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भाषाांतरकत्याचे णनवेदन 
 

या दुसऱ्या भागात श्री. मानवने्द्रनाथ रॉय याांनी फ्रें च राज्यक्ाांतीनांतरच्या युरोपीय ववचारप्रवाहाांचा 
आढावा घेतला आहे. पवहल्या भागात तयाांनी प्राचीन ग्रीक सांस्कृतीच्या काळापासून फ्रें च राज्यक्ाांतीपयंतच्या 
युरोपीय ववचारपद्धतींचा आढावा घेतला. मानवी इवतहासात ववचाराांची प्रवक्या अखांड चालू असते आवि 
ववचाराांचे स्वतांत्र तकक शास्त्र असून तयाांची स्वतःची अशी एक गवतमत्ता असते आवि तयानुसार ववचाराांचा प्रपांच 
चालू असतो, हा श्री. रॉय याांचा वसद्धाांत असून या ग्रांथाचे ते मध्यवती सूत्र आहे. या सूत्राला अनुसरून 
पाश्चातय ववचार–सांपदेतील ववववध प्रवाहाांचे धागे मागे जाऊन थेट प्राचीन ग्रीकापयंत वभडववता येतात हे 
तयाांनी पवहल्या भागात ववशद केले आहे. या दुसऱ्या भागात वरनेसान्द्सच्या काळापासून ववववध युरोपीय 
ववचार-प्रवाहाांची अखांड प्रवक्या कशी चालत आली आहे हे तयाांनी दशकववले आहे. तया प्रवाहातून वनमाि 
झालेली आांदोलने, तयाांच्या वक्या-प्रवतवक्या, एकमेकात झालेली तयाांची गुांतागुांत आवि या सवांतून झालेली 
तयाांची पवरवतकने आवि ववकास ही शोधक दृष्टीने ववववेचली आहेत. अद भतुरम्यवाद, उदारमतवाद, 
हेगेलवाद, उपयुक्ततावाद आवि शवेटी माक्सकवाद या वभन्नवभन्न ववचारसरणयाांचा उगम वरनेसान्द्समध्ये 
शोधता येतो हे तयाांनी सप्रमाि दाखवनू वदले आहे. या ग्रांथाचे दुसरे वैवशष्ट्य म्हिजे स्वातांत्र्यपे्ररिा आवि 
सतयाचा शोध या मानवी जीवनाच्या मलूभतू पे्ररिा असून तयाच इवतहासाच्या प्रवतकक शक्ती आहेत, या 
आपल्या वसद्धाांताचा आववष्ट्कार श्री. रॉय याांनी या ग्रांथात केला आहे. 
 

फ्रें च राज्यक्ाांतीनांतरच्या ववचाराांचा आढावा घेताना श्री. रॉय याांनी वरनेसान्द्सच्या युगानांतर आलेले 
बुद्धीचे युग आवि तयातून वनमाि झालेली फ्रें च राज्यक्ाांती, तया क्ाांतीची प्रवतवक्या म्हिून जन्द्माला आलेले 
बौवद्धक प्रवतगमन, तया प्रवतगमनाने चेतववलेली क्ाांवतकारक आांदोलने आवि तया प्रवतगमनाची प्रवतवक्या 
म्हिून हेगेलवाद आवि उपयुक्ततावाद याांच्याद्वारे प्रकट झालेले बुवद्धवादाचे बांड आवि शवेटी 
माक्सकवादाचा झालेला अवतार अशी ववचारप्रवक्याांची सांगवत लावली आहे. बुवद्धवाद आवि अद भतुरम्यवाद 
याांनी फ्रें च क्ाांती घडवनू आिली. पि या दोहोंचा योग्य वमलाफ न झाल्यामुळे बौवद्धक प्रवतगमन ओढवले. 
पि तया प्रवतगमनाववरुद्ध बौवद्धक प्रवतवक्या झाली. तया प्रवतवक्येला अद भतुरम्यवादाची जोड वमळाली 
नव्हती. ती जोड देणयाचा प्रयतन माक्सकवादाने केला. वरनेसान्द्सपासून सुरू झालेल्या वैचावरक प्रवक्येचा 
पवरपाक म्हिजे माक्सकवाद होय. श्री. रॉय याांच्या मते बुवद्धवादी आवि अद भतुरम्यवादी जीवनदृष्टीचा सांयोग 
घडवविे ही माक्सकवादाची ऐवतहावसक अथकवत्ता आहे. माक्सकवादाचा अपुरेपिा आता वसद्ध झाला आहे. 
माक्सकवादाने मोठ्या आशा उतपन्न केल्या होतया. पि तया फलरूप होऊ शकल्या नाहीत. नुसतया आर्थथक 
पुनरकचनेने मानवी समाजाचे प्रश्न सुटत नाहीत. मानवी जीवनात आर्थथक बाजूबरोबर साांस्कृवतक आवि 
नैवतक बाजूही महतवाच्या आहेत. तयाांची उपेक्षा करून भागिार नाही. अशी उपेक्षा झाल्यामुळेच आज सबांध 
मानवजातीवर सांकटावस्था कोसळली आहे. मानव हा स्वतांत्र मानव रावहला नाही. तो समुदायात ववलीन 
झाला, आवि सध्याच्या सवक ववचारसरणया तयाला समुदायात ववलीन करू पाहात आहेत. यातच आजच्या 
सांकटावस्थेचे मूळ आहे. या सांकटावस्थेतून बाहेर पडणयाचा मागक श्री. रॉय याांनी या ग्रांथात सुचववला आहे. 
 

आजची गरज आहे ती म्हिजे मानवाचे पुनरुतथान होणयाची. मानवाला तयाचे प्राथम्याचे आवि 
सावकभौमतवाचे खास स्थान प्राप्त झाल्याखेरीज आजच्या पेचप्रसांगातून तयाची सुटका होिार नाही. श्री. रॉय 
याांच्या दृष्टीसमोर २० व्या शतकाचा नवा वरनेसान्द्स उभा आहे. या वरनेसान्द्सकवरता बवुद्ध आवि 
अद भतुरम्यवाद, ववश्ववनयम आवि स्वातांत्र्य, प्रज्ञा आवि इच्छा या सवांचा सांयोग घडून आला पावहजे. ही 
सवक मानवाच्या अस्स्ततवात अतूटपिे गुांतलेली आहेत. बदु्धीला अद भतु-रम्यतेची जोड आवि 
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अद भतुरम्यतेला बुद्धीची जोड वमळाल्यावशवाय मानवी जीवनाचा पूिक ववकास होिार नाही आवि ते वरच्या 
पातळ्या गाठू शकिार नाही. 
 

आजची सांकटावस्था ही सवंकष आहे. ती साऱ्या मानवी जीवनाचा ग्रास घेत आहे. या 
सांकटावस्थेने समाजव्यवस्थेला ग्रासले आहे. राजकीय पद्धतीना घेरले आहे. तसेच मानवी ववचार, 
नैवतकता याांच्यावरही ती कोसळली आहे. म्हिून ती अवधक प्रखरपिे जािवत आहे. श्री. रॉय याांच्या मते 
या सांकटावस्थेतून बाहेर पडणयाचा मागक म्हिजे मानवतावादाचे पनुरुतथान होिे हाच होय. 
 

श्री. रॉय याांचे वववचेन हे नेहमी तकक शुद्ध आवि तयाांचे मलू्यमापन अतयांत वस्तुवनष्ठ असते. सखोल 
दृष्टी, सूक्ष्म बवुद्ध, प्रवतभाशाली पाांवडतय आवि ववचाराांची सुस्पष्टता ही तयाांची वैवशष्ट्ये आहेत. तयाांचे हे सवक 
गुि या दोन्द्ही ववभागात प्रतययास आल्यावशवाय रहात नाहीत. 
 

या ग्रांथाचे भाषाांतर पूिक करून ते वाचकाांच्या हाती देताना गुरुऋि फेडल्याचे समाधान लाभत 
आहे. पवहल्या भागात वापरलेली भाषाांतरपद्धतीच या भागात अनुसरली आहे. पावरभावषक शब्द वापरताना 
शक्यतो मराठीत सध्या रूढ होत असलेले शब्द वापरणयाचा प्रयतन केला आहे आवि नवीन पवरभाषा 
बनववणयाचे जे जे उपक्म महाराष्ट्रात चालू आहेत तया सवांचा अवधकावधक उपयोग करणयाचा प्रयतन केला 
आहे. हे भाषाांतर सवकस्वी समाधानकारक झाले आहे असा दावा मी करू शकत नाही. तयातील उिीवाांबद्दल 
वाचकाांनी मला क्षमा करावी. 
 

या ग्रांथाचे भाषाांतर करणयाची सांधी मला सावहतय आवि सांस्कृवत मांडळाने वदल्याबद्दल मी फार 
ऋिी आहे. 
 

मांडळाचे अध्यक्ष, तकक तीथक श्री. लक्ष्मिशास्त्री जोशी याांच्या बहुमोल साहाय्यावशवाय हे भाषाांतर मी 
पूिक करू शकलो नसतो. तसेच ‘बालकवव’ पुस्तकाचे लेखक श्री. कृ. बा. मराठे याांचेही हा ग्रांथ पूिक 
करताना फार साहाय्य झाले आहे. या पुस्तकातील फ्रें च शब्दाांचे उच्चार शुद्ध स्वरूपात देणयाच्या कामी 
प्रवसद्ध भाषाशास्रज्ञ डॉ. ना. गो. कालेलकर याांचे साहाय्य झाले, तयाबद्दल मी तयाांचा फार आभारी आहे. 
 
 
३२८, रॉय रोड, 

}  बा. रां. सुांठिकर वटळकवाडी, बेळगाांव. 
३१ वडसेंबर, १९७० 
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प्रकरि १ ले 
 

प्रणतगमन आणि अद भतुरम्यवाद 
 

पुनःस्थापनेनांतर आवि पुढे जुलई राजवटीच्या [नेपोवलयनच्या पराभवानांतर बूूँवा घराणयातील राजाची फ्रान्द्सच्या 
गादीवर १८१४ साली पुनःस्थापना करणयात आली. तयाला पुनःस्थापना (Restoration) असे म्हितात. तसेच तेथे १८३० च्या जुलई मध्ये जी 
राजवट सुरू झाली वतला जुलई राजवट असे नाव आहे. तया मवहन्द्यात फ्रान्द्सचा राजा १० वा चाल् क स याच्या ववरुद्ध कामगार आवि ववद्याथी याांनी 
बांडाचा उठाव केला. तया बांडाला प्रान्द्ताांचा पाठठबा न वमळाल्याने ते फसले. पि लुई वफवलप याला घटनातमक राजा म्हिून गादीवर बसववणयात 
आले. यालाच जुलई राजवट म्हितात.] काळी जे बौवद्धक आांदोलन झाले, तयाचे १८ व्या शतकाववरुद्ध बांड असे विकन 
करणयात आले आहे. ते आांदोलन केवळ फ्रान्द्सपुरतेच मयावदत नव्हते, तर महान क्ाांतीची प्रवतवक्या या 
दृष्टीने तया आांदोलनाने आधुवनक सांस्कृतीच्या इवतहासामध्ये एक नवी अवस्थाही वनदेवशत केली. ती एक 
वनसटती अवस्था असून केवळ जमकनीमध्ये मात्र वतची अथकवत्ता अवधक खोल आवि अवधक वटकाऊ ठरली. 
वस्तुतः ‘१८ व्या शतकाववरुद्ध बांडाचा’ आरांभ जमकनीत झाला, आवि तो महान क्ाांतीच्या मानवतावादी आवि 
ववश्ववादी ध्येयाला ववरोध करिाऱ्या राष्ट्रवादाच्या झेंड्याखाली झाला. 
 

फ्रान्द्समध्ये क्ाांतयुत्तरकाली अद भतुरम्यवादी आांदोलनाचा राजकारिावर प्रभाव पडू शकला नाही 
ठकवा तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने तयात काही अथकवत्ताही नव्हती. मलूतः ते आांदोलन वाङ्मयीन होते. म्हिनू 
आधुवनक सांस्कृतीवर तयाचा ठसा खोल उमटला आहे. तया बाबतीत रूसोच्या परांपरेने तयाला स्फूती वदली. 
या वपतृपरांपरेच्या श्रेयामुळे ते आांदोलन अद भतुरम्यवादी म्हिून सांबोधणयात येऊ लागले. ्योझेप द मेस्त्र, 
मेन द वबराां आवि शातोविआां याांनी प्रवतपावदलेल्या नव कॅथोवलक गढूवादाचे आवाहन रूसोच्या वारशातून 
उद्भवले होते. मादाम द स्ताल हीसुद्धा आपला राजकीय उदारमतवाद बाजूला सारून, जमकन सावहतयाच्या 
अवभजातवादी पुनरुज् जीवनाचा प्रभाव पडणयाच्या काळापयंत, तया बुवद्धवादववरोधाच्या रष्ट्याची वनष्ठावान 
चाहती होती. 
 

अांवतमतः फ्रान्द्स तसेच जमकनी येथील क्ाांतयुत्तरकालीन अद भतुरम्यवादी मािसे १८ व्या 
शतकाववरुद्ध रूसोने उभारलेल्या बांडाच्या झेंड्याखाली उभी ठाकली. रूसो तर अशा काळात वावरत होता 
की, जेव्हा बुद्धी, अद भतुरम्यवाद आवि क्ाांवत याांचा सांयोग फार मोठ्या प्रमािात घडून आला होता. 
स्वतःला अद भतुरम्यवादी म्हिवविाऱ्या साांस्कृवतक प्रवतगमनाच्या नेतयाांनी वरनेसान्द्सच्या मािसाांचा “थांडा 
बुवद्धवाद आवि पेगन अ-नैवतकता” याांचा वधक् कार केला. गोवथक [बाराव्या शतकात फ्रान्द्समध्ये वनमाि झालेल्या 
वशल्पकलेला गोवथक कला हे नाव आहे. टोकदार उभट कमानी आवि स्तांभाांचे पुांज हे या कलेचे वैवशष्ट्य आहे. तीत कलाकुसरही अवधक असते. 
सामान्द्यतः १५ व्या शतकापयंत या कलेचा प्रभाव युरापोत होता. इांग्लांडमध्ये १६ व्या शतकात ही कला भरभराटीला आली होती.] कलेच्या 
भव्यतेकडे तयानी आपली दृवष्ट मोठ्या कौतुकाने मागे वळववली. जुन्द्या जमकन सांस्कृतीच्या ओजस्स्वतेची 
तयाांनी प्रशांसा केली. (ती पेगन होती हे सुद्धा ते ववसरले.) आवि मध्ययुगीन विस्ती धार्थमकता आवि 
सरदारी खानदानी पद्धती याांकडे परत वळणयाची तयाांनी वशफारस केली. तयापैकी काहीना, ववशषेतः 
विटनमध्ये, वरनेसान्द्सची कला आवि वाङ् मय याांत बदु्धीच्या जुलुमाववरुद्ध मानवी इच्छेचे बांड आढळून 
आले. “अवभजातवादी स्स्थवतबद्धता” ववरुद्ध मानवी सजकनशीलतेचा पवहला उरेक (अद भतुरम्यवाद) असा 
तयाचा अन्द्वयाथक तयाांनी लावला. 
 

रूसोचे बांड हे वरनेसान्द्सच्या परांपरेववरुद्ध होते. इवतहासाचा काटा मागे सारणयाचा तो प्रयतन होता. 
फ्रान्द्समध्ये तो फसला. तेथील बौवद्धक जीवन हे देकातकपासून वददरोपयंत होऊन गेलेल्या बुवद्धवादी आवि 
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ऐवहक ववचारवन्द्ताांच्या एका अखांड मावलकेने गाढपिे प्रभाववत झाले होते. तयामुळे गूढवाद आवि धार्थमक 
पुनरुज् जीवन याांचा पवरिाम केवळ वरकरिीच झाला. जमकनीमध्ये क्ाांतयुत्तरकालीन अद भतुरम्यवाद हा 
१८व्या शतकाववरुद्ध बांड अशा स्वरूपाचा नव्हता. कारि तया प्रबोधनाच्या युगातसुद्धा तेथे मध्ययुगीन 
सामावजक आवि बौवद्धक वातावरि रेंगाळत रावहले होते. [“१८ व्या शतकात फ्रान्द्समध्ये आवि १९ शतकात जमकनीत 
क्ाांवतदशी तास्तवक सांकल्पनाांमुळे ततकालीन राजकीय पवरस्स्थतीच्या ववघटनाला प्रारांभ झाला. पि ती दोन्द्ही वकती वभन्न होती ! फ्रें च मािस े
सवकमान्द्य ववज्ञानाववरुद्ध, चचकववरुद्ध आवि राज्यसत्तेववरुद्ध खुल्या युद्धात वारांवार गुांतलेली होती. तयाांचे लेख सीमा ओलाांडून पलीकडे हॉलांडमध्येच 
नव्हे, तर इांग्लां डातही प्रवसद्ध होत होते. तयाांना स्वतःलाच बास्तीयच्या तुरुां गात बऱ्याच वेळा वखतपत पडणयाची पाळी येत होती. उलटपक्षी, जमकन 
मािसे ही प्राध्यापक, राज्यसत्तेने नेमलेले युवकाांचे वशक्षक होती आवि तयाांच्या ग्रांथाांना पाठ्यपुस्तके म्हिून मान्द्यता वमळत होती. ववश्वव्यापी 
प्रगतीसांबांधीची तयाांची हेगेलरवचत बाांधीव पद्धवत ही जि ूकाही पु्रवशयाच्या शासनाच्या तत्त्वज्ञानाच्या महत् पदावर अवधवष्ठत करणयात आली होती.”  

– Frederick Engels– Feuerbach– The Roots of Socialist Philosophy.] म्हिून १८ व्या शतकाच्या चेतनेच्या 
अांतःप्रवशेाला तो प्रवतकार करीत होता; तया दृष्टीनेच तो यशस्वी झाला, आवि पढुील इवतहासावर तयाचा 
प्रभाव पडला. 

 
बुद्धीच्या तथाकवथत जुलुमाववरुद्ध बांड म्हिजे मानव हा मूलतः बवुद्धयुक्त प्रािी आहे या गोष्टीला 

नकार देिे होते. १२ व्या शतकातील बौवद्धक रेनेसान्द्सच्या काळापासून ही गोष्ट केवळ एक तावत्त्वक ववधान 
म्हिून माांडणयात येत असे. पि आता तीवर भर देणयात आल्यामुळे आध्यास्तमक स्वातांत्र्याप्रीतयथक प्राथवमक 
मानवाच्या अज्ञानाच्या परम आनांदात जन्द्मलेले पूवकग्रह, लोकभ्रम, भ्राांवतमय कल्पना आवि दांतकथा 
याांच्यावर पोसलेल्या धार्थमक श्रदे्धच्या शृांखलातून मुक्त होणयाकवरता चाललेल्या मानवाच्या अखांड 
झगड्याला उते्तजन वमळाले. ते बांड केवळ १८ व्या शतकाववरुद्ध नव्हते, तर वन्द्यावस्थेतून सांस्कृत 
अवस्थेपयंत उतक्ान्द्त झालेल्या सवक मानवी प्रगतीचा तयात वनषेध होता. प्रगतीच्या मूळ कल्पनेचाच तो 
अभाव होता; मानवी पवरपूिकक्षमतेचाच तो नकार होता. अद भतुरम्यवाद हे नामावभधान या प्रवृत्तीला चुकीने 
देणयात आले होते. कारि ज्याला जीवनाचा अद भतुरम्यवादी दृवष्टकोि म्हितात, तयाची प्रगतीववषयीची 
कल्पना आवि मानवी पवरपूिकक्षमतेवरील श्रद्धा ही सवांत प्रमुख लक्षिे आहेत. ते बांड नुसते १८ व्या 
शतकाववरुद्धच नव्हते, तर बुवद्धवादी परांपरेच्याही ववरुद्ध होते. १७ व्या शतकातील अवभजातपिाच्या 
वकतीतरी मागे जाऊन तया बांडाने धार्थमक ववचारपद्धतीची ववरावक अशी पीठपांवडती ईश्वरववज्ञानाची 
परांपरासुद्धा झुगारून वदली. क्ाांतयुत्तरकालीन तथाकवथत अद भतुरम्यवाद्याांनी सनातनतत्त्ववादी 
विस्तीधमात उलटी मुसांडी मारून थॉमसवादी [थॉमसवादी म्हिजे थॉमस ॲस्क् वनासच्या मताचा पुरस्कार करिारे. स्कॉटस 
अेवरजेनाच्या मताांचा प्रवतपक्षी या सांदभात थॉमसवाद हा शब्द वापरला जातो.] ईश्वरववज्ञानात फेरबदल घडवविाऱ्या नव 
कॅथोवलकवादाचा प्रचार केला. “तया शतकाच्या प्रारांभी फ्रें च लेखकाांमध्ये ्योझेफ द मेस्त्र, द बोनाल आवि 
लामेने हे तीन प्रमुख होते. या सवांनी १७८९च्या क्ाांतीच्या मूलतत्त्वाववरुद्ध नकारातमक प्रवतवक्या 
दशकववली; एवढेच नव्हे, तर मध्ययुगाच्या मलूतत्त्वाकडे वनवश्चतपिे ते माघारी वळले होते. तयानी १८व्या 
शतकाच्या गृहीतकाांबाबत वाद उपस्स्थत केला. तकक दृष्ट्या ती गृहीतके सांशयवादाकडे नेतात असे दाखवनू 
सांशयवादाच्या ववषणि पोकळीववरुद्ध दैवी प्रकटनाच्या पोथीतत्त्वाला तयानी आवाहन केले.” [G. Lowes 
Dickinson– Revolution & Reaction in Modern France. या यादीत लामेनेचा रीतसर समावेश होऊ शकत नाही.] 
 

“अद भतुरम्यवाद्याांच्या वृत्तींची उत्तम आलोचना कथावाङ् मयात आढळते. तयाांना चमतकृतींची भारी 
आवड. भतेुखेते, जुने पडके वकल्ल,े एके काळच्या मोठ्या घराणयाांचे अखेरचे वखन्न वांशज, गढूववद्या आवि 
मोवहनी प्रयोग आचरिारे, जुलूमशहाांचे पतन आवि लेव्हांट प्रदेशाचे चाांचे हे सवक तयाांच्या आवडीचे ववषय 
असतात. अद भतुरम्यवाद्याांना प्रामुख्याने मध्ययुग आवि वतकमानकाळी जे सवात मध्ययुगीन असेल ते 
सुखवीत असते, ठकवा भतू वा वतकमानाच्या प्रतयक्ष स्स्थतीपासून बहुधा तयाांचा सांबांध अवजबात तुटतो.” 
[Bertrand Russell-History of Western Philosophy.]  
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ऱ्वाये-कोलार आवि वगझो हे तया काळचे सवात महत्त्वाचे राजकीय ववचारवन्द्त होते. हे 
स््यराँदवादी परांपरेचे होते आवि विवटश घटनातमक पद्धतीचे चहाते होते. तथावप या दोघाांमध्ये एक मोठा 
फरक होता. वगझो हा ऐवहकवादी ववचारवन्द्त, थोर इवतहासकार आवि सच् चा उदारमतवादी होता; तर 
ऱ्वाये-कोलार याची गिना अद भतुरम्यवाद्यात झाली नसली, तरी तत्त्वज्ञानातमक आवि साांस्कृवतक 
प्रवतगमनाचा तो उतकट परुस्कता असल्यामुळे धार्थमक पुनरुज् जीवनाशी पूिक समरस झाला होता. तो 
पुनःस्थापनेनांतर पॅवरस ववद्यापीठात तत्त्वज्ञानाचा प्राध्यापक होता. तरीपि तो क्ाांवतकालात वावरलेला 
होता. राष्ट्रीय पवरषदेचा तो एक सदस्य होता. ्याकोबूँनी सत्ता काबीज केल्यानांतर पळून जाऊन तयाांने 
वगलोटीनपासून आपली सुटका करून घेतली. इ. स. १७९९ मध्ये नेपोवलयनच्या पांचशत मांडळाचा [सन 
१७९५ मध्ये नेपोवलयनने पॅवरसचे बांड मोडून काढल्यानांतर एक नवीन राज्यघटना अमलात आिली. तया घटनेप्रमािे मतदाराांनी वनवडलेल्या ७५० 
प्रवतवनधींमधून ३० वषावरील ५०० युवकाांचे एक मांडळ आवि २५० वडीलधाऱ्या मांडळीचे दुसरे मांडळ अशी दोन सभागहेृ स्थापन झाली. पवहल्याला 
पांचशत मांडळ आवि दुसऱ्याला वशष्टजन मांडळ अशी नाव ेदेणयात आली. तयाांचे अवधकार कवनष्ठ आवि ववरष्ठ वववधमांडळासारखे होते.] सभासद 
म्हिून सावकजवनक जीवनात तयाचे पुनरागमन झाले. तयाने “प्राचीन पायावर उभ्या केलेल्या नीवतव्यवस्थेची 
पुनःस्थापना आवि क्ाांवतराक्षसीचा अखेरचा सांपूिक वनःपात याांचा पुरस्कार केला.” 
 

राजकीय आवि सामावजकदृष्ट्या क्ाांती ववस्कटिे शक्य नव्हते. नेपोवलयनने क्ाांवत सांघवटत केली, 
इतकेच नव्हे तर १८ व्या लुईने पनुःस्थापनेचे मोल देऊन तया वसद्ध गोष्टीला अनुमती वदली. नव्या घटनेने 
क्ाांवत आवि राजसत्ता याांचा समन्द्वय घडववणयाचा प्रयतन केला. राजसते्तचा पाया पूिकपिे उध्वस्त झाला 
होता; आवि जीिक धार्थमक जीवनदृष्टीपासून प्राप्त झालेले नैवतक अवधष्ठान ती कायमची गमावनू बसली 
होती. ती आता केवळ वपशाच् चमात्र रावहली होती. म्हिून प्रवतगमनाने धमाच्या पुनःस्थापनेची मागिी केली. 
 

ही मागिी राजसते्तची पुनःस्थापना होणयापूवी सुमारे वीस वष े ऱ्वाये-कोलार याने पांचशत 
मांडळासमोरील आपल्या सांस्मरिीय भाषिात मूतक रूपाने माांडली. “फ्रें च जनतेपैकी सात दशाांश जनता 
कॅथोवलक धमाच्या प्राचीन झेंड्याखाली गोळा झाली आहे. तो धमक राजसत्ता जन्द्माला येणयापूवीचा आहे 
आवि वतच्या नांतरही तो वटकून रावहला आहे. तो धमक लोकवप्रय नीवतव्यवस्थेचा पाया आहे. तो नागवरकाांना 
एकत्र बाांधिाऱ्या आवि राज्यसांस्थेशी तयाांना जोडिाऱ्या कायाला नैवतक अवधष्ठान वमळवनू देतो. लोकाांना 
अतयावश्यक गरज आहे, ती म्हिजे भववष्ट्याचे दशकन घडवविाऱ्या आवि मानवी जीवन व भौवतक जग याांच्या 
मयादाांच्या पलीकडे जाऊन तयाांच्या आशा आवि आशांका जोपासिाऱ्या श्रदे्धची असते.” म्हिून तत्त्वज्ञानाचा 
अध्यापक या नातयाने ऱ्वाये-कोलारने लॉकच्या सांवदेनवादी ‘तावत्त्वक कोड्या’शी (Philosophic 
Bagatelle) सामना वदला. तयाने पास्कालच्या प्रामाणयाचा आधार घेतला. बकक च्या ‘फ्रें च क्ाांतीवरील 
ववचार’ (Reflexions on the French Revolution) या ग्रांथाचा तयाच्यावर स्पष्ट प्रभाव पडला होता. 
क्ाांतयुत्तरकालीन अद भतुरम्यवाद वैयस्क्तक स्वातांत्र्याचा उतकट रक्षक म्हिून वमरवीत होता. पि 
तयाबरोबरच मानवाला मानव म्हिून कधीही स्वातांत्र्य न देिारी धार्थमक जीवनदृवष्ट समाजाला आधारभतू 
असली पावहजे, असा जो दावा तयाने केला, तो तयालाच खोटे पाडीत होता. म्हिनू वनभळे राजसत्ता आवि 
वनभळे लोकसत्ता याांच्यामध्ये वनवड करणयासारखे काही नाही, असा तयाचा युस्क्तवाद होता. तयाने 
“अवधकारशाही लोकसते्तचा” (Authoritative Democracy) पुरस्कार केला आवि एकसांघ राज्यसांस्था 
कस्ल्पली. तयाच्या आतयांवतक प्रवतगामी ततवज्ञानाच्या मताांच्या जोडीने ऱ्वाये-कोलारने रूढ 
उदारमतवादाला हावनकारक ठरलेल्या सवक ववसांगती आवि तकक दोष आतमसात् केले होते. 

 
तयाच्याच प्रभावामुळे बेंझावमन कोंस्ताँत या तयाच्या उदारमतवादी सहकाऱ्याला अकादमीत प्रवशे 

वमळाला नाही. बाा्ं यामें कोंस्ताां हा सुसांगत उदारमतवादी असल्यामुळे अवनबधं व्यस्क्तस्वातांत्र्याचा पुरस्कार 
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करीत होता. तकक दृष्ट्या तो अराजकवादाच्या अगदी जवळ पोहोचला होता. वैयस्क्तक हक्काच्या सांपूिक 
अवधकारदानाचे रूसोप्रिीत तत्त्व नाकारून कोंस्ताांतने असा युस्क्तवाद केला की, “स्वातांत्र्य म्हिजे 
व्यस्क्तत्त्वाचा ववजय असे मी समजतो. हा ववजय जसा हुकुमशाही पद्धतीच्या राज्यकतया सते्तवर वमळववता 
येतो तसाच तो अल्पसांख्याांना बहुसांख्याांच्या हुकुमतीत ठेवणयाचा हक्क साांगिाऱ्या जनतेवरही वमळववता 
येतो. अवश्यतया व्यस्क्तगत आवि स्वतांत्र असा मानवाचा एक भाग असतो. समाज जेव्हा या सीमेचे उल्लांघन 
करतो, तयावळेी तो अपहारी बनतो आवि बहुसांख्य हे बांडखोर ठरतात. ज्यावळेी सत्ता अशी अपकृतये करते, 
तयावळेी ज्याला वतचे उगमस्थान असे म्हितात– मग ते स्वतःला एखादी व्यस्क्त ठकवा राष्ट्र म्हिवनू 
घेवो– तयाला ववशषेसे महत्त्व नाही.” अद भतुरम्यवाद तो हाच. १८ व्या शतकाववरुद्ध बांड करिाऱ्या चेतनेचे 
वचकस्व असलेल्या उच् च शकै्षविक वतुकळात तो सहन केला जािे शक्य नव्हते. केवळ ही एकच गोष्ट ‘बुद्धीच्या 
जुलुमा’ ववरुद्ध असलेले तया बांडाचे प्रवतगामी स्वरूप उघड करते. 
 

मादाम द स्ताल ही सुहृद्यतेच्या कालखांडाची (Period of sensibilite) अगदी ठळक आवि 
वैवशष्ट्यपूिक अशी वनर्थमती होती. “ही सुहृद्यता म्हिजे स्त्री आवि पुरुष या दोघाांनाही सतत प्रक्षोवभत 
करिारा, औदासीन्द्यात वनमग्न ठेविारा, ठकवा अश्रु ढाळायला लाविारा आतयांवतक भावनेचा ववशषे असा 
प्रकार होता” [Encyclopedia Britannica, 13 th Edition.] याचाच अथक असा की ती एक नमुनेदार अद भतुरम्यवादी 
व्यस्क्त होती. नेकॅरची ती कन्द्या असल्यामुळे वतची सहानुभूती स््यराँदवाद्याांकडे होती. १८ व्या शतकाच्या 
तत्त्वज्ञानातमक क्ाांतीने जे गाढ सामावजक पवरवतकन घडून आले, तयाने पुरस्कावरलेल्या उवद्दष्टाांच्या ववरुद्ध 
१७९१ मधील घटना घडून आल्या, असे वतचे मत होते. पि नेपोवलयनच्या पतनानांतर १७८९ च्या क्ाांतीच्या 
परांपरेच्या वारशाचा दावा साांगिाऱ्या वनभळे पोपसत्तावाद्याांचीही [येथे मूळ शब्द Ultra-Montanes हा आहे. तयाचा अथक 
आल्प्स पवकतापलीकडचा असा होतो. ऐवहक गोष्टीसह सवकच बाबतीत पोपचे सावकभौमतव अबावधत असते, असे साांगिारा एक पक्ष रोमन चचकच्या 
अनुयायाांमध्ये होता. तयाला फ्रें च लोकाांनी Ultra– Montanes हे नाव वदले होते. तयावरून पोपच्या वनभळे सावकभौमत्त्वाच्या तत्त्वाला Ultra–
Montanism असे नाव पडले. देश्य चचकचे शासन स्वायत्त असावे असे म्हििाऱ्या पक्षाच्या ववरोधी असा हा पक्ष होता. म्हिून तयाला वनभळे 
पोपसत्तावादी असे म्हटले आहे.] वततक्याच प्रमािात ती टीका करीत असे. ऱ्वाये-कोलारचा पनुरुज् जीवनवाद आवि 
अद भतुरम्यवाद्याांची मध्ययुगीनता याांच्या सांदभात मादाम द स्तालने उपरोधाने असे वलवहले की, “आमच्या 
पूवकजाांच्या कोितया वपढीला अप्रमावदतव बहाल करणयात आले होते, हे पाहिे उद् बोधक होईल.” 
[Considerations sur les Eve’nements de la Revolution Francaise.] तथावप सुहृद्यतेच्या पांथावर श्रद्धा बाळगिाऱ्याांमध्ये 
ती सवात अवधक प्रावतवनवधक होती. आवि तया नातयाने ती आपल्या तरुिपिी तया पांथाच्या १८ व्या 
शतकाांतील रष्ट्याची एक कळकळीची चहाती होती. “रूसोववषयी पते्र” या १७८८ मध्ये प्रवसद्ध झालेल्या 
ग्रांथाने वतच्या वाङ्मयीन कीतीचा प्रारांभ झाला. उत्तरवयात वतचा तारुणयसुलभ उतसाह वनवळल्यानांतर ती 
उदारमतवादाची प्रभावी पुरस्कती बनली. परांतु रूसोसांप्रदायाची ती कडवी अद भतुरम्यवादी असल्यामुळे 
आपल्या गुरूच्या प्रभावातून पूिकपिे बाहेर पडू शकली नाही. जमकनीवरील वतचा प्रवसद्ध ग्रांथ म्हिजे एक 
मौवलक सावहतयवनर्थमती होय. तया ग्रांथाने क्ाांतयुत्तरकालीन फ्रान्द्सला जमकन अद भतुरम्यवादाचा पवरचय 
करून वदला. ती स्वतःही जमकन राष्ट्रवादाची चहाती झाली. हा जमकन राष्ट्रवाद लोक–आतम्याच्या 
(Volksgeist) गूढ पोथीतत्त्वाच्या साहाय्याने १८ व्या शतकाच्या फ्रें च सांस्कृतीची ववज्ञानवनष्ठ ववश्ववादी 
आवि मानवतावादी चेतना आवि महान क्ाांतीची राजकीय ध्येये आवि सामावजक उवद्दष्टे याांचा प्रवतकार 
करणयाला वसद्ध झाला. लोक–आतमा आवि ‘सावकजवनक इच्छा’ याांच्या कल्पनाांतील साम्य उघड आहे. हे 
साम्य मादाम द स्तालच्या लक्षात तातकाळ आले. रूसोची अद भतुरम्यवादी चेतना जरी स्वगृही अयशस्वी 
ठरली होती, तरी ती जमकनीला पादाक्ाांत करीत चालली होती. मादाम द स्तालचा जमकनीवरचा ग्रांथ एक 
श्रेष्ठ वाङ् मयीन कलाकृती असून अद भतुरम्यवाद, उदारमतवाद आवि राष्ट्रवाद याांची एक वववचत्र गोधडी 
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होता. “येथे कदावचत् उदार राजकीय ववचार आवि राष्ट्रवाद याांच्या दूरगामी आवि दुदैंवी मतै्रीचा प्रारांभ 
आम्हाला वदसेल.” [J. P. Mayer, Political Thought in France from Sieyes to Sorel.] 
 

्योझेफ द मेस्त्र हा १८ व्या शतकाच्या “तत्त्वज्ञानातमकते”चा आयुष्ट्यभर शत्रु होता. बुवद्ध ठकवा 
इच्छा ही मानवी कृतीचा पाया नसते असे तयाचे मत होते. हा पाया भाव, भावना, आवि ववशषेतः पूवकग्रह 
याांचा बनलेला होता, [Essais Sur le Principe Generateur de Constitutions Politiques.] असे तयाला वाटत होते. 
सरकारे ही अवनयांवत्रत आवि अवनबंध असली पावहजेत; आज्ञाधारकपिा हा सवकप्रथम राजकीय गुि असला 
पावहजे, असे तयाने प्रवतपादन केले. “सावकभौमतवावशवाय कोितेही सरकार नाही, अप्रमावदतवावशवाय 
सावकभौमतव नाही; आवि हा दुसरा ववशषेावधकार इतका आवश्यक आहे की, ऐवहक सावकभौमत्त्वाच्या 
बाबतीतसुद्धा तयाचे अस्स्ततव गृहीत धरिे अवश्य आहे.” [De Maistre– Du Pape.] तयाने पोपच्या अवनयांवत्रत 
सते्तचा पुरस्कार केला. सवक ऐवहक सत्ता पोपच्याच हाती असली पावहजे; म्हिून “पोपच्या पीठाचे न्द्याय्य 
हक् क वहरावनू घेणयाच्या ऐवहक सते्तच्या कारस्थाना”चा तयाने वधक्कार केला. तयाच्या मते अांवतमतः 
सगळ्याच सते्तचे मूळ दवी असते. म्हिून पोपचा अवधकार हा वैयस्क्तक वनिकयापलीकडचा असतो. 

 
वनभळे पोपसत्तावादी ठकवा धमकसत्तावादी [धमकसत्ता (Theocracy) म्हिजे ज्या राज्यात देव (ठकवा देवता) शासनकता 

मानला जातो आवि तयाचे कायदे हे राज्याचे कायदे ठरतात ते राज्य. या शासनाचा कारभार देवाच्या वतीने पुरोवहतवगक पहात असतो. या मताला 
धमकसत्ता हे नाव आहे.] हे वैयस्क्तक वनिकयाच्या युगाांचा वधक्कार करीत होते. आवि प्रामाणयाची पनुःस्थापना करून 
ज्या पायावर वरनेसान्द्स आवि धमकसुधारिा याांच्यापूवी समाज उभा होता, तयाच पायावर तो नव्याने उभा 
करावा असे आग्रहाने प्रवतपावदत होते.” [Flint– History of the Philosophy of History.] 
 

द मेस्त्र याला तयाचा वशष्ट्य लुई द बोनाल याचा समथक पाठठबा वमळाला होता. द बोनाल हा 
सरांजामशाहीच्या पुनःस्थापनेचा एकजात पुरस्कता होता; आवि कुटुांब, चचक आवि राज्य या परस्परसांबांधी 
सांस्था असून वनसगाच्या दैवी कायद्याने तया सवांचे शासन होते; हा कायदा ववश्वव्यापी, अपवरवतकनीय आवि 
अवधकाराचे एकमेव उगमस्थान असतो; या मताचा तो होता. अशा मताचा कोिीही मािूस बदल करणयाचा 
कोिताही मानवी प्रयतन सहन करिे शक्य नव्हते. म्हिनू द बोनाल हा ‘मानवी हक्काांच्या घोषिे’चा [मानवी 
हक्काांची घोषिा (Declaration of Rights) म्हिजे जनतेच्या हक्काांची आवि ववशषेावधकाराांची मागिी ठकवा घोषिा. अशा प्रकारची मागिी इांग्लां ड 
मध्ये सन १६८८ मध्ये दोन्द्ही सभागृहाांनी आपल्या राजाकडे केली होती. तसेच फ्रें च राज्यक्ाांतीनांतर राष्ट्रीय पवरषदेने १७८९ च्या ऑगस्टमध्ये 
समाज आवि लोकशासन याांची मलूतत्त्वे आवि घटना याांची घोषिा करिारा जाहीरनामा प्रवसद्ध केला. तो मानवी हक्काांचा जाहीरनामा म्हिनू 
इवतहासात प्रवसद्ध आहे.] प्रखर टीकाकार होता. समता सुव्यवस्थेशी जुळिारी नसते, असे तयाने जाहीर केले. 
“सावकभौमतव ईश्वरात असते आवि सवक सत्ता तयाच्यापासूनच वनमाि होते. कायदा म्हिजे ईश्वराची इच्छा 
होय.” आपले प्रवतगामी ववचार माांडताना सुद्धा द बोनाल बुद्धीलाच आवाहन करतो हे लक्षात ठेवणयासारखे 
आहे. 
 

या तत्त्वज्ञानातमक प्रवतगमनाची पवरिवत ववक्तोर कुझेंच्या मताांच्या गोधडीत झाली. तयाने 
सांवदेनवाद, भाववाद, सांशयवाद आवि गूढवाद हे एका पद्धतीत गोवल्याचा दावा केला. ऱ्वाये-कोलारची 
असवहष्ट्ितुा आवि वनभळे पोपसत्तावाद्याांची पोथीवनष्ठा या केवळ बौवद्धक वडेाच्या क्षविक लहरी होतया. 
युरोपीय मानव्याच्या आध्यास्तमक उतक्ाांतीत प्रबोधन हा एक महत्त्वाचा टप् पा होता. क्ाांतीचे सामावजक आवि 
राजकीय पवरिाम नाहीसे करिे जसे शक्य नव्हते, तसेच प्रबोधनाच्या प्रभावाचे वनमूकलन करिेही शक्य 
नव्हते. एकोविसाव्या शतकाच्या पवहल्या दशकात शास्त्रीय ज्ञानाच्या वाढीमुळे जडवादी तत्त्वज्ञानाच्या काही 
गृहीतकाांववषयी सांशय वनमाि झाला. 
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जीव हा एक प्राथवमक पदाथक असून तयाचे ववश्लेषि वनजीव रव्याच्या घटकात करता येिे शक्य 
नाही असे नवजीवशस्क्तवाद्याांचे (Neo–vitalists) म्हििे होते. तया वठसूळ शास्त्रीय पायावर क्ाांतयुत्तर 
अद भतुरम्यवाद्याांनी व्यस्क्त ही प्राथवमक सत्ता (reality) असते आवि ती जीवाचा आववष्ट्कार असल्यामुळे 
व्यक्तीच्या भावनेची पे्ररकशस्क्त असते, अशी उपपवत्त बसववली. प्रज्ञा आवि बवुद्ध याांना गौि मूल्याचे स्थान 
देणयात आले. जीवनाच्या रहस्यमयतेने मानवाला तयाच्या जीवनशास्त्रीय पाश्वकभमूीतून बाहेर काढले. पि 
वतच्यामुळे मानव गूढ बनला. तया वमथ्याशास्त्रीय गूढवादाच्या आधाराने १५ व्या शतकातील 
अद भतुरम्यवाद्याांनी मानव आवि तयाचे जग याांच्यामधील सांवधकक तत्त्व बवुद्ध नसून श्रद्धा आहे, असे जाहीर 
केले. श्रद्धा म्हिजे आशा अवधक आशा वसद्धीस जाणयाची शक्ती अशी व्याख्या करणयात आली. आशा 
वसद्धीला जािे शक्य असते या नुसतया श्रदे्धनेच ती शक्ती मानवाला कशी प्राप्त होिे शक्य आहे? वनसगाच्या 
अांतरांगात दडलेले ते एक रहस्य आहे. बवुद्ध तकक  चालवील; पि हे कोडे कधीही सोडव ूशकिार नाही. 
मानव हा कधीकाळी स्वतःच्या भववतव्याचा धनी होईल हे अशाप्रकारे अमान्द्य करिे हा अद भतुरम्यवादी 
व्यस्क्तवादाचा गर्थभताथक होता. देवसांकेताच्या श्रदे्धकडे पुनः पलट घेिे हा याचा तार्थकक अनुषांजक होता. 
 

नेपोवलयनच्या पतनानांतर जी राजकीय अस्स्थरता आवि सामावजक असुरवक्षतता आली, तयामुळेही 
धार्थमक पूवकजोद्भवाला उते्तजन वमळाले. “प्रतयेक गोष्टीचे कारि सांवदेनात शोधिारा आवि केवळ 
पृथक् करिाचा उपयोग करिारा वसद्धाांत जे समाधान प्राप्त करून देऊ शकत नाही, ते प्राप् त होणयाचा दावा 
कल्पना आवि भावना, हृदय आवि चेतना, सत्ताशास्त्र आवि धमक हीं अवधक जोमाने करू लागली.” [वकत्ता. प.ृ 
८ मधील २ टीप.] कॅथोवलक उदारमतवादाच्या वनशािाखाली सनातनीपिाचे बाांध फोडून धमक बाहेर पडणयाचा 
धोका उतपन्न झाला. अद भतुरम्यवादी वाङ् मयाच्या योगाने कल्पना आवि भडकलेल्या वासना या मोकाट 
सुटल्या, व्यस्क्तवादाला सैरावैरा धावणयाला उते्तजन वमळाले आवि सांघवटत समाजाच्या नीतीला आव्हान 
वदले गेले. अखेरीस क्ाांवतदशी ध्येयवादाने स्वतःचे आसन बळकट करून समाजवादाच्या वपशाच् चाला 
आमांत्रि वदले. कुझेंचे तत्त्वज्ञान वजज्ञासु मन, भकेुले अांतःकरि आवि एकाकी आतमा अशा सवांचेच 
समाधान करू पाहात होते. परांतु १८ व्या शतकाववरुद्ध बांडाची पवरिवत या दृष्टीने तयाला फार काळपयंत 
व्यापक दृष्टीची भवूमका राखता आली नाही. तयाच्या अध्यातमवादी सतवाने वभन्न दृवष्टकोिाववषयींची 
वरवरची सवहष्ट्िुता लौकरच झाकळून टाकली. 
 

कुझेंने अांवतम कारिाच्या पुरातन कल्पनेचा जीिोद्धार करून वतचे ईश्वराशी तादातम्य केले. तयाने 
असा युस्क्तवाद केला की, केवळ मूलरव्य म्हिनू देवाची कल्पना करता येिे शक्य आहे. कारि केवल 
मूलरव्य हेच केवल कारि असते. अशा प्रकारे देव हा वनमाता आहे आवि तो अवनवायकतेने वनर्थमती करतो. 
परांतु कुझेंने स्स्पनोझाच्या सवेश्वरवादाशी सहमत होणयाचे नाकारले. तसेच तयाचे केवळ मूलरव्य-कारि हे 
इवलयावटक पांथाच्या [इ. सन पूवक ४ थ्या व ५ व्या शतकाांत दवक्षि इटलीत इवलया येथे भरभराटीला आलेल्या एका तत्त्वज्ञानी सांप्रदायाचे हे 
नाव आहे. झेनोफेवनस, पामेवनवडज आवि झेनो हे या सांप्रदायाचे प्रवतकक होते. सवक दृश्य जग हे अववभाज्य आहे अशी तयाांची वशकवि होती. 
ततकालीन मानवरूपधारी देवताांना तयाचा ववरोध होता आवि पुरािकथावर तयानी हल्ले चढववले होते.] केवल ऐक्यासारखे काहीही 
नव्हते. तयाचा देवही जवळजवळ मानवरूपधारी सांकल्पन होता. ते कसेही असो, ते सांकल्पन इतके 
सवकव्यापी, सवकशस्क्तमान आवि सवकनाशक अशी अतीत वस्तु होते कीं, वतने मानवी अनुभवाच्या स्वाभाववक 
जगात दुसऱ्या कोितयाही वास्तव गोष्टीला थारा वदला नाही. 
 

