दोघेही माक्सगवादाशी अचिष्ठावतं राचहले. आर्मथक अचरष्टे त रळक 
झाली. कामगारािंा चपतृभतूी िसते हा चवचार िोल ठरला आचण राष्ट्रवाद हीच भाविा प्रबळ ठरली. वगगचवहीि 
समाज प्रस्थाचपत होणे दूरच, उलट, व्यवस्थापक व लहाि भाडंवलधारकाचें िवीि वगग चिमाण झाले. 
कामगारवगाची संख्या अमयादपणे वाढली िाही. तंत्रज्ञाचंा िवीि स्तर चिमाण झाला. आजच्या काळातील 
समाजवादाचा इचतहास हा कामगारवगग व माक्सगिे द लग चक्षलेला शतेकरीवगग याचं्यातील चवग्रहाचा इचतहास 
ठरला आहे. वगगचवग्रहाऐवजी राष्ट्रचवग्रह इचतहासाचा अथग लावण्याचे र्दष्टीिे महत्त्वपूणग ठरला आहे. 
कामगाराचंी द ःस्स्थती कमी करण्याचे र्दष्टीिे समाजवादािे आवशयक असे उल्लेखिीय काहीच केले िाही. 
दाचरद्र्य, बेकारी, अधःपात माक्सगच्या कालापूवी जसे होते त्याच्यात िारसा िरक पडला िाही. गचरबी हटाव व 
सम द्र हटाव हे समीकरण चसि झाले. कामगाराचं्या राहणींचा दजा उंचावला आचण पगार, रजा, चिवतृ्त्योत्तर 
सवलती याबाबतीत स्स्थती स धारली ती कामगार सघंटिाचं्याम ळे. गचरबी हटाव, वगैरे आश्वासिाचं्या 
आधारावर राजकीय पक्ष मते मागिू सते्तवर येतात. पण, मािवाची आर्मथक पचरस्स्थती स धारण्याचे बाबतीत 
सत्ताधारी शासिाचा वाटा चकतपत असतो, या संदभात कामगार संघटिाचं्या (Trade Unions) भचूमकेचे 
कामूिे केलेले चववरण उद बोधक आहे. : “ही कामगार संघटिा चळवळस िा चिष्ट्िळ आहे असे म्हणता येणे 
शक्य िाही काय? उत्तर सरळ व सोपे आहे-हीच चळवळ अशी आहे की, जी कामगाराचं्या जीवि स्स्थतीत एका 
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शतकात प्रचंड स धारणा घडविू आणण्यास जाबादार आहे- १६ तासाच्या कामाच्या चदवसापासूि आठवड्यात 
४४ तास काम. चवचारव्यूहाच्या साम्राज्यािे समाजवादास त्याच्या रुळलेल्या मागावरुि माघार ्यावयास 
लावली आहे आचण कामगार संघटिात्मक आंदोलिािे संपादि केलेल्या यशाचा बराच मोठा भाग िष्ट केला 
आहे. याचे कारण असे की, कामगार संघटिात्मक आंदोलि एका भरभक्कम पायावर उभे राहूि स रू झाले;” 

 
समाजवादािे कामगारवगाला सजगिशीलतेच्या स खािंदाची अि भतूी देण्याचा प्रयत्ि कधीही केला 

िाही. सवगकषसत्ताधारी समाजवादािे, भचवष्ट्यातील आदशग स्वातंत्र्याप्रीत्यथग अ्चतत्वात असलेल्या 
स्वातंत्र्यावरच धाड घातली. कामगारवगाचे दौत्यकायग दूरच, त्या कायाची कामगारवगावरील जबाबदारी 
िाकरण्यातच मूठभर समाजवादी अगे्रसर ठरले. वगगचवहीि समाजव्यवस्था राज्यसंस्थेचे चवसजगि, इचतहासाची 
इचतश्री वगैरे माक्सगवादी कल्पिा स्वप्िसृष्टीच ठरली. अधगशतक लोटूि गेले. कामगारवगीय ह कूमशाही 
राज्ययतं्राला रक्तक्षय जडल्याची लक्षणे िाहीत. लेचिििे समथगि केलेली व स्ताचलििे चिदगयपणे मजबूत 
केलेली सवगसत्ताधारी आचधकारशाही चटकूिच आहे. कामू चलचहतो : “इचतहासवादी तत्त्वप्रणाली मािवाला 
देवत्वाच्या बधंिातूि म क्त करणार होती. पण, या म क्तीसाठी माणसाला ऐचतहाचसक उत्क्रातंीच्या बधंिात 
जखडूि ्याव ेलागले. यािंतर, माणूस राजकीय पक्षाचे सातत्य या सकंल्पिेचा आश्रय घेतो-जसा तो पूवी 
स्थंचडलासमोर साष्टागं आडवा होई तसा….. दास्यवृत्ती हीच खरोखर २० व्या शतकाचा उत्कट भाविोदे्रक 
आहे.” 

 
तथाकचथत शास्त्रीय समाजवाद अजूि प्रभावी आहे. इतक्या थरापयंत तो वस्त स्स्थतीशी चवसंगत कसा 

ठरू शकतो. उत्तर सरळ आहे. कारण, तो शास्त्रीय िाही म्हणिू. तो एक कस्ल्पतादशग आहे. कामू चलचहतो : 
“समाजवाद, मग त्याचा तोंडवळा कसाही असो, एक कल्पिारम्य आदशग जगाचे स्वप्ि (Utopian) आहे, आचण 
त्यापैकी शास्त्रीय समाजवादाची स्वप्िरंजकता सवात अचधक. कल्पिारंजि, ईश्वराच्या जागी भचवतव्याला 
आणिू बसचवते. या भचवतव्याला ते प ढे िीचततत्त्वाशी तदू्रपता प्राप्त करूि देते; या चवचशष्ट भचवतव्याला 
उपकारीभतू होतील तेवढीच काय ती खरी िीचतमलू्ये; आचण या कारणाम ळेच, सारे कल्पिादशग, कल्पिारम्य 
चसिान्त ज लमी व ह कूमशाही स्वरूपाचे ठरले आहेत.” 
 
फाणशझम 
 

समकालीि शनू्यतावादाचा इचतहास म्हणजे, केवळ मािवी बळावर व सक्तीिे, चियमसंपन्न िसलेल्या 
इचतहासाला चियमबि करण्याचा दीघग प्रयत्ि. ही पिती म्हणजे शवेटी कावबेाजपणा व बिवाबिवी. याचा 
आणखी एक समकालीि दाखला म्हणजे िाचशझमचा उदय. हेगेल व िीत्श ेयाचंा तत्त्वज्ञािाचा हा आणखी एक 
राक्षसी चवपयास. वस्त तः, िाचशझमचे तत्त्वज्ञाि हेगेलच्या तत्त्वज्ञािाच्या िकारातूि उभे राचहले. इटलीतील 
िाचशझमचा तत्त्ववते्ता जेन्टाइल आचण जमगिीत िाझीवादाचा (राष्ट्रीय समाजवाद) प्रणेता रोझेन् बगग (व कालग  
चशमट) यािी हेगेलच्या राजसंस्थेच्या संकल्पिेला चवरोध करीतच िकारात्मकरीत्याच िाचशझमची राजकीय व 
सामाचजक चवचारप्रणाली प्रसवली. िाझीवादाचा तत्त्ववते्ता कालग  चशमट म्हणतो. चहटलर सते्तवर आला आचण 
हेगेल, म्हणतात तसे, मृत्यू पावला. उद गार अथगसूचक आहेत. िाचशझमच्या राजकीय व सामाचजक स्वरूपाचे 
चववरण कामिेू ‘राज्यसंस्थेचा दहशतवाद’ या प्रकरणात केले आहे. िाचशझम म्हणजे : एक िेता, एक जिसंघ, 
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पयायािे, एक स्वामी चि लक्षावधी ग लाम; ते ग ंडाचें िीबतशास्त्र आहे; मत्सर, दे्वष, कू्ररता, भीषणता, खोटेपणा, 
अमाि षता, चवचाराची म स्कटदाबी याचें मूतगस्वरुप. 

 
क्रातंी व बंडखोरी याचं्यातील भेदभाव प्रकट करतािा कामू चलचहतो :- “ऐक्यभाव (स संवाचदत्व) हा 

बंडखोरीचा दावा आहे, तर, सवगकषसाकल्य (Totality) हा इचतहासवादी क्रातंीचा दावा. प्रत्यक्षाथी अचधष्ठाि 
असलेल्या िकाराथािे बंडखोरी प्रारंभ करते, तर, इचतहासवादी क्रातंी संपूणग िकारात्मकतेपासूि स रवात 
करूि, कालाच्या अतंापयंत चवचाराधीि िसणाऱ्या प्रत्यक्षाथाचा केवळ बिाव करते. एक सजगिशील, तर, 
द सरी शून्यतावादी. इचतहासवादी अथगहीि चियतीतूि स टकेचा मागग काढण्यासाठी, बंडखोरीच्या सजगिशील 
उत्पत्तीस्थािाचा प न्हा शोध घेण्यासाठी, आपली तत्त्वचिष्ठाच िव्हे, तर, शून्यतावाद, तसेच, श ि इचतहासवादी 
मूल्ये याचंा त्याग क्रातंीला अपचरहायग आहे. सजगिशील बिण्यासाठी, िैचतक वा परतत्त्वात्मक मूल्याचंशवाय 
क्रातंीचे चालणार िाही. परतत्त्वात्मक बंडखोरीच्या तत्त्वज्ञािात, इचतहासाशी झ जं देणारी बंडखोरी भर घालते 
की, जे असतेपण आमचे िाही ते सजगि करण्यासाठी आपण जगावयास हव ेव जगू द्यावयास हव.े 
 
कला णन बांडखोरी 
 

‘बंडखोरी आचण कला’ या चवषयावरील कामकृूत मीमासंा एखाद्या साचहत्यसम्राटाला शोभेशीच आहे. 
“या जगातूि स टण्याची आवशयकता ि स्वीकारताच, माणूस हे जग जसे आहे तसे अमान्य करतो. खरे म्हणजे 
माणसे या जगाला घट्ट धरुि राहतात. िार मोठ्या बह संख्याकािंा त्याचा त्याग करावयाची इच्छा िसते. ते 
आपलेसे करण्यास आपण असमथग आहोत याचे त्यािंा द ःख होते…… पण, ि सते जगणे प रेसे िाही, मृत्यूची 
प्रतीक्षा करीत बसण्याची गरज िसणारी चियती अस्स्तत्वात असावयास हवीच. म्हणूि इहलोकापेक्षा अचधक 
चागंल्या जगाची कल्पिा माणसाला असते. अचधक चागंले म्हणजे एकात्म, स संवादी. चवख रलेल्या जगाच्या 
सामान्यत्वापासूि मिाला उच्च पातळीवर िेणारी स संवाचदत्वाची उत्कट भाविा.” कलात्मक चिर्ममती म्हणजे या 
स संवाचदत्वाच्या उत्कट भाविेची चिर्ममती. जगातील उणीवामं ळे कला जग चझडकारते. हीच बंडखोरीची 
श िावस्था. अशाप्रकारे, बंडखोरीच्या आशयाचे यशाथग दशगि कला आपणास देते. कला म्हणजे सजगिशीलता; 
परतत्त्वाची अि भतूी, ब्रम्हािंद; संस्कृतीचा घटक. कला, माक्सग म्हणतो त्याप्रमाणे, कालसापेक्ष िाही. ती 
कालातीत आहे. 

 
वस्त तः, आज जग एक आहे. पण, ही शून्यतावादाची एकता आहे. शनू्यतावादाचा त्याग करूि, जगािे 

सजगिशील सयंोग साधिेचा मागग प न्हा शोधला, तरच ससं्कृती चटकेल. बंडखोरी ससं्कृतींचा मलूघटक िव्हे. 
साऱ्या संस्कृतीची ती िादंी आहे. श्रचमकाला सजगकाचा सन्माििीय दजा प िप्राप्त करुि देण्यािेच औद्योचगक 
समाज संस्कृतीच्या चिर्ममतीस हातभार लावील. उत्पादि अथगपितीवर आधारलेली समाजपिती केवळ 
उत्पादिक्षमच असते, सजगिशील िाही. मािवी जीविाचा अथग केवळ इचतहासािे चवशद होत िाही. माणसाला 
आपल्या अस्स्तत्वाची यशाथगता चिसगगस संबितेतस िा गवसते. कलेतूि या अि भतूी साकार हातात. ‘सारा 
इचतहास अमान्य करता येईल; पण, सागर चि ग्रह-िक्षत्राचें जग अमान्य करता येणार िाही.’ ‘भलूोकावरील 
शवेटल्या माणसाच्या मतृ्यूबरोबरच बंडखोरी चि कला याचे कलेवर बाहेर पडणार.’ 
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कामू म्हणतो : आज जग शनू्यतावादाकडे धाव घेत आहे. ब ि, येश,ू रामकृष्ट्ण, संत, महासंत, महात्मे 
झाले. पण, जगातील द ष्ट्कमाची संख्या कमी िाही. सज्जिाचं्या वाट्याला द ःख व द जगिाचंी चलती चालूच आहे. 
ईश्वरी वा क्राचंतजन्य स्वगग अजूि अवतरला िाही. माणसाच्या हृदयीची देवत्वाची भकू दबली िाही. मािवािे 
चंद्रावर पाय ठेवला, पण चतथेही त्याला ईश्वराच्या अगाध लीलेचे दशगि घडलेच. २० व्या शतकात दोि 
महाय िे, अण -बॉम्बचा स्िोट, मािवजातीचा अमयाद संहार झाला. चहटलर, म सोचलिीसारखे िरराक्षस, 
स संस्कृत मािववशंावर अचियंचत्रत राज्यसत्ता गाजचवते झाले व भीतीचे साम्राज्य चिमाण करते झाले. मािवाला 
स्वतंत्रता िकोशी वाटते, चतचे त्याला भय वाटते आहे. तो आपल्या अस्स्मतेला राष्ट्र, धमग, पक्ष यासारख्या 
सम दायसागरात जलसमाधी देतो आहे. आर्मथक हलाखी कायम आहे. ईश्वरी अंश म्हणूि पृर्थवीपतीची हत्त्या 
करूि चिरीश्वर पृर्थवीवर मरूभमूीचे िंदिवि व कल्पतरंूचे आगर चिमाण करण्यास चिघलेल्या मािवाला, 
अन्नाची ददात म्हणिू क ट ंबचियोजि या गोंडस िावाखाली संभाव्य मािवाची (उत्क्रातंीचा म क टमणी) हत्त्या 
करावी लागत आहे. हा दैवद र्मवलास म्हणावा लागेल. भाकरीची जागा चशधापचत्रकेिे घेतली आहे. चियती, 
चियोजिाप ढे (Planning) ितमस्तक उभी आहे. सागराचें व हवचेे प्रदूषण भयािकपणे वाढत आहे. ऊजेची 
उत्पचत्तस्थािे कोरडी पडत आहेत. कागदाच्या चिर्ममतीपायी जंगले उध्वस्त होत आहेत. य गान्त भेडसावतो 
आहे. ताडपत्रावरील चलखाणात वर्मणलेली, इचजप्तमधील ४००० वषापूवीची मािवी जीविाची द ःस्स्थती 
चमगचक्षूसमोर उभी राहते.. 

 
ही वस्त स्स्थती आहे. तर मग, मािवाची प्रगती, प्रगती म्हणतात त्या सकंल्पिेचा अथग काय? 

संस्कृतीचा चवकास हा शब्दप्रयोग अथगहीि ठरतो काय? 
 
सांस्कृती-एक प्रबांर् 
 

मािवाची भौचतक प्रगती आचण त्याची संस्कृती याचवषयी आमचा प्रबधं असा. त्याचं्यात चिरपवाद 
सापेक्षता िाही. संस्कृती कालसापेक्ष िाही. मािव संस्कृती घेऊिच जन्माला येतो. आचण भलूोकावरील 
अखेरच्या मािवाच्या मृत्यबूरोबरच चतचे कलेवर बाहेर पडणार. हेगेलच्या चवश्वचैतन्यासमाि (Spirit) 
संस्कृतीचा चचरंति आचवष्ट्कार होत असतो. कालप्रवाहात आचण चवश्वाच्या पसाऱ्यात, िभसागरी चमकणाऱ्या 
ताऱ्यापं्रमाणे ती अव्याहत प्रकाशत असते. या ससं्कृतीचा शोध चि चिचदध्यास हींच मािवी जीविाची यथाथगता. 
तत्त्वज्ञाि हे मािवी संस्कृतीचा सवोच्च आचवष्ट्कार आहे. हेगेल म्हणतो: “तत्त्वज्ञाि चि इचतहास याचें अदै्वत 
असते.” आणखी, “तत्त्वज्ञाि हे आगळे चि वगेळे पचवत्र पूजास्थाि (Sanctum) आहे; आचण या मंचदराचे मंत्री 
म्हणजे या जगापासूि अचलप्त असा चवचवक्त प रोचहतवगग. सत्याचे स्वायत्तधि स रचक्षत ठेवणे हे या प रोचहताचे 
कायग. …… संचिकट व्यावहाचरक गोष्टी हे तत्त्वज्ञािाच्या बचतेची बाब िव्हे.” संस्कृती ही अथगकारण वा राजकारण 
यावर अवलंबूि असलेली सरंचिा िव्हे. कामू, अन्स्टग स्व्हंजरच्या सैबचेरयि रोजचिशीतील एक िोंद उल्लखेिीय 
उदाहरण म्हणत प्रस्त त करतो : चजथे भकू व थंडी द ःसह झाली होती अशा एका सैबेचरयि छावणीतील एक 
कैदी लाकडी पट्ट्ट्या असलेला एक चिःशब्द चपयािो बिचवतो. अत्यंत हीि प्रकारचे द ःख भोगीत असलेल्या, 
बचध्या लोबणारे कपडे घातलेल्या जिसम हाच्या घोळक्यात चिरंतर सापडलेल्या या कैद्यािे केवळ त्यालाच ऐकू 
येणारे एक चवलक्षण संगीत रचले चि अि भवले. चचरंति आचवष्ट्कृत होणारी संस्कृतीच, समाज, अथगपिती, 
राजिीती यावंर स संस्कृत पचरणाम घडविू आणते. ‘तत्त्वज्ञाि हेच आमच्या कालातील अत्यंत भक्कम असे 
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स्मारक होय.’ चब्रसो या चवचारवन्तािे फ्रें च राज्यक्रान्तीच्या संदभातील हे उद गार रास्त आहेत. संस्कृतीच्या 
अक्षय चि सिाति स्वरूपाचे हबगटग मारक्यसूिे जमगि संस्कृतीच्या संदभात केलेले चववरण उद बोधक व अथगगथग 
आहे. अथगगभग यार्दष्टीिे की, याच स संस्कृत राष्ट्रात चहटलरसारख्या िरराक्षसािे अचधकारशाही गाजचवली, या 
चवसंगतीचा अन्वयाथग लागतो. १९ व्या शतकाच्या प्रारंभी जमगिीतील सामाचजक, आर्मथक व राजकीय 
पचरस्स्थती िारच अधोगत व हलाखीची होती. या कालखंडात-मारक्यूस चलचहतो- “सौंदयग, स्वातंत्र्य आचण 
िीचतमत्ता याचें एक के्षत्र उदयास आले. हे के्षत्र बचहगगत वस्त स्स्थती व संघषग यािंी हादरले िाही. द ःखमय 
सामाचजक जगतापासूि ते अचलप्त होते आचण व्यस्क्तगत माणसाच्या ‘आत्म्यात’ – मािससरोवरात िागंर 
टाकूि स रचक्षत राचहले….” 

 
“‘स चशचक्षत’ वगग व्यावहारीक गोष्टींपासूि अचलप्त राचहला आचण अशा प्रकारे, आपली प्रज्ञा, आपले 

ब चिसत्त्व समाजाला प िश्च आकार देण्याचे बाबतीत अक्षम ठेऊि सामर्थयग वाया ि दवडता, चवज्ञाि, कला 
तत्त्वज्ञाि व धमग या प्रातंात ते के्षत्र पचरपूतग झाले. हेच के्षत्र त्याचंी ‘खरीख री वास्तवता’ बिले-ही वास्तवता 
प्रचचलत सामाचजक द ःस्स्थतीच्या अतीत अशी राचहली, त्यात ती ग रिटलेली िव्हती. त्याचप्रमाणे, हे के्षत्र 
सत्यचंशवसं दरं व स ख आचण सवात महत्वपूणग म्हणजे सामाचजक प्रवाह याचं्यात स्व्दधा ि होणारी 
चचचकत्सकवृत्ती याचें आश्रयस्थाि होते. सारभतूपणे, ससं्कृती ही चचद वादी होती-स्वयमेव वस्तंूशी िव्हे तर 
वस्तंूच्या संप्रजे्ञत ग ंतलेली. कृचतस्वातंत्र्याच्या आधी चवचार स्वातंत्र्य, व्यावहाचरक न्यायाआधी िीचततत्त्व, 
सामाचजक जीविाआधी आतंचरक अंतःप्रज्ञ जीवि हे आदशग चतिे आपल्या समोर ठेवले. असह्य अशा 
वास्तवतेपासूि अचलप्त राचहल्याम ळेच ही चचद वादी संस्कृती अचवकल आचण श चचभूगत चटकूि राचहली. आचण 
म्हणूिच, त्याबाबतीतले सातं्वि तसेच अचतगौरव लक्षात घेऊिही, ती संस्कृती मािवजातीच्या इचतहासात 
कधीच साकार ि झालेल्या सत्याचें भाडंार म्हणूि उपय क्त ठरली.” 

 
“हेगेलचे तत्त्वदशगि हे या चचद वादी ससं्कृतीची अखेरची महाि अचभव्यक्ती आहे-प्रज्ञा व स्वातंत्र्य याचे 

आश्रयस्थाि असलेले चवचारदशगि सादर करणारा अखेरचा महत्प्रयास”. 
 
आमचे २० व े शतक-दोि प्रलयंकारी महाय िे. अगचणत संहार. अण बाँब स्िोटािे उडचवलेला 

हाहःकार. लोकशाहीची द दगशा. ह कूमशाही राज्याचंा स काळ. स्वातंत्र्याचे भय. आर्मथक आचरष्टे. ज्यू लोकाचंी 
कत्तल. जातीय दंगली. अधंःकार य गाची आठवण करुि देणारे चचत्र. पण, याही अंधःकारात, आयन् स्टाइिचा 
सापेक्षता चसिान्त, मकॅ्स प्लॅंकचा तेजःचक्रयाण  चसिान्त आचण तज्जन्य अण चवघटिासारखे ताचंत्रक संशोधि, हे 
संस्कृतीचे दैदीप्यमाि तारे प्रकाश देतच राचहले. 

 
आपल्या भारतीय संस्कृतीच्या संदभातस िा, संस्कृतीची अक्षयता, शाश्वती व अचलप्तता हा प्रबधं चसि 

होतो. प्राचीि य ग सोडले, तर भारताचा इचतहास हा अधोगतीचा इचतहास आहे. ग लामचगरी, दाचरद्र, दैन्य, 
जातीभेद, धमगभेद, य िे, चवज्ञािचवषयक अज्ञाि, असा काळाक ट्ट इचतहास आहे. पण याही वाळवटंात 
संस्कृतीची चहरवळ अक्षयपणे उगवत राचहली. अधंःकारात संस्कृतीचे तेज तळपत राचहले- रामायण, महाभारत 
ही महाकाव्ये, काचलदासाचे शाकं तल, गीता, उपचिषदे ही प्राचीि संस्कृती. आध चिक काळात, म्हणजे 
ग लामचगरीच्या काळात, ज्ञािदेवाची ज्ञािेश्वरी, त कोबाची गाथा, चशवाजीसारखा आदशग राज्यकता, त रंुगाच्या 
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खडतर जीविात स्ि रलेले लोकमान्याचें गीतारहस्य, राजा राममोहिरॉय, आगरकर, ि ले, महषी कवे, डॉ. 
आंबेडकर, िा. म. जोशी यासारखे समाजस धारक, महात्मा गाधंीसारखा य गप रुष, जवाहरलाल िेहरूसारखे 
राजकीय िेते, मािवेंद्र रॉयसारखे िवमािवतावादी तत्त्वबचतक, रबवद्रिाथ टागोरासंारखे साचहस्त्यक आचण 
अगदी अलीकडील ग रुदेव रािडे, राधाकृष्ट्णि, तकग तीथग जोशी यासंारखे तत्त्वज्ञािाचे गाढ व्यासंगी आचण 
शवेटी जयप्रकाश-ही संस्कृतीची भारतभषूणे. 

 
अल्बेर कामूिे उभे केलेले जगासमोरील शून्यतावादाचे भीषण संकट वास्तव असले तरी तो चिराशावाद 

प्रकट करीत िाही. त्याच्या चवचाराचं्या प्रचतभेचे तेज प स्तकाच्या अखेरच्या प्रकरणातूि प्रदर्मशत झाले आहे. तो 
चलचहतो : आपल्या अंतःपे्ररणेला आधीपासूि जो भासमाि आहे आचण ज्याचे आगमि स चिचश्चत व्हाव े म्हणिू 
आपणास िक्त लढा द्यावयास हवा, असा एक प्रकाश या अधंःकारमय भ याराच्या अखेरीस अटळपणे आहे. 
आपण सारे या भग्िावशषेामध्ये शून्यतावादाच्या सीमेपलीकडे एका प्रबोधिाची तयारी करीत आहोत. पण, 
आपणापंैकी अगदी थोडक्यािाच त्याची जाणीव असते.” कामू म्हणतो : शून्यतावाद या चियतीतूि स टकेसाठी, 
बंडखोरीच्या मूळ उत्पत्तीस्थािाशी प्रामाचणक असणाऱ्या एकमेव चवचारपितीपासूि पे्ररणा ्यावयास हवी. ही 
चवचारपिती म्हणजे मयादाचंी जाणीव िेमस्तपणा (Moderation). बंडखोरी हा वडे्यावाकड्या वत गळखंडात 
दोलायमाि होणारा लंबक आहे, तरी तो तालबितेच्या शोधात असतो. आध चिक चवज्ञािातील सापेक्षता 
चसिान्त, तेजाण  चसिान्त, अचिचश्चततेचे तत्त्व, मयादाचंी जाणीव सूचचत करतात. व्दैताव्दैत चवचारपिती 
(Dialectics) अज्ञात मूल्याच्या मागे अखंडपणे शोध घेत धावत िसते. ती एका मयादेभोवती पचररष्मण करीत 
असते आचण ही मयादाच चतचे महत्तम मूल्य असते. जे चववकेचवसंगत (irrational) आहे ते, जे चववकेस संगत 
(rational) आहे त्यावर बंधि घालते, मयादा लादते, आचण चववकेस संगती आपल्या परीिे चववकेचवसंगतीस 
िेमस्तपणा प्राप्त करूि देते. 
 
प्रबोर्न 
 

कामू म्हणतो, “भाडंवलशाही उत्पादि आचण क्राचंतवादी उत्पादि याचं्यामधील लढ्यात, वाटत होते 
त्याप्रमाणे, जगाचे भचवतव्य आजतरी ठरचवले जात असतािा चदसत िाही; कारण, दोधाचंीही िलचिष्ट्पत्ती 
सारखीच असेल”. जगासमोरील समस्या आर्मथक िसेल, तर मग कोणती? म्हटले जाते की, जग आज िैचतक 
अचरष्टातं (Moral Crisis) सापडले आहे आचण त्याला भगवन्ताच्या अचधष्ठािाची गरज आहे. क णी म्हणतात, 
िैचतक उत्थापिाला ब चिप्रामाण्याची आवशयकता आहे आचण ब चिवादाचे प िरुत्थाि व्हावयास हव.े येवढे खरे 
की, द सरे प्रबोधि य ग अवतरले पाचहजे. आचण, कामू म्हणतो त्याप्रमाणे, अंतःपे्ररणेत भासमाि होणाऱ्या 
प्रकाशाद्वारे घडूि येणाऱ्या या प्रबोधिाची व्याप्ती व के्षत्र वृबिगत व्हावयास हवीत. प्रबोधि म्हणजे वैचाचरक 
क्रान्ती. तत्त्वज्ञािाच्या व्यावृत्तीचा मागे उल्लखे आलाच आहे. ‘प्रज्ञा आचण स्वातंत्र्य याचें चिधाि असलेले 
चवचारदशगि सादर कारण्याचा अखेरचा महत्प्रयास’, असा हेगेलच्या तत्त्वज्ञािावरील अचभप्रायाचा उल्लखेही 
मागे येऊि गेला आहे. अथात, तत्त्वज्ञािाचा अचहल्योिार अचभपे्रत आहे. या भचूमकेतूि प्रज्ञा, ब चिप्रामाण्य, 
संकल्पस्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य याचंा तत्त्वज्ञािचवषयक िेरचवचार व तपासणी व्हावयास हवी. काटं, हेगेल याचें 
तत्त्वज्ञाि आचण आध चिक चवज्ञािाचे तत्त्वज्ञािात्मक चिष्ट्कषग याचं्या प्रकाशात ही तपासणी आवशयक आहे. 
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“चवश्वात्मकता आचण अंतःप्रज्ञ स्वातंत्र्य याचवषयी पूणगतः चवम क्त व स्वाभाचवक अशा संकल्पाची चशस्त 
हाच जगाचा इचतहास होय” – हेगेल. सकंल्प-स्वातंत्र्य (Freedom of the will) हेच मािवाचे खरेख रे 
स्वातंत्र्य. कामू म्हणतो, “स्वातंत्र्याबद्दल माणसाची जी जाणीव आहे, त्याप्रमाणात प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य वृबिगत 
झालेले िाही”. उलट आज माणसाला स्वातंत्र्य भयप्रदच वाटते. “दास्यवृत्ती हीच खरोखर २० व्या शतकातील 
उत्कट भाविोद्रक आहे.” आपण राजकीयर्दष्ट्ट्या स्वतंत्र झालो, पण, स्वातंत्र्याची अि भतूी क ठे आहे? 

 
हेगेलिे आपल्या ‘इचतहासाचे तत्त्वज्ञाि’ या गं्रथात सकंल्प – स्वातंत्र्याची केलेली मीमासंा मौचलक व 

अथगसूचक आहे : “संकल्पािे (Will) स्वतःच स्वतःचा चवषय बिणे यातच सवग हक्क चि कतगव्ये याचें अचधष्ठाि 
आहे. चवश ि संकल्पािात्मक आदेश यावरच आधाचरत आहेत. संकल्पस्वातंत्र्य हीच एक सद वस्तू सवग हक्काचें 
चि कतगव्याचें सारतत्त्व व सारभतू आधार आहे. ती स्वयमेव चिरपेक्ष अंतवगर्मतत्वािे चचरंति हक्क आहे आचण हा 
हक्क इतर साऱ्या चवशषे हक्कापेंक्षा सवोच्च आहे; अतएव, माणूस हा माणूस म्हणिू आहे आचण ते याम ळेच चैतन्याचे 
मूलभतू तत्त्व आहे. 
 
णनराशय सांकल्पतत्त्व 
 

“पण, प्रशि असा की, संकल्प चिचश्चत असे चवशषे रूप कसे धारण करतो? कारण, संकल्पाचा संकल्प 
ही अंगभतू चक्रया हा केवळ आत्मभावात्मक संदभग असतो. पण, प्रत्यक्षात तो कशाचा तरी चवचिर्मदष्ट सकंल्प 
असावा लागतो-चवचशष्ट चि स्पष्ट कशी कतगव्ये चि हक्क असतातच की िाही-म्हणूि, संकल्पाचा एक चिचश्चत 
आकार क ठेतरी उणा पडतो. काहीतरी गमावल्यासारखे वाटते. कारण, श ि संकल्प ही स्वयभं स्वतः 
स्वतःचीच चवषयवस्तू असते (प्रय क्ती असते). या दशगिाचा अथग म्हणजे, चवषयवस्तू िाहीच आचण प्रय क्तीही 
िाही. वस्त तः या स्वरूपात संकल्प म्हणजे केवळ आकाराचशवाय (Form) काही िाही-केवळ पचरकल्पिात्मक 
चिराशय संकल्प. या चिराशय संकल्पतत्त्वाला जमगिीमध्ये काटंच्या (Kant) तत्त्वज्ञािात पचरकल्पिीय 
(Speculative) मान्यता चमळाली. याि सार, स्वसंचवताची सरळ-साधी अभेद-एकता (Unity of Self - 
consciousness), अहंभाव म्हणजेच, चिरपवाद, म क्त स्वातंत्र्याची अि भतूी; साऱ्या संकल्पिाचंा चजवतं झरा, 
संप्रजे्ञतूि (प्रमेतूि) चवकसलेल्या सकंल्पिा”. 
 
काांटचे तत्त्वज्ञान 
 

काटंच्या पचरकल्पिात्मक तत्त्वज्ञािाचे सार असे. काटंचे अि भवजन्य ज्ञािाचे बाबतीत ब िीला मयादा 
घातली. या साधिािे परतत्त्वात्मक ज्ञाि अशक्य आहे, असे प्रचतपादि केले. पण, अि भवातील संप्रजे्ञद्वारे 
(Transcedental Ideas) प्राप्त होणारे ज्ञाि अमृताि भव असतो, असे त्याचे प्रचतपादि आहे. तो आपल्या 
तत्त्वज्ञािाच्या प्राक्कथिामध्ये (Prolegomena) म्हणतो, “ब चिसत्त्वाचे, प्रजे्ञचे (Reason) स्वगत, 
आत्मसंवाद, स्वतःचीच स्वतःशी वचहवाट आचण या आत्मसंपकातूि स्वतःच्याच सकंल्पिाच्या उद भविाद्वारे 
(Incubation), अपरोक्षतः संचिकटत्व,े कोणत्याही बर्महगगत वस्त जन्य अि भतूीचविा उत्पन्न होणारे, चवषयाचे 
चिराशय पचरकल्पिीय ज्ञाि हे परतत्त्वात्मक असते”. “चवश ि ब चिसत्त्वाचे, प्रजे्ञचे हे सजगि अि भवातील 
उपय क्ततेच्या र्दष्टीिे अत्यतं लक्षणीय चजज्ञासेचा चवषय आहे. तत्त्वज्ञािाला आपल्या हटाग्रही, मताचभचिवषेी 
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चिदे्रतूि खडबडूि जागे करणारे प्रभावी साधि आहे; तसेच, प्रजे्ञचीच चचचकत्सा करण्याच्या चजकीरीच्या कायास 
तत्त्वज्ञािाला प्रोत्साहि देणारेही आहे”. “चवश ि ब चिसत्त्वाच्या या अि भवातीत संप्रज्ञाचें रचिात्मक 
(Constitutive) उपयोजि कधीच करता येणार िाही. तसे च कीचे उपयोजि केल्यास, त्यातूि उद भवणाऱ्या 
चवषयवस्तूच्या संकल्पिा तकग चवसंगत असतात; त्या केवळ दै्वतादै्वत-बचतिात्मक (Dialectical) असतात आचण 
ही दै्वतादै्वत बचतिात्मक प्रचक्रया चवरष्म चिमाण करणारी असते. योग्यरीत्या समजूि घेतल्यास, अि भवातीत 
संप्रज्ञा या प्रमाणकाि सारी (Normative) असतात; त्या मूलभतू संशोधिात्मक (Heuristic) संरचिेची तरतूद 
करतात”. 

 
या अि भवातीत संप्रज्ञा (प्रमा) म्हणजे कस्ल्पतकथा िव्हत. ती वस्त स्स्थती आहे. त्या प्रजे्ञची अपचरहायग, 

स्वाभाचवक व चचरंति चिर्ममती आहे. चवश ि ब चिसत्त्वाच्या चिराशय पचरकल्पिात्मक चवचारप्रचक्रयेतूि 
उद भवणाऱ्या तकग चवसंगतीस चवप्रचतषेध (Antinomy) म्हणतात. हा चचत्तचवके्षप अथवा चवप्रचतषेध म्हणजे अगदी 
परस्परचवरोधी चिष्ट्कषािा प ष्टी देणारे, समाि सप्रमाणता असलेले दोि चवचभन्न य स्क्तवाद. हा चवप्रचतषेध स्वैर 
शोध िव्हे. मािवी प्रजे्ञचा तो स्थायीभाव आहे, म्हणूि अपचरहायग व चचरंति आहे. हा चवप्रचतषेधच हेगेलच्या 
दै्वतादै्वत बचतिाचे एक आधारतत्त्व आहे. चवज्ञािातस िा ते आढळतात.  
 
नीणतमत्तचेे अणर्ष्ठान 
 

मािवी ब चिसत्त्व चिसगातूि उत्क्रातं झाले आहे काय? काटंचे एतचद्वषयक तत्त्वदशगि असे. मािवप्राणी 
हा पूणगतः चिसगगचिर्ममती िव्हे. एकचचत्त स्वसचंवताद्वारे, त्याला आपल्या स्वयंभ संवदेिाक्षम अस्स्तत्वाची जाणीव 
असते; तसेच, आपल्यात आकलिशक्ती व ब चिसत्त्व यासारख्या, अि भवाचधचष्ठत िव्हे, तर स बोध स गम अशा 
सहजशक्ती असतात, याचीही त्यास जाणीव असते. चवशषेतः व्यावहाचरक प्रज्ञा, चिसगाचा अंश िाही अशा 
गोष्टींचा प रावा सादर करते. जे आहे, जे होते, जे असेल याचंा चिसगात शोध लागेल. पण, जे असावयास हवचे 
(ought) त्याचा चिसगात क ठेही आचण कधीही चिदेश आढळणार िाही. चिसगात क ठेही आढळणार िाही, ही 
अपचरहायगता असावयास हवचे व्यक्त करते. आपली िैचतक कृती चिसगातीत कायगकारणभाव अशाप्रकारे प्रकट 
करते. केवळ चिसगगजन्य कायगकारणभावातूि उत्पन्न झालेली चिसगगप्रचक्रयात्मक कृती, िैचतक वा अिैचतक 
असत िाही. केवळ अि भवातीत सपं्रज्ञातूंि सजगि झालेला चिसगगसंबधंरचहत ब चिसत्त्वाचा आदशगच (Ideal of 
Reason) िीचततत्त्वाचे अचधष्ठाि आहे. 

 
काटंच्या या तत्त्वदशगिासारखेच तत्त्वदशगि पातंजि योगदशगिात आढळते. ज्ञािेश्वराचं्या ज्ञािेश्वरीत या 

सारखाच अमृताि भव जागोजागी प्रकट होतो. प्राचीि व अवाचीि तत्त्वदशगिातील हे चवलक्षण साम्य चवचार-
संस्कृतीच्या अक्षयतेचे, शाश्वततेचे आचण सत्याथाचे समथगि करणारे असेच आहे. पातंजल योगशास्त्रात प ढील 
तत्त्वदशगि घडते : 

 
इंचद्रये हीच िाडी म्हणजे सचंार करण्याचे मागग. त्या मागािी बाह्य चदसणाऱ्या वस्तंूचा संयोग होऊि, 

इंचद्रयाबरोबर चचत्ताचा अथाकार पचरणाम होतो! सूत्र ७. चवपरीत होणे हा ब चिचाच धमग आहे! सूत्र ८ टीप. 
“चैतन्य प रुषस्य स्वरूपचमचत! यदा चचचतरेव प रुषस्तदा चकमत्र केि व्यपचदशयते”! तैजस अंतःकरणाची वृत्ती 
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बाहेर ि जाता आंतरीच ज्ञािाकार पचरणामास पावते आचण चवश्वाची बाहेर जाते! “स्त्यािम-कमगण्यता चचतस्य! 
संशय उभयकोचटस्पकृ् चवज्ञािं स्याचददमेव ं िैव स्याचदचत. योगाि ष्ठाि करण्यास चचत्ताचे सामर्थयग िसणे त्यास 
स्त्याि म्हणतात. ‘असे असेल’ बकवा ‘असे िसेल’ अशा दोन्ही प्रकारच्या ज्ञािाचा आश्रय करणारा तो संशय. 
चचत्तचवके्षप (Antinomy) अगदी चचत्तवृत्तीच्याबरोबर उत्पन्न होतात. अध्यात्मप्रसादात जी ब िी उत्पन्न होते 
चतला ॠतंभरा प्रभा म्हणतात! ती सत्यच ग्रहण करते! ती समाधीपासूि उत्पन्न होते! समाधीपासूि उत्पन्न 
झालेली ब िी ऐकलेल्या आचण अि माि केलेल्या चवषयाहूि चवलक्षण अथाला चवषय करते! सूत्र ४८-४९ 

 
काटंच्या या चिराशय बचतिाच्या महतीचा हेगेल आवजूगि उल्लेख करतो. त्याचे चववचेि असे : 

“चवचाराचें इंचद्रयगम्य आशयाच्या पलीकडील उद गमि (rise), सान्तापासूि तो अिंतापयंत त्याचा प्रवास, 
इंचद्रय-श्रृंखला तोडूि दूर िेकूि जेव्हा चवचार अतींद्रीय, अचतसंवदे्य क्षेंत्रात उडी घेतो, - तेव्हा हे सारे संक्रमण, 
बचति, द सरे काही िव्हे तर चिराशय बचति . . . . . पशूचं्या बाबतीत असे संक्रमण घडत िाही. कारण, 
इंचद्रयसंवदेिाच्या, इंचद्रयजन्य ज्ञािाच्या प ढे ते कधीच जात िाहीत - आचण पचरणामतः त्यािंा धमगिीती अशी 
िसतेच”. 

 
शास्त्रीयर्दष्ट्ट्या मािव हा चिसगातूि उत्क्रातं झाला. पण, त्याचे आदशग ब चिसत्त्व िैचतकतेचे अचधष्ठाि 

जी प्रज्ञा, ते चिसगातीत िवपचरवतगि (mutation) आहे, सजगि आहे. चिसगग चियमबि आहे (Law governed) 
आचण मािव हा चिसगाच्या उत्क्रातंीची िलचिष्ट्पत्ती आहे, म्हणूि त्याची ब िी हे चिसगोत्क्रातंीचे िळ आहे ही 
मीमासंा पटणारी िाही. चिसगात चववकेस संगती (Rationality) आहे, तशीच चववकेचवसंगतीही (Irrationality) 
आहे. अि भवातीत दै्वतादै्वतबचतिातूि जे चवप्रचतषेध चिमाण होतात, ते अपचरहायग आहेत; त्याचे प्रचतष्ठाि मािवी 
प्रजे्ञतच आहे. तो स्थायीभाव आहे. आचण हा स्थायीभाव प्रमाणकाि सारी चि संशोधिात्मक आहे, असा वर 
उल्लेख आलाच आहे. 
 
आरु्णनक णवज्ञान 
 

आध चिक चवज्ञाि, चवशषेतः ज्यात त लिात्मकर्दष्ट्ट्या िेमकेपणा व चिचश्चतता (exactness) आहे असे 
पदाथगचवज्ञाि, त्यात चववकेस संगती आहेत, तशाच चववकेचवसंगती आहेत, चचत्तचवके्षप आहेत. आध चिक 
चवज्ञािातील संशोधि बरेचसे अि भवपूवग बचतिात्मक आहे. यार्दष्टीिे ते तत्त्वज्ञािात्मकच आहे. 

 
डॉ.एचमल मेयरसि या फ्रें च शास्त्राज्ञ-तत्त्वज्ञािे आपल्या तादात्म्य आचण वास्तवता (Identity and 

Reality) या प स्तकात, चिसगगचवश्वाच्या ब डाशी असलेल्या चववकेचवसंगतींची उद बोधक मीमासंा केली आहे. तो 
म्हणतो ही चववकेचवसंगती, ही तकग शून्यता (Irrationality) एक िाकारता ि येणारी वस्त स्स्थती (fact) आहे 
आचण ती ब िीला अिाकलिीय, द गगम अशीच राहाते, कायगकारणभाव (causalty) चवज्ञािाचे आधारतत्त्व 
समजले जाते. पण, चवज्ञािात. अशाही घटिा आहेत की ज्या अचंतम प्रयोजिाि वती (Teleological) आहेत. 
उदाहरणाथग, औस्ष्ट्णक-गचततत्त्वाचा द सरा चियम (Second Law of Thermodynamics) – या चियमाची 
उपपत्ती असलेला कॅरिॉटचा (Carnot’s Principle) औस्ष्ट्णक समतोल (Entropy) चसध्दातं ्या. औस्ष्ट्णक 
मृत्यूप्रत (Thermal Death) चवश्वाच्या प्रवासाची चदशा दशगचवणारा हा चसिान्त अचंतम प्रयोजिाि वती आहे. 
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चवश्वाची ही स्स्थती म्हणजे संपूणग शाश्वत स्स्थत असा औस्ष्ट्णक समतोल (Thermal Equilibrium), चवश्वाची 
चचरशान्ती. वैज्ञाचिक तकग शास्त्र-स संगत संपूणग चविाश. प्रयोजिाि वती, कायगकारणाभाव-चवसंगत अशी आणखी 
एक घटिा म्हणजे, चार अशं तपमािास पाण्याची अचधकतम, कमाल घिता (Density). ही तकग चवसंगती 
ब चिवाद स्पष्ट करु शकत िाही. आचण, म्हणूि ही सारी ‘ईश्वरीलीला’ म्हणायचे काय? – जलप्राण्याचं्या 
जीचवताथग प्रयोचजलेली. डार्मविचा उत्क्रान्ती चसिान्तस िा (Theory of Evolution) अशाच तकग चवसंगतीिी 
भरलेला आहे. त्यातील िव-पचरवतगि (Mutations) व उड्या (Leaps) ब िीस ि पटणाऱ्या आहेत. या साऱ्या 
घटिा अि भवपूवग बचतिपितीतूि उद भवणाऱ्या अि भवातीत संप्रज्ञा आहेत; आचण वैज्ञािीक र्दचष्टकोिाला त्या 
पोषक िाहीत म्हणूि चवज्ञाि त्यावर पाघंरूण घालते अथवा ब चिप्रामाण्याच्या आभासािे समथगि करण्याचा 
(Rationalize) प्रयत्ि करते. काटंिे मीमासंा केलेल्या चवप्रचतषेधाची (Antinomy) अिेक उदाहरणे चवज्ञािातही 
आहेत : – सापेक्षता चसिातंाचा उपचसिातंः जड व ऊजा याचंी पचरवतगिशीलता (E=MC²), प्रकाशासंबधंी 
कणचसिातं व लहरी चसिान्त (Corpuscular Theory & Wave Theory); हायसेिबगगचे अचिचश्चततेचे तत्त्व-
ॠणकणाची (Electron) अण्वन्तगगत स्स्थती चि गती. या चवप्रचतषेधाचं्या दोन्हीही बाजू सारख्याच तकग स संगत 
असतात. ि सपंणारा वाद त्या चिमाण करतात. 

 
अशप्रकारे, हे अि भवातीत दै्वतादै्वतबचति, ब िीची पचरकल्पिात्मक उपयोजिा, तज्जन्य चवप्रचतषेध- या 

साऱ्या गोष्टी प्रजे्ञला हटाग्रही चिदे्रतूि जाग आणिू आत्मचचचकत्सक बिचवण्याचे र्दष्टीिे चहतावहच आहेत. ही 
समाधी प्रज्ञा, ऐकलेल्या अि माि केलेल्या चवषयाहूि चवलक्षण अथाला चवषय करते. काटं म्हणतो, 
“ब चिसत्त्वाच्या केवळ पचरकल्पिात्मक उपयोजिेच्या र्दचष्टकोिातूि (Speculative employment of Reason) 
परमोच्च प रुष (Supreme Being) हा केवळ आदशगच राहातो. तरी हा आदशग चिदोष, चिमगळ, स मंगल असाच 
आहे-मािवी ज्ञािाचे पचरपूणगत्व, पचरसीमा, म क टमणी अशीच ही संकल्पिा आहे. चतची वस्त चिष्ठ (Objective) 
वास्तवता खरोखर चसि करता येत िाही; पण ती तशीच पचरकल्पिात्मक प्रजे्ञिे िाकारता येत िाही वा अचसि 
करता येत िाही. ही उणीव भरूि काढणारे िीचततत्त्वात्मक धमगशास्त्र हवचे असल्यास, अि भवातीत 
धमगबचतिशास्त्र, जे यापूवी केवळ एक समस्याच होती, ते आता, परमोच्च प रुषाच्या अस्स्तत्त्वाची संकल्पिा 
चिधाचरत करण्याचे र्दष्टीिे अचिवायग ठरेल. तसेच, इंचद्रयसंवदेिाकडूि वारंवार वचंचत होणाऱ्या आचण 
स्वतःच्याच संप्रज्ञाशंी चवसंवादी होणाऱ्या प्रजे्ञची चित्य कसोटी घेण्याचे र्दष्टीिेही उपय क्त ठरेल.” 
 
आभार प्रदशपन 
 

शवेटी आभार प्रदशगि. सौभाग्यवती कमळाबाई चटळक यािंी या भाषान्तराची अत्यंत कसोशीिे व 
बारकाईिे जी तपासणी केली, त्याबद्दल त्याचें कृतज्ञतापूणग आभार मािणे मी माझे कतगव्य समजतो. स्क्लष्ट 
चवषय स बोध व सोपा करण्याचे र्दष्टीिे, अिेक चठकाणी त्यािंी ज्या स धारणा केल्या त्या खरोखरच अमोल व 
महत्त्वपूणग आहेत. समकालीि चवचारप्रणालीच्या संदभात, एका प्रचतभावन्त लेखकाच्या मौचलक व महत्त्वपूणग 
गं्रथाचे भाषान्तर करण्याची संधी मला उपलब्ध करुि चदल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य साचहत्य-संस्कृचत मंडळाचे 
मिःपूवगक आभार. चवषादाची गोष्ट म्हणजे प स्तकात बरेच म द्रणदोष राहूि गेले आहेत. श िीपत्रक जोडूि ठळक 
ठळक जे आहेत ते श ि केले आहेत. शवेटी आंतरभारती म द्रणालयाचे आभार मािूि ही प्रस्ताविा संपचवतो. 
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प्रा स्ता नव क 
 
भाविाचवकारी ग न्हे असतात, तसेच तकग शास्त्रीय असतात. त्यािंा चवभागणारी रेषा स्पष्ट िसते. पण, 

‘पूवगबचचतत’ या उपय क्त सकंल्पिेिे दंडसचंहता त्याचं्यातील भेद प्रदर्मशत करते. आपण पूवगबचतिाच्या आचण 
ज्याचा मागमसू मागे राहात िाही अशा पटाईत ग न्ह्याचं्या य गात राहात आहोत. आमचे आजचे ग न्हेगार ग न्ह्याचें 
समथगि म्हणूि पे्रमभाविेचे चिचमत्त प ढे करणारी ती असहाय्य बालके िव्हत. उलट ती प्रौढ माणसे आहेत; 
आचण आपल्या चिदोषतेचा भक्कम प रावा त्याचं्याजवळ आहे. तो म्हणजे तत्त्वज्ञाि, - ज्याचा उपयोग 
कशासाठीही करता येतो. ख न्याचें न्यायमूतीत रुपान्तर करण्यासाठीही. 

 
Heath Cliff (हीथ स्क्लफ्) Wuthering Heights (वदबरग हाईट ्  ) या कादंबरीत Cathie (कॅथी) 

चमळचवण्यासाठी पृर्थवीतलावरील प्रत्येकाचा जीव घेईल; पण, खूि तकाचधचष्ठत आहे बकवा त्याचे तास्त्वक 
समथगि करता येईल असा चवचार त्याच्या मिाला कधीही चशवणार िाही. तो खूि करील; आचण बतथेच त्याचा 
चवचारप्रवाह चवराम पावले. उत्कट पे्रम आचण प्रखर व्यस्क्तमत्व हीच त्याच्या कृतीच्या पाठीमागे सूचचताथािे 
असतात. पण, उत्कट पे्रम क्वचचतच आढळत असल्याम ळे, असले खूि क्वाचचतच आढळतात. आचण त्यािंा 
चमत्काचरकपणाचे रूप येते. परंत , प्रखर व्यस्क्तमत्वाच्या अभावी, ज्याक्षणी माणसू चसध्दान्ताचा आश्रय घेतो, 
ज्याक्षणी आपला ग न्हा तकग श ि असल्याचे तो प्रचतपादू लागतो, तत्क्षणी तकाप्रमाणेच त्या ग न्ह्यालाही िाटे 
ि टतात. आचण तो अि माि तकग पितीच्या साऱ्या अचवष्ट्कारािंी िटू लागतो. प्रथम हा ग न्हा एक एकाकी 
आकं्रदत होता. आता तो चवज्ञािासारखा चवश्वात्मक झाला आहे. काल तो न्यायासिासमोर आरोपीच्या 
बपजऱ्यात उभा होता. आज तोच द सऱ्यांचे न्याय करणारा कायदा बिला आहे. 

 
संतप्ततेचे, चिषेधाचे हे स्थळ िव्हे. आमच्या आजच्या काळाची वास्तवता चिरूि एकदा मान्य करणे हे 

या प्रबंधाचे प्रयोजि आहे; ही वास्तवता म्हणजे तकाचधचष्ठत ग न्हेगारी आचण ज्या य स्क्तवादाच्या आधारे ही 
वास्तवता जोपासली जाते तो य स्क्तवाद अत्यतं काळजीपूवगक तपासूि पाहणे हे स िा या प्रबधंाचे प्रयोजि आहे; 
ज्या काळात मी राहातो आहे तो काळ समजूि घेण्याचा हा प्रयत्ि आहे. सात कोटी मािवाचें जीचवत उखडूि 
काढणाऱ्या, त्यािंा दास्यश्रृखंलेत जखडणाऱ्या अथवा त्याचंी हत्त्या करणाऱ्या या अव्या पन्नास वषाच्या 
कालखंडाचा चविाचवलंब केवळ चधक्कारच केला पाचहजे असा चवचार एखाद्याच्या मिात येईल. पण या 
कालखंडाचे पातकही िीट समजाविू घेतले पाचहजे. ढोंगीपणाचा वास कमी असलेल्या कालखंडात, जेव्हा 
ज लूमशहा स्वतःची चकर्मत वाढचवण्यासाठी शहरे उध्वस्त करीत असे, जेव्हा चवजेत्याच्या रथाला श्रृखंलािंी 
जखडलेला ग लाम, आिंदािे बेहोष झालेल्या रस्त्यारस्त्यातूि िरिटत िेला जात असे, जिसम दायासमोर 
शत्रूंिा बहस्त्र पशूचं्या प ढ्यात जेव्हा िेकण्यात येत असे, तेव्हा अशा िंग्या ग न्हेगारी समोर भाि अचवचल चेतिा 
र्दढ राहू शकत असे आचण न्यायचिणगय चिःशकं असू शकत. परंत , स्वातंत्र्याच्या ध्वजाखाली उभारण्यात 
येणाऱ्या ग लामाचं्या छावण्या भतूदयेकडूि होणारे कत्तलींचे समथगि बकवा अचतमाि षतेबद्दलची रुचच या गोष्टी 
न्यायचिणगय पागंळा करतात. चवचचत्र अशी मूल्याचंी उलथापालथ, हे वैचशष्ट्ट्य असलेल्या आपल्या या य गातं, 
ज्या चदवशी ग न्हेगारी चिष्ट्पापतेचा पेहराव चढचवते, त्यावळेी चिष्ट्पापतेला, अजाणपणाला स्वतःचे समथगि 
करण्यासाठी पाचारण केले जाते. हे चवलक्षण आव्हाि स्वीकारूि ते काळजीपूवगक तपासणे हा या प्रबंधाचा हेतू 
आहे. 
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ज्याक्षणी ती कृतीस प्रवृत्त होते त्याक्षणी चिष्ट्पापता हत्त्या करण्याचे टाळू शकते बकवा काय हे 
शोधण्याचाच हा प्रशि आहे. आपण केवळ आपल्याच काळात व आपल्या सभोवतालच्या लोकातच कायग करू 
शकतो. आपल्या बाधंवाचंी हत्त्या करण्याचा वा करचवण्याचा आपल्याला हक्क आहे बकवा काय याची जोपयंत 
आपणास िक्की कल्पिा, ज्ञाि िाही, तोपयंत आपण काहीही कायग करण्यास लायक ठरणार िाही. साऱ्या 
समकालीि कृतीतूि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या हत्त्याच उभ्दवत असल्याम ळे, हत्त्या करण्याचा हक्क आपल्याला 
आहे काय व तो का आहे याचे जोपयंत आपणास ज्ञाि िाही तोपयंत आपण कृती करू शकणार िाही. 

 
येथे महत्व कशाचे असेल तर ते, प्रस्त त गोष्टींचे मूळ शोचधत जाणे िसूि, हे जग जसे आहे तशाच 

जगात आपण कसे जगू शकू हे जाणूि घेण्याचे आहे. िकारात्मकतेच्या य गात आत्महत्त्येच्या बाबतीत स्वतःची 
भचूमका काय आहे हें तपासणें काही अंशी उपय क्त ठरले असते. ध्येयवादी वैचाचरक चसिातंाचं्या, चवचार 
प्रणालींच्या य गात हत्त्येचवषयी आपल्या मिाचा चिश्चयात्मक र्दचष्टकोि हवा. हत्त्येला ब चिप्रामाण्याचे अचधष्ठाि 
असेल, तरच आमच्या काळाला तसेच ख द्द आम्हाला साथगता आहे. जर असे अचधष्ठाि िसेल, तर आम्ही 
वडेेपणातं खोल रुतूि बसलो आहोंत आचण काहीतरी अथग शोधण्याचशवाय वा चिस्ष्ट्क्रय होण्याचशवाय यातूंि 
बाहेर पडण्याचा अन्य मागग िाही. कसेही असले तरी, आमच्या आजच्या शतकातील रक्तपात आचण कलह 
यािंी आपल्याप ढे उभ्या केलेल्या यक्षप्रशिाचे स्पष्ट उत्तर आपणास द्यावयास हवचे. कारण, आपणास जाब 
चवचारण्यात येत आहे. तीस वषांपूवी, हत्त्या करण्याचा चिणगय घेण्यापूवी अिेक गोष्टी िाकारण्याची रीत होती; 
यात आत्महत्त्येद्वारे स्वतःलाही िाकारण्यापयंत मजल गेलेली असे. ईश्वर ही एक िसवणूक आहे; 
माझ्यासकट सारे जग भामट्याचें आहे, म्हणूि, मी मृत्यचूीच चिवड करतो. :– तेव्हा आत्महत्त्या हाच काय तो 
प्रशि होता. पण, चवचारप्रणाली, एक समकालीि चमत्कार, द सऱ्या लोकािंा िाकारण्याप रतीच मयाचदत 
असते. हे द सरे लोकच तेवढे भामटे आहेत. या चवचाराची हते्तत पचरणती होते. ब रखा घेतलेले मारेकरी रोज 
प्रभातकाली कोणत्यातरी कोठडीत हळूच प्रवशे करतात; हत्त्या हाच आजचा प्रशि आहे. 

 
वरील दोि चवचार एकमेकाशी सलंग्ि आहेत बकवा अचधक सत्याथािे ते आम्हालाच चचकटूि आहेत, 

इतक्या चचवटपणे की, आपण आपणाप ढील समस्या चिवडण्यास समथग राहात िाही. ते चवचारच एकामागिू 
एक आपणास चिवडतात. त्याचं्याकडूि चिवडले जाण्याचे आपण मान्य करू या. आत्महत्त्या व अथगशून्यतेचा 
चवचार याचं्यापासूि उगम पावलेल्या एका चवचारपितीचा हत्त्या व बंडखोरी याचं्या प्रातंात मागोवा ्यावयाचा 
अशी या प्रबधंाची योजिा आहे. 

 
** ** ** 

 
पण, सध्यातरी या चवचारपितीतूि केवळ एकच संकल्पिा उद भवते, ती म्हणजे अथगशून्यतेची आचण 

हते्तच्या संदभात ही अथगशनू्यतेची संकल्पिा आपल्यापरीिे एक चवसंगती चिमाण करते. या अथगशनू्यतेच्या 
जाणीवतूेि तदि षंचगक कृचत चवषयक चियम तकाि मािािे चिगमि करण्याचा जेव्हा प्रथम प्रयत्ि केला जातो, 
तेव्हा हत्त्या ही द लगक्षणीय चकरकोळ बाब म्हणूि सारीच मोकळीक सारेच अि जे्ञय असल्याचे ही जाणीव 
दशगचवते. कशावरच जर चवश्वास िसेल, कशातच जर तर्थय िसेल, कोणत्याही मूल्याबाबत चिचश्चत प्रचतपादि 
शक्य िसेल, तर मग प्रत्येक गोष्टीला परवािगी आहे, सारेच म क्तद्वार आहे आचण कशालाच महत्व िाही. 
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समथगिीय अथवा असमथगिीय असे काहीच िाही; ख िी माणसाचे वतगि योग्य आहे असेही िाही व अयोग्य आहे 
असेही िाही. चचतेच्या ज्वाला प्रज्वचलत ठेवण्यास अथवा महारोग्याचं्या सेवपे्रीत्यथग आपले जीवि समर्मपत 
करण्यास-दोन्ही गोष्टी करण्यास-माणसू मोकळा आहे. द ष्टपणा व सदाचरण दोन्ही केवळ योगायोगाच्या बकवा 
लहरीच्या गोष्टी आहेत. 

 
मग, अगदीच चिस्ष्ट्क्रय राहाण्याचे आपण ठरवावे-याचाच अथग, द सऱ्याचंी हत्त्या द लगक्षिू क्षमावृत्ती 

बाळगणे आणखी मािवी अपूणगतेबद्दल थोडेसे हळवें द ःख प्रदशगि. अथवा भरीव कृतीच्या जागी आपण उथळ 
(Dilettantism) खटपटी-लटपटीचे दयिीय प्रदशगि घडवू; अशा स्स्थतीत मािवी जीव खेळातील गचणते्रच 
ठरतील. सवगस्वी अचियमबि िाही अशी काहीतरी कृती अचंगकारण्याचा आपण अखेर चिधार करंू आचण अशा 
स्स्थतीत ज्या अथी आपल्या कृतीला मागगदशगि करणारे उच्चतर मूल्य आपणाजवळ िाही, त्या अथी कायगिैप ण्य 
हेच आपले उचद्दष्ट असणार. ज्याअथी, सत्य वा असत्य, चागंले बकवा वाईट असे काहींच अस्स्तत्वात िाही त्या 
अथी आपण सवात अचधक पचरणामकारी आहोत, अन्य शब्दात सवात अचधक सामर्थयगवाि आहोत याचे प्रदशगि 
घडचवणे आपले तत्त्व असेल. पचरणामी, न्याय्य व अन्याय्य अशी याप ढे जगाची चवभागणी ि होता, स्वामी आचण 
ग लाम अशी होणार. अशा प्रकारे, िकारात्मकता आचण शून्यतावाद याचं्या खोलाशी जाऊि आपण कोणत्याही 
बाजूला वळलो तरी हत्त्येला चतचे खास हक्काचे स्थाि प्राप्त झालेले आढळेल. 

 
म्हणूि आपण जर अथगशनू्यत्वाच्या भचूमकेचा प रस्कार करणारे असू, तर हत्त्या करण्याची आपली 

तयारी हवी; आचण अशा प्रकारे आपण जो रष्ममूलक माितो त्या िीचतअिीचतचवषयक चववकेापेक्षा तकग श ि 
चवचारपितीसच अचधक महत्त्व द्यावयास हव.े थोडीिार तडजोड खचचतच आवशयक असेल. पण, अि भवाची 
साक्ष काढल्यास ही तडजोड एकंदरीत कल्पिेपेक्षा कमीच ठरेल. चशवाय, आपले रोजचे अवलोकि दाखविू 
देते कीं ही हत्त्या आपल्यासाठी हस्ते परहस्ते करविू घेणे शक्य असते. अशा प्रकारे, तकग शास्त्राचे जर खरोखरच 
समाधाि होत असेल तर तकग शास्त्राि सारच साऱ्या गोष्टी चिचश्चत करता येतील. 

 
पण, प्रथम हत्त्येस म भा आहे, मोकळीक आहे ही भचूमका आचण िंतर म भा िाही ही भचूमका-, अशा 

परस्परचवरोधी भचूमकामं ळे तकग शास्त्र समाधाि पाव ू शकणार िाही. कारण, अथगशून्यत्वीय सशं्लेषण हत्त्या ही 
द लगक्षणीय, चकरकोळ बाब आहे असे दाखवल्यािंतर शवेटी क्रमाशः हत्त्येच्या चिषेधाच्याच अत्यंत महत्त्वाच्या 
चिणगयाप्रत पोचते. आत्महत्त्येच्या चवचाराचा त्याग व मािवी जीविाच्या साथगकतेचवषयीचा यक्षप्रशि आचण 
तद चवषयक चवश्वाचे मौि याचं्यातील सतत चालणारा चिष्ट्िळ संघषग हाच वस्त तः अथगशून्यत्वाच्या प्रचक्रयेचा 
अंचतम चिष्ट्कषग आहे. आत्महत्त्या म्हणजे या संघषाच्या झटापटीचा शवेट आचण आपले अचधष्ठािच िष्ट 
केल्याचविा आत्महत्त्येला मान्यता दशगचवता येणार िाही याची जाणीव अथगशून्यत्ववादी भचूमकेस आहेच. ही 
चिष्ट्पचत्त त्या भचूमकेस पलायि वा स टकेचा मागग वाटेल. पण, हे उघड आहे की, याम ळे अथगशून्यत्वाची 
तकग संगती मािवी जीवि हेच एकमेव आवशयक, अपचरहायग चशव (GOOD) आहे या चवचारास मान्यता देते, 
कारण सामोरे जाणे, अि भतूी घेणे तेच शक्य करते; आचण द सरे असे की, जीविाचविा अथगशून्यत्वाचे 
आत्मसमथगि चटकूच शकणार िाही. जीवि अथगशून्य आहे असे म्हणायला माणसािे आधी जगायला हव.े 
स खाची इच्छा तृप्त केल्याचशवाय, स खाचा अि भव घेतल्याचशवाय अशा तऱ्हेच्या य स्क्तवादाचे िायदे कोण 
स्वतःप रतेच राखूि ठेऊ शकणार आहे? ज्या क्षणी जीवि एक आवशयक असे चशव आहे हे मान्य केले जाते, 
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त्याक्षणी ते अचखल मािवजातीकचरता चशव ठरते. हत्त्येमध्ये तकग श ध्द स संगचत शोधूि काढावयाची असेल तर 
ती आत्महत्येत िाकारता येणार िाही. अथगशून्यत्ववादी चवचारािे भारलेले मि चियतीिें योजलेली अटळ हत्त्या 
चिःसंशय मान्य करील. पण तकग चिष्ठ य स्क्तवादातूि उद भवणारी हत्त्या ते मान्य करू शकणार िाही. हत्त्या व 
आत्महत्या उभयता जीविसमस्येतील तो समोरासमोर सामिा अशक्य करीत असल्याम ळे दोघीही सारख्याच 
ठरतात; एक तर दोन्ही मान्य करावयास हव्या अथवा दोन्हीही अमान्य व्हावयास हव्या. 

 
तव्दतच, आत्महत्त्येच्या समथगिास अि कूलता दशगचवणाऱ्या चिरपेक्ष शून्यतावादाची पचरणती अचधक 

स लभतेिे हत्त्येच्या समथगिात होते. आजचा आमचा कालखंड हत्त्या समथगिीय असल्याचे जे शातंचचत्तािे मान्य 
करतो, त्याचे कारण म्हणजे, शून्यतावादाचे लक्षण असलेली जीविाचवषयीची उदासीिता. खरोखर, असेही 
कालखंड होऊि गेले जेव्हा जीविाबद्दलचा उत्साह इतका जोमदार होता की,  त्याम ळे ग न्हेगारीला, 
अत्याचारािंाही ऊत आला होता. पण हा अचतरेक स खोपभोगाच्या भीषण कल्पिेचा पचरपाक होता. सारे 
समभावाच्या र्दष्टीिे पाहाणाऱ्या तकग ककग श चवचारपितीिे चालिा चदलेला तो एकस री, कंटाळवाण्या घटिाचंा 
प्रवाह िव्हता. या तकग ककग श पितीची पचरणती अशी की, ज्या आत्मघातकी मूल्यावर आपले य ग पोसले गेले 
त्याचा अंचतम पचरपाक म्हणिू हत्त्येला प्राप्त झालेला कायदेशीरपणा. तद्वतच, साम दाचयक आत्महत्त्येचे प्रकार 
म्हणजे या पचरणतीचा कळस. याचे अत्यतं वधेक प्रात्यचक्षक म्हणजे १९४५ चे चहटलरी भयंकर चदव्य 
(APROCALYPSE). बॉम्ब हल्ल्यापंासूि संरक्षण करणाऱ्या तळघरात आपल्या मृत्यूची व स्वगारोहणाची 
व्यवस्था करूि ठेवणाऱ्या या वडे्यापीरािंा आत्मिाशाचे काहीच वाटले िाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यािंा 
एकाकी मरावयाचे िव्हते, तर साऱ्या जगाला बरोबर घेऊि त्याचा िाश करावयाचा होता. एकातंात आत्महत्त्या 
करणारा माणसू काही िाही तरी एक प्रकारे चवचशष्ट मूल्याला मान्यता दशगचवतोच. कारण, सकृद्दशगिी तरी 
द सऱ्या माणसाच्या जीचवतावर तो हक्क सागंत िाही. याचा दाखला म्हणजे, मृत्यूला सामोरे जाण्याच्या 
चिधाराद्वारे संपादि केलेले भयंकर सामर्थयग आचण चिबगन्धता द सऱ्यावर वचगस्व गाजचवण्यासाठी तो कधीच 
उपयोचजत िाही. एकाकी केलेला प्रत्येक आत्मिाश, जेव्हा तो भाविाचं्या उदे्रकातूि उभ्दवलेला िसतो, तेव्हा 
तो काहीसा उदारमिस्क अथवा त च्छतादशगक असतो. पण, माणूस त च्छता व्यक्त करतो ती कशाच्या तरी 
वतीिेच. आत्महत्त्या करणारा जगाला त च्छ लेखीत असेल तर त्याचे कारण असे की, त्याच्या मिात त्याला 
त च्छ ि मािणारी अथवा मािू ि शकणारी अशी कशाची तरी कल्पिा असावी. एखाद्याला वाटते की, आपण 
साऱ्याचा चवध्वसं करू वा सारे आपल्या बरोबर घेऊि जाऊ; पण, अशा तऱ्हेच्या मृत्यतूूिच असे एक मूल्य 
उद्भवते की ज्याम ळे कदाचचत जीविाच्या अस्स्तत्वाचे समथगि होईल. म्हणिू चिरपेक्ष, संपूणग िकारात्मकता 
आत्महत्त्येतूि चसिीस जात िाही. आपल्या आचण द सऱ्याच्या सपूंणग िाशातूिच ती चसिीस जाऊ शकेल. बकवा 
ते स खदायक साध्य गाठण्याचा प्रयत्ि करूि चकमािाशंी ती िकारात्मकता अि भवता येऊ शकेल. आत्महत्त्या 
आचण हत्त्या केवळ एकाच चवचारपिीतीची दोि स्वरुपे आहेत – ही पिती म्हणजे बधंिाचे द ःख 
सोसण्याऐवजी, पृर्थवी व स्वगग याचं्या समूळ चविाशास कारणीभतू होणाऱ्या काळयाक ट्ट चवजयाची चिवड 
करणारी असंत ष्ट ब चिमत्ता. 

 
आत्महत्त्येला कारणपरंपरा, आधार आहेत ही गोष्ट अमान्य केल्यावर समािर्दष्टीिे, हत्तये्लाही त्या 

आहेत असे हक्कािे प्रचतपाचदता येणार िाही. क णीही अधगवट शनू्यतावादी असू शकत िाही. अथगशनू्यत्ववादी 
तार्मकक य स्क्तवाद द सऱ्याच्या प्राणाह तीला मान्यता देऊि आपल्या प्रवक्त्याच्या सातत्यपूणग अस्स्तत्वाचे समथगि 
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करू शकणार िाही. ज्याक्षणी आपण चिरपेक्ष िकारात्मकतेच्या असंभविीयतेस मान्यता देतो (आचण जगणें ही 
अशा तऱ्हेची मान्यता देण्याची पिती आहे), त्या क्षणी अमान्य करण्यास अशक्य अशी पचहली गोष्ट म्हणजे 
द सऱ्याचंा जगण्याचा हक्क. हत्त्या ही द लगक्षणीय बाब आहे असे आपणास वाटावयास लावणारा तोच चवचार 
आता चतच्या समथगिाची भचूमकाच पोखरूि द बगल बिचवतो; चजच्या पासूि स टका व्हावी म्हणूि आपण प्रयत्ि 
केला त्या असमथगिीय वैचाचरक भचूमकेतच आपण प न्हा ग रिटलो. व्यवहारतः, ही चवचारधारा हत्त्या चिचषि 
आहे आचण त्याबरोबरच ती चिचषि िाही असे एकाच वळेी आपणास सागंते. ती आपणास एका चवसंगतीत 
एकाकी ढकलूि देते- िा हत्त्येच्या चिचषितेचा आधार िा समथगिाचा; संकटग्रस्त आचण संभाव्य धोक्यािे त्रस्त; 
शून्यतावादाचा िशा चढलेल्या अचखल जगतािे प्रवृत्त केलेले आचण तरीही पण एकाकीपणात हरपलेले; हातात 
स रे चि घशातं ह ंदक्याचें आवढें. आमच्या य गातील यक्षप्रशिाचें उत्तर देण्यास सहाय्यक असे अथगशून्यत्वाच्या 
प्रवृत्तीत काहीच उरलेले िाही. अथगशनू्यत्ववादी पितीिे पितशीर संशयवादी पितीसारखीच पाटी स्वच्छ 
प सूि ठेवली आहे. समोर मागग िसलेल्या बोळात आपणास आणिू सोडले आहे. पण, संशयवादी 
पितीप्रमाणेच, आत्मचववरण करूि संशोधिाचे एक िव ेके्षत्र ती ख लें  करू शकेल. तकग स संगत चवचारपिती 
तोच मििात्मक मागग अि सरणार. माझी कशावरच श्रिा िाही आचण हरएक गोष्ट चिरथगक, अथगशून्य आहे असे 
मी घोचषत करतो; तथाचप, माझ्या घोषणेच्या खरेपणाबद्दल मी संशय घेऊ शकणार िाही आचण माझ्या चिषेधावर 
तरी चकमािाशंी चवश्वास ठेवणे मला भाग आहे. अथगशनू्यत्व वादी अि भतूीतूि पचहले व एकच एक असे मला 
प रचवण्यात आलेले गचृहततत्त्व म्हणजे बंडखोरी. ज्ञािाला पारखा झालेला, प्रत्यक्ष हत्त्येस उद्य क्त अथवा चतला 
अि मती देण्यास प्रवृत्त झालेला असा मी या एकमेव गृहीततत्त्वािे सज्ज आहे आचण मी सोशीत असलेल्या 
यातिेतूि हे गृचहतकृत्य अचधकच प्रबळ बिते. तकग ब िीशी चवसंगत गोष्टी अन्याय्य व द बोध अशा अवस्थेत 
िजरेस पडल्या की बंडखोरी उसळूि उठते. पण, चतची आंधळी पे्ररणा अंदाध ंदीच्या के्षत्रात स व्यवस्था आचण 
क्षणभगं रतेच्या गाभ्यात एकता प्रस्थाचपत करण्यासाठी आकं्रदि करते. ती चिषेध करते; मागणी करते; 
अत्याचाराचा शवेट होवो, जे आतापावतेो अचवरत पाण्यावर चलचहले जात होते ते खडकावर प्रचतचष्ठत होवो 
म्हणूि आग्रह धरते. पचरवतगि हे चतचे उचद्दष्ट असते. पण पचरवतगि म्हणजे कृती आचण आजकाल कृती म्हणजे 
खूि करणे कायदेशीर आहे बकवा काय याची अजूिही चतला जाणीव िसलेली हत्त्या. यासाठी, बंडखोरीिे 
आत्मसमथगिाचे मूळ स्वतःतच शोधणे अत्यंत आवशयक आहे कारण, ते अन्यत्र शोधता येण्यासारखे िाही. कृती 
कशी करायची हे चशकण्या, कचरता स्वतःच आपली तपासणी करण्याची चतची तयारी असली पाचहजे. 

 
परतत्त्ववादी (Metaphysical) आचण इचतहासवादी (Historical) अशी बंडखोरीची दोि शतके 

आपल्याप ढे चवचाराथग आहेत. या दोि शतकातील चसिान्त आचण आंदोलिे याचं्या पाठचशवणीचा तपशील 
सादर करण्याचे काम िक्त एखादा इचतहासकारच हाती घेऊ शकेल. पण मागगदशगिात्मक धागा शोधणे 
चकमािाशंीं शक्य व्हावयास हवचे. प्रबंधाची प ढील पािे इचतहासातील काही महत्वपूणग टप्पे आचण एक तात्प रते 
गृहीतकृत्य सादर करण्यापलीकडे अचधक काहंी करीत िाहीत. हे केवळ एकमेव शक्य गृहीतकृत्य िव्हे; 
चशवाय, ते हरएक गोष्टीचा अथग लावणे दूरच. पण, अंशत: ते चदशा दशगवील आचण आमच्या काळातील 
उन्मादाचा पूणगतः अन्वयाथग लावील. ज्या भव्य, प्रचंड इचतहासाला येथे आवाहि करण्यात येत आहे तो म्हणजे 
य रोपीय अहंकाराचा इचतहास. 

 
बंडखोरीच्या प्रवृत्ती, चतचे दाव ेआचण चतचे चवजय, चतिे बजकलेला डाव याचंी तपासणी केल्याचशवाय 
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काही झाले तरी आपणास चतचा अथग समजू शकणार िाही. अथगशून्यत्व जे देऊ शकले िाही तो कृतीचा कायदा 
कदाचचत् बंडखोरीच्या यशाद्वारे आपणास गवसेल; चकमािाशंी, हत्त्या करण्यासंबधंी आपला हक्क वा आपले 
कतगव्य याचंा संकेत; आचण अखेर िवचिर्ममतीची आशा. ठेचवले अिंते तैसेची राहाव ेही वृत्ती िाकारणारा मािव 
हा एकच प्राणी आहे. या िकाराची पचरणती अपचरहायगतेिे स्वतःच्या आचण द सऱ्याच्या चविाशात झालीच पाचहजे 
काय; बंडखोरीची पचरणती सावगचत्रक हत्त्येच्या समथगिात व्हावयास हवीच का; का उलटपक्षी, अशक्यप्राय 
चिष्ट्पापतेचा दावा ि प्रचतपाचदता हा िकार आपणास मयाचदत दोषास्पदतेचे तत्त्व प रवील काय – यातूि एका 
चिचश्चत चिणगयाप्रत पोचण्याचा आपण प्रयत्ि करू. 
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१     बं ड खो र 
 
बांडखोर क णास म्हणायचे? िाही म्हणणारा, िकार देणारा माणसू तो बंडखोर :- पण, त्याच्या 

िकारात सवगस्वत्याग गर्मभत िसतो. स्वतःच्या ब िीिे चवचार करंू लागताच तो होकारावर येऊि ठेपतो. 
आय ष्ट्यभर ह कूम झेलणारा ग लाम याप ढे आपण कोणताही िवीि ह कूम पाळू शकणार िाही असा एकदम चिश्चय 
करतो. त्याच्या ‘िकाराचा’ अथग काय? 

 
“हे असे िार दीघगकाल चालले आहे,” येथपयंन्तच, पण याप ढे चालू देणार िाही” “त मच्याकडूि 

अचतक्रमण होत आहे” “ज्या काही मयादा आहेत त म्हाला त्याचे उल्लंघि करता येणार िाही” – उदाहरणाथग 
हाच त्याच्या ‘िाही’ म्हणण्याचा अथग आहे. वगेळया शद्बात, त्याचे ‘िाही’ त्याचा ‘िकार एका लक्ष्मणरेषेचे 
अस्स्तत्व चिचश्चतपणे प्रचतपादि करतो. द सऱ्या व्यक्ती ‘अचतशयोक्ती’ करीत आहे, द सऱ्याचं्या हक्कावंर गदा 
आणण्याइतक्या मयादेबाहेर तो आपला अचधकार गाजवीत आहे’–बंडखोराच्या अशा प्रकारच्या अचभप्रायात 
त म्हाला वरील संकल्पािाच आढळेल. सचहष्ट्ण तेच्या पलीकडे असलेल्या पचरस्स्थतीम ळे िमणे, शरणागती 
पत्करणे त्यास चिबश्चतपणे अमान्य असते, म्हणूि तो बंड करूि उठतो आचण चशवाय ग ंताग ंतीच्या चवचारसरणीिे 
का होईिा पण आपली बाजू न्याय्य आहे अशी त्याला खात्री वाटत असते; याहीपेक्षा आणखी एक कारण 
म्हणजे, त्याला मिापासूि वाटत असते की “(बंड) हा आपला हक्क आहे.” आपली बाजू न्याय्य आहे, 
समथगिीय आहे अशी क ठेतरी व कशाप्रकारे तरी मिातं भाविा र्दढ असल्याचशवाय बंडखोरी अस्स्तत्वात असू 
शकत िाही. अशा प्रकाराम ळेच बंडखेर ग लाम एकाच वळेी होय आचण िाहीही म्हणतो. काही मयादा आहेत 
असे तो ठामपणे प्रचतपाचदतो आचण या मयादाचं्या पलीकडे काही गोष्टींचे अस्स्तत्व आहे असें त्याचे अि माि 
असते- व त्या गोष्टी तो स रचक्षत ठेऊ इस्च्छतो. ‘ज्यािंा काही महत्व आहे’ आचण ज्या चवचारात ्यावयास हव्याच 
अशा काही गोष्टी आपणात आहेत असा त्याचा चचकाटीचा आग्रह असतो. 

 
प्रत्येक बंडखोरीच्या कृतीत संबंचधत व्यस्क्त आपल्या हक्काचंी पायमल्ली झाल्याम ळे आपल्या 

मिोभाविातं प्रचंड उलथापालथ झाल्याचेच केवळ अि भवीत िसूि आपल्या मिोरचिेंतील काहंी चवचशष्ट 
अंगाबंद्दल एकप्रकारची उत्स्िूतग व जबरदस्त आत्मीयता चतला वाटंू लागते. अशा प्रकारे, ती व्यक्ती िकळतच 
मूल्याचें एक प्रामाण्य मािंू लागते, आचण ही मूल्ये इतकी सच्ची असतात कीं ती व्यस्क्त वाटेल ती बकमत मोजूि 
ती जति करण्यास तयार असते. चिदाि येथपयंत तरी ती व्यस्क्त म ग्ध राचहलेली असते आचण प्राप्त स्स्थती 
अन्याय्य आहे असे वाटत असूिही िैराशयाचेपोटीं ती चतच्याप ढें िमिू वागते आचण सारे चालविू घेते. म ग्धता 
पाळणें म्हणजे स्वतःला काही मतेच िाहीत असा समज करूि घेणें, आपल्याला कशाचीही गरज िाही असे 
वाटणें, आचण पचरणामी काही बाबतीत तर खरोखर काहीही िको असल्यासारखेच होऊि जाणे. 
अथगशून्यूतावादाप्रमाणेच िैराशय हें प्रत्येक गोष्टीचा सवगसामान्यपणेच चवचार करणे पसंत करते. क ठल्याही 
चवचशष्ट गोष्टीचा चवचार करणें त्याला िको वाटते. ही प्रवृत्ती म ग्धता िार समाधािकारकरीत्या प्रदर्मशत करते. 
पण, बंडखोराला ज्याक्षणीं त्याचा आवाज सापडतो-िकाराचशवाय त्याला द सरे काहीही म्हणायचे िसले तरी 
– त्याक्षणी तो वस्त जाताचा चवशषेत्वािे चवचार करू लागतो. व्य त्पत्ताथाि सार, बंडखोर ‘पक्ष बदलतो’ अथवा 
‘टोपी चिरवतो.’ आतापयंत त्यािे धन्याच्या आस डाच्या िटक्याबरह कूम काम केले. आता तो उलट चिरूि 
धन्याला धैयािे तोंड देतो. पसंत-िापसतंातूि तो पसंताची चिवड करतो. प्रत्येक मूल्याची पचरणती बंडखोरीत 
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होत िाही, तथापी प्रत्येक बंडखोरी मूल्यास मूकतेिे आवाहि करते. अथवा खरोखरी वास्तचवक हा मूल्याचंा 
प्रशि आहे का? 

 
चकतीही गोंधळलेल्या स्स्थतींत का असेिा, सद्सचद्ववकेब िीची जागृती बंडखोरीच्या कोणत्यातरी 

कृतीतूिच चवकचसत होते, आचण बंडखोर, क्षणभर का होईिा, ज्याच्याशी तादात्म्य पावले असे काहीतरी 
अस्स्तत्वात आहे या आकस्स्मक जाचणवते ही सद्सचद्ववकेब िीची जागृती प्रदर्मशत होते. आतापावतेो या 
तादात्म्याची सपूंणग जाणीव कधीच झालेली िव्हती. बंड करूि उठण्यापूवी त्याच्याकडूि अपेचक्षत अशा साऱ्या 
गोष्टी ग लाम चिम टपणे करीत असे. ज्याचं्या बाबतीत तो जरा अडवणूक करीत असे त्याहीपेक्षा बरेच जास्त 
अपमािास्पद ह कूम, कसलीही प्रचतचक्रया व्यक्त ि करता, त्यािे अिेकदा मािले. तो शातंचचत्त सोचशक होता; 
आचण कदाचचत मिातूि जळिळत असला तरी, स्वहक्काच्या जाचणवपेेक्षा तात्काचलक स्वचहताला तो अचधक 
जपत असे-हें त्याच्या शातंवतृ्तीवरूि उघडच होतें. पण, सोचशकता, धीर, संपताच-अधीरतेम ळे-अशा तऱ्हेच्या 
प्रचतचक्रयेस स रवात होते की, त्यािे या क्षणापयंत जे जे मान्य केले ते ते ती व्यापते आचण बह तेक िेहमीच 
भतूलक्षी पचरणाम करते. ज्याक्षणी मालकाचे मािहािी करणारे ह कूम पाळण्यास ग लाम िकार देतो त्याक्षणींच 
तो स्वतःची ग लामचगरीची स्स्थती मिःपटलावरूि प सूि काढतो. साध्या िकारािे त्यािे जो सीमाबबदू गाठला 
होता त्याही पचलकडे त्याची बंडखोर कृती त्यास िेते प्रचतस्पध्यांकरता आखूि चदलेल्या मयादा तो ओलाडंतो 
आचण समतेच्या र्दचष्टकोिातूि आपणास आता वागवाव ेअशी तो मागणी करतो. बंडखोराचा म ळातील चिग्रही 
प्रचतकार साक्षात बंडखोराचा अवतार धारण करतो. याप ढे जाऊि स्वाचभमािाची तो सवोच्चपदी स्थापिा करतो 
आचण स्वाचभमाि जीविापेक्षाही अचधक स्पृहणीय असल्याचे घोषीत करतो. हा स्वाचभमाि त्याचे सवगश्रेष्ठ वरदाि 
बिते. पूवी तडजोडीस तयार असलेला ग लाम एकदम ‘सवगस्व बकवा शनू्य’ ही वृत्ती धारण करतो. ज्ञािोदय 
होतो आचण सद्सचद्ववकेब िी जागृत होते. 

 
पण हे उघड आहे की, ज्या ‘सवपस्वाचे’ ज्ञाि त्याला होते ते अजूिही काहीसे अस्पष्ट असते आचण 

‘शून्यत्वाचे’ ज्ञाि बंडखोराचे या सवपस्वाप्रीत्यथग बचलदाि होण्याची शक्यता घोचषत करते. बंडखोराला स्वयमेव 
‘सवगस्व’ व्हावयाचे असते- म्हणजे, ज्या वरदािाची त्याला आकस्स्मक जाणीव झाली आचण ज्याचा साक्षात 
अवतार म्हणूि आपण ओळखलें  व घोचषत केलें  जाव ेअशी त्याची इच्छा असते, त्या वरदािाशी त्याला तादात्म्य 
पावावयाचे असते अथवा त्या बंडखोराला ‘शून्यत्वा’त चवलीि व्हावयाचे असते, म्हणजे त्याच्यावर अंमल 
गाजचवणाऱ्या शक्तीद्वारे संपूणग चविाशाप्रत जावयाचे असते. अखेरचा तरणोपाय म्हणिू, उदाहरणाथग ज्याला तो 
स्वातंत्र्य सबंोधील असा शवेटचा पचवत्र ससं्कार गमाविू बसण्यापेक्षा हा बंडखोर अंचतम पराजय, म्हणजेच 
साक्षात मतृ्य,ू पत्करण्यास तयार असतो. ग डघे टेकूि िमूि जगण्यापेक्षा आपल्या पावलावंर ताठ उभे राहूि 
मृत्यू पत्करणे अचधक बरे. 

 
“वस्त स्स्थतीतूि हक्काकंडे, इस्च्छतातूि इष्टाकडे, (सामान्यपणे जे इष्ट मािले जाते बह तेक िेहमी 

त्याच्याच माध्यमातूि) अशा प्रकारचे संक्रमण, श्रेष्ठ तज्ञाचं्या [Lalande, Vocabulaire Philosophique.] मतें, मूल्ये बह धा 
प्रदर्मशत करतात. “गोष्टी अशा असावयास पाचहजेत” यातूि “मला गोष्टी अशा असावयास हव्यात” हे संक्रमण 
जसे बंडखोर कृतीत व्यक्तचवले जाते, तद्वतच, आपण वर पाचहल्याप्रमाणे, “वस्त स्स्थतीतूि हक्काकंडे” हेही; 
आचण कदाचचत याहीपेक्षा अचधक, सवगसामान्याचं्या चहताप ढे व्यक्तीच्या चहताचे गौणत्व ही संकल्पिा बंडखोर 
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कृती व्यक्तचवणारी आहे. प्रचचलत मतप्रणाली चवरुि, तसेच, माणसात अत्यंत  आगळेपणें व्यस्क्तगत म्हणूि जे 
जे आहे त्यातूिच बंडखोरी उद भवते ही वस्त स्स्थती असूिही, बंडखोरी व्यस्क्तत्वाच्या संकल्पिेस आतूि 
पोखरूि द बगल बिचवते ही गोष्ट, ‘सवगस्व’ वा ‘शून्यत्व’ या संकल्पिेचें स्वरूप प्रत्यक्षपणे दाखविू देते. जर 
एखादी व्यक्ती मरण पत्करावयास प्रत्यक्ष कबलू असेल आचण प्रसंग येताच, आपल्या बंडखोरीचा पचरपाक 
म्हणूि मरण स्वीकारीत असेल, तर यावरूि ती व्यक्ती प्रत्यक्षात असे चसि करूि देते की, स्वतःच्या 
चियतीपेक्षा सवगसामान्याचें चहतच चतला अचधक महत्वाचे वाटते आचण त्यासाठी आत्मबचलदाि करण्याची चतची 
तयारी असते आपण समथगि करीत असलेल्या हक्काशंी बेईमाि होण्यापेक्षा मृत्यचूा धोका ती व्यस्क्त अचधक पसतं 
करीत असेल, तर याचे कारण हेंच कीं ती स्वतःच्या जीचवतापेक्षा त्या हक्कािंाच जास्त महत्व देते. म्हणिू 
चवचवचक्षत मूल्याचं्या िावािे माणूस बंडाचा झेंडा उभारतो. हीं मूल्ये अजूि चिचश्चत स्वरूपाची झालेली िसतातच; 
पण त्याची कल्पिा असते कीं या मूल्यावंर त्याचा स्वतःचा व इतर सवग मािवाचंा सारखाच भरवसा आहे. प्रत्येक 
बंडखोर कृतीत गर्मभत असलेले ठाम प्रचतपादि. व्यक्तीच्या अि भवातीत असलेल्या काही गोष्टीत लवकरच 
चवकचसत झालेलें  आढळूि येतें; कारण लवकरच त्या व्यक्तीची त्याच्या मािीव एकाकीपणातूंि स टका होते व 
आपल्या कायाचे कारण त्याला गवसते. पण, लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट ही की, मूल्याचें अस्स्तत्व कृचतपूवग असते 
ही मूल्यचवषयक संकल्पिा, मूल्ये ही कृतीतूिच प्रस्थाचपत होतात (ती कधीकाळी प्रस्थाचपत होत असतील तर) 
या तत्त्वज्ञािाच्या श ि इचतहासवादी संप्रदायाचवरुि आहे. बंडखोरीच्या मीमांसेतूि अशी शकंा उद भवते की, 
समकालीि चवचार प्रणालीच्या गचृहतकाचं्या उलट, ग्रीकाचंी श्रिा होती त्याप्रमाणे मािवी स्वभाव म्हणूि 
काहीतरी आहेच. आपणात जति करण्यासारखे काही िसेल तर मग बंड करायचे कशासाठी? िक्त 
आपणातच िव्हे तर अन्य मािवातंही-आपला अपमाि व छळ करणाऱ्या व्यक्तीतही-असे काहीतरी सवगसामान्य 
स्वत्व आहे व त्याच्यावर क णा एकाच्या दडपशाहीिे आक्रमण होत आहे. अशा चिष्ट्कषाप्रत जेव्हा ग लाम येऊि 
पोचतो तेव्हा तो स्वतःच्याच िव्हे तर जगातील प्रत्येकाच्या हक्काचंा आग्रह धरतो. 

 
प ढील दोि चवचारािंीं वरील य स्क्तवादाचे समथगि करता येईल. बंडखोर कृती म ख्यतः स्वयंकें चद्रत 

िसते हे प्रथम आपल्या लक्षात येऊ शकेल. चिःसंशय चतचे उदे्दश स्वाथी असू शकतील. पण, ज ल माचवरूि जसे 
बंड करता येते, तशासारखेच असत्याचवरुिही करता ं येते. आणखी प ढे असे की, बंडखोर- त्याचा उदे्दश 
कोणताही असो, जेव्हा तो आवशेाचा परमोच्च बबदू गाठतो त्याक्षणी - हातचे काहीही राखूि ि ठेवता स्वीकृत 
कायास पूणगपणे बाधूंि घेतो. चिःसंशय, आपल्याकडे आदरािे पाचहले जाव ेअशी त्याची मागणी असते; अथातच, 
सवगसामान्य मािवजातीशी आपण एकात्म आहोत याच जाचणवचे्या संदभात तो अशी मागणी करीत असतो. 

 
चशवाय, आपण पाहतो की, ज्याचंा छळ होतो तेच केवळ बंड करूि उठतात असे िव्हे, तर द सऱ्या 

क णावर तरी ज लूम होत आहे आचण छळाला ते बळी पडत आहेत अशा तऱ्हेच्या केवळ र्दशय पचरस्स्थतीतूि स िा 
बंड पेटू शकते. येथे द सऱ्या व्यक्तींशी असलेल्या एकात्मतेची भाविा चदसूि येते. आचण हे स्पष्ट केले पाचहजे 
की, हा मािसशास्त्रीय एकात्मतेचा प्रशि िाही; मािसशास्त्रीय एकात्मता ही एक केवळ क्लृस्प्त आहे. चतच्यायोगे 
मि ष्ट्य आपलाच छळ होत आहे असें स्वतःस भासवण्याची खटपट करीत असतो. असे स िा होऊ शकते की, जे 
अपमाि आपण बंड ि करता चगळले आहेत ते द सऱ्यावंर लादले जाण्यास आपण कदापीही अि मती देऊ 
शकणार िाही. उदाहरणाथग, आपल्या भाईबाधंवाचं्या पाठीवर ओढल्या जाणाऱ्या चाबकाच्या िटकाऱ्याचंा 
चिषेध म्हणिू सैबेचरयात हद्दपार असलेल्या रचशयायी दहशतवाद्यािंी केलेल्या आत्महत्या. अथवा हा चिगडीत 
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चहतसबंंधीयाचंा देखील प्रशि िाही. आपण ज्यािंा आपले शत्रू समजतो अशा माणसावंर अन्याय होणे, ही गोष्ट 
देखील आपणास अत्यंत चतरस्करणीय वाटू शकेल. चियतीची एकरूपता आचण उभयपक्षापंैकी एकाची चिवड, 
याचं्यातंच आपली प्रचतचक्रया सामावलेली असते. म्हणिू, व्यक्ती ज्या मूल्याचें रक्षण करण्याची इच्छा बाळगते 
त्याचे ती स्वतः मूतग स्वरूप संचिवशेि असत िाही. ती मूल्ये सामाविू घेण्यासाठी चकमािाशंी साऱ्या 
मािवजातीची गरज आहे. माणूस जेव्हा बंड करूि उठतो तेव्हा तो साऱ्या मािवाशंी एकरूप होतो; या 
र्दचष्टकोिातूि पाहता मािवी एकजूट ही परतत्वात्मक बाब ठरते. पण, याक्षणी अपण केवळ दास्यश्रृखंलेतूि 
जन्मलेल्या ऐक्यभावाच्या प्रकाराचाच चवचार करीत आहोत. 

 
चशलरिे (Scheler) िे स्पष्ट केलेल्या चिषेधात्मक सतंप्ततेसारख्या संपूणग िकारात्मक सकंल्पिेशी 

प्रत्येक बंडखोर कृतीत अचभपे्रत असलेल्या मूल्याचंी त लिा करूि त्याचें साक्षात स्वरूप चिचश्चत करणे आपणास 
शक्य होईल. सूड या शद्बाचा अत्यंत कडक अथग लाविूही असें म्हटलें  पाचहजे कीं बंडखोरी म्हणजे 
सूडभाविेच्या कृतीपेक्षा अचधक काहीतरी आहे. स्वयंजन्य कैि अशी चशलरिे संतप्ततेची सय स्क्तक व्याख्या 
केली आहे - म्हणजेच दीघगकालीि द बगलतेचा बंचदस्त पेशीतील हीि स्त्राव अथवा आंतरोत्सगग (Evil 
Secretion). उलटपक्षी, बंडखोरी बंचदस्तता दूर सारूि समग्र असते - पण सचक्रय बिचवते. त ंबलेले पाणी 
म क्त करूि ती त्याचे खळखळणाऱ्या वगेवाि प्रवाहात रूपान्तर करते. चशलर स्वतः सतंप्ततेच्या चिस्ष्ट्क्रय 
स्वरूपावर भर देतो आचण ज्याचें चचत्त म ख्यतः कामिा व पचरग्रह (काम आचण अथग) यात व्यग्र असते अशा 
चस्त्रयाचं्या मिोरचिेंत सतंप्ततेचे प्रम ख स्थाि असल्याचा तो उल्लेख करतो. उलटपक्षी, बंडखोरीची म ख्य कळ 
म्हणजे उतंू जाणारें कायग आचण उत्साह याचें तत्त्व. संतप्ततेला िेहमींच मत्सराचा तीव्र गंध असतो हे चशलरचे 
म्हणणेही बरोबर आहे. परंत  आपणाजवळ जे िाही त्याचवषयी आपणास हेवा वाटतो, तर बंडखोर त्याच्यापाशी 
जे आहे त्याचे संरक्षण करतो. जी त्याच्यापाशी िाही बकवा जी त्याच्या पासूि चहरावली गेली आहे अशा 
कोणत्याही िायद्याच्या गोष्टीवर तो उगाचच हक्क सागंत िाही. त्याच्यापाशी जे काही आहे आचण त्यालास िा 
हेवा वाटावा अशा कोणत्याही गोष्टीपेक्षा ंज्या गोष्टी जास्त महत्वाच्या आहेत, अशी त्याची खात्री पटली आहे, 
अशा गोष्टींच्या मान्यतेसाठी दावा माडंणे हा त्याचा उदे्दश असतो. बंडखोरी वास्तवतात्मक िसते. चशलरच्या 
मते, संतप्तता द बगल मिात पल्लचवत होत असेल तर चतचे चवचधचिषेधशून्य महत्वाकाकें्षत रूपातंर होतें; कणखर 
मिातं चतचे कट तेत रूपान्तर होते. पण, दोन्ही बाबतीत िेहमीच आपण जे काही आहोत त्यापेक्षा काहीतरी 
वगेळे होण्याच्या आकाकें्षचा प्रशि असतो. सतंप्तता ही िेहमी स्वतःच्या चवरुिच रोखलेली असते. उलटपक्षी, 
पचहले पाऊल उचलल्यापासूि, बंडखोर त्याची जी अस्स्मता आहे चतला क णासही स्पशग करू देण्याचे 
िाकारतो. तो आपल्या असतेपणाच्या एका चवचशष्ट भागाच्या अभगंत्वासाठीं लढत असतो. स रवातीस तो 
बजकण्याचा प्रयत्ि करीत िाही, तर केवळ दरारा चिमाण करण्यास झटतो. 

 
अखेर असे चदसूि येईल की, आपण चजचा हेवा करीत आहोत त्या व्यक्तीला वदेिा व्हाव्या यातच 

संतप्तता आधीपासूिच आिंद मािीत असते. ज्या उताऱ्यात टरटूचलअि (Tertullian) आपल्या वाचकास 
सागंतो की, स्वगातील स खाच्या महत्तम साधिापंैकीं एक म्हणजे, िरकातील भडाग्िीत रोमि बादशहाचंी 
आह ती पडत असल्याचे र्दशय; हा उतारा वर चिदेचशलेल्या भाविेचे उत्तम उदाहरण म्हणूि चशलर व िीत्श े
माितात हे वाजवीच आहे. िाशंीचे र्दशय पाहाण्यासाठी जाणारे सभ्य लोकस िा अशाच प्रकारचे स ख 
अि भवतात. द सऱ्याचंी मािखंडिा व्हावी अशी मागणी ि करता, बंडखोर आपली मािहािी करूि घेणे 
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तत्वाखातर अट्टाहासािे अमान्य करतो. आपल्या सचोटीचा माि राखला जावा यासाठी तो यातिास िा 
सोशील. 

 
बंडखोर प्रवृत्ती चिषेधात्मक संतप्ततेशीं संपूणगतः अभेदरूप असल्याचे चशलर का माितो हे समजणे 

कठीण आहे. भतूदयावादाचा एक भाग म्हणिू संतापाची त्यािे केलेली मीमासंा (भतूदयावादाला तो मािवी 
पे्रमाचे चिश्चिेतर रूप माितो) भतूदयात्मक, आदशगवादाच्या काही सचंदग्ध स्वरुपािंा अथवा दहशतवादाच्या 
काही तंत्रािंा कदाचचत लागू पडू शकेल. परंत , मािवी अवस्थेचवरुि मािवािे प कारलेल्या बंडाच्या बाबतीत ती 
मीमासंा खोटी ठरते; तसेच, जी पे्ररणा साऱ्या मािवाचं्या सवगसाधारण प्रचतष्ठेच्या संरक्षणाथग व्यस्क्तमात्राचा 
पाबठबा चमळचवते, चतच्या बाबतींतही ही मीमासंा चततकीच खोटी ठरते. भतूदयेच्या भाविा मािवदे्वष 
(Misanthropy) भाविेशीं चिगडीत असतात, असे चशलरला चसि करावयाचे आहे. चवचशष्ट व्यक्तींवरच पे्रम 
करण्याचे टाळण्यासाठी साऱ्या मािवजातीवर सवगसाधारणपणे पे्रम केले जाते. काही बाबतीत हे खरें आहे; 
आचण चशलरला (Bentham) बेन्थमॅ व (Rousseau) रूसो याचंा भतूदयावाद अचभपे्रत आहे याची जेव्हा 
आपणास जाणीव होते, तेव्हा चशलर समजणे अचधक सोपे होते. पण, चहतसंबधंाचें गचणती चहशबे अथवा मािवी 
स्वभावावरील पोथीचि्ठ चवश्वास याचं्या व्यचतचरक्त अन्य गोष्टीतूिही मािवाचे मािवावरील पे्रम उद भव ूशकते. 
उपय क्ततावादी काहीही म्हणोत, (Dostoyevsky) दोस्तोयेवस्कीिे (Ivan Karamazov) आय् व्हि 
कारमझॅॉवच्या रूपािे मूतग स्वरुपात आणलेला तकग शास्त्राचा एक प्रकार उदाहरणादाखल अस्स्तत्वात आहे; या 
तकग पितीत बंडखोर कृतीच्या स रवातीचे पयगवसाि अखेर परतत्वात्मक उठावात होते. चशलरला याची जाणीव 
आहे आचण तो या संकल्पिेची गोळाबेरीज अशा प्रकारे माडंतो :- “मािवजाती व्यचतचरक्त अन्यत्र उधळपट्टी 
करण्याइतके प रेसे पे्रम या जगात िाही.” हे चवधाि जरी खरे धरले तरी त्यात अचभपे्रत असलेली दाट चिराशा 
चतरस्काराखेरीज अन्य कोणत्याही प्रचतचक्रयेस योग्य आहे. वस्त तः कारमझॅॉवच्या बंडखोरीच्या मािचसक 
यातिामय स्वरुपाचा ते चवधाि च कीचा अथग लावते. उलट पक्षी, आय् व्हिचे िाट्य हे, पे्रम वाजवीपेक्षा ंचवप ल 
आहे, पण, ते उदे्दशचवहीि आहे या वस्त स्स्थतीतूि उद भवते. ईश्वराचे अस्स्तत्व िाकारल्यावर पे्रमाला 
वाजवीपेक्षा जास्त पूर येतो आचण िंतर तो अपात्रींदािाचें एक औदायाचे कृत्य म्हणिू त्या पे्रमाचा सढळ हातािे 
मािवजातीवर वषाव करण्याचे ठरचवतो. 

 
तरीस िा, आतापावतेो आपण कस्ल्पलेल्या बंडखोरीच्या कृतीत, भाविेच्या अभावी बकवा सूडब िीच्या 

चिष्ट्िळ कारणापायी आपण एखाद्या अमूतग आदशाची चिवड करीत िाही. वैचाचरक के्षत्रातच जो बंचदस्त करूि 
ठेवता ंयेणार िाही असा जो मािवाचा अंश आहे तो चवचारात घेतला जावा अशी आमची मागणी आहे-- आचण तो 
अंश म्हणजे मािवाच्या प्रकृतीतील उत्ताि भावचिक बाजू, जी त्याला जगायला मदत करण्यापचलकडे अन्य 
काहंी करत िाही. मग, कोणतीही बंडखोर कृती सतंप्ततेतूि पे्रचरत झालेली िसते असा याचा गर्मभताथग 
्यावयाचा काय? याचे उत्तर िाही असे आहे. कारण, शतकाचं्या कटू अि भवावंरूि आपण हे चशकलो आहो. 
आपण बंडखोरीच्या कल्पिचा अचधक व्यापक स्वरूपात चवचार केला पाचहजे.- आचण या व्यापक स्वरूपात 
चतची व्याप्ती संतप्ततेच्याही पलीकडे जाते. Wuthering Heights मध्ये Heathcliff म्हणतो की, “मी माझ्या 
पे्रमाला ईश्वरापेक्षाही श्रेष्ठ माितो आचण ज्या स्त्रीवर मी पे्रम करतो चतच्याशी प िर्ममलि व्हाव े म्हणूि माझी 
िरकात जायचीही तयारी आहे.” जेव्हा तो असे म्हणतो तेव्हा त्या मागील स्िूती केवळ त्याचे तारुण्य अथवा 
त्याची मािहािी िसते, तर समग्र जीविकालातील जाळीत जाणारी अि भतूी पण असते. “मी येशचूविा स्वगात 
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राहाण्यापेक्षा येशसूह िरकात राहाणे पसंत करतो-” (Eckart) एकाटगिे पाखंडीपणाच्या आश्चयगपूणग आवगेातं 
काढलेल्या या उद गाराला हीच भाविा कारणीभतू आहे. पे्रमाचे खरोखरच हेच सारसत्व आहे. चशलरच्या 
चवचारसरणीशी येथे चवरोध िोंदवणे क्रमप्राप्त आहे. बंडखोर कृतीच्या म ळाशी जे भावचिक र्दढ प्रचतपादि आहे 
आचण जे बंडखोरी व चिषेधात्मक संतप्तता यातंील भेददशगक आहे, त्याचे अचतशयोक्त समथगि करणे अशक्य 
आहे. ती कशाचेही सजगि करीत िसल्याम ळे बंडखोरी सकृद्दशगिी िकारात्मक चदसली तरी, सदैव ज्याचे रक्षण 
केलेच पाचहजे अशा मािवी अंशाचा अचवष्ट्कार ती घडचवते, म्हणूि चतच्या रूपात सखोल प्रत्यक्षाथग आहे. 

 
पण, अखेर बंडखोरी आचण त्यातूंि उद भवणारी मूल्ये परस्परावलंबी िाहीत काय? बडंखोरीची कारणे 

वस्त तः कालाि सार बदलतात असे चदसते. बहदू शूद्र, इन्का (Inea) योिा, मध्य आचफ्रकेतील आचदवासी, 
चिश्चि धमाच्या आद्य जमातीचे अि यायी याचं्या बंडखोरीसंबंधीच्या संकल्पिा अगदीच चभन्न चभन्न होत्या हे उघड 
आहे. बऱ्याचशा आत्मचवश्वासािे आपण असे ठामपणे म्हणू शकतो की वास्तचवक या प्रत्यक्ष उदाहरणाचं्या 
बाबतीत बंडखोरीच्या कल्पिेला अथगच िाही. परंत , ग्रीक ग लाम, भदूास, प्रबोधि य गातील (Renaissance) 
भाडोत्री सैचिकाचंा सेिािायक, राजप्रचतचिधीच्या कारभाराखालील पचॅरसवासी मध्यम वगीय (Bourgeois) 
आचण एकोचणसाव्या शतकाच्या प्रारंभ कालातील रचशयायी ब चिमंत या, साऱ्याचंा बडंखोरीच्या कारणाबंाबत 
जरी मतभेद असला तरी चतच्या कायदेशीरपणाबाबत त्याचें चिःसंशय एकमतच होईल. अन्य शब्दात, पाश्चात्य 
चवचाराचं्या के्षत्रातं बंडखोरीची समस्या अच क अथग धारण करतािा चदसते. याहीपेक्षा अचधक स्पष्टीकरण शक्य 
आहे; ते म्हणजे शलर म्हणतो त्याप्रमाणे, ज्या समाजात चवषमता िार मोठी आहे (बहदू धमातील वणगव्यवस्था) 
बकवा जेथे संप णग समता आहे (काही अचतप्राचीि आचदवासी समाज) चतथे बंडखोर वृत्तीस वाचा िोडण्याची 
साधिे जवळजवळ उपलब्धच िसतात. ज्या समाजात औपपचत्तक समतेआड सत्यसृष्टीतील मोठी चवषमता 
दडविू ठेवली जाते अशा समाजातच बंडखोरी अस्स्तत्वात असूं शकते. म्हणूि, आपल्या पाचश्चमात्य 
समाजाबाहेरील जगात बंडखोरीच्या प्रशिास अथग उरत िाही. मागील उल्लखेाच्या अि रोधािे आपण या 
चिष्ट्कषाचवरुि सावधचगरी बाळगली िसती तर, बंडखोरीची समस्या व्यस्क्तवादाच्या चवकासास सापेक्ष होती 
असे म्हणण्याचा मोह होईल. 

 
प राव्याच्या आधारे चशलरच्या चटकेवरूि जो एकमेव चिष्ट्कषग आपण काढू शकतो तो असा की, राजकीय 

स्वातंत्र्याच्या चसिातंाम ळे आपल्या समाजाच्या अगदी अंतरंगात मािवी हक्काची संकल्पिा चवस्तारली आहे 
आचण त्या बरोबरच या स्वातंत्र्याच्या चसिातंाच्या प्रत्यक्ष कारवाईम ळे उत्पन्न झालेला असंतोषही आहे. 
स्वातंत्र्याबद्दल माणसाची जी जाणीव आहे, त्या प्रमाणात प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य वृस्ध्दंगत झालेले िाही. मािवी 
हक्काची जाणीव असलेल्या स चशचक्षत माणसाचीच बंडखोरी ही कृती आहे या अि मािाप्रत आपण वरील 
मताि रोधािेच येऊ शकतो. पण, हा केवळ व्यस्क्तगत हक्काचंा प्रशि आहे असे आपण म्हणू शकत िाही. या 
आधीच चिदेचशलेल्या ऐक्यभावाकारणे असे चदसूि येईल की, जे काही अचतशय धोक्यात आहे ते म्हणजे, 
आपला साहसी मागग अि सरतािा मािवजातींत क्रमाक्रमािे वृचिगंत होणारी अस्स्मतेची जाणीव. वस्त तः Inca 
आचण श द्र याचं्या बाबतीत बडंखोरीचा प्रशि कधीच उद भवत िाही, कारण त्यािंी तो प्रशि उपस्स्थत करण्याची 
वळे येण्याआधीच परंपरेिे तो त्याचं्यासाठी सोडचवला आहे. परंपरा अचतपचवत्र अि ल्लधंिीय असते हे त्याचे उत्तर 
आहे. अचतपचवत्र जगात बंडखोरीची समस्या उद भवत िाही याचे कारण त्या जगात खरीख री समस्या अशी 
आढळतच िाही-समस्याचंी सवग उत्तरे एकदमच देऊि टाकलेली असतात. परतत्त्वाची जागा प राणकथा घेते. 
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पण, माणसािे श चचतेचा, पाचवत्र्याचा स्वीकार करण्यापूवी आचण स्वीकार करण्यास समथग होता याव ेम्हणूि-
अथवा त्यापासूि म क्तता चमळचवण्यापूवी आचण ती म क्तता चमळचवण्यास तो समथग व्हावा म्हणूि-िेहमीच 
आत्मसंशोधिाचा आचण बंडखोरीचा एक कालखंड असतो. अि ल्लंघिीय पचवत्र बंधिे मान्य करायची का अमान्य 
करायची अशा सीमारेषेवर असणारा, तसेच, चजथे सवग उत्तरे मािवी आहेत बकवा खरे म्हटले तर, चजथे उत्तरे 
ब चिचिष्ठेच्या रूपािे सूत्रबि आहेत अशा तऱ्हेची मािवी पचरस्स्थती चिमाण करण्याचा चिश्चय करणारा माणूस, 
तोच बंडखोर होय. या क्षणापासूि, प्रत्येक प्रशि, प्रत्येक शब्द बंडखोर कृती असते; उलटपक्षी अि ल्लंघिीय 
चियमािंी बि असलेल्या धमाचधचष्ठत जगातं प्रत्येक शद्ब हा ईश्वरी कृपा असते. अशा रीतीिे, प्रत्यक्षपणे दाखविू 
देणे शक्य आहे की, मािवी मिाच्या र्दष्टीिे केवळ दोिच चवश्वे अस्स्तत्वात असू शकतात, - पूज्यभावात्मक 
पचवत्र चवश्व (चिश्चि धमगसजें्ञत म्हणायचे म्हणजे ईश्वरी कृपाचधचष्ठत चवश्व) [अथात चिश्चि धमाच्या प्रारंभी 
परतत्त्वात्मक बंडखोर कृती आहेच. परंत , येशू चिस्ताचे प िरुत्थाि आचण स्वगीय राज्याची घोषणा याचंा 
अिाद्यिन्त जीविाचे आश्वासि असा लावण्यात येणारा अथग, ती बंडखोरी चिष्ट्िळ ठरचवतो] बकवा बंडखोर 
चवश्व. एकाचे िाहीसे होणे व द सऱ्याचे प्रकट होणे समािाथगक आहे, आचण ही प्रकटता गोंधळचवणारी स्वरुपे 
धारण करू शकते. सवगस्व बकवा शनू्यत्त्व हीच प्रवृत्ती चिरूि येथे चदसूि येते. पाचवत्र्यासंबधंी अि ल्लंघिीय 
धमगबधंिाच्या बाबतीत आपली भूचमका काय आहे याची हल्लीच्या संबंध समाजािंा िेरतपासणी करण्याची गरज 
भासत आहे. याच वस्त स्स्थतीवर बंडखोरीच्या समस्येची चिकडीची बाजू अवलंबूि आहे. पूज्यभावाचा, श्रिेचा 
अभाव असलेल्या कालखंडात आपण राहात आहोत. बडंाचा उठाव खचचतच मािवी अि भतूीची गोळाबेरीज 
िव्हे. पण समकालीि इचतहासाच्या चववाद्य बाजूम ळे, बंडखोरी ही मािवाच्या आवशयक पचरणामापंकैी एक आहे 
असे म्हणणे आपणास भाग पडते. ही आपली ऐचतहाचसक वास्तवता आहे. वास्तवता आपणास जर द लग चक्षत 
करावयाची िसेल तर, चतच्यात आपण आपली मूल्यें शोधली पाचहजेत. धमग आचण चिरपेक्ष मूल्ये याचं्या 
के्षत्राबाहेर आचारचवषयक चियम शोधणे शक्य आहे काय? हाच प्रशि बंडखोरीिे चवचाराथग उभा केला आहे. 

 
बंडखोरीच्या प्रथमावस्थेतूि उभ्दवलेला म ल्याचंा ग ंता आधीच आपण लक्षातं घेतला आहे. बंडखोर 

आचार व चवचार याचं्या समकालीि प्रकारात ही मूल्ये आढळतात बकवा काय याची आपणास तपासणी केली 
पाहीजे; आचण ती तशी आढळत असलीच तर त्याचंा आशय आपण स्पष्ट केला पाचहजे. पण, या प ढचा चवचार 
करण्याआधी, बंडखोरी ही स्वतःच या मूल्याचें अचधष्ठाि आहे हे आपण लक्षात घेऊ या. मािवाचे र्दढैक्य, 
एकजूट बंडखोरीवर आधारलेली आहे, आचण या ऐक्यभावाम ळेच बंडखोरीचे समथगि होऊ शकते. ही एकता 
अमान्य करण्याचा बकवा िष्ट करण्याचा हक्क बळकाव ूपहाणाऱ्या बंडखोरीचा कोणताही प्रकार बंडखोरी म्हणविू 
घेण्याचा हक्क गमावतो आचण त्याबरोबरच प्रत्यक्षात हत्त्येच्या ग न्ह्यातील साथीदार बितो असे आता आपणाला 
अचधकारवाणीिे म्हणता येईल. तव्दतच, हा ऐक्यभाव, धमाची बाब वगळता, बंडखोरीच्या पातळीवरच सचेति 
बितो, आचण अशा प्रकारे, क्राचंतकारी चवचार प्रणालीच्या वास्तवपूणग िाट्याचा अचवष्ट्कार होतो. अस्स्तत्व 
चटकवण्यासाठी माणसािे बडं केलेच पाचहजे; पण, स्वातंरी प्रकट झालेल्या मयादाचंा बंडखोरीिे आदर राखला 
पाचहजे. अशा मयादा कीं, चजथे मिाचें मीलि होते आचण या मीलिातं मिे साथगपणे खरीख री जगू लागतात. 
म्हणूि, क्राचंतकारी चवचार प्रणालीला स्मृती द लग चक्षत करता येत िाही: ती शाश्वत तणावलेल्या स्स्थतीत असते. 
बंडखोरीच्या िचलताचें बचति करतािंा, आपणास प्रत्येक वळेी असे चवचाराव ेलागेल की, आपल्या मूळच्या 
उदात्त आश्वासिास ती चिष्ठिेे जागणार का चशचथलता बकवा मूखगपणा याम ळे ती आपले ध्येय चवसरणार आचण 
ग लामचगरी वा ज लूम याचं्या कदगमी रुतणार. 
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दरम्याि, जगताची अथगशून्यता आचण उघड चिष्ट्िलता याचवषयी आधीच खात्री पटलेल्या चवचाराचं्या 
प्रचक्रयेत बंडखोर प्रवृत्ती जी प्रारंभीची प्रगती साध्य करते चतचे स्वरूप साराशंरूपािे आता आपण माडूं शकतो. 
अथगशून्यवादी अि भतूीत द ःख व्यस्क्तगत असते. परंत , बंडखोरी आंदोलिास चालिा चमळते त्या क्षणापासूि 
द ःख ही साम दाचयक अिूभ ती - प्रत्येकाची अिूभतूी- असल्याचे चदसू लागते. म्हणूि, वस्त मात्राचं्या वैचचत्र्याम ळे 
भाराविू गेलेल्या मिािे टाकावयाचे पचहले पाऊल म्हणजे, या वैलक्षण्याच्या भाविेत सवग माणसे सहभागी 
आहेत आचण समग्र मािवजात आपण स्वतः व शषे चवश्व याचं्यातील चवभाजिाचें द ःख भोगते आहे, या गोष्टींची 
जाणींव करूि घेणे हे होय. एकेकट्या माणसािे अि भवलेले द ःख साम दाचयक द ःख बिते. तत्त्वज्ञािाच्या 
चवचारश्रणेीत जी भचूमका Cogito (मी संकल्प करतो) ची आहे, तीच दैिंचदि धकाधकीच्या जीविातं 
बंडखोरीची आहे :- हा प्रारंभीचा द वा आहे. पण, हा द वा माणसाला त्याच्या एकान्तवासापासूि दूर ओढूि िेतो. 
प्रत्येक माणूस ज्यावर आपली आद्य मूल्ये आधारतो ते सवगसामान्य अचधष्ठाि म्हणजे बंडखोरी. मी बंड करतो-
म्हणूि आम्ही साथगपणे अस्स्तत्वात आहोत. 
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२     प र त त्त्वा त्म क  बं ड खो री 
 
मािवी स्स्थतीचा, तसेच अचखल चिर्ममतीचवरुि, माणूस ज्या साधिादं्वारें चिषेध प्रकट करतो त्यास 

परतत्त्वात्मक बंडखोरी म्हणतात. मािवाच्या, तसेच, चिर्ममतीच्या अंचतम साध्याबंाबत वाद उपस्स्थत करते 
म्हणूिच ती परतत्त्वात्मक बडंखोरी आहे. ग लाम आपल्या ग लामचगरीच्या स्स्थतीचा चिषेध करतो, परतत्त्ववादी 
बंडखोर सवगसामान्य मािवी जीविस्स्थतीचा चिषेध करतो. धन्याकडूि चमळणारी वागणूक कदाचप सहि 
करणार िाही असे आपणात काहीतरी स्वत्व आहे, असे बंडखोर ग लाम आग्रहपूवगक प्रचतपाचदतो; चवश्वाकडूि 
आपल्या वाट्यास वैिल्यच आले आहे, असे परतत्त्ववादी बंडखोर जाहीरपणे प्रकट करतो. दोन्ही बंडखोरींच्या 
बाबतीत हा केवळ श ि चि साधा चिषेधाचा, िकारात्मकतेचा प्रशि िाही. ज्या मूल्यमापिाच्या अचधष्ठािावर प्राप्त 
पचरस्स्थती स्वीकारण्याचे बडंखोर िाकारतो ते मूल्यमापि वस्त तः दोन्हीही बंडखोरींच्या बाबतीत आपणास 
आढळूि येते. 

 
हे लक्षातं ्यावयास हव ेकी, ग लाम जेव्हा आपल्या धन्यास चवरोध करतो, तेव्हा माणसू या िात्यािे तो 

त्यास चधक्कारत िाही; धिी या िात्यािे तो त्यास चधक्कारतो. ग लाम म्हणिू त्याच्याकडूि अचतरेकी अपेक्षा करूि 
त्याची अस्स्मता िाकारण्याचा धन्याचा हक्क ग लाम अमान्य करतो. हक्क म्हणूि केलेल्या मागणीस प्रचतसाद ि 
देता ती द लग चक्षण्यात धन्याचे च कते. पृथक् पृथक् पणे जी सवांकडूि मान्यता पावली आहेत, त्या सावगलौचकक 
मूल्याचंा संदभग माणसे जर लक्षातं घेणार िसतील, तर मग माणूसच माणसास अिाकलिीय आहे असे म्हणाव े
लागेल. ही मूल्यें त्याचा व्यस्क्तमत्वाचा एक भाग म्हणिू असंचदग्धपणे ओळखली जावीत, अशी बंडखोराची 
हक्काची मागणी असते; कारण त्या मूल्याचं्या अभावी जगात ग न्हेगारी चि बेबंदशाही याचें राज्य माजेल या 
गोष्टीची त्यास जाणीव असते अथवा त्याबाबत तो संशयग्रस्त असतो. बंडखोरीचे कृत्य हे, त्याच्या लेखी, 
जीविातंली ग ंता उकलण्याचे व त्यातं ऐक्यता आणण्याचे एक जबरदस्त आव्हाि आहे. चवरोधाभासात्मकतेिे, 
अत्यंत प्राथचमक अवस्थेतील बंडखोरी स व्यवस्था प्रस्थाचपत करण्याची आकाकं्षा व्यक्त करीत असते. 

 
या प्रचतपादिातील शद्बन् शद्ब परतत्त्वात्मक बंडखोराचं्या बाबतीतही लागू पडू शकतो. ते प न्हा अभगं 

करण्यासाठी तो चछन्न-चवचछन्न जगतावर हल्ला चढचवतो. आपल्या स्वतःच्या न्यायिैचतक तत्त्वाचं्या आधारे तो 
जगातील बेबंद अन्यायाशंी सामिा देतो. अशा प्रकारे, म ळात त्याला जे हव ेअसते ते म्हणजे ही चवसंगती दूर 
करूि शक्य असल्यास न्यायाचा प्रभाव प्रस्थाचपत करणे, अथवा हे त्याच्या आवाकं्याबाहेर जाईल तर 
अन्यायाचा अंमलही जारी करणे. दरम्याि, तो या चवसंगतीचा प्रकटपणे चधक्कार करतो. जीवि आचण मृत्य ू
याचं्या द ःखभोगाला टक्कर देण्यासाठीं ऐक्याकंाकें्षची न्याय्य मागणी म्हणजेच परतत्त्वात्मक बंडखोरी-मृत्यतूूि 
व्यक्त होणारी मािवी जीविाची अपूणगता आचण द चरतातूि व्यक्त होणारी त्या जीविाची चवस्कचळत अवस्था 
याचंा बंडखोरीकडूि चिषेध होत असतो. साम दाचयक मृत्य दंड मािवी जीविस्स्थतीचे द्योतक असेल तर, एका 
अथािे, बंडखोरी त्याबरोबर ओघािेच येते. जेव्हा बंडखोर आपली मरणाधीिता अमान्य करतो, त्याचवळेी अशा 
स्स्थतीत मािवी जीवि व्यचतत करावयास लावणारी सत्ताही तो अमान्य करतो. म्हणूि, वाटतो तसा 
परतत्त्ववादी बंडखोर चिरीश्वरवादी खचचतच िसतो; तथाचप, अपचरहायगपणे तो देवबिदक असतो. मतृ्यू आचण 
पराका्ठेचा रष्मचिरास याचें आचदकारण, मूळ या िात्यािे ईश्वराचा चधक्कार करूि, म ख्यतः स व्यवस्थेच्या 
िावंाखालीच तो केवळ देवबिदा करतो. 
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या म द्याच्या स्पष्टीकरणाथग, बंडखोर ग लामाच्या चवषयाकडे आपण चिरूि वळू या. ज्या धन्याचवरुि 
ग लाम बंड प कारतो त्याचे अस्स्तत्वात असणे तो आपल्या चिषेधाद्वारे प्रस्थाचपत करतो. पण, मालकाची सत्ता 
ग लामाच्या ताबेदारीवर अवलंबूि असते हेही तो त्याजबरोबर प्रत्यक्षपणे दशगचवतो आचण स्वतःच्या सते्तचे सत्यही 
प्रचतपाचदतो-ग लामाचीं ही सत्ता म्हणजे धन्याच्या श्रेष्ठत्वाचवषयी सतत संदेह दशगचवणे. या बाबतीत स्वामी चि 
ग लाम या दोघाचंीही द रवस्था सारखीच आहे. धन्याच्या सते्तचा तात्प रता प्रभाव ग लामाच्या ताबेदारीइतकाच 
सापेक्ष असतो. 

 
बंडखोरीच्या समयी दोन्हीही शक्ती आळीपाळीिे आपला हक्क शाबीत करतात; िंतर एकमेकीचा 

िायिाट करण्याच्या प्रयत्िाची वळे येऊि ठेपते आचण शवेटी दोघीपैकी एक तात्प रती िाहीशी होते. 
 
याच प्रकारे, परतत्त्ववादी बडंखोर एकाद्या सते्तचवरुि जर उभा ठाकतो तर तो सते्तच्या अस्स्तत्वावर ही 

त्यावळेीच चशक्कामोतगब करीत असतो; आचण त्या सते्तला जेव्हा तो आव्हाि देतो तत्क्षणी तो त्या सते्तच्या 
अस्स्तत्वाबद्दल उघड कब ली देत असतो. तदिंतर, तो या वचरष्ठ सते्तला आपल्या सारख्याच अपमािास्पद 
जीवि-साहसात ओढतो. आमच्या अवस्थेप्रमाणेच ती सत्ताही चततकीच चिष्ट्प्रभ ठरते. या वचरष्ठ सते्तला तो 
आमच्या िकारात्मक सते्तच्या अधीि करतो, मािवी स्वभावाच्या ि वाकणाऱ्या अंगासमोर चतला िमचवतो, 
आम्ही अथगशून्य बिचवलेल्या जीविाशी चतला बळेच एकरूप करतो. आचण शवेटी चतच्या कालातीत 
आश्रयस्थािातूंि चतला बाहेर ओढूि इचतहास प्रवाहात ग रिटूि टाकतो. साऱ्या मािवाच्या एकम खी 
अि मतीतूिच केवळ प्राप्त होऊ शकणाऱ्या शाश्वत स्थैयापासूि आता ती िार िार दूर पडते. अशा चरतीिे, 
बंडखोरी ठामपणे प्रचतपाचदते कीं, या स्तरावर कोणतेही श्रेष्ठतर अस्स्तत्व, द सरे काहीही िसले तरी, 
चवसंगतीय क्त असते. 

 
आचण म्हणूि परतत्त्वात्मक बंडखोरीच्या इचतहासाची चिरीश्वरवादाच्या इचतहासाशी गल्लत करता 

येणार िाही. एका र्दचष्टकोिातूि, धार्ममक भाविेच्या समकालीि इचतहासाशीस िा त्याची एकरूपता दशगचवली 
जाते. बंडखोराची वृत्ती िकारापेक्षा अवजे्ञकडेच असते. चकमािाशंी म ळातं तरी तो ईश्वदर िाकारीत िाही, 
ईश्वराशी िक्त समाितेच्या िात्यािे बोलतो. पण, हा संवाद चशष्टाचाराला धरूि िसतो. चवचजचगष ूभाविेिे 
प्रोत्साचहत झालेले हे वाग्य ि असते. ग लाम प्रारंभी न्यायाची भीक मागतो, पण शवेटी राजम क ट धारण 
करण्याची अचभलाषा धरतो. त्याला स िा अचधकार गाजचवण्याची इच्छा होते. आपल्या जीवि स्स्थतीचवरुि 
केलेल्या बंडाच्या उठावाचे रूपातंर स्वगावरील बेबंद स्वारीत होते; या लढ्याचा उदे्दश, राजाला अटक करूि, 
बसहासिावरूि पदच्यूत करावयाचे आचण शवेटी त्याला मतृ्यचूी चशक्षा ठोठावयाची, हा असतो. मािवी 
बंडखोरीची परतत्त्वात्मक क्रातंीत पचरसमाप्ती होते. आभासातूि वस्त स्स्थतीत आचण उथळ च ंबाच ंबीतूि 
क्रातंीच्या बाधंीलकीत ती प्रगत होते. ईश्वराचे बसहासि उलथूि टाकल्यािंतर, बंडखोराला जाणीव होते की, 
आपल्या जीविस्स्थतींत ज्या गोष्टींच्या प्राप्तीसाठीं तो व्यथग धडपडत होता, त्या न्याय, स व्यवस्था चि एकात्मता 
या गोष्टींच्या चिर्ममतीची जबाबदारी आता त्याचीच स्वतःची आहे. हे करण्यािेच तो ईश्वराच्या पतिाचें समथगि 
करू शकेल. यािंतर, आवशयक तर द राचाराचे मोल मोजूि मािवाचे अचधपत्य चिमाण करण्याचा हातघाईचा 
प्रयत्ि स रू होतो. भयंकर पचरणाम झाल्याचशवाय हे अचधपत्य स्थापि होणे शक्य िाही. या पचरणामापंैकी काहंीं 
थोड्याचीच ओळख आतापंावतेो आपणासं झाली आहे. पण, या पचरणामास प्रत्यक्ष बंडखोरी कोणत्याही प्रकारे 
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कारणीभतू िसते; अथवा असे म्हणता ं येईल कीं, जेव्हा बंडखोरीला आपल्या मूळ उचद्दष्टाचा चवसर पडतो 
होकारात्मक व िकारात्मक प्रवृत्तीतूि उद भवलेल्या तणावाम ळे जेव्हा ती वैतागते आचण शवेटी जेव्हा ती संपूणग 
अस्वीकार अथवा संपूणग शरणागती याचं्या अधीि होते, तेव्हाच िार तर हे पचरणाम घडूि येतात. प्राथचमक 
अवस्थेत परतत्त्वात्मक बंडखोरीच्या उठावातूि उद भवलेला प्रत्यक्षाथी आशय ग लामाचं्या बंडखोरीच्या 
आशयासमािच असतो. बंडखोरीम ळे ज्या कृती आवशयक ठरतात त्यात या प्रत्यक्षाथी आशयाचे काय होते याची 
तपासणी आचण बंडखोरीच्या मूलतत्त्वावरील चिष्ठा वा त्याचं्यापासूि स्खलि याचं्याम ळे बंडखोर ज्या मागावर 
जाऊि पोचतो तो दशगचवणे, हे आपले चिय क्त कायग आहे. 
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भ्रा तृ ह न्तत्या चे  पु त्र 
        (The Sons of Cain) 
सेडचा निरंकुश िास्स्तत्ववाद 

 
खऱ्या अथािे परतत्त्वात्मक बंडखोरी वैचाचरक इचतहासात १८ व्या शतकाच्या अखेरपयंत स संगत 

स्वरूपातं प्रकट झालेली चदसत िाही. संरक्षक तटबंदी कोसळूि खाली पडताच अवाचीि कालखंडास स रवात 
होते. पण, येथूि प ढे या परतत्त्वात्मक बंडखोरीचे पचरणाम कोणत्याहीप्रकारच्या अडथळयाचविा अखंडपणे 
चवकचसत होतात आचण आमच्या आजच्या कालाचा इचतहास त्यािंी घडचवला आहे असे म्हणणे अचतशयोक्तीचे 
होणार िाही. ऐचतहाचसक र्दष्ट्ट्या पचहला स संगत हल्ला सेडचा (Sade) : व्हॉल्टेर व िादर मेसचलअर पयंतच्या 
स्वतंत्र चवचारसरणीच्या पाईकाचें य स्क्तवाद तो एका प्रचंड य ियंत्रात जणू एकचत्रत करतो. स्वाभाचवकपणे, 
त्याची िकारात्मकता ही सवात अचधक एकाचंतक आहे. बंडखोरीतूि सेड केवळ एक चिरपेक्ष िकार हाच 
चिष्ट्कषग काढू शकतो. सत्तावीस वषांच्या बंचदवासािे काहंी तडजोडवादी ब चि प्रवृचत्त बित िाही खरीच. अशा 
तऱ्हेचा दीघगकालीि बचंदवास माणसाला एक तर िैचतकर्दष्ट्ट्या द बगल अथवा ख िी बिचवतो-बकवा कधी कधी 
दोन्हीस िा. त रंुगाच्या कोठडीत शरणागती पत्करण्यास प्रवृत्त ि करणारे एखादे िैचतक तत्त्वज्ञाि 
प्रसचवण्याइतके मि जर खंबीर असेल, तर ते तत्त्वज्ञाि साधारणपणे, वचगस्ववादी असेल. एकातंवासात 
प्रसवलेल्या प्रत्येक िीचततत्त्वात सते्तचा अंमल अचभपे्रत असतो. या बाबतीत सेड हा मूळ आदशग (archetype) 
आहे; कारण समाजािे त्याला अस री वृत्तीिे वागचवले आचण त्यािेही समाजाला तसल्याच अस री वतगिािे 
प्रत्यत्तर चदले. काही मार्ममक वाक्प्रचार आचण समकालीि समीक्षकाचंी चवशषे चवचारपूवगक ि केलेली प्रशसंा या 
गोष्टी लक्षात घेऊिही त्याच्यातील लेखक गौण आहे असे म्हटलें  पाचहजे. ज्या कारणाकंचरता त्याची आज 
चत राईिे स्त ती केली जात आहे, त्या कारणाचंा वाङमयीि ग णाशंी काहीही संबधं िाही. 

 
बंधिातं अडकूि पडलेला तत्त्ववते्ता आचण आत्यचंतक बंडखोरीचा आद्य चसिातंकता म्हणिू त्याचा 

गौरव करण्यात येतो. तो तसा कदाचचत असेलही. त रंुगात स्वप्िांिा मयादा िसते आचण वास्तवतेला चिबधं 
िसतो. श्रखंृलाबि ब चिमत्ता प्रकषाच्या बाबतीत जे चमळचवते ते स बोधतेच्या बाबतीत गमावते. सेडला ज्ञात 
असलेले तकग शास्त्र केवळ त्याच्या भाविाचेंच तकग शास्त्र होते. त्यािे तत्त्वज्ञािाचे सजगि केले िाही; सूडभाविेच्या 
एका राक्षसी स्वप्िाच्या मागे तो धावत होता. पण मग स्वप्िच भचवष्ट्यवादी ठरले. स्वातंत्र्याचवषयींच्या, आततायी 
दाव्यािे सेडला ग लामचगरीच्या राज्यात लोटले. असाध्य अशा जीविास्वथेची त्याची अमयाद तृष्ट्णा, 
एकामागोमाग एक उिाळणाऱ्या चवश्वचविाशाच्या स्वप्िोन्मादािंी शातं झाली. या मागािे तरी सेड हा आमचा 
समकालीि आहे खराच. एकामागिू एक अशीं त्यािे जी िकारात्मकतेची पाऊले टाकली त्याचा आपण मागोवा 
घेत जाऊ या. 
 
एक साणहत्त्यक 
 

सेड चिरीश्वरवादी आहे काय?  
‘मरणोन्म ख माणूस आचण धमगग रु याचंा संवाद’ या आपल्या कृतीत त रंुगात जाण्यापूवी तो तसे म्हणतो, 
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अशी आमची समजूत आहे. आचण येथूि प ढे त्याचा पाचवत्र्य चवडंबिाचा आवशे आपणास स्तंचभतच करतो. त्याचे 
एक अत्यंत कू्रर पात्र, सेंट-िॉंड, कोणत्याही अथािे ईश्वर िाकारीत िाही. कोणाएका, द ष्ट स प्तवासिेचा गढू 
चसिातं चवकचसत करूि त्यातूि तदि रूप चिष्ट्कषग काढण्यात तो समाधाि माितो. आमचा अचभप्राय असा की, 
सेंट-िाँड हा सेड िव्हे. अथातच िाही. जे पात्र लेखकािे चिर्ममले ते म्हणजे स्वतः लेखक कधीच िसते. पण, 
असेही प्रसंग असतात की जेव्हा लेखक एकाचवळेी आपल्या साऱ्या पात्राचं्या भचूमका घेतो. आता, सेडचिर्ममत 
सारे चिरीश्वरवादी ईश्वराचे िास्स्तत्व तत्त्व म्हणूि मान्य करतात; याचे उघड कारण असे की, तो उदासीि, द ष्ट 
वा क्र र आहे असा अथग त्याच्या अस्स्तत्वातूि अचभपे्रत होईल म्हणूिच. सेडच्या सवात महाि कलाकृतीचा शवेट 
देवत्वाचा मूखगपणा, असूया आचण द ष्टपणा याचं्या चिदशगिािे होतो. चिष्ट्पाप जस्स्टि (Justine) वादळात 
सापडते आचण ग न्हेगार Noirceul दैवी कोपाकडूि (अस्मािी वज्राघात) चतला चजवदाि चमळाल्यास 
पचरवतगिाची, श्रिा ठेवण्याची शपथ घेतो. जस्स्टिवर वीज कोसळते. Noirceul चा जय होतो आचण दैवी 
पापकृत्यािंा माणसाचे उत्तर म्हणूि मािवी पापकृत्यें चालूच राहातात, आचण म्हणूि, पास्कलच्या (Pascal) 
प्रचतजे्ञला उत्तर म्हणजे ही स्वच्छंदवतीयाचंी आव्हािात्मक प्रचतज्ञा असे म्हणावयास हरकत िाही. 

 
अशाप्रकारे सेडची ईश्वरचवषयक सकंल्पिा मािवजातीचा छळ करणाऱ्या आचण चतला िाकारणाऱ्या 

ग न्हेगार देवतेची आहे. हत्त्या हा देवत्त्वाचा ग णचवशषे आहे हे धमांच्या इचतहासावरूि स्पष्टपणे चदसूि येते. मग, 
माणसािंी सदाचारी काय म्हणूि असाव?े बंचदवाि या िात्यािे सेडिे उचललेले पचहले पाऊल म्हणजे 
एकाचंतक चिष्ट्कषांप्रत मारलेली उडी. ईश्वरच जर मािवीजातीची हत्त्या करतो आचण चतला अव्हेरतो तर मग 
आपल्या बाधंवाचंी हत्त्या करण्यात व त्यािंा अव्हेरण्यास काय हरकत आहे? १७८२ च्या ‘सांवादात’ तत्कालीही 
आढळणाऱ्या शातं िकाराशी या कोपय क्त आव्हािाचे सार्दशय चबलक ल चदसत िाही. “माझे काहीही िाही, मी 
काहीही िाही” असे उद गार काढणारा आचण “िाही, िाही, थडग्यात सद ग ण चि द गूगण अभेदरूपािे असतात” 
असा चिष्ट्कषग काढणारा माणूस स खी असत िाही अथवा त्याला शातंीही लाभत िसते. त्याच्या मताि सार 
ईश्वराची संकल्पिा हीच एकमेव अशी गोष्ट आहे की, “चजच्या बाबतीत माणसाला क्षमा करणे शक्य िाही”. छळ 
करण्यात चिष्ट्णात असलेल्या या माणसाच्या तोंडी ‘क्षमा’ हा शद्ब चवलक्षण वाटतो. परंत , जगाचवषयीचा त्याचा 
गाढ िैराशयाचा र्दष्टीकोि आचण एक बध्द या िात्यािे त्याची स्स्थती या गोष्टींिी प णगपणे खण्डि केलेल्या त्याचं्या 
संकल्पिेबद्दल तो स्वतःच स्वतःला क्षमा करू शकणार िाही. द हेरी बंडखोरी--एक वस्त जाताच्या 
व्यवस्थापिेचवरुि आचण द सरी स्वतःचवरुि - हे सेडच्या तकग पितीचे गमक तत्त्व आहे. एखाद्या पीचडताचे 
प्रक्ष ब्ध मि वगळता, इतराचं्या र्दष्टीिे ही द टप्पी बंडखोरी आत्मचवसंगत आहे. म्हणिू तकग शास्त्राच्या प्रकाशात वा 
करुणार्दष्टीिे पहाण्याचा प्रयत्ि म्हणिू, जशी सेडच्या तकग पितीची तपासणी करावी तदि रुप ती तकग पिती 
िेहमीच संचदग्ध तरी अथवा सय स्क्तक ठरते. 

 
माणूस चि त्याची िीचतमत्ता ईश्वर िाकारतो, म्हणूि सेडही या दोन्ही गोष्टी चझडकारतो. परंत , 

आतापयंत त्याचा चजम्मेदार व ग न्ह्यातील साक्षीदार म्हणिू ईश्वर त्याच्या उपयोगी पडलेला असतािा स िा सेड 
त्या ईश्वरास िाकारतो, याचे कारण काय? कारण असे की, मािवजातीबद्दल दे्वष बाळगल्याम ळे ज्याला एक 
प्रकारच्या कोंडीत अडकूि पडाव े लागले आहे अशा माणसात एक प्रबळ सहजप्रवतृ्ती आढळते. ती लैं चगक 
म्हणजे वासिाप्रवृत्ती. ही प्रवृत्ती म्हणजे काय? एका बाजूिे ती चिसगाची अचंतस अचभव्यक्ती म्हणावी लागेल, 
आचण द सऱ्या बाजूिे, मािवाचं्या सपूंणग अधीितेची, त्याचं्या चविाशाचे मोल देऊि स िा मागणी करणारी एक 
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आंधळी शक्ती. 
सेड चिसगाच्या िावंाखाली (त्याच्या काळातील चिसगगचवषयक ताचत्त्वक संकल्पिाचें स्वरुप याचंत्रक 

(Mechanical) होते) ईश्वर िाकारतो आचण चिसगाला चविाशाकडे कल असणारी शक्ती बिवतो. त्याच्या 
र्दष्टीिे चिसगग म्हणजेच लैं चगक भाविा. केवळ अमयाद वासिाशक्तीचेच चजथे प्रभ त्व आहे असे बेबंद चवश्व 
चिमाण करण्यातच त्याच्या तकग शास्त्राची पचरणती होते. हे त्याच्या भाविाचववशतेचे राज्य आहे. आचण इथे 
त्याला आपल्या अचभव्यक्तीचे सवोंत्कृष्ट साधि गवसते; “आमच्या वासिापंैकी एखादीप ढे स िा पृर्थवीवरील 
अन्य सारे जीव कःपदाथग होत.” चिसगाला ग न्ह्याचंीच गरज आहे, सजगिासाठी चिसगािे चविाशच करावयास 
हवा, आचण म्हणिूच, ज्या क्षणी आपण आत्मचविाशास प्रवृत्त होतो त्या क्षणापासूि आपण चिसगाला 
सजगिासाठी हातभार लावतो- अशा आशयाची चवचारप्रवृत्ती सेडच्या वाङमयीि कलाकृतीचे िायक 
तकग पितीच्या ज्या प्रदीघग प्रचक्रयादं्वारे प्रत्यक्षपणे व्यक्त करतात, त्या प्रचक्रयाचंा हेतू अचतघोर अन्यायािे 
दडपला गेल्याम ळे ज्या बि सेडला, सारें काहीं एका स्िोटािे चठकऱ्या होऊि आकाशातं उडूि जाव ेअशी 
उत्कंठा लागिू राचहली, त्या सेडला संपूणग मोकळीक द्यावी असा आहे. त्याची स्वातंत्र्याची मागणी तत्त्वाचधचष्ठत 
िाही तर ती सहजप्रवृत्तीतूि उद भवली आहे. ही चवचारसरणी त्याच्या कालखंडाच्या चवरुि चदशचेी आहे. 

 
वैचश्वक लोकसत्ताक हे सेडचे स्वप्ि चिःसंशय होते. आचण त्याची कायगपिती तो त्याचा सूज्ञ स धारक 

Zame याच्याद्वारे व्यक्त करतो. या साधिाद्वारे तो आपणास असे दशगचवतो की, बंडखोरीच्या उदे्दशापंैकी एक 
म्हणजे संबधं जगाची बंधम क्ती. ज्या प्रमाणात बंडखोरीच्या मागण्या अचधकाचधक चिकडीच्या होतात, त्या 
प्रमाणात बधंिे मान्य करण्यास ती अचधकाचधक िाखूष असते. पण, हे श्रिावतं स्वप्ि त्याच्या भोवतालची 
प्रत्येक गोष्ट खोडूि काढते. तो मािवजातीचा चमत्र िाही; भतूदयावाद्याचंा तो चतरस्कार करतो. ज्या 
समतेचवषयी तो बोलतो ती गचणती संकल्पिा असते : मािवजात समाचवष्ट करणाऱ्या वस्त जाताचें समाि 
मूल्यत्व, पीचडताचंी दयिीय समता. त्याला प ढे जाण्यास जे प्रवृत्त करते, प्रत्येक वस्तूवर प्रभ त्व गाजचवण्याची 
आकाकं्षा जे चिमाण करते, जे त्याचे खरेख रे चसिकृत्य ते म्हणजे दे्वष होय. सेडचे लोकसत्ताक स्वातंत्र्यावर 
अचधचष्ठत िाही, तर स्वैराचारावर आधाचरत आहे. हा लोकचवलक्षण लोकसत्तावादी चलचहतो, “न्यायाला खरेख रे 
अस्स्तत्वच िाही. न्यायदेवता म्हणजे साऱ्या परमोत्कट वाचिाचंी अचधष्टात्री देवता.” 

 
Philosophie du boudoir मध्ये Dolmance िे वाचलेल्या आचण “फ्रान्सवासी लोकहो, त म्हाला 

लोकसत्तावादी व्हावयाचे असेल तर आणखी एक प्रयत्ि हवा” असे चमत्काचरक शीषगक चमरचवणाऱ्या खोचक चि 
बोचक टीका लेखापेक्षा हा चवषय अचधक स्पष्टपणे व्यक्त करणारे द सरे काही िाही. Pierre Klossowski चपअर 
क्लोसोवस्की हा या टीकालेखास िार महत्व देतो ते योग्यच आहे; कारण टर उडचवणारा ही टीकालेख 
समपगक य स्क्तवादािे क्राचंतकारकास प्रत्यक्षपणे असे दशगचवतो की, त्याचं्या लोकसत्ताकाचा पाया राजाचे वधावर 
- ईश्वरी अंशाम ळे हक्क प्राप्त झालेला राजा- आधारलेला असूि, २१ जािेवारी १९७३, रोजी ईश्वराचा चशरच्छेद 
करूि त्यािंी ग न्हेगारीवर चिबंध घालण्याचा आचण द ष्ट प्रवृत्तीवरील दोषारोपाचा हक्क कायमचा गमावला आहे. 
आपल्या बरोबर सहकायग करूि परमेश्वरािे सवग कायदे चिमाण केले, असा दावा करूि राजेशाहीिे ईश्वराच्या 
संकल्पिेला पाबठबा चदला. लोकसत्ताकाचवषयी बोलायचे तर, ते एकाकीच उभे राचहले आचण िीतीच्या 
अस्स्तत्वाला ईश्व री आदेशाचं्या आधाराचंी जरूर िाही, असे मािण्यात आले. तथापी, हा पाचवत्र्याचा अिादर 
आहे अशी सेडची मिापासूि खात्री होती आचण त्यािे व्यक्त केलेल्या चिष्ट्कषाप्रत तो बह ताशंी धार्ममक 
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भयग्रस्ततेम ळे पोचला असावा हे मत, Klossowski क्लोसोवस्कीची तशी समजूत असली तरी, संशयास्पदच 
आहे. सेड या चिष्ट्कषाप्रत आधीच पोचला होता आचण तत्कालीि राज्यशासिावर त्याला जी िीचतमते्तबद्दलची 
आत्यंचतक स्वैरता लादावयाची होती चतच्या समथगिाचा अचूक य स्क्तवाद त्याला िंतर स चला, हीच भचूमका 
अचधक व संभविीय आहे. भाविावंर आधारलेले तकग शास्त्र कायगकारणवादाचा पारंपाचरक क्रम उलटा चिरचवते 
आचण पूवगपक्षाआधीच चिष्ट्कषग काढते. या चवधािाची खात्री पटविू घेण्यासाठी, वर उल्लेचखलेल्या उताऱ्यात 
तकग टाच्या, खोट्या य स्क्तवादाच्या कौत कास्पद माचलकेद्वारे ज्या तऱ्हेिे सेड बिदािालस्ती, चोरी व हत्या याचें 
समथगि करूि ‘नूतन जगात’ या गोष्टीचवषयी सचहष्ट्ण ता दाखवावयास हवी अशी मागणी करतो, त्या तऱ्हेची 
जाणीवपूवगक दखल घेतली म्हणजे झाले. 