ऱ्वाये-कोलार आवि द मेस्र याांच्या जुन्द्या धतीच्या युस्क्तवादाने धमाची पुनःस्थापना होिे शक्य 
नव्हते. तया कामीं तत्त्वज्ञानाचा उपयोग करिे अवश्य होते. कुझेंच्या तत्त्वज्ञानाने अप्रवतवष्ठत झालेल्या 
देवकल्पनेचे पुनरुतथान करणयाचा प्रयतन केला. तयामुळे मानव हा एक कळसूत्री बाहुले– केवळ एक 
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कःपदाथक बनला. तयाबरोबरच वैज्ञावनक अध्यातमवादाच्या वमथ्यातत्त्वज्ञानामुळे स्वतःला देवासमान 
समजिाऱ्या कोिाही महत्त्वाकाांक्षी पुरुषाच्या हुकूमशाहीला दैवी अवधष्ठान वमळू शकले. तयाबरोबरच 
जीवशास्त्रीय पे्ररिेतून स्फुरलेल्या युगानुयुगाांच्या स्वातांत्र्याच्या झगड्यात मानव ज्या प्रमािात स्वतःच्या 
पोकळ गवाला बळी पडत होता तया प्रमािात स्वतांत्र होणयाची भीती तयाला भेडसावीत होती. जैववक 
मूलभतू पे्ररिा आवि तयावर उभे रावहलेले प्राथवमक मानवाच्या मानसशास्त्रीय प्रवृत्तींचे मांवदर याांच्यात 
वनमाि झालेला ववरोध मानवजातीच्या साऱ्या इवतहासात दडला असून तोच आध्यास्तमक ववकासाच्या 
ववरोधववकासाचे स्पष्टीकरि करतो. 
 

फेवलवसते द लामेने हा द मेस्त्र आवि द बोनाल याांचा वकतयेक वष ेसहकारी होता. तयामुळे उदार 
कॅथोवलकवाद स्थापन करणयासाठी तो वनभळे पोपसत्तावाद्यापासून फुटून वनघाला. सन १७८९ च्या 
आिीबािीच्या वदवसात क्ाांतीत सामील होणयासाठी जुन्द्या व्यवस्थेवर उलटलेल्या पारीवगाच्या परांपरेची 
कास तयाने धरली. ज्यावळेी कॅथोवलक धमाने क्ाांतीशी जुळून घेतले, तयावळेी धमाच्या अवधकाराला 
आवाहन करिारे बौवद्धक प्रवतगमन वगेळे पडले. खुद्द धमातच क्ाांती झाली. लोकवप्रय विस्तीधमक ठकवा 
उदार कॅथोवलक धमक हा क्ाांती झालेला धमक होता. 
 

धमक ही युगानुयुगे जोपासलेली मानवसक सवय आहे. ती एकाएकी टाकून देिे शक्य नसते. 
साांस्कृवतक आवि नैवतक मूल्ये ही परांपरेने धमाशी वनगवडत असतात. तया मूल्याांच्या ऐवहक 
अवधष्ठानाववषयीच्या सांशयाचे वनराकरि होणयाला कालावधी लागतो. मध्यांतरीच्या काळात साांस्कृवतक 
अराजक आवि नैवतक शून्द्यता याांच्या रास्त भीतीमुळे धमाच्या दीघककालीन अनुबांधातून फुटून बाहेर 
पडणयाची सावकवत्रक नाखुषी उतपन्न होते. सांक्मिाच्या या अपवरहायक काळात श्रद्धा हळूहळू कमी होत जाते 
आवि धमाला डोळस वनष्ठचेे स्वरूप येणयाऐवजी भाबड्या पूवकग्रहाचे स्वरूप प्राप्त होते. १८ व्या शतकाच्या 
वनसगकधमात ही प्रवृत्ती वदसून येत होती. परांतु तो धमक अतीव बौवद्धक तसाच अद भतुरम्यवादी होता. कवव 
आवि प्राध्यापक याांच्या बाबतीत तो चालू शकत होता. आध्यास्तमक प्रगतीच्या सांक्मिावस्थेत सामान्द्य 
जनतेला गरज होती, ती साध्या स्वरूपातील धमाच्या सुरवक्षततेची आवि समाधानाची होय. दुसऱ्या शब्दात 
क्ाांवत वचरस्थायी होणयासाठी धमाचेही लोकशाहीकरि अवश्य होते. 
 

लोकवप्रय विस्तीधमक ठकवा उदार कॅथोवलक धमक याांच्या वनशािाखाली महान क्ाांतीने लोकाांच्या 
काळजाला हात घातला. अद्यापही वतला चचकच्या मागकदशकनाची गरज भासत होती. परांतु देवाच्या 
मांवदराचेही लोकशाहीकरि होिे अवश्य झाले होते. लामेनेने ववभागीय पारींना असे आवाहन केले की, 
तयाांना जर लोकवप्रय धमाचे सांरक्षक बनावयाचे असेल तर तयानी पोप आवि तयाचा पवरवार याांचे जू झुगारून 
वदले पावहजे. [Progre’s et Revolution.] 
 

लामेनेने मूळच्या विस्ती शुभवतकमानाशी सदृश अशी नैवतक कळकळ आवि लोकशाही इच्छा याांनी 
युक्त असिाऱ्या धमाचा उपदेश केला. “शाश्वत न्द्यायाच्या तराजूत तुमच्या इच्छेचे पारडे राजाांच्या इच्छेपेक्षा 
जड असते. कारि जनता हीच राजे वनमाि करिारी असते. राजे जनतेसाठी असतात; पि जनता 
राजासाठी नसते. आकाशातील बापाने आपल्या लेकराांना जी गाते्र वदली आहेत, ती शृांखलाांनी वझजून 
जाणयासाठी नव्हे; ठकवा तयाांचे आतमे दास्यात भरडून वनघणयासाठी नव्हे.” [Lamennais, Paroles d’un Crloyant.] 
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“स्वातांत्र्याचा कायदा हासुद्धा देवाचा कायदा आहे.” या वचनाला लोकाांनी जी साथ वदली, 
तयामुळे उते्तवजत होऊन लामेनेने आपले सामावजक तत्त्वज्ञान एका नव्या पसु्तकात ववशद केले. “ज्याअथी 
विस्तीधमातील हक् काांच्या समतेला राजकीय सांघटनेचा पाया बनववणयात तुम्ही यश वमळववले आहे, 
तयाअथी ज्या पुनरुतथानाची तुम्ही इच्छा करता आवि ज्याची इच्छा करावी अशी देवाची तुम्हाला आज्ञा 
आहे, ते तीन अतूट शाखामध्ये सुफवलत होईल. भौवतक, बौवद्धक आवि नैवतक पद्धती या तया तीन शाखा 
आहेत.” [Livre du Peuple]. नैवतक पद्धवत आवि वतच्या आड येिाऱ्या दुष्ट शक्तींचे तयाने जे विकन केले, 
तयामुळे तयाला विस्ती समाजवादाच्या अग्रदूतात स्थान प्राप्त झाले. तो माब्ली आवि मोरेली याांच्या 
पावलावर पाऊल टाकून जात होता. १७ व्या शतकाच्या अखेरीच्या आदशक-लोकवाद्याांच्या अद भतुरम्यवादी 
चेतनेचे पुनरुतथान तयाच्यामुळे झाले. तयाचाच वारसा आांफाांतीन, से वसमाँ आवि फूवरअे याांनी पुढे 
चालववला. 
 

लॉमेनेला बवहष्ट्कृत करणयात आले आवि पारीपदाची तयाची वसे्त्र काढून घेणयात आली. मरेपयंत 
तयाने कशाचीच कदर केली नाही. तो चचकच्या बाहेरच रावहला. चचकचे पुणयववधीही तयाने वझडकारले. 
ज्ञानाच्या प्रगतीने धमाचा मानसशास्त्रीय पाया उखडून टाकला आवि अनुभवाने धमाच्या ऐवतहावसक 
प्रवतष्ठलेा आव्हान वदले, म्हिजे मग धमक हळुहळू क्षीिबल होत जाईल या पूवकग्रहाच्या प्रवक्येची तो साक्षात् 
मूर्थत होता. 
 

“कॅथोवलक धमाचे नव े आध्यातमीकरि” आवि चचकपासून राजकारिाची फारकत याांच्यासाठी 
झालेल्या आांदोलनात आबे लाकोदेर आवि मोंतालाांबेर हे लामेनेचे सहकारी होते. मोंतालाांबेर हा जुलई 
राजवटीमध्ये ववरष्ठ गृहाचा सभासद होता. तया काळच्या प्रवतगमनाच्या वातावरिात तो वारांवार करीत 
असलेल्या प्रभावी भाषिापैकी एकाचा नमुना पढेु वदला आहे :– 
 

“कॅथोवलक धमी आपल्या प्रवतस्पध्यांशी तुल्यबल नव्हते. कारि नव्या समाजाला, लोकाांच्या 
आधुवनक जीवनाला, जन्द्म देिाऱ्या महान क्ाांतीचा तयाांनी खरोखरीच स्वीकार केला नव्हता. अद्यापही 
तयाांना वतचे भय वाटते. तयाांच्यापकैी वकतयेक अजूनही जुन्द्या राजवटीचे म्हिजेच लोकाांची समता ठकवा 
राजकीय स्वातांत्र्य अथवा सद् बुद्धीचे स्वातांत्र्यही न मानिाऱ्या पद्धतीचे पावयक आहेत. पि ती राजवट नष्ट 
झाली आहे आवि यापुढे ती कधीही आवि कोठेही वजवन्द्त राहिार नाही. हा नवा समाज, ही लोकशाही, 
आपल्या तत्त्वाांना धरून वृठद्धगत होत जाईल. खरोखर लोकशाहीच्या ववशाल महासागरावर वावरणयाचे 
धाडस चचकला वनभकयपिे आवि ववश्वासाने करता येईल. कॅथोवलक धमाला खांत वाटावी असे जुन्द्या धमात 
काहीही नव्हते; आवि नव्या व्यवस्थेत भयभीत होणयाचे तयाला काहीही कारि नाही.” 

 
फ्रान्द्समध्ये ववक् तोर युगो बरोबर क्ाांतयुत्तरकालीन अद भतुरम्य आांदोलन नामशषे झाले असे 

म्हितात. शातोविआां हा तया आांदोलनाचा प्रिेता म्हिून ओळखला जातो. तया आांदोलनातील दुसरी ठळक 
व्यस्क्त म्हिजे लामतीन ही होय. पि वाङ्मयीन शलैीवशवाय या वतघाांमधे कोितेही साम्य नव्हते. अशा 
सांवमश्र गटामुळे अद भतुरम्यवादी जीवनदृष्टीववषयी खूपच गोंधळ वनमाि झाला. “इ. स. १७७०–१८१५ या 
दरम्यान जन्द्मलेल्या आवि १९ व्या शतकाच्या प्रथमाधात तत्त्वज्ञान, शासनववद्या आवि कला यामध्ये 
प्रावीणय सांपादन केलेल्या अशा युरोपीय मािसाांचा समावशे शातोविआांच्या अद भतुरम्यवादात झाला होता, 
असे तयाचे लक्षि साांगता येईल” [Jacques Barzon–“Romanticism & the Modern Ego.”] या मताप्रमािे केवळ रुक्ष 
घटनापांवडत आवि स्व्हग पक्षाच्या उदारमतवादाचे पुरािमतवादी भक्त एवढेच नव्हे, तर अस्सल प्रवतगामी 
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सुद्धा अद भतुरम्यवादी म्हिनू गिता येतील. वस्तुतः युगो, लामतीन आवि मादाम द स्ताल याांच्या मापाने 
मोजावयाचे झाल्यास शातोविआांला अद भतुरम्यवादी म्हििे कठीि जाईल. तो मान वमळवणयाचा हक्क 
अवधक प्रमािाांत लॉमेनेसारख्या विस्ती धमकसुधारकाचा आहे. दुसऱ्या पक्षी ज्यानी लवलत सावहतयाच्या 
के्षत्राबाहेर आपले वैवशष्ट्य दाखववले, असे वमशले आवि समाजवादाचे आद्य पुरस्कते हेच अद भतुरम्यवादी 
जीवनवृत्तीचे खरे प्रवतवनधी आहेत. दोष आहे तो केवळ अद भतुरम्यवाद ही सावहतय आवि कला याांच्यातील 
एक प्रवृवत्त आहे असे मानणयात. एक वववशष्ट जीवनदृवष्ट मानवी व्यवहाराच्या सवक शाखात प्रकट होते. तीच 
दृवष्ट म्हिजे अद भतुरम्यवाद होय. तथावप वस्तुस्स्थवत अशी आहे की, एकोविसाव्या शतकात 
अद भतुरम्यवाद आवि साांस्कृवतक प्रवतगमन याांचे साहचयक होते. मग ते बुध्याच असो ठकवा ध्येयवादाच्या 
वनव्वळ अववचारी अवतरेकामुळे असो. शातोविआां हा चुकीच्या उवद्दष्टाच्या उतकट ध्येयवादाचा अशा तऱ्हेचा 
प्रवतवनधी होता. तो १८ व्या शतकाववरुद्ध बांडखोर होता. 
 

उलटपक्षी, युगो आवि लामातीन (इतर गौि लेखकाांचा उल्लेख टाळून) याांची दृवष्ट समता आवि 
न्द्याय याांच्या भववष्ट्यकालीन व्यवस्थेवर वखळली होती. ही व्यवस्था प्रबोधनामुळे नैवतक आवि बौवद्धक 
दृष्ट्या तयाज्य ठरलेल्या व राजकीय आवि सामावजक दृष्ट्या क्ाांतीने उध्वस्त केलेल्या जुन्द्या अवस्थेच्या 
ववनाशावरच उभी राहावयची होती. “१८ व्या शतकाच्या वचवकतसक तत्त्ववते्त्याांनी आपले राहते घरच पाडून 
टाकले. नव्या वपढीने ते पनु्द्हा बाांधले तरी पावहजे, ठकवा ते स्वतः नष्ट तरी झाले पावहजे. अद भतुरम्यवाद हा 
सवकप्रथम ववधायक आहे, असा यावरून आम्ही वनष्ट्कषक काढतो. १८ व्या शतकाला ववध्वांसक युग म्हटले तर 
या युगाला ववधायक युग म्हिाव ेलागेल.” [वकत्ता.] 
 

युगो, लामातीन, वमशले आवद सच् चे अद भतुरम्यवादी होते. भतूकालाचा गौरव करणयाऐवजी आवि 
जुन्द्या व्यवस्थेचा अांत झाला म्हिून शोक करणयाऐवजी, तयाांनी धीटपिे भववष्ट्याकडे दृवष्ट रोखली. तयानी 
माांडलेला सच् चा अद भतुरम्यवाद अवभजात बुवद्धवादाच्या मयादाांची वचवकतसा करिारा होता. १८ व्या 
शतकात मानवी अस्स्ततवाच्या पूिक सतयाचा शोध लागला नव्हता. मागक तर उजळला होता. आता तयावरून 
वाटचाल करिे अवश्य होते. नव ेज्ञान आवि वाढते अनुभव यामुळे पूवी कधीही दृवष्टपथात न आलेले प्रश्न 
आता उपस्स्थत झाले होते. तयासाठी अवधक मानवी प्रयतनाांची गरज होती. मानवजात १८ व्या शतकातच 
कायमची राहिे शक्य नव्हते. वतला पुढे जाऊन नवी मांवदरे बाांधावयाची होती. कालान्द्तराने ही मांवदरेसुद्धा 
प्रवासमागावरील आश्रयस्थाने होतील. १८ व्या शतकाने गाठलेल्या उच् च पातळीच्या मयादा आवि 
अपुरेपिा याांची जािीव ठेविे हे काही तया शतकाववरुद्ध बांड नव्हते. लाटेच्या पृष्ठभागावरचे पािी गढूळ 
आहे, म्हिून ती लाटच मागे थोपवनू धरणयाची मनीषा तयात नव्हती. पि शातोविआांच्या द्वारे 
अद भतुरम्यवादी वाङ  मय प्रवतगमनाच्या कारिी लागले. 
 

तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने शातोविआां रूसोचा अनुयायी होता. म्हिून तो क्ाांतीचा कडवा शत्रु असिे 
शक्य नव्हते. तयाच्या पवहल्या ग्रांथात (Essai Historique, Politique et Morale sur la Revolution) 
क्ाांवतवादी ववचाराशी आपली राजवनष्ठा जुळवनू घेणयाचा तयाने प्रयतन केला. धमाच्या बाबतीत तो मुक्त 
ववचारवन्द्त होता. १८०२ मध्ये नेपोवलयनने कॅथोवलक धमाची पनुःस्थापना केल्यानांतर तयाच वषी प्रवसद्ध 
झालेल्या La Genie du Christianisme, या पुस्तकाने शातोविआांला एका रात्रीत नाव वमळवनू वदले. 
पाांवडतयाच्या दृष्टीने ते टाकाव ू असले, तरी तया पसु्तकाला अतयांत अनुकूल असे मानवसक वातावरि 
लाभले. तत्त्ववते्त्याांच्या ज्या धाडसी ववचाराांनी आवि रम्य ध्येयाांनी क्ाांवत घडवनू आिली, तयाांनी पृथ्वीवर 
स्वगक आिला नाही. हुकूमशाही आवि दावरद्र्य तशींच रावहली; भ्रमवनरासाची सावकवत्रक जािीव पसरली. 
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अशा मानवसक वातावरिात सामान्द्य मािूस धमाच्या द्वारे समाधान आवि सुरवक्षतता शोधतो. या नव्याने 
प्रकावशत झालेल्या पुस्तकाला श्रेष्ठ सावहतयकृवत म्हिून ताबडतोब मान्द्यता वमळाली. वनराशाग्रस्त आवि 
भाांबावलेल्या फ्रें च स्त्रीपुरुषाांना या पसु्तकाने असा वदलासा वदला की, “आजपयंत होऊन गेलेल्या सवक धमात 
विस्ती धमक अतयांत काव्यमय, अतीव मािसुकीचा, स्वातांत्र्य, कला आवि वाङ् मय याांच्याशी सवात अवधक 
जुळिारा असा आहे. आधुवनक जगाने प्रतयेक गोष्टीत तयाचे ऋिी असले पावहजे. तयाच्या वशकविीपेक्षा 
अवधक वदव्य असे दुसरे काही नाही. तयाची ततव,े वसद्धान्द्त आवि पूजापद्धवत यापेक्षा अवधक उदात्त आवि 
पे्रमळ असे अन्द्य काही नाही. तो धमक प्रवतभेवर अनुग्रह करतो, इांवरयशुवद्ध करतो, धार्थमक भावना वाढीला 
लावतो, ववचाराांना तजेला आितो, लेखकाांना उदात्त शलैी प्राप्त करून देतो व कलावन्द्ताांना पूिक आकार 
देतो.” 

 
तयाची ओघवती शलैी रूसोची आठवि करून देते. वतच्या सौंदयाने भारावलेल्या वाचकाांना तया 

पुस्तकात सावोयच्या पारीच्या (रोबसॅ्स्पअेरच्या) भावना वननादलेल्या ऐकू येत होतया. सुहृद्यतेच्या पांथाच्या 
परांपरेशी एकवनष्ठ असिारे फ्रें च स्त्रीपुरुष या जुन्द्या पांथाच्या रष्ट्याच्या भावनोतकट वाक्पटुतवाने गाढपिे 
प्रभाववत होत होते. पि तयामुळे १८ व्या शतकाववरुद्ध बांड करणयाची वचथाविी वमळते, याांची जािीव तयाांना 
होत नव्हती. तयाचा पवरिाम असा झाला की, समथक वाङ् मयेवतहासकाराांच्या मते फ्रें च मनावर 
शातोविआांच्या या पुस्तकाचा कदावचत् पास्कालच्या Pensees या पुस्तकापेक्षाही अवधक गाढ प्रभाव पडला 
होता. [Vietor Giraud – Le Christianisme de Chateaubriand.] तथावप, तया पुस्तकाने भावनावशतेला जोरदार 
आवाहन केले असे म्हिणयात अवधक योग्य अवभप्राय व्यक्त होईल. 
 

शातोविआूँच्या रूसोसदृश अद भतुरम्यवादाची अवभव्यक्ती पूिांशाने सवात वैवशष्ट्यपूिक अशा Rene 
या तयाच्या वाङ् मयकृतीत आढळते. तीत भ्राांत आतम्याची दुःखे रूसोच्या Confessions या ग्रांथाच्या धतीवर 
अगदी बारीकसारीक तपशीलाने वचवत्रत केली आहेत. शातोविआांच्या विस्तधमी आदशकलोकाने 
भारावलेल्या आवि वनष्ठाांच्या सांघषामुळे व्यवथतवचत्त अशा हरवलेल्या आतम्याांचे ते वचत्र होते. आिखी एका 
देवयोगाने राजकीय रष्टा म्हिून तयाला लोकवप्रयता लाभली. तयाची नेपोवलयनववरोधी पसु्स्तका, ज्या 
वदवशी दोस्ताांचे सैन्द्य पवॅरसमध्ये घुसले, तयाच वदवशी अकस्मात बाहेर पडली. तया पुस्स्तकेत राजवनष्ठचेा 
प्रचार होता आवि बूबाूँ घराणयाच्या पनुःस्थापनेची तरफदारी असून अशी पनुःस्थापना सनदशीर असल्याचे 
साांगणयात आले होते. La Genie du Christanisme या पुस्स्तकेने नेपोवलयनला कॅथोवलक धमाची 
पुनःस्थापना करणयाला साहाय्य केले. तसेच वतने पुनःस्थापना अवतशय लोकवप्रय केली; इतकी की, वतची 
ठकमत एक लक्ष सैवनकाहूनही अवधक आहे असे १८ व्या लुईने म्हटल्याचे साांगणयात येते. 
 

तया महान शलैीकाराच्या लेखिीतून काहीही उतरले, तरी तयाने थरारून जािारा एक ठराववक 
गट फ्रें च जनतेत होता. पनुःस्थावपत झालेल्या बूबाूँ राजाांनी आपली कृतज्ञता व्यक्त करणयासाठी तयाला 
परराष्ट्रमांत्री नेमले. तथावप, वैफल्य आवि भ्रमवनरासाच्या अवस्थेत तयाच्या आयुष्ट्याचा शवेट झाला. तयाला 
जो ववरांगुळा लाभला, तो तयाच्या गर्थवष्ठपिातच. वाङ् मयाच्या इवतहासात यथोवचत मानाचे स्थान सांपादन 
करणयात तो यशस्वी झाला होता. परांतु प्रवतगामी अद भतुरम्यवादाचा रष्टा या नातयाने तो अपेशी ठरला. 
तयाच्या अद भतुरम्यवादाने बुवद्धवादी ववचार, प्रतयक्ष ज्ञान, आवि स्वतःच्या भववतव्याचा धनी होणयाची 
मानवाची आकाांक्षा याववरुद्ध बुवद्धवादववरोध, अांतःपे्ररिा, कल्पनारम्यता आवि भ्राांवत हीं तयाने उभी केली. 
तयाचे इतर ग्रांथ तयाच्या वाङ् मयीन प्रवतभेची स्मवृत मागे ठेवतात. पि तयाच्या “आठविी”त गर्थवष्ठ पि 
भ्रमवनरास झालेल्या मािसाचा प्रतयय येतो. जुनी युरोपीय समाज-व्यवस्था–म्हिजेच मध्ययुगीनता–
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मृतयूच्या तडाख्यात सापडलेली आहे, आवि लोकशाही आवि लोकराज्यवाद या नव्या शक्तींचा अांवतम 
ववजय अटळ आहे असे आक्ां दन तयाने कडवट वाक्चातुयाने केले आहे. तथावप दुदकम्य लोकशाही युगाला 
पुढील गोष्टी ववसरता येिार नाहीत, असा इषारा देणयाइतपत अहांकार तयाच्यापाशी होता:– “मत्ता ही 
आनुवांवशक आवि अववच्छेद्य असून वतच्यातच केवळ स्वातांत्र्य असते, हे सतय आहे. वनभेंळ समता खडतर 
दास्य वनमाि करील; कारि तया समतेत सांपूिक शरिागवत पूवकगृहीत असते.” 
 

भरकटत जािाऱ्या लोकशाहीच्या पापी मागांना दुसरा पयांय कोिता होता? शातोविआां म्हितो, 
“विस्ती धमक आवि तयातही कॅथोवलक धमक यावशवाय दुसरा सुटकेचा मागक मला वदसत नाही.” या प्रवतगामी 
अद भतुरम्यवादी वीर पुरुषाच्या आयुष्ट्याची दोरी एकाएकी तुटली. प्रबोधन आवि महान क्ाांती याांच्या 
अनुभवातून बाहेर पडलेला फ्रान्द्स तयाचे अनुकरि करायला तयार नव्हता. तरीही फ्रान्द्सने तयाच्या 
योग्यतेनुरूप तयाचा सन्द्मान केला. तथावप पूवकग्रह इतके वचवट असतात की, २० व्या शतकातील 
फ्रान्द्समध्येसुद्धा शालक  मोरा वाचिारे लोक आहेत. ही गोष्ट चमतकावरक वाटली, तरी चाांगले वाङ् मय 
कोितया हेतूने वनपजले आहे, याकडे न पाहता तयाचे रसग्रहि करणयाच्या परांपरेच्या दृष्टीने ती भषूिावह 
आहे; आवि बवुद्धयुगाच्या अवभजातवादी सांस्कृतीची ती परांपरा आहे. 
 

लामेनेने सूतोवाच केलेल्या खऱ्या अद भतु-रम्यवादाचा थरारून सोडिारा आवाज लामतीनने 
उच् चरवाने उठववला. शातोविआांप्रमािेच तयाला लवलत सावहतयाच्या के्षत्रात मानाचे स्थान प्राप्त झाले. 
तयाची Harmonies ही कृती शातोविआांच्या Le Genie du christianisme and ववक् तोर युगोच्या Legendes 
des Siecles’ याच्या तोडीचा असून ती फ्रें च अद भतुरम्यवादी वाङ् मयाच्या तीन श्रषे्ठ ग्रांथाांपैकी एक आहे. 
लामतीनचा अद भतुरम्यवाद म्हिजे मानवाच्या गौरवाचे गुिगान करिारे भावनोतकट काव्यच होय. जुलई 
राजवटीच्या ऱ्हासाबरोबर क्ाांतीच्या तत्त्वज्ञानाववरुद्ध बौवद्धक बांड सांपुष्टात येत होते. क्ाांवतदशी ध्येयवादाने 
पुनः उचल खाल्ली. दहशतीचे युग आवि क्ाांतीचे अन्द्य अवतरेक याांचे कारि १८ व्या शतकाचा शास्त्रीय 
वनसगकवाद आवि तयाची बवुद्धवादी परांपरा यात शोधणयाच्या पवरपाठावर बौवद्धक प्रवतष्ठा आवि शकै्षविक 
मानसन्द्मान ही यापढेु अवलांबून राहिार नव्हती. साऱ्या युरोपखांडाचा भडका उडवविारा आघात पचनी 
पडणयाला फ्रान्द्सला साहवजकच वकतयेक दशके लागली. उदे्वग आवि तदुतपन्न भाववनक अस्स्थरता याांचा 
काळ सांपल्यानांतर पुनः बौवद्धक समतोल प्रस्थावपत झाला. वनर्थवकार मनाने गतगोष्टींचे स्मरि करून 
वस्तुवनष्ठ आवि ऐवतहावसक दृष्टीने तयाांची अथकवत्ता जािणयाचा समय प्राप्त झाला होता. वतएर आवि वमन्द्ये 
याांच्यासारख्या पढीक इवतहासकाराांनी सादर केलेल्या सांयमी वृत्तान्द्तात ्योकोबूँ राजवट नुसतया क्ौयक, 
अतयाचार आवि रक्तपात याांच्या भडक प्रकाशात रांगववणयात आली नव्हती. अशा रीतीने प्रारांभ झालेले 
पूिकतः ऐवतहावसक कायक वमशलेने अवधकारवािीने पुढे नेले आवि लुइ ब्लाां वगैरेंनी तयाला चालना वदली. 
लामतीनने क्ाांतीच्या पनुःस्थावपत इवतहासाला नायरूप वदले. अनवश्यक क्ौयक आवि अन्द्य वनबुकद्ध 
अवतरेक याांच्या दोषाांवर पाांघरूि घालिे ठकवा ते नाकबूल करिे असे प्रकार सतयवप्रयतेमुळे घडून आले 
नाहीत. परांतु लामतीन हा अद भतुरम्यतेने अशा प्रकाराांना बवुद्धपुरस्सर गुन्द्हे म्हिून मानणयाऐवजी 
अवनयांत्रिीय दैवाचे सांकेत मानीत असे. बलदांडाना उलथून टाकून पुनरुज् जीवक सवकव्यापी मानवतेच्याद्वारे 
अांवतम ववजय गाठिारा आधुवनक हरक्यवूलस असे तयाने क्ाांतीचे विकन केले. Jocelyn ही तयाची प्रवसद्ध 
कववता म्हिजे १८४८ च्या क्ाांतीने प्रस्थावपत व्हावयाच्या ववश्वव्यापी मानवतावादाचे स्तोत्र होते. तयाने 
इवतहाससुद्धा काव्यमय भाषेत वलवहला. तो सतय गोष्टी आवि घटना याांच्या वचवकतसक ववश्लेषिापेक्षा 
आतमववश्वास आवि उतसाह याांनीच अवधक भारलेला होता.“सवकत्र असे म्हटले जाते की, यामुळे क्ाांतीच्या 
ज्वाला भडकतात आवि आगामी क्ाांतयासाठी लोकाांना अनुभव वमळतो. देवाची इच्छाही अशीच असू दे.” [L’ 
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Histoire des Girondins.] या पसु्तकाचा शवेट नमुनेदार अद भतुरम्यवादी उरेकाने होतो. “आम्ही अशा एका 
वांशाचे आहो की, असे ववचार सांकस्ल्पिे आवि तया ववचाराांच्या आांदोलनाचे ठसे मानवी मनावर 
उमटवविाऱ्या युगाचे सांतान असिे या गोष्टी आम्हाला देवसांकल्पाने लाभल्या आहेत, याचा आम्हाला 
अवभमान वाटतो. फ्रान्द्सचा, तयाच्या बदु्धीचा, तयाच्या भववतव्याचा, तयाच्या आतम्याचा, तयाच्या रक्ताचा, 
ववजय असो. वचरांतन सतये फुलववणयाकरता ज्यावळेी एखाद्या राष्ट्राचे रक्त साांडते, तयावळेी तया राष्ट्राला 
खांत वाटणयाचे कारि नाही. कल्पना मानवी रक्तातून वनमाि होतात. क्ाांतया वधस्तांभातून अवतरतात. 
मानवतेच्या के्षत्रात श्रमिारे आवि भावी कालासाठी आतमापकि करिारे हुतातमेच प्रतयेक धमाचे वदव्यतव 
वसद्ध करतात.” 
 

तयाचे ओजस्वी वक्तृतव आवि तयाच्या काव्यमय आवाहनाची प्रभावी मोवहनी हीं दुसऱ्या 
लोकसत्ताकाला अवधक साहाय्यभतू झाली. लामतीन उद्गारला, “नव्या लोकसत्ताकाची स्थापना झाली 
आहे. ते पववत्र, शुद्ध, अमर, लोकवप्रय, अतीत, उपयुक्त आवि महान आहे.” दुसऱ्या लोकसत्ताकाचा 
परराष्ट्र मांत्री या नातयाने तयाने युरोपीय सत्ताधाऱ्याांना उदे्दशून एक जाहीरनामा प्रवसद्ध केला. या सांस्मरिीय 
जाहीरनाम्याने असे दाखवनू वदले की, कल्पनेच्या भराऱ्या, भावनाांची गाढता, मनोववकाराांची तीव्रता आवि 
न्द्याय व ऋजुता याांनी युक्त अशा देवावरची दृढश्रद्धा, याांच्या योगाने मािसू अद भतुरम्यवादी होऊ शकतो; 
आवि तरीही तो बवुद्धववरोधी पुनरुज् जीवनवादी नसतो. “सत्राशें ब्याणिवमध्ये भववष्ट्य काळासाठी युद्ध ही 
एक उदात्त गरज भासली, तरी युद्ध हे काही फ्रें च लोकसत्ताकाचे मूळ नव्हे. १७९२ ते १८४८ च्या दरम्यान 
अधकशतक लोटले आहे. या अधकशतकानांतर पुनः १७९२ च्या ठकवा साम्राज्य ठजकणयाच्या मूलतत्त्वाकडे मागे 
वफरिे ही प्रगती नसून परागती आहे. कालची क्ाांवत हा परागतीचा टप्पा नव्हता, तर तो प्रगतीचा पल्ला 
होता. जगाला आवि आम्हाला बांधुता आवि समता याांच्याकडेच पढेु जावयाचे आहे.” 
 

सवात तरुि आवि शवेटचा ववक् तोर युगो १९ व्या शतकातील सवकश्रेष्ठ अद भतुरम्यवादी होता. 
सावहस्तयक– कवव, कादांबरीकार, नाटककार–म्हिून नामवांत असूनही तयाने अद भतुरम्यवादाच्या हवाई 
मनोऱ्यात बसून केवळ कल्पनेच्या स्वप्नसृष्टीत रममाि होणयाचा प्रयतन केला नाही ठकवा विस्ती 
मध्ययुगाच्या काल्पवनक सुविकयुगासाठी तो झुरत बसला नाही. आदरिीय भतूकाळाचा ठकवा सच्छील 
भववष्ट्यकाळाचा आदशक मानव काव्यमय आभासाने वनमाि करणयाची जादुवगरीही तयाने केली नाही. तयाच्या 
काव्यातम प्रवतभेने प्रतयक्ष जीवनाच्या वास्तवताांच्या गभागारात प्रवेश केला आवि रक्तामाांसाच्या मािसाांच्या 
अनुभतूींचे, तयाांच्या दुःखाांचे, प्रमादाांचे, आनांदाांचे आवि महत्त्वाकाांक्षाांचे नाय वनमाि केले. युगो 
अद भतुरम्यवाद्याांपकैी शवेटचा असला, तरीही वास्तववाद्यामध्ये तो पवहला होता. तया भवूमकेत तो 
सवकश्रेष्ठही होता. तयाच्या वाङ् मयात अद भतुरम्यवादाने उच् च पातळी गाठली होती. तयाच्या ठायी 
अांतःपे्ररिा. कल्पना आवि भावना याांच्या जोडीला ववश्लषेक, बवुद्ध, सुजाि उमज आवि बवुद्धयुक्त सांकल्प 
हीं होती. 
 

क्ाांतीच्या पवहल्या स्फोटानांतर जन्द्मल्यामुळे जग हादरून सोडिाऱ्या तया घटनेववषयी तयाच्या 
भावना तीव्रपिे अनुकूल वा प्रवतकूलही नव्हतया. तयाच्या वपतराांमुळे तो राजवनष्ठ आवि कॅथोवलकपांथी 
म्हिून वाढला. तयाचे पवहले काव्य तयाच भावनाांनी स्फुरले होते. दुसऱ्या लोकसत्ताकाचा उदय होईपयंत 
युगोपाशी वनवश्चत अशी राजकीय मते नव्हती. तयाचे जीवन अपूवक अशा वाङ् मयीन कीतीच्या झगझगाटात 
न्द्हाऊन वनघाले होते. तयात तयाच्या तरुिपिची साहवजक राजवनष्ठा लुप्त झाली. १८४८ मध्ये युगोने 
आपली ववलोभनीय लेखिी आवि अवधकारयुक्त वािी याांच्या जोरावर जाहीरपिे लोकशाहीचा कैवार 
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घेतला. दुसऱ्या लोकसत्ताकाच्या वववधमांडळाचा सभासद या नातयाने तयाने सामावजक अन्द्यायाचा 
भावनावशतेने वधक् कार करिारी आवि सुधारिाांची आवशेपूिक तरफदारी करिारी भाषिे केली. तया युगाचा 
सवकश्रेष्ठ असा हा भावकवव प्रतयक्ष जीवनाच्या कुरूप क्लृप्तयाांचा स्पशकही होऊ न देता शुद्ध कलेच्या तरल 
वातावरिातच राहात नव्हता, हे स्पष्ट झाले. ज्या सामावजक पवरस्स्थतीत तो वावरत होता, वतच्या 
वास्तवताांशी तो एकरूप झाला होता. स्वबाांधवाांची दुःखे आवि कष्ट, सुखे आवि आकाांक्षा याांच्याववषयी 
तयाला पूिक सहानुभवूत होती. 
 

राजकीय उवद्दष्ट म्हिनू समाजवाद या पूवीच अवतरला होता. तयामुळे लोकशाहीला पुरेशी सांवध 
वमळणयापूवीच वतच्याववषयी अश्रद्धा दाखववणयाची आवि टाळाटाळ करणयाची प्रवृवत्त वनमाि झाली. 
समाजवादाच्या या नव्या प्रश्नावर युगो सांयमाने बोलत असे. अद भतुरम्यवादाच्या दृष्टीने हे अवतशय 
अस्वाभाववक होते. तो सांशयवादी होता. पि माथेवफरू प्रवतगामी नव्हता; ठकवा ज्वलज् जहाल क्ाांवतवादीही 
नव्हता. “आमच्याच काळी नव्हे, तर सदा सवककाळी समाजवादाच्या मुळाशी काही दुःखद सतये आहेत.” 
Les Miserables आवि Chatiment या कादांबऱ्याांच्या लेखकापेक्षा दुसऱ्या कोिाला हे अवधक चाांगल्या 
रीतीने समजू शकिार आहे? सामावजक अन्द्यायाला बळी पडिाऱ्याांववषयी अवधक गाढ सहानुभवूत दुसऱ्या 
कोिाला वाटिार आहे? इतके असूनही अद भतुरम्यवादी युगो हा आदशकलोकात रममाि होिारा नव्हता. 
तो बवुद्धवादी होता; म्हिून गरीब मािसे ही देवदूत असतात आवि सांवध वमळाली तर तातकाळ पृथ्वीवर ती 
स्वगक वनमाि करतील असा ववश्वास ठेवणयाइतका तो भाबडा नव्हता. म्हिून समाजवादी 
आदशकलोकवाद्याांच्या आकाांक्षाववषयी पूिक सहानुभवूत बाळगूनसुद्धा तयाने असा इषारा वदला की, “जीवनात 
अवधक चाांगल्या भाग्याची आकाांक्षा असते. आवि मानवाच्या बाबतीत ती अस्वाभाववक नाही. परांतु जे केवळ 
परलोकीच सापडिे शक्य आहे, ते या लोकी शोधणयाच्या फां दात पडल्याने बऱ्याच वळेा ती आकाांक्षा 
चुकीच्या मागाने जाते” परलोकाचा उल्लखे हा उघड उघड एक वाक्प्रकार होता. एका रात्रीत जगाची 
पुनरकचना करता येिे शक्य आहे या श्रदे्धच्या अधीऱ्या उतसाहावर युगोला ववरजि घालावयाचे होते. “ही 
प्रवृवत्त आमच्या क्ाांतयातून स्फुरि पावली. तया क्ाांतयाांनी मानवी प्रवतष्ठा आवि लोकाांचे सावकभौमत्त्व याांचे 
मूल्य आवि स्थान इतक्या उांचावर ठेवले की, आजच्या सवकसाधारि मािूस दुिावलेल्या आवि परस्पर 
ववसांगत अशा भावनाांनी आपल्या दुःखात चूर झालेला रहातो.” उघडपिे हा उल्लेख आतमकथनपर आहे. 
महान कवव आवि थोर नाटककार हा सूक्ष्म मानसशास्त्रज्ञ असावा लागतो. तया दृष्टीने युगोने स्वतःच्या 
अनुभतूीचे सामान्द्यीकरि केले. सामान्द्य जनाांच्या युगाच्या इवतहासाने याचा पडताळा वदला नाही काय? 
लोककाजाच्या उतकट कैवाऱ्याांपैकी वकतीसे स्वतःच्या जािीवनेे आवि सांवदे्यतेने हुतातमे झाले आहेत? 
क्ाांवत केवळ आपल्या अपतयाांचेच भक्षि करते असे नव्हे, तर आपल्या वपतराांचाही ती बळी घेते. मानवाच्या 
उपजत बुवद्धवावदत्त्वावरील श्रद्धा आवि तदुतपन्न न्द्यायाची जािीव ही या मानवतावादी कवीपाशी होती. 
म्हिून अवत साहसी माथेवफरूपिापासून दूर राहिाऱ्या सवक सामान्द्य मािसापुढे जे पेच उभे राहतात, 
तयातून मागक काढिे तयाला शक्य झाले. “अराजकाववरुद्ध कायदे केले आहेत. आता दुभाग्याववरुद्ध कायदे 
करा!” 

 
तया शतकाचे सवकश्रेष्ठ पुस्तक म्हिून Les Legendes des Siecles हे प्रवसद्ध आहे. तयाने 

अद भतुरम्यवादी सावहतयाचे वशखर गाठले. वांशोतपत्तीपासून दूरच्या भववष्ट्यकाळापयंत मानववेतहासाचा 
सारा देखावा तयाने कववकल्पनेने साक्षात् उभा केला आहे. मानवजातीच्या जननीच्या–इडनच्या बागेतील 
ईव्हच्या–स्वप्नाने भव्य नाय ववकवसत झाल्याचे दृश्य येथे वदसते. वनभळे सदाचाराची कल्पना तया 
नायाचे मध्यवती सूत्र आहे. समतेची प्राप्ती हे तयाचे वदव्य भरतवाक्य आहे. 
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L’ Home Qui Rit (हसरा मािूस) या पुस्तकात तयाच्या खऱ्या अद भतुरम्यवादी वृत्तीचा प्रतयय 

येतो. तयाचा ववषय मानवी ववभवूतमत्त्व आहे. आांधळ्या आवि अतक्यक दैवयोगाच्या अवतमानुषी जुलुमाशी 
सामना देत असता ववभवूतमत्त्व जेरीस येते, पराभतू होते; पि मोडत नाही, की वाकत नाही. युगो आपल्या 
Actes et Paroles (कृवत आवि उस्क्त) या पुस्तकात मानवाची “सद् बुद्धी आवि प्रज्ञा” याांना आवाहन 
करतो. अशाप्रकारे तयाने अद भतुरम्यवाद हा आांधळ्या वासनाांचे प्राथवमक उतसजकन असतो, 
बुवद्धवादववरोधाला आवाहन करतो, ही पारांपवरक कल्पना खोटी ठरववली. 

 
आपल्या आनुवांवशक कॅथोवलक धमातून तो जरी बाहेर पडला होता, तरी युगो अधार्थमक नव्हता. 

मानवतावादाशी सुसांगत अशा धमाच्या शोधात तो होता. Religion et Religion (धमक आवि धमक) हा ग्रांथ 
शुद्ध धमाप्रीतयथक व्यवथत मनाचे आक्ां दन होता. देवकल्पनेला ववकृत आवि हीन करिारी आवि देवाचे नाव 
कलां वकत आवि भ्रष्ट करिारी धमकततव ेआवि वचनप्रामाणये याांचा तयात ववलक्षि प्रवतषेध होता. आयुष्ट्याच्या 
अखेरीस युगोने Le Pape (पोपववषयी) हे पुस्तक वलवहले. तयामध्ये खुद्द विस्ताचा आतमा विस्तीधमाच्या 
आतम्याववरुद्ध आवाहन करताांना वदसतो आवि आदशक विस्ती मािूस स्व-वनयुक्त पोपच्या ववरुद्ध उभा 
राहतो. Le’ Ane (अथात् मूखक) या पसु्तकात तयाचे स्वधमकवनवदेन आहे असे म्हिता येईल. प्रारांभी 
गतकालीन पांवडती अज्ञानाच्या प्रमादाांचा म्हिजेच पीठपांवडती ववदे्यच्या प्रमादाांचा उपहास करून 
भववष्ट्यकालीन मुक्त आवि प्रबुद्ध मानवाच्या शहािपिावरील ववश्वास तयाने उतकटतेने उद् घोवषत केला 
आहे. 

 
Chatiment, Les Miserables आवि Notre Dame यासारख्या युगोच्या कादांबऱ्या म्हिजे 

समाजशास्त्रावरील विकनातमक प्रबांध आहेत. काव्यमय भाषेत वलवहल्यामुळे तया अवधक पवरिामकारी झाल्या 
आहेत. मानव आवि तयाची पवरस्स्थवत, तयाचे भतू-वतकमान-भववष्ट्य, तयाच्या अनुभवूत आवि आकाांक्षा, तयाचे 
सद् गुि आवि दुगुकि, तयाचे पराक्म आवि सुप्त सामथ्ये, आवि तयाच्या उिीवाही–याच सामग्रीच्या साह्याने 
युगोच्या वसद्ध हस्ताने वाङ् मयीन कलेच्या अमर कृती वनमाि केल्या. तो मानवतावादी होता. 
अद भतुरम्यवादाला तयाच्या रूपाने पुनः स्वतःचा आतमा गवसला. 

 
अद् भतुरम्यवादाचा मानवतावादी आतमा वमशलेमध्ये अवधक भव्यपिे व्यक्त झाला. तो महान 

लावलतयपूिक इवतहासकार होता. तरीपि तो १९ व्या शतकातील अद भतुरम्यादी सावहस्तयकाांच्या परांपरेचा 
नव्हता. तयाच्या बाबतीत सावहतय हे इवतहासाला नायरूप देणयाचे साधन बनले. तयाने वलवहलेला 
इवतहास केवळ घटनाांचा कालानुक्म नव्हता; तर युगायुगाने चालत आलेल्या मानवाच्या मुस्क्तसांग्रामाचा 
उठावदार वृत्तान्द्त होता. अशा प्रकारे वलवहलेला इवतहास अवश्यतया वाङ् मयीन कलेचा भाग बनतो; आवि 
मानवाने इवतहास वनमाि केला हे वसद्ध करतो. स्व्हकोच्या ‘नवववज्ञानाांतील अमूतकतवावर वमशलेच्या 
अद भतुरम्यवादाचे मानवतावादी सांस्कार होताच ते कलारूप बनले. जमकन अद भतुरम्यवादाच्या या 
सांस्थापकाने तया प्रवक्येला मोठ्या प्रमािात हातभार लावला. वमशलेच्याद्वारे क्ाांतयुत्तरकालीन फ्रें च 
अद भतुरम्यवादाला जमकनीच्या अद भतुरम्यवादाचा समाघात जािवल्यावशवाय रावहला नाही. 

 
वमशले हा जनतेचा मािूस होता; आवि क्ाांतीने चेतववलेल्या प्रवृवत्त तयान आतमसात् केल्या होतया. 

तया प्रवृत्तीचा मानसशास्त्रीय पाया युगोमध्ये प्रगट झाला होता. पि तया प्रवृत्तीतील अांतर्थवरोध वमशलेच्या 
आतम्याला मारू शकला नाही. सांवदेनशील व्यस्क्त या नातयाने मानवात दुबळेपिा आवि दुष्टपिा असतो 
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आवि इवतहासातील महापरुुष– क्ाांतीचे वीर पुरुष– हे बहुधा या दोषापासून अवलप्त नसतात. या 
क्लेशकारक जाविवतूेन उद्भवलेल्या दुःखाचा अनुभव तयाला आलाच होता. पि तयामुळे मानवी 
पुनरुतथानाची सांभाव्यता आवि उदात्त मानवतावादी ध्येयाप्रीतयथक कायक करणयाचा उतसाह या ववषयीची 
तयाची श्रद्धा ढळली नाही. 

 
वमशलेने मानवतावादाला ववशाल आवि सत्ताशास्त्रीय भावाथक प्राप्त करून वदला. तेिेकरून, 

आतमवनष्ठ व्यस्क्तवादाची– मानवतावादी आवि अद भतुरम्यवादी जीवनदृष्टीच्या सामान्द्य ववशषेाची– 
पातळी वकतीतरी उांचावली. मानव्य म्हिजे व्यस्क्तगत मानवाांचा समुच् चय नव्हे ठकवा “मूतक सावकवत्रकता” 
नव्हे; तर अनुभवजन्द्य तथ्याांचे अमूतकत्त्व आहे, अशी तयाची कल्पना होती. इवतहासातील महापुरुषापेक्षाही, 
मानव्य श्रेष्ठतर असते, असे तयाचे मत होते. [इतर राजकीय ववचारवन्द्त या मताशी सहमत होते. उदा. प्येर लारू याने असे घोवषत 
केले होते की,“मानव्य हे एक आदशक जीववत्त्व असून खऱ्याखुऱ्या मानवी प्राणयाांच्या समुच् चयानी ते बनलेले असते, हे खरे जीववत्त्व स्वतःच बीजरूप 
मानव्य-वास्तववक अवस्थेतील मानव्य–असते.”] या अद भतुरम्यवादी सांकल्पनामुळे वमशले इवतहासातील वीर 
पुरुषाांच्या उिीवाांच्या योगाने खचून गेला नाही. मानवतेचे अमूतक सांकल्पन व्यक्त करणयासाठी व्यस्क्तमात्र 
(‘Tout Le Monde’) [या फ्रें च शब्दाचा अथक Every one who is any one असा आहे. तयाला व्यस्क्तमात्र हा प्रवतशब्द उपयोवजला आहे.] 
ही सांज्ञा तयाने वापरली. ती तयाच्या लेखनात व्यस्क्तवाची म्हिनू आढळते. पि तया अमूतकतेला तयाने 
आदशकरूप वदले नाही. ती एक लोकशाही कल्पना होती. [“तो स्पष्टपिे व्यस्क्तमात्रववषयी म्हिजे कोिाएका वववशष्ट 
मािसाववषयी नव्हे, तर प्रतयेकाववषयी बोलत असतो. परांतु तयाच्या शब्दावरूनच वदसून येते की, तयाच्या मनात प्रवतभावान ठकवा सांस्कृवतमान 
अल्पजन नसतात, तर बहुजन समुदाय असतो.” –Lowes Dickinson-Revolution & Reaction in Modern France.] अमूतकतेंत मूतकरूप 
धारि करिारे मानव्याचे सांकल्पन इवतहास घडवीत असते. 

 
वमशलेने वीरपुरुष आवि महापुरुष याांची सांयुक्त चवरते्र म्हिजे इवतहास हे स्वरूप नाहीसे केले. 

इतकेच नव्हे, तर महान क्ाांतीच्या परांपरेला तयाने समाजवादी आांदोलनाचे स्फूर्थतस्थान बनववले. 
युगोप्रमािेच वमशलेही समाजवादी नव्हता. तयाने क्ाांतीववषयी अवधक व्यापक दृवष्टकोि धारि केला : तो 
म्हिजे कोितयाही प्रकारच्या जुलुमातून आवि दास्यातून सगळ्या समाजाला मुक्त करिे होय. फ्रें च 
राष्ट्राचे ऐक्य स्वतांत्र झालेले शतेकरी आवि कामकरी याांच्यावर आधारलेले असिे अवश्य होते. परांतु 
समान स्वातांत्र्यात सवांनाच समान म्हिून समाववष्ट करून घेणयानेच ते राष्ट्र लोकशाही राहील. 
“दुकानदार, व्यापारी, सनदी नोकर, धवनक, हे सगळेच एका वनष्ठुर समाजपद्धतीचे गुलाम नाहीत काय? 
देशाचे भववतव्य अांवतमतः ज्याांच्यावर अवलांबून असते, अशा सवक वगांचा समन्द्वय घडववणयाच्या प्राथवमक 
अटीवर तया पद्धतीतील जुलूम मोडून काढला पावहजे.” [Jules Michelet. –Le Peuple.] 

 
वमशले उघडपिे दीघककालीन आध्यास्तमक दास्य आवि बौवद्धक वगांची जुलूमशाही याांच्यावर हल्ला 

चढवीत होता. कारि क्ाांतयुत्तर कालात ववरष्ठवगाना आध्यास्तमक गुलामवगरीने पनुः ग्रासले होते, आवि 
बौवद्धक वगक पुनरुज् जीवनाच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रचार करीत होते बवुद्धवादववरोधाचा गौरव करिारे व 
डोक्याआधी हृदयाला स्थान देिारे वाङ्मय वनमाि करून प्रवतगमनाची तळी उचलून धरणयाचा प्रयतन 
करीत होते. आध्यास्तमक दास्य आवि वशे्यावृत्तीचा भ्रष्ट बौवद्धकतावाद याांच्यावर हल्ला चढवनू वमशलेने 
प्रबोधनाच्या तत्त्वज्ञानातमक क्ाांतीचा झेंडा उांच फडकाववला. [“१८व्या शतकात प्रचवलत असलेली सांशयवादी आवि 
नास्स्तक मते हीं अथात् साम्राज्याच्या काळात व्यापक प्रमािात स्वीकारली जात होती. परांतु तयाांना अवभव्यस्क् त वमळत नव्हती. पुनःस्थापनेनांतर 
जेव्हा पारी आवि राजकीय प्रवतगामी याांनी वनवरस्त क्ाांवतवादी भावना वचथववल्या, तेव्हा तयाांना वाचा फुटली.” 

-Flint-History of Philosophy of History.] 
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वमशले आवि तयाच्या आधी लामेने याांच्याद्वारे उतकट क्ाांवतकारी भावनाांचे पुनरुतथान प्रतीत झाले. 
युगोमध्येसुद्धा, नेहमीच जािीवपूवकक नसले तरी, ते प्रतययाला येत होते. फ्रान्द्सचे बौवद्धक नेतृतव या वतघाांनी 
हस्तगत केल्यामुळे आध्यास्तमक प्रवतगमनाच्या अल्पकालीन मध्यांतराचा शवेट झाला. या आध्यास्तमक 
प्रवतगमनाला तथाकवथत अद भतुरम्यवादी वाङ् मय अवतशय पवरिामकारकरीतीने उपयोगी पडले. तथावप 
या मध्यांतरात एक गोष्ट साध्य झाली, ती म्हिजे अद भतुरम्यवादी वाङ् मयाने व्यक्तीचे–स्वतःची आवि 
स्वतःच्या महत्त्वाची जािीव असलेल्या व्यक्तीचे–उतथापन ऐवतहावसक शक्ती म्हिून गौरववले. म्हिनू 
लामतीन आवि युगो याांच्याच केवळ नव्हे, तर शातोविआांच्याही अद भतुरम्यवादी वाङ् मयाने १८ व्या 
शतकाच्या सांस्कृतीचा प्रवतपक्ष होणयाऐवजी तया सांस्कृतीला समदृ्धच केले. 

_______ 
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प्रकरि २ 
 

अद भुतरम्यवादाचा इणतहास 
 
आधुवनक जमकनीच्या इवतहासात प्रवतगमनाचे एक साधन म्हिून अद भतुरम्यवादाने फार मोठे कायक 

केले आवि तयाचा प्रभावही अवधक दूरगामी ठरला. तेथे तयाने तत्त्वज्ञानातमक स्वरूप धारि केले आवि 
राजकीय उपपवत्त तसेच आचार याांना वनवश्चत रूप वदले. जमकनीतील अद भतुरम्यवादाची अथकवत्ता 
तपासणयापूवी तयाची व्याख्या करिे अवश्य आहे. 

 
अद भतुरम्यवादाची व्याख्या ववववध प्रकाराांनी करणयात आली आहे. तयाच्या सांवदग्धतेमुळे 

ववचाराच्या इवतहासातील आवि जीवनातील तयाच्या स्थानाववषयी भ्रम आवि गोंधळ वनमाि झाले आहेत. 
मूलतः अद भतुरम्यवाद हा कलेची एक प्रवृवत्त आहे. परांतु कलेची उपपवत्त जीवनाववषयीची प्रवृवत्त दशकववत 
असते आवि जीवन हे वनसगाचाच एक भाग आहे. म्हिनू अगदी आरांभापासून अद भतुरम्यवाद हा जीवनाचा 
एक मागक होता. तया दृष्टीने तयाला तत्त्वज्ञानातमक अथकवत्ता प्राप्त झाली होती. तथावप दीघककाळपयंत याची 
स्पष्ट जािीव झाली नव्हती आवि तयाला सूत्रबद्धही करणयात आले नव्हते. तत्त्वज्ञानावशवाय सांस्कृवत असू 
शकत नाही. वरनेसान्द्सची मािसे, ववशषेतः तयाची वाङ् मयीन व कलातमक बाजू माांडिारी मािसे, हींच 
अद भतुरम्यवादी जीवनदृष्टी अांवगकारिारी पवहली मािसे होती. इवतहासाच्या दृष्टीने अद भतुरम्यवाद हा 
वनसगातीत शक्तीच्या जुलुमाववरुद्ध मानवाच्या बांडाचे एक रूप आहे. तत्त्वज्ञानातमक आवि साांस्कृवतक 
दृष्टीने अद भतुरम्यवाद मानवतावादाशी एकरूप असतो. अद भतुरम्यवाद म्हिजे मानवाचे सावकभौमत्त्व आवि 
तयाची अमयाद सजकनशस्क्त याांच्यावरील श्रद्धा होय. मानव इवतहास घडववतो, स्वतःच्या भववतव्याचा तो 
वनमाता आहे, हे अद भतुरम्यवादाचे मुख्य सूत्र आहे. म्हिून १८ व ेशतक हे जसे बदु्धीचे युग होते, तसेच ते 
अद भतुरम्यवादाचेही युग होते. मानव हा अांवतमतः वनसगक कायद्याशीच बाांधलेला असतो, हे न नाकारता १८ 
व्या शतकाच्या बुवद्धवादाने मानवाला ववश्वाच्या कें रस्थानी बसववले. शास्त्रीय ज्ञानाच्या जोरावर तयाने असे 
प्रवतपादन केले की, मानवामध्ये क्मशः वनसगावर स्वावमतव वमळववणयाची सुप्त शस्क्त असते. 
अद भतुरम्यवादी जीवनदृष्टीचे हे एक वनकोप तत्त्वज्ञानातमक ववधान असून ते मानवी सजकनशक्तीचे 
सावकभौमत्त्व घोवषत करते. परांतु तयाचवळेी मानवी सामथ्यांच्या प्रतयक्ष मयादा ते दृवष्टआड करीत नाही. 
कारि मानव हा वनसगाचाच एक भाग असल्यामुळे या मयादा नैसर्थगक असतात. ही अद भतुरम्यवादी दृवष्ट 
ग्योथेच्या पुढील अवभजात उक्तीत स्पष्ट झाली आहे : “In der Beschraenkung zeigt sich erst der 
Meister” याचा मारून मुटकून केलेला अनुवाद असा होईल. “श्रेष्ठ मानव मयादामध्येच स्वतःचा 
आववष्ट्कार करतो. 

 
ववज्ञानाची वाढ ही मानववेतहासाची सवकश्रेष्ठ अद भतुरम्यता आहे. वतचा आरांभ वनसगाच्या रहस्याांचा 

भेद घेऊन तयाला ठजकणयासाठी मानवाच्या अद भतुरम्य साहसाने झाला. तया बरोबरच शास्त्रीय ज्ञान 
बुवद्धयुक्त असल्यामुळे ववज्ञान हे बुवद्धवाद आवि अद भतुरम्यवाद याांचे सांश्लेषि आहे. ववज्ञानाने ज्यावळेी 
ववगमनपद्धतीचा अांवगकार केला तयावळेी ते अवभजात बुवद्धवादापासून फुटून बाहेर वनघाले. कारि 
अवभजात बवुद्धवाद मानवाची सावकभौम सजकनशस्क्त अमान्द्य करीत होता. अद भतुरम्यवाद सत्ताशास्त्रीय 
सामान्द्यीकरिाांचा वधक्कार करतो आवि मूतक वस्तूांचा आग्रह धरतो. मानव हा तया वस्तूांपैकीच एक आहे. 
ववज्ञानही तसेच आहे. अद भतुरम्यवाद हे बवुद्धववरुद्ध बांड नव्हते, तर १७ व्या शतकाच्या 
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नवअवभजातवादाववरुद्ध ते बांड होते. या नवअवभजातवादाने बवुद्धवादाच्याद्वारे ऐवहक प्रयोजनवाद वनमाि 
केला. धमक ही मानवी बुवद्धवावदत्त्वाची सुव्यवस्थेवरील सहजप्रवृत्त श्रदे्धची, अगदी पवहली अवभव्यस्क्त आहे. 
तयामुळे देकातक आवि स्स्पनोतसा याांच्या वनयमबद्ध ववश्वाच्या ईश्वरववज्ञानीय कल्पनेपासून वनघालेल्या 
अवभजात बुवद्धवादातही धमक अांगभतू होता. १८ व्या शतकाच्या शास्त्रीय वनसगकवादाने – तो मानवी बुद्धीतच 
बद्धमलू होता या तथ्याला बाजूला सारूनही– मूलतः प्रयोजनवादी अवभजात बवुद्धवादाववरुद्ध बांड केले 
होते. “अनुभवाने दाखववलेल्या वदशनेेच आपि जाव ेआवि तत्त्ववते्त्याांच्या पोकळ इवतहासाने आपला मेंदू 
वशिव ूनये.” असे केवळ दला मेत्री यानेच सुचववले असे नव्हे, तर बवुद्धवाद्याांचा मेरूमवि वोल्तेर हासुद्धा 
उद्गारला की, “बा प्लेटो, एवढा तुझा गौरव झाला! पि तू केवळ कस्ल्पतकथाच साांवगतल्यास!” १८ व्या 
शतकाववरुद्ध बांड हे तयामुळे एखाद्या बुजगावणयाशी झगडणयासारखे होते. वनव् वळ बुवद्धवादाववरोध, ववकृत 
भ्राांतयाांची जाळेवीि, गढूवाद, धार्थमक पुनरुज् जीवनवाद आवि वनसरडी भावनावशता म्हिजे 
अद भतुरम्यवाद नव्हे. क्ाांती हे अद भतुरम्यवादी साहस आहे. क्ाांतयुत्तरकालीन अद भतुरम्यवाद हे जुन्द्या 
राजवटीच्या पनुःस्थापनेसाठी केलेले भावनावववश आक्ां दन होते. फार तर एवढेच म्हिता येईल की, तो 
अवभजातवादाचा दुबकल प्रवतध्ववन होता. 

 
अद भतुरम्यवाद हा शब्द व्युतपत्तीच्या दृष्टीने पाहता अद भतु कथा (Romance) या शब्दापासून 

वनघाला. तयामुळे रूढाथाने जे वमथ्या समजले जाते, तयाचा गौरव करिे म्हिजे अद भतुरम्यवाद होय. 
हेगेलने वास्तव (Real) आवि बुवद्धयुक्त (Rational) ही एकरूप मानली. तयाच्या काळापासून 
अद भतुरम्यवादाचा अथक बवुद्धवादववरोध आवि वास्तववादववरोध असा होऊ लागला. वास्तव (अस्स्ततवात 
असलेले) हे बुवद्धयुक्त असते या भवूमकेवर जर एखाद्या स्थावपत सते्तला बुवद्धवावदतवाचे अवधष्ठान देणयात 
आले, तर अद भतुरम्यवादी जीवनदृवष्ट ही खवचत अवास्तववादी आवि बुवद्धववरोधी ठरते. म्हिून जमकन 
अद भतुरम्यवादी कालक  मवरआ फॉन वबेेरने वनषेध व्यक्त केला की “जीवन हे असे आहे, पि तसेच मी ते 
स्वीकारिार नाही. असह्य अशा वास्तवतेवर उभा राहून मी तयाची पुनर्थनठमती करतो.” कोितयाही 
पवरस्स्थतीतील वास्तवता मानवाच्या सजकनशीलतेवर बांधने घालतात. परांतु तयाबरोबरच मानव ती बांधने 
ओलाांडणयाला आवि नव्या वास्तवता वनर्थमणयाला समथक असतो. हेच अद भतुरम्यवादी जीवनदृष्टीचे सार 
आहे. 

 
अद भतुरम्यवादाचा इवतहास यापेक्षाही जुना आहे. वरनेसान्द्सच्या काळापासून तो युरोपीय 

सांस्कृतीची तरफ होता. कॉनेय, रासीन, मोल्येर, ब्वालो याांच्या अवभजात बुवद्धवादी युगानेसुद्धा इतर सवक 
श्रद्धाांववषयी सांशयवादी प्रवृवत्त स्वीकारली असताही तयानी मानवी पवरपूिकक्षमतेवर ववश्वास ठेवला. दैवी 
अनुग्रहाववना मानवी पवरपूिकक्षमतेवर ववश्वास ठेविे हे अद भतुरम्यवादी जीवनदृष्टीचे महत्त्वाचे लक्षि आहे. 
मानवाच्या जाविवचेे, ववश्वव्यवस्थेतील तयाच्या अथकवते्तचे, वनिायक महत्त्व पास्कालच्या गूढवादानेही कमी 
लेखले नाही. “मानव म्हिजे तरी काय? अनांताच्या सांदभात एक शून्द्य. शनू्द्यतेच्या सांदभात एक पूिक. सवक 
गोष्टीतील एक मध्यठबदु आवि कोिीही नाही.” हे गूढ वाटते; पि लगेच तो म्हितो, “आमची सगळी 
प्रवतष्ठा आमच्या ववचारिात सामावलेली आहे. ववचारिाने मािसू घडतो. मािसू हा केवळ काडीमात्र आहे. 
वनसगातील सवात दुबळी अशी ती काडी आहे. पि ती ववचार करिारी काडी आहे. वतला वचरडणयासाठी 
ववश्वाने शस्त्र हाती घेणयाची आवश्यकता नाही. एखादा वनश्वास, पाणयाचा एखादा थेंब वतला नष्ट करायला 
पुरेसा आहे. परांतु ववश्व जरी वतला नष्ट करीत असले, तरी मानव हा तयाच्या ववनाशकतयापेक्षाही उदात्ततर 
आहे. कारि आपला ववनाश होत आहे हे तो जाितो.” [Pascal.-Pense’es] 
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पास्काल हा महान गविती असल्यामुळे सांस्कृतीच्या काही इवतहासकाराांनी वर्थिल्याप्रमािे तो 
बुवद्धवादववरोधाचा रष्टा असिे खरोखरीच शक्य नव्हते. तयानेच केवळ नव्हे, तर १६९० मध्ये पेरो याने सुद्धा 
असे वलवहले की, “मानवजात ही शाश्वत मानव म्हिून समजिे अवश्य आहे. म्हिजेच मानवी 
आयुष्ट्याप्रमािे मानव जातीच्या आयुष्ट्यातही बाल्य आवि तारुणय या अवस्था होऊन गेल्या आहेत. सध्या ती 
पक्वदशते आली आहे आवि वतला ऱ्हास माहीत नाही.” [Parallele entre les Anciens et les Modernes.] 
 

फोंतानेल याचीही मानवजातीच्या भववष्ट्यावर अढळ श्रद्धा होती. “जगाच्या आरांभापासून 
आजतागायत वटकून रावहलेल्या या मानवाला वृद्धावस्था येिार नाही. तारुणयात ज्या गोष्टी करणयाला तो 
पात्र होता, तयासाठी तो सदैव समथकच राहील आवि तयाच्या मनुष्ट्यतवाला उवचत अशा गोष्टी साधणयाला तो 
अवधकावधक समथक होत जाईल. अलां कावरक भाषा वगळून दुसऱ्या शब्दात साांगावयाचे झाल्यास मानवाचे 
अधःपतन कधीही होिार नाही.” 

 
आबे द से प्येर याची मानवी पवरपूिकक्षमता आवि ऐवतहावसक प्रगवत याांच्या वर यापेक्षाही अवधक 

प्रमािात उतकट श्रद्धा होती. “तयाांच्यावरील तयाच्या जाज्वल्य वनष्ठेमुळे तयाने वैयस्क्तक आवि सामावजक 
सुधारिेच्या अनेकववध योजना आखल्या. तयाच्या बहुतेक सवक समकालीनाांना तया वनव्वळ स्वप्नवत् वाटत; 
पि सवकस्वी स्वप्नवत् अशा तया क्ववचत् च असत. जरी तया तशा असल्या, तरी तया जाग येणयापूवीच्या आवि 
जाग आिणयाला कारिीभतू होिाऱ्या अशा प्रकारच्या होतया. तो तयुगो आवि कोंदोसे याांचा पूवकसूरी होता.” 
[Flint, History of the Philosophy of History.] 

 
रूसोंचा अद भतुरम्यवाद उघडपिे या परांपरेतला नव्हता. म्हिून क्ाांतीनांतर तया वादाचे 

प्रवतगमनाशी सख्य होऊ शकले. हा खोटा अद भतुरम्यवाद फ्रान्द्समध्ये यशस्वी झाला नाही; तरी पि 
जमकनीत तयाला उधाि आले आवि विटनमध्ये तो अांशतः फोफावला. पवहले आांदोलन हे वरनेसान्द्सची कला 
आवि वाङ्मय याांच्या मूळच्या अद भतुरम्यवादाच्या पुनरुज् जीवनासाठी होते. ज्या प्रमािात वरनेसान्द्स हे 
प्राचीन सांस्कृवत आवि ववद्या याांचे पुनरुज् जीवन होते, तयाच प्रमािात तयाच्या परांपरा अवभजातवादी तशाच 
अद भतुरम्यवादीही होतया. १७ व्या शतकातील अद भतुरम्यवादी पुनरुज् जीवनाचा फार मोठा प्रभाव 
सौंदयकशास्त्रीय उपपवत्त आवि वाङ्मय याांच्यावर पडला होता. ते पुनरुज् जीवन बवुद्धवादाववरुद्ध बांड खासच 
नव्हते. कारि आांदोलन अांशतः नवअवभजातवादी होते. सांस्कृतीच्या इवतहासकाराांनी १८ व्या शतकाच्या 
आरांभी सांपुष्टात आलेल्या “वाङ् मयीन सांघषाची ३० वष”े असे ज्याचे विकन केले, तया “Querelle des 
Anciens et des Modernes (जुन्द्या-नव्याांचे भाांडि) या ग्रांथातून ते उद्भवले. मळूात सौंदयकशास्त्राची ती 
एक उपपवत्त होती. १७ व्या शतकात इटलीमध्ये १४ व्या लुईच्या युगाच्या फ्रें च सांस्कृतीच्या नव 
अवभजातवादाला ववरोध करणयाकरता म्हिनू ती वृठद्धगत झाली. या मूळ स्वरूपावरून अद भतुरम्यवादी 
पुनरुज् जीवन हे परांपरेने बुवद्धववरुद्ध बांड म्हिून ओळखले जाऊ लागले. अथात् सौंदयकशास्त्रीय उपपत्ती या 
दृष्टीने तयाने वैयस्क्तक अनुभवूत, भावना आवि स्वयांस्फूर्थत याना अवधक महत्त्व वदले. देकातकच्या 
तत्त्वज्ञानाला ववरोधी अशा बौवद्धक वातावरिाशी अद भतुरम्यवादाचे सख्य जडल्यामुळे तयाचे पनुरुज् जीवन 
हे बुवद्धवादववरोधी पांथ म्हिून समजले गेले. 

 
परांतु सौंदयकशास्त्राच्या अद् तरम्यवादी उपपत्तीच्या सांस्थापकाांनी बुद्धीला सवकस्वी बाजूला सारले 

नव्हते. ग्रावीना हा देकातकसांप्रदायी होता. देकातकचा पीठपांवडती पोथीवनष्ठलेा असलेला ववरोध आवि तयाचे 
सवकसांशयी सत्ताशास्त्र याांचे तयाने आध्यास्तमक ववमोचन म्हिून स्वागत केले. काव्याला प्रवतकूल असे तयात 
तयाला काहीही आढळले नाही. स्व्हकोने सुद्धा देकातकच्या तत्त्वज्ञानाचे जडवादी गर्थभताथक टाकून वदले. परांतु 
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“बौवद्धक स्वातांत्र्य उपलब्ध करून देणयात देकातकच्या पद्धतीचे असाधारि मूल्य पारखणयाचे काम 
तयाच्याइतक्या ततपरतेने दुसऱ्या कोिीही केले नसते. बौवद्धक स्वातांत्र्यामुळेच देकातकला आपले कायक करिे 
शक्य झाले. स्व्हको हा िनूो आवि कां पानेला याांचा आध्यास्तमक वारस होता. देकातकशी तयाची मैत्री जडली 
नसती, तर मध्ययुगीन पीठपांवडतीवादाची जुलूमशाही झुगारून देणयाला तो असमथक ठरला असता. 
ग्रावीनाप्रमािेच तयाने ही ॲवरस्टाटलच्या परांपरेशी सामना देताांना तया महान फ्रें च ववचारवांताच्या साहाय्याचे 
स्वागत केले असले पावहजे.” [J. G. Robertson, The Genesis of the Romantic Theory.] 
 

वरनेसान्द्सची चेतना आल्प्स पवकत ओलाांडून पलीकडे गेल्यानांतर १७ व्या शतकात इटली युरोपीय 
सांस्कृतीच्या कुां वठत जलाशयात घसरला. तेथे कलेचे उघडपिे अधःपतन झाले आवि वाङ् मय वनःसतव 
बनले. धमकसुधारिाववरोध ववजयी झाला. इटलीच्या आध्यास्तमक जीवनावर पोपशाहीने पनुः आपली 
जबरदस्त पकड बसववली. वरनेसान्द्सची जन्द्मभमूी िूनो आवि गवॅलवलओ याांच्या हौतातम्याांची भमूी बनली. 
“वरनेसान्द्स वाङ् मयाची चेतनाही ववरून गेली होती. वरोपचार तेवढे रावहले होते, आवि तया वरोपचाराांच्या 
कैवाऱ्याांनी तीत कृवत्रम जीवन ओतून तयाांना जगववणयासाठी वळेोवळेी सारासारवववकेाला मागे सारिाऱ्या 
आवशेाने स्वतःला वाहून घेतले होते. तयाांनी ते वरोपचार अद भतु, कधी कधी ववरूप अवतरेकाने सजववले 
ठकवा थांड व्यवहारज्ञानापेक्षा भ्रामक कल्पनाांना आवाहन करिाऱ्या चतुराईने तयाांनी हे हाताळले.” [वकत्ता.] 

 
सौंदयकशास्त्राची अधोगवत तथाकवथत मावरवनस्मो, म्हिजे मावरनीच्या काव्याचे वडे, यात कळसाला 

पोहोचली. वरनेसान्द्सच्या मािसाांना ववशषेतः उत्तरकालीनाांना अकारि वचकटववणयात आलेले नैवतक 
शवैथल्य, अवनबधं, व्यस्क्तवाद, बेडर स्वाथक, जबाबदारीच्या जाविवचेा अभाव, अवभजनशाही स्वयांमन्द्यता 
आवि इतर दुगुकि याांचा मावरनीने समदृ्ध भ्रामक कल्पनाांनी उदोउदो केला. वाङ् मयीन अवभरुचीच्या 
शोचनीय ऱ्हासामुळे इटली हा युरोपच्या ववशषेतः फ्रान्द्सच्या उपहासाचा ववषय बनला. कारि फ्रान्द्समध्ये 
युरोपीय वाङ् मयाच्या इवतहासातील सवात उज् ज्वल युगात वरनेसान्द्सच्या चेतनेचा भव्य आववष्ट्कार झाला 
होता. इटली हीन आवभरुचीचे आगर आहे, या पेर बुउरच्या कठोर अवभप्रायामुळे दीघककालीन वाङ् मयीन 
वाद वनमाि झाला. तयातून सौंदयकशास्त्राची नव अद् भुतरम्यवादी उपपवत्त इटलीमध्ये ववकवसत झाली. 

 
सतराव्या शतकाच्या फ्रान्द्सच्या बौवद्धक आवि साांस्कृवतक जीवनाच्या इतर सवक अांगाांप्रमािेच 

वाङ् मयीन समीके्षवरसुद्धा देकातकच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव पडला होता.“ज्याने सौंदयकशास्त्रावर कधी एक 
ओळही खरडली नाही, असा महान ववचारवन्द्त देकातक हा फ्रान्द्सच्या सौंदयकशास्त्रीय सांवहतेचा प्रतयक्षात 
वनमाता झाला.” [EmileKrantz-Essai sur l’Esthetique de Descartes.] उच् चतम सौंदयक हे उच्चतम सतय आहे, हे 
देकातकचे ववख्यात वचन १७ व्या शतकात आवि १८ व्या शतकाच्या प्रारांभी फ्रें च वाङमयीन समीके्षची 
खवचतपिे कसोटी ठरली. या कसोटीच्या अनुरोधाने ववचार करता, सौंदयाकरता सौंदयक हे मावरनीमत 
सदवभरुचीला मारक होते. कलाांच्या इवतहासाच्या दृवष्टकोिातून पाहता देकातकच्या वचनाचे महत्त्व दूरगामी 
होते. सौंदयकशास्त्र आवि नीवतशास्त्र याांची साांगड घालून तयाने सौंदयकशास्त्राला तत्त्वज्ञानाचा एक भाग 
बनववले. दुसऱ्या शब्दात हा वाद मलूतः ततवज्ञानातमक होता. इटलीचा नव अद भतुरम्यवाद 
नीवतशास्त्रावरच्या देकातकच्या प्रभावाला प्रवतकार करीत होता. तयामुळे ततवज्ञानाच्या दृष्टीने तो वाद 
प्रवतगामी होता. पुढे १८ व्या शतकातील फ्रान्द्समध्ये अस्सल अद भतुरम्यवाद्याांनी देकातकच्या वनमपीठपांवडती 
बुवद्धवादातून फुटून वनघून तयाच्या ततवज्ञानाच्या शास्त्रीय अांगाच्या साहाय्याने वनसगकवाद समृद्ध केला, 
तयाप्रमािे या नवअद भतुरम्यवादाने देकातकच्या पद्धतीत काहीही सुधारिा घडवनू आिली नाही. मानवाच्या 
बांडाच्या चेतनेचे वारसदार या नातयाने सच्चा अद भतुरम्यवाद्याांनी महान क्ाांतीची ललकारी वदली. 
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फ्रें च टीकेने अवमावनत झाल्यामुळे इटलीच्या अवधक सांवदेनक्षम सावहस्तयकाांनी मावरनीमत टाकून 
वदले. तयाांच्यापकैी काहीना सच्छील पे्रमाचे गोडव े गािाऱ्या कववता वलवहल्या. इतराांनी आपल्या 
प्रियगीताांनी भावना चेतववल्या; तर आिखी काहीनी प्रियप्रशस्स्त गाणयाचे सोडून देऊन येशूची स्तवने 
गाणयासाठी कववता वलहावयाला सुरवात केली. “या प्रवसद्ध वादवववादाचे पवरिाम म्हिजे बुउरच्या 
नालस्तीचे खांडन करणयाची वृत्तीच केवळ वाढली असे नव्हे तर फ्रान्द्सच्या कतृकतवाच्या तुलनेने उघड 
झालेल्या आपल्या उिीवा दूर करणयाचे प्रयतन सुरू झाले, हे अवधक महतवाचे होते.” [Flint-History of the 
Philosophy of History.] बुउरची टीका वजव्हारी लागल्यामुळे इटलीच्या सवक सावहस्तयकाांनी स. १६९० त 
“ प्राचीन आकेवडयाच्या लोकाांनी जोपासलेली अभ्यासाची माधुरी आवि रूढींची वनरागसता” याांचे 
पुनरुज् जीवन करणयाच्या उदे्दशाने Academia Degli Arcadi ठकवा नुसतेच ‘आकेवडया’ या नावाची सांस्था 
स्थापन केली. ही सांस्था सौंदयकशास्त्राच्या उपपत्तीपासून प्रारांभ झालेल्या अद भतुरम्यवादी पनुरुज् जीवनाची 
पाश्वकभमूी होती. या उपपत्तीची माांडिी म्यूरातोरीचे Della Perfetta Poesia Italiana आवि ग्रावीनाचे 
Region Pulitica या पुस्तकात करणयात आली होती. 

 
तथावप इटलीच्या नव अद भतुरम्यवादाचा खरा जनक स्व्हको हाच होता. कारि काव्यात बदु्धीला 

स्थान नसते आवि सवकस्वी ते कल्पनेची वनर्थमती असते, असे तयाचे मत होते. म्यूरातोरीच्या सौंदयकशास्त्रीय 
उपपत्तीत कल्पनारम्य गीती (Fantasia) बुद्धीच्या दासी होतया. ग्रावीना हा तर बोलून चालून देकातकवादी 
होता. स्व्हकोच्या समकालीन सवक इटावलयन लेखकाांचे सौंदयकशास्त्रीय वसद्धान्द्त “मनाच्या यांत्रिेच्या सदोष 
कल्पनेवर आधारलेले” [J. G. Robertson- The Genesis of the Romantic Theory] होते. धमकप्रविता, मध्ययुगीन 
मनोवृवत्त आवि जडवादववरोध यामुळे याांवत्रकतेची कल्पनाच मुळी स्व्हकोला पटिारी नव्हती. [स्व्हकोचा 
देकातकला ववरोध होता याचे एक कारि म्हिजे तयाच्या प्रबल धमक प्रवितेमुळे तयाला देकातकमध्ये कॅथोवलक धमाच्या अवधकाराला गांभीर धोका वदसत 
होता. देकातक इवतहासववषयक शास्त्रापेक्षा तत्त्वज्ञान, वास्तवशास्त्र आवि गवतशास्त्र ही अवधक पसांत करतो आवि अशाप्रकारे तो सावहतयाला अरबाांच्या 
ज्ञानसांपदेपुरतेच मयावदत करतो.” Introduction to the Autobiography of Giambattista Vico.– Translated by M. H. Fisch and P.G. 
Bergin.] िुनो, कां पानेला, गॉवलवलओ– मवॅकआव्हेली आवि इतर कलावन्द्त आवि शास्त्रज्ञ अशी वरनेसान्द्सची 
मािसे याांचा उल्लेख बाजूला राहो– याांच्या भमूीत तत्त्वज्ञानातून बदु्धीला सवकस्वी वगळिे शक्य नव्हते. 
स्व्हको हा इवतहास ही ववकासातमक (बुवद्धयुक्त) प्रवक्या आहे हे प्रकट करिाऱ्या एका नव्या शास्त्राचा 
सांस्थापक होता.तथावप मानवी कायकशक्तीची एक शाखा अशा सौंदयकशास्त्राच्या के्षत्रात तयाने कल्पनेचे 
सावकभौमतव मान्द्य केले होते. “स्व्हकोच्या ववचारानुसार कल्पना ही वक्याशील आवि सजकनशील शस्क्त 
असते. ती केवळ सामग्री परुविारी, म्यूरातोरीच्या पद्धतीनुसार ज्याांच्या साहाय्याने प्रवतभा कायक करीत 
असते अशा समृद्ध प्रवतमा उपलब्ध करून देिारी, वस्तु नसते. मानवी ववकासाच्या प्रारांभीच्या अवस्थेतील 
सामुदावयक शस्क्त अशी कल्पनेच्या कायाची स्व्हकोने व्याख्या केली. तीच सौंदयकशास्त्रीय ववचारिाच्या 
सांपूिक पद्धतीचा पाया होऊ शकली असती” [J. G. Robertson – Ibid] बवुद्ध आवि कल्पनाशक्ती हीं परस्पराांना 
वज्यक असतात असे समजिे चुकीचे आहे. प्राथवमक मानवात या दोहोमध्ये भेद नसतो, कल्पनेत-ववशषेतः 
सजकनशील कल्पनेत ववचाराांचा अांश हा अांगभतू असतो. प्राथवमक मानव केवळ कल्पनेत जगत असे हे 
पोथीबांद ववधान आहे. 
 

तथावप इटलीतील सौंदयकशास्त्राच्या नव्या उपपत्तीची तत्त्वज्ञानातमक प्रवृवत्त ही एकां दरीत 
देकातकवादाला ववरोधी होती. पि फ्रान्द्समध्ये ती वनवश्चतपिे देकातकच्या प्रभावाखाली होती. या तावत्त्वक 
फरकामुळे इटलीतील उपपवत्त ही बुद्धीला अवधकावधक गौि लेखू लागली आवि ती अद भतुरम्यवाद या 
नावाने ओळखली जाऊ लागली. या अद भतुरम्यवादाचा अथक वास्तवताांचा अनादर– बुवद्धवादववरोधी पांथ– 
असा झाला. 
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अखेरीस हा वाद आबे ्याां बास्प्तस्त दु बोस याने वमटववला. तयाच्या द्वारे फ्रान्द्सने १८ व्या 

शतकाच्या प्रारांभी यूरोपच्या सौंदयकशास्त्रीय ववचारात फार मोठी भर घातली. दु बोसने बऱ्याच प्रमािात 
इटलीचा दृवष्टकोि स्वीकारला. पि तयाची गिना अद भतुरम्यवाद्याांमध्ये करिे कवठि आहे. “बुद्धीच्या 
जुलुमाववरुद्ध प्रवतभाशक्तीच्या अवधकाराचा तयाने कळकळीने पुरस्कार केला. हा तयाचा ठळक गुि होता. 
पि तयाबरोबरच तो सहजासहजी उन्द्मादाने भरकटत जात नसे.” [वकत्ता] तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने तो 
देकातकवादी होता. ती भवूमका तयाने सांपूिकपिे कधीही सोडली नाही, याला आधार आहे. वशवाय बले तसेच 
लॉक याांचा प्रभाव तयाच्यावर पडला होता. तयामुळे तो अवत उन्द्मादाववषयी सांशयी बनला. अवभजात 
वाङ्मयाच्या गौरवाशी भावनावादाच्या नव्या पांथाची साांगड घालिे हे तयाचे मोठे श्रेय होते. या दोहोंचे 
सुसांवादी मीलन होिे हे महान सौंदयकशास्त्रीय मूल्याांच्या वनर्थमतीसाठी सवात ववश्वासाहक स्फूर्थतस्थान होऊ 
शकते अशी तयाची धारिा होती. तो पेरोचा तसेच बदु्धीच्या युगात फारच प्रचाराांत आलेल्या सुहृद्यतेच्या 
पांथाच्या सांस्थापकाचा चाहता होता. [“या आांदोलनातील पवहला महान पुरुष म्हिजे रूसो होय. परांतु तयाने काही प्रमािात तयाच्या 
काळी पूवी अस्स्ततवात असलेल्या वृत्तीच केवळ प्रकट केल्या. १८ व्या शतकात फ्रान्द्समधील सुसांस्कृत लोक, ज्याला ते सुहृद्यता म्हित, तयाचे 
चहाते होते. तयाचा अथक भावनाप्रविता आवि ववशषेतः सहानुभवूतप्रविता असा होतो. भावना पूिकपिे तृप्त होणयासाठी ती प्रतयक्ष उसळती आवि 
ववचाराचे सांस्कार न झालेली अशी असली पावहजे. सुहृद्यतेच्या मािसाने वनराधार शतेकऱ्याचे एकच कुटुांब पावहले तर तयाच्या डोळ्यात अश्र ू
तरारतील. पि वगक म्हिून शतेकऱ्याांची दशा सुधारणयासाठी ववचारपूवकक तयार केलेल्या योजनाांकडे तो थांड्या वृत्तीने पाहील. श्रीमांतापेक्षा 
गवरबाांच्या अांगी सद् गुि अवधक असतात अशी समजूत होती.” -Bertrand Russell, History of Western Philiosophy] रूसोने तया 
सांप्रदायाला आवाहन करून तो १९ व्या शतकातील अद भतुरम्यवाद्याांकडे पोचता केला. क्ाांवतपूवक फ्रान्द्स 
बुवद्धवादववरोधाच्या सवात अवधक जवळ कधी गेला असेल, तर तो याच वळेी होय. रूसो हा 
अद भतुरम्यवादाचा सांस्थापक म्हिून इवतहासात नावाजला आहे. पि भावनाप्रधान अद भतुरम्यतेचा हा रष्टा 
स्वगृही अल्पकाळही मान्द्यता पावला नाही. तयाची छाप अांशतः इग्लां डवर आवि फार मोठ्या प्रमािात 
जमकनीवर पडली होती. तथावप इांग्लां डमध्ये भावनाप्रधान अद भतुरम्यवाद वाङ् मयापुरताच मयावदत रावहला. 
तया वाङ् मयाने आपला तोलही लौकरच साांभाळला. जमकनीत तया अद भतुरम्यवादाने साांस्कृवतक 
आांदोलनाला आवि अगवित आपवत्त ओढवनू घेिाऱ्या आक्मक राजकीय तत्त्वज्ञानाला स्फूर्थत वदली. 

 
* * * * * 

 
वत्रदशवार्थषक युद्धानांतर अध्यातमदृष्ट्या मरगळलेला जमकनी भईुसपाट झाला. पु्रवशयाच्या राज्याची 

स्थापना होईपयंत तथे सरांजामी अराजकाचा अतयांत वाईट कालखांड होऊन गेला. तया अराजकाचा शवेट 
मध्ययुगीन ईश्वरववज्ञानातमक राजसत्ता बदलिाऱ्या लष्ट्करी राजसते्तच्या उदयाने झाला. फ्रान्द्समध्ये 
धार्थमक युद्धानांतर वरशल्यच्या कारकीदीत तया वदशनेे राजकीय प्रगतीला प्रारांभ झाला. जमकनीत 
िाांडेनबुगकच्या होहेंझोलेनानी तयाचे अनुकरि केले. पि पु्रवशयाचे राज्य १८ व्या शतकाच्या आरांभापयंत पके्क 
स्स्थरावले नव्हते. तया प्रगतीचे सामावजक-ऐवतहावसक लक्षि म्हिजे धमकसुधारिेवर वरनेसान्द्सच्या चेतनेने 
वमळववलेला वदस्ग्वजय होय. राजकारिाचे ते ऐवहकीकरि होते. धमकसुधारिा आवि धमकसुधारिाववरोध 
याांनी परस्पराांना छेद वदल्यामुळे धार्थमक युदे्ध, सामावजक ववध्वांस आवि राजकीय अराजक याांच्या दोन 
शतकाांच्या चढउतारातून वरनेसान्द्स वटकून रावहला. 
 

मध्यांतरीचा काळ हा लढाऊ सनातनीपिा, जबरदस्त धमकवडे आवि कमालीची असवहष्ट्िुता याांचा 
होता. तया काळात फ्रान्द्स आवि दूरवरचे इांग्लां ड हे देश वगळल्यास इतरत्र वरनेसान्द्सच्या सौंदयकवादी आवि 
साांस्कृवतक परांपरेचे अधःपतन पोकळ औपचावरकतेत झाले होते. जमकनीत १७ व्या शतकाच्या उत्तराधात 
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बौवद्धक जीवन अतयांत खालच्या पातळीवर गेले होते. तया मलूल वातावरिात वनमाि झालेले वाङ् मय, 
तसेच तया काळची एकां दर सौंदयावभरुची याांच्यावर वरनेसान्द्सनांतर अवनतावस्थेत आलेल्या इटलीच्या 
सांस्कृतीचा प्रभाव पडला होता. ही अवनत सांस्कृवत “ज्यावळेी प्राचीनतवाच्या प्रकाशाने पाश्चातयाांचे डोळे 
वदपून जात होते अशावळेी एखाद्या साथीच्या रोगाप्रमािे यूरोपभर पसरली आवि वतने आधीच्या सांपन्न 
कायकवसद्धीला ग्रासून टाकले” [J. G. Robertson -The Genesis of Romantic Theory.] जमकनीत मावरनीमताच्या 
साथीचा जो आववष्ट्कार झाला, तयाला वैवशष्ट्यपूिक रीतीने श् वुवलस्ट– शब्दावडांबर आवि ववदूषकीपिा– 
असे सांबोधणयात येत होते. 
 

जमकन वाङ् मयाच्या इवतहासाचे एक वववशष्ट लक्षि म्हिजे पुनः पुनः येिारे अवकळेचे कालखांड 
होत. असे कालखांड इतर युरोपीय देशाांच्या इवतहासात आढळात येत नाहीत. राजकीय चढउतार हे या 
दुरवस्थेचे एकमेव कारि नव्हते. खरे पाहता तया चढउताराांचा वतच्याशी काहीच सांबांध नव्हता. इतर देशात 
कला आवि बौवद्धक सांस्कृवत हीं सामावजक ववघटन आवि राजकीय बेबांदी यातच भरभराटीला आली होती. 
सकृद्दशकनी ववरोधी भासिाऱ्या या इवतहासाच्या अनुभवाचे सवात ठळक उदाहरि इटलीतील वरनेसान्द्स 
होय. [ववसाव्या शतकात तेवढाच जमकनीला अशा प्रकारचा अनुभव आला. पवहल्या जागवतक युद्धात भयानक पराभव झाल्यानांतर लगतच्याच 
काळात कला आवि सांस्कृवत याांना तेथे अवतशय उच् च दजाचा बहर आला आवि वायमर लोकसत्ताकाच्यावेळी अल्पकाळपयंत असांख्य कलावांत 
आवि बुवद्धवांत याांच्याबाबतीत राष्ट्रवादी युयुतसु वृत्तीवर उदार आवि ववश्ववादी दृवष्टकोिाने मात केली होती.] या वैवशष्ट्याचे कारि 
जमकन वाङ्मयाच्या राष्ट्रवादी व्यग्रतेत आढळते. वाङ् मयीन आवि साांस्कृवतक प्रभावाच्या ववववध लाटा प्रथम 
इटलीत आवि नांतर फ्रान्द्समध्ये उसळल्या. तयाांनी १६ व्या ते १८ व्या शतकाांपयंत ३०० वष े युरोप ढवळून 
वनघाला. जमकन लोक मात्र तया लाटाांशी जुळवनू घेऊ शकले नाहीत. जमकन वाङ् मय आवि सांस्कृवत ही बाह्य 
प्रभावाववरुद्ध ववशषेतः तथाकवथत लॅवटनवादाववरुद्ध [लॅवटन भाषा, वतचे वाक्प्रचार, अलांकार, वतची शलैी आवि वाङ् मय 
इतयादी सवांचा समुच् चयाने जो प्रभाव पडतो तयाला लॅवटनवाद असे म्हिणयाचा प्रघात आहे. लॅवटनभाषेच्या पांवडताला लॅवटनवादी असे म्हितात; 
आवि पवश्चम युरोपात प्रसतृ झालेल्या मानवतावादाला लॅवटन मानवतावाद म्हितात.] सतत झगडत रावहली. 
 

सबांध मध्ययुगात गूढवाद हे जमकनीच्या धार्थमक ववचाराचे सवात ठळक लक्षि होते. 
रॉयवश्लनसारख्या धमकसुधारिेच्या अग्रदूताांना तया गूढ व्यस्क्तवादी सांस्कृवतपासून स्फूर्थत वमळाली होती. 
ववचार आवि पाांवडतय याांच्या के्षत्राांतील उदारमतवादाप्रीतयथक पारींच्या सनातनीपिाववरुद्ध रॉयवश्लन आवि 
तयाच्यानांतर इरॅस्मस याांनी झगडा चालववला होता. तयामळे वनकोप जमकन वाङ् मय वनमाि होणयाची वाट 
मोकळी झाली. धमकसुधारिेच्या काळात मेलान्द्क्थोन आवि फॉन हुटेन या दोघाांचीही लॅवटन 
मानवतावादाववषयी सहानुभतूी होती. तया काळी वक्ोक्तीची नाटके हा एकच असा वाङ् मयप्रकार होता 
की, ज्याने धार्थमक वाङ् मयाच्या जांजाळातून आपलीं सुटका करून घेतली होती. थोमास मुनेरने (१४७५ ते 
१५३७) आपल्या वक्ोक्तीपूिक नाटकाांनी ल्यूथरच्या धमकवडेेपिावर हल्ला चढववला. १६ शतकाच्या 
उत्तराधात योहाने्नस वफशाटक याच्या राबलेच्या धतीच्या वक्ोक्तीमुळे जमकन वाङ् मयात मानवतावादाचा प्रवशे 
झाला. वरनेसान्द्स मानवतावाद्याांच्या वाङ् मयीन कृतींच्या अनुवादाांनी सारा जमकन देश न्द्हाऊन वनघाला. तो 
काळ हान्द्स साख्स याचा होता. तो जरा “ब्युटेम्बरे्थगश.ेनास्ख्टगाल” (ब्युटेम्बेगकचा बलुबलु) याचा चाहता 
होता, तरी लोकवप्रय वाङ् मयाच्या प्रतयेक प्रकाराला व्यापिारा ववपुल वाङ् मयीन ठेवा तयाने मागे ठेवला. 
तया ठेव्याने जमकनीच्या साांस्कृवतक इवतहासात मोलाची भर घातली. पि जमकन सांस्कृतीच्या पारांपवरक 
चेतनेचे प्रवतवनधान असे ल्यूथरचे धमकवडे ववजयी ठरले. वरनेसान्द्स मानवतावादाचा पवरिाम जमकनीत 
अल्पकाळ वटकला. राष्ट्रवादी प्रोटेस्टांटमत आवि पोपची महत्त्वाकाांक्षा याांच्यातील सांघषामुळे वत्रदशवार्थषक 
युद्ध झडले. या युद्धाने जमकनीला राजकीय अराजक, सामावजक ववघटन, बौवद्धक माांद्य आवि साांस्कृवतक 
प्रवतगमन याांच्या दीघककालीन अवस्थेत लोटले. ल्यूथरवादाचे अधःपतन ववकलाांगी सनातनवादात झाले. 
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अभ्यासजड पीठपांवडतीवादाने जमकन मन जखडून टाकले. वाङमयाला वमथ्या अवभजातवादाने ग्रासून 
टाकले. 
 