 
तथाचप, या प्रसंगीच त्याचे चवचार अत्यंत ममगग्राही आढळतात. समकालीि कालखंडास असाधारण 

अशा अतंभदेी ज्ञािर्दष्टीिे तो स्वातंत्र्याची सद ग णाशी जोडलेली धृष्टतापूणग य ती तो अमान्य करतो. स्वातंत्र्य, 
चवशषेतः जेव्हा ते बंदीवािाचे स्वप्ि असते, तेव्हा ते चिबधं सहि करू शकत िाही. त्या स्वातंत्र्यात ग न्हेगारीचे 
स्वातंत्र्य समाचवष्ट असले पाचहजे, िाहीतर ते स्वातंत्र्यच राहात िाही. या महत्त्वाच्या म द्यापासूि सेड कधीच 
ढळत िाही. ज्यािे चवसंगतीखेरीज कधींही काहीही द सरें उपदेचशले िाही असा हा माणसू देहान्ताच्या 
चशके्षबाबत बोलतािा मात्र स संगती साधतो - अत्यंत पचरपूणग अशी स संगती. देहान्ताच्या चशके्षचे सिाईचे मागग 
शोधण्याचे जणू व्यसिच जडलेला, लैं चगक ग न्हेगारीचा तत्त्वचववकेच असा हा सेड, वैध, कायद्यात बसणारी 
ग न्हेगारी सहि करण्यास कधीच समथग झाला िाहीं. तो म्हणतो, “माझ्या अगदी र्दष्टीसमोर वधस्तंभ असलेला 
माझा कारावास साऱ्या कल्पिीय Bastilles (बॅस्टाईल) पेक्षा मला अचधक भयंकर वाटला.” “टेरर्” (दहशत) 
च्या काळात जाहीररीत्या िेमस्त बिण्यासाठी आचण चजच्याम ळे तो त रंुगात डाबंला गेला त्याच सासूच्यावतीिे 
उदारपणे मध्यस्थी करण्यासाठी लागणारे सामर्थयग त्यािे याच भीतीच्या भाविेपासूि अंगी बाणचवले. कदाचचत् 
िकळत, काही वषािंतर Nodier, सेडिे द राग्रहािे समथगि केलेली भचूमका साराशंरूपािे माडंतो : 
“भाविोन्मादाच्या आवगेातं एखाद्यािे केलेली मािवाची हत्त्या समजू शकते. गंभीरपणे चवचार करूि आचण एक 
पचवत्र कतगव्य या िावाखाली क णा द सऱ्याकडूि हत्त्या करचवणे हे मात्र अिाकलिीय आहे.” सेड ज्या कल्पिेचा 
प ढे आणखी चवस्तार करणार होता त्या कल्पिेचे बीज येथे आढळते : जो हत्त्या करतो त्यािे त्याच स्वरूपात 
चतचे मोल चदले पाचहजे. आमच्या समकालीिापेंक्षा सेड अचधक िीचतमाि चदसतो. 

 
पण, सेडचा हा देहान्ताच्या चशके्षचा दे्वष म्हणजे, प्रथम स्वतः ग न्हेगार असूिही आपल्या सत्कृत्याचवषयी 

प रेशी खात्री पटलेली असल्याम ळे िाशीची सजा िमावण्याचे धाडस करणाऱ्या माणसाबंद्दलचा त्याचा दे्वषच 
होय. आपल्याकडे ग न्हेगारीची मक्तेदारी आचण द सऱ्यासंाठी चशक्षा अशा प्रकारची वाटणी त म्ही 
एकसमयावच्छेदें करू शकणार िाही. त म्ही त रंुगाचे दरवाजे तरी उघडले पाचहजेत बकवा त मच्या 
चिरपराधीपणाचा अशक्यप्राय असा दाखला सादर केला पाचहजे. एका वळेेप रता का होईिा, ज्याक्षणीं त म्ही 
हत्त्येला मान्यता देता, त्याक्षणी त म्ही चतला सावगचत्रक मान्यता द्यावयास हवी. जो ग न्हेगार स्वभावधमाि सार 
वतगि करतो, तो शद्बच्छलाचा आधार घेतल्याखेरीज कायद्याच्या बाजूस उभा राहू शकणार िाही. 
‘लोकसत्तावादी व्हावयाचे असेल तर आणखी एक प्रयत्ि करा’ या उक्तीचा अथग : “ग न्हा करण्याचे स्वातंत्र्य 
मान्य करा; हेच एक समंजस पाऊल आहे; आचण ईश्वराच्या कृपाछत्राखाली प्रचवष्ट होता तसे बंडाच्या स्स्थतीत 
कायम प्रचवष्ट व्हा.” अशा प्रकारे द चरताप ढे पत्करलेल्या पूणग शरणागतीची पचरणती भयप्रद पश्चातापात होते. 
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आचण हा पश्चाताप इतका भयप्रद असतो की, तो ज्ञािप्रकाश व िैसर्मगक सौजन्य वास करीत असलेल्या 
लोकसत्ताकाला भयभीत केल्याचविा राहू शकणार िाही. ‘सोदॉम (Sodam) चे एकशेवीस णदवस’ या 
प स्तकाची म द्रणप्रत लोकसत्ताकातील पचहल्याच दंग्यात जाळली जावी हा अथगपूणग योगायोगच म्हटला 
पाचहजे; आचण हेच लोकसत्ताक, सेडच्या स्वैरस्वातंत्र्याची पाखंडी तत्त्व े चधक्कारण्यास आचण इतक्या 
तडजोडवादी पाठीराख्याला प िश्च त रंुगात टाकण्यास प्रवृत्त होण्यास च कल्या चशवाय कसे राहील. या 
कृत्याम ळे त्या लोकसत्ताकािे आपल्या बंडखोरीच्या तकग शास्त्राचा आणखी चवस्तार करण्याची, द्यावयास िको 
होती अशी खेदजिक, सधंी सेडला उपलब्ध करूि चदली. 

 
वैचश्वक प्रजासत्ताक हे सेडचे एक स्वप्ि असू शकेल; पण, त्याला ती मोह पाडणारी गोष्ट िव्हती. 

राजकारणात त्याची खरोखरीची  भचूमका उपहासावादी आहे. ‘गुन्हेगारीच्या चाहत्याांची सांस्था’ या आपल्या 
साचहत्यकृतीत राज्यशासि व त्याचे कायदे याचं्या बाजूचे आपण आहोत असे तो वरकरणीं चदखाऊपणािें 
घोचषत करतो आचण दरम्याि त्याच कायद्याचा भगं करण्याचाही त्याचा इरादा असतो. हीच मिःप्रवृचत्त अत्यंत 
हीि दजाच्या ग न्हेगारास प राणमतवादी पक्षाच्या उमेदवारास आपले मत देण्यास प्रवृत्त करते. ग न्हेगारीचे 
प्रजासत्ताक, या क्षणी तरी वैचश्वक होऊ शकणार िाही. कायदा पालिाचे त्यािे सोंग तरी केलेच पाहीजे. 
तथापी, हत्त्येखेरीज अन्य कायदा माहीत िसलेल्या जगात, ग न्हेगारी प्रवृत्तींिी बजबजलेल्या वातावरणात 
आचण द राचारी चिसगग प्रवृत्तीच्या िावावर, वास्तचवकपणे, द दगमिीय वासिाचं्या कायद्याखेरीज द सरा कोणताही 
कायदा सेड पाळीत िाही. पण, चिबंधरचहत वासिा स्वतः बाळगणे म्हणजे स्वतःचे ही समपगण द सऱ्यासं 
चविाचिबंध होऊ देणे हे ओघािेच मान्य करावयास हव.े द सऱ्याचा िाश करण्याची संपूणग म भा मागणें म्हणजे 
त्यात आपलाही िाश केला जाऊ शकतो हे तकािे येतेच. म्हणजेच आपण झगडले पाचहजे व आपले वचगस्व 
प्रस्थाचपत केले पाचहजे. हा जगाचा कायदा म्हणजे केवळ बळी तो काि चपळी. त्याची पे्ररकशक्ती म्हणजे 
सत्ताप्राप्तीची मिीषा. 

 
ग न्हेगारीचा प रस्कता केवळ दोि प्रकाराच्या सते्तचाच माि राखतो. एक म्हणजे त्याच्याच वगात 

आढळणारी जन्माच्या योगायोगावर अचधचष्ठत असलेली सत्ता आचण द सरी म्हणजे चजच्या बळावर चिव्वळ अधम 
कृत्याद्वारे एखादा दचलत, उच्च क लोत्पन्न म क्तस्वातंत्र्यवाद्याचं्या (यािंा सेड आदशग प रुष बिवतो) पातळीवर 
जाऊि पोचतो ती सत्ता. या दीचक्षताचं्या सत्ताधारी छोट्या गटाला आपल्याला सारे हक्क आहेत याची जाणीव 
असते. क णी क्षणभरदेखील आपल्या या जबरदस्त खास हक्काबंाबत शचंकत झाल्यास कळपातूि त्याची 
ताबडतोब हकालपट्टी होते आचण चिरूि एकदा तो पीचडताचं्या रागेंत जाऊि पडतो. अशारीतीिे प रूष व 
चस्त्रयाचंा एक छोटासा गट ग लामाचं्या जमातीपासूि दूर स रचक्षत चठकाणी राहूि एक प्रकारची उच्चवगीय 
िीचतसचंहता चिमाण करीत असतो. ग लामापंासूि हा गट स रचक्षत राहातो, कारण ग लामापंासूि छपविू ठेवलेले 
एक चवलक्षण ग प्त ज्ञाि त्यािंा प्राप्त झालेले असते. अचभलाषेचे भयंकर के्षत्र उपलब्ध करूि देणाऱ्या हक्काचंी 
संपूणग अंमलबजावणी करण्यासाठी संघचटत होणे हाच एक प्रशि त्याचं्या प ढे असतो. 

 
जग जोपयंत ग न्हेगारीचा कायदा मान्य करीत िाही, तोपयंत अचखलचवश्वावर प्रभ त्व गाजचवण्याची ते 

आशा करू शकत िाहीत. ‘प्रजासत्ताक’ बिचवण्यास लागणारे जादा प्रयत्ि करण्यास आपले स्वतःचेच राष्ट्र 
समथग असू शकेल या गोष्टीवरस िा सेडचा कधीही चवश्वास िव्हता. परंत , ग न्हेगारी चि अचभलाषा हा जर समग्र 
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चवश्वाचा चियम िसेल, बकबह िा एखाद्या चिचश्चत प्रदेशावर तरी त्याचंा जर अंमल िसेल तर, त्या गोष्टी एकता 
(स संवाचदत्व), साधणारी तत्व ेकधींच असू शकणार िाहीत. उलट ती संघषाचा क्षोभ चिमाण करणारी तत्त्व े
ठरतील. कायदा म्हणिू याप ढे त्यािंा स्थाि िाही आचण माणूस चिरूि एखादा अंदाध ंदी चि गोंधळ याचं्यातच 
सापडेल अशा प्रकारे या साऱ्या पडझडीतूि व अवशषेातूि िूति कायद्याशी तंतोतंत ज ळेल असे जग चिमाण 
करणे आवशयक ठरते. अचखल चिर्ममती कधीच तृप्त करू शकणार िाही अशा एकतेची गरज सारे मोल देऊि 
जीवबपडात पचरपूतग केली जाते. बळाच्या कायद्याला जगावर संपूणग ताबा चमळेपयंत वाट पाहण्याचा धीर कधीही 
धरवत िाही. ज्या प्रदेशावर त्यािे ताबा चमळवला आहे त्याच्या सीमा त्याला चविाचवलम्ब चिचश्चत कराव्या 
लागतात. मग त्यासाठी काटेरी क ं पणें घालणें आचण भोवताली टेहेळणीच्या चौक्या उभारणें क्रमप्राप्त झाले तरी 
चालेल. 

 
बळाच्या कायद्याचा सेडला अचभपे्रत असलेला अथग म्हणजे लोखंडी गजाचें दरवाजे, व क णालाही 

स टूि जाणे सहज शक्य होऊ िये म्हणिू सभोवार सात िूट उंचीचा कोट असलेले चकल्ल;े आचण अचभलाषा व 
ग न्हेगारी याचं्यावर अचधचष्ठत असलेला, चिष्ठ र पितीि सार अचिबधंपणे कायगरत असलेला समाज. बेलगाम 
बंडखोरी व संपूणग बंधम क्त स्वैरस्वातंत्र्याचा आग्रह याचंी पचरणती बह सख्याकंाचं्या पारतंत्र्यात होते. आपल्याच 
वासिाचं्या िरकात कायम चखतपत पडलेल्या प रुष आचण चस्त्रया याचं्या जीविमतृ्यूवर चजथे एक प्रकारची 
द राचाराची िोकरशाही अंमल गाजचवते आहे, अशा लैं चगक स्वचे्छाचाराच्या बालेचकल्ल्यातूिच, सेडच्या मते, 
मािवाची बधंम क्त होण्याची इच्छा पूणग होते. सेडच्या साचहत्यात अशा खास स्थळाचंी वणगिे चवप ल आहेत; या 
चठकाणी, आपल्या द राचारास बळी पडलेल्याचं्या जमावाप ढे त्याचंी आत्यचंतक असहाय्यता आचण ग लामचगरी 
त्यािंा प्रत्यक्ष पटविू देण्यासाठी स्वैरवतगिी सरंजामशहा, Due de Glangis िे ‘सोदॉमचे १२० चदवस’ मधील 
सामान्यजिापं ढे केलेल्या भाषणाचा िेहमी आश्रय करतात. “जगाच्या र्दष्टीिे त म्ही आधीच मृत आहात.” 

 
सेड ‘स्वातंत्र्य’ मिोऱ्यात त्याचप्रमाणे वास करीत होता; पण, हा मिोरा म्हणजे बॅस्टाईल त रंुग. जेथूि 

छळ सोसणारे आचण छळणारे यापैकी क णीही स टूि जाणे शक्य िव्हते अशा घाणेरड्या चकल्यात आत्यचंतक 
बंडखोरी सेडबरोबर आश्रयास होती. आपले म क्तस्वातंत्र्य प्रस्थाचपत करण्याकचरता त्याला चिरंक श 
अपचरहायगता (Absolute Necessity) चिमाण करणे भाग होते. स्वैर आचण अमयाद अचभलाषेत इतराचंा 
अस्वीकार आचण कारुण्याची पायमल्ली अचभपे्रत आहे. प्रजे्ञला चिबगल बिचवणारे हृदय-म्हणजे भाविाचें मूळ-
त्याचे चिमूगलि झाले पाचहजे. बंचदस्त कोठडी चि चशस्तबि पिती त्याचंी जागा घेतील. सेडच्या कपोलकस्ल्पत 
बालेचकल्ल्यात अत्यंत महत्वाची भचूमका पार पाडणारी ही चशस्तबि चवचारपिती श्रिाहीि चवश्वाला पचवत्र 
कोटीत िेऊि बसवते. अिपेचक्षत कोमल भाविा अथवा कारुण्य याचं्याम ळे संपूणग स खोपभोगाच्या योजिा 
चवस्कळीत होऊ ियेत म्हणिू ही चवचाररचिा प्रत्येक गोष्टीची आधीच अपेक्षा करण्यास मदत करते. “आम्ही 
रोज सकाळी दहा वाजता उठू.......” या आदेश पालिाचे स ख चिःसंशय चवचचत्रच म्हटले पाचहजे. परंत , 
स खोपभोगाचे लागणींत अधःपति होणे टाळले पाचहजे. त्याला चवश्रातंीचे मध्यंन्तर देऊि त्याची तीव्रता कमी 
केली पाचहजे. व्यक्ती म्हणिू स खोपभोगाचे चवषय चदसता कामा ियेत. माणसू हा जर ‘विस्पतीची पूणगतः 
जडात्मक उत्क्रातं जाती, असेल तर, त्याच्याकडे एक वस्तू म्हणूिच पाहाव े लागेल-एक प्रयोगक्षम वस्तू 
म्हणूि. सेडच्या तटबंदीवचेढत प्रजासत्ताकात केवळ यंते्र व यंत्रज्ञ आहेत. यतं्राचंा वापर करण्याच्या पितीचे 
चियतं्रण करणारा चवचारव्य ह प्रत्येक वस्तू चतच्या योग्य चठकाणी बसचवतो. सेडच्या क प्रचसि मठाचें चियम 
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म्हणजे धार्ममक जमातींच्या चियमाचंी हेतूपूणग िक्कल. उदाहरणाथग, स्वैरस्वातंत्र्यवादी अपराधाचंी जाहीर कब ली 
देण्याचे मिसोक्त स ख भोगतो. पण, प्रचक्रयेत बदल होतो. “वतगि जर चवश ि असेल, तर त्याला दोष देण्यात 
येतो.” 

 
तत्कालीि रूढीि सार, सेडिे आदशग समाजाचंी रचिा केली होती. पण तत्कालीि रूढीचवरुि जाऊि 

तो मािवजातीचा िैसर्मगक द ष्टपणा कायद्यात ग्रचथत करतो. जे स्वातंत्र्य िष्ट करण्यात त्यािे यश चमळचवले, 
त्या स्वातंत्र्याचा गचणती पितीिे चहशबे करण्यापयंत अत्यंत काळजीपूवगक ज लूम व दे्वष यािंी य क्त असलेला 
बालेचकल्ला तो उभारतो- याचा तर तो आद्यप्रणेता आहे. आपल्या ग न्ह्याचंा चिर्मवकारपणे चहशबे देत तो आपल्या 
तत्त्वज्ञािाचे सारसकंलि करतो : १ माचगच्यापूवी कत्तल केलेल्याचंी संख्या – १०, माचग १ िंतर – २० प ढे करू 
घातलेली – १६, एकूण-४६. आद्यप्रणेता यात शकंा िाही; पण, पचरपूणगतेला पोचलेला िाहीं हे उघडच चदसते. 

 
एवढ्यावरच थाबंते तर, ज्याचं्याचवषयीं गैरसमज करूि घेतला जातो अशा साऱ्या आद्यप्रणेत्याचं्या 

बाबतीत जो रस घेतला जातो त्यास सेड पात्र ठरला िसता. पण, जोडपूल एकदा वर उचलूि घेतल्यािंतर, 
चकल्ल्यातील जीवि चालू राचहलेच पाचहजे. चकतीही काटेकोर काळजी घेऊि रचलेला चवचारव्य ह असलातरी 
प्रत्येक संभाव्य गोष्ट तो आधीच देखू शकत िाही. तो िाश करू शकेल, पण सजगि करू शकणार िाही. छळल्या 
जाणाऱ्या समाजाचं्या स्वामींिा अचभलाचषत समाधाि लाभत िाही. अिेकदा सेड ‘ग न्हेगारीच्या मोहक 
सवयीला’ आवाहि करतो. पण, येथे िार मोहक असे काहीच चदसत िाही-बेड्या ठोकलेल्या माणसाचा 
जळिळाटच अचधक चदसतो. म द्द्याची गोष्ट आहे ती स खोपभोगाची. आचण कमालीचा स खोपभोग कमालीच्या 
चविाशाशी एकरूप असतो. ज्याची प ढे हत्या केली जाणार आहे त्यावर स्वाचमत्व, द ःखाशी संग-स्वातंत्र्याच्या 
या क्षणाचं्या अि रोधािेच सेडच्या चकल्ल्याच्या समग्र व्यवस्थापिेची चदशा ठरवलेली असते. पण, ज्या 
क्षणापासूि लैं चगक ग न्हेगारी वासिेचा चवषय असलेल्या वस्तूचा िाश करते, अगदी अचकू त्याचवळेी, 
चविाशाच्या क्षणाप रतेच चजचे अस्स्तत्व असते ती वासिाही िष्ट होते. मग आणखी द सऱ्या वस्तूवर ताबा चमळविू 
चतची हत्त्या केली पाचहजे, आचण यािंतर आणखी एक आचण साऱ्या चवषयवस्तंूच्या प्राप्तीची शक्यता असेपयंत 
असेच प ढे अिंतकालापयंत चालू. अशा प्रकारे, सेडच्या कादंबऱ्यातूि काम क व द राचारी प्रसंगाचंा अचतउदास 
करणारा भरगच्च संग्रह असतो; हा संग्रह वाचकाचं्या मिात एका घृणास्पद श चचतेची चवरोधाभासात्मक स्मतृी 
जागतृ ठेऊि जातो. 

 
या जगतातं स खोपभोग अथवा संमतीय क्त व साथ देणाऱ्या चवषयवस्तंूच्या उपभोगाचा परमािंद याचंी 

भचूमका काय असते? चिराशतूेि स टका चमळवण्याचा अशक्यप्राय ध्यास आपणास त्यात आढळतो- तथापी, 
एका ग लामचगरीतूि द सऱ्या ग लामचगरीत, एका बंदीवासातूि द सऱ्या बंदीवासात, अशा प्रकारच्या हातघाईच्या 
शयगतीत या शोधाच्या ध्यासाची पचरसमाप्ती होते. जर चिसगग चहच एकमेव वास्तवता असेल आचण चिसगात 
वासिा व चविाश याच उचचत गोष्टी असतील, तर मग ज्याअथी सारी मािवजात रक्तचपपासा शमचवण्यास प रेशी 
पडणार िाही त्याअथी चविाशाच्या मागाची पचरणती जगाच्या सवगिाशात होणारच. सेडच्या सूत्राि सार आपण 
चिसगाचे मारेकरी व्हावयास हव.े पण, ही भचूमकास िा अगदी सहजस लभतेिे पार पाडता येण्यासारखी िाही. 
जेव्हा सवग चहशबे च कते होतात, साऱ्या वदेीवरील बळींची कत्तल होते, तेव्हा ओसाड चकल्ल्यात मारेकरीच 
समोरासमोर चशल्लक राहतात. अजूि काहीतरी च कल्याच कल्या सारखे वाटते. कशाची तरी उणीव भासते. 
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यातिा सोसलेली शचररे आपापल्या अंशािीं पतंमहाभतूात चवलीि होतात; पण त्याचंा प िजगन्म होईलच. 
हत्त्येचीस िा प री सपूंणगता होतच िाही. “हत्त्या बळी पडणाऱ्याचे िक्त पचहले जीचवत चहराविू घेते. त्याचे द सरे 
प ढील जीचवत चहराविू घेण्याचे साधि शोधावयास हव.े....” सेडच्या मिात चिसगगचवरोधी प्रयत्िाचंा चवचार 
येतो : “मला चिसगाबद्दल घृणा वाटते. मला वाटते चिसगगयोजिा चवस्कळीत कराव्या, त्याच्या प्रगतीत खीळ 
घालावी, िक्षत्राचंी अवकाशातील गती थाबंवावी, अवकाशात तरंगणारे भगूोल उलटवावते, चिसगोपयोगी जे जे 
आहे त्याचा संहार करावा, चिसगोपद्रवी जे आहे ते वाचवावे; एका शद्बात साऱ्या चिसगगकृतींचा अवमाि करावा; 
आचण हे सारे करण्यात मी यशस्वी होऊ शकत िाही.” चवश्वाचे चूणग करू शकेल अशा तंत्रज्ञाचे हे त्याचे स्वप्ि 
व्यथग आहे. भगूोलाचं्या धूलीकणातूि जीवसृष्टी चालूच राचहल हे तो जाणतो. सृजि-चवरोधी कोणत्याही 
प्रयत्िाचं्या िचशबी अपयशच आहे. प्रत्येक वस्त जाताचा सहंार अशक्य आहे, काहीतरी शषे सतत राहाणारच “हे 
करण्यात मी यशस्वी होऊ शकत िाही......” जीवाचा थरकाप करणाऱ्या औदासीन्यािें सेड अखेरीस अगदी 
िाख षीिे आमच्या भाविा सतत हेलाविू सोडतो, त्या उदासवाण्या वृत्तीिे बिासारखे थंड चि चिष्ठ र चवश्व 
अचािक सौम्य बिते. “जेव्हा भाविोन्मादाच्या ग न्ह्याचंी तीव्रता आपण अपेचक्षलेल्या मापास उतरत िाही, तेव्हा 
कदाचचत सूयावर आपण आक्रमण करू शकू, चवश्वाला त्यास म कावयास लाव ू बकवा जग पेटचवण्याकचरता 
त्याचा उपयोग करू शकू-आचण मग हेच खरे ग न्हे ठरतील........” ग न्हे होय ग न्हेच, पण चिचश्चत स्वरूपाचा 
चवचशष्ट ग न्हा िव्हे. याहीप ढे जाणे आवशयक आहे. चशरकाण करणारे मारेकरी एकमेकाकडे संशयी िजरेिे 
पाहात राहातात. 

 
ते एकाकी पडले आहेत आचण एकच एक कायदा त्याचं्यावर अंमल गाजवतो- सते्तचा कायदा. स्वामी 

असतािंा ज्या अथी त्यािंी तो मान्य केला, त्या अथी त्याचं्या चवरुि तो उलटल्यास तो ते अमान्य करू शकत 
िाहीत. साऱ्या सते्तचा कल एकमेवतेकडे आचण एकाकीपणाकडे असतो प न्हा प न्हा हत्त्या केलीच पाचहजे. 
क्रमाि सार स्वामी एकमेकाचंा िाश करतील. हे िचलत सेड स्वीकारतो व त्याप ढे कच खात िाही. 
अिैचतकतेपासूि प्राप्त झालेली एक चमत्काचरक प्रकारची स्स्थतप्रज्ञता त्याच्या बंडखोर आत्म्याच्या 
अंधःकारमय अवकाशात अल्पसा प्रकाश टाकते. स्िेहपूणग व सामोपचारी जगात चिरूि जीवि जगण्याचा तो 
प्रयत्ि करणार िाही. जोडपूल खाली केला जाणार िाही आचण तो व्यस्क्तगत सवगिाश स्वीकारील. त्याच्या 
िकाराचे बेछूट सामर्थयग आत्यंचतक अवस्थेत चबिशतग अि मती प्राप्त करूि घेते आचण ही अि मती उदात्तताहीि 
िसते. क्रमाि सार स्वामी ग लाम होण्यास अि मती देतो आचण कदाचचत तशी त्याची इच्छाही असते. “वधस्तंभ 
मला चवषयलोल पतेच्या तख्तासमाि भासेल.” 

 
अशा प्रकारे चविाशाचे सवोच्च पचरमाण सत्याथग प्रचतपादिाच्या सवोच्च पचरमाणाशी एकरुप होते. स्वामी 

एकमेकावर त टूि पडतात आचण ‘सते्तच्या परमोच्च चशखरावरूि प्रहाराम ळे पति पावलेल्या स्वैर 
स्वातंत्र्यावाद्याचंी पे्रते इतस्ततः चवख रलेली आहेत’ असे दशगि घडवीत स्वैरस्वातंत्र्याच्या गौरवास वाचहलेली 
सेडची साचहत्यकृती पचरसमाप्त होते. सवगसत्ताधीश, सवांिा प रूि उरणारी चजच्या गौरवाचे कायग सेडिे 
अंचगकारले आहे, अशी चह एकटी, एकमेव अचद्वतीय व्यस्क्त - म्हणजे स्वतःच सेड. शवेटी, स्वामी आचण ईश्वर 
या दोन्ही िात्यािे तोच सवोच्च सत्ता गाजवतो. पण, महत्तम चवजयाचा क्षण जवळ येताच स्वप्ि चवरूि जाते. 
ज्या बचंदवािाच्या असीम कल्पिाशक्तीतूि हा एकमेव अचद्वतीय जन्मला त्या बंदीवािाकडे तो चिरूि माघारी 
वळतो आचण दोघे एकरूप होतात. रक्तलाचंछत बॅस्टाईल त रंुगात वस्त तः तो एकटाच आहे. हा त रंुग, अजूिही 
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अतृप्त पण इतःपर चदशाहीि अशा स खोपभोगाच्या अचभलाषेभोवती उभारला आहे. तो केवळ स्वप्िातच चवजयी 
होतो. तत्त्वज्ञाि व अत्याचार यािंी ठासूि भरलेले त्याच्या साचहत्यकृतीचे हे दहा खंड एका द ःखद आस्त्मक 
अि भ तीचा आढावा घेतात; ही अि भतूी म्हणजे अचंतम िकारातूि चिभळे होकाराकडे रष्ामक प्रगती, प्रत्येक 
वस्त जाताच्या व प्रत्येक व्यक्तीच्या वधाचे साम दाचयक आत्महत्त्येत रूपान्तर करणारी, मृत्यूला शवेटी चदलेली 
मूकसंमचत. 

 
सेडच्या प्रचतमेला िाशी देण्यात आले होते; त्यािेस िा केवळ कल्पिा साम्राज्यातच हत्त्या केली. 

प्रॉमेर्थयसू (Prometheus) आपले शवेटचे चदवस ‘ओिाि (Onan) (श्रृखंलाबि कैदी) या िात्यािे घालचवतो. 
मृत्यूसमयी सेड अजूि कैदीच असतो; पण, त्यावळेी वडे्याचं्या एका इस्स्पतळातं, इतर वडे्याचं्या बरोबर 
कामचलाऊ रंगभमूीवर िाटकातील भचूमका वठवीत. जे समाधाि त्याला देण्यास जगाची रहाटी अयशस्वी 
ठरली, त्याच्या तोडीचे पण एक प्रकारचे चवडंचबत समाधाि त्याचे स्वप्िरंजि आचण सजगिशील कृती यािंी 
त्याला प रचवले. लेखकाला अथातच स्वतःप रते कशालाही पारखे होण्याची गरज िसते. चकमाि त्याच्या 
बाबतीत तरी मयादा अर्दशय होतात आचण अचभलाषेचा अंमल स्वैरपणे चालू शकतो. या र्दष्टीिे सेड हा 
पूणगत्वाला पोचलेला वाङ्मयकार आहे. स्वतःलाच अस्स्तत्वाचा रष्म व्हावा म्हणूि त्यािे एक कपोलकस्ल्पत 
कथा चिर्ममली. लेखिािें घडणारा िैचतक ग न्हा त्यािें साऱ्या गोष्टींच्या चशखरावर िेऊि ठेवला आहे. 
बंडखोराच्या तकग शास्त्राचे आत्यंचतक पचरणाम, साचत गेलेल्या सतंप्ततेतूि उद भवणाऱ्या आचण अस्वस्थ करूि 
सोडणाऱ्या ममगभेदक स्पष्टतेिें साक्षात् व्यक्त करण्यातं त्यािे संपादि केलेले यश वादातीत आहे-चकमाि हे 
तकग शास्त्र मूळ उत्पत्तीस्थािास चवसरते तेव्हा हे पचरणाम घडतातच. हे पचरणाम म्हणजे बोटस िा ंचशरकवता ंयेऊं 
िये अशी बचंदस्त सवकंषसत्ताशाही, सावगचत्रक ग न्हेगारी, चागं लपणावरचा चवश्वास उडालेल्या बड्याचंी 
अरेरावी, आचण साक्षात्काराची अचभलाषा. सेडच्या मृत्यिंूतर बऱ्याच वषांिी हे पचरणाम प न्हा आढळतील. पण 
त्याचंी प्रचचती घेतल्याम ळे तो स्वचिर्ममत श्रृंगापत्तीत सापडल्यासारखा वाटतो; आचण केवळ वाङ्मयातच या 
श्रृंगापत्तीतूि तो आपली स टका करूि घेऊ शकला. आचण आश्चयग हे की, बंडखोरीला वाङ्मयाच्या मागावर 
आणिू सोडणारा वाङ्मयकार सेडच; याच मागावरूि प ढे ती बंडखोरी वाङ्मयातील अभ्द ततावादाकडे प्रगत 
होते. ज्या लेखकाबंद्दल त्यािे प ढील उद गार काढले त्यापैकी स्वतःच तो एक होता. “त्याचंा रष्ष्टाचार इतका 
चवघातक इतका कृचतशील आहे की, आपल्या राक्षसी साचहत्यकृती म चद्रत करूि घेण्यात त्याचंा हेतू, आपले 
एकूण सारे द राचार आपल्या हयातीिंतरस िा चटकूि राहावते, याखेरीज द सरा िसतो. मतृ्यूिंतर ते स्वतः 
आणखी ग न्हे करू शकणार िाहीत, पण त्याचें शाचपत वाङ्मय प ढल्यािंा तसे आचरण करण्याचा मागग 
दाखवील; आचण त्याचं्याबरोबर त्याचं्या थडग्यात जाणारा हा स खद चवचार, या जीविाचा पचरत्याग करण्याची 
जी अपचरहायगता मतृ्य ू त्याचं्यावर लादतो त्या अपचरहायगतेबद्दल त्याचें सातं्वि करतो.” अशा प्रकारे, त्याचे 
बंडखोर चलखाण त्याच्या चटकूि राहाण्याच्या (उत्तरजीचवत्वाच्या) आकाकें्षची साक्ष देते. ज्या अमरत्वाची तो 
आकाकं्षा धरतो ते जरी केिचे (Cain) चे अमरत्व असले, तरीस िा चकमाि तो तशी आकाकं्षा बाळगतो, आचण 
िाईलाजािे का होईिा, पण परतत्त्वात्त्मक बंडखोरीत जे काहंी महत्तम सत्य आहे त्याची साक्ष तो पटविू देतो. 

 
याचशवाय, त्याला श्रिाजंली वाहण्यास त्याचे अि यायीस िा आपणास भाग पाडतात. त्याचे वारसदार 

सारे काही लेखक िाहीत. अथातच, योग्य वत गळात आचण वाङ्मयीि चचाकें द्र बिलेल्या उपहारगृहात 
कल्पिाशक्ती पे्रचरत करण्यासाठी त्यािे हाल सोसले आचण त्यासाठी त्यािें प्राण चदले. पण एवढ्यािेही झालें  
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िाही. समकालीि चवचाराशंी समदशी असणारे त्याचे ध्येयस्वप्ि आमच्या काळातील सेडचे यश चवशद करते :- 
सवकंष स्वातंत्र्याची मागणी आचण ब चिमते्तकडूि भाविाशून्यतेिे चियोचजत झालेले मािव्यापहरण हेंच ते स्वप्ि 
होय. प्रयोगशील वस्तूत मािवाचे रूपातंर, सते्तची अचभलाषा आचण वस्त रूप मािव याचं्यामधील िात्याचे 
चिचश्चतपणे स्पष्टीकरण करणारा चियम, या भयंकर प्रयोगाचे दशगि घडचवणारी बंचदस्त प्रयोगशाळा-या साऱ्या 
चवषयाचें धडे, ग लामचगरीचे य ग त्यािंा जेव्हा संघचटत करावें लागेल तेव्हा सते्तचे चसिान्तवादी प न्हा चशकतील. 

 
कालप्रवाहाच्या दोि शतके प ढें जाऊि आचण जरा कमी प्रमाणात सेडिे बेबंद स्वैरस्वातंत्र्याच्या 

िावाखाली सवकंष-सत्तावादी समाजाची वाखाणणी केली वास्तचवक, बंडखोरी या स्वैरस्वातंत्र्याची अचभलाषा 
धरीत िसते. आजच्या आमच्या कालाच्या इचतहासास आचण शोकाचंतकेस वस्त तः सेडपासूिच स रवात होते. 
जणू काय ग लामचगरीला स्वतःच्या काही मयादा होत्या म्हणूिच, ग न्हेगारीच्या स्वातंत्र्याचे अचधष्ठाि असलेला 
समाज आचण िीचतचवषयक स्वातंत्र्य या दोि गोष्टींचा योग ज ळला पाचहजे अशीच सेडची श्रिा होती. त्याचे 
वैचश्वक प्रजासत्ताकाचे स्वप्ि, तसेच, अधःपतिाचे त्याचे तंत्र याचें एका चमत्काचरक पितीिे चमश्रण 
करण्यापयंतच िक्त आमच्या काळािे मजल गाठली आहे. त्यािें शोधूि काढलेल्या ज्या कल्पिा त्याला 
भाविाचववश हत्त्येच्या सेवपे्रीत्यथग रूजू करावयाच्या होत्या, त्याचंा उपयोग, चजचा त्यािे अचतशय दे्वष केला ज्या 
वैध हत्त्येिे स्वतःसाठी करूि घेतला. स्वैर द राचाराचे असाधारण पण रुचकर िळ म्हणूि जी ग न्हेगारी त्यास 
हवी होती, ती ग न्हेगारी आजकाल पोचलसािंी चियचंत्रत केलेल्या िीचतमते्तच्या उदासवाण्या सवयीपेक्षा अचधक 
काही िाही. साचहत्यातील चमत्कार हे असे असतात. 
 
पोषाखी मािसाचे बांड (The Dandy’s Rebellion) 
 

सेडच्या कालािंतरस िा साचहस्त्यकाचंा स्थलकालावरील प्रभाव अजूिही चटकूि आहे. अस री 
बंडखोरीच्या स्वरूपात अद भ ततावादाचा िक्त कल्पकतेच्या साहसापं रताच उपयोग होतो. द चरत व व्यक्ती 
याचं्याबाबतीत अद भ ततावाद अचधक पसंती दशगवीत असल्याम ळे, सेडसारखाच तो बंडखोरीच्या पूवगकालीि 
स्वरूपासूि वगेळा आहे. अवज्ञा व िकार या आपल्या शक्तींवर भर चदल्याम ळे, या अवस्थेत बंडखोरी आपला 
प्रत्यक्षाथी आशय चवसरते. मािवातील साध त्व म्हणिू जे सारे आहे त्यावर ईश्वराचा हक्क असल्याम ळे साध त्वाचा 
उपहास आचण द चरताची चिवड आवशयक आहे. म्हणूिच मृत्यू आचण अन्याय याचं्या व्देषाची पचरणती द चरत व 
हत्त्या याच्या प्रत्यक्ष आचरणात जरी िाही तरी चकमाि समथगिात तरी होईल. 

 
अद भ ततावाद्याचें आवडते काव्य, “Paradise Lost” (हरपलेला स्वगग) यामधील सैताि व मृत्य ू

याचं्यातील संघषग, या िाट्याचे प्रतीकच आहे. मृत्यू (आचण अथातच पापही) सैतािाची सतंती असल्याम ळे हे 
प्रचतक अचधकच आशयघि वाटते. द चरताचवरुि लढा देण्यासाठी, बंडखोर साध त्वाचा त्याग करतो. कारण,  
स्वतःला तो चिष्ट्पाप समजतो; आचण प न्हा एकदा द चरत प्रसवतो. अद भ ततावादी वीरप रुष सवात आधी साध त्व 
व द चरत याचे एक गाढ, आचण तसे म्हणायचे तर, धार्ममक स्वरूपाचे, एकत्रीकरण घडविू आणतो.[उदाहरणाथग 
William Blake चवल्यम ब्लेकचा प्रम ख चवषय] वीरप रुषाची ही तऱ्हा ‘चवघातक’ आहे, कारण, प्रारब्ध साध त्व व द चरत याचंा 
गोंधळ करते आचण माणसाला तर आत्मसमथगि करता येत िाही. प्रारब्धाला मूल्यमापिाचे वावडे असते. 
त्याऐवजी, “हे असेच आहे” असे चवधाि करण्यात येते- आचण या लाचं्छिास्पद पचरस्स्थतीस एकटाच एक 
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जबाबदार असलेला सचृष्टकता ईश्वर याचा अपवाद सोडूि, हे चवधाि बाकी सारे काही माि करते. 
अद भ ततावादी वीरप रुष आणखी एका कारणासाठीही ‘घातक’ आहे; ते म्हणजे, ज्या मािािे त्याची सत्ता चि 
प्रचतभा वाढते त्या प्रमाणात त्याच्यातील द ष्ट शक्तीही वाढते. “हे असेच आहे” या चवधािाखाली सते्तचा प्रत्येक 
अचवष्ट्कार, प्रत्येक अत्याचार झाकला जातो. कलाकार, चवशषेतः कवी, हा अस री वृत्तीचा असावा लागतो ही 
िार प राति कल्पिा आहे आचण अद भ ततावाद्याचं्या कृतीतूि ती प्रक्षोभकरीत्या सूत्रबध्द केलेली असते. या 
कालखंडात अस रीवृत्तीची एक साम्राज्यशाहीस िा अस्स्तत्वात असते आचण चतचा हेतू प्रचतभेच्या ज न्या प राण्या 
कल्पिेसकट प्रत्येक गोष्ट खालसा करणे हा असतो. ब्लेक भाष्ट्य करतो, “चमल्टि जेव्हा देवदूत चि देवाचवषयी 
बोलतो तेव्हा त्याला संयमािे चलहावयास उद्य क्त करणारी, आचण तो जेव्हा दैत्य चि िरकवासाचवषयी बोलतो 
तेव्हा त्याला धाष्ट्ट्यािे चलहावयास उद्य क्त करणारी गोष्ट अशी की, तो खराख रा कवी होता आचण िकळतच 
दािवाचं्या बाजूचा होता.” म्हणूिच, कवी, प्रचतभावन्त आचण उदात्ततेच्या अंचतम टोकाला पोचलेला मािव हे 
सारे सैतािाबरोबर एकाचवळेी आक्रोश करतात : “म्हणूि हे आशादेवी त ला रामराम, आचण आशबेरोबरच हे 
भयदेवते त लाही रामराम; पश्चातापदग्धते त लाही रामराम............. द चरता तूच माझे चशव हो.” 
अत्याचाराला बळी पडलेल्या चिष्ट्पापतेचा हा आक्रोश आहे. 

 
म्हणूि, अव्यवहायग साध त्वाची, बेचैि करणारी ओढच आपल्यास द राचरण करण्यास भाग पाडते, असे 

अद भ ततावादी वीरप रुषास वाटते. आपणावर दास्य लादण्यासाठी चिमात्यािे बलाचा उपयोग केला म्हणिू 
सैताि त्याच्या चवरुि उठाव करतो. चमल्टिचा सैताि म्हणतो, “ज्याला चववकेब िीिे समता चदली, त्याला 
बलािे आपल्या समािाचं्या वर िेऊि बसचवले.” अशा प्रकारे ईश्वरी जबरदस्तीस याप्रमाणें उघडपणे दोष 
देण्यात आला आहे. बंडखोर या आक्रमक व अपात्र ईश्वरापासूि दूर पळतो, “त्याच्यापासूि अचतदूर राहाणेच 
सवात इष्ट” -आचण ईश्वरी व्यवस्थापिेस चवरोधी अशा ज्या ज्या शक्ती आहेत त्याचं्यावर तो अंमल गाजचवतो, 
अन्याय्य हेतूपूतीसाठी ईश्वरािे साध त्वाची सकंल्पिा चिचश्चत करूि चतचा उपयोग केला आहे, म्हणूिच 
चतचमराच्या साम्राज्यावर सत्ता गाजवणाऱ्या सम्राटािंी या मागाची चिवड केली आहे. चिष्ट्पापतेची स िा 
बंडखोरास चीड येते कारण चतच्यातं िसवलें  जाण्याची शक्यता अचभपे्रत असते. “चिष्ट्पापतेम ळे संतप्त झालेला 
हा काळाक ट्ट द रात्मा” ईश्वरी अन्यायाशी समान्तर असा मािवी अन्याय चिमाण करतो. साऱ्या चिर्ममतीच्या 
म ळाशी ज्याअथी बहसा आहे, त्याअथी जाणीवपूवग बहसा, हेच त्याला उत्तर आहे. िैराशयाचा अचतरेक िैराशयाच्या 
कारणपरंपरेत आणखी भर घालतो आचण बंडखोरीस चतरस्करणीय द बगलतेच्या अवस्थेप्रत िेतो; ही अवस्था 
म्हणजे अन्यायाच्या दीघग अि भतूीची पचरणती आहे आचण इथे साध त्व व द चरत याचं्यातील भेदभाव अंततः िष्ट 
पावतो. (Vigny) स्व्हज्िीच्या सैतािाला : ............. साध त्व व द चरत याचं्यात यािंतर कधीही कसलेच स ख 
वाटत िाही. तो कारणीभतू असलेल्या द ःखाचीही त्याच्यालेखी दखल घेतली जात िाही. हें वणगि 
िास्स्तत्ववादाची व्याख्या करते व हत्त्येला अचधकृतता देते. 

 
वस्त तः हत्या आकषगक होण्याच्या मागावर आहे. यासाठी प्रबोधिकालीि चचत्रकाराचंा (Lucifer) 

ल चसिर आचण अद भ ततावाद्याचंा सैताि Satan याचंी त लिा प रेशी आहे. स्व्हज्िीचा कौमार दशतेील “कोवळा, 
उदास, मोहक” पौगंड बशगे असलेल्या पशूची जागा घेतो. “स ंदर, अलौचकक, सौंदयगवाि” (Lermontov 
लरमोंटॉव), एकान्तचप्रय आचण सत्तावाि, द ःखी आचण चतरस्कारपूणग असा हा, ज ल माच्या बाबतीतस िा एक 
प्रकारच्या लहरीिें वागतो. पण द ःख ही त्याची सबब आहे. चमल्टिचा सैताि म्हणतो, “इथे कोण हेवा करणार 
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याचा, ज्याला सवोच्च पद ....अिंत यातिेचा महत्तम वाटा उचलायची चशक्षा ठोठावते.” भोगलेले इतके अिेक 
अन्याय, पचरहारशनू्य द ःख, साऱ्याच गोष्टी प्रत्येक अचतरेकाचे समथगि करतात. म्हणूि, बंडखोराला काही 
सवलती ्यायची म भा असू शकते. अथातच, हत्त्येची हत्त्येखातर चशिारस केली जात िाही. पण उन्मादाला 
देण्यातं येणाऱ्या मािातं आचण अद भ ततावाद्याचं्यालेखी हा माि िारच मोठा-ती अचभपे्रत असते. उन्माद ही 
कंटाळयाची चवरुि बाजू आहे. Lorenzaccio ला Han of Iceland ची स्वप्िे पडतात. पराकाष्ठेची संवेदि क्षमता 
पशूच्या प्राथचमक दशेंतील प्रकोपाला आवाहि करते. प्रम करण्यास असमथग अथवा केवळ अशक्यप्राय पे्रमाच्या 
बाबतीत समथग असा (Byron) बायरिचा वीरप रुष अिंतकाल द ःख भोगतो. तो एकाकी, हतबल असतो, 
त्याची अवस्था त्यास चशणविू टाकते, संचक्षप्त आचण संहारात्मक अशा कृतीच्या भयंकर उच्चोन्मादातूंिच त्याला 
आपल्यातील चजवतंपणाची प्रतीती व्हावयाची. प िदगशगि कधींही घडणार िाही अशा व्यक्तीवरचे पे्रम, ज्योतीच्या 
पे्रमासारखे आहे आचण या पे्रमसौद्यात आत्मचविाशाचा आक्रोश अंतभूगत आहे. 

 
“अल्पकालीि चि डोळयातं भरणारे चैतन्यमय चमलि 
त िािाचे त िािी हृदयाशी” (लर् मोटॉवच्या काव्यपकं्ती)-त्या एका क्षणात आचण त्या एका 

क्षणासाठीच-साध्य करण्याकचरता व्यक्ती जगत असते आमच्या मािेवर मरणाधीितेची जी तलवार टागंलेली 
आहे ती सारेच चिष्ट्िळ करूि टाकते. मिोयातिाचंा आक्रोशच आपणात जीवतंपणा आणू शकतो; सत्याची 
जागा अत्य च्च उन्माद घेतो. या मयादेपयंत, साक्षात्कार (Apocalypse) एक चिरपेक्ष मूल्य ठरते आचण या 
मूल्यान्तगगत सारा गोंधळ आहे-पे्रम आचण मृत्य,ू सदसचद्ववके आचण दोषाहगता. उलथापालथ झालेल्या चवश्वात 
पाताळचववरातील जीविाव्यचतचरक्त द सरे जीवि अस्स्तत्वात िसते आचण Alfred Le Poittevin आल्फे्रड ल 
पॉयतेचविच्यामते जगचन्नमात्याला चशव्याशाप देण्यासाठी “संतापािे जळिळत आचण द राचरणाचा आिंद 
ल टीत” मािवप्राणी त्या पाताळ चववरात येतात. उन्मादाचा कैि आचण शवेटी ग न्हेगारी जीविाचा समग्र अथग 
एका क्षणात प्रकट करतात. तंतोतंत द राचरणाचा प रस्कार ि करता, अद भ ततावादी सूडभाविेच्या मलूभतू 
पितीला स्त चतस मिें अपगण करण्याचा आग्रह धरतात; हा सूडभाविेचवषयीचा आदर हद्दपार ग न्हेगार, चहरण्मय 
अंतःकरणाचा ग न्हेगार आचण दयाघि ल टारू याचं्या ठरावीक प्रचतमा चचचत्रत करूि ते व्यक्त करतात. त्यांच्या 
कृती रक्तािे न्हालेल्या आचण ग ढतेत ग रिटलेल्या असतात. अत्यल्प खचात, जीवात्मा आपल्या अत्यंत भेसूर 
कामिािंा जन्म देतो - चिमूगलि छावण्यात या कामिा िंतर शमचवल्या जातील. अथातच या कृती तत्कालीि 
समाजास एक आव्हािस िा आहेत. परंत , अद भ ततावाद, म ख्यतः िैचतक व ईश्वरी कायदा धाब्यावर 
बसचवण्याच्या खटपटीत असतो- हेच त्याच्या स्िूतीचे उगमस्थाि असते. म्हणूिच, अद भ तवादाची मौचलक 
सजगिकृती म ख्यतः क्राचंतकारी िसते, पण तकग शास्त्रर्दष्ट्ट्या खचचतच पोषाखी पणाची, िटवपेणाची असते. 

 
तकग शास्त्रर्दष्ट्ट्या यासाठी की, ही द राग्रहािें सतत चालू राहणारी सैतािी वागणकू अन्यायाच्या अखंड 

घोचषतािे आचण काही प्रमाणात त्याला स र्दढ करण्यािेच िक्त समथगिीय ठरणार आहे. या अवस्थेत, केवळ 
द दगम्य म्हणूिच द ःख स्वीकायग असते. “वाईटातील वाईटाची अपेक्षा” या परतत्त्वज्ञािाची बंडखोर चिवड 
करतो, आचण हे परतत्त्वज्ञाि ज्यातूि अजूिही आपण म क्त िाही अशा अधोगत वाङ्मयातूि अचभव्यक्त झालेले 
असते. “मला माझ्या सामर्थयाची जाणीव होती, तशीच माझ्या श्रृखंलाचंीही” - पेरस बोरेल (Petrus Borel). 
पण, या श्रृखंला मौल्यवाि वस्तू आहेत. त्या िसतील तर या सते्तचे अस्स्तत्व प्रत्यक्षपणे चसि करणे बकवा चतचा 
वापर करणे आवशयक होईल- आचण चशवाय ही सत्ता आपणाकडे राहीलच अशी खात्री बाळगता येत िाही. 
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अलजीसग-(Algiers) मध्ये एखादी सरकारी िोकरी पत्करूि, आचण वर उल्लचेखलेल्या बोरेलप्रमाणे, प्रॉमेर्थयूसिे 
आपले उरलेले चदवस िग्ििृत्यगृहे (Cabarets) बंद करण्यासाठी व वसाहतींची िीचत स धारण्यासाठी खचग 
करीत जीविाचा अखेर करणे अगदींच सोपे आहे. काहंीही असो, या गटातं सामील होणारा प्रत्येक कवी पापी, 
िरकाचा अचधकारी असलाच पाचहजे. ‘Robespierre and Jesus Christ’- ‘रॉबेसचपयर आचण येशू चिस्त’ या 
तत्त्वज्ञािात्मक कादंबरीची योजिा आखणारा चालगस लसायली – Charles Lassailly - हा अंगी धैयग याव े
म्हणूि ईश्वराची िालस्ती करणारी चकत्येक उत्कट वचिे उच्चारल्याखेरीज झोपी जात िसे. बंडखोरी स तकी 
पेहराव धारण करते आचण लोकािंी कौत क कराव ेम्हणिू आपले प्रदशगि माडंते. व्यस्क्तवादापेक्षास ध्दा जास्त 
प्रमाणात अद भ ततावाद ‘चाचरत्र्यवादाची’ पायाभरणी करतो. याच चठकाणी काय तो तकग श ि असतो ईश्व राची 
सत्ता अथवा स संवादी एकता याबाबतीत याप ढे आशा सोडलेली बंडखोरी, शत्र त्वाची भाविा बाळगणाऱ्या 
चियतीचवरुि शस्त्रसज्ज बिण्याचा चिधार करणारी बंडखोरी, मृत्यूस समर्मपत झालेल्या जगात, जति करूि 
ठेवण्यास जीवि जगणारे अजूिही समथग आहेत अशी प्रत्येक वस्तू चटकविू धरण्यास उत्स क असलेली 
बंडखोरी - अशा स्वरूपाची अद भ ततावादी बंडखोरी आपण धारण केलेल्या प्रवृत्तीतच उत्तर शोधू लागली. 
दैवाधीि असलेल्या आचण दैवी बहसाचाराम ळे खंगलेल्या मािवजातीस, या प्रवृत्तीिे सौंदयगकलात्मक 
एकात्मकतेच्या रूपात एकत्र आणले. मृत्यूची चशक्षा ठोठावला गेलेला मािवप्राणी चकमाि िाहीसा 
होण्यापूवीतरी भव्योदात्त असतो आचण त्याची ही भव्योदात्तताच त्याच्या अस्स्तत्वाचे समथगि आहे. हे एक 
प्रस्थाचपत सत्य आहे; दे्वषदेवतेच्या अशमीभतू स्तंचभत चेहऱ्यावर िेकण्यास योग्य अशी ही केवळ एकच सत्य 
गोष्ट आहे. भाविारचहत बडंखोर देवाच्या र्दष्टीसमोर कच खात िाही. चमल्टि म्हणतो, “हे चिश्चयी मि, 
द खावलेल्या सदसचद्ववकेापासूि उद भवलेली ही तीव्र चतरस्कारवृत्ती कशािेंही बदलणार िाही.” सारे काही 
शून्याकडे वगेािे धाव घेते बकवा ओढले जाते; तथाचप, मािखंडिा झालेली असली तरीस िा माणसू आपला 
आग्रह सोडीत िाही व चकमाि आपला स्वाचभमाि जपतो. Raymond Queneau - रेमंड क्यिोिे शोध 
लावलेल्या एका चवचक्षप्त अद भ ततावाद्याचा असा दावा आहे की, साऱ्या ब चिवादी जीविाचा उदे्दश ईश्वर बिणे 
हा आहे. हा खरा, अस्सल अद भ ततावादी आपल्या काळाच्या बकचचत प ढे आहे. त्याकाळी ईश्वराशी बरोबरी 
करणें अथवा समाि पातळीवर राहाणे येवढेच ध्येय होते. ईश्वर िष्ट करण्यात येत िाही, तथाचप, त्याच्याप ढे 
शरणागती ि पत्करण्याचा प्रयत्ि सातत्यािे केला जातो. िटवपेणा हा तपस्व्याचं्या (Asceticism) चवरक्तीचा 
एक हीि प्रकारच आहे. 

 
सौंदयगशास्त्रीय साधिादं्वारे ‘िटवा’ स्वतःचा असा स संवादी ऐक्यभाव चिमाण करतो. पण, हे सौंदयगशास्त्र 

तऱ्हेवाईक असामान्य व िकारात्मक असते. Baudelaire - बोदलेरच्या मते, ‘दपगणासमोर जगणे व मरणें’ हे 
िटव्याचे ब्रीदवाक्य होते....... काही असो, हे एक स सगंत घोषवाक्य आहे. चवरोधी पक्षाची भूचमका घेणे हाच 
िटव्याचा िेहमीचा व्यवसाय. केवळ आव्हािाम ळेच त्याचे अस्स्तत्व शक्य होते. आता पावतेो, माणसािे आपली 
स संगती सचृष्टकत्यापासूि प्राप्त करूि घेतली. पण ज्याक्षणी सृष्टीकत्यापासूि झालेल्या त टण कीस तो 
गौरवास्पद मािंू लागतो, त्याक्षणी चिसटता क्षण, प ढे सरकणारे चदवस आचण चिष्ट्िळ संवदेिक्षमता याचं्या 
आपण अधीि झाल्याचे त्यास आढळूि येते. आता ं त्यािे आपले भचवतव्य आपल्याच हातात घेतले पाचहजे. 
िटवा आपले सारे सामर्थयग एकवटतो आचण आपल्या िकारात्मकतेच्या तीव्रपणातूिच स्वतःप रती एकता, 
अचद्वतीयत्व चिमाण करतो. जीविात चशस्त िसलेल्या साऱ्या लोकापं्रमाणे चदशाभलू झालेला हा िट वा 
िाटकातंलें  एक पात्र या िात्यािे स सबंि असतो. पण, पात्र म्हटले की पे्रक्षकगण आलेच. िटवा चवरोधीपक्ष 
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म्हणूि उभा ठाकूिच आपली भचूमका पार पाडू शकतो. त्याला स्वतःच्या अस्स्तत्वाची खात्री लोकाच्या म दे्रवरील 
तद्दशगक अचवभावाद्वारेच होऊ शकते. जिता हाच त्याचा दपगण होय. हे खरे की, लक्ष देण्याची मािवी समथगता 
मयाचदत असल्याम ळे, हा आरसा जलद झाकोळतो. त्याला सतत उते्तचजत केलेच पाचहजे. प्रक्षोभविू प ढें 
दौडवले पाचहजे. म्हणूिच, चमत्कारािे थक्क करणे िटव्याला िेहमीच भाग पडते. चवलक्षणता, तऱ्हेवाईकपणा 
हा त्याचा व्यवसाय, आचण अचतरेक हा त्याचा पूणगत्वाकडील मागग असतो. िेहमीच अपूणग, सतत ईस्प्सताच्या 
सीमारेषेवर असा हा िटव्या लोकाचं्या मूल्याचंी कदर ि करता ंत्यािंा आपली चिर्ममती करण्यास भाग पाडतो. 
तो जीविाचा खेळ खेळतो, कारण ते जगण्यास तो असमथग असतो. एकातंात आचण दपगणाचविा असल्याचे क्षण 
खेरीजकरूि, बाकीच्या वळेी मरेपयंतच्या क्षणापयंत त्याचा हा खेळ चालूच असतो. िटव्याच्या बाबतीत 
एकटेपण म्हणजे अस्स्तत्वाचा अभाव. त्याचंी ती मरू्मतमंत भीती होती, त्यािंा सहि ि होऊ शकणारी गोष्ट होती, 
म्हणूिच एकातंप्रीयतेबद्दल इतक्या थाटािे अद भ ततावादी बोलत. त्याच्या बंडखोरीची म ळे आत खोलवर 
रूजलेली होती. तथाचप Abbe Prevost ॲबे पे्रव्हस्टच्या Cleveland क्लीव्हलंडपासूि तों Dadaist च्या 
काळापयंत - यात १८३० चे धमगवडेे व बोदलेर आचण १८८० तील अधःपचतत (Decadents) याचंा अंतभाव 
आहे- एक शतकापेक्षा अचधक कालखंडाची बंडखोरी तऱ्हेवाईकपणाच्या’ अचवचारी  धाष्ट्ट्याम ळे पूणगपणे भरपेट 
झाली होती. ते सवग द ःखाबद्दल इतकें  बोलू शकत, कारण चिरथगक स खास्न्तका सोडूि इतरत्र द ःखावर चवजय 
चमळचवण्याची त्यािंा आशा िव्हती; आचण द सरे कारण असे की, हे द ःख म्हणजे आपल्याजवळचे उरलेस रले 
एकमेव समथगि, तसेच, भव्योदात्ततेवरील आपल्या वास्तव हक्काचे साधि आहे असे त्यािंा अंतःकरणापासूि 
वाटे. 

 
म्हणूिच अद भ ततावादाच्या वारशावर त्या राजाचा सरदार Victor Hugo स्व्हक्टर ह्य ूगो हक्क सागंत 

िाही. ग न्हेगारीचे उग्दाते बोदलेर आचण लॅसिेर हे तो हक्क सागंतात. बोदलेर म्हणतो, “या जगातील प्रत्येक 
वस्तू-वस्तूतूि ग न्हेगारी पाझरत आहे, - वृत्तपत्रातूि, बभतीतूि व माणसाच्या चेहऱ्यातूि,” तथापी, चिसगगचियम 
असलेली ही ग न्हेगारी प्रचतष्ठेची शखेी चमरवण्यास खचचतच समथग होत िाही. सभ्य ग न्हेगाराचंा आद्यप रूष 
Lacenaire लॅसिेरमात्र चतचें स्वाथासाठी पचरणामकारकरीत्या भाडंवल करतो; बोदलेरमध्ये चिग्रहीपणा कमी 
आढळतो, पण तो प्रचतभावाि मात्र आहे. त्यािे चिर्ममलेल्या द चरताच्या उपविात ग न्हेगारी केवळ एक द र्ममळ 
विस्पचतवगग म्हणूि प्राम ख्यािे र्दष्टीस पडते. प्रत्यक्ष भीतीस िा एक अचतस ंदर संवदेिा म्हणिू जाणवते आचण 
संग्रहाकाची खास वस्तू बिते. “बळी पडण्यातच मला केवळ आिंद होईल असे िव्हे. तर दोन्ही बाजंूिी 
क्रातंीची भाविा मिात बबबविू घेण्यासाठीं चशरच्छेदकाची भचूमका पत्करण्यास देखील मला बकत  वाटणार 
िाही.” बोदलेरच्या अि कूलतेतदेखील ग न्हेगारीचा वास आहे. Maistre हा प राणमतवादी शक्य चततक्या 
मयादेपयंत जाऊिच मृत्य आचण चशरच्छेदक यावंर आपला चसिान्त कें द्रीभतू करतो आचण या कारणाप रतेच 
बोदलेर आपला ग रू म्हणूि त्याची चिवड करतो. “लोकाचं्याच कल्याणाथग त्यािंा आसूड मारणारा व ठार 
करणारा माणूसच खरा साध संत होय” असा चवचार मिात असल्याचा बहाणा बोदलेर करतो. त्याचा य स्क्तवाद 
ऐकूि घेतला जाईल बंडखोरीच्या या चवचचत्र चिष्ट्कषांिा प ष्टी देण्यासाठी खऱ्या साध सतंाची एक जमात पृर्थवीवर 
प्रसृत होण्यास प्रारंभ होत आहे. पण, बोदलेरचे सैतािी शस्त्रागार, सेडचवषयी त्याची आवड, त्याचे पाचवत्र्य - 
चवडम्बि व िास्स्तक बडबड या साऱ्या गोष्टी लक्षात घेऊिही असेच म्हणाव े लागेल कीं अखेर बोदलेर हा 
खराख रा बंडखोर होऊच शकत िाही; कारण तो जास्त प्रमाणातं एक वदेाचंतक आहे. ज्याम ळे तो त्याच्या 
कालखंडातील सवात श्रेष्ठ कवी ठरला, ते त्याच्या जीविातंील खरेख रें िाट्य काही वगेळेच होते. बोदलेरचा 
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उल्लेख येथे येवढ्या प रताच करायचा की, तो िटवपेणाचा अत्यंत गाढ तत्त्वचववचेक होता आचण त्यािे 
अद भ ततावादी बंडखोरीच्या चिष्ट्कषांपैकी एका चिष्ट्कषास चिचश्चत आकार प्राप्त करूि चदला. 

 
बंडखोरी हा िटवपेणाचा एक चवभक्त भाग आहे ही गोष्ट वस्त त अद भ ततावाद प्रत्यक्षपणे चसि करतो 

:- बाह्य देखवा हे त्याच्या उचद्दष्टापंैकी एक आहे. त्याच्या रूढ स्वरूपातं, िटवपेणा िीतीशास्त्राचवषयीची आपली 
ओढ स्मतृ्याक लता कबूल करतो. ही केवळ प्रचतष्ठेच्या म द्यावरूि अधोगत झालेली प्रचतष्ठा आहे. पण अजूिही 
आमच्या जगात ग्राह्य असलेल्या एका सौंदयगशास्त्राची ते िटवपेण म हतगमेढ रोवते. चधक्कारलेल्या देवाचे द राग्रही 
प्रचतस्पधी असलेल्या एकाकी सजगकाचें हे सौंदयगशास्त्र आहे. अद भ ततावादापासूि िंतर प ढे, कलाकाराचे कायग 
केवळ िवचिर्ममती अथवा केवळ सौंदयाकचरताच सौंदयाचा गौरव एवढेच राहाणार िसूि, एक प्रवृत्ती चिचश्चत 
करणे हेही असेल. अशाप्रकारे, कलाकार एक प्रचतमा होतो आचण एक आदशग म्हणिू स्वतःला सादर करतो. 
कला हेच त्याचे िीचतशास्त्र बिते. त्याच्याबरोबरच सदसचद्ववकेाला मागगदशगि करणाऱ्याचें य ग स रू होते. िटव े
जेव्हा आत्महत्त्या करीत िाहीत, अथवा पागल बित िाहीत, तेव्हा ते यशस्वी जीचवकेचा मागग धरतात आचण 
उत्कषाच्या मागे लागतात. आपण गप्प बसणार आहोत असे स्व्हज्िीप्रमाणे ते उद गार काढीत असले तरीस िा 
त्याचंी शातंता बोचरी असते. 

 
तथापी, अद भ ततावादाच्या अगदी गाभ्यात या प्रवृत्तीची चिष्ट्िळता काही थोड्या बडंखोरािंा उघड 

चदसू लागते. आचण मग, हे बंडखोर छंचदष्ट आचण आमचे क्राचंतकारी साहसवादी याचं्या दरम्याि असणारी एक 
संक्रमणावस्थतील प्रवृत्ती प ढें आणतात. १८ व्या शतकातील छाचंदष्ट आचण २० व्या शतकातील ‘साहसवादी’ 
याचं्या दरम्यािच्या कालात बायरि व शलेे याचंी, चदखाऊपणािे वरकरणी का होईिा, स्वातंत्र्याप्रीत्यथग लढाई 
स रू झाली आहे. 
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मु क्ती ला  त्या ग प त्र 

 
अद भ ततावादी बंडखोर जर द चरत व व्यक्ती याचें उदात्तीकरण करीत असेल तर तें मािवजातीच्या 

वतीिे िसूि त्याच्यास्वतःच्या वतीिेच असते. िटवपेणा, मग त्याचा प्रकार कोणताही असो, तो ईश्वराच्या 
संबंधातच असतो. माणूस ही व्यक्ती जोपयंत चिमाण केलेला प्राणी आहे तोपयंत ती केवळ चिमात्याचीच 
प्रचतपक्षी असू शकते. ज्याच्याशी व्यक्तीिे एक प्रकारचे कष्टप्रद कारस्थाि चालंू ठेवले त्या ईश्वराची चतला गरज 
आहे. अशा कृतीतील िीत्शसेमाि वातावरण लक्षात घेऊिही, त्यातील ईश्वर अजूिही मृत झालेला िाही, हे 
Armand Hoog  आरमाडं हूगचे म्हणणे सय स्क्तक वाटते. येवढी ओरड करूि केलेली चधक्काराची मागणी, ही 
केवळ एक ईश्वराचवरुिची क शल खेळी आहे. पण, दोस्तोयेवस्कीबरोबर बंडखोरीची कहाणी एक पाऊल प ढे 
जाते. Ivan Karamazov व आयव्हि कॅरॅमझोि मािवजातीची बाजू घेतो व मािवी चिष्ट्पापतेवर जोर देतो. तो 
ठामपणे प्रचतपाचदतो की, मािवाचं्या मािेवर लटकणारा मृत्य दंड अन्याय्य आहे. द चरताच्या बाजूिे कैचियत 
माडंणे दूरच राहो, चकमाि पचहल्या भाविावगेातं तरी तो न्यायिीतीची वचकली करतो आचण या न्यायिीतीस तो 
देवत्वापेक्षा उच्च दजाची समजतो. ईश्वराचे अस्स्तत्व तो एकदमच चिखालसपणे िाकारीत िाही. िैचतक 
मूल्याचं्या िावावर तो त्याचे खंडि करतो. माणूस जसा माणसाशी संवाद करतो तसा ईश्वराशी करण्याची 
अद भ ततावादी बंडखोराची महत्त्वाकाकं्षा होती. इथे द ष्ट्कृत हेच द ष्ट्कृताला आचण अचभमाि हे कू्ररतेला उत्तर 
होते. उदाहरणाथग, स्तब्धता हेच मौिाला उत्तर हा स्व्हज्िीचा आदशग होता. यातील म द्याची गोष्ट उघडपणे अशी 
की, ईश्वराच्या योग्यतेइतकीच आपली पातळी उंचावणे, आचण असे करणें म्हणजे िास्स्तकताच ठरली आहे. 
पण, यात देवाची सत्ता अथवा स्थाि यासंबधंी वाद घालण्याचा चवचार िाही. या िास्स्तकतेत पूज्यब िीचा अंश 
आहे. अखेरीस अश्रिा आचण पाचवत्र्यातं भाग घेणेंच िव्हे काय? 

 
तथापी, आयव्हिबरोबर सूर बदलतो. आता क्रमाि सार ईश्वराच्या कसोटीची पाळी येते. जर ईश्वरी 

चिर्ममतीला द चरताची आवशयकता असेल, तर ही चिर्ममती अग्राह्य होय. याप ढे आयव्हि या गढूस्वरुपाच्या 
ईश्वराचा आश्रय घेणार िाही; पण तो एका उच्चतर तत्त्वाचंा म्हणजे न्यायिीतीचा अवलंब करील. महत्वपूणग 
अशा बंडखोरीच्या िव्या कायाला तो उत्साहािे स रूवात करतो, आचण हे िव े कायग म्हणजे परमेश्वरी 
कृपार्दष्टीच्या राज्याऐवजी न्यायिीतीच्या राज्याची प्रस्थापिा. लगोलग तो चिश्चि धमावर हल्ला चढचवतो. तो 
दे्वषाचे उगमस्थाि म्हणिू अद भतूतावादी बंडखोराचें ईश्वराशी चबिसले. आयव्हि स्पष्टपणे गूढता अमान्य करतो 
आचण पचरणामतः पे्रमाचे उगमस्थाि या िात्यािे ईश्वरही िाकारतो. Martha-माथावरील अन्याय, कामगाराचंी 
चपळणूक, आचण आणखी एक पाऊल प ढे जावयाचे म्हणजे चिष्ट्पाप बालकाचंा मृत्य ूया साऱ्या गोष्टींिा अि मती 
देण्यास केवळ हे पे्रमच आपणास प्रवृत्त करू शकते. 

 
आयव्हि म्हणतो, “सत्यसपंादिाथग आवशयक असलेल्या हालअपेष्टाचंी गोळाबेरीज पूणग करण्यासाठी 

बालकाचं्या यातिाचंी भरच जर आवशयक ठरणार असेल, तर मी आग्रहपूवगक प्रचतपाचदतो की, एवढे मोल 

 (Rejection of Salvation) 
  

(दोस्तोयेवस्कीचे द्रष्टेपि) 
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देऊि घेण्याइतकी त्या सत्याची लायकी िाही.” यातिा आचण सत्य यामंधील चिश्चिधमािे प रस्कृत केलेले 
सखोल िाते आयव्हि चझडकारतो. बंडखोराच्या पायाखाली अत्यंत खोल बखडार खोलणारे आयव्हिचे अत्यतं 
अथगपूणग बोल म्हणजे त्याचे जरी-तरीस िा :- “मी जरी च कत असलो तरीस िा माझा संताप व्यक्त करण्याचे मी 

िेटािे चालूच ठेवीि.” याचाच अथग हा की, जरी ईश्वर अस्स्तत्वात असला, Zosime-झोसीमची बाजू 
जरी बरोबर असली, तरीस िा द ष्ट्कृत्य, द ःख व चिरपराध्याचंा मृत्यू या गोष्टींिी सत्याचे मोल मोजाव े हे 
आयव्हि कधींच कबलू करणार िाही. म क्तीला िकार आयव्हिच्या रूपािें प्रत्यक्ष अवतरला आहे. श्रिेची 
अमर जीविात पचरणती होते; परंत , गूढता, द चरत व अन्यायाप ढे शरणागती या गोष्टींची ग्राह्यता ही श्रिा गृचहत 
धरते. श्रिा स्वीकारण्याचे बाबतीत बालकाचे द ःख ज्या माणसाच्या मागात आड येते तो माणूस अिंत जीचवत्व 
खचचतच मान्य करणार िाही. अशा स्स्थतीत, शाश्वत जीवि जरी अस्स्तत्वात असले तरीस िा आयव्हि ते 
अमान्यच करील. हा सौदा तो िामजूंर करतो. केवळ चबिशतग कृपाच तो स्वीकारील आचण म्हणूि स्वतःच्या 
अशा अटी घालतो. बंडखोरीला सारेच हव ेअन्यथा काहीही िको. “जगातील सारे ज्ञाि एकाही बालकाच्या 
अश्रूंच्या तोलामोलाचे िाही.” सत्य िाही असे आयव्हिचे म्हणणे िाही. त्याचे म्हणणे असे की, सत्य जर 
अस्स्तत्वात असेलच तर ते केवळ त्याज्यच असू शकेल का? तर ते न्याय्य िाही. म्हणूि सत्य आचण न्यायिीती 
याचं्यामधील झगडा अगदी प्रथमच उघडपणे माडंण्यात आला आहे. आचण तो कधीच संपणार िाही. स्वभावािे 
एकाडंा चशलेदार आचण म्हणिूच िीचतचिष्ठ असा आयव्हि परतत्त्वज्ञाि के्षत्रातंल्या डॉि चक्वक्झोटसारखे आचरण 
करण्यात समाधाि मािील. पण, आणखी काही दशके जाऊ द्यात, एक प्रचंड राजकीय कारस्थाि न्याय हेच 
सत्य आहे हे चसि करण्याचा प्रयत्ि करील. 

 
आणखी चशवाय, आपल्या एकट्यालाच म क्ती चमळावी या मताच्या िकाराचा आयव्हि अवतार आहे. 

तो चधकृ्कताचं्या बाजूिे उभा राहतो आचण त्याचं्याप्रीत्यथग अिाद्यिंतत्त्व िाकारतो. त्याच्याजवळ श्रिा असती तर 
त्यास म क्ती लाभ ू शकली असती; पण मग द सरे चधक्कारले जाऊि त्याचें हाल चालूच राचहले असते. 
खऱ्याख ऱ्या करुणेची भाविा बाळगणाऱ्या माणसाला चमळेल अशी म क्ती संभाव्य िाही. अन्याय आचण हक्काची 
मक्तेदारी ज्याप्रमाणे तो िाकारील तद्वतच तो द प्पट जोरािे श्रिा िाकारूि ईश्वरास दोषी ठरवीतच राहील. 
आणखी एक पाऊल प ढे जाऊि “सवगस्व अन्यथा काहीही िाही.” या भचूमकेपासूि आपण “सारे अन्यथा 
क णीही िाही” या भचूमकेप्रत येऊि पोचतो. 

 
हा आत्यचंतक चिधार आचण तत्सूचचत प्रवृत्ती या गोष्टी अद भ ततावाद्यािंा प रेशा झाल्या असत्या. पण, 

िटवपेणाला जरी तोस िा प्रचतकार करू शकला िाही, तरीस िा िकार व होकार याचं्या कात्रीत सापडलेला 
आयव्हि आपल्या प ढील समस्या सच्चाईिे अि भवीत जगतो. [टीप: लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, एक प्रकारे आयव्हिच 

दोस्तोयेवस्की आहे. दोस्तोयेवस्की अल्योशाच्या भचूमकेपेक्षा आयव्हिच्या भचूमकेतच अचधक सहजपणे वावरतो.] प ढील क्षणापासूि सारे 
अि षंचगक पचरणाम तो स्वीकारतो. त्यािे जर अमरत्व मान्य केले, तर मग त्याच्यासाठी चशल्लक काय राहाते? 
अत्यंत प्राथचमक स्वरूपातील जीवि. जीविाचा अथग दडपूि टाकलेला असला तरी जीचवत चशल्लक राहतेच. 
आयव्हि म्हणतो “तकग शास्त्राला आव्हाि देऊि मी जीवि जगतो आहे.” आणखी प िश्च “माझी जीविावरील 
श्रिा याप ढे जरी उडाली, ज्या स्त्रीवर पे्रम केले चतच्याबद्दल जरी संशय उत्पन्न झाला अथवा वस्त जाताच्या 
वैचश्वक व्यवस्थापिेसंबधंी सशंय चिमाण झाला, अथवा उलट, सारे वस्त जात म्हणजे केवळ एक सैतािी व 
शाचपत गोंधळ असे जरी मला पटविू देण्यात आले तरी- तरीस िा मला जीवि जगावसेे वाटेलच” आयव्हि 
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जीवि जगेल आचण पे्रमही करील, तथापी, ‘कशासाठी या जाचणवचेविा’. पण, जगणे म्हणजे ओघािे कमग करणे 
आलेच. कशासाठी कमग करायचे? अमरत्व िसेल तर प ण्यिलही िाही बकवा पापदंडही िाही. “अमरत्वाचविा 
सदाचार ही चीजच िाही असे मी माितो.” आणखी “द ःख अस्स्तत्वात आहे एवढेच मी जाणतो, कोणीही दोषी 
िसतो, प्रत्येक वस्त वस्तंूचा संबंध आहे. प्रत्येक वस्तूला अंत आहे आचण शवेटी सवग समाि आहे” पण, सद ग ण 
ही चीजच िसेल तर कायदा पण िसणारच. “सारेच म क्तद्वार आहे,” 

 
“सारेच अि जे्ञय आहे,” या चवचारापासूिच वास्तचवक समकालीि शून्यतावादाच्या इचतहासास 

स रुवात होते. अद भ ततावादी बंडखोरीची मजल येथपयंत गेली िव्हती. पण जे चिचषि होते ते करण्यास आपण 
उमगटपणे मान्यता चदली असे थोडक्यात म्हणिू अद भतूतावादी बंडखोरीिे समाधाि मािले. उलटपक्षी, 
कॅरॅमझोव मंडळींच्या संबधंात सास्त्वक संतापाच्या तकग शास्त्रािे बंडखोरीला स्वतःवर उलटचवले आचण 
चतच्यासमोर एक चिराशाग्रस्त चवसंगती उभी केली. महत्त्वाचा िरक असा की, अद भ ततावादी आत्मसंत ष्टतेच्या 
आहारी गेले, तर आयव्हिला स सबंितेप्रीत्यथग द राचारास प्रवृत्त होणे भाग पडले. स्वतः सत्प्रवृत्त बिणे त्यास 
मान्य िाही. शून्यतावाद म्हणजे ि सते िैराशय व िकारात्मकता िव्हे, तर या सवापेक्षा चिराश होण्याची व िकार 
देण्याची ती अचभलाषा आहे. ज्या माणसािे चिष्ट्पापतेची वचकली इतक्या जोरदारपणे केली, बालकाचे द ःख 
बघूि ज्याचे मि थरथरले, कोकरू बसहाबरोबर बागडत असल्याचे आचण ख िाला बळी पडणारा ख न्याला 
आबलगि देत असल्याचे र्दशय ‘याचच देह याचच डोळया’ पाहाण्याची ज्याची इच्छा होती, तो माणसू ज्या क्षणी 
ईश्वरी स संगती अमान्य करतो आचण जीविाचा स्वयंचिर्ममत चियम शोधण्यासाठी प्रयत्िशील होतो त्याक्षणी 
हत्त्येच्या कायदेशीरपणास मान्यता देतो. आयव्हि ख िशी ईश्वराचवरुि बंड प कारतो; पण, ज्या क्षणापासूि तो 
आपल्या बंडखोरीच्या कारणमीमासेंचा चवचार स रू करतो, त्यावळेी तो हत्त्येच्या कायद्याचे तकाि माि माडंतो. 
ज्याअथी चिचषि काहीच िाही, त्या अथी तो बापाची हत्त्या करू शकतो बकवा चकमाि हत्त्येस संमती देऊ 
शकतो. देहान्ताची चशक्षा स िावलेल्या माणसासारख्या आपल्या अवस्थेच्या प्रदीघग मििाची पचरणती शवेटी 
ग न्हेगारीच्या समथगिातच होते. आयव्हि देहान्ताच्या चशके्षचा चधक्कार करतो (एका िाशंीचे वणगि करतािंा उग्र 
संतापािे तो म्हणतो, : “ईश्वरी कृपेच्या िावाखालीच त्याचे शीर धडापासूि वगेळे झाले.”) आचण त्याबरोबरच 
तत्त्वतः ग न्हेगारी क्षम्य माितो. ख न्यासाठी हरएक प्रकारच्या सवलतींची परवािगी आहे, िाशी देणाऱ्यासाठी 
मात्र काही िाही. सेडिे सहज कंठस्थ केलेली ही चवसगंती आयव्हि कॅरॅमझोव्हला मात्र ग दमरूि कासावीस 
करते. 

 
जणू काय अमरत्व वस्त तः अस्स्तत्वात िाहीच अशा भचूमकेतूि य स्क्तवाद करण्याचा आयव्हि बहाणा 

करतो; तथापी, ते अस्स्तत्वात असेलच तर ते आपण अमान्य करू असे म्हणण्यापयंतच त्याची मजल जाते. 
अमरत्वाला अस्स्तत्व िाही, तसेच ते सदाचारासही िाही असे ख शाल म्हणणे आचण आपल्या बापाची हत्त्या होऊ 
देणे या गोष्टी तो म द्दामच करतो ते द चरत व मृत्यू याचंा चिषेध करता यावा म्हणिूच. आपल्या प ढील शृगंापत्ती तो 
जाणीवपूवगक स्वीकारतो; सदाचाराचा अचंगकार करावयाचा आचण त्याजबरोबर तकग र्दष्टतेचाही अथवा 
तकग श िता अंचगकारावयाची आचण त्याजबरोबर ग न्हेगारीही - हीच ती शृगंापत्ती. त्याचीच द सरी प्रचतमा 
असलेला सैताि रास्तपणे क जब जतो, “तू एक सत्कृत्य करणार आहेस आचण तरीस िा सदाचारावर त झा 
चवश्वास िाही; हीच वृत्ती त ला संतप्त करते आचण मिःस्ताप देते.” शवेटी, आयव्हि जो यक्षप्रशि चवचाराथग 
माडंतो आचण बंडखोरीच्या इचतहासात दोस्तोयेवस्कीिे साध्य केलेली खरीख री प्रगती ज्या प्रशिातं अंतभूगत 
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आहे, केवळ त्याच प्रशिात आम्हाला येथे स्वारस्य आहे :- चचरंति बंडखोरीच्या पचरस्स्थतीत जीवि जगणे व 
स्वतःच्या भचूमकेशी चिधारािे एकचिष्ठ राहाणे शक्य आहे काय? 

 
आयव्हिच्या उत्तराचा तकग  आपणास आयव्हिच करू देतो. कट  शवेटापयंत चपच्छा प रविूच चचरंति 

बंडखोरीच्या स्स्थतीत जीवि जगणे शक्य आहे. परतत्त्वात्मक बंडखोरीचा कट  शवेट कशात आहे.? 
परातत्त्वात्मक क्रातंीत. जगदचधपतीचा कायदेशीरपणा वादाचा चवषय झाल्यािंतर जगाचा स्वामी पदच्यतू 
झालाच पाचहजे. त्या पदावर मािवाची प्रचतष्ठापिा व्हावयास हवी. “ज्या अथी ईश्वर चि अमरत्व अस्स्तत्वात 
िाहीत, त्याअथी िव्या मािवाला देव बिण्याची म भा आहे.” पण, देव बिणे याचा अथग काय? आपल्या 
स्वतःच्या कायद्याखेरीज द सऱ्या कोणत्याही कायद्याचे अस्स्तत्व मान्य करणे. मध्येच उपस्स्थत होणाऱ्या 
य स्क्तवादाचा चवस्तार करण्याची आवशयकता दूर सारूि, आपल्या लक्षात येऊ शकेल की, देव बिणे म्हणजे 
ग न्हेगारीला मान्यता देणे (दोस्तोयेवस्कीच्या ब चिवाद्याचंा आवडता चवचार). आपण आपल्या तकग शास्त्राशी 
प्रामाचणक राहू शकतो का, तसेच, चिरपराध असूिही सहि करावयास लागणाऱ्या द ःखाचवरूि क्रोधात्मक 
चिषेधाच्या कारणावरूि, आपण आपल्या चपत्याची हत्त्या देव-माणसाच्या उदासीितेिे मान्य करू शकतो का, 
या गोष्टी जाणिू घेणे हीच आयव्हिप ढील व्यस्क्तगत समस्या आहे. त्याचे उत्तर आपणास माचहत आहे. आयव्हि 
आपल्या बापाच्या हत्त्येस समंती देतो. बचहर्दग शयािंी सतं ष्ट होण्याइतका उथळ िसलेला, आचण तसले कृत्य 
स्वतः करण्याइतका बर्थथड मिोभाविा िसलेला आयव्हि ते कृत्य द सऱ्याकडूि करविू घेण्यातंच समाधाि 
माितो. पण, िंतर त्याचे माथे चिरूि जाते. आपल्या शजेाऱ्यावर पे्रम करणे कसे शक्य आहे हे ज्या माणसाला 
समजले िाही, त्याला शजेाऱ्याची हत्त्या करणे कसे शक्य आहे हेस िा समजणार िाही. सदाचारचवषयक 
असमथगिीय संकल्पिा आचण अग्राह्य ग न्हेगारी याचं्या कचाट्यात सापडलेला, कारूण्यािे ग्रासलेला आचण पे्रम 
करण्यास असमथग, संशयवादाचे िायदे गमाविू बसलेला एकाडंी असा हा श्रेष्ठ ब चिमते्तचा माणूस चवसंगतीम ळे 
िामोहरम होतो. तो म्हणाला, “माझे मि इहलोकातील आहे; मग जे िाही ते समजूि घेण्याच्या प्रयत्िात 
िायदा तो काय?” पण, इहलोकीचे जे िाही त्या कचरताच तो जगला आचण ज्या जगाच्या एकाद्या अंशावर 
देखील त्यािे पे्रम केले िाही त्या जगापासूि त्याला दूर िेण्यास त्याचा कैवल्याचा साके्षपी शोधच अगदी ठामपणे 
कारणीभतू झाला. 

 
एकदा का समस्या उभी केली की अि षचंगक पचरणाम मागोमाग आलेच पाचहजेत ही वस्त स्स्थती, 

आयव्हि पराभतू झाला या वस्त स्स्थतीम ळे िजरेआड करता येत िाही. बंडखोरीिे आता कृतीचा मागग 
आक्रमावयास स रवात केली आहे. दोस्तोयेवस्कीिे ही गोष्ट आपल्या Grand Inquisitor - बड्या न्यायमंडळाच्या 
आख्याचयकेत भचवष्ट्यवाद्याच्या ठामपणािे प्रत्यक्षपणे प्रदर्मशत केली आहे. शवेटी आयव्हि चिमात्याची त्याच्या 
चिर्ममतीपासूि िारकत करीत िाही. तो म्हणतो, “मी ईश्वर अमान्य करीत िाही, तर त्याची चिर्ममती 
िाकारतो.” चिराळया शद्बात त्यािे जे चिमाण केले त्यापासूि अचवभक्त असा चपतास्वरूपी ईश्वर त्याला अचभपे्रत 
आहे. म्हणूि त्याचें बसहासि बळकावण्याची त्याची योजिा संपूणगतः िैचतकच राहाते. चिर्ममतीतील काहीही 
स धारावयाची त्यास गरज वाटत िाही. पण, चिर्ममती जशी आहे तशीच, असमाधािकारक असल्याम ळे, 
िैचतकर्दष्ट्ट्या चतच्यापासूि स्वतःची स टका करण्याचा आचण स्वतःबरोबर अचखल मािवजातीस म क्त करण्याचा 
आपणास हक्क असल्याचा तो दावा माडंतो. उलटपक्षी मिःपूतं समाचरेत सगळीच म भा आहे. आचण ‘प्रत्येकजण 
अथवा एकही िाही’ या सकंल्पिा मान्य करूि, ज्या क्षणापासूि बंडखोर-प्रवृत्ती मािवाचे सावगभौमत्व व देवत्व 
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हक्कािे शाचबत करण्यासाठी सृष्टीची प िगघटिा करण्याचे ध्येय बाळगते- म्हणजे ज्या क्षणापासूि परतत्त्वात्मक 
बंडखोरी िीचततत्त्वातूि राजकारणात चवस्तारते- त्या क्षणी एका िूति अिाकलिीय महत्त्वाच्या कायास प्रारंभ 
होतो; आचण आपण हेही लक्षात ्यावयास हव ेकी, हे कायगस िा त्याच शून्यतावादातूि जन्म घेते. या िवीि 
पंथाचा प्रवतगक दोस्तोयेवस्की यािे द्रष्टपेणािे हे स्स्थत्यंतर पूवगसूचचत केले होते :- “ईश्वर वा अमरत्व यािंा 
अस्स्तत्व िाही या चिणगयाप्रत जर का अल्योशा पोचला असता तर तो लगोलग चिरीश्ववरवादी व समाजवादी 
झाला असता. कारण, ‘समाजवाद, हा केवळ कामगारवगाचाच प्रशिव िसूि त्याच्या समकालीि अवतारात 
सवगप्रथम चिरीश्वेरवादाशी चिगडीत असा प्रशि आहे- स्वगात जाऊि पोचण्यासाठी िव्हे तर स्वगगच 
पृर्थवीतलावर अवतरावा म्हणूि देवाच्या मदतीचशवाय बाधंण्यात आलेल्या Babel (बॅबेल) मिोऱ्यासंबंंधीचा हा 
प्रशि आहे.” 

 
तदिंतर, अल्योशा, आयव्हिला एक अस्सल ‘अिि भवी माणूस’ म्हणूि वस्त तः दयाद्रगतेिे वागव ू

शकते. आयव्हििे स्वतःवर प्रभ त्व गाजचवण्याचाच केवळ प्रयत्ि केला आचण तो अयशस्वी ठरला. अचधक 
गाचंभयािे चवचार करणारे द सरे लोक प ढे येतील आचण त्याच चिराशामय िास्स्तकतावादाच्या अचधष्ठािाधारे 
जगावर राज्य करण्याची मागणी करतील. हे लोक म्हणजे येशू चिस्ताला बंचदवासातं टाकणारे बड्याचें 
न्याचयक चौकशी मंडळ (Grand Inqisitors). 

 
त्याचा मागग योग्य िाही म्हणूि त्याला स िावण्यास ते प ढे येतात; चशव आचण द चरत यातूि चिवड 

करण्याच्या शीघ्रप्राप्त स्वातंत्र्याद्वारे वैचश्वक स ख संपादि करणे शक्य िाही, ते जगावरील वचगस्व व जगाचे 
एकीकरण याद्वारेच शक्य आहे. यास्तव पचहले पाऊल म्हणजे सत्ता काबीज करुि वचगस्व स्थाचपत करणे. 
स्वगाचे राज्य पृर्थवीवर खरोखर अवतरेल. परंत , राज्यशासि मािवाचे असेल- स रवातीस मूठभर व्यक्तींचे, जे 
सीझर (ह क मशहा) असतील, ज्यािंा अगदी प्रथम पचरस्स्थतीचे ममग समजले होते असे- आचण तद्िंतर, 
कालगतीि सार साऱ्या मािवाचें. सारेच अचिबधं असल्याम ळे शक्य त्या हरएक उपायािंी साऱ्या सृष्टजगताचे 
ऐक्य साधले जाईल. त्याचे अि भवजन्य ज्ञाि कट  असल्याम ळे हा बडा न्यायाधीश वृि व थकलेला आहे. 
त्याला माचहत आहे की, माणसे भेकड म्हणण्यापेक्षा आळशीच असतात आचण पाप व प ण्य यातंील तारतम्य 
ओळखण्याच्या स्वातंत्र्यापेक्षा ते शातंी चि मृत्यूच अचधक पसंत करतात. इचतहासाकडूि ज्याची अखंड प्रतारणा 
होत आली आहे अशा अबोल बंदीवािाचवषयी त्याला सहाि भतूी, चिजीव सहाि भतूी वाटते. तो त्याला म ग्धता 
सोडूि बोलण्याचा, त्याच्या द ष्ट्कृत्याचंी जाणीव करूि घेण्याचा आचण, एका अथी, Inquisitors (बडा 
न्यायाधीश) व Caesars (सत्ताधारी) याचें अंगीकृत कायग पसंत करण्याचा आग्रह करतो. पण, बंचदवाि बोलत 
िाही. म्हणिू अंगीकृत जोखमीचे कायग त्याच्याचविा चालूच राहणार : त्याची हत्त्या करण्यात येणार. मािवाच्या 
राज्याची खात्रीपूवगक स्थापिा झाल्यावर, य गान्ती कायदेशीरपणाचे आगमि होईल. “कारवाईस आताच क ठे 
स रवात झाली आहे, ती संपूणग पार पडण्यास अजूि खूप अवकाश आहे. आचण जगाला द ःखाच्या बऱ्याच गोष्टी 
सोसावयाच्या आहेत; तथापी आम्ही आमचे ध्येय गाठूच, आम्ही (Caesar) सत्ताधारी बिू आचण दरम्यािच्या 
कालात वैचश्चक स खाची स्वप्िे पाहू.” 

 
तत्पूवी बऱ्याच आधी बंदीवािाला िाशी देण्यात आले असेल : “गूढात्मा” चविाश व मृत्यू या प्रवृत्ती” 

याचंी श्रवणभक्ती करीत बडे न्यायाधीश एकटेच राज्य करतात. बडे न्यायाधीश ताठ्यािे स्वातंत्र्य आचण 
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स्वगातील रोटी िाकारतात व स्वातंत्र्याचविा या पृर्थवीवरील भाकर देऊ करतात. “क्र सावरूि खाली या आचण 
मग आम्ही त मच्यावर चवश्वास ठेव ू-” - त्याचें पोचलस चपत्ये आधीपासूिच Golgotha वर असे ओरडत असतात. 
परंत  Golgotha खाली येत िाही, आचण यातिाचं्या अत्यतं तीव्र वदेिाचं्याक्षणी स िा आपल्याला अतंर 
चदल्याबद्दल ईश्वराकडे तो चिषेध व्यक्त करतो. अशा प्रकारे बंडखोर अमान्य करतात आचण बडे न्यायाधीश 
उपहास करतात अशी श्रिा आचण गूढता याचं्याखेरीज अन्य प राव े काहीच िाहीत. कसलाच चवधीचिषेध 
िसल्याम ळे, त्या प्रलयंकारी क्षणात ग न्ह्याचंी शतके तयार होतात Paul-पॉलपासूि Stalin  - स्टाचलिपयंत, 
ज्या धमगप्रम खािंी (Popes) सीझरची चिवड केली त्यािंी सीझराचं्या आगमिाचा मागग आधीच मोकळा केला 
होता आचण िंतर हे सीझर धमगप्रम खािंा त च्छ लेखण्याचे झटपट चशकतात. ईश्वराच्या मदतीिे जे जगाचे ऐक्य 
साधले िाही ते त्याच्याचविा साधण्याचे तरीस िा प्रयत्ि होतील. 

 
पण, अजूि आपण तो क्षण गाठला िाही. या क्षणी तरी, खोल चववरात ब डलेल्या, कृती करण्यास 

असमथग, स्वतःची चिष्ट्पापब िी आचण हत्त्येची इच्छा अशा चद्वधामिःस्स्थतीच्या कात्रीत सापडलेल्या बंडखोराची 
छळ सोसणारी पीचडत म द्रा आयव्हि आपल्यासमोर उभी करतो. देहान्त शासिाचा तो चतटकारा करतो, 
कारण, मािवी स्स्थतीचे ते प्रचतबबब आहे, आचण त्याचवळेी ग न्हेगारीकडे तो आकर्मषत होतो. मािवजातीची बाजू 
घेतल्याम ळे, त्याच्या िचशबी एकाकीपणा येतो. त्याच्याबरोबर ब चिचिष्ठ बंडखोरीची वडेेपणात पचरसमाप्ती होते. 
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नि ता ंत  प्र पा द ि 
 (Absolute Affirmation) 
  

नीत्शेच्या तत्त्वज्ञानाची पणरिती 
 
जेव्हा माणूस िैचतक चिणगयाथग ईश्वरालाच न्यायासिासमोर उभा करतो, तेव्हा तो आपल्या हृदयातंरीच 

ईश्वराची हत्त्या करतो. आचण मग िीचतमते्तचे अचधष्ठाि ते काय उरते? न्यायाच्या िावाखाली ईश्वर िाकारण्यात 
येतो, पण ईश्वराच्या कल्पिेचविा न्यायिीचतचवषयक चवचार समजणे शक्य आहे का? आपण एका चवसंगत 
अथगहीितेप्रत येऊि पोचत िाही काय? िीत्श े(Nietzsche) याच अथगहीितेला सामोरे जाऊि तोंड देतो. ती 
टाळणे चागंले म्हणिू तो ती आत्यचंतक टोकािंा िेतो :- िीचत ही ईश्वराचे अंचतम स्वरूप आहे, प िरगचिेच्या 
प्रारंभकालापूवी ते िष्ट केलेच पाचहजे. अतएव याप ढे ईश्वर अस्स्तत्वात िाही आचण आमच्या अस्स्तत्वाची हमी 
घेत िाही; अस्स्तत्वासाठी माणसािें आता स्वतःच कृती करण्याचा चिणगय घेतला पाचहजे. 

 
“आम्ही ईश्वर िाकारतो, आम्ही ईश्वराची जबाबदारी अमान्य करतो केवळ अशाच रीतीिे आम्ही 

जगाला म क्त करू.” िीत्शचे्या चवचारसाचन्नध्यात शून्यतावादािे पे्रचषताची भचूमका धारण केलेली चदसते. परंत , 
त्याच्या साचहत्यकृतीत रोगचचचकत्सकाच्या भचूमकेला-पे्रचषताची भचूमका बहाल करण्याच्या बऱ्याच आधी-
अग्रस्थाि चदले िाहीतर, हीि व क्ष द्र कू्ररतेचा सारे सामर्थयग एकटविू त्यािे केलेल्या चतरस्काराखेरीज द सरे 
कोणतेही चिष्ट्कषग िीत्शचे्या चवचार दशगितूि आपण काढू शकत िाही. त्याच्या चवचाराचं्या तात्प रत्या, 
पितशीर, य क्तीवादात्मक स्वरुपाबद्दल आपण क्षणमात्र शकंा घेऊ शकत िाही. त्याच्या साचन्नध्यात 
शून्यतावादाला अगदी प्रथमच जागरुकता येते. रोगचचचकत्सक व पे्रचषत याचं्यातील समाईक ग ण म्हणजे त्याचंा 
चवचार चि कृती भचवष्ट्यकालाच्या अि षंगािे असतात. आगामी साक्षात्काराखेरीज अन्य कोणत्याही संजे्ञतूि 
िीत्शिेे चवचार केला िाही; आचण हे साक्षात्काराची वाखाणणी करण्यासाठी िव्हे, तर ती अवस्था टाळण्यासाठी 
आचण त्याचे प्रबोधिात रुपातंर करण्यासाठी; कारण ही साक्षात्कारी चवचारधारा शवेटी चकळसवाणे व मतलबी 
स्वरूप धारण करील याची त्याला कल्पिा होती. शून्यतावाद ही काय चीज आहे याची त्याला पारख होती 
आचण रोगचचचकत्सेसारखी त्यािे त्याची तपासणी केली होती. 

 
य रोपचे आद्य व पूणांश शनू्यतावादी आपण आहोत असे तो स्वतःचवषयी म्हणत असे. राजीख षीिे िव्हे 

तर पचरस्स्थतीम ळे; आणखी कारण म्हणजे तत्कालीि वारसा िाकारण्याइतका तो क्ष द्र मिाचा िव्हता. 
आपल्यातील व द सऱ्यातील, श्रिेस चचकटूि राहाण्याची अक्षमता आचण साऱ्या चिष्ठाचंा प्राथचमक अचधष्ठािाचा-
म्हणजे जीविचिष्ठेचा-लोप या व्याधीचे त्यास चिदाि झाले होते. “व्यक्ती बंडखोर म्हणूि राहू शकते काय?” हा 
प्रशि त्याच्याबाबतीत “कशावरही श्रिा ि ठेवता व्यक्ती जगू शकते काय?” असा रूपान्तचरत झाला. त्याचे 
उत्तर होय असे आहे. होय, जर श्रिेच्या अभावातूि माणसाला चवचारव्य ह चिर्ममता आला, शून्यतावादाचे अंचतम 
पचरणाम त्यािे मान्य केले, आचण मरूभमूीत पदापगण करूि जे घडणार आहे त्यावर र्दढ चवश्वास ठेविू, अगदी 
प्राथचमक अवस्थेतील सहजप्रवृत्तीिे माणूस स ख तसेच द ःख दोन्ही अि भवील तर ते शक्य होईल. 

 
पितशीर संशयाऐवजी िीत्शिेे पितशीर िकारात्मकतेचा अवलंब केला; शून्यतावादाला आपल्या 
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स्वतःपासूि अजूिही लपविू ठेवणाऱ्या हरएक गोष्टीचा तसेच, ईश्वराचा मृत्यू कृचत्रमतेिे लपचवणाऱ्या प्रचतमाचंा 
चिश्चयपूणग िाश करण्याचे धोरण त्यािे अवलंचबले. “िवीि प ण्यभमूी उभारण्यासाठी एक ज िी प ण्यभमूी प्रथम 
िष्ट केलीच पाचहजे. हा कायदा आहे. “िीत्शचे्या मताि सार, ज्याला स कृत तसेच द ष्ट्कृत याचंा चिमाता 
व्हावयाचे आहे, त्यािे सवाआधी सारी मूल्ये िष्ट करावयास हवीत. “अशाप्रकारे सवोच्च द चरत साध त्वाचा अंश 
बिते, पण, सवोच्च, चशव सजगिशील असते.” त्यािे स्वकालीि Discours de la methode ही कृती स्वतःच्याच 
चवचशष्ट पितीिे चलहीली; पण १७ व्या शतकातील त्याला प्रशसंिीय वाटणाऱ्या फ्रें च भाषेतील मिमोकळेपणा, 
काटेकोरपणा याचंा तीत अभाव होता; तरी त्याच्या मताि सार बंडखारीचे शतक गणल्या जाणाऱ्या २० व्या 
शतकाचे वैचशष्ट्टे्य ठरलेली एक प्रकारची मत्त प्रसादपूणगता चतथे होती. 

 
ज्याचे त्याला ज्ञाि आहे ते स्वीकारणे, हे िीत्शचेे पचहले पाऊल. चिरीश्वर वादाबद्दल, सागंण्यची 

जरूरच िाही, त्याला तो “चवधायक व मूलगामी” वाटतो. चिरीश्वरवादाच्या प्रशिातं एकप्रकारची आणीबाणीची 
भचूमका उपस्स्थत करणे, चतच्यातूंि चिणगयाप्रत पोचण्यास भाग पाडणें हे आपले एक अंगीकृत श्रेष्ठ व्रतच आहे 
असे तो म्हणतो. जगाचा अचियोचजत चदशाहीि प्रवास चालूच असतो आचण त्यातं अंचतम साध्य असे काहीच 
िाही. अतएव ईश्वर चिरुपयोगी आहे, कारण, त्याला चवशषे असे काहीच िको असते; तो चिचरच्छ असतो. 
त्याला जर कशाची इच्छा असेल-आचण येथे आपण पापाच्या समस्येचे पारंपाचरक सूत्र मान्य करतो-तर, 
“िरजन्माची सारी मूल्ये हीि ठरचवण्याऱ्या एकूण साऱ्या यातिा व चवसंगती” यािंा तो ईश्वर जबाबदार आहे 
असे आपणासं धरूि चालाव े लागेल. “तो अस्स्तत्वात िाही एवढीच एक सबब ईश्वराच्या बाजूिे आहे” 
Stendhal-स्तेन्धलच्या या सूत्राचा िीत्श े उघड उघड हेवा करीत असे, हे आपणास माहीतच आहे. ईश्वरी 
इच्छेला म कलेले जग अथातच ऐक्यभाव व अंचतमता यािंाही म कलेले असणार. म्हणूिच जगचद्वषयक काहीही 
न्यायचिणगय करणे अशक्य आहे. जगाला मूल्यप्रामाण्य लागू करण्याच्या प्रयत्िाची पचरणती शवेटी जीविाची 
बिदािालस्ती करण्यातच होते. काय असावयास हवचे --स्वगीय राज्य, शाश्वत संकल्पिा, अथवा िैचतक 
आदेश -- याचं्या संदभातच जे काय आहे त्यावरील न्यायचिणगय आधाचरत असतात. पण, जे असावयास हवचे 
ते अस्स्तत्वात िसते : आचण िसतेपणाच्या िावावर या जगाचवषयीचे चिणगय घेता येणे शक्य िाही. “सत्य असे 
काहीच िाही. प्रत्येक गोष्टीला म भा आहे, या आमच्या काळातील िायद्याच्या गोष्टी आहेत.” शून्यतावाद आचण 
बंडखोरी याचं्या जबाबदारीचे संबंध ओझे आपल्या चशरावर िीत्श े घेतो ही गोष्ट प्रत्यक्षपणे व्यक्त करण्यास, 
ज्याचंा प्रचतध्विी हजारोंच्या म खातूि उमटतो अशी ही भव्योदात्त अथवा उपहासगभग सूते्र प रेशी आहेत. 
“प्रचशक्षण व चिवड” या चवषयावर माडंलेल्या काहीशा पोरकट चवचारादं्वारे त्यािे शून्यतावादी य स्क्तवादाचे 
आत्यंचतक तकग शास्त्रही सूचत्रत केले आहे. “प्रशि : संपूणग शास्त्रीय जाणीवसेह इच्छामरणाची चशकवण देणारी व 
पित सागंणारी शून्यतावादाची सवात आत्यचंतक व प्रभावी, अशी अचूक व्याख्या कोणत्या साधिािे आपण 
संपादि करु शकू?” 

 
पण, जी मूल्ये-म ख्यत्वकेरूि िीचतचवषयक मूल्ये - परंपरेिे शून्यतावादा- वरील बधंिे म्हणूि गणली 

गेली आहेत त्या मूल्याचंी गणिा िीत्श े शून्यतावादाच्याकारणी उपय क्त म्हणिू करतो. सॉके्रचटसिे चवशद 
केलेले बकवा चिश्चि धमािे चशिारस केलेले िैचतक वतगि प्रत्यक्षात अधोगतीचे लक्षण आहे. या वतगिाला 
हाडामासाचं्या माणसाऐवजी माणसाची केवळ पडछाया उभा करावयाची असते. संपूणगतः काल्पचिक अशा 
स संवादी जगताच्या िावाखाली हे िैचतक वतगि वासिामय व भाविात्मक चवश्वाला दोषी ठरवते. शून्यतावाद 
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म्हणजे श्रिाचवषयक असमथगता असा जर अथग असेल, तर त्याचे अत्यतं गंभीर लक्षण चिरीश्वरवादात आढळत 
िसूि, जे अस्स्तत्वात आहे त्यावर चवश्वास ठेवण्याची, जे घडत आहे ते पाहण्याची आचण ‘ठेचवले अिंते तैसेची 
राहावयाची’ जी अक्षमता आहे चतच्यात चदसूि येते. साऱ्या ध्येयवादाच्या म ळाशी हीच द बगलता आहे. िीचतमते्तची 
जगावर श्रिा िाही. िीत्शचे्या मताि सार वास्तव िीचतमत्ता स बोधतेपासूि चवभक्त करता येत िाही. ‘जगाच्या 
बिदकाशंी’ तो कठोर आहे, कारण, या बिदािालस्तीत टाळाटाळीची लाचं्छिास्पद रुचच असल्याचे तो 
सूक्ष्मब िीिे जाणतो. त्याच्या र्दष्टीिे पारंपाचरक िीचतमत्ता ही अिैचतकतेचा केवळ एक चवशषे प्रकार आहे. तो 
म्हणतो, “समथगिाची गरज आहे ती सदाचरणालाच.” आणखी : “िैचतक कारणास्तवच एक चदवस सत्कृत्ये 
करण्याची इच्छा चवराम पावले.” 

 
िीत्शचेे तत्त्वज्ञाि चिःसंशय बंडखोरीच्या समस्येभोवतीच चिरते. अचधक बारकाव्यािे बोलायचे तर, 

बंडखोरी या िात्यािेच त्या तत्त्वज्ञािाची स रवात होते. पण, िीत्शचे्या भचूमकेतील बदल, आपणास जाणवतो. 
‘ईश्वर मृत्यू पावला आहे’ येथूि त्याच्या बंडखोरीस स रवात होते. आचण हे प्रस्थाचपत सत्य म्हणूिच गहृीत 
धरण्यात येते; िाहीशा झालेल्या देवतेची जागा कृचत्रमतेिे भरूि काढण्याचे उचद्दष्ट असलेल्या प्रत्येक गोष्टीच्या 
आधाराभोवतीच ही बंडखोरी चिरते. तसेच, चिःसंशय चदशाहीि, पण, ईश्वराच्या चसितेचे एकमेव अचधष्ठाि 
असलेल्या जगाच्या पदरी बेअब्र  बाधंते. त्याच्या काही चिश्चिधमीय टीकाकाराचं्या समज तीप्रमाणे िीत्शिेे 
ईश्वरी हत्त्येची योजिा आखली िव्हती. आपल्या समकालीिाचं्या हृदयातं व जाणीवतेच त्याला तो मृत 
पावलेला आढळला. या घटिेचे चिःस्सीम महत्व ओळखणारा तोच आद्य चवचारवन्त होता; तसेच, चियंत्रण व 
मागगदशगि याचविा मािवाचं्या या बंडखोरीची पचरणती प्रबोधिात होऊ शकणार िाही अशा चिष्ट्कषाचा आद्य 
प्रणेताही तोच होता. या चवरुि अन्य कोणत्याही प्रवृत्तीची पचरणती, मग ती खेदाची असो बकवा आत्मसंत ष्टतेची 
असो, साक्षात्कारातच होणार. याप्रमाणे िीत्शिेे बंडखोरीचे तत्त्वज्ञाि सूचत्रत केले िाही, तर बंडखोरीवर 
आपल्या तत्त्वज्ञािाची रचिा केली. 

 
िीत्श े चवशषेेकरूि चिश्चि धमावर जो हल्ला चढचवतो तो त्यातील केवळ िीचततत्वात्मक भचूमकेच्या 

संदभातच. एका बाजूस येशूचे व्यस्क्तमत्व आचण द सऱ्या बाजूस चचगचे अश्रि, सशंयवादी स्वरूप तो िेहमी 
शाबूद ठेवतो. ममगज्ञाच्या र्दष्टीकोिातूि त्यािे Jesuits (जेझ्य इट् ) ची स्त तीच केली आहे हे आपणास माहीतच 
आहे. तो चलचहतो, “मूलतः िीचततत्वात्मक देवच िाकारण्यात येतो.” टॉलस्टॉयच्या (Tolstoy) मताप्रमाणेच 
िीत्शचे्यामते, येशू चिस्त हा बंडखोर िाही. द राचाराला संपूणग अि मती व अचवरोध यातच चिस्ताच्या 
चसिान्ताचे तत्त्व साररूपािे सामावते. बहसेस प्रचतबंध करण्यासाठीस िा तू बहसा करता कामा िये. जग आहे 
तसेच स्वीकारले पाचहजे; त्याच्या द ःखात आणखी भर घालणे िको. तथापी, तदन्तभूगत द चरतापासूि होणाऱ्या 
यातिा व्यस्क्तश सोसण्याची त मची तयारी मात्र हवी. स्वगाचे राज्य आपल्या अगदी िचजकच्या आवाक्यातं 
आहे. ि सती श्रिा िव्हे, तर कृती-िीत्शचे्यामते हा येशूचा संदेश आहे. या प ढील चिश्चि धमाचा इचतहास 
म्हणजे द सरे काही िसूि त्याच्या या संदेशाचा प्रदीघग काल चवश्वासघात. (New Testament) िवीि करार 
आधीच रष्ष्ट झाला आहे. आचण Paul (पॉल) च्या कालापासूि Councils कौस्न्सलच्या कालापयंत श्रिेच्या 
ताबेदारीची पचरणती कृचतशून्यतेत झाली आहे. 

 
चिश्चिधमाच्या आद्यप्रवतगकाच्या संदेशात कोणत्या आत्यंचतक सखोल रष्ष्टतेची भर चिश्चि धमािे 
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घातली आहे? येशू चिस्ताच्या चशकवणीत पूणगतः परकी असलेली न्यायचिणगयाची कल्पिा आचण तदि षचंगक 
चशक्षा व पाचरतोचषक ही पापप ण्य कमगिलाची कल्पिा. या क्षणापासूि, मािवी स्वभावधमग इचतहासाचा चवषय 
बितो आचण मािवी साम दाचयकता या कल्पिेिे व्यक्त होणारा साथग इचतहास जन्म घेतो. जाचहरिाम्यापासूि 
(Annunciation) ते अंचतम न्यायचिणगयापयंतच्या (Last Judgement) कालखंडात पूवगचलचखत चिवदेिाची 
कटाक्षािे िैचतक अशी उदचदष्टे अि सरण्याखेरीज द सरे कोणतेच कायग मािवजातीसाठी उरत िाही. िरक 
येवढाच की, भरतवाक्याच्यावळेी पात्राचंी चागंली चि वाईट अशी चवभागणी होते. प्रकृचतधमाम ळें  झालेली 
िैसर्मगक पापकमे चवचारात घेण्याइतकी महत्वाची िाहीत असा येशू चिस्ताचा एकमेव न्यायचिणगय होता; तर, 
ऐचतहाचसक चिश्चि धमग प्रकृचतधमाला पापकमाचे एकमेव उत्पत्तीस्थाि ठरचवतो. “येशू चिस्त कोणती गोष्ट 
अमान्य करतो? चिश्चि हे िामाचभमाि या क्षणाला धारण करणारी प्रत्येक गोष्ट.” जगाला चदशचेी एक जाणीव 
आपण करूि देत असल्याम ळे शून्यतावादाचवरुि आपण लढा देत आहोत असे चिश्चि धमग माितो; पण, 
प्रत्यक्षपणे तो जीविावर एक काल्पचिक आशय लादीत असल्याम ळे जीविाच्या खऱ्याख ऱ्या अथाचा शोध 
लावण्याचे आड येतो व म्हणूि तो स्वतःच शून्यतावादी बितो. “प्रत्येक चचग हे ईश्वररुपी मािवाच्या (Man-
God) थडग्यावर लोटलेला दगड आहे; जबरदस्तीिे ते प िरूत्थािास प्रचतबंध करण्याचा प्रयत्ि करतें” चिश्चि 
धमािे अध्यास्त्मकतेला अचधभौचतक बिविू ईश्वराची हत्या केली, असा िीत्शचेा चवसंवादी पण अथगपूणग चिष्ट्कषग 
आहे. इथे चिश्चि धमग म्हणजे ऐचतहाचसक चिश्चि धमग आचण “त्याचा सखोल व चतरस्करणीय द टप्पीपणा” असा 
अथग आपण समजूि घेतला पाहीजे. 

 
तकग स संगतीची हीच प्रक्रीया समाजवाद व सवग प्रकारचा भतूदयावाद याचंवषयी िीत्शचे्या 

चवचारप्रवृत्तीप्रत िेऊि पोचवते. समाजवाद हे चिश्चि धमाचे एक केवळ रष्ष्ट स्वरूप आहे. वास्तचवक, जीवि व 
चिसगग याचंें चपतळ उघडे पाडणाऱ्या आचण वास्तव ध्येयाचं्या जागी आदशग ध्येये ठेवणाऱ्या इचतहासाच्या अंचतम 
कौलावरील श्रिा िीत्श ेकायम राखतो आचण इच्छाशक्ती व कल्पिा शक्ती यािंा कमक वत करण्यास हातभार 
लावतो. शून्यतावाद या शद्बाचा याप ढे िीत्श ेजो असंचदग्ध अथग लावतो, त्या अथािे समाजवाद हा शून्यतावादी 
आहे. िसतेपणावर ज्याची श्रिा आहे तो शून्यतावादी िव्हे, तर तो जे पाहतो त्यावर ज्याची श्रिा िाही तो 
शून्यतावादी होय. या अथािे, समाजवादाचे सारे प्रकार चिश्चिधमीय ऱ्हासाचे, प न्हा एकदा अधोगत झालेले, 
अचवष्ट्कार आहेत. चिश्चि धमाच्या र्दष्टीिे पापप ण्य कमगिल असलेली चशक्षा आचण पाचरतोचषक याचं्यात 
इचतहासाचे सत्य अचभपे्रत आहे. पण, अटळ अशा तकग स संगतीि सार, चशक्षा व पाचरतोचषकच शवेटी साऱ्या 
इचतहासात अचभपे्रत असतात; आचण याचदवसापासूि प ढे सम दायाचधचष्ठत पे्रचषतवाद (Messianism) जन्म 
घेतो. तद्वतच, आता ईश्वर मृत असल्याम ळे जीवात्म्याचंी ईश्वराच्या लेखीची समता, श ि चि साध्या समतेत 
पचरणत होते. प न्हा इथेस िा ज्यािंा िैचतकतेचा वास मारतो अशा समाजवादी चसिान्ताचवरुि िीत्श े य ि 
प कारतो. धमातूि अथवा समाजवादी प्रचारातूि व्यक्त झालेला शून्यतावाद हा आपल्या तथाकचथत उच्च 
मूल्याचंी तार्मकक पचरणती आहे. स्वतंत्र मि ही मूल्ये िष्ट करील आचण ज्या रष्ममूलक कल्पिावंर ती उभारली 
आहेत ते रष्म, त्याचं्यात अचभपे्रत असलेली सौद्याची कल्पिा, आचण चिमगळ ब चिमते्तला आपले कायग (चिस्ष्ट्क्रय 
शून्यतावादाचे सचक्रय शनू्यतावादात रूपान्तर) चसिीस िेण्यात प्रचतबंध करण्याचा त्या मूल्यािंी केलेला ग न्हा- 
या साऱ्या गोष्टीचा ते म क्त मि चधक्कार करील. 

 
परमेश्वर आचण िैचतक पूज्यस्थािे (Idols) ज्यातूंि िष्ट केली गेलीं आहेत अशा या जगतात माणसू हा 
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आता एकाकी आचण स्वामीहीि असा झाला आहे. असले स्वातंत्र्य सहजसाध्य असेल अशी आपली समजूत 
करूि घेण्यास प्रचतकूल िीत्शइेतका द सरा क णी िसेल (आचण याच बाबतीत िीत्श े अद भ ततावाद्यापंासूि 
आपले वगेळेपण प्रदर्मशत करतो.) ‘त्यािंी एक िवीि प्रकारची मिोयातिा भोगली आचण एक िवीि प्रकारचे 
स ख अि भवले’ अशा आशयाचे उद गार ज्याचं्याबद्दल स्वतः िीत्शिेे काढले, त्याचं्याच माचलकेत या अचिबधं 
स्वातंत्र्यािे त्याला िेऊि बसचवले. पण, प्रारंभी केवळ मिोयातिाच त्याला आक्रोशूि उद गार काढावयास 
लावतात. “हाय रे हाय, मला वडेा तरी होऊं द्या. कायदातीत राचहल्याम ळे मी चिराचश्रतातला सवात अचधक 
चिराचश्रत आहे.” कायदातीत अशा भचूमकेला जो चचकटूि राहू शकत िाही त्यािे कायदा शोधला पाचहजे अथवा 
वडेेपणाचा आश्रय घेतला पाचहजे. ज्याक्षणी माणसाची ईश्वरावर श्रिा राहात िाही आचण अमर जीविावरही 
राहात िाही त्याक्षणी “जे जे म्हणूि जगते आहे, द ःखजात म्हणूि जीविाचे द ःखभोग ज्याच्या िचशबी आहेत 
अशा प्रत्येक गोष्टीस तोच जबाबदार ठरतो.” कायदा व स व्यवस्था याचंा शोध तो स्वतःच केवळ स्वान्तरी 
वळूिच घेतो. आचण मग, विवास स रू होतो, समथगिाचा अिंत शोध, हेतूहीि ह रहूर, स्मृत्याक लता “अन्तमगि 
स्वतःलाच चवचारीत असलेला अत्यतं द ःखदायी हृदय द भगंूि टाकणारा प्रशि : मी स्वगृही असल्यासारखे मला 
क ठे वाटेल? तो चिवातंपणाचा अि भव मला क ठे लाभेल?” 

 
िीत्शचेे मि म क्त असल्याम ळे, मिाचे स्वातंत्र्य ही स खद गोष्ट िव्हे हे त्यास माहीत होते; पण, ते तीव्र 

आकाकं्षा बाळगूि, दीघग कालातंरािें दमछाक करणाऱ्या लढ्यािे संपादि केलेले यश होय याचे त्यास ज्ञाि 
होते. आपण कायदातीत आहोत. असा समज करूि घेण्याची इच्छा म्हणजे त्या कायद्याच्या वचगस्वाखाली 
जाण्याचा धोका पत्करण्यासारखे होय हेही त्यास चवचदत होते. िवीि कतगव्यबधंिे पाळण्यात मिाला खरीख री 
म क्ती लाभेल हीही गोष्ट म्हणूिच त्यास समजली होती. जर सत्य असें काहंींच िसेल, जगात जर कायदा 
स व्यवस्था िसेलच, तर मग कशालाच बंदी िाही; एकाद्या आचरणास प्रचतबधं करण्यासाठी खरे म्हणजे 
तदि षंचगक मूल्यप्रामाण्य आचण चिचश्चत ध्येय ही आधी हवीत. तथाचप, त्याबरोबरच कशाला अचधकारपत्रही 
चदलेले िसते; आचरणाचा पयाय चिवडण्यासाठीस िा मूल्ये चि उचद्दष्टे असावी लागतात. कायद्याचे आत्यंचतक 
वचगस्व म्हणजे म क्तस्वातंत्र्य िव्हे, तसेच चिवडीचे आत्यचंतक स्वातंत्र्य हेही स्वातंत्र्य येणार िाही. बेबंदशाही ही 
देखील एक प्रकारची ग लामचगरीच होय. जगात जे शक्य आहे त्याची व्याख्या करतािा, जे शक्य िाही तेही 
स्पष्ट केले पाहीजे. केवळ अशाच जगात खरेख रे स्वातंत्र्य अस्स्तत्वात असते. कायदा िसेल, तर स्वातंत्र्य 
असूच शकत िाहीं. चियतीला जर उच्च मूल्याचें मागगदशगि िसेल, योगायोग हाच जर राजा असेल, तर मग 
जीवि म्हणजे केवळ अंधारात टाकलेले पाऊल, आचण आंधळयाचे भयािक स्वातंत्र्य ठरेल. म्हणूिच, अत्यंत 
पचरपूणग म क्तीच्या प्राप्तीिंतर िीत्श े अत्यतं पचरपूणग ताबेदारीचीच चिवड करतो. “परमेश्वराचा म त्यू म्हणजे 
महाि सवगस्वत्याग आचण आमच्या स्वतःवरील शाश्वत चवजय असे आपण जर ओळखले िाही, तर या प्रमादाचे 
आपणास मोल द्याव े लागेल.” द सऱ्या शब्दात सागंावयाचे म्हणजे िीत्शचे्या चवचारात बंडखोरीचा 
संन्यस्तवादात शवेट होतो. एका अचधक सखोल तकग चवचारपितीि सार, “जर काहंींच सत्यच िसेल, तर 
हरएक गोष्टीला म क्तद्वार आहे.” या कॅरमझॅोव च्या चवचाराच्या जागी “जर काहंींच सत्य िसेल, तर मग 
कशालाही म क्तद्वार िाही” हा चवचार स्थािापन्न होतो. या जगात केवळ एकाही गोष्टीला मिाई आहे हे अमान्य 
करणे, म्हणजे चजला परवािगी आहे अशा हरएक गोष्टीचा त्याग करण्यासारखे आहे. काळे काय आचण पाढंरे 
काय यातील भेद सागंणे ज्या क्षणापासूि शक्य होत िाही, त्याक्षणापासूि प्रकाशज्योत चवझते आचण स्वातंत्र्य ही 
स्वैस्च्छक बंदीवास होतो. 
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िीत्श ेआपला शून्यतावाद पितशीरपणे ज्या पेचप्रसंगाप्रत िेतो चतकडे तो एक प्रकारच्या भीषणािंदािे 
झपाट्यात धाव घेतो असे म्हणता येईल. एकंदर पचरस्स्थती आपल्या समकालीिािंा असमथगिीय करूि टाकणे 
हाच याचा उघडउघड व्यक्त केलेला हेतू आहे. चवसंगतीचे टोक गाठणे हीच त्याची एकमेव आशा आहे असे 
चदसते. गळा आवळूि टाकणाऱ्या चवळख्यातं िष्ट होण्याची जर माणसाची इच्छा िसेल, तर एकाच चहसक्यात ते 
चवळखे त्याला तोडाव ेलागतील आचण स्वतःची अशी मलू्ये चिमाण करावी लागतील. परमेश्वराच्या मृत्यूम ळे 
काहीही साध्य होत िाही आचण ईश्वराच्या प िरागमिाची चसिता करीतच मध्यन्तरीचा जीविकाल व्यचतत 
करीत बसणेच केवळ शक्य आहे. िीत्श े म्हणतो, “परमेश्वराचठकाणीं भव्योदात्तता जर आपणास अि भवता 
आली िाही, तर ती आपणास क ठेच सापडणार िाही. चतचे अस्स्तत्वच िाकारावें लागेल अथवा ती चिमाण 
करावी लागेल.” आत्मघाताकडे धाव घेत असलेले जे जग भोवताली तो पाहात होता त्याचे चिय क्तकायग 
म्हणजे हा िकार. चिर्ममती हे अचतमाि ष कायग होते आचण त्यासाठी ती मरण पत्करावयास चसि होता. 
एकातंवासाच्या एकाचंतक अवस्थेतच सजगि शक्य आहे आचण जेव्हा अत्यंत तळमळणारें मि माणसाला पटविू 
देईल की, ‘हे काम स्वीकारलें  िाहीस तर त झा चविाश अटळ आहे.’ तेव्हाचं तो हे कंबर मोडूि टाकणारे काम 
अंगावर घेईल, याची िीत्शसे वस्त तः जाणीव होती. िीत्श े मािवास आक्रोशिू सागंतो की, हे जगच त्याचे 
एकमेव सत्य आहे - आचण या जगाशी त्यािें प्रामाचणक राचहले पाचहजे. त्यावरच त्यािे आपले जीचवत अवलंबूि 
ठेवावयास हव ेआचण इथेच त्यािे आपली म क्ती शोधावयास हवी. तथाचप माणसास तो असाही उपदेश करतो 
की, कायद्याचा अभाव असलेल्या जगात जीवि जगणे अशक्य आहे. कारण, जीविात कायदा स्पष्टपणे अचभपे्रत 
आहे. म क्तपणे आचण कायद्याच्या बंधिावाचूि जगणे कसे शक्य होईल? या गूढ कोड्याचे उत्तर प्रसंगी मृत्यलूा 
तोंड देऊिही माणसािे शोधलेच पाचहजे. 

 
चकमािाशंी िीत्श ेतरी भीतीिे कच खात िाही. तो उत्तर देतो आचण तेचह चिभगयतेचे : (Damocles) 

डमोक्लीस खड गाखालीच अचधक चागंला िाचत असे, अन्यत्र िाही. जे अग्राह्य आहे ते स्वीकारलेच पाचहजे 
आचण असमथगिीय आहे त्याचे समथगि केलेच पाचहजे. जग कोणत्याही साध्यामागे लागलेले िाही हे मान्य 
करताकं्षणीच जगाचा अजाणपणा, चिष्ट्पापता मान्य करण्याचा चवचार िीत्श ेप रस्कृत करतो; तसेच कोणत्याही 
हेतूच्या अि षंगािे जगचद्वषयक न्याय चिणगय शक्य िसल्यािे तचद्वषयक कोणत्याही न्यायचिणगयाला त्या जगाची 
मान्यता िसते, आचण पचरणामतः मूल्याचें अचधष्ठाि असलेल्या साऱ्या चिणगयाचं्या जागी चिरपेक्ष संमतीचे तत्त्व-
या जगावरील संपूणग व उच्चतम चिष्ठेचे तत्त्व-स्थािापन्न करण्याचा चवचारही तो प ढे माडंतो. अशाप्रकारे, संपूणग 
चिराशतूेि अिंतािंद उत्स्िूतग होईल आचण आधंळया दास्यवृत्तीतूि बाचंधलकी चवरचहत स्वातंत्र्य अस्स्तत्वात 
येईल. स्वतंत्र होणे याचा अच क अथग साध्यांिा चतलाजंली देणे. वस्त जाताच्या अखंड िेरबदलाबद्दलचे 
(अचवरत पचरवतगिाचे) अज्ञाि, त्या अज्ञािास अि मती चमळताचं कमालीचे म क्तस्वातंत्र्य प्रदर्मशत करते. म क्त 
मि जे अपचरहायग आहे ते स्वचे्छेिे स्वीकारते. चिरपेक्ष असेल तर घटिेची अपचरहायगता कोणत्याही प्रकारचे 
बंधि सूचचत करीत िाही, ही िीत्शचेी अत्यंत चजव्हाळयाची संकल्पिा आहे. सवगकष अपचरहायगतेचा संपूणग 
स्वीकार ही त्याची स्वातंत्र्याची चवरोधाभासात्मक व्याख्या आहे “कशापासूि म क्ती?” या प्रशिाच्या जागी 
“कशासाठी म क्त?” हा प्रशि उभा राहातो. म क्तस्वातंत्र्य हेंच चवभचूतमत्व ठरतें, ती एकरूप होतात. 
महाप रुषाची ती तपश्चयाच: जणू “भग्िावस्थेच्या बबदूपयंत ताणलेले धि ष्ट्यच” 

 
समृचि आचण रसरसलेले चतैन्य यातूि जन्मलेली ही भव्योदात्त अि मती म्हणजे मािवी अपूणगता व 
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द ःख याचें, तसेच, द चरत व हत्या आचण आमच्यात जे सारे काही वादग्रस्त व चवलक्षण आहे त्या साऱ्याचे 
चिःसंकोच ठाम प्रचतपादि आहे. हे जग जसे आहे त्या जगात आपण जसे आहोत तसेच राहाव ेया ख ंटलेल्या 
अचभलाषेतूि ही अि मती उद भवली आहे. “आपण दैवाधीि आहोत असे मािणे म्हणजे आहोत त्यापेक्षा वगेळे 
होण्याची अचभलाषा ि धरणे......” दैवाधीिता मान्य करण्याचाच एक भाग असलेला िीत्शचेा प्रयोग शवेटी 
चियतीला देवत्व प्राप्त करूि देतो. चियती चजतकी अचधक चिष्ठ र चततकीच ती अचधक पूजिीय ठरते. िीतीचे 
अचधष्ठाि असलेला ईश्वर, कारूण्य व पे्रम या गोष्टी जेथपयंत चियतीची कृत्यें स धारू पाहातात. तेथपयंत त्या 
चतच्या शत्रू असतात. िीत्शलेा पापचवमोचि िको आहे. आत्मसाक्षात्काराचा आिंद म्हणजे सवगिाशाचा आिंद 
होय. पण, केवळ व्यक्तीच चविाश पावते ज्या बंडखोरीच्या आंदोलिात माणूस स्वत्वावर हक्क सागंतो, ते 
आंदोलि व्यक्तीच्या आत्माि भतूीप ढील संपूणग शरणागतीत िाहीसे होते. पूवी चतरस्करणीय वाटणारी चियती 
आता ंचप्रय वाटू लागते. “प्रत्येक व्यक्ती अखंड चवश्वाशी सहयोग करते-आपल्याला त्याची जाणीव असो अगर 
िसो, आपणास ते हव ेअसो अगर िसो.” व्यक्ती अचखल मािवजातीच्या चियतीत आचण खगोलाचं्या अिंत 
रष्मंतीत हरपते. “जो अस्स्तत्वात एकदा ंआला आहे तो शाश्वत आहे; सागर ज्याला चिरूि मागे चकिाऱ्यावर 
िेकीत असतो.” 

 
यािंतर, िीत्श े तत्त्वचवचाराचं्या उगमस्थािाकंडे वळतो-सॉके्रचटसपूवग चवचारसरणीकडे. या 

चवचारदशगिािे आपण उचलूि धरलेल्या तत्त्वाचंी चचरंति मूल्ये अबाचधत राखण्यासाठी अंचतम कारणे दडपूि 
ठेवली. केवळ हेत शून्य सत्ता, केवळ (Heraclitus) हेरॅस्क्लट् चा ‘संघषग’ शाश्वत आहेत. भचवष्ट्यकालीि घटिा 
ज्या चियमािंी बि आहेत, त्या चियमाचं्या अस्स्तत्वाचा पडताळा आणिू देणे, तसेच अपचरहायगतेत योगायोगाचा 
अंश आहे हे दशगचवणे हाच िीत्शचे्या साऱ्या प्रयत्िाचा रोख आहे. “बालक म्हणजे चिष्ट्पापता आचण 
पूवगस्मृचतलोप, िूति प्रारंभ, एक ज गार एक, स्वयंचचलत चक्र, पचहले पाऊल, अि मतीची दैवी देणगी.” जग 
दैवी आहे कारण ते तकग चवसंगत आहे. तशीच ती तकग चवसंगत आहे म्हणूिच केवळ कलाच (art) जगाचे 
आकलि करण्यास समथग आहे. या जगताचे कोडे चिःसंचदग्धपणें उलगडणे अशक्य आहे, पण कला आपणास 
त्याची प्रचतकृचत करण्यास चशकवते-ज्याप्रमाणे शाश्वत पचररष्मण चक्रयेतूि जग आपला प िरचवष्ट्कार घडचवते. 
हा जगदारंभीपासूिचा सिाति सागर अचवश्रातंपणे तीच तीच गजगिा प िरूच्चाचरतो आचण त्याच त्याच 
आशच्यगचचकत प्राण्यािंा त्याच त्याच सम द्र चकिाऱ्यावर िेकत असतो. तथापी जो आपल्या स्वतःच्या आचण 
साऱ्या वस्त जाताच्या प िरागमिास संमती देतो जो प्रचतरूप, उच्च गौरवािे प्रचतरूप बितो, चकमािाशंी तो 
जगाच्या देवत्वात सहभागी होतो. 

 
अशा ख बीच्या य स्क्तवादािे शवेटी मािवाच्या देवत्वाचा प रस्कार केला जातो. प्रारंभी ईश्वर 

िाकारणारा बंडखोर शवेटी त्याची क्षमता त्याची जागा आपण घेण्याची महत्वाकाकं्षा बाळगतो. बंडखोरीचा-
मािवजातीला शासि करण्यासाठी म्हणिू ईश्वर चिमाण करणारी बंडखोरीदेखील-सवगस्वी त्याग करूिच 
बंडखोर ईश्वर बिू शकतो हा िीत्शचेा संदेश आहे. “जर ईश्वर असेल, तर मग स्वतःच ईश्वर ि बिणे कोण 
सहि करू शकेल?” वस्त तः ईश्वर आहेच...... जगाच्या िावारूपािे. त्याच्या देवत्वात सहभागी होण्यासाठी 
जे सारे आवशयक आहे ते म्हणजे अि मतीच. “आता याप ढे क णाची प्राथगिा िको आता ंआपणच आशीवाद 
द्यायचे”; आचण मग पृर्थवीवर मािव-देव चवप ल होतील. जगताला होकार देणे, त्याचा प िरचवष्ट्कार घडचवणे 
म्हणजेच, जगाचे व आपले स्वतःचे प िसगजगि एकाचवळेी करणे, महाि कलाकार, सृचष्टकता होणे होय. त्या 
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शद्बाला प्राप्त झालेल्या सचंदग्धाथािे ‘सजगि’ या शद्बाद्वारे िीत्शचेा संदेश संचक्षप्त रूपािे सागंता येतो. साऱ्या 
स्ष्ट्ट्यािंा शोभणारी अहंमन्यता व कठोर िैचतक वतगि याचं्याबद्दलच िीत्शलेा म ख्यतः कौत क वाटत असे. 
चचचकत्सक मूल्याचं्या जागी सजगिशील मूल्ये स्थाचपत करण्यातच-ज्याला अस्स्तत्व आहे त्याबद्दल आदर व 
प्रशसंा प्रदर्मशत करण्यातच-मूल्याचें उत्क्रान्त रूपान्तर अंतभूगत आहे. अमरत्वचवरचहत देवत्व स्त्रष्ट्ट्याच्या 
स्वातंत्र्याची व्याप्ती, स्पष्ट करते. अवयव चि अवयव िाडूि काढले जात असता पृर्थवीचा अचधष्ठाता देव 
(Dionysos) चडओचिसॉस चचरंति काळ बककाळया िोडत राहातो. पण, त्याचबरोबर यातिाचें िचलत 
असलेले व्यथाय क्त सौंदयगही तो अचभव्यक्त करतो. हा इहलोक आचण चडओचिसॉस यािंा मान्यता देणे म्हणजे 
स्वतःच्या यातिािंाही मान्यता देणें, त्या चिमटूपणें स्वीकारणे असे चित्शलेा वाटत असे. आचण सारेच, यातिा 
आचण सवोच्च चवसंगती दोन्हीही एकाचवळेी मान्य करणे म्हणजे राजा, सवगस्वामी होणें होय. या राज्याची बकमत 
मोजण्यास चित्शचेी अि मती होती. केवळ ‘द ःखी व यातिा भोगणारे’ जगच सत्य आहे.- हें जग हेच एकमेव 
देवत्व आहे. पृर्थवीच्या उदरात, केवळ चजथेच सत्याचे अस्स्तत्व आढळेल त्याएटिा (Etna) ज्वालाम खीत 
ज्याप्रमाणे Empedocles- एम् पेडॉस्क्ल् िे उडी घेतली, त्याप्रमाणे मािवािे आपले चचरंति देवत्व प न्हा 
शोधण्यासाठी आचण स्वतः चडऑचिसॉस बिण्यासाठी स्वतःला असे चवश्वसागरात ब डविू ्यावयास हव ेअसे 
िीत्श ेस चचत करतो. Pascal-पास्कलच्या Pensees या गं्रथाची वारंवार आठवण करूि देणाऱ्या िीत्शचे्या The 
Will to Power (सत्तचभलाषा) या गं्रथाचा शवेट Pensees सारखाच पैजेचा चवडा उचलूिच होतो. माणसाला 
अजूि आत्मचवश्वास प्राप्त होत िाही. आत्मचवश्वासाची केवळ इच्छा मात्र असते आचण या दोि गोष्टी म ळीच 
सारख्या िव्हत. चित्शसे िा या सीमारेषेवर घ टमळला. “त झ्यात अक्षम्य जे आहे ते हेच. त ला अचधकार आहे 
आचण तू सही करण्याचे िाकारतोस”. तथापी, शवेटी त्याला सही द्यावी लागली. परंत , तो जेव्हा वडेा झाला 
तेव्हा त्यािे (Ariadne) एचरॲडिीला जी चटपणे चलचहली ती Dionyses चडऑचिसॉसच्या िावाम ळे अजरामर 
झाली. 

 
िीत्शचे्या चवचाराि सार, एका चवचशष्ट अथािे, बंडखोरीचे पयगवसाि प न्हा द चरताच्या गौरवात होते. 

िरक येवढाच की, द राचारात आता सूडाची भाविा िसते. स कृताचीच एक शक्य कोटीतील अशी अवस्था 
म्हणूि तो ग्राह्य मािण्यात येतो आचण चशवाय चियतीचाच एक भाग म्हणूि द ष्ट्कृताला अचधक खात्रीपूवगकतेिें 
ग्राह्य ठरचवण्यात येते. अशा प्रकारे, द राचार ही एक टाळावयाची गोष्ट, तसाच एक प्रकारचा इलाजही आहे असे 
िीत्श ेसमजतो. मािवी जीविप्रवृत्ती अपचरहायगतेप ढे अचभमािािे िमलेली पाहावी हीच िीत्शचे्या मिीची समस्या 
होती. तथापी, त्याची प ढली चपढी व राजकरणचवरोधी शवेटला जमगि असा दावा सागंणाऱ्या माणसाकडूि ज्या 
राजकारणाच्या प्रकाराला अचधकारपत्र देण्यात आले. ते राजकरण ही दोन्ही आपणास चवचदतच आहेत. 
कलावतं असलेल्या सवाचधकारी ज लूमशहाचें स्वप्ि तो रंगवीत होता; परंत  सामान्यब िीच्या माणसात कलेपेक्षा 
ज लमी वतगिच अचधक स्वाभाचवकरीत्या बाणते. “पसतंी म्हटली तर, पार्मसिलपेक्षा (parsifal) सीझर 
बोर्मजआच (Cesare Borgia)” बरे असे तो उद गार काढतो. त्यािे सीझर आचण बोर्मजआ दोघेही जन्माला 
घातले, पण प्रबोधिकालीि महाप रुषाचंा एक चवशषे ग ण म्हणूि त्यािे जो मािला होता, त्या भाविात्मक 
वैचशष्ट्ट्याची त्याचं्यात उणीव होती. जीवश्रेणीच्या शाश्वततेसमोर व्यक्तीिे िमावयास हव े आचण महाि 
कालचक्रात चवलीि व्हावयास हव ेअसा िीत्शचेा आग्रह होता; पचरणामी, वशं जीवश्रेणीचे एक चवचशष्ट स्वरूप 
बिला आचण व्यक्तीला या मचलि देवासमोर िमचवण्यात आले. ज्या जीचवताचवशयी तो इतक्या भीतीिे व 
थरकापािे बोलत असे ते एक प्रकारचे गृहोपयोगी जीवशास्त्र म्हणूि खालच्या पायरीवर उतरचवण्यात आले. 
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शवेटी, एका संस्कृतीहीि चमरासदाराचं्या जमातीिें वाट च कलेल्या सत्तालोल पतेिे, िीत्शचे्या िावंाखाली 
चजच्यावर त च्छतेचा वषाव करण्यात त्यािे कधीच खंड पडू चदला िाही अशा ‘ज्यू-चवरोधी चवद्र पतेचा’ स्वीकार 
केला. 

 
ब िीमते्तशी संयोग साधलेल्या धैयावर त्याची श्रिा होती आचण यालाच तो खरे सामर्थयग म्हणे. पण, 

त्याच्या िावावर शौयाला ब चिमते्तचवरूि उठचवण्यात आले आहे; आचण वास्तचवक त्याची जी ग णवत्ता होती 
चतचे अशा प्रकारे चवरोधात्मक रूपान्तर करण्यात आले आहे..........., आंधळया चहसाचंारात. साऱ्या 
अचभमािी महात्म्यापं्रमाणेच त्यािे स्वातंत्र्य आचण एकाडेंपणा याचंी गल्लत केली. तथापी, त्याचा “मध्यरात्रीचा व 
मध्यान्हीचा गहि एकातंवास” शवेटी य रोपवर प्रलयाची आपत्ती आणणाऱ्या यंत्रचलीत सेिादलािंी गडप 
करूि टाकला. अचभजात अचभरूचीचा प रस्कता व्याजोक्तीचा व मािक औित्याचा प रस्कार करणारा, 
कारणाचंी उठाठेव ि करता सदाचरण करणे हेच वचरष्ठवगीयाचें गमक आहे असे सागंण्याचे धैयग असणारा 
उच्चक लीि, प्रामाचणकपणािे वतगि करण्यासाठी ज्या माणसास कारणांची जरूरी भासते तो माणूस चवश्वासास 
पात्र िाही हेही सागंण्याचे धैयग दाखचवणारा, सचोटीचा जणूं व्यसिी (सचोटी जी एक सहजप्रवृत्ती, एक तीव्र 
भाविा बिली होती), “धमगवडेेपणाचा प्राणधातक शत्रू असलेल्या सवोच्च ब चिमते्तची जी सवोच्च न्यायब िी चतचा 
खंबीर समथगक-असा हा िीत्श,े- त्याच्या मृत्यिंूतर तेहतीस वषांिी त्याच्याच देशबाधंवािंी असत्य व बहसाचार 
याचंा प्रभ ूम्हणूि त्याची डागाळलेली प्रचतमा उभी केली आचण त्याच्या त्यागवृत्तीम ळे वदं्य झालेले त्याचे चवचार व 
चवचशष्ट ग णवत्ता चतरस्काराचा चवषय म्हणूि प ढे माडंली. ब चिमते्तच्या इचतहासात, (Marx) माक्सगचा अपवाद 
सोडूि िीत्शचे्या चवचारसाहसाला तोड िव्हती :- त्याच्यावरील अन्यायाची भरपाई करण्यास आपण कधीच प रे 
पडणार िाही. अथात ज्याचंा चवपयास व चवश्वासघात झाला आहे अशी अन्य तत्त्वदशगिे इचतहासात िमूद 
आहेत. परंत , िीत्श े व राष्ट्रीय समाजवाद (National Socialism) याचं्या कालापयंततरी, एक वैचाचरक 
प्रचक्रया-एका असामान्य मािसाची उदात्तता व क्लेशभोग याचं्याम ळे तेजस्वीपणािे प्रकाशमय झालेली-
असत्याचं्या पलटणीचे संचलि व राजकीय बंद्याच्या त रंूगातील पे्रताचें चहचडस चढगारे अशा स्वरूपात जगाप ढे 
प्रगट केली गेल्याचे उदाहरण िाही. महामािवाच्या चसिान्ताची पचरणती होिमािवाच्या पितशीर चिर्ममतीत 
झाली - या वस्त स्स्थतीचा चिःसंशय चधक्कार केला पाचहजे; पण तसेच, चतचा अन्वयाथगही लावण्याची गरज आहे. 
१९ व २० व्या शतकातील महाि बंडखोरीच्या आंदोलिाची अंचतम िलचिष्ट्पत्ती या चिदगय ग लामचगरीच्या 
रूपािेच चदसावयाची होती, तर खरोखर बंडखोरीचा त्यागच करावयास हवा आचण समकालीिापं ढे िीत्शिेे 
केलेला असहाय्य आक्रोश उचलूि धरावयास हवा : “माझी सदसचद्ववकेब िी व त मची सदसचद्ववकेब िी याप ढे 
एकच िव्हत.” 

 
आपणास िीत्शचेी रोझेिबगगशी (Rosenberg) कधीच गल्लत करता येणार िाही, हे प्रथम समजूि 

्यावयास हव.े िीत्शचे्या बचावाचा आपण प रस्कार केला पाचहजे. अिचधकृतपणे आपल्या चवचारावंर हक्क 
सागंणाऱ्या आपल्या भावी अिौरस चपढीचा तो आधीपासूिच चधक्कार करीत स्वतःच असे म्हणत असे की 
“एकाद्याचे मिाला म क्ती लाभली असली तरी स िा त्यािे स्वतःस शचूचभूगत करूि ्यावयास हव.े” तथापी, 
प्रशि असा आहे की, त्यािे संकस्ल्पलेल्या मिाच्या म क्तीत शूचचभूगततेस प्रचतबधं िाही िा, हे शोधावयास हव.े 
िीत्शबेरोबर जो चवचार प्राम ख्यािे प ढे येतो आचण जो त्याला पाबठबा देतो, त्या चवचारधारेचे स्वतःचे असे चियम 
व तकग शास्त्र आहे आचण याच गोष्टीम ळे कदाचचत त्याच्या तत्त्वज्ञािाचा भयंकर चतरस्करणीय चवपयास का होतो 
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याचा अन्ययाथग लागतो. अंचतम सत्य म्हणिू हत्त्येचे समथगि करण्यास उपय क्त असू शकेल असे त्याच्या 
गं्रथात काहीच िाही का? जर ते शब्दासाठी खरा अथग अमान्य करत असतील तर (आचण शद्बामध्ये अजूिही जो 
खरा अथग उरला असेल तोही) मारेकऱ्यािंा िीत्शते त्याचं्या कृतीचे समथगि सापडू शकणार िाही काय? या 
प्रशिाचें उत्तर होय असेच द्यावयास हव.े ज्या क्षणी िीत्श ेचवचारदशगिाच्या पितशीर अंगाकडे द लगक्ष करण्यात 
येते. (आचण स्वतः िीत्श े या गोष्टीकडे िेहमीच लक्ष प रवीत होता कीं िाही याबद्दल खात्री देववत िाही), 
त्याक्षणी त्याची बंडखोर तकग पिती कोणत्याही मयादा ओळखीत िाही. 

 
मूर्मतपूजिाच्या िीत्शवेादी िकारात हते्तचे समथगि सापडत िाही असे आमचेही र्दष्टीस झाले आहे; ते 

समथगि िीत्शचे्या साचहत्यकृतीचा कळस बिलेल्या भाविात्मक स सबंितेत आहे. प्रत्येक गोष्टीला रुकार 
म्हणजे बहसेला होकार अशी कल्पिा करण्यात येते. चशवाय यात हत्त्येला अि मती देण्याचे दोि मागग व्यक्त 
होतात. जर ग लाम प्रत्येक गोष्टीला रुकार देत असेल, तर तो आपला धिी आचण द ःखभोग याचें अस्स्तत्वही 
मान्य करतो; येशूची अप्रचतकाराची चशकवण आहे. मालक जर प्रत्येक गोष्टीला होकार देत असेल तर, तो 
ग लामचगरीला आचण द सऱ्याचं्या द ःखभोगािंाही अि मती देतो; ज लूमशाही आचण बहसेचा गौरव हाच याचा 
पचरपाक आहे. “अचवरत असत्यारचण व अचवरत बहसाचार हीं ज्याची वैचशष्ट्ट्यें आहेत अशा जीविात तू खोटे 
बोलू िकोस, तू हत्या करू िकोस’ असल्या पचवत्र व अभगं िीचतचियमावर आपण चवश्वास ठेवतो हे हास्यास्पद 
िव्हे काय?” वास्तचवकपणे प्रारंभीच्या अवस्थेतील परतत्वात्मक बंडखोरी म्हणजे जीविातील खोटेपणा व 
ग न्हेगारी याचवरुि चिषेध होता. मूळ िकाराचा चवसर पडलेला िीत्शवेादी होकार, जग आहे तसेच 
स्वीकारावयास िकार देणारी िीचतमत्ता ज्यावळेी िामंजूर करतो, त्याच वळेी तो बंडखोरी िाकारतो. 
चिस्ताच्या आत्म्यासारखा आत्मा असलेल्या रोमि सीझरसाठी िीत्शिेे प्राथगिा केली. त्याच्या मताि सार स्वामी 
चि ग लाम या दोघािंाही चदलेला हा होकार होता. परंत  दोघािंाही मान्यता म्हणजे दोघापंैकी अचधक 
सामर्थयगवािाला अथात स्वामीला आशीवाद देण्यासारखे होते, हे चवचाराचं्या अंचतम पृथक्करणावरुि स्पष्ट होते. 
वस्त स्स्थतीच्या प्रातंावर अंमल गाजचवण्यासाठी सीझरला चवचाराचें वचगस्व अपचरहायगतेिे झ गारुि द्यावयास 
हव.े “ग न्हेगारीचा कमाल उपयोग करूि घेणे कशा तऱ्हेिे शक्य आहे?” असे आपल्या तत्त्वपितीशी 
चिष्ठावन्त असा आदशग प्रचतपादक िीत्श े चवचारतो. “ग न्ह्याचंी संख्या वाढविू” असेच सीझरिे उत्तर चदले 
पाचहजे. िीत्श े स्वतःलाच अपायकारक ठरणारे चवधाि करूि चलचहतो, “जेव्हा साध्ये महाि असतात, तेव्हा 
मािवजात वगेळीच प्रामाण्ये उपयोचजते आचण भयंकर साधिाचंा उपयोग करीत असतािा स िा ग न्ह्याचा ग न्हा 
म्हणूि न्यायचिवाडा करीत िाही.” आचण हे चवधाि ज्या शतकात चवघातक ठरणार होते त्या शतकाच्या प्रारंभी 
म्हणजे १९०० साली तो मृत्य ूपावला. आपल्या वडेाची लहर चिवळलेल्या प्रसन्न घटकेस त्यािे काढलेले प ढील 
उद गार व्यथग ठरले. “सवग प्रकारच्या अिैचतक कृत्यासबंंधी बोलणे सोपे आहे. पण, ती पार पाडण्याचे धैयग 
क णात असेल काय? उदाहरणाथग, चदलेले वचि मोडण्याचे बकवा हत्त्या करण्याचे मला धाडस झाले िाही; 
असें केले तर मला मािचसक दौबगल्य येईल आचण अचंतम पचरणाम म्हणिू मृत्यू पत्करावा लागेल, तेच माझे 
प्रारब्ध ठरेल.” ज्या क्षणी मािवी अि भतूीच्या सवगकषतेला संमती देण्यात आली, त्याक्षणी, दौबगल्य प्रकट 
करण्याचे दूरच राहो, पण ज्या अन्येतरािंा असत्य व बहसा याचं्याद्वारे सामर्थयग प्राप्त करावयाचे होते त्यािंा मागग 
मोकळा झाला. अप्रचतष्ठेला हक्क म्हणूि कायदेशीरपणा प्राप्त करूि देण्याची जबाबदारी, चवचार पितीतील 
यथायोग्य कारणाि रूप-केवळ एक क्षणभर का ं असेिा तरीस िा-िीत्शवेर येते; या अप्रचतष्ठेच्या हक्काबाबत 
Dostoyevsky-दोस्तोयेवस्कीिे आधीच म्हटले आहे की, हा हक्क लोकािंा देऊ केला तर तो पटकावण्याकचरता 
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ते त टूि पडतील अशी खात्री बाळगण्यास हरकत िाही. पण िीत्शचेी अचिच्छेिें स्वीकारलेली जबाबदारी 
याहीपेक्षा आणखी प ढे जाते. 