ही कोंडी काव्यातील गूढवादाच्या पनुरुज् जीवनाने फुटली. तया पुनरुज् जीवनाने उत्तरकालीन 
वरनेसान्द्सच्या अद भतुरम्यवादाचे अनुकरि केले आवि लोकगीताांच्या द्वारे स्वदेशावभमानाचा प्रचार केला. 
ओवपट् तस (१५९७ ते १६३९) याने जमकनीत मावरनीमताची मुहूतकमेढ रोवली. काव्यावरील तयाचे पुस्तक एक 
शतकपयंत अद भतुरम्यवादी जमकन वाङ् मयाचे सैद्धास्न्द्तक पाठ्यपुस्तक होते. तया काळात जमकन काव्य 
आवि नाय याांचे शब्दावडांबरात (Schwulist) अधःपतन झाले. फ्रीविश फॉन लोगाउ (पवहला 
सायलेवशयन सांप्रदाय) हा वमथ्या अद भतुरम्यवादाचा उथळपिा आवि हीनपिा याववरुद्ध पवहला बांडखोर 
होता. तयाच्या लघुकाव्याांनी ततकालीन दुगुकि चव्हाठ्यावर आिले. तसेच विस्तीधमाच्या नावाखाली 
लढल्या जािाऱ्या वत्रदशवार्थषक युद्धातील वनरथकक रक्तपाताची तयाने टर उडववली. बांडाचे वनशाि पुढे 
वग्रम्मेलशाउसेन याने चालववले. या काळातील डेर आबेन्द्टॉयरवलश े वसस्म्प्लस्तसवसमुस (साहसी 
वसस्म्प्लस्तसवसमुख) ही सवोतकृष्ट कादांबरी होती. वत्रदशवार्थषक युद्धाचे पवरिाम वचतारणयात ती कडवी 
वास्तववादी होती. उलटपक्षी जमकनीतील मावरनीमत हे लोहेन्द्स्टायन आवि होफमान वाल्डेन याांच्या दुसऱ्या 
सायलेवशयाच्या सांप्रदायाच्या अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन पोहोचले. 
 

वत्रदशवार्थषक युद्धाच्या पवरिामातून सामावजक स्स्थरस्थावरता प्रस्थावपत होणयाची प्रवक्या मांदपिे 
चालू असतानाच साम्युअेल प्युफें डोफक , वखस्स्टयन वोल्फ आवि लायस्ब्नतस याांच्या बुवद्धवादी प्रभावामुळे 
बौवद्धक जीवनाला नवचैतन्द्य प्राप्त झाले. 
 

जमकनीचे साांस्कृवतक आवि वाङ् मयीन पुनरुज् जीवन १७ व्या शतकाच्या अखेरीस िोकेस याच्या 
बरोबरच झाले. जमकन अद भतुरम्यवादाचा आद्य पुरस्कता म्हिून तयाला सांबोधता येईल. आपल्या 
वाङ् मयीन आयुष्ट्यक्माची सुरवात तयाने मावरनीमतानुयायी म्हिून केली होती; तरी तो शब्दावडांबराच्या 
(श् वलू्स्ट) हीन अवभरुचीकडे तयापासून परावृत्त झालेला आवि वमल्टन व प्रारांभीचे इतर इांस्ग्लश 
अद भतुरम्यवादी याांच्या प्रभावाखाली आलेला पवहला सावहस्तयक होता. वनसगाववषयी पूज्यभाव आवि 
वनसगकघटनाांचे धार्थमक वववरि ही तयाच्या काव्याची वववशष्ट लक्षिे होती. तयाच्या इर्थडशसे वगे्नुकअेगेन इन 
गोट्ट (देवाववषयीचे ऐवहक सुख) या प्रमुख ग्रांथाने जमकनीत वनसगकधमाचा ओनामा वगरवला. धमकसुधारिेचा 
माथेवफरूपिा, सोवळेपिाचा आव आवि नैवतक उपदेशपाठ याांच्या उलट िोकेसच्या कववतेत वरनेसान्द्सची 
पेगन आवि मानवतावादी चेतना खेळत होती. देवावरची श्रद्धा आवि इहलोकीचे सुख याांची साांगड घालिे 
शक्य होते. धार्थमकता सौख्याला वज्यक करीत नाही. िोकेसने आरांवभलेले वाङ् मयीन पुनरुज् जीवन प्रायः 
पूिकतः ववसरले गेले होते. ते आता पनुः क्लोप्स्टोक आवि क्लायस्ट याांच्या रूपाने पक् वदशलेा आले. पि 
मध्यांतरीच्या काळात ववरुद्ध वदशनेे वाढ होत होती. 
 

बुउरच्या टीकेचा रोख शब्दावडांबराच्याही ववरुद्ध होता. आपल्या कुप्रवसद्ध उद्धटपिाने तयाने 
सवाल केला की, “जमकन मािसात चैतन्द्य (spirit) असू शकते काय?” (अेस्प्री या फ्रें च शब्दाचा अथक 
अवधक व्यापक आहे) फ्रें च टीका ममी झोंबल्यामुळे जमकन लेखकाांच्या एका गटाने श् वूल्स्टच्या हीनतेला तोंड 
देणयाच्या आवि जमकन वाङ् मयातील अवभजात चेतनेचे पुनरुज् जीवन करणयाच्या हेतूने लायस्प्तसक येथे 
“जमकन भाषा कवव मांडळ” या नावाची सांस्था स्थापन केली. या गटाचा नेता गोट्टशडे हा होता. तया काळी 
ब्वालो हा साऱ्या युरोपीय वाङ् मयीन अवभरुचीचा उपदेष्टा होता. याप्रकारे नवीन वाङ् मयीन आांदोलन फ्रच 
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वाङमयाच्या अवभजातवादाच्या वचकस्वाखाली आले. लायस्ब्नतस आवि थोमासीयुस याांनी जमकन भाषा 
सुधारणयाचा आवि खास जमकन वाङ् मयाची वनर्थमती करणयाचा पुरस्कार केला. (लायस्ब्नतसचे स्वतःचे 
वलखाि बहुतेक लॅवटन आवि फ्रें च या भाषाांत असे.) गोट्टशडे आवि तयाचा गट याांनी फ्रें च शलैीचे अनुकरि 
करणयाचा प्रयतन केला आवि फ्रें च समीके्षचे वनकष मान्द्य केले. ब्वालोची उसनवारी करून तयाने काव्य 
आवि ववशषेतः नाय याांच्या लेखनाच्या मागकदशकनासाठी वनयम घालून वदले. कवव असणयापेक्षा तो अवधक 
प्रमािात पांतोजी होता. औपचावरकता आवि कृवत्रमता हे तयाचे दोष होते. तथावप जमकन अवभजातवादाचा तो 
अग्रदूत होता; आवि तया नातयाने तयाने लेठसगसाठी भवूमका तयार केली. पि कववता साचेबांद करणयाच्या 
तयाच्या प्रयतनावर लेठसगने प्रखर टीका केली. इतके असूनही गोट्टशडे जमकन रांगभमूीवरून शब्दावडांबर 
आवि ववदूषकी याांची हकालपट्टी करणयाच्या कामी यशस्वी ठरला. ही एक मोठी सांपादिीच होती. गोट्टशडे 
हा आता जवळ जवळ ववस्मतृ झाला असला, तरी तो नसता तर लठसग झालाही नसता. 
 

जमकन वाङ् मयावर इटलीचा प्रभाव, बो् मेर आवि िायठटगेर याांच्या सांप्रदायाच्या द्वारे पुनः 
प्रस्थावपत झाला. पि मध्यांतरी इटलीची सौंदयकशास्त्रीय उपपवत्त आवि वाङ् मयीन अवभरुची ही 
वरनेसान्द्सच्या पश्चात् झालेल्या ऱ्हासातही वटकून रावहली. म्यूरातोरी आवि ग्रावीना याांनी इटलीच्या 
वाङ् मयाच्या नवअद भतुरम्यवादी कालखांडाचा प्रारांभ केला. बो् मेर आवि िायठटगेर हे नव्या आांदोलनाने 
प्रभाववत झाले होते. ते वमल्टनकडे आकर्थषत झाले आवि शसे्क्स्पयरववषयी अनवभज्ञ नव्हते. पि इटलीची 
छाप तयाांच्यावर अवधक ठळक होती. तयाांनी काव्यात कल्पनास्वातांत्र्याचा पुरस्कार केला आवि लायस्प्तसक 
सांप्रदायाच्या तथाकवथत वमथ्या अवभजातवादाला ववरोध केला. कलातमक वनर्थमतीचे साधन बदु्धी नसून 
कल्पना आहे असे तयाांचे मत होते. वतच्यावर शलैी आवि प्रकार याांच्या ठराववक वनयमाांचे बांधन 
लादणयाववरुद्ध तयाांचा कटाक्ष होता. काव्यात चमतकृवत आििे योग्य आहे की नाही, हा वादाचा मुख्य मुद्दा 
उपस्स्थत झाला होता. या वादात तसुवरशसांप्रदाय यशस्वी झाला. “स्स्वस सांप्रदायाचा ववजय म्हिजे 
बुद्धीच्या दीघककालीन दास्यातून काव्याची मुक्तता होती. कवव स्वैर ववहार करायला आता मोकळा झाला 
होता.” [J. P. Robertson, Ibid.] 
 

या वाङ् मयीन वादात तत्त्वज्ञानातमक गर्थभताथक होता. सांघषक होता तो ऐवहकवाद आवि अद्याप 
रेंगाळिारी धमकप्रविता याांच्यात होता. कानेय आवि रासीन याांच्या युगातील फ्रें च वाङ् मय म्हिजे 
प्रबोधनाची ललकारी होती. गोट्टशडेने प्रशांवसल्याप्रमािे तया नमुन्द्यावर झालेल्या जमकन वाङ् मयाच्या 
पुनरुज् जीवनाला तशाच प्रकारची ऐवतहावसक अथकवत्ता होती. ववचारजागृतीचे (आउफ् क्लेरुां ग) [जमकनीमध्ये १८ 
व्या शतकात ववचाराांचे तत्त्वज्ञानातमक आांदोलन घडून आले, तयाला आउफक्लेरुां ग असे म्हितात. तया आांदोलनात तत्त्वज्ञान आवि वाङ् मय याांच्या 
क्षेत्रात बुवद्धवादाचा प्रभाव वाढला. तयाला बुवद्धवादाचे युग असेही म्हितात. ववचारजागृवत हा तयाचा मराठी प्रवतशब्द आहे.] ते सूतोऽवाच 
होते. इटावलयन नवअद भतुरम्यवाद देकातकववरोधी आवि म्हिून कडवा कॅथोवलक होता. वरनेसान्द्सच्या 
पेगनी चेतनेववरुद्ध ती एक प्रवतवक्या होती. वाङ् मयीन अद भतुरम्यवादाच्या तसुवरश सांप्रदायावर इांस्ग्लश 
क्ाांतीच्या कवीचीही छाप पडली होती हे खरे आहे. पि ‘पॅरॅडाईज लॉस्ट’च्या क्ाांवतकारी आवाहनापेक्षा 
वमल्टनच्या प्युवरटनवादाने तया सांप्रदायाचे लेखक अवधक आकर्थषत झाले होते. म्हिून बो् मेर आवि 
िायठटगेर हे तयाांच्या ल्यूथरवादी धमकपरायितेमुळे क्ाांवतवादाचे जबरदस्त आवाहन करिाऱ्या तया धार्थमक 
महाकाव्याशी पसुटही साम्य असिारी कोितीही कृवत वनमाि करू शकले नाहीत. ते कायक क्लोप्स्टोकच्या 
हातून व्हावयाचे होते. तो मूळचा तसुवरशसाांप्रदायी होता. परांतु तया सांप्रदायाचे सांकुवचत पाांवडतय आवि 
मयावदत वक्षवतज यामुळे तो तयापासून परावृत्त झाला. तयाची ‘दी मेसाया’ ही जमकन अद भतुरम्य वाङ् मयाची 
पवहली श्रेष्ठ कृती होती. वरनेसान्द्सच्या परांपरेतील सच् चा अद भतुरम्यवादी या नातयाने साठीकडे झुकलेल्या 
क्लोप्स्टोकने महान क्ाांतीचे स्वागत केले आवि फ्रें च बाांधवाांचा वकत्ता वगरववणयाचे आवाहन आपल्या 
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देशबाांधवाांना केले. स्वातांत्र्याची ध्वजा रोवणयाचा पवहला मान जमकनीला वमळाला नाही, या बद्दल 
क्लोप्स्टोकला वाटिारी खांत म्हिजे तयाचा राष्ट्रवादाचा भव्य आववष्ट्कार होता. 
 

लेठसगच्या नेतृतवाखाली जमकन वाङ् मयाचे पनुरुज् जीवन वनवश्चतपिे अवभजातवादाच्या वदशनेे 
चालले होते. तयाने गोट्टशडेचे पाांवडतय बाजूला सारून तसुवरश सांप्रदायाचा सनातनीपिा झुगारून वदला. 
आपल्या सवक दोषासह गोट्टशडे जमकन अवभजातवादाचा प्रवतकक झाला. इतके असूनही तयाच्याशी लेठसगचे 
अवधक साम्य होते. प्रबोधनाचे पूवकवचन्द्ह अशा फ्रें च वाङ् मयाववषयी कौतुक वाटणयात गोट्टशडेशी तो पूिक 
सहमत होता. जमकन वाङ् मय हे केवळ फ्रें च वाङ् मयाचे अनुकरि असू नये असे लेठसग प्रवतपादन करीत 
होता. तरी १८ व्या शतकाच्या फ्रें च तत्त्वज्ञानाकडे तयाचा कल अतयांत सहानुभतूीचा होता. दुसऱ्या 
कोिापेक्षाही वददरोकडून अवधक वशकल्याचे तो मोकळेपिाने मान्द्य करीत होता. स्वगृही तो 
आउफ्क्लेरुां गच्या भ्याड अध्याकच् च्या अशा खोया रष्ट्याांचा प्रखर टीकाकार होता. कारि तत्त्वज्ञानाची 
ईश्वरववज्ञानाशी गल्लत करून आवि ल्यूथरप्रिीत जुन्द्या कमकठपिाववरुद्ध “बुवद्धयुक्त विस्ती धमा”चा प्रचार 
करून या खोया रष्ट्याांनी आध्यातमक ववमोचनात प्रतयक्ष अडथळा आिला होता. ना धड विस्ती, ना धड 
बुवद्धवादी असे तयाचे विकन लेठसगने केले आहे. लेठसग हा जमकन अवभजातवादाचा सांस्थापक होता. तर 
तयाचा समकालीन “उत्तरेचा मगॅी” हामान्न हा देश्यभमूीतून उद्भवलेल्या अद भतुरम्यवादाचा प्रचार करीत 
होता. 

 
* * * * * 

 
नवलाची गोष्ट ही की, आध्यास्तमक मूछकनेच्या तया कालखांडात सवककालीन तैलबुवद्धमते्तचा असा 

एक जमकन पुरुष वनमाि झाला. जमकन वाङ् मयाचे पुनरुज् जीवन आवि जमकन ततवज्ञानाचा उरेक 
होणयापूवीचा तो कालखांड होता. लायस्ब्नतस हा तो परुुष होय. ववध्वांसक वत्रदशवार्थषक युद्ध सांपणयाच्या 
दोन वष ेआधी तो जन्द्माला आला आवि लेठसगच्या जन्द्मापूवीच वनधन पावला. तो वृत्तीने जमकन असणयापेक्षा 
अवधक प्रमािात युरोपीय होता. तो रोमच्या ववश्वव्यावपतवाच्या परांपरेतील होता. पॅवरसमध्ये ठकवा 
हानोवरच्या दरबारात तो सारखाच रुळलेला होता. मध्ययुगातील साांस्कृवतक वैवश्वकता आवि 
विस्तीधमाचे ववश्वव्यावपतव याांना सांपुष्टात आििारी राष्ट्रवादाची जािीव १८ व्या शतकापयंत वाढीला 
लागली नव्हती. आध्यास्तमकदृष्ट्या आदशकभतू अशा मध्ययुगीन वातावरिात रावहलेल्या लायस्ब्नतस हा 
जमकनीतील प्रतयक्ष पवरस्स्थतीववषयी उदासीन होता, ठकवा डोळेझाक तरी करीत होता. इतके असूनही 
तयाचे तत्त्वज्ञान जमकन पनुरुज् जीवनाला आध्यास्तमक पे्ररिा देिारा एक प्रमुख घटक होते. 
 

अवभजातवाद आवि अद भतुरम्यवाद या सकृद्दशकनी ववरोधी वाटिाऱ्या जीवनदृष्टींचा भव्य सांयोग 
ग्योथेमध्ये झाला होता. असे असूनही जमकनीच्या आउफ क्लेरुां ग वाङ् मयातील या दोन वादाांचा सांघषक आवि 
तया वाङ् मयाचे राष्ट्रगवी राष्ट्रवादात झालेले अधःपतन ही धमकसुधारिेच्या तत्त्वज्ञानातमक पवरिामाच्या 
पाश्वकभमूीवर घडून आली होती. विस्ती धमाच्या पोवथतत्त्वाववषयीच्या दीघककालीन भाांडिामुळे जमकनीचे 
बौवद्धक जीवन कमी अवधक प्रमािात वरनेसान्द्समध्ये उगम पावलेल्या युरोपीय ववचाराच्या मुख्य 
प्रवाहापासून अलग पडले. पवरिामतः पीठपांवडतवादाला तेथे अवधक वाव वमळाला. १७ व्या शतकामध्ये 
जमकनीला जी शोचनीय अवस्था प्राप् त झाली, ती “धमकसुधारिेच्या महान झगड्यानांतर देशाला आलेला 
बौवद्धक शीि, राजकीय क्षोभ आवि नैवतक अधःपतन यामुळे होय. ज्यावळेी इतर राष्ट्राांनी नवजात बौवद्धक 
स्वातांत्र्याच्या पवहल्या उल्हासात स्वतःचा फायदा उठववला, तयावळेी जमकनी जिु ते स्वातांत्र्य वमळववणयाच्या 
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झगड्यालाच बळी पडला असा भास झाला. जमकन प्रोटेस्टांटाइतकी सांकुवचत आवि प्रस्तरीभतू पोथीवनष्ठा 
अन्द्यत्र कोठेही आढळून येत नव्हती. ववशषेतः भौवतक शासे्त्र कठीि स्स्थतीत सापडली होती. फ्रान्द्स आवि 
इांग्लां डमध्ये सांशयवाद, सांवदेनवाद आवि जडवाद यानी मूळ धरले होते; तर जमकनी अभ्यासजड 
पीठपांवडतीवादाचे वपढीजात आगर म्हिूनच रावहला होता. फ्रान्द्समध्ये अववरतपिे प्रक्षोभ माजवविाऱ्या 
घटकाचा जमकनीमध्ये सवकस्वी अभाव होता असे नव्हे; पि तो धार्थमक मताांच्या वचकस्वामुळे ववलक्षि 
गुांतागुांतीच्या आवि तयाबरोबरच अांतगकत अशा अनेकववध मागानी आडवळिाला लागला होता. 
स्वधमकवनवदेनाच्या दुफळीमुळे देशाच्या सवोत्तम शक्तींची वनष्ट्फळ ठरलेल्या आवि न वमटिाऱ्या झगड्यात 
वाताहत झाली. ववद्यापीठातील आसने आवि प्राध्यासने वाढतया प्रमािात असांस्कृत वपढीने पटकावली. 
[Lange. History of Materialism] 
 

सतराव्या शतकाच्या उत्तराधात देकातक, बेकन, हॉब्ज, स्स्पनोतसा आवि लॉक याांनी प्रसृत केलेल्या 
नव्या तत्त्वज्ञानाला ववरोधी असे नेतृतव जमकनीने पुरववले. लायस्ब्नतसने ईश्वरववज्ञानाचे हरवलेले श्रये 
सावरणयाचा जोराचा प्रयतन केला. तो इतका यशस्वी झाला की वोल्फने “बुवद्धयुक्त मानसशास्त्र” या 
स्वरूपात सुलभ केलेल्या तयाच्या तत्त्वज्ञानाचा जमकनीमध्ये १८ शतकाच्या प्रथमाधापयंत ववशषे प्रभाव होता. 
तया प्रवतगामी तत्त्वज्ञानाच्या वातावरिात जमकन अद भतुरम्यवाद वाढत होता. लायस्ब्नतसच्या अवधकारामुळे 
१७ व्या शतकाच्या अखेरीपयंत देकातकचे तत्त्वज्ञान जमकनीत पसरले नाही. अखेरीस ज्यावळेी नव ेतत्त्वज्ञान 
प्रवतगमानाच्या शवेटच्या बुरुजावर येऊन थडकले, तयावळेी ते जमकन अद भतुरम्यवादाला स्फूर्थत देणयासाठी 
स्स्पनोतसाच्या गूढ सवेश्वरवादी स्वरूपात अवतीिक झाले. 
 

अशा प्रकारे अवाचीन युगाच्या उषःकाली बुवद्धवाद हा जमकनीच्या आध्यास्तमक उतक्ाांतीत अगदी 
गौिस्थानी होता. लायस्ब्नतस हा पीठपांवडती परांपरेतला असूनही खरोखरीच बवुद्धवादी होता. तयाने 
बुद्धीच्या ऐवहकीकरिाशी सामना देणयासाठी पीठपांवडती बुवद्धवादाचा उपयोग केला. पूवी बुवद्धवादी 
ईश्वरववज्ञानसुद्धा टाकाऊ ठरववणयात आले होते. धमकसुधारिा ही सनातनतत्त्ववादी धमाने घेतलेली पलट 
होती. बुवद्धवादी ईश्वरववज्ञानाला तया धमाचा काहीही उपयोग नव्हता. ॲवरस्टॉटलने पनुरुतथान 
करणयाच्या मेलान्द्क्थोच्या प्रयतनाचा पवरिाम अांधाऱ्या मध्ययुगालाही मागे टाकिाऱ्या असवहष्ट्िुतेत झाला. 
म्हिून जमकन अद भतुरम्यवाद हा अवतशय अस्स्थर होता; आवि तो फ्रान्द्सच्या क्ाांतयुत्तर अद भतुरम्य-
वादापेक्षाही अखेरीस अवधक प्रवतगामी वनघाला. वस्तुतः रूसोप्रिीत बबेांद अद भतुरम्यवादाला सवात 
अवधक पोषक वातावरि जमकनीत लाभले. सावकजवनक इच्छेची गढू कल्पना सवकसत्ताधारी राज्याच्या जमकन 
वसद्धान्द्ताला पायाभतू झाली. 

 
* * * * * 

 
अठराव्या शतकाच्या मध्याला पु्रवशयाचा राजा फे्रडवरक द गे्रट याच्या नेतृत्त्वाखाली आपल्या 

बौवद्धक अवलप्ततेतून जमकनी बाहेर पडला. तयाने आपल्या दरबारी बाहेरच्या देशातून, ववशषेतः फ्रान्द्समधून, 
नामाांवकत शास्त्रज्ञ आवि सावहस्तयक आिववले. सान्द्सौचीमध्ये तीन वषे राहिारा वाल्तेर हा एकटाच नव्हता. 
मोपातवी या प्रवसद्ध फ्रें च गवितज्ञाला पु्रवशयाच्या अकादमीचे अध्यक्षपद स्वीकारणयासाठी पाचारि करणयात 
आले. ही अकादमी फे्रडवरकच्या वपतामहाने स्थापन केली होती. ववज्ञान आवि सावहतय याांची अकादमी असे 
वतचे पुननामकरि करणयात आले. वतचा शास्त्रीय ववभाग प्रथम ऑयलेर या स्वीस गवितज्ञाकडे आवि 
मागाहून ला ग्राा्ं य याच्याकडे सोपववणयात आला. अकादमीच्या १८ पैकी तेरा सदस्य परदेशीय– बहुतेक 
फ्रें च– होते. फ्रान्द्स आवि हॉलां डमधून हद्दपार झालेला द ला मेत्री याचेसुद्धा पु्रवशयाच्या दरबारात स्वागत 
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झाले. फ्रें च ही दरबारी भाषा झाली. “बौवद्धक वातावरि इतकें  फ्रें चमय झाले होते” की, वोल्तेरला आपि 
अद्याप फ्रान्द्समध्येच आहोत असे वाटत होते. १७५२ मध्ये ठवकेलमान म्हिाला की, तयाला पोट्सडाममध्ये 
स्पाटा आवि अथेन्द्स वदसून आली. वोल्तेर म्हितो, “सकाळी तो महान राजा असतो, भोजनानांतर बुवद्धमान 
लेखक होतो आवि सदाचाच मानवतावादी तत्त्वज्ञ असतो.” फे्रडेवरकने स्वतः आपल्या दरबारच्या 
वातावरिाचे विकन “बुद्धीची मेजवानी आवि आतम्याचा स्त्रोत” या शब्दात केले आहे. 
 

जमकनीचा ‘राज्ञैक’ (Roi Soleil) होणयाचा तयाचा उतसाह, आवि कदावचत् महत्त्वाकाांक्षाही, 
याांच्यामुळे फे्रडेवरक वनःसांशय वाजवीपेक्षा फार पढेु गेला. “तथावप तयाच्या देशाच्या बौवद्धक वसांतकालाकडे 
तयाने जे दुलकक्ष केले, ते तयाच्या स्वतःच्या दृष्टीने वकतीही खेदजनक असले, तरी एकां दरीत ते वरदान 
मानले पावहजे. राजाश्रयाखाली खुजे बनणयापेक्षा स्वतःच्या पायावर उभे राहून वृठद्धगत होिे हे जमकन 
मनाच्या दृष्टीने अवधक चाांगले होते.” [G. P.Gooch-Frederic the Great.] इ. स. १७८० मध्ये प्रवसद्ध झालेल्या 
जमकन वाङ् मयावरील आपल्या प्रबांधात फेडेवरकने तयाच्या तरुिपिी जमकनी जसा तयाला वदसला तसा 
वर्थिला आहे. “साऱ्या अडचिींचे मूळ भाषेमध्ये, राांगडेपिामध्ये (a demi Barbare) आहे आवि 
प्रवतभावांतालासुद्धा यशस्वीपिे तो हाताळिे अशक्य आहे. आमच्या भमूीत लवलत सावहतय भरभराटीला 
आले नाही, हे आपि प्रामाविकपिे आवि मोकळेपिे मान्द्य करू या. जमकनीने तत्त्वज्ञ वनमाि केले आहेत. 
पि कवव आवि इवतहासकार वनमाि केले नाहीत. वत्रदशवार्थषक युद्धाने जमकन सांस्कृतीला मागे रेटले 
आहे.” ही पवरस्स्थवत सुधारणयासाठी काय करिे अवश्य होते? जमकन भाषा पूिकतेला नेिे हे पावहले कायक 
होते. सवक भाषातील प्राचीन आवि अवाचीन अवभजात वाङ् मयाचे अनुवाद केल्याने लेखक आवि वाचक 
सवोत्तम आदशापासून धडे घेऊ शकतात. या बाबतीत काय साध्य करता येते ते फ्रान्द्सने जगाला दाखववले 
आहे. १७ व्या शतकात फ्रान्द्सच्या लेखकाांनी साऱ्या युरोपला आदशक घालून वदला. तयाचा धडा जमकनीने 
वगरवला पावहजे. ग्रीकाांपासून लॉकपयंत ऐवतहावसक ववकासक्मानुसार तत्त्वज्ञान वशकववणयात आले 
पावहजे. 
 

कुां वठत अवस्थेच्या खोल गतेत रुतलेल्या देशाच्या आध्यास्तमक पुनरुज् जीवनाचा हा एक 
महत्त्वाकाांक्षी पि वस्तुवनष्ठ कायकक्म होता. आपल्या हयातीत जरी फे्रडेवरकला जमकन प्रवतभेचे ओजस्वी 
उरेक पारखता आले नाहीत, तरीपि तयाच्या धाडसी अग्रगावमत्त्वाची ऐवतहावसक अथकवत्ता कमी लेखता 
येत नाही. जमकनीत उशीरा सुरू झालेला वरनेसान्द्स फ्रें च प्रबोधनाच्या समाघातामुळेच उद्भवला. सुविकयुगाचे 
आगमन पूवकसूवचत करणयाचे श्रेय फे्रडेवरकचेच आहे. तो म्हितो “आम्हाला काही मेवदसाय वमळूद्यात. 
म्हिजे मग आम्हाला प्रवतभावन पुरुष वमळतील. एखाद्या ऑगस्टसच्या काळीच व्हर्थजल वनमाि होतो. 
आम्हालाही आमचे अवभजात लेखक हवते. म्हिजे मग प्रतयेकाला तयाांचे वलखाि वाचणयाची आवि 
तयाांच्यापासून फायदा करून घेणयाची इच्छा होईल. आमच्या वाङ् मयाचे असे उज्वल वदवस अद्याप आले 
नाहीत. पि ते जवळ येत आहेत. ते उगविार आहेत हे मी जाहीर करतो. मी मात्र अवतवृद्धावस्थेमुळे ते पाहू 
शकिार नाही. मी मोझेससारखा आहे आवि तया‘आशास्थाना’कडे (Promised Land) [ज्यू धमीयाांच्या 
समजुतीप्रमािे देवाने अिाहम, इसाक आवि जेकब या वत्रमूतीना असे अवभवचन वदले की, कनान प्राांत तयाांच्या वांशजाांना प्राप्त होईल. तयामुळे तो 
प्राांत तयाचे आशास्थान (Prmised Land) बनला. तयावरून हा वाक्प्रचार रूढ झाला.] दुरून पहात आहे.” 
 

जमकनीमध्ये वरनेसान्द्स आला तो फ्रान्द्समधून. तयाचा वाटाड्या फे्रडेवरक होता. तथावप या गोष्टीचा 
पवरिाम ववपरीत झाला. सवकसामान्द्य जमकन मनामध्ये न्द्यूनगांड वनमाि झाला. जमकन मन काही काळपयंत 
आउफ क्लेरुां गच्या मानवतावादी वैवश्वक चेतनेने भारून गेले होते. पि पुढे तेच जमकन इवतहासाचे दुमानस 
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ठरले. वफश्टेनांतर जमकन अद भतुरम्यवाद हा एका गढूळ मनःस्स्थतींचा बुवद्धववरोधी स्फोट झाला. पि 
अशाप्रकारे तयाचे अधःपतन होणयापूवी जमकनीत अद भतुरम्यवाद पूिक वैभवाला पोहोचला होता. तया 
प्रगल्भावस्थेच्या काळात तो बुवद्धवादववरोधी ठकवा अवभजातवादववरोधी पांथ नव्हता. आउफ क्लेरुां ग या 
शब्दाचा ऐवतहावसक भावाथक बुद्धीने प्रज्ववलत झालेला ववचार असा आहे. परांपरा आवि प्रामाणय याांच्या 
पालनाची जागी व्यस्क्तगत तारतम्य बुद्धीने घेिे अवश्य होते. अशी बवुद्ध केवळ मोकळ्या वजज्ञासेतून तयार 
होते. 
 

“अद भतुरम्यतेचा वसद्धान्द्त हा जसा ब्वालोचे श्रद्धास्थान होता, तसाच तो वरनेसान्द्सचेही सांतान 
होता. बारकाईने तपासले म्हिजे वदसून येते की, खरोखरीच अवभजातवादी आवि अद भतुरम्यवादी 
ववचारातील ववरोध आश्चयककारक रीतीने वठसूळ पायावर उभा आहे. अवभजातवाद आवि अद भतुरम्यवाद 
याांच्यातील ववरोध नव्हे, तर तयाांचा समन्द्वय समजून घेिे यातच प्रगतीचा मागक आहे.” [J. G. Robertson-The 
Geneis of Romantic Theory.] 
 

अशा प्रकारे स्पष्टाथाने साांवगतलेल्या अद भतुरम्यवादाचे हेडेर आवि वायमार कवव [वायमार हे नगर 
तयाकाळी जमकनीतील वाङ्मयीन चळवळीचे एक कें र होते. तेथील ग्रूँड ड्यकू ग्योथेचा आश्रयदाता होता. या कें रातील कवींना ‘वायमार कवव’ 
म्हितात.] हे प्रवतवनधी होते. पि वायमारकवींच्या तांत्रभक्तीशी (Form idolatry) हेडेरचे जमले नाही. ग्योथे 
आवि वशलेर याांच्या बाबतीत अद भतुरम्यवाद ही एक वाङ् मयीन प्रवृवत्त होती; तर हेडेरच्या बाबतीत ते एक 
तत्त्वज्ञान होते. ग्योथेने सुद्धा अवधक व्यापक दृवष्टकोि स्वीकारला होता. आतमसांस्कृतीची अद भतुरम्य 
कल्पना ही ग्योथेच्या वैयस्क्तक तत्त्वज्ञानाचे मध्यवती सूत्र होती. तया कल्पनेचा जरी तयाने कधीही तयाग 
केला नाही, तरी तो स्वतःला अवभजातवादी म्हिवनू घेत असे. हेडेरने अद भतुरम्यवादाला तत्त्वज्ञानाच्या 
पातळीवर नेले. आवि ग्योथे हा तर अद भतुरम्य जीवनदृष्टीचे प्रतीक होता. आपल्या आसमांताच्या मयादा 
ओलाांडिारा असा तो प्रतयेक के्षत्रात– वाङ्मयात, ववज्ञानात, तत्त्वज्ञानात– सजकनशील आध्यास्तमक 
दृष्ट्या मुक्त मानव होता. वलओनादोनांतर मानवी प्रवतभेची सवकता व्यक्त करिारा तो पवहला ‘पूिक मानव’ 
होता. 
 

जमकन अद भतुरम्यवादाची हेडेरने जोपासलेली मुळे स्व्हकोमध्ये साांपडतात. रूसोशी मात्र तयाचा 
काहीही सांबांध नाही. तया वादाचा उगम काांटववरुद्ध हामान्नने केलेल्या बांडात झाला. काांटने अतीत 
सत्ताशास्त्राची रचना करणयासाठी ववज्ञानाची भूवमका सोडली. तयाने शुद्धबदु्धीची जी समीक्षा केली, ती 
केवळ ह्यमूच्या सांशयवादाच्या प्रभावामुळेच केवळ नव्हे, तर कॅवसरेरने दाखववल्याप्रमािे रूसोच्या 
बुवद्धववरोधी बांडाची गाढ छाप तयाच्यावर पडल्यामुळेच होय. [Ernst Cassier-‘Rousseau, Kant, Goethe] म्हिनू 
जमकन अद भतुरम्यवादाची भावातमक बाजू बवुद्धवादववरोधी मतप्रिाली ही नव्हती. ती शास्त्रीय वनसगकवादाची 
वाढ होती. हा वनसगकवाद इवतहासातील मानवाच्या भवूमकेचे अवधक प्रमािात गुिग्रहि करून समदृ्ध झाला 
होता. आतमवनष्ठता ही अवश्यतया बुवद्धववरोधी असलीच पावहजे असे नाही. वनवळ वस्तुवनष्ठ ज्ञान अशी वस्तु 
नसते. 
 

ऐवतहावसक आवि प्रागैवतहावसक काळाववषयी नवी अांतदृक वष्ट प्राप्त झाल्यामुळे मानववेतहास म्हिजे 
एका दैवी प्रयोजनाच्या ववकसनाची प्रवक्या नव्हे, हे ज्यावळेी स्पष्ट झाले, तयावळेी मानव हा सावकभौम आहे, 
स्वतःचे भववतव्य घडववणयाला समथक आहे, ही घोषिा जुन्द्या धमाच्या पोथीतत्त्वाांचे ववरोधी तत्त्व म्हिनू 
रावहली नव्हती. उलट मानववेतहास हा अनावदकालापासूनच्या मानवी प्रयतनाांची गोळाबेरीज आहे हे स्पष्ट 
झाले. इवतहासाववषयीच्या या नवीन आकलनाने अद भतुरम्य जीवनदृष्टीला शास्त्रीय पाया लाभला. ही 
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जीवनदृवष्ट मानवाच्या सजकनशीलतेवरील श्रदे्धभोवती कें वरत असते. इवतहासाच्या शास्त्रीय तत्त्वज्ञानाच्या 
उदयाबरोबर अद भतुरम्यवादाची मानवतावादी श्रद्धा हे एक अनुभवजन्द्य प्रमेय बनले. स्व्हकोने वाट 
उजळली होतीच, परांतु अद भतुरम्यवादाचे तत्त्वज्ञान बनववले ते हेडेरने होय. मानव हा वनसगाचा एक भाग 
असून मानवी उतक्ाांतींची सवक वभन्नवववभन्न रूपे नैसर्थगक प्रवक्या आहेत असे तयाचे मत होते. मानवी ववकास 
म्हिजे वनसगक व्यापाराांना ववरोध करिाऱ्या बवुद्धयुक्त स्वतांत्र इच्छेची वर्थधष्ट्िु कायकशस्क्त असे स्पष्टीकरि 
काांटने केले. “स्थलकालानुसार बदलिाऱ्या मानवी शस्क्त, कृवत आवि प्रवृवत्त याांचा शुद्ध नैसर्थगक 
इवतहास” [Ideen zur Philosophic der Geschichte] अशी हेडेरने इवतहासाची व्याख्या केली. काांटच्या वनसगातीत 
मानवशास्त्राला ववरोधी अशी ही व्याख्या होती. 
 

मानवी इवतहासाववषयीच्या अशा मतामुळे जैववक उतक्ाांतीच्या प्रवक्येचा एक भाग या नातयाने 
सहज–प्रवृवत्त आवि बुवद्ध याांच्यातील भेद लुप्त होतो. याचा अनुषांजक म्हिून अांतःपे्ररिा आवि बुवद्ध याांचा 
वद्वधा अवधकार नष्ट होतो. अशाप्रकारे हेडेरचा अद भतुरम्यवाद हा बुवद्धववरोधी बांडापासून फार दूर होता. 
उलटपक्षी मानवासवहत वनसगक ही एक स्वाभाववक प्रवक्या आहे, अशी तयाने कल्पना केली. सहजप्रववृत्त 
जैववक उतक्ाांतीच्या खालच्या पातळीशी आवि बुवद्ध वरच्या पातळीशी सांबांवधत असते, असे हेडेरला वाटत 
असे. दुसऱ्या शब्दात सहजप्रवृवत्त ही बुद्धीचे प्राथवमक स्वरूप आहे आवि बवुद्ध ही वववचेक सहजप्रवृवत्त 
आहे. 
 

“मानवी शस्क्त, कृवत आवि प्रवृवत्त याांचा नैसर्थगक इवतहास” याच एका उगमस्थानातून वनघत 
असल्यामुळे नीवतशास्त्र आवि सौंदयकशास्त्र ही हेडेरच्या अद भतुरम्यवादात एकवत्रत झाली. मानवी जीवन 
आवि मानवी भावना याांच्या सवकतेची अवभव्यस्क्त म्हिजे कला अशी तयाची कल्पना होती. कलाकृतीच्या 
आकारापेक्षा आशयाला तो अवधक मूल्य देत असे, आवि कलेतील नैवतक घटकावर भर देत असे. परांतु 
हेडेर नीवतवादी नव्हता; तो मानवतावादी होता. वशवां आवि सुांदरां याांचा वनकट सांबांध आहे, हे तयाचे मत 
“उच् चतम सतय हे उच् चतम सौंदयक आहे” या देकातकच्या वचनाची आठवि करून देते. आकार हा 
सौंदयकमूल्ये पारखणयाचा वनकष नव्हे, असे जाहीर करून हेडेर वाङ्मयातील अवभजातवाद आवि 
अद भतुरम्यवाद याांच्यातील सांघषाच्या पलीकडे गेला. हा नुसतया अवभरुचीचा प्रश्न नसून तयातील मानवी 
आशयाचा आहे. तयाने सौंदशास्त्राची अद भतुरम्यवादी उपपत्ती मानवतावादी तत्त्वज्ञानात ववलीन केली. 
 

जमकनीच्या ऑगस्टन युगाचा [कोितयाही देशाच्या वाङ् मयाच्या अतयांत वैभवशाली काळाला ऑगस्टन युग म्हिणयाचा प्रघात 
आहे. रोमच्या सम्राट ऑगस्टस याच्या कारकीदीत लॅवटन वाङ् मय अतयांत भरभराटीला पोहोचले होते. तयाकाळी होरेस, ओस्व्हड, व्हर्थजल असे 
महान सावहस्तयक होऊन गेले. तयावरून ऑगस्टन युग हा वाक्प्रचार रूढ झाला.] ध् रुवतारा जो ग्योथे, तो आपल्या दीघक 
हयातीच्या प्रारांभी हेडेरपेक्षाही अवधक अद भतुरम्यवादी होता. ग्योट् तस फोन बरे्थलठशगेन या आपल्या कृतीत 
तयाने १६ व्या शतकातील लुटारू सरदाराांचे वचत्र आदशकभतू म्हिून रेखाटले आवि जमकन 
अद भतुरम्यवादाच्या भयानक अशा “वादळ आवि ताि” – स्टुमक आवि िाांग (Sturm und Drang) [जमकन 
वाङ् मयाच्या इवतहासात १७७० ते १७८४ हा कालखांड स्टुमक उांड िाांग म्हिजे वादळ आवि ताि याांचा समजला जातो. तयावरून सामान्द्यतः १८ व्या 
शतकाचा उत्तराधक हा जमकन वाङ् मयात मोठ्या खळबळीचा काळ समजला जातो.] याांच्या कालखांडाचे सूतोवाच केले. भयानक 
अशा करता की, पुढे स्वतः ग्योथेने रानटीपिाचा अवतरेक म्हिून ज्याचा वधःकार केला, तया इवतहासातील 
वीर पुरुषाांच्या कायाच्या गुिगानाने उते्तजन वमळालेल्या यूटनवादाच्या [यटूनवाद म्हिजे जमकनवाद. ही सांज्ञा जमकन 
लोकाांचा स्वभावववशषे, तयाांची मनोरचना, तयाांची वृवत्त, तयाांच्या भावभावना अशा सवकसाधारि अथी वापरली जाते. युटन वांश म्हिजे प्राचीनकाळी 
जमकनी, स्कूँ वडनेस्व्हया व इांग्लां ड येथे पसरलेली आयांची शाखा होय. प्रामुख्याने जमकन वांशाला उदे्दशूनच या सांजे्ञचा उपयोग केला जातो.] पांथाला 
तयाने प्रोतसाहन वदले.“वथेेरची दुःखे” या पुस्तकाने तयाला ततकालीन यूरोपचा सवकश्रेष्ठ लेखक म्हिनू 
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कीर्थत वमळाली. भावनाप्रधानता हा तया पुस्तकाचा मुख्य ववषय. परांतु जग हे बवलष्ठाांचे आहे, हा तयातील 
अांतगकत सांदेश आहे. अद भतुरम्यवादाच्या स्टुमक उांड िाांग या कल्पनेला पुन्द्हा जोर चढला. फाउस्टच्या 
सुरवातीच्या भागात ती कल्पना कळसाला पोहोचते. तेथे शाश्वत असांतोष हे जीवनाचे सत्त्व म्हिून वर्थिले 
आहे. फार काळ “ज्ञानाचा वीट” आल्यामुळे तरुि फाउस्ट म्हितो, “नैसर्थगक ववषयासक्तीच्या अगाधतेत 
आम्ही तापलेल्या वासना शमव ू या. काळाच्या गवतमान झपायात स्वतःला लोटून देऊ या.” पि उत्तर 
वयात खऱ्या अथाने आपि जीवन कधी जगलोच नाही, अशी तो तक्ार करतो आवि आपल्या आतम्याचे 
मोल देऊन तृप्त जीवनाचे देिे मेवफस्टोफेलेसकडून ववकत घेतो. अनुभवाच्या धकाधकीत जीवनाच्या 
वीरतवाची कल्पना ‘आसुरी’ बनते. या अवस्थेत स्वतः ग्योथे आपल्या तारुणयातील धुांद 
अद भतुरम्यवादापासून परावृत्त होतो. परांतु जीवनपूजेचा पांथ– स्वाथाच्या उदात्तीकरिावशवाय दुसरे 
काहीही नाही असा– हा आउफ क्लेरुां गच्या कालानांतर अद भतुरम्यवादाचे सतव बनला. वीर पुरुषाांचे 
बेकायदा वागिे आवि तयाचे आसुरी मोठेपिा याांच्या गौरवातून अवतमानवाची अचाट पि भीवतदायक 
कल्पना वनमाि झाली. अद भतुरम्य युगाचा हा महापरुुष आपल्या दीघककालीन आयुष्ट्याच्या अखेरीस 
आपल्या तारुणयसुलभ उन्द्मादावतरेकाच्या पवरिामापासून दूर केला; आवि तयाने स्वतःच वनिकय जाहीर 
केला की, “मी अवभजाताला वनरोगी आवि अद भतुरम्यतेला रोगी असे म्हितो.” ववशषेतः वनबलुेां गेनच्या 
महाकथेच्या वीरगाथेचे पनुरुज् जीवन करिाऱ्या अद भतुरम्यवादाववरुद्ध ग्योथेने जमकनीला इषारा वदला. असे 
पुनरुज् जीवन म्हिजे रोमपूवककालीन रानटीपिाकडे परत मागे जािे असे असते म्हिनू तयाने तयाचा वधक्कार 
केला. 
 

फाउस्टच्या दुसऱ्या भागात ग्योथेची जीवनदृवष्ट बदलते. तीत ततकालीन इवतहासाचा सांके्षप झाला 
असून अनुभवसमदृ्ध अशा कवीच्या स्वतःच्या जीवनाचा तो आरसा आहे, इवतहासातील मानवाचे स्थान 
आवि समाजाववषयीची कतकव्ये याांचे अवधक वास्तववादी सांकल्पन आहे. अद भतुता आवि वास्तवता, 
भावनावशता आवि वनकोप वववकेबुद्धी, श्रद्धा आवि बुवद्ध, भाववनक स्वैरता आवि समीक्षता सद् बवुद्ध, 
भाबडेपिा आवि ववषणिवृत्ती याांच्यातील सांघषाचे वचत्र तयात रेखाटले आहे. 
 

फाउस्टमध्ये पक् व अनुभवापासून वनष्ट्पन्न झालेले आवि गाढ शहािपिावर आधारलेले जीवनाचे 
सम्यक् तत्त्वज्ञान आहे. हे तत्त्वज्ञान गृहीतकृतयाची ववधाने आवि तया पासून तकाने काढलेली अांवतम सतये 
याांची बांवदस्त पद्धवत नाही. ववकासाच्या प्रवक्येतील ती एक ववचारपद्धवत असून वाढतया अनुभवाने ती समदृ्ध 
होते; आवि वतच्यात अनुरूप असा बदल होतो. प्रतयक्ष जगलेल्या जीवनाचे ते उठावदार वचत्र आहे. 
“वरनेसान्द्सच्या काळानांतर असे वचत्र दुसऱ्या कोिाही युरोपीय कवीने जगाला वदले नाही” [Encyclopedia 

Britannica (13th Edition)] म्हिून “१८ व्या शतकाच्या मानवतावादाचे वदव्य नाय” असे फाउस्टचे विकन 
करणयात येते. 
 

अनुभवाच्या अस्स्थर वमश्रिातून स्फवटकीभतू होिाच्या प्रवक्येतील जीवनाचे तत्त्वज्ञान वडश्टुांग उांड 
वार् हायट (काव्य आवि सतय) या पसु्तकात आतमकथनाच्या स्वरूपात ववशद केले आहे. अस्स्थर 
म्हिणयाचे कारि जीवनाचे घटक अतक्यक आहेत. अांवतमतः काव्य म्हिजे सवकच भ्राांवत नव्हे. स्वाथकवजा 
आतमवनष्ठता वस्तुवनष्ठ सतयाचा वाया उखडून टाकीत नाही. नीवतशास्त्र आवि सौंदयकशास्त्र याांचा सुसांवाद 
घडवविे हे अद भतुरम्य जीवनदृष्टीचे सार आहे. वरनेसान्द्सची बहुतेक मािसे वजथे अपेशी ठरली, वतथे ग्योथे 
यशस्वी ठरला. म्हिनू तयाला वरनेसान्द्सच्या चेतनेची साक्षात् मूर्थत – आधुवनक युरोपीय मानवाचा मूलादशक 
– म्हिता येईल. तया दृष्टीने स्वातांत्र्य आवि कायदा याांच्या सांकल्पनातील मानीव ववरोध नाकारून तयाने 
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अद भतुरम्यवाद आवि अवभजातवाद यामधील वनरथकक सांघषक सांपुष्टात आिला. “अांवतमतः प्रवतभा कायदा 
पाळणयाला ततपर असते. कारि कला म्हिजे वनसगक नव्हे, हे ती ओळखते आवि कायदाच केवळ आम्हाला 
स्वातांत्र्य देऊ शकतो.” 

_______ 
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प्रकरि ३ रे 
 

अद भुतरम्यतेचा अणतरेक 
 

अठराव्या शतकाच्या अखेरीस रूसोचा प्रभाव जमकनीत पसरला आवि अद भतुरम्यवाद हा 
साांस्कृवतक आवि तत्त्वज्ञानातमक प्रवतगमनाचा साथीदार बनला. “ववज्ञानाच्या याांवत्रक चेतने” ववरुद्ध बांड 
करून तयाने फ्रान्द्समधील क्ाांतयुत्तर प्रवतगमनाच्या सुरात सूर वमळववला आवि काव्यमय गूढवादाची 
जोपासना केली. व्यस्क्तस्वातांत्र्याच्या अवभजात अद भतुरम्य ध्येयाववरुद्ध तयाने “आध्यास्तमक पूिा”च्या 
पांथाचा उपदेश केला. तयाबरोबरच वैवश्वक, लोकशाहीवादी आवि मानवतावादी व्यक्तीववरुद्ध वववशष्ट 
वीरशाली व्यस्क्तमत्त्वाची कल्पना तयाने महतपदास चढववली. तकक दृष्ट्या भावनेपढेु बुद्धीला गौितव आले. 
फोल्कगायस्ट (लोकातमा) याला वैयस्क्तक वववकेबदु्धीच्या वरचे स्थान देणयात आले. अवतमानवाच्या 
पांथाला वमथ्याशास्त्रीय अवधष्ठान वमळवनू देणयासाठी डार्थवनवादाचे [चालकस डार्थवन (१८०९–१८८२) याने जीवाांच्या 
ववकासाची जी उपपवत्त माांडली वतला डार्थवनवाद म्हितात. मानवजात ही मानवपूवक प्राणयापासून उतपन्न झाली; प्राविसषृ्टीत अखांड जीवनाथक कलह 
चालू असतो; तयात जीवनरक्षिासाठी आवश्यक आवि उपयुक्त गुिधमक नैसर्थगक वनवडीच्या तत्त्वाने वटकून राहतात; हे बवलष्ठाांचे वचरस्थावयतव 
(Surival of the fittest) होय; यातूनच जीवसवृष्ट उतक्ाांत होत आली आहे; असे तया वादाचे थोडक्यात सार आहे.] ववपयकस्त पाठाांतर 
उपयोगी पडले. “हेतूांच्या गढू गोंधळात वढेले गेलेले ववचार ततपरतेने डार्थवनवादाच्या वदशकेडे वळले. 
डार्थवनवादाचे तत्त्वज्ञान तयाच्या प्रस्थापकाच्या मूळ कल्पना बाजूला सारून ववकृत केले गेले. तयामुळे पवश्चम 
युरोप तसेच जमकनी येथील राजकीय आवि नैवतक ववचारात अनथक माजला. यानांतर जमकनीतील राजकीय 
ववचारावर एका चमतकावरक दै्वतवादाचा ठसा उमटला;– एका बाजूने अद भतुरम्यवाद आवि उत्तुांग 
ध्येयवाद याांचे ववपलु अवशषे आवि दुसऱ्या बाजूने ववषणिवृत्तीची मयादा गाठिारा वास्तववाद व सगळी 
नीवत आवि सगळे आदशक या ववषयी कमालीची उदासीनता–एका शब्दात साांगावयाचे झाल्यास 
अद भतुरम्यतेचे पाशवीकरि आवि ववषणिवृत्तीचे अद भतुरम्यीकरि. सरतेशवेटी या दोन घटकाांचा 
आश्चयककारक सांयोग करणयाची प्रवृत्ती तुम्हाला वदसून येईल.” [Ernst Troeltsch– The Ideas of Natural Law and 
Humanity in World Politics] 
 

महान क्ाांतीच्या कल्पना आवि ध्येये याांची प्रवतवक्या म्हिून १९ व्या शतकाच्या आरांभी जमकनीचा 
नमुनेदार अद भतुरम्यवाद आकार घेऊ लागला. क्ाांतीच्या प्रभावी आवाहनाचा प्रवतकार करणयासाठी 
उदयाला आलेल्या राष्ट्रवादाला वमथ्या तत्त्वज्ञानाचे अवधष्ठान वमळवनू देिे हा तयाचा उदे्दश होता. म्हिनू 
आउफ क्लेरुां गनांतरचा जमकन अद भतुरम्यवाद हा खरोखरीच १८ व्या शतकाववरुद्ध बांड होता. तया काळी 
आधुवनक युरोपीयतवाच्या उच्च पातळीचा दशकक अशा फ्रें च सांस्कृतीने जो अांतःप्रवशे केला होता तयाची ती 
प्रवतवक्या होती. 
 

पु्रवशयामध्ये साांस्कृवतक क्ाांवत बाहेरून लादणयात आली होती. परांतु जमकनीच्या इतर भागात 
ववशषेतः फ्रान्द्सलगतच्या प्रदेशात प्रबोधन नेहमीच्या धतीने पसरले. वरनेसान्द्सकालीन इटलीच्या बलदांड 
राजाांचे अनुकरि करून जमकन राजाांनी ववद्या, वाङ्मय आवि कला याांना आश्रय वदला. लायस्ब्नतस हा 
हॅनोवर राजाांच्या दरबारात होता. क्लोप्स्टोक, लेठसग, क्लायस्ट आवि तयाांचे समकालीन हे साक्सोनीच्या 
दरबारी होते. वायमारच्या परगणयाला १८ व्या शतकाच्या उत्तराधाचे अथेन्द्स म्हिता येईल. ववद्या, आवि 
सांस्कृवत या के्षत्रात सवकत्र फ्रान्द्सच्या प्रभावाचे स्वागत होत होते. 
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एकोिववसाव्या शतकात जमकन अद भतुरम्यवाद आवि राष्ट्रवाद याांचे तादातम्य झाले. तया 
राष्ट्रवादाला हेडेरच्या ‘लोकातमा’च्या कल्पनेपासून आवि तरुि ग्योथेच्या “वादळ आवि ताि” याांच्या 
अद भतुरम्यवादापासूनही स्फूर्थत वमळाली. हेडेरची ‘लोकातमा’ची कल्पना मानवशास्त्रीय होती. ऐवतहावसक 
ववकासाची प्रवक्याही “लोकातम्याांचे एकजीवी आवि वनस्पवतसदृश ववकसन” आहे, अशी तयाची कल्पना 
होती. खरोखरीच ती अद भतुरम्य कल्पना होती. ती बहुधा स्व्हकोपासून घेतलेली असावी आवि धोक्याच्या 
गर्थभताथानी भरलेली होती. तरीही हेडेरने आपल्या वैवश्वक मानवतावादाचे गृहीतक म्हिून ती कस्ल्पली. 
आधीच्या सगळ्या अद भतुरम्यवाद्याांची कल्पना अशी की, गूढ लोकातमा सुांदर वाङ्मयाचे स्फूर्थतस्थान 
असतो. फ्रें च क्ाांतीनांतर “जमकन लोकातम्याचा उदो उदो करिे हे अद भतुरम्यवादाचे िीदवाक्य झाले. 
“जमकन अद भतुरम्यवादी सांप्रदायाचे भावकवव नव्या राष्ट्रभावनेने भारलेले होते. अशी कल्पना रूढ झाली 
की, प्रतयेक लोकसमूहाला मूलतः वववशष्ट अशी एक प्रवतभा असते, आवि ती गतकालीन कृवत आवि 
लोकसमुदायाच्या उतस्फूतक वनर्थमती– समजुती, कथा आवि गीते– याांच्याद्वारे प्रगट होते. तयाांतून जमकन 
अद भतुरम्यवादाने आपली साधनसामग्री शोधून काढली.” [Charles Seignobos, The Rise of Modern European 
Civilisation.] 
 

अद भतुरम्यवाद हा खास जमकन सद गुि आहे– यूटॉवनक आतम्याांचा उरेक आहे– असा दावा 
करणयात येत होता. “अद भतुरम्यवाद हा जमकनवांशी असून रोमन वसाहतवादापासून सवकस्वी मुक्त अशा 
प्रदेशात तयाचा शुद्धतम आववष्ट्कार झाला. जे जे म्हिून अद भतुरम्य चेतनेचे महतवाचे अांग गिले जाते– 
बुवद्धवादववरोध, ववषय आवि ववषयी याांची गूढ एकत्र साांधिी, कलाांच्या आांतरवमश्रिाची वृवत्त, अवतदूर 
आवि चमतकावरक याांच्या सांबांधीची हुरहूर, अनांताचे भावन आवि ऐवतहावसक ववकासाचे साततय – ते ते सवक 
जमकन अद भतुरम्यवादाचे ववशषे आहेत. इतके की, लॅवटन प्राांतीयाांना तयाांचा सांयोग होिे हे दुबोध वाटते. 
फ्रान्द्समध्ये जो अद भतुरम्यवाद म्हिून समजला जातो, तयाचे जमकन अद भतुरम्यवादाशी केवळ नावाचे साम्य 
आहे.” [Gustav Pauli, quoted in Geschichte der Deutschen Kunst by George Dehio.] 
 

या नवअद भतुरम्यवादाची मुळे फाउस्टच्या पवहल्या भागात ग्योथेला पछाडिाऱ्या दोन 
परस्परववरोधी आतम्याांच्या प्रवतमेत होती. पवरिामतः तया काव्यववषयक गांडाने सांस्कृवत (कुल्टूर – Kultur) 
आवि भौवतक सुधारिा (civilization) याांच्यातील ववरोधाच्या अवतशय उदे्दशसाधक वसद्धाांताला जन्द्म 
वदला. भौवतक सुधारिा याअथी civilization हा शब्द लॅवटन म्हिजे पवश्चमेकडचा आहे, आवि सांस्कृवत या 
अथी कुल्टूर हा जमकन शब्द आहे. वफश्टेने हा वसद्धान्द्त आपल्या सुप्रवसद्ध “जमकन राष्ट्राला उदे्दशून केलेल्या 
भाषिा”त ववशद केला आहे. जमकन लोक आषकभाषा (Ursprache) बोलिारे आषकजन (Urvolk) आहेत, 
तयामुळे वनसगकशक्तीशी तयाांचा सांपकक  आला, याचे स्मरि तयाने करून वदले. म्हिून जमकन राष्ट्रवादाच्या या 
तत्त्वज्ञाने गजकना केली की, जमकन मने इतर कोितयाही राष्ट्रापेक्षा प्राथवमक जगाच्या सहजप्रवृवत्त आवि 
कल्पना याांच्याकडे अवधक सहजतेने वळतात. प्राचीन ग्रीक ववचार आवि विस्ती धमक याांच्या सांयुक्त 
प्रभावाने पवश्चमेने तयाांच्यापासून आपली सुटका करून घेतली. अशाप्रकारे उघडपिे जमकन राष्ट्रवाद हा 
सांस्कृवतववरुद्ध असांस्कृतीचे बांड या स्वरूपाचा होता. कुल्टूर हा रूसोच्या उदात्त वन्द्यमानवाचा सद गुि 
होता. आपल्या सद गुिाांचे प्रदशकन करणयासाठी ज्यावळेी हा वन्द्यमानव सुधारलेल्या जगाकडे येतो, तयावळेी 
मात्र तो उदात्तता सोडून दुसरे काहीही असल्याचे वदसून येते. 
 

“मनाने आवि वृत्तीने आांतरराष्ट्रीय असा पवश्चम युरोप सुधारिेकडे पहातो ते वागिकुीच्या मागांची 
एक पद्धवत आवि मािसुकीचे व ववश्वव्यापी उपयोजनाला योग्य असे आध्यास्तमक ववचार या दृष्टीने होय; 
तर जमकन लोक कुल्टूर या शब्दाने ते स्वतः आवि ववश्वाची वनसगकशस्क्त याांच्यातील तादातम्य असा अथक 
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समजतात. तया शक्तींच्या वक्या केवळ तेच आकलन करू शकतात. टोळ्याांच्या वशस्तीला अनुसरून ते तया 
शक्तींना स्वतःच्या कारिी लाव ूशकतात. ही तादातम्य पावणयाची रीती केवळ जमकनाांनाच माहीत असते, 
असे वफश्टेने आग्रहाने प्रवतपादन केले” [Kolnai War against the West.] 
 

पवश्चमेकडच्या “शुष्ट्क बवुद्धवादा”चा तयाग या अथी जमकन राष्ट्रवाद अद भतुरम्यवादी होता. 
मानवशास्त्र आवि भाषाशास्त्र याांच्या प्रकाशात ववकासातमक प्रवक्या या स्वरूपात प्रकट झालेल्या 
मानववेतहासाचा तत्त्वज्ञ या नातयाने हेडेर हा १९ व्या शतकाच ‘द्वाररक्षक’ म्हिून अमर झाला आहे. पि 
दैवदुर्थवलास असा की, तयाच्या ‘लोकातमा’च्या कल्पनेने उतस्फूतक झालेल्या जमकन राष्ट्रवादाने वैवश्वक 
मानवतावादाचे तत्त्वज्ञान वझडकारले आवि इवतहास म्हिजे “वनबधंरवहत भवत्” (Lawless Becoming) 
अशी मीमाांसा केली. तयामुळे इवतहास हा शुद्ध सांकल्पनाचे अवतमानवी पुरुष आवि नेते (Feuprers) याांची 
जननभमूी बनला, म्हिून हे नेते स्वाभाववकपिे सवक जबाबदारीतून मुक्त झाले. 
 

“नैवसर्थगक, शाश्वत आवि दैवी अशा कायद्याच्या अस्स्ततवावर जो कोिी ववश्वास ठेवतो, म्हिजे 
मा्या मते मानव्याच्या सामान्द्य आवि ववश्वव्यापी आधारावर ववश्वास ठेवतो आवि या ववश्वव्यापी आधारात 
मानव्याचे सारसवकस्व पहातो, तयाला जमकन ववचारात गूढवाद आवि पशुता याांचे चमतकावरक वमश्रि 
आढळून येईल. परांतु जो कोिी इवतहास हा चालतया बोलतया व्यस्क्तरूपाांची अखांड वनर्थमती असून ती रूपे 
सतत बदलिाऱ्या कायद्यान्द्वये तयार होत असतात असे मानतो, तयाला पवश्चमेकडील ववचारात “शुष्ट्क 
बुवद्धवादा”ची फलवनष्ट्पवत्त, सवाना सपाटीत आििारे ववष्ट्कलन (atomism) थोडक्यात पोकळ युस्क्तवाद 
आवि कमकठ बाह्योपचार (Pharisaeism) [फावरसी (Pharisse) हा ज्यचूाां एक सांप्रदाय असून धार्थमक वववधवनयम, आचार, आदेश 
इतयावद प्रकार कडकपिे पाळणयाबद्दल तयाांची ख्यावत होती. धमाच्या तत्त्वापेक्षा बाह्य उपचारावर तयाचा सवक भर असे. स्वतःला ते इतराहून श्रेष्ठ 
आवि पववत्र समजत असत; तयावरून Pharisaecism हा शब्द प्रचारात आला. तया अथी कमकठ बाह्योपचार अशी शब्दयोजना येथे केली आहे.] 
याांचे वमश्रि आढळते.” [Ernst Troelsch, Deutscher Geist und Westeuropa] 
 

वफश्टे हा जर अद भतुरम्य राष्ट्रवादाचा तत्त्वज्ञ होता; तर तया राष्ट्रवादाचा सवात कडवा प्रचारक 
फ्रीविश् लुड ववग यान हा होता. तयाचे अनुयायी पे्रमाने तयाला ‘फादर यान’ म्हित असत. कारि या तरुि 
मािसाने गुहेत राहिाऱ्या आवदमानवाचा सांस्कृवतववरुद्ध कायमचा वनषेध दशकववणयासाठी लाांब दाढी 
राखली होती. [यान हा प्रतयक्षात काही काळ गुहेत रावहला होता. गुहावनवासी मानवाप्रमािे खाली उभे राहून तयाची टर उडवविाऱ्या 
जमावावर वरून तो वशलाखांड फेकीत असे.] कवव आन्द्ड कटच्या जोडीने यान हाही ‘लोकातम्याची वशकवि लोकवप्रय 
करिारा’ म्हिनू प्रवसद्धीला आला. नुकताच हेडेरचा अांत झाला होता. तो वबचारा आपल्या थडग्यात 
खडबडून जागा झाला असेल. यानला जमकन भाषेवरील एका पुस्तकामुळे लायस्प्तसग ववद्यापीठाकडून 
डॉक्टर पदवी वमळाली होती. तयाच्या ववद्याथीदशते सन १८०० मध्ये श्लेगेल बांधूांनी स्थापन केलेल्या 
नवअद भतुरम्यवादी आांदोलनाच्या प्रभावाखाली तो आला होता. लोकातम्याच्या पायाभतू तत्त्वाच्या 
साहाय्याने जमकन अद भतुरम्यवादाच्या नव्या पांथाने ‘एकजीवी समाज ववरुद्ध ववष्ट्कवलत समाज’ (organic 
versus atomistic Society) असा प्रश्न उपस्स्थत केला. अद भतुरम्यवादाने स्वतःचीच वांचना सुरू केली. 
प्रतयेक व्यस्क्तमतवाचा स्वैर ववकास हे तयाचे मूल तत्त्व होते. यान हा वमथ्यास्वरूपी अद भतुरम्यवादाच्या 
नव्या धमाचा अतयांत कडवा धमांतवरत बनला होता. तयाने सवक “जमकनेतर शब्दाांचे” उच्चाटन करून 
भाषाशास्त्रावरील आपल्या पसु्तकाची “शुवद्ध” केली. नातसींची परांपरा एका शतकाहूनही जुनी होती. यान 
या कडवपेिात यापेक्षाही पुढे गेला. “स्वातांत्र्य समता, बांधुता” या घोषिेला आपला ववरोध असल्याचे तयाने 
जाहीर केले. कारि ती घोषिा महान क्ाांतीचा आक्ोश होती म्हिून नव्हे, तर ते शब्द फ्रें च भाषेतील होते 
म्हिूनच होय. 
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लोकामधील सुप्तशस्क्त इवतहास घडववते असे यानने प्रवतपादन केले. या गूढ शक्तीला फोल्क्स्टुम 

(volkstum) असे तयाने नाव वदले. ही शस्क्त म्हिजे “जी लोकात सामान्द्य असते आवि वजचे अस्स्ततव 
आांतवरक असते, जी गवतमान आवि ववकासक्षम असते, जीमुळेच लोकाांच्या नसानसाांतून लोकसदृश 
ववचारि आवि भावन, पे्रम आवि दे्वष, अांतःपे्ररिा आवि श्रद्धा ही वहात असतात.” [Friedrich ludwing Jahn’s 
Werke, edited by Karl Euler.] 
 

यानच्या या ववलक्षि कल्पना ‘फोल्क्स्टुम’ नावाच्या एका पुस्तकात सांग्रहीत करणयात आल्या 
होतया. तयात तयाने असे वलवहले होते की, ग्रीक आवि जमकन लोक हे “मानवतेचे पववत्र जन” आहेत. यात 
हेगेलचे पूवकसूचन होते. ग्रीक आवि जमकन याांच्यामध्ये आळीपाळीने देव अवतरला होता, हे वसद्ध 
करणयाकरता हेगेलने इवतहासाचे एक सबांध तत्त्वज्ञान वलहून काढले. हेगेल अद भतुरम्यवादी नव्हता. 
तयाच्याकाळी अद भतुरम्यवाद वशष्टसमांत रावहला नव्हता. साांस्कृवतकदृष्ट्या राष्ट्रगवी राष्ट्रवादात तो 
रूपाांतवरत झाल्यामुळे तो आगामी भयानक सतयाची अभर छाया बनला होता. यानने नुसते हेगेलचेच नव्हे, 
तर वहटलेरचेही पूवकसूचन केले होते. तयाने लोकाांच्या वाांवशक शुद्धीचा पुरस्कार केला. “प्राणयाांच्या सांकवरत 
प्रजेत सांतानवृद्धीची शुद्ध शक्ती नसते आवि सांकवरत लोकसमूहात वांशवृवद्ध वततकीच अल्प असते. लोक 
वजतके अवधक शुद्ध वततके ते अवधक सकस. ते वजतके अवधक सांवमश्र वततके ते अवधक वनकस.” [वकत्ता] 
‘भमूध्यसागरी’ लोक हे सांकवरत वांशाचे आहेत. तयाना लोकातमा नसतो. म्हिून तयाांना भववतव्य नसते. 
आपल्या अलग अस्स्ततवामुळे जमकन लोक हेच केवळ लोकातमा असलेल्या शुद्ध वांशाचे आहेत. भववष्ट्यकाळ 
तयाांचाच आहे. 
 

वफश्टेच्या “जमकन राष्ट्राला उदे्दशून केलेल्या भाषिाां”च्या जोडीनेच फोल्क्स्टुम हा जमकन 
राष्ट्रवादाचा पववत्र ग्रांथ मानला जात असे. एक अडािी अडदाांड आवि दुसरा तत्त्वज्ञ असे हे दोघे “नूतनतर 
जमकनीचे आध्यास्तमक धमकवपते” [J. Friedrich – Jahn Als Erzieher.] म्हिनू मान्द्यता पावले. इवतहासाचा हा 
आिखी एक दुर्थवलास! 
 

जमकन अद भतुरम्यवादाच्या या अनौरस सांततीचे अधःपतन तयाच्या ववरोधातच व्हावयाचे होते. 
सामुदावयक अहांच्या – लोकातम्याच्या –शमनाथक व्यस्क्तवादाचा बळी जावयाचा होता. “समष्टीच्या 
सुखदुःखात व्यष्टीने सहभागी होणयाचे” आवाहन यानने केले. जमकनीच्या अद भतुरम्यवादी आतम्याने तयाला 
साथ वदली. हे सांपूिक आतमसमपकि म्हिजे जमकन राष्ट्रवादाचे दैवी रूप होते. 
 

वरशाडक वाग्नेर, हा “अद भतुरम्यवादाच्या उवकरड्यावरील शवेटची अळांबी” [Max Nordau – 
Degeneration.] होता. तयाच्या शब्दात साांगावयाचे झाल्यास, तो १८३० साली “एका झपायात क्ाांवतवादी 
बनला.” “वृथा राष्ट्रावभमानावर मात करून वैवश्वकतेच्या भावनेपयंत पोहोचिे” हे कलेचे उवद्दष्ट आहे, असे 
घोवषत करून तयाने अशी इच्छा व्यक्त केली की, “जो इटावलयन, फ्रें च अगर जमकन शलैीत वलवहिार नाही, 
अशा महापुरुषाचे आगमन व्हाव”े [Richard Wagner, Mein Leben.] मनाच्या या उन्द्मादी अवस्थेत 
“जगतसांस्कृतीची राजधानी” पॅवरस येथे तो गेला. “बवुद्धवाद आवि ववष्ट्कलनवादी उदारमतवाद याांच्या फ्रें च 
कल्पनाां”च्या प्रभावाने वाग्नेर स्वतःला अवभमानाने “गूढवादववरोधी जडवादी” म्हिवनू घेऊ लागला. तीन 
वषानांतर जमकनीला तो जो परतला, तो फ्रान्द्सववरोधी ववकृत भयगांड घेऊनच. आपल्या आतमचवरत्रात तयाने 
म्हटले आहे की, “मा्या जमकन मातृभमूीची ओढ कशामुळे जागतृ झाली असेल, तर ती स्वदेशहीन 
झाल्याच्या भावनेमुळेच होय.” ती भावना ववष्ट्कवलत व्यस्क्तवादात जन्द्मली होती. चुकीने ती अद भतुरम्य 
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जीवनदृष्टीशी एकरूप मानणयात आली होती. याची प्रवतवक्या म्हिजे एकजीवी सामुदावयकतेत स्वतःला 
हरविे होय. या पलटीत तयाने मायस्टेरठसगेर [जमकनीमध्ये १४ ते १६ व्या शतकात होऊन गेलेल्या भाटाांना मायस्टेरठसगेर 
म्हितात. ते कारागीर वगातील होते. जमकनीतील प्राचीन भाटाांची राष्ट्रीय कला पुनरुज्जीववत करणयाचा तयानी प्रयतन केला. १२ व १३ व्या 
शतकातील सरदार वगातील वमने्नठसगेर या प्रियगीताांच्या भाटाांची परांपरा तयानी पुढे चालववली.] (Meistersinger) हे गीत रचले. 
तयाचा शवेट पवश्चमेच्या भ्रष्टाकारी प्रभावाववरुद्ध जमकनाना इषारा देणयाऱ्या समूहगानाने होतो. या 
मायस्टेठसगेरला वनतसेने “सांस्कृवतववरोधी भालाफेक” असे म्हटले आहे. 
 

सन १८४८ च्या वनष्ट्फळ क्ाांतीनांतर अद भतुरम्यवादाला शोपेनहावरच्या सवकशस्क्तमान इच्छा-
स्वातांत्र्याच्या वसद्धाांताचे ततवज्ञानातम छत्र वमळाले. वाग्नेरच्या वरस्टानमध्ये [वरस्टान हा आल्फे्रड राजाच्या राउांड 
टेबलचा एक सरदार होता. तयाच्या पराक्माांच्या आख्यावयका प्रचवलत होतया. तयाांवरून गोट वफ्रट या वमने्नठसगेर भाटाने १२ व्या शतकाच्या अखेरीस 
एक अद भतु काव्य वलवहले. तया सरदारवर वाग्नेरने एक काव्य रचले होते.] हे नव े तत्त्वज्ञान प्रतीत होते. तयाने आपली पूवीची 
“बुवद्ध आवि प्रगती याांच्यावरील आशावादी श्रद्धा” वझडकारली आवि “या एषिेतून– या धादान्द्त आांधळ्या 
पे्ररिेतून– जे वनमाि होते, तयाखेरीज खरोखरीच दुसरे काहीही घडत नाही,” असे जाहीर केले. तयाने 
असा शोध लावला की, सांगीतात जमकन आवि ज्यू असे भेद असतात आवि जमकन सांगीत चाांगले असते व ज्य ू
सांगीत वाईट असते. चाांगल्या जमकन सांगीताचा गौरव करणयाकरता तयाने युटॉवनक पुरािकथाांना 
नायरूप वदले. अशा प्रकारच्या अद भतुरम्यवादाववरुद्ध ग्योथेने धोक्याचा इषारा वदला. वाग्नेरचे गान हे 
जमकन अद भतुरम्यवादाचे मतृयुगान होते. शोपेनहावरच्या इच्छातत्त्वामुळे इतस्ततः फेकले जाणयाकवरता 
“बुवद्ध वधक्कारणया इतके धीट व्हा!” असा तयाचा आक्ोश होता. हा वनराशावादी तत्त्वज्ञ तया इच्छातत्त्वाच्या 
तामसी उन्द्मनस्क शक्तीचा दे्वष करीत असे; आवि मानवी चेतनेच्या साहाय्याने वतचा प्रवतकार करून ती 
नष्ट करू पाहात असे. पि वाग्नेरने सांपूिक समपकिाचा, हीन शरिागतीचा उपदेश केला. “ज्यावळेी तुम्ही 
जािीवते क्ाांवतकारी शस्क्त शोधता आवि आनांदाने बदु्धीच्याद्वारे कायक करू पाहता, तयावळेी तुम्ही चकू 
करता. तुम्ही नव ेआिू शकिार नाही, पि अजाितेपिे आवि म्हिून नैसर्थगक सहजप्रवृत्तीने कायक करिारे 
लोकच नव े आितील. आतापयंत एका घटकाच्या हाती असलेली सत्ता काबीज करणयासाठी आवि ती 
कारिी लावणयासाठी जनसमुदायाांचे जे आांदोलन तीच क्ाांवत होय. एका व्यक्तींच्या हाती असलेली सत्ता 
जनसमुदाय वमळववतात. आवि याच भवूमकेतून केवळ स्वातांत्र्य शक्य होते.” सावकजवनक इच्छेशी सहमत 
नसिाऱ्या अल्पजनाांवर स्वातांत्र्य लादले पावहजे, असे रूसोच्या आधारावर रोबसे्प्येरने जाहीर केले होते. 
वाग्नेरने नातसींच्या तुफानी सेनेला पताकासांकेत (cue) वदला. हे सैवनक “आम्ही स्वातांत्र्यावर थुांकतो! 
लोक स्वतांत्र आहेत!” असे म्हित असत. तयाांनी “१९ व्या शतकाववरुद्ध बांडखोर” [K. R. Ganzer – Richard 
Wagner, Der Revolutionaer Geen das Neunzehnte Jahrhundert.] अशी अद भतुरम्यवादी वाग्नेरची प्रशस्ती करून तयाचे 
ऋि मान्द्य केले. जमकन अद भतुरम्यवाद हे अशा प्रकारे केवळ क्ाांवतकारी १८ व्या शतकाववरुद्धच नव्हे, तर 
उदार लोकसत्तावादी १९ व्या शतकाववरुद्धसुद्धा बांड होते. 
 

जमकनीतील अद भतुरम्यवादी बांडाची इतकी दूरगामी अथकवत्ता असणयाचे कारि १९ व्या शतकाच्या 
प्रमुख तत्त्वज्ञानात तयाला एक नव ेअवधष्ठान प्राप्त झाले हे होते.१८ व्या शतकाच्या ववशषेतः लॉक आवि ह्यमू 
याांच्या तत्त्वज्ञानातील अनुभववादाने देकातकच्या पद्धतीचा आतमवनष्ठतेचा पायाच वखळवखळा केला. 
लायस्ब्नतसपासून शोपेनहावरपयंत जमकन भाववादाने आतमवनष्ठचेे पुनरुज्जीवन केले, आवि आतमप्रीतीच्या 
वमथ्या अद भतुरम्यवादी पांथाला तत्त्वज्ञानातमक आधार वमळवनू वदला. लायस्ब्नतसचे मोनाड (Monad) 
[लायस्ब्नतसच्या तत्त्वज्ञानाप्रमािे मोनाड हे ववश्वाचे मूलघटक आहेत. हे घटक अववभाज्य असून तयाांना आकार ठकवा ववस्तार नसतो. तयाांच्यात 
अनांत प्रकाराांची प्रतयक्ष ज्ञानाची शस्क्त असते. मोनाडववषयक लायस्ब्नतसच्या वसद्धान्द्ताला मोनाडशास्त्र (Monadology) म्हितात.] हे 
अद भतुरम्य व्यस्क्तवादाचा आदशक ठरले आवि आतमववकास हे नीवतशास्त्राचे मलूतत्त्व झाले. ग्योथेच्या 
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आतमसांस्कृतीच्या मताशी उघडच मोनाडशास्त्र सांबांवधत होते; तथावप आतमवनष्ठतावादी नैवतकता नैवतक 
शून्द्यतेकडे नेणयाचा सांभव आहे, हे १९ व्या शतकाच्या अद भतुरम्यवादी बांडाच्या मागकच्युतीने केलेल्या 
अवतरेकाने दाखवनू वदले. 
 

“सामावजक रूढी आवि सामावजक नैवतकता याांच्या श्रृांखलातून मानवाचे व्यस्क्तमतव मुक्त करिे हे 
अद भतुरम्यवादी आांदोलनाचे मूलतः उवद्दष्ट होते. पि अहांवादी भावना एकदा स्वैर सुटल्या म्हिजे 
समाजाच्या गरजेनुसार तयाना सहजासहजी पनुः कह्यात आिता येत नाही. अद भतुरम्यवादी आांदोलनाने 
नीतीच्या के्षत्रात बांड उभारले. एका वनबधंरवहत अहांला उते्तजन देऊन तयाने सामावजक सहकायक अशक्य 
केले; आवि आपल्या अनुयायाांना अराजक ठकवा हुकूमशाही या पयायाकडे नेऊन सोडले. प्रारांभी अहम च्या 
योगाने मािसू दुसऱ्याकडून वपतृवातसल्याची अपेक्षा करतो. परांतु ज्यावळेी दुसऱ्याांनाही अहम असतो हे 
आढळून आल्यानांतर तो क्ोधवश होतो, तयावळेी वातसल्याच्या बाबतीत वनराश झालेली कामना दे्वष आवि 
ठहसा याांचे रूप धारि करते. मानव हा एकान्द्तवासी प्रािी नाही. जोपयंत समाजजीवन अस्स्ततवात आहे, 
तोपयंत आतमानुभव (Self-realisation) हे नीवतशास्त्राचे सवकश्रेष्ठ तत्त्व होऊ शकत नाही” [Bertrand Russell – 
History of Western Philosophy.] 
 

वफश्टे हा ततवज्ञानातील अद भतुरम्यवादाचा कळस होता. तयाच्या बाबतीत अहम ही केवळ अांवतम 
वास्तवता असते; आवि तयाचे अस्स्ततव स्वतःलाच गृहीततत्त्व मानणयातच असते. तयाबरोबरच अहम ची 
सत्ताशास्त्रीय कल्पना लोकाांना लागू करणयात आली. जमकन लोकाांचे अहम ही सावकभौमवस्तु होती. बरांड 
रसेलने म्हटल्याप्रमािे वफश्टेने ज्यावळेी “चावरत्र्य असिे आवि जमकन असिे हे वन:सांशय समानाथी आहे,” 
असे जाहीर केले, तयावळेी तयाने आपला सामुदावयक आतमवनष्ठवाद “एकप्रकारच्या वडेा”पयंत नेऊन 
वभडवला. हे वडे इतके सांसगकजन्द्य होते की, ग्योथेने केलेली तयाची व्याजोस्क्त ही राष्ट्रवादाची आवडती 
घोषिा ठरली. फाउस्टमध्ये एक अद भतुरम्यवादी उद्गारतो की, “जमकन भाषेप्रमािे तू जर सभ्य असशील, 
तर तू खोटे बोलिारा आहेस.” 
 

अद भतुरम्य अहांभाव स्वतःलाच वगळून टाकतो. अहम हीच जर एकमेव अांवतम वस्तु असेल तर 
अहम ला अनेकता असू शकिार नाही. म्हिनू लोकातम्याची कल्पना म्हिजे व्यस्क्तगत अहम चे उच्चाटन–
खुद्द तया वडे्या तत्त्ववतेयाच्या अहांचे सुद्धा उच्चाटि–होय. वफश्टे हा सवावधकार-शाहीचा तत्त्वज्ञ होता. 
शठेलगने आपल्या जगदातम्याच्या कल्पनेने अद भतुरम्यवादी तत्त्वज्ञानाला एक पाऊल पुढे नेले. ववश्व हा 
एक अववभाज्य जीवठपड आहे आवि तो आपल्या सवक घटकाांच्या समुच्चयापेक्षाही मोठा आहे, या 
तत्त्वज्ञानातमक पायावर हेगेलने राज्यसांस्थेची आपली सत्ताशास्त्रीय उपपवत्त रचली. तया आसुरी यांत्रात 
(Leviathan) व्यस्क्तस्वातांत्र्याला अवसर नव्हता. अशा प्रकारे स्वतःच्या ध्येयाशी प्रतारिा करून 
अद भतुरम्यवाद प्रवतगमनाचे साधन बनला. 
 

जमकन ततवज्ञानाची ही वाढ ज्या एका प्रयािठबदूमुळे वनवश्चत झाली, तो म्हिजे नवपीठपांवडतवादी 
प्रवृवत्त होय. या प्रवृत्तीचा हेतु १८ व्या शतकातील शास्त्रीय वनसगकवाद आवि मानवतावाद याांना सामना देिे 
हा होता. केवळ लायस्ब्नतसच नव्हे, तर काांट, वफश्टे आवि हेगेल याांच्यातही ही प्रवतगामी वृवत्त प्रतीत होते, 
आवि वतचा पूिकतम आववष्ट्कार शठेलग आवि शोपेनहावर याांच्यामध्ये वदसतो. ही प्रवृवत्त म्हिजे 
ईश्वरववज्ञानाचे पुनरुज्जीवन होती आवि वतच्यामुळे ज्ञान इच्छेच्या गढू सवेश्वरवादी सांकल्पनापढेु दुय्यम 
ठरले. ह्यमूचा सांशयवाद हा सामान्द्यतः काांटच्या वचवकतसक ततवज्ञानाचा प्रारांभठबदु समजला जातो. तथावप 
खरी गोष्ट ही की, ह्यमूचे ववचार ववध्वांसक आहेत आवि सत्ताशास्त्रीय सनातनीपिाचे रक्षि करणयासाठी 
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तयाांच्याशी झगडिे अवश्य आहे असे काांट मानीत होता. रूसोशी तयाची जी जवळीक होती, ती क्ाांतीच्या 
प्रारांभीच्या अवस्थेत वतच्याबद्दल वाटिाऱ्या सहानुभतूीतून आली होती. प्रवतगामी अद भतुरम्यवादी बांडाचे 
तयाने जे तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने समथकन केले, तयाला रूसोचा प्रभावही वततकाच कारिीभतू होता. परांतु 
तयाच्या सकृद्दशकनी अनुभववादी ज्ञानमीमाांसेमुळे तत्त्वज्ञानात अांतःपे्ररिावादाचा, वमथ्या वैज्ञावनक 
भवुमकेवरून का असेना, पि प्रवशे झाला. ज्ञानाच्या पूवकप्राप्त प्रवगामुळे (apriori Categories) तत्त्वज्ञानात 
बुवद्धवादववरोधाला स्थान प्राप्त झाले. “तयाच्या तत्त्वज्ञानात औपपवत्तक बदु्धीच्या थांड्या आदेशाववरुद्ध 
हृदयाला आवाहन होते. थोडीशी अवतशयोस्क्त करून सावोयच्या पारीचे (रोबोस्प्येरचे) हे जिू ववद्वज्जड 
पाठाांतर आहे असे मानता येईल.” [वकत्ता] 
 

शोपेनहावरने काांटच्या तत्त्वज्ञानातील शास्त्रीय पाल्हाळ काढून टाकला आवि रूसोच्या परांपरेतील 
बुद्धीवादववरोधाचा गाभा उघडा केला. इच्छेला ज्ञानाच्या वरचे स्थान देऊन तयाने अद भतुरम्यवादी बांडाला 
पाठठबा वदला. पि असे करताना तत्त्वज्ञानाची भवूमका सोडून तयाने धार्थमक गूढवादात दडी मारली. 
अद भतुम्यवादी बांड हे आपल्या परीने साांस्कृवतक राष्ट्रवादाच्या बुवद्धववरोधी पांथात अधःपवतत झाले; आवि 
हा राष्ट्रवाद २० व्या शतकाची सवात मोठी व्याधी ठरला. तया काळच्या सवकश्रेष्ठ अद भतुरम्यवाद्याने 
राष्ट्रवादाचा धोका ओळखला. ग्योथेने तया व्याधीचे विकन “लोक वजतके मागासलेले, वततकी ती अवधक 
तीव्र” असे केले. तयाने असही म्हटले की, “राष्ट्रावभमान इवतहासाला भ्रष्ट करतो.” अद भतुरम्यवादाचा 
शवेटचा महान पुरस्कता वनतश े होता. तयाने राष्ट्रवाद “ही एक व्याधी आवि वडेेपिा असून सांस्कृतीचा 
महान शत्रु आहे.” असे वनदान केले. जमकन लोकाांना वाग्नेर, वफश्टे, आवि वबस्माकक  याांना ववसरून जा असे 
साांगून तयाने भावकत केले ते असे की, “सुस्त, आशांवकत वांशाला स्वदेशावभमान आवि मातीची आसस्क्त 
याांच्या पूवजोद्भवी आघातावर मात करून पुनः एकदा बुद्धीकडे म्हिजे चाांगल्या युरोपीयतवाकडे परत 
वळणयासाठी अधकशतकाचा काळ लागेल.” 

 
* * * * * 

 
शसे्क्स्पअर, वमल्टन आवि ॲवडसन याांच्याकडून इटावलयन आवि जमकन वाङ्मयाच्या 

अद भतुरम्यवादी पुनरुज्जीवनाला स्फूर्थत वमळाली. इांग्रजी वाङ्मयाची स्वतःची अशी एक परांपरा होती. ती 
परांपरा १७ व े शतक आवि १८ व्या शतकाचा प्रारांभ या काळातील अवभजातवादाच्या बाबतीत 
मताांतरग्रहिाची (non–conformism) होती. काव्याववषयीच्या अवभजात बुवद्धवादी वनकषाशी जुळवनू 
घेणयाचे शसे्क्स्पअरने नाकारले. तयामुळे इांग्रजी सौंदयकशास्त्राची परांपरा अद भतुरम्यवादी झाली. िायडनने 
अवभजातवादाचे पारडे जड करणयाचा प्रयतन केला. तरी तयाला देश्य परांपरेला अवसर देिे भाग पडले. 
अखेरीस राष्ट्रीय वाङ्मयाच्या, ववशषेतः वमल्टनच्या वाङ्मयाच्या, वचवकतसक रसग्रहिाच्या आधाराने 
ॲडीसनने सौंदयकशास्त्राची उपपत्ती बसववली आवि वतची युरोपच्या अद भतुरम्यवादी आांदोलनावर छाप 
पडली. “कल्पनेवरील आपल्या सूचक वनबांधात ॲवडसनने इांग्लां डातील साऱ्या अद भतुरम्यवादी 
सौंदयकशास्त्राचा पाया घातला. सजकनशील कल्पनेच्या नव्या उपपत्तीने वनमाि केलेल्या या पायावर १८ व्या 
शतकाच्या उत्तराधातील महान जमकन काव्य उभे रावहले.” [J. G. Robertson – The Genesis of the Romantic 
Theory.] 
 

डाांटे आवि ग्योथे याांच्याप्रमािे वमल्टनचाही स्वतःचा असा एक वगक होता. तो इांग्रजी 
प्युवरटनवादाची प्रवतभा मानला जात असे. [इांग्लां डमधील प्युवरटनपांथाांच्या मताला प्युवरटनवाद हे नाव आहे. एवलझाबथे रािीच्या 
काळी प्रोटेस्टांट धमाच्या अनुयायात हा एक नैवष्ठक पांथ स्थापन झाला. ततकालीन चचकमधील सुधारिा तयाांना अपुऱ्या वाटत होतया. म्हिून चचकमध्ये 
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वशरलेल्या भ्रष्टाचारापासून तयाचे शुद्धीकरि करणयाची मोहीम तयाांनी सुरू केली. साधे पूजाववधी, शुद्ध व नैवष्ठक आचरि यावर तयाांचा भर होता. ते 
केवळ ‘देवाच्या पववत्र शब्दा’चेच प्रामाणय मानीत असत. ‘बायबल, समग्र बायबल आवि बायबलवशवाय दुसरे काहीही नाही’ हे तयाांचे घोषवाक्य 
होते. ववषयसुख हे पापमय असते अशी तयाांची भावना होती. प्रारांभी उपहास करणयाकरता वदलेले प्युवरटन हेच नाव पुढे रूढ झाले.] तथावप 
तयाने कॅस्ल्वनचा सनातनीपिा टाकून वदला. अथेन्द्सच्या अवभजात शलैीत रचलेली तयाची Areopagitica 
ही गद्यकृवत म्हिजे धमकवडेाच्या असवहष्ट्िुतेचा उतकट वनषेध होती. भाषिस्वातांत्र्य आवि ‘सतयमेव जयते’ 
या तत्त्वाांचे, चचकस्वातांत्र्यवाद्यामध्ये [चचकस्वातांत्र्यवादी (Independents) हे नाव प्रतयेक चचकला स्वतांत्र अस्स्ततव असाव,े असे प्रवतपादन 
करिाऱ्याांना देणयात आले होते. प्रतयेक सांघवटत विस्ती चचक हे स्वयांपूिक, स्वयांशासनक्षम आवि कोितयाही बाह्य धार्थमक सत्तेपासून मुक्त असते; 
स्वतःचे पारी नेमणयाचा आवि स्वतःचे वेगळे कायदे करणयाचा हक्क तयाना असतो, असे तयाांचे मत होते. हे नाांव तयाांना १७ व्या शतकात प्राप्त झाले. 
तयाना काँवग्रगेशनॅवलस्ट असेही म्हितात.] (Independents) जे ववशषे बवुद्धवादी होते, तयानी वधटाईने समथकन केले. 
तीच तत्त्व े उदारमतवादाचे श्रद्धातत्त्व बनली. पि तयाबरोबरच वमल्टनने माांडलेला अवभजनशाही 
लोकसते्तचा वसद्धान्द्त म्हिजे रूसोचे पूवकसूचन होते. तो लोकसत्तावादी असून तयाने लोकाांना सवोत्तम आवि 
सवात शहाणया मािसाांचे ऐकणयाचा, लोकाांच्या आकस्स्मक उतपवरवतकनाच्या पलीकडे जाऊन शासन उभे 
करणयाचा आवि नागरी कतकव्याांना धमाच्या पदवीपयंत उांचावणयाचा आदेश वदला. तयाने असेही प्रवतपादन 
केले की, फार पूवी न्द्याय्य सांग्रामाची कसोटी देऊन जनतेने आपला हक्क गमावला आहे. सगळ्याांनीच 
गुलाम होणयापेक्षा अल्पजनाांनी बहुजनाांना तयाांचे स्वातांत्र्य रवक्षणयासाठी भाग पाडिे हे उवचत आहे. 
 

समाजाच्या उतपवत्तववषयीची वमल्टनची कल्पना हॉब्सच्या कल्पनेसारखी होती. पि वमल्टनच्या 
ठायी कठोर वास्तववादाचा अभाव होता. मानवाच्या पतनावर तयाची श्रद्धा होती. तीतून तयाचे “पॅरेडाइज 
लॉस्ट” हे श्रेष्ठ महाकाव्य स्फुरि पावले. म्हिनू वमल्टनला अद भतुरम्यवादी म्हिून सांबोधता येईल. 
“आपल्या काळाचे महान प्रश्न उपस्स्थत करून लोकाांची अांतःकरिे मुळासकट थरारून सोडिाऱ्या आवि 
नव्या धार्थमक सांकल्पनाांनी लोकशाही आांदोलनाचा पाया घालिाऱ्या ध्येयाच्या वनष्ठेने तयाांना आतमतयागाच्या 
पराकोटीला नेऊन पोचवविाऱ्या कवीचे उतकृष्ट उदाहरि म्हिजे वमल्टन होय.” [Encyclopedia Britannica, 13 th 
Edition.] 
 

एकोविसाव्या शतकातील इांग्रजी वनसगककवींच्यावर जमकन अद भतुरम्यवाद आवि रूसोचे 
बुवद्धपासून पलायन या गोष्टींची छाप पडली होती. आरांभी तयाांचे बांड वनव्वळ सौंदयकवादी होते. ते अवाचीन 
सांस्कृतीच्या उपयुक्ततेच्या दांडकाांच्या ववरुद्ध होते. एका अथी ते वनकोप आांदोलन होते. पि ज्यावळेी 
गाांडूळाच्या उपयुक्ततेच्या डार्थवनप्रिीत प्रशस्तीची वाघाच्या सौंदयाच्या ब्लेकप्रिीत कौतुकाच्या सौंदयकवादी 
भव्यपिाशी तुलना करून टर उडववणयात आली, तयावळेी ते आांदोलन हास्यास्पद ठरले. ही तुच्छतादशकक 
तुलना सोडली, तर ठहस्र आवि भीवतप्रद वस्तूांच्या देखिेपिातील सौंदयकभाव कोिीही पारखू शकेल. 
मध्ययुग, गोवथक वशल्प, ओसाड वकल्ल,े वगैरे सारख्या चमतकावरक, भव्य, भयानक गोष्टींपकैी प्रतयेकीला 
ज्यावळेी अद भतुरम्येतेचे सौंदयकमूल्य वचकटू लागले, तयावळेी मात्र अवतरेक झाला. “क्ववचत 
तऱ्हेवाईकपिाचे वा वडेेपिाचे क्ववचत् अवतरेकाचे तर क्ववचत् कल्पनेच्या साहाय्याने अज्ञाताला ज्ञात 
बनवविारे आवि आकाशातील तेजोगोलाकडे धाव घेणयाच्या पतांगाच्या ईषचेा अांश सदैव बाळगिारे असे जे 
जे होते ते इांग्रजी वाङ्मय आवि जीवन याांतून कधीही वनसटले नाही. तसेच बहुदा तयाांच्याच जोडीने 
सदोवदत जे जे अचूक, पवरपूिक, वनयवमत, व योजनाबद्ध असते तयाववषयी अववश्वासही येतो. कोितयाही 
प्रकारच्या बांधनाांनी क्षीि होिारी आवि पवरिामेंकरून नाश पाविारी शस्क्त अशी सामान्द्यतः जीवनाववषयी 
कल्पना होती. जीवनाने असांभाव्याप्रीतयथक प्रयतन केला पावहजे आवि मग ते अयशस्वी ठरले पावहजे. तो 
प्रयतन आवि ते अपयश याांना पयाय एक मृतयचू! कायदा, बुवद्ध आवि रूढी ही मानवी कायकशक्तीला मयादा 
घालणयाचा प्रयतन करतात आवि जीवन अशक्य करून टाकतात. म्हिनू जे अद भतुरम्यतेच्या बाजूचे 
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असतात, ते कलेच्या ववरुद्ध वनसगक आवि कारावगरीच्या ववरुद्ध स्वभाववक याांची कड घेतात.” [Crane Brinton 
–The Political Ideas of the English Romanticists.] 