 
स्वतःला तो मािीत असे तद्वतच अगदी बरोबर, िीत्श ेहा शून्यतावादाच्या सदसचद्ववकेाची अत्यंत तीव्र 

अचभव्यक्ती आहे. ध्येयाच्या िकारात्मक भचूमकेवरूि चिधमीकरणात्मक भचूमकेवर उडी ्यावयास लाविू त्यािे 
बंडखोरीला चिणायक पाऊल उचलावयास भाग पाडले. मािवाची म क्ती जर परमेश्वराच्याठायी संपादि करता 
येत िाही तर ती भलूोकावर संपादि करता आली पाहीजे. ज्या अथी जगाला चदशा िाही, त्याअथी माणसू 
ज्याक्षणी ही वस्त स्स्थती स्वीकारतो त्याक्षणी त्यािें जगाला अशी चदशा घालूि चदली पाहीजे की, ज्याम ळे उच्च 
प्रतीच्या मािवजातीप्रत त्याची प्रगती होईल. मािवजातीच्या भचवतव्याच्या चदग्दशगिावर िीत्शिेे हक्क साचंगतला 
आहे. “जगाचा कारभार चालचवण्याचे जबाबदारीचे कायग आमच्यावर येऊि पडणार आहे.” आणखी अन्यत्र 
“जगावर प्रभ त्व गाजचवण्यासाठी ज्यावळेी आपणास लढा द्यावा लागणार आहे ती वळे जवळ येत आहे. आचण 
हा लढा तत्त्वचिष्ठाचं्या िावावर द्यावा लागणार आहे.” या शद्बातं त्यािे २० व्या शतकाचे भचवतव्य वतगचवले. 
शून्यतावादाच्या अंतगगत तकग पितीकडूि इषारा चमळाल्याकारणािे आचण शनू्यतावादाच्या हेतंूपैकी एक हेतू 
वरचष्ट्मा स्थाचपत करणे हा आहे याची त्याला जाणीव होती म्हणूिच हे भचवष्ट्य तो वतगव ूशकला; आचण अशा 
तऱ्हेिे त्यािे या वचगस्वाचा मागग तयार केला. 

 
िीत्शिेे कस्ल्पलेल्या मािवाला, अन्य शब्दात एकाकी माणसाला, ईश्वराचवरचहत स्वातंत्र्य असते. 

मध्यान्हीला ज्यावळेी जगाचे पचररष्मण-चक्र थाबंते त्यावळेी स्वातंत्र्य िादंते आचण माणूस आहे ती वस्त स्स्थती 
स्वीकारतो. पण ‘जे आहे’ ते ‘जे असेल’ बिते आचण वस्त जाताचे अखंड पचरवतगि मान्य करावयास हवचे. 
शवेटी प्रकाश मंद होतो. चदिाक्ष कलतो. तदिंतर इचतहासाचा प िरारंभ होतो आचण स्वातंत्र्याचा शोध 
इचतहासातच मान्य केला पाचहजे; इचतहास हा मान्य केलाच पाचहजे. सत्ताप्राप्तीच्या सावगचत्रक मिीषेस पाबठबा 
देण्याचे िीत्शवेादाला (सत्ताप्राप्तीच्या व्यस्क्तगत मिीषेला) भाग पडले. जागचतक वचगस्वाच्या तत्त्वावाचिू 
िीत्शवेाद अथगशून्य होता. स्वतंत्र चवचारवन्ताचा व भतूदयावाद्याचंा िीत्श े चिःसंशय चतरस्कार करीत असे. 
“चवचार स्वातंत्र्य” हे शब्द त्यािे त्याचं्या अत्यतं एकाचंतक अथािे घेतले :- व्यस्क्तगत मािसाचे देवत्व. पण, 
आपल्या स्वतःसारखेच त्याच ऐचतहाचसक वस्त स्स्थतीचे- ईश्वराचा मृत्य-ूवाटेकरी होण्यापासूि तो स्वातंत्र्यवादी 
चवचारवन्तािंा रोखू शकत िव्हता. भतूदयावाद हा, अंचतम हेत  स रचक्षत ठेविू आद्यकारणाचा त्याग करणाऱ्या 
श्रषे्ठ समथगिाला म कलेल्या चिश्चि धमाचा केवळ एक प्रकार होता, हे िीत्शिेे स्पष्टपणे द्रचष्टले होते. पण, 
सामाचजक म क्तीच्या चसिातंाचंी पचरणती, शून्यतावादाच्या अपचरहायग तकग शास्त्राि सार, त्यािे स्वतः ज्या 
अचतमाि षतेची स्वप्िे रंगचवली होती. तशाच प्रकारात होते हे त्यास जाणता आले िाही. 
 

जे आदशग आहे त्यास तत्त्वज्ञाि ऐचहक व्यावहाचरक धमगचिरपेक्ष स्वरूप प्राप्त करूि देते. पण, त्याचें 
अचधकार त्यािंा (ज लूमशहािंा) प्राप्त करूि देणाऱ्या तत्त्वदशगिािंाच चविालम्ब व्यावहाचरक, चिधमी बिवणारे 
ज लूमशहा प्रकट होतात. हेगेलवार चचा करतािंा िीत्शिेे या वैचाचरक चवकासाचे भाकीत केले होते. िीत्शचे्या 
मताि सार, सवांभतूी ईश्वर पाहणाऱ्या तत्त्वज्ञािािंा द चरत, प्रमाद आचण द ःखभोग या गोष्टी देवत्वाचवरूि 
य स्क्तवाद करण्यास उपयोगी पडणार िाहीत अशा सवेश्वरवादाचा शोध लावण्यातं हेगेलच्या चवचारसरणीतील 
मौचलकता चदसूि येते. “परंत , राज्यससं्था आचण सत्ताधीश यािंी त्या भव्य भासणाऱ्या उपक्रमाचा तात्काल 
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उपयोग करूि घेतला” तथापी, स्वतः िीत्शिेेच सकंस्ल्पलेल्या दशगिपितीत य स्क्तवाद म्हणूि ग न्हेगारी 
कशाही चवरुि उपय क्त ठरणारी िव्हती आचण या पितीतील एकमेव मूल्य माणसाच्या देवत्वात वास करणारे 
होते. या भव्य भासणाऱ्या उपक्रमाचा उपयोग करूि घेणेही प्राप्त होते. राष्ट्रीय समाजवाद (National 
Socialism) या सबंंधात केवळ एक क्षचणक वारसदार होता- शून्यतावादाचे केवळ एक काल्पचिक व अचवचारी 
िचलत. बाकीच्या सवग संबधंात, माक्सगच्या मदतीिे िीत्शचेे दोष दूर करण्याचे हेतूिे, जे कोणी याप ढे अचखल 
चिर्ममतीला िव्हे तर िक्त इचतहासालाच अि मती देण्याचे पसंत करतील ते सवगस्वी तकग श ि ठरतील. िीत्शिेे 
ज्या बंडखोराला चवश्वासमोर ग डगे टेकूि िमावयास लावले, त्याला आता याप ढे इचतहासासमोर ग डघे टेकाव े
लागतील. यात आश्चयग करण्यासारखे काय आहे? चकमाि आपल्या अचतमाि षतेच्या तत्त्वात िीत्श ेआचण तत्पूवी 
वगगचवहीि समाजव्यवस्थेचे तत्त्व प्रचतपादि करणारा माक्सग (Max) दोघेही अतीताच्या (Beyond) चठकाणी 
काहंीं काळािंतर (Later on) स्थापि करतात. अशारीतीिे, िीत्शिे-ग्रीकाचंा आचण येशूच्या चशकवणीचा 
चवश्वासघात केला, कारण, त्याच्या मते त्यािंी अतीताच्या जागी संचिकटता (Immediate) आणली. 
िीत्शपे्रमाणे माक्सगिेही डावपेचाच्या र्दष्टीिे चवचार केला आचण िीत्शपे्रमाणच औपचाचरक सद ग ण त च्छ लेचखले. 
वास्तवतेच्या चवचशष्ठ अवस्थेशी स बि राहूि एकाच रीतीिें शवेट गाठणाऱ्या दोघाचं्या त्या दोि बंडाचें पयगवसाि 
माक्सगवाद-लेचििवादमध्यें (Marxism-Leninism) चवलीि पावण्यातं होते, आचण तसेच ते िीत्शिेे आधीच 
उल्लेचखलेल्या “धमोपदेशक, चशक्षक आचण पंचडत याचंी जागा घेणाऱ्या” वगगव्यवस्थेचा अवतार धारण 
करण्यातही होते. दोहोतील मूलभतू िरक असा की, महामािवाची वाट पाहात िीत्शिेे जे असे अस्स्तत्वात आहे 
त्यास संमती सूचचत केली, तर माक्सगिे जे येणार आहे त्यास अि मती देण्याचे योचजले. माक्सगच्यामते, 
चिसगावर वचगस्व गाजवावयाचे ते इचतहासाचे आदेश पालि करण्यासाठी; िीत्शचे्यामते, चिसगाचे आज्ञापालि 
करायचे ते इचतहासावर अंमल गाजचवण्यासाठी. हा जो भेद आहे तो चिश्चि आचण ग्रीक याचं्यामध्येपण आहे. 
आचण िीत्शिेे चकमाि भचवष्ट्यात काय घडणार येवढे तरी ताडले होते. “आध चिक समाजवादाचा कल 
व्यावहाचरक धमगचिरपेक्ष जेझ इटपंथाचा (Jesuitism) एक प्रकार चिमाण करण्याकडे, - सारी माणसे साधिे 
बिचवण्याकडे असतो.” आणखी प न्ह : “आम्ही कल्याण बचतीत असतो.. पचरणामी, पूवी कधीही चदसली िसेल 
अशा आस्त्मक ग लामचगरीप्रत आम्ही आगेकूच करतो..... व्यवसायी माणसाच्या, तसेच, तत्त्वज्ञाचं्या प्रत्येक 
कृतीभोवती बौचिक Caesarism वचगस्ववाद चघरट्या घालीत असतो.” िीत्शचे्या तत्त्वदशगिरूपी म शीत 
घातलेल्या बंडखोरीचा, स्वातंत्र्याच्या च कीच्या कल्पिेम ळे, जीवशास्त्रीय वा इचतहासवादी ह कूमशाहीत 
(Historical Caesarism) शवेट होतो. चिरपेक्ष िकारािे व्यक्तीबरोबरच ग न्हेगारीचाही उघड प्रचतकार 
करण्याच्या चदशिेे Stirner-स्टिगरला प्रयत्िशील केले होते. परंत , चिरपेक्ष प्रपादिाची पचरणती हत्या आचण 
मािवजात याचें एकाचवळेी सावगचत्रकीकरण (Universalizing) करण्यात होते. Marxism-Leninism 
माक्सगवाद-लेचििवादािे िीत्शवेादी ग णवते्तकडे द लगक्ष करूि वास्तचवकपणे िीत्शचे्या संकल्प-स्वातंत्र्य (free-
will) या कल्पिेचाच प्राम ख्यािे स्वीकार केला आहे. अशाप्रकारे, हा महाि बंडखोर स्वहस्तेच आचण स्वतःच्याच 
बंदीवासासाठी अपचरहायगतेचे द राराध्य राज्य चिमाण करतो. ईश्वराच्या बंदीवासातूि एकदाचंी स टका करूि 
घेतल्यािंतर, त्याची पचहली खबरदारी घेण्याची बाब म्हणजे इचतहासवाद व ब चिवाद याचंा त रंुग रचणे ही 
होती; आचण अशा रीतीिे, ज्या शून्यतावादावर चवजय चमळचवल्याचा तो दावा करीत होता त्याचे खरे स्वरूप 
झाकण्यासाठी आचण तो पचवत्र करूि घेण्यासाठी पचरष्ट्करणाथग अखेरचा हात त्यािे चिरचवला.  
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शू न्य ता वा द  आ णि  इ णत हा स 
 
परतत्त्वात्मक बंडखोरी आचण शून्यतावाद याचं्या दीडश े वषाच्या कालखंडाला चभन्नचभन्न वषेात, 

त्याचत्याच उध्वस्त भावपूणग चेहऱ्याचे सातत्यपूणग प िदशगि घडले आहे : हा चेहरा म्हणजे मािवी चिषेधाचा पलूै, 
म खडा. या सवांिी मािवी जीविस्स्थती व चतचा चिमाता यािंा दोष लाविू मािवाचा एकाकीपणा आचण 
कोणत्याही प्रकारच्या िीचतमते्तचे िास्स्तत्व याचें ठाम प्रचतपादि केले आहे. पण, त्याबरोबरच आपल्या चिवडक 
तत्त्वाचंा चजथे अंमल चालेल असे श ि ऐचहक स्वरूपाचे राज्य प्रस्थाचपत करण्याचा प्रयत्िही त्या सवांिी केला 
आहे. सचृष्टकत्या परमेश्वराचे प्रचतस्पधी या िात्यािे, स्वतःच्या सकंल्पिािं सार सृष्टीची प िगरचिा करण्यापयंत 
त्याचंी मजल अपचरहायगपणे गेली. त्यािंी चिर्ममलेल्या या जगताप्रीत्यथग, लालसा व सत्ता खेरीज करूि अन्य 
सारी तत्त्व ेज्यािंी झ गारूि चदली, ते आत्महत्या वा वडेेपणा या प्रवृत्तींच्या आहारी गेले आचण साक्षात्काराचे 
(apocalypse) भाकीत करते झाले; बाकीच्याचं्या बाबतीत, ज्यािंा स्वतःची अशी तत्त्वप्रणाली चिमाण 
करावयाची होती, त्यािंी डामडौल व समारंभ याचें प्रदशगि, बाह्य देखाव्याचें जग, हत्त्या व चविाश या गोष्टी 
पसंत केल्या आहेत. पण, (Sade) सेड व अद भ ततावादी, कॅरॅमाझोव बकवा िीत्श ेयािंी मत्यग लोकातं पदापगण 
केले, ते त्यािंा साथग जीवि शोधावयाचे होते म्हणूि. अशा तऱ्हेिे क्रमान्तराच्या प्रचक्रयेिे स व्यवस्थापिेसाठीं 
केलेल्या आतग आवाहिाचा आवाजच या अथगशनू्य, वडे्या चवश्वात चििादात असतो. ज्या क्षणी, त्यािंी 
बंडखोरीचा म ख्य आशय बाजूस सारला, त्यात अचभपे्रत असलेल्या तणावापासूि पळ काढला आचण ज लूम 
बकवा पराधीिता यापासूि लाभणारे समाधाि पसंत केले, त्याक्षणी त्याचे चिष्ट्कषग स्वातंत्र्याच्या र्दष्टीिे केवळ 
अिथगवाहक व चवध्वसंक ठरले. 

 
गौरवास्पद आचण शोकजिक स्वरुपात मािवी बंडाचा मृत्यूचवरूि केवळ एक दीघगकालीि चिषेधच 

असतो आचण असू शकतो- वैचश्वक देहान्त शासिाचवरुि एक जबरदस्त दोषारोपण. आपणासमोर येणाऱ्या 
प्रत्येक बाबीत चिषेधाचा रोख, चिर्ममतीत जे जे म्हणिू बेसूर, अस्पष्ट बकवा चिरंतराच्या प्रशिाचा उलगडा 
करण्याचे वचि देणारे आहे, त्या त्या प्रत्येक गोष्टीचवरुि असतो. म्हणूि तत्त्वतः एकतेच्या स संवाचदत्वाच्या 
चचरंति मागणीशी आपला संबंध आहे. मृत्य ू चवषयक कल्पिेचा त्याग, अमरत्वाची व चिमगळतेची आकाकं्षा या 
गोष्टी या साऱ्या असंयचमत आचरणाची, मग ते उदात्त असो वा हीि असो, प्रम ख उगमस्थािे आहेत. मतृ्यलूा हा 
केवळ चभरूतेचा आचण स्वाथी िकार आहे काय? िाही; कारण; या बंडखोरापंैकी चकत्येकािंी आपल्या हक्काच्या 
मागणीस शोभेसे वतगि करण्यासाठी अंचतम मोल चदले आहे. बंडखोराची मागणी जीचवताबद्दल िाही, तर 
जीविाथाबद्दलची आहे. मृत्यतू अचभपे्रत असलेले पचरणाम तो िाकातो. चचरकाल चटकणारे काहीही िसेल तर, 
समथगिीय असेही काहीही िाही : जे मत्यग आहे ते अथगशून्य आहे. मतृ्यचूवरुि झगडणे म्हणजे जीवि साथग आहे 
हा दावा शाचबत करण्यासारखे आहे, स व्यवस्थापि आचण एकता, स संवाचदत्व याचं्यासाठी झगडणे आहे. 

 
परतत्त्वात्मक बंडखोरीच्या गाभ्यात असलेला द चरताचवरुिचा चिषेध याबाबतीत अथगपूणग आहे. 

बालकाच्या प्रत्यक्ष यातिा चशसारी आणणाऱ्या िव्हत तर या यातिा समथगिीय िाहीत ही वस्त स्स्थतीच चशसारी 
आणणारी असते. एकंदरीत, द ःख, विवास, बंदीवास या गोष्टी जेव्हा सूज्ञतेिे पे्रचरत अथवा वैद्याच्या 
आदेशािं सार असतात तेव्हा काही वळे मान्य होण्यासारख्या असतात. बंडखोराच्या र्दष्टीिे, जगातील द ःखातूि 
व स खाचे क्षणातूि जे काही हरपले आहे ते म्हणजे त्या द ःखाचा वा स खाचा अथग स्पष्ट करणारे एखादे तत्त्व. 
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द चरताचवरुि बंड म्हणजे अखेर ऐक्यभावाची सक्त मागणी. साथग-जीवि व माचलन्याचा संपूणग अभाव 
याचं्यासाठी बंडखोर मरणाधीितेच्या खाईत लोटलेले जग आचण मािवी जीविस्स्थतीची प्राणघातक द बोधता 
यािंा हठाग्रहािे सामोरा जातो. एखादे िैचतक तत्त्वज्ञाि अथवा एखादा धमग याचंा अजाणतेपणे तो शोध घेत 
असतो. बंडखोरी, आधंळे असले तरी, संन्यस्तवृत्तीचे, तपश्चयेचे एक स्वरूप आहे. म्हणूि बंडखोर आपल्या 
िास्स्तक बडबडीत एका िवीि देवाचा शोध घेण्याची आशा बाळगूि असतो. अगदी पचहल्याच अत्यतं गंभीर 
धार्ममक अि भतूीच्या आकस्स्मक धक्क्यािे तो हादरतो, परंत , या धमगचवषयक अि भतूींत भ रळ घालणारे असे 
काही िसते. स्वतः बंडखोरी भव्योदात्त िसते, परंत  चतचे हेतू उदात्त असतात. काही वेळा चतची कामचगरी 
अि दात्त असली तरी चतिे चसिीस िेलेली अि दात्त साध्ये कशी ओळखावीत हे तरी चिदाि आपणास माहीत 
हव.े प्रत्येक वळेी, जेव्हा ती पूणगतः अमान्य आहे त्याचा, जे अस्स्तत्वात आहे त्याच्या चिरपेक्ष िकाराचा, उघड 
प्रचतरोध करते. त्यावळेी ती चवध्वसंक ठरते. आचण प्रत्येकवळेी, जेव्हा जे अस्स्तत्वात आहे त्यास आधंळेपणािे ती 
मान्यता देते व चिरपेक्ष अि मतीला प्रचतसाद देते, तेव्हाही ती प िश्च चविाशक ठरते. चिमात्याच्या दे्वषाचा रोख 
चिर्ममतीच्या दे्वषाकडे अथवा चवशषेत्त्वािे, जे अस्स्तत्वात आहे केवळ त्याच्याच उद्दाम आसक्तीप्रत वळू शकतो. 
पण, दोन्हीही बाबतीत दे्वषाचे पयगवसाि हत्त्येत होते आचण बंडखोरी म्हणविू घेण्याच्या हक्कास तो पारखा 
होतो. दोि मागांिी शून्यतावादी बिणे शक्य आहे, दोन्ही बाबतीत चिरपेक्षत्वाचे चिरंक शतेचे अवास्तव अवलंबि 
करूि. सकृद्दशगिी, स्वतः मरावयाची आचण द सऱ्याच्या मृत्यूस कारणीभतू होण्याची इच्छा बाळगणारे असे दोि 
तऱ्हेचे बंडखोर असतात. पण, दोघाचें स्वरुप एकच- खऱ्याख ऱ्या जीविाच्या अचभलाषेिे ग्रासलेले, लालसेतूि 
पदरी वैिल्य आलेले आचण म्हणूि, त टक्या-ि कट्या न्यायापेक्षा सवगसामान्य अन्यायच अचधक पसंत करणारे. 
हा सतंप्ततेचा बबदू गाठताच चववके वडेा होतो. मािवी हृदयातील सहजप्रवृत्त्यात्मक बंडखोरी शतकाि शतके 
हळू हळू प्रगत होऊि शवेटी संपूणग अचवष्ट्काराप्रत पोचत असते, हे जर खरे असेल तर, सावगचत्रक हत्त्येला 
उत्तर म्हणूि परतत्त्वात्मक हत्त्या करण्याचा चिणगय घेण्याइतक्या आधंळया, धाचरष्टातही चतचा अवास्तव 
चवकास झाल्याचेही आपण पाचहले आहे. 

 
परतत्त्वात्मक बंडाचा अत्यतं महत्वपूणग क्षण म्हणूि आपण आधीच मान्यता चदलेले “तरीस िा” (even 

if), काही झाले तरी केवळ संपूणग चविाशात पचरपूतग होते. बंडखोरीची भव्योदात्तता आज जगाला प्रकाचशत 
िाही, तर जगाला शनू्यतावादच उजळूि टाकीत आहे. आचण त्याचं्या उत्पत्तीस्थािात अंतभूगत असलेले सत्य 
र्दष्टीआड ि करता, शून्यतावादाच्या पचरपाकाचंा मागोवा आपणास ्यावयास हवा. माणसावर होणारा अन्याय 
धडधडीत समोर असतािा, ईश्वर अस्स्तत्वात असला तरीस िा आयव्हि त्याला कधीच शरण जाणार िाही. 
परंत  या अन्यायाच्या प्रदीघग बचतिािे तचद्वषयक अचधक कट तेच्या र्दचष्टकोिािे “तू अस्स्तत्वात असलास 
तरीस िा” चे-“त झी अस्स्तत्वात असण्याची योग्यता िाही” म्हणूि “तू अस्स्तत्वात िाहीस”- मध्ये रूपान्तर 
घडविू आणले. स्वतःच्या चिष्ट्पापतेतच बळी पडणाऱ्यािंा अंचतम ग न्ह्याचे समथगि सापडले आहे. आपण दोषाहग 
असल्याच्या खात्रीम ळे आचण अमरत्वाची आशा िसल्याम ळे त्यािंी देवहत्त्या करण्याचा चिणगय घेतला. 
समकालीि मािवाच्या शोकिाट्यास त्या चदवसापासूि स रवात झाली असे म्हणणें हे जर खोटे असेल, तर त्या 
शोकिाट्याचा शवेट तेथे झाला आहे हे म्हणणेही खरे िाही. उलटपक्षी, प्राचीि जगाच्या य गातंाबरोबर स रू 
झालेल्या िाट्याचा परमोच्च बबदू हा प्रयत्ि चिदशगिास आणतो आचण अजूिही या िाट्याचे भरतवाक्य उच्चारले 
गेलेले िाही. या क्षणापासूि, माणसू ईश्वरी कृपार्दचष्टकके्षबाहेर येतो आचण आपल्याच चहकमतीवर जगण्याचा 
चिणगय घेतो. ईश्वरास पारखा झालेला माणूस ज्या बंचदस्त चौकटीत राहूि स्वयंचिर्ममत चियमाि सार सते्तचा 
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चिष्ठ र वापर करतो, ती चौकट हळू हळू रंुदावण्यात सेडच्या काळापासूि ते चवद्यमाि काळापयंतच्या प्रगतीचा 
अंतभाव आहे. देवत्वाला, आव्हाि देऊि या तटबंदीच्या सीमाचंा चवस्तार येथपयंत करण्यात आलेला आहे की, 
संपूणग चवश्वच पति पावलेल्या व हद्दपार केलेल्या देवाचवरुि लढा देण्याकचरता बाधंण्यात आलेला चकल्ला 
बिावा. बंडखोरीिे कळस गाठताच, माणसािे स्वतःलाच बंदीवासात अडकविू घेतले; सेडच्या भीषण 
चकल्ल्यापासूि तो राजबदं्याच्या त रंुगतळापयंत (Concentration Camps) आपल्या ग न्हेगारीचे कारागहृ 
उभारण्यातच िक्त माणसाचें महाि स्वातंत्र्य अतंभूगत झाले. परंत , या वढे्याची अवस्था हळूहळू चवस्तारते, या 
स्वातंत्र्याच्या हक्काच्या मागणीत सारी मािवजात समाचवष्ट झाली पाचहजे. ईश्वरी अि ग्रहाचधचष्ठत राज्याचवरुि 
केवळ एकच एक राज्यव्यवस्थेचा, म्हणजे न्यायाचधचष्ठत राज्याचा, पाया घातला गेला पाचहजे आचण पति 
पावलेल्या देविगरीच्या अवशषेावर मािववशंाची प न्हा एकजूट उभारली पाचहजे. ईश्वराची हत्त्या आचण 
चचगची (धमगपंथाची) उभारणी हे बंडखोरीचे चित्य चि चवसंगत प्रयोजि आहे. चिरपेक्ष म क्तस्वातंत्र्य हे शवेटी 
चिरपेक्ष कतगव्याचंी बंदीशाला, साम दाचयक सनं्यासवाद, समाप्त करावी लागणारी एक कहाणी बिते. 
बंडखोरीचे शतक म्हणिू मािण्यात आलेले १९ व ेशतक, अशाप्रकारे, न्याय व िीचतमत्ता याचें शतक, जबरदस्त 
आत्मप्रत्यारोपणाचे शतक म्हणूि गणल्या जाणाऱ्या २० व्या शतकात चवलीि होते. बंडखोरीचा िीत्य पदेशक 
शमॅ्िोटग Chamfort यािे आधीच एतचद्वषयक सूत्र प रचवले आहे : “उदारमिस्क असण्यापूवी माणसािे न्यायचप्रय 
असावयास हव,े जसे, पोळी प्राप्त होण्याआधी माणसाजवळ भाकर असावयास हवी.” अशा रीतीिे साम्राज्य 
चिमात्याच्या कट  िीचतमते्तखातर चवलासाच्या िीतीचा त्याग करावयास हवा.  

 
जगाचे चियंत्रण आचण चवश्व राज्यशासिाची प्रचतष्ठापिा यासंाठी केलेल्या क्षोभपूणग प्रयत्िाचंा चवषय 

आपण आता हाती घेतला पाचहजे. ग लामचगरीची प्रत्येक अवस्था अमान्य करूि, जेव्हा बंडखोरी साऱ्या सृष्टीवर 
ताबा चमळचवण्याचा प्रयत्ि करते त्या क्षणापयंत आपण येऊि पोचलो आहोत. चतच्यावर चपछेहाटीचा प्रसंग 
जेव्हा ं जेव्हा ं येई तेव्हा प्रत्येकवळेी बजकूि मात करण्याचा राजिैचतक उपाय सूचत्रत केलेला आपण या आधी 
पाचहलाच आहे. याप ढे, िैचतक शून्यतावादाच्या प्रारंभाबरोबर, ताबा चमळचवलेल्या साऱ्या संपाचदत गोष्टीतूि 
बंडखोरी िक्त सते्तची आकाकं्षाच तेवढी राखूि ठेवील. तत्त्वतः बंडखोराला आपले स्वत्वच तेवढे बजकावयाचे 
होते आचण ईश्वरसाक्षात ते जति करावयाचे होते. पण, तो आपला म ळारंभ चवसरतो आचण आध्यास्त्मक 
साम्राज्यवादाच्या कायद्याि सार, अिंतग चणत हत्त्येच्या माचलकाचंा मागग स्वीकारूि जग बजकण्याच्या मागाच्या 
शोधाथग चिघतो. त्यािे स्वागातूि ईश्वराचे उच्चाटि केले, परंत , परतत्त्वात्मक बंडखोर प्रवृत्तीिे क्राचंतकारी 
आंदोलि शक्तीशी उघडउघड हातचमळवणी केल्याम ळे स्वातंत्र्यावरील चववकेचवसगंत दावा, संपूणगतः मािव 
स लभ असे चवजय प्राप्तीचे एकमेव साधि म्हणूि ब चिवादाचा चवरोधाभासात्मकरीत्या स्वीकार करणार आहे. 
ईश्वराचा मृत्यू झाल्यािंतर मािवजात चशल्लक राहातेच : आचण या आमच्या म्हणण्याचा अथग हाच की इचतहास 
राहातोच आचण हा इचतहास आपण समजूि घेतलाच पाचहजे आचण त्यास आकार चदला पाचहजे. बंडखोरीच्या 
गाभ्यात सजगिशक्ती दडपूि ठेवणारा शून्यतावाद एवढीच भर घालतो की, उपलब्ध असलेल्या साऱ्या साधिाचंी 
इचतहासाला आकार देणे मािवास शक्य आहे. पृर्थवी याप ढे एकाकी पडली आहे अशी जाणीव असलेला 
पृर्थवीवरील माणूस चववकेचवसंगत ग न्ह्यात माणसावंर वचगस्व गाजचवण्याकडे ज्याचंा चिचश्चत कल आहे अशा 
तकग श ि ग न्ह्याचंी भर घालतो. बंडखोरीचा मृत्यूदेखील अंतभूगत असलेल्या अिाट योजिा मिात घोळवीत तो 
माणूस “मी बंड करतो, म्हणूि आम्ही अस्स्तत्वात आहोत” अशा उक्तीला “आचण आम्ही एकाकीच आहोत” या 
उक्तीची जोड देतो.  
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ऐ नत हा नस क  बं ड खो री 
 क्राांणतकारी युगाची नाांदी 

 
स्वातंत्र्य, “त िािाच्या रथावर कोरलेला तो भयकंर शद्ब”-स्वातंत्र्य हे सवग क्रान्त्याचें पे्ररक तत्त्व आहे. 

त्याचविा बंडखोराच्या मिाला न्यायिीतीची कल्पिाच अशक्य वाटते. तथापी, एक एक वळे अशी येते की, 
न्यायाखातर स्वातंत्र्य तात्प रते बाजूस ठेवाव े लागते. त्यावळेी क्रान्तीच्या पूतगतेसाठी मोठ्या अथवा लहाि 
प्रमाणात दहशत प्रकट होते. प्रत्येक बंडखोर कृती चिष्ट्पापतेचवषयी स्मृत्याक लता व सत्वाथास आवाहि व्यक्त 
करते. परंत , एक चदवस ही ह रह र, ही स्मतृ्याक लता शस्त्रसज्ज होते आचण संपूणग दोषाची जबाबदारी पत्करते; 
द सऱ्या शद्बात, हत्या व बहसा याचंा स्वीकार करते. ग लामाचंी बंडे, राजहत्त्येच्या क्रान्त्या आचण २० व्या 
शतकातील क्रान्त्या यािंी अशाप्रकारे दोषाचे ओझे जाणीवपूवगक आपल्या चशरावर घेतले आचण या दोषाहगतेचे 
प्रमाण, ज्या तरतम भावात म क्त स्वातंत्र्य अंमलात आणण्याचे त्या योजीत त्या प्रमाणात वृबिगत होत असे. 
१७८९ मध्ये घटिा सचमतीच्या सभासदाचं्या भाषणातूि व म दे्रवर जो आिंद व आशा चमकली, तो आमच्या 
समकालीि क्राचंतकारकाचं्या बाबतीत प्रकट होण्यास, या अगदीच स्पष्ट झालेल्या चवसंगतीम ळे, प्रचतबधं होतो. 
ही चवसंगती अपचरहायग आहे काय? ती बंडखोरीच्या मूल्याचे चवशषे लक्षण वा प्रकटीकरण आहे काय? 
परतत्त्वात्मक बंडखोरीच्या बाबतीत जसे हे प्रशि उपस्स्थत होणे अचिवायग आहे, तसेच ते क्रातंीच्या बाबतीतही 
अचिवायग आहेत. प्रत्यक्षपणे, क्रातंी ही परतत्त्वात्मक बंडखोरीचा तकग स संगत पचरपाकच आहे; आचण 
क्राचंतकारी आंदोलिाच्या आमच्या मीमासेंत, मािवाच्या प्रचतष्ठेचे अस्स्तत्व िाकारणाऱ्या गोष्टींिा प्रचतकारात्मक 
आव्हाि देऊि ती प्रचतष्ठा ठामपणे प्रचतपादि करणाऱ्या तत्समच आततायी चि रक्तपाती प्रयत्िाचंा आपणास 
शोध लागेल. शरणागती पत्करण्यास िकार देणारा जो अंश मािवामध्ये असतो त्याच्या संरक्षणाचे कायग 
क्राचंतकारी प्रवृत्ती अशाप्रकारे हाती घेते. म्हणजेच, द सऱ्या शब्दात, कालाच्या साम्राज्यात त्याच्या (मािदंडाची) 
राजम क टाची त्यास ग्वाही देण्याचा प्रयत्ि करते आचण ईश्वर िाकारूि , सकृद्दशगिी अपचरहायग अशा 
तकग पितीिे इचतहासवादाची चिवड करते. 

 
औपपचत्तक र्दष्ट्ट्या, क्रातंी हा शद्ब त्याला खगोलशास्त्रात रष्मण असा जो अथग आहे तोच धारण करतो. 

संपूणग वतूगलात्मक रष्मण करणारी गती असा चतचा अथग आहे. ही वत गलात्मक रष्मंती संपूणग संक्रमणािंतर एक 
प्रकारच्या राज्यशासिातूि अन्य प्रकारात पचरणत होते. मालमते्तसंबधंीच्या कायदेकािूमध्ये तदि षचंगक 
राज्यशासिाच्या िेरबदलाचविा झालेला बदल म्हणजे क्रातंी िव्हे, ती स धारणा आहे. अशी कोणतीही आर्मथक 
क्रातंी िाही, - मग चतचा मागग बहसात्मक असो अथवा शातंतावादी असो-, की जी त्याचवळेी प्रकटपणे राजकीय 
िसते. अशा प्रकारे, क्रातंी व बंडखोरी याचं्यातील भेद आधीपासूिच ओळखणे शक्य होते. “िाही, महाराज, हे 
बंड िव्हे, ही क्रातंी आहे.” १६ व्या लूईस चदलेली ही पूवगसूचिा या महत्वाच्या भेदावर जोर देते. “िवीि 
प्रकारच्या राज्यशासिाची चिखळ चिचश्चती” हाच याचा उघड अथग आहे. स्वभावतः बडंाचे के्षत्र मयाचदत असते. 
असंबि घोषणेपेक्षा त्यात अचधक काही िसते. उलटपक्षी, क्रातंीचे मूळ चवचाराचं्या के्षत्रातं आहे. चिचश्चतपणे, 
इचतहासाच्या अि भतूीत चवचार ओतणे म्हणजे क्रातंी; उलट, केवळ व्यस्क्तगत अि भतूीतूि वैचाचरक के्षत्रात 
पचरणत होणारे आंदोलि म्हणजे बंडखोरी. बंडाच्या आंदोलिाचा साम चहक इचतहासस िा िेहमी 
वस्त स्स्थतीचवरुि केलेली चिष्ट्िळ धडपड असते, ज्यात पिती वा कारणमीमासंा यांचा संबधं िाही असा तो 
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अस्पष्ट चिषेध असतो; तर, चसिातंाि रूप कृतीिा आकार देणे, जग ताचत्त्वक चौकटीत बसचवणे हा क्रान्तीचा 
एक प्रयत्ि असतो. म्हणिूच, बंड माणसाचंी हत्त्या करते, तर क्रान्तीम ळे तत्त्व े चि माणसे या दोघाचंाही 
चविाश ओढवतो. परंत , याच कारणासं्तव इचतहास प्रवाहात अजूि क्रातंी अशी झालीच िाही असे म्हणावयास 
हरकत िाही. झालीच तर ती एकमेव असणार आचण अंचतम स्वरूपाची. वतूगळ पूणग करण्याचे बेतात असलेले 
आंदोलि, ज्या क्षणी िूति राज्यशासि आकार घेते, अगदी बरोबर त्याचक्षणी ते आंदोलि द सरे वतूगळ 
रेखाटण्यास स रवात करते. अराजकाचे प रस्कते आचण त्याचंा िेता (Varlet) व्हालेट यािंा राज्यशासि आचण 
क्रातंी या प्रत्यक्षाथािे चवसंगत गोष्टी आहेत या वस्त स्स्थतीची चागंली जाणीव झाली होती. प्रूधाँ (Proudhon) 
म्हणतो, “राज्यशासिाला (Government) क्राचंतकारी म्हणता येऊ शकणे यात चवसगंती अचभपे्रत आहे; कारण 
सरळ आहे; ते राज्यशासि आहे म्हणूिच.” आता याबाबत प्रत्यक्ष अि भव आला असल्याम ळे, या चवधािाला 
आपण प स्ती जोडू ती अशी की द सऱ्या राज्यशासिािंा चवरोधी म्हणूिच केवळ कोणतेही राज्यशासि क्राचंतकारी 
असू शकेल. क्राचंतकारी राज्यशासिािंा बव्हंशी दीघगकाल य िकालीि सरकार म्हणूि राहाणे भाग असते. 
राज्यक्रातंींची व्याप्ती जेवढी अचधक तेवढाच चतच्यात अचभपे्रत असलेल्या य िाचंा सभंव बराच अचधक. १७८९ 
च्या राज्यक्रातंीतूि जन्मलेली समाजससं्था साऱ्या य रोपाप्रीत्यथग लढा देण्याची आकाकं्षा बाळगूि होती; तर, 
१९१७ च्या राज्यक्रान्तीतूि जन्मलेली समाजसंस्था जगावर प्रभ त्व गाजचवण्यासाठी लढा देत आहे. सवगकष 
क्रातंीचे पयगवसाि जगावर सते्तचे चियंत्रण गाजचवण्याच्या मागणीत होते- का, ते आपण पाहू. 

 
जर जगावर सत्ता प्रस्थाचपत व्हावयाचीच असेल तर, तसे घडावयाची प्रतीक्षा करीत असतािंा एका 

अथािे मािवाचा इचतहास म्हणजे एकामागिू एक घडणाऱ्या त्याच्या बंडाचंी गोळाबेरीजच होय. द सऱ्या शब्दात, 
अवकाशाच्या स्वरुपात स्पष्टपणे व्यक्त करता येऊ शकणारी संक्रमण-गती कालसजें्ञत िक्त अंदाजाचेच रूप 
घेते. १९ व्या शतकात चजला भाचवकतेिे मािवजातीची प्रगतीशील म क्ती म्हणिू संबोधण्यात येत होते ती, 
त्रयस्थ भचूमकेतूि पाहता, बंडाचं्या अखंड माचलकेसारखीच एक घटिा भासते; आचण ही बंडे आपल्या मयादा 
ओलाडूंि आपले सूत्राचधष्ठाि वैचाचरक के्षत्रात शोधण्याचा प्रयत्ि करतात; पण, ज्याम ळे स्वगात व पृर्थवीवर 
प्रत्येक गोष्टीला स्थैयग लाभेल अशा अचंतम क्रातंीच्या टप्प्यापयंत ही बंडे येऊि पोचलेली िसतात. वरवरच्या 
तपासणीतूि असे अि माि चिघते की मािवाच्या खऱ्याख ऱ्या म क्तीपेक्षा, मािवाकडूि मािवजातीचे प्रपादि 
एवढाच याचंा इत्यथग आहे. आचण या प्रपादिाचे के्षत्र अचधकाचधक प्रमाणांत व्यापक झाले तरीही वास्तवतेत ते 
कधीच उतरत िसते. वास्तचवक, एक जरी खरोखरीची क्रातंी झाली असती, तर याप ढे इचतहासच घडला 
िसता. स संवाचदत्वाचे, ऐक्यभावाचे यशोचशखर गाठले गेले असते आचण मृत्यू तृप्त झाला असता. आचण 
म्हणूिच सारे क्रान्चतकारक अंततः जगाच्या ऐक्याची स संवाचदत्वाची आकाकं्षा बाळगतात आचण जणू इचतहास 
संपलाच आहे असा चवश्वारस बाळगिू कृती करतात. अगदी पचहल्यादंाच मािववशंाच्या ऐक्यभावाचे प राति 
स्वप्ि आचण त्याबरोबरच इचतहासाची चिचश्चत पचरपूतगता प्रत्यक्षात अवतरल्याचा उघडपणे दावा सागंणे, या 
वस्त स्स्थतीवरच २० व्या शतकातील क्रातंीची मौचलकता अचधचष्ठत आहे. ज्याप्रमाणे, बंडखोरीच्या आंदोलिाचंी 
पचरणती “सवगस्व अथवा काहीही िाही” या टोकापयंत झाली आचण परतत्त्वात्मक क्रातंीिे जगाच्या 
ऐक्यभावाचा दावा माडंला, तद्वतच आपल्या तकग पितीच्या अत्यंत उघड अशा चिष्ट्कषाप्रत येऊि पोचताच, २० 
व्या शतकातील क्रास्न्तकारी आंदोलिािे इचतहासावरचा हक्क केवळ आपणाकडेच आहे असा जबरदस्तीच्या 
बळावर द राग्रह धरला. म्हणूिच चिष्ट्िळ अथवा कालबाह्य ठरण्याचे द ःख पत्करूिही बंडखोराला क्राचंतकारी 
होणे भाग पडते. याप ढे बंडखोरीला आपणच ईश्वर आहोत म्हणिू घोचषत करणे अथवा एक चवचशष्ट मिःप्रवृत्ती 
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स्वीकारूि केवळ आपल्याच म क्तीकडे लक्ष प रचवणे प रेसे िसते. िीत्शिेे प्रयत्ि केला त्याप्रमाणे साऱ्या 
प्राणीमात्रास देवत्व प्राप्त करूि चदले पाचहजे आचण सवांच्या मोक्षाचे आश्वासि चमळाव े म्हणूि िीत्शचे्या 
प रुषोत्तमाचा (Superman) आदशग स्वीकारावयास हवा -- आयव्हन् कॅरॅमझॅोवची इच्छा अशीच होती. अगदी 
प्रथमच प्रभाचवत क्रातंीदशी (The Possessed) प्रकट होतात आचण तत्कालीि रहस्यापंैकी एका रहस्याचा 
उलगडा करण्याचे कायग हाती घेतात - सारासारब िी आचण सत्ताचभलाषा यांचे तादात्म्य हेच ते रहस्य. ईश्वर 
मृत झालेला असल्याम ळे, मािवाला उपलब्ध असलेल्या शक्तींच्या सहाय्यािे जग बदलले पाहीजे आचण 
संघचटत केले पाचहजे. केवळ शाचद्बक शापम क्ती प रेशी िाही, तर सवगकषतेला बजकण्यासाठी (Conquest of 
totality) आय धे आवशयक आहेत. क्रातंी-आचण याहीपेक्षा जडवादी (Materialist) असल्याचा दावा सागंणारी 
क्रातंीस िा - एक असीम परतत्त्वात्मक धमगय ि  आहे. तथापी, ऐक्यात्मक स संवाचदत्व असल्याचा दावा 
सवगकषता करू शकेल काय? या गं्रथािे उत्तर द्यावयास हव ेतो हाच प्रशि आहे. या टप्प्यापयंत आम्ही येवढेच 
सागंू शकतो की, या मीमासेंचा हेतू क्राचंतकारी घटिाचें शभंराव्या खेपेस वणगि देणे हा िाही बकवा महाि 
क्रान्त्याचं्या ऐचतहाचसक वा आर्मथक कारणपरंपरेची आणखी एकदा तपासणी करणे हाही िाही. या मीमासेंचा 
उदे्दश काही चिचश्चत क्राचंतकारी गृहीतकातील तार्मककपरंपरेचा, आचण परतत्त्वात्मक बंडखोरीच्या 
अपचरवतगिीय बचतिचवषयाचंा शोध घेणे हा आहे. 

 
बह संख्याकं क्रान्त्या साकार होतात आचण आपली मौचलकता (Originality) संपाचदतात ते बहसेतूिच. 

सवग बकवा बह तेक सवग क्रान्त्याचें स्वरूप मािवहत्यात्मकच आहे. तथापी, काहीिी या व्यचतचरक्त राजहत्त्या व 
देवहत्त्याही आचरली आहे. ज्याप्रमाणे, परतत्त्वात्मक बंडखोरीच्या इचतहासास सेडिे स रवात झाली, 
तद्वतच, त्याचे समकालीि जे राजहत्त्यावादी त्याचं्यापासूिच आपल्या खऱ्या तपासणीस स रवात होते; हे 
राजहत्त्यावादी शाश्वताच्या तत्त्वाची हत्त्या करण्यास अजूि धजत िाहीत, ते िक्त दैवी अवतारावर हल्ला 
चढचवतात. 

 
जेव्हा ग लाम मालकाचवरूि बंड करूि उठतो, तेव्हा एक व्यक्ती द सऱ्या व्यक्तीसमोर लढा 

देण्यासाठी, या चिष्ठूर आकाशाखाली, उदात्त तत्त्वाचं्या के्षत्रापासूि िार दूर, उभी ठाकली आहे असे र्दशय 
चदसते. याचा अचंतम पचरपाक म्हणजे केवळ एका माणसाची हत्या. ग लामाचंी बंडे, शतेकऱ्याचें उठाव, 
चभकाऱ्याचें क्षोम, ग्रामीण पचरसरातील दंगे, या साऱ्या घटिा समाितेचे तत्त्व, साथगजीविाकचरता जीवि 
असल्या संकल्पिेचा प रस्कार करतात; ही संकल्पिा तदि षंचगक हरएक प्रकारची गूढता व धाष्टयग लक्षात 
घेताही, क्राचंतकारी प्रवृत्तीच्या अचतचवश ि अचभव्यक्तीत िेहमीच आढळेल : उदाहरणाथग, १९०५ सालातील 
रचशयायी दहशतवाद. 

 
चिश्चि य गाच्या काही दशके पूवी, प राति जगताचा अस्त होत असतािा झालेले (Spartacus) 

स्पाटेकसचे बंड, हे या म द्दयाचे स्पष्टीकरण करणारे उत्तम उदाहरण आहे. प्रथम आपण हे लक्षात घेऊ की, 
रोमि साम्राज्यकालीि आखाड्यात झ ंजणाऱ्या योियाचें (Gladiators) हे बंड आहे; म्हणजेच आपल्या 
धन्याच्या करमणकूीखातर, दं्वद्वय िाच्या पचवत्र कायाला वाचहलेले ‘मरा अथवा मारा’ ही चियती ज्याचं्या कपाळी 
आहे अशा ग लामाचें हे बंड आहे. सत्तर माणसांिी स रू केलेले हे बंड, उत्कृष्ट रोमि सेिादले चचरडूि टाकूि, 
इटलीमधूि आगेकूच करीत ख द्द चचरंति िगरीवर (Eternal City) हल्ला चढचवणाऱ्या सत्तर हजार बंडखोराचं्या 
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सेिेत पचरपूतग झाले. तथापी, Andre (Prudhommeaux) आदें्र प्र ढाँम्यूच्या टीकेि सार, या बंडािे रोमि 
जीविात कोणतेही िवीि तत्त्व समाचवष्ट केले िाही. स्पाटेकसिे प्रसृत केलेला जाहीरिामा ग लामािंा ‘समाि 
हक्क’ देण्याव्यचतचरक्त अचधक प ढे जात िाही. बंडखोरीच्या प्रथमावस्थेत आम्ही मीमासंा केलेले वस्त स्स्थती ते 
हक्क हे संक्रमण येवढेच काय ते तकग श ि संपाचदत श्रेय बंडखोरीच्या या पातळीवर आढळू शकते. बंडखोर 
ग लामचगरी चझडकारतो, आचण मालकाबरोबरीची आपली समता खंबीरपणे प्रचतपाचदतो. क्रमाि सार तो स्वतःच 
मालक बिण्याची आकाकं्षा धरतो. 

 
स्पाटेकसचे बंड हे या चिचश्चत हक्काचं्या तत्त्वाचे स्पष्टीकरण करणारे शाश्वत उदाहरण आहे. ग लामाचंी 

सेिा ग लामािंा म क्त करते आचण लगोलग पूवीच्या मालकावंर ग लामचगरीचे जोखड लादण्यासाठी त्यािंा म क्त 
ग लामाचं्या हवाली करते. ज्याचं्या खरेपणाबद्दल, खरें म्हणजे शकंा आहे- अशा एका संप्रदायाि सार, 
कसलेल्या योध्याचंी आखाड्यातंील द्वन्द्वय िे शकेडो रोमि िगरवाचसयामंध्ये आपापसात झ जंचवली जात असत 
आचण ग लाम सभोवतालच्या उच्चासिावंर बसूि ती पाहात असता आिंद व उत्कंठा याम ळे बेहोष होत असत. 
परंत , माणसे ठार मारण्याच्या प्रवृत्तीची पचरणती अचधकाचधक माणसे ठार मारण्यात होते. एका तत्त्वाच्या 
चवजयाखातर द सरी तत्त्वचिष्ठा ध डकाविू द्यावी लागते. स्पाटेकसच्या स्वप्िीची ज्योचतिगगरी चचरंति 
रोमिगराच्या भग्िावशषेावंर, त्या िगराच्या संस्था आचण देवदेवताचं्या चविाशावरच केवळ उभारली जाऊ 
शकत होती. आपल्या ग न्ह्याचंी बकमत मोजावी लागणार या भचवतव्याच्या भीतीम ळे गचलतगात्र झालेल्या रोमला 
वढेा घालण्यासाठी स्पाटेक्सची सेिा आगेकूच करते. तथापी, अगदी चिणगयात्मक क्षणी, पचवत्र िगरकोटाचे 
दशगि घडताच, ही सेिा अडखळूि थाबंते व घोटाळते; जणू काय तत्त्वासंमोर, संस्थासमोर आचण 
देविगरीसमोर ती माघार घेत आहे. पण, या गोष्टी िष्ट झाल्यावर त्याचंी जागा, न्यायाची चिष्ठ र अचभलाषा व 
ज्या पे्रमािे या करंट्यािंा या क्षणापयंत स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास आधार चदला होता ते द खचवलेले व 
म्हणूिच वाढलेले पे्रम, या गोष्टींव्यचतचरक्त [स्पाटेकसचे बडं तत्पूवीच्या ग लामाचं्या बंडाचा कायगक्रमच प न्ह एकदा जारी करते. पण, हा 

कायगक्रम जचमिीचे वाटप आचण ग लामचगरी िष्ट करणे याप रताच मयाचदत आहे. त्याचा िगर देवदेवताशंी प्रत्यक्ष सबंंध िाही.] कशािे भरूि 
चिघणार होती. काहीही असो, सेिा लढा चदल्याचशवाय माघारी चिरली आचण तद्िंतर चजथे ग लामाचं्या बंडाचे 
मूळ होते त्या चठकाणी परत चिरण्याचा, चवजयाचंा प्रदीधग मागग परत त डवीत चससलीमध्ये माघारी जाण्याचा 
आश्चयगकारक चिणगय त्या सेिेिे घेतला. त्याचं्यासाठी खोळंबूि राचहलेल्या महाि कायाप ढे असहाय्य झालेले व 
कायमचे एकाकी पडलेले आचण स्वगावर हल्ला चढचवण्यास ि धजणारे हे चिराचश्रत जणू त्यांच्या इचतहासात 
अत्यंत पचवत्र आचण उत्साहदायक जे होते चतकडचे माघारी चिरले - त्याचं्या पचहल्यावचहल्या जागतृीच्या 
भमूीकडे, चजथे मरण येणे स खाचे व स योग्य होते. 

 
तदिंतर त्याचंा अपजय आचण हौतात्म्य यािंा स रवात झाली. अखेरच्या लढाईपूवी, त्याचं्या िचशबी 

काय वाढूि ठेवले आहे हे आपल्या अि यायािंा दाखचवण्यासाठी स्पाटेकसिे एका रोमि िागचरकास कू्रसावर 
चढचवले. प्रत्यक्ष य िाच्या गदीत, ज्याचंा सकेंताथग उघड आहे अशा उन्मादक चिधारािे, स्वतः स्पाटेकसिे 
रोमि सैन्याच्या त कड्याचें िेतृत्व करणाऱ्या (Crassus) के्रससपयंत पोचण्याचा प्रयत्ि केला. तत्क्षणी प्रत्येक 
रोमि सम्राटाचे प्रतीक असलेल्या या व्यक्तीशी दं्वद्वय ि करूि त्याला चविाशाप्रत जावयाचे होते; मरण याव ेही 
त्याची चप्रयतम मचिषा होती-पण, संपूणग समाितेच्या भचूमकेवर. तो के्रससपयंत पोचला िाही : तत्त्वाचें य ि 
अंतर ठेऊिच लढले जाते, म्हणूि रोमि सेिाचधपती दूरच राचहला. स्पाटेकसला इच्छेि सार मरण तर आले, 
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पण ते भाडोत्री सैचिकाकंडूि-त्याच्यासारखेच ग लाम ज्यािंी त्याच्या स्वातंत्र्याबरोबर आपल्याही स्वातंत्र्याची 
होळी केली. क्र सावर चढचवलेल्या त्या एका िागचरकाच्या हत्त्येचवरुि सूड म्हणूि के्रससिे हजारो ग लामािंा 
क्र सावर चढचवले. अशा प्रकारच्या न्याय्य बंडािंतर, (Capua) कॅप आ ते रोम या मागावर जे सहा हजार कू्रस-
स्तंभ उभारले गेले त्यािंी त्या लाचार जिसम हाला प्रत्यक्षपणे हेच दशगचवले की, सते्तच्या चवश्वात समता िसते 
आचण स्वाचमत्व गाजचवणारे आपल्या रक्ताच्या मोलाचा चहशबे अत्यतं जबर व्याजाच्या दरात करतात. 

 
येशू चिस्ताच्या बाबतीत कू्रस हीच दंडयोजिा होती. काही वषाच्या अवधीिंतर येशूिे ग लामािंा 

भोगावयास लागलेली चशक्षाच पसतं केली या घटिेचा आपण असा अथग कल्पू शकतो की, स्वामीच्या द राराध्य 
दशगिापासूि अपमाचित मािवजातीला याप ढे चवभक्त करणारे प्रचंड अंतर कमी व्हाव े यासाठीच ही चशक्षा 
चिवडली गेली. तो मध्यस्थी करतो. बंडाम ळे जग द भगंू िये म्हणिू, द ःखभोगािे स्वगांचा मागगदेखील 
प्रकाशमाि व्हावा आचण मािवजातीच्या शापापंासूि त्याचंें रक्षण व्हाव े म्हणूि येशू आत्यंचतक अन्यायाप ढे माि 
वाकवतो. क्राचंतकारी प्रवृत्तीला स्वगग व पृर्थवी याचं्यामधील चवयोग जेव्हा ठामपणे प्रचतपादि करावयाचा होता, 
त्यावळेी, ईश्वराच्या पृर्थवीवरील प्रचतचिधीची हत्त्या करूि, दैवताला चवदेही करण्यापासूि प्रारंभ करावा या 
वस्त स्स्थतीत आश्चयग करण्यासारखे काय आहे? काही चवचशष्ट बाबतीत १७९३ मध्ये बंडाचंा कालखंड समाप्त 
होतो आचण क्राचंतकारी य गास स रवात होते- वधस्तंभावर. [चिश्चि धमान्तगगत बडंखोरीशी या प स्तकाचा सबंंध िसल्याम ळे 
(Reformations) स धारणा-चळवळीला इथे स्थाि िाही; तसेच, चचगच्या धमगग रुचवरूि झालेल्या तत्पूवीच्या अिेक बंडाळींिाही िाही. तथापी आपण 
चकमाि असे म्हणू शकतो की, स धारणा-चळवळ जॅकोचबिवादाचा Jacobinism मागग ख ला करते, तसेच, ज्या स धारणा १७८९ साली अमलात आल्या त्या 
एकाथी उपक्रचमत करते.] 
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 रा ज ह त्या 
  

फ्रें च राज्यक्रान्ततीची उत्तरमीमासंा 
  

 
२१ जािेवारी १९७३ च्या िार पूवी, तसेच १९ व्या शतकातील राजहत्त्यापूंवीही राजाचें वध करण्यात 

आले होते. परंत , आधीच्या कालातील राजहत्त्यािंा आचण त्या सापं्रदायाच्या अि यायािंा राजावर व्यक्ती 
म्हणूि हल्ला करण्यात स्वारस्य होते, तत्त्व म्हणूि िव्हे. त्यािंा हवा असलेला द सरा राजा चमळाला की झाले. 
राजबसहासि सदासवगकाळ चरकामे राहू शकेल हा चवचार त्याचं्या मिाला कधींच चशवला िाही. सतराश े
एकूणिव्वद हे साल आध चिक कालाचा प्रारंभबबदू होय; कारण, त्या कालखंडातील माणसािंी इतर 
गोष्टीबरोबर, ईश्वरी हक्काचे तत्त्व झ गारूि देण्याची आकाकं्षा धरली, तसेच, तत्पूवीच्या शतकात बौचिक चचेचे 
सारसत्व बिलेल्या िकार (Negation) व बंडखोरी या शक्तींची ऐचतहाचसक रंगभमूीवर िव्यािे ओळख करूि 
देण्याची आकाकं्षाही त्यािंी बाळगली. अशा तऱ्हेिे त्यािंी पारंपाचरक ज लमी राजवटहत्त्येत (Tyrannicide) 
पूवगचियोचजत देवहत्येच्या (Deicide) संकल्पिेची भर घातली. या क्रासं्न्तकारक संकल्पिेला चालिा 
देण्यासाठी साधि म्हणिू तथाकचथत स्वतंत्रवृत्तीचे चवचारवन्त, तत्त्वज्ञ चि कायदेपचंडत याचंा तरियंत्रासारखा 
उपयोग झाला. (राजकीय सते्तला धार्ममक सते्तवर हळूहळू अचतक्रमण करण्यास संमती देऊि, आचण अशा 
रीतीिे आपल्या कायदेशीपणाचे तत्त्वच धोक्यात आणूि, ख द्द राजािंीच याबाबतीत सहकार केला.) स्वीकृत 
कायग पार पडणे शक्यतेच्या कके्षत याव ेआचण ते समथगिीय मािले जाव ेम्हणूि, याबाबतीत अमयाद जबाबदारी 
असलेल्या चचगला हते्तस उद्य क्त झालेल्याशंी तडजोड साधूिच धन्याची बाजू घेणे प्रथम आवशयक होते-याच 
धोरणाचे पयगवसाि प ढे शासिप रस्कृत पाखंड-चौकशीमंडळ (Inqisition) िेमण्यात झाले आचण ऐचहक 
सत्ताधाऱ्याचं्या संमतीिे ते चचरस्थायी झाले. क्रास्न्तकारी पराक्रमाच्या इचतहासात डोळयात भरणाऱ्या दोि 
वैचशष्ट्ट्यपूणग घटिािंा मान्यता देण्याची आवशयकता प्रचतपादि करणारा चमचलेट (Michelet) हा इचतहासकार 
याबाबतीत अगदी रास्त आहे. ती दोि वैचशष्ट्टे्य म्हणजे एक चिश्चि धमग आचण द सरी फ्रें च राज्यक्रान्ती. त्याच्या 
र्दष्टीिे ईश्वरी अि ग्रह (grace) आचण न्यायिीती यामंधील संघषािच १७८९ चा अथग वस्त तः स्पष्ट केला आहे. 
त्याच्या असंयमी कालखंडात इतराबंरोबर सवगसमावशेक अमूतगतेची आवड चमचलेटला जरी होती, तरी ही 
आवड म्हणजे क्रास्न्तकारी पचरवतगिाचे एक सखोल कारण होते हेही त्यािे ओळखले होते. 

 
प्राचीि अमदािीतील राजेशाही शासिपितीच्या बाबतीत िेहमीच स्वैराचारी िसली तरी, तत्त्वतः 

चिःसंशय बेबंद होती. ईश्वरी हक्क चतचे अचधष्ठाि होते, म्हणजेच चतच्या कायदेशीरपणाबद्दल कधीच शकंा घेता 
येण्यासारखी िव्हती. तथापी, अिेकदा चतच्या कायदेशीरपणाबद्दल वाद घालण्यात आला, चवशषेतः चवचवध 
लोकसभाकंडूि. पण, ज्याचं्याकडूि ही राजेशाही अंमलात आणली जात होती, ते ती स्वयंचसि तत्त्व आहे असे 
मािीत असत आचण तसा प रस्कार करीत असत. १४ वा ल ई ईश्वरी हक्काच्या तत्त्वाला घट्ट चचकटूि होता हे 
स चवचदतच आहे. (१ ला चालगस तर इतक्या चचवटपणे ईश्वरी हक्काच्या तत्त्वाला घट्ट धरूि होता की, ज्यािंा ते 
तत्त्व अमान्य होते त्याचं्याशी न्यायी व चिष्ठावन्त राहाणे तो अिावशयक समजत असे.) Bossuet बोसेटिे त्याला 
याबाबतीत बरेच सहाय्य केले; तो फ्रान्सच्या राजािंा उदे्दशूि म्हणत असे: “त म्ही देव आहात” अिेकापंकैी एका 
स्वरूपात, राजा हा मािवी जीविकायाची चजम्मेदारी पत्करलेला देवाचा दूत आहे, म्हणूि न्यायशासिही 
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त्याच्या वाली आहे. द ःख व अन्याय यािंा बळी पडणाऱ्या जितेचा, प्रत्यक्ष ईश्वराप्रमाणेच, तो अंचतम आधार 
आहे. ज लूम करणाऱ्याचंवरुि लोक राजाकडे तत्त्वतः दाद मागू शकतात. महाि चवपत्तीच्या कालात फ्रें च व 
रचशयायी जिता “राजाला कळते तर...... झारलाच समजले तर.....” अशा शद्बात आपल्या भाविा व्यक्त 
करीत असे. हे खरे की, चिदाि फ्रािसमध्ये तरी राजेशाहीला जेव्हा लोकस्स्थती कळे तेव्हा तर ती अिेकदा उच्च 
मध्यमवगाच्या (Bourgeoisie) व अमीरउमरावाचं्या ज लूमाचंवरुि खालच्या वगािा संरक्षण देण्याचा प्रयत्ि 
करीत असे. पण, मूलतः याला न्याय म्हणायचे काय? चिरपेक्ष र्दचष्टकोिातूि, जो र्दचष्टकोि त्या काळातील 
चवचारवन्त लेखकाचंा होता, याला न्याय म्हणता येणार िाही. आवाहि करूि राजाकडे दाद मागणे शक्य 
होते. तरी एका तत्त्वाचे मतूगस्वरूप हे त्याचे िाते लक्षात घेता राजाचवरुि अजग करूि चिणगय मागणे शक्य 
िव्हते. स्वचे्छेि सारच तो आपले संरक्षण व सहाय्य याचें दाि करणार. कृपेचा एक चवशषे ग णधमग म्हणजे ती 
स्वचे्छाधीि असते. धमाचधचष्ठत स्वरूपात राजेशाही अशा प्रकारचे राज्यशासि आहे की, चतला न्यायाआधी 
अि ग्रहाला स्थाि देण्याची गरज वाटते. उलटपक्षी, आपल्या सवॅ्होयाडग क्य रेटच्या (Savoyard curate) 
जाहीर चिवदेिात, ईश्वराला न्यायाप ढे िमचवण्यातच रूसो आपली कल्पकता प्रगट करतो आचण अशा रीतीिे, 
त्या कालातील काहंींशा बाचलश गाचंभयािें समारंभपूवगक समकालीि इचतहासाची स रवात करूि देतो. 

 
ज्याक्षणी स्वतंत्रवृत्तीचे चवचारवन्त ईश्वराच्या अस्स्तत्वाचवषयी शकंा घेऊ लागले, तेव्हापासूि 

न्यायिीतीच्या समस्येला अत्यंत महत्व प्राप्त झाले. त्या कालखंडातील न्यायिीतीची समतेशी अगदी 
भोळेपणािे गल्लत करण्यात आली होती. ईश्वराचे बसहासि डळमळते आहे, आचण अशावळेी समतेच्या 
पाबठब्याला प ष्ठी देण्यासाठी भलूोकावरील ईश्वराच्या प्रचतचिधीवर प्रत्यक्ष हल्ला चढविू न्यायिीतीिे त्या 
डळमळत्या बसहासिास अखेरचा धक्का द्यावयास हवा. १७८९ ते १७९२ या तीि वषाच्या कालात ईश्वरी हक्कािंा 
चवरोध करण्यात येऊि हेत्वाथगकर्दष्ट्ट्या ते िष्टही करण्यात आले होते. तसेच, िैसर्मगक हक्काशंी तडजोड 
करण्यास त्यािंा भाग पाडण्यात आले होते. अगदी शवेटच्या टप्प्यावर कृपा तडजोडीच्या बाबतीत असमथग 
असते. काही म द्याचें बाबतीत ती िमू शकेल, पण अंचतम म द्याचे बाबतीत कधीच िाही. पण, इतपत तडजोड 
प रेशी िव्हती. चमचलेटच्या समज तीप्रमाणें, सोळाव्या ल ईला त रंुगातस िा अजूि राजेपण चमरचवण्याची इच्छा 
होती. त्या फ्रान्समध्ये िवतत्त्वाचंा संपूणग प्रभाव होता, तेथेच पराभतू झालेले तत्त्व, केवळ श्रिेच्या सामर्थयाम ळे 
व एका व्यक्तीच्या अस्स्तत्वाम ळेच कारागृहाच्या बभतीआड अजूिही चटकूि होते. न्यायिीती एका बाबतीत आचण 
केवळ याच बाबतीत - अि ग्रहाशी समािधमी आहे; ही बाब म्हणजे चतला सवकंषग व्हायचे असते आचण 
अचियंचत्रत सत्ता गाजवायची असते. ज्याक्षणी त्याचं्यात चवरोध चिमाण होतो त्याक्षणापासूि प्राणपणािे त्या 
लढतात. डॅन्टि (Danton) म्हणतो, “एखाद्या कायदेपंचडताच्या चागंल्या रीतीभातीदेखील ज्याला िाहीत 
अशा राजाचा केवळ अपराधी म्हणूि आम्हाला चिषेध करावयाचा िाही, आम्हाला त्याचा वधच करावयाचा 
आहे.” ईश्वर अमान्य केला गेल्यावर, वास्तचवक, राजा मरावयासच हवा. सेंट-जस्ट-Saint-Just १६ व्या 
ल ईच्या मृत्यूस जबाबदार होता असे चदसते. तथापी, “ज्या तत्त्वाच्या अि षंगािे आरोपी कदाचचत मृत्यूम खी 
पडावयाचा आहे, ते तत्त्व चिचश्चत करायचे म्हणजे, आरोपीचा न्यायचिवाडा करणारा समाज ज्या तत्त्वाधारे 
जगतो ते तत्त्व चिचश्चत करणेच होय.”, अशा आशयाचे उद गार जेव्हा सेंट - जस्ट काढतो, तेंव्हा तत्त्वज्ञच 
राजाचा वध करू पाहात आहेत ही भाविाच तो प्रत्यक्षपणे व्यक्त करतो :- सामाचजक करारिाम्याच्या िावंावर 
राजा मृत्यूम खी पडलाच पाचहजे. (अथातच रूसोला (Rousseau) असे घडावसेे वाटले िसते. या मीमासेंस 
स रवात करण्यापूवी आचण चतच्या मयादा चिचश्चत करण्यासाठी, हे ध्यािात ्यावयास हव ेकी, रूसोिे ठामपणे 
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असे जाहीर केले होते की, “इहलोकात मािवी रक्ताचे मोल देऊि चवकत घेण्यायोग्य असे काहीही िाही.”) 
पण, याचे स्पष्टीकरण व्हावयास हव.े 
 

नूतन वेदवाक्य (The New Gospel) 
 

“सामाणजक करारनामा” (Social Contract) हा मूलतः सते्तच्या कायदेशीरपणाची तपासणी करणारा 
प्रबंध आहे. तथापी, वस्त स्स्थतीची िव्हे तर हक्काचंी चचा करणारा तो गं्रथ आहे, आचण समाजशास्त्रीय चवचाराचंा 
संग्रह तर िाहीच िाही. ताचत्त्वक चवचाराशंी संबचंधत आहे, म्हणूि तो चववाद्य असणारच. सवगसामान्य 
समज तीि सार ईश्वरी अंशात उत्पचत्तस्थाि असलेला पारंपाचरक कायदेशीरपणा ही सपंाचदत वस्तू िव्हे, असे हा 
गं्रथ गृहीत धरतो. अशा रीतीिे, तो अन्य प्रकारचा कायदेशीरपणा व वगेळी तत्त्व ेघोचषत करतो. “सामाचजक 
करारिामा” ही एक प्रशिोत्तरमाचलकाही (Catechism) आहे आचण तदि षंचगक एकंदर सूर व तत्त्वाग्रही भाषा 
हे दोन्हीही चवशषे त्यात आहेत. ज्याप्रमाणे १७८९ ची क्रातंी इंग्लंड व अमेकेरतील क्रान्त्याचं्या चवजयाचंी 
पचरपूतगता करते, तद्वतच, रूसो हॉब्समध्ये (Hobbes) आढळणाऱ्या सामाचजक करारिाम्याचा चसिान्त 
पचरसीमेस िेऊि पोचचवतो. ‘सामाचजक करारिामा’ चिसगाशी गल्लत केलेली सारासार ब िी हीच (Reason) 
ज्याची देवता बिली आहे अशा िूति धमाचा चवस्तार करतो आचण त्या धमाचे तत्त्वाग्रही चवशदीकरण करतो; 
सवगसामान्याचं्या इच्छाशक्तीची (General will) अचभव्यक्ती मािली जाणारी जिता आता, राजाऐवजी, या 
िूति धमाच्या देवाचे भलूोकावर प्रचतचिचधत्व करते. 

 
सवपसामान्याांची इच्छाशक्ती (General will) 

 
पारंपाचरक शासिव्यवस्थेचवरुि चढचवलेला हल्ला इतका उघड आहे की, राजेशही प्रस्थाचपत करणाऱ्या 

जिता व राजा याचं्यातील करारापेक्षा जितेला चतचे योग्य स्थाि प्राप्त करूि देणारा िागचरकाचंा करार 
अचधक महत्वाचा आहे, हे सप्रमाण चसि करण्याचा चिश्चय रूसोिे अगदी पचहल्या प्रकरणापासूि केलेला 
चदसतो. रूसोच्या कालापावतेो राजे ईश्वरािे चिमाण केले आचण आपल्या क्रमप्राप्त जबाबदारीि सार राजािंी 
लोक चिमाण केले आचण आता सामाणजक करारनाम्यािंतर राजे चिमाण करण्यापूवी जिता स्वतःला चिर्ममते. 
ईश्वराचवषयी म्हणाल तर सध्याप रते तरी अचधक काहीच म्हणण्यासारखे िाही. इथे राजिीतीच्या के्षत्रात 
न्यूटिच्या क्रातंीच्या तोडीचे काहीतरी आहे. म्हणूि याप ढे सत्ता बबेंद असणार िाही; सवगसामान्याचं्या 
अि मतीतूि ती अस्स्तत्वात येते. वगेळया शद्बात, याप ढे सत्ता ती जशी आहे तशी राहाणार िसूि ती जशी 
असावयास पाचहजे तशी राहील. रूसोच्या मताि सार, स दैवािे, जे जसे आहे ते जे जसे असावयास पाचहजे 
त्यापासूि वगेळे करता येण्याजोगे िाही. जिता सावगभौम आहे, “केवळ याच कारणासाठी की, ती जशी जशी 
असावयास हवी तशी तशीच ती सदैव आहे म्हणूि” हे ताचत्त्वक चवधाि समोर असता, ज्या सारासार ब िीला 
त्या काळात हटवादीपणािे आवाहि करण्यात येत होते चतच्याशी त्या संदभात चवशषेसा योग्य व्यवहार 
करण्यात आलेला िाही, असे म्हणणे पूणगपणे समथगिीय ठरेल. हे उघड आहे की, सामाणजक 
करारनाम्याबरोबर आपण एका िवीि गूढवादाला जन्म देण्यास मदत करीत आहोत-साक्षात परमेश्वराच्या 
जागी जितेच्या इच्छाशक्तीची प्रस्थापिा करूि. रूसो म्हणतो, “आपणापंैकी प्रत्येकजण आपले व्यस्क्तत्व 
आपली समग्र कायगक्षमता जितेच्या इच्छाशक्तीच्या श्रेष्ठ मागगदशगिाखालील स पूतग करतो आचण समग्रतेचा 
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(whole) अचवभाज्य घटक म्हणूि हरएक सभासदाला आपण आपल्या ससं्थातूंि सामाविू घेतो.” 
 

रूसोचा नवीन परमेश्वर 
 

सावगभौम म्हणिू घोचषत केलेल्या या (जिताजिादगिाची इच्छाशक्ती) राजकीय सत् वस्तूची (entity) 
दैवी सत् वस्तू म्हणूिही व्याख्या करण्यात आली आहे. चशवाय, दैवी सत् वस्तूचे चवशषे ग णधमगही चतच्यात 
आहेत. सावगभौमत्वाच्या भचूमकेत गैरवतगि करण्याची इच्छास िा वस्त तः चतला होणार िाही, या र्दष्टीिे ती 
अप्रमादशील (Infallible) आहे. “सारासार ब िीच्या कायद्याि सार कारणाचशवाय काहीही केले जात िाही.” 
चिरपेक्ष स्वातंत्र्य म्हणजे स्वतःच्या संबधंाप रते स्वातंत्र्य हे जर खरे असेल तर ती (सत् वस्तू) पूणगतः स्वतंत्र 
आहे. म्हणूि रूसो जाहीर करतो की, अमलात आणता येणार िाही असा कायदा सावगभौम सते्तिे स्वतःवर 
लादूि घेणे राज्यसंस्थेच्या स्थायीभावाचवरूि आहे. हे जितेच्छेचे सावगभौमत्व द सऱ्यास देता येणार िाही, ते 
अचवभाज्य आहे आचण शवेटी, धमगशास्त्रातील (Theological) महाि समस्येचा-अचियंचत्रत सत्ता व ईश्वरी 
चिरागसता (Divine innocence) याचं्यातील चवसंगती-उलगडा करण्यासाठीस िा ते सावगभौमत्व झटत 
असते. वस्त तः, जिताजिादगिाची इच्छाशक्ती ही ज लमी आहे; चतच्या सते्तला मयादा िाहीत. परंतू चतचा 
आज्ञाभगं करणाऱ्यावंर जी चशक्षा ती लादते ती “त्यािंा स्वतंत्र होण्यास भाग पाडण्याचे” चिचमत्तमात्र साधि 
यापेक्षा अचधक काही िाही. रूसो जेव्हा सावगभौम सम्राटाला त्याच्या अगदी उत्पत्तीस्थािापासूि अलग करतो 
आचण सवगसाधारण इच्छाशक्ती (General will) आचण सवाची इच्छाशक्ती (will of all) याचं्यातील भेदाचा टप्पा 
गाठतो, तेव्हा देवत्वीकरण (Deification) संपूणग होते. रूसोच्या गृहीतकापासूि हा चिष्ट्कषग तकाि मािपितीिे 
काढता येणे शक्य होते. जर माणूस चिसगगतःच चागंला (सत्प्रवृत्त) आहे, त्याच्यातूि अचभव्यक्त होणारा चिसगग 
जर प्रजे्ञशी [प्रत्येक चवचारव्य ह मािवी मािसशास्त्राशी चवसगंत असतो.] तादात्म्य पावलेला आहे, तर, त्याची अचभव्यक्ती म क्त 
व स्वाभाचवक असल्यास तो पे्रजे्ञचे श्रेष्ठत्व (Pre-eminence) व्यक्त करील. म्हणिू, याप ढे त्याला झाकळूि 
टाकणाऱ्या स्वचिणगयाशी त्याला प्रतारणा करता येणार िाही. जिताजिादगिाची इच्छाशक्ती ही मलूतः वैचश्वक 
प्रजे्ञची (Universal reason) अचभव्यक्ती असते आचण ही वैचश्वकप्रज्ञा चवश ि ज्ञाि सकंल्पिात्मक 
(Categorical) असते. िवीि परमेश्वर जन्म घेतो. 

 
म्हणूिच, सामाणजक कररानाम्यात ‘चिरपेक्ष’, ‘पचवत्र’ ‘अभगं’ असले शद्ब अगदी वारंवार आढळतात. 

अशा प्रकारच्या चवशषेणािंी चजचे स्वरूप चवशद केले आहे, चजचे कायदे पचवत्र आदेश (Commandments) 
आहेत, अशी राज्यससं्था भौचतक चिश्चि धमाच्या गूढ ससं्थेची एक गौण चिर्ममतीच आहे. चशवाय, सामाणजक 
करारनामा हा गं्रथ िागरसमाजधमाच्या (Civic religion) चववचेिािे समाप्त होतो आचण, चवरोधच िव्हे, तर 
तटस्थतादेखील बचहष्ट्कृत करणाऱ्या समकालीि समाजपितीचा रूसोला अग्रदूत बिचवतो. वास्तचवक, रूसो 
हा िागरसमाजचवषयक श्रिेचे ब्रीद संस्थाचपत करणारा आवाचीि कालातील आद्य प रूष आहे. तसेच, 
िागरसमाजात मतृ्यूदंड आचण सावगभौम सते्तचे प्रजेकडूि संपूणग आदेश पालि या गोष्टीचे समथगि करणारा आद्य 
चवचारवन्तही तोच. “आम्हीच जेव्हा मारेकरी बितो तेव्हा,ं एखाद्या अन्य मारेकऱ्याचे सावज बिू िये म्हणिू 
आम्ही मरावयास अि मती देतो.” हे एक चवलक्षण समथगि आहे; तथापी, सावगभौम सत्ताधीशािे आज्ञा केल्यास 
कसे मरायचे याचे त म्हास ज्ञाि हवचे आचण सावगभौम सत्ताधीश बरोबर आहे व त म्ही चूक आहात हे, आवशयक 
असेल तर, कबूल करावयास हवचे, अशा प्रकारची वस्त स्स्थती ठामपणे प्रस्थाचपत करणारे हे समथगि आहे. 



 अनुक्रमणिका 

 

अटक झाल्यापासूि िासंावर जाई पावतेो सेंट-जस्टिे पाळलेल्या म ग्धतेचा अथग ही गूढ कल्पिा स्पष्ट करते. 
योग्यरीतीिे चवस्तार केल्यास ती मास्को खटल्यातील प्रचतवाद्याचंा उत्साह चततक्याच चागंल्या रीतीिे चवशद 
करते. 

नवयुग 
 

एका िवधमाची प्रभात आचण त्याजबरोबर त्या धमाचे ह तात्मे, तपस्वी व सतं याचें आपणास दशगि 
घडते आहे. या प्रमाणवचिाच्या प्रभावाचा अंदाज घेणे शक्य व्हाव ेम्हणिू १७८९ च्या जाहीरिाम्याच्या उत्स्िूतग 
स्वरभावाची कल्पिा आपणास हवीच. बॅस्टाइल त रंुगात सापडलेले अस्स्थपजंर समोर चदसता एक 
क्रास्न्तकारक उद गारतो, “साक्षात्काराचा (revelation) चदवस उजाडला आहे ..... फ्रें च राज्यक्रान्तीच्या 
स्वातंत्र्य-उद घोष चििादाम ळे प्रत्यक्ष अस्स्थपजंर स िा जागतृ झाले आहेत. ज लूम चि मतृ्य ूयािंी य क्त अशा 
अिेक अिेक शतकाचंी ते साक्ष देतात आचण मािवी स्वभावधमग व राष्ट्रजीवि याचं्या प िरूत्थािाचे भचवष्ट्य 
वतगचवतात. तदिंतर क्रास्न्तकारक भाकीत करतो “आपण कालाच्या अंतरंगात येऊि पोचलो आहोत. 
ज लूमशहा पतिाच्या तयारीत आहेत.” चवलोकिीयरीत्या उदबोचधत झालेला जिसमूह व्हसेचलस [असलेच 
काव्यमय िाट्य (Idyll) १९०५ साली रचशयात घडते. सेंट पीटसगबगगचे सोस्व्हएत ‘िाशीची चशक्षा रद्द करा’ असे घोषवाक्य असलेले िलक हातात घेऊि 
रस्त्यातूि चमरवतात. १९१७ साली याचीच प िरावतृ्ती होते.] येथे जेव्हा वधस्तंभ चि चक्र उलथूि टाकतो, तो क्षण 
आश्चशयगचचकत व अमाप श्रिेचा म्हणावा लागेल. वधस्तंभ जणू धमग चि अन्याय याचंी प्रत्यक्ष वदेीच वाटत होती. 
िवीि चिष्ठा आता या गोष्टी सहि करू शकत िव्हती. पण, एकक्षण असा येतो की, िवधमग, जर तो स्वमताग्रही 
बिला तर स्वतःच या वदेी उभारतो आचण चबिशतग आपलीच पूजा व्हावी असा आग्रह धरतो. मग वधमंच प न्हा 
चदसू लागतात आचण, वदेी, शपथचवधी, सणसमारंभ व ब चिस्वातंत्र्य या गोष्टींकडे द लगक्ष करूि, िवीि श्रिेवर 
चिष्ठा असलेल्याचें साम दाचयक धमगचवचध रक्तपात करूि साजरे कराव े लागतात. ते कसेही असो “पचवत्र 
मािवता” चि ‘आमचा देव मिाववशं” या घोषणाचं्या साम्राज्यारंभाचे १७८९ हे वषग द्योतक व्हाव े म्हणूि पति 
पावलेला सावगभौम राजा प्रथम िष्ट झालाच पाचहजे. धमगग रु-राजाची (King Priest) हत्त्या िवय गास अचधकृत 
अि मती देईल- आचण हे िवय ग आजतागायत चटकूि आहे. 
 

राजाची फाांशी 
 
सेंट-जस्टिे रूसोचे चवचार इचतहासाच्या पािापािातूि प्रस्त त केले. ‘राजा म्हणजे अभगं पाचवत्र्य िव्हे 

का चजला धक्का लावता ंयेणार िाही अशी ससं्था िव्हे, त्याच्या बाबतीतला न्यायचिवाडा लोकसभेिेच करावयास 
हवा, त्याकचरता खास न्यायचिवाडामंडळ िको,’ अशा आशयाची चवधािे राजाचवरुिच्या खटल्यास सेंट-
जेस्टिे माडंलेल्या य स्क्तवादातील महत्वाचा भाग होता. प्रमाण चसि करण्याच्या पितीच्या बाबतीत तो 
रूसोचा ॠणी होता. चिवाडामंडळ राजा व सावगभौम जिता याचं्यामधील तंट्यात न्यायाधीश होऊ शकणार 
िाही. सवगसामान्याचं्या इच्छाशक्तीची न्यायालयीि चौकशी सामान्य न्यायाधीश करू शकणार िाही. ती सवोच्च 
आहे. अशा रीतीिे, सवगसामान्य इच्छाशक्तीचे अभगं पाचवत्र्य चि पराकोटीत्व घोचषत करण्यात येते. 
राजघराण्यातील व्यक्तीचे अभगं पाचवत्र्य हा खटल्यातील प्रम ख वाद्यचवषय होता हे आपणास चवचदतच आहे. 
जेव्हा अलौचककत्वाच्या दोि चभन्न संकल्पिा जीवघेण्या दं्वद्वय िात एकमेकींशी चभडतात त्या १७९३ सालात 
अि ग्रह व न्यायिीती याचं्यामधील संघषाचे अत्यंत त्वषेजिक उदाहरण आपणास सापडते. चशवाय, केवढा 
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धोका पत्करावा लागणार आहे याचीही जाणीव सेंट-जस्टला आहे :- तो म्हणतो, “राजाबाबतचा न्यायचिणगय 
देण्यात जे तत्त्व असेल तेच लोकसत्ताक प्रस्थाचपत करण्याचे बाबतीतही लागू असणार.” 
 

सेंट-जस्टची तत्त्व-प्रिाली 
 

म्हणूि, सेंट-जेस्टच्या ख्यातिाम भाषणात धमगशास्त्रीय चववचेिाची सारी वैचशष्ट्टे्य आहेत. “ल ई, 
आमच्यामधील एक परका माणूस’ असा या तरूण अचभयोक्त्याचा प्रबंध आहे. िागरी वा िैसर्मगक करार राजा व 
त्याची प्रजा यािंा अजूिही बंधिकारक होत असेल, तर परस्पराचंवषयीची कतगव्यब िी ही चतथे असणारच; 
अथातच, चिरपेक्ष चिकाल जाहीर करणारा चिरपेक्ष न्यायाधीश म्हणूि जिताजिादगिाची इच्छाशक्ती स्वतःच 
उभी राहू शकणार िाही. म्हणूिच, प्रजा व राजा याचं्यामध्ये कोणत्याही कराराचे बधंि असत िाही, हे चसि 
करणे आवशयक आहे. जिता ही शाश्वत सत्याचे मूतगस्वरूप आहे. हे चसि करण्यासाठी, राजेशाही ही शाश्वत 
ग न्हेगारीचे मूतगस्वरूप आहे हे चसि करणे आवशयक आहे. प्रत्येक राजा हा बंडखोर वा हक्क बळकावणारा आहे 
असे सेंट-जस्ट म्हणिू गृहीत धरतो. राजा हा जितेचे चिरपेक्ष सारभौमत्व बळकावणारा जिताचवरोधी बंडखोर 
आहे. राजेशाही म्हणजे एखादा व्यस्क्तगत राजा िव्हे; तर “ती मूर्मतमंत ग न्हेगारी आहे”, एखादा द सरा ग न्हा 
िव्हे तर साक्षात ग न्हेगारी आहे, असे सेंट-जस्ट म्हणतो. वगेळया शब्दात राजेशाही म्हणजे संपूणगपणे अमंगल 
अशी गोष्ट. गर्मभताथग िारच ताणला गेलेल्या [बकवा चकमाि त्या उद गाराची अथगपूणगता पूवापेचक्षतच होती. जेव्हा त्यािे हे उद गार काढले 
तेव्हा आपण स्वतःप रतेच बोलत आहोत याची सेंट-जस्टला जाणीव िव्हती.] सेंट-जस्टच्या प ढील उद गाराचा अचूक त्याबरोबरच 
अंचतम अथग हाच आहे : “चिरपराध राहूि कोणीही राज्य करू शकणार िाही.” प्रत्येक राजा अपराधी आहे. 
कारण, राजा बिण्याची इच्छा करणारी कोणतीही व्यक्ती आपोआप ि कळत मृत्यचू्या पक्षामध्ये उभी असते. 
जितेचे सार्वभौमत्व ही ‘पचवत्र वस्तू’ आहे असे चसि करण्यास सेंट-जस्ट जेंव्हा चिघतो, तेव्हा तो अगदी 
बरोबर हेच म्हणतो. जिता अभगं व पचवत्र असते आचण चतच्यातील सामाचयक इच्छाशक्तीचे व्यक्त स्वरूप 
असलेला कायदाच केवळ चतच्यावर चिबधं घालू शकतो. या चवचशष्ट पाचवत्र्याचा व कायद्याच्या महतीला ल ईला 
स्वतःला िायदा उठचवता येणार िाही, कारण त्याचे स्थाि करारिाम्याच्या कके्षबाहेर आहे. तो सवगसामान्याचं्या 
इच्छाशक्तीचा अंश िव्हे; उलटपक्षी, केवळ आपल्या अस्स्तत्वाम ळेच तो सवगशक्तीमाि इच्छा शक्तीचा बिदक 
ठरतो. या िूति दैवी पसायदािातं सहभागी होण्याची पात्रता ठरचवणारी “जिता” (पौरजि) ही त्याची 
चकताबत िव्हे. “फ्रें च पौरजि या िात्यािे त लिा करता राजाही काय चीज, चकस झाड की पत्ती?” या 
र्दचष्टकोिातूिच म्हणूि त्याला न्यायासिासमोरच उभा केला पाचहजे. यापेक्षा काही अचधकावर हक्क सागणं्याची 
त्याची पात्रता िाही.  
 

पण, जिताजिादगिाच्या इच्छाशक्तीचा अन्वयाथग कोण लावणार व न्यायचिवाडा कोण देणार? 
लोकमतातंच चतचें उगमस्थाि असल्यामळे लोकाचं्या इस्च्छताची अंमलबजावणी करण्याचा हक्क, लोकसभा 
(Assembly) आपल्याकडे राखूि ठेवते आचण िंतर दैवताचे (New divinity) पे्रचरत सल्लागार मंडळ म्हणिू 
काम करंू लागते. लोकसभेच्या न्यायचिणगयास पके्कपणा आणण्यासाठीं जितेचे मत घेण्याची जरूरी आहे 
काय? लोकसभेत शवेटी याच म द्यावर चतच्यातंील राजेशाहीवाद्याचें प्रयत्ि कें चद्रत झाले होते हे आपणास 
स चवचदतच आहे. मध्यमवगीय कायदेपचंडताचं्या तकग टापासूि राजाचे जीवि या मागािे संकटम क्त करणे शक्य 
होते आचण जितेच्या स्वयंस्िूतग भाविा या दयाब चि याचं्यावर चकमािपक्षी ते चवश्वासािे सोपचवता आले असते. 
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परंत , प िश्च इथे, सेंट-जस्ट आपले तकग शास्त्र पराकाष्ठेच्या टोकािंा रेटीत िेतो आचण सवगसामान्याचंी 
इच्छाशक्ती चि सवात्मक इच्छाशक्ती याचं्यामधील रूसोप्रचणत संघषाचा उपयोग करतो. सवात्मक इच्छाशक्ती 
क्षमा करण्यास अि कूल असली तरी सवगसामान्याचंी इच्छाशक्ती ती करू शकणार िाही. जितास िा 
ज लूमशाहीचे अपराध प सूि टाकू शकणार िाही. पीचडत आपली तक्रार कायद्याि सार मागे घेऊ शकणार 
िाहीत काय? आपला व्यवहार कायद्याशी िाही, धमगशास्त्राशी आहे. राजाचा अपराध हा वस्त जाताच्या अंचतम 
स्वरूपाचवरूि केलेले पापही आहे. एखादा अपराध केला जातो, त्याबद्दल क्षमा केली जाते वा चशक्षा केली जाते 
बकवा झाले गेले चवसरले जाते. पण राजाचा, अपराध हा चचरंति आहे, त्यातूि स टका वा सोडवणूक िाही. 
राजाच्या व्यस्क्तत्वाला, अगदी त्याच्या अस्स्तत्वाला ही तो चचकटलेला आहे. प्रत्यक्ष येशू चिस्तस िा पाप्यािंा 
जरी तो क्षमा करू शकला, तरी, िकली देवािंा तो पापम क्ती देऊ शकणार िाही. हे देव एकतर िष्ट झाले 
पाचहजेत वा पूणगपणे पराभतू झाले पाचहजेत. जितेिे जरी आज क्षमा केली तरी उद्या, ग न्हेगार त रंुगात शातंपणे 
झोपलेला असतादेखील, ग न्हा जशाचा तशाच शाबूद राचहलेला आढळेल. म्हणूि, चिकाल केवळ एकच आहे.” 
जितेच्या ख िाचा बदला राजहत्येिे ्यावयाचा.” 

 
िाशंीकडे िेणारा मागग खेरीजकरूि राजाच्या स टकेच्या बाकी राचहलेल्या प्रत्येक मागात अडथळा 

चिमाण करण हाच केवळ सेंट-जस्टच्या भाषणाचा हेतू आहे. ‘सामाचजक करारिाम्याचा’ पूवगपक्ष मान्य केला तर 
वस्त तः हे अपचरहायगच आहे. सरते शवेटी, सेंट-जस्टच्या म्हणण्याप्रमाणें, “राजे चिजगि प्रदेशात पळूि जातील 
आचण चिसगग देवता आपले हक्क चिरूि धारण करील.” १६ व्या ल ईबाबतचा चिकाल जारी करूि व 
स रक्षाउपाय िमूद करूि पायंडा पाडण्याचा आपला हेतू िव्हता, या जिता पचरषदेच्या (Convention) 
म्हणण्यात, राखीव हक्कासाठी मतदाि केल्यािंतर, काहीच अथग उरत िव्हता. यात पचरषदेची तत्त्वच्य ती चदसूि 
येते, आचण तसेच, एक िवीि प्रकारची अचियचंत्रत सत्ता चिमाण करण्याच्या आपल्या खऱ्याख ऱ्या हेतंूवर 
कमालीच्या दाचंभकतेिे पाघंरूि घालूि प्रतारणा करण्याचा प्रयत्िही चदसूि येतो. कमीतकमी Jacques 
Roux- जॅक रो तरी तत्कालीि सत्याचे कथि करतो. तो ल ईला शवेटचा सम्राट म्हणतो आचण याद्वारे सूचचत 
करतो की, आर्मथक पातळीवर आधीच परीपूतग झालेली यथाथग क्रान्ती तत्त्वज्ञािात्मक पातळीवर घडते आहे 
आचण देवाचंा संध्याछाया काल सूचचत करते आहे. धमाचधचष्ठत राज्यशासिावर ताचत्त्वकर्दष्ट्ट्या १७८९ मध्येच 
हल्ला करण्यात आला होता आचण १७९३ मध्ये प्रत्यक्षातं त्याचे हिि करण्यात आले. “तत्त्वज्ञाि हेच आमच्या 
कालातील क्रातंीचे अत्यतं भक्कम असे स्मारक होय”, Brissot - चब्रसोचे हे म्हणणे अगदी रास्त आहे. 

 
राजहत्त्या एक गूढ प्रश्न 

 
२१ जािेवारीस धमगग रुराजाच्या (King-priest) हत्तये्बरोबर साथगपणे चजला १६ व्या ल ईची 

‘मिोव्यथा’ (passion) म्हटले जाते चतची पचरपूतगता झाली. एका द बगल पण सद्हृदयी माणसाचा जाहीररीत्या 
करण्यात आलेला वध फ्रें च इचतहासातील महाि क्षण म्हणूि सादर करण्यात यावा. ही ढळढळीत लाजीरवाणी 
गोष्ट आहे. वधस्तंभाम ळे कळसबबदू गाठला गेला िाही. अगदी चिखालस िाही. परंत , िलचिष्ट्पत्ती व पचरणाम 
लक्षात घेता, राजाला चशक्षा ठोठावणे हा आपल्या समकालीि इचतहासातील एक गूढ प्रशि आहे ही वस्त स्स्थती 
कायम राहाते. हा गूढ प्रशि आपल्या इचतहासाचे चिधमीकरण (Secularization) आचण चिश्चि देवतेचे 
अभौचतकीकरण (dematerialisation) दशगचवणारे प्रतीक आहे. आता पावतेो राजाचं्याकरवी ईश्वरािे 



 अनुक्रमणिका 

 

इचतहासातील आपली भचूमका पार पाडली. परंत , आता इचतहासातील त्याच्या प्रचतचिधीची हत्या झालेली 
आहे. याप ढे राजा ही चीज िसणार. म्हणूि आता तत्त्वाचं्या (कालान्तरािे काटं, जेकॉबी व चिक्टे याचंा ईश्वर 
बिेल) स्वगात हद्दपार केलेल्या इश्वराच्या चिव्वळ आभासाचशवाय काहीच राचहलेले िाही. 

 
क्राचंतकारक येशचू्या वदेवाक्याचा (Gospel) भले आधार घेवोत. पण, वस्त स्स्थचत अशी आहे की, 

त्यािंी चिश्चि धमावर येवढा भयकंर आघात केला आहे की त्यातूि अद्यापही तो पूवगस्स्थतीवर आलेला िाही. 
राजाच्या वधािंतर लगोलग आत्महत्त्या व चपसाटपणा यासारख्या भावचववश अशा ज्या आपणासं चवचदत 
असलेल्या घटिा घडल्या, त्यावरूि खरोखर असे वाटते की, जणू काय राजाची िाशी बळी पडलेल्याच्या 
सहसचद्ववकेब िीच्या टोचणीतच घडली. ईश्वरी हक्काच्या संकल्पिेला घातक असा कोणताही चियोचजत कायदा 
जरी त्यािे पितशीरपणे अमान्य केला, तरीही आपल्या या ईश्वरी हक्काबद्दल सोळाव्या ल ईला कधी कधी संरष्म 
पडत असे असे चदसते. परंत , ज्याक्षणी आपल्या चियतीची त्याला शकंा आली वा त्याला चतची जाणीव झाली, 
तेव्हापासूि, त्याच्या भाषेवरूि प्रगट होते त्याि सार, तो आपल्या दैवी दौंत्याशी एकात्म झाल्याचे दशगचवतो. याचे 
कारण असे की, त्याच्यावरील व्यस्क्तगत हल्ल्याचा रोख क्ष द्र, भीरू हाडामासंाच्या मि ष्ट्यमात्रावर िसूि तो 
दैवी अवतारी चिस्त-राजावर होता, याबद्दल सभंाव्य संशयदेखील उरू िये. प्राथगिा मंचदरातील त्याच्या 
चबछान्याशजेारचा गं्रथ ‘इचमटेशि’ हा होता. जीविाच्या शवेटल्या क्षणी, काहीशा सामान्य संवदेिक्षमतेच्या या 
माणसािे दाखचवलेला शातंपणा वा पचरपक्वता, हरएक ऐचहक वस्तूबद्दलची त्याची उदासीिता, आचण शवेटी, 
द ंद भींचा भयािक गडगडाट त्याचा आवाज ब डवीत असता, आपला आवाज ज्या जितेच्या कािापयंत पोचावा 
म्हणूि त्याची इच्छा होती त्या जितेपासूि िार िार द र अशा एकाकी िाशंीच्या िळीवर त्यािे अल्पकाळ 
प्रदर्मशत केलेले मिोदौबगल्य, या साऱ्या घटिामं ळे अशी कल्पिा करण्याचा हक्क आपणाकडे येतो की, मेला तो 
कॅपे (Capet) िसूि दैवी हक्कािे िेमणकू झालेला ल ई आचण त्याच्याबरोबर एका र्दष्टीिे ऐचहक चिश्चि धमगही 
चदवगंत झाला आहे. त्याच्या मिोदौबगल्याच्या क्षणी त्याच्या पापाचंा कब लीजबाब ऐकणाऱ्या पाद्र्यािे या पचवत्र 
िात्याच्या द व्यावर जोर देण्याचे र्दष्टीिे, द ःखमयी देवाशी असलेल्या त्याच्या ‘सार्दशयतेची’ त्याला आठवण 
करूि देऊि धीर चदला. पचरणामी, १६ वा ल ई पूवगस्स्थतीवर येतो व या देवाच्या भाषेत बोलतो :- तो म्हणतो, “ 
शवेटच्या गाळाच्या कणापयंत या पेल्यातील पेय मी प्राशि करीि.” तदिंतर, थरथरत तो िाशंी देणाऱ्या 
मागंाच्या स्वाधीि होतो. 
 

सत्प्रवृत्ती र्मप (Religion of Virtue) 
 

ज न्या ल प्तप्राय सावभंौम राजाला िाशंी देणाऱ्या धमािे आता िूति सावगभौम राजाची सत्ता प्रस्थाचपत 
करावयास हवी; हा धमग चचग बंद करतो आचण याची पचरणती मचंदर उभारण्याच्या प्रयत्िात होते. पापांचा 
कब लीजबाब ऐकणाऱ्या पाद्र्याचं्या अंगावर क्षणभर बशपले जाणारे देवाचें रक्त एक िचवि बास्प्तस्मा घोचषत 
करते.(Joseph de Maistre) जोसेि द मायस्त्रिे क्रातंीचे मूल्यमापि सैतािी या चवशषेणािे केले आहे. का व 
कोणत्या अथािे आपण समजू शकतो. तथापी, चमचलेट हा इचतहासकार या क्रातंीला आत्म्याचे दंडद्वारा 
श िीकरण म्हणिू सबंोचधतो तेंव्हा तो सत्याच्या अचधक समीप येतो. एक िवय ग िवप्रकाश, िवीि स ख व 
खऱ्याख ऱ्या देवाचे श्रीम ख शोधण्याच्या प्रयत्िास चाचपडत प्रारंभ करते. तथापी, हा िवीि ईश्वर कसा असेल? 
आपण प न्हा एकदा सेन्ट-जस्टला चवचारू या. 
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सतराश े एकूणिव्वद संवत्सर अद्यापी मािवाचे देवत्व चिश्चयपूवगक प्रचतपादीत िाही; पण, जितेचे 
देवत्व मात्र, ज्या प्रमाणात जितेची इच्छाशक्ती आचण चिसगग व प्रज्ञा याचं्या इच्छाशक्ती एकरुप पावतात त्या 
प्रमाणात ते प्रचतपाचदते. जर सवगसामान्याचंी इच्छाशक्ती म क्तपणे व्यक्त करण्यात आली, तर ती केवळ प्रजे्ञची 
वैचश्वक अचभव्यक्तीच असू शकेल. जिता जर स्वतंत्र असेल तरच ती अप्रमादशील असू शकेल. एकदा का 
राजा िामशषे झाला आचण ज न्या ज लमी राज्यपितीच्या श्रृखंला झ गारूि देण्यात आल्या की, जिता जे सत्य 
सदासवगकाळ व सवगत्र होते, आहे व असेल तेच प्रदर्मशत करू लागणार. जगताच्या शाश्वत स व्यवस्थेकचरता 
कोणत्या गोष्टींची जरूरी आहे हे जाणूि घेण्याकचरता जितारुपी देवीला आदेशप्राप्तीसाठी कौल लावलाच 
पाचहजे. Vox populi, vox naturae ‘जितेचा आवाज, तोच चिसगाचा आवाज’. शाश्वत तत्त्व े आमचा 
वतगिक्रम चिचश्चत करतात : सत्य, न्यायिीती चि शवेटी प्रज्ञा. चतथे आपला िवीि ईश्वर आहे. हाच तो परमप्रभ-ू 
प्रजे्ञच्या उत्सवप्रसंगी या परमप्रभचूी पे्रमपूजा करण्यासाठी िवय वतींचे मेळे जमतात; हा तोच प राति पण चवदेही 
(disembodied) ईश्वर आहे, -भलूोकाबरोबरीचे िाते चिणायकपणे त टलेला आचण सारी अि भवातीत तत्त्व े
जेथूि िाहीशी झाली आहेत अशा स्वगान्तराळात एखाद्या ि ग्यासारखा सोडूि चदलेला हा देव आपले सारे 
प्रचतचिधी, सारे मध्यस्थ गमाविू बसलेला असल्याम ळे, कायदेपचंडत व तत्त्वज्ञ याचं्या या देवाला केवळ 
तकग शास्त्राचेच मूल्य आहे. खरोखरच हा देव िारच द बगल आहे आचण सचहष्ट्ण तेचा उपदेश करणाऱ्या रूसोला 
चिरीश्वरवाद्यािंा मृत्यूदंड ठोठावासा का वाटत असे हे यावरूि आपण समजू शकतो. एकाद्या चसिान्ताची 
बऱ्याच कालापावतेो पूजा होण्याची हमी हवी असेल तर चतला श्रिा प रेशी पडत िाही; पोचलस दलाचीही 
जरूरी लागते. पण, ते कालान्तरािेच होईल. १७९३ सालात िवीि श्रिा अजूि प री पडणारी आहे, आचण सेंट-
जस्टच्या आश्वासिाप्रमाणे, प्रजे्ञच्या आदेशाि सार अंमल गाजचवण्यास प रेशी आहे. सेंट-जस्टच्या मताि सार, 
राज्याि शासि- कलेिे केवळ िरराक्षस चिमाण केले आहेत, कारण, त्याच्या कालापूवी चिसगाि सार (Nature) 
राज्यशासि करण्याची क णीच इच्छा बाळगली िव्हती. बहसेच्या कालखंड समाप्तीबरोबर िरराक्षसाचंा 
कालखंड ही समाप्त झाला आहे. “मािवी हृदय चिसगातूि बहसेप्रत, बहसेपासूि िैचतकतेप्रत प्रगत होत 
असते.” म्हणूि िैचतकता ही चकत्येक शतकाचं्या द रात्मभावािंतर शवेटी पूवगस्स्थतीप्रत आलेली चिसगगशक्तीच 
होय. “चिसगग चि मािवी हृदय याचं्याशी स संगत” असा कायदा िक्त माणसाला द्यावयास हवा की ज्याम ळ 
त्याचे द ःख संपेल चि रष्ष्टाचार थाबंले. िवीि कायद्याचे अचधष्ठाि असलेल्या सावगचत्रक मतदािाच्या हक्काची 
पचरणती अपचरहायगतेिे सावगचत्रक िैचतकतेत होईल. “साध त्वाकडे झ कणारी सावगचत्रक प्रवृत्ती प्रस्थाचपत करील 
अशी वस्त जाताची स रचिा चिमाण करणे हे आमचे ध्येय आहे.” 

 
प्रज्ञाधमग अगदी चिसगगस्वभावाि सार कायदा व स व्यवस्थेचे प्रजासत्ताक प्रस्थाचपत करतो. 

सवगसामान्याचंी इच्छाशक्ती चतचे प्रचतचिचधत्व करणाऱ्यािंी ग्रचथत केलेल्या कायदेकािूतूि व्यक्त होत असते. 
“जिता क्रातंी करते आचण कायदे करणारे प्रजासत्ताक घडवतात.” “माणसाच्या िाजील धाडसापासूि 
स रचक्षत” अशा “अमर व शातंचचत्त” संस्था सावगचत्रक सलोख्यािे व चवरोधाच्या शक्यतेचविा (कारण 
कायदापालि करणें म्हणजेच प्रत्येकजणािे स्वतःच्याच आज्ञाचें पालि करणे) समग्र मािवी जीविावर आपल्या 
परीिे राज्य करतील. सेंट-जस्ट म्हणतो, “कायद्याबाहेर सारे वाझं व मृतवत असते.” हे प्रजासत्ताक 
औपचाचरक व कायदेचिष्ठ रोमि प्रजासत्ताकासारखे आहे. सेंट-जस्ट व त्याचे समकालीि याचंी प राति 
रोमचवषयक आतोिात आवड आपणास माहीतच आहे. हा अवित तरूण Rheims शहरात काळा रंग लाविू 
पाढंऱ्या श रष् अश्र बबदूच्या चठपक्यािंी स शोचभत केलेल्या बभतींच्या खोलीत, झडपा बंद करूि तासन् तास 
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स्पाटाच्या प्रजासत्ताकाची स्वप्िे रंगवीत असे. Organt – ऑर्गाँ या प्रदीघग व लंपट काव्याच्या लेखकाला 
चमतव्ययीपणा व सदाचार याचं्या आवशयकतेची पूणग खात्री पटली होती. आपल्या संस्थातूि म लािंा, सोळा 
वषपेावतेो मासंभक्षण करण्याची परवािगी सेंट-जस्ट िाकारीत असे; आचण शाकाहारी, तसेच, क्रातंीकारी राष्ट्र 
हे त्याचे स खस्वप्ि होते. तो उद गारतो, “रोमिािंतर जग चरते राचहले आहे.” पण, वीरश्रीचा काल समीप आला 
होता. Cato, Brutus, Scaevola - कॅं टो, ब्रटूस, स्कैवोला आचद प रूष प न्हा एकदा प्रकट होण्याचा संभव 
जवळ आला होता, लॅचटि िोत्य पदेशकाचंी वक्तृत्वकला प न्हा भरभराटीस आली होती. “द राचार, सदाचार, 
रष्ष्टाचार” हे परवलीचे शब्द प न्हा त्या कालातील वक्तृत्वातूि सातत्यािे वारंवार उच्चाचरले जात असत, आचण 
चवशषेेकरूि अचधक प्रमाणात सेंट-जस्टच्या भाषणाचें ते तर पालूपदच होते. याचे कारण सरळ आहे. 
(Montesquieu) मॉंटेस्क्यलूा आधीच समजले होते त्याप्रमाणे ही पचरपूणग रचिा सत्प्रवृत्तीचविा अस्स्तत्वात राहू 
शकणार िव्हती. चितातं श चचतेच्या तत्त्वावर इचतहासाची रचिा करण्याचा दावा माडंणारी फ्रें च राज्यक्रातंी 
आध चिक कालाची म हूतगमेढ रोवते आचण औपचाचरक िीचतमते्तच्या य गास त्याचवळेी स रवात करूि देते. 

 
सत्प्रवृत्ती म्हणजे वास्तचवक काय? तत्कालीि मध्यमवगीय तत्त्ववते्त्याचं्या मताि सार सदाचार म्हणजे 

चिसगाशी संवाचदत्व आचण राजिीचतशास्त्राि सार सवगसामान्याचंी इच्छाशक्ती व्यक्त करणाऱ्या कायद्याशी 
स संगती. सेंट-जस्ट म्हणतो “िीचतमत्ता ही ज ल मशहापेंक्षा बलवाि असते.” याचा एकूण पचरणाम सोळाव्या 
ल ईच्या हत्त्येत होतो. म्हणिू, कायद्याचा हरएक प्रकारचा आज्ञाभगं अशक्य म्हणूि गृहीत धरूि चाललेल्या 
कायद्याच्या अपचरपक्वतेतूि उभ्दवत िसूि, चियमभगं करणाऱ्या िागचरकात असलेल्या सत्प्रवृत्तीच्या 
अभावातूिच उभ्दवतो. यास्तवच, सेंट-जस्ट ठासूि सागंतो त्याप्रमाणे प्रजासत्ताक केवळ एक सभा िसूि 
सत्प्रवृत्तींही आहे. हरएक प्रकारचा िैचतक रष्ष्टाचार राजिैचतक रष्ष्टाचार पण असतो आचण पयायेकरूि 
राजिैचतक रष्ष्टाचार िैचतक रष्ष्टाचारही ठरतो. याच चसिान्तातूि व्य त्पन्न झालेले अमयाद दडपशाहीचे तत्त्व 
यािंतर प्रस्थाचपत होते. एक सावगचत्रक प्रशातंस ंदर असे शासि चिमाण करण्याची सेंट-जस्टला मिापासूि 
इच्छा होती यातं शकंा िाहीं. योग्याचं्या प्रजासत्ताकाचे, तसेच चतरंगी गळपट्टा व श रष् त रा यािंी शृगंारलेल्या 
शहाण्या वचडलधाऱ्या व्यक्तींच्या दक्ष िजरेखाली चिरागस य गातील पचवत्र कायास मिःपूवगक वाहूि घेतलेल्या 
अचखल मािवजातीच्या प्रजासत्ताकाचें स्वप्ि तो खरोखरी पाहात होता. क्रातंीच्या स रवातीस Robespierre 
रॉबेसचपयरबरोबर सेंट-जस्टिे मृत्यूदंडाचवरूि स्वतःचे मत जाहीर केले होते, हे स िा आपणास माहीत आहे. 
ख न्यािंी उरलेल्या जीविात काळी वसे्त्र पचरधाि करावीत येवढाच त्याचा आग्रह होता. “ग न्हेगाराला दोषी 
ठरचवण्याचा प्रयत्ि ि करता, केवळ त्याचे दौबगल्य शोधण्याचा प्रयत्ि करील” असा न्यायाचा प्रकार त्यास 
प्रस्थाचपत करावयाचा होता- महत्वाकाकं्षा स्त त्य आहे. ग न्हेगारीची िळे कटू असतात, तथापी, चतची म ळे 
िाजूक असतात. ही गोष्ट मान्य करणाऱ्या क्षमाशील प्रजासत्ताकाचेही स्वप्ि तो रंगवीत होता. त्याच्या 
भाविाचं्या उदे्रकापंैकी चकमाि एक तरी अगदी अंतःकरणापासूि स्ि रला आहे आचण तो सहजगत्या 
चवसरण्यासारखा िाही :- “जितेचा छळ ही भयंकर गोष्ट आहे” होय, खरोखरच ही भयप्रद गोष्ट आहे. तथापी, 
माणसाला या गोष्टीची जाणीव असू शकते तरीस िा ज्या तत्त्वाचं्या अंचतम मीमासेंतूि जितेचा छळ सूचचत होतो 
अशा तत्त्वापं ढेही तो िमू शकतो. 

 
जेव्हा िीतीमत्ता औपचाचरक असते, तेव्हा ती आधाशीपणािे आ वासूि खाते (devours). सेंट-

जस्टच्या शद्बाचंा तज गमा करूि सागंायचे म्हणजे, अजाणतेपणािे सत्प्रवृत्त असे काहीच िसते, कायदा जेव्हा 
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स संवाचदत्वाचे राज्य प्रस्थाचपत करण्यात अयशस्वी ठरतो बकवा तत्त्वचिष्ठेतूि चिमाण व्हावयास हवी असलेली 
एकता जेव्हा िष्ट केली जाते, तेव्हा दोष क णास द्यावयाचा? गटबाजीस (Factions). गटबाजीत क णाचा 
समावशे होतो? आपल्या प्रत्यक्ष कृतीिेच जे एकतेची आवशयकता िाकारतात त्याचंा. गटबाजीम ळे सावगभौमत्व 
द भगंते. म्हणूि गटबाजी अश्रि व ग न्हेगार असते. चतच्याचवरूि आचण केवळ चतच्याचवरूिच लढले पाचहजे. 
परंत , प ष्ट्कळसे गट असले तर मग काय? सवाशीच मरणप्राय लढा चदला पाचहजे. सेंट-जस्ट उद गारतो, “एक 
सदाचार तरी, िाहीतर मग दहशत.” स्वातंत्र्याची हमी चदली गेलीच पाहीजे, आचण घटिा पचरषदेला सादर 
केलेला घटिेचा मस दा मतृ्यूदंडाचा आधीपासूिच उल्लखे करतो. संपूणग सदाचार अशक्य आहे आचण क्षमेच्या 
प्रजासत्ताकाची पचरणती, चिष्ठूर तकग वादाि सारा चशरच्छेदयंत्राच्या प्रजासत्ताकात होते. जेव्हा कायद्यािे सते्तच्या 
द रूपयोगाची आधीपासूिच अटकळ बाधंलेली िसते, तेव्हा सते्तचा द रुपयोग अत्यतं अचधक प्रमाणात होतो, 
असे म्हणूि माँटेस्क्यूिे यापूवीच या तकग वादाचा समाजाच्या अधोगतीचे एक कारण म्हणूि चधक्कार केला होता. 
सत्वाथािे कायदा म्हटला की त्याचे उल्लंघि ठरल्यासारखेच आहे, हे इचतहासाइतकेच ज िे सत्य सेंट-
जस्टच्या चिभळे कायद्यािे घेतले िव्हते. 
 

दहशत (The Terror) 
 
स रवात जरी अगदी चभन्न तत्त्वापासूि असली, तरी शवेटी सेडचा (de Sade) समकालीि सेंट-जस्ट 

ग न्हेगारीच्या समथगिाप्रत येऊि पोहोचतो. अथात, सेंट-जस्ट सेड-चवरोधीही आहे. “त रंुगाचे दरवाजे खोला 
आचण त मची सत्प्रवृत्ती चसि करा.” हे जर सेडचे सूत्र होते, तर, “त मची सत्प्रवृत्ती चसि करा अथवा त रंूगवास 
पत्करा.” हे सेंट-जस्टचे सूत्र असेल. तथापी, दोघेही दहशतवादाचे समथगक आहेत - स्वैरस्वातंत्र्यवादी सेड 
व्यस्क्तगत दहशतवादाचे समथगि करतो, तर, सदाचाराचा महाि प जारी सेंट-जस्ट राज्यसंस्थेच्या (State) 
दहशतवादाचे. यथावशयक तकग शास्त्र लागू केल्यास, चिरपेक्ष साध त्व वा चिरपेक्ष द ष्टत्व या दोहोिा गरज 
असणाऱ्या तन्मयावस्थेचे (Ecstacy) प्रमाण सारखेच असते. अथात, सेंट-जस्टच्या बाबतीत काहीशी 
संचदग्धता आहे. १७९२ मध्ये त्यािे Vilain D’Aubigny ला जे पत्र चलचहले आहे त्यात काहीसा वडेसरपणाच 
चदसूि येतो स्वतः छळ सोशीत असलेल्या छळवाद्याचे ते एक श्रिाचवषयक चिवदेि असूि, त्याचा शवेट 
उन्मादपूणग कब ली-जबाबात होतो : “ब्रटूस जर द सऱ्याचंी हत्त्या करणार िसेल, तर तो आत्महत्त्याच 
करील.” इतक्या द राग्रहीपणािे गंभीर राहाणारे, इतक्या स्वचे्छेिे उदासीि, तकग श ि चवचारसरणीचे चि प्रक्ष ब्ध 
ि होणारे असे हे व्यस्क्तमत्व हरएक प्रकारची चवकृती चि द व्यगवस्था याचंी कल्पिा सूचचत करणारे आहे. सेंट-
जस्टिे अशा प्रकारच्या गाचंभयाचा शोध लावला आहे की, गतकालीि दोि शतकाचंा इचतहास ते िारच 
कंटाळवाणा व चिराशाजिक करूि सोडते. तो म्हणतो, “राज्यप्रम ख जेव्हा थट्टामस्करी, हास्यचविोद करू 
लागतो, तेव्हा ज लमी राजवटीकडे त्याची प्रवृत्ती असते.” ज लमी राजवटीच्या केवळ आरोपासाठी दंडयोजिा 
म्हणूिही िक्त चवचार करता, हे िीचतवचि आश्चयगचचकत करणारे आहे; आचण काही असले तरी प स्तकी 
पाचंडत्याचे प्रदशगि करणाऱ्या सवगसत्ताधारी सीझराचं्या आगमिाचा मागग त्यािे तयार केला आहे. सेंट-जस्ट 
उदाहरण घालूि देतो; त्याच्या बोलण्याचा सूरही (Tone) चिचश्चत स्वरूपाचा आहे. तो चिणायक प्रचतपादिाचंी 
धबधबा, ती ठाम व स भाचषतय क्त शलैी या गोष्टी, अत्यंत ह बेहूब चचत्रापेक्षाही सेंट-जस्टचे अचधक चागंले 
शब्दचचत्र रंगचवतात. त्याची वाक्ये कािात ग णग णत राहातात; त्याच्या व्याख्या ह कूम स टावते तशा स्पष्टपणे व 
थंडपणे एका मागोमाग एक प ढे येतात. “तत्त्व े िेमस्त असावीत, कायदे चिष्ठूर असावते” ही चशरच्छेदयंत्राची 
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(Guillotine) शलैी झाली. 
 

स्वप्न णन ्रममणनरास 
 
तथापी, तकग शास्त्रातील हा आग्रहीपणा एक सखोल मिोभाविा सूचचत करतो. जशी इतरत्र तशीच 

येथेही एकतेची स संवाचदत्वाची आतग आवड प न्हा आढळते, प्रत्येक बंडखोरीत काहीिा काहंी प्रकारची एकता 
अचभपे्रत आहे. १७८९ ची बंडखोरी अखंड राष्ट्राच्या एकतेची मागणी करते. ज्या आदशग िगरीत, अंततः 
कायद्याशी स संगत अशी रीतभात व रूढी या गोष्टी मािवाची चिष्ट्पापब िी व त्याच्या स्वभावधमाचे प्रजे्ञशी 
एकरूपत्व घोचषत करतील, अशा आदशग िगरीचे स खस्वप्ि सेंट-जस्ट पाहातो. आचण या स्वप्िाला अडथळा 
आणणारे पक्षोपपक्ष जर उभ्दवतील, तर उत्कट भाविा संबचंधत तकग शास्त्राचा अचतशयोक्त उपयोग करील. 
ज्याअथी मतभेद अस्स्तत्वात आहे त्याअथी तत्त्व ेसंकल्पिात्मकर्दष्ट्ट्या चूक आहेत, अशी कल्पिा करण्यासही 
क णी धजणार िाही. मतभेदाचंा ग न्हेगारी म्हणूि चधक्कार करण्यात येईल, कारण, तत्व ेअभगं म्हण ि चटकूि 
राहातात. “प्रत्येकािे िीचतमते्तकडे परत वळाव ेआचण वचरष्ठ वगािे दहशतीकडे; अशी वळे आली आहे.” पण, 
चहशबेात ्यावयाची ती केवळ वचरष्ठ वगाचीच गटबाजी िाही; त्याच्यात मग, प्रजासत्ताकवादी पण आहेत व 
चवधीमंडळे व घटिा पचरषद याचं्या कृतींवर टीका करणारे अन्य संबचंधतही आहेत. ते स िा अपराधी आहेत, 
कारण एकतेला त्याचं्यापासूि धोका आहे. सेंट-जस्ट तदिंतर २० व्या शतकातील ज लमी राजवटींचे एक 
म ख्य तत्त्व जाहीर करतो; “प्रजासत्ताकास जो सवगसाधारण पाबठबा देतो तोच देशभक्त होय; तपचशलाद्वारे जो 
चवरोध करतो तो राष्ट्रद्रोही होय.” जो कोणी प्रजासत्ताकावर टीका करतो तो देशद्रोही, जो उघड पाबठबा देत 
िाहीं तो संशचयत. जेव्हा बिृी बकवा व्यस्क्तगत मताची स्वतंत्र अचभव्यक्ती या गोष्टी एकता वा स संवाचदत्व 
पितशीरपणे प्रस्थाचपत करण्यात यशस्वी होत िाहीत, तेव्हा सारे चवसंवादी घटक दडपूि टाकण्याचे ठरचवले 
पाचहजे. अशा प्रकारे चशरच्छेदयंत्र खंडिाचे कायग करणारा तकग शास्त्रज्ञ बिते. “न्यायमंडळािे मृत्यचूी चशक्षा 
ठोठावलेला ग ंड म्हणतो की, मी दडपशाहीचा प्रचतकार करतो. खरें म्हणजे तो वधस्तंभाचा प्रचतकार करीत 
असतो.’ सेंट-जस्टचा संताप समजणे कठीण आहे, कारण, त्याच्या कालापावतेो िाशंी चिचश्चतपणे द सरे काही 
िसूि दडपशाहीचे अिेकापंकैी एक, अत्यंत उघड असे प्रतीक हाते. परंत , या तकग शास्त्रीय, चचत्तरष्माच्या 
अंतरंगात, या सद ग णात्मक िीचततत्त्वाच्या तकग शास्त्रीय चिष्ट्कषान्ती, िाशंी स्वातंत्र्याचे प्रचतचिचधत्व करते. ती 
ब चिचिष्ठ एकतेचे आचण आदशग िगरीत स संवाचदत्व िादंणार असल्याचे आश्वासि देते. प्रजासत्ताकाचे ती 
श िीकरण (शब्द यथायोग्य आहे) करते आचण सवगसामान्याचंी इच्छाशक्ती चि सावगचत्रक प्रज्ञा यािंा चवरोधी 
म्हणूि उभ्दवणारे द राचार िाहीसे करते. मरॅट उद गारतो, “भतूदयावादी या चकताबाच्या माझ्या हक्कास ते 
हरकत घेतात”; आचण अगदी वगेळया शलैीत, “हाय! केवढा अन्याय!” “िार मोठ्या संख्येची म ंडकी 
वाचचवण्याकचरता, मला काही थोडी छाटावी लागणार आहेत, हे कोण समजू शकणार िाही?” काही थोडी-
एक गट? स्वाभाचवकच आहे आचण हीच बकमत देऊि साऱ्या ऐचतहाचसक कृती आचचरल्या जातात. तथापी, 
एकंदर चहशबे केल्यािंतर दोिश े ते्रसष्ट हजार म ंडकी आपण छाटल्याचा मरॅटिे दावा केला. “तापचवलेल्या 
लोखंडाच्या सळयािंी त्यािंा डाग द्या त्याचें अंगठे, तोडा, त्याचं्या चजभा उपटूि काढा”, कत्तलीच्या वळेी अशा 
बककाळया मारूि तो या शस्त्रचक्रयेचे रोगचिवारक (Therapeutic) अंग संशयात आणतो. हा भतूदयावादी 
िवचिर्ममतीसाठी लागणाऱ्या हत्त्येच्या आवशयकतेवर अगदी शक्य चततके अत्यंत कंटाळवाणे शद्बसम च्चय 
योजूि रातं्रचदवस चलहीत होता. खोल तळघरात, मेणबत्तीच्या मंद प्रकाशातं, सप्टेंबर मचहन्याच्या रात्रीत तो 
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प न्हाप न्हा चलखाण करीत होता, आचण त्याचवळेी द सरीकडे भतूदयेचे उदार उदाहरण म्हणूि उच्चवगीयाचं्या 
चशरच्छेदाचे र्दशय दाखचवण्यासाठी, त्याचे चवश्वासू अि यायी त रंुगाच्या आवारात पे्रक्षकाचं्या आसिाचंी व्यवस्था 
करीत होते. उजव्या बाजूस प रुष, डाव्या बाजूस चस्त्रया. 
 

पणरवतपन 
 
सेंट-जस्टच्या रुबाबदार प्रचतमेची मरॅटच्या द ःखदायी अवताराशी क्षणभर देचखल गल्लत होता कामा 

िये- रूसोचे माकड म्हणिू चमचलेट मरॅटचा यथायोग्य उल्लखे करतो. तथापी, अचधक श्रेष्ठ व सखोल 
कारणासं्तव, काही प्रसंगी मरॅटच्या बाजूशी य ती साधण्यात सेंट-जस्टचे िाट्य प्रकट होते. पक्षोपपक्षाचंी य ती 
होते. अल्पसंख्य एकत्र येतात, आचण अंततः, सवात्मक इच्छाशक्तीच्या सेवचेेच कतगव्य िाशी बजावते आहे 
बकवा िाही याचवषयी स िा सेंट-जस्टला खात्री वाटत िसते. परंत , ज्या अथी सदाचाराच्या सेवचेे कतगव्य िाशंी 
बजावते आहे, त्याअथी ती सवगसामान्य इच्छाशक्तीच्या सेवचेीहीं कतगव्यपूती करते आहे, असे प्रचतपादि अगदी 
द ःसह पचरसीमेपयंत सेंट-जस्ट चकमािाशंी करील. “आपण केली आहे ती क्रातंी म्हणजे पूवीच्या क्रातंींचा 
मागोवा िव्हे. तसली क्रातंी म्हणजे द ष्टासंाठी ती एक मेघगजगिा आहे”. ईश्वर वज्रासारखा आघात करतो, 
चिष्ट्पापब िी म्हणजे चवद्य लतेची चमक-न्यायिीती बरोबर घेऊि येणारा सौदाचमिीचा लखलखाट. ऐषारामाच्या 
मागे लागलेलेस िा, वास्तचवक सवाआधी तेच, प्रचतक्रान्तीकारक असतात. स खाची कल्पिा य रोपला िवखी 
होती असे म्हणणारा सेंट-जस्ट (ब्रटूसिंतर इचतहास थाबंला असे मािणाऱ्या सेंट-जस्टलाच म ख्यत्वकेरूि 
प्रत्यक्षपणे ती िवखी होती) टीका करतो की, काही लोकाचंी “स खचवषयक कल्पिा भलतीच असते आचण ते 
स खाची ऐषारामाशी गल्लत करतात.” या लोकािंास िा धडा चशकचवला पाचहजे. शवेटी, अल्पमत वा बह मत 
असा याप ढे प्रशि िाही. हरपलेला आचण चवश्वंभावी चिष्ट्पापब िीिे चित्य अचभलाषा धरलेला स्वगग क ठेतरी दूर 
अर्दशय होतो- यादवी व राष्ट्रारंाष्ट्रातंील य िाचं्या आकातंािे त्रस्त झालेल्या द ःखी परृ्थवीवर क ठेतरी. आपल्या 
स्वभावधमाचवरूि चि तत्त्वचिष्ठेचवरूि सेंट-जस्ट ितवा काढतो :- “जेव्हा समग्र राष्ट्र द ःख भोगते, तेव्हा 
सारेच अपराधी असतात.” परदेशातील गटबाजीसंबधंीची अहवाल-माचलका, २२ प्राइचरआलचे (Prairial) 
कायदे, १५ एचप्रल १७९४ चे त्याचे भाषण, पोचलसदलाच्या आवशयकतेचे प्रचतपादि, या साऱ्या गोष्टी या 
पचरवतगिाच्या अवस्थाचें टप्पे दशगचवतात. जगात क ठेही एक मालक व एक ग लाम चशल्लक असेपयंत शसे्त्र खाली 
ठेवणे गहगणीय होय, अशा भव्योदात्त मतप्रणालीच्या याच माणसाला १७९३ ची घटिा तात्प रती रद्द करण्यास 
संमती द्यावी लागली आचण अचियचंत्रत राज्यकारभाराचा अवलंब करावा लागला. रॉबेसचपयरच्या बचावाथग 
केलेल्या भाषणात तो चकती व भावी चपढ्या चझडकारतो आचण िक्त अमूतग चियतीवर (Providence) आपला 
भार टाकतो. त्याबरोबरच, त्यािे धमग म्हणिू मािलेल्या सत्प्रवृत्तीचे इचतहास चि चवद्यमािकाल याचविा अन्य 
सािल्य िसूि, काहीही झाले तरी, सत्प्रवृत्तीिे सत्प्रवृत्त राज्याचा पाया स्वतःच घालावयास हवा या गोष्टी त्यास 
मान्य होत्या. त्याला सते्तबद्दल पे्रम िव्हते. सते्तचे “क्र र व द ष्ट असे तो वणगि करतो आचण “मागगदशगक तत्त्वाचविा 
ती दडपशाहीच्या चदशिेे प ढे जाते.”. असे तो म्हणतो. पण, सत्प्रवृत्ती हे मागगदशगक तत्त्व होते आचण जितेपासूि 
ते व्य त्पन्न झाले होते. जेव्हा जिता अयशस्वी झाली, तेव्हा मागगदशगक तत्त्व र्दष्टीआड झाले आचण ज लूम वाढला. 
म्हणूि, अपराधी कोणी असेल तर ती जिता, सत्ता िव्हे; सत्ता तत्त्वतः चिष्ट्पापच राचहली पाचहजे. केवळ 
अचधकच आत्यचंतक तकग ककग शतेिे आचण चिम टपणे व मृत्यूही पत्करूि तत्त्वाचंा अंचतम स्वीकार केल्यािेच, 
अशा तऱ्हेची आत्यचंतक व भयंकर चवसंगती दूर होऊ शकली असती. सेंट-जस्ट चकमाि या गरजेला प रा पडला 
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आचण शवेटी या मागािे त्याला मोठेपणा व ज्याचवषयी तो भाविेिे भाराविू बोलत असे ते चदक्कालातील स्वतंत्र 
जीवि या गोष्टी त्याला गवसल्या. 
 

णनष्ट्पाप राज्यशासन अशक्य 
 
आपल्या अपेक्षाचं्या बाबतीत आपल्याकडूि सपूंणग चि हातचे काही ि राखता त्याग गर्मभत आहे ही 

पूवगकल्पिा त्याला वस्त तः दीघगकाळ भेडसावीत होती आचण तो म्हणत असे की, ‘या जगात क्रातंी करतात-‘जे 
कल्याणकारी आचरण’ करतात, त्यािंा चवश्रातंी वा चिद्रा ही िक्त थडग्यातंच लाभते. यशप्राप्तीसाठी आपल्या 
तत्त्वाचंी पचरणती जितेच्या सदाचारात चि स खात झाली पाचहजे याची खात्री पटलेला आचण आपण काहीतरी 
अशक्य असे अपेचक्षत आहोत याचीही कदाचचत जाणीव असलेला सेंट-जस्ट, ज्या चदवशी जितेबाबत आपल्या 
पदरी चिराशा पडेल त्या चदवशी सावगजचिकरीत्या आपण स्वतःलाच भोसकूि घेऊ असे जाहीर करूि आपला 
तत्त्वच्य तीचा मागग तो आपण होऊि बंद करतो. तो तरीही चिराश होतो, कारण, दहशतीबाबत त्याच्या मिातं 
शकंा उभ्दवतात. “क्रातंी गारठली आहे. प्रत्येक तत्त्व हतबल करण्यात, आले आहे, चशल्लक राचहले आहे ते 
कारस्थान्याचं्या लाल टोप्या. ज्याप्रमाणे उग्रमचदरा रसिेंद्रीय बोथट करते त्याप्रमाणें दहशतीच्या 
अंमलबजावणीिे ग न्हेगारी बोथट झाली आहे.” “अराजकाच्या काळात सत्प्रवृत्तीदेखील ग न्हेगारीशी एकजूट 
करते.” सेंट-जस्ट म्हणत असे कीं, सवोच्च ग न्हा असलेल्या ज लूमातूिच सारी ग न्हेगारी उगम पावते आचण 
तरीस िा, ग न्हेगारीच्या अदमिीय द राग्रहासमोर प्रत्यक्ष क्रातंीलादेखील ज लूमाचा अवलंब करावा लागला व 
ती ग न्हेगार बिली. एवचं ग न्हेगारी िष्ट करता येऊ शकणार िाही, तसेच, पक्षबाजी आचण स खोपभोगाची हीि 
अचभलाषा देखील िाहीशी करता येणे शक्य िाही; जितेबाबत पदरी चिराशाच घेतली पाचहजे व चतच्यावर 
पारतंत्र्य लादले पाचहजे. पण चिष्ट्पापब िीिे राज्य करणे हेही शक्य िाही. अशा प्रकारे द ष्ट्कृत सोसले तरी 
पाचहजे वा सेचवले पाचहजे; तत्त्व ेप्रमादशील असू शकतात असे कबलू करावयास हव ेवा जिता चि मािवजात 
यािंा अपराधी म्हणूि मान्य करावयास हव.े मग सेंट-जस्टिे आपले गूढभावपूणग चि देखणे तोंड चिरवले :- 
“ज्या जीविात एक तर ग न्ह्यातील साथीदार बिाव ेलागते बकवा द राचाराकडे म काट्यािे पाहात बसाव ेलागते, 
तसले जीवि मागे ठेविू जाणे म्हणजे क्षदू्र जीवि मागे ठेवण्यासारखेच असेल”. द सऱ्याचंी िाहीतर मग 
स्वतःचीच हत्त्या केली पाचहजे, असे मािणारा ब्रटूस द सऱ्याचं्या हत्त्येपासूिच स रवात करतो. पण द सरे 
संख्येिे िारच चवपूल आहेत; त्या सवांचा वध शक्य िाही अशा पचरस्स्थतीत आपणच मेले पाचहजे आचण प्रत्यक्ष 
दशगचवले पाचहजे की, बंडखोरी जेव्हा आवाक्याबाहेर जाते तेंव्हा ती द सऱ्याच्या िायिाटापासूि स्वतःच्याच 
चविाशाकडे हेलकावते. हे कायग तरी चिदाि स कर आहे, प िश्च, द ःसह शवेटापयंत, तकग ककग शतेचा मागोवा घेणे 
प रेसे आहे. मरणाच्या जरा आधी राबेंसचपयरच्या बचावाचे भाषण करतािंा सेंट-जस्ट आपल्या कृतींच्या 
मागगदशगक तत्त्वाचे प िश्च जोरदार समथगि करतो आचण हेच तत्त्व त्याच्या चधक्कारास कारणीभतू होते. “मी 
कोणत्याही गटात सामील िाही; मी त्या सवांचवरूि लढेि.” मग त्यािे सवगसामान्याचं्या इच्छाशक्तीचा चिणगय 
अगाऊच स्वीकारला-म्हणजेच सचमतीचा चिणगय मान्य केला. तत्त्वचिष्ठेखातर आचण पचरस्स्थतीच्या वास्तवतेस 
ि ज मािता त्यािे मरणास समंती चदली; कारण एका गटाच्या वक्तृत्वाच्या चि कडवपेणाच्या जोरावरच 
सचमतीचे मतपचरवतगि शक्य होते. (आचण चवचशष्ट पक्षाचे साहाय्य घेणे हे त्याच्या तत्त्वात बसत िव्हते). पण, ही 
म द्याची गोष्ट िव्हे. जेव्हा तत्त्व े अयशस्वी ठरतात. तेव्हा ती वाचचवण्याचा आचण आपली तत्त्वचिष्ठा स रचक्षत 
ठेवण्याचा माणसाजंवळ एकच मागग आहे आचण तो म्हणजे तत्त्वापं्रीत्यथग प्राण देणे. पॅचरशहरातील ज लै 
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मचहन्याच्या ग दमरविू टाकणाऱ्या उकाड्यात, वास्तवता चि जग वरकरणीं दूलगक्षूि, तत्त्वचिणगयाथग आपण 
आपला जीव पणाला लावीत आहोत अशी सेंट-जस्ट कब ली देतो. अशी कब ली चदल्यािंतर त्याला द सऱ्या 
एका सत्याची चिसटती जाणीव झाल्यासारखे वाटते आचण Billaud – Varennes व Collot d’Herbois या 
आपल्या सहकाऱ्याचं्या शवेटी सयंचमत चधक्कार करूि तो म्हणतो, “त्यािंी आपले समथगि कराव ेअशी माझी 
मागणी आहे अचण आम्ही अचधक शहाणे व्हाव ेअशी माझी इच्छा आहे.” रूबाब चि चशरच्छेदयंत्र येथे क्षणभर 
थबकतात. पण, अचतचरक्त अचभमाि बाळगणारी सत्प्रवृत्ती शहाणपणा ठरत िाही. िीचतमते्तइतक्याच थंडपणे चि 
स ंदरतेिे त्या चशरावर प न्हा चशरच्छेद यंत्र कोसळणार आहे. सचमतीिे चशक्षा स िावलेल्या क्षणापासूि तो 
स ऱ्याच्या पात्याखाली आपली माि देईपयंत सेंट-जस्ट म ग्धता पाळतो. ही प्रदीघग म ग्धता त्याच्या मृत्यूपेक्षा 
अचधक महत्वपूणग आहे. बसहासिाभंोवती स्तब्धता िादंते ही त्याची तक्रार होती आचण म्हणिूच खूप खूप चि 
चागंले बोलण्याची त्याची इच्छा होती. तथापी शवेटी ज लमी राजवट व चवश ि सारासार ब िीचा कौल ि 
मािणाऱ्या जितेचे कोडे याचंा चतरस्कार करीत तो स्वतःच म ग्धतेचा आश्रय घेतो. त्याची तत्त्व ेवस्त जाताची 
प्राप्तस्स्थती मान्य करू शकत िाहीत, आचण वस्त जात जे असावयास पाचहजे तसे िसल्यािे, त्याची तत्त्व े
स्थचगत, म ग्ध चि एकाकी राहातात. तत्त्वाचं्या आधीि होणे म्हणजे खरोखर मरणच-पे्रमाची चवरूि बाजू म्हणजे 
अशक्य असे पे्रम-त्याच्यासाठी मरणे. सेंट-जस्ट मृत्यू पावतो आचण त्याच्याबरोबर िूति धमाची सारी आशा पण 
मृत्यूम खी पडते. 

 
राष्ट्रवादाची प्रस्थापना 

 
सेंट-जस्ट म्हणत असे, “स्वातंत्र्याची इमारत उभारण्यासाठी सारे दगड चशस्ल्पले जातात; त्या 

दगडाचंा त म्ही राजमहाल बाधूं शकता अथवा थडगेही” थडगे उभारणीच्या प्रसंगी सामाणजक करारनाम्याची 
तत्त्वचे अध्यक्षपदी होती त्याचे तोंड बंद करण्यासाठी िेपोचलयि बोिापाटग हजर होता. सामाणजक 
करारनाम्याने द्रचष्टलेली समाजव्यवस्था केवळ देवासंाठीच योग्य होती, या गोष्टीची व्यवहारज्ञािातं कमी 
िसणाऱ्या रूसोला चागंलीच जाणीव होती. त्याच्या वारसदारांिी त्याचा शब्द प्रमाण मािूि मािवाचे देवत्व 
प्रस्थाचपत करण्याचा प्रयत्ि केला. लाल झेंडा-लष्ट्करी कायद्याचे आचण म्हणूि ज न्या राजवटीतील शासिागंाचे 
प्रतीक-१० ऑगस्ट १७९२ साली क्रातंीचे प्रतीक बिला. या अथगपूणग स्स्थत्यन्तरावर भाष्ट्य करतािा जूरेझ 
(Jaures) म्हणतो, “आम्ही प्रजाजिच प्रत्यक्ष कायदा आहोत...... आम्ही बंडखोर िाही. बंडखोर Tuileries- 
राजवाड्यात आहेत.’ पण, परमेश्वर बिणे इतकेसे सोपे िाही. प्राचीिाचें देवस िा पचहल्याच प्रहारात मेले 
िाहीत. आचण देवत्वाच्या तत्त्वाचे अचंतम चिमूगलि चसिीस िेणे हा १९ व्या शतकातील क्रातं्याचंा हेतू होता. 
जितेच्या ह कमतीखाली राजाची प िश्चे प्रचतष्ठापिा करण्यासाठी व तत्त्वाचधकाराचे प न्हा प्रचतष्ठापि करण्यास 
त्याला प्रचतबंध करण्याचे हेतूिे पॅचरस शहरािे उठाव केला. १८३० व्या बंडखोरािंी राजवाड्याच्या खोल्यातूंि 
जे पे्रत ओढत िेले आचण उपहासगभग श्रिाजंली वाहण्याचे हेतूिे त्या पे्रताची राजबसहासिावर जी प्रचतष्ठापिा 
केली त्या कृत्याचा अन्य काहीच गर्मभताथग िाही. त्या कालखंडात, राजा अजूिही एक माििीय मंत्री म्हणिू 
राहू शकत होता; पण, आता त्याच्या अचधकाराची दात्री जिता होती आचण ‘चाटगर’ हे मागगदशगक तत्त्व राहाणार 
होते. तो याप ढे राजाचधराज िाही. आता याप ढे फ्रान्समधील प्राचीि राजवट चिचश्चतपणे िष्ट झाली असल्याम ळे, 
िूति राजवटीिे १८४८ िंतर चिरूि आपले अस्स्तत्व ठामपणे प्रचतपाचदत करावयास हवे; आचण १९१४ पयंतचा 
१९ व्या शतकाचा इचतहास म्हणजे प्राचीि राजेशाही राजवटीच्या ऐवजी लोकप्रचतचिधीक सावगभौम राज्याची 
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प िः प्रस्थापिा; वगेळया शद्बात, तो राष्ट्रवादाचा इचतहास होय. १९१९ साली, जेव्हा य रोपमधील (स्पेिची 
राजेशाही याला अपवाद आहे. तथापी, जमगिीचे साम्राज्य कोसळले; त्याचवषयी जमगिीचा २ रा चवल्यम म्हणाला 
होता : “हे साम्राज्य हा, आम्हा होहेिझोलन्सगच्या (Hohenzollerns) राजम क टाची प्राप्ती केवळ स्वगातूिच 
होत असते आचण आम्ही िक्त स्वगाकडेच आमच्या कायाचा चहशोब द्यावयास हवा, या वास्त स्स्थतीचा प रावा 
आहे.”) साऱ्या अचियचंत्रत राजेशाह्या िष्ट होतात, तेव्हाच राष्ट्रवाद या तत्त्वाचा अचंतम चवजय होतो. सवगत्र 
कायद्यािे चि वस्त तःही सावगभौम राजाच्या चठकाणी राष्ट्राचे सावगभौमत्व स्थािापन्न होते. केवळ तदिंतरच 
१७८९ च्या तत्त्वाचें पचरपाक चदसूि येऊ शकतात. हयात असलेले आपण त्या िचलताचवषयी स्पष्ट चिणगय 
देण्यास समथग असे पाचहलेच आहोत. 
 

दोन प्रकारच्या नात्स्तकतावादाांचा जन्म 
 

जॅकोचबन्सिी चचरंति िैचतक तत्व ेबलशाली केली; परंत , या तत्त्वाचंा आधार असलेल्या गोष्टी त्यािंी 
जेथपयंत दडपूि ठेवल्या तेथपयंतच. वदेवाक्याचे (Gospel) उपदेशक या िात्यािे, त्यािंा चवश्वबधं त्व 
रोमिाचं्या अमूतग कायद्यावर आधारावयाचे होते. कायदा हा सवगसामान्याच्या इच्छाशक्तीची अचभव्यक्ती आहे 
म्हणूि तो सवग मान्य करतीलच, अशी कल्पिा करूि त्यािंी ईश्वरी अि ज्ञाचं्या चठकाणी कायदा स्थािापन्न 
केला. कायद्याला आत्मसमथगिाथग िैसर्मगक सत्पवृत्तीचा आधार सापडला आचण िंतर प ढे जाऊि त्यािे 
िैसर्मगक सत्प्रवृत्तीचे समथगि आरंचभले. तथापी, तात्काळ एक पक्षभेद प्रकट होतो, हा य स्क्तवाद कोसळतो, 
आचण अमूतग असू िये म्हणूि सद ग णाला समथगिाची गरज आहे याची आपणास जाणीव होते. आपल्या तत्त्वाचं्या 
ओझ्याखाली जितेची न्याय्य व जीविावशयक चवजयसंपदा गाडूि टाकूि, १८ व्या शतकातील उच्च 
मध्यमवगीय कायदेपचंडतािंी याच मागािे दोि प्रकारच्या समकालीि िास्स्तकतावादािंा वाट मोकळी करूि 
चदली. व्यस्क्तगत िास्स्तकतावाद (individual nihilism) चि राज्यसंस्थात्मक िास्स्तकतावाद (state nihilism) 

 
जोवर तो चवश्वंभावात्मक प्रजे्ञचा [ज्ञािप्रबोधिाच्या तत्त्वज्ञािाला चववेकचवसगंतीपासूि (irrational) मािवाची म क्तता करावयाची 

होती हे हेगेलला (Hegel) स्पष्टपणे चदसले होते प्रज्ञा मािवाची एकता साधते, तर चववेकचवसगंती ती िष्ट करते.] (universal reason) 
कायदा आहे तोवर कायदा प्रभाव गाजव ूशकतो. पण, तो तसा कधीच असत िाही आचण माणूस जर चिसगगतःच 
सत्प्रवृत्त िसेल तर कायद्याचे हे समथगि व्यथग ठरते. एक चदवस असा येतो की, चवचारव्य ह (ideology) व 
मािसशास्त्र याचं्यात संघषग चिमाण होतो. मग, कायदेशीर सत्ता िाहीशी होते. कायद्याचा चियंता (legislator) 
आचण एक िवीि तऱ्हेची अचियचंत्रत सत्ता याचं्याशी गल्लत होण्याच्या बबदूपयंत अशाप्रकारे कायदा उत्क्रातं 
होतो. मग क ठे वळायचे? कायदा आपल्या मागापासूि पूणगपणे ढळला आहे; आचण आपला काटेकोरपणा 
गमावीत तो अचधकाचधक च कीच्या मागावर जातो व पचरणामी प्रत्येक गोष्ट शवेटी ग न्हाच ठरवतो. कायद्याचा 
प्रभाव िेहमीच सवोच्च असतो, पण, याप ढे त्याला चिचश्चत मयादाचें बधंि िाही. म क्या चबचाऱ्या जितेच्या 
िावाखाली या प्रकारची ज लमी राजवट अंमलात येणे शक्य आहे. हे सेंट-जस्टिे आधीच ताडले होते. 
“चात यगपूणग ग न्हयाचा एक प्रकारचा धमग म्हणूि गौरव करण्यात येईल आचण ग न्हेगार धमगग रंूच्या पचवत्र पदाला 
पोचतील.” पण हे अपचरहायग आहे. म ख्य म ख्य तत्त्वािंा जर अचधष्ठाि िसेल, कायदा अन्य काही िाही तर 
केवळ तात्प रती मिःप्रवृत्तीच व्यक्त करणारा असेल, तर तो कायदा िक्त मोडण्याकचरताच बकवा 
लादण्याकचरताच केलेला असतो. ज्या क्षणापासूि बंडखोरीची म ळापंासूि ताटातूट होते, आचण ती मूतगस्वरूपी 
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िीचतमते्तपासूि परावृत्त होते, त्याक्षणी, सेड अथवा ह क मशाही, व्यस्क्तगत दहशतवाद अथवा राज्यसंस्थात्मक 
दहशतवाद या, समथगिाचा अभाव हेच समगथि असलेल्या, दोि पयायातूि एकच पयाय २० व्या शतकाप ढे उभा 
राहातो. 

 
उच्च तत्त्वाांचे अत्स्तत्व नाकारिारा साम्यवाद 

 
तथापी, १७८९ साली जन्मलेले क्राचंतकारी आदंोलि तेथेच चवरात पाव ू शकत िव्हते. 