 
जमकनीच्या प्रभावामुळे विटीश अद भतुरम्यवाद्याांना राष्ट्रकल्पनेत जर आध्यास्तमक ध्येय सापडले 

नसते, तर हे आडवळि वनरुपरवी ठरले असते. तया राष्ट्रकल्पनेने तयाना राजकीय प्रवतगमनाच्या गोटात 
नेऊन सोडले. 
 

बुवद्धववरोधी बांड हे अद भतुरम्यवादाचे सार झाले असते, तर बकक  हा सवात मोठा अद भतुरम्यवादी 
ठरला असता. मानवीबदु्धीला आवाहन करिाऱ्या क्ाांवतवाद्याांना ववरोध करणयासाठी बकक ने बुवद्ध ही 
राजकारिाचा योग्य पाया आहे, हे नाकारले आवि असे प्रवतपादन केले की, सुराज्यासाठी परांपरेवर श्रद्धा, 
सांवचत अनुभवापासून वमळिारा बोध आवि सवक साधनसांपवत्त आतमसात करिारा वांशपरांपरागत राज्यकता 
वगक सावकभौम महतवाची आहेत. बुवद्ध आवि क्ाांवत याांच्याववरुद्ध तयाने उभारलेल्या बांडाने पुरािमतवादाला 
तत्त्वज्ञान पुरववणयाचे अद भतुरम्यववरोधी कायक साधले. 
 

वडकस्वथक, कुलवरज, आवि साउदे हे महान क्ाांतीच्या वळेी कुमारावस्थेत होते. मोठ्या उतसाहाने 
तयाांनी वतचे स्वागत केले. इांग्लां डमध्ये ववल्यम गॉड ववनने क्ाांतीच्या मोहक कल्पना आवि उत्तुांग ध्येये याांचा 
उपदेश केला. तयाच्या “राजकीय न्द्याय” (Political Justice) या पुस्तकाने तरुि कवीना बवुद्धवाद आवि 
अद भतुरम्यतेचा उन्द्माद याांचा वमलाफ घडवविाऱ्या तत्त्वज्ञानाचा पवरचय करून वदला. भावनाप्रधान 
वनसगकपूजेने भारले गेल्यामुळे तयाांच्यावर प्रबोधनाच्या तत्त्वज्ञानापेक्षा रूसोच्या अद भतुरम्यवादाची अवधक 
छाप पडली होती. पुढे ज्यावळेी आदशकलोक साध्य करून घेणयात क्ाांवत अयशस्वी ठरली, तयावळेी 
काव्यातमक उन्द्माद ओसरला. भ्रमवनरास झालेल्या अद भतुरम्यवादाने क्ाांतीच्या शत्रूशी हात वमळविी 
केली. सारस कवींच्या (Lake–Poets) [कूलवरज, वडकस वथक आवि साउदे या इांग्रज कवीना सारसकवव म्हिणयाचा प्रघात आहे. 
उत्तर इांग्लां डमधील सरोवराच्या प्रदेशाला सारस प्रान्द्त म्हितात. तया प्राांतात हे कवव राहात होते, म्हिून तयाांना हे नाव पडले.] वनसगक आवि 
मानवता याांच्या ववषयीच्या कल्पना गूढ आवि भावना प्रधान होतया. क्ाांतीच्या ववचारसरिीला स्फूर्थत 
देिाऱ्या १८ व्या शतकाच्या शास्त्रीय वनसगकवादाशी तयाांचे फारच थोडे साम्य होते. क्ाांतीच्या वाटचालीने 
केलेल्या भ्रमवनरासामुळे वैवश्वक मानवतावादाच्या ध्येयावरची उथळ वनष्ठा झुगारून देणयाला साहाय्य 
झाले. प्रवतगामी अद भतुरम्यवाद जमकनीत वाढत होता. वडकस वथकने ग्योथे आवि वशलेर याांच्या भमूीला भेट 
वदली. कल्पनेपेक्षाही आपल्या हृदयावर मातृभमूीची पकड अवधक दृढ आहे. ही जािीव घेऊनच तो स्वदेशी 
परतला. साऊदे असे म्हिाला की, आमीएूँच्या तहाने [फ्रान्द्स आवि गे्रट विटन याांच्यामध्ये आवमएूँ या शहरी १८०२ मध्ये जो तह 

झाला, तो इवतहासात आवमएूँचा तह म्हिून प्रवसद्ध आहे.] “मा्यातील फार काळ मतृवत् झालेल्या इांग्रजी भावना जागतृ 
झाल्या आवि मा्या देशाववषयीच्या सहानुभतूीने मी भारून गेलो. बकक ने ज्यावळेी १८ व्या शतकाववरुद्ध 
बांडाचा झेंडा उभारला आवि महान क्ाांतीववरुद्ध धमकयुद्धाचे आवाहन केले, तयावळेी अद भतुरम्यवादी कवव 
तयाच्याभोवती गोळा झाले. बकक चे ‘अद भतुरम्यवादी’ राजकारि म्हिजे लोकशाहीचा अभाव होय. 
“लोकाांना तयाांच्या प्रचवलत उदासीन, मूक सांमतीबद्दल जाब ववचारता येिार नाही. मागकदशकन आवि आदेश 
याांच्या वशवाय ववचार आवि वतकन करिे या गोष्टीसाठी देवाने आवि वनसगाने तयाांना वनमािच केले नाही.” 
असे मागकदशकन आवि आदेश “देशाला छाया देिारे महानवृक्ष” [Letters to the Duke of Richmond] अशा जुन्द्या 
अवभजनशाही घराणयाकडूनच वमळू शकत होते. अद भतुरम्यवादी कवव क् लवरज हा कॅठनग या टोरी 
मुतसद्याच्या जोडीने बकक च्या श्रेष्ठ अनुयायापकैी एक मानला जातो. पूवी १७९८ मध्ये कूलवरजने वलवहले होते 
की, “मी माझी देशरोहाची वचववचविारी वचमिी तुतारी फोडून टाकली. आता वतचे तुकडे पश्चात्तापाच्या 
अडगळीत इतस्ततः पडले आहेत.” 



 
 अनुक्रमणिका 

 
कूलवरज हा वडकस वथकप्रमािे अगदीच स्वप्नसृष्टीत रममाि होिारा नव्हता. तयाने सारसकवींच्या 

अद भतुरम्यवादाच्या प्रवतगामी भवूमकेचे समथकन करणयाकरता तत्त्वज्ञानाची एक सांपूिक पद्धती रचणयाचा 
प्रयतन केला. शठेलगपासून स्फूर्थत घेऊन तो फेरमाांडिी केलेल्या शुवद्धकृत विस्ती धमाची अतीत 
तत्त्वज्ञानाशी साांगड घालू इस्च्छत होता. तत्त्वज्ञान आवि धमक याांच्या समन्द्वयाच्या पायावर राजकारि उभे 
करणयाचा तयाचा हेतु होता. तत्त्वज्ञान आवि राजकारि याांची धमापासून फारकत करिे, हा आपल्या 
युगाचा शाप आहे, असे तयाने जाहीर केले, गढू विस्ती धमाच्या वचकस्वाखाली भाववादी तत्त्वज्ञानातील 
धार्थमक पे्ररिा आवि वैज्ञावनक मानसशास्त्र याांचा वमलाफ तो घडव ू इस्च्छत होता. विवटश 
अद भतुरम्यवादाच्या गूढ धार्थमक प्रवृत्तीचा शुद्धतम आववष्ट्कार ब्लेकच्या नैसर्थगक ईश्वरववज्ञानात आढळतो. 
 

इांग्लां डमधील अद भतुरम्यवादी पुनरुज्जीवनाचे नेते बायरन आवि शलेी हे होते. ते वनसगकपूजक होते. 
ते झाले नसते, तर ‘वनसगक’ हा प्रबोधनाच्या तत्त्ववतेयाांच्या बुवद्धतत्त्वाचे भावनातमक पाठाांतर झाला असता. 
तयाचे गुरुजन जे सारसकवव तयानी स्थावपत समाजव्यवस्था, वतचे कायदे, रूढी आवि बांधने याांच्याशी 
तडजोड केली होती. या तडजोडीववरुद्ध तयाांनी बांड केले. पवरवतकनाचा एकच कायदा आपि मानतो असे 
तयाांनी आवजूकन साांवगतले. तयाांना जीवन आवि समाज याांची प्राप्त स्स्थती बदलावयाची होती. पि ते 
अपेवक्षत पवरवतकन ऐवतहावसक दृवष्टकोिातून पाहू शकत नव्हते. तयाांचा अद भतुरम्यवाद म्हिजे मानवाच्या 
सजकनशीलतेवरील ज्वलां त श्रद्धा होती. तयाांत बौवद्धक वशस्त नव्हती. बुद्धीवर अांतःकरिाने मात केली होती. 
कल्पना आवि उन्द्माद याांची उभारिी ज्ञान आवि वचवकतसक वास्तववाद याांच्या भरीव पायावर झाली 
नव्हती. म्हिून खऱ्या अद भतुरम्यवादी पुनरुज्जीवनाचे हे अग्रदूत अराजकाकडे झुकले आवि उदात्त काव्यात 
आववष्ट्कृत झालेले तयाांचे भव्य बांड वनराशते अांतधान पावले. 
 

अद भतुरम्यवादी पुनरुज्जीवन हे अवधक यशस्वी होणयासाठी वरनेसान्द्स आवि प्रबोधन याांच्या 
परांपरेपासून स्फूर्थत वमळिे अवश्य आहे. बवुद्ध आवि अद भतुरम्यवाद, कायदा आवि स्वातांत्र्य, प्रज्ञा आवि 
इच्छा, हीं परस्पर वज्यक नाहीत. मानवाच्या जीवशास्त्रीय भवत् मध्ये (Becoming) ती पक्की गुांतलेली 
असतात. मानवी अस्स्ततवाचे हे मूलभतू तथ्य आकलन केल्याने मानव मुक्तीच्या अनांत मागावर पुढे पढेु 
जात असतो. मुस्क्त हे ध्येय नसून ती एक अनुभवूत आहे. खुद्द मानवी जीवन हेच सवकश्रषे्ठ अद भतुरम्य साहस 
आहे. 

_______ 
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प्रकरि ४ थे 
 

उदारमतवाद : उगम आणि परांपरा 
 

प्रबोधनाला बऱ्याच मोठ्या प्रमािात साहाय्यभतू झालेले तत्त्वज्ञानातमक वसद्धान्द्त आवि राजकीय 
मूलतत्त्व ेइांग्लां डमध्ये उगम पावली होती. फ्रें च राज्यक्ाांतीच्या तत्त्ववते्त्याांवर देकातकपेक्षा लॉकची छाप अवधक 
होती. आधीच्या २०० वषांमध्ये उपलब्ध झालेल्या वास्तवशास्त्रीय आवि जीवशास्त्रीय ज्ञानावर आधारलेल्या 
याांवत्रक वनसगकवादाने वरनेसान्द्स आवि तयाचप्रमािे गासेंदीने पुनरुज्जीववत केलेल्या एवपक्युरसवादी परांपरा 
याांच्यापासून स्फूर्थत घेतली होती. पि प्रतयक्षात तो वनसगकवाद म्हिजे हॉब्सच्या जडवादी बवुद्धवादाचा 
पवरिाम होता. तथावप इांग्लां डमध्ये उगम पावलेले क्ाांवतवादी ववचार महानक्ाांतीला स्फूर्थत देणयाकरता 
युरोपखांडात पसरले; तयावळेी तयाांच्या उगमाची भमूी धमकसुधारिेच्या प्रवतगामी प्रभावाखाली गेली. तया 
प्रभावामुळे विटनच्या क्ाांतीचा शवेट तडजोडीत झाला. 
 

वरनेसान्द्सचा मानवतावाद हा १७ व्या शतकाचा बवुद्धवाद, बलेची ववदारक वचवकतसा, मोंतेन्द्यचा 
नागरी ऐवहकवाद आवि वोल्तेरचे मूर्थतभांजन याांच्या वदशनेे पुढे गेला. ही सवक प्रबोधनाला साहाय्यभतू झाली. 
परांतु प्रोटेस्टांट धमाच्या प्युवरटनवादाचे अधःपतन धमकवडे, साांस्कृवतक प्रवतगमन आवि सामावजक 
पुरािमतवाद याांच्यात झाले. लॉकच्या वशष्ट्याांच्या (स्व्हग [स्व्हग आवि टोरी हे इांग्लांडच्या इवतहासातील प्रवसद्ध सांसदीय पक्ष 
आहेत. या दोन्द्ही शब्दाांचा मूळ अथक लुटारू बांडखोर असा आहे. ववरोधकाांनी उपहास करणयाच्या हेतूने वदलेली ही नावे पक्षाची नावे म्हिून रूढ 
झाली. इ. स. १६७९ मध्ये ड्यूक ऑफ यॉकक  जेम्स याला गादीवर बसववणयासांबांधी मोठे वादळ माजले. तयाला गादीवर बसवावे असे म्हििाऱ्याांच्या 
राजवनष्ठ कॅथोवलक पक्षाला ववरोधकाांनी उपहासाने टोरी हे नाांव वदले. तयाकाळी चचकने वाळीत टाकलेले लोक आयलंडमधील दलदलीच्या 
प्रदेशाचा आश्रय करून लूटमार करून उपजीववका करीत असत. अशा लोकाांना टोरी म्हित असत. तसेच स्व्हग हा शब्द स्व्हग्मोअर या शब्दापासून 
आला. स्काटलांडमधील घोड्याांच्या खोगीरात लुटीचा माल भरून नेिाऱ्या दरोडेखोराांना स्व्हग्मोअर म्हित असत. राजाची सत्ता वनयांवत्रत करून 
पालकमेंटला अवधक अवधकार द्यावेत असे म्हििाऱ्याांचा एक पक्ष होता. या मांडळींचा ड्यूक ऑफ यॉकक  जेम्स याला गादीवर बसववणयाला ववरोध 
होता. तयाांच्या ववरोधकाांनी थटे्टने तयाांना स्व्हग हे नाव वदले. हेच नाव १६८० नांतर तयाांच्या पक्षाचे नाव म्हिून रूढ झाले. स्व्हगपक्ष राजकीय आवि 
सामावजक सुधारिाांचा पुरस्कार करीत होता. १९ व्या शतकात स्व्हग आवि टोरी याांनी अनुक्मे वलबरल आवि काँझव्हेवटव्ह ही नावे धारि केली.] 
पक्षीयाांच्या) वनयांत्रिाखाली असलेल्या विवटश सरकारने महानक्ाांतीला ववरोध केला. “१८ व्या 
शतकाववरुद्ध बांडा”चा जोरदार उद्घोष करून बकक ने स्व्हगपक्षाच्या आघाडीत फूट पाडली, आवि तीत 
पुरािमती उदारमतवादी आवि मौवलकवादी [मौवलकवादी (Radical) म्हिजे मलूगामी सुधारिाांवर ज्याांचा ववश्वास असतो ते. १८ 
व्या शतकाच्या अखेरीस इांग्लां डमध्ये मौवलकवादी मांडळींचा उदय झाला. तेथे हेन्री हट आवि मेजर काटकराइट हे प्रावतवनवधक पद्धतीत आमूलाग्र 
सुधारिा कराव्यात असा प्रचार करीत होते. तयाांना पाठठबा देिाऱ्याांचा पक्ष या अथी मौवलकवादी (Radical) हे नाव १८१८ नांतर प्रचारात आले. 
वलबरल पक्षाची एक जहाल शाखा म्हिून हा पक्ष पवहल्या महायुद्धापयंत कायक करीत होता. तयानांतर रॅवडकल मताांच्या लोकाांची जागा 
समाजवाद्याांनी घेतली. रॅवडकल हे उदारमतवाद्याांपेक्षा अवधक पुरोगामी आवि जहाल होते. तयाांच्यापेक्षाही अवधक जहाल समाजवादी होते. या 
वतघातील सांबांध हे असे होते.] असे दोन तट पडले. यापैकी उदारमतवादी हे क्ाांवतवादी लोकशाहीच्या वभतीमुळे 
टोरीपक्षाला वमळाले. 
 

तथावप बकक च्या हल्यातूनही बुवद्धवाद वटकून रावहला. १९ व्या शतकात आधुवनक सांस्कृतीच्या 
आघाडीवर विटनने फ्रान्द्सची जागा घेतली. लोकशाही ही फ्रान्द्समधील क्ाांतीचे मृतजात अपतय ठरली. 
वतला विवटश खाडीच्या पलीकडे अवधक सुरवक्षत आसरा वमळाला. १८ व े शतक हे बवुद्ध आवि 
अद भतुरम्यवाद याांच्या दोस्तीचे युग होते. प्रबोधन हे तया दोस्तीचे फळ होते. म्हिून अवाचीन इवतहासातील 
तो सवात बहुप्रसव कालखांड होता. वरनेसान्द्सच्या परांपरेला अनुसरून मानवाच्या सजकनशीलतेचा ववमोचक 
सांदेश प्रबोधनाने प्रसृत केला. वरनेसान्द्सने आपल्या क्माने प्राचीन काळचा शाहािपिा, सांस्कृवत, ववद्या 
आवि ज्ञान याांच्या वारशापासून स्फूर्थत घेतली होती. परांतु १९ व्या शतकाच्या उदार बुवद्धवादाला तयापेक्षाही 
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वकतीतरी अवधक प्रमािात धमकसुधारिेपासून स्फूर्थत वमळाली होती. म्हिून तयाने अद भतुरम्यवादाववरुद्ध 
पुरािमतवादाला बळकटी आिणयाचे कायक केले. तो नवअवभजातवाद होता. युरोपमधील ‘प्रतापी राजा’च्या 
युगाची ठकवा इांग्लां डमधील ऐवलझाबेथ रािीच्या कालखांडाच्या बौवद्धक भव्यतेचे आवि साांस्कृवतक तेजाचे 
ते दुबळे अनुकरि होते. सारसकवींच्या अद भतुरम्यवादाने तयाांना टोरीवादाच्या मदानी कवते लोटल्यानांतर 
शलेी आवि बायरन हे भरभराटीच्या आवि आशावादाच्या उदारमतवादी युगाच्या वाङ्मयाच्या अखेरच्या 
झळाळीचे प्रवतवनधी झाले. 
 

तयाबरोबरच मानवी चेतनेच्या सजकनशीलतेचा भव्य आववष्ट्कार ववज्ञानाच्या द्वारे झाला. महान 
क्ाांतीच्या अद भतुरम्यवादी ववचलनातून वटकून रावहल्यानांतर बदु्धीने १९ व्या शतकात महत्तर क्ाांतीची बीजे 
वनवान्द्तपिे पेरली. तयाचवळेी शीघ्र गतीने वाढिाऱ्या शास्त्रीय ज्ञानाच्या सामथ्याच्या साहाय्याने वनसगक 
ठजकिारा मानव हाच एक सवकश्रेष्ठ अद भतुरम्यतेचे साहस होता. 
 

अवाचीन काळात उदारमतवादी ववचाराांचा ववकास व्यापारवाद (Mercantilism) [१६ व्या शतकापासून 
१८ व्या शतकाच्या उत्तराधापयंत युरोपमध्ये आर्थथक जीवनात राज्यकते आवि व्यापारी यानी जी ततवे आवि जे वसद्धाांत प्रतयक्ष व्यवहारात 
उपयोवजले तयाना स्थूलमानाने व्यापारवाद म्हितात. हा वाद राष्ट्रीय आर्थथक एकतेचा पुरस्कार करतो. राष्ट्र आर्थथक दृष्ट्या प्रबल बनले पावहजे, 
सवक सूक्तासूक्त मागानी पैसा व मूल्यवान धातू वमळवनू सांपत्ती आवि सामथ्यक वाढवावे, जास्तीत जास्त वनयात व कमीत कमी आयात करावी, अशी 
सामान्द्यपिे तयाची ववचारसरिी होती.] आवि उद्यमवाद (Industrialism) [मोठमोठ्या उद्योग धांद्याांच्या प्रस्थापनेने वनमाि होिाऱ्या 
पद्धतीला उद्यमवाद हे नाव आहे. औद्योवगक श्रम हे वतचे वैवशष्ट्य असून सरांजामशाही व लष्ट्करी वृत्ती यानाां ती ववरोधी आहे.] याांच्या वववशष्ट 
आर्थथक सांस्थाांच्या वाढीबरोबर एकाच वळेी घडून आला. प्रतयक्षात तो तया सांस्थाांच्या उपयोगी पडला. या 
वस्तुस्स्थतीमुळे तयाला उदयोन्द्मुख भाांडवलदाराांची ववचारसरिी म्हिनू सांबोधणयात येते. आर्थथक घटक 
आवि सामावजक पवरवतकने याांचा ववचाराांवर वनःसांशय प्रभाव पडतो. परांतु इवतहासाची आर्थथक मीमाांसा 
ठकवा तत्त्वज्ञानाच्या इवतहासाववषयी समाजशास्त्रीय दृवष्टकोि हे बऱ्याच वळेा वदशाभलू करिारे असतात. 
तथावप, हे काही माक्सकवादापुरतेच मयावदत नाही. इतराांनीही ववचाराांच्या ववकासाांचे स्पष्टीकरि करणयाची 
माक्सकवादी पद्धवत अांवगकारलेली आहे. उदाहरिाथक, प्रा. लास्की याांनी उदारमतवादाची मुळे आवि वाढ 
याांचा मागोवा घेताना ही पद्धवत स्वीकारली आहे. “उदारमतवादाचा जन्द्म कशामुळे झाला असेल, तर 
मध्ययुगाच्या अखेरीस एका नव्या आर्थथक समाजाच्या उतथानामुळे होय. वसद्धान्द्त या दृष्टीने तया समाजाच्या 
गरजाांनी तयाला आकार वदला.” [Harold J Laski – The Rise of European Liberalism] ऐवतहावसक दृष्ट्या हे 
वस्तुस्स्थतीचे अचूक वनवदेन आहे असे म्हिता येिार नाही. १६ व्या ठकवा १७ व्या शतकाच्या आर्थथक 
समाजात उदारमतवाद असा फारसा नव्हताच. व्यापारवादी भाांडवलदाराांचे राजकीय दृष्ट्या राष्ट्र-सत्ताांशी 
साहचयक होते. या सत्ता रोमनचचकच्या ववरुद्ध बलदांड राजाांचा दैवी हक्क प्रस्थावपत करू पहात होतया. 
आवधक खोलात वशरिाऱ्या इवतहासकाराांनी दशकववल्याप्रमािे “१६ व्या शतकापक्षाही मध्ययुगात एक 
प्रकारचा उदारमतवाद वकतीतरी अवधक प्रमािात होता. १६ व ेशतक राष्ट्रसत्ताांच्या वहताथक कडक आर्थथक 
वनयमन करिाऱ्या नव्या बलदांडशाहीचे युग होते.” [A. L. Rowse – The End of an Epoch, Chapter on The Rise of 
Liberalism”] प्रा. लास्की स्वतःच आपल्या उपवरवनर्थदष्ट ववधानाला मुरड घालतात ती अशी : “धमकसुधारिा 
आवि फ्रें च क्ाांवत याांच्या दरम्यानच्या सबांध कालखांडाला व्यापारवादाचे युग असे म्हिणयाची प्रथा आहे. १८ 
व्या शतकाच्या उत्तराधापयंत आर्थथक के्षत्रात उदारमतवादाची ववशषे चहा नव्हती हे सुतराम खरे आहे.” 
जीवनाचे तत्त्वज्ञान म्हिून उदारमतवादाची मुळे १६ व े शतक आवि ततपूवीही झालेल्या बौवद्धक क्षोभात 
खवचत सापडतात. परांतु बऱ्याच उशीरापयंत तया तत्त्वज्ञानाची पारख भाांडवलदाराांना झाली नाही. म्हिनू 
उदारमतवाद हा आर्थथक समाजाच्या गरजाांनी वनमाि केला असे म्हििे बरोबर नाही. तत्त्वज्ञान या नातयाने 
ववचाराांच्या ववकासाच्या तकक शास्राला अनुसरून तयाची वाढ स्वतांत्रपिे झाली. पढेु एका वववशष्ट वगाने 



 
 अनुक्रमणिका 

तयाचा अांवगकार केला. ऐवतहावसक घटनाांचा हा अनुक्म पावहला म्हिजे उदारमतवाद ही भाांडवलदाराची 
तत्त्वप्रिाली आहे ठकवा दुसऱ्या शब्दात भाांडवलशाहीचे तत्त्वज्ञान आहे, या ववधानाला पुष्टी वमळत नाही. 
 

तथावप माक्स वबेेर, सोंबाटक, रोएल्श, हाउसेर आवि टॉने याांच्यासारख्या वचवकतसक पांवडताांना 
आवि समांजस इवतहासकाराांना माक्सकप्रिीत इवतहासाच्या आर्थथक मीमाांसेशी असलेली प्रा. लास्कीची 
सहानुभवूत, मान्द्य नाही. तयाांनी उदार जीवनदृष्टीचे स्फूर्थतस्थान म्हिून मानला गेलेला प्रोटस्टटवाद आवि 
भाांडवलशाही अथककारि याांच्यात कायककारि शोधणयाचा प्रयतन केला. [Max Weber, Protestant Ethics and The 

Rise of Capitlism.] उदाहरिाथक मकॅ्स वबेेरचे प्रवतपादन असे की, प्रोटेस्टांटधमातील प्युवरटनवादी वसद्धन्द्ताांनी 
भाांडवलशाही अथककारिाच्या उदयाला इतके मोठे साहाय्य केले की, तयाच कारिाकरता ते वसद्धान्द्त 
उपदेवशणयात आले, या वनिकयाला पुष्टी वमळते. वबेेरचा अवभजात ग्रांथ माक्सकच्या इवतहास-मीमाांसेला 
दुजोरा देिाऱ्यात मोडत असला आवि समाजशास्त्रीय इवतहासशास्त्र म्हिता येईल अशा फार मोठ्या 
वाङ्मयाला तयाने चालना वदली, हे खरे असले, तरी तो एवढेच दशकववतो की, उदयोन्द्मुख भाांडवलदार 
वगाने प्रोटेस्टांटवादाचा पुरस्कार केला; याचे कारि तो तयाांच्या वृत्तीला वहतावह होता; तयाांच्या आर्थथक 
हेतूशी जुळिारा असा तयाना वाटला. तथावप हे काही तयाांच्यातील कायककारिसांबांध वसद्ध करीत नाहीं ठकवा 
भाांडवलशाही अथककारि व उदारमतवाद याांच्यातील ततसदृश सांबांधही तयामुळे प्रस्थावपत होत नाही. 
 

प्रा. टॉने हा प्युवरटनवाद आवि भाांडवलशाही अथककारि याांच्या एकसमयावच्छेदेकरून होिाऱ्या 
वाढीचा मागोवा घेतो आवि तयाांच्या परस्परावर पडिारा प्रभाव दाखवनू देतो. पि तयाांच्यातील सांबांध अनन्द्य 
ठकवा कायककारिातमक आहे असे तो कोठेही पोथीवनष्ठेने प्रस्थावपत करीत नाही. “प्युवरटनवादाचे 
सामावजक वतकनाचे स्वतःचे असे दांडक होते. ते अांशतः व्यापारी वगाच्या उघड वहतसांबांधातून आवि अांशतः 
देवाचे स्वरूप आवि मानवाचे भववतव्य याांच्या ववषयीच्या तयाांच्या कल्पनेतून वनमाि झाले होते. हे दांडक 
इांग्रजी समाजातील अद्याप वटकून रावहलेले बरेचसे सरांजामशाही घटक आवि सुव्यवस्स्थत व वगीकृत 
समाजाचे उवद्दष्ट बाळगिाऱ्या अवधकारशाही राज्याचे धोरि या दोहोनाही तीव्र ववरोधी होते... 
...प्युवरटनवादाने आपल्या प्रभावाने सरांजामशाही घटकाांना वनःसतव केले आवि अवधकारशाही राज्याला 
प्रतयक्ष आघात करून उलथून टाकले. अशा रीतीने प्युवरटनवाद हा क्ाांतीत अखेरीस ववजयी झालेल्या 
व्यापारी सांस्कृतीचा मागक तयार करणयाच्या कामी एक प्रभावी शस्क्त ठरला.” [R. H. Tawney. Religion & the 
Rise of Capitalism]  
 

उदारमतवादाच्या धार्थमक अग्रगामींच्या सामावजक वसद्धाांतावर व्यापारी वगाच्या वहतसांबांधाांची छाप 
अांशतः पडली होती–पि ती केवळ अांशतःच–असे सूवचत करणयात येते. देवास स्वरूप आवि तयाचे 
मानवाशी सांबांध याववषयीची आधारभतू ततव ेया अांशतः प्रभावाव्यवतवरक्तच स्वतांत्रपिे सांकस्ल्पणयात आली. 
एकाच ऐवतहावसक कालखांडातील धमकश्रद्धा, तत्त्वज्ञानातमक मूलतत्त्व,े सामावजक पवरवतकन आवि आर्थथक 
ववकास याांचा परस्पराांवर प्रभाव पडतो. पि तयाांपैकी एकालाच प्रथम महत्त्व देिे आवि इतराांचा उगम तयाांत 
शोधिे हे उघड उघड चुकीचे आहे. “ऐवतहावसक झगडे आवि सामावजक बदल याांच्या दृवष्टकोिातून 
पावहल्यानांतर एखादी वसद्धान्द्त-मावलका जरी सोइस्कर रीतया एक उपवनर्थमती म्हिनू मानता येत असली, 
तरी वतला जन्द्म देिाऱ्या ऐवतहावसक पवरस्स्थतीपेक्षा ती अवधक महत्त्वाची असते. खुद्द वतलाच साध्य असे न 
मानतासुद्धा ती उपवनर्थमतीपेक्षा काहीतरी अवधक असते, हे स्पष्ट आहे. [A. L. Rowse. The End of an Epoch.]” 
इवतहास घडवविाऱ्या ववववध घटकाांच्या सापेक्ष अथकवते्तपेक्षा हे अवधक वास्तववादी गुिग्रहि आहे. येथे 
एवढेच लक्षात ठेवले पावहजे की, धार्थमक वसद्धाांत आवि तास्तवक कल्पना याांचा सामावजक घटकाांच्या 
व्यापारावर फार मोठा प्रभाव पडू शकतो. पि तया घटकाांमुळे ती जन्द्माला येत नाहीत ठकवा तयाांचा उगमही 
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तया घटकाांतून होत नसतो. तयाांना भतूकालीन आवि भववष्ट्यकालीन असा स्वतःचा इवतहास असतो. 
ववचाराांचा इवतहास आवि सामावजक घटनाांचा इवतहास हे दोन्द्ही काही कालखांडात एकमेकात इतके 
गुांतलेले असतात की, तयाांचा गुांता सहजासहजी सोडववता येत नाही. म्हिून तयाांच्या आांतर–सांबांधाववषयी 
गोंधळ वनमाि होत. 
 

उदारमतवादाच्या एका अलीकडच्या ववधायक टीकाकाराने हा आांतरसांबांध यथाथकतेने वर्थिला आहे 
: “जीवनमागक या दृष्टीने उदारमतवादात उगवतया व्यापारी वगाच्या बौवद्धक, सामावजक, आर्थथक आवि 
राजकीय आकाांक्षा व ध्येये प्रवतठबवबत झाली. पवरिामतः उदारमतवाद आवि भाांडवलशाही याांचे सांबांध 
घवनष्ट झाले; पि भाांडवलशाहीसाठी केवळ एक सोइस्कर तकक सांगती या दृष्टीने उदारमतवादाकडे पाहिे 
चुकीचे होईल. कारि उदारमतवादी तत्त्वप्रिाली ही एखाद्या आर्थथक पद्धतीची अवाांतर वाढ ठकवा 
मानवसक प्रवतवक्षप्त (Reflex) आववष्ट्कार यापेक्षा काहीतरी अवधक होती. १७ व्या शतकाच्या मनोवृत्तीचे ती 
प्रतीक होती आवि सरांजामशाहीच्या अधःपतनातून ववकवसत होिाऱ्या आर्थथक पद्धतीचे जसे ती कारि 
होती, तसेच पवरिामही होती. ती नुसती एक आर्थथक तत्त्वज्ञान आवि जीवनमागक नव्हती, तर ती राजकीय, 
सामावजक आवि बौवद्धक ततवज्ञान तसेच जीवनमागकही होती. वशवाय उदारमतवाद आवि भाांडवलशाही ही 
एकाच वळेी आवि एकमेकाांच्या बरोबरीने वाढत होती. जशी ती भाांडवलशाही ववचाराांची एक पद्धत होती, 
तशीच ती कायक करणयाचा एक मागकही होती. तयाप्रमािेच उगवतया व्यापारीवगाच्या मनोवृत्तीची जशी ती 
वनष्ट्पवत्त होती, तशीच मनोवृवत्त ही तया पद्धतीची वनष्ट्पवत्त होती. वरनेसान्द्स आवि धमकसुधारिा याांच्याबरोबर 
जे व्यस्क्तवादी जीवनतत्त्वज्ञान (Weltanschaung) अस्स्ततवात आले, तयातूनच उदारमतवाद आवि 
भाांडवलशाही ही दोन्द्ही वनष्ट्पन्न झाली.” [John H. Hallowell, The Decline of Liberalism as an Ideology.] 
 

लॉक हा अवाचीन उदारमतवादाचा रष्टा होता. तयाने मते्तला सवकश्रेष्ठ महत्त्व वदले. या अवधकृत 
पुराव्याच्या जोरावर उदारमतवाद म्हिजे भाांडवलशाही अजकनवृत्तीचे तत्त्वज्ञान असे विकन करणयात आले 
आहे. उदाहरिाथक, प्रा. लास्की असे प्रवतपादन करतात की, “ऐवतहावसकदृष्ट्या उदारमतवादाची कल्पना 
मते्तच्या मालकीशी अटळपिे जोडणयात येते.” लॉकच्या मते्तच्या कल्पनेशी उतपादन साधनाांच्या बाांडगुळी 
भाांडवलशाही मालकीचे फारच थोडे साम्य आहे, हे पटणयासाठी कोितेही पूवकग्रह न बाळगता लॉक वाचला 
पावहजे. मत्ता म्हिजे स्वतःच्या श्रमाचे फळ अशी तयाने व्याख्या केली आवि मानव हा स्वतः देहाचा मालक 
आहे म्हिनू तो आपल्या हाताांनी जे जे वनमाि करतो, तयाांचा तो मालक होतो, असे तयाने प्रवतपावदले. तयाने 
“आपले श्रम तीत घातले आहेत, म्हिून सामुदावयक मते्ततून ती बाजूला काढली आहे.” [Locke, Two 
Treatiseson Government] लॉकने पुढे असे घोवषत केले की, वनसगावस्थेत बवुद्ध सवकश्रषे्ठ होती आवि वतने असे 
वशकववले की, “सवकजि समान आवि स्वतांत्र असल्यामुळे कोिीही दुसऱ्याचे जीववत आरोग्य, स्वातांत्र्य 
ठकवा मत्ता याांना अपाय करता कामा नये.” येथे भाांडवलशाही वपळिुकीचा तत्त्वज्ञ बोलत नाही, तर 
साम्यवादाचा रष्टा बोलत आहे. खरोखर तावत्त्वक उदारमतवाद आवि साम्यवाद याांच्यातील सांबांध 
तकक सांगत आहे. पि भाांडवलशाही अथककारिाशी असिारा तयाचा सांबांध आकस्स्मक आहे. मते्तवर भर देऊन 
आर्थथक सुरवक्षततेवशवाय स्वातांत्र्य वनरथकक असते, हा समाजवादी आवि अस्सल लोकशाही युस्क्तवाद 
लॉकने पूवकसूवचत केला आहे. ततकालीन राजकीय ववचारात स्वातांत्र्याची कल्पना अमूतक आवि केवळ 
सत्ताशास्त्रीय होती. लॉकने तीत मतूक आवधभौवतक आशय ओतला. मते्तचा तयाचा वसद्धाांत स्वतःच्या श्रमाची 
फळे सांपादणयाच्या समाजवादी मागिीशी समानाथी होता. स्वतःच्या देहाचेही स्वामी नसिाऱ्या केवळ 
भदूासानाच नव्हे, तर आगामी भाांडवलदारी सवावधकारशाहीच्या गुलामाांनासुद्धा तो वसद्धान्द्त ववमोचनाचा 
सांदेश देत होता. लॉकच्या कल्पनेतील मते्तमध्ये “स्वतःचे श्रम वमसळलेल्या” भौवतक वस्तूांच्या जोडीने खुद्द 
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जीववत आवि ववववध स्वातांत्र्ये याांचा प्रतयक्ष समावशे होता. म्हिून मते्तच्या सांरक्षिाच्या उदे्दशाने राजकीय 
समाजाची स्थापना झाली असे तयाने जाहीर केले. 

 
उदारमतवाद ही उगवतया भाांडवलदार वगाची ततवप्रिाली मानिे जसे चुकीचे आहे, तसेच वतचा 

उगम धमकसुधारिेत शोधिे म्हिजे इवतहासाचे चुकीचे वाचन करिे आहे. धमक ही वैयस्क्तक सद बदु्धीची बाब 
आहे, हे ल्यूथरचा मूळचा वसद्धान्द्त वस्तुवनष्ठ दृष्ट्या ववमोचक अथकवते्तचा होता. पि ल्यूथर मानवाच्या 
आध्यास्तमक स्वातांत्र्याच्या बाजूने उभा रावहला नाही. तयाने पुरस्कारलेली धमकसुधारिा पोपची सत्ता मोडून 
काढणयासाठी होती. तयाच हेतूने तयाने जमकन राजाांच्या सते्तला आवाहन केले. पवरिामी धमकसुधारिा 
उगवतया भाांडवलशाहीला उपयोगी पडणयाचे दूरच रावहले, उलट वतने सांरजामशाहीला बळकटी आिली 
आवि बलदांड राजाांच्या अमलाखाली राष्ट्रसत्ताांचा उदय होणयाला साहाय्य केले. दैवी हक्काने राज्य 
करणयाचा दावा साांगिाऱ्या अवनयांवत्रत राजसते्तचा सांरक्षक या नातयाने ल्यूथरवाद हा धार्थमक स्वातांत्र्यावर 
सवात मोठे सांकट ठरला. उदारमतवाद क्ववचतच अशा कुळीचा अवभमान बाळगील. “बॅवबलोनचा बांवदवास 
(Babylonish Captivity) [नेबुकॅड नेझारने ज्यू लोकाांना हद्दपार करून बॅवबलोनमध्ये बांवदवासात ठेवले होते. बांदीवासाच्या या ७० वषांच्या 
काळाला बॅवबलोनचा बांवदवास हे नाव आहे. या बांवदवासात ज्य ूलोकाांची अतयांत हृदयस्पशी गीते जन्द्माला आली. इरािच्या कायरूस बादशहाने इ. 
स. पूवक ५३८ मध्ये तयाांची मुक्तता केली.] या पुस्तकात राजकीय स्वातांत्र्याच्या कायकक्माचा आराखडा आहे, असे 
सूवचत करणयात आले आहे. राजकीय उदारमतवादाचा उगम जर विस्ती चचकच्या अांतगकत बांडाच्या 
इवतहासात शोधावयाचा झाला, तर तो १५ व्या शतकातील धमकसुधारिेपेक्षा धमकसभावादी (Conciliar) 
[चचकची तत्त्व े ठकवा शासन एकया पोपवरच न सोपववता भक्तजनाांच्या धमकसभा ठकवा प्रावतवनवधक मांडळे (Councils) याांच्याकरवी ती वनयवमत 
करावीत यासांबांधी मध्ययुगात मोठे आांदोलन झाले. तयाच्या पुरस्कतयांना धमकसभावादी असे म्हितात.] लेखकाांच्यामध्ये अवधक 
प्रमािात आढळून येतो. सरांजामी राजे आवि प्रोटेस्टांट पारी याांच्या स्वातांत्र्याकरता ल्यूथर झगडत होता. 
“नुसतया राजकीय स्वातांत्र्याची तयाने कधीही पवा केली नाही. तयाच्या मनाचा सारा कल खरोखरीच ऐवहक 
सते्तला अनुकूल होता. सते्तचा दैवी उगम आवि मानवी ववषमता यावर तयाची खरोखरीच श्रद्धा होती.” 
[Cambridge Modern History, Vol. Ⅱ] इहलोकीची ववषमता ही दैवी अनुग्रहापासून झालेल्या मानवाच्या पतनाचे 
फळ आहे असे पारांपावरक विस्तीमत आहे. ही ववषमता अनैसर्थगक आहे असा याचा गर्थभताथक आहे. मानवी 
ववषमता ही दैवी सांकेत आहे, यावर ल्यूथरचा ववश्वास होता. लोकशाहीच्या उदारमतवादी राजकीय 
वसद्धान्द्ताचे अवधष्ठान धमकसुधारिेत सापडणयाऐवजी कॅथोवलकवादात ते अवधक सापडते हे उघड आहे. 
 

आधीच्या परांपरा वगळूनसुद्धा उदारमतवाद आवि लोकशाही राजकीय वसद्धान्द्त याांचा उगम 
धमकसुधारिेपूवी झालेल्या राजकारिाच्या ऐवहकीकरिाच्या आांदोलनात आढळून येतो. जोपयंत राजकीय 
सत्ता वनसगातीत अवधष्ठानाचा दावा करीत होती, तोपयंत ती अवनयांवत्रत होती. लोकसत्ताक वनयांत्रिाची 
कल्पना राजकीय सते्तच्या ऐवहकीकरिानांतरच उद्भव ू शकते. धमकसुधारिेने तया आांदोलनाला साहाय्य 
केले, म्हिून तया अथाने ती उदारमतवाद आवि लोकशाही याांच्या उदयाचे उपोद्बलक कारि म्हिून मानता 
येईल. पि तयाचवळेी ती प्रवतगमनाचे प्रवतवनवधतव करीत होती. ल्यूथरच्या अवरस्टॉटल-ववरोधामुळे 
ईश्वरववज्ञानाची पकड वढली झाली नाही. खरोखरीच धमकसुधारिेने अभतूपूवक धमकवडेाच्या युगाचा प्रारांभ 
केला. धमकवडेाने युरोपला दीघककालीन धमकयुद्धात लोटले. तयाकाळी ईश्वरववज्ञानाची पकड मध्ययुगापेक्षा 
कमी नव्हती. ल्यूथरने केलेल्या अवरस्टॉटलच्या वनभकतसकनेचा पवरिाम म्हिून प्रोटेस्टांट ईश्वरववज्ञान तसेच 
राजकारि यातून बवुद्धवादाचे उच्चाटि झाले. धमकग्रांथाांचे प्रामाणय पूवीपेक्षाही अवधक पोथीवनष्ठनेे प्रस्थावपत 
करणयात आले. प्रोटेस्टांटानी काथ्याकूट करून धमकग्रांथाांचे जे वववरि केले, तयाला आवाहन करून प्रतयेक 
समाज-सांस्थेचे समथकन करणयाचा प्रघात पडला. तया प्रघातामुळे राजकारिाच्या ऐवहकीकरिाची प्रथा 
खुांटली. धमावधकाराकडून राजकीय अवधकाराकडे (civil authority) मानवी वनष्ठा वळववणयाची मागिी ही 
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१६ व्या शतकाचे वैवशष्ट्य होती. पि कास्ल्वनपांथी देशामध्ये ती मागिी सांपूिकपिे दडपणयात आली. 
ल्यूथरपांथी राजे कॅथोवलक पुरोवहतशाहीच्या द्वारे अमलात येिाऱ्या पोपच्या आध्यास्तमक सते्तववरुद्ध 
राजकीय अवधकाराला मूतकरूप देणयाचा आव आिीत होते. परांतु तयाांचा राजकीय अवधकार दैवी सते्तवर 
आधारलेला होता. ल्यूथरने तयाांच्या जुलमी सते्तचे मानवी पापासाठी दैवी प्रायवश्चत्त म्हिून समथकन केले. 
तयाने प्रावतवनवधक सांस्थाांववषयी वनदानीची सहानुभतूीसुद्धा दाखववली नाही. धमकसभावादी आांदोलन हे 
धमकसुधारिेपेक्षा अवधक लोकशाहीवादी होते. 
 

आध्यास्तमक आवि आवधभौवतक सत्ता याांच्यामध्ये वचकस्वासाठी शतकानुशतके झगडा चालू 
असताना प्रसांगोपात्त आवधभौवतक सते्तने स्वतःचा हक्क प्रस्थावपत केला. खुद्द तया झगड्यातच राजकीय 
अवधकाराच्या स्वातांत्र्याचा हक्क गर्थभत होता. धमकसुधारिा ही काही तया झगड्याचे यशस्वी पयकवसान नव्हे. 
उलटपक्षी या दोन्द्ही सत्ता अगदी प्रथम प्रोटेस्टांट राजामध्ये पूिकपिे एकवत्रत झाल्या होतया. राजकीयदृष्ट्या 
धमकसते्तची पुनःस्थापना असे धमकसुधारिेचे विकन करता येईल. सोळाव्या शतकातील राष्ट्रसत्ता ही धमकसत्ता 
होती. ल्यूथरशी तुलना करता मेलान्द्क् थोन हासुद्धा खवचत उदारमतवादी होता. राज्यसांस्थेपेक्षा अवधक 
उदात्त असे काही नाही, असे तयाने जाहीर केले. ही आधी पडलेली हेगेलची छाया होती. आधुवनक 
राज्यवादाचा (Statism) [राष्ट्रातील सवकसत्ता राज्यसांस्थेत कें वरत करिे या मताला राज्यवाद असे म्हितात. अशा राज्यात सवक अवधकार 
राज्यसांस्था आपल्या हाती घेऊन शासन करते.] रष्टा हा ल्यूथरच्या चचकचा अनुयायी होता, हा काही अपघात नव्हता. 
 

धमकसुधारिा आवि तयामागून आलेला धार्थमक असवहष्ट्िुतेचा कालखांड याांच्या प्रवतगामी प्रवृत्तींना न 
जुमानता राजकीय सते्तच्या ऐवहकीकरिाच्या जुन्द्या आांदोलनाने १६ व्या शतकात उदारमतवादाचा पाया 
यशस्वीपिे घातला. प्रावतवनवधक सांस्थाांची लोकशाही मागिी धमकसभावादी आांदोलनाने चचकमध्येही 
उपस्स्थत केली. राज्याची ऐवहक सांस्था म्हिून अवभवृवद्ध होणयाच्या कायाला प्रवतबांध करणयाच्या कामी दैवी 
हक्काचा दावा औपपवत्तक दृष्ट्या धमकसत्ताक अशा राजसत्ताांना साहाय्य करू शकला नाही. या दृष्टीने ते 
मानवी वनयांत्रिाच्या शक्यतेपलीकडचे नव्हते. राजाांची सत्ता अवनयांवत्रत असू शकेल; परांतु राज्याचे शासन 
कोितेही दैवी हक्क नसलेल्या प्रमादशील मािसाांकडून चालत असे आवि आपले राजपद गमावल्यावशवाय 
राजा तो हक्क दुसऱ्याला देऊ शकत नसे. चचकच्या कायद्याच्या प्रमाितेला आव्हान देऊन मेलान्द्क्थोनने 
सामान्द्यजनाांच्या सुद बदु्धीकरता दवी हक्काच्या अवधकाराने कायदे करणयाच्या राजाच्या असाधारि हक्काला 
(Prerogative) सुरुां ग लावला. कारि ते कायदेसुद्धा चचकच्या कायद्याच्या स्वरूपाचेच असतात. ऐवहक 
सते्तने केलेल्या राजकीय कायद्याांना स्थान प्राप्त करून देणयात आले. ऐवहकीकरिाच्या प्रवक्येची पवरिवत 
या नातयाने समाजसांस्थेचे द्योतक म्हिनू राज्यसांस्थेने चचकची जागा घेतली. हूकरने या महान क्ाांतीचे 
तास्तवक दृष्ट्या समथकन केले आवि प्युवरटनवादाववरुद्ध अूँस्ग्लकन हायचचकचे [अूँस्ग्लकन हायचचक हा वाक्प्रचार 
इांग्लां डच्या चचकला उदे्दशून वापरतात. इांग्लां डचे चचक हेच खरे चचक मानिाऱ्या इांग्रजाांची ही धमकसांस्था आहे. इांग्लां डच्या चचकमध्ये ‘हाय’ आवि ‘लो’ असे 
पक्ष होऊन गेले. ववशषेतः १६८० च्या क्ाांतीनांतर हे भेद तीव्र झाले. हायचचक पक्षाची मांडळी पारी वगाचे अवधकार श्रषे्ठ मानीत होती; आवि लोचचक 
पक्षीय तयाांचे अवधकार कमी करू पाहात होते. राजकारिात हायचचकचे अनुयायी स्टुअटक राजाांच्या असाधारि हक्काांना पाठठबा देत होते. उलट 
लोचचकचे अनुयायी तयाांना मयादा घालू पहात होते. इांस्ग्लश चचकच्या अनुयायाांना ‘अूँस्ग्लकन’ असेही म्हितात.] रक्षि केले. राज्यसांस्थेचा 
उगम शास्ता आवि शावसत याांच्यामधील करारात असतो हे तयाने पवहल्याप्रथम सूवचत केले आवि 
उदारमतवादी आवि लोकशाही राजकीय वसद्धान्द्त याांची मूलततव ेसूत्रबद्ध केली. 
 

आधुवनक राजकीय उपपत्तीची रूपरेषा हूकरच्या (Ecclesiastical Polity) “चचकववषयक 
राजनीवत” या पुस्तकात रेखाटणयात आली आहे. हा ग्रांथ राज्यसांस्था आवि चचक याांच्या ऐक्याची– चचक हा 
प्रभावी घटक ठेवनू–कास्ल्वनपांथी मागिीशी सामना देणयाकरता वलवहला होता. हूकरचे प्रवतपादन असे 
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की, ऐवहक वतकनाचे वनयम धमकग्रांथातून काढिे हे चुकीचे आहे. देवाने ववश्वव्यापी आदेश घालून वदले 
नाहीत. परांतु तयाने मािसाला आपले वतकन सदैव वनसगककायदा आवि बुवद्ध याांच्या वनयमाांना अनुसरून 
स्थलकालपरतव ेठरववणयाची मोकळीक वदली आहे. लॉकने हूकरच्या पािपोईवर आकां ठपान केले आवि 
उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाचा उपदेश केला. तो जसा कास्ल्वनपांथी नव्हता, तसा प्युवरटनपांथीही नव्हता. तो 
एक अूँस्ग्लकन होता इांस्ग्लश धमकसुधारिेचे जमकन आांदोलनाशी फारच थोडे साम्य होते. नेतृतव राजाने 
केल्यामुळे वतचे प्रश्न वनव्वळ ऐवहक होते. इांग्लां डचे चचक आवि मूळ रोमचे चचक याांच्यात कोिताही महतवाचा 
ईश्वरववज्ञानववषयक वाद नव्हता. इांग्लां डमध्ये उदारमतवाद उदयाला आला, तो धमकसुधारिेतून होय. 
कारि मध्ययुगात ज्यावळेी कॅथावलक चचक बवुद्धवादी ववचार आवि पुरोगामी ववद्या याांचे आश्रयस्थान होते, 
तयावळेीच उदारमतवादाची बीजे अांकुवरत झाली होती. युरोपात झालेली खास धमकसुधारिा ही एक मध्यांतर 
होती. बौवद्धक प्रगवत आवि आध्यास्तमक मुस्क्त याांच्याप्रीतयथक युगानुयुगे चाललेल्या झगड्यात ती काहीशी 
पीछेहाटच होती. 
 

राजे आवि प्रजा याांच्यामध्ये युरोपच्या काही भागात स्वधमकवनवदेनासांबांधी जे वाद चालू होते, तयाांनी 
१७ व्या शतकात उदारमतवादाच्या उदयाला सवात मोठा हातभार लावला. मध्ययुगीन विस्ती व्यवस्थेच्या 
ऐक्याचा भांग करिारा हा नवा घटक धमकसुधारिेतून उद्भवला. जमकनी मात्र ल्यूथरच्या प्रतयक्ष प्रभावामुळे या 
इष्टापत्तीतून वनसटला. ही इष्टापत्ती नसती, तर “१७ व्या शतकात राजेशाही जुलुमावर एखादे वनयांत्रि 
ठेवणयाच्या ठकवा लोकस्वातांत्र्याच्या कोितयाही स्वरूपाचे फारच थोडे अवशषे रावहले असते.” 
[CambridgeModern History, Vol Ⅲ] धमकसुधारिेने पोपववरुद्ध जमकन राजाांच्या बांडाचे समथकन करणयाकरता 
राजाांच्या दैवी हक्कावरील श्रदे्धचे रक्षि केले आवि अशाप्रकारे प्रजाजनाववरुद्ध राजाांच्या अवनयांवत्रत सते्तला 
पाववत्र्य प्राप्त करून वदले. धमकसुधारिेच्या या दुष्ट्पवरिामाला, इतर काही देशातील राजाांच्या स्वधमक-
वनवदेनात तयाांचे प्रजाजन सहभागी न झाल्यामुळे, शह वमळाला. या पवरस्स्थतीतून ततकालीन कायदेपांवडत 
आवि नीवतवादी याांच्यापुढे सवात महत्त्वाचा प्रश्न वनमाि झाला. धमकस्वातांत्र्याच्या रक्षिाथक राजाचा प्रवतकार 
करणयाची म्हिजेच सद बदु्धीचे स्वातांत्र्य असणयाची मुभा असावी काय? असे कोितयाही प्रकारचे ववध्वांसक 
प्रश्न कधीकाळी उद्भवतील याची कल्पना ल्यूथर तसेच कास्ल्वन आवि तयाांच्या बरोबरीचे धमकसुधारिेचे नेते 
याांना आलीही नसेल. ते सवक एकरव्यी राष्ट्रसते्तचे (Monolithic Nation-state) पुरस्कते होते. ही 
राष्ट्रसत्ता राजाांच्या अवनयांवत्रत राजकीय अवधकारावर थोडेसुद्धा आक्मि सहन करायला तयार नव्हती. 
तसेच स्वधमक-वनवदेनाचे कोितेही वादवववाद ती चालू देत नव्हती. परांतु राजा आवि प्रजा याांच्या 
दरम्यानचे स्वधमकवनवदेनाववषयीचे मतभेद नेदलंड स, फ्रान्द्स आवि विटन या देशात पसरले आवि तयाांच्या 
पायावर अवाचीन उदारमतवादाची आवि लोकशाहीची मलूतत्त्व े रचली गेली. ही मलूतत्त्व े म्हिजे 
सद बुद्धीचे स्वातांत्र्य, पूजास्वातांत्र्य, सवहष्ट्िुता, जुलुमाचा प्रवतकार करणयाचा लोकाांचा हक्क, इतयावद, 
इतयावद होत. 
 

फ्रान्द्समधील सें. बाथोलोम्युच्या दुष्ट्कीतक वशरकािाने इवतहास घडवविाऱ्या दोन सांस्मरिीय 
प्रकाशनाांच्या रूपाने लोकस्वातांत्र्याच्या अतयांत भावनोतकट जाहीरनाम्याला चेताविी वदली. तयापकैी एक 
प्रवसद्ध कायदेपांवडत फ्राांवसस हॉटमन याने वलवहलेले Franco Gallia हे होते. तयात आवाहन होते, ते 
राजाांच्या दैवी हक्काने मान्द्यता वदलेल्या राजकीय कायद्याला नव्हते, तर ते इवतहासाला होते आवि 
भतूकालात जुलूमवनदालनाला सद गुि मानिाऱ्या प्राचीन ग्रीक काळापासून स्वातांत्र्याची जी असांख्य 
समथकने झाली तयाांना उदे्दशून होते. इवतहासाच्या आधारावर लोकप्रवतवनवधसभा आवि इतर लोकसांस्था 
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याांच्या प्रवतकार करणयाच्या हक्काचे हॉटमनने समथकन केले. अवाचीन घटनातमक इवतहासावरील 
आरांभीच्या प्रबांधाांपैकी एक असे या पसु्तकाचे यथाथकतेने गुिग्रहि करणयात आले आहे. 
 

दुसरे पुस्तक Vindiciae Contra Tyrannos हे तयाच सुमारास अनावमक प्रवसद्ध झाले. ते अवधक 
महत्त्वाचे होते. तयाला १७ व्या आवि १८ व्या शतकातील क्ाांतयाांचा जाहीरनामा म्हिून सांबोधता येईल. 
रूसो तर सोडाच, पि हॉब्ज आवि लॉक याांच्याही पूवी वलवहलेल्या या पसु्तकात मूळ कराराची कल्पना 
ववशद करणयात आली होती. तयातील अतयांत महतवाचे कलम असे होते की, “लोकाांनी चाांगल्या शासनाच्या 
शतीवर – केवळ तयाच एका शतीवर – आज्ञापालनाला मान्द्यता वदली होती.” लोकाांनी शाांतता आवि 
सुव्यवस्था याांच्या रक्षिासाठी आवश्यक तेवढाच आपल्या नैसर्थगक स्वातांत्र्याचा अांश समर्थपत केला पावहजे, 
या पूवकगृहीतकावर राज्याचा पाया घातला जातो. म्हिून हे समपकि सांपूिक नसते ठकवा ते मागेही घेता येत 
नाही. उदारमतवादाचा हा युगेनोपांथी [फ्रान्द्समधील प्रोटेस्टांट धमक स्वीकारिाऱ्याांना युगेनो हे नाव होते. तयाांचा पांथ १६ व्या शतकात 
अस्स्ततवात आला. तयाांनी धमकसुधारिेचा अांगीकार केल्यामुळे तयाांचा फार छळ होऊ लागला. तयातून फ्रान्द्समध्ये धमकयुद्ध सुरू झाले. तयाांचे धार्थमक 
आवि नागरी स्वातांत्र्य सन १६८५ मध्ये रद्द करणयात आले. छळास कां टाळून तयाांनी इांग्लां ड, नेदलंड आवि जमकनी येथे देशाांतर केले. सन १६८९ 
मध्ये तयाांच्यावरचे सवक वनबंध काढून टाकणयात आले.] अगे्रसर रूसोपेक्षाही अवधक लोकशाहीवादी होता. तो ववचारतो 
“जी मािसे वनसगकतः समान आवि स्वतांत्र आहेत, ती शासनाला आपली मत्ता आवि जीववत वबनशतक 
समर्थपत करणयाइतकी वनबुकद्ध असू शकतील, असे मानिे युक्त आहे काय? 
 

परांतु युगेनो आांदोलन हे एकां दरीत लोकशाहीवादी नव्हते. तयाच्यावर कॅस्ल्वनवादाची छाप होती. 
धार्थमक भवूमकेवर लोकसमहूाांना देणयात येिारा प्रवतकाराचा हक्क व्यक्तीना नाकारणयात आला. तयाांना 
प्राथकना आवि अश्रु याांच्या द्वारे उपाय शोधणयाची आज्ञा देणयात आली होती. इांग्लां डमध्ये प्युवरटन पांथीयाांनी 
तयाांचे आचरि लोकवप्रय केले. ज्याला “प्रावतवनवधक शासन” म्हिता येईल, तयाचा युगेनोनी पुरस्कार 
केला. – यात लोकप्रवतवनधींच्या सभेत जमिाऱ्या सावकजवनक अवधकाऱ्याांना प्रवतकाराचा हक्क होता. 
 

अशीच प्रवृवत्त इांग्लां डमधील अवाचीन उदारमतवादाचे अग्रगामी जे स्व्हगपक्षीय तयाांच्यामध्ये प्रतीत 
होत होती ते बडे जमीनदार होते आवि आठव्या हेन्रीच्या धमकसुधारिेचा फायदा तयाांना वमळाला होता. 
म्हिून टोरींच्या इरॅस्स्टसवादामुळे [इरॅस्टस (१५२४-१५८३) याच्या मताला इरॅस्टसवाद म्हितात. तो एक स्स्वस वैद्य व 
ईश्वरवैज्ञावनक असून पाखांडमताबद्दल प्रवसद्ध होता. धार्थमक बाबतीत राज्यसत्तेला सावकभौमतय असले पावहजे, या मताचा तयाने पुरस्कार केला. हे 
तयाचे मत म्हिजे पोपच्या सत्तलेा शह होता. तयाच्या अनुयायाांना इरॅस्स्टयन आवि तयाच्या मताला इरॅस्टसवाद म्हितात.] अूँस्ग्लकन 
चचकववरुद्ध बांड करणयाला भाग पडेपयंत ते राजठसहासनाशी एकवनष्ठ होते. स्वधमकवनवदेनाच्या मतभेदामुळे 
ते राजाच्या अवनयांवत्रतपिाचा प्रवतकार करीत होते. ते अूँस्ग्लकन चचकशी मतभेद असिारे वभन्नमती होते; 
[इांग्लां डमध्ये प्रस्थावपत इांस्ग्लशचचकची तत्त्वे, ववधी आवि वशस्त याांच्या बाबतीत ज्याांची मतवभन्नता होती तयाांना वभन्नमती (Dissenters) म्हित 
असत. ज्याांना १६६२ चा युवनफॉर्थमटी ॲक्ट आवि १६८९ चा टॉलरेशन ॲक्ट हे धमकववषयक कायदे मान्द्य नव्हते, तयाांना उदे्दशून हा शब्दप्रयोग 
करणयात येत असे.] पि प्युवरटन मात्र नव्हते. तयाांची राजकीय–धार्थमक ततवें “प्युवरटन वाद अवधक पािी” 
म्हिून उपरोधाने वर्थिली गेली. १७ व्या शतकाच्या मध्याला सेल्डेन याने राजाच्या दैवीहक्काववरुद्ध राजकीय 
अवधकाराचा उगम म्हिून प्रजा आवि राजा याांच्यातील करार असा प्रश्न उपस्स्थत केला. या थोर 
कायदेपांवडताने स्व्हग भाांडवलदाराांचा पुरािमती उदारमतवाद सांयतपिाने ववशद केला. तो असा:– 
“राजपद हे दैवी असून वपतृपरांपरेवर आधारलेले असते. तथावप राजा ही अशी वस्तु आहे की, लोक 
स्वतःकरता ती वनमाि करतात आवि आपल्या स्वातांत्र्यरक्षिाच्या शतीवर तयाला ववशषेावधकार सुपूतक 
करतात. ज्या क्षिी तयाकडे तो दुलकक्ष करील तया क्षिी तयाचे ववशषेावधकार नष्ट होतील. आवि तो 
कायद्याच्या अवधकारकके्षत येईल” [W. Selden, Table Talks.] 
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कमी अवधकपिे अशीच मते इतर वकतयेक लेखकाांनी प्रवतपावदली होती. तयाांच्या पैकी एकाने 
घोवषत केले की, “राज्यकते ईश्वरेच्छेने येतात; पि ते मानवाला जबाबदार असतात. ईश्वर तयाांचे स्थान 
वनमाि करतो आवि मानव तयाला मयादा घालतो.” [J. Ware, The Privileges of The People.] धमकसुधारिा म्हिनू 
सांबोधल्या जािाऱ्या देवदूताांच्या बांडापासून ही गोष्ट फार दूर अांतरावरची होती. ल्यूथरने राजपदाला 
देवाच्या अवधकारात सुरवक्षत ठेवले. स्व्हगप्रिीत उदारमतवादाने देवाचा अवनयांवत्रतपिा अमान्द्य केला 
आवि पुरातन वचन बदलून असे जाहीर केले की, “देव योवजतो एक आवि मानव करतो दुसरेच.” 
उदारमतवाद आवि धमकसुधारिा याांच्यातील सांबांध बारीक फारच सूक्ष्म आहे. इांग्लां डमधील उदारमतवादाचे 
अग्रगामी हे स्व्हगपक्षीय अवभजनशाहीतून आले होते. तर जमकनीत धमकसुधारिेने जे कायक साधले ते 
भाांडवलशाहीसाठी नव्हते, तर सरांजामी राजासाठी होते. 
 

देवाच्या अवधकारावरील या सूक्ष्म हल्ल्यामुळे दैवी हक्काच्या ततवाला तेज चढले. वफल्मेर हा याचा 
प्रमुख प्रवक्ता होता. राजपदाचा उगम हा वपतृसत्ताक ठकवा पैतृक वारशात होता असे तयाने प्रवतपादन 
केले. बायबल हा एक समाजशास्त्रीय आलेख आहे असे गृहीत धरून तयाने राज्यशास्त्राला इवतहासवाद लाग ू
केला, आवि मानवी समाजाची उतपवत्त आवि वाढ ही नैसर्थगक आहेत असे मानले. परांतु या आधुवनक 
पद्धतीने राजसत्ता केवळ राज्यसांस्थेचे सनदशीर स्वरूप असून राजसत्ताक राज्य हे नैसर्थगक असल्यामुळे 
दैवी असते, या वनिकयाप्रत तो आला. [R. Filmer, Pratriarcha Non-Monarcha] वफल्मेरच्या लेखाांचा इांस्ग्लश 
क्ाांतीच्या मागकक्मिावर बराच प्रभाव पडला होता, असे समजणयात येते. तयाचे दैवी हक्काचे समथकन यशस्वी 
झाले. “दैवी हक्क हा आज्ञापालन, सुव्यवस्था आवि साततय हीं व्यक्त करणयाचा एक मागक होता. तयाने इ. 
स. १६६६ आवि १६८९ मध्ये रक्तहीन क्ाांतया घडववल्या. आवि १६७९ मध्ये अनौरसापासून रक्षि केले.” 
[Cambridge Modern History, Vol. Ⅳ.] 
 

दुसऱ्यापक्षी, वफल्मेरने केलेले प्रवतगमनाचे यशस्वी समथकन आवि पनुःस्थापनेचे आवाहन याांच्यामुळे 
उदारमतवादी राजकीय ववचाराांना चालना वमळाली. हा राजकीय ववचार पुढे वसडनेने धीटपिे माांडला. पि 
स्व्हगपांथी हे फ्रान्द्समधील युगेनोपेक्षा वकमवपही अवधक लोकसत्तावादी नव्हते. ते सुद्धा आपि लोकाांचे 
ववश्वस्त आहोत असा दावा माांडून “प्रवतवनवधक शासन” मागत होते. म्हिनू ते वसड नेचा लोकराज्यवाद 
मानीत नव्हते. हॅठरग्टन सारख्या मुतसद्याचा अवतरेक तर तयाांनी पतकरलाच नसता. तथावप वसड नेनेही 
तयाच्या मागनू आलेल्या लॉकपेक्षा अवधक क्ाांवतकारी असे काहीही साांवगतले नाही. उदारमतवाद हा 
उगवतया भाांडवलदार वगाचे तत्त्वज्ञान या दृष्टीने व्यवस्स्थत माांडला गेला. धमकसुधारिा ही भाांडवलशाही 
अथककारिाच्या गरजातून वनमाि झाली, या मताववरुद्ध हा आिखी एक पुरावा आहे. 
 

वसड ने हा जसा स्व्हग नव्हता, तसा प्युवरटनही नव्हता. वफल्मेरचा उपहास करून तयाने वलवहले 
की, “आपली इच्छा हाच कायदा असे वशकवविाऱ्या पोपानुयायी राजाच्या अमलाखाली प्रोटेस्टांट धमक आवि 
स्वातांत्र्य ही दोन्द्ही ऊर्थजतावस्थेला येतील.” [Algernon Sidney-Works edited by J. Robertson.] राजकीय 
वाङ्मयाला उल्लखेनीय देिगी म्हिून मानणयात आलेल्या ओजस्वी शलैीत वसड नेने घोवषत केले की, “जो 
राजा कायदा मोडतो तो राजा म्हिून राहूच शकत नाही. लोक राजाववषयी तारतम्य जािनू तयाला पदच्युत 
करू शकतात. पालकमेंट हे राष्ट्राइतकेच जुने आहे. स्वतांत्र जनता आपल्या इच्छेनुसार एकत्र सांघवटत होऊ 
शकते.” पुरािमतवादी उदार स्व्हग पक्षाच्या दृष्टीने हे ववधान अवतशय क्ाांवतकारक तर होतेच, पि 
क्ॉम्वलेला असा लोकराज्यवाद मानविारा नव्हता. म्हिून ज्यावळेी क्ॉम्वलेने राजरोहासाठी वसड नेला 
फाशी वदले, तयावळेी तया पक्षाने तयाला सांमवत वदली. इांग्लां डच्या ‘वैभवशाली क्ाांती’ने वमल्टनलाही तयाच्या 
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लोकसत्तावादासाठी वझडकारले. ऑक्सफडक येथे लोकराज्यवाद्याांच्या इतर ग्रांथाबरोबरच या कवीच्या 
राजकीय पसु्स्तकाांची होळी केली. 
 

एका बाजूने ग्रोवतयुस, हाब्ज प्रभतुींनी मशागत केलेल्या जवमनीत पेरलेल्या अवाचीन 
उदारमतवादाच्या वबजाला अांकुर फुटून तयाांची सुांदर रोपटी बनली आवि पुढे वमल्टन, हॅठरग्टन आवि 
वसड ने याांच्या लोकराज्यवादात ती मोहोरली. अखेरीस लॉकच्या तत्त्वज्ञानाची फळे तयाांना आली. दुसऱ्या 
बाजूने स्व्हगमताने देवाचा कायदा आवि मानववनर्थमत कायदा, राजाचा दैवी हक्क आवि राजाचा असाधारि 
हक्क वनयांवत्रत करणयाचा लोकाांचा अवधकार, याांच्यामध्ये तडजोड केली. यात युस्क्तवाद असा की, ज्याांचे 
वजव्हाळ्याचे वहतसांबांध जन्द्माने आवि मते्तने सुरवक्षतता आवि सुव्यवस्स्थत प्रगवत याांच्यात गुांतलेले आहेत 
तयाांच्या हाती समतोलन असाव.े “म्हिजे राजाववरूद्ध उभे ठाकणयासाठी म्हिून सरदार वगाला सामान्द्य 
जनाशी एकी करणयाला भाग पडू नये.” स्व्हग पक्षाचा सवांत अवधकृत पुरस्कता डॅवनएल वडफो याने 
पद्धतशीर माांडलेल्या पुरािमती उदारमतवादाने ववरोधाभासाने असे प्रवतपादन केले की, पालकमेंटने बऱ्याच 
वळेा देशाला अपाय केला आहे. पि लोकाांच्या आवाजाने (Vox–populi) तयाचे रक्षि केले. ज्याला 
परांपरेने देवाचा आवाज असे म्हितात, तो कोिी उठववला? राजानेच! वडफोने राजाचे विकन लोकेच्छेचे 
प्रतीक असे करून जुलमी वववधमांडळ आवि छळवादी हायचचकची मािसे याांच्याववरुद्ध “स्वदेशावभमानी 
राजा” वनमाि करणयासाठी राजा आवि प्रजा याांनी एक व्हाव ेअसे सुचववले. फ्रान्द्समध्ये १४ व्या लुईने हा 
प्रयोग यशस्वी केला होता. इांग्लां डमध्ये तो तयापेक्षाही अवधक यशस्वी झाला. फ्रान्द्सच्या महान क्ाांतीने 
इांग्लां डच्या वैभवशाली क्ाांतीमुळे वनमाि झालेले भ्रम उध्वस्त केले. तोपयकत आरांभीचा उदारमतवाद 
मध्ययुगीन पूवकग्रहाशी तडजोड करणयात गुांतला होता. हा वळेपयंत झाकले गेलेले तावत्त्वक आवि राजकीय 
प्रश्न बकक च्या बुवद्धचातुयाने स्पष्ट केले होते. तयाने स्व्हगपक्षाच्या योजनाना नव ेवळि वदले. एका शतकापूवी 
ज्याप्रमािे वफल्मेरने स्व्हगवादाला चालना वदली, तयाप्रमािेच बकक ने उदार ववचाराांना प्रोतसाहन वदले. 

 
* * * * * 

 
उदारमतवाद आवि लोकशाही कल्पना याांची मुळे शोधणयाकवरता आवि तयाांची खरी अथकवत्ता 

ग्रहि करणयासाठी कोिीही पूवकगृहीत कल्पनाांनी सुरवात करता कामा नये. तयाने ववचाराांच्या ववकासाच्या 
तकक शास्त्राचे, खुद्द तया ववचाराांच्या गवतमते्तच्या वस्तुवनष्ठतेचे, मागकदशकन घेतले पावहजे. शतकानुशतके 
ववचाराांचे नमुने धार्थमक साच्यात ओतले गेले होते. आधुवनक ववज्ञानालासुद्धा वनयमबद्ध ववश्वाच्या 
प्रयोजनवादी दृष्टीकडून स्फूर्थत वमळाली होती. बुवद्धवादाचा जन्द्म मध्ययुगाच्या ईश्वरववज्ञानीय पाठशालात 
झाला. श्रद्धा, परांपरा आवि प्रामाणय याांचा प्रभावी ववरावक अशा सांशयवादाचा उगम ईश्वरववज्ञानीय 
पीठपांवडती वादवववादात सापडतो. तयाप्रमािेच अवाचीन सामावजक आवि राजकीय कल्पना या धार्थमक 
वादवववादाच्या आवि वनहेतुक बौवद्धक व्यासांगाच्या सत्ताशास्त्रीय ठचतनाांच्या ऐवतहावसक पाश्वकभमूीत वाढीला 
लागल्या. मानवी समाजाच्या उतपवत्तववषयीच्या १६ व्या शतकातील ठचतनाांनी बायबलप्रिीत वसद्धान्द्त 
गर्थभतपिे नाकारून विस्ती धमाला वखळवखळे केले; इतकेच नव्हे, तर तयाांनी उदारमतवाद आवि 
लोकशाही राजकीय उपपत्ती याांचाही पाया घातला. कराराची कल्पना रूसो, लॉक ठकवा हॉब्ज याांच्यापेक्षा 
वकतीतरी अवधक जुनी आहे. १६ व्या शतकाच्या “ईश्वरववज्ञानयुगाच्या” च्या पाश्वकभमूीतून ती अवतरली. 
खरोखरीच आधीच्या मध्ययुगीन लेखकाांनी ती सूवचत केली होती. “एकटा धमकच काय तो स्वातांत्र्याच्या 
कामी पे्ररक ठरला. नाही तर, कें रवती सते्तच्या वाढीबरोबर स्वातांत्र्य नष्ट झाले असते.” [J. N. Figgis, in 
Cambridge Modern History Vol. Ⅲ.] 
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राजसते्तच्या अवनयांवत्रतपिाचे तास्तवक, समथकन राजकीय सते्तच्या ऐवहकीकरिाप्रीतयथक 
मार्थसस्ग्लओ, बोदूँ आवि मवॅकआव्हेली याांच्या आद्य प्रयतनाांनी केले. राजाच्या दैवी हक्काचा उपदेश करिाऱ्या 
धमकसुधारिेमुळे तयाला बळकटी आली. अवनयांवत्रत राजाांच्या इरॅस्टसवादी प्रवृत्तींच्या ववरुद्ध धार्थमक 
अल्पसांख्याांनी केलेल्या बांडाचा पवरिाम राजकारिाच्या लोकशाहीकरिात झाला. १६ व्या शतकात 
कें रीभतू राजकीय सते्तचा (राजसत्ताक राष्ट्रसत्ताांचा) जुलूम इतका जबरदस्त होता की, सद बदु्धीला 
आवाहन केल्यावशवाय आवि जुलुमी राजाांच्या ववरुद्ध बांड करिे हे धार्थमक कतकव्य ठरववल्यावशवाय वतच्या 
ववरुद्ध कोितयाही प्रकारचा प्रवतकार सांघवटत करिे शक्य नव्हते. तयामुळेच Vindiciae Contra Tyrannos 
हे पुस्तक तया युगाच्या वाङ्मयात इतकी ओजस्वी भर होती. तयाने प्रश्न उपस्स्थत केले ते असे :– (अ) 
देवाच्या कायद्याववरुद्ध आज्ञा करिाऱ्या राज्यकतयांना मानिे हे प्रजेचे कतकव्य आहे काय? (आ) देवाचा 
कायदा मोडू इस्च्छिाऱ्या राज्यकतयांचा प्रवतकार करिे हे कायदेशीर आहे का? धमकच्छलाववरुद्ध १६ व्या 
शतकात उठलेला आवाज म्हिजे १७ व्या शतकाच्या प्युवरटन बांडाचीच केवळ नव्हे, तर १८ व्या शतकाच्या 
महान क्ाांतीची ललकारी होती. 
 

“धार्थमक कळकळ, स्वधमकवनवदेनाचे सांघषक आवि १६ व्या शतकाची छळवादी वृवत्त यानी राजकीय 
स्वातांत्र्य वजवन्द्त ठेवले. रोमन साम्राज्याच्या प्रारांभी तयाच्यावर कोसळलेल्या लोकराज्यवादी ध्येयाांच्या 
ववध्वांसापेक्षाही अवधक ववश्वव्यापी ववध्वांसापासून तयाांनी स्वातांत्र्याचे रक्षि केले.” [वकत्ता] 
 

वनसगककायद्याचा वसद्धान्द्त सरांजामी अराजकामागनू आलेल्या राजसते्तच्या कें रीकरिाच्या 
जुलुमाववरुद्ध होता. या प्राचीन वसद्धान्द्ताला १६ व्या शतकात उजाळा वमळाल्यामुळे तो ऐवहक बुवद्धवादाकडे 
झुकला. तयाच्यावर आधारलेले मूळ कराराचे गृहीतक लोकशाही राजकीय तत्त्वज्ञानाचा प्रारांभठबदू ठरले. 
इतक्या ववध्वांसक अथकवते्तने आवि क्ाांवतकारक सांभाव्यताांनी भरलेल्या वसद्धान्द्ताला ॲल्थ्युवसअस आवि 
हूकर याांच्यासारख्या प्रवसद्ध चचकवादी लेखकाांनीसुद्धा पाठठबा वदला. राज्यसांस्था सवकशस्क्तमान आवि 
पववत्र असून वतच्यामध्ये चचकच्या अवधकाराला स्वातांत्र्य नसते; ही १६ व्या शतकाची राज्यसांस्थाववषयक 
दृवष्ट ॲल्थ्युवसअसने धारि केली. तो इरॅस्टसवादी होता. तयाचे राज्याववषयीचे सांकल्पन खरोखरीच 
मध्ययुगीन होते. तयात व्यक्तीला स्थान नव्हते. राज्याांगाांनी युक्त– ववववध समाजाांचे सांघराज्य– असे ते 
होते. ते वपतृसत्ताक आवि पारीशाहीने युक्त असे सांकल्पन होते. तथावप ॲल्थ्युवसअस याचे असे मत होते 
की, समाजशासन करारावर आधारलेले असते आवि सगळी जनता हीच सावकभौम सत्ता असते. खरोखरीच 
तयाचे हे सांकल्पन लोकशाहीचे सवावधकारवादी सांकल्पन होते. पि रूसोचेही तसेच होते. सवावधकारवादी 
गर्थभताथक हा आधुवनक लोकशाहीचा शाप आहे. तथावप १८ व्या शतकाच्या लोकशाहीच्या रष्ट्यापेक्षा १६ व्या 
शतकातील हा पारी अवधक लोकसत्तावादी होता. ॲल्थ्युवसअसच्या मते सावकभौमतव हे हस्ताांतवरत न 
होिारे असून सदैव जनतेमध्येच अवधवष्ठत असते. ॲल्थ्युवसअस हा रूसोपेक्षा लॉकला अवधक जवळचा 
होता. म्हिून तयाला उदारमतवादाचा अग्रगामी मानले पावहजे. [Vide J. Althusius – Politics.] 
 

हूकरने आपल्या वनसगककायद्याच्या सांकल्पनातून लोकशाहीसाठी दैवी अवधष्ठान शोधून काढले. 
राजे जर दैवी हक्काने राज्य करतात तर मग लोकाांच्या सावकभौमतवाचा उगमही दैवी असला पावहजे. 
राजाांच्या अवनयांवत्रतपिाशी मुकाबला करणयाला सवात प्रभावी हतयार धमाने पुरववले. खरे पहाता, धमक हा 
स्वातांत्र्याची प्रभावी तरफ ठरला. “ईश्वराचे हृदय हे धमाचे आसन आहे. जगाचे सांवावदतय हा तयाचा 
आवाज आहे. पृथ्वी आवि स्वगक यातील सवक वस्तु तयाला अवभवादन करतात. लहानातील लहानाचीही तो 
ठचता बाळगतो; आवि मोठ्यातील मोठेही तयाच्या सते्ततून सुटत नाहीत. देवदूत व मानव हे दोघेही, आवि 
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सवकप्रािी, मग ते कोितयाही अवस्थेतील असोत, जरी वभन्न प्रकारचे आवि रीतीचे असले, तरी सवक एकाच 
सांमतीने आपल्या आनांदाची आवि शाांतीची जननी म्हिून तयाचे स्तवन करतात.” [Richard Hooker – 
Ecelesiastical polity.] 
 

उदारमतवाद आवि लोकशाही कल्पना याांचे मूळ शोधताांना इवतहासामध्ये यापेक्षाही मागे जाता 
येते. कराराची कल्पनाही इवतहासाइतकीच जुनी आहे. जुन्द्या कराराचा इवतहासपूवककाळ बाजूला सारला, 
तरी कराराची कल्पना ग्रीक तत्त्वज्ञान, रोमन कायदा, आवि मध्ययुगातील ईश्वरववज्ञानाचे वाङ्मय यात 
शोधता येते. व्यस्क्त ही नैवतक वस्तु आहे, हे स्टोइक सांकल्पन विस्तीधमाने उचलून धरले. तया धमाने 
आतम्याांची मालकी सामावयक असते आवि ती सवक मानवाना एका ववश्वव्यापी नैवतक व्यवस्थेत एकवत्रत 
आिते, असे साांगून मानवाची समता घोवषत केली. ती व्यवस्था बुवद्धयुक्त असल्याने प्रयोजनवादी दृष्टीने 
पाहता मानवही बवुद्धयुक्त होतात आवि आपले मनोववकार व दुष्टभावना याांना आळा घालणयाला समथक 
ठरतात. विस्तीधमक हा हेलेनवादी सांस्कृतीचा बवुद्धवादाचा वारसा घेऊन समदृ्ध होईपयंत तया सांस्कृतीच्या 
जगात तयाचा अांतःप्रवशे होऊ शकला नाही. विस्ती ईश्वरववज्ञानाने प्लोटोपासून गढूवाद, 
ॲवरस्टॉटलपासून बवुद्धवाद आवि स्टोइकपांथीयाकडून नैवतकता याांचा वारसा घेतला. 
 

तथावप विस्ती धमाने उद घोवषत केलेले मानवाचे व्यस्क्ततव आवि तयाची समता ही अवतमानवी 
शक्तीची देिगी असल्यामुळे मानव हा अांवतमतः सकल्प करणयाला ठकवा वनर्थमती करणयाला, अथवा 
कायदा करणयाला, स्वतांत्र नव्हता. मानवी इच्छा ज्या मयादेत दैवी इच्छेचा आववष्ट्कार असते, तया 
मयादेतच ती चाांगली असते. नाहीतर ती सैतानाचा आवाज ठरते. देवाचा प्रवतवनधी या नातयानेच केवळ 
मानव वनर्थमती करू शकतो. थोडक्यात मािसे ही देवाच्या दृष्टीने समान मूल्याच्या व्यस्क्तगत नैवतक वस्तु 
असतात. देवाला पूिक शरि जाणयाने, तयाच्या अनुग्रहाने, आपल्या अस्सल गुिाांचा तयाांना प्रतयय येतो. 
जीवनाच्या व्यवहारी उदे्दशासाठी मािसे हीं वनव्वळ आभास होती. विस्ती मध्ययुगाची अमयाद श्रद्धा बुद्धीवर 
आधारली होती आवि हाच तारक अनुग्रह होता. तयामुळेच विस्ती ववचार हा अवाचीन उदारमतवादाचा 
अग्रदूत झाला. 
 

“बाराव्या शतकाचा वरनेसान्द्स” हा विस्ती जगाचा एक बौवद्धक क्षोभ होता. बदु्धीच्या प्राचीन 
वारशाने उपकारी माध्यमाचे (catalyst) कायक केले. नामतत्त्ववादी हे १५ व्या शतकात मानवाच्या बांडाचे 
पूवकसूरी होते. अवाचीन उदारमतवादाची बीजे १३ व्या शतकात पोपच्या अवनयांवत्रत सते्तववरुद्ध झालेल्या 
धार्थमक बांडात सापडतात. फ्रास्न्द्सस्कन पांथाच्या महन्द्ताांच्या (spirituals) वतीने बोलताना ऑकॅमच्या 
ववल्यमने प्रस्थावपत सते्तववरुद्ध धमकच्छवलत अल्पसांख्याकाांच्या हक्काांचे समथकन केले. तयाने सद बवुद्ध आवि 
स्वातांत्र्य याांच्या नावाने आवाहन केले. छळाचा प्रवतकार करणयाचा अल्पसांख्याांच्या हक्काचा प्रश्न तयाने 
उपस्स्थत केला. सम्राटाची सत्ता ही पोपची देिगी नाही, असे साांगून तयाने ऐवहकवादाचा प्रचार केला. पि 
तयाबरोबर सम्राटाला अवनयांवत्रत सत्ता बहाल करणयाला तो तयार नव्हता. सम्राटाला ‘मतदार सांघा’कडून 
सत्ता प्राप्त होते, असे तयाने प्रवतपादन केले. तयाकाळी यापेक्षा अवधक व्यापक लोकशाही मतावधकार 
कस्ल्पिे शक्य नव्हते. १४ व्या शतकात युरोपीय समाज हा चचकच्या चौकटीत सांघवटत झाला होता. 
शतकानुशतके चाललेल्या झगड्याला न जुमानता आवधभौवतक सत्ता अद्यावपही सावकभौमतव गाजवविाऱ्या 
आध्यास्तमक सते्तपुढे गौि मानली जात होती. पि चचकचे शासन सुधारणयाकरता चाललेल्या दीघककालीन 
सांघषातून लोकशाही कल्पना आवि सांस्था याांची वाढ झाली. पोपच्या अवनयांवत्रतपिाला आळा कसा 
घालावा, ही तया युगाची राजकीय समस्या होती. 
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चौदाव्या शतकाच्या आरांभी पदुआचा मार्थसस्ग्लओ हा ऐवहक वादाचा सुरवातीचा पुरस्कता आवि 
वरनेसान्द्सचा अग्रदूत होता. तयाने असा युस्क्तवाद केला की, पोप आवि पारीशाही ही मािसेच असल्यामुळे 
धमाच्या वववाद्य तत्त्वावर अांवतम वनिकय देणयाचा तयाांना अवधकार नाही. तयाने वनवडून द्यावयाची अशी एक 
साधारि सभा सुचववली. या सभेच्याद्वारे दैवी पे्ररिा बदु्धीचा सल्ला घेऊन सामान्द्य भक्तजन आवि पारी या 
सवांच्या मागकदशकनाखाली देवकायद्याचे अवधकारवािीने स्पष्टीकरि करील. [Defensor Pacis.] सावकजवनक 
सभेची ही लोकशाही कल्पना ऑकॅमने उचलून धरली. तयाने असे प्रवतपादन केले की, धमोपदेशक आवि 
सामान्द्य जन याांचे प्रवतवनधी असलेले एक मांडळ स्थापून चचकचे शासन घटनातमक कराव.े हे मांडळ विस्ती 
पाांवडतय (बुद्धी) आवि श्रद्धा याांना घटनातमक रूप देईल. पुढच्या दोन शतकात ही ‘साधारि सभा’ 
सामथ्यकशाली सांस्था झाली; आवि अवाचीन पालकमेंटची ती पूवकगामी ठरली. डोवमवनकन आवि फ्रास्न्द्सस्कन 
हे दोन मोठे सांन्द्यासी सांप्रदाय या साधारि सभेचे घटनातमक आधार होते. तयाांची स्वतःची अांतगकत घटना 
लोकशाहीचीच होती. हे अवतशय अथकपूिक राजकीय पवरिाम विस्ती समाजात वजज्ञासा आवि वववकेबवुद्ध 
याांच्या स्वातांत्र्याप्रीतयथक झालेल्या शुद्ध बौवद्धक झगड्यातून वनष्ट्पन्न झाले. 
 

या धमकसभावादी आांदोलनाला सुरवातीच्या राजकीय वशक्षिाची पाठशाळा म्हिून सांबोधता येईल. 
तया. आांदोलनाची उपपवत्त ही स्पष्टपिे लोकशाहीवादी होती. पोप आवि पारीशाही ही नुसती सावकजवनक 
सेवक असून श्रद्धाळू सामान्द्य जनाांच्या प्राथकनासभेसह चचकची सांपूिक सांघटना ही चचकच्या कायद्याचे 
उगमस्थान आहे; या भवूमकेवरून तयावळेचे एकमेव शासन, म्हिजे चचकचे शासन, प्रावतवनवधक असाव ेअशी 
तया आांदोलनाची मागिी होती. चचक हे सगळ्या समाजाशी एकरूप आहे आवि वतच्या सांपूिक सांघटनेत 
सावकभौम सत्ता अवधवष्ठत असते, या उपपवत्तचा तकक शुद्ध गर्थभताथक पोपच्या अवनयांवत्रत सते्तला अवतशय मारक 
होता. असे असूनही ऑकॅमने तो धीटपिे दाखवनू वदला. साधारि सभा पोपला पदच्युत करू शकेल ही 
सामान्द्य सहमताची बाब होती. ववस्क्लफ आवि जॉन हस हे अवाचीन लोकशाहीचे अग्रदूत होते. आवि 
मध्ययुगीन विस्ती समाज–व्यवस्थेच्या मांवदराला धक्का देिारे हे पाखांडी आांदोलन क्ाांवतकारी होते. तया 
आांदोलनाच्या द्वारे चचक सुधारणयाच्या चळवळीचे राजकीय गर्थभताथक स्पष्टपिे व्यक्त झाले. 
 

धमकसुधारिेने बळकटी आिलेले दैवी हक्काचे तत्त्व हे आरांभीच्या लोकशाही ववचाराांचे सांकल्पन 
होते. तया तत्त्वामुळे राजसते्तचा अवनयांवत्रतपिा लोकशाहीला वतच्या जन्द्माला वळेीच नष्टप्राय करणयाला 
समथक झाला. इांस्ग्लश शतेकरी बांडाचा नेता आवि साऱ्या युरोपातील पाखांडी आांदोलनाचा स्फूर्थतदाता 
ववस्क्लफ हा होता. तयानेच या तत्त्वाचा प्रथम प्रचार केला. राजा हा देवाचा प्रवतवनधी आहे असे तयाने जाहीर 
केले. पोपच्या सते्तला हे धाडसी आव्हान होते. पोपच्या अवनयांवत्रत सते्तववरूद्ध जो झगडा झाला, तयातून 
लोकशाही उदयाला आली. दैवी हक्काच्या तत्त्वामुळे आवधभौवतक सत्ता आध्यास्तमक सते्तच्या ववरुद्ध 
ठाकली. राजकारिाचे ऐवहकीकरि हा तयाच्या लोकशाहीकरिाचा पूवकसांकेत होता. या जगाच्या 
व्यवहारात राजसत्ता ही पारीसते्तपेक्षा अवधक प्रवतवष्ठत आहे. म्हिनू चचकच्या शासनाच्या दुष्ट्पवरिामाांवर 
उपाय योजिे हा राजाचा हक्क तसेच कतकव्यही आहे असे ववस्क्लफने प्रवतपादन केले. 
 

मागे इ. स. १४३३ मध्ये वनकोलस क्युसा याने धमकसभावादाच्या उपपत्तीचा लोकशाही गर्थभताथक 
पूिकपिे ववशद केला होता. तयामुळे राजसत्ताक अवनयांवत्रतपिाच्या आगामी धोक्यालाही आव्हान देणयात 
आले होते. तयाने जुन्द्या प्रचवलत कायद्याच्या (Common Law) आधाराने असे प्रवतपादन केले की, 
कोिताही कायदा मग तो राजकीय असो वा चचकचा असो, राजाचा जाहीरनामा असो, की पोपचे आज्ञापत्र 
असो, ज्या समाजासाठी तो करणयात येतो, तया समाजाने तो पसांत केल्यावशवाय आवि स्वीकारल्यावशवाय 
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बांधनकारक होत नाही. राजाने कायदा पाळला पावहजे; कारि कायदाच राजाला वनमाि करतो, असे 
ज्यावळेी क्युसाने जाहीर केले, तयावळेी तयाने वनसगककायदा आवि मानवाची नैसर्थगक समानता ही 
लोकशाही तत्त्व ेघोवषत केली. ही तत्त्व े१६ व ेशतक आवि तयानांतरच्या काळातच सांकस्ल्पली गेली आवि 
वाढली. [Nicholas Cusa – De Concordiantia Catholica.] 
 

समतेच्या आवि बांधुतेच्या कल्पना याच्याही पूवी आढळात येतात. सुरवातीच्या विस्तीधमाने या 
ध्येयाांचा उपदेश केला होता. या ध्येयाांनीच मध्ययुगाच्या अखेरीस शतेकरी बांडाना स्फूर्थत वदली. तसेच, 
उदारमतवादाचा मागोवा थेट मागे जाऊन ग्रीकाांच्या बवुद्धवादात घेता येतो. राजकारिाचे ऐवहकीकरि 
राजाच्या दैवी हक्काच्या वसद्धान्द्तातून उतपन्न झाले. ऐवहकीकरिाच्या आांदोलनाने राजसते्तच्या तसेच 
पुरोवहतशाहीच्या स्थावपत व्यवस्थेला आव्हान देिारे ववचार जन्द्माला घातले. ऑकॅमचा समकालीन 
पदुआचा मार्थसस्ग्लओ याने राजकीय सते्तच्या ऐवहकीकरिाच्या मागिीसाठी पवहला समथक आवाज 
उठववला. तयाने ववशद केलेल्या राजकीय उपपत्तीचा ततवज्ञानातमक मूळ पाया स्पष्टपिे अरबी बुवद्धवादी 
ॲव्हेरोज याच्याद्वारे चालत आलेल्या ॲवरस्टॉटलच्या परांपरेचा होता. मार्थसस्ग्लओचा खरोखरीचा असा 
ववश्वास होता की, तयाचा Defensor Pacis हा ग्रांथ ॲवरस्टॉटलच्या Politics ला पूरक होता. परांतु 
वनसगकवाद आवि बुवद्धवाद याांचा एक प्रयािठबदु याखेरीज या दोहोमध्ये फारच थोडे साम्य होते. हाच 
प्रयािठबदु मध्ययुगीन कायदेपांवडतानी पुरस्कावरलेल्या अवाचीन उदार आवि लोकशाही ववचाराचाही 
प्रयािठबदु होता, हे तयाच्या पुढील वनवदेनावरून वदसून येते. “मानवी कायदा हा नागवरकाांच्या समस्त 
समाजाचा आदेश असतो. ज्याांना कायदा करणयाचा अवधकार असतो, तयाांच्या ववचारवववनमयातून तो उतपन्न 
होतो. हा ववचारवववनमय इहलोकाांतील श्रेष्ठ हेतु साध्य करून घेणयाकरता मानवप्राणयाांनी या लोकी 
करावयाच्या वववधवनषेधातमक ऐस्च्छक कृतयाववषयी असतो.” [Marsiglio de Padua. Defensor Pacis] बाराव्या 
शतकाच्या वरनेसान्द्सपासून नामतत्त्ववाद्याांनी प्रवतपावदलेल्या बुवद्ध आवि धमक याांची फारकत करणयाच्या 
वनवमत्ताने ऐवहक सते्तच्या स्वातांत्र्याच्या केवळ मागिीचाच नव्हे, तर तयाच्या लोकशाहीकरिाचाही 
औपपवत्तक पाया घातला. वर वदलेल्या अवतरिात मार्थसस्ग्लओने प्रावतवनवधक शासनाचे ततव ववशद केले. 
 