अद भ ततावाद्याचं्या बाबतीत देव जसा मृत झालेला िव्हता तसा त्यापेक्षा चकती तरी अचधक तो जॅकोचबन्सच्या 
बाबतीत पूणगतः चजवतं होता. त्यािंी परम दैवत अजूिही जति करूि ठेवले आहे. एक प्रकारे, प्रज्ञा अजूिही 
मध्यस्थाची भचूमका पार पाडत आहे. ती पूणग-अस्स्तत्वात्मक व्यवस्था सूचचत करते. परंत  ईश्वराचे, चकमािपक्षी, 
अभौचतकीकरण (dematerialized) करण्यात आले असूि त्याला िैचतक तत्त्वाचं्या केवळ सैिाचंतक अस्स्तत्वाचे 
स्वरूप देण्यात आले आहे. अमूतग तत्वाचंा हवाला देऊि केवळ १९ व्या शतकभरच अंमल गाजचवण्यात उच्च 
मध्यमवगग (bourgeoisie) यशस्वी ठरला. सेंट-जस्ट पेक्षा कमी योग्यतेच्या या व्यक्तींिी या अमूतग तत्त्वाचं्या 
संदभग चौकटीचा आपले दोष लपचवण्यासाठीच उपयोग केला आचण हे करीत असता सवग प्रसंगी चवरूि मूल्याचंा 
वापर केला, अपचरहायग रष्ष्टाचारािे व िाउमेद करणाऱ्या दाचंभकतेम ळे त्यािंी शवेटी स्वतःच घोचषत केलेल्या 
तत्त्वािंा काचळमा िासण्यास मदत केली या बाबतीत त्याचंी दोषाहगता अमाप आहे. ज्या क्षणी, चचरंति 
तत्त्वाबंरोबरच औपचाचरक सत्प्रवृत्तीबाबत संदेह चिमाण होतो आचण ज्यावळेी प्रत्येक मूल्य अवमाचित होते, 
त्यावळेी प्रज्ञा कशाचाच आधार ि घेता केवळ आपल्याच यशापयशाि सार कायग करण्यास प्रवृत्त होईल. जे जे 
म्हणूि अस्स्तत्वात आहे ते ते िाकारूि आचण भचवतव्यात जे आहे ते प्रचतपादूि प्रज्ञा अंमल गाजचवण्याची 
आकाकं्षा धरील आचण एक चदवस ती चवजयी होईल. हरएक प्रकारच्या अंगभतू औपचाचरक सत्प्रवृत्तीवर टीकेचा 
जोरदार हल्ला चढविू रचशयायी साम्यवाद, कोणत्याही उच्च तत्त्वाचे अस्स्तत्व िाकारूि, १९ व्या शतकातील 
क्राचंतकायावर सिाईचा शवेटचा हात चिरचवतो. 
 

ईश्वराचे सीझरच्या चरिी अपपि 
 

१९ व्या शतकातील राजहत्त्यािंंतर पाठोपाठ २० व्या शतकातील देवहत्त्या येतात. देवहत्त्यांचा हेतू 
पृर्थवीवर मािव हाच ईश्वर असलेले राज्य प्रस्थाचपत करण्याचा असतो. इचतहासवादाचा अंमल जारी होतो, 
आचण केवळ आपल्याच इचतहासाशी एकरूप होऊि, खऱ्याख ऱ्या बंडखोरीशी अप्रामाचणक झालेला माणूस 
याप ढे सवग प्रकारची िीचतमत्ता िाकारणाऱ्या चि ग न्हेगारी व य िे याचं्या चिःशचेषत माचलकादं्वारे मािवजातीची 
एकता साध्य करण्याचा आततायी प्रयत्ि करणाऱ्या दमछाक करणाऱ्या चवसाव्या शतकातील शनू्यतावादी 
(िास्स्तकतावादी) क्रातंीला स्वतःस वाहूि घेईल. एकता साध्य करण्याच्या हेतूि सदाचाराचा धमग प्रस्थाचपत 
करण्याचा प्रयत्ि करणाऱ्या जॅकोचबि क्रातंीिंतर, मािवात ईश्वरी अंश िाही असे मािणाऱ्या िास्स्तकतावादी 
(cynical) क्रातं्या प ढे येतील; या क्रातं्या डाव्या बकवा उजव्या पक्षाच्या असू शकतील आचण सरते शवेटी, मािव 
धमाचा (religion of man) पाया घालण्याच्या हेतूिे, जगाची एकता स संवाचदत्व साध्य करण्याचा प्रयत्ि 
करतील. जे सारे ईश्वराचे होते ते याप ढे सीझरच्या चरणी अपगण करण्यात येईल.  
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दे व ह त्त्या 
 हेगेलचे तत्त्वज्ञान आणि २० व्या  

 शतकातील राजकीय आांदोलने 
 
न्यायिीती, प्रज्ञा, सत्य ही तत्त्व े जॅकोचबि स्वगात अद्यापीही प्रकाशत होती; ध्र वताऱ्याचे कायग करीत 

चकमाि मागगदशगक म्हणूि ती उपय क्त होऊ शकत होती. फ्रें च राज्यक्रातंीच्या अपयशाची कारणे दडपूि ठेविू, 
१९ व्या शतकातील जमगि चवचारवन्तािंा, चवशषेतः हेगेलला, त्या क्रान्तीचे कायग प ढे चालू ठेवावयाचे होते. 
दहशत-वादाची बीजे जॅकोचबन्सच्या अमूतग तत्त्वात अंतभूगत आहेत हे आपल्याला उमगल्याचे हेगेलला वाटत 
होते. त्याच्या मताि सार, चिरपेक्ष व अमूतग स्वातंत्र्याची पचरणती अपचरहायगतेिे दहशतवादात होतेच. अमूतग, 
अव्यक्त कायद्याचे राज्य चि ज ल माचे राज्य अिन्य असते, उदाहरणाथग, ऑगस्ट स व अलेक्झॅन्डर सवेरस 
(Augustus व Alexander Serverus (चि. प. २३५) याचं्या मध्यन्तरीचा, कालखंड कायदेशास्त्रातील महत्तम 
िैप ण्याचा, पण, तसाच तो अत्यंत कू्रर ज लमी राजवटीचा आहे, असा हेगेलचा उल्लेख आहे. ही चवसंगती 
टाळण्यासाठी, अिौपचाचरक तत्त्वािंी सचेति केलेल्या, चजथे स्वातंत्र्याचा अपचरहायगतेशी (necessity) 
अवशयंभावाशी मेळ घातला जाऊ शकेल अशा मूतग, साकार समाजरचिेची आकाकं्षा धरावयाची गरज होती. 
म्हणूि सेंट-जस्ट व रूसो याचं्या चवश्वसंकल्पिात्मक (universal) (चवश्वंभावात्मक) पण अमूतग प्रजे्ञच्या जागी 
मूतग चवश्वंभावात्मक प्रज्ञा [The reason of the world is the universal. From it the world flows as a logical consequent. Reason is a 
self-explanatory principle. It is the principle of the identity of opposites.] – हा जरी कमी कृचत्रम तथापी अचधक सचंदग्ध 
भाव-स्थािापन्न करण्यात जमगि तत्त्वज्ञािाचे पयगवसाि झाले. आतापावतेो संबचंधत िामरूपात्मक जगतापासूि 
(Phenomanon) दूर वरती अशी प्रजे्ञची भरारी असे. पण, आता याप ढे, प्रज्ञा ऐचतहाचसक घटिाचं्या प्रवाहात 
एकसंघ करूि घेण्यात आली असूि, ती घटिाचंा अथग चवशद करते आचण घटिा चतला मूतगस्वरूप देतात. 
 
मानवी मूल्ये णन ऐणतहाणसक भणवतव्यता 

 
हेगेलिे ब चिप्रामाण्याचा, तकग संगतीचा चिकष लावला (rationalised), तो तकग चवसंगत (irrational) 

होईपयंत, असे खात्रीपूवगक म्हणता येईल. परंत , त्याजबरोबर त्यािे प्रजे्ञला मािकपणाचा चियमिाचा अभाव 
बहाल करूि, ब िीला ि पटेल असा चतला धक्का चदला. याचे पचरणाम आपल्या डोळयासमोर आहेतच. 
तत्कालीि स्स्थरबि चवचारात जमगि चवचारदशगिािे गचतशीलतेची अदमिीय पे्ररणा अचािकपणे अंतभूगत केली. 
सत्य, प्रज्ञा चि न्याय यािंा बेधडक जगताच्या भचवतव्यात मरू्मतमतं करण्यात आले. परंत , त्यािंा चचरंति 
वृबिगत होणाऱ्या गचतशीलतेच्या आधीि करूि, जमगि चवचारव्यूहािे त्याचं्या अस्स्तत्वाची त्याचं्या गचतकतेशी 
गल्लत केली आचण त्याचं्या अस्स्तत्वचवषयक समाप्तीची सागंड ऐचतहाचसक भचवतव्याच्या समाप्तीशी घातली- 
ऐचतहाचसक भचवतव्यतेचा शवेट ही चीज असेल तर. ही मूल्ये (सत्य, प्रज्ञा, न्याय) ध्येये बिण्याच्या िादात 
मागगदशगक या िात्यािे व्यथग ठरली. ही ध्येये गाठण्याच्या साधिाचवषयी म्हणाल, म्हणजे वगेळया शब्दात जीवि 
व इचतहास याचवषयी म्हणाल तर पूवास्स्तत्व असलेले कोणतेही मूल्य मागग दाखव ूशकणार िाही. उलटपक्षी, 
जणू न्यायिीती चि सत्य या मूल्यािंा जगावगेळे स्वतंत्र अस्स्तत्व आहे म्हणूम की काय, िैचतक सदसचद्ववके या 
मूल्याचें आज्ञापालि करण्याचे बाबतीत अगदीच भोंगळ पडत असल्याम ळे आचण अगदी बरोबर याच 
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कारणासाठी, या मूल्याचें आगमि हा सदसचद्ववके धोक्यात आणतो - हे प्रमेय चसि करण्यासाठी हेगेलच्या 
तत्त्वदशगिाचा बराचसा भाग खचग केला गेला आहे. अशा चरतीिे कृतीचा कायदा स्वतःच कृती बिला आहे-आचण 
अंचतम रोषणाईची वाट पहात ही कृती अधंारातच करावयास हवी. अशा प्रकारच्या अद भतूता-वादाशी 
(romanticism) िाते जोडलेली प्रज्ञा ही एक ताठर भाविोत्कटता यापेक्षा अचधक काही िाही. 

 
साध्ये तीच राचहली आहेत, महत्वाकाकं्षा मात्र वाढली आहे; चवचार (बचति) गचतशील बिला आहे, 

प्रजे्ञिें भचवतव्यतेला कवळले आहे आचण ती चदस्ग्वजयाची आकाकं्षा बाळगूि आहे. कृती ही, तत्वाचधचष्ठत िव्हे, 
तर िचलताचधचष्ठत आडाख्यापेक्षा ंअचधक काही िाही. याक्षणापासूि, अशा तऱ्हेच्या चवचारसरणीचा काल स रू 
होतो की, माणूस हा चिचश्चत अशा मािवी स्वभावधमािे ग णसंपन्न केला गेलेला िाही, तो पचरपूणग चिर्ममती िसूि, 
एक प्रयोग आहे. अशंतः तो स्वतःच त्या प्रयोगाचा कता असू शकतो (या चवचारसरणीचा प्राचीि 
चवचारदशगिातील प्रत्येक सकंल्पिेशी वैरभाव चदसतो, तथापी, फ्रान्सच्या क्रास्न्तकारी प्रवृत्तीतूि ती काहीशा 
प्रमाणात चिरूि प्रकटली होती) िेपोचलयि व िेपोचलयिीय तत्त्वज्ञ हेगेल याचं्याबरोबर एक प्रभावी कालखंड 
स रू होतो. िेपोचलयिच्या पूवी, मािवािे अतंराळ (Space) व चवश्व याचा शोध लावला; िेपोचलयिच्या काळात 
त्यािे कालाचा (time) आचण या जगताच्या अि षंगािे भचवतव्यतेचा (future) शोध लावला. या शोधाम ळे 
बंडखोर प्रवृत्तीत सखोल पचरवतगि घडूि येणार आहे. 
 
हेगेलचे तत्त्वज्ञान 

 
ते कसेही असो, बंडखोर प्रवृत्तीच्या या िूति चवकासावस्थेत हेगेलचे तत्त्वज्ञाि संभवणे चवलक्षण वाटते. 

प्रत्यक्षपणे, एकाथी त्याच्या तत्त्वज्ञािातूि मतभेदाचंी कमालीची धास्ती ओघळते :- त्यास तर समन्वयाचे 
सारसत्त्व बिूि राहावयाचे होते. परंत , तदि षंचगक पितीम ळे जो चवचारव्यूह तत्त्वज्ञािाच्या समग्र साचहत्यात 
अत्यंत सचंदग्ध आहे त्याची ही केवळ एकच बाजू झाली. जे वास्तव आहे ते प्रज्ञाचिष्ठ आहे (What is real is 
rational) या त्याच्या चसिान्ताची व्याप्ती लक्षात घेता, वास्तवतेवरील हरएक वैचाचरक अचतक्रमणाचे तो 
समथगि करतो. ज्याला हेगेलचे सवगकष-प्रज्ञाशास्त्र (Panlogic) संबोचधले जाते ते वस्त स्स्थतीचे समथगि आहे. 
पण, त्याचे तत्त्वज्ञाि चविाशाखातर चविाशाचा गौरवस िा करते. अथातच, प्रत्येक गोष्टीचा दै्वतादै्वतबचति 
प्रचक्रयेतूि [Dialectics is a thought process in which the contradiction between the first and the second categories is always 
reconciled in a third category which is the unity of the two preceeding. The third category contains within itself the opposition of the 
other two, but it also contains their underlying harmony and unity. The process goes on until a category is reached which does not 
give rise to any contradiction. 

 
The history of Philosophy is a continual oscillation between two tendencies – materialism and idealism both ending in 

dualism. Hegel’s audacity and originality consists in showing how it is logically possible for two opposites to be identical while yet 
retaining their opposition.] (Dialectics) समन्वय साधला जातो आचण दै्वतातील एका प्रत्यंगाचा उल्लखे द सरे 
उद भवल्याचविा करता येऊ शकत िाही. साऱ्या महाि चवचारवन्तापं्रमाणे हेगेलच्या बाबतीतही त्याच्या 
तत्त्वदशगिातच त्याचे खंडि करणारे साचहत्य अस्स्तत्वात आहे. पण, तत्त्वज्ञ केवळ मेंदू वापरूि क्वचचतच 
अभ्याचसले जातात, हृदयाचा वापर अिेकदा होतो आचण त्याजबरोबर, कोणताही समन्वय स्वीकारू शकणार 
िाहीत अशा त्या हृदयीच्या उत्कट भाविाचंाही. 
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तथापी १९ व्या शतकातील क्राचंतकारकािंी हेगेलपासूि उसन्या घेतलेल्या आय धािंी सदाचाराची 
अंगभतू औपचाचरक तत्त्व ेचिचश्चतपणे िष्ट करूि टाकली. त्यािी जे काय स रचक्षत ठेचवले ते म्हणजे, कोणत्याही 
प्रकारच्या अलौचककत्वाचविा (Transcendence) असलेल्या इचतहासाचे चदव्य र्दशय–चचरंति संघषग चि 
सत्ताग्रासासाठी झगडणाऱ्या इच्छाशक्तींचा चवग्रह यािंा समर्मपत केलेल्या इचतहासाचे कल्पिारम्य र्दशय. 
टीकात्मक र्दचष्टकोिातूि चवचार करता, आपल्या कालातील क्राचंतकारी आंदोलि हे मूलतः उच्च मध्यमवगीय 
(bourgeois) समाजाच्या अध्यक्षपदी चवराजमाि असलेल्या औपचाचरक दाचंभकतेचा जबरदस्त चधक्कार होय. 
उच्च मध्यमवगीय लोकशाहीची तत्त्व ेव सत्प्रवृत्ती आतूि पोखरूि द बगल करणाऱ्या गूढतेचा चधक्कार करणे हा, 
काही अंशी समथगिीय असा, आध चिक साम्यवादाचा दावा, िाचशझमच्या अचधक पोचट दाव्यासारखा खोटा 
दावा आहे. १७८९ पावतेो, राजाच्या स्वैराचाराचें समथगि करण्यासाठी दैवी अलौचककत्वाचा उपयोग झाला. 
फ्रें च राज्यक्रान्तीिंतर, प्रज्ञा वा न्याय याचं्या औपचाचरक तत्त्वाचे अलौचककत्व, जी राज्यपिती न्याय्यही िाही 
चि ब िीला पटणारीही िाही, चतचे समथगि करण्यासाठी राबचवले गेले; म्हणूि या अलौचककत्वाचा ब रखा हा 
िाडलाच पाचहजे. ईश्वराचा मृत्यू झाला आहे; पण, (Stirner) स्टिगरच्या भाचकताि सार, ज्या तत्त्विीतीत 
ईश्वराची स्मृती अजूि स रचक्षत आहे त्या िीतीचीही हत्या झालीच पाचहजे. औपचाचरक सदाचाराचा दे्वष – 
देवत्वाचा (divinty) अधःपचतत साक्षी आचण अन्यायाची सेवा करणारा खोटा साक्षी-हा आजकाल इचतहासाच्या 
बचति चवषयापंैकी प्रम ख चवषय राचहला आहे. पचवत्र काहीच िसते, हा आक्रोश आज आमच्या कालातील 
वातावरण भेदूि राचहला आहे. इचतहासाचे समािाथगक अपाचवत्र्य हाच चियम ठरणार आहे आचण पचरत्यक्ता 
पृर्थवी िंग्या बदलशक्तीच्या स्वाधीि करण्यात येऊि, ही शक्ती माणूस दैवी आहे बकवा िाही हे ठरचवणार आहे. 
ज्या भाविेिें धमग स्वीकारला जातो त्यातूिच असत्य व बहसा स्वीकारली जातात आचण त्याच हृदयभेदी 
भाविाचववशतेिे. 

 
परंत , चागंल्या सद सद चववकेाच्या [Conscience is the claim of the individual, as a rational being, to be 

selfdetermined, to find within his own reason the universal reason, the law of good.] आद्य मूलभतू मीमासेंच्या बाबतीत आपण 
हेगेलचे ॠणी आहोत-स ंदर जीवात्मा [Sprit posits itself first as the natural soul. It is the absolute beginning of spirit. It is 
therefore immediate, and because it is immediate, it has for its sole characteristic mere being. Nothing can be said of it expect that it 
is.] (Soul) चि प्रभावहीि मिोवृत्ती याचंा दोषदशी चधक्कार करणारी मीमासंा. हेगेलच्या मते, सत्यंचशवसं ंदरम् ही 
चवचारधारा म्हणजे ज्याचं्याजवळ याचं्यापैकी काहीच िाही त्याचंा धमग होय. एकीकडे सेंट-जस्टला 
अंतर्मवरोधाचे केवळ अस्स्तत्वदेखील चचकत करते आचण त्यािे प्रचतपाचदलेल्या आदशग व्यवस्थेवर ते आक्रमण 
करते; पण, हेगेलला मात्र या अतंर्मवरोधाचे केवळ आश्चयगच वाटत िाही एवढेच िव्हे, तर उलट, अंतर्मवरोध 
तत्त्वबचतिाचे पूवाचधष्ठाि असल्याचे तो प्रचतपाचदतो. जॅकोचबन्सच्या मताि सार, प्रत्येक माणूस सदाचारीच 
असतो. हेगेलबरोबर प्रारंभ झालेले आचण आज यशस्वी होत असलेले तत्त्वादंोलि, उलट, असे गृहीत धरूि 
चालते की, कोणीही सदाचारी िाही, परंत , प्रत्येकजण सदाचारी मात्र बिेल. सेंट-जस्टच्या मते, प्रारंभी 
वस्त जात चिसगगस ंदर काव्य असते (Idyll); परंत  हेगेलच्या मते ते एक शोकिाट्य (tragedy) आहे. तथापी, 
शवेटी दोन्हीही मताचंा अथग एकच. जे चिसगग-सौंदयाचा संहार करतात त्याचंाही िाश हा केलाच पाचहजे; बकवा 
चिसगगसौंदयग चिमाण करण्यासाठी संहार करावयास स रुवात केलीच पाचहजे; दोन्हीही बाबतीत बहसाच चवजेती 
ठरते. हेगेलिे हाती घेतलेल्या दहशत टाळण्याच्या कायांची पचरणती दहशतीच्या चवस्तारातच होते. 
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स्वामी णन गुलाम 
 
आचण इथेच सारे संपत िाही. सकृद्दशगिी, आध चिक जग स्वामी (Masters) चि ग लाम (Slaves) 

याचं्या जगताखेरीज याप ढे अन्य काहीच असू शकत िाही; कारण, पृर्थवीचा म खडाच बदलूि टाकत असलेली 
समकालीि चवचारदशगिे, इचतहास म्हणजे ग लामचगरीची चिर्ममती व चतच्यावरील स्वाचमत्त, अशा तऱ्हेचे 
इचतहासाचे संकल्पि करण्याचे हेगेलपासूिच चशकली. जगाच्या पचहल्या स प्रभाती चरत्या अम्बराखाली जर 
एकच एक स्वामी चि एकच एक ग लाम असेल, अलौचकक ईश्वर चि मािववशं याचं्यामध्ये स्वामी व ग लाम हे 
िाते जोडणारा िक्त द वाच जर असेल, तर बलाच्या कायद्याचशवाय जगात अन्य कायदा असू शकणार िाही. 
केवळ एक ईश्वरच बकवा स्वामी चि ग लाम याचं्यापेक्षा वरच्या पातळीचे एखादे अलौचकक तत्त्वच मध्ये पडूि 
घटिाचंा प्रवाह बदलूि, मािवी इचतहास चवजय आचण पराजय याचंा साधासीधा वृत्तातं यापेक्षा चिराळा असा 
इचतहास घडव ूशकले असते. प्रारंभी हेगलिे आचण तदिंतर हेगेलवाद्यािंी, अलौचककत्वाची सारी कल्पिाच व 
पूवगस्मृत अलौचककत्वाची स्मृत्याक लता अचधकाचधक पूणगत्वािे िष्ट करण्याचा उलटपक्षी प्रयत्ि केला आहे. हे 
खरे की, डाव्या हेगेलवाद्यापेंक्षा हेगेलचे कतृगत्व अिंतपटीिे अचधक होते; तरी शवेटी हेगलवाद्यािंीच त्याच्यावर 
चवजय चमळचवला. तथापी, स्वामी चि ग लाम याचं्यातील दै्वतादै्वतबचति प्रचक्रयेच्या पातळीवर हेगेलिे २० व्या 
शतकातील सत्ता-प्रवृत्तीचे चिणायक समथगि सज्ज केले. चवजेता िेहमीच बरोबर असतो; १९ व्या शतकातील 
सवात महत्वाच्या जमगि तत्त्वदशगिापासूि हा चशकण्यासारखा एक धडा आहे. अथातच, हेगेलच्या प्रचंड 
चवचारव्यहूात वरील चवचाराचें अंशतः खंडि करणारी साधिे आढळतात पण २० व्या शतकातील चवचारव्यूहाचंा 
जेिाच्या श्रेष्ठ तत्त्वज्ञाच्या, अि चचतपणे संबोचधलेल्या चचद वादाशी (Idealism) संबधं िाही. रचशयायी 
साम्यवादात (Communism) प िदगर्मशत होणारा हेगेलचा म खडा, David Strauss Bruno Bauer, 
Fauerback, Marx आचण सारे हेगेलवादी डाव े याचं्याकडूि प िःप न्हा घडचवण्यात आला आहे. हेगेलमध्ये 
आम्हाला येथे रस घेण्याचे कारण येवढेच की, केवळ त्याचाच आपल्या आजच्या काळातील इचतहासाशी खरा 
संबंध आहे. Dachau व Karaganda च्या तत्त्वचवशारदािंी आपले दोष झाकण्यासाठी जरी िीत्श ेव हेगेल याचंा 
उपयोग करूि घेतला तरी त्याम ळे त्याचें समग्र तत्त्वज्ञाि दोषाहग ठरत िाही. तथापी, त्याचं्या चवचारदशगिाचे वा 
तकग शास्त्राचे एक अंग या भीषण चिष्ट्कषाप्रत पचरणत होऊ शकते, ही शकंा मात्र त्याचं्या तत्त्वज्ञािातूि 
उद भवतेच. 

 
हेगेलची ‘सांवेद्यताणचणकत्सा’ 

 
िीत्शचेा शून्यतावाद (nihilism) रचिाबि आहे, त्याला एक चवचशष्ट पित आहे. हेगेलच्या 

‘सवंदे्यताचचचकत्सेसही’ (The Phenomenology of the Mind) [The Pure subjectivity of soul now undergoes diremption 
into two sides of subject and object. This Phase of mind is called by Hegel consciousness, and the study of it phenomenology.] 
उपदेशपर (didactic) बाजू आहे. दोि शतकाचं्या मीलि-बबदूपाशी, हे तत्त्वबचति पचरपूणग सत्याप्रत िेणारा 
मागग अि सरतािा, एकामागोमाग एक अशा टप्प्यातूि होणारा अंतमगिातील चचन्मयतेचा शकै्षचणक चवकास 
चचचत्रत करते. परतत्त्ववादी (metaphysical) पातळीवर त्याची रूसोच्या Emile शी त लिा करता येईल. 
चवकासातील प्रत्येक अवस्था एक प्रमाद आहे, आचण चशवाय, मािवी मिाला बकवा ज्या संस्कृतीत ती अवस्था 
प्रचतबबचबत होते त्या संस्कृतीला बह तेक िेहमीच घातक ठरणाऱ्या ऐचतहाचसक पाठबळाची, या प्रत्येक 
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चवकासावस्थेला साथ असते. या द ःखमय अवस्थांची अपचरहायगता (necessity) व्यक्त करणे हा हेगेलचा हेतू 
आहे. ‘संचवद चचचकत्सेची’ एक बाजू म्हणजे िैराशय व मतृ्य चवषयक बचति. चिराशचेे दौत्य कायग म्हणजे पचरपूणग 
समाधाि व सूज्ञपणा ं (ज्ञाि) यात इचतहासान्ती आपले उदात्त रूपातंर व्हावयास हव े म्हणूि एक चवचशष्ट 
पितशीरमीमासंा अवलस्म्बणे. तथापी, या गं्रथाचा दोष अचतशय ब चिमाि चशष्ट्यसंप्रदायाची केवळ कल्पिा 
करण्यात आहे आचण गं्रथाथग अक्षरशः घेण्यात आला आहे. पण, वाडमयीि अथािे चैतन्य (spirit) [The idea may 
be defined as the unity of subjectivity and objectivity. The evolution from inorganic matter to animal organism is the gradual return of 
the Idea, from its absolute self – contradiction in crass matter, to itself, to rationality. Spirit is the completion of this process.] 
घोचषत करणे हाच केवळ त्या गं्रथाचा हेतू होता. स्वामी चि ग लाम या स चवख्यात मीमांसेबाबतही हीच 
वस्त स्स्थती आहे. 

 
हेगेलच्या मताि सार, पशूिंा बचहजगगताची संचिकट (immediate) जाणीव, आत्मत्वाची केवळ संवदेिा 

असते. पण, माणसाला असणारी चवचशष्ट स्वसंवदे्यता िसते. ज्याक्षणी आपण ब चिचिष्ठ आहोत ही जाणीव 
माणसात येते, तेव्हाच हे स्वसंचवद उपजते. म्हणिू, माणसाचे सारभतू व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे त्याची 
स्वसंवदे्यता (Self consciousnes). स्वसंवदे्यतेच्या सत्यप्रचतपादिाथग स्वसंवदे्यतेिे आपण काय िाही आहोत. 
हा भेदभाव जाणला पाचहजे. माणूस हा असा प्राणी आहे की, आपले अस्स्तत्व व आपला वगेळेपण हे 
प्रचतपादण्यासाठी तो िकाराचा आश्रय करतो. चिसगगजगतापासूि स्वसंवदे्यतेचा जो भेदभाव दर्मशत होतो, तो 
म्हणजे, ज्यायोगे ती स्वसंवदे्यता बचहजगगताशी एकात्म पाविू चवस्मृतीत गडप होते ती साधी बचतिचक्रया (act of 
contemplation) िसूि जगाबद्दल चतला वाटू शकणारी वासिा [Self – Consciousness can develop itself into full self-
consciousness, by aboloshing the independent self-subsistence of its object. The impulse, which is thus generated, to abolish the 
independence of the object. is, desire or apetite.] (desire) होय. बचहजगगत हे काहीतरी वगेळे आहे हे जेव्हा ही वासिा 
प्रत्यक्षपणे व्यक्त करते, तेव्हा ती स्वसंवदे्यतेची ओळख प िश्च प्रस्थाचपत करते. चतच्या वासिेत चतचे जे िाही, 
तथापी जे अस्स्तत्वात आहे, त्याचा बचहजगगतात अतंभात होतो, तसेच ज्याचे अस्स्तत्व असाव ेअशी इच्छा असते, 
पण याप ढे जे अस्स्तत्वात िाही त्याचाही अंतभाव होतो. म्हणूि, अवशयंभावी, स्वयंवदे्यता ही वासिाच होय. 
परंत , अस्स्तत्वाप्रीत्यथग चतचे समाधाि हे झालेच पाचहजे, आचण हे समाधाि चतची कामिा तृप्त केल्यािे होऊ 
शकेल. म्हणिू, स्वतःच्या तृप्तीखातर ती कमगरत होते, आचण हे करीत असता, आपल्या तृप्तीच्या साधिािंा ती 
िाकारते व दडपूि टाकते. चिरासाचा हा संके्षप (epitome) आहे. कमगरत होणे म्हणजे संवदे्यतेच्या चैतन्यात्मक 
वास्तवतेला जन्म देण्यासाठी संहार करणे होय. पण, उदाहरणाथग ज्याप्रमाणे भक्षणािे मासंाचा संहार करावा 
तद वत एखाद्या वस्तूचा संचवद शून्य िाश करणे ही पश त ल्य कृती आहे. केवळ खाऊि संपचवणे (consume), 
म्हणजे अजूि सचंवद िव्हे. संवदे्यताशून्य चिसगगवस्तूखेरीज अन्य कशावर संवदे्यतेची कामिा कें चद्रत असावयास 
हवी. जगतात चिसगापेक्षा वगेळी अशी केवळ एकच वस्तू आहे; अच कपणे ती म्हणजे स्व-संवदे्यता होय. म्हणूि, 
वासिा ही अन्य स्वरुपाच्या वासिेवर कें चद्रत झाली पाचहजे; स्वसंवदे्यता ही अन्य स्वरूपी स्वसंवदे्यतेकडूि तृप्त 
केली गेली पाचहजे. सरळ सोप्या शद्बात, जोपयगन्त माणसू पश वत् चजणे जगण्याच्या मयादेपयंतच जाऊ शकतो 
तोपयंत, माणूस म्हणूि मािवाची प्रचतष्ठा राखली जात िाही - आचण तो आपली स्वतःचीही प्रचतष्ठा राखत िाही. 
द सऱ्या माणसाचंी त्यास मान्यता चमळावयास हवी. मूलतः सारी संवदे्यता म्हणजे, अन्य संवदे्यताकंडूि प्रचतष्ठा 
चमळचवण्याची व तसे त्यािंीं घोचषत कराव ेअशी कामिा होय. द सरे आपल्या असतेपणास कारणीभतू होतात. 
द सरे आहेत म्हणूि आपण आहोत. समाजभाविेम ळेच आपल्याला इतर प्राण्यापेंक्षा स्वतंत्र असे मािवी मूल्य 
प्राप्त होते. 
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ज्याअथी, पशूचं्या बाबतीत जीव जति करणे हे सवोच्च मूल्य असते, त्याअथी मािवी मूल्याचे 
श्रेयप्राप्तीसाठी संवदे्यतेिे पशूच्या या सहजप्रवृत्त पातळीपेक्षा वरच्या पातळीवर उन्नत असावयास हव.े आपला 
जीव धोक्यात घालण्याची चतची तयारी पाचहजे. अन्य संचवदाकडूि प्रचतष्ठा चमळचवण्यासाठी आपला जीव 
धोक्यात घालण्याची व प्रसंगी संभाव्य मृत्यूही पत्करण्याची माणसाची तयारी हवी. अशा प्रकारे, मूलभतू मािवी 
संबंध म्हणजे श ि प्रचतष्ठेचे संबंध होत – एका मािवप्राण्यािे द सऱ्या मािवप्राण्याची प्रचतष्ठा राखावी म्हणिू 
चाललेला मरणप्राय चचरकालीि संग्राम. 
 
मानवी प्रणतष्ठा 
 

आपल्या दै्वतादै्वत बचतिपितीच्या पचहल्या अवस्थेत हेगेल असे प्रचतपादि करतो की, मृत्यू ही मािव व 
पशू याचं्यातील जेथपयंत समाि भचूमका आहे, तेथपयंत माणसू मृत्यू पत्करूि चि प्रसंगी मृत्यसू आमंत्रण 
देऊिस िा पश सापेक्ष आपला भेद दशगचवतो. मािवी प्रचतष्ठाप्राप्तीप्रीत्यथग आदीकालापासूि चाललेल्या या 
संग्रामाच्या अंतरंगात अशा प्रकारे माणूस जबरदस्त मृत्यशूी एकरूप होतो. “मरा चि त म्ही जे आहा ते बिा” ही 
गूढ घोषणा हेगेलिे प न्हा प रस्कृत केली आहे. परंत , “त म्ही जे आहा ते बिा” याची जागा “येथपावतेो त म्ही जे 
िव्हता ते बिा” या घोषवाक्यािे घेतली आहे. जीचवतेच्छेशी गल्लत केली गेलेली ही आद्यय गीि चि उत्कट 
भाविात्मक प्रचतष्ठाप्राप्तीची कामिा, प्रत्येकाला समाचवष्ट करूि घेईपयंत ती प्रचतष्ठा जेव्हा हळू हळू चवस्तार 
पावले तेव्हाच तृप्त होऊ शकेल. प्रत्येकाला प्रत्येका कडूि सारख्याच प्रमाणातं सपूंणग प्रचतष्ठा प्राप्त करूि 
घेण्याची आकाकं्षा असल्याम ळे, जीविाचा लढा सवाकडूि सवांची प्रचतष्ठा मान्य होईपयंत संपणार िाही; आचण 
तो संपला म्हणजे इचतहासाचीही समाप्ती होईल. हेगेलवादी सचंवत् जे अस्स्तत्व सपंादि करण्याच्या शोधाथग 
धडपडत आहे, ते साम दाचयक संमतीच्या द लगभ यशातूंि जन्म घेते. आपल्या काळातील क्रान्त्यातूंि पे्रचरत 
झालेल्या चवचारातील सवोच्च साध त्व (good) वास्तचवक जीचवताशी तदू्रप िसूि त्याच्या एका स्वैर प्रचतरुपाशी 
आहे, ही गोष्ट लक्षात घेणे या चठकाणी म द्यास सोडूि िाही. ते काही असो, मािवजातीचा समग्र इचतहास 
म्हणजे द सरे काही िसूि सवात्मक प्रचतष्ठा चि अचियचंत्रत सत्ता हस्तगत करण्यासाठी चाललेला दीघगकालीि 
मरणप्राय संग्राम होय. सत्वाथािे, तो साम्राज्यवादी (Imperialist) आहे. आपण १८ व्या शतकातील सौम्य 
रािटीपणापासूि आचण (रूसोच्या) ‘सामाचजक करारिाम्या’ पासूि िार दूर आहोत. शतकाि शतकाचं्या 
हलकल्लोळात चि त्वषेात हरएक वगेवगेळया संवदे्यतेला आपले जीचवत स रचक्षत ठेवण्यासाठी, याप ढे द सऱ्याचं्या 
मरणाची इच्छा धरावी लागेल. त्याचं्या अचतरेकी कृतींकडे पाचहले असता हे चिष्ठ र शोकिाट्य हास्यास्पद ठरते. 
कारण एक सचंवत िष्ट झाल्यािे, चवजयी संचवताला काहंी प्रचतष्ठा लाभत िाही, कारण जे याप ढे अस्स्तत्वातच 
िाही अशा संचबताच्या र्दष्टीिे ते चवजयी संचवत् चवजयीच असू शकत िाही. वस्त तः इथेच िामरूपात्मक र्दशय 
जगताचे तत्त्वज्ञाि (philosophy of appearances) आपली पचरसीमा गाठते. 
 
सांवेद्यता – स्वामाची णन गुलामाची 

 
म्हणूि हेगेलच्या चवचारव्यूहाच्या र्दष्टीिे उपकारक मािल्या जाऊ शकणाऱ्या िैसर्मगक व्यवच्छेदक 

लक्षणाम ळे, कालप्रारंभापासूि दोि प्रकारच्या संवदे्यता अस्स्तत्वात िसत्या तर, मािवी वास्तवता वा वस्त स्स्थती 
उत्पन्न झाली िसती. यापकैी एकीला जीचवताचा त्याग करण्याचे धैयग िसल्याम ळे, ती स्वतःच्या प्रचतष्ठेची 
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काळजी ि वाहता द सऱ्या प्रकारच्या संचवताची प्रचतष्ठा राखण्यास राजी असते. थोडक्यात, एक वस्तू (object) 
म्हणूि मािूि घेण्यास चतची अि मती असते. आपले पश सम चजणे जति करण्यासाठी स्वातंत्र्यपूणग जीविाचा 
अव्हेर करणारा संचवताचा हा प्रकार म्हणजे ग लामाची संवदे्यता. द सऱ्याकडूि प्रचतष्ठा लाभल्याम ळे स्वातंत्र्य 
प्राप्त करूि घेतलेली संवदे्यता स्वाबमत्वाची संवदे्यता होय. या दोि प्रकारच्या संचवतामंध्ये जेव्हा संघषग चिमाण 
होतो आचण एक द सऱ्याप ढे िमते, त्याक्षणी त्याचं्यातील भेद-भाव प्रगट होतो. या अवस्थेतील शृगंापत्ती 
स्वातंत्र्य का मृत्यू अशी िसूि, हत्त्या का चजत अशा प्रकारची असते. ही शृगंापत्ती इचतहासप्रवाहात चििादत 
राहील. 
 
इणतहास म्हिजे काय? 
 

प्रारंभी ग लामाच्या संदभात स्वामी हा चिःसंशय सवगकष स्वातंत्र्य उपभोगीत असतो, कारण, ग लामाची 
त्याला संपूणग मान्यता असते; आचण या चशवाय, चिसगगजगताच्या संदभातही ग लाम आपल्या श्रमािंी 
चिसगगवस्तंूचे भोग्य वस्तूत रूपातंर करीत असल्याम ळे आचण स्वामी आपल्या अस्स्मतेच्या चचरस्थायी 
प्रचतपादिाथग त्या वस्तंूचा उपयोग घेत असल्याम ळेंही तो तसेच स्वातंत्र्य उपभोचगतो. तथापी ही स्वायत्तता 
(autonomy) चिरपेक्ष िसते. जे सचंवत् स्वायत्त म्हणूि त्यास मान्य िसते त्या सचंवताकडूि स्वामीिे मान्यता 
चमळचवलेली असते, आचण ही गोष्ट त्याचं्या चवरूि जाते. म्हणूि, त्याची तृप्ती होऊ शकत िाही आचण त्याची 
स्वायत्तता केवळ िकारात्मक असते. स्वाचमत्व म्हणजे द सऱ्या बाजूिे बंचदस्त असलेला बोळ. चशवाय, 
स्वाचमत्त्वाचा त्याग करूि तो प न्हा ग लाम होऊ शकत िाही; अतएव, अतृप्त जीवि वा हत्त्येचा बळी हीच 
सिाति चियती स्वामीच्या वाट्यास आलेली असते. खरोखर इचतहास घडचवणारा संचबताचा केवळ एकच 
प्रकार म्हणजे ग लामाचंी लाचार संवदे्यता, आचण ती जागतृ करण्याच्या प्रयोजिापेक्षा स्वाचमत्वाचा अन्य उपयोग 
इचतहासात झाला िाही. वस्त तः ग लाम आपल्या प्राप्त स्स्थतीला बाधंलेला िसतो. ती बदलण्याची त्याची इच्छा 
असते. अशा तऱ्हेिे, धिी िाही तरी ग लाम आपली स्स्थती स धारू शकतो, आचण ज्याला इचतहास म्हणतात ते 
अन्य काही िसूि खरेख रे स्वातंत्र्य प्राप्त करूि घेण्याच्या ग लामाच्या प्रदीघग प्रयत्िाचंी चिष्ट्पत्ती. मृत्यू [सबंंचधत 
चिसगगप्रकार एकच िसल्याम ळे, प्रत्यक्षपणे, येथे सचंदग्धता िार गहि आहे. तंत्रचवज्ञािजगताचे आगमि चिसगगजगतातील मृत्यू वा मृत्यूचे भय िाहीसे 
करू शकते काय? हा खराख रा प्रशि आहे; आचण हेगेलिे तो अचिचश्चत ठेवला आहे.] पत्करूिही चिसगावर मात करूि उन्नत कसे 
व्हावयाचे याचे त्याला ज्ञाि िव्हते, या अथािे त्याच्या ग लामचगरीचे मूळ असलेल्या चिसगापासूि, स्वकष्टािे चि 
चिसगगसृष्टीचे तंत्रचवज्ञािसृष्टीत (technical world) रूपातंर करूि आपली म क्तता तो साधूि घेतो. समग्र 
स्वत्वाच्या मािखंडिेत अि भवलेल्या मरणप्राय यातिा ग लामाला मािवी साकल्यपूणगत्वाच्या (human-
totality) पातळीवर उन्नत करतात; हे सकलपूणगत्व अस्स्तत्वात आहे याची त्याला याप ढे जाणीव होते; आचण 
आता चिसगग चि मालकशाही याचं्याचवरूि चदलेल्या लढ्याचं्या प्रदीघग माचलकेतूि हे पचरपूणगत्व प्रत्यक्ष प्राप्त 
करूि घेणे एवढेच चशल्लक राहाते. म्हणिू, इचतहास हा प्रयत्िशील पचरश्रम चि बंडखोरी याचं्या इचतहासाशी 
एकरूप होतो. सैचिक-कामगार (Soldier-worker) हा समकालीि आदशग, या दै्वतादै्वत बचतिपितीतूि 
माक्सग-लेचििवाद्यािंी व्य त्पन्न केला हे म ळीच आश्चयग िव्हे. 
 
सैणनक-कामगार राज्ययांि 
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ग लामाचं्या संचवताच्या चवचवध प्रवृत्तीचे (स खद ःखसमभाव : Stoicism संशयवाद : Scepticism, 
सद सचद्ववकेाची टोचणी : Guilty Conscience) जे वणगि संवदे्यताचचचकत्सेत (Phenomenology) यािंतर 
आले आहे ते आपण बाजूस ठेव.ू पण तदि षंचगक पचरणामाम ळे या दै्वतादै्वत बचतिप्रचक्रयेची द सरी एक बाजू आहे 
ती द लग चक्षत करू शकता येणार िाही. ही बाजू म्हणजे, मािव चि ईश्वर याचं्यातील स्वामी-ग लाम या िात्याची 
एकरूपता. हेगेलचा, Jean Hyppolite- जीि हायपोलीट हा भाष्ट्यकार टीका करतो की, स्वामी जर खरोखरच 
अस्स्तत्वात असेल, तर तो परमेश्वर असणार. आपली छळणूक करणाऱ्याचे अस्स्तत्व िाकारू इस्च्छणारा चिश्चि 
ग लाम परलोकाचा आश्रय कसा घेतो आचण असे करतािा आपला िूति स्वामी जो परमेश्वर त्याच्या कसा 
आधीि होतो, हे या भाष्ट्यकारािे अपराधी मिाच्या टोचणीचे वणगि करतािंा दाखचवले आहे. अन्यत्र, हेगेल 
परमोच्च स्वामी आचण चिरपेक्ष मृत्यू याचं्यातील एकरूपता प्रचतपादतो; आचण याप्रमाणे, दास्यश्रृंखलाबि माणसू 
चि अब्राहामचा चिष्ठ र देव याचं्यामधील संग्राम उच्च पातळीवर प िश्च स रू होतो. चवश्वात्मक ईश्वर व मािवी 
वस्त त्व याचं्यामधील या िूति झगड्यात, चवश्वात्मभाव व अिन्यभाव याचंा आत्मस्वरूपी समन्वय घडविू 
आणिू येशू चिस्त समेटाची भचूमका प रवील. पण, एका अथािे, या र्दशयस्पशयग जगताचा येशू चिस्त हा एक 
अंश आहे. तो र्दशय आहे, तो जगला चि तो मेला. म्हणूि तो चवश्वंभावाच्या मागावरील केवळ एक चवराम 
(Stop) आहे : दै्वतादै्वत बचतिप्रचक्रयेि सार तोस िा िाकारला गेला पाचहजे. उच्चतर संश्लेषण (संयोग) 
(Synthesis) साधण्यासाठीच त्याला िरहरी (man-God) म्हणूि मान्यता देण्याची केवळ गरज आहे. मधल्या 
अवस्था गाळूि येवढे म्हणणे प रेसे आहे की, चचग तसेच प्रज्ञा यात हे सशं्लेषण (सयंोग) साकार झाल्यािंतर, 
सैचिककामगार यािंी संस्थाचपत केलेल्या अचियचंत्रत राज्यसंस्थेच्या (absolute State) स्वरूपात तें कळस 
गाठते. इथे एकमेकाचे प्रचतष्ठापालि आचण सूयगछत्राखाली हरएक जे जे म्हणूि सदासवगदा अस्स्तत्वात आहे 
त्याचा चवश्वंभावात्मक समन्वय याचं्यात शवेटी जगचै्चतन्य आत्मप्रचतबबचबत होईल. जेव्हा ज्ञािचक्ष  व चमगचक्ष , 
चैतन्यर्दष्टी चि देहर्दष्टी एकरूप होतात”, त्याक्षणी प्रत्येक व्यस्क्तगत सचंवत् म्हणजे एका द सऱ्या दपगणास 
प्रचतबबचबत करणारा दपगण. द सरा पचहल्यास प्रचतबबचबत करणार, चिरूि एकमेकाचंी प्रचतबबबे एकमेक 
प िप्रगचतबबचबत करणार; आचण असे हे अिंतापयंन्त घडणार. देविगरी चि मािविगरी एकरूप होतील; 
जगचद्वषयक चिणगय देण्यासाठी, चवश्वंभावात्मक इचतहास आपला चिकाल घोचषत करूि साध त्व व द चरत याचें 
समथगि करील, राज्यसंस्था चियतीची (Destiny) भचूमका पार पाडील आचण “साक्षात दशगिाच्या 
साक्षात्काराच्या पचवत्र चदवशी” (‘the sacred day of the Presence’) वास्तवतेच्या प्रत्येक अवस्थेचवषयी ती 
आपली पसंती घोचषत करील. 
 
अलौणककत्वाणवना जीवन 
 

हा या महत्वपूणग चवचाराचंा साराशं आहे; या चवचाराचं्या अन्ययाथाबाबत आत्यंचतक संचदग्धता असूिही 
बकवा आत्यंचतक संचदग्धता असल्याकारणािे त्या चवचारािंी क्राचंतकारी चवचारवन्तािंा सकृद्दशगिी परस्परचवरोधी 
चदशािंा िेण्यास अक्षरशः भाग पाडले आहे; आचण आपल्या काळातील चवचारव्यूहात या चवचाराचंी ओळख 
पटविू घेण्यास अलीकडेच आपण चशकू लागलो आहोत. िैचतकमूल्याबंद्दल उदासीिता (amorality), 
वैज्ञाचिक जडवाद (scientific materialism) व चिरीश्वरवाद (atheism) यािंी चिचश्चतपणे गतकालीि 
बंडखोराचं्या आस्स्तकता-चवरोधाची (antitheism) जागा घेतली आहे आचण त्यािंी हेगेलच्या चवरोधाभासात्मक 
प्रभावाखाली जे आंदोलि त्याच्या कालापावतेो आपल्या िैचतक, धमोपदेशात्मक चि चचद वादी 
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उगमस्थािापासूि खरोखर कधीच चवभक्त िव्हते, त्या क्राचंतकारी आंदोलिाशी समािध्येयी एकजूट केली 
आहे. या प्रवृत्तींचे मूळ हेगेलमध्ये शोधणे कधी कधी खरोखर िार दूरान्वयी असले, तरी त्याचें उगमस्थाि 
त्याच्या चवचारदशगिाच्या सचंदग्धतेत चि अलौचककत्व-चसिान्ताच्या त्याच्या मीमासेंत आढळते. हेगेलची अमान्य 
करता येणार िाही अशी कल्पकता अलौचककत्वाचे जरासधंीय ध्र वीकरण (Vertical transcendence) 
चिचश्चतपणे िष्ट करण्यात चदसूि येते – चवशषेतः तत्त्वाचे अलौचककत्व. तो चैतन्याच्या चवश्वव्यापकत्वाला 
(Immanence) जगताच्या उत्क्रातंीसबंंधात पूवगप्रचतष्ठा प्राप्त करूि देतो. परंत , या चवश्वंभरत्वाचा चवशदाथग 
अचूक िाही आचण पूवगकालीि सवाभतूी ईश्वरवादाशीही (Pantheism) त्याचे साधम्यग िाही. चैतन्य (Spirit) हे 
जगताचा अंश आहे आचण िाहीही, ते स्वयभं ूआहे आचण शवेटी प्रबळ ठरेल. अशाप्रकारे इचतहास-समाप्तीवर 
भर देण्यात आला आहे. तोपयंत, मूल्यमापिाचे बाबतीत अचधष्ठाि म्हणिू योग्य कसोटीच िाही. भचवतव्यतेवर 
र्दष्टी ठेविूच आपण कमग केले पाचहजे व जगले पाचहजे. सारी िैचतकता तात्प रती बिते. आपल्या अत्यंत गाढ 
अचभव्यक्तीच्या संदभात, १९ व्या आचण २० व्या शतकािंी अलौचककत्वाचविा जीवि जगण्याचा प्रयत्ि केला 
आहे. 

 
हेगेलचा आणखी एक भाष्ट्यकार अलेक्झन्डर कोजेव (Alexandre Kojeve) हे खरे की डाव्या 

प्रवृत्तींचा, पण, या चवचशष्ट म द्यावरील मताचे बाबतीत सिातिी-हेगेलचा िीत्य पदेशकाचं्या बाबतीत असलेल्या 
चवरोधाचा उल्लखे करतो आचण टीका करतो की, स्वराष्ट्रीय चालीरीतीि सार जगणे हेच एक त्याचे स्वयंचसि 
तत्त्व होते. हेगेलिे ज्याचे अत्यंत उपहासात्मक दाखले चदले आहेत, असे हे एक समाजाशी ज ळविू घेण्याचे 
(Social Conformity) सूत्र आहे. तथापी जोपयंत राष्ट्राच्या रूढी तत्कालीि प्रवृत्तीशी स संवादी असतात, 
केवळ तोपयंतच ही अि सरणशीलता न्याय्य ठरते, अशी कोजेव प स्ती जोडतो – द सऱ्या शद्बात जोपयंत त्या 
रूढी खंबीरपणे प्रस्थाचपत झाल्या आहेत आचण क्राचंतकारी टीका व हल्ले त्यािंा प्रचतकार करू शकतील तोपयंत. 
पण, यािंा खंबीरपणा कोण चिचश्चत करणार चि त्याचं्या कायदेशीरपणाबद्दल कोण चिवाडा देणार? पाश्चात्य 
भाडंवलशाही राज्यपितींिी एक शतकभर जबरदस्त हल्ल्याचंा प्रचतकार केला आहे. म्हणूिच, या कारणास्तव 
त्या न्याय्य आहेत असे मािावयाचे काय? या उलट, Weimer – वाइमर प्रजासत्ताकाशी एकचिष्ठ असलेल्यािंी, 
१९३३ साली चहटलरिे हल्ला केल्यावर प्रजासत्ताकाचा पाडाव झाला या सबबीवर त्याचा त्याग करूि 
चहटलरशी एकचिष्ठ राहण्याची शपथ घेणे योग्य होते काय? ज्या क्षणाला जिरल फॅ्रन्कोचे लष्ट्कर चवजयी होत 
होते, अगदी त्याच क्षणाला स्पॅचिश प्रजासत्ताकाचा चवश्वासघात व्हावयास हवा होताच काय? आपल्याच 
सामाचजक चचत्राच्या र्दचष्टकोिातूि, पारंपाचरक प्रचतगामी चवचारसरणीिे समथगि केले असते असे हे चिष्ट्कषग 
आहेत. ज्यातूि अगचणत पचरणाम उद भवतील ते िाचवन्य असे की, क्राचंतकारी चवचारप्रणालीिे ते आत्मसात 
केले आहेत. प्रत्येक िैचतक मूल्याची आचण साऱ्या तत्त्वचिष्ठेची पायमल्ली आचण, हंगामी पण प्रत्यक्ष अचधपती 
म्हणूि, वस्त स्स्थतीची (fact) त्या जागी प्रचतष्ठापिा, याची पचरणती आपणास स्पष्टपणे चदसतच आहे त्याप्रमाणे 
राजकीय उपहासवादात होते मग ती वस्त स्स्थती व्यक्तीिे द्रचष्टलेली असो वा अचधक गंभीरपणे, ती राज्यसंस्थेिे 
द्रचष्टलेली असो. हेगेलकडूि पे्ररणा वतलेली राजकीय आंदोलिे वा चवचारप्रणाली या साऱ्याचंी सदाचाराला 
समारंभािे सोडचचठ ठी देण्याचे बाबतीत एकजूट आहे. 
 
दहशतवाद 
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वस्त तः हेगेलच्या वाचकाचंी (ज्यािंी वैचाचरक पितशीरपणा पासूि दूर असलेल्या व्यथीत भाविािंी 
आचण जेव्हा य रोपखंड अगोदरच मोठ्या अन्यायाला बळी पडले होते अशा वळेी हेगेल वाचला होता) आपण 
चिष्ट्पापताहीि व तत्त्वचिष्ठाहीि जगात एकाएकी चभरकावले गेलो असल्याची भाविा झाली - चैतन्यापासूि 
द रावले असल्याम ळे हे जग हेगेल म्हणतो त्याप्रमाणे स्वमात्र एक [This alienation, this falling away from God, appears as 
sin and misery.] पापच आहे, अगदी अशाच जगात-, पण हेगेलचा याला इलाज िव्हता. अथातच, हेगेल 
इचतहासाच्या अंती पापक्षालिास संमती देतो. तथापी, तोपयांत प्रत्येक मािवी कमग पापमयच असते. “म्हणूि 
कमगशून्यताच केवळ चिष्ट्पाप असते. म्हणजे पाषाणाचे जीचवत, बालकाचे जीचवतस िा िव्हे.” या रीतीिे 
आपणास पाषाणंाची चिष्ट्पापतादेखील अज्ञात आहे. चिष्ट्पापतेचविा संदभगचौकट िाही चि प्रज्ञा िाही. प्रजे्ञचविा 
िंग्या पाशवी शक्तीखेरीज अन्य काही िाही; प्रजे्ञचे प्राबल्य एक चदवस प्रस्थाचपत होईपयंत, स्वामी चि ग लाम 
प्रतीक्षा करीत राहाणार. स्वामी चि ग लाम याचं्यामधील द ःखभोगही एकाकीच, स खोपभोगाला कसलेच 
अचधष्ठाि िाही आचण दोहोंच्या बाबतीतही कारणाचंा अभाव. तर मग, माणसू जीवि कसे जगणार, कालान्तीच 
जर सौदाहग राखूि ठेवले असेल, तर जीवि स सह्य कसे होणार? शस्त्र-साहाय्यािे समाजव्यवस्था चिमाण करणे 
हाच एक यातूि स टकेचा उपाय. ‘ठार करा वा ग लामी लादा” …… ज्यािंी हेगेल याच एकमेव भयंकर उदे्दशािे 
वाचला, त्यािंी खरोखरी शृगंापत्तीच्या पचहल्याच अंगाचा चवचार केला. त्या पासूि त्यािंी त च्छता व िैराशयाचे 
तत्त्वज्ञाि व्य त्पन्न केले आचण आपल्या िचशबी ग लामचगरी केवळ ग लामचगरीच आहे असे मािले - हे ग लाम 
अचियंचत्रत परमेश्वराशी मृत्यूपाशािंी जखडले गेले आहेत आचण भलूोकावर आपल्या धन्याच्या आस डािे. 
अपराधाची टोचणी अि भवणाऱ्या सदसचद्ववकेाच्या या तत्त्वज्ञािािें त्यािंा येवढेच चशकचवले आहे की, केवळ 
स्वसंमतीिेच प्रत्येक ग लाम परदास्यपंकी रुतला आहे आचण केवळ मृत्यूशीच एकरूप होणाऱ्या चिषेधकृतीिेच 
त्याला म क्ती चमळू शकेल. या आव्हािास प्रत्य त्तर म्हणिू, अचतशय धैयगशाली माणसे या चिषेधकृतीशी तदू्रप 
झाली आचण आपले जीचवत मृत्यलूा समर्मपत करती झाली; आचण शवेटी, िकार हीच एक चिचश्चत कृती आहे 
असे म्हटल्यावर, िकाराचा प्रत्येक प्रकार अगोदरच समथगिीय ठरला आहे, आचण Bakunin बक चिि व 
Nechayev िेचायेव याचंी ओरड भाकीत केली गेली आहे :- “संहार हे आमचे जीविकायग आहे, रचिा िव्हे” 
हेगेलच्या र्दष्टीिे शून्यतावादी हा खंडि वा तत्त्वज्ञािात्मक आत्महत्त्या याचशवाय स टकेचा अन्य मागग िसलेला 
संशयवादीच (Sceptic) होता. पण, त्यािे स्वतः एका द सऱ्याच प्रकारच्या शून्यतावाद्यास जन्म चदला. या 
शून्यतावाद्यािे [वरवरचे स्वरूप लक्षातं घेऊिही, शून्यतावादाचा हा प्रकार िीत्शचे्या अथािे शून्यतावादच आहे. कारण, ज्यावर श्रिा ठेवण्याचा 
प्रयत्ि केला जातो त्या ऐचतहाचसक भचवतव्यतेच्या लाभाच्या र्दष्टीिे हा शून्यतावाद म्हणजे चवद्यमाि जीविाची िालस्तीच आहे.] तोचतोचपणास 
(Boredom) आचारतत्त्व बिविू आत्महत्त्या चि तत्त्वज्ञािात्मक हत्त्या एकरूप केल्या. याचवळेी दहशतवादी 
चळवळ जन्मास आली; दहशतवाद्याचंा चिणगय असा की, त्याग व हत्त्या यातूिच मािववशं व इचतहास यांची 
चिर्ममती होते, म्हणूि जीचवताखातर हत्त्या व मृत्यू आवशयक आहेत. जीव धोक्यात घालूि जर मोल चदले िाही, 
तर समग्र आदशगवाद हा मृगजलवत् आहे- ही भव्योदात्त कल्पिा, शय्येवर स खािे मृत्यू येण्यापूवी 
चवश्वचवद्यालयीि प्राध्यापकाचे स रचक्षत पदावरूि या सकंल्पिेचे चवशदीकरण करण्यात गढलेल्या य वकाकंडूि 
िव्हे, तर, बॉम्ब वषावाच्या ध मधडाक्यातं सापडलेल्या आचण िाशीच्या वदेीवर खड्या असलेल्या जवािाकंडूि 
शक्य चततक्या संपूणग व्याप्तीपयंत चवकचसत व्हावयाची होती. या तऱ्हेच्या आचरणािे आचण च कीच्या 
मागािेदेखील त्यािंी आपल्या ग रूजिाचें दोष दूर केले; आचण त्याच्या चशकवणीचवरूि उलट प्रत्यक्ष पणे असे 
दाखविू चदले की, चकमाि प्रचतचष्ठताचं्या राज्यसते्तचा (aristocracy) एक प्रकार तरी, हेगेलिे प्रशचंसलेल्या 
सिलतेच्या भेसूर खािदािवगगसते्तपेक्षा (aristocracy of success) उच्च दजाचा असतो- तो म्हणजे त्यागाची 
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अचभजातसत्ता (aristocracy of sacrifice). 
 
फॉएरबाक चा मानवर्मप 
 

हेगेलचा अचधक कळकळीिे अभ्यास केलेल्या त्याच्या द सऱ्या एका चभन्न चवचारसरणीच्या अि यायािे, 
वर उल्लेचखलेल्या शृगंापत्तीची द सरी बाजू चिवडली; आचण त्यािे मतप्रदशगि केले की, क्रमाि सार द सऱ्यावर 
ग लामचगरी लादूिच ग लाम स्वतंत्र होऊ शकेल. आपल्या ग रूच्या काही ताचत्त्वक प्रवृत्तींची गूढ बाजू द लग चक्षत 
केल्याम ळे, हेगेलोत्तर चसिातंािी हेगेलच्या अि यायािंा चिरपेक्ष चिरीश्वरवाद व वैज्ञाचिक जडवाद याचं्याप्रत 
िेले आहे. परंत , अथग चवशद करणारे प्रत्येक अलौचकक तत्त्व सपूंणगतः िाहीसे झाल्याखेरीज आचण जॅकोचबि 
आदशग पूणगपणे िष्ट केल्याचविा या उत्क्रातंीची कल्पिाच करता येणार िाही. चवश्वंभरता (immanence) म्हणजे 
अथातच चिरीश्वरवाद िव्हे. पण चवकासप्रचक्रयेत असलेली चवश्वंभरता (चवश्वान्तगगत देवत्व), म्हटले तर, 
तात्प रता चिरीश्वरवाद आहे. [काही असले तरी, Kierkeggard-कीकेगाडगची टीका योग्य आहे. देवत्वाला इचतहासाचा आधार घेणे, म्हणजे, 
चवरोधाभासात्मकतेिे, चिरपेक्ष मूल्याला अपूणग ज्ञािाचा आधार घेण्यासारखे आहे. “अिाद्यिन्तत्वे ऐचतहाचसक” (eternally historic) असले काही आहे 
असे म्हणणे हा वदतोव्याघात आहे.] देवाचे अचिचश्चत रूप, जे हेगेलच्यामते अजूिही जगमािसात प्रचतबबचबत होत आहे, 
ते प सूि टाकणे कठीण िाही. त्याच्या प ढील संचदग्ध सूत्रापासूि हेगेलचे वारसदार चिणायक चिष्ट्कषग काढतील 
:- “मािवाचविा ईश्वर, ईश्वराचविा मािवापेक्षा अचधक असा काही िाही.” David Strauss डेस्व्हड स्रॉस 
आपल्या ‘येशूचे जीवि’ या प स्तकात चिस्ताला देव-माणूस मािण्याचे तत्त्व वगेळे काढतो, Bruno Bauer ब्र िो 
बौअर आपल्या The Critique of Evangelist History या गं्रथात येशूच्या मािवत्वाचा आग्रह धरूि जडवादी 
चिश्चि धमग प्रस्थाचपत करतो. शवेटी, Feuerbach-िॉएरबाक् (ज्याला माक्सग एक थोर चवचारवतं माितो आचण 
आपण त्याचा चचचकत्सक चशष्ट्य असल्याचे मान्य करतो) आपल्या Essence of Christianity-चिश्चि धमाचे सार 
या गं्रथात समग्र धमगशास्त्राच्या जागी मािव व मािववशं याचंा धमग आणिू बसचवतो-याम ळे समकालीि 
चवचारप्रणालीचे बऱ्याच अंशी रूपातंर झाले आहे. मािव्य व देवत्व याचं्यातील भेदभाव रष्ममूलक आहे, हे चसि 
करणे हे त्याचे स्वीकृत कायग आहे; हा भेद अन्य काही िसूि मािव्याचे सारसत्व (essence of humanity)- 
द सऱ्या शद्बात मािवी स्वभावधमग – आचण मािवी व्यक्ती  यातील भेदभाव आहे. “ईश्वराचे गूढ हे केवळ 
मािवाच्या आत्मप्रीतीचे रहस्य आहे.” एका चवलक्षण िूति भचवष्ट्यवाणीचें सूर चििादतात:- “श्रध्देच्या जागी 
व्यस्क्तमत्व स्थािापन्न झाले आहे, बायबल, राजिीचत (politics), धमग चि राज्यससं्था (State) याचें स्थाि 
प्रजे्ञिे (Reason) घेतले आहे, स्वगाची जागा भलूोकािे; प्राथगिा, दाचरद्र्य व िरक याचं्या जागी श्रम (work) 
आचण येशू चिस्ताचे स्थाि मािवािे घेतले आहे.” अशा प्रकारे, केवळ. एकच िरक आचण तोही या पृर्थवीवर 
आहे : आचण लढा जो चदला पाचहजे तो या िरकाचवरूि. राजकारण हाच धमग आचण परतत्त्वस्पशी चिश्चिधमग-
परम चि पयक ग लामाच्या सवगसंगपचरत्यागाद्वारे पृर्थवीपतींची स्थापिा करतो आचण स्वगाखाली आणखी एक 
स्वामी चिमाण करतो. म्हणिूच, चिरीश्वरवाद व क्राचंतकारी प्रवृत्ती या गोष्टी एकाच म क्ती आंदोलिाच्या दोि 
अवस्था आहेत. ‘क्राचंतकारी चळवळ ही चचद वादाशी (Idealism) एकात्म ि होता जडवादाशी (Materialism) 
एकरूप का झाली? या िेहमी चवचारल्या जाणाऱ्या प्रशिाचे उत्तर यातच आहे. कारण, ईश्वरावर चवजय 
चमळचवणे, त्याला ग लाम बिचवणे याचा अथग, ज्या अलौचककत्वािे (Transcendence) पूवीच्या स्वामींिा 
सत्तास्थािी ठेवले ते अलौचककत्व िष्ट करणे हा आहे आचण तसेच, िूति ज ल मशहाचं्या सत्तारोहणाबरोबरच 
मािवी िृपतीच्या (man-king) आगमिाची तयारी करणे, हाही अथग आहे. 
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जेव्हा गणरबी हटणवली जाईल 
 

जेव्हा ंगचरबी हटचवली जाईल, ऐचतहाचसक चवरोध चमटचवले जातील, तेव्हा “राज्यससं्था हीच खराख रा 
ईश्वर, मािवशे्वर बिेल”. तदिंतरच, माणसातील लाडंगेपण जाऊि त्याच्यात देवपण येईल. (homo homini 
lupus becomes homo homini deus). ही सकंल्पिा समकालीि जगताच्या म ळाशी आहे. िॉएरबाक् बरोबर 
आपण एक प्रकारच्या भयंकर आशावादास जन्म देण्यात मदत करीत आहोत; हा आशावाद आजही कायगप्रवण 
असल्याचे आपण पाहू शकतो आणी तो शून्यतावादी िैराशयाचा केवळ प्रचतचसिान्त असल्यासारखा चदसतो; 
पण, हा केवळ आभास आहे. िॉएरबाक् च्या ज्वलंत कल्पिाशक्तीच्या सखोल शून्यतावादी व्य त्पत्तीचे आकलि 
होण्यासाठी त्याच्या Theogany मधील अंचतम चिष्ट्कषग आपण जाणिू घेतले पाचहजेत. पचरणामतः हेगेलला ि 
ज मािता िॉएरबाक् प्रचतपाचदतो की, माणसू जे काय खातो, केवळ तसाच तो असतो आचण आपल्या चवचाराचंा 
आढावा घेत प ढील वाक्यप्रचारािे भचवतव्यता भाकीत करतो. “तत्त्वज्ञािाचा चिरास हेच खरे तत्त्वज्ञाि. माझा 
धमग असा कोणताही िाही. माझे तत्त्वज्ञाि असे कोणतेही िाही.” 

 
मूल्ये चि सत्य या दोन्ही गोष्टी उत्पन्न करणे एकट्या इचतहासावर सोपचवणाऱ्या या मािवीजगचद्वषयक 

संचदग्ध संकल्पिेतूि, सवगत च्छतावाद, इचतहास चि जडतत्त्व याचें देवत्वीकरण, व्यस्क्तगत दहशतवाद आचण 
राज्यससं्थात्मक ग न्हेगारी असे शस्त्र-स सचज्जत अचतरेकी पचरणाम उद भवतील. कालान्ती सत्य प्रकाशात आणले 
जाईपयंत कशाचाच अथग स्पष्टपणे कळू शकणार िसेल, तर मग, प्रत्येक कृती स्वैरच असणार आचण शवेटी 
‘बळी तो काि चपळी’ हाच न्याय सवगश्रेष्ठ ठरणार हेगेल उद गार काढतो, “वास्तवता जर अकल्पिीय असेल, तर 
आपण कल्पिातील सकंल्पिा इलाज म्हणूि योचजल्या पाचहजेत.” ज्या संकल्पिेचे संकल्पि करता येऊ 
शकणार िाही, ती प्रमादाप्रमाणे, सक्तीिे उपयोचजली पाचहजे. पण ती ग्राह्य व्हावयाचीं तर, स रचिा व सत्य 
यातील अंगभतू सहज पटचवणाऱ्या खात्रीवर ती चवसंबूि राहू शकणार िाही, आचण शवेटी ती लादावीच लागेल. 
“हे सत्य आहे, तथापी, आम्हाला त्यात चूक चदसते, परंत , चिचश्चतपणे त्यात चकू आहे, म्हणूिच ते सत्य आहे. 
याच्या प्रमाणाचवषयी म्हणाल तर, ते मी प रचवणार िसूि चिणगयान्ती इचतहासच प रवील” – हेगेलच्या 
चवचारप्रवृत्तीत हेच म्हणणे अतंभूगत आहे. अशा तऱ्हेच्या समथगिात्मक प्रचतपादिातूि दोिच प्रवृत्ती आवशयकतेिे 
संभवतात:- प्रामाण्य दाखल करीपयंत सारे सत्यप्रचतपादि लोंबकळत ठेवायचे, अन्यथा यशप्राप्तीसाठी जे जे 
समर्मपत केलेले चदसते- चवशषेतः बलाचा वापर (force) – ती ती इचतहासातील प्रत्येक गोष्ट प्रचतपाचदत 
करायची; या दोन्हीही प्रवृत्ती म्हणजे शून्यतावादाचा प्रकारच होय. द दैवािे, गताि गचतकता व संचधसाधूपणा 
याचं्या तत्त्वज्ञािातूिच २० व्या शतकातील क्राचंतकारी चवचारदशगिािे बऱ्याच अंशी पे्ररणा घेतली आहे, ही 
वस्त स्स्थती आपण द लग चक्षत केली तर ती चवचारदशगिे समजणे अशक्य आहे. या चवचशष्ट चवचाराचं्या 
चवपयासाम ळे खऱ्याख ऱ्या बडंखोरीला धोका पोचत िाही. 

 
तथापी, हेगेलच्या प्रचतपादिाला अचधकारपत्र देणारे मूळ उगमस्थाि त्या प्रचतपादिाला बौचिकर्दष्टया 

कायमचे संशयास्पद बिचवते. हेगेलची अशी श्रिा होती की, िेपोचलयिच्या व ख द्द स्वतःच्या आगमिाबरोबरच, 
१८०७ मध्ये इचतहासाचा शवेट झाला होता आचण सत्यप्रचतपादि शक्य झाले होते चि शून्यतावादावर चवजय 
संपादि केला गेला होता. ‘स्वसंवदे्यता चचचकत्सा’ (Phenomenology), या केवळ भतूकालाचेच भाकीत 
करणार असणाऱ्या बायबलिे कालावर बंधि घातले. १८०७ साली साऱ्या पापाचरणािंा क्षमा करण्यात आली 
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आचण कालगती थाबंली. तथापी, इचतहास चालूच आहे. त्यािंतर, द सऱ्या पापाचें ओझे जगाच्या चशरावर 
लादले गेले. आचण जमगि तत्त्वज्ञािािे आधीच कायम क्षमा केलेल्या पूवगकालीि ग न्हेगारीचा लोकापवाद या 
पापाकंडूि प िरुज्जीचवत केला गेला आहे. इचतहासाला स्थैयग प्राप्त करूि देण्यात यशस्वी झाल्याम ळे जो याप ढे 
चिष्ट्पाप होऊ शकला होता तो िेपोचलयि देवपणाला पोचल्यािंतर, स्वतःच धारण केलेले हेगेलचे देवपण िक्त 
सात वष े चटकले. सपूंणग सत्यप्रचतपादिाऐवजी (affirmation), शून्यतावादािे चिरूि एकदा पृर्थवीची म द्रा 
झाकळूि टाकली. तत्त्वज्ञािाचे, आचण स्वाचभमािशून्य तत्त्वज्ञािाचेस िा, पाचिपत (waterloos) असतेच. 
 
देवत्त्वाची भूक 

 
पण, माणसाच्या हृदयीची देवत्वाची भकू कशािेही दबणार िाही. यािंतर द सरेही आले आहेत आचण 

अजूिही अवतरणार आहेत; वाटलूग  चवसरूि, इचतहास पचरसमाप्त करण्याचा त्याचा दावा आहे. माणसाच्या 
देवत्वाची मजल अजूिही चालू आहे आचण काल-समाप्तीिंतरच ते आदरास पात्र ठरणार आहे. या 
साक्षात्काराचे संवधगि केले पाचहजे, आचण देव िाही या वस्त स्स्थतीस ि ज मािता, चकमाि चचगची तरी उभारणी 
केली पाचहजे. सरतेशवेटी, एका यथाथग भावीचचत्राचे (perspective) ओझरते दशगि-जे हेगेलच्या 
चवचारव्यहूाचेदेखील असू शकेल - आपणास देण्यास इचतहास, अजूि समाप्त झाला िसल्याम ळे, अि कूल 
आहे. जेिाच्या संग्रामातील तत्त्वज्ञ चकती चशखरावर असतािा जेव्हा पटकीचा आजार त्याला उचलूि िेतो, 
त्यावळेी प ढे जे काय यावयाचे आहे त्याची वस्त तः सारी चसिता असतेच. आकाश चरते आहे, पृर्थवी तत्त्वहीि 
सत्ताधाऱ्याचं्या हाती स्वाधीि केली गेली आहे. सत्यपथावरूि चभन्न चदशलेा वळचवलेल्या बंडखोरीच्या 
िावाखाली, ज्यािंी हत्त्येची चिवड केली आहे चि ज्यािंी ग लामचगरी पसतं केली आहे ते क्रमाक्रमािे रंगभमूीच्या 
आघाडीवर येतील. 
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वै य स्क्त क  द ह श त वा द 
  

रणशयातील क्राांणतपूवप वैचाणरक पाश्वपभूमी 
 
रचशयायी शनू्यतावादाचा तत्त्ववते्ता Pisarev (चपसरेॅव) जाहीर करतो की, बालके व पौगंड दशतेील 

म ले कमालीची माथेचिरू, अत्याग्रही असतात. हे राष्ट्राचं्याबाबतीत स िा खरे आहे. या कालखंडातील रचशया 
हे एक पौगंड दशतेील राष्ट्र आहे. बंडखोराचंी म ंडकी स्वतः छाटण्याइतका प्रौढ वयातही पोरकट असलेल्या 
झारकडूि प्रसूतीच्यावळेी चचमटे लाविू या राष्ट्राला जेमतेम एका शतकापूवी जन्म देण्यात आला होता. ज्या 
बचलदािाचे आचण चविाशाचे चवचार जमगि प्राध्यापकाचं्या केवळ मिातच होते, त्या चवचाराचं्या एकाचंतक 
टोकापंयंत रचशयाकडूि हा जमगि चवचारव्यूह िेला जावा यात आश्चयग करण्यासारखे काही िाही. जमगि लोक 
आचण द सऱ्या देशातील लोक याचं्यातील एक महत्त्वाचा भेद Stendhal- स्टेंडॉल िे चिर्मदष्ट केला आहे. 
बचतिािे जमगिािंा मिःशातंी ि लाभता त्याचं्या मिात क्षोभ उसळतो, ही भेद दशगचवणारी वस्त स्स्थती आहे. हे 
खरे आहे, पण रचशयाच्या बाबतीत अचधकच खरे आहे. तत्त्वज्ञािाची परंपरा िसलेल्या या अपचरपक्व राष्ट्रातील 
य वकािंी जमगि चवचारदशगिातील संकल्पिाचंा उत्साहािे स्वीकार केला आचण त्याची पचरणती रक्तपातात 
साकार केली (चपसॉरेव म्हणतो की, वैचाचरक स्वरुपाची संस्कृती ही रचशयात िेहमी’ बाहेरूिच आयात केली 
गेली आहे.) एका ‘पदवीपूवग श्रचमकािे (Proletariat of undergraduates :- Dostoyevsky- दोस्तोयेवस्की) 
यािंतर मािवी म क्ती आंदोलिाचे बाबतीत प ढाकार घेतला आचण हे करीत असता या आंदोलिास अचतशय 
बहसात्मक स्वरुप प्राप्त करूि चदले. १९ व्या शतकाच्या अखेरपयंत या पदवीपूवग व्यक्तींची संख्या काही 
हजारापेंक्षा केव्हाही अचधक िव्हती. तथापी, संपूणगपणे स्वतःच्या क वतीवर आचण अत्यंत मजबतू अशा 
तत्कालीि अचियचंत्रत सत्तावादास ि ज मािता, त्यािंी चार कोटी (Mujiks) ‘म चजक्स’ िा म क्त करण्याचा 
दावा केला, येवढेच िव्हे तर, प्रत्यक्षपणे त्याचं्या चवमोचिास हातभार लावला. बह तेक सवांिी या म क्तीप्रीत्यथग 
आत्महत्या, िाशी त रंुगवास अथवा वडे याचें मोल चदले. मूक जितेच्या पाश्वगभमूीवर काही मूठभर ब चिवाद्यािंी 
ज लमी राजवट िष्ट करण्यासाठी चदलेला लढा, असे रचशयायी दहशतवादाच्या समग्र इचतहासाचे संके्षपािे 
वणगि करता येईल. त्याचं्या द बगल चवजयाचा शवेटी चवश्वासघात झाला. तथापी, आपल्या बचलदािाद्वारे आचण 
आत्यंचतक चिरासवृत्तीद्वारेही त्यािंी एका िूति मूल्यप्रामाण्याला अथवा एका िवीि सदाचाराला आशय प्राप्त 
करूि चदला- हे मूल्यप्रामाण्य अथवा सत्प्रवृत्ती आजही ज लूमाचा अचवरत प्रचतकार करीत आहे आचण खऱ्या 
म क्तीच्या सत्कारणी सहाय्य देत आहे. 

 
एकोचणसाव्या शतकातील रचशयाचे जमगिीकरण ही काहंी एकाकी घटिा िव्हे. त्याकाळी जमगि 

चवचारव्यहूाचा प्रभाव प्रबळ होता. उदाहरणाथग, आपणास माहीत आहे की, फ्रान्समध्ये, (Michelet) चमचलेट व 
(Quinet) चक्विेट याचं्या साचिध्यात, १९ व े शतक जमगि चवचारािंी प्रभाचवत झाले होते. तथापी, रचशयात 
अगोदरच प्रस्थाचपत अशा कोणत्याही चवचारपितीशी या जमगि चवचारव्यूहाचा संबंध आला िाही; पण, 
फ्रान्समध्ये मात्र त्या चवचारव्यूहाला म क्तस्वातंत्र्यात्मक. (Libertarian) समाजवादी चवचारसरणीशी 
स्वसमथगिाथग य स्क्तवाद चि तडजोड करावी लागली. रचशयाचें बाबतीत त्या चवचारािंी पदापगण केले ते चजत 
प्रदेशावर. १७५० मध्ये संस्थाचपत झालेले मास्को चवद्यापीठ हे रचशयातील आद्य चवश्वचवद्यापीठ; ते जमगि आहे. 
Peter the great-पीटर द गे्रटच्या कारकीदीत, जमगिीतील चशक्षक, सरकारी िोकरवगग व लष्ट्करी सैचिक यािंी 



 अनुक्रमणिका 

 

हळूहळू स रवात केलेल्या रचशयाच्या वसाहतीकरणाचे पचहल्या चिकोलसच्या (Nicholas) उते्तजिािे पितशीर 
जमगिीकरणात रूपातंर झाले. ब चिवादीवगात, जशी १८३० – ४० च्या दरम्याि फ्रें च लेखकाचंवषयी, १८४० -
५० च्या दरम्याि हेगेलचवषयी आचण १९ व्या शतकाच्या उत्तराधात हेगेलपासूि व्य त्पन्न झालेल्या जमगि 
समाजवादाचवषयी [Marx माक्सगच्या ‘Das Capital’ (डस कॅचपताल) गं्रथाचे १८७२ मध्ये रचशयि भाषेत रूपान्तर झाले.] एक आवड 
चवकचसत झाली होती, तद्वतच, Schelling – शबलगचवषयी झाली. यािंतर, रचशयि य वक या अमूतग चवचारातं 
आपल्या अचतकोटीच्या भाविोदे्रकाचंा जोरदारपणा ओततात आचण आधीच क्षीण झालेल्या या कल्पिा त्यांच्या 
मूळ स्वरूपात अि भवतात. जमगि धमगग रंूिी आधीच सूत्रबि केलल्या मािवाच्या या धमाला धमगप्रचारकाचंी 
आचण ह तात्म्याचंी अजूि वाण होती. आपल्या मूळ व्रतापंासूि वचंचत झालेल्या रचशयायी चिश्चिािंी ही भचूमका 
पार पाडली. या कारणास्तव त्यािंा अलौचककत्व व सदाचार याचंा अभाव असलेल्या जीविाचा अंचगकार 
करावा लागला. 
 

सदाचाराचा, सद भावाचा त्याग 
 

१८२० – ३० च्या दरम्याि चडसेम्बरवादी या रचशयायी आद्यक्राचंतकारकात सत्प्रवृत्ती अजूिही जागतृ 
होती. या सज्जिाचं्या हृदयीच्या जॅकोचबि आदशगवादाचे अजूि चिमूगलि झाले िव्हते. ते जागरूकपणे सदाचारी 
होते. त्याचं्यापकैी एक Viasemsky स्व्हॲसेम् स्की म्हणतो, “आमचे पूवगज स खासीि होते (sybarites), आम्ही 
Catos (स्स्थतप्रज्ञ) आहोत.” क्लेशातूि िैचतक उदात्तता जन्म घेते, अशा मताची एक प स्ती मात्र तो जोडतो; 
ही मतप्रणाली Bakunin (बक चिि) व १९०५ चे क्राचंतकारी समाजवादी याचं्यातही आढळेल. ज्या फ्रें च 
उमरावािंी बह जि समाजाशी मतै्री करूि आपले खास हक्क सोडूि चदले त्याचंी हे डीसेम्बरवादी आठवण करूि 
देतात. उच्चक लीि ध्येयवाद्यािंी जितेच्या म क्तीप्रीत्यथग आत्मत्याग करण्याचे हेत प रस्सर पसतं केले. त्याचंा 
िेता पेस्टेल (Pestel) हा एक राजकीय व सामाचजक तत्त्ववतेा असूिस िा त्याचं्या चिष्ट्िळ ठरलेल्या कटाला 
चिचश्चत कायगक्रम िव्हता. यशाच्या शक्यतेवर त्याचंा कधी चवश्वास होता बकवा काय याचीही खात्री देता येत 
िाही. बंडाच्या उठावाच्या आदल्या चदवशी त्याचं्यापकैी एकजण म्हणाला, “होय, आम्ही मरू, पण, ते मरण 
स ंदर असेल.” आचण खरोखरच ते स ंदर मरण होते. डीसेम्बर १८२५ मध्ये, बंडखोरािंा चशस्तीत रागेंिे उभे 
करण्यात आले आचण सेंट पीटसगबगग येथे वचरष्ठ कायदेमंडळासमोर भरचौकात तोिाचं्या भडीमारािे त्यािंा 
कापूि काढण्यात आले; त्यात जे बचावले त्यापैकी पाच जणािंा िाशंी देण्यात आले, ते स िा इतक्या 
गैदीपणािे की दोिदा िास लावावा लागला; िंतर, राचहलेल्यािंा हद्दपार करण्यात आले. बळी पडलेल्या या 
उघड उघड चिष्ट्प्रभ व्यक्तींचा हषगगौरव चि भीचतय क्त भाविािंी साऱ्या क्राचंतकारी रचशयाकडूि का आदर 
राखण्यात आला हे समजण सोपे होते. प्रभावी िसले तरी ते अि करणीय होते. क्राचंतकारी इचतहासाच्या या 
पचहल्या अध्यायाच्या स रवातीस, Hegel – हेगेल ज्याला उपरोधािे स ंदर जीवात्मा म्हणत असे, त्या स ंदर 
जीवात्म्याची महत्वाकाकं्षी चि थोरवी या बळी पडलेल्या व्यक्ती चिदशगिास आणतात; तथापी, रचशयायी 
कं्रचतकारी चवचार याचं्या संदभातच चिचश्चत व्हावयाचे होते. 
 

या हषोत्ि ल्ल वातावरणात फ्रें च वैचाचरक प्रभावाशी लढा देण्यासाठी जमगि चवचाराचें आगमि झाले; 
तसेच, एका बाजूस सूडाची भाविा व न्यायाची आकाकं्षा आचण द सऱ्या बाजूस चिष्ट्िळ एकाकीपणाची जाणीव 
याचं्यामध्ये जी मिे चद्वधा झाली होती त्याचं्यावर आपल्या प्रचतष्ठेचा प्रभाव पाडण्यासाठीही त्या चवचाराचें आगमि 
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झाले. त्या चवचाराचें प्रथम स्वागत झाले. प्रशसंा झाली आचण जणू काय प्रत्यक्ष ईश्वरी साक्षात्कार म्हणूि त्यावर 
भाष्ट्यही करण्याते आले. ग णाढ्य मिे तत्त्वज्ञािाच्या तीव्र भाविोत्कटतेिे प्रज्वचलत झाली. हेगेलचा ‘प्रज्ञाशास्त्र’ 
(Logic) हा गं्रथ पद्यात रूपातंचरत करण्यापयंत याचंी मजल गेली. बह ताशंी, रचशयायी ब चिवन्तािी एक 
प्रकारच्या सामाचजक स्स्थतप्रज्ञतेचे (quietism) समथगि अि माचित केले. चवश्वाच्या चववके स ंसंगीची 
(rationality) केवळ जाणीवच प रेशी होती, काही झाले तरी कालान्ती चैतन्याचा (Spirit) साक्षात्कार, 
होणारच. Stankevitch, Bakunin आचण Bielinsky (स्टॅन् केस्व्हच् , बाक चिि व चबएचलिस्की) याचंी, 
उदाहरणाथग, प्रारंभीची ह प्रचतचक्रया होती. तदिंतर मात्र, चिरपेक्षतावादास, कैवल्यास (Absolutism) 
हेत प रस्सर िाही तरी वस्त स्स्थत्य ि रुप चदलेल्या अि मतीचवरुि रचशयायी मािस उलटले, आचण त्यािे 
लगोलग आत्यंचतकतेच्या द सऱ्या टोकाप्रत उडी घेतली. 
 

चबएचलन् स्कीच्या वैचाचरक उत्क्रातंीपेक्षा या चवषयावर अचधक प्रकाश टाकणारे अन्य काही िाही. १८३० 
ते १८५० च्या दरम्याि अत्यतं उल्लखेिीय व प्रभावी असे जे चवचारावंन्त होऊि गेले त्यापकैी चबएचलिस्की एक 
होता. जरा सचंदग्ध म क्तस्वातंत्र्यात्मक ध्येयवादाच्या (idealism) पाश्वगभमूीवर प्रारंभ करूि चबएचलन् स्कीला 
अकस्मात हेगेल गवसतो. साक्षात्काराच्या क्ष ब्धतेम ळे आपल्या खोलीत मध्यरात्री Pascal – पास्कलसारखा तो 
ढवळाढळ अश्रू ढाळू लागतो, आचण आणखी अवडंबर , वा स्तोम ि माजचवता हेगेलला टाकतो. “दैवयोग िाही 
वा कैवल्यही अस्स्तत्वात िाही, मी फे्रचािंा रामराम ठोकला आहे.” तरीही तो अजूि प राणमतवादी व 
सामाचजक चिवृत्तीवादाचा कडवा पक्षाचभमािी आहे. येवढीही शकंा मिातं ि आणता तो तसे िम्र चलचहतो आचण 
आकलि झालेल्या भचूमकेचे तो धैयािे समथगि करतो. पण, म ळात दयाळू असलेल्या या माणसाला जगातील 
अतंयत घृणास्पद असलेली गोष्ट – अन्याय – या अन्यायाशी आपले िाते जडलेले चदसूि येते. प्रत्येक गोष्ट जर 
तकग श ि असेल तर प्रत्येक गोष्ट समथगिीय ठरते. मग, िटाक्याचंी चशक्षा, ग लामचगरी, सैबेचरयात हद्दपारी यािंा 
मान्यताच द्यावयास हवी. जग आचण इहलोकीची द ःखे स्वीकारणे एका चवचशष्ट क्षणी त्यास उदात्त वतगि 
असल्याचे वाटले; कारण, त्याची अशी कल्पिा होती की स्वतःचेच भोग चि स्वतःच्याच चवसंगती स्वतःलाच 
सहि कराव्या लागतील. पण, यातूि द सऱ्याच्या द ःखाभोगास अि मती सूचचत होत असेल तर ती त्याच्या 
हळ वार मिाला सोसवणार िाही; अशी त्याला एकदम जाणीव झाली व त्यािें तो मागग सोडला. प न्हा तो चवरूि 
चदशचेा मागग धरतो. जर द सऱ्याच्या द ःखािा मान्यता देता येऊ शकणार िाही, तर मग समथगि करता येऊ 
शकणार िाही असे काहीतरी या जगात आहेच आचण इचतहास, चकमाि एका म द्यावर तरी, प्रज्ञाशी तद्र प होत 
िाही. परंत , प्रज्ञा ही पूणगतः समथगिीय हवी, िाहीतर ती म ळी प्रज्ञाच िव्हे. प्रत्येक गोष्ट समथगिीय असू शकते या 
कल्पिेिे क्षणभर शातं केली गेलेली माणसाची एकाकी चिषेधवृत्ती आवशेपूणग संज्ञाचं्या रूपात उिाळूि वर येते. 
चबएचलन् स्की ख द्द हेगेलला उदे्दशूि म्हणतो : “त झ्या िीरस तत्त्वज्ञािाबद्दल आदरभाव दाखविूही, त ला मी हे 
िम्रपणे कळवतो की, उत्क्रातंीच्या चशडीच्या शवेटच्या पायरीपयंत चढण्याची सधंी मला उपलब्ध झाली 
तरीस िा, जीवि चि इचतहास यातं माणसे जी भरडली जातात त्याचे स्पष्टीकरण मला त झ्याकडे मागायला 
हवचे. माझ्या रक्ताचे िाते असलेल्या माझ्या बाधंवाचं्या बाबतीत माझ्या मिाला जर स्वास्र्थय लाभणार िसेल 
तर, मला स ख िको, चविासायास प्राप्त झालेलेस ध्दा िको.” 
 

आपणास जे हव ेआहे ते प्रजे्ञिें प्राप्त होणारे चिरपेक्षत्व िसूि जीविाचे पूणगत्व – चबएचलन् स्स्क जे 
समजला होता ते हे. आपल्या ईस्प्सताची पूणग ओळख करूि घेण्याच्या भािगडींत तो पडला िाही. त्यास जे हव े
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होते ते समग्र मािवाचे अमरत्व, त्याच्या सजीव देहातं वास करीत असेलेले; ब्रह्मीभतू झालेल्या प्राणीजाताचे 
अमूतग अमरत्व िव्हे. तो तशाच तीव्र भाविाचववशतेिे िूति प्रचतपचक्षयाचंवरुि य स्क्तवाद करतो आचण या उग्ररूप 
केलेल्या पण, चहणकस वादचववादातूि, ज्याचं्याबद्दल तो हेगेलचा ऋणी आहे, पण, जे तो हेगेलचवरुिच 
उलटचवतो, असे चिष्ट्कषग काढतो. 
 

हे चिष्ट्कषग म्हणजे बंड करूि उठलेल्या व्यस्क्तवादाचे चिष्ट्कषग होत. इचतहास जसा आहे तसा व्यक्ती 
मान्य करू शकत िाही. आपले स्वतःचे अस्स्तत्व ठामपणे प्रचतपादि करण्यासाठी, वास्तवतेशी सहकायग ि 
करता ती िष्ट करायलाच हवी. “पूवी जशी वास्तवता माझे दैवत होते, तशी आता िकारात्मकता हे माझे दैवत 
आहे. भतूकाल िष्ट करणारे (Luther, Voltaire, The Encyclopedists, The terrorists, Byron in Cain) 
व्हॉलटेअर, द एन् सायक्लोपेचडस्ट लूथर, द टेरचरस्ट, ‘केि’ मध्ये मगर झालेला बायरि हे माझे आदशग 
प रूष.” इथे आपणास परतत्त्ववादी बंडखोरीच्या साऱ्या सूत्राचं्या एकसमयावच्छेदेकरूि प न्हा शोध लागतो. 
खचचतच व्यस्क्तचिष्ठ समाजवादाची फ्रें च परंपरा रचशयात सदोदीत चजवतं राचहली. १८३० – ४० च्या 
दरम्याि(Saint Simon) सेंट सायमि व (Fourier) िचरअर अभ्याचसले गेले, १८४० – ५० च्या दरम्याि 
(Proudhon) प्राउधाँच्या चवचाराचंी आयात झाली; या चवचारवन्तािी (Herzen) हेरझेिच्या थोर संकल्पिािंा, 
आचण बऱ्याच कालान्तरािे(Pierre Larove) चपअर लॅवरव च्या संकल्पिािंाही पे्ररणा चदली. पण, िैचतक 
मूल्याशी सलंग्ि असलेल्या या चवचारपितीिे संशयवादी चवचाराशंी घडलेल्या महाि वादचववादात, तात्प रती 
का होईिा, अखेर शरणागती पत्करली. उलटपक्षी, अलौचककात्मक मूल्ये िाकारण्यात चबएचलन् स्की हेगेलला 
अि सरूि तसेच हेगेलचवरुिही सामाचजक व्यस्क्तवादाकडे कल असलेल्या तशाच प्रकारच्या प्रवृत्ती प िश्च 
प्रकट करतो. पण, िकारात्मकतेच्या स्वरूपात. चशवाय, १८४८ मध्ये त्याच्या मतृ्यूसमयी त्याचे चवचार 
हरझेिच्या चवचारािंा अगदी जवळचे असतील. पण, हेगेलसमोर मात्र, शून्यतावाद्यािंी स्वीकृत करावी आचण 
चिदाि अंशतः दहशतवाद्यािंी स्वीकारावी, अशा प्रकारची चवचारप्रवृत्ती तो अगदी तंतोतंत स्पष्टपणे माडंोत. 
अशा प्रकारे, तो १८२५ सालातील ध्येयवादी उच्च क लीि व्यक्ती आचण १८६० सालातील ‘शून्यवादी’ (Nothing 
- ist) चवद्याथी याचं्यामधील संक्रमणाचा एक िम िा प रवतो. 
 

झपाटलेले णतघेजि (THREE OF THE POSSESSED) 
 
शून्यतावादी आंदोलिाचे समथगि करतािा हरझेि चलचहतो (हे खरे की, या समथािाची मयादा, या 

आंदोलिात त्याला साचेबंद चवचारांपासूि अचधक प्रमाणात चवम क्तता चदसते येवढ्या प रतीच) : “भतूकालाच 
िाश हीच भचवष्ट्याची िवचिर्ममती होय”. ही चबएचलन्स्कीची भाषा आहे. “भतूकालाचा संपूणगतया त्याग केला 
पाचहजे आचण मािवी व्यस्क्तमत्वाची रचिा अगदी वगेळया योजिेि सार झाली पाचहजे, अशा प्रकारचा चवचार 
प ढे माडंणारे” धमगप्रचारक म्हणूि, त्या कालखंडातील तथाकचथत जहालाबंद्दल (Radicals) बोलतािा 
(Kotiarevsky) कॉचटआरेव्हस्की त्याचंी व्याख्या करतो. इचतहासवादाचा संपूणग त्याग आचण इचतहासवादी 
प्रवृत्तीशी संबधं तोडूि मािवी प्रभ त्वाशी मेळ ज ळेल, अशा प्रकारच्या भचवष्ट्याची उभारणी करण्याचा चिधार-याच 
गोष्टी प ढचे पाऊल होते. पण, मदतीचशवाय मािवप्रभ ूसत्तास्थािावर चढू शकणार िाही त्याला द सऱ्याचंी गरज 
आहे आचण अतएव तो शून्यतावादी चवसंगतीत बि होतो; (Pisarev) चपसरेॅव्ह, (Bakunin) बक चिि व 
(Nechayev) िेचायेव्ह हे ही चवसंगती दूर करण्याचा प्रयत्ि करतील आचण ते करीत असता प्रत्येकजण िाश ि 
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िकार याचें के्षत्र थोडेथोडे वाढचवतो; हे के्षत्र अशा बबदूपयंत वाढत जाते की, अखेर एकाच वळेी बचलदाि व खूि 
या कृतीद्वारे दहशतवाद प्रत्यक्ष चवसंगतीच िाहीशी करूि टाकतो. 

 
सकृद्दशगिी, १८६० – ७० शून्यतावादाची जी स रवात झाली ती कल्पिा ताणता येईल चततक्या अत्यतं 

मूलग्राही िकारवृत्तीद्वारे : श ि अहंतात्मक िाही अशी प्रत्येक कृती िाकारूि. (Fathers and sons) – 
चपताप त्रिामक आपल्या कादम्बरीत (Turgenev) टजेिेव िे प्रत्यक्ष शून्यतावाद (Nihilism) ही संज्ञा प्रथम 
शोधूि योचजली, हे आपणास माहीत आहे; या कादंबरीचा िायक (Bazarove) बॅझॅरोव हा या िम न्याच्या 
माणसाचें अगदी तंतोतंत चचत्रण होते. या प स्तकाचे परीक्षण करतािा (Pisarev) चपसरेॅव घोषणा करतो की, 
शून्यतावाद्यािंी आपला आदशग म्हणूि (Bazarov) बॅझॅरोव ला मान्यता चदली.... “जे जे अस्स्तत्वात आहे त्याची 
चिष्ट्िलता काही मयादेपयंत आकलि करण्याच्या चिष्ट्िळ ज्ञािाव्यचतचरक्त आमच्याजवळ अचभमाि 
बाळगण्यासारखे काहीही िाही” : हे बॅझॅरोव चे उद गार – त्याला चवचारण्यात आले याला शनू्यतावाद म्हणतात 
काय? तो उत्तर देतो. “होय यालाच शून्यतावाद म्हणतात.” बॅझॅरोव च्या भचूमकेची चपसरॅव प्रशसंा करतो आचण 
स्पष्टीकरणाथग चतची प ढीलप्रमाणे व्याख्या करतो. “अस्स्तत्वात असलेल्या वस्त जाताच्या व्यवस्थापिाशी मी 
अपचरचचत आहे, मला त्याच्याशी काहीही कतगव्य िाही.” अशा रीतीिे, जे एकमोव मूल्य आहे ते ब चिचिष्ठ 
अहंतेत वास करते. 

 
स्वत्वाची ज्यात तृप्ती म्हणिू िाही अशी प्रत्येक गोष्ट िाकारूि, चपसॉरेव तत्त्वाज्ञािाचवरुि, चजला तो 

हास्यास्पद समजतो त्या कलेचवरुि, च कीच्या िीचतमते्तचवरुि, धमाचवरुि आचण रूढी व चागंल्या 
चालीरीतीचवरुिस िा य ि प कारतो. बौचिक दहशतवादाची एक उपपत्ती तो रचतो. या चसिान्ताम ळे चवद्यमाि 
काळातील अचतवास्तवतावाद्याचंा (surrealists) चवचार आपल्या माित येतो. प्रक्षोभिाचा चसिान्त बितो, 
परंत , ज्या पातळीवर तो बितो त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे (Raskolnikov) रास्कोलचिकोव . या स ंदर 
तन्मयावस्थेच्या उत्त ंग चशखरावर, म दे्रवर हास्यस िा उमटू ि देता चपसरेॅव स्वतःलाच प्रशि चवचारतो, स्वतःच्या 
आईला ठार करणे हे आपले कृत्य समथगिीय आहे का? आचण उत्तर देतो : “मला जर तशी इच्छा झाली आचण 
ते उपय क्त वाटले तर माझे कृत्य समथगिीय का असणार िाही?” 

 
येथूि प ढे, शनू्यतावादी वैभवसंपन्न होण्यात वा मािसन्माि संपादि करण्यात ग ंतलेले ि आढळेल, 

अथवा येईल त्या प्रत्येक संधीचा चिगरगट्टपणे िायदा उठवण्यात गकग  असलेले ि आढळले तरच िवल. हे खरे 
की, चागंल्या समाजात सवग थरात शून्यतावादी लाभदायक पदावंर चवराजमाि असेलेले आढळत. तथापी, 
त्यािंी आपल्या उपहासगभग वृत्तीतूि एखादा चसिान्त रचला िाही आचण सवग प्रसगंी सद ग णाला र्दशयमाि चि 
अगदी असबंि अशी आदराजंली वाहण्याचे अचधक पसतं केले. प्रस्त त ज्याचंी आपण चचा करीत आहोत त्या 
शून्यतावाद्यािंी समाजाच्या तोंडावर जबरदस्त चिषेधाचे आव्हाि िोकूि आत्मचवसगंत वतगि केले; हे आव्हाि 
स्वमात्रच एका मूल्याचे प्रचतपादि होते. ते स्वतःला जडवादी समजत; त्याचं्या शय्येशजेारचा गं्रथ Buchner 
ब शिेरचे Force and Matter (शक्ती व जडवस्त ). पण, त्याचं्यापैकी एक कबूल करतो : “िासंावर 
लटकण्याची आचण Moleschott – मोलशॉट्ट व  Darwin – डारचवि याचं्याप्रीत्यथग शोर अपगण करण्याची 
आमच्यापेकी प्रत्येकाची तयारी होती.” अशा रीतीिे जडवाद मागे राचहला आचण चसिान्त बरेच प ढे गेले. 
सैिास्न्तकता या टप्प्यापयंत गंभीरपणे िेल्यावर धमग चि धमगवडेेपणाची म द्रा धारण करते. डारचविचे चसिातं 
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सत्याला धरूि होते म्हणूि चपसरेॅव च्या र्दष्टीिे Lamarch – लामाकग  चवश्वासघातकी ठरतो. या बौचिक वत गळात 
आत्म्याच्या अमरत्वाबद्दल जो कोणी बोलण्यास प्रारंभ करीत असे त्यास ताबडतोब वाळीत टाकण्याता येत असे. 
म्हणूि, ब चिचिष्ठ उद बोधिचवरोध (Rationalist Obscurantism)अशी शून्यतावादाची Vladimir Veidle – 
व्लाचडचमर वीडल ् व्याख्या करतो ती बरोबर आहे. शून्यतावाद्याचं्या घोळक्यात प्रजे्ञिे श्रिेच्या कल चषत 
पूवगग्रहाचा आधार ्यावा हे चवलक्षणच. प्रजे्ञचा मलूभतू आदशग म्हणिू चवज्ञािपूजेचे सवात सामान्य स्वरूप ि 
चिवडण्यात या व्यस्क्तवाद्याचंी अल्पाशंी चवसंगती प्रकट होते. Flaubert – फ्लौबटगच्या Monsieur Homais – 
मोचशयर होमेप्रणीत अत्यतं चववाद्य मूल्याच्याद्वारे त्यािंी प्रत्येक गोष्टीचा खरेपणा िाकारला. 

 
तथापी, प्रजे्ञला चतच्या अत्यतं मयाचदत स्वरूपात एक श्रिाचधचष्ठत कतगव्य बिचवण्याचे पसतं करूि 

शून्यतावाद्यािंी आपल्या वारसदारािंा एक आदशग प रचवला. ब िी चि स्वचहत या व्यचतचरक्त त्याचंा द सऱ्या 
कशावरही चवश्वास िव्हता. पण, संशयवादाऐवजी त्यािंी समाजस धारणाग्रणी बिण्याचे पसंत केले आचण ते 
समाजवादी झाले. इथेच त्याचं्या चवचारातंील मलूभतू चवसंगती आहे. कौमारदशतेील साऱ्याच मािसापं्रमाणे 
त्यािंाही संशय चि श्रिेची गरज दोन्हींही एकाचवळेी अि भतूी येत होती. आपल्या िकारात्मकतेला द राग्रह व 
श्रिेची भाविोत्कटता या ग णाचंी जड देण्यात त्याचंा या चवसंगतीवरील व्यस्क्तगत उपाय अंतभूगत आहे. यात 
आश्चयग करण्यासारखे अखेर काय आहे? या चवसंगतीचा चधक्कार करण्यासाठी तत्त्ववते्ता Soloviev – 
सोलोचवविे उपयोचजलेला चतरस्कारपूणग वाक् प्रचार वीडल ् उधृत करतो “मािव हा माकडाचंा वशंज आहे, 
म्हणूि आपण एकमेकावर पे्रम करू या”. तथापी, या शृगंापत्तीत चपसरेॅव चे सत्य सापडणार आहे. माणसू हा जर 
ईश्वराची प्रचतमा आहे, तर मग तो मािवी पे्रमाला पारखा झाला तरी हरकत िाही; एक चदवस असा येईल की 
तो यापे्रमािे िकोसे हईपयंत मिसोक्त तृप्त केला जाईल. चिष्ठ र चि बंचदस्त द ःस्स्थतीच्या अधंःकारात 
भटकणारा आधंळा जीव जर असेल, तर त्याला समािशीलाचंी आचण त्यांच्या क्षणभगंूर पे्रमाची गरज ही 
असणारच. चिरीश्वर जगतात िाही, तर मग औदायग अन्यत्र क ठे आश्रय घेऊ शकणार? अन्यत्र, ईश्वरी कृपा 
साऱ्याचंीच, धचिकाचंी स िा, तरतूद करते. जे प्रत्येक गोष्ट िाकारतात त्यािंा चकमाि येवढे तरी समजते की, 
िकारात्मकता ही एक आपत्ती आहे. म्हणूि मग, ते द सऱ्याचं्या बाबतीत आपले हृदय ख ले ठेव ूशकतात आचण 
अखेर स्वतःलाही िाकारतात. चपसरेॅव आपल्या आईच्या ख िाच्या चवचाराला चबचकला िाही आचण तरीस िा 
अन्यायाचे वणगि करणाऱ्या यथाथग शब्दाचंा शोध तो लाव ूशकला. त्याला अहंभावािे जीविाची मौज ल टावयाची 
होती, त रंूगवासाचे द ःख भागाव े लागले आचण शवेटी तो पागल बिला. त च्छतावादाच्या या भपकेबाज 
प्रदशगिातूि शवेटी पे्रम ही काय चीज आहे याची त्यास समज आली, पण त्या पे्रमाला तो पारखा झाला, आचण 
त्यापासूिच त्याला आत्महत्त्येच्या टोकापयंत द ःख भोगाव ेलागले; अशा प्रकारे, त्याला जो मािवप्रभ ू चिमाण 
करावयाचा होता, त्याऐवजी, ज्याच्या थोरवीिे समकालीि इचतहासाची पािे उज्वल झाली आहेत अशा एका 
द ःखी, यातिा भोगणाऱ्या वयोवृिाचा अचवष्ट्कार घडला. 

 
अगदी याच चवसंगतींिा Bakunin – बक चिि मूतगस्वरूप देतो, पण वगेळया प्रकारे, पे्रक्षणीय अशा 

पितीिे. तो दहशतवादी महाभारत घडण्यापूवी थोड्याशाच आधी वारला (१८७६). चशवाय, वैयस्क्तक 
अत्याचाराचंवषयी त्यािे अधीच िापसतंी दशगचवली होती आचण “त्या कालातील Brutuses – ब्रटूसाचंा” चधक्कार 
केला होता. तथापी, त्याचं्याबद्दल त्याला काहीसा आदरही होता, कारण, १८६६ मध्ये Alexander II – द सऱ्या 
अलेक्झॅंडरचा मारेकरी घालूि खूि करण्याचा चिष्ट्िळ प्रयत्ि करणाऱ्या Karakosov –कॅरॅकोसवॅवर उघडपणे 
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टीका केल्याबद्दल Herzen – हरझेिला त्यािे दोष चदला आहे. या आदरभाविेस तशीच कारणे होती. 
चबएचलन् स्की, तसेच, शनू्यतावादी याचं्याचप्रमाणे, ब कचिििे घटिाचंा प्रवाह प्रभाचवत केला होता आचण 
व्यस्क्तगत बंडखोरीच्या पात्रातं वळचवला होता. पण याहीपेक्षा त्यािे अचधक भर घातली होती : Nechayev – 
िेचायेवच्या हस्ते चसिान्ताच्या रूपात गाठूि घट्ट होणारा आचण क्रांचतकारी आंदोलि एकाचंतकतेकडे लोटणारा 
राजकीय संशयवादाचा एक बीजजंतू. 

 
बक चिि ि कताच क ठे कौमारावस्थेबाहेर पडला होता िव्हता तोच जणू एखाद्या प्रचंड भकंूपाप्रमाणे 

Hegel – हेगेलच्या तत्त्वज्ञािाखाली दडपला गेला आचण म ळापासूि हदरला. रातं्रचदि तो स्वतःला त्या 
तत्त्वज्ञािात गाडूि घेतो; “पागल होईपयंत” असे तो म्हणतो आचण “मला हेगेलच्या अि भतूीपूवग श ि-
सकंल्पिाचंशवाय (Categories) द सरे अगदी काही चदसत िव्हते.” असे आणखी प ढे सागंतो. तो या 
दीक्षाग्रहणातूि बाहेर पडतो तो एखाद्या िव्यािेच धमगपंथात दाखल झालेल्या साधकाच्या परमािंदािे – 
Neophyte. “माझे स्वतःचे मीपण कायमचे मृत झाले आहे. आता खरेख रे जीवि म्हणजे माझे जीवि. 
कैवल्यात्मक संपूणग जीविाशी ते कोणत्यातरी पितीिे तादात्म्य पावले आहे.” या स खद अवस्थेतील धोके 
लक्षात येण्यास त्याला िारसा चवलंब लागला िाही. ज्यास वास्तवतेचे सकंल्पि झाले आहे तो चतच्याचवरूि 
बंड करीत िाही. उलट चतच्यात तो रममाण होतो, द सऱ्या शद्बात, तो अि सरणंशील बितो. हे राखणदाराचे 
(Watchdog) तत्त्वज्ञाि त्याच्या चवचधचलचखतात याव ेअसे बक चििच्या स्वभावात काहीच िव्हेत. प्रचशयि राज्य 
हे मािसाचे (mind) अंचतम िचलत स रचक्षत ठेवण्यासाठी खास हक्क असलेले आश्रयस्थाि आहे- वयोवृि 
हेगेलच्या या चवचारसरणीशी सहमत होण्यासाठी बक चििच्या मिाची योग्य तयारी िसल्याचे कदाचचत हे 
प ढील कारण असू शकेल : जमगिीतील त्याचा प्रवास आचण जमगि लोकाबंद्दल त्यािे बिचवलेले प्रचतकूल मत. 
प ढील चवधािाचे प्रचतपादि करण्याइतके धाष्ट्ट्यग दाखचवणाऱ्या तकग पितीवर आधारलेले प्रचशयाबाबतचे समथगि 
झारपेक्षाही अचधक रचशयाचिष्ठ (त्याची चवश्वंभावचवषयक स्वप्िे लक्षात घेऊिही) बक चिि कोणत्याही 
पचरस्स्थतीत मान्य करू शकत िव्हता :- “जी जिता (चतैन्याच्या Spirit) इच्छाशक्तीचे प्रचतचिचधत्व करते तीच 
जगावर प्रभ त्व गाजवले; या व्यचतचरक्त अन्य जितेच्या इच्छाशक्तीला कोणतेही हक्क िसतात.” याखेरीज, 
१८४० – ५० दरम्याि बक चििला फ्रें च समाजवाद व अराजवाद याचंा शोध लागला आचण त्यांपासूि त्यािे 
काही थोड्या चवचार-प्रवृत्ती उचलल्या. बक चिि भव्य आचवभावात जमगि चवचारव्यूहाचे कोठलेही अंग अमान्य 
करतो. सवगकष संहाराचवषयी ज्या तऱ्हेचा त्याचा र्दचष्टकोि, तसाच तो चिरपेक्षत्वाचवषयीचा होता- त्याच उत्कट 
भाविाचववशतेचा आचण जी आपणास त्याच्यात चिरूि श ि स्वरूपात आढळते त्या “सवगस्व वा शून्य” या 
भाविेसाठी त्यािे प्रकट केलेल्या आंधळया उत्साहाचा र्दचष्टकोि. 

 
चिरपेक्ष एकतेची, स संवाचदत्वाची मिोभाव ेस्त ती केल्यािंतर, ईश्वरासारखाच सैतािस िा अिाद्यिन्त 

असतो हा अत्यतं प्राथचमक स्वरुपाचा पाखंड चवचार (Manichaeism) बक चिि उत्साहपूवगक स्वीकारतो. 
अथातच, अंचतमतः त्याला जे हव ेअसते ते “चवश्वंभावात्मक व चवश्वसिीयरीत्या लोकसत्तात्मक असे स्वतंत्रतेचे 
चचग” (Democratic Church of freedom) – तोच त्याचा धमग आहे; त्याच्या काळातील तो धमग आहे. पण, 
याचवषयीची आपली श्रिा पचरपूणग असल्याची त्यास खात्री िसते. Czar Nicholas I – १ ल्या झार चिकोलसला 
‘चदलेल्या पापकमाच्या कब ली जबाबात’ (Confession) जेव्हा तो म्हणतो : “माझा आशावाद अथगशून्य आहे 
असे माझ्या कािात क जब जणारा माझा आतला आवाज जबरदस्तीिे दाबूि टाकण्यासाठी लागणारा अचतमाि ष 



 अनुक्रमणिका 

 

चि क्लेशदायक प्रयास मी केला िसता तर, मी क्रातंीवर चवश्वास ठेवण्यास कधीच समथग िव्हतो”, तेव्हा तो 
प्राजंलपणे कब ली देत असल्याचे वाटते. सक्तीच्या अिैचतकतेची त्याची उपपत्ती, उलटपक्षी, बलवत्तर 
अचधष्ठािावर उभी आहे आचण एखाद्या पाणीदार घोड्यासारखा तो चतच्याभोंवती सहजलीलेिे व स खािे 
ऐटदारपणे चिरतािा अिेकदा चदसतो. इचतहासावर दोि तत्त्वाचें चियमि आहे; राज्यसंस्था आचण सामाचजक 
क्रान्ती, क्रान्ती आचण प्रचतक्रान्ती; याचं्यात समेट होऊ शकत िाही, आचण ही दोि तत्त्वे मरणाचंतक संग्रामात 
ग ंतलेली असतात. ग न्हेगारीचा अवतार म्हणजे राज्यसंस्था. “अत्यंत छोटी चि अत्यंत चिरूपद्रवी अशी 
राज्यससं्था असली तरीस िा अजूि चतला स्वप्िे पडायची ती ग न्हेगारीचीच.” म्हणूि सद भावाचा अवतार 
म्हणजे क्रान्ती. राजिीत्यातील असा हा संग्राम म्हणजे सैतािी तत्त्वचिष्ठा चवरुि ईश्वरी तत्त्वचिष्ठा असाही हा 
संग्राम आहे. अद भ ततारम्यवादी बंडखोरीच्या (Romantic rebellion) चवचारचवषयापंकैी एक चवचारचवषय 
बंडखोर कृतीत बक चिि स्पष्टपणे समाचवष्ट करतो. ईश्वर म्हणजे द चरत (God is Evil) असा Proudhon – 
प्र ढॉन् िे अगोदरच चिवाडा चदला होता; “िृपतींच्या बिदािालस्तीला आचण हीि मिोवृत्तीच्या व्यक्तींिा बळी 
पडलेल्या सैतािा ये!” असे त्याचे उद गार आहेत. सकृद्दशगिी राजकीय बंडखोरीच्या व्यापक सूचचताथांचे 
ओझरते दशगि बक चििस िा घडचवतो : “द चरत म्हणजे ईश्वरी सते्तचवरुि सैतािी बंड, तरीपण, या बंडखओरीत 
सवांगीण मािवी म क्तीची िलदायी बीजे आपणास चदसूि येतात.” १४ व्या शतकातील (Bohemin) 
बोहेचमयाच्या (Fraticellis) फॅ्रचटसेचलससारखे, आजचे क्रास्न्तकारी समाजवादी प ढील वाक्प्रचार परवलीचा 
शब्द म्हणूि उपयोगात आणतात : “ज्याच्याचवरुि महाघोर अन्याय करण्यात आला आहे त्याच्या िावािे.” 

 
म्हणूि, चिर्ममतीचवरोधी संग्राम हा दया चि िीचतमत्ता याचंी तमा ि बाळगता चालणार,’ म क्ती म्हणतात 

ती केवळ चविाशातच अंतभूगत आहे. “चविाशाची भाविोत्कटता ही सजगिशील भाविोत्कटता आहे.” १८४८ च्या 
क्रातंीचवषयी बक चििचे जळजळीत शद्ब संहाराचा स खािंद आवशेपूणगरीत्या जाहीर करतात. “अिाद्यिन्त 
आिंदोत्सव” हे त्याचे शद्ब. त्याच्या, तसेच, साऱ्या रंजले गाजंलेल्याचं्या र्दष्टीिे, क्रातंी धार्ममक शद्बाथािे 
खरोखर एक उत्सवच आहे. या संदभात आपणास फ्रें च अराजकवादी कोय दगरॉय (Coeurderoy) याची 
आठवण होते. हूराह् (Hurrah) अथवा कोझाक क्रातंी (The Cossack Revolution) या त्याच्या प स्तकात सारे 
जग उध्वस्त करण्यासाठी उत्तरेकडील टोळयािंा तो आवाहि करतो. “माझ्या बापाचे घर मशालीिे पेटवा” ही 
त्याची इच्छा आचण आशा जर कशात असेल तर ती केवळ प्रलय चि मािवी गोंधळ यातच, असे तो घोचषत 
करतो. या अचभव्यक्तीतूि चिभळे बंडखोरीचे जीवशास्त्रीय सत्यस्वरूपात आकलि होते. म्हणिूच, वैज्ञाचिकाचें 
शासि (Government by Scientists) या संकल्पिेचवरुि य ि प कारणारी असाधारण क शाग्रब िीची बक चिि 
हीच तत्कालीि एकमेव व्यक्ती होती. प्रत्येक अमूतग कल्पिेचे दाव ेिाकारूि, आपल्या बंडखोरीशी पूणगत्वािे 
तादात्म्य पावलेल्या पचरपूणग मािवाचे ध्येय तो उचलूि धरतो. शतेकऱ्याचं्या उठावाच्या दरवडेखोर िायकाचा 
तो जो गौरव करतो, (Stenka Razin) –स्टेन्का रॅचझि आचण (Pugachev) प गाचेव याचंा आदशग स्वतःसाठी 
तो जो चिवडतो, ते याच कारणासाठी की, चसिान्त अथवा तत्त्वचिष्ठा याचं्याचविा चवश ि स्वातंत्र्याच्या 
ध्येयाप्रीत्यथग ही माणसे लढली म्हणिू. क्राचंत–संग्रामात बक चिि बंडखोरीचे िागडे उघडे तत्त्व प्रस्त त करतो–
“वादळ चि जीवि याचंीच आपल्याला गरज आहे. एक िवीि जग, कायद्याच्या बंधिाचविा आचण म्हणूि 
पचरणामतः म क्त.” 

 
पण, कायद्याची बधंिे िसलेले जग स्वतंत्र जग असते काय? प्रत्येक बंडखोरीिे चवचाराथग माडंलेला 
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हाच प्रशि असतो. बक चििच्या संबधंात हा प्रशि चवचारला गेला तर उत्तराबद्दल शकंाच उरणार िाही. 
कोणत्याही पचरस्स्थतीत आचण अत्यतं स्वच्छ चि स बोध चवचारपित्य ि सार तो सवगसत्तात्मक (Authoritarian) 
समाजवादाच्या चवरुि होता ही वस्त स्स्थती लक्षात घेऊिही, ज्याक्षणी तो स्वतः भावी समाजरचिेच्या स्वरुपाचे 
चववरण करण्यास स रवात करतो त्यावळेी–चवसंगतीची म ळीच तमा ि बाळगता–त्यािे हे चववरण 
ह क मशाहीच्या संज्ञातूंिच केलेले असते. त्यािे स्वतः संपाचदत केलेले ‘आंतराष्ट्रीय बधं भावा’–संबंधीचे 
(International Fraternity) संसदीय कायदे (१८६४-६७), प्रत्यक्ष कृतीच्या काळात व्यक्तीचा अचधकार 
मध्यवती सचमतीच्या अचधकारापेक्षा सपूंणगतः द य्यम आहे ही गोष्ट अगोदरच प्रस्थाचपत करतात. क्रांतीिंतरच्या 
येणाऱ्या काळातही हेच तत्त्व लागू होते. “एक प्रबळ ह क मशाही सत्ता......कडव्या पक्षाचभमान्याचंा पाबठबा 
असलेली, त्याचं्या सल्ल्यािे उद बोचधत, त्याचं्या पूणग सहकारािे बळकट केलेली, पण, कशाचेही चि क णाचेही 
बंधि िसलेली सत्ता” म क्त रचशयात प्रस्थाचपत झालेली पहावी अशी बक चििची आकाकं्षा असते. बक चिििे 
त्याचा शत्रू असलेल्या (Marx) माक्सगइतकीच (Leninist) लेचििवादी चसिान्तात भर घालण्यास हातभार 
लावला. चशवाय, Czar–झारच्या प ढे बक चिि जे क्राचंतकारी Slav–स्लाव साम्राज्याचे स्वप्ि कल्पिासृष्टीत 
रंगचवतो, ते अगदी सीमाचं्या बारीकसारीक तपचशलापयंत Stalin–स्ताचलििे वास्तवतेत उतरचवलेल्या 
वस्त स्स्थतीशी तंतोतंत ज ळते. भीचत ही झारवादी रचशयाची म ख्य पे्ररकशक्ती होती हे म्हणण्याइतक्या स ब ि 
असलेल्या व्यक्तीकडूि, तसेच, माक्सगची अंशतः ह क मशाहीची उपपत्ती अमान्य करणाऱ्या व्यक्तीकडूि 
प रस्कृत होणाऱ्या या संकल्पिा चवसंगत वाटतील. तथापी, सवगसत्तावादी चसिान्ताचंी उत्पत्तीस्थािे अंशतः 
शून्यतावादी असतात ही गोष्ट ही चवसंगती सप्रमाण चसि करते. चपसरेॅवह बक चििचे समथगि करतो. बक चििला 
चिःसंशय संपूणग स्वातंत्र्य हव ेहोते. पण, सवगकष संहारातूि ते वास्तवतेत आणावयाची तो आशा धरूि होता. 
प्रत्येक वस्तूचा सहंार म्हणजे पायाचशवाय इमारत उभारण्याची आचण तदिंतर स्वतःच्या बाह बलािे बभतीिा 
आधार देण्याची प्रचतज्ञा. क्रातंीत जीव ओतणे शक्य होण्यासाठी, क्रातंीत भतूकालाचा कोणताही अशंदेखील 
राखूि ि ठेवता जो संपूणग भतूकालाचा त्याग करतो त्याच्या िचशबी, भचवतव्यातच समथगि शोधण्याचे, तसेच, 
दरम्यािच्या काळात कारभाराच्या तात्प रत्या यंत्रणेचे समथगि करण्याचे चिय क्तकायग पोचलस राजवटीवर 
सोपचवण्याचे कठीण कमग येते. बक चिि ह क मशाही घोचषत करतो ती आपल्या संहाराच्या इच्छेस ध डकाविू 
िव्हे, तर त्या इच्छेि रूपच. सवगकष िकाराच्या म शीत त्याची िैचतक मलू्ये अगोदरच चवतळूि गेली असल्याम ळे, 
या मागापासूि त्याला वस्त तः काहीही च्य त करू शकत िव्हते. आपल्याला आपली स्वतंत्रता लाभावी म्हणूि, 
त्यािे झारप ढे सादर करण्यासाठी चलचहलेल्या उघडउघड आजगवी कब लीजबाबात तो क्राचंतकारी राजकरणातं 
द टप्पी डावाचे तंत्र पे्रक्षणीयरीत्या प्रचवष्ट करतो. जरी त्यािे हे िंतर अमान्य केले असले तरी, आपल्या 
“क्राचंतकारकाच्या प्रशिोत्तर माचलकेत” (चजचा मस दा त्यािे िेचायेवच्या मदतीिे स्स्वत्झलंडमध्ये बह धा तयार 
केला असावा) क्राचंतकारी आंदोलिावरील ज्याचा असर कधींही कमी होणार िाही, अशा राजिैचतक 
संशयवादाचे सूर उमटचवतो; आचण स्वतः िेचायेविे या सशंयवादाचे प्रक्षोभक चचत्रण केले आहे. 

 
बक चििपेक्षा जरा कमी स चवख्यात, तथापी अचधक रहस्यमय, परंत , आमच्या उदे्दशाच्या र्दष्टीिे अचधक 

अथगपूणग असा िेचायेव (Nechayev) शून्यतावाद स संबि अशा सवात दूरच्या टोकापयंत िेऊि पोचचवतो, 
त्याच्या चवचारात व्यवहारातः चवसंगती चदसत िाही. अंदाजे १८६० च्या दरम्याि तो ब चिवादी क्राचंतकारकाचं्या 
वत गळात प्रगट झाला, आचण जािेवारी १८८२ मध्ये त्याला अज्ञातवासात मतृ्यू आला. या अल्पकालावधीत, 
स्वतःच्या वत गळातील चवद्यार्थयांिा, ख द्द बक चििला, क्राचंतकारी चिवाचसतािंा आचमष दाखविू अवैध कायास 
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उद्य क्त करण्याचा त्याचा उद्योग अचवरत चालू होता, आचण शवेटी तर, तो ज्या त रंुगात होता त्या त रंुगाच्या 
पहारेकऱ्यािंी एका चवचक्षप्त कटात सामील व्हाव ेयासाठी त्याचें मि वळचवण्यात तो यशस्वी झाला. जेव्हा तो 
क्राचंतकायासाठी प्रथम प्रकट होतो, तेव्हाच त्याला आपल्या चवचाराबंद्दल आधीपासूिच खात्री असते. 
त्याच्याकडे काल्पचिक सवाचधकार सोपचवण्यास संमती देण्याच्या मयादेपयंत बक चिि जो िेचायेवकडे 
आकर्मषला गेला, त्याचे कारण म्हणजे िेचायेवच्या त्या द राराध्य देहाकृतीत त्यािे स्वतः चशिारस केलेल्या 
मािवाच्या आदशाची ओळख त्यास पटली होती आचण तो हृदयातंील भाविािंा दडपूि टाकू शकला असता तर 
असा आदशग मािव तो स्वतःच झाला असता. “रचशयाचे खरेख रे आचण एकमेव क्राचंतकारी वातावरण म्हणजे 
ल टारंूचे रािटी जग”, – या जगाशी आपण एकरूप झालेच पाचहजे येवढे बोलूि िेचायेव संत ष्ट राहाणार 
िव्हता, अथवा, याप ढे राजकारण हाच धमग असेल आचण धमग हेच राजकारण असेल अशा आशयाचे 
बक चििसारखे प न्हा एकदा लेखि करूिही त्याचे समाधाि होण्यासारखे िव्हते. एका आततायी क्रातंीचा चिष्ठ र 
श्रेष्ठ-धमगग रू तो स्वतःच बिला; ज्या अमंगळ देवतेची सेवा करण्याचे त्यािे ठरचवले होते चतचा प्रसार आचण 
शवेटी चतची राजबसहासिावर प्रचतष्ठापिा यािंा मोकळीक होईल अशा तऱ्हेचे मि ष्ट्यवधात्मक व्यवस्थापि 
प्रस्थाचपत करणे हे त्याचे वारंवार पडणारे स्वप्ि होते. 

 
वैचश्वक चविाशावर त्यािे ि सतीच प्रदीघग प्रवचिे झोडली िाहीत; त्याची मौचलकता जर कशात असेल 

तर ती म्हणजे, ज्यािंी क्रातंीप्रीत्यथग जीवि समर्मपत केले त्याचं्याकचरता ‘सारे काही अचिचषि आहे’ हे तत्त्व 
थंडपणे प्रचतपादण्यात आचण स्वतःसाठी तर वस्त तः सारीच मोकळीक आहे हे धरूि चालण्यातं. “क्राचंतकारक 
म्हणजे आधीपासूिच चधक्कारलेला माणूस. त्याची भाविारम्य अशी िातीगोती असता कामा ियेत अथवा 
क ठल्याही वस्तूशी त्याचा भावचिक सबधं असता कामा िये. त्यािे आपल्या िामाचभधािाचाही त्याग केला 
पाचहजे. त्याच्या तिमिाच्या अंशाअंशातूि एकच ध्यास खेळावयास हवा. तो म्हणजे क्रातंीचा ध्यास.” इचतहास 
कोणत्याही तत्त्वचिष्ठेवर जर खरोखर अचधचष्ठत िसेल आचण क्रातंी चि प्रचतक्रातंी याचं्यातील सगं्रामच त्या 
इचतहासात समाचवष्ट असेल, तर मग, क्रातंी वा प्रचतक्रातंी याच्यापकैी एकास मिःपूवगक पाबठबा देऊि 
त्याप्रीत्यथग मृत्यू पत्करणे अथवा प िरुत्थाि प्राप्त करूि घेणे यावाचूि अन्य मागग िाही. हे तकग शास्त्र िेचायेव 
अगदी कट  शवेटापयंत अि सरतो. त्याच्या या चवचाराि सार पे्रम चि सौहादग याचं्यापासूि उघडउघड क्रातंी 
प्रथमच द रावली जाणार आहे. 

 
हेगेलच्या पितीम ळे उलथापालथ झालेल्या स्वैर मािसशास्त्राचे पचरणाम िेचायेवच्या चवचारसरणीत 

प्रथमच र्दष्टोत्पत्तीस येतात. मािसाचंी परस्पराबद्दल प्रचतष्ठेची भाविा पे्रमातूि साध्य होते, हा चवचार हेगेलला 
मान्य होता. तथापी, आपल्या मीमासेंच्या अग्रभागी तो या ‘घटिेस’ (Phenomenon) स्थाि देणार िाही, 
कारण, त्याच्या मताि सार, चतच्या अंगी तेवढे “सामर्थयग, सोचशकता िाही, बकवा िकारात्मकतेचे (Negative) 
उपयोजि िाही” (Protentious Power of the Negative) वाळूत अंध कपणे चाचपडणाऱ्या आचण शवेटी 
हातघाईवर येऊि मरणापयंत लढणाऱ्या खेकड्याप्रमाणे आंधळया दं्वद्वात ग ंतलेले असे संचवद प्रकट करावयाचे 
त्यािे पसतं केले, आचण रात्रीच्या अधंारात कष्टािे एकमेकाचंा शोध घेणारी आचण शवेटी रोषणाईच्या 
लखलखाटात एकत्र कें द्रीभतू होणारी प्रकाश चकरणाचंी चततकीच समपगक प्रचतमा त्यािे स्वचे्छया त्याचजली 
होती. पे्रम हे केवळ डोळे चदपविू टाकणारा प्रकाशझोत िसूि, एकमेकाचवषयी र्दढ प्रचतष्ठेची भाविा चि सलोखा 
याचं्या प्रचीतीसाठी अंधःकारात चाललेला प्रदीघग व क्लेशदायक झगडा आहे याची जाणीव पे्रम करणारे, स हृद 



 अनुक्रमणिका 

 

अथवा पे्रमीजीव, यािंी असते. शवेटी, सचहष्ट्ण तेचा दाखला देण्याइतका इचतहास जर प्रभावी असेल तर असे 
चदसूि येईल कीं, खरेख रे पे्रम चि दे्वष दोन्ही सारखीच सोचशक असतात. या खेरीज, न्याय चमळावा ही मागणी 
हेच िक्त शतकाि शतके क्राचंतकारी आवशेाचें समथगि िसते, या आवशेाचं्या मागे, सवगप्रथम, स्िेहभावहीि 
स्वगगचधक्कारूिस िा, वैचश्वक स्िेहभावाच्या क्लेशदायक आग्रहाचे पाठबळ असते. सबंंध इचतहासात न्यायासाठी 
प्राणापगण करणाऱ्यािंा ‘बंधू’ म्हणूि िेहमीच संबोचधले गेले आहे. त्याचं्यापैकी प्रत्येकाच्या बाबतीत, बहसेचा 
रोख, ज ल मािे गाजंलेल्या समाजाच्या सेवपे्रीत्यथग, िक्त शत्रूचवरुिच असतो. पण, क्रातंीच जर चिचश्चत, 
प्रत्यक्षाथी मूल्य असेल, तर मग, प्रत्येक गोष्टीवर अचधकार सागंण्याचा चतला हक्कच पोचतो– यातं चमत्राचा 
चधक्कारच िव्हे, तर बचलदािस िा आले. याप ढे बहसेचा वापर सवांच्याचवरुि होणार– एका अमूतग 
चवचाराप्रीत्यथग क्रातंीिे प्रभाचवत झालेल्याचें (Possessed) सत्तारोहण घडणे प्राप्तच होते,’ अशासाठी की, ज्या 
जितेचे चतला रक्षण करावयाचे होते चतच्यापेक्षा स्वमात्र ती क्रातंीच अचधक महत्त्वाची आहे असे चिणायकपणे 
म्हणता येणे शक्य व्हाव,े आचण जितेतील ज्या स्िेहभावािे आतापावतेो पराजयाचें चवजयाचं्या आभासात 
रूपातंर केले, त्या स्िेहभावाला बाजूला हटवले जाव,े आचण अद्यापीही र्दचष्टपथात िसलेला चवजयाचा चदवस 
उजाडेपयंत ती स्िेहभाविा प ढे ढकलण्यात यावी म्हणूि. 

 
स्वबाधंवाचं्या बाबतीत आचचरलेल्या बहसेच्या समथगिात िेचायेवची मौचलकता अशा प्रकारे चदसूि येते. 

‘प्रशिमाचलकेच्या’ (Cotechism) संज्ञा त्यािे बक चििच्या साहाय्यािे चिचश्चत केल्या. परंत  एकदा 
मिोचवकृतीच्या झटक्यात बक चिििे केवळ स्वतःच्या कल्पिा साम्राज्यात अस्स्तत्वात असलेल्या य रोपीय 
क्राचंतकारी संघाचे रचशयात प्रचतचिचधत्व स्वीकारण्याची कामचगरी िेचायेववर सोपचवल्यािंतर, िेचायेविे 
पचरणामतः रचशयायी राजकारणाचा ताबाच घेतला, ‘परश समाजसंस्था’ (Society of the axe) स्थापि केली 
आचण चतचे चियम स्वतःच ठरचवले. लष्ट्करी वा राजकीय कारवाईसाठी आवशयक असलेली मध्यवती ग प्त 
सचमती चिरूि अस्स्तत्वात आल्याचे आपण पाहतो, या सचमतीशी पूणगपणे एकचिष्ठ राहाण्याची शपथ प्रत्येकािे 
घेतलीच पाचहजे. आपल्या हाताखालच्या व्यक्तींवर अंमल गाजचवण्यासाठी बहसा व असत्य याचंा वापर 
करण्याचा िेत्यािंा हक्क आहे हे ज्याक्षणी तो मान्य करतो, त्याक्षणी िेचायेव क्रातंीच्या लष्ट्करीकरणापेक्षा अचधक 
काहीतरी करूि जातो. अजूि अस्स्तत्वातही िसलेल्या मध्यवती सचमतीचा आपण प्रचतचिधी असल्यािे जेव्हा 
िेचायेव प्रचतपाचदतो, तेव्हा त्याच्या खोटे बोलण्याची स रवात होते, आचण चिरूि जेव्हा तो काही संशयवाद्याचंा 
आपल्या भावी कायासाठी पाबठबा चमळचवण्यासाठी, अमयाद साधिसामग्रीचा चवचियोग करणारी सचमती असे 
त्या मध्यवती सचमतीचे वणगि करतो तेव्हाही तो खोटेच बोलतो. याहीप ढे जाऊि तो क्राचंतकारकाचंें वगीकरण 
करूि, चिरचिराळया वगातील भेद दाखवतो. पचहल्या वगातील क्रातंीकारकािंा (त्याच्या मते िेत्यािंा) 
बाकीच्या वगांिा ‘खची घालता येण्याजोगे भाडंवल’ असे समजण्याचा हक्क पोचतो. इचतहासातील सवग िेत्यािंी 
मिातं अशाच स्वरूपाचा चवचार केला असेल, पण, त्यािंी तसे कधीही बोलूि दाखचवले िाहीं. काहीही असो, 
िेचायेवच्या आगमिापावतेो तरी कोणत्याही क्राचंतकारी िेत्याला आपल्या आचाराचे मागगदशगक तत्त्व म्हणिू या 
तत्त्वाचा अचंगकार करण्याचे धैयग झाले िाही. माणसू जंगम मालमत्ता (Chattel) होऊ शकतो ही सकंल्पिा 
िेचायेवच्या कालापावतेो कोणत्याही क्रातंीिे आपल्या चियम-पत्रकाच्या शीषगस्थािी अद्याप ठेवली िव्हती. 
पारंपाचरकर्दष्ट्ट्या, धैयग चि आत्मबचलदाि प्रवृत्ती याचं्या आवाहिावरच अि यायी चमळचवणे अवलंबिू असे. 
संशयवाद्यािंा दहशत घालता येऊ शकेल अथवा धमक्या देऊि कायगभाग साधता येईल आचण श्रिावािाचंी 
वचंिा करता येईल, असा िेचायेवचा चिणगय होता. अत्यंत धोक्याची घातक कमे करण्यासाठी पितशीरपणे 
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त्याची आजगव ेकेली, तर िामधारी क्राचंतकारकाचा स िा उपयोग करूि घेता येईल. ज्याचंा छळ होतो आहे, 
त्याचं्याचवषयी म्हणाल तर, शवेटी चिचश्चतपणे त्याचंी स टकाच होणार असल्याम ळे त्याचंा अचधक छळ करणे 
वावगे ठरणार िाही. ते जे काय गमावतील ते भचवष्ट्यकालातील पीचडतािंा लाभेल. िेचायेव चववरण करतो की, 
तत्त्वतः, राज्यशासिािंा दडपशाहीचे उपाय योजण्यास भाग पाडले पाचहजे; जिता ज्याचंा अचतशय दे्वष करते 
अशा सरकारी अचधकाऱ्यािंी कधीही हात लावता कामा िये, आचण शवेटी बह जि समाजाच्या हालअपेष्टा व 
द ःखे वृबिगत करण्यासाठी ग प्त समाजसंस्थेिे आपली सारी साधिसामग्री उपयोचजली पाचहजे. 

 
या स ंदर चवचाराचंा सपूंणाथग आज वास्तवतेत उतरला असला तरी, आपल्या तत्त्वाचंा चवजय झालेला 

पाहाण्यास िेचायेव जगला िाही. तरीपण, चवद्याथी Ivanov–आय् व्हॅिॉवच्या ख िाच्या प्रसंगी, ही तत्त्व ेलाग ू
करण्याचा त्यािे प्रयत्ि केला; या ख िािे लोकाचं्या कल्पिा–शक्तीला इतके वधूेि घेतले की, Dostoyevsky–
दोस्तोयेवस्कीिे आपल्या ‘झपाटलेला’ ‘The Prossessed’ या कादंबरीचा तो एक चवषय बिचवला. ज्या 
मध्यवती सचमतीचा आपण प्रचतचिधी असल्याचे िेचायेव प्रचतपाचदत होता, त्या सचमतीबाबत आय् व्हॅिॉव मिातूि 
साशकं होता हाच काय तो त्याचा एकमेव दोष चदसतो; तो क्रातंीचा शत्र ू समजला गेला, कारण, क्रातंीशी 
तादात्म्य पावलेल्या व्यक्तीला त्यािे चवरोध दशगचवला. म्हणूि ठरले कीं, तो मेलाच पाचहजे. िेचायेवचा एक भाई 
(Comrade) औस्पेन्स्की (Ouspensky) चवचारतो, “एखाद्या माणसाचा जीव घेण्याचा आपल्याला काय हक्क 
आहे?”– “हा हक्काचा प्रशि िाही,” हा आपल्या ध्येयचसिीस जे अपायकारक आहे ते सवग िष्ट करणे या 
आपल्या कतगव्याचा तो प्रशि आहे.” जेव्हा क्रातंी हेच एकमेव मूल्य असते, तेव्हा वस्त तः हक्क म्हणूि िसतातच, 
िक्त कतगव्येच असतात. पण, तात्काळ क्रम उलटा करूि, कतगव्यपालिाच्या िावाखाली प्रत्येक हक्क 
बळकावला जातो. कोणाही ज ल मशहाचा खूि करण्याचा कधीही प्रयत्ि ि करणारा िेचायेव दबा धरूि 
आय् व्हॅिॉवचा खूि करतो. िंतर तो रचशयातूि परागंदा होतो आचण बक चििकडे परत येतो. बक चिि 
त्याच्याकडे पाठ चिरवतो आचण त्याच्या “चकळसवाण्या डावपेचाचंा चधक्कार करतो. बाक चिि चलचहतो, “आपण 
हळूहळू या चिणगयाप्रत येऊि पोचतो की, अचविाशी समाज प्रस्थाचपत करण्यासाठी (Machiavelli) 
मचॅकआवलेीची राजिीती आचण Jesuits जेस इट् च्या कायगपिती याचें त्या समाजास अचधष्ठाि असले पाचहजे; 
देहासाठी केवळ बहसा; आत्म्यासाठी केवळ वचंिा”. हे म्हणणे ठीक आहे. पण बाक चििच्या श्रिेि सार क्रातंी 
हेच एकमेव चशव असेल तर मग कोणत्या अन्य मूल्याच्या संदभात हा ‘डावपेच चकळसवाणा आहे” हे ठरचवणे 
शक्य आहे? िेचायेविे वास्तचवक क्रातंीच्या सेवसे वाहूि घेतले आहे, त्याला स्वाथग साधावयाचा िसूि ध्येय 
गाठावयाचे आहे. परस्थ ग न्हेगार म्हणिू स्वराष्ट्राच्या स्वाधीि केला गेल्यािंतर, न्यायालयासमोर एक 
तसूभरही तो िमते घेत िाही. २५ वषांची त रंुगवासाची चशक्षा ठोठावली गेल्या िंतरस िा तो अजूिही त रंुगावर 
अंमल गाजचवतो; ग प्त संस्थेत त रंुगाचधकाऱ्यािंा संघचटत करतो, झारच्या ख िाचे कट रचतो आचण प िश्च 
त्याला न्यायालयासमोर आणले जाते. १२ वषाच्या त रंुगवासािंतर, एका चकल्ल्याच्या अंधाऱ्या तळघरात मतृ्यू, 
या चतरस्कारािे माखलेल्या क्रातंीच्या उमरावापंकैी पचहल्या बंडखोराची जीवियात्रा संप ष्टात आणतो. 

 
या कालखंडात क्रातंीच्या हृदयपटलात साऱ्या गोष्टींिा खरोखरी मोकळीक आहे आचण हत्त्येचे तत्त्व 

म्हणूि उदात्तीकरण होऊ शकते. तथापी, १८७० मधील (Populism) मालमते्तचीं समाईक मालकी या 
तत्त्वज्ञािच्या प िरूत्थापिाबरोबर अशा तऱ्हेचे चवचाराचे वारे वाहू लागले की, चडसेम्बरवाद्यामंध्ये 
(Dcemberists) आढळणाऱ्या िैचतक आचण धार्ममक प्रवृत्तीतूि तसेच, Lavrov–लॅंवराँव व Hergen– हरझेि 
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याचं्या समाजवादातूि उगम पावलेले हे क्राचंतकारी आंदोलि िेचायेविे रेखाटलेल्या राजकीय 
संशयवादाकडील उत्क्रातंीला आळा घालील. या आंदोलिािे “जागतृ आत्म्यािंा” (Living souls) आवाहि 
केले, आचण जिताचभम ख होण्यासाठी, आचण स्वतःच्या म क्तीकडे जितेिे आगेकूच करावी यासाठी चतला 
लोकचशक्षण देण्याचे त्यािंा स चचवले. “पश्चातापदग्ध उमरावािंी” आपल्या पचरवाराचंा त्याग केला, 
दचरद्र्यासंारखी गचरबी वसे्त्र पचरधाि केली आचण शतेकऱ्यामंध्ये प्रचार करण्यासाठी ते खेड्याकंडे धावले. पण, 
शतेकरी साशकं होते आचण म्हणूि ते थंडच राचहले. जेव्हा शातं राहवले िाही तेव्हा त्यािंी या 
िवधमगप्रचारकाचंवरुि पोचलसाकंडे तक्रारी केल्या. स भग आत्म्यािंा झालेल्या या अटकावाम ळे, या 
आंदोलिाची चपछेहाट होऊि, िेचायेवच्या संशयवादाकडे वा चिदाि बहसाचाराकडे वळण्यात त्याची पचरणती 
झाली. जितेची चिष्ठा चिरूि प्राप्त करूि घेण्यास असमथग ठरलेल्या ब चिवाद्यािंा प िश्च वचरष्ठवगासामोरे 
एकाकी पडल्यासारखे वाटू लागले; स्वामी आचण ग लाम या अवस्थेतील चवभागलेले जग त्यािंा प न्हा चदसू 
लागले. (The will of the people) जितेची इच्छाशक्ती या िावािे ओळखला जाणारा गट वैयस्क्तक 
दहशतवादाचे तत्त्वात उदात्तीकरण करतो आचण क्राचंतकारक समाजवादी पक्षाबरोबर १९०५ पयंत चालत 
आलेल्या ख िाचं्या माचलकेची म हूतगमेढ रोवतो. दहशतवादी जन्म घेतात ते याच टप्प्यावर–पे्रमाचवषयी 
रष्मचिरास झालेले, मालकशाहीच्या ग न्ह्याचंवरुि एकजूट केलेले, तथापी स्वतःच्या चिराशते एकाकीच 
असलेले आचण आपली चिष्ट्पापवृत्ती व आपले जीवि याचं्या द हेरी बचलदािातूिच ज्या उकलू शकतील अशा 
चवसंगतींिा तोंड देत असणारे. 
 

THE FASTIDIOUS ASSASSINS–दुराराध्य मारेकरी 
 

रचशयायी दहशतवाद १८७८ साली जन्मास आला. १८३ ‘पाप्य चलस्ट’– वरील खटल्यािंतर द सरे 
चदवशी २४ जािेवारीला, Vera Zassulich–वरेा झास चलश िामक एका कोवळया य वतीिे St. Petersburg–
सेंट पीटसगबगगचा गव्हिगर जिरल Trepov रेपॉव याचा गोळी घालूि खूि केला. चतच्यावरील खटल्यात ती 
दोषम क्त झाली आचण तदिंतर, झारच्या पोचलसाचं्या हातावर त री देऊि िरारी होण्यात चतिे यश चमळचवले. 
चतच्या चपस्त लाच्या आवाजािे दडपशाही आचण ख िाचें प्रयत्ि याचं्या अखंड माचलकेचे सत्र स रू झाले; दोन्ही 
घटिा सारख्याच गतीिे प्रगत होत होत्या आचण हे अगोदरच स्पष्ट होत होते की, उभयतािंी एकमेकाचें बळ 
शोषिू घेतले कीं मगच त्याचंी इतीश्री होऊ शकणार होती. 

 
त्याच वषी, The will of the people जिेच्छा शक्ती या संघटिेचा एक सभासद Kravychinsky– 

क्राचवचचन् स्की यािे “मृत्यूचा बदला मृत्यूिे” या आपल्या पचरपत्रकात दहशतीचे तत्त्व प्रचतपाचदत केले. पचरणाम 
िेहमी तत्त्वािंा अि सरतात. य रोपात जमगिीचा बादशहा, इटालीचा राजा, स्पेिचा राजा, हे मारेकऱ्यािंा बळी 
पडले. प िश्च १८७८ साली, Alexander II– २ ऱ्या ॲलेक्झॅंडरिे (Okhrana) ओिािाच्या स्वरूपात 
राज्ययतं्रात्मक दहशतीचे (State Terrorism) जगािे कधी देचखले िसेल असे अर्दष्टपूवग आचण अत्यंत कायगक्षम 
आय ध चिमाण केले. यािंतर, रचशयात, तसेच, पाश्चात्य जगात १९ व ेशतक ख िािंी भरलेले आढळते. १८७९ 
साली स्पेिचा द सरा एक राजा मारेकऱ्याला बळी पडतो आचण झारच्या ख िाचा चिष्ट्िळ प्रयत्ि होतो. १८८१ 
साली ‘जितेची इच्छाशक्ती’च्या दहशतवादी सभासदाकंडूि झारचा खूि होतो. Sofia Perovskaya– 
सोचिया पेरॉवस्काया Jeliabov–जेचलआबॉव्ह आचण त्याचें साथी यािंी िाशंी चदले जाते. १८८३ मध्ये 
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जमगिीच्या बादशहाचा वध होतो आचण ख न्याचा क ऱ्हाडीिे चशरच्छेद करण्यात येतो. १८८७ मध्ये Chicago–
चशकागो ह ताम्त्यािंा िाशंी देण्यात येते आचण स्पचॅिश अराजकवाद्याचंी Valencia– (व्हॅलेस्न्झया) यथे बैठक 
भरूि ते दहशतवादी जाहीरिामा प्रसृत करतात. “जर समाज शरणागती पत्करणार िसेल, तर द राचरण 
आचण द चरत याचंा िाश झाला पाचहजे– त्याचं्याबरोबर आपणा सवांचा िाश होणे जरूर असले तरी.” 
फ्रानं्समध्ये १८९०–१९०० या कालखंडात ज्याला कृतीद्वारे प्रचार म्हणतात तो प्रचार कळसबबदू गाठतो. 
Ravachol–रॅवाशोल, Vaillant–वाइलॅंट व Henry हेन्री याचें धाडसी पराक्रम Carnot–कॅरिॉटच्या वधाची 
िादंी ठरते. केवळ १८९२ मध्ये य रोपात डायिामाईटच्या स्िोटाचंी एक हजारापेक्षा अचधक बहसक कृत्यें 
घडतात आचण अमेचरकेत जवळजवळ पाचश.े १८९८ साली ऑस्स्रयाची महाराणी Elisabeth–एचलझाबेथ चहचा 
खूि होतो. १९०१ मध्ये अमेचरकेचे अध्यक्ष Mackinley मचॅकन्ले याचंा वध करण्यात आला. ज्या रचशयात 
राजवटीतील लहाि सहाि राजप्रचतचिधींचा जीव घेण्याच्या प्रयत्िाचंी माचलका सपंली िव्हती, चतथे १९०३ 
साली क्राचंतकारी समाजवादी पक्षाची Organisation for combat–‘संग्राम सचमती” ही संघटिा अस्स्तत्वात 
आली आचण चतिे रचशयायी दहशतवादी आंदोलिातील ठळक ठळक व्यक्तींिा एकत्र आणले. Sazanov–
सझॅिॉवकडूि Plehve प्वहेवचा खूि आचण Kaliayev काचलआयेवकडूि Grand Duke Sergei ग्रॅंड्यूक 
सरजीचा खूि ही कृत्यें, १९०५ मध्यें, तीस वष ेकालावधीच्या रक्तलाचंछत स धारणादंोलिाचा कळस ठरतात 
आचण क्राचंतकारी धमाच्या र्दष्टीिे ह तात्म्याचें य ग समाप्त करतात. 

 
वैिल्यग्रस्त धार्ममक चळवळीशी दाट संबधं असलेल्या शून्यतावादाची पचरणती याप्रमाणे दहशतवादात 

होते. सवकंष िकारात्मकतेच्या चवश्वात बॉम्बगोळे, चपस्त ले याचं्या सहाय्यािे, तसेच ज्या धैयािे ते 
वधस्तंभाकडे चालत जातात त्या धैयाच्या बळावर, हे तरुण चशष्ट्य चवसंगतीतूि बाहेर पडण्याचा व आपणाजवळ 
िसलेली मूल्ये सजगि करण्याचा प्रयत्ि करतात. त्याचं्या कालापावतेो त्यािंा ज्ञात अथवा ज्ञात असल्याचे वाटे 
अशा ध्येयाप्रीत्यथग माणसािंी मृत्यूला कवटाळले. त्याचं्या कालािंतर मात्र, जे आपणास चबलक ल ज्ञात िाही 
अशासाठी बचलदाि करण्याची जरा जास्त कठीण अशी सवय मंडळींिा होऊ लागलीं–काहीही असले तरी 
मरणे आवशयक आहे म्हणूि मरायचे एवढेच त्यािंा ठाऊक असे. तोपयंत, ज्यािंा मरणे आवशयक होते ते स्वतः, 
मािवी न्यायाची उघड उपेक्षा करूि ईश्वराधीि होत असत. पण त्या कालखंडातील दंचडतबळींची चिवदेिे 
वाचल्यावर आपण स्स्तचमतच होतो; कारण, एकाही अपवादाचशवाय त्यापैकी प्रत्येकजण, त्याचं्यासबंंधी 
न्यायचिणगय देणाऱ्या न्यायमतूीची उपेक्षा करूि, अजूि जन्मास ि आलेल्या अन्य व्यक्तींकडे न्यायदािाची 
जबाबदारी चवश्वासािे सोपचवतािा चदसतो. उच्च मलू्याचं्या अभावाम ळेही भचवष्ट्यातील माणसेच त्याचें अचंतम 
आश्रयस्थाि म्हणिू राचहली. ईश्वराला पारखे झालेल्या मािवासंाठी भचवतव्यता हेच एकमेव पारलौचकक मूल्य 
असते; दहशतवाद्याचंा िष्ट करणे हाच चिःसंशय सवात पचहला हेतू असतो. बॉम्बगोळयाचं्या स्िोटािंी 
अचियंचत्रत सत्तावाद (Absolutism) हादरूि टाकावयाचा असतो. तथापी, मृत्यूस कवटाळूि पे्रम आचण न्याय 
याचें अचधष्ठाि असलेला समाज प िर्मिचमत करणे हाही, काही झाले तरी, त्याचंा उदे्दश असतो आचण अशा 
प्रकारे, चचेिे ज्याबाबतीत चवश्वासघात केला ते कायग प िश्च हाती घेणे हाही हेतू असतो. जेथे एके चदवशी िवा 
देव अवतीणग होईल अशा चचेची चिर्ममती करणे हे दहशतवाद्याचें खरेख रे पचवत्र कायग असते. पण, हेच सवगस्व 
आहे काय? स्वचे्छया त्यािंी पत्करलेली दोषाची जबाबदारी आचण त्याचें मतृ्यलूा कवटाळणे यातूि एका 
आगामी मूल्याच्या अचभवचिाखेरीज अन्य काहीही उद भवले िसेल, तर आजच्या जगाचा इचतहास, काही 
असले तरी या क्षणाप रता, त्याचें मरण व्यथग होते आचण अचवरतपणे ते शून्यतावादीच राचहले या आमच्या 
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म्हणण्याचे समथगि करील. आगामी मूल्य हा वदतोव्याघात आहे, कारण, ते कृतीचा आशय स्पष्ट करू शकत 
िाही आचण सूत्रबि झाल्याखेरीज चिवडाचिवडीचे तत्त्वही प रव ूशकत िाही. पण, चवसंगतीिे पीडलेल्या १९०५ 
च्या मािवािंी, िकार चि मरण याद्वारेच खरोखरीच एका मूल्याला जन्म चदला, याप ढे अत्यावशयक, आज्ञाथगक 
ठरणारे हे मूल्य, आपण त्याचे ि सते आगमिच घोचषत करीत आहोत या श्रिेतूिच त्यािंी प्रकाशात आणले. 
बंडखोरीच्या उत्पत्तीस्थािी आपणास अगोदरच आढळलेल्या सवोच्च आचण द ःखद साध त्वाला त्यािंी, आपण 
स्वतः व आपल्याला िाशी देणारे याचं्यापेक्षा वरचे उच्च स्थाि उघडपणे चदले. आमच्या इचतहासात बंडखोर 
प्रवृत्तीची कारुण्याशी गाठ पडण्याची ही अखेरची वळे आहे; तेव्हा क्षणभर थाबंूि आपण या मूल्याचा चवचार करू 
या. 

 
छात्रदशतेील Kaliayev–काचलआयेव उद गारतो, “प्रत्यक्ष भाग घेतल्याखेरीज दहशतवादी 

आंदोलिाबाबत आपण कसे बोलू शकणार”? आधी Azef ॲझेि आचण िंतर Boris Savinkov–बोचरस 
सचॅविकॉव याचं्या मागगदशगिाखाली, क्राचंतकारी समाजवादी पक्षाच्या ‘संग्राम सचमतीत’ १९०३ पासूि संघचटत 
असलेल्या काचलआयेवच्या साऱ्या साथींचे वतगि वरील स्त त्य चवधािाच्या कसोटीस उतरेल असेच आहे. ती 
उच्च तत्त्वावंर चिष्ठा असलेली माणसे आहेत– आपल्या जीविस्स्थतीचा अथवा जीवििाट्याचा कोणताही अशं 
िाकारणार िाहीत अशी बंडखोरीच्या इचतहासातील ही अखेरची माणसें. Pokotilov–पोकॉचतलॉव म्हणतो 
त्याप्रमाणे, जरी दहशतीला त्यािंी आपले जीवि समर्मपत केले होते, “तीवर त्याचंी श्रिा होती” तरी त्याचंी मिे 
चद्वधा होणे थाबंले िाही. पापभीरुतेिे व्यचथत झालेली माथेचिरू माणसे– प्रत्यक्ष कृतीच्यावळेीही – इचतहासात 
थोडीच. पण, १९०५ मधील मंडळी िेहमीच संशयाचे भक्ष्य ठरली. त्यािंी स्वतःलाच आधीच चवचारलेला िाही, 
तसेच, आपल्या आय ष्ट्यात अथवा मूत्यूद्वारे ज्याचे त्यािंी अंशतःतरी उत्तर चदलेले िाही, असा एकही प्रशि १९५० 
साली त्यािंा चवचारण्यास आपण समथग होणार िाही, असे म्हणणे हीच त्यािंा आपण वाहू शकू अशी महाि 
श्रिाजंली आहे. 

 
तथाचप, इचतहासाच्या प्रातंात त्याचें चिगगमि शीघ्रतेिे झाले. उदाहरणाथग, दहशतवादी चळवळीत 

सचॅविकॉवबरोबर भाग घेण्याचे काचलआयेविे १९०३ साली जेव्हा ठरचवले, तेव्हा तो सव्वीस वषाचा होता. दोि 
वषािंतर हा ‘कचव’ (तसे त्याला संबोधण्यास येत होते) िाशी गेला. हे एक अल्पाय षी जीविचचरत्र होते. पण, 
अल्पशा का ंहोईिा सहाि भतूीिे जो कोणी या कालखंडाचा इचतहास तपाशील, त्याला काचलआयेव आपल्या 
स्तंचभत करणाऱ्या जीविचचरत्राद्वारे दहशतवादाच्या अत्यंत अथगपूणग अवस्थेचे दशगि घडवील. (Sazonov, 
Schweitzer, Pokotilov, Voinarovsky) सझॅोिॉव, श्वीट झर, पोकॉचतलॉव, वोइिारोवस्की आचण इतर सारे 
अराजकवादी रचशयाच्या इचतहास-पटावर एकदम धडकले आचण अचधकाचधक व्यचथत चिषेधाचे तत्पर आचण 
अचवस्मरणीय साक्षी म्हणूि संहाराथग जीवि समर्मपत करण्याच्या पचवत्र्यात क्षणभर स्स्थरावले. 

 
ही बह तेक सारी मंडळी चिरीश्वरवादी आहेत. (Admiral Dubassov) ॲडचमरल द बॅस्सॉव्हवर बॉम्ब 

िेकतािा मृत्यू पावलेल्या (Boris Voinarovsky) बोचरस वोइिारोवस्कीिे चलचहले आहे: – “मला आठवते की, 
माध्यचमक शाळेत जाण्यापूवीच मी माझ्या एका बालपणीच्या चमत्रास चिरीश्वरवादाचा उपदेश केला होता. मात्र 
केवळ एकच प्रशि मला गोंधळात टाकतो. माझे हे चवचार आले कोठूि? कारण, अिाद्यिंतत्वाची मला 
बकचचतस िा संकल्पिा िव्हती.” स्वतः काचलआयेवची ईश्वरावर श्रिा होती. वध करण्याच्या एका चिष्ट्िळ 
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प्रयत्िाच्या काही क्षण आधी Savinkov–सचॅविकॉविे त्याला एका हातात बॉम्ब घेतलेला व द सऱ्या हातािे 
क्र साचे चचन्ह आकारीत रस्त्यात एका मूतीसमोर (ikon) उभा असलेला पाचहला होता. तथापी, धमग त्यािे 
चधक्कारला. िाशीपूवी आपल्या कोठडीत धमाद्वारे चमळणारे सातं्वि त्यािे िाकारले. 

 
ग प्तता त्यािंा एकातंात राहाण्यास भाग पाडत होती. मोठ्या मािव समाजाच्या संपकाद्वारे कमगवीराचं्या 

अि भतूीस येणाऱ्या गाढ आिंदाची त्यािंा प्रत्यक्षपणे जाणीव िव्हती. कदाचचत कधींतरी त्याची त्यािंीं िक्त 
कल्पिाच केली असेल. परंत , त्याचंी एकता साधंणारे बंधि त्याचं्या मिातील इतर साऱ्या आसक्तींची जागा 
घेते. सझॅोिॉव्ह चलचहतो, “आमची एकमेकाबंद्दलची उदात्त भाविा इतक्या उत्कटतेिें भरूि गेली होती कीं, 
आमच्या परस्परातील िात्याचे सार ‘बंधू’ हा शब्द प रेशा स्पष्टपणें ध्वचित करीत िव्हता.” सझॅोिॉव्ह त रंूगातूि 
आपल्या चमत्रािंा चलचहतो : “त मच्या चि माझ्या एकज टीची जाणीव सदोचदत ठेवणे हीच माझ्या बाबतीत माझ्या 
स खाची अत्यावशयक शतग आहे.” वोइिारोवस्की चवषयी म्हणाल तर, चजच्यावर त्याचे पे्रम होते आचण जी 
परस्पर भेटींत त्याला आणखी थोडावळे थाबंण्यास सागंत होती. अशा एका स्त्रीशी बोलतािा त्यािे प ढील 
उद गार काढल्याचे तो कबलू करतो. ते ‘जरासे चविोदी’ असल्याची त्याला जाणीव आहे, पण, त्याच्या 
मताि सार, ते त्याची मिस्स्थतीही चवशद करणारे होते–तो म्हणाला “माझ्या साथीकडे पोचावयास मला जर 
का उशीर झाला तर मी त झा दे्वषच करीि.” 

 
रचशयाची प्रचंड बह जिसमाजात गडप झालेल्या केवळ परस्पराशीच एकज टीच्या िात्यािे बाधंलेल्या, 

या स्त्रीप रुषाचं्या लहािशा गटािे, कोणत्याही मागािे त्याचं्या चियतीत िसलेली, चशरच्छेदकाची 
(Executioner) भचूमका चिवडली. ते त्याच चवरोधाभासात जगले–सवगसाधारण मािवी जीविाबद्दल आदर, 
पण स्वतःच्या जीविाचवषयी-सवोच्च बचलदािाच्या स्मृत्याक लतेम ळे उद भवलेली–त च्छता, याचंा स्वातंरी 
संयोग साधीत. (Dora Brilliant) दोरा चब्रचलआटंच्या र्दष्टीिे अराजकवाद्याचंा कायगक्रम काहंी असा महत्त्वाचा 
िव्हता–दहशतवादी कृती म ख्यतः दहशतवाद्याकंडूि अपेचक्षत असलेल्या बचलदािािे शोभिू उठत होती. 
सचॅविकॉव्ह म्हणतो, “तथापी दहशत चतला क्र सासारखी अवजड वाटत होती.” स्वतः काचलआयेव्ह 
आत्मबचलदािास केव्हाही तयार असतो. “याहीपेक्षा एक कडी वर म्हणजे हे बचलदाि करण्याची त्याची 
भाविोत्कट इच्छा होती.” प्लेहवच्या ख िाच्या प्रयत्िाची पूवगतयारी चालू असता, घोड्याच्या टापाखंाली 
स्वतःस झोकूि देऊि त्या मंत्र्याबरोबर िष्ट होण्याचा आपला बेत असल्याचे त्यािे चिवदेि केले होते. 
वोइिारोव्हस्कीच्या बाबतीतही बचलदािाची इच्छा आचण मृत्यूचे आकषगण याचंा योग ज ळतो. अटकेिंतर तो 
आपल्या आईबापास चलचहतो, “कौमारदशते चकत्यकदा माझ्या मिात आत्महत्त्येचा चवचार आला असेल.----” 

 
त्याचवळेी, स्वतःचे जीवि इतक्या संपूणगतेिे धोक्यात घालणाऱ्या या शीरच्छेदकािंी सदसचद्ववकेाची 

काटेकोर तपासणी करूि केवळ मगच द सऱ्याचंा खूि करण्याचे प्रयत्ि केले. ग्रॅंड ड्यूक सरजीचा खूि 
करण्याचा पचहला प्रयत्ि िसला, कारण, ग्रॅंन्ड ड्यकूबरोबर त्याच्या गाडीतूि प्रवास करीत असलेल्या 
बालकािंा ठार करण्याचे काचलआयेव्हिे आपल्या साथींच्या पूणग संमतीिे िाकारले होते. आणखी एक 
दहशतवादी Rachel Louriee राशले लौरी, चहच्याबद्दल सचॅविकॉव्ह चलचहतो : – “दहशतवादी कृतीवर चतची 
श्रिा होती; त्या आंदोलिात भाग घेणे ती एक सन्माि आचण कतगव्य समजत असे; पण, रक्ताचें र्दशय चतला 
दोराइतकेच अस्वस्थ करी.” पीटसगबगग-मास्को लोहमागावरील आगगाडीत ॲडचमरल द बास्सॉव्हच्या ख िाच्या 
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प्रयत्िाला सॉचविकॉव्हचा चवरोध होता. कारण, “अगदी लहािशी जरी चूक झाली, तरी डब्यात स्िोट होऊि 
द सरे अिोळखी प्रवासी ठार झाले असते.” खूि करण्याच्या एका प्रयत्िात १६ वष ेवयाच्या म लाला सामील 
करूि घेतल्याचे सचॅविकॉव्ह “दहशतवादी सारासारचवचाराच्या िावाखाली” क्रोधावशेािे यािंतर िाकारील. 
झारच्या त रंूगातूि पळूि जाण्याचे वळेी त्यािे ठरचवले की, आपणास अटकाव करण्याचा प्रयत्ि करणाऱ्या 
अचधकाऱ्यावर आपण गोळया झाडू; तथापी, स्वतःवर गोळी झाडूि घेऊ, पण, सामान्य सैचिकावर चपस्तूल 
रोखणार िाही. वोइिारोव्हस्कीची हीच तऱ्हा आहे; माणसे ठार मारण्यास त्याची हरकत िाही, पण, तो कबलू 
करतो की “आपण पाठलाग करूि चशकार अशी कधी केली िाही, कारण तो रािटीपणाची धंदा आहे असें 
आपणास वाटतें”. आचण िंतर इतरापं्रमाणेंच तो जाहीर करतो : “द बास्सॉव्हबरोबर जर त्याची पत्िी असेल, 
तर मी बॉम्ब टाकणार िाही.” 

 
आपल्यापेक्षा द सऱ्याचं्या जीचवताचा अशाप्रकारे गाचंभयािे चवचार करणारा हा पराकोटीचा आत्मत्याग, 

हे द राराध्य मारेकरी आपली बंडखोरीची चियती चतच्या अत्यंत चवसंगत स्वरूपात भोगते झाले, अशा प्रकारचा 
तकग  बाधंण्यास जागा ठेवतो. बहसेची अपचरहायगता मान्य करूिही, बहसा असमथगिीय आहे, या गोष्टीस मिातूि 
ते कब ली देत होते असे मािणे शक्य आहे. आवशयक पण अक्षम्य असे ख िाचे स्वरूप असल्याचे त्यािंा चदसत 
होते. ही समस्या प ढे उभी राचहली असता, सामान्य वक बाची मिे या श गंापत्तीची एक बाजू द लग चक्षत करूि 
आपली स टका करूि घेऊ शकतील. प्रत्यक्ष उघड उघड बहसा ही अक्षम्य असल्याचे प्रथमतः ठरविू, िंतर 
जागचतक इचतहासाच्या व्यापक स्वरुपात त रळकपणे आढळणाऱ्या बहसेला मान्यता देण्यात औपचाचरक 
तत्त्वाचं्या िावाखाली ही सामान्य माणसे समाधाि माितात. अथवा, बहसा आवशयक आहे आचण अन्यायाची 
चिषेध करण्याची माणसात जी प्रवृत्ती आहे त्या प्रवृत्तीचा सतत भगं याखेरीज इचतहासाचे अन्य स्वरुप िाही अशी 
इचतहासाची अवस्था होईपयंत ही बहसा हत्त्येत आणखी हत्त्येची भर घालील, या चवचारािे ही माणसे 
इचतहासाच्या िावाखाली आपल्या मिाचे सातं्वि करूि घेतील. हे चववरण समकालीि शून्यतावादाची दोि 
स्वरुपे चिचश्चत करते : एक उच्च मध्यमवगीय आचण द सरे क्राचंतकारी. 

 
पण, ज्याचं्याबंद्दल आपण चवचार करीत आहो, ते अचतजहालमतवादी काहीही चवसरलेले िाहीत. 

अम क एक अपचरहायग आहे असे त्यािंा आढळूि आले तरीस िा त्याचे समथगि करण्यास ते अगदी 
स रवातीपासूिच समथग िव्हते, आचण त्याचे समथगि म्हणूि स्वतःचेच उदाहरण प ढे करण्याचा तयारी दशगचवणे 
आचण आपणच उपस्स्थत केलेल्या प्रशिाचे उत्तर व्यस्क्तगत त्यागािे देणे हा चवचार त्यािंी संकस्ल्पला. त्याचं्या 
र्दष्टीिे तसेच, तत्पूवीच्या बडंखोराचं्या र्दष्टीिे खूि आचण आत्महत्त्या एकरूपात्मक मािल्या जात होत्या. एका 
प्राणाचे मोल द सऱ्या प्राणाच्या मोबदल्यािे द्यावयाचे; या दोि बचलदािातूि एकादे मूल्य बाहेर पडण्याची आशा 
उद भवते. मािवी प्राणाचें मोल समाि असते यावर (काचलआयेव, वोइिारोव्हस्की) आदींची श्रिा आहे म्हणिू 
मािवी जीचवतापेक्षा इतर कोणत्याही चवचारास ते अचधक बकमत देत िाहीत. तथापी, तत्त्वचवचारासंाठीच ते 
हत्त्या मात्र करतात. खरे म्हणजे ते आपल्या तत्त्वचिष्ठचे्या पातळीवरच राहातात. ते या तत्त्वचिष्ठेचे समथगि 
अखेर त्या तत्त्वाला मृत्यूचा अवतार धारण करायला लाविू करतात. धार्ममक िाही तरी चिदाि परतत्त्ववादी 
बंडखोरीची संकल्पिा आपणासमोर प न्हा एकदा उभी राहाते. अशाच जीविाचा घास घेणाऱ्या श्रिेिे पेटलेल्या 
भावी काळातील माणसािंा त्याचं्या पिती भाविाप्रधाि वाटतील आचण कोणतेही एक जीचवत कोणत्याही अन्य 
जीचवताच्या तोडींचे असते, हे ते िाकबूल करतील. मग ते एक अमूतग चवचारतत्त्व मािवी जीविापेक्षा चार बोटे 
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वर असे आणूि ठेवतील– त्याला ते इचतहास कदाचचत म्हणतील, पण तरीस िा आधीच ते या चवचारतत्त्वाच्या 
अधीि झालेले असतील आचण तसेच इतर साऱ्यािंा या चवचारतत्त्वाच्या अधीि करण्याचा अगदी स्वैरपणे चिणगय 
घेतील. बंडखोरीची समस्या याप ढे गचणती चहशबेािे सोडचवली जाणार िाही, तर संभविीयतेचा अंदाज घेऊि 
ती सोडचवली जाईल. ही चवचारतत्त्व ेभचवष्ट्यकाळी वास्तवतेत उतरणे संभविीय आहे ही शक्यता समोर उभी 
राचहली की, मािवी जीवि सारे काही असू शकेल अथवा शून्यही असू शकेल. या अंचतम प्रत्यक्षाि भतूीत 
अंदाजािे चजतकी अचधक श्रिा ठेवावी, चततके मािवी जीविाचे मूल्य कमी. अखेरची मयादा गाठल्यािंतर तर 
त्याला काहीही मोलच उरत िाही. 

 
या मयादेची तपासणी आम्ही प्रसंगोपात्त करूच– राज्यसंस्थात्मक दहशतवादाचा आचण तत्त्वज्ञािी 

चशरच्छेदकाचंा कालखंड हाच आमच्या म्हणण्याचा इत्यथग. परंत , दरम्याि सीमारेषेवर एकज टीिे खडे 
असलेले १९०५ चे बंडखोर आपणास बॉम्ब स्िोटाचं्या आवाजाद्वारे चशकचवतात की, कमगठ चवचारप्रणालीपासूि 
चमळणारे सातं्वि व आराम, बंडखोरी या िामाचभधािास अपात्र ठरल्याचविा, बंडखोरीपासूि प्राप्त होणार िाही. 
चकमाि एकाकीपणा आचण िकारात्मकता याचं्यावर चवजय चमळचवणे हेच त्यांचे सकृद्दशगिी यश. ते अमान्य 
करीत असलेल्या आचण त्यािंा िाकारणाऱ्या जगात, हे बंडखोर एका मागोमाग एक, साऱ्या धैयगशाली 
प रुषापं्रमाणे मािवामािवातील बंध त्व प्रस्थाचपत करण्याचा प्रयत्ि करतात. एकमेकाचवषयी वाटणारी, तशीच 
ग लामचगरीत चखतपत पडलेल्या त्याचं्या अगचणत मूक बाधंवापयंत पोचलेली आचण त रंुगाच्या वाळवटंातस िा 
त्यािंा स ख देणारी पे्रमभाविा–या पे्रमावरूि त्याचं्या चवपदावस्थेची आचण आशाचंी कल्पिा येते. या पे्रमाचा 
अचवष्ट्कार घडचवण्यासाठी प्रथम त्यािंा हत्त्या करावयास हवी; चिष्ट्पाप राज्याची म हूतगमेढ रोवण्यासाठी, त्यािंा 
काही प्रमाणात दोषास्पदता स्वीकारावयास हवी. त्याचं्या लेखी ही चवसंगती केवळ शवेटच्या क्षणीच दूर होईल. 
एकाकीपणा आचण द सऱ्यासंाठी झटणारे चशलेदारी शौयग, सवगस्वत्याग चि आशा ही दं्वदे्व केवळ मृत्यलूा 
कवटाळूिच चिवारता येतील. १८८१ साली ॲलेक्झेंडरच्या (द सरा) ख िाचा कट रचणाऱ्या जेचलआबॉव्हला 
ख िापूवी ४८ तास आधी अटक करण्यात आली असता, खूि करण्याऱ्या खऱ्या ग न्हेगाराबरोबर आपणासही 
िाशंी देण्यात याव े अशी त्यािे मागणी केली होती. तो म्हणाला, “दोिा ऐवजी एकच वधस्तंभ उभारण्यात 
सरकारचा केवळ भेकडपणाच चदसूि येतो.” प्रत्यक्षात, पाच वधस्तंभ उभारण्यात आले त्यापैकी एक त्याच्या 
चप्रयेसाठी होता. जेचलआबॉव्ह हसत िाशी गेला; पण जबािी घेतािा ढासळलेल्या Ryssakov–रीस्साकॉव्हला 
भीतीम ळे अधगवडे्या झालेल्या अवस्थेत वधस्तंभाकडे ओढत न्याव ेलागले. 

 
जेचलआबॉव्हच्या या वतगिाचे कारण म्हणजे, एक प्रकारच्या अपराधाची जबाबदारी त्यास पत्करावयाची 

िव्हती; खूि केल्यािंतर अथवा ख िास कारणीभतू झाल्यािंतर आपण एकाकी पडलो तर या अपराधाच्या 
जाणीवचे्या यातिा आपणास रीस्साकॉव्हप्रमाणे भोगाव्या लागतील हे त्यास माहीत होते. वधस्तंभाच्या पचहल्या 
पायरीवर चढण्यापूवी, सोचिया परॉवस्कायािे आपल्या चप्रयकराचे आचण द सऱ्या दोि स हृदाचें च ंबि घेतले; 
पण एकाकी आचण िूति धमािे अधोगतीस गेलेल्या स्स्थतीत मरणाऱ्या रीस्साकॉव्हकडे चतिे पाठ चिरचवली. 
जेचलआबॉव्हच्या बाबतीत मात्रा साथींच्या सहवासातील मरण आचण स्वमताचे समथगि याचंा योग ज ळला. हत्त्या 
केल्यािंतरही जीवि जगणे ज्यास संमत असते तो अथवा चजवतं राहाण्यासाठी जो आपल्या स हृदाचंा 
चवश्वासघात करतो तोच अपराधी ठरणार. मृत्यसू कवटाळल्यािे मात्र, अपराधाची टोचणी तसेच प्रत्यक्ष ग न्हा 
दोन्हीही प सूि जातात. उदाहरणाथग, (Charlotte Corday, Fouquier–Tinville) शालोट कॉरडे ि चक्वएर 
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चतिचवलवर ओरडतो, “अरे हा तर िरराक्षस! मला तो मारेकरी समजतो!” हा मिस्ताप देणारा व क्षचणक अशा 
एका मािवी मूल्याचा शोध आहे– चिष्ट्पापवृत्ती व अपराधीवृत्ती, चववके व चववकेचवसंगती, इचतहास व 
अिाद्यिन्तत्व याचं्या मधोमध अध्या वाटेवर उभे ठाकलेले मािवी मूल्य. या शोधाच्या क्षणी, आचण िक्त त्याच 
क्षणाला, चजवावर उदार झालेल्या या आततायी माणसािंा शातंीची एक चवलक्षण अि भचूत, अंचतम यशाच्या 
शातंीची अि भचूत येते. त रंूगाच्या कोठडीत पोचलवोिॉव्ह म्हणतो की, मरणच मला ‘आरामाचे चि मध र’ वाटले 
असते. आपण मतृ्यूच्या भीतीवर मात केली आहे, असे वोइिारोवस्की चलचहतो. “माझ्या म दे्रवरील एकही स्िायू, 
भीतीिे ि थरारता, एकही शद्ब ि उच्चारता वधस्तंभावर मी चढेि ........ आचण ही काही माझ्यावर जबरदस्ती 
झाली आहे असे समजू िये; माझ्या जीविप्रवाहाचे ते पूणगपणे िैसर्मगक िचलतच असेल.” बऱ्याच िंतर, 
लेफ्टिंट चशमड गोळी घालूि ठार मारला. जाण्यापूवी चलहील : “माझा मतृ्यू हरएक गोष्टीची पचरपूणगता करील 
आचण माझ्या मृत्यूम ळे यशोमंचदराचा कळस गाठलेले माझे ध्येय चिष्ट्कलंक आचण पचरपूणग झालेले चदसेल.” 
न्यायमंडळासमोर चियादीपक्षाची भचूमका घेतल्यािंतर, िाशीची चशक्षा ठोठावला गेलेला काचलआयेव्ह 
खंचबरपणे जाहीर करतो, “माझा मृत्यू म्हणजे रक्ताश्र मय जगाचा महाि चिषेध आहे असे मी माितो.” तो 
आणखी चलचहतो, “ज्याक्षणी मला त रंुगात डाबंण्यात आले, त्या क्षणापासूि एक पळभरही कोणत्याही प्रकारे 
चजवतं राहाण्याची माझी इच्छा िव्हती.” त्याची मिीषा प री करण्यात आली. त्याला मान्य असलेल्या एकमेव 
समथगिाकडे तो १० मे रोजी सकाळी १० वाजता चालत जातो. संपूणग काळी वसे्त्र पचरधाि करूि, िेल्ट हॅट 
घालूि, डगल्याचशवाय तो वधस्तंभावर चढतो. हा दस्ण्डत माणूस येशचूी प्रचतमा धारण केलेला कू्रस देणाऱ्या 
पाद्री Florinsky–फ्लोचरन् स्कीला, येशूच्या प्रचतमेपासूि तोंड चिरविू िक्त उत्तरच देतो. “मी त म्हाला 
अगोदरच साचंगतले आहे की माझी जीवियात्रा संपली आहे आचण मी मरणास चसि आहे.” 

 
शून्यतावादािे कळस गाठला असता, आचण वधस्तंभाच्या अगदी पायर्थयाशी ज िे मूल्य प िरुज्जीचवत 

होते. बंडखोर मािसाच्या मीमासेंच्या अंती आपणास आढळलेल्या “आम्ही अस्स्तत्वात आहीत” (‘We are’) या 
घोषणेचे, या प्रसंगी ऐचतहाचसक स्वरूपाचें ठरणारें, हे प्रचतबबब आहे. ते यातिात्मक आहे तसेच अंतरीच्या ज्ञािी 
उद बोधिात्मक ग्वाहीच्या स्वरूपाचेही आहे. ज्यािे स्वतःसाठी आचण अिाद्यिन्त स्िेहभावासाठी मृत्यूस 
कवटाळले त्याच्या चवचारािे दोरा चब्रलीआटंच्या स्स्तचमत म दे्रवर मृत्यूम खींच्या भीषण तेजािे चमकले ते हे 
मूल्य; जे सझॅोिॉवला चिषेध व्यक्त करण्यासाठी आचण “त्याच्या साथींसाठी आदरभाव” प्राप्त करण्यासाठी 
त रंूगात आत्महत्त्या करवायास पे्रचरत करते, ते हे मूल्य; आणखी प ढे, ज्या चदवशी साथींवर दोषारोप 
करावयास सागंणाऱ्या एका सेिाचधकाऱ्यास िक्त एका ठोशािे जचमिीवर लोळचवणाऱ्या िेचायेवला दोषम क्त 
करते ते हे मूल्य. या मूल्याच्या आधारे, मािवी चवश्वाचे अस्स्तत्व ठामपणे प्रचतपाचदत असतािाच, दहशतवादी 
जगतातीत राहातात आचण अशा प्रकारे, आमच्या इचतहासात अखेरच्याच वळेी, खरीख री बंडखोरी ही मूल्याचंी 
एक सजगक असते या गोष्टीचा पडताळा आणिू देतात. 

 
या दहशतवाद्यामं ळेच, १९०५ साल हे क्राचंतकारी संवगेाचे सवोच्च चशखर गणले जाते. परंत , त्यािंतर 

मात्र अपकषास स रवात होते. ह तात्मे मंचदरे (Churches) उभारत िाहीत; ते म्हणजे िक्त दगडचवटा चि 
च िखडी अथवा िास्स्तत्वाचा प रावा (the alibi). त्याचं्यािंतर येतात धमगग रू आचण कमगठ हठवादी. आगामी 
क्राचंतकारक जीचवताचंी देवाणघेवाण मागणार िाहीत. ते मृत्यूचा धोका पत्करण्याचे कबूल करतील, पण 
क्रातंीच्या सेवपे्रीत्यथग शक्य त्या मयादेपयंत स्वतः स रचक्षत राहाण्याचे कबूल करतील. अशाप्रकारे, दोषाचे सारे 
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ओझे आपल्या चशरावर घेतील. जबाबदारी स्वीकारणे अथवा मािखंडिा– मािव्यमचंदर आचण क्रातंी स्वतःपेक्षा 
चार अंग ळे वर ठेवणाऱ्या २० व्या शतकातील क्राचंतकारकाचें हे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. उलट पक्षी, 
काचलऑयेव्ह चसि करूि दाखचवतो की क्रातंी हे आवशयक साधि असले तरी ते प रेसे, समाधािकारक साध्य 
िाही. अशारीतीिे, तो मािवाची मािहािी करण्याऐवजी त्याचे उदात्तीकरण करतो. जगाच्या इचतहासात 
Hegel–हेगेलला [दोि अगदी चभन्न मािववंश. एक िक्त एकदाच हत्त्या करतो आचण आपल्या प्राणाचे मोल देतो. द सरा हजारो ग न्ह्याचें समथगि 

करतो आचण मािवदिेचे पाचरतोचषक लाभावे म्हणूि रुकारािे चसि असतो.] खरोखर चवरोध करणारे कोण असतील तर ते 
काचलआयेव्ह आचण त्याचे रचशयायी व जमगि साथी; कारण, हेगेल सावगचत्रक प्रचतष्ठा आवशयक म्हणूि चतला 
प्रथम मान्यता देतो आचण तदिंतर, ती अप री, असमाधािकारक म्हणूि ठरवतो. वरवरचा देखावा 
(Appearances) त्याला प रेसा वाटला िाही. सारे जग जरी त्यास संमती व मान्यता देण्यास राजी झाले असते 
तरी काचलआयेव्हच्या मिात एक शकंा चशल्लक राचहलीच असती : त्याला मान्यतेची गरज होती, पण, साऱ्या 
जगाची मजं रीस िा त्याच्या शकेंचे शातंवि करण्यास प रे पडली िसती–शकेडो उत्साहजिक जयजयकार 
देखील प्रामाचणक माणसाच्या मिात उभी करतात ती शकंा. अगदी कट  शवेटापयंत काचलआयेव्ह संशयग्रस्त 
होता, पण याम ळे त्याच्या कृचतशीलतेस प्रचतबधं झाला िाही; याच कारणास्तव, कचलआयेव्ह बंडखोरीची सवांत 
चवश ि प्रचतमा आहे. जो मृत्य ूकवटाळण्यास चसि असतो, प्राणास प्राणाचे मोल द्यावयाची ज्याची तयारी असते, 
तो आपल्या कृतीिे, मग त्याचे िकार काहीही असोत, एक मूल्य चिचश्चतपणे प्रचतपाचदत असतो– जे मूल्य, 
इचतहासाथािे, व्यक्ती म्हणिू त्याची जी अवस्था आहे, त्या अवस्थेच्या पलीकडे जाते. मरण येईपयंत 
काचलआयेव्ह इचतहासाला आपले जीवि समर्मपत करतो आचण मृत्यूच्या क्षणाला इचतहासापेक्षा श्रष्ठ पदास 
पोचतो. एका चवचशष्टाथािे, हे खरे की, इचतहासापेक्षा तो स्वतःचेच महत्व अचधक समजतो. पण, त्याची पसतंी 
ती काय असावी? ि क रक रता चिधारािे जो स्वतःचीच हत्या करतो तो स्वतः, का ंज्याला त्यािे मूतग स्वरूप 
चदले आहे व अमर केले आहे ते मूल्य? उत्तराचा कयास कठीण िाही. काचलआयेव्ह आचण त्याचे साथी यािंी 
शून्यतावादावर चवजय चमळचवला. 
 

चचगालेव्हाचा (Chigalev) मागग 
 

पण, हा चवजय अल्पाय षी ठरणारा आहे. मृत्यशूी त्याचा योग ज ळतो. शनू्यतावाद त्याच्या 
चवजेत्यामागिू काही काळाप रता जगिू राहातो. क्राचंतकारी समाजवादी पक्षाच्या अंतगाभ्यातच राजिैचतक 
संशयवाद चवजयाचा मागग आक्रमत असतो. काचलआयेव्हला मृत्य पंथास धाडणारा पक्षिेता Azev अझेव एक 
द टप्पी डाव खेळतो; मंत्री आचण Grand Dukes–ग्रॅंड ड्यूक्स याच्या वधाचंी योजिा आखीत असतािाच तो 
क्राचंतकारकाचंी Okhrana– ओखरािासमोर बदिामी करीत असतो. चचथावणीची, क्षोभाची संकल्पिा ‘सारीच 
मोकळीक आहे’ हा चवचार प िश्चःस्थाचपत करते आचण इचतहास व चिरपेक्ष मूल्ये प न्हा एकरूपात्मक ठरचवते. 
व्यस्क्तवादी समाजवादावर प्रभाव पाडल्यािंतर हा चवचशष्ट प्रकारचा शनू्यतावाद, प ढे १८८०–१८९० च्या 
दरम्याि रचशयात प्रकट होणारा तथाकचथत शास्त्रीय समाजवाद दूचषत करतो. िेचायेव्ह व Marx–माक्सग याचंा 
संय क्त वारसा २० व्या शतकातील सवगसत्तावादी क्रातंीस जन्म देईल. ईश्वरी हक्काच्या अखेरच्या प्रचतचिधींची 
जशी व्यस्क्तगत दहशतवादािे ससेहोलपट केली, तद्वतच, राज्यसंस्थात्मक दहशतवाद (State Terrorism), 
मािव समाजाच्या अगदी म ळाशीच, ईश्वरी हक्काचंा चिश्चयात्मक स्वरुपात िाश करण्याच्या तयारीस लागला. 
अंचतम साध्याचं्या चसिीघातर लागणारे सत्ताग्रासाचे तंत्र, त्या साध्याचं्या आदशात्मक प्रचतपादिाप्रत पचहले 
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पाऊल उचलते. 
 
वस्त तः Lenin लेचिि सत्ताग्रासाची संकल्पिा Tkachev–काचेव्ह–पासूि उसिी घेतो– काचेव्ह हा 

िेचायेवचा एक साथी समाि ध्येयािे भारलेला सहोदर होता. लेचििला ही सकंल्पिा ‘भव्य’ वाटली आचण चतचे 
सार तो स्वतः सागंतो : “संपूणग ग प्तता, सभासदाचं्या चिवडीबद्दल काटेकोर खबरदारी व व्यावसाचयक 
क्राचंतकारकाची चिर्ममती.” प ढे वडेा होऊि मेला तो काचेव्ह शून्यतावाद तों लढाऊ समाजवाद (Militant 
socialism) असे संक्रमण घडविू आणतो. आपण रचशयाची जॅकोचबिवाद चिर्ममला असा त्याचा दावा असला 
तरी, प्रत्यक्षात त्यािे जॅकोचबन्सचे कृचततंत्रच तेवढे उसिे घेतले; कारण, त्याला स िा तत्त्वचिष्ठा व सदाचरण 
याचें वावडे होते. कला चि िीचतमत्ता याचंा हा दे्वष्टा, डावपेचाचें तंत्राच्या बाबतीत मात्र चववकेसंगती आचण 
चववकेचवसंगती याचंा मेळ जमचवतो. राज्यसंस्थात्मक सत्ता काबीज करूि, मािवी समािता प्रस्थाचपत करणे हे 
त्याचे ध्येय असते. ती वास्तवतेत उतरो वा ि उतरो, ‘यंत्रणा’ (Apparatus) या संकल्पिेची व्याख्या ग प्त 
संघटिा, मतै्रीचे क्राचंतकारी करार, क्राचंतकारक िेत्यासंाठी ह क मशाही सत्ता या संज्ञाद्वारे करण्यात आली; या 
‘यंत्रणेला’ महाि आचण आचण पचरणामकारक यश लाभणार होते. प्रत्यक्ष पितीचवषयी म्हणाला तर, िवीि 
चवचार पचचवण्यास असमथग म्हणूि २५ वष े वयावरील साऱ्या रचशयिािंा दडपूि ठेवण्याची आचण बाजूला 
काढण्याची योजिा काचेव्हिे आखली होती, हे आपणास जेव्हा कळते तेव्हा त्या पितीची योग्य कल्पिा येणे 
शक्य होते. खरोखरच एक उत्स्िूतग पिती! चजथे दहशतीच्या काळयाक ट्ट छायेखाली जीवि जगणाऱ्या 
प्रौढाचं्या लोकवस्तीत बालकािंा कडवपेणाचे चशक्षण देण्याचे कायग चालू असते, अशा आध चिक 
अचधराज्ययंत्रणेच्या (super-state) तंत्रात जी प ढे प्रभावी चि प्रबळ ठरणार होती ती पिती. इचतहासवादी 
प्रजे्ञच्या प्राबल्याशी चवसंगत असलेल्या मूल्याचे प िरुज्जीवि जेथपयंत व्यस्क्तगत दहशतवाद करतो, तेथपयंत 
ह क मशाही समाजवाद (Caesarian socialism) त्याचा चिःसंशय चधक्कार करतो. पण, राज्यसंस्थेच्या पातळीवर 
तो दहशत प न्हा उपयोजील–अखेरचा चदव्य मािववशं चिमाण करण्याचे कायग येवढ्याच एकमेव समथगिाच्या 
भचूमकेसह. 

 
इंथे आपण एक वतूगळ पचररष्मण पूणग करूि प िश्च पूवगपदाला येतो. खरीख री म ळे त टूि अलग पडलेली 

बंडखोरी, इचतहासाप ढे शरणागती पत्करल्यािे मािवाशी चवद्रोही बिलेली बंडखोरी संबंध चवश्वावर पारतंत्र्य 
लादण्याचा चवचार मिात आणते. इथे या चठकाणी Chigalevism–चचगलेॅचवझम् चे य ग स रू होते. मािखंडिेची 
चिवड करण्याचा हक्क प्रचतपादि करणारा शनू्यतावादी Verkhovensky–वरखोव्हेिस्की ‘The Possessed’ या 
कादम्बरीत या य गाची घोषणा करतो. त्याचे मि द ःखी चि द राराध्य आहे आचण तो सते्तची अचभलाषा धरण्याचे 
पसंत करतो. ज्या इचतहासाला इचतहासाखेरीज अन्य अथग िाही, अशा इचतहासावर वस्त तः ही सते्तची 
अचभलाषाच िक्त अंमल गाजचवण्यास समथग असते. Chigalev–चचगलेॅव भतूदयावादी चचगलेॅव 
त्याच्याबद्दलची सारी चजम्मेदारी पत्करतो. येथूि प ढे मािवजातीबद्दलची पे्रमभाविाच मािवाच्या दास्यत्वाचे 
समथगि करील. समतेच्या चवचारािे भारावलेला चचगलेॅव प्रदीघग चवचारान्ती एका चिराशामय चिणगयाप्रत येऊि 
पोचला : चिराशामय असले तरीस िा हे केवळ एकच व्यवस्थापि शक्य आहे. “अमयाद स्वातंत्र्याच्या 
गृचहतकापासूि स रवात करूि, मी अमयाद ज ल मशाहीपयंत येऊि पोचतो.” संपूणग स्वातंत्र्य, म्हणजेच प्रत्येक 
गोष्टीचा िकार, साऱ्या मािवजातीशी एकरूप असलेल्या िवमूल्याचंी चिर्ममती करूिच अस्स्तत्वात येऊ शकेल, 
आचण स्वसमथगि करू शकेल. या िवमूल्याचंी चिर्ममती जर लाबंली, तर संबंध मािवजातीच्या चठकऱ्या 
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उडतील. या िवप्रामाण्याकंडे िेणारा सवात जवळचा मागग सवकंष ह क मशाही मागावरूिच जातो. “एक दशाशं 
मािवजातीकडे व्यस्क्तस्वातंत्र्याचा हक्क असेल आचण ती बाकीच्या िऊ दशाशं मािवजातीवर अचियचंत्रत 
अचधकार गाजवील. ही िऊ दशाशं मािवजात व्यस्क्तत्व गमावील आचण मेंढराचंा कळप बिेल; चिस्ष्ट्क्रय 
आज्ञापालिाच्या सक्तीम ळे त्यािंा मूळच्या अजाणे अवस्थेप्रत हाकूि िेण्यात येईल– म्हणजेच प राति स्वगात, 
चजथे, काही झाले तरी, त्यािंा काम मात्र करावचे लागेल.” चजथे तत्त्वज्ञ शासिकते आहेत असे हे 
कस्ल्पतादशगवाद्याचं्या (Utopians) स्वप्िातले राज्यशासि आहे; या प्रकारच्या तत्त्वज्ञािंी अगदी सरळसरळ 
कशावरच श्रिा िसते. स्वगातील राज्याचा उदय झाला आहे, पण, तो खऱ्याख ऱ्या बंडखोरीचा चिरास आहे; 
आचण “बहसावादी चिस्ताचं्या” (The Christs of Violence) राज्यपितीशीच केवळ त्याचा संबधं आहे. 
रॅवशॅोलच्या जीवि-मृत्यूचा गौरव करणाऱ्या एका उत्साही लेखकाचे हे शब्द वापरले आहेत. वरखोविेस्की 
कडवटपणे म्हणतो, “उच्चासिावर पोप बसला आहे, आम्ही त्याच्या भोवती आहोत, आचण चचगलेॅचवझम् 
आमच्या खालच्या बैठकीवर. 

 
२० व्या शतकातील सवगसत्ताधारी धमाचधचष्ठत– राज्यशासकाच्या (Theocrats) आचण राज्यसंस्थात्मक 

दहशतवादाच्या आगमिाची अशाप्रकारे त तारी वाजते. चपळल्या जाणाऱ्या द ःखी जितेच्या बंडखोरीचा उपयोग 
करूि, िूति उच्चवगीय राज्यसत्ता (Aristocracy) आचण The Grand Inquisitors– बडे न्यायाधीश आमच्या 
इचतहासाच्या एका भागावर आज राज्य करीत आहेत. ही राज्यपिती चिष्ठ र आहे, पण, अद भ ततारम्यवाद्याचं्या 
सैतािाप्रमाणे, ती सहि करणे कठीण आहे असे प्रचतपादूि, आपली चिष्ठ रता ते क्षम्य मािू पहातात. “कामिा 
आचण क्लेश आम्ही आमच्यासाठी राखूि ठेवतो, ‘ग लामासाठी चचगलेॅचवझम् आहेच.” एक िूति आचण काहीशी 
भेसूर अशी ह तात्म्याचंी एक जमात आता जन्म घेते. द सऱ्यािंा द ःखाच्या डागण्या देण्यास संमती देण्यात त्याचें 
हौतात्म्य अतंभूगत आहे. स्वतःच्याच वचगस्वाचे ते ग लाम बितात. माणसू देव बिावयाचा असेल तर बळी 
जाणाऱ्यािे चशरच्छेदकासमोर ितमस्तक उभे राचहले पाचहजे, चशर वाकचवले पाचहजे. म्हणूिच, बळी जाणारा 
तसेच चशरच्छेदक दोघेही सारखेच चिराशामय असतात. ग लामचगरी अथवा सत्ता यापैकी क णाचाही याप ढे 
स खाशी योग ज ळणार िाही; स्वामी (Masters) उदासवाणे असतील, तर ग लाम द म गखलेले Saint Just–सेंट 
जस्टचे म्हणणे बरोबर होते. जितेचा छळ करणे ही भयािक गोष्ट आहे. तथापी, माणसाचंा देव बिचवण्याचे 
आपण ठरचवले असेल, तर त्याचंा छळ टाळता येणे कसे शक्य आहे? देव बिवण्यासाठी आत्महत्त्या करणारा 
Kirilov–चकचरलॉव्ह ज्याप्रमाणे वरखोस्व्हिस्कीच्या ‘कटाकडूि’ या आपल्या आत्महत्त्येचा उपयोग केला जावा 
हे मान्य करतो, तद्वतच, माणसाकडूि माणसाचे देवत्वीकरण बंडखोरीिे िाइलाजािे प्रकट केलेल्या मयादाचंा 
भगं करते, आचण त्याम ळे, इचतहास ज्यातूि अजूि वर आलेला िाही असे डावपेच चि दहशत याचं्या 
चक्रव्य हाची बिस्स्थती चिणायकपणे स्वतःवर लादूि घेते. 
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फाणशझमचा उदय 

 
साऱ्या आध चिक क्रान्त्याचे पयगवसाि राज्यसंस्थेची सत्ता अचधकाचधक बळकट करण्यात झाले आहे. 

१७८९ मध्ये िेपोचलयिचे आगमाि होते; १८४८ मध्ये ३रा िेपोचलयि, १९१७ मध्ये स्ताचलि; १९२० मध्ये 
इटलीत झालेल्या दंग्यातूि म सोचलचि; Weimar–वाय् मर प्रजासत्ताकातूि चहटलर. या क्रान्त्या, चवशषे म्हणजे 
पचहल्या महाय िािे ईश्वरी हक्काचे अवशषे िामशषे करूि टाकल्यािंतरस िा, वाढत्या धाष्टयािे मािव्य व 
खरेख रे स्वातंत्र्य वास करीत असलेली िगरी उभारण्याचे योजीत होत्या. राज्यसंस्थेची वृबिगत होणारी 
सवकंष शक्ती प्रत्येकवळेी या महत्वाकाकें्षस पाठबळ प रवीत होती. असे घडण्याचशवाय गत्यंतर िव्हते हे म्हणणे 
च कीचे होईल. तथापी, हे घडले कसे याची तपासणी करणे शक्य आहे; आचण त्यावरूि ्यावयाचा बोध 
कदाचचत ओघािेच समजेल. 

 
या प्रबंधाचा चवषय म्हणिू ज्याचा अतंभाव िाही अशा काही थोड्या स्पष्टीकरणाच्या बाबी सोडल्या तर, 

आध चिक राज्यसंस्थेची (State) चवलक्षण व भयािक वाढ ही अमयाद ताचंत्रक (Technical) व तत्त्वज्ञािात्मक 
महत्वाकाकें्षची तकग श ि पचरणती आहे असे आपण म्हणू शकता; या महत्वाकाकं्षा खऱ्याख ऱ्या बंडखोर प्रवृत्तीला 
परक्या असल्या, तरी त्यािंी आमच्या आजच्या काळातील क्रांचतकारी प्रवृत्तीला जन्म चदला आहे. (Marx) 
माक्सगचे भचवष्ट्यवादी स्वप्ि आचण (Hegel) हेगेल अथवा (Nietzsche) िीत्श ेयाचं्या प्रमाणाबाहेरील पे्ररणेतूि 
उत्स्िूतग झालेली भाकीते याचें, देविगरी जमीिदोस्त केल्यािंतर, चववकेस संगत (Rational) अथवा 
चववकेचवसंगत (Irrational), पण दोन्हीही बाबतीत दहशतीवर आधारलेले राज्ययंत्र चिमाण करण्यात 
पयगवसाि झाले. 

 
प्रत्यक्ष वस्त स्स्थती अशी आहे की, २० व्या शतकातील िाचशस्ट (Fascist) क्रान्त्या यािंा क्रान्ती हे 

अचभधाि शोभत िाही. त्याचं्यात चवश्वंभावात्मक महत्वाकाकें्षची वाण होती. अथात, म सोचलचि व चहटलर यािंी 
साम्राज्य उभारण्याचा प्रयत्ि केला आचण राष्ट्रीय समाजवादी (National Socialist) चसिान्तवाद्याचंा जगावर 
वचगस्व गाजचवण्याचा उघड चिधार होता. तथापी, त्याचं्यातील आचण अचभजात क्रांचतकारी आंदोलिातील भेद 
असा की, त्याचं्याकडे जो शून्यतावादाचा वारसा होता, त्यातूि त्यािंी प्रजे्ञची पूजा बाधंण्याऐवजी 
चववकेचवसंगतीला, केवळ चववकेचवसंगतीलाच, देव बिचवणे पसतं केले. अशा प्रकारे त्यािंी चवश्वंभावावरील 
आपला हक्क सोडूि चदला. आचण तरीस िा, म सोचलचि हा हेगेलचा व चहटलर हा िीत्शचेा चशष्ट्य आहे; आचण 
दोघेही जमगि चवचारव्यूहाची काही भाकीते इचतहासाच्या र्दचष्टकोणातूि चचचत्रत करतात. या बाबतीत त्याचंा 
बंडखोरीच्या व शून्यातावादाच्या इचतहासाशी संबधं पोचतो. सारे काहंी अथगशून्य आहे आचण सत्ताबलाचे धोके 
प्रकट करणाऱ्या संज्ञातूिच इचतहास चलचहला जातो, या संकल्पिेवर आधारलेल्या राज्ययंत्राची रचिा करणारे 
तेच आद्यप रुष. याचे पचरणाम र्दष्टोत्पत्तीस येण्यास चवलंब लागला िाही. 
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िार दूर िव्हे तर १९१४ तच म सोचलिीिे “अराजकतेच्या पचवत्र धमाची” घोषणा केली आचण आपण 
चिश्चि धमाच्या प्रत्येक पंथाचे शत्रू आहोत असे जाहीर केले. चहटलरचवषयी म्हणाल तर, त्यािे चिष्ठा जाहीर 
केलेल्या धमात चवश्वंभर परमेश्वर व वीरमरण आलेल्या योियाचंा स्वगग (Valhalla) हे चिःसंशय जवळ जवळच 
आहेत. प्रत्यक्षात त्याचा देव म्हणजे राजकीय सभेतील भाषणातूि केलेला य स्क्तवाद आचण भाषणाचं्या शवेटी 
प्रभावी उच्च–बबदू गाठण्याची पित. यात जोपयंत त्याला यश चमळे, तोपयंत आपण पे्रचरत आहोत अशी श्रिा 
बाळगणे त्यास आवडे. पण, अपयश आले म्हणजे मात्र स्वजिािंी आपल्या चवश्वासघात केला असे तो मािी. 
कोणत्याही तत्त्वाचे बाबतीत स्वतः दोषी असल्याचा चवचार त्याच्या मिातं येऊ शकेल असे जगाला 
वाटण्याजोगे, या दोि गोष्टींपलीकडे, कधींच काहंीं त्याच्या वतगिात आढळूि आले िाही. िाझीवादाला 
तत्त्वज्ञािाचा म खवटा का होईिा चढचवणारी (Ernst Junger) अन्स्टग य ंगर ही एकच उच्चतम संस्कृतीची व्यक्ती 
होती. शून्यतावादाची वास्तचवक सूत्रें प्रत्यक्ष चिवडण्यापयंत देखील त्याची मजल गेली : “चैतन्याकडूि 
(Spirit) जीविाच्या चवद्रोहाला उत्तम उत्तर म्हणजे चतैन्याकडूिच चैतन्याचा चवद्रोह आचण आमच्या काळातील 
महाि व कू्रर आिंद म्हणजे संहाराच्या कायात सहभागी होणे.” 

 
माणसाजंवळ जेव्हा केवळ कृतीच असते, पण चिष्ठा िसते, तेव्हा कृतीव्यचतचरक्त त्याचंी कशावरच 

श्रिा िसते. अखंड पचरवतगि आचण िकार याचं्यावर अचधचष्ठत अशी स्स्थर समाजव्यवस्था स्थापण्याची आकाकं्षा 
हा चहटलरच्या बाबतीत चिचश्चतपणे असमथगिीय चवरोधाभास होता. (Raushning) राउबशिगिे आपल्या 
‘शून्यतावादाची क्रातंी’ (Revolution of Nihilism) या प स्तकात चहटलरी क्रान्ती ही पराकाष्ठेची गचतमाि होती 
असे जे म्हटले आहे ते बरोबर आहे. अभतूपूवग अशा महाय िाम ळे, पराजयाम ळे आचण आर्मथक हलाखीम ळे, ज्या 
जमगि राष्ट्राचा पायाच ढासळला होता त्या जमगिीत यािंतर मूल्येच म ळी अस्स्तत्वात िव्हती. “प्रत्येक गोष्ट 
द रापास्त करूि ठेवणारी जमगि चियती” असे जे (Goethe) गटे म्हणत असे ते चवचारात ्यावयास हवचे 
असले तरी, दोि महाय िाचं्या मध्यन्तरीच्या काळात ज्या आत्महत्त्याचं्या साथंीिे सबधं राष्ट्रास ग्रासले होते ती 
साथं मािचसक गोंधळाच्या स्स्थतीची प ष्ट्कळशी द्योतक आहे. जे प्रत्येक बाबतीत चिराशावादी आहेत त्यािंा ब िी 
चिष्ठावाि बिव ूशकणार िाही, तर केवळ भाविाचवकारीच बिव ूशकेल; आचण या बाबतीत िैराशयाच्या म ळाशी 
जी असते तीच ही भाविाचववशता असली पाचहजे– म्हणजेच मािखंडिा व दे्वष. साऱ्या जमगि जितेस 
सामाचयक आचण तत्सापेक्ष श्रेष्ठ असे मूल्याचें कोणतेही प्रामाण्य राचहले िव्हते की ज्यायोगे चतला एकमेकाची 
पारख करता येणे शक्य झाले असते. १९३३ सालच्या जमगिीिे, अशाप्रकारे, काही केवळ मूठभर व्यक्तींची 
अधोगत मूल्यें स्वीकारण्याचे मान्य करूि, ती सबधं स संस्कृत जगावर लादण्याचा प्रयत्ि केला. गटेच्या 
िीचततत्त्वास म कल्या म ळे, जमगिीिे ग ंडाचें िीचतशास्त्र अवलंचबले आचण त्याप ढे माि वाकवली. 

 
ग ंडाचें िीचतशास्त्र म्हणजे चवजय आचण सूड, पराजय आचण संताप याचें अक्षय चक्र. जेव्हा म सोचलचि 

‘माणसातील आचदशक्तीची’ वाखाणणी करतो, तेव्हा तो राग व उपजतप्रवृत्ती (Instinct) याचं्या काळयाक ट्ट 
शक्तींचा गौरव घोचषत करतो. –वचगस्व गाजचवण्याच्या सहजप्रवृत्तीतूि चिपजलेल्या साऱ्या अत्यंत अश्ला्य 
गोष्टींचे हे जीवशास्त्रीय समथगि. (Nuremberg) ि रेम्बगगच्या खटल्यात चहटलरला चेतिा देणाऱ्या ‘मूताकाराच्या 
दे्वषावर’ (The Hatred of Form) Frank–फ्रॅं क जोर देतो. हे खरे कीं, चहटलर हा माणूस अन्य काही िसूि एक 
पंचमहाभतूात्मक चिसगाची गचतमाि शक्ती होती–आत्यचंतक धूतगता आचण कठोर डावपेचाचंी अद भ तर्दष्टी यािंी 
मागगदशगि केलेली व अचधकच पचरणामकारक बिलेली शक्ती. 
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त्याची चकरकोळ व अगदी सामान्य देहयष्टीही त्याच्या मागातील बधंि ठरले िाही. तसल्या देहयष्टीिे 
उलट सामान्य जिसम दायावर त्याचा पक्का प्रभाव प्रस्थाचपत केला. िक्त कृतीिेच त्याला चजवतं ठेवले. 
त्याच्याबाबतीत जगणे म्हणजेच कृचतशील होणे; म्हणूिच, चहटलर व त्याची राजवट याचें शत्रूंचशवाय चाललेच 
िसते. आपल्या शत्रूच्या संबधंातच सापेक्षतः हे वडेेचपसे िटव े[(Nero)–िेरोसारखे कपडे करूि व त्याच्यासारखा म खडा रंगविू 
(Goering) गोअबरग कधीकधी चमरवत असे हे स प्रचसिच आहे.] आपली रूपरेषा चिचश्चत करू शकत आचण अखेर त्याचें 
अधःपति ठरणाऱ्या रक्तमय य िातच अंचतम आकार धारण करीत. आपल्या उचद्दष्टाप्रत अडखळत अडखळत 
बेहोषीिे प ढे सरकणाऱ्या आधंळया अचियचंत्रत शक्तीला प्रत्येकवळेी थोडीथोडी उंचाविू चटकविू धरण्यासाठी 
साधि म्हणूि, आपल्या प्रचंारात व इचतहासात ज्यू लोक, परस्पर–सहाय्यक पचवत्र संघाचे सभासद (Free 
masons), धचिक राज्यकत्यांचा वगग, अॅंग्लो सकॅ्सि, पश त ल्य स्लाव याचंा दे्वषमूलक वापर त्यािंी 
एकामागोमाग असा केला. अखंड चवग्रहाला अखंड पे्ररणाचंी गरज होती. 

 
चहटलर म्हणजे अत्यंत चिभळे स्वरुपातील इचतहास. य गंर म्हणत असे की, “जीविापेक्षा उत्क्रातंीच 

िार अचधक महत्त्वाची आहे.” अशा प्रकारे अत्यंत खालच्या पातळीवर आचण सारी उच्च वास्तवता चधक्कारूि 
जीविप्रवाहाशी संपूणग तादात्म्य तो उपदेचशतो. जीवशास्त्रीय (Biological) परराष्ट्रीय धोरण शोधूि काढणारी 
राजवट उघड उघड आपल्या चहताचवरुिच वतगि करीत होती. तथापी, चकमाि आपल्या चवचशष्ट तकग पितीशी 
तरी ती प्रामाचणक होती. (Rosenberg)–रोझेिबगग मोठ्या ऐटबाजपणे जीविाचवषयी प ढील उद गार काढतो : 
जीवि म्हणजे “लष्ट्करी त कडीची संचलि–शलैी; ही त कडी डावा उजवा करीत करीत क ठल्या पूवगचियोचजत 
चठकाणाकडे चालली आहे व चतचे साध्य काय या गोष्टींिा िारच थोडे महत्त्व आहे.” यािंतर ही त कडी 
इचतहासाच्या पािापािातूि संहारावशषे इतस्ततः पसरूि ठेवणार असेल आचण आपला देश उध्वस्त करणार 
असेल, तरीही चकमािाशंी जीवि जगण्याचे समाधाि चतला लाभणार आहे. या गचतमाि कृचतशीलतेचें खरेख रे 
तार्मकक समथगि म्हणजे एकतर संपूणग पराजय, िाही तर, रक्तपात आचण धडाडी याचें साम्राज्य अखेर 
प्रस्थाचपत होईपयंत चदस्ग्वजयामागूि चदस्ग्वजय चमळचवणारी चि शत्रूमागूि शत्र ूपादाक्रातं करणारी प्रगती. या 
साम्राज्याचवषयी चहटलरची संकल्पिा अत्यंत प्राथचमक स्वरूपापेक्षा वगेळी असणे िारच असंभविीय आहे. 
सासं्कृचतकर्दष्ट्ट्या म्हणा, चहटलर हा आपल्या चियतीच्या संदभात त ल्यबळ िव्हता. प्रादेचशक राजकारणाच्या 
संकल्पिा उराशी बाळगूि, साम्राज्य प्रस्थाचपत करण्याच्या लढ्यात पडल्याम ळे पचरणामतः जमगिीचा पाडाव 
झाला. तथापी या तकग पितीच्या आशयाचे आकलि य गंरला झाले होते आचण त्याचे चिचश्चत स्वरूपात त्यािे 
सूत्रीकरण केले होते. “चिश्चिचवरोधी तंत्रचवज्ञािचिष्ठ धमग,” “तंत्रचवज्ञािाचधचष्ठत जागचतक साम्राज्य” या गोष्टी 
त्यािे द्रचष्टल्या होत्या–आपल्या मािवी रचिेि सार कामगार हा चवश्वंभावात्मक असतो, म्हणूि चिष्ठावन्त व 
लढवय्ये हेच स्वतः या धमाचे प जारी झालेले असतील, (इथे य ंगर माक्सगशी सहमत आहे). “एका िूति 
सवगसत्ताधारी ह क मशाही राजवटीचे कायदे सामाचजक करारिाम्यातल्या बदलाची जागा घेतात. कामगार 
वाटाघाटीच्या के्षत्राला म कतो, दयेला पारखा होतो, वाङ मयीि प्रातंातूि िामशषे होतो आचण कृतीच्या के्षत्रात 
मात्र त्याला उच्चस्थाि चमळते. कायद्याचं्या बंधिाचें लष्ट्करी बंधिात रूपान्तर होते.’ हे लक्षात येऊ शकेल की, 
साम्राज्य म्हणजे चवश्वाचा कारखािा आचण त्याबरोबरच लष्ट्करी बराकी–चजथे (Hegel) हेगेलचा सैचिक-
कामगार (Soldier–Worker) ग लाम म्हणिू राज्य करील. हे साम्राज्य साकार करण्याच्या मागावर असतािाच 
चहटलर सापेक्षतः लवकरच रोखला गेला. पण, तो आणखी प ढे गेला असता तरीस िा, एका द दगम्य गचतमाि 
कृचतशीलतेची रचिाव्याप्ती िक्त अचधकाचधक वाढलेली आपण पाचहली असती आचण जी तत्त्वचे िक्त या 
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कृचतशीलतेस उपय क्त आहेत अशा संशयवादी, सवगत च्छक तत्त्वाचंी वाढत्या प्रमाणात जबरदस्तीिे 
अंमलबजावणी झालेली आपणास चदसली असती. 

 
अशा प्रकारच्या क्रातंीचवषयी बोलतािा राउबशिग म्हणतो कीं, चवमोचि, न्याय व पे्ररणा याचं्याशी या 

क्रातंीचा कसलाही संबधं िाही : ही क्रातंी म्हणजे “स्वातंत्र्याची इचतश्री, बहसेचा चवजय आचण मािचसक 
ग लामचगरी”. वास्तचवक, (Fascism) िाचशझम म्हणजे एक चतरस्कारातूि उद भवलेली कृती. उलटपक्षी, 
राजकारणामध्ये चशरणारा चतरस्काराचा प्रत्येक प्रकार िाचशझमच्या आगमिाचा मागग तयार करतो बकवा 
िाचशझमची प्रस्थापिा करतो. चतरस्काराची अचभव्यक्ती िसेल तर तो िाचशझमच िव्हे असेही आणखी म्हणता 
येईल. तसें िसेल तर मग िाचशझमिे स्वतःचेंच अस्स्तत्व िाकारल्यासारखे होईल. आपल्या चसिान्तापंासूि 
य ंगर असा चिष्ट्कषग काढतो की, उच्च मध्यमवगीय (Bourgeois) असण्यापेक्षा ग न्हेगार असणे अचधक बरे. 
वाङ मयीि ग णवते्तची संपन्नता कमी असली, तरी या प्रसंगी अचधक स संबिता दशगचवणाऱ्या चहटलरला जाणीव 
होती की, ज्याक्षणी यशप्राप्तीव्यचतचरक्त द सऱ्या कशावरही चवश्वास ठेवण्याचे माणूस बंद करतो, त्याक्षणी 
ग न्हेगार असाव ेका उच्च मध्यमवगीय असाव े हा प्रशि पूणगपणे चिरथगक आहे. अशा तऱ्हेिे स्वाचधकारातच तो 
उच्चमध्यमवगीय व ग न्हेगार दोन्हीही एकाचवळेी बिला. “वस्त स्स्थती म्हणजेच सवगस्व” म सोचलचि म्हणत असे; 
आचण चहटलर प स्ती जोडतो, “जेव्हा ंवशंावर (Race) ज लूम केला जाण्याचा धोका उद भवतो--------तेव्हा 
कायदेशीरपणाच्या प्रशिाची भूचमका गौण असते.” चशवाय अस्स्तत्वासाठी वशं सतत संकटग्रस्त असावयास 
हवाच तर यात कायदेशीरपणा कधीच िसतो. “मी कशावरही सही करण्यास तयार आहे, कशासही संमती 
देण्यास तयार आहे------माझ्या प रतेच बोलायचे तर अगदी सद भावपूणग राजीख षीिें आज तहिाम्यावंर सही 
करूि, जर जमगि जितेचे भचवतव्य धोक्यात येत असेल, तर चिर्मवकारपणें ते तहिामे उद्याच्या उद्या िाडूि 
टाकण्यासही माझी तयारी आहे.” याखेरीज, महाय ि प कारण्यापूवी आपल्या सेिापतींिा उदे्दशूि त्यािे असे 
चिवदेि केले होते की, चवजेत्याला तो सत्यकथि करत होता बकवा काय असे कोणीही चवचारणार िव्हता. 
Nuremberg–ि रेम्बगग खटल्यात गोअबरगच्या बचावाचे म ख्यसूत्र प न्हःप न्हा याच चवषयावर येत होते. 
“चवजेताच िेहमी न्यायाधीश असेल आचण पराचजत िेहमीच आरोपी असेल.” वाद घालण्यास योग्य असाच 
खरोखरी हा म द्दा आहे. तथापी, िाझीवाजाच्या आख्याचयकेची (Myth) पचरणती हत्त्येत होईल या भचवतव्याची 
कल्पिा आपणास िव्हती, हे ि रेम्बगग खटल्यातील रोझेिबगगचे म्हणजे समजणे कठीण आहे. “Mein Kampf–
मिै काम्ि पासूि चिघणारा मागग सरळ Maidanek–मायदािेक येथील चवषारी वायूचं्या कोठड्याकंडे जातो”, 
चियादीपक्षीय इंस्ग्लश वकील जेव्हा हे चवधाि करतो तेव्हा तो खटल्याच्या वास्तव चवषयावर बोट ठेवतो; 
पाश्चात्य शून्यतावादाच्या ऐचतहाचसक जबाबदाऱ्या हा तो चवषय; परंत  अगदी उघड चदसणाऱ्या कारणास्तव हाच 
एक चवषय ि रेम्बगग येथे वास्तचवक रीत्या चर्मचला गेला िाही. एखादी संस्कृतीच सवगसामान्यपणे दोषाहग  जाहीर 
करूि एखादा खटला चालचवता येऊ शकणार िाही. चकमािपक्षी, सबंध जगाची श्वसिेंचद्रये द गंधीिे भरूि 
सोडणारी प्रत्यक्ष घडलेली कृत्येच तेवढी न्यायचिणगयासाठी आणण्यात आली. 

 
चदस्ग्वजयाच्या अखंड गतीचा तरी चिदाि चहटलरिे शोध लावला; त्याचशवाय िाही तर तो कःपदाथगच 

ठरला असता. पण, चित्य शत्र त्व म्हणजे अखंड दहशत आचण तीही या प्रसंगी राज्ययंत्राच्या पातळीवर 
राज्यससं्था ‘यंत्ररूप’ (Apparatus) बिते–म्हणजे चदस्ग्वजय व दडपशाही याचं्या एकूणएक यंत्रणेशी एकरूप 
होते. देशान्तगगत प्रचतस्पध्याकडे रोख असलेल्या चवजयी मोहीमेला दडपशाही बकवा प्रचार म्हणतात (Frank–
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फ्रॅं क म्हणतो त्याि सार “िरकाच्या मागावरील पचहले पाऊल”) आचण जेव्हा या बहसेचा रोख परराष्ट्राचं्या 
अि षंगािे असतो तेव्हा ती लष्ट्करी यंत्रणा चिमाण करते. अशा प्रकारे, सत्ता व कायगक्षमता या चवशषे 
वाक्संप्रदायाच्या अि षंगािे उपस्स्थतत झालेल्या साऱ्या समस्या लष्ट्करी या सदरात मोडतात. सवोच्च 
सेिाचधपती धोरण ठरचवतो आचण राज्यशासिचवषयक साऱ्या प्रम ख समस्याचें व्यवहार साभंाळतो. 
य िशास्त्रातील हे स्वयंचसि तत्त्व सवगसामान्यपणे िागरी जीविालाही लागू करण्यात येते. एक िेता, एकसघं 
जिता हे घोषवाक्य एक स्वामीचि लक्षावधी ग लाम याअथाचेच चिदशगक आहे. साऱ्या समाजासमाजातूि 
स्वातंत्र्याची ग्वाही देणारे जे राजकीय मध्यस्थ (Intermediaries) असतात ते म क्या जिझ ंडींवर अथवा, 
ि प्ि से ि टेपयंत ह कमी घोषणा ओरडणाऱ्या जिसम दायावर (दोन्ही गोष्टी सारख्याच आशयाच्या) वचगस्व 
गाजचवणाऱ्या टोंचणारे चखळे ठोकलेला पादत्राणें घातलेल्या [ओल्ड टेस्टॅंमेंटमधील प्रम ख देवता.] Jehovah–जेहोवाला 
मागग मोकळा करूि देण्यासाठी बाजूला होतात. िेता आचण जिता याचं्यामध्ये सलोखा बकवा मध्यस्थी 
साधणारे, ‘राज्ययंत्रणे’ व्यचतचरक्त वस्त तः कोणतेही अन्य साधि िसते– म्हणजेच द सऱ्या शद्बात, 
िेत्यापासूिच उगम पावलेल्या आचण त्याच्या दडपशाहीच्या मिीषेचे हत्त्यार अशा राजकीय पक्षाव्यचतचरक्त 
द सरें साधि िसतें. अशा रीतीिे गढूवादाच्या या अवित प्रकाराचे आद्य चि एकमेव तत्त्व जन्म घेते; त्याला 
म्हणतात ह क मशहाचे तत्त्व (Fuhrer-Prinzip)–हे तत्त्व शून्यतावादी जगतात व्यस्क्तपूजा आचण एक हीि 
देवत्व यािंा प न्हा स्थाि प्राप्त करूि देते. 

 
लॅचटि वशंातला म्हणूि प्रवृत्तीिे कायदेतज्ञ असा म सोचलचि सवग कायगकारणाचें िाते राज्यसंस्थेशी 

जोडूि आत्मसतं ष्ट राचहला; बऱ्याचशा अलंकाचरक वक्तृत्वाच्या जोरावर त्यािे राज्यसंस्थेच्या त्या कारणािंा 
चिरपेक्ष स्वरूप चदले. “राज्यससं्थेच्या अतीत काहीही िाही, राज्यसंस्थेच्या वरचे काही िाही, 
राज्यससं्थाचवरोधी काहीही िाही. प्रत्येक गोष्ट राज्यसंस्थेप्रीत्यथग, राज्यसंस्थेखातर राज्यससं्थान्तगगत.” 
चहटलरच्या जमगिीिे त्याच्या ढोंगी कारणमीमासेंस चतचे वास्तव स्वरूप प्राप्त करूि चदले; तें म्हणजे धार्ममक 
अचभव्यक्तींचे. पक्ष पचरषदेच्यावळेी एक िाझी वृत्तपत्र म्हणते, “आमचे दैवी कायग म्हणजे प्रत्येकाला त्याच्या मूळ 
उत्पत्तीस्थािाकडे, सवाच्या एकाच मातेकडे िेणे हे आहे; हे खरेख रे ईश्वरी कायग आहे.” प्राचीि प्रथमावस्थेतील 
चंद्राकडे पाहूि भ कंण्याच्या कृतीत याची उत्पत्तीस्थािे सापडतील. या संदभातील ईश्वर कोणता? पक्षाचे एक 
अचधकृत जाहीर चिवदेि उत्तर देते: “इथे खाली भलूोकावर आम्ही सारेजण ॲडॉल्ि चहटलरवर चवश्वास 
ठेवतो. आमचा Fuhrer–िूरेर---आचण (आम्ही अशी कब ली देतो की) राष्ट्रीय समाजवाद (National 
Socialism) हीच केवळ अशी एक चिष्ठा आहे की तीच आमच्या जितेला म क्ती चमळविू देईल.” शोध–
दीपाच्या झगझगत्या ज्वलंत सम हात िळया चि झेंडे यािंी स भोचभत, चसिाई टेकडीसमाि व्यासपीठावर उभ्या 
राचहलेल्या िेत्याच्या आदेशातंच कायदा आचण सदाचार अंतभूगत आहेत. अचतमाि ष ध्वचिके्षपक-यंत्राद्वारे 
एखादा ग न्हा करण्यासाठी एकदाच ह कूम स टला की तें ग न्ह्याचे लोण प्रम खाकडूि उपप्रम खाकडे पोचचवले 
जाते आचण अशा तऱ्हेिे तें ग लामापयंत पोचते; ग लामाला मात्र ते आदेश आणखी क णाहीकडे पोचचवणे शक्य 
िसते. –Dachau–दशाउच्या मारेकऱ्यापंैकी एक त रंूगात अश्रू ढाळीत म्हणतो, “मी िक्त ह कूम पाळले. 
िूरेर आचण रीशिूरेर यािंीच हा सारा कट रचला आचण िंतर ते पळूि गेले. Glueck–ग्ल एकला 
Kaltenbruner–काल्टेिब्रिूरकडूि आदेश चमळाले आचण शवेटी गोळया झाडण्याच्या कृत्याची अंमलबजावणी 
करण्याचा ह कूम मला चमळाला. मी एक केवळ माम ली Hauptscharfuhrer असल्याम ळे हातात आदेशाचा बोजा 
धरलेला असा मी एकटाच राचहलो; कारण, त्या क्रममाचलकेत माझ्यापेक्षा खाली कोणीच िसल्याम ळे तो बोजा 
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मी क णाच्याही स्वाधीि करू शकत िव्हतो, आचण आता ते म्हणतात की मारेकरी मीच आहे.” खटल्याचेवळेी 
गोअबरग िूरेरवर असलेली आपली स्वामीचिष्ठा जाहीर करतो आचण म्हणतो की, “त्या शाचपत जीविातदेखील 
इरष्रतीला जपण्याची एक आचारसंचहता होती” ही इरष्त आज्ञापालिात होती. पण, चतची अिेकदा ग न्ह्याशी 
गल्लत करण्यात आली. लष्ट्करी कायद्यात आज्ञाभगंाला देहान्ताची सजा आहे आचण या कायद्याची प्रचतष्ठा ठेवणे 
म्हणजे दास्यच. साऱ्या जगभर लष्ट्करशाही माजली तर, लष्ट्करािे ठार मारण्याचा ह कूम देऊि आग्रह धरला 
असता ठार मारायला िकार देणे हा ग न्हाच ठरतो. 

 
द दैवािे ह कूम सत्कृत्याचा आग्रह क्वचचतच धरतात. चिभळे सैिास्न्तक गचतशीलता स कृताकडे प्रवृत्त 

होऊ शकत िाही, चतचे लक्ष्य पचरणामकारकता हेच असते. जोपयंत शत्रू अस्स्तत्वात आहेत, तोपयंत दहशत 
अस्स्तत्वात राहाणारच; आचण “जितेच्या ज्या सावगभौमत्वाची, िूरेर पक्षाच्या सहाय्यािे अंमलबजावणी करतो 
आहे, ते सावगभौमत्व आतूि पोखरूि द बगल करण्यास जबाबदार अशा साऱ्या प्रभावीशक्ती िष्ट करावयास 
हव्याच”. म्हणूि कायगतत्पर राहाण्यासाठी जोपयंत गचतमाि कृचतशीलता अस्स्तत्वात आहे तोपयंत शत्रूही 
असणारच. शत्रू पाखंडी असतात आचण म्हणिू त्याचें मतपचरवतगि प्रचाराद्वारे केलेच पाचहजे बकवा द सऱ्या 
शद्बात Gestapo गेस्टॅपोच्या यंत्रणेद्वारे. याचा पचरणाम असा की, व्यक्ती जर पक्षाचा सभासद असेल तर ती 
िूरेरच्या हातातील एक अवजार, यंत्रणेतील एक दातंा यापेक्षा अचधक काहीही िसणार; अन्यथा, िूरेरचा ती 
व्यस्क्त शत्रू असेल तर ती यंत्राचा एक टाकाऊ भाग ठरणार. बंडखोरीपासूि जन्मलेल्या या आंदोलिाच्या 
चववकेचवसंगतीकडील चालिेची मजल, आता यंत्रचक्र बिूि राहाण्यापेक्षा अचधक महत्त्वाचे असे जे काही 
माणसात आहे त्यावरस िा वचगस्व गाजचवण्याच्या योजिेपयंत पोचते; द सऱ्या शद्बात, प्रत्यक्ष बंडखोरीच बधंिात 
पडते. जमगिीतील क्रातंीचा अद भ ततारम्य व्यस्क्तस्वातंत्र्यवाद अखेर जड वस्त जाताच्या जगतात हळूहळू िष्ट 
पाविू लयास जातो. चववकेचवसंगत दहशत माणसाचे जडात (Matter) रूपान्तर करते – चहटलरच्या 
सूत्रािसार “ग्रहगोलावरच्या सूक्ष्मजंतूत”. हे सूत्र केवळ व्यक्तीच िष्ट करण्याचे योजीत िसूि त्याबरोबर 
बचतिशीलता, एकात्मभाव आचण चिरपेक्ष पे्रमाची उत्कट भाविा यािंाही िष्ट करू पहाते; कारण त्या भाविा 
व्यक्तीच्या चठकाणीं सवगत्र आढळण्याचा संभव असतो. प्रचार आचण छळ ही सामाचजक चवघटि घडविू 
आणण्याची प्रत्यक्ष साधिे आहेत; याहीपेक्षा अचधक चविाशक म्हणजे पितशीर मािहािी भाविाहीि ग न्हेगाराशीं 
अपराचधत्वात भागीदारी, आचण सक्तीचें मतैक्य. जो हत्त्या वा छळ करतो तो िक्त यशाची केवळ पडछायाच 
अि भवतो: आपण चिष्ट्पाप आहोत असें कस्ल्पण्यास तो असमथग होईल अशाप्रकारे, बळी ्यावयाच्या व्यक्तीत 
त्यािे अपराधवृत्ती चिमाण करावयास हवी; अशाकचरता की, मागगदशगिरचहत जगतात चवश्वव्यापी अपराध 
बळाच्या वापराव्यचतचरक्त कृतीचा कोणताही अन्य मागग अवलंबि करण्याचा प्राचधकार देणार िाही आचण 
यशाव्यचतचरक्त द सऱ्या कशालाही आपले आशीवाद देणार िाही. प्रत्यक्ष बळी पडलेल्या चिष्ट्पाप व्यक्तीच्या 
मिातूि चिष्ट्पापतेची संकल्पिा जेव्हा िाहीशी होते, तेव्हा चिराशामय जगावर सत्ता हे मूल्य आपला चिचश्चत 
अंमल प्रस्थाचपत करते. म्हणूिच, या जगात, चजथे िक्त दगडच चिष्ट्पाप आहेत चतथे सतत पश्चाताप करीत 
राहाण्याची अि चचत आचण चिदगय अशी चशक्षा जारी करण्यात येते. या चशके्षस पात्र ठरलेल्यािंा एकमेकास िाशी 
देण्यास भाग पाडण्यात येते. मातृत्वाचा चिष्ट्पाप वदेिोद गार देखील दाबूि टाकण्यात येतो–उदाहरणाथग, एका 
अचधकाऱ्यािे एका ग्रीक मातेला चतच्या तीि म लापंैकी क णास गोळी घालूि ठार मारावयाचे याची चिवड 
करण्यास भाग पाडले. स्वातंत्र्याचा अचंतम साक्षात्कार हा असा आहे : हत्त्येची आचण मािखंडिा करण्याची 
सत्ता दास्यवृत्ती पत्करलेल्या चजवाला संपूणग चरतेपणापासूि वाचचवते. जमगि स्वातंत्र्याचे स्तोत्र बचंदवािाचं्या 
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वाद्यवृन्दाच्या स रावर मृत्यूच्या छावण्यातूि गाईले जाते. 
 
ज्यू लोकाचंी कत्तल धरूि, चहटलर च्या राजवटीतील एकूण ग न्हेगारी इचतहासात अभतूपूवग अशीच 

आहे; कारण, एका स संस्कृत राष्ट्रातील सत्ताकें दे्र काबीज करण्यास समथग ठरणाऱ्या अशा या सवकंष संहारक 
चसिान्ताचे इचतहासात द सरे उदाहरण िाही. परंत , सवात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, इचतहासात अगदी प्रथमच 
एका देशाच्या राज्यकत्यांिी आपली अमयाद सत्ता िीचतशास्त्रीय चवचाराचं्या मयादेपचलकडे असणारा एक 
गूढवाद प्रस्थाचपत करण्यासाठी उपयोगात आणली. शून्यत्वाच्या (Nothingness) पायावर चचग उभारण्याच्या 
पचहल्या प्रयत्िाला संपूणग चविाशाची बकमत मोजावी लागली. Lidice खेड्याचा चवध्वसं स्पष्टपणे दशगचवतो की, 
िाझीवादाच्या पितशीर आचण शास्त्रीय बाजूच्या मागे, िैराशय आचण मगरुरी याचंी मोहीम असाच िक्त चजचा 
अथग लावता येऊ शकतो, अशी चववकेचवसंगत मोहीमच खरोखरी दडूि राचहली आहे. बंडखोर म्हणूि गणल्या 
जाणाऱ्या खेड्याच्या बाबतीत वरील घटिेपूवी केवळ दोिच र्दचष्टकोि शक्य आहेत असे समजले जाई. ओलीस 
ठेवलेल्या लोकावंर पितशीर दडपशाहीचा वरवटंा चिरवणे आचण िंतर त्याचंी भाविाशनू्य मिािे हत्या करणे; 
िाहीतर, भडकलेल्या सैचिकाकंरवी कू्रर व साहचजकच झटपट उरकणारी ल टालूट. Lidice–चलडाइस हे खेडे 
एकाच वळेी या दोन्ही पितींिी उध्वस्त करण्यात आले होते. ही घटिा ब िीच्या त्या चववकेचवसंगत स्वरूपाचे 
चवध्वसंक कायग चचचत्रत करते, आचण या साऱ्या हकीकतींत ब िीचे हे स्वरुप एवढेच एक मूल्य सापडू शकते. 
सारी घरे जाळूि भ ईसपाट करण्यात आली, एकश ेचौऱ्याहत्तर खेड तािंा गोळया घालण्यात आल्या, दोिशतेीि 
चस्त्रयािंा हद्दपार करण्यात आले, तीिश े बालकाचें िूरेरच्या धमाची चशकवण देण्यासाठी अन्यत्र क ठेतरी 
स्थलान्तर करण्यात आले– िक्त येवढ्याच गोष्टी करण्यात आल्या असे िव्हे तर, तो प्रदेश स रंूग लाविू 
डायिामाइटिे सपाट करण्यासाठी खास दले मचहिान् मचहिे राबत होती, दगडस िा िोडीत होती, खेड्यातील 
तळी ब जवीत होती, आचण शवेटी िदीच्या प्रवाहाची चदशाही बदलूि टाकीत होती. यािंतर, त्या आंदोलिाच्या 
तकग पितीि सार चलडाइस म्हणजे केवळ एक संभविीयता याचशवाय अन्य काहीच उरले िव्हते. याची खात्री 
द प्पट पक्की करण्यासाठी, पे्रते हलचवण्यात येऊि स्मशािभमूी मोकळी करण्यात आली; िाहीतर त्या भमूीवर 
काही तरी अस्स्तत्वात होते याची स्मृती ती पे्रते देत राचहली असती. 

 
चहटलरी धमातूि ऐचतहाचसकर्दष्ट्ट्या व्यक्त होणाऱ्या शनू्यतावादी क्रातंीिे अशा रीतीिे िकारचवषयक 

एक चिब गि आवशे जागृत केला आचण हा आवशे अखेरीस स्वतःवरच उलटला. िकारात्मकता, यावळेी Hegel 
हेगेलचविा चि हेगेलला ि ज मािता (Negation is determination) सजगिशील ठरली िाही. आपल्या कायाची 
बकचचतही िावंचिशाणी मागे ि ठेवणाऱ्य ज ल मशहाचे चहटलर हेच कदाचचत इचतहासात एकमेव उदाहरण 
असेल. स्वतःच्या र्दष्टीिे, आपल्या जितेच्या र्दष्टीिे आचण जगाच्या र्दष्टीिे तो आत्महत्त्या आचण खूि याचें 
संचक्षप्त स्वरूप होता. सत्तर लाख ज्यू ठार मारले गेले, सत्तर लाख य रोपीय माणसे मातृभमूीला म कली अथवा 
ठार मारण्यात आली, एक कोटी महाय िाचे बळी– हे सारे कदाचचत इचतहासाला चिवाडा देण्यास प रेसे िसेल 
: इचतहासाला ख िी चागंलेच पचरचयाचे आहेत; पण, चहटलरच्या अचंतम समथगिाचा चविाश, म्हणजेच जमगि 
राष्ट्राचा िाश, या इसमाला– ज्याच्या इचतहासातील अस्स्तत्वािे लक्षावधी माणसाचंी मिे वषाि वषपेयंत 
पछाडली गेली होती– याप ढे एक चवसंगत वतगिाचे आचण चतरस्करणीय भतू ठरवतो. 

 
िूरेम्बगग खटल्यातील Speer-स्पीरचे वक्तव्य असे दशगचवते की, संपूणग चविाश होण्याच्या घटकेपूवीच 
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चहटलर महाय ि थाबंव ू शकला असता; परंत , खरोखर त्याला सावगचत्रक आत्मिाश आचण जमगि राष्ट्राचा 
भौचतक व राजकीय चविाश हवा होता. अगदी शवेटच्या कट  क्षणापयंत यश हेच त्याचे एकमेव मूल्य होते. 
ज्याअथी जमगिीचा महाय िात पराभव झाला आहे त्याअथी ते राष्ट्र भेकड चि चवश्वासघातकी असूि मृत्यूम खी 
पडण्यासच पात्र होते. “जमगि लोक चवजयप्राप्ती करू शकत िसतील, तर जीवि जगण्यास ते िालायक 
आहेत.” म्हणूि, चहटलरिे त्यािंाही आपल्या बरोबरच थडग्यात ओढण्याचा आचण आपल्या मरणाला चदव्यत्व 
प्राप्त करूि देण्याचा चिणगय घेतला– या चिणगयाचे वळेी चतकडे रचशयाच्या तोिा बर्मलिमधील त्याच्या 
राजवाड्याच्या बभती द भगंिू टाकीत होत्या. चहटलर, गोअबरग (आपल्या अस्थी संगमरवरी थडग्यात ठेवल्या 
जाव्यात अशी त्याची इच्छा होती) गोबेल्स, चहमलर, ली या साऱ्यािंी खंदकात बकवा त रंुगकोठडीत स्वतःच्याच 
हातािंी आपली हत्त्या करूि घेतली. पण, त्याचें मृत्यू चिरथगक होते, आचण ते सारे स्वतः एका द ःस्वप्िासारखे 
होते– अर्दशय होणाऱ्या एकाद्या ध म्रवलयासमाि. प्रभावी िाहीत बकवा आदशग िाहीत असे हे मृत्य ू
शून्यतावादाचा रक्तचपपासू अहंकार पावि करूि टाकतात. फ्रॅं क उन्मादािे आक्रोश करतो, “त्यािंा वाटत होते 
की आपण स्वतंत्र आहोत, पण चहटलरवादापासूि क णाचीही स टका िाही हे यािंा ठाऊक िव्हते काय?” ते 
त्यािंा ठाऊक िव्हते : – आचण त्यािंा हेही माहीत िव्हते की, प्रत्येक वस्त जाताचा चिरास हा स्वमात्रच एक 
प्रकारची ग लामचगरी आहे आचण इचतहास व त्यातं िोंदलेले जय यािंा ि मािणाऱ्या मूल्याचा आंतचरक आश्रय 
घेणे म्हणजेच खरेख रे स्वातंत्र्य. 

 
िाचशस्ट गूढवाद्याचंा जगावर हळूहळू प्रभ त्व गाजचवण्याचा जरी हेतू होता, तरी चवश्वव्यापी साम्राज्य 

स्थापि करण्याचा दाचंभक दावा वास्तचवक त्यािंी कधीच माडंला िाही. अगदीच जास्तीत जास्त म्हणजे, 
आपल्याच चवजयािंी स्तंचभत झालेला चहटलर आपल्याच चळवळीच्या प्रादेचशक उगमस्थािापासूि जो चभन्न 
चदशलेा वळचवला गेला तो चवश्विगरीशी काहीही संबधं िसलेल्या जमगि साम्राज्याच्या सचंदग्ध स्वप्िाकडे. या 
उलट, रचशयाची साम्यवाद, त्याच्या मूलभतू तत्त्वामंळे जागचतक साम्राज्याची आकाकं्षा उघडपणे बाळगिू आहे. 
आजच्या आपल्या इचतहासाच्या अि षंगािे, यातच त्याचे सामर्थयग आहे, चवचारपूवग अथगपूणगता आहे आचण 
महत्त्वपूणगताही. वरवरचा देखावा काहीही असला तरी, जमगि क्रातंीला भचवतव्याची आशा िव्हती. ती केवळ 
एक अचतप्राचीि, प्रथमावस्थेतील उत्स्िूतग भाविा होती– चतच्या खऱ्या महत्त्वाकाकें्षपेक्षा चतच्या पोटी झालेल्या 
संहाराचेंच प्रमाण अचधक होते. उलटपक्षी, रचशयायी साम्यवादािे, या प स्तकात अन्यत्र वर्मणलेल्या परतत्त्ववादी 
महत्त्वाकाकें्षला कवटाळले आहे. ईश्वराच्या मतृ्यिंूतर, शवेटी देवपण प्राप्त झालेल्या मािवाच्या महािगराची 
उभारणी हीच ती महत्वाकाकं्षा. क्रातंी हे िामाचभधाि धारण करण्याचा चहटलरी साहसाला कोणताही हक्क िाही; 
एकेकाळी रचशयाची साम्यवादाला ते शोभत होते, आचण सकृद्दशगिी याप ढे त्याला ते शोभत िसले तरी त्याचा 
दावा असा की, भचवष्ट्यकालात एके चदवशी आपण ते कायमचे धारण करण्यास लायक ठरू. शस्त्रसज्ज 
साम्राज्याच्या बळावर, एक चसिान्त व एक आंदोलि, एका चिचश्चत क्रान्तीचे आचण जगाच्या ऐक्याचे ध्येय 
उराशी बाळगूि असण्याची इचतहासात ही पचहलीच वळे आहे. या ध्येयातील हेतूची तपशीलवार तपासणी 
करण्याचे कायगच काय ते आपणाकडे चशल्लक राहाते. आपल्या उन्मादाच्या परमोच्च चशखरावर असतािा, 
इचतहास–प्रवाहाची चदशा हजारो वषाकचरता चिचश्चत करण्याची चहटलरची आकाकं्षा होती. हे कायग सिल 
होण्याच्या बबदूपयंत आपण पोचलो आहोत असे त्यास वाटत होते, आचण चजत राष्ट्राचें वास्तववादी तत्त्वज्ञ ही 
गोष्ट कबलू करण्याच्या व चतला चालविू घेण्याच्या तयारीत होते; तथापी, िेमक्या याच वळेी चब्रटि व 
स्टाचलिग्राड याचं्या लढायािंी चहटलरला मृत्यूच्या मागावर माघार ्यावयास लावली आचण चिरूि 



 अनुक्रमणिका 

 

इचतहासाची आगेकूच मागी लावली. पण, रचशयात संस्थाचपत होऊ घातलेल्या ब चिसंमत राज्यसंस्थेच्या 
आश्रयाखाली प्रत्यक्ष इचतहासाइतकाच अचवश्रातं असा मािववशंाचा देवपणावरील हक्क प न्हा एकदा अचधक 
गाचंभयािे, अचधक कायगक्षमतेिे आचण अचधक ब चिचिष्ठेतेिे प िरुज्जीचवत करण्यात आला आहे. 
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राज्यसंस्थेची जुलूमशाही आनि  
बुनिसंमत दहशत 

  
माक्सपवादाची समीक्षा 

 
कृचषप्रधाि अथगपितीतूि उद्योगप्रधाि अथगपितीत पदापगण करतािंा १९ व्या शतकातं इंग्लंडला 

भयंकर हालअपेष्टा सहि कराव्या लागल्या; आचण औद्योचगक क्रातंीच्या या संक्रमण कालािेच भाडंवलशाहीच्या 
प्रथमावस्थेची मिोवधेक मीमासंा करण्याकचरता कालग  माक्सगला भरपूर साचहत्य प रचवले. समाजवादाचवषयी 
म्हणाल तर, त्यािे फ्रें च राज्यक्रातंीपासूि चशकलेले धडे वगळूिहीं– आचण हे धडे बह ताशंी त्याच्या 
तत्त्वाचंवरुिच होतें– समाजवादाला भचवष्ट्यकालाच्या भाषेत व अमूतग संज्ञादं्वारेच बोलाव े लागले. याम ळेच 
समाजवादी चवचारसरणी ग्राह्य अशी एक चचचकत्सापिती आचण अत्यतं संशयास्पद मूल्याचंा कल्पिारम्य 
पे्रचषतवाद याचे एक झकास चमश्रण बिू शकली यात िवल िाही. ही चचचकत्सापिती अशी होती की, चतिे 
आपल्या व्याख्येि सार वास्तवतेशी ज ळविू ्यावयास हव ेहोते; पण, द दैंवािे तसे ि होता उलट ती भचवष्ट्यवाणी 
वरील श्रिेच्या आहारी जाऊि वस्त स्स्थतीपासूि अचधकाचधकच द रावत गेली. सत्याला जे अि मान्य आहे ते 
पे्रचषतवादापासूि घेता येऊ शकते, असा हा चवचार भचवष्ट्यकालीि घटिाचंा चिदेशक आहे. ही चवसंगती 
माक्सगच्या हयातीतच प्रचतबोचधत होऊ लागली होती. ‘कम्य चिस्ट जाहीरिाम्या’िंतर वीस वषािी माक्सगचा 
‘कॅचपटल’ (Das Capital) हा गं्रथ जेव्हा प्रचसि झाला, तेव्हा जाहीरिाम्यातील बरेचसे चसिान्त चिचश्चतपणे 
बरोबर मािणे कठीण झाले. आपली चवचारपिती ज्याचं्याशी िव्यािेच प न्हा ज ळविू ्यावयास हवी होती अशा 
िवीि प्रचंड सामाचजक व आर्मथक घटिाचंा, आय ष्ट्याच्या शवेटी शवेटी, माक्सगवर प्रभाव पडल्याम ळे ‘कॅचपटल’ 
हा गं्रथ तथापी अपूणगच राचहला. ज्या रचशयाला त्यािे आजवर चझडकारले त्याच रचशयाशी या घटिाचंा 
चवशषेेकरूि संबधं होता. आता आपणास ज्ञातच आहे की १९३५ साली मास्कोमधील ‘माक्सग–एंगल्स 
इस्न्स्टटू्यट’ िे माक्सगचे संपूणग चलखाण प्रचसि करण्याचे बंद केले होते आचण ३० गं्रथ भरतील एवढे त्याचे 
साचहत्य अजूिही अप्रकाचशतच राचहले : याचे कारण ते चिःसंशय प रेसे ‘माक्सगवादी’ िव्हते. 

 
एवढे मात्र खरे की, माक्सगच्या मृत्यिंूतर त्याच्या चशष्ट्यगणापंैकी अल्पसंख्यच त्याच्या 

चचचकत्सापितीवर चिष्ठा ठेविू राचहले. उलट, ज्या माक्सगवाद्यािंी इचतहास घडचवला त्यािंी ज्या पचरस्स्थतीत 
क्रातंी होणे शक्य िाही असे माक्सगिे भाचकत केले होते, अगदी त्याच पचरस्स्थतीत माक्सगवादी क्रातंी घडविू 
आणण्यासाठी, त्याच्या भचवष्ट्यवाणीचे व त्याच्या चसिान्ताच्या साक्षात्कारी स्वरूपाचे (Apocalyptic aspect) 
चवचियोजि केले. आणखी असेही म्हणता येऊ शकेल की, माक्सगची भचवष्ट्यवाणी हा जसजसा अचधकाचधक 
श्रिेचा चवषय बिू लागला, तसतसा त्याची बरीच भाचकते आचण वस्त स्स्थती याचं्यामधील चवरोध प्रकट होऊ 
लागला. कारण स्पष्ट आहे; भाकीते ही अल्पावधीतील असल्याम ळे त्याचं्यावर ताबा ठेवणे शक्य होते. पण, 
भचवष्ट्यवाणीची कायगप्रवृत्ती दीघगमदतीवर आधारलेली असते आचण साऱ्या धमांच्या सामर्थयाचे उगमस्थाि असे जे 
अप्रामाण्य तेही या भचवष्ट्यवाणीचे एक वैचशष्ट्ट्य असते. अथात, भाचकते खरी होईिात तेव्हा भचवष्ट्यवाणी हेच 
एकमेव आशास्थाि राचहले. पचरणामतः आमच्या इचतहासावर चतचेच अचधराज्य चालू राचहले. भचवष्ट्यवाणीच्या 
र्दचष्टकोिातूिच माक्सगवादाची आचण त्याच्या वारसदाराचंी समीक्षा करावी लागेल. 



 अनुक्रमणिका 

 

बुर्झ्वा उच्च मध्यमवगीय भणवष्ट्यवािी 
 

माक्सग हा एकसमयावच्छेदेकरूि ब झ्वा (Bourgeois) तसाच क्राचंतदशी भचवष्ट्यवादी ठरतो. क्राचंतदशी 
म्हणूिच तो अचधक स पचरचचत आहे, तथापी, त्याच्या क्राचंतकारी कतृगत्वातील बऱ्याच गोष्टींचा अथग त्याच्या 
‘ब झ्वा’ जीविौघाम ळे लागतो. इचतहासवादी व वैज्ञाचिक अशा द हेरी, चिश्चि व ‘ब झ्वा’ चवचारसरणीतूि उगम 
पावलेल्या पे्रचषतवादाचा त्याच्या क्राचंतदशी पे्रचषतवादावर प्रभाव पडला, आचण हा क्राचंतदशी पे्रचषतवाद जमगि 
चवचारव्यहू (German Ideology) व फ्रें च बंडखोरवृत्ती यातूि उगम पावला होता. 

 
प्राचीि जगातील पचरस्स्थतीच्या अगदी उलट असा, चिश्चि व माक्सगवादी वैचाचरक जगताचा ऐक्यभाव 

आश्चयगजिक आहे. या दोि तत्त्वप्रणालींची जगचद्वषयक समाि र्दष्टी दोहोंचीही ग्रीक चवचारप्रवृत्तीपासूि 
िारकत करते. जेस्पसगिे (Jaspers) याचे चागंले चिरूपण केले आहे. “मािवाचा इचतहास हा अगदी 
काटेकोरपणे असाधारण असाच आहे, हा चवचार चिश्चि चवचारपितीस धरूि आहे.” मािवी जीवि आचण 
घटिाचंा क्रम म्हणजे एका चिचश्चत आद्यापासूि एका चिचश्चत अंतापयंत उलगडत जाणारा इचतहास आहे; आचण 
या इचतहास प्रवाहातच मािवाला म क्ती व शासि चमळत असते, हा चवचार चिश्चिािंीच प्रथम माडंला. 
इचतहासाचे तत्त्वज्ञाि (Philosoply of History) ज्या एका चिश्चि दशगिातूि जन्म पावले ते ग्रीक मािसाला 
चवस्मयजिक वाटणारे आहे. उत्क्रातंीची ग्रीक कल्पिा व इचतहासवादी उत्क्रातंीची आपली कल्पिा यात समाि 
भचूमका अशी िाहीच. दोहोतील भेद, वत गळ आचण सरळ रेषा याचं्यातील िरकासारखा आहे. जगाचा इचतहास 
हा चक्रिेचमक्रमासारखा (cyclical) आहे, अशी ग्रीकाचंी कल्पिा आहे. चिचश्चत उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास, 
रोजि य िोत्तर कालात आपण राहात आहोत असे ॲचरस्टॉटल माितच िव्हता. भमूध्ये साम चद्रक प्रदेशात 
चशरकाव करूि घेण्याकचरता चिश्चि धमाला ग्रीक तत्त्वप्रणालीचे संस्कार पचरधाि कराव ेलागले (hellenize) 
आचण यामं ळे एकसमयावच्छेदे चिश्चि तत्त्वप्रणालींचे स्वरूप अचधक लवचचक बिले. तथापी, प्राचीि जगताला 
इचतहासवाद व दंडिीचत या िूति कल्पिाचंी ओळख करूि देण्यात चिश्चि धमगप्रणालीची मौचलकता चदसूि 
आली – या दोि कल्पिाचंा संयोग यापूवी कधी झाला िव्हता. चिश्चि धमगप्रणाली ही पे्रचषताच्या (येश)ू 
संकल्पिासबंंधात ग्रीक आहे, तर इचतहासवादाच्या संबंधात ती ज्यूवादी (judaic) आहे आचण जमगि 
चवचारव्यहूात तशीच प न्हा आढळूि येते. 

 
इचतहासवादी चवचारपितींचा चिसगगचवषयक द जाभाव अधोरेचखत करूि उपचरचिर्मदष्ट भेदभाव 

समजाविू घेणे अचधक सोपे आहे. या चवचारपितींि सार चिसगग हा बचतिाचा चवषय िसूि पचरवतगिाचा चवषय 
आहे. चिश्चि धमगप्रणालीि सार, तसेच माक्सगवादाि सारही, चिसगावर ताबाच गाजचवला पाचहजे. ग्रीकाचं्यामते 
चिसगाचे आज्ञापालि अचधक श्रेयस्कर, आद्य चिश्चिधर्ममयािंा प्राचीिाचं्या चवश्वपे्रमाची चबलक ल ओळख 
िव्हती; उलट चिचश्चतप्राय चवश्वप्रलयाची ते अचधरतेिे प्रतीक्षा करीत होते. ग्रीक चवचारप्रणालीिे चिश्चि 
धमगप्रणालीच्या साहचयािे १२ व्या ते १४ व्या शतकात फ्रान्समधील (albigensian) अस्ल्बजेस्न्सयि पाखंडाचा 
स्त त्य ि लोरा एकीकडे ि लचवला, तर द सरीकडे (St. Francis) सेंट फ्रास्न्सस अवतरला. पण, धमगपीठाचे 
पाखंडोच्छेदक मंडळ स्थापि होऊि हे अस्ल्बजेस्न्सयि पाखंड िष्ट झाल्यावर, चिश्चि धमगपीठीिे प िश्च इहलोक 
व चिसगगसौंदयग याचंा सहवास सोडला; आचण चिसगाला खाली खेचूि इचतहासाला त्याच्यावर वचगस्व प्राप्त 
करूि चदले. “इहलोकाचे सारसत्व म्हणूि जे आहे त्यापासूि जगाला चरते करणे ही चिश्चि धमगप्रवृत्ती 
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आहे....... कारण, सारसत्व हे संज्ञाचं्या समूहात वास करीत होते म्हणूि” – प न्हा एकदा ंजेसपसगची ही उक्ती 
साथग ठरते. सबंंध कालप्रवाहातूि सतत प्रकट होणारे दैवीिाट्य म्हणजेच या सजं्ञा. चिसगग हा केवळ या 
िाट्याचा रंगमच? मािव्य आचण चिसगग यामंधील िाज क समतोल–मािवाचा चवश्वचवषयक संमचतदशगक 
आदर– ज्याच्याम ळे प्राचीि चवचारप्रणालीला चदव्यत्व व प्रचतष्ठा प्राप्त झाली होती, तो इचतहासाच्या चहतास्तव 
चिश्चिधमगप्रणालीिे ध ळीस चमळचवला. जगाशी सौहादाची भाविा बाळगण्याची परंपरा िसलेल्या िॉर्मडकवशंीय 
लोकाचंा या इचतहासात प्रवशे झाल्यावर ही प्रवृत्ती अचधकच स्स्थरावली. ज्या क्षणापासूि येशू चिस्ताचे देवत्व 
िाकारण्यात आले अथवा जमगि चवचारव्यूहाच्या प्रयत्िाम ळे तो एक अवतारी प रूष, मािवदेव म्हणूि 
प्रतीकातंीत होतो, त्या क्षणापासूि पे्रचषतत्वाची संकल्पिा िाहीशी होते आचण ज्यूवादी जग चिरूि अवतरते. 
द राराध्य संग्रामदेवतेचे राज्य प न्हा स रू होते. चरकामटेकड्या स खलोल पतेचे उगमस्थाि म्हणूि सौंदयाचा 
हेटाळणी होऊ लागते; चिसगाच्या पायात दास्यश्रृखंला अडकतात. या र्दचष्टकोिातूि पाहता, माक्सग 
इचतहासेश्वराचा Jeremiah जेरचमह (चवष्ट्षण्ण पे्रचषत) आचण क्रातंीचा St. Augustine सेंट ऑगस्स्टि ठरतो. या 
चववचेिातूि माक्सगच्या चसिातंाचे जे करे प्रचतगामी स्वरूप आहे ते चवशद होते आचण ते आणखी चसि करावयाचे 
झाल्यास, माक्सगचा एक समकालीि, प्रचतगामीत्वाचा एक चत र चसिातंी, याच्याशीं केलेली त लिा उदबोधक 
ठरेल. 

 
इचतहासाचे चिश्चि तत्त्वज्ञािास आवाहि करीत, (Joseph de Maistre) माइस्त्रािे तत्कालपूवग ‘तीि 

शतकातंील अत्यतं हीि चवचार’ म्हणूि (Jecobinism) जॅकोचबिवाद व (Calvinism) कॅलचविवाद याचें खंडि 
केले. भेदप्रवृत्ती व पाखंड यािंा चवरोध दशगचवण्यासाठी त्याला खऱ्याख ऱ्या कॅथॉचलक चचगची ‘जोडचशवणरचहत 
कििी’ प िर्मिर्ममत करावयाची होती. चिश्चि चवश्विगरी चिमाण करणे त्याचे ध्येय होते– हे त्याच्या 
चवश्वबंध त्वाच्या साहसी कारवाईत चदसू शकते. तो (Adam) अडॅमच्या– आचदमािवाच्या– प िरुत्थापिाचे 
स्वप्ि पाहात होता; अथवा व्यस्क्तगत जीवात्म्याच्या सघंटिाचे आश्रयस्थाि असलेल्या, (Fabre d’olivet) 
िॅबर द ऑचलवटेच्या कल्पिासृष्टीतील चवश्वमािवाचे; तसेच, (Cabalists) कॅबाचलस्टाच्या (Adam 
Kadmon) अडॅम कॅडमॉिचे –ज्याला आता प िरुज्जीचवत केलेच पाचहजे अशा पतिापूवीच्या या मािवाचे. जेव्हा 
चचग जगतावर प न्हा अंमल गाजव ूलागेल तेव्हा ते या पचहल्या चि अखेरच्या अडॅमला स्थूलदेहाची प्राप्ती करूि 
देईल. Soirees in Saint Petersburg मध्ये हेगेल व माक्सग याचं्या पे्रचषतवादाच्या सूत्राशंी लक्षणीय साम्य 
असलेली अिेक सूते्र आहेत. माइस्त्रच्या कल्पिाशक्तीतूि चिमाण झालेल्या लौचकक व पारलौचकक 
जेरूसलममध्ये “सवग िगरवासीयाचंी एकाच वृत्तीिे व्याप्त असलेली मिे एकमेकात तदू्रप होतील आचण एकाचे 
जे स ख तेच द सऱ्याच्या स खाचे प्रचतबबब असेल–(सवें स चखिः सन्त )”. मृत्यूिंतरच्या वैयस्क्तक 
उत्तरजीचवत्वाची कल्पिा िाकारण्याइतकी माइस्त्रच्या चवचाराची मजल प ढे जात िाही; पण चजथे, ‘द चरताचा 
समूळ िाश झाल्यावर, वासिा व स्वाथग उरणार िाहीत’ व चजथे ‘मािवाची (लौचकक व पारलौचकक अशी) 
द टप्पी तत्त्वप्रामाण्ये लोपूि त्याचे दोन्ही कें द्रचबन्दू एकरूप होतील व त्याचे स्वत्वाशी प िमीलि होईल’– अशा 
गहिगूढ स संवाचदत्वाच्या, एकत्वाच्या प िप्राप्तीचे स्वप्ि माइस्त्र पहात होता. 

 
चिरपेक्ष पचरपूणग ज्ञािाच्या िगरीत, चजथे मिःचक्ष  व देहचक्ष  एकरूप होतात चतथे हेगेलिेदेखील 

चवसंगतींचा समन्वय साधला आहे. परंत , माइस्त्रचे चदवास्वप्ि चिरूि माक्सगशी ज ळणारे आहे. माक्सग “सारसत्व 
आचण अस्स्तत्व, स्वातंत्र्य आचण अपचरहायगत्व याचं्यामधील संघषाचा शवेट” होणार असल्याची उदघोषणा 
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करतो. फ्रें च राज्यक्रातंीपूवग ज न्या राजवटीतील प्रचतगामी माइस्त्र या म द्द्यावर माक्सगपेक्षा कमी स्पष्ट आहे. तो 
िक्त ‘अमंगलाचा’ शवेट असे म्हणतो. दरम्याि, ज्या धार्ममक क्रातंीची १७८९ ची राज्यक्रातंी एक “भीषण 
प्रस्ताविा’ होती, त्या महाि धार्ममक क्रांतीची तो आत रतेिे वाट पाहात होता. सत्याची ‘उभारणी’ 
करण्याबद्दलचे (Saint John) सेंट जॉिचे उद्गारही तो उितृ करतो–आध चिक क्राचंतकारी मािसाचाही 
अगदी हाच कायगक्रम आहे, तसेच, “िष्ट केलाच पाचहजे असा मािव जातीचाअखेरचा शत्र  म्हणजे मतृ्य ” ही 
(Saint Paul) सेंट पॉलची घोषणाही तो उद धृत करतो. सवग काहंी समथगिीय ठरचवणाऱ्या या अचंतम 
पचरपूर्मतसाठी मािवजात ग न्हेगारी, अत्याचर व मृत्य  याचं्यामधूि वाटचाल करील. माइस्त्रच्या मते, हे भतूल 
“एक अिाट वदेी असूि, या वदेीवर, अिंत असीम, अचवश्रान्त, कालान्तापयंत, द चरताचा िाश होईपयंत, 
मृत्यलूा मरण येईपयंत साऱ्या जीविाचा बळी चदलाच पाचहजे. परंत  त्याचा दैववाद चक्रयाशील आहे तसा 
चिस्ष्ट्क्रयही आहे. “जणू आपण सवगकाही करू शकतो अशा रीतीचे माणसाचे वतगि असाव ेव जणू आपण काहंीच 
करू शकत िाही म्हणूि उदासीि वृत्ती बाळगावी.” अशाच प्रकारचा सजगिशील दैववाद माक्सगच्या चठकाणीही 
आढळतो. माइस्त्र प्रस्थाचपत समाजव्यवस्थेचे चिःसशंय समथगि करतो. परंत , माक्सग त्याच्या काळात प्रस्थाचपत 
असलेल्या समाजव्यवस्थेचेच समथगि करतो. भाडंवलशाहीची सवात वक्तृत्वपूणग प्रशस्ती, भाडंवलशाहीचा 
सवात कट्टर शतू्र कालग  माक्सग यािेच केली आहे. जेव्हा ती कालचवसंगत होते तेव्हाच त्याचा भाडंवलशाहीला 
चवरोध आहे. इचतहासाच्या आवाहिास धरूि, िूति अि रूपतेच्या गरजेि सार िवीि व्यवस्था स्थाचपली पाचहजे. 
साधिाचंवषयी म्हणाल तर त्याबंाबत देखील माक्सग व माइस्त्र याचं्यात साधम्यग आहे : ती साधिे म्हणजे 
राजिैचतक वास्तवता, चशस्त, सत्ताबल. “ज्याची काही वैयस्क्तक मते आहेत तो पाखंडी होय”– (Boussuet) 
बॉसेटचा हा उद्दाम चवचार माइस्त्र जेव्हा उचलतो, (द सऱ्या शद्बात, सामाचजक अथवा धार्ममकपरंपरेशी ज्याचंा 
काहीही संबधं िाही अशी मते) तेव्हा तो अचतप्राचीि व अत्याध चिक मताि रूपतेच्या सूत्राची तरतूद करूि 
ठेवतो. हा सॉचलचसटर जिरल, मारेकऱ्याचा चिराशावादी भाट, आमच्या आजच्या म त्सद्दी सरकारी 
अचभयोक्त्याचं्या आगमिाची घोषणा करण्यास प ढे सरसावतो. 

 
हे सागंायला िको की, वरील साधम्याम ळे माइस्त्र माक्सगवादी होत िाही की माक्सग पारंपाचरक चिश्चि 

ठरत िाही. माक्सगवादी चिरीश्वरवाद चिरपेक्ष आहे. तथापी, तरीस िा त्यािे परमसत्ताधारी परमात्म्याची चिरूि 
प िस्थापिा केली आहे. म्हणिूच, या र्दचष्टकोिातूि समाजवाद हा मािवाचे देवत्वीकरण करण्याचा एक धाडसी 
प्रयत्ि ठरतो, आचण याम ळेच, परंपरागत धमांची काही वैचशष्ट्टे्य त्यािे धारण केली आहेत. क्राचंतवादी 
धरूिस िा सवग प्रकारच्या ऐचतहासचक पे्रचषतवादाचंी ही समन्वय प्रवृत्ती, काहंींही असो, बोधक आहे. चिश्चि 
म ळे लक्षात घेता िक्त िरक चिराळया प्रतींकाचंा. माइस्त्र असो अथवा माक्सग असो, ‘लाडंगा व कोकरू याचंा 
समेट घडूि येतो; ग न्हेगार आचण ग न्हेगारीचा बळी एकाच वदेीकडे चमरवत येतात, प न्हा एकदा इहलोकावर 
स्वगग अवतरतो.’ हें Vigny चवस्ज्िचे महत्त्वाकंाकं्षी स्वप्ि त्याचं्या चवचारसरणींत कालान्ती साकार होते. 
माक्सगच्या र्दष्टीिे इचतहासाचे चियम जडात्मक वास्तवतेचे प्रचतबबब आहे, माइस्त्रच्या र्दष्टीिे ते दैवी वास्तवतेचे 
प्रचतबबब आहे. परंत , माक्सगच्यामते, जड हेच सारसत्व आहे; तर माइस्त्रच्यामते त्याच्या ईश्वराचे आत्मतत्त्व इथे 
भतूलावर अवतरलेआहे. हे जडतत्त्व आचण हे दैवीतत्त्व प्रारंभी अिाद्यिन्त चवभक्त करते; पण, इचतहासवादी 
चसिान्ताचं्या अखेरीस त्याचें वास्तववादी अशा चिणगयातं प िमीलि घडूि येते. 

 
माइस्त्र ग्रीसचा दे्वष्टा होता; तो म्हणत असे, ग्रीसिे आपल्या भेदप्रवृत्तीचा वारसा देऊि य रोप रष्ष्ट केले. 
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(माक्सगला स िा ग्रीसचा चतटकारा होता. भलूोकावरील कोणत्याही प्रकारचे सौंदयग त्यास पूणगपणे परके वाटत 
असे.) ग्रीक चवचारप्रणाली ऐक्यप्रवृत्तीची द्योतक होती, असे म्हणणेच अचधक सय स्क्तक ठरले असते; याचे 
िेमके कारण म्हणजे, मध्यस्थाखेंरीज चतचे चालत िसे; आचण द सरे असे की, उलटपक्षी चिश्चि धमािे 
िवकस्ल्पलेल्या आचण धार्ममकतेचा मूलाधार त टल्याम ळे आज य रोपीय जीविाला भेडसावणाऱ्या सवगकष 
साकल्यवादी इचतहासात्मक प्रवृत्तीची ग्रीसला जाणीवच िव्हती. “अशी कोणती कस्ल्पत कथा आहे, असा 
कोणता पागलपणाचा प्रकार आहे, असा कोणता द ग गण आहे की ज्याला ग्रीक िामाचभधाि िाही, ग्रीक बोधचचन्ह 
िाही की ग्रीक म खवटा िाही–? ग्रीसचा अशा तऱ्हेचा आवशेपूणग अचधके्षप, त्यातंला द खावलेल्या सोवळेपणाचा 
चवचार अलाचहदाच, आध चिकतेच्या प्राचीि जगताशी परकेपणािे वागण्याच्या प्रवृत्तीचा द्योतक आहे; तसेच, ही 
प्रवृचत्त चिश्चिधमगप्रणालीत पचवत्र म्हणूि जे जे काही आहे ते रष्ष्ट करूि, चतला आक्रमक प्रवृत्तीच्या एका िवीि 
चचगमध्ये सामाविू घेणाऱ्या ह क मशाही प्रवृत्तीच्या समाजवादाचे कायग प ढे चालू ठेवीत आहे. 

 
माक्सगच्या वैज्ञाचिक जडवादाचे मूळच म ळी ‘ब झ्वा’ चवचारसरणीत आहे. प्रगती, चवज्ञािाचे भचवतव्य, 

तंत्रचवज्ञाि व उत्पादि याचें स्तोम व चिष्ठा, या साऱ्या गोष्टी ‘ब झ्वा’ भाकडकथा आहेत आचण १९ व्या शतकात 
त्या वदेवाक्य झाल्या कम्य चिस्ट जाचहरिामा आचण Renan–रेिॉ चे ‘चवज्ञािाचे भचवतव्य’ ही दोि प्रकाशिे 
एकाच वषी प्रचसि झाली, ही घटिा अथगपूणग आहे. ही श्रिेची कब ली समकालीि वाचकाला बरीचशी त्रासूि 
टाकणारी असली तरी, उद्योगधंद्याचा चवकास आचण चवज्ञािाची आश्चयगजिक प्रगती याचं्याम ळे १९ व्या शतकात 
गूढप्राय असा जो आशावाद उंचावला होता त्याची अत्यतं अचूक कल्पिा देणारी आहे. हा आशावाद ‘ब झ्वा’ 
समाजाचाच आशावाद होता–आचण हाच समाज अखेर ताचंत्रक प्रगतीच्या िायद्याचा वाटेकरी होता. 

 
प्रगतीची कल्पिा उद बोधि य ग आचण ब ज्वा क्रातंी यािंा समकालीि आहे. अथातच, तत्पूवग कालातही, 

म्हणजे १७ व्या शतकातही, चतच्या स्िूतीची काही उगमस्थािे सापडू शकतील : प्राचीि व अवाचीि 
याचं्यामधील कलहािे य रोपीय चवचारव्यूहात प्रगतीच्या कलात्मक प्रकाराची एक संपूणगतः हास्यास्पद 
संकल्पिा अगोदरच प्रस्त त केली होती. अचधक गंभीर स्वरूपातं, चधमेपणािे आपल्या चवजयाचंी माचलका 
वृबिगत करणारी चवज्ञािचवषयक कल्पिा Cartesian–डेकातगच्या तत्त्वज्ञािातूिही अि चमत करता येऊ शकते. 
पण, या िवीि श्रिेची व्याख्या प्रथम Turgot ट रगॉतिे १७५० मध्ये स्पष्ट केली. मािवी मिाची प्रगती या प्रबधंात 
तो म्हणतो, “अचखल मािवजात ही, कधी शातंता तर कधी क्षोभ, कधी स कृत तर कधी द ष्ट्कृत अशा 
आळीपाळीच्या जड पावलािे का होईिा अचधकाचधक पूणगत्वाकडे प्रगत होत आहे.” – त्याचा हा प्रबंध मलूतः 
बॉसेटच्या वैचश्वक इचतहासाचे सारच सागंतो; िरक एवढाच की, ईश्वरी इच्छेऐवजी प्रगतीची कल्पिा 
योजण्यात आली आहे. मािवजातीच्या प्रगतीबद्दलचे वरील आशावादी चवधाि Condorcet–कॉन्दॉरसेच्या 
तचद्वषयक अलंकाचरक चवचाराचें मूलभतू घटकद्रव्यच प रवील–कॉन्दॉरसे हा प्रगतीचा अचधकृत चसिान्ती 
होता; या प्रगतीचा त्यािे राज्यसंस्थेच्या प्रगतीशी संबधं जोडला आचण प्रब ि राज्यशासिािे त्यास चवष घेण्यास 
भाग पाडल्याम ळे, शवेटी तो राज्यसंस्थेचा अचधकृत बळीही ठरला. तंत्रचवज्ञािात्मक प्रगतीम ळे होणारी 
अचधभौचतक भरभराट आचण तदि षंचगक ऐचहक स खे भोगण्यास आत र असलेल्या मािव–समाजाला अगदी 
साजेसे चि मािवणारे तत्त्वज्ञाि म्हणजे प्रगमिशीलतेचे तत्त्वज्ञाि होय–Sorel सॉरेलचे हे मत अगदी चिखालस 
बरोबर होते. आजच्यापेक्षा उद्याचा चदवस, घटिाचं्या स्वाभाचवक क्रमाि सार, अचधक स खाचा आहे, अशी जेव्हा 
खात्री चदली जाते तेव्हा आपण चिवातंपणे स खासीि आय ष्ट्य जगू शकतो. चवरोधाभासात्मकतेिे, प्रगतीच्या 



 अनुक्रमणिका 

 

चवचाराचंा प राणमतवादाचे समथगि करण्यास उपयोग होतो. भचवष्ट्यकालावरील र्दढचवश्वासाची ह ंडी हातात 
देऊि, प्रगतीचे तत्तवज्ञाि धन्याची सदसचद्ववकेब िी स्वच्छ ठेवते. ग लामचगरीत चखतपत पडलेल्यािंा ज्याचें 
चालू जीवि कष्टी आहे व ज्यािंा स्वगातील सद गतीचा चदलासा वाटत िाही, अशािंा, भचवष्ट्यकाळ तरी त मच्या 
हाती आहे अशी खात्री चदली जाते. भचवष्ट्यकाल हीच अशी एक मालमत्ता आहे की जी मालक ग लामाला 
आपख षीिे मंजूर करूि टाकतो. 

 
वरील चवचार आजही कालचवसंगत िाहीत, हे आपण जाणू शकतो, आचण ते कालचवसगंत यासाठी 

िाहीत की, क्राचंतदशी प्रवृत्तीिे प्रगमिशीलतेचा हा सचंदग्ध व सोयीचा चवचार चिरूि उचलला आहे. अथातच, 
प्रगतीची ही तऱ्हा जरा वगेळी आहे; भाडंवलशाहीच्या (Bourgeois) ब चिप्रामाण्यवादी आशावादाची चकतीही 
हेटाळणी केली तरी माक्सगला ती प रेशी वाटत िाही. प्रजे्ञबद्दलची त्याची संकल्पिा वगेळी आहे, हे आपण 
पाहाणारच आहोत. तरीपण, समन्वयाच्या भचवतव्यतेकड िेणारी द ष्ट्कर प्रगती ही माक्सगच्या तचद्वषयक 
चवचाराचे चिरूपण करते. जॅकोचबन्सच्या र्दष्टीिे, इचतहासाच्या आशावादी रूपाचा सरळ मागग प्रकाशमाि 
करणारी जी काही औपचाचरक मूल्ये होती, ती हेगेल व माक्सगवाद यािंी िष्ट करूि टाकली. तरीस िा, 
इचतहासाची आगेकूच ही कल्पिा मात्र त्यािंी जति करूि ठेवली; मात्र या कल्पिेचा सामाचजक प्रगतीशी संबधं 
जोडूि त्यािंी गोंधळ उडचवला व ती आवशयक म्हणिू जाहीर केले. अशा रीतीिे, १९ व्या शतकातील ‘ब झ्वा’ 
चवचारप्रणालीिे घालूि चदलेल्या मागावरूिच त्याचंी प ढील वाटचाल चालू राचहली. Tocqueville-
तीक्य चवल–ज्याचे अि याचयत्व Pecqueur पेक्वीयर यािे उत्साहािे पत्करले होते (आचण या पेक्वीयरिे माक्सगला 
प्रभाचवत केले होते.)– गंभीरपणे घोचषक करतो की, “समतेचा संथ पण प्रगमिशील चवकास म्हणजेच 
मािवाचा भतूकालीि व भचवष्ट्यकालीि इचतहास होय.” ‘समते’ ऐवजी ‘उत्पादि पातळी’ (Level of 
Production) ही शब्दयोजिा करा की, उत्पादिाच्या अखेरच्या टप्प्यात (स्तरात) एक पचरवतगि घडूि येते व 
संघषगहीि समाजाचे ध्येय चसिीस जाते, की माक्सगवादापयंत त म्ही येऊि पोचलातच. 

 
या उत्क्रातंीच्या आवशयकतेची अत्यंत पितशीर व्याख्या फ्रें च तत्त्वज्ञ (August Comte) ऑगस्त कॉम्त 

यािे आपल्या १८२२ मध्ये प्रचतपाचदलेल्या ‘माणसाच्या तीि अवस्थाचंा कायदा’ या चसिान्ताअन्वये केली आहे. 
कॉम्तचे चिष्ट्कषग शास्त्रीय समाजवादािे अखेरीस स्वीकारलेल्या चसिान्ताशी आश्चयगकारकरीत्या ज ळतात. 
कॉम्तचे Positivism–पॉचझचटचवझम् हे तत्त्वज्ञाि, १९ व्या शतकातील वैचाचरक क्रातंीचे पडसाद लक्षणीय 
स्पष्टतेिे उमटचवणारे तत्त्वज्ञाि आहे आचण माक्सग त्या क्रातंीचा एक दशगिकार होता. परंपरेिे इचतहासाच्या 
प्रारंभी म्हणिू कस्ल्पलेल्या ‘गाडगि ऑि ईडि’, व ‘साक्षात्कार’ (Revelation) या कल्पिा, या क्रातंीिे 
इचतहासाच्या शवेटी िेऊि ठेवल्या आहेत. तत्त्वज्ञािचवषयक य ग व धमगशास्त्रचवषयक य ग याचं्यामागिू 
चिचश्चतपणे येणारे पॉचझचटचवझमचे य ग मािव्यधमाच्या आगमिाची िादंी ठरणार होते. (Henri Gouhier) हेन्री 
गौचहअर कॉम्तच्या धाडशी उपक्रमाचे अगदी तंतोतंत चिरुपण करतो; तो म्हणतो की, परमेश्वराचा मागमूसही 
िसलेल्या मािवाचा शोध घेणे ही कॉम्तची आसं होती. चिरपेक्षाच्या प्रत्येक स्थािी सापेक्ष स्थाचपत करणे हे 
कॉम्तचे मूळ ध्येय होते. पण, पचरस्स्थतीच्या अगत्याि सार, या ध्येयाचे जलद रूपान्तर सापेक्षाचे देवत्वीकरण व 
परतत्त्वहीि चि वैचश्वक अशा िवीि धमोपदेशात झाले. कॉम्तला जॅकोचबन्सच्या बचूिवादी उपासिेत 
पॉचझचटचवझमची पूवगचचन्हे चदसली आचण १७८९ च्या क्राचंतकारकाचें खरेख रे उत्तराचधकारी आपणच आहोत असे 
त्यास वाटले व ते समथगिीय चिःसंशय होते. चसिातंाचंी परतत्त्वस्पशगता दडपूि टाकूि, त्यािे ही क्रातंी प ढे 
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चालू ठेवली व चतचे के्षत्र व्यापक केले आचण पितशीरपणे मािवजातीधमाचा पाया घातला. “धमाखातर 
ईश्वराला बाजूस सारा” –त्याच्या या सूत्राचा अथग हाच आहे. एका िवीि धमगवडेाची–ज्याचा िंतर खूपच उदे 
उदे झाला– म ह तगमेढ रोविू त्याला या िवधमाचा (St. Paul) सेंट पॉल व्हावयाचे होते आचण रोमि 
कॅथॉचलकवादाच्या चठकाणी पॅचरस कॅथॉचलकवादाची प्रचतष्ठापिा करावयाची होती. प्रत्येक चिश्चिधमग मंचदरात 
“ईश्वराच्या वदेीवर देवपण प्राप्त झालेल्या मािवतेच्या प तळयाची उभारणी” झालेली त्यास पाहावयाची होती, 
हे आपणास माहीतच आहे. (Notre–Dame) िॉटर डॅममध्ये १८६० पूवीच पॉचझचटचवझमची प्रवचिे स रू 
होतील याचा त्यािे अचूक अंदाज केला होता. हे भाकीत वाटते चततके हास्यास्पद िव्हते. वढेा पडलेले िॉटर 
डॅम अजूि प्रचतकार करीत आहे : परंत , १९ व्या शतकाच्या अखेरीअखेरीस या िवीि मािवधमाच्या उपदेशास 
पचरणामकारक स रवात झाली; आचण कॉम्त ि वाचताही माक्सग या धमगसंस्थापकापंकैी एक होता. अलौचककत्व 
समाचवष्ट िसलेल्या धमाला राजकारण म्हणणे योग्य एवढे माक्सगला चागंले समजले होते. अशी गोष्ट आहे 
तरीहीस कॉम्तलास िा याची जाणीव होती, अथवा, चकमाि त्याला समज होती की, आपला धमगपंथ म्हणजे 
म ख्यतः राजकीय वास्तववाद–व्यस्क्तगत [‘स्वयंस्िूतीिे ज्याचा ज्याचा म्हणूि चवकास होतो, ते ते काही काल तरी िक्कीच कायदेशीर 
असते.’] हक्कावंर गदा आचण अचियचंत्रत ज लूमशाही या गोष्टी अचभपे्रत असलेला सामाचजक मूर्मतपूजेचा एक प्रकार 
आहे. या िवीि समाजव्यवस्थेत वैज्ञाचिक िवधमोपदेशक असतील; बारा कोटी य रोपीय जितेवर दोि हजार 
बॅंकसगचा (पेढ्याचंा) व तंत्रचवज्ञािचवशारदाचंा अंमल जारी असेल; या अंमलाखाली खाजगी जीवि सावगजचिक 
जीविाशी पूणगपणे एकरूप झालेले असेल; ‘आचार, चवचार व भाविा’ या बाबतीत सवगशासक, सवगश्रेष्ठ 
धमगग रूच्या आज्ञा चशरसावदं्य पाळल्या जातील. असे हे कॉम्तचे चालू य गातील समस्तर धमाची घोषणा करणारे 
कल्पिारम्य स्वप्ि (Utopia) होते. चवज्ञािाच्या ज्ञािप्रकाशदायी उद बोधिाच्या प्रभावाची खात्री असल्याम ळे 
कॉम्त पोचलसदलाचा बंदोबस्त करण्यास चवसरला. पण, इतरेि अचधक यवहारी असतील; मािवजातीच्या 
रक्तावर आचण यातिावंर या िवीि मािवधमाचा पाया पचरणामकारकरीत्या घातला जाईल. 

 
शवेटी, वरील आलोचिेत प ढील चवचाराचंी भर घातल्यास, माक्सगच्या भचवष्ट्यवाणीचे अंतरंग ‘ब झ्वा’ 

होते हे मतप्रचतपादि करण्याचा आपला हक्क चिःसंशय मान्यता पावले; मािवजातीच्या चवकासात औद्योचगक 
उत्पादिाची भचूमका महत्त्वाची आहे, हा चवचार माक्सगिे ‘ब झ्वा’ अथगशास्त्रज्ञाकडूि उसिा घेतला असल्याम ळे 
त्याचंा तो ऋणी असूिही, तो चवचार केवळ स्वतःचाच आहे असा त्याचा दावा होता. श्रममूल्याच्या आपल्या 
चसिान्ताची प्रम ख तत्त्व ेत्यािे (Ricardo) चरकाडो या ‘ब झ्वा’ औद्योचगक क्रातंीच्या अथगपंचडताकडूिच घेतली. 
वरील तौलचिक चववचेि एवढ्याकचरताच की, माक्सगचे आजचे माथेचिरू भक्त समजतात त्याप्रमाणे, माक्सग हा 
भचवष्ट्यवाणीचा पचहला व शवेटचा प रस्कता िव्हता; उलट, तो मािवी–स्वभाव संदभात सहयोगी होता. 
आद्यप्रवतगक असावयाच्या आधी, तो एक वारसदार आहे. जो वास्तववादी असावा असे त्यास वाटे तो त्याचा 
चसिान्त चवज्ञािधमाचा काल, (Darwin) डारचविच्या उत्क्रातंीवादाचा काल, बाष्ट्पयतं्राचा काल, कापडधंद्याचा 
काल या कालातच खराख रा वास्तववादी होता. तदिंतर, शभंर वषाचा काळ लोटला आहे; चवज्ञािाची 
सापेक्षता, जोखीम व अचिचश्चतता याचं्याशी गाठ पडली आहे. अथगशास्त्राला चवद्य त–चवज्ञाि, धात शास्त्र, 
अण शक्ती–चिर्ममती याचंी दखल ्यावी लागेल. माक्सगच्या काळातील ‘ब झ्वा’ आशावाद्यािंा चवश ि 
माक्सगवादाप्रमाणेच या अि वती शोधाशंी समरस होण्यास कठीण गेले. ही असमथगता शभंर वषांपूवीची तत्त्व े
कालाबाचधत आहेत व तरीही ती शास्त्रश ि आहेत, हा माक्सगवादी हठाग्रह हास्यास्पद ठरचवते. १९ व्या 
शतकातील पे्रचषतवादािे, मग तो ब झ्वा असो वा क्रान्तीदशी असो, या आध चिक चवज्ञािाचा आचण इचतहासाचा 
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अि वती चवकास प्रचतबचंधत केलेला िाही– या चवकासािंी उलट चवचभन्नाशंािे त्याचे देवत्वीकरण झाले आहे 
 

क्राांतीदशी भणवष्ट्यवािी 
 

माक्सगची भचवष्ट्यवाणी तत्त्वतःस िा क्रातंीदशी आहे. मािवी वास्तवतेची म ळे उत्पादिाच्या िचलतात 
असतात, त्या अथी, ऐचतहाचसक उत्क्रातंी क्राचंतकारी असते, कारण, अथगपिती क्राचंतकारी असते. 
उत्पादिाच्या प्रत्येक स्तरावर अथग– पिती अतंगगत चवरोध चिमाण करते आचण या चवरोधामं ळे तदि षचंगक 
समाजव्यवस्था मोडकळीस येऊि, उत्पादिपिती उच्चतर पातळी गाठते. भाडंवलशाही ही या उत्पादि 
अवस्थाचंी अखेरची पायरी होय, कारण, ती अशी पचरस्स्थती चिमाण करते की ज्याम ळ सारे अतंगगत चवरोध 
चवरूि जातात आचण अथगव्यवस्थाच संप ष्टात येते. त्या चदवशी आमचा इचतहासकाल इचतहासपूवगकालीि य ग 
ठरेल. ही मीमासंा हेगलच्या मीमासेंसारखीच आहे, पण अन्य प्रकारच्या सम्यक दशगिातूि. चैतन्याच्या 
र्दष्टीकोिातूि दै्वतादै्वततत्त्वबचतिाचा (Dialectics) चवचार होतो. अथातच, ख द्द माक्सगिे चवरोधचवकासवादी 
जडवादाचवषयी (Dialectical Materialism) कधीही स्वतः एक शब्दही उच्चारलेला िाही. या तार्मकक राक्षसी 
क रूपतेची वाखावणी करण्याचे कायग त्यािे आपल्या वारसदारावंरच सोपचवले. तरीस िा, वास्तवता ही 
चवरोधचवकासात्मक आहे आचण ती अथोत्पादिपितीवर अवलंबूि आहे, असे तो म्हणतो. वास्तवता ही 
उत्क्रातंीची अखंड प्रचक्रया आहे, आचण अखंड संघषाच्या िलप्रद आघातामं ळे चतला चालिा चमळत असते; 
प्रत्येक वळेी, या संघषाचे चिरसि एका उच्च प्रतीच्या समन्वयातं होते आचण त्यातूि प्रचतचवरोधी समन्वय चिमाण 
होऊि इचतहासाच्या प्रगतीस चालिा चमळते. चैतन्याप्रत (Spirit) प्रगत होणारी वास्तवता असे जे हेगेलचे 
वास्तवतेचवषयी प्रचतपादि आहे, अगदी तद्वतच, वगगचवहीि समाजव्यवस्थेप्रत प्रगत होणारी अथगपिती असे 
माक्सगचे प्रचतपादि आहे; प्रत्येक वस्त  स्वय ंव स्वयचंवरोधी, दोन्हीही आहे, आचण ही चवसंगती चतला अन्यवस्तूत 
पचरवतगि होण्यास भाग पाडते. ‘ब झ्वा’–स्वरूपी असल्याम ळे भाडंवलशाहीचा क्राचंतरूपात अचवष्ट्कार होतो 
आचण ती साम्यवादाचा (Communism) मागग स कर करते. 

 
माक्सगची मौचलकता जर कशात असेल तर, इचतहास हा एकाच वळेी चवरोधचवकासात्मक, तसेच, 

अथगव्यवस्थावलंबी आहे, अशा तत्त्वप्रचतपादिात. इचतहास जड (Matter) व चैतन्य (Spirit) अशा दोहोंवर 
अचधचष्ठत आहे, हा अचधक आत्यंचतक असा हेगेलचा चसिान्त. चशवाय, चजतक्या व्याप्तीपयंत तो चतैन्यात्मक 
असतो चततक्या व्याप्तीपयंतच तो जडात्मक असू शकेल; त्याचप्रमाणे याउलटही वस्त स्स्थती आहे. माक्सगिे 
अध्यात्माला चिचश्चताथात्मक सारसत्व या लक्षणाथी िाकारूि, इचतहासात्मक जडवादाचे तत्त्व प्रचतपादि केले. 
Berdaieff–बडायेिप्रमाणेच ताबडतोब आपण यावर असा अचभप्राय देऊ शकतो की, दै्वतादै्वतबचतिपिती 
आचण जडवाद याचंा मेळ अशक्य आहे. दै्वतादै्वतबचतिाचा संबधं िक्त मिाशीच असू शकतो. चशवाय जडवाद ही 
देखील एक संचदग्ध कल्पिा आहे. जडवाद या शद्वाच्या व्य त्पत्तीतच, जगात केवळ जडाचशवाय आणखी अचधक 
काहीतरी आहे हा अथग अचभपे्रत आहे. आणखी अचधक सबळ कारणासं्तव ही टीका इचतहासात्मक जडवादाच्या 
बाबतीत लागू पडते. इचतहास व चिसगग यातील िेमका भेद हा की इचतहास हा इच्छाशक्ती, चवज्ञाि व उत्कट 
भाविा यादं्वारे बदल घडचवतो. म्हणिू मग, माक्सग हा चवश ि जडवादी िाही, कारण, उघड आहे; चवश ि वा 
चिरपेक्ष असा जडवाद ही चीजच िाही. हा जडवाद चवश िता वा चिरपेक्षता याचं्यापासूि इतका दूर आहे की, 
जर साधिे चसिान्ताला यश संपादि करू देऊ शकणार असतील, तर चसिान्त साधिे प्रसव ूशकते हेही त्यास 
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मंजूर आहे. इचतहासात्मक चियचतवाद (Historic Determinism) हे िामाचभधािच माक्सगच्या भचूमकेस साथग 
ठरण्यासारखे आहे. तो चवचाराचें अस्स्तत्व िाकारीत िाही; बाह्य वास्तवतेम ळेच चिरपवाद ते चिचश्चत होतात 
अशी त्याची कल्पिा आहे. “माझ्या मते, चवचार प्रचक्रया म्हणजे वास्तवताप्रचक्रयेचे मािवी मिावर पचरवहि 
होऊि उमटलेले व स्थािातंचरत प्रचतबबब होय.” माक्सगच्या या बोजड व्याख्येचा अथग िीटसा उमगू शकत िाही. 
ही बाह्य प्रचक्रया कशी आचण कशाद्वारे पचरवहि होऊि मिावर उमटते आचण याहीपेक्षा कठीण म्हणजे, या 
प्रचक्रयेच्या ‘स्थािातंराचे’ स्पष्टीकरण. पण, तत्कालीि अदूरदशी तत्त्वज्ञाि हाच माक्सगचा आधार होता. त्याला 
जे काही म्हणावयाचे होते त्याचे अन्य पातळींवर स्पष्टीकरण होऊ शकेल. 

 
माक्सगच्यामते, मािव हा िक्त इचतहास आहे आचण चवशषेेकरूि उत्पादि साधिाचंा इचतहास आहे. 

आपल्या उपजीचवकेची साधिे तो स्वताः चिमाण करतो, या भचूमकेतूिच माणूस हा अन्य प्राण्यांपासूि चभन्न आहे, 
असा वस्त तः माक्सगचा अचभप्राय आहे. उदरंभरण, वस्त्रप्रावरण आचण चिवारा या प्राथचमक गरजा भागचवल्याचविा 
त्याला अस्स्तत्व िाही. त्याची पचहली चिधारणा ठरवलेली कृचत या प्राथचमक गोष्टींबद्दलच असते. याक्षणी 
त्याच्या मिात येणारा अल्पस्वल्प चवचार त्याच्या या अपचरहायग गरजाशंी प्रत्यक्षपणे चिगचडत आहे. आचण हे 
अवलंबि अचवकारी व अपचरहायग असे दोन्हीही आहे हे प्रदर्मशत करण्यासाठी माक्सग म्हणतो, “उद्योगधंद्याचा 
इचतहास, माणसाच्या ज्या आवशयक सहजशक्ती आहेत, त्याचें दशगि घडचवणारा अिावृत्त गं्रथ आहे.” या 
एकंदरीिे ग्राह्य अशा प्रचतपादिातूि जो सामान्य चसिान्त आपला म्हणूि माक्सगिे अि माचिला तो असा की, 
आर्मथक अवलंबि हे एकमेव कारण असूि, मािवी जीविातील अजूि ि प्रदर्मशलेल्या अशा साऱ्या घटिाचंा अथग 
लावण्यास प रेसे आहे. मािवी आचार–चवचाराचं्या उत्पत्तीचा अथग लावण्याचे कायात आर्मथक चिधारणाची िार 
महत्वाची भचूमका आहे हे मान्य करूिही, आपणास माक्सगप्रमाणे असा चिष्ट्कषग काढता येणार िाही की, 
िेपोचलयिचवरूि झालेली जमगि बंडाळी केवळ साखर व कॉिी याच्या त टवड्याम ळेच झाली. चशवाय चवश ि 
चियचतवाद हे मलूतःच हास्यास्पद तत्त्व आहे. ते तसे िसेल तर, एका चिचश्चत प्रचतपादिापासूि प्रारंभ करूि 
त्याचा पचरणाम म्हणूि तज्जन्य द सरे ठाम प्रचतपादि असे करीत करीत शवेटी संपूणग सत्य सहज गाठता येईल. 
जर असे िसेल, तर असे म्हटले पाचहजे की आपण कधीं स िा एकही सत्य–प्रचतपादि– चियतीवादािे 
चिदेचशलेले स िा–केले िसले पाचहजे बकवा आपण कधी कधी सत्य सहजगत्या बोलूि जातो, पण त्याचा 
पचरणाम काहीच होत िाही आचण मग, चियचतवाद खोटा ठरतो. पण, इतक्या बेछूट साध्या भोळया 
चवचारसरणीचा माक्सगिे आश्रय ्यावा, याची तशीच काही, श ि तकग शास्त्रास परकी अशी, कारणे होती. 

 
मािवी आचारचवचाराचं्या म ळाशी आर्मथक चियचतवाद आहे असे गृहीत धरणे, याचा अथग, माणूस म्हणजे 

केवळ त्याचे सामाचजक संबधं हा आहे. एकाकी मािव अशी काही वस्त  िाही, हा १९ व्या शतकातील वादातीत 
शोध आहे. माणसाला जे समाजात एकाकी वाटते ते सामाचजक कारणसंबधंाम ळेच, असे यावरूि स्वैर अि माि 
चिघू शकेल. कारण, वस्त तः या एकाकीपणाचा अथग मािवापलीकडच्या बाह्य गोष्टींम ळे लावावयाचा म्हटले 
तर, मािव हा एकाद्या प्रकारच्या अलौचककत्वाच्या मागावर आहे असे मािाव ेलागेल. उलटपक्षी, समाजाचा 
मूळ घटक मािव हाच िक्त आहे. या चवधािाला जोडूि समाज मािवाला घडचवतो असे चवधाि केले की, 
अलौचककत्वाची हकालपट्टी होऊि, त्याचविा साऱ्या गोष्टींचा अथग आपणास लागल्यासारखा चदसेल. आचण 
मग, माक्सग म्हणतो त्याप्रमाणे मािव हाच “त्याच्या इचतहासाचा कता–करचवता” ठरतो. ज्ञािदीप उजळणाऱ्या 
तत्त्वज्ञािाम ळे चालिा चमळालेले िकारात्मकतादंोलि पूणगत्वास पोहोचचवण्याच्या र्दष्टीिेच माक्सगची 
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भचवष्ट्यवाणी क्राचंतदशी ठरते. जॅकोचबन्सिी सग ण देवाचे, व्यस्क्तगत ईश्वराचे अलौचककत्व िष्ट केले; पण, त्या 
चठकाणी तत्त्वाचं्या अलौचककत्वाची प्रचतष्ठापिा केली. आचण माक्सगिे तर हे तत्त्वाचें अलौचककत्वही िष्ट करूि 
समकालीि चिरीश्वरवादाची संस्थापिा केली. हेगेलपेक्षाही अचधक खोल म ळातं हात घालूि, अलौचककत्वाचा 
िाश करूि, त्यािे ते इचतहासौघात िेकूि चदले. हेगेल व माक्सग याचं्या कालापूवीस िा इचतहास हे एक चियमि 
करणारे तत्त्व होते, आता ते चवजयाची पताका िडिडवीत आहे. माक्सग, हेगेलच्याही प ढे जातो आचण मािवी 
मिाचे अचधराज्य इचतहासातीत श्रेष्ठ असे मूल्य चवचशष्ट तऱ्हेिे प िःप्राप्त करूि देते म्हणूि हेगेल हा चचद्वादी 
(Idealist) आचण आचण आपण जडवादी असल्याचा बहाणा करतो–(माक्सग चजतका जडवादी िव्हता चकमाि 
त्याहीपेक्षा अचधक हेगेल चचद्वादी िव्हता). ‘कॅचपटल’ हा गं्रथ स्वाचमत्व व दास्यत्व याचं्या दै्वतादै्वतबचतिाकडे 
परत चिरतो, पण, स्वसंचवदाच्या (Consciousness of self) चठकाणी आर्मथक स्वायत्ततेला आचण अखेर 
साम्यवादाच्या आगमिाद्वारे चिरपेक्ष चैतन्याच्या (Absolute spirit), कैवल्याच्या अचधसते्तला स्थाि देतो. 
“चिरीश्वरवाद म्हणजे धमाचे दमि करूि त्याद्वारे मेळ बसचवलेला मािवतावाद; साम्यवाद म्हणजे खासगी 
मालमते्तचे दमि करूि त्याद्वारे मेळ बसचवलेला मािवतावाद.” धमगभाविेशी िारकत, तसेच, आर्मथक 
व्यवहाराशी िारकत याचें मळू एकच आपल्या भौचतक चिधारणाचं्या बाबतीत मािवाला चिरपवाद स्वातंत्र्य प्राप्त 
झाल्यािे धमग चिकालात काढता येऊ शकतो. क्रातंीचा चिरीश्वरवादाशी तसेच मािवाच्या अचधसते्तशी 
एकरूपतेचा सबंंध जोडला जातो. 

 
यावरूि, आर्मथक व सामाचजक चिधारणावंर भर देण्याच्या चिणगयाप्रत माक्सग का पोहोचला हे लक्षातं 

येईल. या र्दचष्टकोिाचे सवात िायदेशीर कायग ते हेच की, तत्कालीि ‘ब झ्वा’ समाजािे बडेजाव माजचवलेल्या 
काही औपचाचरक मूल्याचं्या मागे दडूि असलेली वास्तवता प्रकाशात आली. माक्सगचा गढूत्वाचा चसिान्त 
अजूिही ग्राह्य ठरतो. कारण, वस्त तः त्यातं शाश्वत सत्यत्व आहे आचण क्राचंतकारी गूढत्वाला तो सारखाच लाग ू
पडतो. (Monsieur Thiers) मॉचशयर थायसगच्या स्वप्िीचे स्वातंत्र्य म्हणजे दंड केशाहीचे संरक्षण असलेले 
चमरासदारीचे स्वातंत्र्य; प राणमतवादी वृत्तपत्राकंडूि उदोउदो केली जाणारी उच्च घराणी, खाणींच्या खोल 
गतेत जातीयतेच्या दोरखंडास धरूि उतरणारे स्त्री–प रुष ज्या सामाचजक व्यवस्थेत असू शकतात, अशा 
सामाचजक पचरस्स्थतीिे पोसली जात होती. श्रमजीवी वगाला िीच व्यवसाय करावयास लाविू त्याचं्या 
दीिदशवेर िीचतमत्ता उजळत होती. सचोटी व ब िी याचं्याकडूि ज्या अपेक्षा होत्या, त्याचंा स मार दजाच्या व 
हावऱ्या समाजाच्या ढोंगबाजीिे स्वाथग लोल पतेखातर द रूपयोग करावा, ही एक तत्कालीि द दैवी कहाणी 
होती. डोळयात झणझणीत अंजि घालणाऱ्या अत ल्य माक्सगिे अशा या समाजपितीवर अभतूपूवग आवशेािे 
कडाडूि हल्ला चढचवला. या संतप्त चधक्कारातूि जे क्रमप्राप्त अचतरेक उद भवले त्याचंा अगदी अन्यप्रकारे चिषेध 
व्हावयास हवा. तथापी, या सवापेक्षाही, १८३४ च्या चलऑिमधील बारगळलेल्या बंडाळीत साडंलेल्या 
रक्तातूि, तसेच, १८७१ मधील व्हसेचलस िीचतवाद्याचं्या अधम कू्ररतेतूि हा चधक्कार जन्मला हे आपणास मान्य 
करूि िमूद करावयास हव.े “ज्या माणसाजवळ काहीही िाही तो अस्स्तत्वशून्य होय”– प्रत्यक्षपणे हे 
प्रचतपादि जरी असत्य आहे, तरी १९ व्या शतकातील आशावादी समाजाच्या बाबतीत ते प्रायः खरे होते. 
संपन्नतेच्या अथगव्यवस्थेम ळे बोकाळलेली आत्यंचतक बजेबाबदारवृत्ती, माक्सगिे आपल्या चवचारप्रणालीत आर्मथक 
व सामाचजक संबधंािंा अग्रस्थाि देण्यास कारणीभतू झाली आचण चतिे त्यास मािवी अचधसते्तचे अचतरंचजत 
भचवष्ट्यचचत्र रेखाटूि पराचा कावळा करण्यास भाग पाडले. माक्सगिे श ि आर्मथक र्दचष्टकोिातूि इचतहासाचा 
लावलेला अथग समजणे आता अचधक सोपे होईल. तत्त्व ेजरी िसवी असतील तरी, दाचरद्र्य आचण श्रम याचंी 
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वास्तवताच केवळ सत्य ठरते, आचण मग, जर असे चसि करता आले की, या वास्तवतेच्या र्दचष्टकोिातूि 
मािवजातीच्या भतूभचवतव्याचा अथग लावता येतो, तर मग तत्त्व ेकायमची िाश पावतील आचण त्याजबरोबर 
त्याचं्यापासूि िायदा उचलणारा चहतसबंंधी समाजही. वस्त तः माक्सगची हीच महत्वाकाकं्षा आहे. 

 
मािव हा उत्पादि आचण सामाचजक संबधं याचं्या जगतात जन्माला आलेला प्राणी आहे. चभन्नचभन्न 

भपू्रदेशातील संधीचवषयक असमािता, उत्पादि साधिाचंी कमीअचधक वगेािे होणारी स धारणा, तसेच, 
जीविासाठी चाललेला संग्राम याचं्याम ळे जी सामाचजक चवषमता शीघ्रगतीिे चिमाण झाली त्यातूिच उत्पादि 
व वाटप यामंधील चवरोध आकारास आला; आचण पचरणामतः वगगचवग्रह चिमाण झाला. हे चवरोध आचण चवग्रह 
इचतहासाची चेतिाशक्ती आहेत. प्राचीि काळातंील ग लामचगरीची पित आचण तदिंतरची सरंजामशाहीतील 
भदूासाचीपित या, ख द्द उत्पादकाचीच उत्पादि साधिावंर मालकी असलेल्या, मध्यय गीि कारागीर–
पितीप्रत िेणाऱ्या प्रदीघग मागावरील अवस्था होत्या. यावळेी जागचतक व्यापारमागग ख ले झाल्याम ळे व िवीि 
बाजारपेठाचें शोध लागल्याम ळे, उत्पादिपितीच्या प्रादेचशक कक्षा वाढचवण्याची गरज भासू लागली. उत्पादि 
पिती आचण वाटपाच्या वाढत्या मागण्या याचं्यात चिमाण होणाऱ्या चवरोधाम ळे अल्पमाि कृचष व औद्योचगक 
उत्पादि पितीच्या राज्याची मृत्यूघंटा आतापावतेो वाजावयास लागली होतीच. औद्योचगक क्रातंी, बाष्ट्पयंत्राचा 
शोध, िवीि बाजरपेठासंाठी स्पधा याचंी, अपचरहायगतेिे, लघ उद्योगमालकाच्या स्वाचमत्वहरणात आचण मोठ्या 
प्रमाणावरील उत्पादि प्रारंभात पचरणती होते. ज्याचंी चवकत घेण्याची ऐपत आहे, त्याचं्या हातात उत्पादि 
साधिे कें द्रीभतू होतात आचण खरे उत्पादक जे कामगार, ते आता जे िक्त ‘पैसेवाल्याला’ चवकता येऊ शकते 
अशा आपल्या बाह बलाची चवल्हेवाट लावतात. उत्पादकाची उत्पादि–साधिापासूि झालेली िारकत हीच 
‘ब झ्वा’ भाडंवलशाहीची व्याख्या. या संघषातूिच अपचरहायगतेिे उद भवणाऱ्या पचरणाममाचलकाचं्या आधारावरच 
सामाचजक चवग्रहाचं्या समाप्तीचे चवधाि करण्यास माक्सगला मोकळीक चमळाली आहे. 

 
चवरोधचवकासात्मक वगगचवग्रहाच्या ठामपणे प्रस्थाचपत झालेल्या तत्त्वाचे खरेपण एकाएकी का चवराम 

पावाव ेयाचे प्रथमदशगिी कारण सागंता येत िाही ते तत्त्व शाश्वत सत्य तरी असले पाचहजे बकवा कधींच सत्य 
िसले पाचहजे. माक्सग स्पष्टपणे म्हणतो की १७८९ च्या क्रातंीिंतर जसे सामाचजक भेद लोपले तसेच क्रातंीिंतर 
वगगभेद िाहीसे होतील. पण, वगग लोपले िव्हते तरी सामाचजक भेद मात्र िष्ट झाले होते आचण वगगचवग्रहाचा अतं 
झाल्यावर आणखी द सरे सामाचजक चवग्रह चिमाण होणारच िाहीत, हे चसि करणारे कोणतेही साधि उपलब्ध 
िाही. माक्सगच्या भचवष्ट्यवाणीची मेख काहीही असले तरी याच प्रपादिात आहे. 

 
भाडंवलशाही समाजपितीची माक्सगकृत मीमासंा स पचरचचत आहे. Adam Smith ॲडम स्स्मथ व 

चरकाडो (Ricardo) याचं्या पाऊलावर पाऊल टाकूि, साऱ्या चवके्रय वस्तंूचे मूल्य त्या वस्त  उत्पादि करण्यास 
आवशयक असणाऱ्या श्रमशक्तीच्या संजे्ञत माक्सग व्याख्याचंकत करतो. श्रमशक्ती हीच एक कामगारािे 
भाडंवलदारास चवकलेली चवके्रयवस्त  आहे आचण चतची बकमत ती उत्पाचदत करण्यास लागणाऱ्या एकूण 
कामाच्या गोळाबेरजीप्रमाणे चिचश्चत केली जाते. द सऱ्या शद्वातं, चिवाहाथग आवशयक असलेल्या उपभोग्य 
मालाच्या मूल्याद्वारे चवके्रय वस्त  असलेली कामगाराची ही श्रमशक्ती चवकत घेतािा, तो भाडंवलदार ती वस्त  
चवकणाऱ्या कामगाराला पोटाप रतेच आचण त्याची ती चवक्रयस्स्थती शाश्वत चटकचवण्यास प रेल एवढेच वतेि 
देतो. पण त्याबरोबरच, चजतका वळे तो करू शकेल चततका वळे त्या कामगाराकडूि काम करूि घेण्याचा हक्क 
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भाडंवलदार प्राप्त करूि घेतो. ि सत्या चिवाहाथग आवशयक असलेले वतेि जेवढ्या कालावधीत तो कामगार 
चमळचवतो त्या कालावधीपेक्षा अचधक काळ तो काम करू शकतो. चिवाहाथग लागणाऱ्या उत्पाचदत वस्तूच्या 
बकमतीशी सममूल्य असलेल्या मूल्यचिर्ममतीस बारा तासाचं्या चदवसातील सहा तास प रत असतील तर, 
बाकींच्या चबिवतेिाच्या सहा तासाचें काम भाडंवलदाराच्या पदरात पडूि हा त्याचा ििा बितो. अशा प्रकारे, 
भाडंवलदाराच्या िायद्याची गोष्ट जर कशात असेल तर, कामाचे तास कमाल मयादेपयंत वाढचवणे अथवा, हे 
शक्य ि झाल्यास, कामगाराकडूि केली जाणारी मालाची एकूण पैदास कमाल मयादेपयंत वाढचवणे. यातील 
जबरदस्तीचा पचहला प्रकार म्हणजे केवळ ज लूम व कू्ररता, आचण द सरा कामगार–संघटिात्मक प्रशि ठरतो. 
याची पचरणती प्रथम श्रमचवभागणीत आचण शवेटी यतं्राच्या उपयोजिेत होते– यंत्राची ही उपयोजिा 
कामगाराच्या अमाि षीकरणास मदत करते. याखेरीज परदेशी बाजारपेठासंाठी स्पधा आचण कच्चा मालात 
भाडंवलाची अचधकाचधक ग ंतवणूक करण्याची आवशयकता यातूि कें द्रीकरण व संचय या घटिा चिमाण होतात. 
प्रथम लहाि भाडंवलदार बड्या भाडंवलदाराकंडूि शोचषले जातात. कारण हे बडे भाडंवलदार बेचकिायतशीर 
बकमती दीघग काळापयंत चटकविू धरू शकतात िफ्याचंा अचधकाचधक भाग अखेर िवीि यंत्रसाम ग्रीत ग तंचवला 
जातो आचण भाडंवलाच्या स्स्थरमते्तत (Assets) संचचत केला जातो. हा द हेरी व्यवहार सवात प्रथम 
मध्यमवर्मगयाचंा ऱ्हास शीचघ्रत करतो आचण ते केवळ मोलमज रीवर जगणाऱ्या कामगारवगात (Proletariat) 
सामावले जातात; आचण आणखी प ढे जाऊि, हा व्यवहार, अिन्यतः कामगारवगािेच उत्पाचदत केलेली संपत्ती 
वाढत्या प्रमाणात कमी कमी व्यक्तींच्या हातात कें द्रीभतू करतो. अशाप्रकारे, त्याच्या वाढत्या ऱ्हासाच्या 
प्रमाणाबरोबरच कामगारवगाचा संख्याकार वाढत जातो. आता काही अगदी थोडक्या मालकाचं्या हातात 
भाडंवलाचे कें द्रीकरण होते आचण लूटमार हीच त्याच्या वाढत्या सत्तासामर्थयाची आधार बिते. चशवाय, 
एकामागिू एक येणाऱ्या आर्मथक अचरष्टामं ळे हा मालकवगग मूळ पायापासूि हादरते आचण अथगव्यवस्थान्तगगत 
चवरोधाखंाली भाराविू जाऊि, याप ढे, त्याचे दास्य पत्करलेल्या कामगारािंा ि सत्या चिवाहाचीस िा तो खात्री 
देऊ शकत िाही; पचरणामतः या ग लामािंा खासगी अथवा सावगजचिक धमादाचयत्वावर अवलंबूि राहाव ेलागते. 
अपचरहायगतेिे एक चदवस असा येतो कीं, ज लूमाच्या जोखडाखाली जीवि कंठणाऱ्या ग लामाचें एक प्रचंड सैन्य 
अधम अशा मूठभर मालकशाहीच्या समोर ठाकते. हाच तो क्रातंीचा चदवस. “उच्च वगीयाचंा (भाडंवलशाहीचा) 
चविाश आचण कामगारवगाचा चवजयही सारखीच अटळ ठरतात.” 

 
पण, या भाडंवलशाहीच्या माक्सगप्रचणत यािंतर प्रचसि पावलेल्या मीमासेंत साऱ्या चवरोधभावाचं्या 

समाप्तीची हकीकत अजूि कोठेच आढळत िाही. कामगारवगाच्या चवजयािंतर जीविसंग्राम चालूच राहूि 
त्यातूि िवीि चवरोधभाव चिमाण होण्याचा संभव राहातोच. मग, दोि कल्पिा प ढे येतात. पैकी पचहली आर्मथक, 
म्हणजे उत्पादिाची वाढ आचण सामाचजक चवकास याचें तादात्म्य; आचण द सरी श ि पितीचवषयक, म्हणजे 
कामगारवगाचे अवतार कायग. या दोि कल्पिाचें ज्याला माक्सगची चक्रयाशील चिस्ष्ट्क्रयता म्हणता येईल, अशा 
अवस्थेत प िमीलि होते. 

 
पचरणामी मठूभर व्यक्तींच्या हातात भाडंवलाचे कें द्रीकरण करणारी तीच आर्मथक उत्क्रातंी 

चवरोधभावाची तीव्रता वाढचवते आचण काही मयादेपयंत ती अवास्तवही बिचवते. जेव्हा उत्पादक शक्तींचा 
चवकास अत्य च्च बबदूप्रत पोहोचतो तेव्हा, असे चदसते की, आधीच खासगी मालकीच्या पकडीतूि चहसकावलेली 
आचण एका प्रचंड समूहात कें द्रीभतू झालेली उत्पादि साधिे, अत्यंत अल्पशा चालिेम ळेदेखील एकट्या 
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कामगारवगाच्या हातात पडतील आचण प ढे त्याचं्यावर साम दाचयक मालकी प्रस्थाचपत करता येईल. जेव्हा 
खासगी मालमत्ता एकाच मालकाच्या हातात कें द्रीभतू होते, त्यावळेी ती िक्त एकाच व्यक्तीच्या अस्स्तत्वाम ळे 
साम दाचयक मालकीपासूि द रावलेली असते. खासगी भाडंवलशाहीची अपचरहायग पचरणती म्हणजे एक 
प्रकारची राज्यचियचंत्रत भाडंवलशाही (State Capitalism) ही राज्यचियचंत्रत भाडंवलशाही जितेच्या 
सेवपे्रीत्यथग रूजू होईल, व पचरणामी एका िूति समाजाला जन्म देईल; या समाजात याप ढे भाडंवलदार व 
मजूर असा भेदभाव चदसणार िाही आचण तदू्रपतेिे प्रगतीकडे धाव घेणारा हा एकचजिसी वगगचवहीि समाज 
न्याय व सपंन्नता दोन्ही चिमाण करील. ही स खद चिष्ट्पचत्त लक्षात घेऊिच माक्सगिे, अजाणतेपणािे का होईिा, 
बूज्वा भाडंवलशाहीिे घेतलेल्या क्राचंतमलूक भचूमकेची वाखाणणी केली आहे. भाडंवलशाहीचे ‘ऐचतहाचसक 
हक्क’ असा उल्लखे करूि तो म्हणतो की, हे हक्क प्रगती तसेच द ःख याचेही उगमस्थाि आहे. त्याच्यार्दष्टीिे श्रषे्ठ 
दजाची उत्पादि पिती प्रस्थाचपत करण्यासाठी जी आदशग पचरस्स्थती आवशयक आहे, चतची पूवगतयारी करणे हे 
भाडंवलशाहीचे अवतार कायग आहे व चतच्या अस्स्तत्वाचे समथगिही त्यात आहे. ख द्द ही उत्पादिपिती 
क्राचंतकारक िाही; ती केवळ क्रातंीचा म क टबबदू ठरणार आहे. ‘ब झ्वा’ अथोत्पादि पितीची मूलतत्त्वचे िक्त 
क्राचंतमलूक असतात. ती सोडव ू शकेल अशाच समस्या मािवजात उपक्रचमत करते असे जेव्हा माक्सग 
प्रचतपाचदतो, त्याचवळेी तो प्रत्यक्षपणे दशगचवतो की, क्रातंीच्या समस्येची उकल तत्त्वतः ख द्द 
भाडंवलशाहीपितीतच बीजरूपािे आहे. म्हणिूच, ‘ब झ्वा’ राज्यससं्थेचवषयी सचहष्ट्ण ता दाखवावी. एवढेच िव्हे 
तर, औद्योचगकर्दष्ट्ट्या मागासलेल्या अथोत्पादिपितीप्रत मागे चिरण्यापेक्षा हे राज्ययंत्र उभारण्यात मदत 
करावी अशी माक्सगची चशिारस आहे. तो म्हणतो की, ‘कामगार क्रातंीसाठी आवशयक घटिा म्हणिू 
कामगारवगािे भाडंवलशाही क्रातंी स्वीकारलीच पाचहजे.’ 

 
या चववचेिावरूि लक्षात येईल की, उत्पादि हा माक्सगच्या भचवष्ट्यवाणीचा कें द्रबबद  होता, आचण अगदी 

याच म द्द्यावर वास्तवतेकडे द लगक्ष करूि त्यािे दशगिपितीलाच अचधक महत्व चदले असे म्हटल्यास गैर 
ठरणार िाही मॅंचेस्टरपंथीय उत्पादिपितीचा प रस्कार करणारा अथगशास्त्रज्ञ चरकाडो याच्यावर मािवचहताची 
बकचचतही चिकीर ि करता उत्पादिासाठीच उत्पादि, असे तत्त्व प्रचतपाचदतो म्हणूि आरोप लादणाऱ्याचंवरूि 
माक्सगिे चरकाडोचाच अचवरत पाठप रावा केला. 

 
माक्सग उद गार काढतो, (“तो चिरपवादपणे बरोबर होता”) “िेमके याच प्रचतपादिात चरकाडोचे 

ग णवैचशष्ट्ट्य आहे”, असे हेगेल सारख्याच बेछ ट बेपवाईिे माक्सग उत्तर देतो. “अचखल मािवजातीच्या म क्तीला 
मदत होणार असेल तर मग व्यक्तींच्या बचलदािाची एवढी पवा कशाला?” जण  प्रगती म्हणजे, “पति 
पावलेल्या शत्रूंच्या कवट्यातूि स धापाि करण्याची आकाकं्षा धरणाऱ्या त्या भयंकर चिस्तपूवग पंथातील 
देवासमािच” आहे. पण, चकमािपक्षी औद्योचगक साक्षात्कारािंतर जेव्हा तो समन्वयाचा स चदि उगवणार, 
तत्समयी तरी सवग यातिा समाप्त करणारी अशी ती प्रगती असेल. 

 
पण, ही क्रातंी कामगारवगग टाळू शकत िसेल बकवा उत्पादि साधिाचंी मालकी त्याच्या हातात येणे 

अपचरहायग असेल, तर बह जि चहताय या साधिाचंा उपयोग कसा करावयाचा, चकमाि येवढे तरी ज्ञाि त्या 
वगाला असेल काय? या क्रातंीच्या गाभ्यातूि आणखी पथं, वगग आचण चवग्रह चिमाण होणार िाहीत याची हमी 
काय? याची हमी हेगेलमध्ये सापडेल. कामगारवगाला आपल्या धिोत्पादिाचा उपयोग चवश्वकल्याणाथग करणे 
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भाग पडेल. इथे चिव्वळ कामगारवगग िव्हे तर ख द्द वैचश्वकच, चवचशष्टाचवरूि म्हणजे अन्य शब्दात 
भाडंवलशाहीचवरुध्द लढा देण्यास उभे ठाकले आहे. ज्या चवग्रहािे मालक व ग लाम या ऐचतहाचसक 
शोकाचंतकेस चेतिा चदली तशाच तऱ्हेच्या चवचशष्ट चवरूि वैचश्वक या चवग्रहाची भाडंवलशाही चवरूि 
कामगारवगग ही अंचतम अवस्था आहे. माक्सगिे रेखाटलेल्या आदशग समाजाचे चदव्य स्वप्ि प्रत्यक्षात 
उतरल्यािंतर अखेर, क्रातंीम ळे न्याय्यरीत्या िष्ट पावणाऱ्या ‘क प्रचसि ग न्हेगार’ ठरलेल्या मूठभर मालकािंा 
अगदी खड्यासारखे दूर वेचूि काढूि, कामगारवगग सवग वगाची एकजूट घडविू आणील, आणखी जास्त 
म्हणज, भाडंवलशाही ही कामगार वगाला अवितीच्या आत्यंचतक अवस्थेला पोहोचविू, िंतर त्याम ळेच त्या 
वगाला अन्य माणसापंासूि चवभक्त करील अशा प्रत्येक चिधारपणापासूि हळूहळू म क्त करते. कामगारवगाचे 
त्याचे स्वतःचे असे काहीच उरत िाही; िा मालमत्ता, िा िीचतमत्ता िा स्वदेश. यािंतर तो िक्त आपल्या चवचशष्ट 
वगाच्या जातीला (मािवजातीला) चतचा द राराध्य प्रचतचिधी या िात्यािे चचकटूि राहतो. आपले स्वत्व ठामपणे 
प्रचतपाचदतािा, सवांचे आचण सवगकाही तो प्रचतपाचदत असतो. तो क णी देव आहे म्हणूि िव्हे, तर अत्यंत हीि, 
मािवाला असह्य अशा दशलेा तो पोहोचला आहे म्हणूिच. “आत्मव्यस्क्तत्वाच्या या ठाम प्रचतपादिापासूि 
पूणगपणे वचंचत केलेला कामगारवगगच िक्त स्वत्वाचे सपूंणग प्रचतपादि साकार करण्यास समथग असतो.” 

 
आत्यंचतक मािखंडिेतूि अत्य च्च प्रचतष्ठा प्रसचवणे हेच कामगारवगाचे दौत्यकायग आहे. क्लेश व चवग्रह 

याद्वारे द जाभावाच्या साम दाचयक पापकमाचे चवमोचि करणारा हा जण  मािवस्वरूपी येशू चिस्तच अवतरला 
आहे. प्रथमतः अिेकचवध संपूणग िकार चि अभाव पाठीशी बाधूंि आलेला आचण तदिंतर चिणगयात्मक प्रपादिाचा 
अग्रदूत, ही त्याची भचूमका. “कामगारवगाच्या अवतारसमाप्तीचविा (लोप पावल्याखेरीज) तत्त्वज्ञािाचा 
आत्माचवष्ट्कार होणे िाही आचण तत्त्वज्ञािाच्या आत्माचवष्ट्काराचविा कामगारवगाला अस्स्मता िाही.” आणखी, 
“जागचतक इचतहास हेच कामगारवगाच्या अस्स्तत्वाचे अचधष्ठाि....साम्यवादी कतृगत्वाला ऐचतहाचसक वास्तवता 
म्हणूि अस्स्तत्व असू शकेल, ते तै्रलोक्याच्या संदभात वैचश्वक श्रेणीवरच”. पण हा चिस्तावतार त्याचबरोबर 
सूड घेणाराही आहे. माक्सगच्या मताि सार, खासगी मालमते्ततच अचभपे्रत असलेल्या चशके्षचे प्रायचश्चतही हा चतला 
देत असतो. “चालू काळातील प्रत्येक घरावर एक गूढ लाल ि ली आहे. इचतहास हा न्यायाधीश आचण 
कामगारवगग हा चशके्षची अंमलबजावणी करणारा आहे.” अशा प्रकारे, पचरपूती अपचरहायग आहे. अचरष्टामागिू 
अचरष्टे येतील; [माक्सगच्या होऱ्याि सार प्रत्येक दहा बकवा अकरा वषािी ही अचरषे्ट येतील. तदिंतर या चक्रिेमीक्रमातील कालातंर हळूहळू कमी 
होत जाईल] कामगारवगाची अविती अचधकाचधक गभंीर होत जाईल. या वगाचे अस्स्तत्व वैचश्वक 
अचरष्टकालापयंत चटकाव धरूि राहील; आचण हे वैचश्वक अचरष्ट ज्यावळेी कोसळेल त्यावळेी पचरवतगिाचा अंमल 
िष्ट पावलेला असेल; पराकोटीचे बहसाचार घडूि येतील आचण त्याम ळे, तदिंतर इचतहासातील अत्याचार 
कायमचे थंड पडतील. साधिाचविा साध्याचं्या अचधराज्याचे आगमि झालेले असेल. 

 
या दैववादातूि माक्सगवाद्याचं्या बाबतीत एक प्रकारचा राजकीय चिवृचत्तवाद उद भवणे शक्य आहे. 

हेगेलप्रणीत चवचाराचे असेच झाले. उदाहरणाथग, कौट स्की या माक्सगवाद्याच्या मताि सार, क्राचंत घडचवणे 
चजतके कामगारवगाच्या क वतीत िाही चततकेच चतचा प्रचतबधं करणे भाडंवलदाराचं्या सत्तासामर्थयात िाही. 
माक्सगवादी चसिान्ताची कृचतशील बाजू चिवडणारा Lenin–लेचििस िा, चवरोधी चवचार बचहष्ट्कृत करणाऱ्या 
त्याच्या शलैीत १९०५ चलचहतो, “पचरपूणग चवकासाअंती भाडंवलशाहीची डोईजड वाढ हाच कामगारवगाचा 
एकमेव चवमोचि मागग आहे, त्याचविा इतर मागग शोधीत राहणे हा प्रचतगामी चवचार आहे.” माक्सगच्या मताि सार 
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अंधारात उडी घेणे व घौडदौडीला उते्तजि देणे अथगशास्त्राच्या प्रकृतीत िाही. या बाबतीत समाजवादी स धारक 
माक्सगशी चिष्ठिेे वागले असे म्हणणे साि च कीचे आहे. उलटपक्षी, दैववादाला साऱ्या स धारणाचें वावडे आहे, 
या अथािे की, िलचिष्ट्पत्तीची अिथावह अवस्था सौम्य करण्याचा धोका यात असेल म्हणूि. अशा प्रकारच्या 
भचूमकेची तार्मकक पचरणती म्हणजे, ज्याम ळे कामगारवगाचे दाचरद्र्य वाढेल अशा प्रत्येक गोष्टीला मान्यता देणे 
ही होय. प ढे भचवष्ट्यात एका स प्रभाती त्याला जे हव े ते चमळू शकेल, म्हणूि आज कामगाराला काहीही देता 
कामा िये. 

 
आचण तरीस िा, अशा तऱ्हेच्या या चिवृत्तीवादातील धोक्याची जाणीव माक्सगला होती. एकतर सत्ता 

क णाकचरता कधीच थाबंत िाही. अथवा थाबंलीच तर अचिचश्चत कालापयंत थाबंते. एक चदवस असा येतो की, 
ज्या चदवशी ती हस्तगत करायलाच हवी, आचण हा चदवस िेमका कोणता याच्या चिचश्चत स्पष्टास्पष्टतेबाबतच 
माक्सगचा सारा वाचकवगग साशकं आहे. या म द्द्यावर त्याच्या चवचारात सातत्यािे चवसगंती आढळते. समाजाला 
“कामगारवगाच्या ह क मशाहीखाली काही कालावधीपयंत राहणे ऐचतहाचसकर्दष्ट्ट्या भाग आहे.” असे माक्सगचे 
भाष्ट्य आहे. या ह क मशाहीचे स्वरूप काय याबाबत त्याच्या व्याख्या चवसंगत आहेत. राज्यससं्थेचे अस्स्तत्व व 
ग लामचगरीचे अस्स्तत्व या दोि गोष्टी अचवभाज्य आहेत, अशा चिचश्चत स्वरुपात त्यािे राज्ययतं्र या ससं्थेचा 
चधक्कार केला आहे. ह क मशाही, मग ती तात्प रती का असेिा, चतचा कल्पिाच म ळी मािवीस्वभावाचवरूि आहे–
बाक चििच्या या चववकेशील चवधािाचा तरीही माक्सग चिषेध करतो. आता हे खरे की माक्सगला 
चवरोधचवकासवादी सत्ये ही मािसशास्त्रीय सत्यापेंक्षा श्रेष्ठ वाटत होती. आचण त्याचा चवरोधचवकासवादी चवचार 
काय म्हणतो? तर, “साम्यवादी समाजरचिेत सारे वगग अपचरहायगतेिे दमि होत असल्याकारणािे, केवळ या 
व्यवस्थेतच राज्यसंस्थेच्या चवसजगिाला अथग उरतो; कारण, एकदा सारे वगग िाहीसे झाल्यावर, एका वगािे 
द सऱ्या वगास चपळण्यासाठी संघचटत केलेल्या सते्तची गरजच उरत िाही.” माक्सगवादी सचंहतेतील पचवत्र 
सूत्राि सार, आता सरकारच्या जागी जितेचे व्यवहार पाहणारे प्रशासि येते. चवरोधचवकासवादी य स्क्तवादाचा 
अथग स्पष्ट आहे, तदि सार, ‘ब झ्वा’ वगग िष्ट होईपयंत वा त्याला एकात्म करण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधी 
प रते तरी कामगारवगाच्या ह क मशाही राज्ययंत्राचे अस्स्तत्व समथगिीय ठरते. पण द दैवािे, भचवष्ट्यवाणी व चतची 
दैववादी प्रवृत्ती यातूि द सरेही अथग चिघू शकत होते; जर पृर्थवीवर रामराज्य खात्रीिे येणार असले, तर मग 
कालावधीच्या प्रशिाचा उगाच बाऊ कशाला? ज्याचा भचवष्ट्यकालावर चवश्वास िाही, त्याला द ःखे ही तात्प रती 
अशी कधीच वाटत िाहींत. पण, एकश ेएकाव्या वषी अिन्त स्वगगस खाची िगरी िक्कीच चिमाण होणार असे 
ज्यािंा भचवष्ट्यवाणीप्रमाणे िक्की वाटत आहे, त्याचं्यार्दष्टीिे शभंर वषाच्या यातिा क्षणभगं रच िाहीत का? 
माक्सगवादी भचवष्ट्यवाणीच्या सम्यक् दशगिात सारेच चिरथगक. काहीही होवो, ‘ब झ्वा’ वगग िाहीसा झाल्यावर 
उत्पादि–चवकासपितीच्या खास तकग शास्त्राि सार उत्पादिाचे उच्च चशखर गाठल्यावर कामगारवगग 
चवश्वमािवाचे राज्य प्रस्थाचपत करणारच, आचण मग, हे महाि यश ह क मशाही व अत्याचार यादं्वारे पदरात 
पडले तर चबघडले कोठे? अद भतू घडचवणाऱ्या यंत्राचंा कणगककग श घडघडाट आचण घरघर चजथे प्रचतध्वचित 
होत आहे अशा या अिोख्या जेरूसलममध्ये बळी पडणाऱ्या मािवाचं्या बककाळया आता क णाला आठवणार? 

 
इचतहास समाप्तीिंतर आचण साक्षात्काराचा सपंात घडूि येताच अवतरणाऱ्या आचण म्हणूिच अचधक 

आकषगक वाटणाऱ्या, स वणगय गात सवग काही समथगिीयच आहे. माक्सगवादाच्या चवलक्षण अिाट महत्वाकाकें्षचा 
येवढ्याकचरताच चवचार व्हावयास हवा आचण त्यातील बेस मार चसिातंाचें मूल्यमापि अशाकचरताच व्हावयास 
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हव ेकी, या चवशाल व आकषगक आशाचं्या मागे लागल्याम ळे काही महत्वपूणग समस्या अपचरहायगतेिे द लग चक्षल्या 
जातात, पचरणामी गौण भासतात. “मािव्याच्या सारसत्वाचे खरेख रे चवचियोजि मािवाकडूि व मािवासाठी 
करणारा साम्यवाद, मािवाला प िरपी त्याच्या सामाचजक अस्स्तत्वाचा–म्हणजेच माणूस म्हणूि–संपूणग 
जाणीवपूवग व आंतचरक चिष्ठचेी मूल्यें जति करणारा आत्मप्रत्यय प्राप्त करूि देणारा हा साम्यवाद, चिरपेक्ष 
चिसगगवाद असल्याकारणािे मािवतावादाशी तदू्रप आहे : – हा साम्यवाद म्हणजे, मािव आचण चिसगग, मािव 
आचण मािव, सारसत्व आचण अस्स्तत्व, स्वत्वातीतत्त्व आचण स्वत्वप्रपादि स्वायत्तता आचण अपचरहायगता, व्यक्ती 
आचण जाती या व्दंव्दा–ंमधील कलहाची समाप्ती आहे. तो इचतहासाचे गढू उकलतो आचण हे गूढ उकलल्याचे 
त्याला भाि असते.” इथे भाषाच तेवढी शास्त्रीय आहे. “मरूभमूीतील िंदिवि, सागरजलाचे प ष्ट्पपराग स गचंधत 
बिलेले अमृतपेय, अखंड वसंतबहार”–Fourier–िाउचरअर कवीची ही कचवकल्पिा आचण माक्सगवादी 
महत्वाकाकं्षा, यातं मलूतः िरक तो कोणता? पोपच्या चवस्तारपूणग प्रचारपत्रातील भाषेसारख्या भाषेतूि 
मािववशंाच्या अिाद्यिन्त वसंत ऋृतूचे भचवष्ट्यकथि आमच्यासाठी करण्यात आले आहे. जर माणूस परमेश्वर 
मािीत िाही, तर मग तो मािवाच्या अचधराज्याखेरीज आकाकं्षा व आशा धरणार तरी कशाची? माक्सगवादी 
भक्ताचं्या हषगचिभगरतेचा अन्वयाथग इथेच लागतो. त्याचं्यापकैी एक म्हणतो, “द ःखचवरचहत समाजात मृत्यचूी 
परवा ि बाळगणे सोपे आहे.” परंत , आमच्या समाजास खरोखरी लाचं्छिास्पद गोष्ट ती अशी की, कामाच्या 
ओझ्याखाली ग दमरलेल्या कामकऱ्यापेक्षा चिरुद्योगी माणसालाच मृत्यचेू भय हा एक चवलासाचा चवषय वाटतो. 
समाजवाद, मग त्याचा तोंडावळा कसाही असो, एका कल्पिारम्य आदशग जगाचे स्वप्ि आहे, आचण त्यापकैी 
शास्त्रीय समाजवादाची स्वप्िरंजकता तर सवात अचधक. कल्पिारंजि, ईश्वराच्या जागी भचवतव्याला आणूि 
बसचवते. या भचवतव्याला ते प ढे िीचततत्वाशी तदू्रपता प्राप्त करूि देते; या चवचशष्ट भचवतव्याला उपकारीभतू जी 
होतील तेवढीच काय ती खरी िीचतमूल्ये; आचण या कारणाम ळेच, सारे कल्पिादशग, कल्पिारम्य चसिातं 
िेहमीच ज लमी व ह क मशाही स्वरुपाचे ठरले आहेत. माक्सग, जेथपयंत तो कस्ल्पतादशगवादी आहे तेथपयंत, तो 
आपल्या भीचतप्रद पूवगजापंासूि चिराळा िाही आचण त्याच्या चशकवणीचा एक भाग तर त्याच्या उत्तराचधकाऱ्याचें 
समथगि अगदी प रेप र करतो. 

 
माक्सगवादी स्वप्िाचे अचधष्ठाि असलेल्या िैचतक पर्थयावंर जोर देणे चिःसंशय उचचतच होते. 

माक्सगवादाला पायबंद कसा बसला याची तपासणी करण्यापूवी माक्सगवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होऊ िये 
म्हणूि येवढे सागंणे जरूर आहे की, िैचतक मूल्यावंर भर देण्यातच त्याची खरी थोरवी आहे. श्रमाला आत्यंचतक 
मािाचे स्थाि, तसेच, त्याचा अन्याय्य चतरस्कार या गोष्टीं त्याच्या चसिान्ताचा कें द्रबबदू आहे. श्रमशक्तीला 
चवके्रयवस्त  म्हणूि आचण कामगाराला एक साधिवस्त  म्हणूि प्राप्त झालेल्या लाजीरवाण्या अधोगतीचवरूि 
त्यािे बंडाचा झेंडा उभारला. लब्धप्रचतचष्ठत चमरासदारािंा त्यािे बजावले की, त्याचें हक्क दैवी िव्हत की त्याचंी 
खासगी मालमत्ता हा त्याचंा शाश्वत हक्क िव्हे. ज्याचंा स्वच्छ सद चववकेावर हक्कच िव्हता, त्यािंा त्यािे 
सदसचद्ववकेब िीची टोचणी लाविू चदली; उदात्ततेला पारखा झालेल्या स मार समाजाचा स्वाथग साधण्यासाठी 
ज्या वगािे हाती असलेल्या सते्तचा–सत्ता हाती असणे हा एवढा ग न्हा िव्हे–गैरवापर केला, त्याचंा त्यािे 
अत ल्य अशा जोरदारपणे चधक्कार केला. चजथे मज रीला मोल िाही, श्रम अप्रचतष्ठेची गोष्ट ठरते चतथे आय ष्ट्याचा 
क्षण चि क्षण या श्रमािे व्यापला असलातरीस िा ते मािवी जीवि म्हणण्यास पात्र िव्हे– आमच्या काळात 
ज्याचवषयी सवाचधक चिराशाच पदरी आहे अशा या चवचाराबद्दल आपण माक्सगचे ऋणी आहोत–मात्र, 
याबाबतींत चिराशचेे मोल, क ठल्याही आशपेेक्षा अचधक आहे. लाखो मृतवत प्राण्याचं्या श्रमाद्वारे प्राप्त झालेल्या 



 अनुक्रमणिका 

 

सामान्यप्रतीच्या स खाचंा उपभोग हा समाज घेत आहे, हे ज्ञाि झाल्यावर, या समाजात, त्यािे प्रगतीचा चकतीही 
आव आणला तरी, क णाला म्हणूि शातं झोप येऊ शकेल? कामगाराची खरी संपत्ती पैसा िसूि चिवातंपण व 
सजगिशीलता होय– अशा या मागणीचा, कामगाराचं्या गरजेचा जोरदार प रस्कार करूि, वरवर सारे उलट 
चदसत असले तरी, त्यािे मािवी प्रचतष्ठेची त्यास प िप्राप्ती करूि चदली, आचण हे करीत असता असे खात्रीपूवगक 
म्हणता येईल की, त्याच्या िावावर मािवावर लादली गेलेली आणखी मािहािी त्याला पत्कारावयास लावावी 
अशी त्याची कधीही इच्छा िव्हती. “जे साध्य प्राप्त करूि घेण्यास अश चच साधिाचंी आवशयकता असते, ते 
कधीच न्याय्य साध्य असत िाही”–माक्सगची ही या एका चठकाणी तरी स्पष्ट व धारदार असलेली उक्ती, त्याची 
एके काळची थोरवी व मािव्य या गोष्टी त्याच्या चवजयी चशष्ट्यगणािंा कधीच लाभणार िाहीत हेच दशगचवते. 

 
परंत , इथे िीत्शचेी शोकाचंतका चिरूि प्रकट होते. भचवष्ट्यवाणी, साध्ये उदार व वैचश्वक असतात; पण, 

चसिान्तािंा मात्र बधंिे असतात आचण प्रत्येक मूल्याचे इचतहासात्मक संज्ञातं रूपातंर करण्याचे पचरणाम अत्यतं 
घोर ठरतात. ऐचतहाचसक साध्ये तरी चकमाि िीतीला धरूि आचण ब चिप्रामाण्यवादी ठरतील असे माक्सगला 
वाटत होते. ते त्याचे कल्पिारम्य ध्येयवादी स्वप्ि होते. पण, ज्या प्रकाराचे कल्पिारम्य ध्येयवादी स्वप्ि त्यािे 
उराशी बाळगले होते, तसल्या स्वप्िाच्या िशीबी, त्याला अल्पाशंािेही िको असलेल्या सवगत च्छतावादाचा 
भोगच होता. माक्सग प्रथम सारे अलौचककत्व िष्ट करतो; तदिंतर, वस्त स्स्थतीतूि कतगव्य असे संक्रमण स्वतःच 
घडविू आणतो. पण, त्याच्या कतगव्याच्या सकंल्पिेचे मूळ वस्त स्स्थतीचशवाय द सऱ्या कशातच िाही. न्यायाला 
मूलतः जर िैचतक अचधष्ठाि िसेल, तो जर िैचतकर्दष्ट्ट्या समथगिीय िसेल, तर न्यायाची मागणी शवेटी 
अन्याय्यच ठरणार : आचण याचविा प्रत्यक्ष ग न्हेगारीच एक चदवस कतगव्य ठरते. साध त्व आचण द ष्टत्व, याचें 
कालक्रमािे जेव्हा प िश्च एकात्मीकरण होते आचण त्याचंी घटिाशंी ग ंताग ंत होते तेव्हा कोणतीही गोष्ट चागंली 
बकवा वाईट म्हणता येत िाही, िारतर, ती अकाली घडणारी वा कालबाह्य म्हणता येईल. संचधसाधूचशवाय 
संधीसंबधंी चिणगय कोण घेणार? भक्तगण म्हणतात की, प ढे िंतर त म्हीच न्यायचवषयक चिवाडा द्याल. पण, 
चिवाडा द्यावयास बळी पडलेले चजवतंच िसतील. बळी जाणाऱ्यािंा वतगमािकाल हेच एकमेव मूल्य असते 
आचण बंडखोरी हेच कमग असते. पे्रचषतवादाला, स्वतःच्या अस्स्तत्वाखातर, बळी जाणाऱ्याचंवरूि संरक्षक िळी 
उभारली पाचहजे. आता हे शक्य आहे की, माक्सगला असले काहीच िको होते. पण, तपासावयास हवी अशी 
त्याच्यावरील जबाबदारी ही की, क्रातंीच्या िावंाखाली समथगि करूि बंडखोरीच्या साऱ्याच प्रकाराचंवरूि 
याप ढे उभ्दवणाऱ्या रक्तलाचंछत लढ्याचे जिकत्व त्यािे आपल्यावर ओढूि घेतले. 

 
भणवष्ट्यवािीला सांरोर् 

 
हेगेल बेदरकारपणें १८०७ साली इचतहास पचरसमाप्त करतो; (Saint Simon) सेंट सायमिचे 

चशष्ट्यगण १८३० व १८४८ चे क्राचंतकारक उठाव शवेटचेच असा चवश्वास बाळगतात; धमोपदेशकाच्या 
व्यासपीठावर पदापगण करण्याची चसिता करीत असता आचण च कलेल्या मागावरूि अखेर परत चिरलेल्या 
मािवजातीला प्रत्यक्षवस्त वादाचे (Positivism) बोधामतृ पाजण्याचे मिस बे करीत असता कॉम्त १८५७ साली 
मृत्यू पावतो. तसल्याच आधंळया अद भतूरम्यतावादािे पे्रचरत होऊि माक्सग आपल्यापरी वगगचवहीि समाजाची 
चिर्ममती आचण इचतहासात्मक घटिाचं्या गूढत्वाची उकल, याचवषयी भचवष्ट्य वतगचवतो. तथापी, थोडी अचधक 
सावधचगरी राखूि तो या भचवष्ट्याचा चिचश्चत चदिाकं जाहीर करीत िाही. तरीपण, द दैवािे, पचरपूतीच्या 
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क्षणापयंत इचतहासाच्या चशस्तबि मोचाचे वणगि त्याच्या भचवष्ट्यवाणीत आहे; घटिाचं्या चदशाचें भाचकत त्यात 
आहे. अथातच, घटिा व वस्त स्स्थती यािंा, समन्वय साधण्याप्रीत्यथग स्वतःची रचिा करण्याचा चवसर पडला; 
आचण म्हणूिच यातूि, त्यािंा जबरदस्तीिे एकत्र करण्याची आवशयकता का भासली याचा अथग लागतो. पण 
सवांपेक्षा अचधक म्हणजे, ज्याक्षणी लक्षावधी मािवाचं्या चजवतं आशाचंा भचवष्ट्यवाणीकडूि चवश्वासघात होऊ 
लागतो, तत्क्षणी ती बेदरकारपणे संचदग्ध राहू शकत िाही. शवेटी, अशी एक वळे येते की, वचंिेम ळे धीरय क्त 
आशचेे कोपय क्त रष्मचिरासात रूपातंर होते आचण ज्या साध्याचें चिश्चयात्मक प्रचतपादि द राग्रहाच्या उन्मादािे 
केले जाते व अचधकाचधक कठोरपणे ज्याचंी मागणी केली जाते त्या साध्याचंी पावले अखेर भलत्याच साधिाचंा 
वापर करण्याकडे वळतात. 

 
१९ व्या शतकाच्या शवेटी आचण २० व्या शतकाच्या प्रारंभी, क्राचंतकारी आंदोलि, आधीच्या 

चिश्चिधर्ममयासंारखे, जगाच्या चविाशाची व कामगाररूपी गचरबामंध्ये जन्म घेणारा येश चिस्त अवतरण्याची 
अपेक्षा करीत राचहले होते. वर उद धृत केलेले माक्सगच्या चलखाणातील उतारे, तत्कालीि क्राचंतकारी प्रवृत्ती 
पे्रचरत करणाऱ्या प्रज्वचलत आशचेी चागंली कल्पिा आणूि देतात. क्रातंीची स्वप्िे अंशतः तरी सत्यसृष्टीत 
उतरण्याचा सभंव १९१७ साली चिमाण होणाऱ्या क्षणापंयंत, मधूि मधूि काही अंशी चपछेहाट झाली तरी, ही 
श्रिा बळावतच राचहली. “स्वगाच्या द्वारासाठी आमचा क्राचंतसंग्राम चालू आहे.” असे लायब िेक्त ओरडूि 
सागंतो. आपण खरोखरच स्वगाच्या दाराशी येऊि पोहोचलो आहोत असा चवश्वास १९१७ साली 
क्राचंतकारकािंा वाटत होता. “आपल्या सवग रणद द ंभी चििादवीत उद्या क्रातंी यशोमचंदराचे उच्च चशखर गाठणार 
आचण त म्हाला भयचचकत करीत शखंिादाच्या आवाजाबरोबर घोषणा करणार की, मी होते, मी आहे, मी सतत 
असणारच” – (Rosa Luxembourg) – रोझा लेक्झेंबगगची ही भचवष्ट्यवाणी जणू साकार होत होती. 
पचश्चमेतील क्रातंीिे रचशयाची क्रातंीची पचरपूर्मत झाल्यावर, माक्सगच्या मताि सार स्पाटाकस (Spartakus) 
आंदोलिाचा उठाव होणार होता, म्हणूि या आंदोलिाला चवश्वास वाटला की, आपण चिचश्चत स्वरूपाची क्रातंी 
साध्य केली आहे. वस्त तः, १९१७ च्या रचशयाची राज्यक्रातंीिंतर सोचवएत जमगिी स्वगगद्वारे ख ली करणार होता. 
पण काय! स्पाटाकस आंदोलि चचरडूि टाकण्यात आले; फ्रान्समधील १९२० चा सावगचत्रक संप बारगळला; 
इटलीमधील क्राचंतकारी चळवळीची गळचेपी करण्यात आली. िंतर लायबिेक्तला क्रातंीकचरता काल पचरपक्व 
झालेला िाही याची जाणीव होते. ‘काळ बंड करूि उठला िाही.’ पराजय भगंलेली श्रिा धार्ममक तंद्रीत कशी 
उद्दीचपत करतो हे आणखी प ढील उद गारावरूिस िा लक्षात येईल : “आर्मथक व्यवस्था कोसळूि पडताच-
चजच्यातंील दगडधोंडे कोलमडल्याचा गडगडाट आधींपासूिच ऐकू येत आहे– कामगार आघाडीवरचे स प्त 
सैचिक, अंचतम न्यायदािाच्या चदवशी त ताऱ्याचं्या चििादािे जागे व्हावे, तसे जागे होतील; आचण संग्रामात बळी 
पडलेल्याचंी पे्रते चजवतं होऊि उठतील व ज्याचं्यावर शाप लादलेले आहेत त्यािंा जाब चवचारतील.” पण, हे 
घडूि येण्याची वाट पहात असतािंाच लायबिेक्त आचण रोझा लक्झेम्बगग याचंा वध होतो आचण जमगिी चिरूि 
ग लामचगरीच्या गतेकडे लोटला जातो. रचशयि राज्यक्रातंी एकाकी पडते; आपल्या चवचशष्ट पितीि सार ती तग 
धरूि राहते– पण, अजूि स्वगगद्वारापासूि िारिार दूर; साक्षात्कार घडचवण्याची तयारी अजूि व्हावयाचीच 
असते. श्रिामात्र अभगं राहते; पण, ही श्रिा, माक्सगवादािे अंदाचजल्या िव्हत्या अशा समस्या आचण 
अिपेचक्षतपणे आढळलेले अडथळे याचं्या प्रचंड ओझ्याखाली डळमळू लागते. िवीि धमाला चिरूि एकदा 
अपचवत्र (Galilee) गचॅललीला तोंड द्याव ेलागते. श्रिेच्या रक्षणासाठी त्याला सूयाचे अस्स्तत्व िाकाराव ेलागेल 
आचण स्वातंत्र्यचप्रय मािवाची मािहािी करावी लागेल. 
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वस्त तः, गचॅललीचे या क्षणाला काय म्हणणे आहे? साक्षात इचतहासािे प्रत्यक्षपणे दशगचवलेल्या 
भचवष्ट्यवाणीतील च का कोणत्या? आपणास माहीत आहे की, समकालीि जगातील आर्मथक क्रातंीिे 
माक्सगवादाची काही आधारतत्त्व े खोटी पाडली आहेत. भाडंवलाचे अचिचश्चत आक ं चि व कामगारवगाची 
अचिचश्चत वाढ अशा दोि समातंर घटिाचं्या अखेरीस जर क्रातंी घडूि यावयाची असेल, तर ती घडूिच येणार 
िाही बकवा चिदाि ती घडूि येऊ िये. भाडंवलशाही व कामगारवगग दोघेही माक्सगशी सारखेच अचिष्ठावतं 
राचहले. १९ व्या शतकातील उद्योगप्रधाि आंग्लदेशात अथोत्पादिपितीचा रोख काही बाबतीत बदलला, तर 
काही बाबतीत अचधक ग ंताग तंीचा झाला. आर्मथक अचरष्टाचंी प िरावृत्ती वाढत्या प्रमाणात व्हावयास हवी होती; 
ती अचरष्टे उलट त रळक झाली. योजिाबि उत्पादिाचे रहस्य भाडंवलशाही चशकली आचण Moloch 
(सवगभक्षक) राज्यसंस्थेच्या वृिीला चतिे आपल्यापरीिे हातभार लावला. भाडंवल रोखेधारी पितीिे 
ग ंतचवण्याची व्यवस्था असणाऱ्या कंपन्या (मंडळी) चिघाल्याम ळे, भाडंवलाचे वाढत्या प्रमाणात कें द्रीकरण ि 
होता, लहाि लहाि भाडंवलधारकाचंा िवीिच वगग चिमाण झाला. अथातच, संपािंा उते्तजि देणे ही या लहाि 
भाडंवलधारकाचंी अगदी शवेटची इच्छा खात्रीिेच असणार. माक्सगिे भाचकत केल्याप्रमाणे बरेचसे लहाि 
उद्योग, स्पधेम ळे िष्ट झाले. पण, आध चिक उत्पादि पितीच्या ग ंताग ंतीच्या स्वरूपाम ळे, मोठ्या उद्योगाचं्या 
आसपास अिेक लहाि कारखान्याचंी गदी उसळलेली आहे. १९३८ साली िोडग जाहीर करू शकला की, 
५२०० स्वतंत्र छोट्या कारखान्याकंडूि त्याच्या उद्योगसमूहाला त्याचंी उत्पादिे प रचवली गेली. अथात, हे मोठे 
उद्योगधंदे या लहाि उद्योगािंा काहीशा प्रमाणात अपचरहायगतेिे आपल्यात सामाविू घेतात. पण, यात महत्वाची 
गोष्ट ही की, या लघ उद्योगवाल्याचंा मध्यस्थ असा एक सामाचजक स्तर चिमाण होतो आचण याम ळे, माक्सगिे 
कस्ल्पलेल्या योजिाचंी घडी चवस्कटते. शवेटी, माक्सगिे आपल्या प्रचतपादिात प ष्ट्कळच त च्छतेिे परामर्मशलेल्या 
कृचष–अथोत्पादिपितीच्या बाबतीत तर त्याचा कें द्रीकरणाचा चसिान्त अगदीच खोटा पडतो. ही बखड इथे 
िार महत्त्वाची आहे. आपल्या काळातील समाजवादाचा इचतहास हा, त्याच्या अिेकापंकी एक बाजू लक्षात 
घेता, कामकरी चळवळ आचण शतेकरीवगग याचं्यातील चवग्रहाचा इचतहास आहे, असे म्हणता येईल. हा लढा 
म्हणजे, १९ व्या शतकातील, कृचष आचण काराचगरी पितीत ज्याची उगमस्थािे असल्याचे अगदी स्पष्ट आहे 
अशा सत्तावादी समाजवाद व म क्तस्वातंत्र्यवादी समाजवाद याचं्यातील वैचाचरक चवग्रहच ऐचतहाचसक 
पातळीवर प ढे चालू असलेला चवग्रह होय. तत्कालीि चवचारसाचहत्यात शतेकऱ्याचं्या प्रशिाचंा अभ्यास 
करण्यासाठी माक्सगला आवशयक ती मूलतत्व ेउपलब्ध होती. पण, चसिान्तािंा पितशीर आकार देण्याच्या 
प्रयत्िात साऱ्याच गोष्टी अचतरेकािे स लभ (अचतस लभ) बिचवण्यात आल्या. आचण शवेटी, हा सोपेपणा, हे 
चवचशष्ट स लभीकरण, ऐचतहाचसक अपवाद म्हणिू गणलेल्या ५० लाख रचशयि–(Kulaks) क लाक–सधि 
शतेकऱ्यािंा मतृ्य  वा हद्दपारी या मागांिी माक्सगवादाच्या म शीत ओतण्याच्या कारवाईम ळे, महाग पडले. 

 
राष्ट्रवाद ही भाविा प्रबळ असलेल्या शतकातदेखील राष्ट्र ही घटिा याच स लभीकरणाच्या इच्छेम ळे 

माक्सगकडूि द लग चक्षली गेली. त्याची अशी कल्पिा होती की, व्यापार व चवचिमय याचं्याम ळे, तसेच, 
कामकरीवगाला लाभणाऱ्या प्रत्यक्ष यशाम ळे, सारे अडसर आपोआप दूर होतील. पण, तसे काही ि घडता, 
उलट, या राष्ट्रवादाच्या अडसरामं ळेच अखेर कामगारवगाचे ध्येय ध ळीस चमळाले. राष्ट्रचवग्रह हा चिदाि 
इचतहासाचा अथग लावण्याचे र्दष्टीिे तरी वगगचवग्रहाइतकाच महत्वाचा ठरला आहे. पण, राष्ट्र या भाविेचा अथग 
पूणगतः आर्मथक र्दचष्टकोिातूि लागू शकत िाही, म्हणूिच माक्सगवादािे ती द लग चक्षली. 
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कामगारवगािेही माक्सगवादी मागग काटेकोरपणे अि सरला िाहीच. सवात प्रथम, माक्सगची भीती साधार 
ठरली : कामगार संघ आचण स धारणा याचं्याम ळे कामगाराचं्या राहाणीचा दजा उंचावला आचण पगार, रजा, 
वगैरे कामाबाबतची स्स्थती स धारली. या स धारणा संबंचधत सामाचजक समस्येची समाधािकारक उकल 
करण्यापासूि दूर होत्या. तरीपण, माक्सगच्या काळात इगं्लंडमधील चगरणी कामगाराचंी जी हलाखीची स्स्थती 
होती, ती माक्सगला हवी होती तशी सवगत्र ि पसरता अथवा अचधकाचधक ि चवघडता, उलट स धारत गेली. आज 
माक्सग जर चजवतं असता तर, आपले भाचकत च कीचे ठरले म्हणूि त्यािे तक्रार केली िसती. कारण, त्याच्या 
भाचकतातंील द सऱ्या एका च कीम ळे, पचरस्स्थतीचा समतोल सावरला गेला. भ केिे ज्याचंी शक्ती व कायगक्षमता 
क्षीण झालेली िाही अशा चिवडक कामगाराचें अस्स्तत्वच क्रातंी व कामगार संघटिा याचं्यार्दष्टीिे अत्यतं पोषक 
अशी मत्ता आहे, अशा तऱ्हेची उपपत्ती चसि करणे शक्य झाले आहे. दाचरद्र व अधःपात माक्सगच्या कालापूवी 
होते तसेच आहेत, िाहीसे झालेले िाहीत; पण, त्याचे सारे चवचार लक्षात घेऊिही, हे घटक क्रातंीला पोषक 
ठरणारे िसूि दास्यवृत्तीस सहाय्यक आहेत हे मत मान्य करण्यास माक्सग तयार िव्हता. १९३३ साली 
जमगिीतील एक तृतीयाशं कामगारवगग बेकार होता. या बेकारािंा उपचजचवकेचे साधि प रचवणे ‘ब झ्वा’ 
समाजाला भाग होते; अशारीतीिे, माक्सगच्या म्हणण्याि सार क्रातंी िलदू्रप होण्यास आवशयक असलेली 
पचरस्स्थती अस्स्तत्वातं आली असती. पण, राज्यससं्थेिे दोि घास पोटात घालावते अशा अपमािास्पद 
पचरस्स्थतीच्या गोत्यात भावी क्राचंतकारकािंी सापडाव े ही काही चागंली गोष्ट िव्हे. या अिैसर्मगक सवयीतूि 
अचधक वाईट सवयी लागू शकतात; आचण (Hitler) चहटलरिे िेमक्या याच वस्त स्स्थतीला सैध्दास्न्तक स्वरूप 
चदले. 

 
अखेर, कामगारवगाची संख्याही अमयादपणे वाढली िाहीच. प्रत्येक माक्सगवाद्यािे उते्तजि द्यावयास 

हवी अशा औद्योचगक उत्पादिपितीच्या प्रत्यक्ष अवस्थेम ळे बऱ्याच प्रमाणात मध्यम वगाची स्स्थती स धारली, 
एवढेच िव्हे तर, तंत्रज्ञाचंा एक िवीि स्तर चिमाण झाला. (अमेचरकेच्या संय क्त संस्थािातं १९२०–३० 
दरम्याि प्रचंड प्रमाणावरील उत्पादि-क्षमतेच्या कालातं धात -उत्पादि कारखान्यातील कामगाराचंी संख्या 
घटली; पण, त्याच धंद्यातील चवके्रत्याचंी संख्या द पटीिे वाढली.) अचभयंता–एंचजचियर–व मजूर याचंा दजा 
व काम समाि राहील–लेचििला चप्रय असलेला हा सामाचजक आदशग वस्त स्स्थतीशी चवसंगत ठरला. 
वस्त स्स्थती प्राम ख्यािे अशी आहे की, चवज्ञािाप्रमाणेच तंत्रशास्त्रीय ज्ञाि इतक्या ग ंताग ंतीचे व बोजड झालेले 
आहे की, एकाच व्यक्तीला त्याचे समग्र चसिान्त व सैिास्न्तक उपय क्तता समजणे शक्य िाही. उदाहरणाथग, 
पदाथगचवज्ञािवते्त्यास जीवशास्त्राचे अद्यावत ज्ञाि संपूणगतः अवगत असणे आजतरी जवळजवळ अशक्यप्राय आहे. 
ख द्द पदाथगचवज्ञािचवषयक शाखोपशाखेचे ज्ञाि आपणास सारखेच अवगत आहे, असा दावाही तो करू शकणार 
िाही. तंत्रचवज्ञािाचे बाबतीत अशीच वस्त स्स्थती आहे. ‘ब झ्वा’ व माक्सगवादी या दोघाकंडूिही वरदाि मािली 
गेलेली उत्पादिक्षमता जेव्हा प्रचंड प्रमाणात वाढते, तेव्हा श्रमचवभागणी अपचरहायग असते. ती टाळता येईल 
असे माक्सगला वाटत होते. कामगाराचे ज्ञाि त्याच्या चवचशष्ट कामाप रतेच असते. उत्पादि कायाच्या सवांगीण 
योजिेत आपले चवचशष्ट काम कसे बसते याची त्याला माचहती िसते. चभन्नचभन्न व्यस्क्तगत कामाचंी ज ळवणूक 
करूि, एकंदर उत्पादि–कायात सूत्रबिता आणणाऱ्या कमगचाऱ्याचंा त्याचं्या चवचशष्ट कायाम ळे आज एक 
िवीि वगग चिमाण झाला आहे आचण या वगाचे सामाचजक महत्त्व आज चिणायक आहे. 

 
(Burnham) बिगहॅमिे केलेल्या या तंत्रचवज्ञाि य गाच्या घोषणेचे वणगि साधारण २० वषांपूवी (Simone 
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Weil) सायमि वाइलिे केले होते. या गोष्टीचा इथे उल्लेख करणे उचचत ठरेल; बिगहॅमला स्वीकायग िसलेले 
चिष्ट्कषग ि काढता, हा वणगिाचा प्रकार पचरपूणग मािता येऊ शकेल. मािववशंाला ज्ञात असलेल्या ज लूमाच्या 
दोि पारंपाचरक प्रकारात–एक लष्ट्करशाहीचा ज लूम व द सरा धचिकशाहीचा–सायमि वाइल एका चतसऱ्या 
प्रकारच्या ज लूमाची भर घालते; तो म्हणजे उद्योगशाहीचा व्यावसाचयक जूलूम. ती चलचहते, “जे यंत्राची 
इच्छेि सार चवल्हेवाट लावतात व ज्याचंी यंत्र चवल्हेवाट लावते त्याचं्यातील चवरोध िष्ट ि करताच. श्रम चवके्रता 
आचण श्रम चवकत घेणारा याचं्यातील चवरोध िष्ट करता येऊ शकेल.” बौचिक व शारीचरक श्रम याचं्यातील 
मािहािीकारक चवरोध िष्ट करण्याच्या माक्सगवादी योजिेचा, माक्सगिे अन्यत्र गौरवलेल्या उत्पादिाच्या 
गरजाशंी चवरोध चिमाण झाला. भाडंवल कें द्रीकरणाच्या कमाल पातळीवर ‘व्यवस्थापका’ला महत्व प्राप्त 
होणार याचे भाचकत माक्सग िे ‘कॅचपटल’ गं्रथात चिःसंशय केले होते. पण, खासगी मालमत्ता िष्ट केल्यावर 
भाडंवल कें द्रीकरणाचे अस्स्तत्व चटकूि राहील यावर त्याचा चवश्वास िव्हता. श्रमचवभागणी व खासगी मालमत्ता 
या संज्ञा एकरूपच असे तो म्हणत असे. पण, इचतहासाचा पडताळा उलटा होता. साम दाचयक मालमते्तवर 
अचधचष्ठत अशी आदशग राज्यव्यवस्था म्हणजे लेचििच्या मताि सार न्याय अचधक चवद्य त् शक्ती. पण, शवेटी 
पृथक्करण करता िक्त चवद्य तशक्ती, न्यायाचे िाव िाही, असा प्रकार चदसतो. 

 
कामगारवगाचे दौत्यकायग ही कल्पिा अजूि इचतहासात सूत्ररूप धारण करण्यास समथग ठरलेली िाही. 

यातच माक्सगवादी भचवष्ट्यवाणीच्या संरोधाचे सार आहे. द सऱ्या साम्यवादी आंतरराष्ट्रीय ससं्थेचे (Second 
Inter-national) अपयश हेच दशगचवते की, त्याच्या आर्मथक पचरस्स्थतीप्रमाणेच अन्य काही गोष्टींचा 
कामगारवगावर प्रभाव पडत होता. उलट, ‘जगातील कामगारािंो एक व्हा’, ‘कामगारवगाला मातृभचूम िसते’, 
वगैरे स प्रचसि सूते्र चि घोषणा चिरथगक ठरूि राष्ट्राराष्ट्रातील कामगारवगग राष्ट्राचभमािीच ठरला. 
आंतरराष्ट्रीय य िात बह संख्याकं कामगारवगािे आपल्या राष्ट्राचीच बाजू उचलली, चिदाि अशा य िाप ढे त्यािे 
माि वाकवली आचण त्यास आवडो वा ि आवडो तत्कालीि राष्ट्रवादी अत्याचाराशंी सहयोग केला. यश 
चमळचवण्याच्या आधी कामगारवगािे कायदा व राजकारण याबाबतीत ब िीची क शाग्रता प्राप्त करूि ्यावयास 
हवी होती, असा माक्सगच्या मिीचा हेत  असावा. पण, आत्यंचतक दाचरद्र्यातूि, चवशषेतः औद्योचगक दाचरद्र्यातूि, 
राजकीय पचरपक्वता प्राप्त होईल असा चवश्वास बाळगण्यात माक्सगची चूक होती. चशवाय, बह जिसमूहाचे 
क्राचंतकारी सामर्थयग स्वैरस्वातंत्र्यवादी क्रातंीच्या चशरकाणािे ‘कम्यूि’ उठावाचे वळेी आचण िंतरही खच्ची झाले हे 
चिचश्चत. माक्सगवादािे १८७२ पासूि प ढे कामगार वगाच्या आंदोलिावर सहजगत्या वचगस्व गाजचवले ते 
स्वतःच्या सामर्थयाम ळेच हे चिःसंशय; पण, तरीही द सरे कारण म्हणजे, जी एकमेव समाजवादी परंपरा 
त्याचवरूि उभी राहीली असती ती रक्तात ब डाली होती. १८७१ च्या बंडखोरातं माक्सगवादी जवळजवळ क णीच 
िव्हते. आमच्या आजच्या काळापावतेो पोचलसी राज्ययतं्रणेच्या कारवाईद्वारे, क्रातंीचे हे स्वयंचचलत श िीकरण 
मागूि प ढे चालूच आहे. एका बाजूस, िोकरशाही आचण चसिान्तवादी याचं्या हाती क्रातंी अचधकाचधक स्वाधीि 
होत आहे, तर द सऱ्या बाजूस, द बगळ झालेल्या व भाबंावलेल्या बह जि समूहाच्या हाती. जेव्हा क्राचंतकारी 
बंडखोरातील सवोत्तमाचें चशरकाण होते आचण टॅलीरॅंड चजवतं राहतो तेव्हा बोिापाटगला चवरोध कोण करणार? 
पण, या इचतहासातंगगत कारणपरंपरेत आर्मथक आवशयकतेची भर पडते. यंत्राकडूि कमी श्रमशक्तीत काम 
करूि घेण्याच्या शास्त्रीयीकरण पितीम ळे कामगारवगात िैचतक शस्क्तपात व मूक चिराशावाद चकती बळावतात 
हे प्रत्यक्ष जाणिू ्यावयाचे असेल तर, कारखान्यात राबणाऱ्या कामगाराचं्या स्स्थतीचे वणगि करणारे सायमि 
वाइल या लेचखकेचे चलखाण वाचावयास हवचे. कामगाराची स्स्थचत अशी काय द हेरीरीत्या अमाि ष झालेली 
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आहे की, तो पैशाला तर म कतोच आचण िंतर मािवी प्रचतष्ठलेाही, हे वाइलचे म्हणणे बरोबर आहे. माणसाला 
ज्या कामात रस वाटतो, म्हणजेच सजगिशील काम, त्या कामाचे मोल म्हणूि कमी मज री चमळाली तरी हरकत 
िाही; पण, अशा कामाम ळे मािवी जीवि अवित होत िाही. औद्योचगक समाजवादािे कामगाराचंी ही जी 
द ःस्स्थती आहे ती कमी करण्याचे र्दष्टीिे जे काही आवशयक आहे तसले काहीच केले िाही; कारण, उत्पादिाचे 
व कामगार संघटिेचे प्रत्यक्ष जे तत्त्व म्हणूि आहे त्याचा परामशग ि घेता उलट त्यािे त्याची वाखावणी केली 
आहे. त्याच्या िशीबाचे इचतहासवादी समथगि कामगाराप ढे प्रस्त त करण्यापयंत हा औद्योचगक समाजवाद गेला; 
मरेमरेतो काम करणाऱ्याला स्वगगस खाचे अचभवचि देण्याइतकीच या समथगिाची बकमत आहे. या समाजवादािे 
कामगारवगाला सजगिशीलतेच्या स खािंदाची अि भचूत देण्याचा प्रयत्ि कधीही केला िाही. या पातळीवर, 
समाजाचे राजकीय स्वरूप हा याप ढे प्रशि िसूि, भाडंवलशाही व समाजवाद ही दोन्हीही ज्या तंत्रचवज्ञाि 
संस्कृतीवर सारखीच अवलंबूि असतात, त्या संस्कृतीची धारणा हाच वादग्रस्त प्रशि राहतो. ज्या 
चवचारप्रणालीत या समस्येचे चिरसि िाही, ती कामगाराचं्या द ःस्स्थतीचा एवढासाही परामशग घेत िाही. 

 
ज्या ऐचतहाचसक क्रातंीकायाची जबाबदारी (जे ऐचतहाचसक दौत्यकायग) माक्सगिे कामगारवगावर 

रास्तरीत्याच सोपचवली होती, तो कामगारवगग, त्यािेच प्रशचंसलेल्या आर्मथक शक्तींच्या अन्योन्य प्रचक्रयेम ळे, ती 
जबाबदारी झ गारूि देण्यास समथग ठरला. पण, त्याची चूक क्षम्य म्हणावी लागेल. कारण, जर राज्यकतावगगच 
चाचरत्र्यहीि बिला, तर, संस्कृतीच्या उज्वल भचवतव्याचे ध्येय उराशी बाळगणाऱ्या माक्सगसारख्या माणसािे, 
या राज्यकत्यांची जागा सवोत्तमािंी, सज्जि व सत्पात्र व्यक्तींिी ्यावी अशी इच्छा करावी िाही तर काय? 
परंत , केवळ अंतरीच्या सदेच्छा सजगिशील ठरू शकत िाहीत. १७८९ मध्ये, क्रातंीकारी भाडंवलदार वगग 
(Bourgeoisie) आधीच हाताशी असलेली सत्ता पूणगपणे काबीज करू शकला. या कालात, जूल मोिेरॉ म्हणतो 
त्याप्रमाणे, कायदा वस्त स्स्थतीस धरूि िव्हता. वस्त स्स्थती अशी होती की, ह कमतीच्या जागा आचण िवीि 
सत्तापसैा– या गोष्टी आधीच भाडंवलदार वगाच्या हाती होत्या. पण कामगारवगाची पचरस्स्थती वगेळी होती. 
भाडंवलदारवगािे त्याचंी दैन्यावस्था कायम ठेवल्याम ळे, कामगारवगाजवळ िक्त आशा व दाचरद्र्य येवढ्याच 
गोष्टी होत्या. उत्पादि संपन्नता आचण भौचतकसत्ता याचं्या प्राप्तीच्या वडेाम ळे भाडंवलदारवगाचे चाचरत्र्य चि 
जीविमूल्ये अधोगतीला पोचली होती. पण या संघचटत वडेाम ळेच चिवडक सत्पात्र व्यक्ती चिमाण होणे अशक्य 
झाले होते. परंत  उलटपक्षी, या संघचटत वडेाच्या टीकात्मक मीमासेंतूि, तसेच, बंडखोर सदसचद्ववकेाच्या 
चवकासाम ळेच, चिवडक सत्पात्र व्यक्तींच्या चिर्ममतीला अंकूर ि टणे शक्य होते. पेलाउचटयर व सोरेलपंथीय 
चवचारसरणीच्या क्राचंतकारी कामगार संघटिेिेच हे कायग पत्करले. इरष्तीची िारशी कदर ि बाळगणाऱ्या 
जगात ज्याचं्याकचरता टाहो िोडला जात होता, आचण आजही िोडला जात आहे, अशा कायगकत्यांच्या िूति 
दलाचंी (Cadre) सोरेलादींिा व्यावसाचयक व सासं्कृचतक चशक्षणाद्वारे उभारणी करावयाची होती. पण, 
थोडक्या अवधीत चसिीस जाणारे हे कायग िव्हते. कारण, लक्षावधी माणसाचंी दैन्यावस्था शक्य त्या प्रमाणात 
आचण शक्य चततक्या लवकर दूर करण्याऐवजी, दूर दूर असलेल्या उज्वल भचवष्ट्यकालाची त्यािंा आश्वासिे 
देऊि, त्याचं्या मािवी द ःखाचा तात्काचलक िायदा उठचवणारी िवीि मालकशाही आधीच सत्तास्थािी हजर 
होती. इचतहास मंदगतीिे चालला आहे आचण त्याला घोडदौडीिे प ढे रेटण्याकचरता कामगारवगाचे ऐचतहाचसक 
कायग मठूभर चसिान्तवाद्यावंर सोपवावयास हवे, असे सवगकषसत्तावादी (Authoritarian) समाजवाद्यािंा वाटत 
होते. आचण याच कारणास्तव हेच समाजवादी ऐचतहाचसक कायाची कामगारवगावरील जबाबदारी िाकारण्यात 
अगे्रसर ठरले आहेत. तरीही पण, माक्सगच्या चवचशष्ट अथािे िसले तरी, ज्या मािवी गटाला स्वकष्टार्मजत 
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संपन्नतेचे समाधाि आचण स्वाचभमाि याचंी जाणीव आहे, अशाचं्या र्दष्टीिे ऐचतहाचसक कायग अस्स्तत्वात राहतेच. 
या कायाचा अचवष्ट्कार व्हावा म्हणूि, धोका पत्करावयास हवाच; आचण कामगारवगाचे स्वातंत्र्य आचण 
स्वयंस्िूर्मत यावर चवश्वास ठेवावयास हवाच. उलट पक्षी, सवगकषसत्तावादी समाजवादािे, भचवष्ट्यातील आदशग 
स्वातंत्र्याप्रीत्यथग अस्स्तत्वात असलेल्या चजवतं स्वातंत्र्यावरच धाड घातली आहे. त्याचंी इच्छा असो वा िसो, 
औद्योचगक भाडंवलशाहीतूिच उगम पावलेल्या ग लामचगरीच्या प्रस्थापिा प्रयत्िास त्यािंी आपल्या कृतीिे 
बळकटी आणली आहे. बंडखोर क्रातंीचे अखेरचे आश्रयस्थाि पॅचरस कम्यूि (Paris Commune) वगळता, 
गेल्या दीडश ेवषाच्या कालात, वरील दोि घटकाचं्या संय क्तकृतीम ळे चवश्वासघाताचे बळी होण्याचशवाय द सरे 
ऐचतहाचसक असे कायग कामगारवगाच्या वाट्याला आलेच िाही. लष्ट्करवादी बिूि ग लामचगरी लादण्याची 
स्वप्िे पाहाणाऱ्या ब चिवाद्याचं्या वा ख द्द लष्ट्करशाहीच्या हातात सत्ता स पूदग करण्यासाठी कामगार लढले आचण 
मेले, परंत , या लढ्यातूि त्यािंा प्रचतष्ठा झाली. कामगाराचं्या आकाकं्षा आचण त्याचें द दैव यातं सहभागी 
असणाऱ्यािंा या वस्त स्स्थतीची जाणीव आहे. पण, ही थोरवी ज न्या व िव्या मालकशाहीच्या चवरोधातूिच 
संपादि करण्यात आली आहे. या क्षणी चतचा उपयोग करावयास धजाव ेम्हटले तर ती त्यािंा िाकारते. एका 
अथािे, कामगारवगाचा ग्रहणकाल ती घोचषत करते. 

 
म्हणूि, माक्सगच्या आर्मथक भाचकतापं ढे वास्तवतेिे बकमािाशंी प्रशिचचन्ह उभे केले आहे. त्याच्या 

आर्मथक जगद्दशगिात सत्य म्हणूि काही चशल्लक उरले असेल तर ते हेच की, उत्पादिाच्या तालबितेि सार 
अचधकाचधक प्रमाणात चियत झालेल्या समाजाची प्रस्थापिा. पण, त्याची ही सकंल्पिा, तत्कालीि उत्साहाच्या 
भरात भाडंवलदाराचं्या तत्त्वप्रणालीशी सहमत असल्याचे चिदशगिास येते. वैज्ञाचिक व तंत्रचवज्ञािात्मक 
प्रगतीसबंंधी भाडंवलशाहीिे प्रसृत केलेल्या आचण सवगकषसत्तावादी समाजवाद्यािंीही उराशी बाळगलेल्या त्याच 
रष्ममूलक कल्पिािंी यंत्रावंर वचगस्व गाजचवणाऱ्या (Machine tamers) समाजससं्कृतीला जन्म चदला. ही 
समाजसंस्कृती, स्पधेचा तणाव आचण वचगस्व गाजचवण्याची आकाकं्षा याम ळे परस्पर चवरोधी गटात चवभागली 
जाऊ शकते. पण, आर्मथक पातळीवर ती समािधमी चियमािंीच बि असते. ते चियम म्हणजे, भाडंवल संचय 
आचण राष्ट्रीयकरण झालेले व सतत वधगमाि होणारे उत्पादि. राज्ययंत्राच्या सवकंष सामर्थयाशी संबधंीत 
असलेला राजकीय र्दचष्टकोणातील िरक जरी चवचारात घेण्याजोगा असला तरी, तो आर्मथक उत्क्रातंीद्वारे 
कमी करता येण्याजोगा आहे. केवळ िीचतचवषयक संकल्पिातील – चशष्टसंमत सद भाव चवरूि ऐचतहाचसक 
सद भावशून्यता (Cynicism)–िरकच महत्वपूणग आहे. पण उत्पादिाची आवशयक पे्ररणा दोन्ही 
चवचारचवश्वावर अंमल गाजचवते आचण आर्मथक पातळीवर त्यािंा एकजगदू्रप बिचवते. 

 
ते काहीही असो, आर्मथक आवशयकता जरी िाकारता येऊ शकत िसली तरी चतचे पचरणाम माक्सगच्या 

कल्पिेि सार झाले िाहीत. आर्मथकर्दष्ट्ट्या भाडंवलसंचयाद्वारेच भाडंवलशाही गाजंवणूक करणारी ठरते. ख द्द 
चतच्या स्वरूपातच गाजंणकू आहे. चवकासाप्रीत्यथग ती अचधकाचधक संचय करते, म्हणजेच चपळणूकीचे स्वरूप 
अचधक उग्र होते व संचय जास्त वाढत जातो. एक क्षण असा येतो की, सामाचजक चहताच्या र्दष्टीिे भाडंवल–
संचय अल्पाशंािे करण्याची गरज असते. पण, औद्योगीकरणरूप समाज–पचरवतगि घडूि येते आचण ज्यावळेी 
संचय हा भाडंवलशाहीचा िव्हे तर तंत्रशास्त्राचा चवशषे ग णधमग ठरतो, त्यावळेी शवेटी यतं्रच यंत्राला 
भारल्याप्रमाणे अस्स्तत्वात आणते या गोष्टीची या पचरवतगिात स्पष्ट कल्पिा येते. जगण्याकचरता झगडणारी 
हरएक तऱ्हेची साम दाचयकता (Collectivity) उत्पाचदत संपत्तीचे वाटप करण्याऐवजी संचयच करते. वृिीसाठी 
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ती संचय करते आचण अशा रीतीिे आपले सत्तासामर्थयग वाढचवते. भाडंवलदार असोत वा समाजवादी असोत, 
सते्तकचरता सम दायवाद न्यायदािाची चालढकल करतो. पण, एक सत्ता द सऱ्या प्रकारच्या सते्तचवरूि उभी 
ठाकते. एक शस्त्रसज्ज आहे म्हणूि द सरी अचधकाचधक शस्त्रसज्ज बिते. जगावर एकतंत्री स्वाचमत्व प्रस्थाचपत 
होईपयंत चतची संचयवृत्ती थाबंणार िाही, कधीच संपणार िाही. चशवाय, हे घडूि येण्याकचरता महाय िाच्या 
आपत्तीतूि जाव ेलागणार; तोपयंत, कामगारवगाला चकमाि जगण्याप रतेच वतेि चमळणार. मोठ्या प्रमाणात 
मािवी जीवि खची घालूि, औद्योचगक व भाडंवलशाही मध्यस्स्थत अशी तदावशयक पिती चियोचजत करणे 
समाजक्रातंीस भाग पडते. महस लाची जागा मािवी श्रमशक्तीिे घेतली जाते. सवगत्रास ग लामचगरीची दशा 
प्राप्त होते आचण स्वगाची द्वारे बंद होतात. उत्पादि हे ज्याचे ब्रीद आहे अशा पंथािे जगणारे जग याच आर्मथक 
चियमािे बि असते; आचण वास्तवता तर या चियमापेक्षाही अचधक भयंकर असते. भाडंवलशाही चवरोधकािंी 
आचण क्रातंीच्या शनू्यतावादी समथगकािंी कोंडीत अडकचवलेली ही क्रातंी म्हणजे द सरे काही िसूि 
ग लामचगरीच होय. जोपयगन्त, ही क्रातंी आपली तत्त्व े व मागग बदलणार िाही, तोपयंत चतचा पचरपाक 
रक्तपातािे दडपूि टाकलेली ग लामाचंी बंडे अथवा अस्ण्वक आत्महत्त्येचे चहचडस र्दशय यातच होणार. सते्तची 
महत्वाकाकं्षा, शून्यतावाद्याचंा अचधकार व ह कमत गाजचवण्यासाठी चाललेला झगडा, या गोष्टींिी माक्सगवादी 
कस्ल्पतादशग, स्वप्िरंजि (utopia) पार िष्ट करण्यापेक्षाही अचधक कायग केले आहे. हे एक ऐचतहाचसक सत्य 
ठरले आहे आचण इतर साऱ्या ऐचतहाचसक सत्यासारखाच चिचश्चतपणे त्याचा उपयोग केला जाणार आहे. जो 
चवचार इचतहासावर सवगकष प्रभाव पाडणार होता तोच इचतहासात चवरूि गेला आहे. प्रत्येक साधिाचे प्रभ त्व 
अखेर स्वयसंाधिमात्र बिले आहे आचण क्षूद्र व रक्तचपपास  साध्याप्रीत्यथग त्याचा दयामाया ि करता योजिाबि 
उपयोग करण्यात येत आहे. उत्पादिाचा अखंचडत चवकास, क्रातंीच्या चहताथग, भाडंवलशाही यतं्रणा िष्ट करू 
शकला िाही. त्याच्याम ळे भाडंवलशाही, तसेच, क्रातंीकारी समाजपिती या दोहोचाही िाश ओढवला आचण 
बेलगाम सते्तच्या स्वप्िािंी भेसूर झालेली राक्षसीणीची म द्रा असलेली एक भयंकर प्रचतमा प ष्ट झाली. 

 
तथाकचथत शास्त्रीय समाजवाद वस्त स्स्थतीशी एवढ्या थरापयंत चवसंगत कसा ठरू शकला? उत्तर 

साधे आहे. तो शास्त्रीय िव्हता. उलट, एकाच वळेी, चियतीवादी (determinist) तसेच पे्रचषतवादी 
(prophetic), दं्वद्वजचववकेवादी (dialectic) तसेच हटवादी (dogmatic), अशा सचंदग्ध पितीवर आधाचरत 
राचहल्याम ळे पचरणामी तो पराभतू झाला. मि म्हणजे केवळ घटिाचें प्रचतके्षपण मािले तर, गृचहतकाचविा 
(hypothesis) घटिाचं्या प्रगतीचा ते अंदाज करू शकत िाही. माक्सगवादी चसिान्त जर अथगशास्त्रीय तत्त्वािंी 
चिचश्चत होणारे असतील, तर ते भतूकालीि उत्पादिाचा इचतहास वणगि करू शकतील, संभविीयतेच्या के्षत्रात 
असणाऱ्या भचवष्ट्यकालाचा िाही. समकालीि समाजाची मीमासंापिती चिचश्चत करणे हेच केवळ ऐचतहाचसक 
भौचतकवादाचे कायग असू शकते. शास्त्रीय र्दचष्टकोिाचा त्याग करावयाचा िसेल तर हा भौचतकवाद 
भचवष्ट्यकालीि समाजाचवषयीकेवळ तकग च करू शकतो. याच कारणास्तव सवात महत्वपूणग माक्सगवादी गं्रथ 
‘क्रातंी’ या िावािे िव्हे तर ‘भाडंवल’ या िावािे संबोचधला गेला िाही काय? आपली गचृहतके आचण शास्त्रीय 
पित याचंी हािी सोसूि माक्सग व माक्सगवाद्यािंी साम्यवादाच्या भचवतव्याचे व चवजयाचे भचवष्ट्य वतगचवले. 

पे्रचषतासारखे चिचश्चत भचवष्ट्य वतगचवण्याचे ते थाबंवीत िाहीत तोपयंत, हे भाचकत शास्त्रीय असूच शकत 
िाही. माक्सगवाद शास्त्रीय िाही : िार तर असे म्हणता येईल कीं त्याचे पूवगग्रह मात्र शास्त्रीय आहेत. जमगि 
चवचारव्यहूािे साऱ्या तत्त्वाचधष्ठािाबाबत िकारात्मक धोरण पत्करूि शोध लावलेली ऐचतहाचसक मीमासंापिती 
आचण संशोधि, बचति–व बंडखोर प्रवृत्तीस िा–ंयाचें िलदायी साधि बिलेली शास्त्रीय मीमासंापिती या दोि 
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पितीतील गंभीर मतभेद माक्सगवादािे चव्हाट्यावर आणले. ऐचतहाचसक मीमासंापिती आपल्या कायगके्षत्राच्या 
चौकटीत जगतासंबधंी चिणगय घेऊ शकणाऱ्या मीमासंापितीसारखी िाही. चिणगय देण्याचा खोटा दावा करूि 
प्रत्यक्षपणे ती जगाच्या इचतहासाची चदशाच चिचश्चत करीत असते. वस्त तः घटिाचंाच भाग असलेली ही पिती 
त्याचें चदग्दशगि करते आचण त्याबरोबरच इतरािंा चशकव ू पाहाणाऱ्याची व चवजेतेपणाची भचूमका एकाचवळेी 
घेते. चशवाय, चतच्या अचधक द बोध चववचेिामागे अगदी साधी सत्यें दडलेली असतात. इचतहासिाट्यातील एक 
पात्र यापेक्षा माणसाला काहीही स्थाि िसेल तर, ब चिप्रामाण्याचे अचधष्ठाि अचजबात िसलेल्या इचतहासाच्या 
गडगडाटात आचण आवशेातं (Sound and fury) गडप होण्याचशवाय बकवा इचतहासाला मािवी प्रजे्ञच्या रूपािे 
संपन्न करण्याचविा, त्याला अन्य गती िाही. म्हणूि, समकालीि शून्यतावादाचा इचतहास म्हणजे केवळ मािवी 
बळावर आचण केवळ सक्तीिे, चियमसंपन्न िसलेल्या इचतहासाला चियमबि करण्याचा दीघग प्रयत्ि होय. ही 
असत्य मीमासंापिती शवेटी कावबेाजपणा आचण बिवाबिवी याचं्याशी तादात्म्य पावते आचण तत्त्वप्रणालीरूप 
साम्राज्याचे चशखर गाठण्याची प्रतीक्षा बाजूसच रहाते. या संकल्पिेत चवज्ञािाची भचूमका कोणती? प्रजे्ञइतके 
चवजय चमळवण्यावर भर देणारे द सरे कोणी िसेल. इचतहास अगदी बारीक-सारीक शास्त्रीय शकंाक शकंा 
चवचारातं घेऊि िसतो. शास्त्रीय वस्त चिष्ठ र्दचष्टकोणातूि कृती करण्याचा आपण ज्या क्षणी दावा माडूं लागतो, 
त्या क्षणापासूि इचतहास ि घडचवण्याच्या चशके्षस आपण पात्र ठरतो. प्रज्ञा (reason) उपदेशात्मक प्रवचि 
करीत िसते; आचण तसे ती करीत असेल तर ती प्रज्ञाच िव्हे. या कारणास्तव, ऐचतहाचसक प्रज्ञा ही 
चववकेचवसंगत (Irrational) व अद भ ततावादी (romantic) ठरते आचण कधी कधी चतला रष्चमष्टाचे खोटे तकग ट 
आचण प राणकालीि ब्रम्हवाक्याचे (Word) गूढ प्रचतपादि याचा वास मारतो. 

 
भाकड कथाबंद्दल आरंभीच िापसतंी व अत्यंत ओंगळ चहतसंबधं प्रकाशात आणणे, हीच काय ती 

माक्सगवादाचे शास्त्रीय स्वरूप दशगचवणारी अंगे होत. पण याबातीत माक्सग काही La Rochefoucauld पेक्षा जास्ती 
शास्त्रीय र्दचष्टकोिाचा िव्हता. पण, जेव्हा माक्सग पे्रचषताच्या भचूमकेतूि भचवष्ट्यकथिास प्रारंभ करतो तेव्हा तो 
शास्त्रीयतेचा त्याग करतो. म्हणूिच, माक्सगवाद शास्त्रीय बिचवण्याकचरता आचण या चवज्ञाि य गात उपयोगी 
ठरणारी शास्त्रीय माक्सगवादिामक ही कस्ल्पतकथा चटकविू धरण्याकचरता, चवज्ञािावरच माक्सगवादाचा साज 
चढचवण्यासाठी दहशतीच्या मागािे आवशयक असे पचहले पाऊल टाकाव े लागले यात काही आश्चयग िाही. 
माक्सगच्या कालापासूिच, तत्कालीि चियतीवाद आचण काहंींसा ओबडधोबड याचंत्रकतावाद याचं्याऐवजी 
तात्प रता संभविीयतेचा चसिान्त (doctrine of probability) प रस्कृत करूि चवज्ञाि प्रगत होत होते. 
डार्मविच्या चसिान्ताचे अचधष्ठाि आपल्या पितीस लाभले आहे असे माक्सगिे एंगल्सला चलहूि कळचवले होते. 
माक्सगवादाच्या चिदोषत्वाला कलंक लागू िये म्हणूि, डार्मविच्या िंतर जीवशास्त्रात ज्या ज्या संशोधिाची भर 
पडली ते अमान्य करणे आवशयक होते. दी व्राइजिे (De Vries) प्रस्थाचपत केलेल्या अकस्ल्पत आकृती 
भेदासंबधंीच्या (Sudden mutations) शोधािंतरच्या सगळया शोधािंी जीवशास्त्रात चियतीवादाचवरूि 
संभविीयतेच्या कल्पिेिे प्रवशे केला होता. याम ळे मूलभतू चियतीवादाचे तत्त्व प िश्च प्रत्यक्षपणे चसि 
करण्याकचरता, जीवाणूिंा (Chromosomes) चशस्तबि करण्याचे कायग (Lyssenko) लायसेन्कोवर 
सोपचवण्याची आवशयकता भासू लागली. हे हास्यास्पद आहे–चवशषेतः चवसाव्या शतकातं फ्लॉबटगच्या माँचसयर 
होमेच्या हाताखाली पोचलस दल देण्यासारखेच हास्यास्पद. चवसाव्या शतकािे देखील मयाचदत सापेक्षता 
चसिान्त (relativity) व तेजचक्रयाणू चसिान्त (Quantum theory) प रस्कृत अचियतीवादाचे तत्त्व (रोजर 
कॅलोिे–Roger Callois असा शरेा मारला आहे की स्टॅचलिवाद तेजचक्रयाणू चसिातंाला चवरोध करतो पण 
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त्यापासूि व्य त्पन्न झालेल्या अणू चवज्ञािाचा मात्र उपयोग करूि घेतो.) आचण शवेटी समकालीि चवज्ञािातंील 
प्रत्येक सवगसाधारण प्रवृत्ती अमान्य केली गेल्याचे र्दशय पाचहले आहे. हायसेिबगग, बोऱ्ह, आयिस्टीि आचण 
आजच्या य गातील इतर थोर शास्त्रज्ञ यािंा ि ज मािण्यातच माक्सगवाद शास्त्रीय राचहला आहे. पे्रचषतवादाचा 
पाठप रावा करण्याचे र्दष्टीिे उपय क्त म्हणिू शास्त्रीय मीमासंापिती राबवण्यातं यावी या तत्त्वात वास्तचवक गढू 
असे काही िाही. याला शद्वप्रामाण्यतत्त्व (Principle of Authority) म्हणूि या आधीच संबोधण्यात आले आहे. 
चजवतं प्रज्ञा मृतप्राय श्रिेच्या चियंत्रणाखाली आणण्यासाठी आचण ब चिस्वातंत्र्य ऐचहकसते्तचे समथगि करता 
याव े म्हणूि राबचवण्यासाठी, चचगकडूि (धमगसंस्था) या प्रामाण्यतत्त्वाचा मागगदशगक तत्त्व म्हणूि इच्छेि सार 
उपयोग केला जातो. शवेटी काय चशल्लक राहते माक्सगच्या भचवष्ट्यवाणीतूि–अथगवाद व चवज्ञाि या चतच्याच दोि 
तत्त्वाशंी चवसंगत अशी भचवष्ट्यवाणी–तर िार दूर दूरच्या भचवष्ट्यकालात घडणाऱ्या एका घटिेची उत्कट 
भाविापूणग घोषणा. माक्सगवाद्याचें समथगि असे की, चवलंब आमच्या कल्पिेपेक्षा जास्त झाला एवढेंच, पण, 
भचवष्ट्यात दूर दूर असलेला हा चदवस जेव्हा उजाडेल तेव्हा साध्यपूती सवग काही समथगिीय ठरवील. आचण 
म्हणूि प्रशि पडतो तो जरा वगेळया प्रकारचा आहे. चहतप्रद अशा आर्मथक उत्क्रातंीच्या कालात एक वा दोि 
चपढ्यािंी चदलेला लढा िलदायी ठरूि जर वगगहीि समाजव्यवस्था प्रस्थाचपत होणार असेल तर, त्याकचरता 
आवशयक असलेला त्याग लढाऊ वृत्तीच्या माणसाला समजण्यासारखा आहे; त्याच्यार्दष्टीिे भचवष्ट्यकालाचे 
स्वरूप ठसठशीत आहे. उदाहरणाथग, त्याच्या िातवाचें जीवि. पण, चकत्येक चपढ्याचंा त्याग अप रा पडला तर 
मात्र, अिंत कालाच्या चवश्वव्यापी संग्रामाची, पूवीपेक्षा सहस्त्रपटीिे चवध्वसंक असलेल्या संग्रामाची, आपणास 
तयारी करावी लागेल, आचण याकचरता मरणे व मारणे या गोष्टीच्या आवशयकतेचा स्वीकार करण्यासाठी र्दढ 
श्रिेची जरूरी आहे. या िूतिश्रिेचे अचधष्ठाि पूवगस रींच्या श्रिेपेक्षा िारसे अचधक, श ि प्रजे्ञवर अवलंबिू 
िसणार. 

 
इचतहासाच्या या इचतश्रीची कल्पिा कोणत्या संज्ञादं्वारे करणे शक्य आहे? इथे माक्सग हेगेलच्या संज्ञाचंा 

आधार घेत िाही. जरा द बोध भाषेत तो म्हणतो की साम्यवाद मािव जातीच्या भचवतव्यतेचे िक्त एक आवशयक 
अंग आहे आचण त्यात सपूंणग भचवतव्यता समाचवष्ट होत िाही. परंत , एक तर साम्यवाद दं्वद्व आचण द ःख याचं्या 
इचतहासाचा शवेट घडविू आणीत िसेल, बकवा अन्यथा, घडविू आणीत असेल आचण याप ढे इचतहास–
गचतक्रम म्हणजे पूणगत्वाला पोहोचलेल्या या समाजव्यवस्थेच्या चदशिेे प्रगती, याचविा द सरी कल्पिाच करता 
येणार िाही. अशा चरतीिे शास्त्रीय म्हणूि वर्मणलेल्या चवचारसरणीत एका गूढवादी कल्पिेचा एकाएकी अंतभाव 
झाला. राजकीय अथगव्यवस्था (Political economy)– माक्सग व एगंल्स याचं्या बचतिाचा आवडता चवषय–
शवेटी िष्ट पावली की सवग द ःख–चवमोचिाची सूचक घंटा वाजते. खरोखर, इचतहासातील द ःख आचण यातिा 
याचंा अथगशास्त्राशी सहयोग असतो, इचतहास सपंला की द ःखे संपली; शवेटी आपण इडिच्या उद्यािात येऊि 
पोहोचतो. 

 
प्रशि इचतहासाच्या शवेटाचा िसूि एका वगेळया इचतहास प्रवाहाच्या मध्यभागीच उडी घेण्याचा आहे, 

असे घोचषत केल्यािे समस्या स टणार िाही. ख द्द आपल्या इचतहासाच्या स्वरूपातच आपण या वगेळया 
इचतहासाची कल्पिा करू शकतो. माणसाला दोन्ही इचतहास एक आचण सारखेच आहेत. चशवाय, हा वगेळा 
इचतहास तीच शृगंापत्ती प ढे उभी करतो. एक तर अचखल दं्वद्वाचंा हा चिरास करीत िाही आचण म्हणूि आपण 
द ःखे भोगतो, चिरथगक मरतो आचण मारतो; बकवा अन्यथा, हा सवग दं्वद्वाचंा चिरास आहे आचण हेत्वथािे आपला 
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इचतहास तो पचरसीमेला पोचचवतो. 
 
म्हणूि, या साध्याच्या िगरीला (City of ends) अथग आहे असे म्हणता येईल काय? धार्ममक गृचहतके 

मािली तरच पचवत्र चवश्वाच्या संजे्ञत त्याला अथग आहे. चवश्वाची चिर्ममती झाली आहे, म्हणूि त्याला अंत आहे; 
अडॅमिे इडिचा त्याग केला, मािवजात चतथे परत येऊि पोचली पाचहजे. परंत , दं्वद्वजचववकेवादी 
(Dialectical) गृचहतके मािली तर, इचतहासचवश्वात त्याला अथग िाही. दं्वद्वजचववकेवाद अचूक लागू केला तर 
त्याच्या गचतक्रमास चवराम िाही, िसावयास हवा. ऐचतहाचसक पचरस्स्थत्यंगगत परस्परचवरोधी संज्ञा परस्परािंा 
िकाराद्वारे छेदतील आचण एका िवीि समन्वयाचे चशखर गाठतील. पण, हा िवीि समन्वय मूळ स्स्थतीपेक्षा 
चागंलाच असण्याचे काही कारण िाही. बकवा खरे म्हटले तर, दं्वद्वजचववकेवादी गचतक्रम वाटेल तेव्हा आचण 
वाटेल तसा स्वैरपणे शवेटास आणला तर अशी कल्पिा करण्याचेही कारण िाही कीं, बचहगगत मूल्याधारे 
न्यायचिणगय करण्यातं आला. वगगचवहीि समाज–प्रस्थापिेम ळे इचतहासाचा शवेट होणार असेल तर, वगगचवहीि 
समाजव्यवस्थेचे आगमि समीप आणण्याचे र्दष्टीिे भाडंवलशाही समाजव्यवस्था ही पचरणामतः 
सरंजामशाहीपेक्षा श्रेष्ठ दजाची ठरते. परंत , दं्वद्वजचववकेवादी चवकासतत्त्व मान्य करावयाचे असल्यास ते पूणगतः 
मान्य केले पाचहजे. जसे, सरंजामशाहीच्या िंतर येणाऱ्या समाजव्यवस्थेत सरंजामदारी िसेल, पण, वगीय दं्वद्व 
असणारच. यावरूि असे अि माि काढावचे लागेल की, वगग जाऊि वगगचवहीि समाजव्यवस्था प्रस्थाचपत 
झाल्यािंतर, हा समाज अजूि अस्पष्ट अशा कोणत्यातरी िवीि दं्वद्वािे सचेति असावाच लागणार. अिादी 
असलेल्या आंदोलिाला अतंही असू शकणार िाही. एक अराजकवादी चिबधंकार म्हणतो, “समाजवाद जर 
शाश्वत उत्क्रातंी असेल, तर त्याचे साध्यच त्याचे साधि ठरते.” अचधक स्पष्टपणे असे म्हणाव े लागेल की, 
समाजवादाला साध्यच िाही; उत्क्रातंीच्या के्षत्राबाहेरील मूल्याचं्या हवाल्याचशवाय इतर कोणताही हवाला 
िसलेली त्याची िक्त साधिेच आहेत. या अथािे, दं्वद्वजचववकेवादी (दै्वतादै्वत बचतिात्मक’) चवकासतत्त्व 
क्रातंीकारी िाही, आचण असूच शकणार िाही. आमच्या मते, तो शनू्यतावाद आहे– स्वमात्राचशवाय बाकी सारे 
अमान्य करणारे सवगचिरपेक्ष (absolutist) आंदोलि. 

 
अतएव या चवश्वात इचतहासाच्या अंताची कल्पिा करण्याचे कारण िाही. तथापी, माक्सगवादाच्या 

िावाखाली मािवजातीकडूि अपेक्षा केल्या जाणाऱ्या त्यागाचे एवढेच एक समथगि आहे. इचतहासाला–स्वयंपूणग 
व एकमेव म्हणूि मािले गेलेले साम्राज्य–परक्या असलेल्या वादग्रस्त खरे आहे असे धरूि चालणे अशा 
प्रकारच्या या मूल्याचशवाय त्या कल्पिेला द सरा योग्य आधार िाही. ते मूल्य िीचतशास्त्रालादेखील परके 
असल्याम ळे, खरोखर आचरणास आधारभतू असेही ते मूल्य िव्हे. एकाकीपणा वा शनू्यवाद याचं्या 
कोंडमाऱ्यापासूि स टका व्हावी म्हणिू, एक जीवावर उदार होऊि केलेला प्रयत्ि या र्दष्टीिे, मािवी मि, 
अचधष्ठािहीि द राग्रह या िात्यािे ते स्वीकारू शकते. अथवा ते द राग्रह ज्याचं्या पर्थयावर पडतो अशािंी 
द सऱ्याचं्या डोक्यावर बसवलेले असे एक मूल्य होऊ शकेल. इचतहासाचा अंत म्हणजे आदशग वा पचरपूणग मूल्य 
िव्हे : ते एक अचियंचत्रत व दहशतवादी तत्त्व आहे. 

 
माक्सगच्या पूवगकालीि साऱ्या क्रान्त्या िसल्या होत्या या वस्त स्स्थतीची त्याला जाणीव होती. पण, 

त्याचा असा दावा होता की त्यािे घोचषत केलेली क्रान्ती चिचश्चतपणे यशस्वी होणार. प्रत्यक्ष कृतीत सातत्यािे 
खोट्या ठरलेल्या या प्रचतपादिावर आजपावतेो कामगार आंदोलि जगूि राचहले. पण, आता अशी वळे आली 
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आहे की, या असत्याचा गंभीरपणे चधक्कार करावयास हवा. भचवष्ट्य-पूती ज्या प्रमाणात प ढे प ढे ढकलली गेली, 
त्या प्रमाणात ब िीचा अत्यतं क्षीण आधार असलेले अंतीम स राज्यागमिाचे प्रचतपादि श्रिेचा चवषय बिूि गेले. 
याप ढे माक्सगवादी जगाचे एकमेव मूल्य म्हणजे, माक्सग काहंीही म्हणो, समग्र तत्त्वप्रणालीरूप साम्राज्यावर 
लादत आलेला हटवादीपणा. अिंतत्वाचे िीचतशास्त्र (ethics of eternity) व स्वगीचे स राज्य या 
कल्पिासंारखाच, साध्याचें स राज्य (kingdom of ends) या कल्पिेचा सामाचजक गूढता चिमाण करण्याच्या 
हेतूिे उपयोग करण्यात येत आहे. समाजवाद हा स्स्वस लोकसत्ताकाच्या सावगचत्रकीकरणाकडे का य रोपीय 
सीझरवादाच्या सावगचत्रकीकरणाकडे शवेटी िेणार हे सागंण्यास आपण असमथग आहोत, असे एलाय हेलवी यासं 
जाहीर कराव े लागले. पण, आज आपली माचहती बरीच प्रगत आहे. चकमाि या म द्यावर तरी िीत्शचेी 
भचवष्ट्यवाणी समथगिीय ठरते. याप ढे माक्सगवादाला आपल्याच चशकवणकूीच्या चवरूि जाऊि, एका अपचरहायग 
तकग शास्त्र पितीिे, बौचिक सीझरवादाद्वारे, यश चमळवाव ेलागेल. याचे अखेरीस आता चववचेि करावयास हव.े 
न्यायिीचत चवरूि ईश्वरी कृपा (grace), अशा या झगड्यातील न्यायिीतीचा शवेटचा प्रचतचिधी या िात्यािे 
माक्सगवाद, इच्छा िसताही, सत्याचवरूि न्यायिीतीच्या झगड्याची जबाबदारी पत्करतो. ईश्वरी कृपेचविा 
जगायचे कसे– १९ व्या शतकाकील हा यक्षप्रशि आहे. चिरपेक्ष िास्स्तकता ज्यािंा अमान्य होती, त्यािंी या 
प्रशिाचे उत्तर, ‘न्यायिीतीद्वारे’ असे चदले. स्वगाचे स राज्याबाबत जे चिराश होते त्यािंा, त्यािंी मािवाचे स राज्य 
प्रस्थाचपत करण्याचे आश्वासि चदले. या मािवी स राज्याच्या उपदेशात्मक प्रचारकायाचा उत्साह १९ व्या 
शतकाच्या अखेरपयंत वृबिगत होत होता. तदिंतर मात्र त्याचा एकंदर सूर कल्पिारम्य बिला आचण शास्त्रीय 
चिचश्चती कस्ल्पतादशाच्या, स्वप्िरंजिाच्या (utopia) सेवसे सादर करण्यात आली. पण, मािवी स राज्य 
प्रस्थापिेची खूप चपछेहाट झाली आहे, य रोपातील प राति प्रदेश राक्षसी य िाम ळे उध्वस्त झाले आहेत, 
बंडखोराचं्या रक्तबसचिाम ळे बभती डागळल्या आहेत आचण सवकंष न्यायिीतीचे राज्य एक पाऊलही जवळ 
आलेले िाही. आचण आता २० व्या शतकाचा यक्षप्रशि–ज्या कारणी १९०५ च्या दहशतवाद्यािंी मरण पत्करले 
आचण जो समकालीि जगाला छळतो आहे– ईश्वरीकृपेचविा आचण न्यायिीतीचविा जगायचे कसे अशा 
स्वरुपात चिदेचशला जात आहे. 

 
या प्रशिाचे उत्तर बंडखोरीिे िव्हे तर, शून्यतावादािे चदले आहे. स्वप्िाळू बंडखोराचं्या 

बचतिचवषयाकडे प न्हा एकदा वळूि, आतापावतेो िक्त शून्यतावादािेच आवाज उठचवला आहे. ‘उन्माद’, 
‘उन्माद’ (frenzy) हाच तो आवाज. इचतहासाच्या संदभात उन्माद म्हणजे सत्ता. आरंभी दोहोंचे तादात्म्य 
असल्याचे सोंग करूि, िंतर न्यायाचभलाषेला इचतहासाच्या अंती क ठेतरी िेकूि, पृर्थवीवर कशाचेही वचगस्व 
राहणार िाही या क्षणाची प्रतीक्षा करीत, सत्ताचभलाषेिे (Will to power) न्यायाचभलाषेची जागा पटकावली. 
अशारीतीिे, चवचारव्यहूजन्य पचरणामािंी आर्मथक पचरणामावंर चवजय संपादि केला आहे. रचशयाची 
साम्यवादािे त्या चवचारप्रणालीचे प्रत्येक तत्त्व खोटे पाडले आहे. या दीघग प्रवासयाते्रच्या शवेटी आपणास 
चिरूि एकदा अि भवास येते की, परतत्त्वात्त्मक बंडखोरी जी यावळेी शस्त्राचं्या खणखणाटाप्रत कूच करते आहे 
व परवलीचे शद्व क जब जते आहे, आपल्या खऱ्या तत्त्वाचंा चजला चवसर पडला आहे, शस्त्रसज्ज झ ंडीच्या चमठीत 
आपले एकाकीपण गाडूि घेते आहे, आपल्या िकारात्मकतेचे चरतेपण हटवादी चवतंडवादाखाली झाकूि टाकते 
आहे– अशी ती बंडखोरी अद्यापीही देव मािलेल्या भचवतव्याकडे वाटचाल करते आहे; पण तेथे पोचेपयंत 
अजूि चतला प्रचंड राष्ट्रसमहू पराभतू करावयाचा आहे आचण चत्रखंडावर प्रभ त्व गाजवायचे आहे. कृती हेच एक 
आगळे ब्रीदतत्त्व आचण मािवाचे स राज्य ही सबब या सामग्रीसह परतत्त्ववादी बंडखोरीिे पूवग य रोपात अन्य 
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शस्त्रसज्ज तळासंमोर आपला शस्त्रसज्ज तळ ठोकण्यास स रवात केली आहे. 
 

साध्याांचे साम्राज्य 
 

असले भयंकर चदव्य (apotheosis) माक्सगच्या स्वप्िीही िव्हते; आचण लेचििच्याही िव्हते– जरी त्यािे 
चिणायक पाऊल उचलूि लष्ट्करी अचधराज्य प्रस्थाचपत केले असले तरी, लष्ट्करी डावपेच जाणणारा उत्तम 
सेिािी पण एक सामान्य ब िीचा तत्त्वज्ञ–अशा त्यािें सत्ताग्रासाचा प्रशि सवगप्रथम आपल्यासमोर ठेवला होता. 
अचवलम्ब ेआपण लक्षातं ्यावयास हव ेकी, लेचििच्या जॅंकोचबिवादाचवषयीचा जो बोलबाला आहे तो खोटा 
आहे. आंदोलक व क्राचंतकारी दलाची त्याची कल्पिाच केवळ जॅकोचबिवादी होती. जॅकोचबन्् चा तत्त्वें व 
सद ग ण यावंर चवश्वास होता. त्यापासूि ढळण्याची वळे आली तेव्हा आली तेव्हा त्यािंी प्राण चदले. लेचििचा 
केवळ क्रातंीवर आचण उपायाचं्या इष्टाचिष्टतेवर चवश्वास होता. “पडेल त्या त्यागाकचरता आपली तयारी हवी; 
साम्यवादाचे कायगचसिीसाठी आचण कामगार संघटिातं चशरकाव करूि घेण्यासाठी, आवशयक असेल तर 
हरएक प्रकारचे डावपेच, लबाडी, बेकायदेशीर मागग आचरणात आणण्याची व सत्य दडविू ठेवण्याची चसिता 
ठेवली पाचहजे.”, असे तो सागंतो. हेगेल व माक्सग यािंी साकेंचतक िीचतमते्तचवरूि उभारलेल्या लढ्याची 
परंपरा, लेचिििे चिष्ट्प्रभ क्राचंतकारी प्रवृत्तीचवरूि केलेल्या टीकेतूि प ढे चालचवलेली चदसते. संपूणग वचगस्व हाच 
या चळवळीचा उदे्दश होता. 

 
आंदोलक या िात्यािे आपल्या कारचकदीच्या आरंभी व शवेटी त्यािे चलचहलेले गं्रथ जर आपण 

तपासले, तर, भाविाप्रधाि स्वरूपाच्या क्राचंतकारी कृतीचवरूि दयामाया ि दाखचवता तो सतत लढत राचहला, 
या वस्त स्स्थतीची एकदम जाणीव होते. क्राचंतकारी कृतीसंबधंात िीचतचियम त्याला िष्ट करावयाचे होते. 
कारण, येशूच्या िीत्य पदेशक दहा आदेशाचंा माि राखूि क्राचंतकारी सत्ता प्रस्थाचपत करणे शक्य िाही, या 
गोष्टीवर त्याचा रास्त असा चवश्वास होता. चजथे त्याला एक महत्वाची भचूमका पार पाडावयाची होती अशा 
इचतहासाच्या रंगभमूीवर जेव्हा तो प्राथचमक अि भवािंंतर पदापगण करतो, तेव्हा गतकालीि शतकातील 
चवचारप्रणाली आचण अथगव्यवस्था यािंी साकार केलेले जग इतक्या मोकळेपणािे चि सहजपणे तो स्वीकारीत 
असलेला पाहूि, क णीही अशीच कल्पिा करील की, तो एका िव्या मिूचा आद्य प्रणेता आहे. बचता, 
स्मृत्याकूलता, सामाचजक िीचत, सारे काही पार झटकूि टाकूि तो अचधकार सूते्र हातात घेतो; राज्ययतं्र 
चालचवण्याच्या सवोत्तम पितीचा शोध घेतो आचण इचतहासरथाच्या सारर्थयाला काही सदाचार योग्य व बाकीचे 
अयोग्य असतात, असा चिणगय घेतो. रचशयािे भाडंवलशाही व औद्योचगक अवस्थेमधूि प्रथम जाव ेका ि जाव,े 
या प्रशिावर चिणगय घेतािा तो जरा चाचपडतो. परंत , रचशयात क्रातंी होऊ शकते का िाही असा सशंय 
घेण्यासारखेच होते हे. तो रचशयायी आहे आचण रचशयायी राज्यक्रान्ती घडविू आणणे त्याचे महत्कायग आहे. 
आर्मथक दैववाद डोईजड म्हणूि सोयीखातर तो टाकूि देतो आचण कृतीकडे आपले तारू हाकारतो. १९०२ 
पासूि प ढे, तो स्पष्टपणे जाहीर करतो की, कामगार स्वतःची अशी स्वतंत्र चवचारप्रणाली कधीही तपशीलवार 
माडंणार िाहीत. बह जि समाजाची (masses) उत्स्िूतगता तो अमान्य करतो. समाजवादी चसिान्तास शास्त्रीय 
अचधष्ठाि हव ेआचण ते त्याला ब चिमतंच देऊ शकतील. कामगार व ब चिमंत याचं्यातील भेदभाव प सूि टाकला 
पाचहजे असे तो जेव्हा म्हणतो, तेव्हा त्याचा अथग हाच की, कामगार राहूि कामगारवगाचे चहत कशात आहे हे 
त्याचं्यापेक्षा अचधक उत्तम रीतीिे जाणणे अशक्य आहे. जितेच्या उत्स्िूतगतेचवरूि चचकाटीिे लढा चदला म्हणूि 
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तो लासेलचे अचभिंदि करतो. तो म्हणतो, “ताचत्त्वकतेिे उत्स्िूतगतेला गौण स्थाि चदले पाचहजे.” स्पष्ट शद्बात 
याचा अथग हाच की, क्रान्तीसाठी जरूरी आहे ती िेत्याचंी आचण तत्त्वबचतकांची. 

 
क्राचंतकारी शक्तीचा अपव्यय या अथािे तो स धारणावादावर हल्ल चढचवतो; आदशग पण चिष्ट्प्रभावी 

प्रवृत्ती म्हणूि तो दहशतवादाचा चिषेध करतो. क्रातंी ही आर्मथक वा भाविात्मक असण्यापूवी लष्ट्करी असते. 
क्रातंीच्या उठावाचा चदवस उजाडेपयंत क्राचंतकारी कृती व डावपेच एकरूपच असतात. अचियचंत्रत कारभार हा 
चतचा शत्र ; पोचलस दल, म्हणजेच धंदेवाईक राजकीय प्रवृत्तीच्या चशपायाचंी पलटण हे त्या शत्रूचे सामर्थयग. 
चिष्ट्कषग सरळ आहे. ‘राजकीय पोचलस दलाचवरूि लढण्याकचरता चवशषे ग णवते्तची जरूरी आहे, ती म्हणजे 
धंदेवाईक क्रातंीकारकाचंी संघटिा’. क्रातंीचे धंदेवाईक सेिादल असेल आचण तसेच, गरजेि सार लष्ट्करी 
भरतीसाठी जिता ही आहेच. जिता संघचटत करण्यापूवी, ही राजकीय चळवळयाचंी पलटण उभी करावयास 
हवी. क्रातंीच्या हस्तकाचें जाळे अशा तऱ्हेच्या शदबप्रयोगाद्वारे लेचिि ग प्त ससं्थेचे व क्रातंीच्या व्यवहारी 
भगताचें (realist monks) आगामी राज्य घोचषत करतो. तो म्हणतो, “आम्ही क्रातंीचे तरुण त कग  (young 
turks) आहोत आचण जेझ इटाचंाही थोडा अंश आमच्यातं आहे.” या क्षणापासूि कामगारवगाला ऐचतहाचसक 
कायग िाही. क्रातंीकारी तपस्व्याचं्या हातातील इतर साधिापंैकी एक प्रभावी साधि एवढीच त्याचंी उपय क्तता. 

 
सत्ताग्रासाबरोबरच राज्यसंस्थेचा (state) प्रशि उद भवतो. या प्रशिाची चचा करणारी लेचििची 

“राज्यसंस्था चि क्रातंी” –tbe state and revolution (१९१७)–ही प स्स्तका अचतशय चवलक्षण व चवसंगत 
प्रचारपचत्रका आहे, या प स्तकात लेचिि शब्दप्रामाण्याची आपली आवडती पिती वापरतो. भाडंवलशाही 
राज्ययतं्रणेचा–एका वगाचे द सऱ्यावर वचगस्व चालवणारी शासि व्यवस्था–उपयोग करू पाहाणाऱ्या हरएक 
प्रकारच्या स धारणावादाचवरूि, माक्सग व एंगल्स याचं्या आधारावर, भचूमका घेऊि तो प्रारंभ करतो. म ळात 
दडपशाहीचे साधि असलेले भाडंवलशाहीचे राज्ययतं्र पोचलस व लष्ट्कर याचं्या मदतीिे चटकूि राहते. 
वगावगामधील समन्वयातील संघषग, तसेच, या संघषाचे जबरदस्तीिे चियंत्रण, या दोन्ही गोष्टी ते राज्ययतं्र 
प्रचतचबस्म्बत करते. हे वस्त स्स्थती–प्रामाण्य चतरस्करणीय आहे. “पोचलसी दंड क्याच्या जोरावर िव्हे तर 
स्वचे्छेिे मात्र राखणाऱ्या चपतृप्रधाि समाजात वावरणाऱ्या गटप्रम खाचा, या स संस्कृत राज्यसंस्थेच्या लष्ट्करी 
सत्ताप्रम खाला हेवाच करावा लागेल.” राज्यसंस्थेची सकंल्पिा आचण म क्तसमाज संकल्पिा या दोि गोष्टी 
समन्वयातीत आहेत, हे तत्त्व एंगल्सिे पूवीच प्रस्थाचपत केले होते. “वगग चजतक्या अपचरहायगतेिे अस्स्तत्वात 
आले चततक्याच अपचरहायगतेिे ते िाहीसे होतील. ते िष्ट झाल्यावर अपचरहायगतेिे राज्यसंस्था िष्ट होईल. 
उत्पादकाचें म क्त व समाि पातळीवर साहचयग, – या पायावर उत्पादिाची प िरगचिा केल्यािंतर, समाज या 
राज्ययतं्रास त्याच्या दजास शोभेशा चठकाणी िेऊि बसवील; क ठे? तर, प राति वस्त संग्रहालयात, चरखा चि 
ब्रॉन्झ परशूच्या साचन्नध्यात.” 

लेचििच्या ‘राज्यससं्था चि क्रातंी’ या प स्स्तकेच्या लेखिामागील पे्ररणेचे कारण अिवधािी वाचकािंी 
त्याच्या अराजक प्रवृत्तींत का शोधले, हे वरील चववचेिावरूि चिःसंशय स्पष्ट होईल; आचण लष्ट्कर, पोचलस, 
पोचलसी दंड का व िोकरशाही याचं्याबाबतीत करडी िजर असलेल्या चसिान्तातूि असे चमत्काचरक चपल्ल  
बाहेर पडाव ेयाबद्दल त्या वाचकािंी खेद का प्रदर्मशत करावा हेही उमगेल. पण, लेचििचा र्दचष्टकोण समजाविू 
घेण्यासाठी डावपेचाच्या स्वरूपातूिच त्याचा चवचार व्हावयास हवा. भाडंवलशाही राज्यसंस्थेच्या लोपासंबधंी 
एंगल्सप्रणीत प्रबधंाचा तो येवढ्या चहरारीिे पाठप रावा करतो याचे कारण, एक म्हणजे, प्लेखिॉव्ह व कौट स्की 
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याचं्या श ि अथगवादाच्या (pure economism) मागात अडथळा चिमाण करणे, आचण द सरे म्हणजे, केरेन्स्कीचे 
सरकार हे भाडंवलदाराचे सरकार असल्याम ळे िष्ट करावयास हवे, हे सप्रमाण चसि करणे; आचण एक 
मचहन्यािंतर तो ते िष्टही करतो. 

 
प्रत्यक्ष क्रातंीलास िा दडपशाहीच्या शासकीय यंत्रणेची गरज का असावी अशी हरकत घेणाऱ्यािंाही 

उत्तर देण्याची आवशयकता होती. माक्सग व एंगल्स याचं्या शब्दप्रामाण्याधारावर याचेही उत्तर चदले जाते. 
कामगारवगीय राज्यसंस्था ही अन्य राज्यसंस्थाचं्या धतीवर संघचटत झालेली िसते. व्याख्येि सार ती हळू हळू 
चवरत जाणारी एक राज्यसंस्था असते–(wither away). “ज्याक्षणी समाजात दडपूि ठेवला जावा असा वगग 
असणार िाही, त्याक्षणी राज्यसंस्थेचे अस्स्तत्व अिावशयक ठरते. समाजाची उत्पादि साधिे कबजात 
घेण्याच्या आद्यकायाद्वारे, कामगारवगीय राज्यसंस्था अचखल समाजाचा एकमेव प्रचतचिधी या िात्यािे जेव्हा 
प्रस्थाचपत होते, त्याचवळेी त्या राज्यसंस्थेचे आद्यकायग चतचे खरेख रे अचंतम कायगच ठरते. जितेच्या सरकाराची 
जागा व्यवहाराचे शासिािे घेतली जाते....राज्ययंत्र िष्ट केले जात िाही, ते िाश पावते.” भाडंवलशाही 
राज्ययतं्र प्रथम कामगारवगाकडूि िष्ट करण्यात येते. आचण तदिंतरच कामगारवगीय राज्ययंत्र लय पावते. 
प्रथम, भाडंवलदारवगा वा मागमूसही राहू िये म्हणूि तो चचरडूि टाकण्याकचरता आचण तदिंतर, 
उत्पादिसाधिाचें सामाचजकीकरण (socialisation) करण्यासाठी, कामगारवगीय ह क मशाही (dictatorship 
of the proletariat) आवशयक असते. एकदा का ही दोि काये चसिीस गेली की, लगोलग राज्यसंस्था लोप 
पावण्यास प्रारंभ होतो. 

 
म्हणूिच, उत्पादि साधिाचें समाचजकीकरण झाल्यािंतर व पचरणामी चपळवणूक करणारा वगग िामशषे 

केला गेल्यािंतर, लगोलग राज्यससं्था मतृ्यूपंथास लागते–या चिचश्चत व चिर्मववाद तत्त्वापासूि लेचिि आपल्या 
उपचरचिर्मदष्ट प स्तकेस प्रारंभ करतो. पण, त्याच प स्स्तकेत शवेटी, उत्पादि साधिाचें सामाचजकीकरण 
झाल्यािंतरदेखील एका अल्पशा क्राचंतकारी घटकाची बाकीच्या आम जितेवर ह क मशाही चटकविू धरलीच 
पाचहजे, अशा तऱ्हेचे तो समथगि करतो. आचण चतच्या संभविीय अखेरीबद्दल काहंीच बोलत िाही. पॅचरस 
कम्यूिच्या अि भवाचंा वारंवार उल्लखे करणारी ही प स्स्तका, ज्या संघराज्यात्मक व ह क मशाहीचवरोधी 
समकालीि चवचारमंथिातूि ही कम्यूि जन्मली, त्या साऱ्या चवचारप्रणालीशी ही सरळ चवरोध दशगचवते; आचण 
माक्सग व एंगल्स याचं्या आशावादी भाचकताशंीही ती सारखीच चवरोधी आहे. कारण स्पष्ट आहे. पचॅरस कम्यूि 
अयशस्वी ठरली होती हे लेचिि चवसरला िव्हता. क्रातंीच्या मागात उभी राहणारी प्रत्येक िवीि अडचण लक्षात 
घेऊि माक्सगप्रचणत राज्यसंस्थेला जादा चवशषेाचधकार बहाल करण्यात येत होते. या प स्स्तकेत दहा पृष्ठे प ढे, 
लेचिि पचरणामतः ठासूि सागंतो की, चपळवणूक करणाऱ्या वगाचा प्रचतकार चचरडूि टाकण्याकचरता सत्ता ही 
आवशयक आहे. चशवाय, बह जिसमाजाला, शतेकऱ्यािंा मज रािंा, कचिष्ठ मध्यमवगाला आचण काहंी अंशी 
कामगारवगात घालता येईल अशािंा, समाजवादी अथगपितीच्या व्यवस्थापिेबाबत मागगदशगि करण्याकचरताही 
या सते्तची जरूरी आहे. येथे, भचूमकेत बदल झाला हे अमान्य करता येण्यासारखे िाही; माक्सग–एंग्ल्सप्रचणत 
तात्प रत्या सरकारवर एक िवीि कायग सोपचवण्यात आले आहे; आचण यात ते सरकार अचिचश्चत कालपयंत 
चटकूि राहाण्याचा धोका आहे. अचधकृत तत्त्वप्रणालीशी बेबिाव असलेल्या स्ताचलि राजवटीतील चवसंगतीची 
आपणाला अगोदरच जाणीव होऊ लागली आहे. एकतर या राजवटीिे वगगचवहीि समाजवादी समाजव्यवस्था 
वास्तवतेत आणली आहे आचण म्हणूि, जबरदस्त अशा दडपशाही यंत्रणेचा चिवाह माक्सगवादाप्रमाणे समथगिीय 
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ठरणारा िाही; बकवा अन्यथा, तसा वगगचवहीि समाज प्रत्यक्षात अवतरला िाहीं; व त्याम ळे माक्सगवादी चसिान्त 
च कीचा असल्याचे व चवशषेतः उत्पादि साधिाचें सामाचजकीकरण केल्यािे वगग िाहीसे होत िाहीत, या गोष्टी 
चसि होतात. अचधकृत चसिान्ताशी रूजवात घातलेली असल्याम ळे, या राजवटीला चिवड करणे भाग आहे : 
– एकतर चसिान्त खोटा आहे, अन्यथा, राजवटीिे चसिान्ताशी चवश्वासघात केला आहे. खरी गोष्ट अशी आहे 
की, माक्सगला तोंडघशी पाडूि लेचिििे, राज्यससं्था समाजवादाचा (state socialism) प्रणेता लास्सेल आचण 
त्याच्याबरोबर िेचायेव्ह व काचेव्ह यािंा रचशयात यश संपादि करूि चदले आहे. या क्षणापासूि लेचिि ते 
स्ताचलिपयंत पक्षान्तगगत लढ्याच्या इचतहासाचा गोषवारा म्हणजे, कामगार लोकशाही चवरूि लष्ट्करी व 
िोकरशाहीरूप ह क मशाही याचं्यामधील संग्राम; वगेळया शद्बात न्याय आचण इष्टाचिष्टता (expediency) 
यामधील झगडा. 

 
पॅचरस कम्यूििे योचजलेले उपाय लेचिि प्रशसंीत असतो, तेव्हा तो तडजोडीची साधिे शोधीत तर िाही 

िा, असा क्षणभर संदेह चिमाण होतो. कम्यूिची ती उपाययोजिा म्हणजे एक चिवडूि आलेले, माघारी 
बोलावता येतील असे, तसेच कामगारासंारखे वतेि घेणारे प्राचतचिधीक कायगकते; द सरी, औद्योचगक 
िोकरशाहीच्या ऐवजी प्रत्यक्ष कामगाराचें व्यवस्थापि. कम्यूिच्या संस्थात्मक व प्राचतचिधीक स्वरूपाची प्रशसंा 
करणाऱ्या लेचििचे, संघराज्याची कल्पिा उचलूि धरणारा लेचिि म्हणूि आपणास ओझरते दशगि होते. पण, 
शीघ्रतेिे स्पष्ट होत जाते की, संसदीय राज्यपिती (parliamentarianism) िष्ट करावयाची सूचक गोष्ट 
येथपयंतच तो संघराज्यपितीची वाखाणणी करतो. प्रत्येक ऐचतहाचसक सत्य ध डकाविू लाविू, 
संघराज्यपितीस तो कें द्रीकरणतत्त्व (centralism) म्हणूि संबोचधतो आचण लगोलग कामगारवगाची 
ह क मशाही या कल्पिेवर भर देतो. त्याचक्षणी, राज्यससं्थासंबचंधत चवचाराबंाबत हटवादी भ चमका घेणाऱ्या 
अराजकवाद्याचंी बिदािालस्तीही करतो. या चठकाणी, एंगल्सच्या शद्बप्रामाण्याधारे एक िवीि प्रचतपादि 
प रस्कृत करण्यात येते. सामाचजकीकरणािंतर, भाडंवलदार वगग िष्ट झाल्यािंतर आचण बह जि समाजािे 
अंततः ताबा चमळचवल्यािंतरस िा, कामगारवगाची ह क मशाही चालू ठेवण्याच्या कृत्याचे समथगि करण्यासाठी 
हे प्रचतपादि केले जाते. उत्पादि स्स्थत्यि रूप चियमाचं्या कके्षतच आता अचधकाराचे जति होईल. 
उदाहरणाथग, ज्याक्षणी, आम जितेला राहण्यासाठी घरे मोित प रव ूशकली जातील, त्याचक्षणी राज्यसंस्था 
अंततः लय पावले. साम्यवादाची ही उच्चतर अवस्था आहे. “प्रत्येकाला त्याच्या गरजेि सार”. तोपयंत राज्ययंत्र 
चालूच राहणार. 

 
साम्यवादाच्या या उच्चतर अवस्थेच्या चवकासगतीच्या शीघ्रतेसबंंधी म्हणाल तर, “त्याचे ज्ञाि आपणास 

िाही, होऊ शकत िाही --- असले प्रशि सोडचवण्याचे दैवी कसब आपणास िाही” – असे उत्तर. लेचिि 
आपल्या िेहमीच्या बिेाट प्रवृत्तीि सार चिक्षूि सागंतो की, “अचधक स्पष्टीकरण करायचे म्हटले तर, 
साम्यवादाच्या उच्चतर अवस्थेचे िक्की केव्हा आगमि होईल याची हमी देण्याचे प्रमाणपत्र कोणाही साम्यवाद्याला 
देण्यात आलेले िाही.” या म द्द्याच्या अि षंगािे असे म्हणता येईल की स्वतंत्रता चिचश्चतपणे मतृ्यू पावली आहे. 
जितेचे राज्य आचण कामगार क्रातंीची संकल्पिा, येथूि आपण प्रथम, धंदेवाईक पे्ररकादं्वारे (professional 
agents) घडचवलेली आचण मागगदशगि केलेली क्रातंी या कल्पिेप्रत येऊि पोचतो. राज्यससं्थेवरील कठोर 
टीका आचण िेत्याचं्या मूतग स्वरूपात उभी असलेली कामगार वगाची आवशयक पण तात्प रती ह कूमशाही, या 
दोहीचा मेळ घालूि देण्यात येतो. शवेटी असे जाहीर करण्यात येते की, या तात्प रत्या स्स्थतीचा शवेट 
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अगोदरच ताडता येणे शक्य िाही, आचण चशवाय, हा शवेट चिचश्चतपणे होईलच असे वचि देण्यास कोणीही 
कधीच धजलेला िाही. या िंतर, सोचवयत राज्य–घटकाचं्या स्वायत्ततेबाबत वादंग माजणार, (Makhno) 
माखिोचा चवश्वासघात होणार आचण (Kronstad) क्रॉन्स्टॅंडचे खलाशी पक्षसंघटिेकडूि चचरडले जाणार; –ही 
सवग तकग श ि पचरणती आहे. 

 
अथात्, लेचिि न्यायाचा अत्य त्कट चहाता असल्याम ळे, त्याचे चिश्चयात्मक प्रचतपादि, चवशषेतः 

राज्यससं्थेच्या क्रमशः लोपासंबधंीचे चवचार, स्ताचलि राजवटीच्या संदभात चवचाराहग होऊ शकतात. 
कामगारवगीय राज्यसंस्था बरीच वष े चिघूि गेल्याचशवाय िष्ट होणार िाही असे मान्य केले तरी, माक्सगवादी 
चसिान्ताि सार, असे आवशयक आहे की, कामगारवगीय या संजे्ञखातर चिदाि, त्या राज्यसंस्थेच्या प्रवृत्तीचा 
कल, िष्ट होण्याकडे व चिबगध हळू हळू सैल करण्याकडे चदसावयास हवा. या हळू हळू लोप पावण्याच्या 
प्रवृत्तीच्या अपचरहायगतेवर लेचििचा चवश्वास होता, असे खात्रीपूवगक म्हणता येईल. पण, याच चवचशष्ट बाबतीत 
तो द लग चक्षत गेला. तीस वषांपेक्षा जास्त वष ेलोटूि गेली, तरी अजूि कामगारवगीय राज्ययंत्राला रक्तक्षय 
जडल्याची लक्षणे िाहीत. उलट, राज्ययंत्राचे सामर्थयग वाढतेसे चदसते आहे. दरम्याि, दोि वषांच्या अवधीिंतर 
Sverdlov स्वदगलॉव चवश्वचवद्यालयात चदलेल्या एका व्याख्यािात, रचशयाबाहेरील घटिाचं्या दबावाखाली आचण 
अंतस्थ वास्तवता लक्षात घेऊि, लेचिििे जे असचंदग्ध मत प्रदर्मशत केले त्यावरूि असा चिष्ट्कषग चिघतो की, 
कामगारवगीय राज्ययंत्र अचिचश्चत कालापयंत अस्स्तत्वात राहाणार हे चिःसंशय. तो म्हणाला, “या यंत्राच्या 
सहाय्यािे, बकवा खरे म्हटले तर या शस्त्रािे (राज्ययंत्र) आम्ही सवग प्रकारची चपळवणूक चचरडूि टाकू, आचण 
ज्याक्षणी, या पृर्थवीतलावर चपळवण कीची शक्यताच राहणार िाही, जचमिीची वा कारखान्याची मालकी 
कोणाही व्यक्तीकडे असणार िाही, भ केिे माणसे मृत्यूपंथास लागली असतािंा आधाशीपणािे त्याचं्या 
डोळयासंमोर मेजवान्या झोडणारी माणसे जेव्हा समाजात िसतील आचण अशा साऱ्या गोष्टी अशक्य कोटीतील 
ठरतील, त्याक्षणी आचण िक्त त्याच क्षणी, हे (राज्ययतं्र) यंत्र आम्ही दूर िेकूि देऊ. तदिंतर, राज्यससं्था 
िसणार व चपळवणूकही. म्हणूि, गाजंणूक व ज ल मग्रस्त अशी एकही व्यक्ती व मालकी हक्क सागंणारा कोणीही 
एक, जोपयंत, िक्त चवचशष्ट समाजातच िव्हे तर साऱ्या पृर्थवीतलावर असेल, तोपयंत, हे राज्ययंत्र अस्स्तत्वात 
राहणारच. या कालावधीत, सारे अन्याय, या अन्यायािंा जबाबदार असणारी सरकारे, द राग्रही भाडंवलदार 
राष्ट्र,े व स्वतःचे चहत ि समजणारे आधंळे, अडाणी लोक, या साऱ्याचंा पाडाव करण्यासाठी, या राज्ययंत्राचे 
सामर्थयग अचधकाचधक वाढचवणे भाग आहे. ज्यावळेी, पृर्थवीतलावरील सारे शत्रू शरणागती पत्करतील वा हाकूि 
काढले जातील, ज्यावळेी, अन्यायाचे अतंीम अवशषे न्याय्य व अन्याय्य याचं्या रक्तात ब डूि वाहूि जातील, 
त्यावळेी सते्तची सीमा गाठलेले राज्ययंत्र, ती जगद व्याळ राक्षसी प्रचतमा, न्यायदेवतेच्या चिवान्त िगरात 
सूज्ञपणािे चवलीि केली जाईल.” 

 
प्रचतकूल साम्राज्यशाहीच्या, सहज अंदाज करता येईल अशा दडपणाखालीच, वास्तचवक 

लेचििबरोबरच न्यायिीतीची साम्राज्यशाही जन्माला आली. पण, साम्राज्यवादाला, न्यायाच्या साम्राज्यवादाला 
देखील, पराजय वा जगद व्यापी अचधराज्य याचविा द सरा शवेट असूच शकत िाही. तोपयंत अन्यायाचशवाय 
चतच्याजवळ द सरे साधिच िसते. आता याप ढे, चसिान्त आचण भचवष्ट्यवाणी चिचश्चतपणे एकरूप असतात. अती 
दूर दूरच्या भचवष्ट्यात चमळणाऱ्या न्यायाप्रीत्यथग ही भचवष्ट्यवाणी संपूणग इचतहास–कालावकाशात अन्यायाला 
अचधकारपत्र देते, आचण लेचििला अत्यंत चतरस्करणीय असलेल्या गढूवादाचा प्रकार बिते, चमत्काराचे 
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आश्वासि देऊि, अन्याय, ग न्हेगारी आचण खोटेपणा याचंा स्वीकार होईल अशी तजवीजज करते. अचधकाचधक 
उत्पादि, अचधकाचधक सत्ता, अखंड च्यत्ययहीि पचरश्रम, सतत द ःखभोग, शाश्वत य ि – आचण यािंतर असा 
एकक्षण येईल की ज्यावळेी सवगकषसत्ताधारी अचधराज्यान्तगगत (totalitarian empire) सावगचत्रक ग लामचगरीचे, 
अद भ त चमत्कारािे अगदी उलट अवस्थेत स्स्थत्यतंर घडूि येईल. वैचश्वक लोकसत्ताकात म क्त 
कमलभक्षकता–आराम. चमर्थया क्रातंीवादी गूढतेि आता एक िवीि सूत्र धारण केले आहे :– अचधराज्य 
बजकण्याकचरता सारे स्वातंत्र्य चचरडूि टाकले पाचहजे आचण एक चदवस असा उजाडेल की, ज्या चदवशी 
स्वातंत्र्य आचण अचधराज्य समािाथगक शब्द बितील आचण अशा रीतीिे स संवाचदत्वाकडचा एकोपेपणाचा 
(Unity) मागग संवकंषतेमधूि (totality) प ढे जातो. एकतेचा मागग अिेकत्वामधूि जातो. 

 
सवंकष–साकल्य व सत्त्वपरीक्षा 

 
श्रिाळू आचण पाखंडी या दोघािंाही सामाचयक असलेल्या एकत्वाच्या (स संवाचदत्वाच्या) सिाति 

स्वप्िापेक्षा, पचरणामतः सवकंष–साकल्य अन्यथा काही िाही. पण, ईश्वरचवहीि जगात साकल्याचे प्रकल्पि 
समस्तर आहे. म्हणूि प्रत्येक मूल्याचा त्याग म्हणजे, अचधराज्य व दास्य याचं्या स्वीकाराथग बंडखोरीचा त्याग. 
औपचाचरक मूल्याचंी समीक्षा स्वातंत्र्याच्या सकंल्पिेस बगल देऊ शकत िाही. केवळ बंडखोर शक्तीद्वारा 
अद भ ततावाद्यािंी स्वस्प्िलेल्या म क्त व्यक्तीचे सजगि अशक्यप्राय आहे असे एकदा मान्य केल्यावर, ख द्द 
स्वतंत्रताच इचतहास प्रवाहाशी एकरूप होते. स्वतंत्रता अस्स्तत्वाकचरता झगडत आहे, अशी स्स्थती प्राप्त होते. 
आचण अस्स्तत्वाकचरता ती स्वतःची स्वतःच सजगक बिली पाचहचे. इचतहासाच्या गतीशीलतेशी एकरूप ि 
बिल्याम ळे, चवश्विगरी प्रत्यक्ष अस्स्तत्वात येऊि इचतहास चवराम पावतेो, ती आपली रास्त भचूमका पार पाडू 
शकणार िाही. तोपयंत, चतचे प्रत्येक यश चतला हव्या असलेल्या गोष्टीच्या उलट गोष्टीकडे (antithesis) चतला 
पोचवील व त्याम ळे त्या यशाला अथगच उरणार िाही. प्रत्येक जमगि व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची बकमत देऊि, जमगि 
राष्ट्र ज लमी सते्तपासूि आपली म क्तता करूि घेते. सम दायवाचक अथािे माणसू जरी स्वतंत्र असला, तरी, 
सवकंष सत्ताधारी राजवटीखाली व्यक्ती या िात्यािे तो स्वतंत्र असत िाही. शवेटी, जेव्हा अचधराज्य सव ं
मािवजात म क्त करील, तेव्हा स्वतंत्रता ग लामाचं्या कळपावंर राज्य करील; पण, हे ग लाम चकमाि ईश्वराच्या 
व एकंदरीिे हरएक अि भवातीत गोष्टींच्या (Transcendence) संबंधात तरी म क्त असतील. 
चवरोधचवकासवादातूंि उद भवलेल्या चमत्काराचे– पचरमाणाचे (Quantity) ग णवते्तत (Quality) रूपान्तर– 
येथे चवशदीकरण होते. सवकंष दास्याला स्वतंत्रता म्हणिू संबोधण्याचा हा चिणगय होय. चशवाय, माक्सग व हेगेल 
यािंी उद धृत केलेल्या सवग उदाहरणापं्रमाणे येथे वस्त चिष्ठ (Objective) स्स्थत्यतंर कोठेच िाही; जे काही आहे 
ते केवळ आत्मचिष्ठ (Subjective) संज्ञाचें पचरवतगि. वगेळया शद्बात, चमत्कार वगरेै काही िाही. लक्षावधी 
ग लाम एक चदवस चिरंतर म क्त असणारी मािवजात घडचवणार, हा चवचारच जर शून्यतावादाचे एकमेव 
आशास्थाि असेल तर, मग, इचतहास द सरे काही िसूि एक चिराशाजन्य स्वप्िरंजिच आहे. इचतहासवादी 
तत्त्वप्रणाली मािवाला देवत्वाच्या बधंिातूि म क्त करणार होती. पण, या म क्तीसाठी माणसाला ऐचतहाचसक 
उत्क्रातंीच्या आत्यचंतक बंधिात जखडूि घेणे जरूर होते. यािंतर, माणूस राजकीय पक्षाचे सातत्य या 
संकल्पिेचा आश्रय घेतो– जसा तो पूवी स्थचंडलासमोर साष्टागं आडवा होई तसा. म्हणूिच, सवात महाि अशा 
बंडखोर प्रवृत्तीचा दावा सागंणारे हे य ग चवचवध प्रकारच्या आज्ञापालिाचंी अि करणात्मक पसंतीच िक्त 
आपणास देऊ करते. दास्यवृत्ती हीच खरोखर चवसाव्या शतकाचा उत्कट भाविोदे्रक आहे. 
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पण, हे सवकंष साम दाचयक स्वातंत्र्य प्राप्त करूि घेणे ही गोष्ट, व्यक्तीगत स्वातंत्र्य प्राप्त करूि 
घेण्यापेक्षा िारशी अचधक स लभ िाही. मािवाची जगावरील सत्ता र्दढ करण्याकचरता, अचधराज्याच्या सते्ततूि 
जे जे स टू पहाते, सम दायत्वाच्या, पचरमाणाच्या राज्याचधपत्याखाली (reign of quantity) जे जे म्हणूि येत 
िाही, ते ते सवग, जगात असो वा मािवात असो, दडवूि टाकण्याची आवशयकता आहे, आचण हे कायग अिंत 
आहे. इचतहासाच्या काल, अवकाश आचण जिता अशा ज्या तीि चमती (dimensions) आहेत, त्या अचधराज्यािे 
व्यापूि टाकल्याच पाचहजेत. य ि, उद बोधिचवरोध (obscurantism) व ज लूम यािंी एकाचवळेी पचरपूणग अशी 
ही अवस्था, आततायीपणािे प्रचतपादि करीत असते की, एक चदवस असा येईल की यातूि म क्ती, चवश्वबधूंत्व 
आचण सत्य या गोष्टी अवतरतील. अचधराज्याच्या गचृहतकाचंी तार्मकक पचरणती चतला तसे प्रचतपादण्यास भाग 
पडते. स्ताचलिवादी चवचारप्रणाली खोटी पाडणारे एक सत्य, आज रचशयात आचण त्याच्या साम्यवादी 
चसिान्तातही चिःसंशय आहे. क्रातंीचेतिेची अंचतम मािहािी टाळावयाची असेल तर, या चवचारप्रणालीचे 
म्हणूि जे एक तकग शास्त्र आहे ते चिवडूि काढूि त्याचा खोटेपणा पटविू चदला पाचहजे. 
 

पचश्चमी राष्ट्राचं्या िौजाचंी रचशयाचवरूि चतरस्कारपे्रचरत कारवाई इतर अिेक गोष्टींबरोबर, रचशयायी 
क्रातंीकारकािंा प्रत्यक्षपणे चसि करूि दाखचवते की, य ि चकवा राष्ट्रवाद या गोष्टी वगगय िाच्याच कोटीतील 
सत्यगोष्टी आहेत. कामगारवगीय स्वयंपे्रचरत आंतरराष्ट्रीय एकज टीचशवाय, राष्ट्रान्तगगत क्रातंी, एक 
आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापि चिमाण केले िाहीतर, तग धरूि राहीलसे वाटत िाही. पचरणामी, स्पष्टपणे कबलू 
करणे आवशयक होते की, चवश्विगरी केवळ दोि अटींवरच उभारता येईल– एक म्हणजे, प्रत्येक मोठ्या 
राष्ट्रात एकाच वळेी क्रातंी घडूि यावयास हवी, बकवा अन्यथा, य िाद्वारे भाडंवलशाही राष्ट्राचंा समूळ उच्छेद. 
शाश्वत क्रातंी वा शाश्वत य ि यातील पचहला र्दचष्टकोि आपले यथाथगत्व प्रस्थाचपत करण्यास असमथग ठरला हे 
आपणासं चवचदतच आहे. जमगिी, फ्रान्स व इटली या देशातील क्रातंीकारी आंदोलिे क्रातंीवाद्याचं्या आशा आचण 
आकाकं्षा याचंा अत्य च्च बबदू होता. पण, या क्रान्त्या चचरडल्या जाणे आचण पचरणामतः भाडंवलशाही राजवटी 
प िश्च भक्कम होणे, या वस्त स्स्थतीिे य ि हे क्रातंीचे वास्तवागं बिचवले आहे. प्रबोधि य गाच्या तत्त्वज्ञािािे शवेटी 
य रोपभर अधंःकाराचे – य िकालीि बॉम्बहल्ल्याचं्या वळेच्या - अंधःकारािे – साम्राज्य पसरचवले आहे. 
गाजंल्या गेलेल्या जितेच्या उत्स्िूतग उठावाद्वारे जी चवश्विगरी अवतरणार होती, चतच्या जागी सत्तारूपी साधि 
वापरूि लादण्यात आलेले अचधराज्य आले आहे. आचण हे इचतहास व चसिातं याचं्या तकग पितीस अि सरूिच 
आहे. “स्लाव जितेला चविंती”, या बाक चििच्या पचत्रकेला उत्तर देतािंा एंगल्सिे, माक्सगच्या संमतीिे, वरील 
प्रकारची भचवतव्यता चिर्मवकारपणे मान्य केली होती. “प्रचतगामी वगग आचण राजवशंच िव्हे, तर प्रचतगाम्याचं्या 
साऱ्या वशंावळी िष्ट करण्यास प ढील जागचतक महाय ि कारणीभतू होईल; आचण हा स िा प्रगतीचाच भाग 
आहे.” एंगल्सच्या मिात असलेल्या प्रगतीच्या या चवचशष्ट प्रकारात रचशयातील झारशाही संप ष्टातं येण्याचे 
चवचधचलखीत योचजलेले होते. आजच्या रचशयािे त्या प्रगतीची चदशा पार उलटी करूि टाकली आहे. य ि, शीत 
व कोमट दोन्ही प्रकारचे य ि, म्हणजे जागचतक अचधराज्यािे लादलेली ग लामचगरी होय. पण, आता ते 
साम्राज्यवादी बिल्यािे क्रातंी पेचप्रसंगात सापंडली आहे. खोट्या तत्त्वांचा त्याग करूि, क्रातंी जर 
बंडखोरीच्या मूलतत्त्वाकडे माघारी वळणार िसेल तर, त्याचा अथग हाच की, अजूि चकत्येक चपढ्या, 
भाडंवलशाही स्वतःच सडूि िष्ट होईपयंत, सवकंष ह क मशाही कोट्यावधी माणसावंर आपला अमल सातत्यािे 
चालू ठेवणार; आचण चतला जर चवश्विगरीचे आगमि जवळ आणण्याची घाई झाली असेल तर, चतला िको 
असलेल्या सवगिाशक अण य िाचे हे सूचक आहे आचण त्या अण य िािंतर, प्रत्येक िगरीला मग ती क ठलीही 
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असो, सवगिाशाखेरीज द सरे काहंी चवचार करण्यास उरणारच िाही. अचवचारािे देव म्हणूि पूचजलेल्या 
इचतहासवादी चियमािंीच जागचतक क्रातंीला शवेटी पोचलसी अचधराज्य वा अण बॉम्ब अशा चशके्षच्या खाईत 
लोटले आहे. याचवळेी चतच्या समोर आणखी एक द सरीच चवसंगती उभी आहे. िीचतमत्ता आचण सद ग ण याचंीं 
आह ती, तसेच, पाठप रावा केलेल्या साध्याच्या चसिीसाठी ज्या साधिाचें त्या जगत्क्रातंीकडि सतत समथगि 
करण्यात आले त्यासाधिािंा मान्यता. या गोष्टी, साध्य सय स्क्तकपणे प्रत्यक्षात उतरणे संभाव्य असेल या 
अटीवरच, अपचरहायग असेल तरच स्वीकारता येतील. ह क मशाही अचिचश्चत कालापयंत लाबंचवण्यािे, शीतय ि 
म्हणजे या साध्यास अचिचश्चत कालापयंत िकार असेच समजूि चालाव ेलागते. चशवाय, महाय िाची भीचत तर 
ही साध्यचसिी स तराम असभंविीय ठरचवते. २० व्या शतकातील क्रातंीसाठी संबधं पृर्थवीवर साम्राज्यचवस्तार ही 
एक अपचरहायग गरज आहे. तथापी, ही गरज चतच्याप ढे एत अचंतम शृगंापत्ती उभी करते :– स्वतःसाठी िवीि 
चसिान्ताचंी रचिा करणे अथवा चतला िेहमीच हव ेवाटणारे न्याय व शाचंत याचें राज्य संन्यासणे. 

 
अवकाशावर वचगस्व गाजचवण्याची प्रतीक्षा करीत असतािाच, कालावर अचधराज्य गाजचवणे भाग आहे 

असे साम्राज्याला चदसू लागले. प्रत्येक अचंतम सत्य िाकारत असतािाचं, त्या साम्राज्याला चिम्ितम सत्य 
(इचतहासवादी सत्य) िाकारण्याची मजल गाठणे भाग पडले. भतूकाल िाकारण्याचा ज्याचा चिश्चय आहे त्या 
साम्राज्यािे जागचतक प्रमाणावर अशक्य असलेल्या क्रातंीचे त्याच भतूकालात पचरवहि केले आहे. हेस िा 
तकग श िच आहे. माणसाचा भतूकाल व भचवष्ट्यकाल याचं्यातील, चवश िपणे आर्मथक िाही अशी, कोणत्याही 
प्रकारची स संगचत एक सातत्य कस्ल्पते आचण हे सातत्य आपल्या परीिे मािवी स्वभावधमावरील श्रिेत पचरणत 
होऊ शकते. साऱ्या संस्कृतींमध्ये अस्स्तत्वात असलेली जी सखोल स सगंचत स संस्कृत असलेल्या माक्सगला ज्ञात 
झालेली होती, चतिे त्याच्या प्रबंधाला दलदलीत रूतचवण्याचा धोका चिमाण केला आचण आर्मथक सातत्यापेक्षा 
चकतीतरी अचधक व्यापक असे िैसर्मगक सातत्य प्रकाशात आणले. रचशयाची साम्यवादाला आगेकूच करतािा 
मागे उभारलेले पूल जाळूि उध्वस्त करणे हळूहळू भाग पडत आहे आचण ऐचतहाचसक उत्क्रातंीच्या समस्येला 
सातत्याचे उत्तर, उकल म्हणूि प्रस्त त करणे भाग पडत आहे. पाखंडी ठरणाऱ्या (आचण बह तेक सारेच तसे 
ठरतात) प्रचतभावन्ताची व्यावृत्ती, संस्कृतीच्या वरदािास िकार आचण कलेच्याही – जी कला अिंताशंािे 
इचतहासकके्षतूि चिसटते ती कला–ममगवधेी परंपराचंा त्याग, या साऱ्या िकारामं ळे समकालीि माक्सगवादाला 
आपल्या मयादा अचधकाचधक संक चचत करणे भाग पडले आहे. ज्या आपल्या चसिान्तात आत्मसात करूि घेता 
येत िाहीत अशा जागचतक इचतहासातील घटिा िाकारणे अथवा त्याचें तोंड बंद करणे, बकवा आध चिक 
चवज्ञािाचे शोधही िाकारणे माक्सगवादाला प रेसे वाटले िाही. त्याला इचतहास चिरूि चलहूि ्यावा लागला 
आहे– अगदी अत्यतं अवाचीि व स चवचदत इचतहास, तसेच, पक्षाचा व क्रातंीचा इचतहास स िा. वषाि वषग आचण 
चकत्येक वळेा मचहन्यामचहन्यास, Pravada–प्रावदा स्वतःच्या च का स धारते आचण अचधकृत इचतहासगं्रथाच्या 
प िर्मलचखत आवृत्त्या एकामागूि एक म द्रणालयाबाहेर पडतात. लेचििचे अभ्यवके्षण होते. माक्सगचे चलखाण 
प्रचसि केले जात िाही. या चठकाणी यािंतर धार्ममक उद बोधिचवरोधाशी केलेली त लिा उचचतही ठरणार 
िाही. दैवी अचवष्ट्कार प्रथम दोि व्यक्तीत, िंतर चार व्यक्तीत, िंतर तीि आचण प न्हा दोि व्यक्तीत संचिचवष्ट 
झाला हे चिर्मणत करण्यापयंत चचगची कधीच मजल गेली िाही. आमच्या आजच्या कालाचा भाग असलेले 
घटिाचें वगेवधगिही सत्य रचिेस बाधक होते आचण या वगेािे चसि झालेली ही सत्यरचिा श ि कल्पिाचवहार 
ठरते. पचरकथेतील गोष्टीत जसे त्या सबधं शहरातील सारे माग राजाला वषेभषूा प रचवण्यासाठी हवचेी पोकळी 
चवणतात, तद्वतच, हजारो माणसे– ज्याचंा हा एक चवचचत्र व्यवसायच आहे– इचतहासाचा एक वृथा 
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वल्गिात्मक पाठ प िर्मलचखत करतात आचण, राजा िग्िच आहे असे घोचषत करणाऱ्या बालकाच्या शातं 
आवाजाची जणू प्रतीक्षा करीत, त्याच सायकंाळी तो िष्ट करतात. हा चचम कला आवाज, बंडखोरीचा आवाज, 
मग जे साऱ्या जगाच्या र्दष्टीला आधीच चदसू शकत आहे तेच सागंत राहील की, ज्या क्रातंीला सातत्यािे चटकूि 
राहण्यासाठी आपले वैचश्वक कायग िाकारण्याचा दोष पत्करल्याचशवाय गत्यंतर िाही अथवा वैचश्वक 
होण्यासाठी स्वतःलाच संन्यासाव ेलागेल, ती क्रातंी खोट्या तत्त्वाशंी चिष्ठा ठेऊि जगत आहे. 

 
दरम्याि, या तत्त्वचिष्ठा लक्षावधी माणसाच्या जीविावर वचगस्व गाजवीत राहतात. चदक्कालाच्या 

वास्तवतेिे संरोचधलेले साम्राज्यस्वप्ि आपल्या इच्छा मािवजातीच्या अि रोधािे पचरतोचषते. व्यक्ती या 
िात्यािेच केवळ माणसे साम्राज्याशी वैरभाव धरीत िाहीत : तसे असेल तर दहशतीच्या पारंपाचरक पिती 
प रेशा होतील. मािवी मूलप्रवृत्ती आजतागायत केवळ इचतहासावर अवलंबिू राहू शकलेली िाही, या िा त्या 
उपायािे त्यापासूि चतिे म क्तता करूि घेतली आहे; केवळ याच संदभात जितेचे अचधराज्याशी वैर कायम 
आहे. अचधराज्य एक अभाव आचण एक चिचश्चतता कस्ल्पते :– मािवाची असीम लवचचकप्रवृत्ती ही चिचश्चतता 
आचण मािवी मूलप्रवृत्तीचा अभाव. प्रचारतंत्र माणसाच्या लवचचक प्रवृत्तीचे प्रमाण मापण्यास उपयोगी पडते 
आचण मिाच्या चवचशष्ट धारणेतूि सहजस लभतेिे उमटणारा अि कूचलत प्रचतके्षप (Conditioned reflex) 
(प्रचतकृती) व चवचार यामंधील संगती साधण्याचा प्रयत्ि करते. प्रचारतंत्र, वषाि वष ेप्राणावर बेतलेल्या शत्रूशी 
करारमदार घडविू आणणे शक्यकोटीत उतरचवते. यावरही मजल म्हणजे, हे प्रचारयंत्र या मािचसक 
पचरणामाचा उपयोग अगदी उलटा करूि म्हणजे जितेला त्याच शत्रचूवरूि लढण्याकचरता चिरूि सज्ज 
करचवते. हा प्रयोग अजूि सपंलेला िाही. पण, त्यातंील तत्त्व तकास धरूि आहे. मािवी मूलप्रवृत्ती म्हणूि जर 
काही चीज िसेल तर, मािवी मिाचा लवचचकपणा खरोखर अमयाद म्हणावा लागेल. या पातळीवर, राजकीय 
वास्तववाद म्हणजे द सरे काही िसूि केवळ बेबंद अद भ ततावाद–अभ्य पायाची एक अद भ तता. 

 
ब चिप्रामाण्य ि मािणाऱ्या, तकग शनू्य जगाचा–त्याचा कसा उपयोग करूि ्यावयाचा हे माहीत 

असूिही–रचशयाची माक्सगवाद संपूणगतः त्याग का करतो हे यावरूि चवशद करणे शक्य आहे. चववकेचवसंगती 
अचधराज्याच्या उपयोगी पडू शकते, तसेच, त्याचे खंडिही करू शकते. चववकेचवसंगतीत चहशबेीपणा द लग चक्षत 
असतो आचण केवळ चहशबेीपणाचाच अचधराज्यात प्रभाव पडला पाचहजे. माणसू हा चवचवध प्रवृत्तींचें िक्त खेळणे 
आहे; पण ब चिप्रामाण्याचा त्याच्यावर पचरणाम होऊ शकतो. उदाहरणाथग, माक्सगवादाचा फ्रॉइडच्या 
चसिान्ताशी मेळ घालता येईल अशी काही अचवचारी माक्सगवाद्याचंी कल्पिा होती. पण, लवकरच त्याचें डोळे 
उघडले. फ्रॉइड हा पाखंडी चवचारवन्त आचण कचिष्ठ मध्यमवगीय (Petit bourgeois) आहे. कारण 
आंतरमिात वसत असलेली असंचवत् (unconscious) त्यािे प्रकाशात आणली आचण चतला चकमाि सामाचजक 
वा उच्चस्थ अहंतेसारखीच (Super or Social ego) वास्तवता बहाल केली. अथात, हे असंचवत् मि, 
ऐचतहाचसक अहंतेपासूि (historic ego) चभन्न असलेल्या मािवी मूलप्रवृत्तीचे स्वरूप स्पष्ट करू शकते. 
उलटपक्षी, सामाचजक व चववकेस संगत अहंतेच्या स्वरूपात आचण पूवगचियोजि करता येणारी साधिवस्त  म्हणिू 
मािव या संजे्ञचा अथग लावताच आला पाचहजे. म्हणूि, केवळ व्यक्तीव्यक्तीचे जीविच िव्हे तर, चजची अपेक्षा 
माणसाच्या साऱ्या आय ष्ट्यभर त्याची सोबत करीत असते अशी एक अत्यतं चववकेचवसंगत व एकाकी घटिा 
देखील दास्याच्या दावणीला बाधंणे आवशयक ठरते राज्यसत्ता चिचश्चत अशी स्थापण्याच्या क्ष ब्ध प्रयत्िात, 
अचधराज्य मृत्यलूाही एकात्मपूणग करण्यासाठी झगडते. 
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चजवतं माणसाला दास्याच्या बंधिात अडकचवता येते आचण इचतहासावस्थेतील अस्स्मताहीि वस्तूचे 
रूप देता येते. पण, जेव्हा तो दास्याचा स्वीकार िाकारीत मृत्यूम खी पडतो, तेव्हा तो एक साधिवस्त  (object) 
म्हणूि वगीकरण स्वीकारण्याचे िाकारीत असतो आचण त्याबरोबरच, द सऱ्या एका मािवी मूलप्रवृत्तीचे अस्स्तत्व 
प न्हा प न्हा प्रस्थाचपत करीत असतो. म्हणूिच आपला मृत्यू न्याय्य आहे असे चिवदेि करण्यास संमती देईपयंत 
आचण साधिवस्तंूच्या साम्राज्यात चवलीि होण्यास अि कूलता दशगवीपयंत, आरोपी जगाच्या र्दष्टीसमोर आणला 
जात िाही आचण ठार केला जात िाही. माणसािे अपमाचित मृत्यू पत्करलाच पाचहजे बकवा मािवी–अस्स्तत्वास 
कायम म कावयास हव–ेजीविातं वा मृत्यूत क ठेंच त्याचा मागमूस राहता कामा िये. जेव्हा तो मािवी 
अस्स्तत्वास म कतो तेव्हा तो बळी पडलेला (Victim) मरत िाही, िक्त िाहीसा होतो. त्याला जर चशक्षा भोगावी 
लागली तर, ती चशक्षा एक मूक चिषेध असेल आचण सकलसवकंष सते्तला एक तडा जाण्यास कारणीभतू होऊ 
शकेल. पण, ग न्हेगाराला चशक्षाच होत िाही; त्याची िक्त उचलबागंडी होऊि त्याची जागा भरूि काढली 
जाते आचण अशा चरतीिे त्याचे जीवि अचधराज्ययंत्र रचिेच्या साथगकी लागते. त्याचे उत्पादि यंत्रणेतील 
दंतचक्रात (Cog) रूपातंर होते. तो इतका अत्यावशयक असेल कीं, अंततः तो अपराधी म्हणूि त्याचा 
उत्पादिकायात उपयोग करूि घेतला जाणार िाही, तर, उत्पादिाला त्याची गरज आहे, म्हणूिच तो 
अपराधी समजला जाईल. रचशयात राजकीय चवरोधकािंा डाबंिू ठेवण्यासाठी जी एक त रंुगपिती 
(Concentration camps) आहे, चतिे जितेच्या सरकारातूि वस्त मात्राच्या शासिात (administration of 
things) ‘चवरोधचवकासवादी’ संक्रमण चसिीस िेऊि दाखचवले आहे. पण, यात जितेची वस्त मात्राशी गल्लत 
केली गेली आहे. 

 
शत्रूंिी देखील सवगसाधारण प्रयत्िकायात सहभागी व्हावयास हव.े अचधराज्याच्या तटबंदीबाहेर म क्ती 

िाही. हे स्िेहभावाचे अचधराज्य आहे बकवा होईल. पण, हा स्िेहभाव वस्त मात्राचंी मतै्री संपादि करण्याचा 
आहे. कारण, चमत्र अचधराज्यापेक्षा अचधक चप्रय असू शकत िाही जितेचा स्िेहभाव म्हणजे यापेक्षा त्याची अन्य 
व्याख्या िाही–स्िेहभावाच्या राज्याबाहेर जे जे म्हणूि आहे तस्त्वरोधी माणसाचंी चिचश्चत एकज ट, मरणाच्या 
खाईपयंत एकजूट. वस्त मात्रामधील स्िेहभाव म्हणजे सवगसामान्य स्िेहभाव, स्वसंरक्षणाचा प्रशि असेल तेव्हा 
परस्परावर दोषारोप कस्ल्पणाऱ्या प्रत्येकाशी स्िेहभाव. जो आपल्या स हृदावर पे्रम करतो तो ते 
वतगमािकालातच करतो आचण क्रातंीला तर अजूि अवतरलाही िाही अशा माणसावर पे्रम करायचे असते. पे्रम 
करणे म्हणजे, चवशषेाथािे, क्रातंीतूि जन्माला येऊ घातलेल्या पचरपूणग माणसाची हत्त्याच होय. कधीं काळी तो 
अस्स्तत्वात यावा म्हणिू आतापंासूिच त्याच्यावर, द सऱ्या कोणापेक्षाही जास्त, जीव लावायला हवा. 
मािवतेच्या राज्यात माणसे पे्रमाच्या बंधिािे एकत्र ग ंचिली जातात; वस्त मात्राच्या अचधराज्यात माणसे 
एकमेकाचें दोष काढीत एकत्र िादंतात. चवश्वबधं त्वाची िगरी म्हणूि चियोजि केलेले िगर एकाकी माणसाचें 
वारूळ बिते. 

 
माणसाचंी संमती चमळचवण्यासाठी मौज वाटते अशा कू्ररतेिे त्याचंा छळ करावयास हवा अशी कल्पिा 

चिब गि त्वषेाच्या भरात केवळ पश त ल्य माणसूच करू शकतो. अशा तऱ्हेचे कृत्य एका माणसािे द सऱ्या 
माणसावर सत्ता गाजचवण्याचे कायग चसिीस िेते– दोघािंा एका हातकडीत अडकविू िेण्यासारखे कू्रर कृत्य. 
उलटपक्षी, ब चिचिष्ठ सवगकषसते्तचा (rational totality) प्रचतचिधी, मािवी आत्म्याचे व्यस्क्तत्व वस्त मात्रािे 
अंचकत करण्यात तृप्तता माितो. संय क्त दोषारोपाचे पोचलसी तंत्र योजूि, उत्त ंग मि प्रथम अत्यंत हीि 
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पातळीस खाली खेचले जाते. पाच, दहा वीस रात्रींच्या चिद्रािाशािंतर माणसू असत्य चिष्ट्कषाप्रत पोंचतो, 
आचण आणखी एक मृतात्मा जगात प्रवशे करतो. या र्दष्टीकोिातूि पाहता, फ्रॉइडच्या िंतर आमच्या काळात 
मािसशास्त्रीय क्रातंी जर क णी घडविू आणली असेल तर ती सवगसाधारणपणे राजकीय पोचलस दलािे आचण 
N. K. V. D. िे. मािवी मिाची द बगल ममगस्थािे आचण आत्म्याच्या लवचचकतेचे प्रमाण अजमाचवणाऱ्या 
चियतीवादी प्रमेयािे मागगदर्मशत केलेली ही िूति तंते्र, प न्हा एकदा मािवी मयादापंैकी एक बळेच बाजूस 
सारतात. आचण, कोणतेही व्यस्क्तगत मािसशास्त्र मौचलक िाही व साऱ्या मािवी प्रवृत्तीची सवगसाधारण 
पचरमाणशीलता (measure) जडात (matter) आहे, असे प्रत्यक्षपणे चसि करण्याचा ती तंते्र प्रयत्ि करतात. 
अक्षरशः आत्म्याचे (Soul) पदाथगचवज्ञािशास्त्र (Physics) त्यािंी चिमाण केले आहे. 

 
येथूि प ढे पारंपाचरक मािवी संबधंाचे स्वरूप बदलूि गेले आहे. ही प्रगमिशील रूपान्तरे 

ब चिप्रामाण्याधाचरत दहशतय क्त (rational terror) जगाचे व्यवच्छेदक लक्षण ठरली आहेत. या दहशतय क्त 
वातावरणातच कमी जास्त प्रमाणातं य रोप जीवि कंठीत आहे. परस्पर संवाद (dialogue) व व्यस्क्तगत िाती 
याचंी जागा स्वगताचेच (monologue) दोि प्रकार असलेल्या प्रचार आचण वादंग यािंी घेतली आहे. 
हाडामासंाच्या आचण चववकेचवसंगतीच्या प्रातंात वसत असलेल्या खऱ्याख ऱ्या उत्कट मिोभाविाचंी जागा, सत्ता 
आचण चहशबेीपणा याचं्या जगात वसत असलेल्या अमूतगतेिे (abstraction) घेतली आहे. भाकरीची जागा 
चशधापचत्रकेिे घेतली आहे; पे्रम व सौहादग सैिास्न्तक तत्त्वापं ढे शरणागती पत्करूि उभ्या आहेत; चियती 
(destiny) चियोजिाप ढे (plan) ितमस्तक उभी आहे; दंडशासि चजथे सवगसाधारण चियम मािले गेले आहे; 
चजवतं सजगिाची जागा चजथे उत्पादिािे घेतली आहे;– अशी ही वस्त स्स्थती, चवदेही (disembodied), िक्त 
भावअभावात्मक संज्ञािंी (positive or negative symbols) वस्ती केलेल्या य रोपचे स योग्य वणगि करते. माक्सग 
उद गारतो, “ज्या समाजाला चशरच्छेद करणाऱ्या मागंापेक्षा इतर द सरे चागंले बचावाचे साधि उपलब्ध 
असल्याची जाणीव िाही, तो समाज चकती द ःखी आहे!” तरी, पण, माक्सगच्या कालात मागं अजूि तत्त्वज्ञ तरी 
झाला िव्हता आचण चकमािपक्षी सवांभतूी तो भतूदयेचे ढोंगस िा माजवीत िव्हता. 

 
जगाच्या इचतहासातील महत्तम क्रातंीची अचंतम चवसंगती, बहसा व अन्याय याचें चिबंधरचहत थैमाि 

चालू असता देखील चतिे न्यायाचा दावा माडंला जावा या वस्त स्स्थतीत समग्रतः िाही. चत्रकाल–बाधीत आचण 
दास्यवृत्ती व गूढता यातूि उद भवलेले ते एक द ष्ट्कृत आहे. या क्रान्तीची शोकास्न्तका शनू्यतावादाची 
द ःखास्न्तका आहे– मािवी मिाचं्या पंग त्वाला जबाबदार असलेल्या व सावगचत्रकतेचा दावा सागंणाऱ्या 
समकालीि ब चिमते्तच्या िाट्याशी (drama of intelligence) ही क्रातंी स्वतःची गल्लत करीत आहे. सवंकषता 
(साकल्य) म्हणजे एकत्ववा, स संवाचदत्व िव्हे. अगदी पृर्थवीच्या सीमापंयंतदेखील चवस्तारलेल्या वढे्याची 
स्स्थती म्हणजे समेट वा मेळ िव्हे. या क्रान्तीतील चवश्विगरीच्या दाव्याचा पाठप रावा जर कशािे होत असेल, 
तर तो केवळ दोि–तृचतयाशं जग आचण शतकाि शतकाचंा भव्य वारसा चधक्कारूि, इचतहासाप्रीत्यथग चिसगग व 
सौंदयग चझडकारूि आचण माणसाची भाविाशीलता, चचचकत्सकशक्ती, सौख्य व कल्पक संशोधक वृत्ती–एका 
शब्दात माणसाचे श्रेष्ठत्व चहराविू घेऊिच. माणसाचे उदात्त हेतू दडपूि टाकूि, त्यािे अंचगकारलेल्या 
तत्त्वचिष्ठेची पचरसमाप्ती होते. समथगि, सतत संघषग, वाग्य ि, हद्दपारी,छळ, यातिा–याचं्याद्वारे म क्त व 
बंध त्वचप्रय मािवाचंी चवश्विगरी रास्त मागापासूि च्य त होते आचण शवेटी चजथे इचतहास व स्वाथी उपाययोजिा 
हेच सवोच्चन्यायाधीशाचंी जागा घेऊ शकतात, अशा चवश्वाला वाट करूि देते. हे चवश्व म्हणजे कसोटीचे 
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(सत्वपरीके्षचे) चवश्व. 
 
प्रत्येक धमग अज्ञाि आचण पाप या संकल्पिाभंोवती चिरत असतो. परंत , आद्य बंडखोर, पाखंडी 

प्रॉमेर्थयसू (Prometheus) दंड-योजिेचा हक्क अमान्य करतो. स्वतः झ्यूस (ग्रीकाचा इंद्र) तोस िा या हक्काची 
अंमलबजावणी करण्याइतपत चिष्ट्पात िाही. अशा प्रकारे, बंडखोरीचा आद्य अचवष्ट्कारच दंडयोजिा सिदशीर 
असल्याचे अमान्य करतो. पण, हा बंडखोर पाखंडी, आपल्या शवेटच्या अवतारात, चशणवणाऱ्या जीवि याते्रच्या 
शवेटी, दंडयोजिेची धार्ममक संकल्पिा प न्हा एकवार स्वीकारतो आचण चतला आपल्या चवश्वाच्या कें द्रस्थािी 
प्रस्थाचपत करतो. सवोच्च न्यायमूती याप ढे स्वगात वास करीत िसणार; इचतहासच एक द राराध्य दैवत म्हणूि 
कायगरत होणार. एका अथािे, इचतहास ही एक दीघग म दतीची दंडयोजिाच आहे; कारण खरेख रे पाचरतोचषक 
कालान्तीच बहाल केले जाणार आहे. आज आपण माक्सगवाद आचण हेगेल याचं्यापासूि िार दूर आहोत असे 
कदाचचत चदसेल, आचण त्याहीपेक्षा प्रारंभीच्या बंडखोरापंासूि आणखी दूर. तथापी, चिभळे इचतहास 
चवचारप्रणाली या दरीच्या कड्याप्रतच िेते. वगगचवहीि समाजाच्या अपचरहायग स्थापिेचे भाचकत करूि, माक्सगिे 
ज्या प्रमाणात इचतहासाची सचदच्छा अशातऱ्हेिे प्रस्थाचपत केली, तदि षंगािे, स्वातंत्र्याच्या प्रगतीपथावर 
येणाऱ्या अडसरींची जबाबदारी मािवजातीच्या द चरच्छेच्या माथीच मारली पाचहजे. माक्सगिे अचिश्चि (चिधमी) 
जगात ग न्हा आचण दंडयोजिा यािंा प िश्च प्रवशे चमळविू चदला, परंत , केवळ इचतहासाच्या संदभातच. 
माणसाची दोषास्पदता आचण इचतहासाची अजाणता हा चसिान्त माक्सगवादाचे एक स्वरुप आहे. सत्ता हाती 
िसतािा क्रातंीकारक उठावाचे बहसात्मक चिदशगि आचण सते्तच्या उत्त ंग पदावर वैध (Legal) बहसेचा धोका 
पत्करणे असा माक्सगवादािे इचतहासाचा अथग लावलेला आहे. वगेळया शद्बातं, भीषणता आचण सत्वपरीक्षा 
(terror and trial). 

 
या चशवाय आणखी म्हणजे, धमाच्या चवश्वात अचंतम न्यायचिणगय तहकूब केला जातो; ग न्ह्याला 

चविाचवलंब शासि अथवा चिरपराधीपणाला पाचरतोचषक देणे आवशयक िसते. उलटपक्षी, िवीि चवश्वात 
इचतहासािे घोचषत करावयाचा चिणगय तात्काल घोचषत केलाच पाचहजे; कारण प्रगतीचा संरोध व चशक्षा 
याचं्याशी सदोषतेचे संपति होते. सदोषता म्हणजे प्रगतीला पायबंद चि चशक्षा. ब खाचरिला मृत्यचूी चशक्षा 
ठोठावण्यात इचतहासािे न्याय्य चिणगय घेतला. इचतहास स्ताचलिची चिदोषता घोचषत करतो; तो पृर्थवीवरील 
सवात शस्क्तशाली माणसू आहे. चटटो आरोपीच्या बपजऱ्यात उभा आहे–रॉट स्स्कसारखाच. ख न्याच्या परशूिे 
जेव्हा त्याच्या मेंदूची कवटी िोडली, तेव्हाच इचतहासवादी ग न्ह्याचं्या तत्त्वज्ञािंा रॉट स्स्कच्या ग न्ह्याचे स्वरूप 
स्पष्ट झाले. चटटोचा चधक्कार करण्यात आलेला आहे, पण, अजूि त्याच्यावर आघात झालेला िाही. जेव्हा 
त्याला प्राणघातक तडाखा बसेल तेव्हा त्याचा ग न्हा खात्रीपूवगक शाचबत होईल. चशवाय अचधक म्हणजे रॉट स्स्क 
व चटटो याचंी स्थाचिक चिदोषता बऱ्याच प्रमाणात भगूोलावर अवलंबूि होती आचण आहे. चिधमी शासिाच्या 
सत्तारूपी बाहूबलापासूि ते िार दूर होते. म्हणूिच, या सत्तारूपी बाहूबलाच्या जे आटोक्यात आहेत 
त्याचं्याबाबतीत चवलम्ब ि लावता चिणगय घेतला पाचहजे. इचतहासाचा चिचश्चत चिणगय हा असंख्य चिणगयावर 
अवलंबूि असतो आचण हे असंख्य चिणगय वारंवार घोचषत केलेले असतील व अंचतमतः पके्क केले जातील अथवा 
अग्राह्य ठरचवले जातील. अशा प्रकारे, ज्या चदवशी प्रत्यक्ष जगाकडूिच जगताचे न्यायालय प्रस्थाचपत केले 
जाईल, त्या चदवशी या प्रगूढ पापाचवमोचिाचे अचभवचि प्राप्त होईल. जो आरोपी आपण स्वतः एक 
चतरस्करणीय चवद्रोही आहोत असे उद घोचषत करील, तो अचखल मािवजातीच्या सवेश्वर–मंचदरात प्रवशे 
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करील आचण जे स्वतःच्या चिरपराधीपणाच्या भचूमकेला धरूि राहातील त्यािंा इचतहासातंगगत िरकवासाची 
वाट धरावी लागेल. पण, मग चिणगयाचधकारी कोण? स्वतः माणसू, अंचतमतः आपल्या देवत्वािे पचरपूतग झालेला 
माणूस. तोपयंत, ज्यािंा भचवष्ट्यवाणीचा अथग समजला आहे आचण जे, आपणास अचभपे्रत असलेला व आधीच 
इचतहासाला चचकटवलेला अथग इचतहासातूि काढूि दाखवण्यास एकटेच समथग आहेत, तेच दंडादेश 
स िावतील– अपराध्याचं्या बाबतीत चिचश्चत आचण चिणगयाचधकाऱ्याचं्या बाबतीत तात्प रता. पण, कधी कधी 
असेही घडते की, जे चिणगय देतात, (Rajk सारखे) क्रमािे त्याचं्याबाबतीतच चिणगय देण्याची वळे येते. त्यािे 
इचतहासाचा अथग बरोबर लावला िाही असे आम्ही मािाव ेकाय? त्याचा पराजय आचण मृत्य  वस्त तः हेच चसि 
करतात. मग, आज त्याच्याबाबतीत चिणगय घेणारे, इचतहासािे चधक्कारलेले चजथे यातिा भोगत आहेत त्या 
भरभक्कम पाषाण ग हेत आपल्या उच्च न्यायासिावरूि िेकले जाऊि, उद्या चवद्रोही ठरणार िाहीत याची हमी 
कोण घेणार? ही हमी त्याचं्या अचूक अंतज्ञािात आहे. या बाबतीत प्रमाण काय? त्याचंा अखंड व्यत्ययहीि 
चवजय. अन्वीके्षचे चवश्व लंब गोलाकार आहे आचण या गोलाकार चवश्वात चवजयश्री आचण चिष्ट्पापता याचंा 
अन्योन्य संबधं अचधप्रमाचणत आहे; चतथे प्रत्येक दपगण तेच गूढत्व प्रचतबबचबत करतो. 

 
अशाप्रकारे, एक इचतहासात्मक अि ग्रह अस्स्तत्वात असेल; िक्त हाच अि ग्रह घटिाचंा अन्वायाथग 

लाव ू शकतो आचण तो साम्राज्यातील प्रजाजिास एक तर अि कूल असतो अथवा त्यास बचहष्ट्कृत करतो. 
त्याच्या लहरीचवरूि संरक्षण म्हणूि साम्राज्याच्या प्रजाजिाजवळ केवळ श्रिा असते– सेंट इग्िॅचशअसिे 
आपल्या अध्यास्त्मक पाठामध्ये (Spiritual exercises) प ढीलप्रमाणे चिरूपण केलेली श्रिा :–“जे मला पाढंरे 
चदसते ते काळे आहे असे चचगच्या श्रेष्ठींिी स्पष्टीकरण केले असेल, तर तशी श्रिा कधीही ि च कता बाळगण्याची 
आमच्या मिाची िेहमी तयारी असली पाचहजे.” सत्याचे प्रचतचिचधत्व करणाऱ्यािंी बाळगलेली ही चक्रयावान् 
श्रिाच िक्त प्रजाजिािंा इचतहासाच्या गहिगढू संहारापासूि वाचव ूशकेल. भयगंडाच्या इचतहासवादी भाविेिे 
अन्वीक्षा चवश्वाशी बाधंला गेल्याम ळे त्यापासूि तो अद्याप म क्त िाही. पण, या श्रिेचविा, वस्त चिष्ठ ग न्हेगार 
बिण्याचा शाश्वत धोका त्यास पत्करावा लागेल–तसे होण्याची इच्छा मिात िसता व जगातील अत्यंत उदात्त 
हेतू मिात बाळगिूही. 

 
अन्वीक्षा चवश्व अखेर या संकल्पिेचा कळस गाठते आचण या बबदूच्या चठकाणी आपली एक प्रदक्षणा पूणग 

झालेली असते. या प्रदीघग उठावाच्या शवेटी, मािवी चिरागसतेच्या िावाखाली, वस्त स्स्थतीच्या अपचरहायग 
चवपयासािे, सवगसामान्य सदोषतेच्या प्रचतपादिाची गरज चिमाण होते. प्रत्येक माणूस ग न्हेगार असतो, पण, 
त्याचे त्याला भाि िसते. ज्यािे आपणास चिष्ट्पाप असल्याचे मािले, तोच िेमका वस्त चिष्ठ ग न्हेगार असतो. 
आत्मचिष्ठ र्दचष्टकोिातूि आपली कृती चिरुपद्रवी, अथवा, न्यायाच्या भचवतव्याप्रीत्यथग उपकारकस िा असल्याचे 
त्यािे मािले. पण, प्रत्यक्ष प्रमाणािे त्याच्या चिदशगिास आणिू देण्यात आले की, वस्त चिष्ठर्दष्ट्ट्या त्याची कृती 
भचवतव्याचे र्दष्टीिे अपायकारक ठरली आहे. इथे आपण वैज्ञाचिक वस्त चिष्ठतेचा चवचार करीत आहो काय? – 
िाही. केवळ इचतहासात्मक वस्त चिष्ठतेचा, उदाहरणाथग, चवद्यमाि अन्यायाचा, चवचार ि करता, चधक्कार करूि, 
न्यायिीतीच्या भचवतव्याबाबत प्रशि चमटेल बकवा काय हे जाणणे कसे शक्य आहे? शास्त्रीयर्दष्ट्ट्या अवलोकि 
शक्य असलेल्या घटिा, तसेच, वस्त स्स्थती व चतची सवगसाधारण प्रवृत्ती यावरूि चिणगय घेण्यातच खरीख री 
जाणीवपूवगक वस्त चिष्ठता अतंभूगत असेल. तथापी, वस्त चिष्ठ सदोषतेची संकल्पिा हेच चसि करते की, अगदी, 
लवकर म्हणजे इ. स. २००० साली, चवज्ञािाला उपलब्ध होतील अशा पचरणामावर व वस्त स्स्थतीवरच िक्त ही 
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चवचचत्र प्रकारची वस्त चिष्ठता आधाचरत आहे. तोपयंत, ही वस्त चिष्ठता असमाप्य आत्मचिष्ठेत सचंिचवष्ट असते– 
ही आत्मचिष्ठता, वस्त चिष्ठता म्हणिू द सऱ्यावंर लादलेली असते : आचण यालाच दहशतीची तत्त्वज्ञािात्मक 
व्याख्या म्हणतात. या प्रकारच्या वस्त चिष्ठतेला व्याख्येय अथग िाही; तथापी, चतला जे अमान्य ते सारे दोषाहग 
अशा आदेशाि सार सत्ता चतला आशय प्राप्त करूि देईल. अशा रीतीिे ती इचतहासाबाबत धोका स्वीकारत 
आहे, असे ती साम्राज्याबाहेरील तत्त्वज्ञािंा म्हणण्यास संमती अथवा म्हटले जाण्यास परवािगी देईल– 
ज्याप्रमाणे वस्त चिष्ठ दोषी, अज्ञािािे का होईिा, धोका पत्करतो. जेव्हा बळी आचण मारेकरी दोघेही िाहीसे 
होतील, तेव्हाच या प्रशिावर चिणगय घेतला जाईल. पण, हे सातं्वि, ज्याला त्याची खरोखरच गरज िाही, अशा 
मारेकऱ्यालाच काही मोलाचे आहे. तोपयंत, चिष्ठावन्त, चवचचत्र अशा आिंदोत्सवास उपस्स्थत राहण्यास 
चियचमतपणे आज्ञाचपले जातात–या आिंदोत्सवात साके्षपी चवधीपूवगक, अि तापािे भारावलेले बळी 
इचतहासाच्या अंतापयंत आह ती म्हणिू चदले जातात. 

 
या चवचाराचा चिःसचंदग्ध हेतू श्रिेचवषयी उदासीिता प्रचतबंचधत करणे हा होय. हा सक्तीचा धमोपदेशच 

आहे. सशंचयताचंा पाठप रावा करणे हे ज्या कायद्याचे कायग आहे, तोच कायदा संशचयत चिमाण करतो. िंतर 
त्याचें मतपचरवतगि करतो. उदाहरणाथग, ‘ब झ्वा’ समाजात, प्रत्येक िागचरकाची कायदेकािूिास मान्यता हवी 
असे समजले जाते. वस्त चिष्ठ समाजात, प्रत्येक िागचरकाला कायदा अमान्य आहे असे गृचहत धरूि चालण्यात 
येईल. अथवा, आपण तो अमान्य करीत िाही हे चसि करण्याची प्रत्येक िागचरकाची िेहमी चकमाि तयारी 
हवी. वस्त स्स्थत्यात्मक अशी कोणतीही बठैक यािंतर सदोषतेला कधीही िसते, श्रिेच्या अभाव यातच ती 
केवळ समाचवष्ट असते– आचण ही वस्त स्स्थचत, वस्त चिष्ठ पितीतील भासमाि चवसगंचत स्पष्ट करणारी आहे. 
भाडंवलशाही राजवटीखाली आपली तटस्थ भचूमका आहे असे म्हणणारा माणूस वस्त चिष्ठर्दष्ट्ट्या त्या 
राजवटीला अि कूल मािला जातो. साम्राज्याच्या राजवटीखाली तटस्थ भचूमका घेणारा माणूस त्या राजवटीला 
वस्त चिष्ठर्दष्ट्ट्या प्रचतकूल मािला जातो. यात आश्चयगकारक असे काहीच िाही. साम्राज्याच्या प्रजाजिाचा 
साम्राज्यावर चवश्वास िसेल तर, इचतहासर्दष्ट्ट्या म्हणायचे म्हणजे, स्वचे्छेिेच तो िगण्य ठरतो; म्हणूि, तो 
इचतहासचवरोधी बाजू घेतो आचण, अन्य शब्दात, तो पाचवत्र्यचवडम्बक ठरतो. श्रिेच्या बाबतीत केवळ शास्ब्दक 
सहाि भचूत प रेशी पडणार िाही; ती उपयोगास येण्याकचरता श्रिा जगली पाचहजे, कृतीत उतरवली पाचहजे 
आचण िागचरकािे श्रिेय मतातील पचरवतगिास योग्य वळेीच संमती देण्यास िेहमी दक्ष असले पाचहजे. अगदी 
अल्पशा च कीम ळे, संभाव्य सदोषता क्रमाि सार वस्त चिष्ठ सदोषता बिते. अशा रीतीिे आपल्या इचतहासाची 
पचरपूती करीत असता, साऱ्या बंडखोरीचे हिि करण्यािे ही क्रांती सतं ष्ट होत िाही. सूयगप्रकाशाखाली 
बंडखोरी सतत अस्स्तत्वात होती आचण अजूि अस्स्तत्वात आहे, या वस्त स्स्थतीस प्रत्येक माणूस, अत्यंत लाचार 
माणूसस िा, जबाबदार आहे, असे चतचे (क्रातंीचे) आग्रही प्रचतपादि आहे. चजत आचण अखेर पचरपूणग अन्वीक्षा 
चवश्वात, ग न्हेगाराचंी एक जमात अशक्य कोटीतील चिरागसतेकडे बड्या शािदार न्यायमंडळाच्या उग्र 
दराऱ्याखाली अिंतकाल अडखळत अडखळत मागग रेटीत असेल. २० व्या शतकात सत्ता शोकिाट्याचा 
म खवटा धारण करते. 
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बंडखोरी आनि क्रांती 
 
तत्त्वाचधचष्ठत क्रातंी ईश्वराची चवभतूी म्हणिू पृर्थवीवर व्यस्क्तरूपात असलेल्या ईश्वराचंी हत्त्या करते. २० 

व्या शतकातील क्रातंी प्रत्यक्ष तत्त्वातच ईश्वराचा अंश म्हणूि जे काही उरले असेल त्याचाही िाश करते आचण 
इचतहासवादी िास्स्तकतेला पूज्य बिवते. शनू्यतावाद कोणताही मागग स्वीकारो, ज्या क्षणी तो तत्कालीि 
सजगिशक्ती होण्याचा चिचश्चय करतो आचण प्रत्येक िैचतक तत्त्व द लग चक्षतो, त्या क्षणापासूि तो ह क मशहा 
सीझरचे मचंदर उभारावयाचा संकल्प सोडतो. इचतहास आचण केवळ इचतहासवादाचीच चिवड करणे म्हणजे, 
साक्षात बंडखोरीच्या चशकवण कीचवरूि, शून्यतावादाची चिवड करणे होय. चववकेचवसंगतीच्या िावाखाली जे 
इचतहासवादाकडे आंधळेपणािे धाव घेतात आचण तो अथगशून्य असल्याचे घोचषत करतात, त्याचंी ग लामचगरी चि 
दहशत याचं्याशी गाठ पडते आचण शवेटी ते बदं्याचं्या छावण्यात अडकलेले चदसतात. संपूणगतः चववकेस संगत, 
ब चिचिष्ठ असल्याचे समथगि करीत जे इचतहास घडचवण्याच्या उद्योगास लागतात, त्याचंीस िा ग लामचगरी चि 
दहशत याचं्याशी गाठ असते आचण तेस िा बदं्याचं्या छावण्यात अडकलेले चदसतात. िीत्शचे्या महामािवाचे 
आगमि प्रस्थाचपत करण्याची आकाकं्षा िाचशझम धरतो. अस्स्तत्वात असेल तर, ईश्वर अमूक अमूक काहीही 
असला तरी, म ख्यतः तो यमराज आहे असा िाचशझम ताबडतोब शोध लावतो. मािवाला परमेश्वर बिायचे 
असेल, तर द सऱ्याचं्या जीविमृत्यूवर सत्ता गाजचवण्याचा हक्क तो स्वतःसाठी बळकावतो. ब चिचिष्ठ क्रातंी, 
आपल्या परीिे, माक्सगिे वर्मणलेला सवात्मक सकल मािव मूतग स्वरुपात आणण्याची इच्छा बाळगते. इचतहास–
तकग शास्त्र एकदा पूणगपणे स्वीकारले गेल्यािंतर ते तकग शास्त्र, त्याच्या (इचतहासाच्या) अत्यतं भाविोत्कट 
चिष्ठचेवरूि, मािवाला अचधकाचधक चवकलागं बिचवण्याचा आचण स्वतःचे वस्त चिष्ठ ग न्हेगारीत रूपातंर 
करण्याचा मागग इचतहासास हळूहळू अि सरावयास लावते. िाचशझमची साध्ये चि रचशयायी साम्यवादाची साध्ये 
एकरूप मािणे न्याय्य िाही. िाशंी देण्याऱ्याकडूि िाशंी देणाऱ्याचा गौरव ही िाचशझमची भचूमका, तर, बळी 
पडणाऱ्याकडूि िाशंी देणाऱ्याचा गौरव ही, संकल्पिात्मकर्दष्ट्ट्या अचधक िाट्यपूणग, साम्यवादाची भचूमका. 
अचखल मािवजातीचे स्वातंत्र्य िाचशझमच्या स्वप्िीही िव्हते; बाकीच्या साऱ्यािंा पारतंत्र्यात लोटूि काही 
थोड्या व्यक्तींिा म क्त स्वातंत्र्य उपभोगावयास देणे हे िाचशझमचे स्वप्ि होते. साऱ्या मािवावंर प्रथम तात्प रती 
ग लामचगरी लादूि, िंतर सवांिा स्वतंत्रता प्राप्त करूि देणे हे साम्यवादाचे त्याच्या गूढ तत्त्वान्तगगत ध्येय आहे. 
त्याच्या हेतंूची भव्य उदात्तता मान्य करावयास हवी. तथापी, उलटपक्षी, उभयतािंी उपयोगात आणलेली 
साधिे, िैचतक शून्यतावाद या एकाच उगमस्थािातूि पे्ररणा घेतलेल्या राजिैचतक उपहासवादाशी 
एकरूपात्मक मािणे न्याय्य ठरेल. स्टिगरचे चि िेचायेव्हचे वशंज जणू काचलआयेव्हच्या चि प्र ढाँच्या वशंजाचंा 
उपयोग करूि घेत आहेत, असेच सारे काही घडले आहे. आज शून्यतावादीच बसहासिावर चवराजमाि आहेत. 
आजच्या जगाला क्रातंीच्या िावािे मागगदशगि करण्याचा हक्क सागंणाऱ्या चवचारपिती, बंडखोरीच्या 
चवचारप्रणाली ि बिता, वास्तचवकपणे अि मतीच्या चवचारप्रणाली बिल्या आहेत. म्हणूिच, आपला आजचा 
कालखंड हा चवध्वसंिाच्या खासगी तसेच सावगजचिक ताचंत्रकतेचा कालखंड बिला आहे. 

 
शून्यतावादाच्या वचिाचें आज्ञापालि करणारी क्रातंी, वस्त तः आपल्या बंडखोर उत्पत्तीस्थािाचवरूि 

उलटली आहे. मृत्यूचा चि मतृ्य देवाचा दे्वष करणाऱ्या, वैयस्क्तक जीविाच्या चटकाऊपणाबद्दल चिराश झालेल्या 
माणसाला मिावजातीच्या अमरत्वात आपली स्वतःची म क्ती सपंादि करावयाची होती. पण, जोवर मािववशं, 
मािवजाती (Species) चवश्वावर प्रभ त्व गाजव ू शकत िाही, तोवर मरणे अपचरहायग आहे. वळे थोडा आहे, 
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म्हणूि आजगवािंा चवश्रातंी हवी आहे, आचण स्िेहभावाला कधीच पूणग ि होणारा इमला हवा आहे; अशा प्रकारे 
दहशत हाच अमरत्वाकडे िेणारा जवळचा मागग चशल्लक राहातो. पण, ही आत्यचंतक टोके बंडखोरीच्या मळू 
प्राथचमक मलू्याचंी आकाकं्षा पण, याच वळेी व्यक्त करतात. प्रत्येक मूल्य अमान्य असल्याचा दावा करणारी 
समकालीि क्रातंी ही अगोदरच मूल्यमापिाचे स्वमात्र प्रामाण्य आहे. मािवाला क्रातंीच्याद्वारे सवोच्च वचगस्व 
गाजवावयाचे आहे. पण, सारेच जर अथगशनू्य आहे, तर मग सवकंष वचगस्व कशासाठी? जीचवतावस्था जर 
एवढी चकळसवाणी आहे, तर मग अमरत्व कशासाठी? आत्महत्त्येत पचरणत होणाऱ्या पितीखेरीज, कदाचचत, 
चिरपेक्ष शून्यतावादी असलेला अन्य वैचाचरक पिती िाही– जसा चिरपेक्ष जडवाद (absolute materialism) 
ही चीज पण िाही. माणसाला चविाश, मािव्याची प्रचतष्ठा चिरूि एकदा ठामपणे प्रचतपाचदतो. 
एकाकीपणापासूि स टका म्हणूि माणूस दहशत आचण बदं्याचं्या छावण्या यासंारख्या जालीम साधिाचंा उपयोग 
करतो. माणसे जी एकमेकाची हत्त्या करतात ती मरणाधीिता अमान्य करूि साऱ्या मािवािंा अमरत्व लाभाव े
या आकाकें्षपोटीच म्हणायचे. म्हणूि, एकाथी ती आत्महत्त्याच करीत असतात, परंत , त्याजबरोबर ती हेही चसि 
करतात की, मािवजातीचविा त्याचें चालणार िाही; बंध त्वाची एक भयंकर भकू ते तृप्त करीत असतात. 
“मािवप्राण्याला स खाची गरज आहे, आचण जेव्हा तो द ःखी असतो तेव्हा एकास द सऱ्या मािवप्राण्याची गरज 
असते.” ज्यािंा जीविमतृ्यूच्या यातिा िको आहेत, ते सते्तची आकाकं्षा बाळगतात. सेड म्हणतो, “एकातंवास 
म्हणजेच सत्तासामर्थयग.” चवजिावस्थेत एकाकी पडलेल्या हजारो लोकाचं्यार्दष्टीिे, द सऱ्याचं्या द ःखासं 
कारणीभतू होणारी सत्ता, ही आज द सऱ्याचं्या गरजेची साक्ष पटचवणारी आहे. मत्सरग्रस्त एकान्तवासीयािे 
मािवामािवाचं्या बधं त्वाला शवेटी वाचहलेली दहशत ही आदराजंली आहे. 

 
परंत , त्याला जर अस्स्तत्व िसेल, तर शून्यतावाद अस्स्तत्वात येण्याचा प्रयत्ि करतो; आचण जग 

ओसाड बिचवण्यास तेवढे प रेसे आहे. या चवचशष्ट पागलपणाच्या प्रकारािे आजच्या आपल्या काळात ही अचिष्ट 
अवस्था प्राप्त झाली आहे. मािवतावादाची भमूी आपणास पचरचचत असलेले य रोपखंड अमाि षतेची भमूी बिली 
आहे. पण काल आमचाच आहे, आचण मग त्याचे कतेपण आपणासस कसे िाकारता येईल? जर आपला 
इचतहास आपणास िरकवास घडवीत असेल, तर त्यापासूि आपण दूर चिरू शकत िाही. ज्या लोकािंी 
जाणिूब जूि चतचा स्वीकार केला त्याचंी या भीषणतेतूि स टका िाही, त्यािंी ती द लग चक्षत करण्यासाठीच 
जबाबदारी पत्करूि स्वीकारली; पण, ज्यािंी अशी जबाबदारी ि पत्करता ती चेतवली, ते मात्र याबाबत चिणगय 
देण्याचा हक्क आपल्याकडे आहे असे समजतात. वास्तचवक असले पीक केवळ साचलेल्या अन्यायाच्या 
(गाळाच्या) स पीक भचूमवरच िोिावणार. कालाच्या मखूगपणातूि ज्या मरणाचंतक संग्रामात माणसे सरसकट 
ओढली जातात, त्या संग्रामाच्या अंचतम यातिाभोगात शत्रूचे िाते बधं त्वाचेच असते. प्रमादाबद्दल जरी त्याचा 
चधक्कार करण्यात आला, तरी त्याला त च्छ लेखता येणार िाही वा त्याचा दे्वष करता येणार िाही; आज 
दैवद र्मवलास हीच सामाचजक चपतृभमूी आहे आचण वचिाची पचरपूती करणारे इहलोकीचे केवळ एकमेव राज्य. 

 
चवश्रातंी चि शातंी याचंी अचभलाषा प्रथम बाजूस सारली पाचहजे; अन्यायायाच्या स्वीकाराशी चतचे 

साधम्यग आहे. इचतहासात गाठ पडणाऱ्या स खद कालखंडासाठी जे अश्रू ढाळतात, ते त्यािंा काय हव ेअसते 
त्याची कब ली देतात; त्यािंा द ःख हलके होणे िको असते, तर त्याची म स्कटदाबीच हवी असते. पण, या 
उलट, दैन्यावस्थेचा आक्रोश श्रीमतंी ओसंडूि चाललेल्या लक्ष्मीधराचंी झोपमोड करीत आहे, त्या आमच्या 
आजच्या कालखंडाचे आपण ग णगाि गाऊ या! “क्रातंीिे राजेरजवाड्यािंा उपदेचशलेल्या भयकंर प्रवचिाचा” 
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माइस्त्रिे यापूवीच उल्लखे केला आहे. चवद्यमाि कालातील अपमाचित चिवडक प्रचतचष्ठतािंा तोच उपदेश, अचधक 
कळकळीिे क्रातंी आज करीत आहे. हे प्रवचि ऐकावयास हव.े प्रत्येक शब्दातं चि प्रत्येक कृतीत – ती ग न्हा 
असली तरी– एखाद्या मूल्याचे अचभवचि असते, या मूल्याचा शोध ्यावयास हवा. आचण ते प्रकाशात 
आणावयास हव.े भचवतव्यात काय आहे हे ताडता येत िाही आचण उद बोधि असंभविीय असण्याची शक्यता 
आहे. इचतहासवादी दै्वतादै्वतबचति खोटे आचण ग न्ह्याच्या स्वरुपाचे असले तरीस िा, जग शवेटी ग न्हेगारी चि 
एखाद्या खोट्या संकल्पिेचा ध्यास याचं्यातूि आपले साध्य गाठू शकते. या प्रकारची वैिल्याची भाविा, इथे 
अगदी सरळ सरळ अमान्य करण्यात आली आहे :– उद बोधिाप्रीत्यथग आपण सवगस्व पणाला लावले पाचहजे. 

 
चशवाय, प न्हा जन्म घेणे अथवा मरणे याखेरीज आपणासाठी काहीच उरत िाही. स्वचिष्ठेला िाकारीत 

बंडखोर प्रवृत्ती आत्यचंतक चवसंगतीच्या बबदूप्रत येऊि पोचली आहे अशा ऐचतहाचसक पचरस्स्थतीत या क्षणाला 
आपण जर असू, तर मग, चतिे चिर्ममलेल्या जगताबरोबरच ती िष्ट व्हावयास हवी अथवा चतिे एक िवीि 
श्रिास्थाि आचण एक िवीि पे्ररणा शोधावयास हवी. प ढील चचा करण्यापूवी चकमािाशंी ही चवसंगती अगदी 
स्पष्ट, साध्या भाषेत माडंली पाचहजे. बंडखोरीतूि क्रातंीकडे अशा संक्रमणात प्रगती अतंभूगत असते आचण 
बंडखोर क्राचंतवाद्याखेरीज द सरा काहंींही िसतो असे अस्स्तत्ववाद्यांसारखे (existentialist) चवधाि करणे 
म्हणजे या चवसंगतीची स्पष्ट व्याख्या करणे िव्हे (हे अस्स्तत्ववादीस िा याक्षणी इचतहासवाद चि त्याच्या 
चवसंगती या चवचारपंथाच्या आधीि आहेत–चिरीश्वरवादी अस्स्तत्ववाद्याचंी एक िीचततत्त्व चिमाण करण्याची 
चकमाि इच्छा तरी असते. तथापी, त्याची चिचश्चत व्याख्या अजूि करावयाचीच असते. परंत , इचतहासास परक्या 
अशा मूल्याचा इचतहासवादी अस्स्तत्वात प िश्च अंतभाव केल्याचविा त्या िीचततत्वाची चिर्ममती कशी करावयाची 
हीच खरी अडचण आहे.) वास्तचवकपणे, या चवसंगतीचे स्वरूप बऱ्याच अचधक प्रमाणात चिबंचधत आहे. 
क्राचंतकारक हा क्राचंतचिष्ठ असतो त्याचवळेी बंडखोरही असतो; अन्यथा तो क्रासं्न्तकारक िव्हेच, तर उलट, 
बंडखोरीला चवरोध करणारा पोचलस वा िोकरशाहीचा अचधकारी असेल. पण, तो जर बंडखोर असेल, तर 
अखेरीस तो क्रास्न्तंचवरोधी भचूमकाच घेतो. इतक्या थरापयंत की, एका प्रवृत्तीतूि द सऱ्या प्रवृत्तीत अचजबात 
प्रगती ि होता, उलट दोहोंचे सहअस्स्तत्व चि अव्याहत वृबिगत होणारी परस्पर चवसंगती र्दष्टोत्पत्तीस येते. 
हरएक क्रास्न्तकारक शवेटी एक ज लूमशहा तरी िाहीतर पाखंडी तरी बितो. बडंखोरी आचण क्रान्ती यािंी 
चिवड केलेल्या श ि इचतहासवादी चवश्वात, त्याचं्याप ढे अंततः एकच एक शृन्गापत्ती उभी राहते :– पोचलस 
राज्य वा ब चिरष्न्श. 

 
म्हणूि, या पातळीवर केवळ इचतहासवादाकडूि काहीही आशा बाळगता येणार िाही. तो मूल्याचें 

उत्पत्तीस्थाि िाही, पण, तरीही शून्यतावादाचे उगमस्थाि मात्र अजूिही आहे. इचतहासवादाची उघड उघड 
अवज्ञा करूि, चकमाि मूल्यचिर्ममती तरी शक्य आहे का? चिदाि अिाद्यिन्तत्वावर आधारलेल्या तत्त्वज्ञािाच्या 
पातळीवर तरी? शवेटी, याचा अथग ऐचतहाचसक अन्याय व मािवी द ःखभोग यािंा संमती देणे हाच होतो. 
जगताच्या बदिामीची पचरणती िीत्शपे्रचणत शून्यतावादात होते. इचतहासवाद पूणगपणे अमान्य करणाऱ्या 
चवचारप्रणाली प्रमाणेच, केवळ इचतहासापासूि व्य त्पन्न झालेली चवचारप्रणाली मािवी जीविाची साधिे, तसेच, 
प्रयोजि माणसापासूि चहराविू घेते. इचतहासापासूि व्य त्पन्न झालेली चवचारप्रणाली, ‘कशासाठी जगायचे?’ या 
एकाचंतक अधोगतीप्रत त्याला िेते; इचतहासवाद पूणगपणे अमान्य करणारी चवचारप्रणाली ‘जगायचे कसे?’ या 
प्रशिचचन्हाप्रत िेते. म्हणूि, इचतहास–आवशयक, पण अप रा–हा केवळ एक िैचमचत्तक कारण आहे. तो मूल्याचा 
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अभाव िव्हे, अथवा प्रत्यक्ष मलू्यही िव्हे, बकवा मूल्याचें उत्पत्तीस्थािही िव्हे. माणसास इचतहासाची पारख करू 
देणाऱ्या मूल्याचे अजूिही अस्पष्ट असलेले अस्स्तत्व चसि करण्यासाठी त्यास उपलब्ध अशी ती अिेकापंकैी एक 
संधी आहे. असल्या मूल्याचंी ग्वाही बंडखोरी स्वमात्र आपणास देते. 

 
मािवी स्वभावधमाचा कमालीचा लवचचकपणा आचण एका ऐचतहाचसक शक्तीत त्याचे संभाव्य रूपान्तर 

या गोष्टी चिरपेक्ष क्रातंी वस्त तः धरूि चालते. परंत , माणसामधील बंडखोरी म्हणजे केवळ वस्तू म्हणिू मािूि 
घेण्यास, तसेच, केवळ ऐचतहाचसक संज्ञातं रूपान्तचरत होण्यास िकार. साऱ्या मािवात सवगसामान्य असलेल्या 
प्रवृत्तीचे ते र्दढ प्रचतपादि आहे– सत्ताचवश्वालास िा सरंष्मात टाकणारी प्रवृत्ती इचतहास हा मािवी अि भतूीची 
एक मयादा आहे, हे चिःसशंय; या अथािे क्राचंतकारक बरोबर ठरतात. पण, बंड प कारूि माणसू आपल्या परीिे 
इचतहासास एक मयादा घालतो आचण या सीमेच्या चठकाणी मूल्यचिर्ममतीच्या भावी यशाची चचन्हे जन्म घेतात. 
चसझचरयि (ह क मशाही) क्रातंी आज याच मूल्याच्या जन्मसंभवाचवरूि चिष्ठ रतेिे लढा देत आहे. कारण, चतला 
यात आपल्या अचंतम पराजयाचे आचण आपल्या साऱ्या तत्त्वािंा सोडचचठ्ठी देण्यास भाग पडण्याचे भचवष्ट्य चदसत 
आहे. भाडंवलशाही उत्पादि आचण क्रास्न्तवादी उत्पादि याचं्यामधील लढ्यात, वाटत होते त्याप्रमाणे, जगाचे 
भचवतव्य आज तरी ठरवले जात असतािंा चदसत िाही; कारण दोघाचंीही अचंतम िलचिष्ट्पत्ती सारखीच असेल. 
बंडखोर शक्ती चि ह क मशाही (सीझरीयि) क्राचंतशक्ती याचं्यामधील संघषात ते भचवतव्य ठरवले जात आहे. 
पोचलसदल, राजकीय खटले आचण हद्दपारी याचं्याद्वारे, मािवी स्वभावधमग अशी वस्तूच अस्स्तत्वात िाही हे 
चवजयी क्रातंीस चसि केले पाचहजे. गवगहरण झालेल्या बंडखोरीिे, आपल्यातील चवसंगती, आपले द ःखभोग, 
अखंड अपजय आचण आपला अक्षय अचभमाि याचं्याद्वारे या मािवी स्वभावधमास, आपला आशा चि क्लेश याचंा 
आशय द्यावयास हवा. 

 
ग लाम म्हणत असे, “मी बंड करतो, म्हणूि आम्ही अस्स्तत्वात आहोत.” परतत्त्वात्मक बंडखोरीिे भर 

घातली. “आम्ही एकाकीच आहोत.”, याम ळेच आम्ही आज अजूि जगत आहोत. पण, या चरत्या अम्बराखाली 
आम्ही जर एकाकीच आहोत, सतत मरणाचशवाय आम्हास जर गत्यंतर िाही, तर मग वास्तचवकपणे, 
अस्स्तत्वातच आम्ही कसे राहू शकतो? परतत्त्वात्मक बडंखोरीिे मग आभासात्मक अस्स्तत्व रचण्याचा प्रयत्ि 
केला. यािंतर, असतेपण म्हणजे कमग करणे असे सागंणारा श ि इचतहासवादी चवचार प ढे आला. आम्ही 
अस्स्तत्वात िव्हतो, पण शक्य त्या उपायािंी आपण अस्स्तत्वात यावयास हव.े िैचतक टीकात्मक मतािंा ि 
मािणाऱ्या कृतीद्वारे एक िूति अस्स्तत्व बजकण्याचा आमची क्रान्ती म्हणजे एक प्रयत्ि आहे. म्हणिूच, 
इचतहासासाठी आचण भीतीच्या अंमलाखाली, राहण्याची चशक्षा चतच्या िचशबी आहे. क्रातंीच्या मते, माणूस जर 
इचतहासाकडूि एकम खी मान्यता, ख षीिे अथवा िाख षीिे, संपादि करणार िसेल तर तो कःपदाथग आहे. 
अगदी याच बबदूपाशी मयादा अचतक्रचमत होते; बंडखोरीचा प्रथम चवश्वासघात होतो आचण िंतर चतची तकग श ि 
हत्त्या होते; कारण, चतिे एका चवचशष्ट मयादेचे अस्स्तत्व, तसेच, आमच्या जीविातं व्यक्त होत असलेले द भगं 
अस्स्तत्व याखेरीज अन्य कसलेच प्रचतपादि–त्याच्या अत्यंत श ि स्वरूपात–कधीच केलेले िाही :– मूलतः 
साऱ्या अस्स्तत्वाचा हा सवकंष चिरास िव्हे. अगदी उलट, एकाचवळेी ती होय आचण िाही म्हणते, रुकार आचण 
िकार देते. अस्स्तत्वाच्या ज्या अंगाचा ती गौरव करते त्या अंगाच्या िावािे द सऱ्या अंगाची ती िापसतंी आहे. 
गौरव, चजतका अचधक गाढ, चततकीच िापसतंीही चिष्ठ र. िंतर सतंापाच्या वा कैिाच्या भरात बंडखोरी जेव्हा 
“सवगस्व अन्यथा काहीही िाही” ही वृत्ती धारण करते आचण सारे अस्स्तत्व चि सारा मािवी स्वभावधमग 
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याचं्याचवषयी िकारात्मक वृत्ती स्वीकारते, तेव्हा त्या बबदूपाशी ती स्वतःसच पूणगतः िाकारते, चतला स्वतःचा 
चवसर पडतो. सकलसंपूणग िकारात्मकता, जी बजकावयास हवी अशा सवकंष-साकल्य संकल्पिेचे केवळ 
समथगिच करते. परंत , साऱ्या मािवाचं्या बाबतीत सवगसामान्यपणे, एक मयादा, प्रचतष्ठा चि सौंदयगभाव 
प्रचतपाचदत केल्याम ळे, या मलू्याच्या व्याप्तीत प्रत्येक वस्त  चि प्रत्येक व्यक्ती समाचवष्ट करूि घेण्याची, तसेच, 
बंडखोरीची उत्पत्तीस्थािे िाकारल्याचशवाय, एकभावाप्रत प्रगत होण्याच्या आवशयकतेची गरज असते. या 
अथािे प्राथचमक चवश्वसिीयतेच्या अवस्थेत, बंडखोरी कोणत्याही चवश ि इचतहासवादी संकल्पिेचे समथगि 
करीत िाही. ऐक्यभाव, स संवाचदत्व हा बंडखोरीचा दावा आहे, तर सवकंषसाकल्य, सवात्मएकता हा 
इचतहासवादी क्रातंीचा दावा आहे. होकाराथी अचधष्ठाि असलेल्या िकाराथािे बंडखोरी स रवात करते; 
इचतहासवादी क्रान्ती सपूंणग िकारात्मकतेपासूि स रवात करते आचण कालाच्या अतंापयंत चवचाराधीि 
िसणाऱ्या होकाराथाचा केवळ बिाव करण्याचे चतच्या माथी मारलेले असते. एक सजगिशील आहे, तर द सरी 
शून्यतावादी आहे. अचधकाचधक पचरपूणग अस्स्तत्वाप्रीत्यथग, बंडखोरी चिर्ममतीच्या कायास वाहूि घेते, तर, 
अचधकाचधक पचरपूणग िकारात्मकतेप्रीत्यथग काहीतरी घडविू आणणे क्रातंीस भाग पडते. एक चदवस खरोखरच 
अस्स्तत्वात येऊ या िक्की चिष्ट्िळ ठरणाऱ्या आशिेेच इचतहासवादी क्रातंीला कृती करणे भाग असते. एकम खी 
पसंतीदेखील चतचे अस्स्तत्व चिमाण करण्यास प रेशी पडणार िाही. आपल्या प्रजेला उदे्दशिू फे्रडेचरक द गे्रट 
म्हणत असे, “आज्ञापालि करा”. पण, “ग लामावंर राज्य करण्याचा मला वैताग आला आहे” हे मृत्यसूमयीचे 
त्याचे उद गार होते. या अथगहीि चियतीतूि स टकेचा मागग काढण्यासाठी, बंडखोरीच्या सजगिशील 
उत्पत्तीस्थािाचा प न्हा शोध घेण्याकचरता, आपली स्वतःची तत्त्वचिष्ठाच िव्हे, तर, शून्यतावाद तसेच श ध्द 
इचतहासवादी मूल्ये याचंा त्याग करणे हें क्रातंीच्या िचशबीच आहे व असेल. सजगिशील बिण्यासाठी, 
इचतहासाच्या अथगहीितेशी समतोल राखण्याचे र्दष्टीिे िैचतक अथवा परतत्त्वात्मक चियमाचशवाय क्रातंीचे 
चालणार िाही. मध्यमवगीय समाजात आढळणाऱ्या औपचाचरक व चदखाऊ िीचतमते्तचवषयी क्रातंीला 
त च्छतेखेरीज चिःसंशय द सरे काहीच वाटत िाही. पण, प्रत्येक िैचतक प्रवृत्ती त च्छ लेखण्यात चतचा मूखगपणा 
चदसूि येतो तथापी, चतच्या पे्ररणाचं्या उगमस्थािी, तसेच चतच्या अत्यंत गाढ भाविोदे्रकातं अिौपचाचरक पण 
मागगदशगक ठरु शकेल असा, एक चियम सापडतो. बंडखोरी वस्त तः असे म्हणेल–आचण अचधकाचधक स्पष्टपणे 
म्हणेल–की, भचवष्ट्यात केव्हातरी अस्स्तत्वात येण्यासाठी िव्हे, तर, बंडाच्या उठावातूि आधीच व्यक्त होत 
असलेल्या अस्पष्ट अस्स्तत्वाच्या स्वरुपात क्रान्तीिे कृती करण्याचा प्रयत्ि केला पाचहजे. हा चियम औपचाचरक 
िाही अथवा इचतहासावर अवलंबूि िाही; त्याच्या अत्यंत श ध्द स्वरूपात म्हणजे कलात्मक सजगिशीलतेत 
तपासणी केल्यािे त्या चियमाचे उत्तम तऱ्हेिे वणगि करता येईल. ही तपासणी करण्यापूवी आपण असे लक्षात 
घेऊ या की, “मी बंड करतो, म्हणूि आम्ही अस्स्तत्वात आहोत”, तसेच, “आम्ही एकाकी आहोत” या 
परतत्त्ववादी बंडखोरीच्या उद गारास, इचतहासाशीं झ जं घेणारी बंडखोरी अशी प स्ती जोडते की, जे असतेपण 
आमचे िाही त्याची उत्पत्ती करण्यासाठी, त्याचे सजगि करण्यासाठी आपण जगले पाचहजे आचण जगूं चदले 
पाचहजे. 
  



 अनुक्रमणिका 

 

बंडखोरी आनि कला 
 
कला ही एकाचवळेी उदात्तीकरण करणारी तशीच िकार दशगचवणारी कृती आहे. िीत्श े म्हणतो, 

“वास्तवतेबद्दल सचहष्ट्ण ता दाखचवणारा कोणीही कलाकार िाही.” ते खरे आहे, पण कोणताही कलाकार 
वास्तवता द लग चक्षतही करू शकत िाही. कलात्मक चिर्ममती म्हणजे स संवाचदत्वाची, एकात्मभावाची मागणी 
आचण जगाचा त्याग. परंत , जगातील उणीवामं ळे, तसेच, कधीकधी ते अम क अम क आहे या िावंाखाली कला 
जग चझडकारते. इथे बंडखोरीच्या श ध्दावस्थेचे आचण म ळातील ग ंताग तंीचे चिरीक्षण करता येऊ शकते. अशा 
प्रकारे, बंडखोरीच्या आशयाचे अंचतम यथाथगदशगि कलेिे आपणास द्यावयास हव.े 

 
तथापी, साऱ्या क्राचंतकारी स धारकािंी कलेच्या संबंधात दशगचवलेला वैरभाव चिदशगिास आणलाच 

पाचहजे. (Plato) प्लेटो मािकपणे समजंस आहे. भाषेच्या िसव्या कायालाच तो िक्त हरकत घेतो आचण 
आपल्या लोकसत्ताकातूि कवींिा हद्दपार करतो. एवढे सोडल्यास जगतापेक्षा सौंदयंच त्याला अचधक महत्वाचे 
वाटते. पण, आध चिक कालातील क्राचंतकारी आंदोलि व अजूिही अपूणग असलेली कलात्मक प्रचक्रया याचं्यात 
एकवाक्यता चदसूि येते. धमगस धारणेची चळवळ (Reformation) िीचतमते्तची चिवड करते आचण सौंदयग हद्दपार 
करते. कला म्हणजे समाजाकडूि चिसगगदेवतेचे रष्ष्टीकरण, अशी रूसो कलेची चिभगत्सिा करतो. सेंट–जस्ट 
िाट्यकलेवर जोरदार हल्ला चढचवतो आचण “प्रजे्ञचा आिंदोत्सव” याप्रीत्यथग रचलेल्या तपशीलवार कायगक्रमात 
तो चिवदेि करतो :– “क णातरी सौंदयगसंपन्न व्यक्तीपेक्षा सद ग णसंपन्न व्यक्तीचेच” मािवरूप प्रजे्ञला देणे 
आपणास आवडेल. फ्रें च राज्यक्रातंीिे जन्म चदला तो क णा कलाकारास िव्हे, तर (Desmaulins) डेसमूचलन्स 
या महाि पत्रकारास आचण चशष्टसंमत िसलेल्या लेखकालाही त्या काळातील एकमेव कवी म्हणजे 
चशरच्छेदकयंत्र (Guillotine). एकमेव महाि गद्यलेखक लंडिमध्ये आश्रयाला राहूि चिश्चि धमग चि 
कायदेशीरपणा याचंी कैचियत माडंीत होता. अल्पावधीिंतर सेंट सायमिच्या अि यायािंी ‘समाजोपयोगी’ 
कलेच्या प्रकाराची मागणी केली. ‘प्रगतीसाठी कला’ हा या सबंध कालखंडातील सवगसामान्य वाक्प्रचार होता; 
ह्य गोिे तो प िरुज्जीचवत केला. पण तो लोकािंा पटविू देण्यात तो यशस्वी झाला िाही. कलेच्या संबधंातील 
आपल्या चशव्याशापािंा एकटा व्हॅलीसच असा काहंीं तळतळाटाचा सूर लावतो कीं चतला चवश्वसिीयता 
लाभावी. 

 
रचशयायी शनू्यतावाद्यािंी स िा हाच सूर वापरला आहे. उपय क्ततावादी मूल्यािंा अि कूलता दशगविू 

चपसारेव्ह सौंदयगशास्त्रीय मूल्याचंी पदच्य ती जाहीर करतो. “रचशयाच्या रािेलपेक्षा रचशयाचा चाभंार होण्याचे मी 
पसंत करीि.” त्याच्यार्दष्टीिे पादत्राणाची जोडी (Shakespeare) शके्सपीयरपेक्षा अचधक उपय क्त आहे. 
(Pushkln) प स्ष्ट्किच्या साऱ्या साचहत्यापेक्षा आपल्याला पिीरचा एक त कडाच अचधक चप्रय आहे, असे 
शून्यतावादी (Nekrassov) िेक्रासॉव्ह हा महाि व भाविा हेलचवणारा कवीस िा ं प्रचतपाचदतो. आचण शवेटी, 
(Tolstoy) टॉलस्टॉयिे केलेली कलेच्या हद्दपारीची घोषणा आपणास स पचरचचत आहेच. पीटर द गे्रटिे 
आपल्या सेंट पीटसगबगगमधील वासंचतक उद्यािात प्रदशगिाथग आणचवलेल्या, इटालीतील सूयगचकरणाचं्या सोिेरी 
म लाम्यािे अजूिही ख लणाऱ्या व्हेिस व अपोलो याचं्या संगमरवरी प तळयाकंडेस ध्दा ंअखेर क्राचंतकारी रचशयािे 
पाठ चिरचवली आहे. स खाच्या अचभव्यक्तीपासूि यातिा कधीकधी पराङ म ख होते कारण ती अचभव्यक्ती चतला 
अचतशय द ःखद वाटेत. 



 अनुक्रमणिका 

 

जमगि चवचारव्यूहाचे दोषारोप काही कमी कठोर िाहीत ‘स्वसंचवद चचचकत्सेचा’ (Phenomenology) 
अन्वयाथग लावणाऱ्या क्राचंतकारकाचं्यामते समन्वयी समाजात कला असणार िाही. सौंदयग जगले जाईल; याप ढे 
ते केवळ कल्पिेत असणार िाही. सपूंणगतः ब चिचिष्ठ बिलेली वास्तवता पूणगतः आपल्याच बळावर सवग 
प्रकारच्या आकाकं्षा तृप्त करील. साकेंचतक सदसचद्ववके चि पलायिवादी मूल्ये याचं्या ग णदोष चववचेिाची 
व्याप्ती स्वाभाचवकपणेच कलेचे के्षत्र समाचवष्ट करूि घेते. कला सवगकालव्यापी िसते, उलटपक्षी, माक्सग 
म्हणतो की, ती कालसापेक्ष असते आचण राज्यकत्यावगाचे खास हक्क असलेल्या मूल्यािंा व्यक्त करते. अशा 
प्रकारे, कलेचा एकच एक क्राचंतकारी प्रकार आहे आचण चिचश्चतपणे तो म्हणजे क्रातंीच्या सेवपे्रीत्यथग स्वतःला 
वाहूि घेणारी कला. चशवाय, इचतहासाच्या ओघाबाहेर सौंदयगचिर्ममती केल्यािे एकमेव ब चिप्रामाण्यवादी 
कायाच्या मागात कला अडसर चिमाण करते–ते कायग म्हणजे, प्रत्यक्ष इचतहासाचेच पचरपूणग सौंदयात पचरवतगि. 
एकदा का त्याला आपल्या क्राचंतकारी भचूमकेची जाणीव झाली की, रचशयाची चाभंार हा चचरंति सौंदयाचा 
खराख रा सजगक असतो. रािेलचवषयी म्हणाल तर, त्यािे सजगि केलेले सौंदयग केवळ क्षणभगं र, अतएव, िूति 
मािवास अगदीच अिाकलिीय ठरणारें होतें. 

 
ग्रीकािंी सजगि केलेले सौंदयग आमच्यार्दष्टीिे आजही स ंदर कसे होऊ शकेल, हा प्रशि माक्सग 

स्वतःलाच चवचारतो हे खरे. त्यािे चदलेले उत्तर असे : हे सौंदयग म्हणजे या जगताच्या भोळया बालमिाचे 
भावप्रदशगि आचण आमच्या प्रौढ दशेंतील लढ्यामंध्ये या बालपणीच्या पूवगस्मतृींची आपल्याला ओढ, म्हणजे 
स्मृत्याकूलता असते. तथापी, इटाचलयि प्रबोधिकालातील श्रेष्ठ कलाकृती, (Rembrandt) रेंम्ब्रान्त तसेच, 
चचिी कला ही सारी कलात्मकता आमच्या र्दष्टीला, मग, अजूिही स ंदर कशी असू शकते? त्याचा येवढा बाऊ 
कशाला! कलेच्या सत्वपरीके्षस चिचश्चतपणे प्रारंभ झाला आहे आचण स्वतःची कला चि मेधा याचं्या िालस्तीस 
वाहूि घेतलेल्या कलाकार व ब चिवन्त याचें संकोचात्मक सहअपराचधत्व आजही त्या कसोटीचे चिदशगि करीत 
आहे. वस्त तः, आपल्या लक्षात येईल की, शके्सपीयर आचण चाभंार याचं्यातील स्पधेत, चाभंार शके्सपीयर 
बकवा सौंदयग याचं्यापैकी क णाचीच बिदा करीत िाही; तर उलटपक्षी, जोडे चशवायची वळे आलीच तर ते काम 
तो कधीच करू शकणार िाही म्हणूि त्या कामाची चिवड ि करणारा व शके्सपीयरचे वाचि चालूच ठेवणारा 
माणूसच ती िालस्ती करतो. आमच्या आजच्या काळातील कलाकाराचें १९ व्या शतकातील रचशयाची 
पश्चातापदग्ध उमरावाशंी सार्दशय आहे. त्याचं्या सदसचद्ववकेब िीची टोचणी ही त्याचंी सबब आहे. आपली 
कलाकृती समोर उभी ठाकली असता त्याला अि भवास येऊ शकणारी अखेरची भाविा म्हणजे पश्चात्ताप. 
कालान्तापयंत सौंदयगकल्पिेलास िा कायमचा रामराम ठोकल्याचा आव आणणे आचण चाभंारासह साऱ्या 
जगाला या जास्तीच्या भाकरीस तोपावतेो म कावयास लावणे, पण आपण मात्र चतचा िायदा करूि घेतलेला 
असणे, म्हणजे साध्या व आवशयक लीितेची मयादा पार उल्लंघि करूि जाण्यासारखेच आहे. 

 
तथापी, चवरक्त वडेाच्या या प्रकाराला कारणेही तशीच आहेत आचण चकमाि आपणास तरी ती 

उद बोधक ठरतील. बंडखोरी चि क्रातंी याचं्यामधील (या आधीच वर्मणलेला) झगडा ही करणे कलासौंदयात्मक 
पातळीवर अचभव्यक्त करतात. एकात्मतेची (स संवाचदत्वाची) परतत्त्ववादी मागणी, ती हस्तगत करूि 
घेण्याची अशक्यता आचण पयायी चवश्वाची उभारणी, या साऱ्या गोष्टी बंडखोरीत प्रत्ययास येतात. या 
र्दष्टीकोिातूि बंडखोरी चवश्वे चिमाण करणारी ठरते. कलेचा चिचश्चताथग याम ळेही स्पष्ट होतो. बंडखोरीच्या 
आकाकं्षा, वास्तचवक अंशतः कलात्मक आहेत. साऱ्या बंडखोर चवचाराची अचभव्यक्ती एकतर वक्तृत्वाच्या 
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आजगवी आवशेातूि अथवा बंचदस्त चवश्वातूि होते, हे आपण पाचहलेच आहे. (Sade) सेडचे मठ व चिजगि 
प्रदेशातील चकल्ल,े अद भ ततारम्यवाद्याचें बटे अथवा एकाकी खडक, िीत्शचेी चिवान्त पवगतचशखरे, त रंुग, 
काटेरी क ं पणामागची राष्ट्रे, कैद्याचंी साम चहक चशचबरें, म क्त ग लामाचें साम्राज्य हे सारे प्रकार आपापल्या 
रीतीि सार, स संगती चि एकात्मभाव याचंी एकाच प्रकारची गरज प्रदर्मशत करतात. या बचंदस्त जगातंच माणसू 
राज्य करू शकेल आचण अखेर ज्ञािी होऊ शकेल. 

 
अशीच सवग कलाचंी प्रवृत्ती आहे. आपल्या योजिेि सार कलाकार जगाची प िरगचिा करतो. 

चिसगगसंगीताच्या स्वरमेळाला बाजारपेटीच्या (organ) स राचंी जाणीव िसते. जग कधीच शातं िसते. त्याच्या 
म ग्धतेतूिस िा चचरंति तेच ते स्वर चििादत असतात आचण त्या कंपि लहरी आपल्या कािावरूि चिसटूि 
जात असतात. ज्याचें आपणास संवदेि होते त्याचें चििाद आपल्या कािी पडतात– एखादा सूर–पण संपूणग 
स रावट िव्हे;. पण, पचरपूणग रागदारींचे संगीत िक्कीच सारखें चालू असते; चतथे स्वरमाध यग चिराकार चििादाला 
साकार करते आचण शवेटी एक चवचशष्ट स्वररचिा, िैसर्मगक अस्ताव्यस्ततेतूि, आपल्या मिाला चि हृदयाला 
आिंदािे तृप्त करणारा स सवंाचदत्वाचा रस चिष्ट्पन्न करते. 

 
(Van Gogh) व्हॅि गो चलचहतो, “ईश्वराचवषयीचा चिणगय या भतूलावर देण्यात येऊ िये अशी माझी 

श्रिा अचधकाचधक बलवत्तर होत आहे. जग हे ईश्वरचवषयक एक अभ्यास आहे, पण, तो चिष्ट्िळ ठरला आहे.” 
प्रत्येक कलाकारािे या अभ्यासाची प िरगचिा करण्याचा आचण त्यात उणी असलेली शलैी देण्याचा प्रयत्ि केला. 
मािवाची शीघ्रतेिे बदलणारी म द्रा चत्रचमती के्षत्रात चशल्पाचंकत करण्याचा आचण हावभावाचं्या सवगसामान्य 
चवस्कळीतपणाला महाि कलाशलैीचे स संवाचदत्व प िप्राप्त करूि देण्याचा चिधार, सवग कलामंध्ये श्रेष्ठ चि 
अचतशय महत्वाकाकं्षी अशा चशल्पकलेिे केलेला असतो. स्वतःला खरोखरीच गरज असलेली सार्दशता 
चशल्पकला िाकारत िाही. पण, सार्दशय हे चतचे आद्य उचद्दष्ट िव्हे. आपल्या उत्कषाच्या कालखंडात चशल्पकला 
जर कशाचा शोध घेत असेलत तर तो जगातील साऱ्या हावभावाचंा आचण साऱ्या एकटक िजराचंा ज्यातं संके्षप 
होईल अशा चवचशष्ट हावभावाचा आचण भावदशगिाचा आचण एकटक शनू्य िजरेचा. िक्कल करणे चतचा उदे्दश 
िसतो; तर, एकाच अथगपूणग भावदशगिात, देहाची क्षचणक परमािंदावस्था बकवा अिंत प्रकारच्या मािवी प्रवृत्ती 
यािंी कलाशलैीत सामाविू घेणे व बंचदस्त करणे हा हेतू असतो. आचण केवळ त्यािंतरच, कोलाहलपूणग 
िगरातंील प्रासादाचं्या दशगिी भागातील कमािीखाली ती आदशग प्राचतचिचधक कलाकृती, ते चिस्तब्ध 
कलापूणगत्व क्षणभर मािवाचे तप्त मस्तक शातं करण्यासाठी, ही चशल्पकला उभारील, आधारस्तंभ म्हणिू 
ग्रीकािंी उभारलेल्या अंगिाचं्या प तळयाकंडे पे्रमभगं झालेला पे्रमीजि शवेटी एकाग्रतेिे टक लाविू बघू शकेल 
आचण हरएक अधोगतीवर कोणती गोष्ट चवजय संपादि करते याचे त्यास स्त्रीचा देह आचण म खकमल याचं्यात 
आकलि होऊ शकेल. 

 
चिवड हे चचत्रकलेचे स िा ंतत्त्व आहे. आपल्या कलेच्या बचतिात मग्ि असलेला (Delacroix) देलाक्रो 

चलचहतो, “प्रचतभा म्हणजे स िा ं केवळ सवगसामान्य तत्त्व शोधूि काढण्याचें व चिवड करण्याचें चात यग होय.” 
चचत्रकार आपल्या कलेचा चवषय बाजूला काढूि वगेळा करतो, आचण हा ऐक्य साधण्याचा आद्य मागग आहे. 
चिसगाचे रम्य देखाव े शीघ्रतेिे दूरदूर सरकतात, स्मृचतपटलावरूि िाहीसे होतात बकवा एकमेकाचा छेद 
करतात. म्हणूिच, चिसगगरम्य देखाव्याचंा चचत्रकार अथवा चिश्चल जीविर्दशयाचंा चचत्रकार, ज्या वस्तू 
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सामान्यतः प्रकाशाच्या प्रखरतेबरोबर बदलतात, चचत्राच्या यथाथगदशगिाच्या अिंतत्त्वात चवलोपतात बकवा अन्य 
मूल्याचं्या प्रभावाखाली अर्दशय होतात, त्या वस्तू चदक्कालातूि बाजूस काढूि वगेळया करतो. चिसगगरम्य 
र्दशयाचंा चचत्रकार पचहली जर कोणती गोष्ट करीत असेल तर तो चचत्रपाट चौकोिाचंकत करतो. चजतके तो 
समाचवष्ट करतो चततकेच तो चवलोपचवतो. तद्वतच, सजीवरेखाटि (Subject) चचत्रकला जी कृती सामान्यतः 
अन्य कृतीत चवलोप पावली असती ती काल व अवकाश या दोहोत चवलग करते. अशा प्रकारे चचत्रकार 
स्स्थरीकरणाप्रत येऊि पोचतो. खरोखर महाि सजगिशील कलाकार तेच की जे, स्थैयग जणू ि कतेच स्थाचपत 
झाले आहे, प्रके्षपण यतं्र अचािक मतृवत बंद पडले आहे, अशा प्रकारचा, (Piero della Francesca) पायरो 
देला फ्रान्सेस्का करतो तसा, पचरणाम मिावर करतात. कलेच्या वैचशष्ट्ट्यपूणग चमत्काराम ळे त्याचें सारे 
कलाचवषय मिावर असा पचरणाम घडचवतात की, मत्यग या िात्यािे जीवि सपंले असताही ते अस्स्तत्व 
चटकविूच राहातात. रेंब्रान्तच्या मृत्यूिंतर दीघग कालावधी लोटला असतािास िा, त्याच्या चचत्रातंील तत्त्वज्ञ, 
प्रकाश व छाया याचं्या माध्यमात, अजूि त्याच समस्येचे बचति करतो आहे. 

 
“आपणास म ळीच आिंद ि देणाऱ्या वस्तंूच्या प्रचतकृतीिें आपणासं ग ंग करणारी चचत्रकला ही चकती 

व्यथग गोष्ट आहे.” पास्कलचे हे स प्रचसि मत उद धृत करणारा देलाक्रो ‘व्यथग ऐवजी’ ‘चवलक्षण हा शब्द 
चलचहतािा समपगक वाटतो. या वस्तू आपणास म ळीच आिंद देत िाहीत, कारण, त्या आपल्या र्दष्टीसच पडत 
िाहीत; पचरवतगिाच्या चचरंति प्रचक्रयेम ळे त्या अस्पष्ट होतात चि चिरास पावतात. येशूच्या पाठीवर आसूड 
ओढण्याचा प्रसंग–आसूडाचे िटकारे मारणाऱ्याच्या हाताकडे क णी पाचहले आहे का क्र साच्या मागावरील 
ऑचलव्ह झाडाकंडे? पण, या गोष्टी अजबखान्याचं्या चिर्मवकार दालिातूिच चचत्रकलेिे प्रदर्मशत केलेल्या आपण 
इथे पाहतो–येशू चिस्ताचा उत्कट भाविोदे्रक चि यातिा याचं्या अचवरत बदलणाऱ्या छटाम ळें  कायापालट 
झालेल्या बहसा आचण सौंदयग याचं्या प्रचतमात बचंदस्त झालेला चिस्त प न्हा प न्हा, रोज रोज आक्रोश करतो आहे 
अशा स्वरुपातं. चिसगग आचण इचतहास याचं्या या बेमाल म कलापूणग चमश्रणात आचण अखंड पचरवतगिावर स्थैयाचे 
आरोपण करण्यात चचत्रकलाकाराची शलैी चदसूि येते. हेगेलिे स्वस्प्िलेला अिन्य आचण वैचश्वक याचंा समन्वय 
चविासायास कला वास्तवतेत प्रकट करते. पारंपचरकता अत्यंत उत्कट व एकात्मभाव अत्यतं क्षोभक अशा 
अचतप्राचीि प्राथचमक अवस्थेतील कलेकडे, म्हणूिच, कदाचचत एकात्मभावाच्या वडेाचा पाठप रावा करणाऱ्या 
आपल्या सध्याच्या कालखंडासारखे कालखंड वळत असावते. अत्यंत अमूतग अशी पारंपचरक शलैी िेहमी 
कलात्मक आंदोलिाच्या प्रारंभी आचण अखेरीस आढळते; एकात्मभाव आचण अस्स्तत्व याचंा अन्वायाथग 
लावण्याच्या चदशिेे आध चिक कलेला जी द व्यगवस्स्थत पे्ररणा चमळत आहे चतला कारणीभतू असणारी चिरासाची 
उत्कटता आचण स्स्थत्यन्तर या गोष्टी ही अमूतग शलैी प्रत्यक्षपणे प्रदर्मशत करते. साऱ्या कलाकाराचंा प ढील 
औधत्यपूणग चि आततायी आक्रोश ही व्हॅि गोची स्त त्य तक्रार आहे. : “जीविात व चचत्रकलेतस िा माझे 
ईश्वराचविा चागंले चालू शकेल. पण, माझ्याहीपेक्षा श्रेष्ठ असलेली, माझा जीव की प्राण अशी माझी 
सजगिशक्ती–चतच्याचविा, क्लेश सोसाव ेलागत असले तरी, माझे चालू शकणार िाही.” 

 
पण, सवगकष–जीवि–चियंत्रक क्रातंीला आपोआपच संशयास्पद वाटणाऱ्या कलाकाराच्या 

वास्तवताचवरोधी बंडखोरीत, रंजल्या गाजंलेल्याच्या उत्स्िूतग बंडखोरीत जे अतंभूगत असते, तेच ठाम प्रचतपादि 
(प्रचतपाचदत तत्त्व) अंतभूगत असते. संपूणग िकारातूि जन्मलेल्या क्राचंतकारी प्रवृत्तीला सहजप्रवृत्तीि सार वाटत 
असते की, कलेत िकाराव्यचतचरक्त मूकसंमती देण्याचीही प्रवृत्ती होती; बचतिािे कृतीशी समतोल राखण्याचा 
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आचण सौंदयाकडूि अन्यायाला प्रचतरोध होण्याचा धोका होता, चशवाय, काही बाबतीत, सौंदयग स्वतःच एक 
अशा प्रकारचा अन्याय होता की जेथूि प ढे दाद मागण्याची सोयच िव्हती. चततकेच हेही खरे की, कलेचा 
कोणताही प्रकार एकट्या संपूणग िकारावरच जग ू शकत िाही. जसे, सारे चवचार, व म ख्यतः 
अथगहीितेचवषयीचा, काहीिा काही अथग स चचवतातच, तद्वतच, अथगवाहक िसणारी अशी कलाच िाही. 
जगातील एकूण अन्यायाचंा चधक्कार माणूस भले करु शकेल आचण त्यािंतर त्यालाच िक्त चिमाण करता येईल 
अशा सपूंणग न्यायासाठी भले आग्रह धरु शकेल. पण, जग संपूणगतः भेसूर असल्याचे तो प्रचतपादू शकत िाही. 
सौंदयाचे सजगिाथग त्यास वास्तवता िाकारावयास हवी आचण त्याजबरोबर चतच्या काही अंगाचें उदात्तीकरण 
करावयास हव.े कला वास्तवतेला प्रचतरोध करते, पण चतच्याशी लंपडाव खेळत िाही. अलौचककत्व या जगाची 
व जीविाची बदिामी करावयास उद्य क्त करते असे म्हणूि िीत्श,े िैचतक वा ईश्वरी कोणतेही असो, 
अलौचककत्व अमान्य करू शकला. पण, ज्याचे अचभवचि स ंदरतेत आहे असे चजवतं अलौचककत्व कदाचचत 
असाव,े आचण हे अलौचककत्व हा मत्यग चि मयाचदत इहलोक द सऱ्या कोणत्याही परलोकापेक्षा अचधक चप्रय व 
आकषगक करंु शकेल. अशा प्रकारे, भचवष्ट्यकाल ज्या िसव्या मूल्याचे िक्त अचभवचि सातत्यािे देत असतो, 
पण, कलाकार जे प्रत्यक्षपणे उभे करतो आचण इचतहासाच्या पकडीतूि चहसकावण्याची इच्छा बाळगतो, अशा 
त्या मूल्याला स्वतःचा असा आकार प्राप्त करूि देण्याचा प्रयत्ि कला जेव्हा करते, तेव्हा ती आपणास 
बंडखोरीच्या उत्पत्तीस्थािाकडे परत िेऊि सोडते. जी शलैी त्याच्याजवळ िाही ती त्याला देण्याच्या उघड 
उदे्दशािेच कलेचा जो प्रकार वस्त जाताच्या अखंड पचरवतगिाच्या प्रवाहात ब डी मारतो त्याचा चवचार केल्यािे 
आपणास वरील चववचेि अचधक चागंले समजेल–हा कलाप्रकार म्हणजे कादम्बरी. 

 
बांडखोरी आणि कादम्बरी 

 
प्राचीि इचतहास व अचभजात वाङ मयाचा कालखंड याचं्याशी एकंदरीिे समधमी असलेले बाबा वाक्य ं

प्रमाणवादी वाङ मय, आध चिक कालात स रवात झालेल्या बंडखोरवादी वाङ मयापासूि वगेळे करणे शक्य आहे. 
प्रथम िमूद केलेल्या वाङ मय प्रकारात कादम्बरी या वाङ मय प्रकाराची वाण असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. 
हा प्रकार अस्स्तत्वात असलाच तर, अगदी थोडे अपवाद वगळता, त्याचा इचतहासाशी संबधं िसूि ती केवळ 
कल्पिाचिर्ममती असते. Theagems and Chariclea or Astraca– या पचरकथा आहेत, कादम्बरी िव्हे. 
उलटपक्षी, िंतरच्या कालखंडात कादम्बरी हा प्रकार खरोखरीच चवकचसत होतो–या वाङमय प्रकाराची वाढ 
थाबंलेली िाही व टीकात्मक आचण क्राचंतकारी आंदोलिाशी यतूी करूि त्यािे आपले कायगके्षत्र आमच्या 
आजच्या कालापयंत व्यापले आहे. कादम्बरी बंडखोरप्रवृत्तीबरोबरच जन्म घेते आचण सौंदयगशास्त्राच्या पातळीवर 
तशीच महत्वाकाकं्षा व्यक्त करते. 

 
“इचतहासाचा बहाणा करणारे गद्य चलखाण” असे कादम्बरीबद्दल (Littre) चलट त्र म्हणतो. ती तेवढेच 

आहे काय? काहीही असो, एक उदार र्दष्टीकोणाचा टीकाकार चलचहतो, “कला, मग चतचे हेतू काहीही असोत, 
ईश्वराशी सतत पापय क्त स्पधा करीत असते.” प्रत्यक्षात, कादम्बरीच्या संबधंात राज्यसंस्थेबरोबर स्पधा असे 
म्हणण्यापेक्षा ईश्वराबरोबर स्पधा असे म्हणणेच अचधक बरोबर ठरेल. “(The Human Comedy) मािवी 
स खदिाट्य ही चपतृरूप देवाची (God the father) आहे” असे (Balzac) बालझॅकबद्दल म्हणतािा 
(Thibaudet) चथब डेत् हा अन्यरूप वरच्यासारखीच कल्पिा व्यक्त करतो. बचंदस्त चवश्व अथवा पचरपूणग आदशग 
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चिमाण करणे हा महाि वाङमयकलेचा उदे्दश असतोसे चदसते. िक्त, दैिंचदि जीविाचेंच स्वरूप प न्हा प न्हा 
चगरचवणे–असें चवषयावरचें बधंि पाश्चात्य थोर सजगिशील कलाकृती आपणावर घालूि घेत िाहींत. भव्योदात्त 
प्रचतभेिे संकल्पि केलेल्या कल्पिाशक्ती प्रज्वचलत करणाऱ्या प्रचतमा पाश्चात्य जग अचवरतपणे वाचकाप ढे उभ्या 
करते आचण त्याचंा मागोवा घेण्यास त्वरेिे प ढे चिघते. 

 
अखेर, कादम्बरीचे लेखि वा वाचि हा एक िेहमीपेक्षा वगेळया प्रकारचा व्यवसाय आहे. प्रत्यक्ष 

वस्त स्स्थतीच्या अचभिव रचिेतूि कथािक घडचवणे यामध्ये अपचरहायग अथवा आवशयकस िा काहीही िाही. 
वाचक व लेखक यािंा चमळणाऱ्या अन्योन्य आिंदाचे सवगसाधारण स्पष्टीकरण जरी खरे असलें  तरीस िा, 
कपोलकस्ल्पत कथात आिंद मािणे आचण रस घेणे या गोष्टी मािवजातीच्या मोठ्या घटकास चिकडीच्या का 
वाटल्या हा प्रशि उपस्स्थत करणे आवशयक आहे. चरकामटेकड्या कल्पिाशक्तीला पलायिाचे केवळ एक 
साधि म्हणिू क्राचंतवादी समीक्षा कादम्बरीच्या चवश ध्द प्रकाराचा चिषेध करते. दैिंचदि वाक्यप्रचारात आपण 
पाहतो की, एखाद्या घटिेचे अचतशयोक्तीपूणग वणगि अथवा असत्य वृत्तचिवदेि यास ‘अद भ ततारम्य’ ही संज्ञा 
वापरली जाते. अगदी िारसे पूवी िव्हे, सकृद्दशगिी प्रकार उलटा चदसला तरी, तरुण पोरींचे ‘रोमॅंचटक’ या 
चवशषेणािें वणगि केलें  जात असे. याचा अथग असा असे की या आदर्मशलेल्या जीवाचें दैिंचदि वास्तवतेकडे 
द लगक्ष असे. सवगसाधारणपणे िेहमी असे मािले गेले आहे की, अद भ ततारम्य म्हणूि जे काही आहे ते 
जीविापासूि अगदी वगेळे, अचलप्त होते आचण एकाच वळेी ते जीविास पोषक तसेच घातकही असते. 
अद भ ततारम्यवादाच्या अचभव्यक्तीचे चचत्र मिात उभे करण्याचा अचतशय साधा व सवगसामान्य मागग म्हणजे, एक 
पलायिवादी कृती या अथािे त्याकडे पाहणे. इथे व्यवहारज्ञाि क्राचंतवादी समीके्षशी हात-चमळवणी करते. 

 
पण, कादम्बरीद्वारे आपण कशापासूि पलायि करीत आहोत? आपण अगदी डोईजड समजतो अशा 

वास्तवतेपासूिच दूर? स खी माणसेस िा कादम्बऱ्या वाचतात, आचण आत्यंचतक यातिा वाङमयाबद्दलची रुचीच 
चहराविू घेतात हीस िा एक प्रस्थाचपत वस्त स्स्थती आहे. चजथे हाडामासंाच्या चजवतं माणसािंी आमच्या भोवती 
अचवश्रातंपणे वढेा घालण्यास स रवात केली आहे अशा या द सऱ्या चवश्वापेक्षां, द सऱ्या एका र्दष्टीकोिातूि, 
कादम्बरीतील अद भ तरम्य चवश्वात खचचतच कमी सत्त्वाथग असतो. तथापी अशा कोणत्या जादूम ळे आपणास, 
उदाहरणाथग, (Benjamin Constant) बेंजाचमि कॉन्स्टंटपेक्षा (Adolphe) ॲडॉल्ि ही अचधक पचरचयाची 
व्यक्ती वाटते आचण आमच्या धंदेवाईक चित्य पदेशकापेंक्षा (Count Mosca) काउंट मॉ् का हा जवळचा 
वाटतो. राजकारण व जगाचे भचवतव्य या चवषयावर चाललेल्या एका प्रदीघग संभाषणाचा (Balzac) बालझॅकिे 
“चला आता आपण गंभीर चवषयाकंडे वळू या” असे म्हणूि शवेट केला–हेत्वाथग हा की, स्वतःच्या 
कादम्बऱ्याचंवषयी त्यास बोलावयाचे होते. कादम्बरीचवश्वाची वादातीत महती, गेल्या दोि शतकात लेखकाचं्या 
प्रचतभेिे प रचवलेल्या असंख्य प राणकथाकंडे गाचंभयािे पाहण्याचा वस्त तः आपला आग्रह, या गोष्टी वास्तवतेचा 
त्याग गर्मभताथािे स चचवतात. पण, हा त्याग म्हणजे केवळ पलायिवाद िव्हे; जीवात्म्याची माघार असा याचा 
अथग लावावयास हवा आचण हा जीवात्मा, हेगेलच्या मताि सार आपलीच वचंिा करीत, चजथे केवळ न्यायिीतीचे 
साम्राज्य पसरले आहे असे एक काल्पचिक चवश्व स्वतःसाठी चिमाण करतो. तथापी, बोधपर कादम्बरी ही महाि 
साचहत्य कधींच मािलें  जात िाही; आचण अद भ ततारम्य कादम्बऱ्यात सवोत्तम अशी (Paul et Virginie) पॉल 
एत् व्हर्मजिी ही कादम्बरी हे एक खरोखर हृदयभेदक प स्तक आहे; त्यात सातं्विाला सवलती िाहीत. 
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चवसंगती ही अशी आहे :– या जगातूि स टण्याची आवशयकता ि स्वीकारताच माणूस हे जग जसे आहे 
तसे अमान्य करतो. खरे म्हणजे, माणसे या जगाला घट्ट धरूि राहातात आचण िार मोठ्या बह संख्याकािंा 
त्याचा त्याग करावयाची इच्छा िसते. त्या जगाच्या कायम चवस्मृतीची इच्छा तर दूरच राहो, उलट, ते पूणगत्वािे 
आपलेसे करण्यास आपण असमथग आहोत म्हणिू त्यािंा द ःख होते– ज्या जगात ते राहातात त्याला ते परके 
होतात आचण स्वदेशापासूि परागंदा झालेले असतात. पचरपूतगतेच्या काही चतैन्यमय क्षणाचें अपवाद वगळता, 
सारी वास्तवता त्याचं्या र्दष्टीिे अपूणगच असते. केले एक आचण झाले द सरेच अशा स्वरुपात त्याचं्या कृती 
सटकतात व त्याचंी पारख करण्यासाठी अिपेचक्षत वषेात चिरूि माघारी येतात आचण वस देव प्याल्यातील 
पाण्याप्रमाणे अद्याप अज्ञात असलेल्या चछद्रात अर्दशय होतात (ग्रीक प राणातील टॅन्टॅलसप्रमाणे–पाण्यात 
असूिही पाणी हि वटीपयंतच पोचत असल्याम ळे तो तृषातगच असतो). या अर्दशय चछद्राचा शोध घेणे, िदीचा 
प्रवाह चियंचत्रत करणे, शवेटी चियती हाच जीविाचा अथग म्हणूि खात्री पटणें– याच त्याचं्या खऱ्या आकाकं्षा. 
पण, चिदाि जाचणवचे्या प्रातंाततरी जे त्याचंा स्वतःच्याच अस्स्मतेशीं मेळ घालूि देईल असे हे चदव्य र्दशय, जर 
कधी चदसणार असेलच तर, एका चिसटत्या क्षणी म्हणजे पचरपूतग अशा मतृ्यूच्या क्षणीच ते चदसूं शकेल. या 
जगात केवळ एकदाच अस्स्तत्व अि भवावयाचे असेल, तर ते प न्हा कधीही ि अि भवणे आवशयक आहे. 

 
याच चठकाणी, द सऱ्याचं्या जीविाबद्दल चकत्येक माणसािंा वाटणारा घातक मत्सर जन्म घेतो. दूरूि 

पाचहले तर, या अस्स्तत्वाचें अंगी स संवाचदत्व व ऐक्यभाव असल्यासारखे चदसतात; पण, पाहणाऱ्याला जरी 
उघड असल्यासारखे चदसले तरी हे स संवाचदत्व व हा ऐक्यभाव खरोखरी त्याचेंजवळ असू शकत िाही. हळू 
हळू घडत असलेल्या क्षयाचा तपशील चहशबेात ि घेता हा पाहणारा माणूस या जीचवतांची िक्त प्रम ख अंगेच 
तेवढी पाहतो. अशा प्रकारे आपण ही जीविे कलाकृती बिवतो. एक प्रकारच्या िवचशकेपणािे आपण त्याचें 
कादम्बरीत रूपान्तर करतो. अशा अथािे, प्रत्येक माणसू आपले जीवि एक कलाकृती बिचवण्याचा प्रयत्ि 
करतो. पे्रम शाश्वत चटकाव ेअसे आपणास वाटते, पण ते तसे चटकत िाही याची आपणास जाणीव असते; आचण 
काही चमत्कार घडूि साऱ्या आय ष्ट्यभर ते जर सातत्यािे चटकूि राचहले तरीही ते अपूणगच असणार. कदाचचत 
या सातत्याच्या अतृप्त गरजेपोटी, आपणास जर त्याच्या अिाद्यिन्तत्वाची जाणीव झालेली असेल, तर मािवी 
द ःखाची आपणास अचधक चागंली कल्पिा यावयास हवी. थोर मिाची माणसे कधीकधी प्रत्यक्ष द ःखभोगाला 
जेवढी घाबरत िाहीत, त्यापेक्षा अचधक, द ःख चटकूि राहात िाही या वस्त स्स्थतीला ती घाबरतात. अक्षय 
स खाच्या अभावी चिदाि अिाद्यिन्त द ःखभोग आपल्याला एक चियती तरी देतील. परंत , हे समाधाि देखील 
आपणास लाभत िाही आचण आपल्या अचतशय घोर यातिा एक चदवस संपतात. चिराशचे्या बऱ्याच काळयाक ट्ट 
रात्री घालचवल्यािंतर, जीवि जगण्याची एक अदमिीय आकाकं्षा एका स प्रभाती आपणास अशी वस्त स्स्थती 
घोचषत करील की, सारे संपले आहे आचण द ःखाला स खापेक्षा अचधक अथग िाही. 

 
एखादी गोष्ट आपल्या मालकीची व्हावी आपल्या ताब्यात असावी ही इच्छा, काही तरी आपणाजवळ 

अक्षय चटकूि राहाव ेया अचभलाषेचाच अन्य प्रकार आहे; यातच पे्रमातूि उद भवणारा, चिबगल चचत्तरष्म अंतभूगत 
आहे. अत्यंत भाविाचववशतेिे ज्याच्यावर पे्रम केले जाते तो आचण पे्रम करतो तो, दोघावंरही आपली मालकी 
कधीही प्रस्थाचपत होणार िाही. या सहाि भतूीशनू्य पृर्थवीवर, चजथे अिेकदा पे्रमीजिाचंी मृत्यूम ळे ताटातूट होते 
आचण जन्माचे वळेीही ज्याचंी ताटातूट असते, चतथे एका माणसाचे द सऱ्या माणसावर पूणग स्वाचमत्व, तसेच 
साऱ्या आय ष्ट्यभर संपूणग एकरूपात्मक मीलि, या गोष्टी अशक्य कोटीतील स्वप्िे आहेत. स्वाचमत्वाची इच्छा 
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इतकी प्रबळ असते की, ती प्रत्यक्ष पे्रम संपल्यािंतरही चटकूि राहते. म्हणूि, पे्रम करणे म्हणजे ज्या व्यक्तीवर 
पे्रम करायचे चतच्या भाविा मारूि टाकणे, चतला चिष्ट्िळ बिचवणे होय. पचरत्यक्ता पे्रचमकेचे लाचजरवाणे द ःख, 
पे्रमातील द सरा जोडीदार चिरूि पे्रम करू शकतो आचण त्यािे तसे करावचे, या जाचणवते जेवढे अंतभूगत असते, 
तेवढे ते आपण आता पे्रमाला कायमचे पारखे झालो आहोत या जाचणवते िसते. सारभतूपणे, अक्षयता आचण 
स्वाचमत्व या अत्यंत प्रबळ अचभलाषाचं्या आहारी गेलेल्या प्रत्येक माणसाची अशी इच्छा असते की, ज्या 
पे्रमीजिावंर त्यािे पे्रम केले तीं चिष्ट्िळ अथवा मृत व्हावी. हीच खरीख री बंडखोरी होय. ज्यािंी मािव प्राण्याचं्या 
आचण जगाच्या चिरपेक्ष चिष्ट्कलंकतेबाबत, चकमाि एकदाही, आग्रह धरला िाही, तीव्र वासिेबरोबर आचण ही 
गोष्ट अशक्य म्हणिू हतबल झाल्यािे ज्यािंा कंप स टला िाही, आचण िंतर पूणग मिापासूिचे िसलेले पे्रम 
करण्याच्या प्रयत्िात ज्याचं्यावर चविाश ओढवला िाही, अशा माणसािंा, कैवल्याच्या तीव्र अचभलाषेचा सतत 
सक्तीिे आश्रय ्यावा लागत असल्याम ळे, बंडखोरीची वास्तवता आचण संहाराची भयािक आकाकं्षा समजू 
शकणार िाही. परंत , द सऱ्याचंी जीविे आपल्या चिरीक्षणातूि स टतात आचण आम्हीस िा त्यातूंि स टतो; 
चिचश्चत अशा बाह्यरूपरेषेचविा आकारहीि अशी ती असतात. या र्दचष्टकोिातूि जीवि शलैीरहीत ठरते. ते 
म्हणजे, कधीही ि गवसणाऱ्या आपल्या आकाराचा चचरंति पाठलाग करणारी केवळ एक सहजप्रवृत्ती आहे. 
याम ळे व्यचथत झालेला माणूस, ज्या सीमाके्षत्रात आपण राजाप्रमाणे वागू शकू अशा मयादा लादणाऱ्या 
आकाराचा व्यथग शोध घेत असतो. अस्स्तत्वात असलेल्या िक्त एकाही सचेति वस्तूला चिचश्चत आकार असता, 
तर त्यास समाधाि प्राप्त होईल. 

 
आपल्या जीचवताला आवशयक असलेले स संवाचदत्व देणारी सूते्र अथवा प्रवृत्ती शोधण्याच्या प्रयत्िात, 

जाचणवचे्या एक चवचशष्ट प्राथचमक पातळीच्यावर ज्याची संपूणग दमछाक होणार िाही, जो हात टेकणार िाही 
असा एकही माणूस िाही. बाह्यदशगि आचण प्रत्यक्ष कृती, िटव्या आचण क्राचंतकारक या सवािा अस्स्तत्वासाठी, 
या भतूलावरील अस्स्तत्वासाठी, स संवाचदत्वाची गरज वाटते. ज्याप्रमाणे, कधीकधी करुणाजिक व 
द ःखदायक िाती दीघगकाळ चटकूि राहतात, कारण, त्या िात्यातील एक जोडीदार आपले इतक्या चदवसाचे 
अचवचारी घचटत, परस्परास त्रास होणार िाहीं. अशा मािचसक अवस्थेंत समाप्त व्हावें, म्हणूि समपगक शब्दाची, 
कृतीची, हावभावाची, अथवा प्रसंगाची प्रतीक्षा करीत असतो, तद्वतच प्रत्येकजण स्वतःसाठी अखेरची 
शब्दयोजिा करतो आचण चिर्ममतो. ि सते जगणे प रेसे िाही, मृत्यूची प्रतीक्षा करीत बसण्याची गरज िसणारा 
चियती अस्स्तत्वात असावयास हवीच. म्हणिू, इहलोकापेक्षा अचधक चागंल्या जगाची कल्पिा माणसाला असते 
असे म्हणणे समथगिीय ठरते, पण, अचधक चागंले म्हणजे िक्त चभन्न िव्हे, तर एकात्म, स संवादी. चवख रलेल्या 
जगाच्या सामान्यत्वापासूि मिाला उच्च पातळीवर िेणारी ही उत्कट भाविा–तरीही मि चजच्यापासूि अचलप्त 
राहते– म्हणजेच एकात्मतेची, स संवाचदत्वाची उत्कट भाविा. तथापी, या भाविेचा पचरणाम पलायिाच्या 
क्ष ल्लक प्रयत्िात होत िाही, तर अत्यंत द राग्रही आकाकं्षात. धमग अथवा ग न्हेगारी, वस्त तः सारे मािवी प्रयत्ि, 
अखेर या चववकेशनू्य अचभलाषेचे आज्ञापालि करतात आचण आकारहीि जीविाला आकार देण्याचा दावा 
करतात. ज्या पे्ररणेतूि स्वगाबद्दल पूज्यभाव उद भव ू शकतो अथवा मािवाचा चविाश ओढव ू शकतो, त्याच 
पे्ररणेतूि सजगिशील वाङमयकला उद भवते. आपला गंभीर आशय ती याच उगमस्थािापासूि प्राप्त करूि 
घेते.. 

 
ज्या चवश्वात कृती साकारली जाते, चजथे चिणायक शब्द उच्चारले जातात, चजथे माणसे एकमेकाशंी 



 अनुक्रमणिका 

 

एकरूप होऊि जातात आचण चजथे जीवि चियतीचे स्वरुप धारण करते, असे चवश्व म्हणजेच वस्त तः कादम्बरी; 
द सरे काही िाही. आपण ज्या जगात राहतो त्या जगाची, माणसाच्या अत्यंत सखोल अचभलाषाचं्या अि रोधािे 
स धारलेली आवृत्ती म्हणजेच केवळ कादम्बरीचे जग. कारण, आपणास जे ज्ञात आहे, चिःसंशय तेच हे जग. 
द ःखभोग तोच, भ लभ लाई तीच आचण पे्रमही तेच. कथािकाचें िायक आपलीच भाषा बोलतात, त्याचें दौबगल्य 
चि सामर्थयगही आपल्यासारखीच. त्याचें चवश्व आपल्या चवश्वापेक्षा अचधक स ंदर अथवा अचधक उदबोधक िसतें. 
परंत , चकमाि, ते आपल्या चियती कटू पयगवसिापयंत चभडवतात आचण आपल्या उत्कट भाविा पूणांशािे तृप्त 
करूि घेणाऱ्या प ढील िायकापेंक्षा अचधक चचत्ताकषगक िायक असतच िाहीत : उदाहरणाथग चकचरलॉव्ह व 
स्ताव्हरोचजि, मडॅम गॅ्र् चलि, ज्य चलअि सॉरेल अथवा चप्रन्स द क्लीवज . इथे या बाबतीतच आपण 
त्याचं्याबरोबर पाऊले उचलीत वाटचाल करू शकत िाही, कारण, आपण ज्या यशचसिीचा कळस केव्हाही 
गाठू शकणार िाही अशा गोष्टी ते पूणगत्वास िेतात. 

 
Mme de La Fayette िे Princesse de Cleves ही कलाकृती अत्यंत खडतर अि भतूीतूि व्य त्पन्न 

केली. ती चिःसंशय मडॅम द क्लीवज आहे आचण िाहीही. भेद क ठ आहे? भेद यात आहे की, मडॅम द ला िायेत 
जोचगणीच्या मठात गेली िाही आचण चतच्या पचरवारापकैी क णालाही चिराशाजन्य मृत्यू आला िाही. आपल्या 
अत लिीय भाविोदे्रकातं यातिाचें काहंी क्षण चतिे अि भवले होते यात शकंा िाही. पण, चतथे कादंबरीप्रमाणे 
कथािकाची ग ंताग तं स टलेली िव्हती; ती पे्रमप्रकरणातूि वाचली आचण पे्रमचवषयक जीवि जगण्याचे सोडूि 
देऊि चतिे ते पे्रम लाबंचवले, आचण चतिे जर त्याला चिदोष गद्यात आदशगरूपातं चचत्ररेखाचंकत केले िसते तर, 
अखेर क णालाही व स्वतःला चतलास िा त्याच्या आकृचतबधंाचे ज्ञाि झाले िसते. 

 
म्हणूि, इथे आपणास एक कल्पिासृष्टीतील जग चदसते, प्रत्यक्षात असलेल्या जगातील उचणवा 

स धारूि चिर्ममलेले– ज्या जगात, तशी त्याची इच्छा असेल, तर मरणकालपयंत द ःखे संपणार िाहीत, चजथे 
उत्कटभाविा कधींही आपल्या चप्रयवस्तूपासूि ढळत िाहीत, चजथे माणसे, भाराविू टाकणाऱ्या कल्पिामं ळे 
उद भवलेल्या मिोचवकृतीचे भक्ष्य बितात आचण सतत एकमेकाचे भाि ठेविू असतात. स्वतःच्या आय ष्ट्यभर 
ज्यासाठी माणूस व्यथग धडपडत असतो तो द ःखभार हलका करणारा आकार आचण ती बंधिें तो धारण करतो. 
कादंबरी चियतीला स्वचे्छेि रुप आकार देते. अशा प्रकारे, माणूस चिर्ममतीशी स्पधा करतो आचण मृत्यूवर 
तात्प रती का होईिा मात करतो. अचतशय गाजलेल्या कादंबऱ्याचें तपचशलवार चवश्लषेण, प्रत्येक वळेी चभन्नचभन्न 
सम्यक् दशगिाचं्या संदभात दशगवील की अगदी तशाच साध्याप्रत सतत लक्ष कें चद्रत करणारे हे चचरंति पचरवतगि 
कलाकार स्वाि भचवत असतो, त्यातच कादंबरीचे सारसत्व साठचवलेले असते. िैचतक अथवा चिव्वळ 
साकेंचतकही िव्हे अशा या पचरवतगिाचा म ख्य उदे्दश एकात्मभाव, स संवाचदत्व हा असतो आचण त्याम ळे ते 
परतत्त्ववादी गरजेचे चिदेशक ठरते. या पातळीवर, कादंबरी म्हणजे म ख्यतः स्मृत्याक ल संवदेिा अथवा 
बंडखोरप्रवृत्तीच्या भाविा याचं्याप्रीत्यथग ब िीची एक कसरत. फ्रें च चवश्लेषणात्मक कादंबरी आचण मेलस्व्हल्, 
बालझॅक दोस्तोयेव्हस्स्क बकवा टॉलस्टॉय याचं्या साचहत्यकृतीतूि स संवाचदत्वाचा, ऐक्यभावाचा हा शोध 
अभ्यासणे शक्य होईल. तथापी, कादंबरीय वाङमय जगतात दोि चभन्न धू्रवाचं्या टोकावर उभ्या असलेल्या 
प ढील दोि कृतींची सचंक्षप्त त लिा आपल्या उदे्दशपूतीच्या र्दष्टीिे प रेशी आहे. प्रूस्टचे (Proust) साचहत्य आचण 
गेल्या काही वषांतील अमेचरकी कादंबरी वाङमय. 

मािवाच्या स्वरूपाचे सूत्र, त्याला घडवणाऱ्या त्याच्या मूलतत्त्वात, त्याच्य बाह्य प्रचतचक्रयात अथवा 
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वतगिात माडंण्यात अमेचरकी कादंबरीतील स संवाचदत्व, एकात्मभाव सापडतो असे चतचे (अथातच आम्ही जो 
संदभग देत आहोत तो १९३०–४० या कालखंडातील ‘कडक’ कादम्बरीचा, १९ व्या शतकातील प्रशसंिीय अशा 
अमेचरकी वाङमीि बहराचा िव्हे.) प्रचतपादि आहे. अचभजात फ्रें च वाङमयात आढळूि येतात त्या तपचशलासह 
वर्मणलेल्या भाविा बकवा भाविोदे्रक याचंी ही अमेचरकी कादंबरी चिवड करीत िाही. चवश्लेषण आचण पात्राच्या 
वतगिक्रमाचे चवशदीकरण व आढावा घेऊ शकणाऱ्या मलूभतू मािसशास्त्रीय हेतंूचा शोध या गोष्टी ती िामजूंर 
करते. म्हणूिच कादंबरीच्या या प्रकारातील स संवाचदत्व, म्हणजे केवळ क्षणभर चमकूि ओळख पटचवणारे 
स संवाचदत्व. अगदी चिहेत क सहजचक्रया करतािंा त्याचं्या बाह्यदशगिी स्वरूपाधारे माणसाचें वणगि करणे, 
आपली प्रचतचक्रया व्यक्त ि करता ते जे काय बोलतात त्याच्या प िरुक्तीपयंत ते जसेच्या तसे प िरुध्र्दत करणे 
आचण शवेटी अशी भचूमका घेणे की जणू माणसाचंी संपूणग ओळख त्याचं्या दैिंचदि याचंत्रकीचक्रयादं्वारे होते–अशा 
प्रकारच्या पितीत त्या कादंम्बरीचे तंत्र अतंभूगत आहे. या याचंत्रकी पातळीवर वस्त तः सवग माणसे अगदी 
सारखीच चदसतात आचण ही वस्त स्स्थती, या वैचशष्ट्ट्यपूणग चवश्वातील सारी पाते्र, अगदी त्याचंी शाचररीक 
वैचशष्ट्टे्य धरूिस िा, अदलाबदल करण्यास योग्य अशी असलेली चदसूि येतात ही गोष्ट चवशद करते. या 
च कीच्या समजाम ळेच केवळ, या तंत्रासच वास्तववादी म्हणतात. आपण प ढे पाहणारच आहोत की, वास्तववाद 
ही चीज कलाके्षत्रात अिाकलिीय अशीच आहे; चशवाय या वस्त स्स्थतीव्यचतचरक्त हे अगदी उघड आहे की, हे 
काल्पचिक जग चवश ि व साध्या स्वरूपात वास्तवता प िर्मिर्ममत करण्याचा प्रयत्ि करीत िाही, तर 
पारंपचरकतेचा एक अचतशय स्वैर प्रकार हाताळते. ते वास्तवतेच्या अंगोपागंाचं्या छाटाछाटीतूि जन्मते आचण ही 
स्वैस्च्छक शस्त्रचक्रया असते. अशा प्रकारे सपंादि केलेले स संवाचदत्व, अवित स संवाचदत्व होय– मािव 
प्राण्यािंा व जगाला समाि पातळीवर आणणारे. असे वाटण्याचा संभव आहे की, या लेखकाचं्या मताि सार 
आंतचरक जीविाम ळे मािवी कृती स संवाचदत्वास पारख्या होतात आचण माणसामाणसाची एकमेकापासूि 
ताटातूट करतात. ही शकंा चवशषेेकरूि वाजवी वाटते. कादंबरी या वाङमयकलेचे एक उगमस्थाि असलेल्या 
बंडखोरीला या आंतरीक वास्तवतेच्या ठाम प्रचतपादिाचे पायावर स संवाचदत्व उभे केल्यािेच िक्त समाधाि 
लाभ ूशकेल, ती वास्तवता िाकारूि लाभणार िाही. ती आंतरीक वास्तवता सपूंणगतः िाकारणे म्हणजे एखाद्या 
कल्पिासाम्राज्यातील माणसाच्या मताचा हवाला घेण्यासारखेच आहे. पे्रमकथातील साकेंचतक कल्पिाजाल 
अंतभूगत असलेल्या अत्याचारचवषयक कादंबऱ्या या पे्रमकथाच असतात– आपल्या पितीि सार त्या त्याचें 
उदात्तीकरण करतात. अत्यावशयक मलूतत्त्वात सूचत्रत केलेले या पाथीव देहाचे जीवि चवरोधाभासात्मकतेिे 
एक अमूतग व हेतूहीि चवश्व चिमाण करते, जे क्रमाि सार वास्तवता सातत्यािे िाकारते. रोगचिदािशास्त्राचे 
र्दचष्टकोिातूि तथाकस्ल्पत सामान्य माणसाची तपासणी हा आपला एकमेव चवषय म्हणूि स्वीकारण्यात 
आंतरीक जीवि िष्ट झालेल्या–जीत काचेच्या तावदािामागे ठेवल्यासारखी माणसे चिरीचक्षत केली 
गेल्यासारखी चदसतात–या कादंबरीच्या प्रकाराचे तार्मकक पयगवसाि होते. अशा या मागािे या चवश्वात 
चदसणाऱ्या ‘चिरपराध’ माणसाचं्या असाधारण सखं्येचे स्पष्टीकरण करणे शक्य आहे. अशा या धाडसी 
उपक्रमासाठी अजाण माणूस हा आदशग चवषय आहे, कारण, या माणसाचे स्वरूप त्याच्या वतगिािे चिचश्चत होऊ 
शकते– पूणगपणे स्पष्ट होऊ शकते. दळभदे्र यंत्रमािव ज्या चिराशामय जगात अचतशय याचंत्रक स संबितेिे 
जीवि जगत आहेत, त्या जगाचे हा अजाण माणूस प्रतीक आहे, आचण अमेचरकी कादंबरीकारािंी हे जग 
हृदयचवदारक पण चिष्ट्िळ अशा चिषेधाच्या स्वरूपात समोर उभे केले आहे. 

 
प्रूस्टचवषयी म्हणाल तर, केवळ त्याचेच आचण वस्त जाताच्या क्षणभगं रतेवर चि मृत्यवूर त्यािे संपादि 



 अनुक्रमणिका 

 

केलेल्या चवजयाचे चिदशगक असे एक बंचदस्त जग वास्तवतेच्या चिग्रही बचतिातूि सजगि करणे ही त्याची 
वाङमयाला देणगी होती. पण, तो अगदी चवचभन्न साधिाचंा उपयोग करतो. आपल्या गताय ष्ट्याच्या ग प्त 
कोिाकोपऱ्यातूंि लेखकािें काळजीपूवगक चिवडलेल्या चवलक्षण अि भतूींिा अगदीं चवचारपूवगक तो बाकी 
सगळया गोष्टींपेक्षा ं वरचे स्थाि देतो. स्मृतीत कोणत्याही खाणाख णा मागे ि ठेवल्याम ळे जीविातील प्रचंड 
पोकळया अशा प्रकारे जीविातूंि वजा केल्या जातात. अमेचरकी कादम्बरी ही स्मृचतशून्य मािवाचंी कादम्बरी 
असेल, तर, प्रूस्टचे चवश्व म्हणजे अन्य काही िसूि प्रत्यक्ष स्मृतीच. या चवश्वाचा अचतशय त्रासदायक, अचतशय 
उबग आणणाऱ्या अशाच स्मतृींशी सबंंध राहातो–प्रत्यक्ष वास्तव जगाचे चवख रलेपण अमान्य करणारी आचण 
दरवळणाऱ्या स वासाच्या अवशषेातूि एका िूति आचण सिाति चवश्वाचे रहस्य व्य त्पन्न करणारी पूवगस्मृती. 
वास्तवतेच्या जगात ज्याचा चवसर पडतो, म्हणजेच अन्य भाषेत, जगाच्या श ि याचंत्रक व हेत हीि बाजू–
त्यापेक्षा आंतचरक जीविच, आचण आतंचरक जीविापैकी जीविापेक्षास िा जे अचधक आंतचरक आहे ते प्रूस्ट 
अचधक पसतं करतो. त्यास वास्तवता अग्राह्य म्हणिू िामंजूर असली तरी चतचे अस्स्तत्व तो िाकारीत िाही. 
अमेचरकी कादम्बरी वाङमयातील दोषाशी समतोल, अशी याचंत्रकता दडपूि ठेवण्यासाठी चूक तो करीत िाही. 
उलट पक्षी, तो पूवगस्मतृी आचण सचंिकट इचंद्रयसंवदेिा याचं्यामध्ये एक उच्च प्रतीचा ऐक्यभाव साधतो–
म रगळलेल्या पाऊलाचे द ःख आचण गतकालीि स खाचे चदवस याचंा जसा काहंी हा ऐक्यभाव. 

 
आय ष्ट्यातील अगदी प्रथमावस्थेतल्या स खस्थािाकडे परत जाणे कठीण आहे. तारुण्याचा ि लोरा 

ि ललेल्या य वती सम द्रचकिाऱ्यावर अजूिही हसतािा आचण गोड वटवट करतािा चदसतात, परंत , जो 
त्याचं्याकडे ि सते पाहात बसतो तो हळ हळ  त्याचें पे्रम संपादि करण्याचा हक्क गमाविू बसतो–जशा, 
ज्याचं्यावर त्यािे पे्रम केले त्या पे्रम संपादि करण्याच्या पात्रतेला पारख्या होतात. हीच उदासीिता प्रूस्टची 
उदासीिता आहे. सारे अस्स्तत्व जबरदस्तपणे िाकारण्यास कारणीभतू होईल इतकी ही उदासीिता प्रबळ 
होती. पण, चेहऱ्याचें आचण प्रकाशाचे जबरदस्त आकषगण त्याची जीविावरील आसक्ती तरीही कायम ठेवते. 
यौविातील स खद क्षणास आपण कायमचे पारखे झालो आहोत हे त्यािे कधीही मान्य केले िाही. त्या स खद 
चदवसाचंी प िर्मिचमती करण्याचे कठीण कायग त्यािे अंगीकारले आचण गतकालाची अचविाशी वतगमाि कालाच्या 
स्वरूपात–प्रारंभी होते त्यापेक्षाही अचधक सत्याथी व वैभवशाली–कालान्ती प िप्राप्ती करूि घेणें शक्य होतें हे, 
मृत्यूस ि ज मािता,ं प्रत्यक्षपणे व्यक्त करण्याचे कायगही त्यािे हाती घेतले. ‘चरमेम्बरन्स ऑि बथग्ज पास्ट’ या 
कृतीचे मािसशास्त्रीय चवश्लेषण अन्य काही िसूि साध्यचसिीचे एक प्रबल साधि आहे. चवख रलेल्या 
अस्ताव्यस्त जगाचा तोंडवळा धारण करणारी आचण अगदी बेसूरपणाच्या पातळीवर त्याला साथगता प्राप्त करूि 
देणारी ‘टाईम रीगेन्ड’ ही वाङमयीि कृती चलचहण्यातच प्रूस्टची खरीख री थोरवी अतंभूगत आहे. केवळ स्मृती 
आचण मती या साधिािंी आकाराचं्या अचवरत रष्मणातूंि मािवी एकात्मभावाची प्रयोगात्मक थरथरणारी प्रतीके 
सारसत्व म्हणूि काढण्याच्या समथगपणातच, मृत्यूपूवीच्या सायंचदिी, त्यािे संपादि केलेले खडतर यश 
सामावलेले आहे. अशा प्रकारच्या कृतीचे चिर्ममतीस अचतशय चिचश्चत स्वरुपाचे चदलेले आव्हाि म्हणजे आपण 
पचरपूणगत्वास पोहोचलेली एक कृती म्हणिू–एक बंचदस्त व ऐक्यभावात्मक चवश्व म्हणूि प ढे ठाकणें. 
पश्चातापदग्ध िसलेल्या कलाकृतीचे स्वरूप अशा प्रकारचें असते. 

 
असे म्हटले गेले आहे की, प्रूस्टचे चवश्व म्हणजे ईश्वरहीि चवश्व होते. हे जर खरे असेल, तर 

ईश्वराचवषयी त्यातं कधीही अवाक्षर िाही हे त्याचे कारण िसूि, चिरपेक्ष पचरपूणगताप्राप्ती व अिाद्यिन्तत्व 
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मािव्यािे साकार करणे ही जगाची महत्वाकाकं्षा आहे हे खरे कारण आहे. चिदाि चतच्या आकाकं्षाचं्या बाबतीत, 
‘टाइम रीगेन्ड’ ही वाङमयकृती ईश्वरहीि अिाद्यिन्तत्व आहे. याबाबतीत प्रूस्टची साचहत्यकृती, मािवाच्या 
साहसापंकैी एक अचतशय महत्वाकाकं्षी व अचतशय अथगपूणग, त्याच्या मत्यगस्स्थतीचवरोधी साहस, असल्यासारखी 
चदसते. त्यािे प्रत्यक्षपणे असे दाखविू चदले आहे की, कादंबरीची कला साक्षात चिर्ममतीची–आपणावर 
लादण्यात आली आहे तशा स्वरूपात, तसेच ती आपण जशी अमान्य करतो तशा स्वरूपात–प िरगचिा करू 
शकते. चकमाि, अिेक स्वरूपापंैकी एका स्वरूपात तरी, चिमात्यापेक्षा ंचिर्ममतीच (मािव-प्राणीच) अचधक पसतं 
करण्यात या कलेचा अंतभाव होतो. पण, याहीपेक्षा अचधक सखोल अथािे, मृत्यू व चवस्मृती याचं्या सते्तचवरुि, 
या कलेिे चवश्वाच्या अथवा जगचन्नवाचसयाचं्या चशवसौंदयाशी मतै्री जोडली आहे. अशा या रीतीिे त्याची 
बंडखोरी सजगिशील आहे. 

 
बांडखोरी आणि कलाशैली 

 
वास्तवतेवर अचधरोचपत केलेल्या परामशाद्वारे कलावन्त त्या वास्तवतेच्या आपल्या िकाराची उत्कटता 

घोचषत करतो. त्यािे सजगि केलेल्या चवश्वात, वास्तवतेपकैी तो जे काही चटकविू धरतो, त्याद्वारे वास्तवतेच्या 
चकमाि एका भागास त्यािे चदलेल्या संमतीची प्रमाणता प्रकट होते–वास्तवतेची ही बाजू उत्क्रातंीच्या 
पडसावल्यामंधूि ओढूि काढूि तो चिर्ममतीच्या प्रकाशात आणतो. अंचतम चवश्लेषणर्दष्ट्ट्या, िापसतंी जर 
सवगस्पशी, असेल, तर वास्तवता पूणगतः बचहष्ट्कृत झालेली असेल; आचण याचंी िलचिष्ट्पचत्त म्हणजे श ि 
औपचाचरक कलाकृती. उलटपक्षी, अिेकदा कलेशी संबधं िसलेल्या कारणापंायी, जर कलावन्त, ओबडधोबड 
वास्तवतेचा गौरव चचचत्रत करणार असेल, तर मग वास्तवता हेच िचलत असणार. पचहल्या बाबतीत, बंडखोरी 
आचण संमती, प्रचतपादि आचण िकार याचंा गाढ सबंंध असलेला आचदम सजगिशील आवगे, िापसंतीच्या 
ग णवते्तच्या र्दष्टीिे अपचमचश्रत असतो. तो मग अंगभतू पलायिवाद चिदर्मशत करतो–चालू कालखंडािे या 
पलायिवादाची अिेक उदाहरणे प रचवली आहेत आचण त्याचे शून्यतावादी उगमस्थािही अगदी उघड आहे. या 
द सऱ्या बाबतीत, जगतातूि सारी चवशषेाचधकारी सम्यक् दशगिे बाजूस काढूि कलावन्त जगाला स संवाचदत्व 
प्राप्त करूि देण्याचा दावा माडंतो. हा अथग लक्षात घेता, तो एकतेची, स संवाचदत्वाची आपली गरज कबलू 
करतो.–अवित प्रकारच्या एकतेचीस िा. परंत , तसाच तो कलात्मक सजगिशीलतेच्या आद्य आवशयकतेचा 
त्यागही करतो. सजगिशील मिाचे सापेक्षी स्वातंत्र्य अचधक जोरदारपणे िाकारण्यासाठी तो जगाची सचंिकट 
सवगकषता (साकल्य) ठामपणे प्रचतपाचदतो. या दोन्ही प्रकारांच्या कृतीत प्रत्यक्ष सजगिचक्रया िाकारण्यात येते. 
वास्तवतेची एक बाजू एकसमयावच्छेदेकरूि प्रचतपाचदत असता, मूलतः चतिे वास्तवतेची द सरी बाजू ि सती 
अमान्य केली आहे. समग्र वास्तवता िाकारण्याचा अथवा वास्तवतेव्यचतचरक्त अन्य काहीही ठामपणे प्रचतपाचदत 
ि करण्याचा प्रशि उपस्स्थत होवो, प्रत्येक वळेी ती स्वतःला चिरपवाद िकारािे बकवा चिरपवाद प्रचतपादिािे 
िाकारते. सौंदयगशास्त्राच्या पातळीवर हे चवश्लेषण, आपण इचतहासात्मक पातळीवर रेखाचचचत्रत केलेल्या 
चवश्लेषणाशी ज ळते आहे, हे र्दष्टोत्पत्तीस येऊ शकते. 

 
पण, ज्याप्रमाणे एखादे मूल्य कस्ल्पण्यात पचरणत होणारा शून्यतावाद असूच शकत िाही, अथवा, 

स्वतःचाच प्रचतषेध करीत पचरणत ि होणारा आत्मगर्मभत जडवाद िाही, त्याचप्रमाणे, औपचाचरक कला आचण 
वास्तववादी कला या अथगशनू्य संकल्पिा आहेत. कोणतीही कला वास्तवतेचा संपूणगतः त्याग करु शकत िाही. 
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गॉगाि Gorgon (सापासारखा सळसळणारा केशसंभार असलेली ग्रीक प राणातील क रुपा) ही चिःसंशय श ि 
काल्पचिक चिर्ममती आहे; चतचा क रुप म खवटा, डोक्याला वढूेि राचहलेले सपग ही सवग चिसगाची अंगे आहेत. 
वास्तव आशयाचे अचधकाचधक आत्मचवरेचि करण्यात उपचारवाद यशस्वी होऊ शकेल; पण, यालाही िेहमी 
मयादा असतेच. अमूतग चचत्रकलाकृतीत केव्हाकेव्हा पचरणत होणारा चवश ि भचूमतीस िा आपली रंगसंगती 
आचण सम्यक् दशगिाि रूपता बचहजगगतातूिच प्राप्त करूि घेते. एकमेव खराख रा उपचारवाद म्हणजे 
चिःशब्दता. चशवाय अचधक म्हणजे, चकमाि अथाचवष्ट्कार व स्वच्छंदता याचविा वास्तवावादाचे भागू शकणार 
िाही. अगदी उत्तमात उत्तम छायाचचते्र स िा वास्तवतेचा चवपयास करतात.–ही चचते्र, चिवड करण्याच्या 
कृतीची पचरणती आहे आचण ज्याला मयादा िाही चतथे ती मयादा लादतात. वास्तववादी कलावन्त व 
उपचारवादी कलावन्त चजथे एकरूपता अस्स्तत्वातच िाही चतथे ती शोधण्याचा प्रयत्ि करतात–वास्तवतेच्या 
अचतशय ओबड-धोबड अवस्थेत, समग्र वास्तवता चिष्ट्काचसत करणाऱ्या काल्पचिक चिर्ममतीत. उलटपक्षी, 
कलावन्ताकडूि वास्तवतेवर अचधरोचपत होणाऱ्या रूपान्तराच्या पचरसीमेवरच कलेतील ऐक्यात्मक स संवाचदत्व 
प्रकटते. दोन्हीचविा चतचे भागू शकणार िाही. आपल्या भाषेद्वारे आचण वास्तवतेतूि प्राप्त करूि घेतलेल्या 
मूलतत्त्वाचं्या प िर्मवतरणाद्वारे कलावन्त हे जे श िीकरण (देलक्रो िोंद करतो–आचण त्याचे हे अभीक्षण मार्ममक 
आहे–की, ‘िेमकेपणाच्या भचूमकेवर’ वस्तंूचे दशगिी स्वरूप खोटे पाडणारे ताठर सम्यक् दशगि द रुस्त करणे 
आवशयक आहे.) ही जी यथाथगता अचधरोचपत करतो त्याला शलैी म्हणतात; ही शलैी प िर्मिर्ममत चवश्वाला त्याचे 
ऐक्यात्मक स संवाचदत्व आचण त्याच्या मयादा प्राप्त करूि देते. आपले चियम जगावर अचधरोचपत करण्याचा 
प्रयत्ि ती प्रत्येक बंडखोराच्या कृतीतूि करते आचण काही थोड्या प्रचतभावन्ताच्या बाबतीत ती यशस्वी होते. 
कचव शलेे म्हणतो, “कचव हे चवश्वाचे अिचभस्वीकृत चवचधकार असतात.” 

 
चतच्या प्रत्यक्ष उमगस्थािापोटीच, अद भ तरम्यतावादी कला हे अवतारकायग सोदाहरण स्पष्ट करण्यात 

यशस्वी झाल्याखेरीज राहात िाही. ती वास्तवतेससाकल्यािे संमती देऊ शकत िाही अथवा चतच्यापासूि 
पूणगतः पराङम खही होऊ शकत िाही. संपूणगतः काल्पचिक असे काही अस्स्तत्वात िसतेच; एखाद्या आदशग 
कादम्बरीत जरी ते अस्स्तत्वात असले तरीस िा ते संपूणगपणे अमूतग असेल; त्याला कलात्मक अथगपूणगता िसेल; 
कारण, स संवाचदत्वाचा शोध घेणाऱ्या मािसाची प्राथचमक गरज अशी की, ते स संवाचदत्व संक्रातंक्षम अथगवाही 
असावयास हव.े द सऱ्या एका र्दचष्टकोिातूि पाहावयाचे झाल्यास, चवश ि तार्मककतेची एकता खोटी एकता 
असते; कारण, ती वास्तवतेवर आधाचरत िसते. भाविाचववश पे्रमकथा, भयकथा, िीत्य पदेशक कादंबरी ज्या 
अल्पस्वल्प प्रमाणात हा चियम उल्लंघतात, त्या प्रमाणात कलेपासूि चवचचलत होतात. उलटपक्षी, वास्ति 
वाङमयीि चिर्ममती, वास्तवतेचाच आचण केवळ वास्तवतेचाच, चतच्या साऱ्या जोमासह व सळसळणाऱ्या 
रक्तासह, चतच्या उत्कटतेसह व आक्रोशासह, उपयोग करते. वास्तवतेचे रंगरूप पालटूि टाकणाऱ्या अशा 
काहीची तरी ती केवळ भर घालते. 

 
त्याचप्रमाणे, सामान्यतः जी वास्तववादी कादम्बरी म्हणिू संबोधली जाते, ती वास्तवतेच्या संचिकट 

अंगाचे प्रचतरूप बिण्याचा प्रयत्ि करते. कोणत्याही प्रकारची चिवड ि करता, वास्तवतेच्या अंगोपागंाचे प्रचतरूप 
करणे म्हणजे, –अशा प्रकारचा उपक्रम कस्ल्पता येऊ शकत असेल तर–सजगिाची वाझं प िरावृत्ती याचशवाय 
द सरे काहीही असणार िाही. वास्तववाद हा धार्ममक प्रचतभेच्या अचभव्यक्तीचे केवळ साधि असला पाचहजे– 
स्पॅचिश कला हा अचभप्राय प्रशसंिीयरीत्या चिदर्मशत करते–अथवा द सरे आत्यचंतक टोक म्हणजे, ि सत्या 
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िकलेवरच (वडे्यावाक ल्यावंरच) अगदी खूष असणाऱ्या माकडाचंी कलात्मक अचभव्यक्ती म्हणजे वास्तववाद 
म्हणावयास हवा. वस्त तः कला ही कधीच वास्तवदशी िसते– जरी काही वळेा चतला तसा मोह झाला तरी. 
खरोखरीच वास्तवात्मक करावयाचे म्हणजे वणगिाला अतंच राहाणार िाही. चजथे स्तेन्ढाल एकाच वाक्प्रयोगात 
ल चसअि ल्यूविेचा खोलीतील प्रवशे वणगि करतो, चतथे, वास्तववादी कलावन्तास, तकग श िर्दष्ट्ट्या, 
िाट्यातील मंचरचिा आचण पाते्र याचं्या वणगिािंी चकत्येक गं्रथ भराव े लागतील, आचण तरीस िा प्रत्येक 
तपशील व बारकाव ेभरूि काढण्यात त्याला यश लाभणार िाही. वास्तववाद म्हणजे अचिचश्चत प्रगणि होय. 
वास्तव जगताच्या स संवाचदत्वावर िव्हे, तर सवगकषतेवर (साकल्यावर) चवजय चमळचवणे ही त्याची 
महत्वाकाकं्षा असते, हेच याद्वारे वास्तववाद प्रत्यक्षतः प्रकट करतो. वास्तववाद हा सवगकष सत्ताधारी क्रातंीचे 
अचधकृत सौंदयगशास्त्र का असावयास हव े हे आता आपणास समजेल. पण, अशा सौंदयगशास्त्राची अशक्यता या 
आधीच चिदशगिास आणूि देण्यात आली आहे. वास्तववादी कादम्बऱ्या, तशा असूि देखील, वास्तवतेतूि 
आपली साचहत्यसामग्री चिवडतातच; कारण, चवचार व अचभव्यक्ती या चिवड व वास्तवतेवरील चवजय याचं्यावर 
चिरपवादपणे अवलम्बूि आहेत. लेखि हाती घेणे म्हणजे आधीच चिवड करणे होय. अशा प्रकारे, जशी 
आदशगवादाची तशीच वास्तवतेची एक चिरंक श अवस्था आहे आचण याम ळे वास्तवात्मक कादम्बरी ही 
गर्मभताथािे समस्यापूणग कादम्बरी असते. आकार वास्तवता आचण चसिान्ताशी ज्याचा संघषग येतो ते सारे िष्ट 
करणाऱ्या अि भवपूवग चिणगयाच्या साधिािेच िक्त काल्पचिक चवश्वाच्या ऐक्याचे वास्तवतेच्या साकल्यात 
रूपान्तर करू शकता येते. म्हणूिच, आपल्या शनू्यतावादाच्या तार्मकक पचरणतीम ळेच तथाकचथत समाजवादी 
वास्तववादास उपदेशात्मक कादम्बरी व प्रचारात्मक वाङमय याचें िायदे उठचवण्याचा चसिदोष पत्करावा 
लागतो. 

 
चिमात्यास घटिा ग लाम बिव ूदे अथवा चिमाताच घटिा पूणगतः िाकारल्याचा दावा माडूं दे, काहीही 

असले तरी, सजगि, शून्यतावादी कलेच्या अधोगत अवस्थापं्रत पोचते. ससं्कृतीच्याबाबतीत जी अवस्था तीच 
सजगिाच्या बाबतीत :– आकार, आचण आशय, उत्क्रातंी आचण मािस व इचतहास आचण मूल्यें याचं्यामधील 
व्यत्ययहीि तणाव ते गृहीत धरते. समतोल जर िष्ट झाला, तर त्याचा पचरणाम ह कूमशाही अथवा अराजक, 
प्रचार धडाका अथवा अंगभतू ब चिरष्म यात होतो. दोहोंपैकी प्रत्येक बाबतीत, ब चिसंमत स्वातंत्र्याशी एकरूप 
असणारे सजगि अशक्य ठरते. अमूतगतेच्या िशसे आचण अंगभतू उद बोधि चवरोधास ती बळी पडलेली असो 
अथवा अचतशय अपक्व व अत्यंत कल्पक अशा वास्तववादाच्या प्रतोदास ती आवाहि करो, आध चिक कला ही 
चतच्या अधगसाकल्य–स्वरुपात कू्ररकम्यांची व दस्यूंचीच कला ठरते, सजगकाचंी िव्हे. 

 
ज्या कलाकृतीत आशय आकारावरूि उतू जातो आचण चजथे आकार आशयाला ब डविू टाकतो, ती 

कलाकृती ि पटलेल्या व ि पटचवणाऱ्या स संवाचदत्वाची बोलकी साक्ष असते. जसे अन्यत्र, तसेच या के्षत्रातही, 
जे स संवाचदत्व शलैीचे स सवंाचदत्व िाही ते चछन्न–चवचछन्नता होय. एखाद्या कलावन्ताचा गृहीत र्दचष्टकोि 
काहीही असो, साऱ्या सजगकाचं्या बाबतीत एक तत्त्व समाि आहे : वास्तवता आचण वास्तवता साकार करणारे 
चैतन्य (मािस) या दोहोंचे एकसमऱ्यावच्छेदी अस्स्तत्व कल्पूि चालणारे चियमाि रूप कलाशलैीकरण. जे 
सजगिात्मक आहे ते शलैीच्याद्वारे जगाची प िरगचिा करते, आचण ती स िा, कला व चिषेध या दोहोंचे लक्षण 
असलेल्या अल्पशा चवपयासािे प्रूस्टिे मािवी अि भतूीसबंंधात उपयोजि केलेले सूक्ष्मदशगकाचे चवशालीकरण 
असो, अथवा उलटपक्षी, अमेचरकी कादम्बरीिे आपल्या पात्रािंा बहाल केलेली अथगशून्य िगण्यता असो, 



 अनुक्रमणिका 

 

वास्तवता ही एका प्रकारे कृचत्रम असते. कलाकृतीची शलैी व धाटणी प्रदर्मशत करणाऱ्या या चवकृतीत 
सजगिशक्ती व बंडखोरीची स िलता अंतभूगत असतात. अचभव्यक्ती व आकार देण्यात आलेली अशक्य 
कोटीतील मागणी (अपेक्षा) म्हणजे कला. जेव्हा अत्यंत व्यथादायक चिषेध अत्यतं खंबीरपणे अचभव्यक्त होतो, 
तेव्हा बंडखोरी आपल्या वास्तव आकाकं्षा तृप्त करूि घेते आचण या आत्मचिष्ठेपासूि सजगिशस्क्त प्राप्त करूि 
घेते. समकालीि पूवगग्रहाशंी हे सारे जरी प्रचतचवरोधी असले, तरी अत्यतं उत्कट बंडखोरीची अचभव्यक्ती 
म्हणजेच कलाके्षत्रातील महत्तम शलैी. जसे दमि केलेला सौम्य अद भ तरम्यतावाद म्हणजेच चवश ि 
अचभजातवाद, तसेच, आपल्या स्वतःच्या मयादा चिमाण करणारी बंडखोरी म्हणजे प्रचतभा; म्हणूिच, आपणास 
आज चशकचवण्यात येते, त्याउलट, िकारात व चवश ि चिराशते प्रचतभा िसते. 

 
याचा अथग हाच की, महाि शलैी म्हणजे ि सती औपचाचरक ग णवत्ता िव्हे. वास्तवतेला बाधक अशा 

प्रकारे जेव्हा चतचा िक्त स्वतःसाठीच शोध घेतला जातो तेव्हा ती ि सती औपचाचरक ग णवत्ता असते, पण, मग 
मात्र ती महाि शलैी राहात िाही. मग ती कधीही िवकल्पक िसते, तर ि सती अि करणशील राहाते–साऱ्या 
चवद्वताजड कृतींप्रमाणे–परंत , अस्सल सजगिकृती ही स्व–रूपाि सार क्राचंतकारी असते. मािवाच्या 
हस्तके्षपाचा, तसेच, कलावन्त वास्तवतेच्या आपल्या प िरूत्पत्तीला जे दोषचिरसिात्मक श िीकरण प्राप्त 
करूि देतो त्या श िीकरणाच्या इच्छेचा, कलाशलैीकरण समारोप आहे, म्हणूि ते िारच प ढेपयंत न्यावयास 
हव ेअसले तरीस िा, ते अव्यक्त राहाणे इष्ट आहे; अशाकचरता की, कलेला जन्म देणारी ओढ (गरज) चतच्या 
आत्यंचतक तंगावस्थेत अचभव्यक्त झाली पाचहजे. अर्दशय कलाशलैीकरण, अथवा यापेक्षा, मूर्मतमतं 
कलाशलैीकरण ही महाि शलैी होय. “कलेत अचतशयोक्तीची भीती बाळगण्याची कधीच गरज िसते”, 
फ्लॉबटग म्हणतो. पण, तो आणखी असेही म्हणतो की, ती अचतशयोक्ती ‘सातत्यपूणग व स्वतःशी प्रमाणबि 
असावयास हवी. जेव्हा कलाशलैीकरण अचतशयोक्त आचण उघड असते तेव्हा कलाकृती श ि 
स्मृत्याक लतेचशवाय द सरे काहीही बित िाही; जे स संवाचदत्व (ऐक्य) ती बजकण्याचा प्रयत्ि करते त्याचा मूतग 
स संवाचदत्वाशी काहीही सबंंध िसतो. उलटपक्षी, जेव्हा वास्तवता अिलंकृत वस्त स्स्थतीच्या अथवा क्षदू्र 
कलाशलैीकरणाच्या आहारी जाते, तेव्हा मूतग, स संवाचदत्वाचविा सादर केले जाते. महाि कला, शलैी आचण 
बंडखोरीची खरीख री अवस्था या गोष्टी, वरील दोि पाखंडाचं्या मध्ये क ठेतरी असतात. 
 

सजपन आणि क्रान्ती 
 

समीके्षत अथवा भाष्ट्यातूि िव्हे, तर वास्तव सजगिातूिच, कलाके्षत्रात बंडखोरीला पचरपूणगत्व व चित्यत्व 
प्राप्त होते. आचण क्रमाि सार, क्रान्ती एखाद्या संस्कृतीतच ठामपणे प्रचतपाद्य होऊ शकते; दहशत अथवा ज लूम 
यातूि िव्हे. शृन्गापत्तीत सापडलेल्या समाजासमोर आजच्या आमच्या काळािे जे दोि प्रशि याप ढे उभे केले 
आहेत ते – एक, सजगि शक्य आहे काय? द सरा, क्रान्ती शक्य आहे का? – वास्तचवक संस्कृती–प्रबोधिाशी 
संबंचधत असलेला हा एकच प्रशि आहे. 

 
२० व्या शतकातंील क्रातंी चि कला ही त्याच प राण्या शून्यतावादाची उपागें आहेत आचण त्याच 

चवसंगतीत वास करूि आहेत. तथापी, ते जे चिश्चयपूवगक प्रचतपादि करतात, ते आपल्या प्रत्यक्ष कृतीत स िा 
िाकारतात, आचण उभयता दहशतीच्या मागािें अशक्यप्राय उपाय शोधण्याचा प्रयत्ि करतात. आपण िव्या 
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जगाचे प्रणेते आहोत अशी समकालीि क्रातंीची समजूत असते, परंत  वास्तचवक हा प राति जगािे गाठलेला 
चवरोधात्मक कळसबबदू असतो. अखेर, भाडंवलशाही समाजपिती व क्राचंतकारी समाजपिती जेव्हा समाि 
साधिे (औद्योचगक उत्पादि) व सारखीच अचभवचिे याचंा अचवरोध स्वीकार करतात तेव्हा त्याचंी जातक ळी 
एकच असते. पण, यापैकी एक समाजपिती जी अचभव विे देते ती औपचाचरक चसध्दान्ताचं्या िावाखाली – जी 
सैिास्न्तक तत्त्व े प्रत्यक्षात उतरचवण्यास ती समाजपध्दती असमथग असते आचण चशवाय, ती ज्या पध्दती 
उपयोचजते त्यातच त्या तत्त्वाचंी व्यावृत्ती असते. चतची मान्यता असलेल्या एकमेव वास्तवतेच्या िावाखाली, 
द सरी समाजपिती आपल्या भचवष्ट्यवाणीचे समथगि करते आचण ही बास्तवता चछन्नचवचछन्न करण्यात चतचे 
पयगवसाि होते. उत्पादिावर आधारलेली समाजपिती केवळ उत्पादिक्षमच असते, सजगिशील िाही. 

 
शून्यतावादी असल्याम ळे, समकालीि कला ही स िा रूढीबिता आचण वास्तवता याचं्या दरम्याि 

अडखळत असते. याचशवाय, वास्तवता जेव्हा ‘कडक’ असते तेव्हा ती चजतकी ब झ्वा असते चततकीच ती जेव्हा 
उदात्तहेतूसाठी बिते तेव्हा समाजवादी असते. साकेंचतकता (उपचारवाद) ही चजतकी भतूकालीि समाजात 
असते–तेव्हा ती चिहेत क अमूतगतेचा आकार धारण करते–चततकीच ती भावी समाजव्यवस्था म्हणूि दावा 
माडंणाऱ्या समाजातही असते–तेव्हा चतचे िाव प्रसार असते. चववकेचवसंगत व्यावृत्तीिे चविाचशलेली भाषा 
शास्ब्दक रष्मावगेातं हरपते; चियतीवादी चवचारव्यहूाच्या आधीि होऊि ती आदेशाचा शब्द म्हणूि सारसकंचलत 
होते. दोहोंच्या मध्यबबदूवर कला स्स्थत असते. जसा चविाशोन्माद, तसेच, सवगकषतेस मान्यता या गोष्टींचा 
बंडखोरािे एकदम त्याग करावयास हवा, तसाच कलावतंािे औपचाचरकतेच्या ध्यासातूि, तसेच, वास्तवतेच्या 
सवकंषवादी कलासौंदयगशास्त्रातूि आपली म क्तता करूि ्यावयास हवी. वस्त तः आज जग एक बिले आहे. 
पण त्याचा ऐक्यभाव शनू्यतावादाची एकता आहे. औपचाचरक तत्त्वाचंा शून्यतावाद आचण तत्त्वहीि शून्यतावाद 
या दोहोंचा त्याग करूि, जर जगािे सजगिशील संयोग साधिेचा मागग प न्हा शोधला तरच संस्कृती शक्य आहे. 
त्याचरीतीिे, कलाके्षत्रात अखंड भाष्ट्य व वस्त स्स्थतीवणगि याचंा काल मरणोन्म ख अवस्थेत आहे; आचण तो 
सजगिशील कलावन्ताचे आगमि घोचषत करतो आहे. 

 
परंत , या घटिेच्या पूवगतयारीप्रीत्यथग, कला आचण समाज, सजगि आचण क्रान्ती यािंी बंडखोरीच्या 

उत्पत्तीस्थािाचा प िशोध ्यावयास हवा– चजथे एकमेवत्व चि चवश्वंभावत्व, व्यक्ती चि इचतहास याचं्या िकार 
चि होकारात अत्यतं तीव्र तंगस्स्थतीतही समतोल साधलेला असेल. स्वयमेव, बंडखोरी ही संस्कृतीचा एक 
मूलघटक िव्हे. पण, साऱ्या संकृतीची ती एक िादंी आहे. प ढील मागग बंद असलेल्या ज्या मार्मगकेत आपण 
जगत आहोत चतथे िीत्शिेे स्वस्प्िलेल्या भचवतव्याचा आशचेा चकरण केवळ बंडखोरीम ळेच आपणास चदसू 
शकतो. िीत्शचेे ते स्वप्ि म्हणजे, “न्यायाधीश आचण ज लूमशहा याचं्याऐवजी सजगक”. कलावन्ताचें चियंत्रण 
असलेली संस्कृती हा हास्यास्पद चचत्तरष्म उरी बाळगण्याचा अचधकार, हे सूत्र खचचतच प्राप्त करूि देत िाही. 
श्रमशक्तीिे उत्पादिाची संपूणग ताबेदारी पत्करल्याम ळे त्याची सजगिशीलता िष्ट झाली आहे, अशा या आजच्या 
काळातील िाट्यावर वरील सूत्र केवळ प्रकाश टाकते. श्रचमकाला सजगकाचा सन्माििीय दजा प िप्राप्त करूि 
देण्यािेच औद्योचगक समाज हा िूति संस्कृतीच्या चिर्ममतीचा मागग ख ला करील. वगेळया शब्दातं, आपली 
आवड आचण आपली ब स्ध्द चजतकी आपल्या श्रमचिर्ममत उत्पादिाच्या बाबतीत चततकीच ती प्रत्यक्ष आपल्या 
कामाच्या बाबतीत त्या श्रचमकास उपयोजावयास लावल्यािेच संस्कृतीचा मागग मोकळा होईल. संस्कृतीचा 
अपचरहायग असलेला हा प्रकार सामाचजक वगावगात तसेच व्यक्तीव्यक्तीत, हा श्रचमक आचण हा सजगक असा 
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भेदाभेद करू शकणार िाही; यथावत्, आकारतत्त्व चि अचधष्ठाि इचतहास चि मािस हे कलात्मक सजगिाच्या 
स्वप्िीही िसते. अशा तऱ्हेिे, बंडखोरीिे ठामपणे प्रचतपाचदलेली भव्यता ती सवांिा अर्मपते. शके्सपीयरिे 
चाभंाराच्या संघटिेचे िेतृत्व करणे जसे अन्यायाचे, चशवाय कस्ल्पतादशात्मक ठरेल, तसेच चाभंाराचं्या 
संघटिेिे शके्सपीयर द लग चक्षणे अिथावह ठरेल. चाभंाराचंविा शके्सपीयर ही अवस्था ज लूमाला ग न्ह्याचा आरोप 
टाळण्यास मदत करते. जेव्हा चाभंार ज लूमशाहीच्या प्रसाराला हातभार लावीत िाही, तेव्हा शके्सपीयरचविा 
त्याचे, चतच्याकडूि शोषण होते. प्रत्येक सजगिकृती, केवळ आपल्या अस्स्तत्वािे, स्वामी आचण ग लाम याचें जग 
िाकारते. आपण चजच्यातं चटकूि राहात आहोत त्या ज लूमशहा व ग लाम यांच्या भीषण समाजपितीचा 
सजगिाच्या पातळीवरच अंत होईल आचण चतथेच चतचा कायापालट होईल. 

 
पण सजगि आवशयक आहे हे खरे असले तरी त्यातूि त्याची संभविीयता िक्की सूचचत होत िाही. 

चवचशष्ट कालातील द व्यगवस्थेच्या बाबतीत उपयोचजलेल्या चवचशष्ट शलैीच्या स व्यवस्थेच्या अि षंगािे 
कलाके्षत्रातील एक सजगिशील कालखंड चिचश्चत होतो. समकालीि भाविोदे्रकािंा तो कालखंड आकार चि 
चसिातंसूते्र देतो. आमच्या द म गखलेल्या राजप त्रािंा पे्रम करावयास चजथे वळेच िाही, अशा काळात सजगिशील 
कलावन्ताला मदॅम द ला िायेत् च्या वचिाचंी प िरुक्ती याप ढे प री पडणार िाही. चजथे साम दाचयक भाविािंी 
व्यस्क्तगत भाविािंा चोर पाऊलािंी मागे टाकले आहे, अशा आजच्या काळात पे्रमाच्या ब्रम्हािंदाला सतत 
कलाच चियचंत्रत करू शकते. पण, साम दाचयक भाविोदे्रक व ऐचतहाचसक कलह याचं्यावर स िा चियंत्रण 
ठेवायचे ही अचिवायग समस्या आहे. साचहत्य–शर्मवलकािंा चकतीही खेद होवो, कलेचे के्षत्र मािसशास्त्रापासूि 
मािवाच्या वास्तचवक अवस्थेपयंत चवस्तारले गेले आहे. जेव्हा चवचशष्ट कालखंडातील भाविोदे्रक जगाचे 
भचवतव्य धोक्यात आणतात, तेव्हा सजगिास संबधं चियतीवरच प्रभ त्व गाजवावयाचे असते. पण, त्याचवळेी 
सवगकषसाकल्याचा चवरोध पत्करूि, सजगि एकत्वाच्या ठाम प्रचतपादिाचा आग्रह धरते. साध्या शब्दातं, 
सजगिास प्रथम स्वतःकडूि आचण िंतर अिेकत्वाच्या सवकंष प्रवृत्तीकडूि धोका चिमाण होतो. सजगि म्हणजे 
भयंकर जोखीम पत्करूि सजगि करणे हे आजचे सूत्रवाक्य आहे. 

 
वस्त तः साम दाचयक भाविोद्रक, चकमाि सापेक्षतः, संपूणग जगलेच पाचहजेत आचण अि भवले पाचहजेत. 

कलावन्त ज्या क्षणी ते अि भवतो त्याक्षणीं तो त्याचें भक्ष्य बितो. याचा पचरणाम असा कीं, आजचा आपला 
कालखंड हा कलाकृतीचा कालखंड म्हणण्यापेक्षा वृत्तान्त चिवदेिाचाच कालखंड ठरतो. पे्रमप्रकरणे अथवा 
महत्वाकाकं्षा यातील प्रसंगोपात्त मृत्यूच्या संभविीयतेपेक्षा, अखेर या भाविाचं्या उपयोजिेतूि लादली जाणारी 
मृत्यूची संभविीयताच अचधक; कारण, साम दाचयक भाविोदे्रक जगण्याचा एकमेव मागग म्हणजे त्याचं्यासाठी 
अथवा त्याचं्या हातूि मृत्यू पत्करण्याची तयारी असणे. आज, चवश्वसिीयतेसाठी उपलब्ध अशी सवात महाि 
संधी म्हणजेच कलेचा सवांत महाि पराजय. महाय िे आचण क्रान्त्या याचं्या कालावधीत जर सजगि अशक्य 
असेल, तर सजगिशील कलावन्त आपल्यात आढळणार िाहीत, कारण, य ि आचण क्रान्तीच आपल्या कपाळी 
आहेत. ज्याप्रमाणे, मेघगजंिा म्हणजे अपचरहायगतेिे वादळाची िादंी, तव्दतच, अमयाद उत्पादिाची 
कस्ल्पतकथा महाय िास आपल्या मागोमाग आणते. महाय िे पचश्चमी जग उध्वस्त करतात आचण एक दोि 
प्रज्ञावन्ताचंा बळी घेतात. भाडंवलशाही समाजपिती, संहारातूि डोके वर काढते आहे ि काढतें आहे तोच, 
क्राचंतकारी समाजपिती आपणावर चाल करूि येत असल्याचे र्दशय पाहते. प्रज्ञावन्ताला चिरूि जन्म 
घेण्यासही अवधी िसतो; आपणासं भेडसावणारे भीषण महाय ि, कदाचचत प्रज्ञावन्त झाले असते अशा साऱ्याच 
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माणसाचंी कत्तल करील. तरीस िा समजा सजगिशील अचभजात कलावाङमयकृती संभविीय ठरली आचण ती 
जरी एकाच्या िावािेच प्रचसि पावत असली, तरी ती सबंंध एका चपढीची कृती आहे हे आपणास मान्य कराव े
लागेलच. पराजयाच्या संभवाचंी ि कसाि भरपाई या चविाशाच्या शतकात िक्त संख्येची जोखीम पत्करूिच 
करता येईल; द सऱ्या शब्दात, ही संभविीयता म्हणजे, दहा सच्च्या कलावन्तातूि चकमाि एक तरी मागे 
चजवन्त राहील, आपल्या कलावन्त बंधंूच्या प्रथम साचहत्यकृती आत्मसात करील आचण भाविोत्कटता व 
सजगिशीलता या दोहोसाठी आपल्या जीविातं वळे खचग करण्यास यशस्वी होईल. ज्या यशासाठी आपल्या 
साऱ्या कलावन्त बधूंचा तो ऋणी असते त्या उदासवाण्या यशाची बाब खेरीज करूि कलावन्त हा, त्यास 
आवडो अथवा िावडो, यािंतर कधीही एकाकी असू शकणार िाही. बंडखोर कलेचे पयगवसाि ‘आम्ही 
अस्स्तत्वात आहोत’ या तत्त्वाचा अचवष्ट्कार घडचवण्यातही होते आचण त्याबरोबरच ज्वलंत चविम्रतेकडील मागग 
दाखचवण्यातही होते. 

 
जे कोणी सवकंष साकल्यात ऐक्यात्मक स संवाचदत्वाचे अस्स्तत्व असल्याचे मतप्रचतपादि करूि 

क्रातंीला उघड आव्हाि देतात त्यािंा दरम्यािच्या काळात, चवजयी क्रातंी चतच्या शनू्यतावादाच्या मागगच्य तींतूि 
धोका चिमाण करते. आजच्या चवद्यमाि इचतहासाच्या आचण त्याहीपेक्षा उद्याच्या भावी इचतहासाच्या 
गर्मभताथंांपकैी एक म्हणजे, कलावन्त आचण िूति चवजेते याचं्यामधील झगडा–सजगिशील क्रान्तीचे प्रत्यक्ष 
साक्षी आचण शून्यतावादी क्रातंीचे संस्थापक याचं्यामधील लढा. या लढ्याच्या चिष्ट्पत्तीचवषयी म्हणाल तर िक्त 
कपोलकस्ल्पत तकग च करणे शक्य आहे. चकमािपक्षी आपणास एवढेतरी माहीत आहे की, हा झगडा कट  
पचरसमाप्तीपयंत चालू ठेवला पाचहजे. आध चिक चवजेते हत्त्या करू शकतात, पण, सजगि करण्यास असमथग 
असतातसे चदसते. कलावन्तािा सजगि कसे कराव े हे कळते, पण ते खरोखर हत्त्या करू शकत िाहीत. 
कलावन्तामंध्ये ख िी अत्यतं अपवादात्मकरीत्याच आढळतात, म्हणूि, अखेर कालान्तरािे, आपल्या 
क्रास्न्तकारी समाजात कला लयास जाणाराच. पण, तोपयंत क्रातंीिे चतच्या वाट्यास आलेला संपूणग कालखंड 
व्यचतत केलेला असणार. सभंविीय कलावन्त असलेल्या माणसाची जेव्हा प्रत्येक वळेी क्रातंी हत्या करते, तेव्हा 
ती स्वतः आणखी थोडी जास्त कमजोर बिते. आपल्या कायद्यािं सार जग घडचवण्यात जर चवजेते अखेर 
चवजयी होतील, तर ग णाचे श्रेष्ठत्व चसि होणार िसूि, जग हा िरक आहे हे चसि होईल. या िरकवासात कला 
आचण पराचजता बंडखोरी याचें स्थाि एकच असेल– चिराशचे्या गतेतील आधंळी व पोकळ आशा. चजथे थंडी व 
भकू बव्हंशी द ःसह झाली होती अशा छावणीत कैदी म्हणूि कोंडलेल्या एका द य्यम सेिाचधकाऱ्याच्या अन्स्टग 
स्व्दजर आपल्या सैबचेरयि डायरीमध्ये उल्लखे करतो; हा कैदी लाकडी पट्टया असलेला एक चिःशब्द चपयािो 
बिचवतो. अत्यंत हीि प्रकारचे द ःख भोगीत, बचध्या लोंबणारे कपडे घातलेल्या जिसम हाच्या घोळक्यात 
चिरंतर सापडलेल्या या कैद्यािे केवळ त्यालाच ऐकू येणारे एक चवलक्षण संगीत रचले होते. आचण गूढगहि 
सूरसंगीत आचण पराभतू सौंदयगदेवतेच्या मिाला वदेिा देणाऱ्या प्रचतमा, शतकाि शतके मािव्याच्या थोरवीचे 
साक्षीभतू अशा स संवादी बडंाचे प्रचतध्विी, िरकवासात िेकल्या गेलेल्या आम्हा पामरासंाठी, ग न्हेगारी चि 
मूखगपणा याचं्या बेबंदशाहीतही, सतत उमटवतील. 

 
पण, िरकवासालाही कालाची मयादा आहेच आचण एके चदवशी जीविाला प िश्च प्रारंभ होईल. 

कदाचचत इचतहासाला अंत असेल वा िसेल; पण, आपले कायग इचतहासाचे भरतवाक्य म्हणण्याचे िसूि, सत्य 
म्हणूि आपल्याला ज्याचे ज्ञाि आहे त्याच्या प्रचतमेतूि याप ढे इचतहास सजगि करण्याचे आहे. मािवी जीविाचा 



 अनुक्रमणिका 

 

अथग केवळ इचतहासािे चवशद होत िाही आचण माणसाला आपल्या अस्स्तत्वाची यथाथगता चिसगगस सबंितेतस िा 
आढळते, या गोष्टी चिदाि कला आपणास चशकचवते. माणसाच्या र्दष्टीिे महाि चिसगग देवता मृत झालेली िाही. 
मािवाचे महत्तम वैचशष्ट्ट्य दशगचवणारे त्याचे बंडखोरीचे कृत्य, सवगसामान्य मािवी मूल्य आचण मािवाची प्रचतष्ठा 
प्रचतपाचदते; आचण हे प्रचतपाचदत असता, हे बंडखोरीचे कृत्य, आपली स संवाचदत्वाचवषयीची क्ष धा 
शमचवण्यासाठी, सौंदयग हे िामाचभधाि असलेल्या वास्तवतेच्या पचरपूणगत्वाच्या एका घटकावर आपला हक्क 
सागंते. एखादा मि ष्ट्य सारा इचतहास अमान्य करू शकेल आचण तरीही सागर चि ग्रहिक्षत्राचें जग तो मान्य 
करू शकेल. ज्या बंडखोरािंा चिसगग व सौन्दयग द लग चक्षण्याची इच्छा आहे, ते ज्यायोगे अस्स्तत्व (जीवि) आचण 
श्रम याची प्रचतष्ठा घडचवली जाते त्या साऱ्या गोष्टी इचतहासातूि हद्दपार करण्याच्या दोषास पात्र ठरतात. 
शके्सपीयर, सवेस्न्त्, मॉचलयर व टॉलस्टॉय यािंा ज्याचे सजगि कसे करावयाचे हे माहीत होते, त्याचे 
इचतहासात सजगि करण्याचा प्रयत्िच प्रत्येक स धारक करतो. ते म्हणजे प्रत्येक मािवाच्या हृदयात वास करत 
असलेली स्वातंत्र्य आचण प्रचतष्ठा याचंवषयींची भकू तृप्त करण्यास सतत चसि असलेले जग. सौंदयग, क्रान्त्या 
घडविू आणीत िाही हे चिःसंशय. पण, एक चदवस असा येईल की, क्रान्त्यािंा सौंदयाची गरज भासेल. 
वास्तवाला चवरोध करीत असतािाच त्यावर ऐक्यात्मक स संवाचदत्वाचे संस्कार घडचवणे ही कलासौंदयाची 
कायगपिती आहे; बंडखोरीची ही तीच आहे. मािवी स्वभाव आचण जगातील सौन्दयग याचंा जयजयकार 
करण्याचे थाबंचवल्याचविा अन्याय अिंतकाल अमान्य करणे शक्य आहे काय? आमचे उत्तर ‘होय, शक्य आहे’ 
असे आहे. शरणागती ि पत्करणारे, तसेच चिष्ठावाि असे हे िीचतचियमशास्त्र, काही झाले तरी, खऱ्याख ऱ्या 
वास्तव क्रातंीचा मागग प्रकाचशत करणारे केवळ एकमेव आहे. सौन्दयग या चजवतं जागत्या सद भावाला ज्या 
चदवशी संस्कृती अग्रस्थाि देईल, त्या प िरुत्थािाच्या चदवसाच्या आगमिाची पूवगतयारी कलासौंदयाला 
प्रोत्साहि देण्यािे आपण करतो– हे अग्रस्थाि औपचाचरक तत्त्वाचं्या आचण इचतहासाच्या अधोगत मूल्याचं्या 
िारच प ढचे असेल– आचण माणसाची व ज्या जगात तो राहतो त्याची सवगसामान्य प्रचतष्ठाहंी सौन्दयग या चजवतं 
सद भाविावर आधारभतू आहे; तसेच, त्या सद भावाचा अपमाि करणाऱ्या जगास तोंड देऊि आपणास आता 
त्याचे स्वरूप चिचश्चत करावयाचे आहे. 
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नवचाराचे वैभवनशखर 
 
तथापी, जीविाच्या या उगमस्थािापासूि िार दूर, एका िेत्रदीपक सामाचजक व राजकीय क्षोभाम ळे 

य रोपखंड आचण क्रातंी अगदी तळापासूि ढवळूि चिघाली आहेत. गेल्या शतकात मािवािे धमाच्या बेड्या 
तोडूि िेकूि चदल्या. तथापी, तो म क्त झाला ि झाला तोच, त्यािे पूणगतः असह्य अशा िवीि श्रनृ्खला 
घडचवल्या. िैचतक प्रकषगता िष्ट होते; पण, पूवीपेक्षा अचधक द राराध्य स्वरूपात प न्हा जन्म घेते. परोपकारावर 
ती आल्यागेलेल्या सवांिा कािठळया बसेपयंत प्रवचि ऐकचवते. आचण चशवाय, समकालीि मािवतावादाला 
ख ळचट ठरचवणाऱ्या दूरस्थ पे्रमाचा एक प्रकारही स िचवते. या स्थैरस्स्थत्यंतरावस्थेत ती केवळ महाि अिथगच 
घडव ूशकते. एक चदवस असा उगवतो की, ज्या चदवशी ती कडवट बिते; लगोलग पोचलसी कारवायाचंा वापर 
करते आचण मािवाच्या म क्तीसाठी, ती अचधकृत चौकशीमंडळाचे भडक स्वरूप धारण करते. समकालीि 
शोकिाट्याच्या अत्य च्च बबदूवर, पचरणामी आपण ग न्हेगारीचे चजवलग स्िेही बितो. जीवि व सजगि याचंी 
उत्पत्तीस्थािे आटूि गेल्यासारखी चदसतात. भ ते आचण यतें्र यािंी वस्ती केलेले य रोप खंड भयग्रस्त होऊि ल ळे 
पडते. दोि सवगसंहारक महाय िामधील कालखंडात, भ यारातील कोठड्यात िाशीच्या वदेी उभारूि िास 
आवळणारे मािवतावादी, आपला िवीि संप्रदाय मूकपणे साजरा करतात. क णाचाही आक्रोश त्यािंा कधीतरी 
त्रस्त करणार आहे काय? प्रत्यक्ष कवीदेखील स्वतःचे बंध जि समोर ठार मारले जात असता अचभमािािे 
म्हणतात की, ‘आमचे हात स्वच्छ आहेत.’ सारे जग अन्यमिस्कतेिे या ग न्ह्याकंडे पाठ चिरचवते; ग न्ह्यासं बळी 
पडलेल्या माणसािंी मािहािीची आत्यचंतक मयादा गाठली आहे : सारा कंटाळवणारा प्रकार आहे. प्राचीि 
काळी ख िाचे रक्त चकमाि धार्ममक भीचत तरी चिमाण करी आचण अशा प्रकारे जीविाचं्या मूल्याचे पाचवत्र्य प्रकट 
केले जाई. या उलट, आपण ज्या कालखंडात राहात आहोत तो आपण प रेसे रक्तचपपपासू िाही अशा 
चवचारचिणगयाप्रत आपणास िेतो, त्यातच त्याची खरीख री दोषाहगता आहे. याप ढे रक्त साडंलेले चदसणार िाही; 
आमच्या धमगभोंदंूच्या चेहऱ्यावर चदसेल इतपत त्या रक्ताचा चशडकावा होणार िाही. हा शून्यतावादाचा कळस 
आहे. आंधळी चि रािटी हत्त्या वाळवटंातील चहरवळी सारखी भासते आचण आमच्या अचतशय ब चिमाि 
मारेकऱ्याशंी त लिा करता मंद ब िीचा ग न्हेगार चिचश्चतपणे मिाला जास्त तजेला देतो. 

 
अचखल मािवजातीला बरोबर घेऊि आपण ईश्वराचवरुि लढू शकू ही समजूत दीघगकाळ मिात 

बाळगणाऱ्या य रोचपयि मािसाला िंतर असे चदसू ं लागले की, जगायचे असेल तर माणसाचंवरुिही लढले 
पाचहजे. मािववशंाच्या अचधष्ठािावर ज्यािंा चवजयी अमरत्वाची रचिा करावयाची होती, जे मृत्य चवरुि 
एकज टीिे खडे राचहले होते ते बंडखोर आता आपल्यालाच हत्त्या करणे भाग आहे या भचवतव्यतेप ढे भेदरूि 
गेले आहेत. तथापी, माघार घेतल्यास त्यािंा मृत्यू पत्करावा लागणार आहे; प ढे गेल्यास हत्त्येला मान्यता द्यावी 
लागणार आहे. आपल्या मूळस्थािापासूि ताटातूट झालेली आचण उपहासात्मकतेिे चवडम्बि पावलेली 
बंडखोरी साऱ्या पातळींवर त्याग आचण हत्त्या याचं्यामध्ये डळमळंू लागते. चतिे प रस्कार केलेला न्यायाचा 
आदशग, जो चिःपक्षपाती आहे अशी चतला आशा होती तो एक घावचि दोि त कडे अशा स्वरुपाचा ठरला. 
ईश्वरीकृपेचे राज्य पराभतू झाले आहे, पण, न्यायाचे राज्यही कोसळत आहे. या वचंिेम ळे य रोप मृत्य पंथास 
लागले आहे. मािवजातीच्या चिष्ट्पापतेची बंडखोरीिे वचकली केली, आचण आता चतिे स्वतःच्याच दोषाहगतेच्या 
बाबतीत हृदय दगडासारखे घट्ट केले आहे. सवकंषतेचा शोध घेण्यास ती चिघते ि चिघते तोच, एकटेपणाच्या 
अत्यंत िैराशयपूणग संवदेिा आपला वाटा म्हणूि ती घेते. चतला मािवजातीशी एकात्मभाव साधावयाचा होता, 
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पण आता चतला, एकतेसाठी झगडणाऱ्या, एकाकी पडलेल्या मािवािंा, एकएक करूि वषाि वष े एकत्र 
आणण्याच्या आशचेशवाय द सरी आशा बाळगता येत िाही. 

 
चतच्या साऱ्या अन्यायासंचहत उपय क्ततेच्या र्दष्टीिे कालबाह्य ठरलेली समाजपिती आपण मान्य करू 

अथवा ि करू, बकवा सारख्या प ढे सरकणाऱ्या इचतहासाच्या कठोर गतीस हातभार लावण्याचा चिणगय आपण 
मािवाच्या चहताचवरुि भाविाशून्यतेिे घेऊ अथवा ि घेऊ, पण मग, बंडखोरीच्या प्रत्येक प्रकाराचा आपण त्याग 
करावयाचा काय? अखेर, आपल्या चवचाराच्या तकग शास्त्राची पचरणती भेदरट शरणागतीत होणार असेल तर, 
ज्याप्रमाणे काही क ट ंब ेअपचरहायग बअेब्र ूकधीकधी स्वीकारतात, तद्वतच ती आपणास मान्य करावी लागणारच. 
मािवाचवरुि साऱ्या चवचवध प्रकारच्या प्रयत्िाचें, तसेच, त्याच्या पितशीर चविाशाचे समथगि चतिे करावयास 
हवचे असे असेल, तर मग या आत्मचविाशास संमती देणे आवशयक ठरेल. न्यायिीतीची मिीषा अखेर आपली 
महत्त्वाकाकं्षा िलदू्रप करील ििेबाजव्यापारी आचण पोचलस याचं्या जगताचा अंत हीच ती महत्त्वाकाकं्षा. 

 
पण, अद्यापी आपण बंडखोर जगात राहात आहोत काय? उलट, बंडखोरी, एका िवीि प्रकारच्या 

ज लूमशहाचे, स्वतःची ग न्हेगारी लपचवण्याचे साधिच बिलेली िाही काय? ‘आम्ही अस्स्तत्वात आहोत’ या 
बंडखोर आंदोलिाच्या तत्त्वाचा लाजलज्जा वाटल्याचशवाय चि लबाडी वापरल्याचशवाय, हत्त्येशी मेळ घालता 
येईल का? ज्या लक्ष्मणरेषेच्या आत, मािवी प्रचतष्ठेवर साऱ्याच मािवािंा सारखाच हक्क सागंता येईल, अशी 
प्रचतबधंक मयादा ज लूमशाहीला घालूि देण्यात बंडखोरीिे एक प्राथचमक मूल्य चिचश्चत केले आहे. आपल्या 
संदभग चौकटीत चतिे मािवामािवामंधील उघड चदसणारी परस्पर एकवाक्यता, समाि घडण, मािवी बधंिाचे 
र्दढैक्य, माणसामाणसािंा सर्दश चि अचवभक्त, समाि घडण, मािवी बंधिाचे र्दढैक्य, माणसामाणसािंा सर्दश 
चि अचवभक्त बिचवणारा स संवाद, या साऱ्या गोष्टींिा अग्रहक्क चदला. अशा रीतीिे, अथगशून्य जगाला आव्हाि 
देऊि चवरोध करण्यासाठी पचहले पाऊल उचलण्यास मािवी मिाला भाग पाडले. या प रोगाचमत्वाम ळे, 
हत्त्येसबंंधीची जी समस्या चतला आता सोडवावीच लागेल, ती चतिे अचधकच तीव्र करूि ठेवली. अथगशून्यतेच्या 
पातळीवर, वस्त तः, हत्त्या ही केवळ तकग शास्त्रीय चवसंगतीिाच जन्म देईल; बंडखोरीच्या पातळीवर ती मािचसक 
(वैचाचरक) चचरिाड असेल. कारण, आमच्याशी असलेले ज्याचे साम्य अखेर आम्हास मान्य झाले आहे, आचण 
ज्याची तदू्रपता आम्ही पचवत्र मािली आहे अशा कोणाही व्यक्तीची हत्त्या करणे शक्य आहे काय हे ठरचवणे हाच 
आता प्रशि आहे. एकाकीपणावर आपण ि कताच चवजय संपादूि तो पराभतू केला असता, प्रत्येक गोष्ट एकाकी 
पाडणारी कृती वैध ठरविू आम्ही त्याची चिचश्चतपणे प िस्थापिा करावयाची काय? आपण एकाकी िाही, याची 
ज्याला ि कतीच जाणीव झाली आहे अशा मािवावर एकाकीपण लादणें ही गोष्ट माणसाचवरुि चिचश्चतपणे ग न्हा 
िाही काय? 

 
तकग शास्त्रर्दष्ट्ट्या, हत्त्या व बंडखोरी चवरोधात्मक आहेत हेच उत्तर द्यावयास हव.े वस्त तः, अगदी एका 

स्वामीची (मालकाची) जरी हत्त्या करावी लागली तरी, ‘मािवी संघटिा’ या संजे्ञद्वारे ज्यािे आपल्या 
अस्स्तत्वाचे समथगि शाबीत केले आहे त्या संजे्ञचा बडंखोरािे एका चवचशष्ट रीतीिे उपयोग करणे इतःपर 
समथगिीय ठरणार िाही. या जगाला काहंीं उच्चतर अथग िसेल, केवळ माणूसच माणसाला जबाबदार असेल, 
तर जीवतं माणसाचं्या समाजातूि आपल्या स्वतःला आपोआपच बचहष्ट्कृत करण्यासाठी माणसाला त्या 
समाजातूि अगदी एकच एक माणसू िाहीसा करणे प रेसे आहे. जेव्हा केि, ॲबेलचा वध करतो, तेव्हा तो 
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चिजगि वाळवटंात पळूि जातो. मग, ख िी जर असखं्य असतील ते वाळवटंातच वास करीत असणार आचण 
चवचधचिषेधरचहत अशा एका आगळयाच एकाकी अवस्थेंत वास करणार. 

 
ज्या क्षणी तो पचहला घाव घालतो, त्याक्षणी बडंखोर जग चद्वभगंतो. माणसामाणसातील 

एकात्मभावासाठी तो बंड करूि उठला, पण, रक्तपातािें भेदभावावर पाचवत्र्याचा चशक्का मारूि त्यािे या 
एकात्मतेचा बळी चदला. द ःख आचण ज लूम याचं्या जंजाळात, बंडखोराचे अस्स्तत्व िक्त या एकात्मभावात 
अंतभूगत होते. एकात्मतेचे चिचश्चतपणे प्रचतपादि करण्याचा हेतू असलेले तेच आंदोलि, अशा प्रकारे अखेर 
चतच्या अस्स्तत्वाचा शवेट करते. काहीजण अथवा सारेस िा आपल्याबरोबर आहेत असा दावा ते आंदोलि करू 
शकते. पण, अगदी एक माणसूस िा या बंध भावात्मक जगातूि हरपला, तरी तात्काळ हे जग चिजगि बिेल. जर 
आम्ही िसलो तर मीही िाही आचण हेच तत्त्व काचलआयेवचे अिंत द ःख व सेंट जस्टचे मौि स्पष्ट करते. आपली 
साध्ये बहसा व हत्त्या या साधिादं्वारे संपादि करण्याचे ज्या बंडखोरािंी ठरचवले आहे, त्यािंी आपल्या 
अस्स्तत्वाची आशा स रचक्षत ठेवण्यासाठी ‘आम्ही आहोत’ या तत्त्वाच्या जागी ‘आम्ही असू’ हे तत्त्व व्यथगच 
स्थािपन्न केले. जेव्हा ख िी व त्याचा बळी िाहीसे होतात, तेव्हा समाजसंस्था त्याचं्याचविा आपल्या स्वतःच्या 
समथगिाची तरतूद करील. अपवादाचा ठरलेला कालावधी संपल्यािंतर, चियमाचा अंमल चिरूि शक्य होईल. 
व्यस्क्तगत जीविात तद्वतच इचतहास पातळीवर हत्त्या अशा प्रकारे एक चिराशाधं अपवाद आहे अथवा काहीही 
िाही. वस्त जाताच्या स व्यवस्थेत ती जी क्ष ब्धता चिमाण करते त्या क्ष ब्धतेत भचवतव्याबद्दल आशा िसते; तो एक 
अपवाद आहे आचण म्हणिू श ि इचतहासवादी प्रवृत्तीला हवा तसे पितीबि वथवा उपय क्ततावादी हा अपवाद 
असू शकत िाही. एकदाच गाठता येऊ शकते अशी ती एक मयादा आहे आचण त्यािंतर मात्र मृत्यू पत्करलाच 
पाहजे. हत्त्येचे कृत्य करण्यात त्यािे जर स्वतःला गोविू घेतले असेल तर त्या कृत्याशी सलोखा साधण्यात 
बंडखोरासमोर एकच मागग आहे. तो म्हणजे स्वतःचा मतृ्य  पत्करणे अथवा स्वतःला बळी देणे. हत्त्या अशक्य 
आहे हे स्पष्ट व्हाव े म्हणिू तो हत्त्या करतो व मरण पत्करतो. वास्तचवकपणे, ‘आम्ही असू’ यापेक्षा ‘आम्ही 
आहोत’ याचवषयीचीच आपली पसंती तो प्रत्यक्षपणे व्यक्त करतो. काचलआयेवची बंचदशाळेतील शातं आिंदी 
वृत्ती आचण िाशीच्या वदेीकडे चालत जाणाऱ्या सेंट जस्टच्या चचत्ताची प्रसन्नता याचंा अथग क्रमािे चवशद होतो. 
त्या अचतदूर सीमेपलीकडे, चवसंवाद व शून्यतावाद स रू होतो. 
 

शून्यतावादी हत्त्या 
 
वस्त तः, चववके चवसंगत ग न्हेगारी, तसेच, चववकेस संगत ग न्हेगारी उभयता बंडखोरीच्या आंदोलिािे 

प्रकाशात आणलेल्या मूल्याचा सारखाच चवश्वासघात करतात. प्रथम आपण चववकेचवसंगत ग न्हेगारीचा चवचार 
करू. जो सारेच अमान्य करतो आचण हत्त्या करण्याचा अचधकार धारण करतो– सेड (मि ष्ट्यवधवादी िटवा), 
य चिक्, कारमझॅॉव्ह, सारे चिदगय ग न्हेगाराचें पाठीराखे साकल्यपूणग स्वातंत्र्य व मािवी अहंकाराचा अमयाचदत 
चवस्तार याचं्यावर हक्क सागंतात. याहूि काहंीही कमी घेण्यास ते राजी िाहीत. तशाच अचवचारी संतप्ततेिे 
शून्यतावाद, चिमाता आचण चिर्ममती यामध्यें गोंधळ उडचवतो. प्रत्येक आशावादी तत्त्व दडपूि टाकूि, कोणत्याही 
मयादेची कल्पिा तो अमान्य करतो, आचण इतःपर ज्याला काही कारणही िसते अशा अचवचारी सतंापाच्या 
भरात अखेर अशा चिणगयप्रत पोचतो की, ज्याअथी, काहीही असले तरी बळी पडणाऱ्याच्या िचशबी आधीपासूिच 
मृत्यू आहे, त्याअथी हत्त्या ही पवा करण्यासाठी गोष्ट िाही, केवळ एक माम ली गोष्ट आहे. 
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समाि चियतीसंबधंी अन्योन्य सामजंस्यपूणग जाणीव आचण माणसामाणसामंधील अन्योन्य व्यवहार चि 
चवचारचवचिमय–ही त्याची न्यायब ध्दी िेहमीच सय स्क्तक असते. ती घोचषत करूि, तत्संबधंीचे कतगव्य पार 
पाडण्याची जबाबदारी बंडखोरी स्वीकारते. इचतहासाच्या समाप्तीची वाट पाहण्याची अथवा स्वतःच्या कृतीचे 
स्पष्टीकरण करण्याची गरज िसलेली, तथापी अिौपचाचरक, अशी आचारसचंहता, शून्यतावादास चवपचरत अशा 
स्वरुपात, बंडखोरी तशाच तऱ्हेिे चिचश्चत करते. चियम व कायदा याचं्या बंधिातूि चिसटलेल्या प्रत्येक गोष्टीला 
चतिे, जॅकोचबि िीचतमते्तशी चवपचरत असा पाबठबा चदला. प्रस्थाचपत अमूतग तत्त्वाचें आदेशपालि बाजूलाच ठेऊि 
तप्तय ि आचण अखंड वादचववाद यातूिच त्या तत्त्वाचंा शोध लावणाऱ्या िीचतमते्तचा मागग चतिे ख ला केला. ही 
तत्त्व ेअिाद्यिन्तकाल अस्स्तत्वात आहेत अशा प्रचतपादिाचे समथगि कशािेही होणार िाही, आचण भचवतव्यात 
एके चदवशी ती अस्स्तत्वात येतील असे जाहीर करण्यािेहीं काहंी उपयोग होणार िाही. परंत  आम्ही ज्या 
कालात अस्स्तत्वात आहोत अगदी त्याच कालात ती तत्त्व े अस्स्तत्वात असतातच. संबंध इचतहासकालातूि 
आमच्याबरोबर ती ग लामचगरी, असत्य व दहशत याचंा चिषेध करतात. 

 
वस्त तः, स्वामी आचण ग लाम याचं्यात कोणत्याही बाबतीत समािशीलता िसते; ग लामचगरीप्रत 

अधोगत झालेल्या माणसाशी संवाद आचण संबधं अशक्य असतात. ज्या आशयगभग व मिमोकळया संवादाम ळे 
माणसामाणसातील समतेची जाणीव आपणास होते आचण आमच्या चियतीला पाचवत्र्य प्राप्त होते, त्या 
संवादाऐवजी ग लामचगरी पत्करल्यािे अत्यंत भयाण अशी शातंता उद भवते. अन्याय बंडखोराच्या र्दष्टीिे वाईट 
आहे तो न्यायिीतीच्या शाश्वत तत्त्वाशी चवसंगत आहे म्हणूि िव्हे, तर, छळणारा व छळ सोसणारा याचं्यात 
चवभक्तता चिमाण करणारे मूक शत्र त्व चचरस्थायी करतो म्हणूि. माणसामाणसातील एकमेकासंबधंीच्या 
सामजंस्याम ळे या भतूलावर जो अस्स्तत्वाचा अल्पाशं वास्तवतेत आणता येऊ शकतो, तो ही अन्यायप्रवृत्ती 
मारूि टाकते. तशाच तऱ्हेिे, असत्य बोलणारा माणूस द सऱ्या माणसाशी असलेल्या संबंधाची ताटातूट करूि 
घेतो, लपवा लपवी करतो, म्हणूि, असत्यावर चिबंध येतो, आचण थोड्याशा अचधक खालच्या पातळीवर, 
चिचश्चत शातंी लादणाऱ्या हत्त्या व बहसा याचं्या बाबतीतही तेंच होतें. बंडखोरीिे शोधलेले अन्योन्य सामजंस्य 
आचण स संवाचदत्व संवादाच्या म क्त देवघेवीम ळेच चजवतं राहातात. प्रत्येक संचदग्धता, प्रत्येक गैरसमज याचंी 
पचरणती मृत्यूत होते; स्पष्ट चि स्वच्छ भाषा व साधी शब्दयोजिा हीच िक्त त्यापासूि म क्ती होय. (सवगचियंत्रक 
सवगकष राज्यपितीच्या चसिातंाचंी वैचशष्ट्ट्यपूणग भाषा ही िेहमी पाचंडत्य प्रदशगिात्मक व शासकीय असते. हे 
लक्षात घेण्यासारखे आहे.) प्रत्येक शोकिाट्याचा कळसबबदू त्याच्या िायकाचं्या बचहरेपणात असतो. प्लेटो 
बरोबर ठरतो, मोसेस व िीत्श ेिव्हे. चिजगि चगरीचशखरावरूि आदेचशलेल्या एकतिी एकभाचषताच्या स्वरुपात 
सवगकषसत्ताधारी राज्यपितींिी उपदेचशलेला प्रमाणवचिात्मक िीत्य पदेश मािवजातीच्या पातळीवर केलेल्या 
संवादापेक्षा महागडा असतो. जसे वास्तवतेत, तसेच रंगभमूीवर एकभाचषत मृत्य पूवग असते. ज लूम 
करणाऱ्याचवरुि लढा देण्यास उभे करणाऱ्या आंदोलिाद्वारे प्रत्येक बंडखोर जीविासाठी प्राथगिा करतो; 
ग लामचगरी, असत्य व दहशत याचंवरुि झगडण्याचे कायग हाती घेतो आचण क्षणाधात ठामपणे प्रचतपाचदतो की, 
या तीि पीडा माणसामंाणसातंील अबोल्याचे कारण आहे, त्या माणसामंाणसािंा एकमेकापासूि अधंारात 
ठेवतात आचण शून्यतावादापासूि संरक्षण करणाऱ्या एकमेव मूल्यात स्वतःचा प िशोध घेण्यास त्यािंा प्रचतबधं 
करतात–आपल्या चियतीशी पकडीिे झ ंज देणाऱ्या माणसामंाणसामंधील प्रदीघग द ष्ट्कमगसहयोग 

 
क्षणाधात–पण तो क्षण हे सागंायला प रेसा आहे–तात्प रते असे म्हणता येईल की, स्वातंत्र्याचे अचतशय 



 अनुक्रमणिका 

 

एकाचंतक स्वरूप, म्हणजे हत्त्या करण्याचे स्वातंत्र्य, बंडखोरीच्या हेतंूशी स संगत िाही. बंडखोरी म्हणजे 
कोणत्याही अथािे सवगकष साकल्यपूणग स्वातंत्र्यासाठी हक्काची मागणी िव्हे. उलट, बंडखोरी संपूणग 
स्वातंत्र्याला न्यायाच्या कसोटीसाठी प ढें उभे करते. प्रचतबचंधत सीमेचे उल्लघंि करण्याचा अचधकार 
उच्चाचधकाऱ्यास देणारी अमयाद सत्ता हेच िेमके चतच्या हल्ल्याचे लक्ष्य असते. सवगसाधारण स्वातंत्र्याची मागणी 
दूरच राहो, उलट, बंडखोराची मागणी अशी की, स्वातंत्र्यालाही सवगत्र–चजथेचजथे माणूस आहे चतथे चतथे–
त्याच्या मयादा आहेत या गोष्टीस मान्यता चमळाली पाचहजे–अगदी अच कपणे, ही मयादा म्हणजे मािवाची बंड 
करण्याची सत्ता. तडजोडीस िकार देण्याच्या बंडखोर प्रवृत्तीचे अत्यंत सखोल कारण इथेच सापडते. 
समथगिीय मयादेच्या गरजेची जाणीव चतला चजतकी अचधक चततकीच बंडखोरी अचधक ताठर बिते. बंडखोर 
स्वतः साठी काही प्रमाणात स्वातंत्र्याची मागणी करतो, हे चिःसशंय. परंत , तो स सगंत असेल तर कोणत्याही 
पचरस्स्थतीत द सऱ्याचे अस्स्तत्व व स्वातंत्र्य िष्ट करण्याचा हक्क तो मागणार िाही. तो क णाचीही मािखंडिा 
करणार िाही. त्याची स्वातंत्र्याच्या हक्काची मागणी सवाच्या स्वातंत्र्यासाठी असते, जे स्वातंत्र्य त्यास अमान्य 
असते, ते उपभोगण्यास प्रत्येकास तो प्रचतबंध करतो. तो वचशष्ट स्वामीचवरुि असलेला चवचशष्ट ग लामच केवळ 
िसूि माणूस या या िात्यािे, स्वामी–ग लाम जगताचवरुिही आहे. म्हणूिच, बंडखोरीम ळे इचतहासात 
मालकशाही आचण ग लामचगरी याचं्यातील िाट्यापेक्षा अचधक काहीतरी आहे. अमयाचदत सत्ता हाच एकमेव 
कायदा िव्हे. द सऱ्या एका मूल्यासाठी बंडखोर सवगकष स्वातंत्र्याची अशक्यता प्रचतपादि करतो, आचण 
याबरोबरच, या अशक्यतेच्या जाचणवसेाठी आवशयक असलेल्या सापेक्ष स्वातंत्र्यावर स्वतःसाठी हक्क सागंतो 
म्हणूिच, प्रत्येक मािवी स्वातंत्र्य मलूतः सापेक्ष असते. चिरपेक्ष स्वातंत्र्य, म्हणजे हत्त्या करण्याचे स्वातंत्र्य, हेच 
एक असे स्वातंत्र्य आहे की जें त्यावर मयादा घालणाऱ्या व ते िाहीसे करणाऱ्या वस्तंूवर मान्यतेसाठी हक्क 
सागंत िाही. अशा रीतीिे, ते आपल्या म ळापंासूि ताटातूट करूि घेऊि स टे होते आचण–एकाद्या अमूतग व द ष्ट 
चपशाच्याप्रमाणे–कोणत्यातरी चवचारव्यूहात आपल्याला सार तर्थय गवसले आहे अशी रष्ामक कल्पिा होईपयंत 
ते सैरावैरा भटकत राहते. 

 
म्हणूि बंडखोरी जेव्हा संहारंाच्या स्वरुपात उद गमि पावते तेव्हा ती तकग चवसंगत आहे असे म्हणणे 

शक्य आहे. मािव्याच्या ऐक्यभावाचे आग्रही प्रचतपादि करणारी बंडखोरी एक जीविशक्ती आहे, मृत्य शक्ती 
िव्हे. चतची अत्यंत गहिगंभीर तकग पिती म्हणजे चविाशाचे तकग शास्त्र िव्हे, ती सजगिाची तकग पिती आहे. चतच्या 
व्यवहारािे, चवश्वसिीयतेसाठी, चतच्या अस्स्तत्वाचा आधार असलेल्या चवरोधात्मक सज्ञाचंा कधीही त्याग करता 
कामा िये. तन्दन्तगगत ‘होकाराशी’ ती प्रामाचणक राचहली पाचहजे, तसेच, शून्यतावादी स्पष्टीकरणािंी 
बंडखोरीत वगेळया काढलेल्या ‘िकाराशीही’. बंडखोरीची तकग पिती अशी की, मािवी स्स्थतीच्या अन्यायात 
भर पडणार िाही अशा तऱ्हेिे न्यायिीचतचवषयक कतगव्यपालिाची इच्छा बाळगणे; सावगचत्रक खोटेपणा वृबिगत 
होऊ िये म्हणिू स बोध भाषेचा आग्रह धरणे, मािवी द ःख लक्षात घेऊिही स खसाधिेसाठी चवडा उचलणे 
अप्रामाचणकपणा व अन्यायाची भर घालूि, शून्यतावादी भाविाचवकार, क्रोधाच्या भरात, बंडखोरीच्या प राति 
मागण्या िष्ट करतो आचण अशा प्रकारे आपल्या समपगक कारणमीमासेंस बंडखोरीला म काव ेलागते. हे जग 
मृत्यलूा अपगण केले आहे अशा वडे्या चिष्ठेिे ती हत्त्येस उद्य क्त होते. तत्त्वतः बडंखोरी हा मृत्यूचा चिषेध 
असल्याम ळे, या उलट, बंडखोरीचा पचरपाक म्हणजे हत्त्येस कायदेशीरपणा प्राप्त करूि देण्यास िकार. 

 
परंत , जर संपूणगतः स्वतंत्रपणे जगात ऐक्यात्मक स संवाचदत्व चिमाण करण्यास माणसू समथग असता, 
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स्वादेशाि सार प्राजंलपणा, चिष्ट्पापता आचण न्यायप्रीयता याचंा अंमल प्रस्थाचपत करू शकला असता, तर तो 
स्वयमेव ईश्वरच ठरेल. तद्वतच, ही सारी यशचसिी त्यास प्राप्त झाली, तर बंडखोरीस यािंतर प्रयोजि 
राहाणार िाही. बंडखोराच्या स्स्थतीचे अप्रामाचणकपणा, अन्याय व अत्याचार हे घटक असतात, म्हणूिच, 
बंडखोरीला अस्स्तत्व आहे. म्हणूिच, आपल्या बंडखोरवृत्तीचा त्याग केल्याचविा, तसेच, द चरत व हत्त्या 
अंचतमपणे मान्य केल्याचविा त्याला हत्त्या ि करण्याचा अथवा असत्य ि वदण्याचा दावा चिरपेक्षतः माडंता 
येणार िाही, तथापी, हत्त्या व असत्य यािंाही त्याला संमती देता येणार िाही कारण, हत्त्या व बहसा याचें 
समथगि करणारा उलटपक्षी य स्क्तवाद त्याच्या बंडखोर उठावामागची समथगक कारणपरंपराही िष्ट करील. 
अशाप्रकारे, बंडखोराला शातंता म्हणूि कधीच लाभ ूशकणार िाही. चागंले काय, याची त्यास जाणीव आहे, 
तरीस िा, त्याचे काहीही चालत िाही व तो द राचार वतगतो. त्याचे अचधष्ठाि असलेले मूल्य, त्याला अचंतमतः 
कधीच चदलेले िसते, त्यास उचलूि धरण्यासाठी त्यास अचवरतपणे झगडले पाचहजे. प न्हा, बंडखोरीचा त्याला 
आधार िसेल, तर त्यािे प्राप्त केलेले अस्स्तत्व ढासळूि पडते. काही असले तरी, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या 
हत्त्या ि करण्यास तो सतत असमथग असेल, तर त्यािे आपली चिष्ठा व ध्यास आपल्या भोवतालच्या हत्त्येची 
संभविीयता कमी करण्याचे कामी लावल्या पाचहजेत. आपल्या भोवतालच्या काळयाक ट्ट सावल्यात स्वतःला 
ग रिटूि टाकणाऱ्या उत्स्िूतग प्रवृत्तीप ढे कधीही िमते ि घेण्यात आचण स्वतःला जखडणाऱ्या द चरतश्रृन्खलािंा 
सद प्रकाशाकडे चिग्रहािे खेचूि िेण्यातच िक्त त्याचा सद भाव (ियिीचत) चदसूि येईल. अखेर हत्त्या करणे 
भागच पडले, तर स्वयमेव तो मृत्यू पत्करील. आपल्या मूलतत्त्वाशंी एकचिष्ठ असा तो बंडखोर त्यागाच्याद्वारा 
प्रत्यक्षपणे दशगवील की, खरेख रे स्वातंत्र्य म्हणजे हत्त्येतूि उद भवलेली स्वतंत्रता िसूि स्वतःच्या मृत्यूतूि 
उद भवलेली म क्ती. त्याचवळेी त्यास परतत्त्वात्मक संज्ञात व्यक्त होणारी प्रचतष्ठा लाभते. अशाप्रकारे, 
काचलआयेव्ह िाशंीच्या वदेीवर चढतो आचण मािवाच्या प्रचतष्ठेस प्रत्यक्षपणे कोणत्या अचूक सीमारेषेवर प्रारंभ 
होतो आचण क ठे शवेट होतो याचे आपल्या साऱ्या बाधंवािंा दशगि घडचवतो. 

 
इणतहासवादी हत्त्या 

 
इचतहासात स्वतः बंडखोरीस िा चवस्तार पावत असते; आचण त्यासाठी केवळ आदशग चिवडाचिवड िव्हे, 

तर पचरणामकारी भचूमकाचंी स िा गरज आहे. इचतहासाकडूि समथगि केले जाण्याचा धोका चववकेस संगत 
हत्त्येप ढे असतो. म्हणिू मग, बंडखोरीची चवसंगती सकृद्ददशगिी ि स टणाऱ्या चवरोधभावात प्रचतचबस्म्बत होते; या 
चवरोधभावाच्या राजकारणातील दोि प्रचतरूप बाजू म्हणजे, एका बाजूला बहसा व अबहसा यातील चवरोध आचण 
द सऱ्या बाजूस न्यायिीचत व म क्तस्वातंत्र्य यातील चवरोध. त्याचं्या चवरोधाभासात्मक संज्ञातूंि त्याचें स्पष्टीकरण 
करण्याचा आपण प्रयत्ि करू या. 

 
बंडखोरीच्या प्रारंचभक कारवाईत अंतभूगत असलेले प्रत्यक्षकारी मूल्य तत्त्वाचधचष्ठत बहसेचा सवगस्वत्याग 

गृहीत धरते. त्याम ळे क्रातंीच्या स्थैयाची अशक्यता पचरणामतः ओघािेच येऊि चचकटते. बंडखोरी सातत्यािे या 
चवरोधभावाचे भक्ष्य बिते. इचतहास पातळीवर ही चवसंगती तर अचधकच ि स टणारे गूढ ठरते. मािवी 
तादात्म्यभाव आदरणीय करण्याची योजिा जर मी चझडकारीि, तर ज ल माला जागा करूि देऊि मी माझ्या 
मूळ भचूमकेचा त्याग केल्यासारखे होईल; मी बंडखोरीचा त्याग करतो आचण शनू्यतावादी संमतीच्या प्रवृत्तीप्रत 
माघार घेतो. मग शून्यतावाद प राणमतवादी बितो. मािवी तादात्म्यभावाच्या अस्स्तत्वाची दखल ्यावयासच 
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हवी असा मी आग्रह धरला, तर मग मी मला अशा एका कृतीत ग ंतविू घेतो की, चजला यशस्वी होण्यासाठी 
बहसेकडे पाहण्याचा र्दचष्टकोि उपहासात्मक कल्पावा लागतो आचण जी हा तादात्म्यभाव आचण प्रत्यक्ष 
बंडखोरीही अमान्य करते. आणखी याही प ढे, या चवरोधभावाची तपासणी करावयाची असेल तर, जर जगताचे 
स संवादी एकत्व आकाशातूि वरूि क ठूि तरी पडू शकत िसेल तर ते माणसािे इचतहासात स्वतःच्याच 
पातळीवर घडचवले पाचहजे. 

 
इचतहासाला चागंला आकार देणाऱ्या (स संस्कृत करणाऱ्या) मूल्याचविा जर इचतहास असेल, तर तो 

केवळ य क्ताय क्तेच्याच (अभ्य पायाच्या) चियंमािंी चियंचत्रत असतो. इचतहासवादी जडवाद, चियतीवाद, बहसा, 
य क्ताय क्ततेशी एकरुप ि होणाऱ्या हरएक प्रकारच्या स्वातंत्र्याची व्यावृत्ती आचण चिःशब्द धैयाचे जग या साऱ्या 
गोष्टी इचतहासाच्या चवश ि तत्त्वज्ञािाचे अचतशय तकग सगंत सचे्च पचरपाक आहेत. आजच्या जगात केवळ 
अिाद्यिंतत्वाचे तत्त्वज्ञािाच अंचहसेचे समथगि करू शकेल. इचतहास–चिर्ममतीचा म द्दा उपस्स्थत करूि हे 
तत्त्वज्ञाि इचतहासवादाच्या चिरपेक्ष आराधिेला हरकत घेईल. ऐचतहाचसक पचरस्स्थतीला उदे्दशिू ती कोठूि 
उद भवली असा प्रशि करील. अखेर, न्यायिीतीची जबाबदारी ईश्वराच्या हाती सोपविू, अशा प्रकारे 
अन्यायावर पाचवत्र्याचा चशक्का मारील. तव्दतच, त्या तत्त्वज्ञािाची प्रत्य त्तरे आपल्या बाजूिे श्रिेच्या आग्रह 
धरतील. पाप तसेच, एकीकडे सवग शस्क्तमाि आचण द ष्टात्मा चि द सरीकडे चहतकता व चिष्ट्िळ असा ईश्वर हा 
चवरोधाभास, याचवषयी हरकतीचा म द्दा उपस्स्थत करतील. ईश्वरीकृपा आचण इचतहास, ईश्वर अथवा खङ ग 
यातूंिच चिवड करण्याचा मागग मोकळा राहील. 

 
मग, बंडखोराची भचूमका काय असावी? आपल्या बंडखोरीचे तत्त्वच अमान्य केल्याचविा त्याला 

जगाकडे व इचतहासाकडे पाठ चिरचवता येणार िाही, अथवा, द चरताप ढे एक प्रकारे शरणागती पत्करल्याचविा 
त्याला शाश्वत जीवि चिवडता येणार िाही. उदाहरणाथग, तो चिश्चि धमीय िसेल, तर त्याला कट  पयगवसिाचा 
अि भव ्यावा लागेल. पण, कट  पयगवसाि म्हणजे पूणगतः इचतहासवादाची चिवड आचण इचतहासाला हत्त्येची 
आवशयकता असेल, तर त्याबरोबर हत्त्येची चिवड देखील करावी लागेल :– हत्त्येचे समथगि स्वीकारणे म्हणजे 
बंडखोरािे प िश्च आपल्या मळू चिष्ठेकडे पाठ चिरचवणे, मूळ चिष्ठा िाकारणे होय. बंडखोर कशाचीच चिवड 
करणार िसेल, तर तो पयायािे इतराचंी म ग्धता व दास्य यािंा पसंती दशगचवतो. जर चिराशचे्या भरात, ईश्वर व 
इचतहास या दोन्ही पयायाचवरूि आपण असल्याचे त्यािे जाहीर केले, तर तो चवश ि स्वातंत्र्यावरील आपला 
चवश्वास स्पष्ट करतो; म्हणजेच द सऱ्या शब्दात, आपली कशावरही श्रिा िसल्याचे. आमच्या आजच्या 
कालखंडातील इचतहासात आचण ज्या अशक्यप्राय अशा अवस्थेत हा बंडखोर सापडला आहे– द चरताच्या 
के्षत्रात ज्याच्या सीमा िाहीत असा उच्च हेतू प्रचतपाचदत करण्यास असमथग असलेली अवस्था– सकृतद्दशगिी, 
त्याची शृन्गापत्ती म्हणजे म ग्धता अथवा हत्त्या– म्हणजे दोन्हीही बाबतीत शरणागतीच. 

 
आचण न्यायिीती व स्वातंत्र्य याचं्या बाबतीतही प न्हा तीच पचरस्स्थती. बंडखोर आंदोलिाच्या प्रारंभी या 

दोि मागण्या आधीपासूिच आढळतात आचण क्रातंीच्या प्रथम पे्ररणेत त्या प न्हा आढळतात. तथापी, क्रान्त्याचंा 
इचतहास प्रत्यक्षपणे असे दशगचवतो की, त्याचं्या अन्योन्य मागण्यात जणू तडजोड अशक्य असल्याम ळे 
त्याचं्यामध्ये बह धा िेहमीच कलह चिमाण होतो. चिरंक श स्वातंत्र्य म्हणजे सवांत बलशाली असेल त्याचा वचगस्व 
गाजचवण्याचा हक्क, म्हणूि हे स्वातंत्र्य अन्यायाम ळे ज्याचंा िायदा होतो असे कलह दीघग काळ चटकचवते. सारे 
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प्रचतषेध दडपूि टाकूिच चिरपेक्ष न्यायिीचत यशस्वी होते : – पचरणामी ही न्यायिीचत स्वातंत्र्य िष्ट करते. 
स्वातंत्र्याद्वारे न्यायिीती प्राप्त करूि घेण्यासाठी झालेल्या क्रातंीचे पयगवसाि अखेर, स्वातंत्र्य व न्यायिीती 
यािंा एकमेकाचंवरूि पचवत्रा घेऊि उभे करण्यात होते. याप्रमाणे क्रातंी घडेपयंत वचगस्व गाजचवणारा वगग 
एकदा का समूळ िष्ट केला गेला की, प्रत्येक क्रातंीच्या बाबतीत अशी एक अवस्था अस्स्तत्वात असते की, जी 
स्वतःच एका बंडखोर आंदोलिास जन्म देते; हे आंदोलि त्या क्रातंीच्या मयादा दशगचवतें. आचण चतच्या 
अपयशाची संभविीयता घोचषत करते. ज्या बंडखोर प्रवृत्तीतूि क्रातंी जन्म घेते त्या प्रवृत्तीला तृप्त करण्याचे ती 
क्रातंी सवात प्रथम योचजते; िंतर मग चतला ती अमान्य करणे भाग पडते–स्वतःचे प्रचतपादि जास्त मजबूत 
करण्यासाठी यावरूि असे चदसूि येईल की, बंडखोरीचे आंदोलि व क्रातंीची साध्ये याचं्यामध्ये समूळ िष्ट 
करता येणार िाही असा चवरोध आहे. 

 
पण, हे चवसंवाद, हे प्रचतषेध िक्त चिरपेक्षत्वातंच अस्स्तत्वात असतात. ते पूवगयोजिाचवहीि असे जग व 

चवचारपिती कस्ल्पतात. इचतहासापासूि पूणगतः चवभक्त असलेला ईश्वर (संपूणगतः इचतहासातीत ईश्वर) आचण 
मािवी अि भतूीच्या पलीकडच्या अलौचककत्वापासूि चवभक्त असलेला इचतहास याचं्यामध्ये मेळ बसणे वस्त तः 
अशक्य आहे. अथातच त्याचें भतूलावरील प्रचतचिधी म्हणजे एक योगी आचण द सरा शासिप्रम ख 
(Commissar). पण, म्हटले जाते त्याप्रमाणे, या दोघातील िरक म्हणजे चिष्ट्िळ श चचता आचण 
कालपचरस्स्थत्यि रूप वतगि (अभ्य पाय) याचं्यातील भेद िव्हे. योगी हा परावृत्तीची चिष्ट्िलता पसतं करतो, तर 
शासिशाखा प्रम ख चविाशाची व्यथगता. उलट, बंडखोरीिे स्पष्ट केलेले सलोख्याचे मूल्य दोघेही अमान्य 
करतात, म्हणूि, ते आपणास द बगलतेचे दोि प्रकार देऊ करतात–दोन्हीही वास्तवतेपासूि दूर– एक चशवाचा 
चि द सरा द चरताचा. 

 
वस्त तः, जर इचतहासाकडे द लगक्ष करणे याचा अथग वास्तवता िाकारणे हाच असेल, तरीस िा, 

इचतहास हे पूणगत्वािे स्वयंपूणग चिरपेक्षत्व आहे असे समजणे हे स िा वास्तवतेशी ताटात ट करण्यासारखेच आहे. 
२० व्या शतकातील क्रातंीची अशी समजूत असते की, ईश्वराच्या जागी इचतहास आणूि बसचवला की 
शून्यतावाद टाळता येऊ शकेल आचण खऱ्याख ऱ्या बंडखोरीशी एकचिष्ठ राहाता येईल. वास्तवात, ही क्रातंी 
शून्यतावादास बळकटी आणते व बंडखोरीचा चवश्वासघात करते. चवश ि रूपातील इचतहासािे स्वयमेव 
कोणतेही मूल्य प रचवलेले िाही, म्हणूि, तात्काचलक उपायाचें तत्त्वावंरच जगले पाचहजे आचण तोंड बंद 
ठेवावयास हव े बकवा खोटे तरी बोलावयास हवे, पितशीर चहसाचार, अथवा बळजबरीिे लादलेले मौि, 
स्वाथीपणा बकवा चियोचजत अप्रामाचणकपणा या गोष्टी अपचरहायग चियमच बितात. म्हणूिच, चवश ि 
इचतहासवादी चवचारप्रणाली शून्यतावादी असते : – ती इचतहासातंील अिीती मिःपूवगक स्वीकारते आचण अशा 
प्रकारे बंडखोरीला चवरोध दशगचवते. भरपाई म्हणूि इचतहासाची चिरपेक्ष ब चिचिष्ठा चतिे र्दढपणे प्रचतपादि करणे 
चिरुपयोगी असते; कारण, इचतहासवादी प्रज्ञा कधीच पचरपूतग होणार िाही व चतला चतचा पूणाथग अथवा मूल्य 
इचतहासाच्या अतंापंयंत प्राप्त होणार िाही. तोपयंत, कृती करणे आवशयक असते, आचण एक चदवस 
चिणगयात्मक चियम वास्तवतेत उतरावा म्हणिू िैचतक चियमाचविा कृती करणे आवशयक असते. सद भाव 
िाकारणारी जीविर्दष्टी (Cynicism), एक राजकीय प्रवृत्ती म्हणूि, चिरपेक्ष चवचारप्रणालीचे कायग या िात्यािेच 
तेवढी तकग श ि ठरते; द सऱ्या शब्दातं, एका बाजूस चिरपेक्ष शून्यतावाद, तर द सऱ्या बाजूस चिरपेक्ष ब चिवाद. 
पचरणामाच्या र्दष्टीिे, दोन्ही प्रवृत्तीत भेद िाही. त्याचंा स्वीकार केलेल्या क्षणापासूि, परृ्थवी एक मरूभमूी बिते. 
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वास्तवतः चवश ि इचतहासवादी चिरपेक्षत्व कल्पिाग्राह्यस िा असत िाही. उदाहरणाथग, माणूस हा 
पूणगत्वात वास करीत असल्याम ळे त्याला ते पूणगत्व आकलि होण्याची अशक्यता, जेस्पसगचे चवचार आपल्या 
सारभतू तत्त्वाि रुप अधोरेचखत करतात. समग्रता या िात्यािे, इचतहास हा िक्त त्या इचतहासाबाहेरील आचण 
जगाच्याही बाहेरील चिचरक्षकाच्या र्दष्टीतच तेवढा अस्स्तत्वात असू शकतो. मीमासेंच्या शवेटी असा चिणगय ्यावा 
लागेल की, इचतहास हा केवळ ईश्वराप रताच अस्स्तत्वात असतो. अशा प्रकारे, वैचश्वक इचतहासाची सवगकषता 
समाचवष्ट केलेल्या योजिािं सार कृती करणे अशक्य आहे. म्हणूि, कोणतीही ऐचतहाचसक महत्वाकाकं्षी योजिा, 
ही कमी अचधक प्रमाणातच िक्त रास्त अथवा समथगिीय धाडस असू शकेल. म ख्यतः तो धोकाच असतो. आचण 
जेथपयंत तो धोका आहे. तेथपयंत तो कोणत्याही अचतरेकी, चिष्ठ र व चिरपेक्ष भचूमकेचे समथगि करण्यास 
उपयोगी पडणार िाही. 

 
उलटपक्षी, बंडखोरीला तत्त्वज्ञािात्मक अचधष्ठाि जर देता येणे शक्य असेल, तर ते तत्त्वज्ञाि 

मयादाचें, चहशबेी अजाणतेपणाचे आचण पत्करलेल्या जोचखमाचेंच असणार. जो सवगज्ञ िाही त्याला सावगचत्रक 
हत्त्या करता येणार िाही. इचतहासाला चिरपेक्षत्व बिचवण्याचे दूरच राहो, त्याच्या स्वभावक्रमाि सार असलेल्या 
त्याच्या एका संकल्पिेच्या िावाखाली बंडखोर, इचतहास अमान्य करतो आचण त्याला प्रचतरोध करतो. तो 
स्वस्स्थती िाकारतो आचण त्याची ही जीविस्स्थती बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात इचतहासाधाचरतच असते. अन्याय, 
कालाची क्षणभगं रता, मृत्य–ू या सवांचे इचतहासात प्रकटीकरण होते. त्यािंा त च्छतापूवगक िाकारण्यािे 
इचतहासच त च्छ लेखला जातो. भोवताली घडत असलेला इचतहास बंडखोर अगदी खचचतच िाकारीत िाही; 
आचण या इचतहासाच्या संज्ञातूंिच तो आत्मप्रचतपादि करण्याचा प्रयत्ि करतो. पण, हा इचतहास समोर उभा 
असता, वास्तवता समोर उभी असता कलावन्ताला जसे वाटते तसे त्याला वाटते; तो त्याला त च्छतापूवगक 
चधक्कारतो, पण, त्यातूि त्याची स टका िाही. चिरपेक्षत्वात्मक इचतहास चिमाण करण्यास तो कधीही यशस्वी 
झालेला िाही. घटिाचं्या जोरावर, इचतहासाच्या ग न्हेगारीत तो भागीदार होऊ शकत असला तरी, त्या 
ग न्हेगारीचे तो समथगि करू शकतोच असे िाही. ब चिवादी ग न्हेगारी ही बंडखोरीच्या पातळीवर संमत करता 
येणे शक्य िाही, एवढेच िव्हे, तर ती बंडखोरीच्या मृत्यचूा अथगच सूचचत करते. हा प रावा आणखी चवश्वासाहग 
करण्यासाठीच जण,ू ज्या बंडखोराचंी बंडखोरी याप ढे देवासमाि पूजिीय मािल्या जाणाऱ्या इचतहासाला 
प्रचतरोध करत, त्या बंडखोरािंा ही ब चिवादी ग न्हेगारी पचहल्या प्रथम गाठते. 

 
आज क्राचंतकारी म्हणिू मान्यता मागणाऱ्या मािसाचे वैचशष्ट्ट्य अशी गूढता उच्च मध्यमवगीय 

(Bourgeois) गूढतावाद साररुपािे वर्मणते, तसेच, तो वृबिगतही करते. चिरपेक्ष न्याय देण्याचे अचभवचि 
देऊि, हे आजचे क्राचंतकारी मािस शाश्वत अन्याय, अमयाद तडजोड आचण मािखंडिा याचंी तजवीज करूि 
ठेवते. स्वयमेव बंडखोरीच्या आकाकं्षा सापेक्ष असतात आचण चिचश्चत मािवी प्रचतष्ठा आचण जोडीला सापेक्ष न्याय 
याचेंच िक्त ती अचभवचि देऊ शकते. चजथे मािवी समाज प्रस्थाचपत केला जातो अशी सीमारेषा ती कस्ल्पते. 
चतचे चवश्व सापेक्ष मूल्याचें चवश्व असते. हेगेल व माक्सग याचं्या मताप्रमाणे सारे आवशयक आहे असे 
म्हणण्याऐवजी सारे शक्य आहे, आचण या शक्यतेच्या पूतीसाठी, अचतदूरस्थ सीमेवर चवचशष्ट बबद स्थािीं, सवोच्च 
त्यागाचे मोल मोजणे योग्य आहे, या तत्त्वाचा ती िक्त प िरुच्चार करते. ईश्वर आचण इचतहास, योगी आचण 
शासिशाखाप्रम ख याचं्या दरम्याि ती एक द ष्ट्कर पथ ख ला करते– चजथे चवसंगती पाचहजे तर असाव्यात आचण 
वाढवाव्यात. अशातऱ्हेिे, उदाहरणादखल चदलेल्या दोि चवसंगतींचा, आपण चवचार करू. 
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आपल्या उत्पत्तीस्थािाचं्या बाबतींत ज्या क्राचंतकारी कृतीला स संबि राहावयाची इच्छा असते, ती 
सापेक्षतेस द्यावयाच्या सचक्रय संमतीत मूतग करावयास हवी. मािवी जीविस्स्थतीचवषयी चतिे चिष्ठा प्रकट 
करावयास हवी. साधिाचं्या बाबतीत तडजोड ि स्वीकारणारी अशी ती आहे; पण साध्याचं्या बाबतीत चतिे एक 
ध्येयसमीपता मान्य करावयास हवी आचण या साध्यसमीपतेचे स्वरूप अचधकाचधक स्पष्ट व्हाव ेम्हणूि चतिे संपूणग 
भाषण स्वातंत्र्याची मागणी करावयास हवी. अशा प्रकारे, चतच्या बंडाच्या उठावाचे समथगि करणारे सवगसामान्य 
अस्स्तत्व चतला स रचक्षत राखता येईल. चवशषेेकरूि, अचियंचत्रत हक्क म्हणूि आपले चवचार व्यक्त करण्याची 
शाश्वत शक्यता चतिे स रचक्षत ठेवली पाचहजे; याम ळे, न्यायिीती व स्वातंत्र्य या संबधंीच्या वतगिक्रमाची चवचशष्ट 
चदशा चिचश्चतपणे ठरचवता येईल. िैसर्मगक व मािवी हक्काचें अचधष्ठाि िसलेल्या समाजात न्यायिीतीचा अभाव 
असतो. हक्काचं्या उघड अचभव्यक्तीचविा हक्कच असू शकत िाहीत. हक्क जर व्यक्त करता आले िाहीत तर ते 
हक्कच िव्हत. ि घ टमळता हक्क जर चिश्चयािे व्यक्त करता आले तर, त्या हक्कािंी गचृहत धरलेली न्यायिीती या 
भतूलावर कधीिा कधी अवतीणग होईल. ही गोष्ट ि सती संभविीय िव्हे तर िक्कीच शक्य कोटींतील आहे. 
अस्स्तत्व बजकण्यासाठी आपणात अल्पाशंािे सापडत असलेल्या अस्स्तत्वापासूि स रवात केली पाचहजे आचण 
अगदी प्रारंभापासूिच ते िाकारता कामा िये. न्यायिीतीचे साम्राज्य प्रस्थाचपत होईपयंत हक्क व्यक्त करणाराचे 
तोंड बंद करणे म्हणजे हक्काचं्या प्रकटीकरणाला कायमचीच बंदी करण्यासारखे आहे, कारण, न्यायिीतीचेच 
जर चचरंति राज्य असेल तर हक्कािंा वाचा िोडण्याचा प्रसंगच कधीही उद भवणार िाही. अशा प्रकारे, ज्याचं्या 
अंगी आपले म्हणणे ऐकचवण्यास भाग पाडण्याची पात्रता आहे, त्याचं्याच हाती आपण प न्हा एकदा न्यायदाि 
चवश्वासािे सोपचवतो– म्हणजेच सत्ताधाऱ्याचं्या हाती. सत्ताधाऱ्यािंी अंमलबजावणी केलेला न्याय व 
जीविपिती (अस्स्तत्व) आज शतकाि शतके त्याचंी कृपा म्हणूि मािण्यात आली आहेत. न्यायिीतीचे राज्य 
प्रस्थाचपत करण्यासाठी स्वातंत्र्याचे हिि करणे, म्हणजे ईश्वरी मध्यस्थीचविा कृपालोभ ही कल्पिा प िरुज्जीचवत 
करणे आचण तसेच, गूढ प्रचतचक्रयेद्वारे गढू देहाचे अत्यतं हीि मलूतत्त्वाचं्या स्वरूपातं प िरूज्जीवि करणे या 
समाि आहे. न्यायिीती वास्तवतेत प्रकटली िाही तरीस िा, स्वातंत्र्य, चिषेध करण्याची सत्ता स रचक्षत ठेवते 
आचण मािवी उच्चार आचार चवचार चवचिमयाचे बाबतीत हमी देते. चिःशब्द जगातील न्यायिीती, 
दास्यश्रृन्खलाबि व मूक न्याय–ही न्यायिीती सहयोग िष्ट करते आचण न्यायिीती या िामाचभधािास याप ढे 
अपात्र ठरते. २० व्या शतकातील क्रातंीिे चवजयाच्या अचतमहत्त्वाकाकं्षी साध्याप्रीत्यथग, दोि अभेद्य तत्त्वप्रणाली 
स्वैरपणे चवभक्त केल्या आहेत. चिरपेक्ष, चिरक ं श स्वातंत्र्य न्यायिीतीस त च्छ लेखते, चिरपेक्ष चिरंक श 
न्यायिीती स्वातंत्र्य िाकारते. िलदाचयत्वासाठी या दोि तत्त्वचवचारािंी आपल्या मयादा एकमेकातंच 
ओळखल्या पाचहजेत. आपली जीविावस्था न्यायिीतीस धरूि िसेल, तर आपली जीविपिती स्वातंत्र्यपूणग 
आहे असे कोणताही माणूस मािणार िाही अथवा जीविपिती स्वातंत्र्यपूणग िसेल तर ती न्याय्य आहे असेही 
क णी मािणार िाही. न्याय्य काय व अन्याय्य काय हे स्वच्छ सागंण्याचे सामर्थयग िसेल तर, तसेच, मृत्यलूा दाद 
ि देणाऱ्या अल्पाशंी अस्स्तत्वाच्या िावंावर समग्र अस्स्तत्वावर हक्क सागंण्याची सत्ता िसेल तर स्वातंत्र्याची 
िीटपणे कल्पिा करणे स िा शक्य िाही. अंचतमतः चभन्न प्रकारची असली तरी, स्वातंत्र्याची प िप्राप्ती करूि 
देणारी एक न्यायिीती आहे आचण हेच इचतहासाचे अचविाशी मूल्य आहे. स्वातंत्र्याव्यचतचरक्त अन्य तत्त्वाप्रीत्यथग 
मरायला माणसे खरोखरी कधीही राजीख षी िसतात :– म्हणूिच पूणगतया मरण येणे, या गोष्टीवर त्याचंा 
चवश्वास बसत िाहीं. 

 
हीच कारणमीमासंा हत्त्येच्या बाबतीत लागू करणे शक्य होईल. चिरपेक्ष अबहसा ही ग लामचगरी आचण 
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चतची बहसात्मक कृत्ये याचें अकरणात्मक अचधष्ठाि असते. पितशीर बहसा, चजवतं एकात्म समाज आचण 
त्यापासूि आपणास प्राप्त झालेले जीवि चिचश्चतपणे िष्ट करते. िलदाचयत्वासाठी या दोि चवचारतत्त्वािंी 
आपल्या मयादा प्रस्थाचपत केल्या पाचहजेत. चिरपेक्ष मािलेल्या इचतहासात बहसेला कायदेशीरपणा प्राप्त होतो; 
सापेक्ष जोखीम या िात्यािे, मािवी व्यवहारात ती िूट चिमाण करण्यास कारणीभतू होते. म्हणिू, बंडखोराच्या 
र्दचष्टकोिातूि, चतिे आपले बेबंदपणाचे स्वरूप तात्प रते स रचक्षत ठेवले पाचहजे आचण टाळता येणे शक्य िसेल 
तर, स्वतःला व्यस्क्तगत जबाबदारी व तात्काचलक जोखीम याचं्या बधंिात सतत जखडूि घेतले पाचहजे. 
पितशीर बहसा वस्त  जाताच्या व्यवस्थापिेचे अंग आहे, चवचशष्टाथािे ही समाधािाची गोष्ट आहे. ि ऱ्हेरचप्रस्न्झप 
(Fuhrerprinzip) अथवा ऐचतहाचसक प्रज्ञा, मग कोणतेही व्यवस्थापि चतला प्रस्थाचपत करो, वस्त जाताच्या 
चवश्वावर अंमल गाजचवते, मािवी चवश्वावर िव्हे. ज्याप्रमाणे, बंडखोर, हत्त्या ही, त्याच्या मिाचा कल तसा 
असेल तर, आत्मबचलदािािे शूचचभूगत करावयास हवी अशी मयादा माितो, तव्दतच, बहसा ही एक, द सऱ्या 
प्रकारच्या बहसेशी लढा देणारी केवळ आत्यचंतक मयादाच होऊ शकते. हा द सरा प्रकार म्हणजे, उदाहरणाथग, 
बंडाचा उठाव. अन्यायाच्या अचतरेकाम ळे जर बंडाचा उठाव अपचरहायग होत असेल तर, एका चसिान्ताप्रीत्यथग 
अथवा राज्यससं्थेच्या काही न्याय्य कारणास्तव बंडखोर बहसाचार अगोदरच अमान्य करतो. उदाहरणाथग, 
प्रत्येक ऐचतहाचसक आणीबाणीच्या पचरवतगिाचंा शवेट ससं्थात होते. आपणच संस्थाचं्या मयादा चिचश्चत करतो, 
म्हणूि संस्थावंर आपला ताबा चालत िसेल तर, ज्याचं्यासाठी आपण लढू शकतो अशाच संस्था चिवडा आचण 
अशा प्रकारे त्याचं्या प्रस्थापिेकडे आपल्या प्रयत्िाचंी चदशा वळवा. बहसाचारािंा मयादा घालणाऱ्या 
संस्थासंाठीच लढा देण्यास बंडखोरीच्या सच्या कृती संमती देतील; बहसेला कायद्याचे पितशीर स्वरूप 
देणाऱ्या ससं्थासंाठी िव्हे. देहान्ताची सजा ताबडतोब बंद होण्याची ज्या क्रातंीिे खात्री चमळत िाही, त्या 
क्रातंीप्रीत्यथग मृत्यू पत्करण्यात अथग िाही; कारणे चिचश्चत केल्याचशवाय सजा िमावण्याचे ती अगोदरच जोवर 
िाकारत िाही तोवर क्रातंीप्रीत्यथग बंचदवास पत्करण्यातही अथग िाही. शक्य चततक्या वळेोवळेी आपले उदे्दश 
जाहीर करीत या संस्थाचं्या प्रस्थापिेसाठी बंडखोर बहसा स्वतःचा वापर करीत असेल, तर केवळ याच रीतीिे 
ती खरोखरी तात्प रती असू शकते. इचतहासवादी र्दचष्टकोिातूि बोलावयाचे तर, जेव्हा साध्य चिरपेक्ष असते 
आचण ते वास्तवतेत उतरण्याची खात्री बाळगता येते, तेव्हाच द सऱ्याचें बचलदाि करण्याची हद्द गाठणे शक्य 
असते. जेव्हा साध्य चिरपेक्ष िसते तेव्हा, सवगसाधारण मािवी प्रचतष्ठसेाठी चाललेल्या लढ्याच्या धकाधकीत 
केवळ आत्मबचलदािच होऊ शकते. साध्य, साधिाचें समथगि करते काय? ते शक्य आहे. पण, साध्याचे समथगि 
कशािे होणार? इचतहासवादी चवचारप्रणालीिे अचिर्मणत ठेवलेल्या या प्रशिाचे उत्तर बंडखोरी देत : साधिािंी. 

 
राजकारणामध्ये अशी प्रवृचत्त कशाचे लक्षण दशगचवते? आचण सवाआधी, ही प्रवृत्ती प्रभावी आहे काय? ि 

चाचरता आपणास उत्तर द्यावयास हव ेकी, केवळ हीच प्रवृत्ती आजच्या घडीला प्रभावी ठरणार आहे. दोि 
प्रकारचे प्रभाव असतात. त िािाचा प्रभाव आचण दवबबदूचा. इचतहासवादी अचियंचत्रत सत्तावाद प्रभावी िसतो, 
तर कायगक्षम असतो; त्यािे सत्ता हस्तगत केली आहे आचण राखूि ठेवली आहे. एकदा सत्ता हाती आल्यावर तो 
एकमेव सजगिशील वास्तवता िष्ट करतो. बंडखोरीतूि स्ि रलेली, तडजोड िाकारणारी व मयाचदत कृती, ही 
वास्तवता उचलूि धरते आचण चतला आणखी प ढे चवस्तृत करण्याचा िक्त प्रयत्ि करते. ही कृती बजकू शकणार 
िाही असे म्हटलेले िाही. असे म्हटले गेले आहे की, चतला ि बजकण्याचा व मृत्यचूा धोका मात्र पत्कारावा 
लागेल. तथापी, क्रातंीला हा धोका पत्करावा लागेल अथवा चततक्याच चतरस्कारािे दण्डय अशा एका िवीिच 
स्वामींच्या गटाचें आपण स्वीकृत कायग आहों, असे तरी चतला कबलू कराव ेलागेल. प्रचतष्ठेपासूि चवभक्त केली 
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गेलेली क्रातंी, प्रचतष्ठेच्या अमंलाखालील आपल्या उगमस्थािाचंा चवश्वासघात करते. काही असले तरी, चतची 
पयायी चिवड, भौचतक य क्ताय क्तता व अचंतम चविाश, अथवा जोखीम पत्करणे व तद द्वारा सजगिशील बिणे 
एवढ्याप रतीच मयाचदत असते. गतकालीि क्राचंतकारक शक्य चततक्या शीघ्रतेिे प ढे गेले आचण त्याचंा 
आशावाद प रेप र होता. पण, आजच्या घडीला क्राचंतकारी मािस, ज्ञािाच्या आचण पचरस्स्थतीच्या असचंदग्ध 
आकलिाच्या बाबतीत चवकसले आहे; त्याला दीडश ेवषाच्या अि भवाचा पाबठबा आहे. चशवाय क्रातंी म्हणजे 
सावगचत्रक मौजमजा करण्याची एक संचध हा रष्म सपंला आहे. सपूंणग आपल्या चहमतीवर उभारलेले अचखल 
चवश्वसमावशेक असे ते एक प्रचंड चवचारी चियोजि आहे. ती तसे िेहमी म्हणिू दाखचवत िसली तरी, चतला पूणग 
जाणीव आहे की, एक तर आपण जगव्द्यापी बिू अन्यथा अचजबात लोपूि जाऊ. चवजयप्राप्ती झाली तरीस िा 
सवगत्र संहार पसरलेल्या साम्राज्याचे र्दशय प ढे उभे करणाऱ्या जागचतक य िाचा धोका हा चतच्या िचलताचंा एक 
पयाय आहे. ती आपल्या शनू्यतावादाशी प्रामाचणक राहू शकते आचण इचतहासाच्या अचंतम प्रयोजिाला पे्रतागरात 
प्रत्यक्षाकार देऊ शकते. म्हणूि, मग, भलूोकावरील िरकाचे स्वरूप प न्हा पालटणाऱ्या मूक संगीताखेरीज अन्य 
गोष्टींचा त्याग करणे आवशयक ठरेल. तथापी य रोपीय क्राचंतकारी मािस; प्रथमतः तसेच अंचतमतः, आपल्या 
तत्त्वप्रणालीचे मिि करू शकेल, अशा कोणत्या वैचाचरक स्खलिाम ळे आपण आपला मूळ मागग सोडूि दहशत 
आचण य ि या संकटापं्रत िेले जात आहोत असे ते स्वतःस चवचारू शकेल, आचण बंडखोरीच्या मूळ न्यायब ि 
प्रयोजिासंचहत आत्मचिष्ठेचा ते प िशोध घेऊ शकेल. 
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नियमि आनि अनतरेक 
 
मािवी स्वभावापासूि अचवभक्त चदसणारी आचण बंडखोरी चजचा अचकू अचवष्ट्कार घडचवते अशा 

मयादेचवषयी अज्ञाि अथवा पितशीर गैरसंकल्पि, याचं्याकडूि समकालीि क्रातंीच्या प्रमादाचें सवात प्रथम 
स्पष्टीकरण होते. शून्यतावादी चवचारधारा, या सीमारेषेकडे द लगक्ष करीत असल्याकारणािे, समाि 
टप्प्याटप्प्यािे वृबिगत होणाऱ्या आंदोलिात अखेर अवके्षचपत होते. चतच्या गतीचा प्रवाह यािंतर कशािेही 
थाबंचवता येणार िाही आचण अखेर संपूणग चविाश अथवा अचिचश्चत चवजय याचें समथगि करण्याच्या अवस्थेप्रत ती 
पोचते. बंडखोरी व शून्यतावाद याचं्या या प्रदीघग चचचकत्सेच्याअतंी आपणास कळूि येईल की, ऐचतहाचसक 
य क्ताय क्ततेव्यचतचरक्त अन्य मयादा िसलेली बंडखोरी अमयाद ग लामचगरीचा अथग सूचचत करते. या 
चियतीतूि स टकेसाठी, क्राचंतकारी मािसाला चजवतं राहावयाचे, जगायचे असेल तर त्याला बंडखोरीच्या मूळ 
उद गमस्थािाकडे मागे चिराव े लागेल आचण मळू उत्पत्तीस्थािाशी प्रामाचणक असणाऱ्या एकमेव 
चवचारपितीपासूिच पे्ररणा ्यावी लागेल– मयादाचंी जाणीव असलेली चवचारपिती. बंडखोरीिे शोध 
घेतलेली मयादा सवग बाबतीत उदात्त रूपातंर घडविू आणणार असेल, चवचशष्ट टोकाच्या पलीकडे जाणारा 
प्रत्येक चवचार, प्रत्येक कृती आत्मचिषेध करणार असेल, तर मग पचरणामी माणसे व घटिा याचं्याबाबतीत 
चिणगय देणारी ही प्रमाणपितीच ठरेल. मािसशास्त्राप्रमाणे इचतहासातस िा, बडंखोरी हा वडे्यावाकड्या 
वत गळखंडातं दोलायमाि होणरा अचियचमत लंबकच आहे, कारण तो अचतशय पचरपूणग आचण सखोल अशा 
तालबितेच्या शोधात असतो. पण, त्याचा बेतालपणा संपूणग िसतो. एकाच स्स्थर बबदू भोवती, तो कायगरत 
असतो. पण, ज्यावळेी साऱ्या माणसात सवगसाधारणपणे आढळणारी एक चिसगगप्रवृत्ती बंडखोरी सूचचत करते, 
त्यावळेी या चिसगगप्रवृत्तीचे प्रत्यक्ष तत्त्वच म्हणिू गणल्या जाणाऱ्या मयादा व मािदंड या गोष्टी बंडखोरी 
प्रकाशात आणते. 

 
आज प्रत्येक मििीय चवचार, मग तो शून्यतावादी असो अथवा प्रत्ययवादी असो, आजणपणे कधी कधी 

अशा प्रमाणपितींिा जन्म देतो की, ज्यािंा साक्षात चवज्ञाि प ष्टी देते. तेजाण  चसिान्त (Quantum Theory), 
सापेक्षता चसिान्त (Relativity), आंतरसंबधंचवषयक अचिचश्चततेचे तत्त्व– हे सारे चसिान्त, ख द्द आमची 
सरासरी चवशालता जेवढी आहे त्या प्रमाणातील चवशालत्व खेरीजकरूि, अन्य प्रमाणात चिचश्चत स्वरूपाची 
वास्तवता िसलेल्या जगताचे स्वरुप स्पष्ट करतात. आजचे आपले जग मागगदर्मशत करणारे चवचारव्यूह ज्या 
कालात चिरपेक्षात्मक वैज्ञाचिक संशोधि भव्य प्रमाणात झाले त्यावळेी जन्म पावले. उलटपक्षी, आपले खरेख रे 
ज्ञाि सापेक्षतात्मक चवशालतेवर आधारलेल्या वैचाचरक पितीचे िक्त समथगि करते. लझार बायकेल म्हणतो, 
“काही झाले तरी, आपण वास्तवतेवर श्रिा ठेव ूशकाव,े म्हणूि, आपण जो चवचार करतो तो अंचतम टोकापयंत 
चवकचसत ि करणारी आपली शक्ती म्हणजे ब िी होय.” अगदी चवश ि िव्हे, तर चवश ितेच्या समीप येणारा 
चवचारच केवळ वास्तवतेचा सजगक असतो. 

 
आंधळेपणािे प ढे जाणाऱ्या जडात्मक शक्ती स्वतःचीच अशी बंधिे लादूि घेतात. म्हणूिच, 

तंत्रचवज्ञािाच्या प्रगतीस मागे चिरचवण्याची मिीषा चिष्ट्िळ आहे. चरख्याचे य ग संपले आहे आचण काराचगराचं्या 
संस्कृतीचे स्वप्ि व्यथग आहे. ज्या पितीिे आज यतं्र उपयोचजले जाते त्या र्दष्टीिेच िक्त यंत्र वाईट आहे. त्याची 
बवध्वसंात्मक बाजू जरी त्याज्य असली, तरी त्याचे िायदे मान्य करावयास हवतेच. रातं्रचदि चालचवला 
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जाणारा रक तो चालचवणाऱ्या सारर्थयाची अप्रचतष्ठा करीत िाही; चालचवणाऱ्याला त्या रकची अन्तबाह्य ओळख 
असते आचण तो त्याला पे्रमािे चि कौशल्यािे वागचवतो. खराख रा आचण अमाि ष अचतरेक श्रम चवभागणीतच 
असतो. पण, या अचतरेकाच्या साधिाद्वारे, एक चदवस असा येतो की, शभंर प्रचक्रया करण्यास समथग असलेले 
एकाच माणसाकडूि चालचवण्यात येणारे यंत्र एकच एक वस्त  चिमाण करते. काराचगराच्या काळात अवगत 
असलेली सजगिशक्ती चभन्न प्रमाणात या माणसािे अंशतः प िप्रगकट केलेली असेल. मग हा अिाचमक उत्पादक 
सृजकाच्या अचधक जवळ येतो. स्वाभाचवकपणेच, औद्योचगक अचतरेक हा मागग स्वीकारीलच याची खात्री देता 
येत िाही. परंत , आपल्या कायगपितीद्वारे तो अगोदरच चियमिाची गरज व्यक्त करतो आचण हा िेमस्तपणा 
चशस्तबि करावयाच्या योग्य मागाच्या चवचारास चालिा देतो. एकतर हे मयादेचे मूल्य वास्तवतेत उतरेल 
बकवा समकालीि अचतरेकािंा वैचश्वक चविाशातच आपल्या चसिान्ताचे व शातंतेचे प्रत्यतंर येईल. 

 
िेमस्तपणाच्या या चियमाचे के्षत्र बंडखोर चवचारसरणीतील साऱ्या चवसंगतीच्या बाबतीतही सारख्याच 

रीतीिे चवस्तृत करता येते. जे वास्तव आहे ते पूणगतः ब चिचिष्ठ (चववकेस संगत) िसते, बकवा जे ब चिचिष्ठ 
(चववकेस संगत) आहे तेही पूणगतः वास्तव िसते. अचतवास्तववादाच्या (Surrealism) बाबतीत आपण पाचहलेच 
आहे की, सारेच ब चिचिष्ठ असले पाचहजे हीच केवळ ऐक्यभावाच्या आकाकें्षची मागणी असत िाही. जे 
चववकेचवसंगत आहे, जे ब चिप्रामाण्यवादी िाही त्याचा त्याग केला जाऊ िये अशीही चतची इच्छा असते. 
कशालाही काहीही अथग िाही असे आपण म्हणू शकत िाही, कारण, असे करण्यािे केवळ एका अचभप्रायाम ळे 
आदरणीय झालेले मूल्य आपण प्रचतपाचदतो; ‘प्रत्येकवस्त ’ या शब्दाला आमच्या संबधंातं स्पष्ट असा काहीच अथग 
िसल्यािे, प्रत्येक वस्तूला अथग आहेच असेही िाही. जे चववकेचवसंगत आहे, ब चिचिष्ठ िाही ते जे चववकेस संगत, 
ब चिचिष्ठ आहे त्यावर बंधि घालते, मयादा लादते, आचण चववकेस सगंती आपल्यापरीिे चववकेचवसंगतीस 
चियमि प्राप्त करूि देते. अखेर काहीतरी जे आहे त्याला अथग आहे आचण तो आपण अथगशून्यतेतूि प्राप्त करूि 
घेतला पाचहजे. त्याच रीतीिे, सारसत्त्वाच्या (Essence) पातळीवर अस्स्तत्व (Existence) घडते असे आपण 
म्हणू शकत िाही. अस्स्तत्व व उत्क्रान्ती याचं्या पातळीव्यचतचरक्त अन्यत्र क ठे सारसत्त्वाची जाणीव होऊ 
शकेल? तथापी, असतेपणच केवळ अस्स्तत्व आहे असेही म्हणता येणे शक्य िाही. जे सतत चवकासाच्या 
प्रचक्रयेत आहे त्याला अस्स्तत्व असू शकत िाही. प्रारंभ हा असलाच पाचहजे. चवकासातच असतेपण साक्षात 
चसि होऊ शकते आचण असतेपणाचशवाय चवकास अथगशून्य आहे. हे जगत् स्थैयाच्या चवश िवस्थेत िाही; परंत  
ते केवळ गती आहे. ते स्स्थर व अस्स्थर दोन्हीही आहे. उदाहरणाथग, इचतहासवादी दै्वतादै्वत चवचारपिती 
(Dialectic) अज्ञात मूल्याच्या मागे अखंडपणे शोध घेत धावत िसते. ती एका मयादेभोवती पचररष्मण करीत 
असते आचण ही मयादाच चतचे प्रम ख व महत्तम मूल्य असते. तथापी, वस्त जाताचे अखंड पचरवतगि या 
चसिान्ताचा तत्त्वशोधक हेरॅस्क्लट् यािे या चचरंति प्रचक्रयेस मयादा घातली. ही मयादा प्रायचश्चत देणाऱ्या 
न्यायदेवतेच्या (Nemesis) रूपात संज्ञाचंकत करण्यात आली–चियमिाची, िेमस्तपणाची देवता व 
बेिामपणाची, अचतरेकाची चिष्ठ र शत्रू. बंडखोरीतील समकालीि चवसंगती चवचारात घेण्याची गरज वाटणाऱ्या 
वैचाचरक प्रचक्रयेिे या देवतेपासूि पे्ररणा ्यावयास हवी. 

 
िैचतक चवसंगतीबद्दल म्हणाल तर, या सामोपचारी मूल्याच्या प्रकाशात, त्याचंास िा उकल व्हावयास 

लागतो. द चरततत्त्वाचे स्वरूप धारण केल्याचविा सद ग ण वास्तवतेपासूि स्वतःला चवभक्त करू शकत िाही, 
अथवा स्वतःचे अस्स्तत्वच िाकारल्याचविा तो वास्तवतेशी पूणगतः तादात्म्य पाव ू शकणार िाही. बंडखोरीिे 



 अनुक्रमणिका 

 

प्रकाशात आणलेले िैचतक मूल्य अखेरीस इचतहास व जीवि याचं्याशी समपातळीवर येते. प्रत्यक्षात सत्य असे 
की, माणूस जोपयंत त्याप्रीत्यथग आत्मसमपगण करीत िाही बकवा आपले जीवि त्याच्या सेवपे्रीत्यथग अर्मपत िाही 
तोपयंत ते मूल्य इचतहासात वास्तवतेत येणार िाही. मूल्ये इचतहासाच्या आवाक्याबाहेर असतात असे जॅकोचबि 
व उच्च मध्यमवगीय संस्कृती गचृहत धरते आचण मग चतचे औपचाचरक सद भाव चवपचरत गढूवादाचा पाया 
रचतात. २० व्या शतकातील क्रातंीचा अचधकृत चिवाडा असा की, मूल्ये इचतहासगतीशी चिगचडत झालेली 
असतात आचण त्याचें इचतहासवादी अचधष्ठाि एका िूति प्रकारच्या गूढत्वाचे समथगि करते. ही चवकृती समोर 
उभी राहाते तेव्हा िेमस्तपणाची चशकवण अशी की, वास्तवतेचा चकमाि एक अंश तरी िीचतमते्तला आवशयक 
आहे :– चिभळे सदाचर, श ि व सरळ, मािवहत्त्येस कारणीभतू असतो. म्हणूिच, उपहासगभग प्रक्ष ब्धतेला 
जेवढा ताचत्त्वक आधार आहे, त्यापेक्षा अचधक काय भतूदयावादी दाचंभक शब्दजंजाळाला िाही. अखेर मािवाला 
संपूणगतः दोषी धरता येणार िाही, इचतहासास प्रारंभीची गती देणारा तो िव्हे, अथवा, ज्याअथी त्यािे ती गती 
चालू ठेचवलेली आहे, त्याअथी तो सपूंणगतः चिदोषीही िाही. जे या मयादेच्या लीकंडे जाऊि तो संपूणगतः चिदोष 
असल्याचे प्रचतपाचदतात ते चिणगयात्मक दोषास्पदतेच्या रष्चमष्टावस्थेचे टोक गाठतात. उलटपक्षी, 
बंडखोरीआपणास चियोचजत दोषाहगतेच्या मागावर िेऊि सोडते. अंचतम पृथक्करणर्दष्ट्ट्या, चतची एकमेव पण 
अबजक्य आशा अजाण ख िी म्हणूि अवतार घेते. 

 
या सीमारेषेवर, “आम्ही आहोत” हा चवचार एक िवीि प्रकारच्या व्यस्क्तवादाचे स्वरूप 

चवरोधाभासात्मकरीत्या चिचश्चत करतो. इचतहास संज्ञाचंकत “आम्ही आहोत.”, आचण इचतहासािे या ‘आम्ही 
आहोत’ला गण्य म्हणिू चवचारात घेतले पाचहजे आचण या ‘आम्ही आहोत’िे आपल्या परीिे इचतहासात आपले 
स्थाि चटकविू ठेचवले पाचहजे. मला द सऱ्याचंी गरज आहे आचण द सऱ्यािंा माझी आचण सवांिा एकमेकाचंी 
गरज आहे. प्रत्येक साम दाचयक कृती, प्रत्येक समाजपिती एक चशस्त कस्ल्पते आचण या चशस्तीचविा व्यक्ती 
समाजात केवळ परकी अशी राहाते– वैरभावात्मक साम दाचयकतेच्या वजिाखाली वाकलेली. परंत , समाज चि 
चशस्त यािंी “आम्ही आहोत” चिषेचधले तर त्याचंी चदशाभलू होते. एका अथािे, केवळ मीच एकटा ज्या 
सवगसामान्य प्रचतष्ठचेा पाठद रावा करतो, ती माझ्या स्वतःकडूि अथवा द सऱ्या कोणाकडूि रष्ष्ट व्हावी हे मी मान्य 
करू शकणार िाही. हा व्यस्क्तवाद कोणत्याही अथािे स खद िाही, तो एक शाश्वत सगं्राम आहे आचण कधीकधी 
जेव्हा तो चिभगय कारुण्याच्या उंच चशखरावंर पोचतो तेव्हा एक अत लिीय आिंद असतो. 
 

वैभव णशखरावर पोचलेला णवचार 
 
या प्रकाराची प्रवृत्ती समकालीि जगात राजकीय अचभव्यक्तीच्या स्वरूपात प्रकट होऊ शकते बकवा 

काय हे जाणिू ्यावयाचे असेल तर पारंपाचरकर्दष्ट्ट्या क्राचंतकारी कामगारसंघटिा आंदोलि म्हणिू ज्याला 
संबोचधतात त्याला–िक्त एक उदाहरण म्हणिू– आवाहि करणे स लभ आहे. ही कामगार संघटिा 
चळवळस िा चिष्ट्िळ आहे असे म्हणता येणे शक्य िाही काय? उत्तर सरळ व सोपे आहे :– हीच चळवळ अशी 
आहे की, जी कामगाराचं्या जीविस्स्थतीत एका शतकात प्रचंड स धारणा घडविू आणण्यास जबाबदार आहे– 
१६ तासाचं्या कामाच्या चदवसापासूि आठवड्यास ४४ तास काम. चवचारव्यूहाच्या साम्राज्यािे समाजवादास 
त्याच्या रुळलेल्या मागावर माघार ्यावयास लावली आहे आचण कामगार संघटिात्मक आंदोलिािे संपादि 
केलेल्या यशाचा बराच मोठा भाग िष्ट केला आहे. याचे कारण असे की, कामगार सघंटिात्मक आंदोलि एका 
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भरभक्कम पायावर उभे राहूि स रू झाले; हे अचधष्ठाि म्हणजे व्यवसायात्मक रोजगारी राजकीय व्यवस्थापिाच्या 
संबंधात जे िाते बह जि समाजाचे आहे, तसेच ते आर्मथक व्यवस्थापिाच्या संबधंात व्यावसाचयक रोजगारीचे 
आहे)– हे मूतग अचधष्ठाि, भरीव पाया म्हणजे चजच्यावर शरीररचिा उभारली जाते ती चजवतं पेशी; या उलट, 
ह कूमशहावादी क्रातंीचा प्रारंभ सैिास्न्तक असतो आचण ती चसिान्तात वास्तवता जबरदस्तीिे समाचवष्ट करते. 
जितेसारखीच, कामगार सघंटिात्मक चळवळ, वास्तवतेच्या िायद्याचे बाजूिे, िोकरशाही आचण अव्यवहायग 
सत्ताकें द्रीकरणवाद याचंी व्यावृत्ती (चिषेध) आहे. उलटपक्षी २० व्या शतकातील क्रातंी अथगकारणावर 
आधारभतू असल्याचे प्रचतपादि करते; पण, म ळात ती राजकीय व सैिास्न्तक असते. चतची कायगप्रवृत्तीच अशी 
आहे की, वास्तवतेवरील अत्याचार व दहशत ती टाळू शकत िाही. चतचे खोटे दाव ेकाहीही असोत, वस्त तः 
चतचा प्रारंभ चिरपेक्षत्वात आहे आचण वास्तवतेला ती साचेबंद आकार देण्याचा प्रयत्ि करते. याच्या अगदी 
उलट, बंडखोरी वास्तवतेिे सत्यासाठी चालचवलेल्या चचरंति संग्रामात चतला मदत म्हणूि चतच्यावर चवश्वासूि 
असते. क्रातंी शेंड्याकडूि ब डख्याकडे प्रत्यक्षाकारात येण्याचा प्रयत्ि करते. तर बंडखोरी ही ब डख्याकडूि 
शेंड्याकडे मतूाकार घेण्याचा प्रयत्ि करते. एक प्रकारचा अद भ ततारम्यवाद अशी ही बंडखोरी अचजबात िाही; 
उलटपक्षी, ती खरीख री वास्तववादी भचूमका घेते. चतला क्रातंीची गरज असते ती जीविाप्रीत्यथग, जीविाला 
अवमािूि िव्हे. म्हणूिच ती अत्यतं मूतग अशा वास्तवतेवर म ख्यतः चवश्वासूि असते– म्हणजेच कामधंदा, 
व्यवसाय यावर व चजथे वस्त जाताचंा आचण माणसाचंा चजवतं अंतरात्मा सापडतो त्या ग्रामीण भागावर. 
बंडखोरीच्या गरजा तृप्त करण्यासाठी राजकारणािे समाति सत्याप ढे िमले पाचहजे. अखेर जेव्हा ती 
इचतहासाच्या प रोगतीस कारणीभतू होते आचण मािवजातीची द ःखे शमचवते, तेव्हा, बहसेचविा िसेल, पण 
दहशतीचविा आचण अचतशय चवषम अशा राजकीय पचरस्स्थतीत ती हे सारे घडचवते. 

 
पण, हे उदाहरण चदसते त्यापेक्षा अचधक दूरगामी आहे. ह कूमशाही क्रातंीिे ज्याचदवशी कामगार 

संघाचंी उद्योगधंद्यावर मालकी प्रस्थाचपत करण्याची प्रवृत्ती, तसेच म क्तस्वातंत्र्यवादी प्रवृत्ती याचं्यावर चवजय 
चमळचवला, अगदी त्याच चदवशी क्राचंतकारी चवचार प्रत्यक्षतः स्वान्तगगत समतोल गमाविू बसला– स्वतःचा 
ऱ्हास ओढविू घेतल्याचविा ही क्राचंतकारी चवचारधारा हा समतोल गमाव ूशकत िाही. हा समतोल, जीविाचा 
मािदंड असलेला हा तत्त्वाशय म्हणजेच, चजला एकाकी चवचारधारा म्हणता येईल अशी प्रदीघग परंपरा सचेति 
करणारे चैतन्यच होय; आचण यातच ग्रीकाचं्या कालापासूि चिसगग हा उत्क्रातंीशी महत्वमापिाच्या र्दष्टीिे 
िेहमीच तोलला गेला आहे. ज्या कालखंडात जमगि समाजवाद, फ्रें च, स्पॅचिश, व इटाचलयि 
म क्तस्वातंत्र्यवादी चवचारप्रणालीचवरूि अचवरत लढत होता, तत्कालीि पचहल्या ‘इंटरिॅशिल’ चा इचतहास 
म्हणजे जमगि चवचारव्यूह चवरुि भमूध्यसाम चद्रक चवचारमािस याचं्यामधील लढ्याचा इचतहास होय. 
बह जिसमाजाचवरूि राज्यसंस्था (राज्ययंत्र) मूतग साकार समाज चवरूि अचियचंत्रत समाज, चवमशगपूणग 
स्वातंत्र्य चवरूि ब चिवादी ज लमशाही आचण शवेटी, परचहतचिष्ठ व्यस्क्तवाद चवरूि बह जिसमाजाचे 
वसाहतीकरण या साऱ्या चवसंगती, प राति जगताच्या कालातील पौवात्य इचतहासाला चेतिा देणारा 
िेमस्तपणा व जहालपणा (चियमि व अचतरेक) याचं्यातील अिंत चवरोध चिरूि एकदा प्रकट करतात. चालू 
शतकातील गहिगंभीर संघषग हा, कदाचचत, चततकासा, इचतहासचवषयक जमगि चवचारव्यूह आचण चिश्चि 
राजिैचतक संकल्पिा याचं्यामधील संघषग िसेल– एक प्रकारे दोघेही त्यात सहभागी–आहेत चजतका तो जमगि 
स्वप्िरंजि व भमूध्यसाम चद्रक परंपरा याचं्यामधील, चचरंति कौमारदशचेी मस्ती आचण पौरुषय क्त सामर्थयग 
याचं्यामधील, तसेच ज्ञाि व गं्रथवाचि याचं्याम ळे अचधक तीव्र झालेली स्मृत्याकूलता आचण जीविािूभतूीतूि 
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(ज्ञािसंपन्न) उद बोचधत व सामर्थयगसपंन्न झालेलीधृती याचं्यामधील संघषग आहे– द सऱ्या शब्दात इचतहास आचण 
चिसगग याचं्यामधील हा कलह आहे. पण, या अथापोटी जमगि चवचारव्यूहाला एक वारसा प्राप्त झाला आहे. हा 
चवचारव्यहू वारसा चिसगगचवरोधी चिष्ट्िळ लढ्याची दोि शतके िचलत करतो, प्रथम इचतहासात्मक ईश्वराच्या 
िावाखाली आचण िंतर, देवत्वात्मक इचतहासाच्या िावािे ग्रीक चवचारधारा शक्य चततकी आत्मसात करूि 
आपली व्यापकता, उदारर्दष्टी बजकण्यास चिश्चि धमग िक्त असमथग होता हे चिःसंशय. पण, चचेिे (धमगपीठािे) 
आपला भमूध्यसाम चद्रक वारसा जेव्हा व्यथग घालचवला, तेव्हा, इचतहासाला, चिसगाला अपायकारक ठरणार 
असे िाजील महत्व चदले, रोमि संस्कृतीवर जय चमळचवण्यास गोचथक ससं्कृतीस उद्य क्त केले, आचण 
स्वान्तगगत मयादा िष्ट करूि ऐचहक सत्ता व इचतहासात्मक गचतशक्ती याचं्यावर वाढत्या प्रमाणात हक्क 
साचंगतला आहे. जेव्हा चिसगग बचतिाचा वा स्त तीचा चवषय म्हणूि अस्स्तत्वात उरत िाही, तेव्हा, त्याचे संक्रमण 
करण्याचा उदे्दश बाळगण्याऱ्या कृतीची आवशयक साधिसाम ग्री या व्यचतचरक्त तो अन्य काही असू शकत िाही. 
या प्रवृत्तीिाचं – चिश्चि धमाचे खरेख रे सामर्थयग ज्यात अंतभूगत झाले असते अशा मध्यस्थीच्या संकल्पिािंा 
िव्हे– आध चिक कालात, घटिाचं्या अपचरहायग कलाटणीम ळे, ख द्द चिश्चि धमास अचिष्ट अशा स्वरुपात यश 
चमळत आहे. या इचतहास चवश्वातूि ईश्वराची वस्त तः हकालपट्टी व्हावी आचण चजथे कृतीशीलता ही याप ढे 
पूणगत्वाची प्रचक्रया राचहली िसूि, श ि सत्ता गाजचवण्याचीच द्योतक राचहली आहे अशा चठकाणी जमगि 
चवचारव्यहूािे जन्म ्यावा, या घटिा ज लूमशाहीच्या चिदशगकच म्हणाव्या लागतील. 

 
तथापी, त्याचे चवजय लक्षात घेऊिही इचतहासात्मक चिरंक श सत्तावादाचवषयी (Absolutism) असे 

म्हणाव ेलागेल की, तो मािवी स्वभावधमाच्या द दगम्य गरजेशी अचवरततपणे टक्कर देत राचहला आहे– ज्या 
मािवी स्वभावधमाच्या रहस्याचे, चजथे ब चिमते्तचे सूयाच्या िेत्रदीपक तेजाशी गाढ िाते आहे अशी 
भमूध्यसाम चद्रक संस्कृती जति करीत आहे. फ्रानं्समधील साम्यवादी गटराज्ये (Commune) अथवा क्राचंतकारी 
कामगार संघ याचं्या बंडखोर चवचारप्रणालीिे, उच्च मध्यमवगीय शून्यतावाद, तसेच, ह कूमशहावादी समाजवाद 
याचं्या चवरोधास तोंड देऊिही, ही मािवी स्वभावधमाची गरज कधीही िाकारली िाही. ह कूमशहावादी 
चवचारधारेिे तीि महाय िाचं्याद्वारे आचण क्रांचतकारी प रुषश्रेष्ठाचं्या शाचररीक िाशाचे िचलत म्हणूि, ही 
म क्तस्वातंत्र्याची परंपरा ब डविू टाकण्यात यश चमळचवले आहे. पण हा वाझं चवजय तात्प रताच आहे, संग्राम 
चालूच आहे. प्रकाश आचण अंधःकार याचं्यामधील या संग्रामापंासूि य रोप कधीच म क्त राचहलेला िाही. या 
लढ्यातूि पळ काढूि आचण रात्रीच्या अधंःकारािे चदवस चिस्तेज करूि, या खंडािे केवळ आपली इरष्त 
गमावली आहे. या समतोलाच्या चविाशाला आज अचतशय कडू िळे येत आहेत. मध्यस्स्थची साधिे गमाविू 
बसल्याम ळे, चिसगगसौंदयातूि परागंदा झाल्याम ळे, आम्ही चिरूि एकदा ‘ओल्ड टेस्टॅमेंट’च्या (बायबलचे ज िे 
चियतीसूत्र) जगतात आलो आहेत– चिदगय ईचजप्तचा राजा (िॅरो) आचण चिष्ठ र स्वगग याचं्यामध्ये चचरडले जात 
आहेत. 

 
सवगसामान्य द ःखावस्थेत त्या सिाति गरजेची (मागणीची) हाक चिरूि ऐकू येत आहे; चिसगगदेवता 

इचतहासचवरोधी लढा चिरूि स रू करीत आहे. अथातच, स्वाभाचवकपणे, हा क णाचा चतरस्कार करण्याचा 
अथवा एखाद्या संस्कृतीला हीि लेखूि द सरीचा गौरव करण्याचा प्रशि िाही; प्रशि आहे तो िक्त असे 
म्हणण्याचा की, या वैचाचरक प्रचक्रयेचविा जगाचे याप ढे िार काळ चालणार िाही. हे चिःसंशय की, रचशयाशी 
जितेत असे काहीतरी आहे की ज्याम ळे य रोपला त्यागाचे सामर्थयग प रचवता येईल आचण अमेचरकेत असे 
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काहीतरी आहे की ज्याम ळे य रोपला अत्यंत महत्वपूणग अशी उत्पादिशक्ती लाभेल. पण, जगातील य वकािंा 
आपण सदोदीत त्याच चकिाऱ्यावर उभे असल्याचे आढळूि येते. क्षोभागंी धगधगणाऱ्या अपात्र य रोपीय म शीत 
िेकला गेल्याकारणे, जेथे सौंदयग व स्िेहभाव यािंा म कल्याम ळे साऱ्या मािववशंात अचतशय अचभमािास्पद 
असा मािववशं हळूहळू लयास जात आहे, तेथे आम्ही भमूध्य सम द्रसवासी त्याच त्या प्रकाशाच्या आश्रयािे 
आहोत. य रोपीय रात्रीच्या काळयाक ट्ट दरीत सूयगवशंी चवचारधारा, चद्वम खी संस्कृती, उषःकालाची प्रतीक्षा 
करीत आहे. तथापी, खऱ्याख ऱ्या वास्तव प्रभ त्वाचे पथ ती आधीपासूिच उजळूि टाकीत आहे. 

 
प्रचचलत पूवगग्रहातूि न्यायिीती चिमाण करण्यातच खरेख रे प्रभ त्व अंतरभूगत आहे– स रवातीस अचतशय 

सखोल आचण द ष्ट अशा पूवगग्रहातूि जे अचतरेकापासूि म क्त झाल्यािंतर माणसाला कोरडे, चिष्ट्िळ शहाणपण 
देऊ पाहतात. हे अगदी खरे की, जेव्हा िीत्शचे्या वडेेपणात त्याची (अचतरेकाची) बकमत मोजली जाते, तेव्हा 
अचतरेकीपणाला एक प्रकारचे पाचवत्र्य लाभ ू शकते. पण, आत्म्याला चढलेल्या ध ंदीचे आमच्या संस्कृतीच्या 
रंगभमूीवरील प्रदशगि, िेहमीच अचतरेकाचा पागलपणा असतो काय? अशक्य कोटीतील गोष्टीसाठी प्रयत्ि 
करण्याचा मखूगपणा असतो, तसा? एकदाही का होईिा, जो कोणी या मखूगपणाच्या आहारी जातो त्याला 
लागलेला हा चशक्का कधींही प सता येत िाही. प्रामेर्थयूसच्या कायाला अचतरेकी अथवा दोषाहग बाजू कधीकाळी 
होती काय? िाही, आपली संस्कृती भेकड आचण क जक्या मािवी मिाचं्या आत्मसतं ष्टवृत्तीत जगत चटकली 
आहे– वाधगक्याकडे झ कणाऱ्या कौमारदशतेील वृथा अचभमािाला चदलेले हे बचलदाि आहे. ईश्वराबरोबरच 
ल्य चसिर हास िा चिधि पावला आहे आचण त्याच्या रके्षतूि आपल्या साहसाचा हेतूस िा ि समजलेला एक 
ख िशी राक्षस उठला आहे. १९५३ सालातं, जहालपणा हा िेहमीच एक स खद गोष्ट असते. आचण काही प्रसंगी 
जीचवकेचा एक व्यवसायही. एका बाजूला, िेमस्तपणा हा श ि ताण यापेक्षा अन्य काही िाही. त्याच्या तोंडावर 
हास्य आहे हे चिःसंशय आचण साग्रसंगीत साक्षात्काराला वाहूि घेतलेले आमचे क्षोभकते त्याचा चतरस्कार 
करतात; परंत , असीम प्रयत्िाच्या चशरोभागी िेमस्तपणाचे हास्य तेजािे तळपते : ते सामर्थयाचे स्वयंभू, पूरक 
उगमस्थाि आहे. लोभी चेहऱ्याचे, कोत्या मिाचे हे य रोपीय, चेहऱ्यावर स्स्मतरेषा उमटू देण्याचे सामर्थयग 
त्याचं्याजवळ याप ढे िसतािंा, आपले द ःसाहसी क्षोभच आपल्या उच्च दजाचे दाखले आहेत असा दावा का 
सागंतात? 

 
जहालपणाचे खरेख रे वडे एक तर िष्ट पावते बकवा स्वतःच्या अशा चियमिास जन्म देते. आपले दोष 

झाकण्यासाठी द सऱ्याचं्या मतृ्यूस ते कारणीभतू होत िाही. आपल्या आत्यचंतक अचभव्यक्तींत त्याला आपली 
मयादा सापंडते व तेथेच आवशयक तर, काचलआयेव्हप्रमाणे ते आत्मबचलदाि करते. चियमि ही बंडखोरीची 
चवरूि बाजू िव्हे. बंडखोरी हीच स्वयमेव चियमि आहे आचण चतला त्याची गरज असते, ती त्याचा बचाव करते 
आचण संबधं इचतहासातूि व त्याच्या चचरंति क्ष ब्धतेतूि ती चियमिाची प िर्मिर्ममती करते. या मूल्याचे प्रत्यक्ष 
मूळच आपणास अशी ग्वाही देते की, ते केवळ अंशतःच िष्ट करता येणे शक्य होईल. बंडखोरीतूि जन्मलेला 
िेमस्तपणा केवळ बंडखोरीिेच जगू शकतो. तो एक शाश्वत कलह आहे– सातत्यािे चिमाण होणारा आचण 
ब चिमते्तिे प्रभ त्व चमळचवलेला. अशक्यकोटीत अथवा शनू्यत्वात, चबिब डाच्या गोष्टीत तो चवजयी होत िाही; पण 
त्याचं्यातूि त्याला आपला समतोल सापडतो. आपण काहीही केले तरी अचतरेकीपणा माणसाच्या 
अंतःकरणातील आपले स्थाि चटकविू धरणारच– चजथे एकातं आढळतो त्या स्थळीं. आपण सारे आपल्या 
अंतरी आपल्या हद्दपारीची, आपल्या ग न्हेगारीची व आपल्या चवध्वसंाची स्थळे बाळगिू असतो. पण, जगात ती 
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मोकाट ि सोडणे हे आपले काम आहे. आपल्यात बकवा द सऱ्यात या गोष्टी जागा धरूि असतील तर त्याचंवरुि 
लढा द्यावयास हवा. बंडखोरी बॅरीझ (Barres) चजला शरणागंती ि पत्करण्याची चिधमी, लौचकक इच्छाशक्ती 
म्हणतो ती आज अजूिस िा संग्रामाचा मूलाधार आहे. साकारत्वाचे मूळ, वास्तव जीविाचे उगमस्थाि, अशी ती 
बंडखोरी इचतहासाच्या रािटी चिराकार आंदोलिात आपली माि ताठ ठेवते. 
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शून्तयतावादाच्या (असद्वादाच्या)  
पलीकडे 

 
अतएव, ज्या िेमस्तपणाशी (चियमिाशी) मािवाचे सय स्क्तक िाते आहे, त्या िेमस्तपणाच्या स्तरावर 

शक्य असलेला आचारचवचाराचा एक मागग मािवासाठी अस्स्तत्वात चिचश्चतपणे आहे. यापेक्षा अचधक 
महत्वाकाकं्षी असलेला प्रत्येक उपक्रम चवरोधात्मक ठरतो. चिरपेक्षत्व, इचतहासाद्वारे प्राप्त करता येत िाही, 
आचण या सवापेक्षा, त्याचे इचतहासातूि सजगिही होत िाही. राजकारण धमग िव्हे, अथवा, तो धमग असेल तर 
मग, धमगपीठ ज लमी न्यायासिाचशवाय अन्य काही िाही. समाजसंस्था चिरपेक्षत्वाची व्याख्या कशी करणार? 
कदाचचत, सवांच्या वतीिे प्रत्येकजण या चिरपेक्षत्वाचा शोध घेतो आहे. पण हा समाईक शोध घेण्यास, 
प्रत्येकाला चिवातंपण व स्वातंत्र्य लाभाव ेम्हणूि, प्रत्येकाच्या व्यवहाराचंी व्यवस्था लावणे हीच केवळ समाज व 
राजिीती याचंीच जबाबदारी आहे. म्हणूि, मग, यािंतर इचतहास हा पूजिीय चवषय म्हणूि सादर करता येणार 
िाही. जागरुक बंडखोरीिे िलदायी घडवावयास हवीच अशी ती एक केवळ संधी असणार. 

 
“स बते्तचा ध्यास आचण इचतहासाबाबत औदाचसन्य, ही माझ्या धि ष्ट्याची दोि टोके आहेत.” असे स्त त्य 

वचि रेि शार चलचहतो. इचतहासाचा कालावधी आचण स बते्तचा कालावधी याचं्यात एकवाक्यता िसेल, तर मग 
पचरणामतः, इचतहास ही मािवाचा अथाअथी संबधं िसलेली दूरदूर पळणारी चिष्ठ र पडछायाच ठरते. या 
इचतहासाप्रीत्यथग मि ष्ट्य जे आत्मसमपगण करतो ते समपगण चिरथगक होते आचण स्वक्रमाि सार तोही िगण्य ठरतो. 
पण, जीविावधीसाठी जो आपले आय ष्ट्य समर्मपत करतो, बाधंलेल्या वास्तूसाठी समपगण करतो, मािववशंाच्या 
प्रचतष्ठेप्रीत्यथग जो स्वतःला वाहूि घेतो, तो या धरतीमातेसाठी आत्मसमपगण करूि, त्या धरतीतूि अमाप पीक 
काढतो, बी पेरतो आचण वषाि वषग जगाचा योगके्षम चालचवतो. इचतहासाचवरूि योग्यक्षणी बंड करूि कसे 
उठायचे हे ज्यािंा समजते, तेच अखेर वास्तचवकपणे त्याचे चहत प्रगत करतात. त्याचवरूि बंड म्हणजे अमयाद 
मािचसक तणाव आचण क्लेशमय प्रशातंी– ज्याचा रेि शारस िा उल्लखे करतो. तथापी, या दै्वताच्या अंतरंगातच 
खरेख रे जीवि अंतभूगत असते. प्रत्यक्ष हे व्हैस म्हणजेच जीवि, तेजोमय ज्वालाम खींवरूि भराऱ्या मारणारे मि, 
न्यायिीतीचे वडे, िेमस्तपणाचे बाबतीत सौम्य होत जाणारा हटेलपणा. बंडखोरीच्या या प्रदीघग साहसाच्या 
सीमाप्रदेशातूि आमच्या द ःखाच्या आत्यचंतक अवस्थेत या सूत्राचंा उपयोगही शक्य िाही; तथापी, अिाद्यिन्त 
सागराचं्या चकिाऱ्यावर, कािावर पडणारी ही धीरोदात्त व शहाणपणाची वचिे तशीच सद ग णसंपन्नही आहेत. 

 
कोणतीही संभाव्य सूज्ञता आज तरी आणखी अचधक काही देऊ करण्याचा दावा करू शकणार िाही. 

बंडखोरी द चरताला अचवश्रातंपणे तोंड देत असते, आचण त्यातूि ती िवीि पे्ररणाच प्राप्त करूि घेऊ शकते. ज्या 
गोष्टीवर प्रभ त्व चमळवावयास हवचे त्या स्वान्तरीच्या प्रत्येक गोष्टीवर माणसू प्रभ त्व प्राप्त करूि घेऊ शकतो. 
चिर्ममतीत जे जे श ि करता येऊ शकेल, त्याचे त्यािे दोषचिरसि केले पाचहजे. आचण त्यािे असे केल्यािंतरही, 
अगदी पचरपूणग समाजव्यवस्थेतही बालकािंा अन्याय्य अपमृत्य  येईल. महत्तम प्रयास करूिस िा, अखेर माणसू 
अंकगचणती प्रमाणातच जगातील द ःखाचा भार कमी करण्याचे िक्त योजूच शकेल. तरीस िा, जगातील 
अन्याय व द ःखे ही चशल्लक राहाणारच आचण ती चकतीही मयाचदत स्वरूपात असली तरी, एक अत्याचार 
म्हणूिच ती मािली जातील. चदचमचत्र कारमझॅॉव्हचा ‘का?’ या आक्रोशाचा प्रचतध्विी इचतहासात चििादंत 
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राहाणारच; भलूोकावरील अखेरच्या माणसाच्या मृत्यबूरोबरच बंडखोरी आचण कला याचें कलेवर बाहेर 
पडणार. 

 
स संवादी एकतेच्या भाविोत्कट इच्छेतूि माणसे संचय करतात असे एक द चरत आहे, हे चिःसंशय 

तरीस िा, या गोंधळात सापडलेल्या मिोव्यापाराच्या म ळांशी आणखी एक द चरत दडूि आहे. हे द चरत समोर 
उभे ठाकले असता, मृत्यू समोर उभा असतािंा, माणूस आपल्या जीवात्म्याच्या अगदी ममगबंधातूि न्यायासाठी 
आक्रोश करतो. द ष्ट्कमगचवरोधी, अशा या चिषेधास इचतहासान्तगगत चिश्चि धमािे प्रभ राज्याचा उद घोष आचण 
त्यािंतर शाश्वत जीवि याचं्या अि रोधािे प्रत्य त्तर चदले आहे– याजबरोबर श्रिेच्या गरजेशी घोषणाही केली 
आहे. पण, द ःखाच्या आघातािे आशा व श्रिा साऱ्या मावळतात आचण चशल्लक राहाते ते अन्वयाथाचविा एकटे 
द ःख. श्रमजीवी जिसमूह, क्लेश व मृत्यूभय यािंी खंगलेला असतो. आता ंपरमेश्वरस िा त्याचंा वाली िाही. 
याप ढे आपले स्थाि या श्रमजीवी जिसम हाशजेारी आहे, ज न्या चि िव्या आचायापासूि िार दूर. द राचार व 
हत्त्या याचंी अि भतूी इचतहासकके्षत येत असूिही, इचतहासातंगगत चिश्चि धमग या रोगावरील उपचार, 
इचतहासकके्षपलीकडे चिलंचबत करतो. आपल्याजवळ साऱ्या प्रशिाचंी उत्तरे आहेत अशी समकालीि 
जडवादाची श्रिा आहे, पण, इचतहासाचे दास्य पत्करूि, इचतहासातंगगत हत्त्येचे के्षत्र तो वाढचवतो– आचण 
हत्त्येच्या समथगिाला त्याचवळेी आधारही ठेवीत िाही. समथगिासाठी भचवष्ट्यकाळावर हवाला ठेवला जातो 
आचण यासाठीच चिरूि श्रिेची गरज राहातेच. दोन्ही बाबतीत प्रतीक्षा करीत राचहले पाचहजे आचण तोपयंत 
चिरपराध माणसे मृत्य म खी पडतच राहाणार. आज वीस शतके लोटली, जगातील द ष्ट्कमाची एकूण संख्या 
कमी झालेली िाही. ईश्वरी अथवा क्राचंतजन्य स्वगग अजूि प्रत्यक्षात आलेला िाही. अत ट अशा तऱ्हेिे अन्याय 
यातिािंा बाधंलेला आहे– माणसाच्या र्दष्टीला योग्य वाटणाऱ्यािंा स िा कालगतीि सार, [मत्यगदेव, ज्यािे मातीपासूि 
माणूस बिचवला त्याला अग्िीचा उपयोग व कला चशकचवली आचण ज्याला झ्यसूिे खडकाला साखळदंडािी जखडले आहे.] प्रॉमेर्थयसूची प्रदीघग 
शातंता माणसािंा क चाळी करतािंा आचण त्याच्याचवरुि उलटतािंा पाहात आली आहे. मािवी द चरतकमग आचण 
चियती, दहशत आचण स्वैराचार याचं्यामध्ये चचरडल्या गेलेल्या प्रॉमेर्थयूसजवळ जे चशल्लक आहे ते म्हणजे, जो 
अजूिही ख िी बिू शकेल अशाला ख िापासूि रक्षण्यासाठी, पाचवत्र्याचे चबडंबि करणाऱ्याचं्या औित्याला शरण 
ि जाता, बंड करूि उठण्याचे त्याचे सामर्थयग. 

 
पे्रमाच्या एका चवलक्षण प्रकाराचवरचहत बंडखोरी अस्स्तत्वात असू शकत िाही, हे आपण मग समजतो. 

ज्यािंा इचतहासात अथवा ईश्वरात चदलासा लाभत िाही, त्याचं्या कपाळी, त्याचं्यासारखेच जे जीवि साथगकी 
लाव ूशकत िाहीत, त्याचं्यासाठीच जगण्याचे चलहूि ठेवले आहे– म्हणजेच वस्त तः अपमाचितासंाठी. बंडखोरी 
आंदोलिाच्या चवश ि रूपावर कळस चढचवला आहे तो कारमझॅॉव्हच्या हृदयभेदक आक्रोशािे, “सवांिा म क्ती 
चमळणार िसेल तर केवळ एकट्याच्याच म क्तीत काय अथग आहे?” स्पेिमधील त रंूग कोठड्यात चखतपत 
पडलेले कॅथॉचलकपंथी कैदी आज धमगसंस्कार िाकारीत आहेत, कारण, शासकीय प रोचहतािंी काही त रंुगात 
ही गोष्ट बधंिकारक केली आहे. म क्तीचे मोल अन्याय व ज लूम याचं्याद्वारे मोजाव े लागणार असेल तर 
चिष्ट्पापतेला क्र सावर बळी जातािंा पाहणारे हे एकाकी साक्षी, ही असली म क्तीस िा लाथाडतात. हे वडेे औदायग 
बंडखोरीचे औदायग होय– जे आपल्या पे्रमाचे बळ चिःसंदेह देते आचण क्षणाचाही चवलंब ि लावता अन्याय 
िाकारते. चहशबेीवृत्तीचा अभाव यातच त्याची ग णवत्ता आहे, आचण तसेच, आपल्यापाशी जे काय आहे ते सारे 
जीविाथग व चजवतं माणसापं्रीत्यथग चवतरण करण्यातही. म्हणूि अशा तऱ्हेिे, ही उदार बंडखोरी आगामी 
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माणसािंा चवप ल देणग्या देण्यात अिंतहस्त बिते. चवद्यमाि काळाला सवगकाही देण्यातच 
भचवष्ट्यकालाबाबतीतले खरेख रे औदायग वसत असते. 

 
जीविाची प्रत्यक्ष गचतमािता म्हणजेच बंडखोरी हे अशा प्रकारे चसि होते आचण जीविाचा त्याग 

केल्याचविा चतचे अस्स्तत्व अमान्य करता येऊ शकत िाही. चतचा अत्यतं चवश ि उदे्रक प्रत्येक वळेी अस्स्तत्वाला 
जन्म देत असतो. म्हणूि, बंडखोरी म्हणजे एक तर पे्रम आचण समृिी अथवा काहीही िव्हे. प्रचतष्ठाहीि क्रातंी, 
मोजूि मापूि केलेली क्रातंी, रक्तामासाच्या माणसाऐवजी माणसाची अमूतग सकंल्पिा पसंत करूि, त्यायोगे हव े
तेव्हा व चततक्यादंा जीवि िाकारते आचण पे्रमाच्या चठकाणी संताप, चतटकारा प्रस्थाचपते. आपले औदायगपूणग 
उगमस्थाि चवसरूि क्रातंी जेव्हा चतटकाऱ्याच्या भाविेिे कलंचकत होते, तेव्हा तात्काळ ती जीविाथाला वचंचत 
होते व झपाट्यािे चविाशाकडे जाते, स मार बंडखोराचंी वडेीचवद्री पथके उभारते. हे सारे बंडखोर केवळ रष्णू 
ग लाम; कोणत्याही प्रकारची ग लामचगरी पत्करूि य रोपच्या बाजारपेठात अखेर ग लाम म्हणूि आपला चवक्रय 
करण्यास हे प ढे येतात. पचरणामी या प्रकारच्या बंडखोरीला यािंतर क्रातंी वा बंडखोरी म्हणता येणार िाही. हा 
प्रकार, म्हणजे केवळ असूया चवदे्वष आचण चिरंक श ज लूमशाही. म्हणूि मग, सत्ता आचण इचतहास याचं्या िावािे 
क्रातंी जेव्हा बेछूट व याचंत्रक ख िी बिते, तेव्हा संयताचार व जीविाथग याचं्या िावािे एक िूति बंडखोरी 
अचभचषक्त होत असते. आपण आता परमावधी गाठतो. आपल्या अतंःपे्ररणेला आधीपासूिच जी भासमाि आहे 
आचण ज्याचे आगमि स चिचश्चत व्हाव े म्हणिू आपणास िक्त लढा द्यावयास हवा, असा एक प्रकाश या 
अंधःकारमय भ याराच्या अखेरीस अटळपणे आहे. आपण सारे या भग्िावशषेामध्ये शून्यतावादाच्या 
सीमेपलीकडे, एका प्रबोधिाची तयारी करीत आहोत. पण, आपणापंैकी अगदी थोडक्यािंाच त्याची जाणीव 
असते. 

 
वस्त तः आधीपासूिच बंडखोरी प्रत्येक समस्या सोडचवण्याचा दावा ि माडंता, चकमाि तसे करण्याचा 

आव तरी आणू शकते. या क्षणापासूि, शीघ्र गतीिे वाहणाऱ्या इचतहासप्रवाहाबरोबर तळपती मध्यान्ह वाहूि 
जाते. सारे स्वाहा करणाऱ्या ज्वालाभंोवती सावल्या एका क्षणाप रत्याच प्राणघातक झ जं देत बपगा घालतात व 
िंतर तशाच एकाएकी अर्दशय होतात आचण आंधळयाचंी माचलका डोळे चोळत ओरडते की, इचतहास म्हणतात 
तो हाच. या सावल्याचं्या िादी लागलेली य रोपातील माणसे वतगमािाच्या स्स्थर आचण तेजोमय प्रकाशकें द्राकडे 
पाठ चिरविू उभी आहेत. भचवष्ट्याकडे डोळे लाविू बसलेली ही माणसे वतगमाि चवसरतात, सते्तच्या रष्मापायी 
मािववशंाची चियचत चवसरतात, अिाद्यिन्त िगरीच्या मृगजलासाठी गचलच्छ वस्त्याचंी द ःखे ते द लग चक्षतात, 
उजाड स वणगभमूीसाठी साध्यास ध्या न्यायिीतीचे त्यािंा चवस्मरण होते. व्यस्क्तगत स्वातंत्र्याबाबत चिराश होतात 
ते मािवजातीच्या अिोख्या स्वातंत्र्याची मिोराज्ये रचतात. एकाकी मतृ्यू अव्हेरूि, अिाट साम दाचयक व्यथेला 
अमरत्व या िावािे संबोचधतात जीवि जगणाऱ्या माणसात आचण जगात प्रत्यक्षपणे अस्स्तत्वात असलेल्या 
गोष्टींवर त्याचंा कधीही चवश्वास िसतो. जीविाबद्दल पे्रमाचा अभाव हेच आज य रोपचे रहस्य आहे. आय ष्ट्यात 
एखादाही पे्रममय जीविाचा चदवस घालचवणे म्हणजे ज लूमाच्या शतकाचें समथगि करण्यासारखे आहे, असा 
बाचलश चवश्वास ही आंधळी माणसे उराशी बाळगतात. म्हणूिच, त्यािंा या जगातूि आिंद प सूि टाकण्याची 
आचण तो भचवष्ट्यकालापयंत पार प ढे ढकलण्याची गरज भासली. मयादाचं्या बाबतीत असचहष्ट्ण ता, आपल्या 
द टप्पी जीविाची िाकब ली, िरजन्माबाबत चिराशावाद, या साऱ्या गोष्टीिी त्यािंा अमाि ष अत्याचारास प्रवृत्त 
केले आहे. जीविाची वास्तव भव्योदात्तता िाकारूि, स्वतःच्या श्रेष्ठत्वासाठी सवगस्वाची बाजी लावणे त्यािंा 
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प्राप्त होते. काही श भ कायग करण्याच्या अभावी त्यािंी स्वतःलाच देव बिचवले आचण त्याचं्या दैवद र्मवलासास 
स रवात झाली; या देवताचें डोळे िोडण्यात आले. उलटपक्षी, काचलआयेव्ह आचण साऱ्या जगातील त्याचे 
बंध जि देवत्व स्वीकारणे अमान्य करतात; कारण देहान्ताची चशक्षा देण्याची अमयाद सत्ता ते िाकारतात. 
आजच्या जीविाचा एकमेव मौचलक चियम त्यािंी चिवडला आहे आचण आम्ही तो आदशग म्हणूि प रस्कृत करीत 
आहोत :– “जीवि जगण्यास आचण मतृ्यसू सामोरे जाण्यास चशकावयास हव ेआचण माणूस बिण्यासाठी देव 
बिण्यास िकार चदला पाचहजे.” 

 
चवचारप्रणालीच्या या मध्यान्हकाली, साऱ्या मािवाचं्या जीविसंग्रामात आचण चियतीत भागधारक 

होण्यासाठी, अशा प्रकारे बडंखोर देवत्वावरील हक्क सोडतो. आम्ही चिवड करू ती : इथाकाची– चिष्ठावन्त 
भमूीची, स्वल्पव्ययी व धृष्ट चवचारधिाची, प्रसन्न कृतीची, समंजस माणसाच्या औदायाची. या प्रकाशात हा 
इहलोक हीच आपली आद्य आचण अखेरची पे्रमपूजिाची वस्त . आमची सारी भावडें एकाच आकाशछत्राखाली 
जीवि जगताहेत; न्यायिीती ही चजवतं जागती वस्त  आहे आचण या समयीच तो चवलक्षण जीविािंद जन्मला 
आहे– चवलक्ष परमािंद, जो आपणास जगण्यासाठी व मरण्यासाठी मदत करतो आचण जो आम्ही याच जन्मी 
उपभोग,ू भचवष्ट्यात केव्हातरी उपभोगता येईल म्हणिू, आता याप ढे आम्ही तो प न्हा कधीही लाथाडणार िाही. 
या द ःखमग्ि पृर्थवीवर सतत बेचैि करणारा हा काटा आंहे, कट  अन्न, सागरावरूि येणारा कणगकठोर वारा, 
चचरंति िवचैतन्यािे उल्हासलेली अचतप्राचीि पहाट. या आिंदाद्वारे प्रदीघग संग्रामातूि आम्ही आमच्या कालातं 
िवचैतन्य ओतणार आहोत आचण काहीही अपवर्मजत िसलेल्या य रोपचेही प न्हा सजगि करणार आहोंत, 
चवरलदेही िीलोलास िा प्रचतबंध िसलेले य रोप; आपल्या अत्यंत उच्च ज्ञािाची आचण शून्यतावादाची भग्ि 
प्रचतमा म्हणूि पाचश्चमात्य जग ज्या िीत्शलेा त्याचं्या अधःपतिािंतर बारा वषें सातत्यािे आवाहि करीत होते, 
तो िीत्श,े तसेच, हायगेट स्मशािात च कीिे, श्रिाहीिाचं्या भखंूडात चचरचिद्रा घेत पडलेल्या न्यायचिष्ठ र 
पे्रचषतालाही अपवर्मजत िसलेले य रोप; काचेच्या शवपेचटकेत चचराचिद्रा घेत असलेला चक्रयाशील माणसाचा 
देवरुप मािलेला पार्मथव देहस िा तेथे अपवर्मजत िाही; य रोपची ब चिमत्ता आचण जोम यािंी अवमाचित 
कालखंडाच्या अचभमािास अचवरत प रचवलेल्या साचहत्याचा कोणताही अंश तेथे वज्यग िाही. खरोखर, सारे, 
१९०५ च्या ह तात्म्याचं्या जोडीिे प न्हा जीवि जगू देत– पण, याच अटीवर की, एकमेकाचं्या च का कशा 
स धारूि ्याव्यात याची त्यािंा समज असेल आचण सूयगछत्राखाली या अविीवर त्यािंा पायबंद घालणारी एक 
लक्ष्मणरेषा अस्स्तत्वात असेल. एकमेक एकमेकास सागेंल की, आपण क णी देव िाही आहोत; हा 
अद भ तरम्यतावादाचा शवेट होय. या क्षणाला, प्रत्येकािे, त्याचे जे आधीपासूिच आहे– त्याच्या शतेीचे 
थोडेथोडके उत्पन्न व या धरतीमातेचे अल्पावधी पे्रम– ते इचतहासात व इचतहासाला ि ज माितास िा प न्हा 
बजकूि घेण्यासाठी आपल्या धि ष्ट्यावर बाण चढविू िवजोमािे समरागंणातं उतरले पाचहजे. या क्षणी, जेव्हा 
माणूस अखेर माणूस म्हणूि जन्माला येतो, तेव्हा वतगमािकाळ िाकारण्याचा आचण त्याच्या पौगंडावस्थेतील 
आततायीपणाचा, क्षोभाचा त्याग करण्याचा समय येऊि ठेपला आहे. धि ष्ट्य वाकते; काष्ठ क रक रते आहे. 
सवोच्च तणावाची पचरसीमा गाठताच अचकू तीर सूं सूं करीत स टेल आचण हवते उड डाण करील– ि वाकणारा 
ताठ आचण म क्तबाण. 
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योगी चि शासिप्रमखू 

र 

रचशया-क्राचंतपूवग 
रचशयि राज्यक्रान्ती 
राजकीय पक्ष 
राजहत्त्या 
राज्यससं्था 
राज्यससं्था आचण क्रातंी-लेचिि 
राज्यससं्थात्मक समाजवाद 
राज्यससं्थात्मक दहशतवाद 
राज्यससं्थेची ज लूमशाही 
राज्यससं्थेचे चवसजगि 
राष्ट्रवाद 
राष्ट्रचवग्रह 
राष्ट्राचभमाि व कामगारवगग 
राष्ट्रीयीकरण 
रॉबे् चपयर 
चरकाडो 
रूसो 
रेब्रान्त 
रेिाँ 



 अनुक्रमणिका 

 

रेशिार 
रोझेिबर्गग 

ल 

लक्झेम्बगग 
लामाकग  
लाय् सेन्को 
लायब िेक्त चलबचिट्ट्झ्  
लासेल 
ल ई १४ वा 
ल ई १६ वा 
लेचिि 
लेचििवाद 
लॅचडस खेडे 
लोकसत्ताक 

व 
वदबरर्ग हाईट ्  
वगगचवग्रह 
वगगचवहीि समाज 
वस्त चिष्ठता 
वस्त मात्राचे शासि 
वासिा (हेगेल) 
वास्तववाद 
चवचाराचे वैभवचशखर 
चवज्िी 
चवद्य त् चवज्ञाि 
चवचशष्ट चवरुि वैचश्वक-हेगेल 
चवश्वप्रलय 
चवरोधचवकासवादी जडवाद 
वैज्ञाचिक जडवाद 



 अनुक्रमणिका 

 

व्यवस्थापक वगग 
स्व्हआसेम्् की 

श 

शमॅ्िॉटग 
शाश्वत क्रातंी 
शास्त्रीय माक्सगवाद 
शास्त्रीयीकरण 
चशल्पकला 
चशलर 
चशस्त 
शून्यतावाद 
शून्यतावाद-िीत्श े
शून्यतावाद व इचतहास 
शून्यतावादी हत्त्या 
शून्यतावादाच्या पलीकडे 
शक्सचपयर 
शलेे 
शबेलग 
श्रमजीवी 
श्रममूल्य 
श्रमशक्ती 
श्रचमक चि सजगक 

स 

सत्ताचभलाषा 
सत्ता-शोकिाट्य 
सत्त्वपरीक्षा 
समाजवाद-कस्ल्पतादशग 
समाजवाद-देवत्वीकरण 
समाजवाद-लढाऊ 



 अनुक्रमणिका 

 

समाजवाद-दोस्तोयेव स्की 
समाजवाद व िीत्श े
समाजवाद-राष्ट्रीय 
सम दायवाद 
संगीत कला 
संभविीयतेचा चसिान्त 
संसदीय राज्यपिती 
संस्कृती सातत्य 
सजगि चि क्रातंी 
स्टिगर 
स्पॅचिश कला 
सवगसामान्याचंी इच्छाशक्ती 
सवात्मक इच्छाशक्ती 
सवकंष सत्तात्मक समाजवाद 
सवेश्वरवाद 
स्वगग 
स्वसंवदे्यता चचचकत्सा 
साध्य-साधि 
साधिवस्तू 
सापेक्षता चसिान्त 
सामाचजक करारिामा 
सामाचजकीकरण 
साम्राज्यवाद 
साम्यवाद 
साम्यवादी आंतरराष्ट्रीय संस्था (२ री) 
साम्यवादाची उच्चतर अवस्था 
सायमि वाईल 
स्वातंत्र्य 
स्पाटेकसचे बंड 



 अनुक्रमणिका 

 

स्पाटाचे प्रजासत्ताक 
स्ताचलि 
स्वामी चि ग लाम 
सॉरेल 
सीझर 
सीझरवाद 
स धारणावाद 
स ंदर जीवात्मा 
सेड 
सेंट ऑगस्टीि 
सेंट जस्ट 
सेंट जॉि 
सेंट पॉल 
सेंट फ्रासं्न्सस 
स्तेंधाल 
सैचिक-कामगार 
सौंदयग-चि-क्रातंी 

ह 

हत्त्या 
हरझेि 
हायसेिबगग 
चहटलर-वाइमर प्रजासत्ताक 
बहदू वणगव्यवस्था 
हेगेल 
हेगेलच्या तत्त्वज्ञािाची पचरणती 
हेगेलवादी 
हेरॅस्ल्कटस 
हेलवी एलाय 
व्हॉलटेर 



 अनुक्रमणिका 

 

 