अशा प्रकारे उदार आवि लोकशाही ववचाराांची बीजे चचकच्या गभात, तसेच मध्ययुगीन धार्थमक 
समाजव्यवस्थेववरुद्ध झालेल्या बांडात उगवलीं आवि तयाांचा अवधक मोकळा आववष्ट्कार १६ व्या आवि १७ 
व्या शतकाांत ववकवसत झालेल्या वनसगककायदा आवि राजकीय समाजाची उतपवत्त या ववषयींच्या ववववध 
वसद्धाांताांच्या द्वारें झाला. अग्रगामी ववचारवांताांच्या एका दीघक परांपरेने वतचा पुरस्कार केल्यानांतर जॉन 
लॉकने अखेरीस वतला एका तत्त्वज्ञानपद्धतीचे स्वरूप वदले. विटनमध्ये लॉकच्या पूवी होऊन गेलेल्या 
हूकरने थॉमस ॲवक्वनासच्या द्वारे प्रतीत झालेल्या मध्ययुगीन राजकीय ववचाराांच्या सगळ्या परांपरेच्या 
Ecclesiastical Polity या आपल्या ग्रांथात समारोप केला. 
 

जरी अवाचीन उदार आवि लोकशाही ववचाराांची मुळे गतेवतहासामध्ये पसरली होती आवि 
मध्ययुगातून मागे थेट ॲवरस्टॉटलपयंत तयाचा मागोवा घेता येत होता, तरी १७ व्या शतकात तयाांची जी 
पद्धतशीर रचना आवि ववशदीकरि झाले, तींत पूिकतः नव े घटक अांतभूकत झाले. ऐवहकवाद हा तयाचा 
ठळक ववशषे होता आवि तो ववज्ञानाचे पनुरुतथान आवि तदुतपन्न तत्त्वज्ञानातमक क्ाांवत याांच्यापासून वनष्ट्पन्न 
झाला होता. वकतयेक शतकेपयंत ठचतनातमक ववचाराांचा मुख्य ववषय बनलेल्या देव आवि मानव याांच्यातील 
काल्पवनक सांबांधाच्या प्रश्नाची जागा मध्ययुगाच्या अखेरीस मानवामानवातील सांबांधाांच्या प्रश्नाववषयीच्या 
वाढतया आस्थेने घेतली. राजकारिाचे ऐवहकीकरि हे तयाच्या अवनबधं लोकशाहीकरिाचा पूवकसांकेत होते. 
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तसेच मानवतावादाने खऱ्या उदारमतवादाचा पाया घातला होता. १८ व्या शतकाांत उदारमतवादाने 
उच्चपातळी गाठल्यानांतर तयाला उतरती कळा आली. तयाचे कारि मूळाांत लॉकच्या माांडिीप्रमािे तयाचा 
ऐवहकवाद फारसा पुढे जाऊ शकला नाही हे होय. तयाचा उदारमतवाद पारीववरोधी होता; पि अधार्थमक 
नव्हता. तयाचा मानवतावाद शास्त्रीय अथाने वनसगकवादी नव्हता, पि तो वनसगकधमाकडे झुकला होता. 
तयाचा बवुद्धवाद प्रयोजनवादी नसला, तरी आध्यास्तमक होता. तयाने मानवामध्ये बदु्धीची प्रस्थापना केली; 
पि ती बदु्धी तयाने जी सांकस्ल्पली ती जीवनशास्त्रीय अस्स्ततवाचा भाग म्हिून नव्हे, तर कोितयातरी 
अतीताचे कायक म्हिून होय. अखेरीस तयाने अद भतुरम्यवादापासून जी माघार घेतली, तीत मानवतावादी 
ऐवहक नीवतशास्त्राचा अव्हेर करिे आवि नैवतकतेचे अतीत अवधष्ठान शोधिाऱ्या धमात पुनःपलट घेिे ही 
गर्थभत होती. 
 

पीठपांवडती बुवद्धवाद आवि पोपच्या अवनयांवत्रत सते्तववरुद्ध चाललेला झगडा या दोहोंच्या सांपन्न 
परांपरा एका बाजूने उदारमतवाद आवि लोकशाही राजकीय उपपत्ती याांच्या अवभवृद्धीला बऱ्याच मोठ्या 
प्रमािात हातभार लावणयाचे काम करीत होतया; तर दुसऱ्या बाजूने तत्त्वज्ञानाचे ऐवहकीकरि, शास्त्राची 
सम्राज्ञी या मानाच्या स्थानापासून झालेली ईश्वरववज्ञानाची पदच्युवत आवि मरिोत्तर जगाच्या वनष्ट्फळ 
ठचतनापासून परावृत्त होऊन इहलोकींच्या जीवन-समस्याांकडे परतणयाचे मानवी मनाने घेतलेले वळि, या 
सवांचा पवरिाम म्हिून ती अवभवृद्धी घडून येत होती. मवॅकआव्हेली आवि हॉब्ज हे अवाचीन ऐवहक राज्य–
सांस्थेच्या उपपत्तीचे जनक म्हिून यथाथकतेने इवतहासात जरी ज्ञात असले, तरी हा तत्त्वज्ञानातमक 
अांतःप्रवाह, मानवाच्या आध्यास्तमक ववमोचनाची ही प्रवक्या, पदुआच्या मार्थसस्ग्लओपासून सुरू होऊन 
हॉब्जमध्ये पवरित झाली. जॉन लॉक उदारमतवादाचा तत्त्ववते्ता म्हिून सामान्द्यतः ओळखला जातो. पि 
तयापेक्षाही मोठा ततववते्ता जो स्स्पनोतसा तयाच्याकडे सुद्धा हा ऐवतहावसक मान जातो. राजकीय वसद्धाांती या 
नातयाने हे दोघेही हॉब्जचे वशष्ट्य होते. तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने स्स्पनोतसा हा आपल्या गुरूला अवधक जवळचा 
होता. म्हिून तयाची राजकीय उपपवत्त ही अवधक कडवी लोकसत्तावादी होती. लॉकच्या उदारमतवादावर 
हूकरचा प्रभाव मोठ्या प्रमािात होता; आवि तयामुळेच धार्थमक परांपरेपासून तो पूिकपिे फुटून जाऊ शकला 
नाही. एल्ववेतयुस आवि कोंवदयाक याांनी लॉकच्या उदारमतवादाला या दोषातून मुक्त केले. तथावप 
क्ाांतयुत्तर काळात इांस्ग्लश उदारमतवादाने प्रबोधनाचा क्ाांवतकारी प्रभाव झुगारून वदला; आवि लॉकच्या 
धार्थमक पुरािमतवादी परांपरेकडे तो पुनः वळला. 
 

उदारमतवादाचा तत्त्वज्ञानातमक पाया हाब्जने घातला. कारि तयाच्यामध्ये राजकीय ववचाराांचे 
ऐवहकीकरि वनःसांकोचपिे झाले होते. राजकीय सत्ता आवि पुरोवहतशाही सत्ता, राज्यसांस्था आवि धमक, 
याांच्यामधील सांबांधाांच्या गोंधळात टाकिाऱ्या समस्येच्या मूळात वशरिारा तो पवहला होता. यापेक्षा अवधक 
महतवाचे म्हिजे ववद्वान धमोपदेशक, चतुर कायदेपांवडत आवि ठचतनशील ततवज्ञ याांच्या एका 
दीघकमावलकेला वकतयेक शतके गोंधळून सोडिाऱ्या समस्येची उकल करणयासाठी सावकभौमतवाची स्पष्ट 
आवि वनःसांवदग्ध व्याख्या करिे हा आवश्यक सांकेत आहे हे ओळखिारा हॉब्ज हा पवहलाच होता. राजा 
आवि लोक याांच्यात फरक नसून ते एकरूप आहेत, हे हॉब्जच्या सावकभौमतवाच्या उपपत्तीचे मूलभतू ततव 
होते. प्रजा आवि राजा याांना हॉब्ज एकरूप मानतो असे भासते हे खरे आहे. परांतु बारकाईने तपासता 
तयाच्या उपपत्तीचा लोकशाही गाभा उघड होतो. तयाची उपपत्ती दुधारी तलवारीसारखी आहे. 
 

दैवी हक्कामुळे असो वा मूळ करारान्द्वये असो, राजाचे सावकभौमतव गृहीत धरून युडरकालीन 
कायदेपांवडताांनी राजाांच्या असाधारि हक्काला घटनातमक बांधने शोधणयासाठी आपले बुवद्धकौशल्य 
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चालववले. सावकभौमतवाच्या प्रश्नाकडे पाहणयाच्या या उथळ दृवष्टकोिातील तकक दोष हॉब्जने उघडकीस 
आिला. सावकभौमतव जर दैवी हक्काने प्राप्त होते, तर मानववनर्थमत कायदे तयाला मयादा कशी घालू 
शकतील? दुसऱ्यापक्षी, मूळ करारान्द्वये सावकभौम सत्ता धारि करणयाचा हक्क साांगिाऱ्या सवांनी, मग ते 
राजे वा पालकमेंट वा राजपालक असोत, व्यवहारात मानवी बांधने उल्लांवघली होती. सावकभौमतव म्हिजे 
लोकाांच्या इच्छेचा आववष्ट्कार अशी कल्पना केली नाही, तर हे सवक ववरोध आवि ववसांगवत उद्भविे क्मप्राप्त 
आहे. ही उपपवत्त स्पष्टपिे लोकसत्तावादी होती. हॉब्ज राजाांच्या दैवी हक्काला फाटा देऊ शकत होता. 
कारि तयाची सावकभौमतवाची उपपवत्त वनःसांकोचपिे ऐवहक होती आवि म्हिून तो लोकसत्तावादीही होता. 
आवधभौवतक आवि आध्यास्तमक हे दोन शब्द मािसाची दृवष्ट वद्वधा व्हावी आवि स्वतःच्या राजाववषयी तयाांची 
वदशाभलू व्हावी यासाठी या जगात वनमाि करणयात आले आहेत. कोिीही मािसू दोन धन्द्याांची आज्ञा पाळू 
शकिार नाही आवि आपसात दुभांगलेले घर उभे राहू शकिार नाही. ज्याांचे देह आध्यास्तमक आहेत, अशी 
मािसे पृथ्वीतलावर नाहीत, हे अवलोकन केले म्हिजे रक्तामाांसाच्या मािसात आध्यास्तमक राज्य नाांदिे 
शक्य नाही असे म्हिाव ेलागते.” [Thomas Hobbes, Leviathan] 
 

हॉब्जच्या सावकभौमतवाच्या व्याख्येत राजा ठळकपिे वदसून येतो. परांतु अांवतमतः तयाचा सांदभक 
वैयस्क्तक राज्यकतयाकडे नाही हे स्पष्टपिे वदसून येते. तो सांदभक समाजाच्या सावकजवनक इच्छेला अनुलक्षनू 
होता. ‘तयाचा तोंडवळा स्टुअटक राजाचा होता, पि तयाची वािी लोकराज्याची होती.’ [Cambridge Modern 

History, Vol Ⅵ] “सवांना नैसर्थगक हक्काचे प्रतयेक गोष्टीत” हस्तान्द्तर होणयाने सावकभौमतव वनमाि होते, म्हिनू 
हे हक्क सावकभौमतवाचे उगमस्थान आहेत. राजाला ते सुपूतक करणयाची काहीही आवश्यकता नाही. मूळात ते 
सुपूतक केले होते, असे हॉब्जने गृहीत धरले. म्हिून तयाने राजा आवि सावकभौमतवहीं एकरूप मानली. परांतु 
सावकभौमतवाचे पयायी प्रतीक वनमाि होणयासाठी “सवांच्या नैसर्थगक हक्काचे सवक गोष्टीत” वनराळ्या प्रकारे 
हस्ताांतर होऊ शकिार नाही. असे तयाने कोठेही म्हटले नाही. यात वनिायक मुद्दा म्हिजे सते्तचा उगम 
कोिता हा होय. या मुद्याववषयी हॉब्ज अगदी स्पष्ट आहे. हा उगम म्हिजे समाज होय. 
 

सावकभौमतवाच्या प्रश्नाकडे पाहणयाचा हॉब्जचा दृवष्टकोि पूिकतः मौवलक होता. अगदी पवहल्या 
प्रथम मूलभतू तत्त्वाांपासून राजकीय उपपत्ती वनगवमत करणयात आली. सेंट ऑगस्स्टनच्या काळापासून 
राजकीय उपपत्ती धमकग्रांथातून काढणयात येत होतया. राजनीवत हे धमाचाच एक भाग होता. तया दृष्टीने 
वतच्यावर ईश्वरववज्ञानाचा पगडा होता. मार्थसस्ग्लओ ठकवा बोदूँ ठकवा आधीचे ऐवहकवादी या दुष्टचक्ातून 
बाहेर पडू शकत नव्हते. मवॅकआव्हेलीने तसा प्रयतन केला; पि तो ततववते्ता नव्हता. तयाच्या राजकीय 
वसद्धान्द्तात खोलीचा अभाव होता. तयाने राजकीय व्यवहारासाठी वनयम घालून वदले आवि ते दोषदृष्टीने 
दूवषत झाले होते. हॉब्जने आपला सावकभौमतवाचा वसद्धान्द्त “केवळ वनसगाच्या मूळतत्त्वा”पासून काढला 
होता. तयाने राजकीय ततवज्ञान ईश्वरववज्ञानापासून मुक्त केले आवि सुरवातीचे लोकशाही आांदोलन 
सुधारिेच्या धार्थमक पूवकग्रहापासून अवलप्त ठेवले. “हॉब्जप्रमािे ववषयाच्या मूळात कोिीही हात घातला 
नव्हता. मािसे एकामागनू एक बलदांड प्रकाराांचा आसरा घेत होती. अांधार आवि धुके याांच्या जांजाळातून 
‘लेस्व्हआथन’ची भेदक उपपत्ती उत्तरेच्या झांझावाताप्रमािे आपला वनघृकि मागक कापीत होती. जेथे बाकीचे 
आांधळे बनले होते, तेथे वतची दृवष्ट स्वच्छ होती. वजथे इतर गोंधळून जात, वतथे ती सुसांगत असे. जेथे दुसरे 
ववरोधात गुरफटून जात, वतथे वतने एकच उवद्दष्ट समोर ठेवले होते. १७ व्या शतकाचा मध्य हा मोठा 
सजकनशील काळ होता. पि तयाची वनर्थमती क्ववचतच अराजकाच्या अवस्थेपलीकडे जात होती. वक्षवतजाच्या 
कोितया वदशकेडून प्रकाश यावयाचा होता याचे दशकन इतर कोिाहीपेक्षा हॉब्जला अवधक चाांगले झाले 
होते.” [वकत्ता] 
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हॉब्जच्या राजकीय उपपत्तीचे सवकश्रेष्ठ महतव हे की, कठोर बवुद्धवादी आवि म्हिनू साऱ्या धार्थमक 

आवि ईश्वरववज्ञानीय पूवकग्रहापासून पूिकतः अवलप्त अशा एका तत्त्वज्ञानाचा अववभाज्य भाग म्हिनू तयाने ती 
ववशद केली. राज्यसांस्था ही यापढेु सत्ताशास्त्रीय गूढात दडून रावहली नाही. हॉब्जच्या ततवज्ञानात भवूमवत 
आवि गवतशास्त्र याांच्या पवरभाषेत ववशद केलेल्या ववश्वाच्या एका सांपूिक पद्धतीचा समावशे होता. मानसशास्त्र 
आवि इांवरय ववज्ञान ही याांवत्रक ववश्वववज्ञानाच्या सांदभात जीवशास्त्रीय प्रवक्या म्हिनू दाखववणयात आली 
होती. या सवामधून वनसगककायद्याांना अनुसरून आवि तयाांच्या वनयांत्रिाने चालिारी सवात अतयांत 
गुांतागुांतीची सांस्था म्हिनू मानवी समाज अवतीिक झाला. ववश्वाची सगळी व्यवस्था मानव, तयाचा देह, मन 
आवि आतमा यासवहत, स्वयांपूिक होती म्हिून ती कोितयाही बाह्य प्रभावापासून, वनयांत्रिापासून अथवा 
मागकदशकनापासून मुक्त होती. हॉब्जच्या ततवज्ञानात आध्यास्तमक दास्याववरुद्ध मानवाचे महान बांड 
कळसाला पोहोचले. मानवी स्वातांत्र्याची सनद या नातयाने तयाने उदारमतवाद आवि लोकशाही याांचा पाया 
घातला. 
 

हॉब्जच्या ततवज्ञानामुळे सवक बाजूांनी भीवत, क्ोध आवि दे्वष याांचा जो क्षोभ उसळला, तयावरून हे 
वसद्ध झाले की, ते तत्त्वज्ञान कोितयाही एका वगाच्या वहतसांबांधाचे प्रवतवनवधतव करीत नव्हते आवि 
उदारमतवाद हा भाांडवलदारवगाची ततवप्रिाली नव्हता. तसेच, ववचार हे तकक शास्त्राला अनुसरून 
ववकवसत होतात, हे तयाने वसद्ध केले. हॉब्जच्या गाढ क्ाांवतवादी ततवज्ञानाला धमोपदेशक, राजपक्षीय, 
प्युवरटन आवि उगवता भाांडवलदार वगक यानी सारख्याच आवशेाने ववरोध केला. “आपि कोितयाही मताचे 
असलो, तरी शत्रु समोर उभा आहे, असे सवांना अांतःपे्ररिेने वाटत होते. हॉब्जचे वसद्धान्द्त सवक राष्ट्राांना 
धोका देिारे, राजाांचे हक्क उध्वस्त करिारे, बलापहारींना उते्तजन देिारे, अनैवतहावसक, धमकग्रांथ-ववरोधी 
आवि अनैवतक म्हिनू तयाांचा वधक्कार करणयात येत होता.” हॉब्ज हा “एवपक्युरसवादी, क्ॉम्वलेपांथी, 
सद बुवद्ध आवि धमक याांचा शत्रु, व नास्स्तक” होता. उगवतया भाांडवलदार वगाच्या दृवष्टकोिातून तो 
‘मालमते्तचा वैरी, सनदशीर मांडळ्या, कायदेशीरपिे स्थावपलेले सांघ आवि व्यापार याचा शत्रु’ [वकत्ता.] 
म्हिून मानला गेला. 
 

हॉब्ज हा राजसते्तच्या अवनयांवत्रतपिाचा औपपवत्तक समथकक होता, असे म्हिणयाची प्रथा होती. 
पि दुसऱ्या चाल्सकने “तयाचा हात प्रतयेकाववरुद्ध आवि प्रतयेकाचा हात तयाच्या ववरुद्ध” हे बायबलमधील 
विकन हॉब्जला लागू केल्याचे जे साांगतात, तयावरूनच तया प्रथेचे खांडन होते. ‘लेस्व्हआथन’ हे क्ाम्वलेला 
खूष करणयाकरता वलवहले होते, असे राजवनष्ठपक्षाचा नेता क्लॅरेंडन याने म्हटले होते, ते फारसे चूक होते 
असे नव्हे. कारि प्रतयक्ष अस्स्ततवात असिाऱ्या कोितयाही शासनाच्या बाबतीत तयाची मते प्रमािभतू 
ठरतात ही गोष्ट तयाने लपवनू ठेवली नव्हती. एवढेच की, एक सवककालीन सवकश्रेष्ठ मूर्थतभांजक असल्याने 
हॉब्ज हा प्युवरटन पांथी क्ॉम्वलेचा स्तुवतपाठक नव्हता; ठकवा अूँस्ग्लकन क्लॅरेंडनचा समथकक तर नव्हताच 
नव्हता. वजतक्या प्रमािात क्ॉम्वलेचे कायक लोकसत्तावादी होते, वततक्या प्रमािात राजाांच्या दैवी हक्काांचे 
पुरातन थोताांड उघडे पाडिाऱ्या हॉब्जच्या तत्त्वज्ञानात तयाला आधार वमळू शकत होता. 
 

एक धीट अग्रगामी या नातयाने हॉब्ज हा आपल्या काळाच्या वकतीतरी पढेु होता. तयाच्या 
समकालीन समाजाचा कोिताही गट तयाचे ततवज्ञान स्वीकारायला तयार नव्हता. तयाचे ततवज्ञान 
भववष्ट्याचे ततवज्ञान होते. १९ व्या शतकापयंत तयाची चहा होत नव्हती. स्व्हगवाद हा जसा “प्युवरटनवाद 
आवधक पािी” होता, तसा १९ व्या शतकाचा तास्तवक मौवलकवाद हा हॉब्जप्रिीत बवुद्धवाद अवधक 
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धार्थमकता असा होता. उदारमतवाद हा मध्ययुगातील ववचाराांच्या आांदोलनातून वर आला होता. तो 
भाांडवलदार वगाची वनर्थमती नव्हता. पि आपाततः भाांडवलदार वगाला आपल्या सामावजक उदे्दशासाठी तो 
सोइस्कर वाटला आवि तयाने तो स्वीकारला.’ 

 
अवाचीन उदारमतवादाचा भरीव ततवज्ञानातमक पाया घालणयाचे श्रेय वस्तुतः हॉब्जकडे जाते. 

कारि तया काळच्या दुसऱ्या कोितयाही राजकीय वसद्धान्द्तात व्यस्क्तवादाचे पायाभतू ततव इतक्या स्पष्टपिे 
माांडणयात आले नव्हते. हॉब्जचे मत असे की, देह आवि मन या दोहोंच्याही कायकशक्तीच्या बाबतीत 
वनसगाने मािसाला मलूतः समान वनर्थमले आहे. राजकीय ततवज्ञान ईश्वरववज्ञानापासून स्वतांत्र केल्यामुळे 
कायदेशास्त्र, राजकीय शासन आवि सामावजक सांबांध याांच्या प्रश्नाववषयी फलवादी दृवष्टकोि उद्भवला. या 
वृत्तीची पवरिवत १९ व्या शतकाच्या तास्तवक मौवलकवाद्याांच्या उपयुक्ततावादात झाली. ती वृत्ती म्हिजे 
अदूरदशी धोरि असून तयाने वस्तुतः कोिताही प्रश्न सुटत नव्हता. तयामुळे चालू प्रथामध्ये तातपुरते बदल 
करणयाच्या गोष्टींचा गौरव करणयाची इांग्रजी परांपरा प्रस्थावपत झाली. काळाच्या ओघात या प्रथाांच्या 
गोधडीला घटनेचे प्रामाणय देणयात आले. ईश्वरववज्ञानाच्या कचायातून इष्ट स्वातांत्र्य प्राप्त झाल्यानांतर 
विटनमधील राजकीय ववचाराांचा लां बक दुसऱ्या टोकाला झुकला. मानवी स्वभाव अतक्यक असल्यामुळे 
राजकीय ववचार काटेकोरपिे तकक शुद्ध असू शकत नाहीत हे श्रद्धाततव बनले. 
 

हॉब्जने राज्यशास्त्रात बवुद्धवादाची प्रवतष्ठापना केली. तयाच्या सवकसाधारि ततवज्ञानात कडवा 
ऐवहकवाद असल्यामुळे राजकीय ववचाराला ही मोठी देिगी देणयाला तो समथक झाला आवि तयायोगे 
राजकीय ततवज्ञान शक्यकोटीत आले. बवुद्ध ही मानवाच्या जीवशास्त्रीय अस्स्ततवात उपजत असते असे 
तयाने मानले. [“सतय बुवद्ध ही मनाची दुसरी कोितीही उपाधी ठकवा कायकशस्क्त याांच्या इतकीच मनुष्ट्याच्या स्वभावाचा भाग असते. सतय बवुद्ध 
हा वनवश्चत असा कायदा आहे.”– De Cive.] आवि हे आधारववधान घेऊन कठोर तकक शास्त्राच्या आधाराने तयाने एका 
सांबांध राजकीय तत्त्वज्ञानाचे वनगमन केले. मानवी स्वभाव हा बवुद्ध आवि कामना याांनी बनलेला असतो. 
कामनेपासून मानवीकृतींना सगळी चालना वमळते आवि बुवद्ध ही वनयमन करिारा घटक म्हिून कायक 
करते. वनसगककायदा म्हिजे “जीववत आवि व्यक्ती याांचे आम्हाला शक्य वततके सतत सांरक्षि 
वमळणयासाठी करावयाच्या अगर वगळावयाच्या गोष्टीमध्ये वनष्ट्िात अशा योग्य बुवद्धचा आदेश” [“मानवाच्या 
नैसर्थगक अवस्थेतील योग्य बुवद्ध याचा अथक मी अप्रमादशील कायकशस्क्त असा समजत नाही; तर वववेकाची कला म्हिजे शजेाऱ्याांना लाभदायक 
ठकवा हावनकारक होिाऱ्या आपल्या कृतयासांबांधी प्रतयेक मािसाने आपली वववशष्ट आवि सतय बुवद्ध चालवविे असे मी समजतो.” – वकत्ता] आहे. 
जीववताला जे ववध्वांसक आहे, ते करू नये आवि जीववताचे उत्तम रीतीने सांरक्षि करताां येईल, ते टाळू 
नये,” [Leviatham.] असा प्रवतबांध बवुद्ध करते. हॉब्जच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या या मूलभतू गहृीतकृतयाने 
ऐवहक मानसशास्त्राची सांभवनीयताही वदग्दर्थशत झाली. बुवद्ध आवि सहजप्रवृवत्त (कामना) या परस्पर 
ववरोधी नाहीत. दोन्द्हीही जीवशास्त्रीय गुिधमक असल्यामुळे तयाांचा उगम इांवरयातीत नाही ठकवा रहस्यमयही 
नाही. मानवी सजकनशीलता ही या दोन पायाभतू पे्ररिाांच्या सहकायाचा पवरिाम आहे. ऐवहक बुवद्धवाद 
आवि तकक दृष्ट्या तयापासून वनगवमत झालेले शास्त्रीय (ठचतनाच्या उलट) मनोववज्ञान हे राजकीय 
ततवज्ञानाच्या भव्य मांवदराला आधार देिारे जोडखाांब होते. 
 

ग्रोवतयुसने वनसगककायद्याचा प्राचीन वसद्धान्द्त ईश्वरववज्ञानाशी असलेल्या तयाच्या पारांपावरक 
साहचयातून मुक्त करून बवुद्धवादाला अग्रस्थान वदले. देवाच्या कल्पनेपासून अवलप्त अशा वनसगाच्या 
याांवत्रक स्पष्टीकरिाची शक्यता सुचववणयाच्या मयादेपयंत तो गेला. तथावप तयाच्या बुवद्धवादात आध्यास्तमक 
प्रयोजनवाद मोठ्या प्रमािात वशल्लक रावहला होता. सामान्द्यतः १७ व्या शतकाच्या वनसगकवादी ततवज्ञानाचे 
हे ठळक वैवशष्ट्य होते. ईश्वरववज्ञानाच्या परांपरेपासून फारकत झाल्यानांतरही वनसगककायदा हे 
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प्रयोजनवादी सांकल्पनच रावहले. हॉब्जने तयात पूिकतः क्ाांवत केली. वनसगांत अपवरवतकनीय कायदे नाहीत. 
मानवासवहत वनसगाची समस्त पद्धवत ही कायककारिाांची साखळी आहे, या सांबांधाची जािीव झाल्याने मानव 
वनसगककायद्याचा शोध घेतो. “वनसगककायदा हा योग्य बदु्धीचा आदेश आहे.” [De Cive.] “वनसगककायदा हा 
बुद्धीने शोधून काढलेला आदेश ठकवा सामान्द्य वनयम आहे.” [Leviathan] तीनश े वषापूवी हॉब्जने पूवकसूवचत 
केलेल्या वनसगककायद्याच्या आतमवनष्ठ बवुद्धवादी दृवष्टकोिाला २० व्या शतकाचे तत्त्वज्ञान पवुष्ट देते. 
 

हॉब्जने प्रसतृ केलेला वनसगकवाद एकातम होता. तयाच्यात वनसगक आवि मानव याांतील वद्वधातमता 
नाहीशी होते. मानव हा वनसगाचा एक अांश आहे आवि वनसगक ही बुवद्धयुक्त प्रवक्या आहे. मानवाचे 
आध्यास्तमक ववमोचन येथे पूिकतवाला जाते. हॉब्जच्या तत्त्वज्ञानात वरनेसान्द्सचा मानवतावाद हा शास्त्रीय 
वनसगकवाद बनतो. उदार ववचार आवि लोकशाही आचार याांचा तो पाया घालतो. 
 

व्यस्क्तवादाचे मूलततव हे एका बाजूने हॉब्जच्या ततवज्ञानाच्या वनसगकवादी मानवतावादापासून 
आवि दुसऱ्या बाजूने तयाच्या समाजाच्या उतपत्तीच्या बुवद्धवादी वसद्धान्द्तापासून तकक दृष्ट्या वनगवमत झाले. 
समाजाच्या स्थापनेच्या इतर सवक उपपवत्त वनसगककायद्याच्या ईश्वरववज्ञानवादी ठकवा प्रयोजनवादी 
सांकल्पनावर आधारलेल्या होतया, ठकवा तदथकक करार गृहीत धरीत होतया. यापैकी एका उपपत्तीने 
व्यस्क्तवादाच्या ततवावर आधारलेल्या मानवतावादी ततवज्ञानाची सांभाव्यता बाजूला सारली; तर दुसरीने 
लोकशाहीला जन्द्मतःच नष्ट केले. आतमरक्षिाच्या मूलभतू जैववक पे्ररिेने जीवनाथक कलहात सवक व्यक्तींना 
एकत्र येणयाची आवश्यकता पटिे भाग होते. बुद्धीने (हीसुद्धा एक जीवशास्त्रीय व्यापार आहे) समाजाच्या 
शासनासाठी आवि तयाच्या घटक अशा व्यस्क्तमात्रामधील सांबांधाांच्या वनयमनासाठी वववशष्ट वनयम घालून 
वदले. समाजाची उतपवत्त म्हिजे व्यक्तीची पदच्युवत नव्हे. प्रतयेकाचे स्ववहत पवरिामकारक रीतीने साध्य 
व्हाव ेम्हिून मािसाांनीच समाज वनमाि केला. 
 

कोितयाही राजकीय तत्त्वज्ञानात मानवी स्वभावाची एक वनवश्चत दृवष्ट पूवकगृहीत असते. मानवी 
स्वभाव स्वाथी आहे, तो या अथाने की, आतमरक्षि ही जैववक पे्ररिा आहे व हाच मानवाचा स्वाथीपिा 
बुद्धीला जन्द्म देतो, या मतापासून सुरुवात करून हॉब्जने राजकीय तत्त्वज्ञान रचले. तया तत्त्वज्ञानाचे 
प्रवतपादन असे की, मािसाच्या व्यास्क्ततवाच्या ववकासाला चालना देिे हे सामावजक सांघटनेचे कायक असते. 
बुवद्धयुक्त व्यस्क्तवादाच्या योगाने हॉब्जचे राजकीय तत्त्वज्ञान स्पष्टपिे नसले, तरी तकक दृष्ट्या लोकशाहीचा 
अतयांत भरीव औपपवत्तक पाया घालते. 

 
“हॉब्ज हा एकाच वळेी सांपूिक उपयुक्ततावादी आवि सांपूिक व्यस्क्तवादी होता. राजसत्ता आवि 

कायद्याची सत्ता ही मानवी व्यस्क्तमात्राला स्थयैक प्राप्त करून देतात. या कारिास्तवच तयाांचे समथकन करता 
येते. सते्तचा आदर करिे आवि वतच्या आज्ञा पाळिे या गोष्टींची बुवद्धवनष्ठ भवूमका ही की, तयाांच्यामुळे 
तवद्वरुद्ध गोष्टीपेक्षाही अवधक वहत साध्य करता येते याचे पूवकसूचन वमळते. यावशवाय दुसरी भवूमका नाही. 
समाज हा केवळ एक कृवत्रम समवाय आहे. मानवी प्राणयाला मालमत्ता आवि श्रम याांचा वववनमय करिे हे 
व्यस्क्तदृष्ट्या लाभदायक असते, या तथ्यासाठी वापरणयात येिारी ती एक समुदायदशकक सांज्ञा आहे. या 
वनःसांवदग्ध व्यस्क्तवादामुळे हॉब्जचे तत्त्वज्ञान हे तया युगाची सवात क्ाांवतकारी उपपवत्त ठरले.” [G. H. Sabine 
– A History of Political Theory.] 
 

हॉब्ज हा अवनयांवत्रत सते्तचा समथकक होता, हे जरी एकवळे गृहीत धरले – तो तसा नव्हता हेच खरे 
– तरी तयाच्या तत्त्वज्ञानाचा अतयांत कठोर बवुद्धवाद हा उदारमतवाद आवि लोकशाही याांच्याकवरताच 
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वनव्वळ उपयोगी पडू शकला. [“बलदांडशाहीचे समथकन करणयाकरता बदु्धीला आवाहन करिे (अमतूक गहृीतकापासून तार्थकक वनगमनाने 
राजा आवि प्रजा याांच्यातील सांघषक वमटववणयाचा प्रयतन करिे ) हा नवीन प्रकार धोकादायक होता. असे करिे म्हिजे ज्याचा वनिकय ववरुद्ध 
लागणयाचा सांभव आहे, अशा अवधकरिाची सत्ता मान्द्य करिे होय.”– Cambridge Modern History, Vol. Ⅷ.] ववचार स्वतःच्याच 
तकक पद्धतीने ववकास पावत असतात आवि सामावजक घटनाांच्या सांदभात तयाांच्यात कायककारिसांबांध नसतो, 
हे दशकवविारे अवभजात उदाहरि म्हिजे हॉब्जचे तत्त्वज्ञान होय. बुवद्धवाद, वनसगकवाद आवि ऐवहकवाद 
याांच्या वदशनेे झालेली युरोपीय ववचाराांची वाढ ही १२ व्या शतकाच्या वरनेसान्द्सपासून हॉब्जपयंत चालत 
आलेली एक अखांड प्रवक्या होती. या प्रवक्येचा पढुचा ववस्तार म्हिजे उदारमतवाद होय. 
 

हॉब्जच्या तत्त्वज्ञानाचे पुरोगामी गर्थभताथक लॉकने स्पष्टपिे माांडले आवि तेच उदारमतवादाची 
मूलतत्त्व े बनले. शास्त्रीय वनसगकवादासारख्या वनव्वळ तास्तवक प्रश्नाच्या बाबतीत हॉब्जशी तो सहमत 
नव्हता. धमकशील हूकरववषयी तयाला अवधक सहानुभवूत वाटत असली, तरी लॉकने धमकसुधारिेच्या 
परांपरेपासून उदारमतवाद अवलप्त ठेवणयाच्या बाबतीत हॉब्जचेच अनुकरि केले. तयाने राजकीय 
अवधकाराच्या उतपत्तीववषयीच्या वादात धमकग्रांथाांचे आधार घेणयाची पद्धवत टाकून वदली. खरे पाहता, 
कोितयाही प्रामाणयाकडे धाव घेणयाचे तयाने नाकारले. “दुसऱ्याच्या डोळ्याांनी आम्ही पाहू शकत नाही. 
गुरुजन हे मािसाला स्वतःची वववकेबवुद्ध वापरणयापासून वांवचत करतात.” 
 

लॉक एका प्युवरटन कुटुांबात जन्द्मला होता. ऑक्सफडकला गेल्यानांतर तेथे पे्रस्ज्बटेवरअन [पे्रस्ज्बटेवरअन 
हा शब्द पे्रस्ज्बटरवरून आला आहे. तयाचा अथक चचकमधील वडीलधारा अवधकारी असा आहे. अशा अवधकाऱ्यावशवाय दुसऱ्या कोिीही चचकचा 
कारभार चालव ू नये; तया कारभाराचा अवधकार फक्त पे्रस्ज्बटरकडेच असावा अशा मताच्या मांडळीना पे्रस्ज्बटेवरअन म्हितात. तया मताला 
पे्रस्ज्बटेवरयनवाद हे नाव आहे.] पांथाची असवहष्ट्ितुा आवि तया पुरातन ववदे्यच्या पीठावर प्रभतुव असलेल्या 
चचकस्वातांत्र्यवादी पांथीयाांचे धमकवडे याांच्यामुळे लॉक तयाांच्यापासून परावृत्त झाला. वपतृपरांपरेच्या स्वधमक-
वनवदेनाववषयीचा तयाचा उतसाह मावळला. तयानांतर तो अूँस्ग्लकन चचकच्या उदार धमकगुरूां च्या प्रभावाखाली 
आला. हूकरशी तयाचा जो सांबांध आला, तयाच्या प्रकाशात सते्तवर नैवतक वनबधं ठेवणयाच्या तयाच्या 
आग्रहामागील पे्ररिा थॉमस ॲवक्वनास आवि इतर मध्ययुगीन ववचारवांत याांच्या परांपरेत सापडते. तथावप 
लॉकचा “मानवी ज्ञानावरील प्रबांध” हा ग्रांथ हॉब्जच्या याांवत्रक मानवववज्ञानापासून जािीवपूवकक वनगवमत 
झाला नसला, तरी तकक दृष्ट्या तयाच्याशी सांबवधत होता. माँतेन्द्यची एवपक्युरसवादी परांपरा, देकातकचा 
आतमवनष्ठ बुवद्धवाद आवि बेलच्या सूक्ष्म समीके्षची ववदारक व्याजोक्ती याांच्यात मूळ धरलेल्या १८ व्या 
शतकाच्या फ्रें च ततवज्ञानाला तो प्रबांध पोषक झाला. सांशयवादाने प्रामाणयाांना उखडून टाकले होते. 
वनसगातीतावरील मानवी श्रदे्धला तडे गेले होते. शास्त्रीय वनसगकवादाचे ततवज्ञान आवि तकक दृष्ट्या 
तयाच्याशी सांबांवधत असलेले लॉकचे सांवदेनवादी मानसशास्त्र याांनी मानवाला एक नवी श्रद्धा वदली. ही 
मानवाची स्वतःवरची श्रद्धा होती. हाच उदारमतवादाचा गाभा होता. 
 

मानवाला नैसर्थगक हक्क आहेत आवि ते योग्य बदु्धीने शोधून काढता येतात. या हक्काांचे रक्षि करिे 
हे कायद्याचे कायक आवि शासनाचे उवद्दष्ट आहे. योग्य बदु्धीने शोधून काढलेल्या आवि सामान्द्य वहताकरता 
केलेल्या कायद्याचे ऐस्च्छक पालन याचा अथक नैसर्थगक हक्काांचे समपकि असा होत होता. सामावजक 
कराराच्या उतपत्तीमुळे नागरी स्वातांत्र्याचे, जरूर पडली तर सावकभौम सते्तशी बांड करून सुद्धा, सांरक्षि 
करणयाला प्रवतबांध होत नव्हता. नैसर्थगक हक्काांचे समपकि हे काही प्रमािात अटळ असल्यामुळे राजकीय 
शासन हे वाईट आहे आवि म्हिून तयाची सत्ता आवि कायक हीं काटेकोरपिे मयादेत ठेवली पावहजेत. हीच 
राजकीय उदारमतवादाची मूलतत्त्व.े मानवाची बवुद्ध हाच सवकश्रेष्ठ कायदा आहे; योग्य बदु्धीला ववरोधी 
असलेला कोिताही कायदा बांधनकारक नसतो, याला ततवज्ञानातमक ववधानाचा आधार वमळतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
उदारमतवाद हा बदु्धीच्या सांकल्पनेबरोबरच तरला अगर बुडला पावहजे हे उघड आहे. बुद्धीच्या 

आवाहनाची कहािी जुनी आहे. पि बदु्धीला मानवी प्राणयाांच्या बाहेर ठकवा मानवी ज्ञानाच्या पलीकडे 
ठेवणयात आले होते. रहस्यात दडलेले ववरष्ठ न्द्यायालय या नातयाचे तो बुद्धीचे स्थान सुधारू शकला नाही. 
बुवद्ध मानवी ववमोचनाचे प्रतीक होणयापूवी एक मानवी गुिधमक – एक जीवशास्त्रीय व्यापार – म्हिून मानली 
गेली पावहजे. बदु्धीच्या अशा सांकल्पनात शास्त्रीय ज्ञान पूवक गृहीत असते. १७ व्या शतकातील शास्त्रीय ज्ञान 
अपुरे पडत होते. तथावप बुवद्ध ही गृहीत धरलेल्या आधारववधानापासून तकक दृष्ट्या वनगवमत करिे शक्य 
होते. अवाचीन उदारमतवादाचा पाया घालणयासाठी हॉब्जने अगदी हेच केले. 

_____ 
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प्रकरि ५ वे 
 

उदारमतवादातील तकक दोष 
 

नेपोवलयन इांस्ग्लश खाडी ओलाांडू शकला नाही. परांतु महान क्ाांतीचा समाघात थॉमस पेन, ववल्यम 
गॉड ववन आदींनी प्रस्तृ केलेल्या मौवलकवादी वसद्धाांताांच्या रूपाने विटनवर थडकलाच. या वसद्धाांताांनी 
एड मांड बकक चा स्फोट होणयाला वचथाविी वदली. तयाचा “फ्रें च क्ाांतीववषयी ठचतन” हा ग्रांथ म्हिजे १८ व्या 
शतकाववरुद्ध–बुद्धीच्या युगाववरुद्ध–चौफेर भवडभार होता. बवुद्ध ही कधीकाळी राजकारिाचा योग्य पाया 
होऊ शकेल हे बकक ने आवशेाने धुडकावनू लावले. फ्रें च राज्यक्ाांतीचा वधक्कार करणयासाठी तयाने तया 
क्ाांतीच्या रष्ट्याकडून आपल्या युस्क्तवादाांची उसनवारी केली. रूसोने बुवद्ध ववरुद्ध गूढ नैवतक भावना, 
धार्थमक पूज्यभाव, आवि सामावजक वनष्ठा याांची महती गाइली होती. बकक चे प्रवतपादन असे की, या सवक 
उदात्त भावना “गाढ शहािपिा”त साांधता येतील आवि ते शहािपि, राजकारि आवि सामान्द्यपिे 
जीववत याांचे मागकदशकक ततव म्हिून “वनव्वळ तार्थकक स्पष्टते” पेक्षा अवधक स्वीकाराहक आहे. रूसोचा 
अद भतुरम्यवाद काांटने बुवद्धयुक्त केला. पि तो हेगेलच्या राज्यसांस्थेच्या आध्यास्तमक कल्पनेसह तयाच्या 
राजकीय तत्त्वज्ञानात अद्याप गुांफला जावयाचा होता. ह्यमूच्या शून्द्यवादी सांशयवादाचा पूिक फायदा घेऊन 
बकक ने कायद्याचा उगम या नातयाने “राष्ट्राच्या आांतवरक चेतने”चा पुरस्कार करून हेगेलचे पूवकसूचन केले. 
बकक  हा रूसोचा अकृतज्ञ वशष्ट्य होता. तयाने ह्यमूची बुवद्धवादववरोधी कठोर तकक पद्धवत आवि हेगेलचा 
सवबुवद्धवाद (Pan–logism) [सवकबुवद्धवाद म्हिजे ववश्व हे बुवद्धतत्त्वाचा आववष्ट्कार आहे हे मत. जे बदु्धीने युक्त असते तेच केवळ सतय 
असते, या हेगेलच्या वसद्धाांताला उदे्दशून जे. ई. हेडकमान याने हा शब्द प्रथम प्रचारात आिला.] याांमध्ये सेतु रचला. बवुद्ध ही एकाकी 
गुिधमक नव्हे. मानवी वतकन हे भावभावनाांच्या परांपरेचा आदर, आवि समाजवनष्ठा याांनी वनयत होत असते. हीं 
सवक बुवद्धववरोधी नाहीत. वांश ठकवा राष्ट्र याांच्या जािीवते अांतभूकत असलेल्या बदु्धीच्या क्मशः ववकसनाच्या 
प्रवक्येत तीं प्रतीत होतात. तयाबरोबरच समाज हा नैसर्थगक आहे हें मत बकक ने बेधडक धुडकावले आवि 
समाज हा कृवत्रम वनर्थमती असून अस्पष्ट अशा सहजप्रवृवत आवि गुिधमक याांनी तो पे्रवरत होतो असे 
साांवगतले. 
 

आश्चयक हे की, आपला बुवद्धवादववरोध, व्यस्क्तवादाचा अभाव आवि गूढ राष्ट्रवाद या गोष्टी लॉकच्या 
तत्त्वज्ञानापासून वनगवमत झाल्या असे बकक ने ठासून साांवगतले. या तयाच्या ववधानात बरेच तथ्य होते. वस्तुतः 
लॉकच्या उदारमतवादातील अांतर्थवरोध–हूकरच्या द्वारे आलेली मध्ययुगीन परांपरा आवि हॉब्जचा शास्त्रीय 
बुवद्धवाद यामधींल ववरोध – हे बकक ने स्पष्टपिे उघडकीस आिले. टोरी पक्षाला तत्त्वज्ञान देत असतानाच 
बकक ने स्पष्टपिे राजकारिात अनुभववाद आवि राजकीय फलवाद याांचाही पुरस्कार केला. उपयुक्ततेचे 
तत्त्व हे तर १९ व्या शतकाच्या उदारमतवादाचे पवहले श्रद्धातत्त्व झाले. 
 

बकक  हा स्व्हग पक्षाचा मेंदू होता. तयाच्या फुटून बाहेर जाणयाने पुरािमती उदारमतवाद एका गाढ 
सांकटग्रासात सापडला. स्व्हग अवभजनशाहीचा बराच मोठा भाग बकक च्या मागोमाग टोरींच्या गोटात गेला. 
तसेच महान क्ाांतीला पाठठबा देिाऱ्याांचा मौवलकवाद अवभजात उदारमतवादाच्या मयादा ओलाांडणयाला 
प्रवृत्त झाला. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

बकक ने शहािपिा म्हिनू बवुद्धवादववरोधाचा गौरव करून प्रचार केला, इतकेच नव्हे, तर तयाचा 
अनुषांजक म्हिून धमाच्या पनुःस्थापनेची मागिी पुढे आली. या बाबतीत तो लॉकचे प्रामाणयही आधाराला 
घेऊ शकत होता. महान क्ाांतीच्या मूळ ततवावरील तयाचा हल्ला आवि लोकशाहीच्या कल्पनेचा तयाने 
केलेला उपहास याांच्या वचथाविीने प्रचारपत्रकाांची मोहीम सुरू झाली. तींतून उदारमतवादाला नवजीवन 
प्राप्त झाले. महान क्ाांतीच्या मूलततवाांचा जहाल पुरस्कता जेरोमी बेंथमॅ याने हॉब्जकडे धाव घेतली आवि 
तयाच्या वनसगकवादी बवुद्धवादाच्या पायावर उदारमताांच्या वसद्धान्द्ताांची पुनरकचना केली. हेच वसद्धाांत पढुें 
तास्तवक मौवलकवाद म्हिून ओळखले जाऊ लागले. 
 

ही मोहीम मेरी वुल्स्टनक्ाफ्ट या वशवक्षकेने उघडली. हीच पुढे गाडववनची पतनी व आवरए शलेीची 
माता झाली. वतने बदु्धीला उतकट आवाहान केले. “तुमचे बदु्धीशी हाडवैर आहे. आवि तुमच्या बेताल 
आवशेयुक्त वक्तव्यात युस्क्तवाद ठकवा प्रथमततव अशासारखे काही असेल, तर पवरिाम काय होईल ते 
पहा:– प्राचीनतवाचे मावलन्द्य आवि अज्ञान व स्वाथक याांनी अनुभवाच्या मोहफलात दृढ केलेल्या 
अस्वाभाववक रूढी याांच्याववषयी आम्हाला पूज्यभाव ठेवावा लागेल” [Mary Wollstonecraft–Vindication of The 

Righhs of Man] अठराव्या शतकाच्या कल्पना आवि ध्येये याांच्या ववरुद्ध बकक ने चढववलेल्या हल्ल्याला 
वुल्स्टनक्ाफ्ट वहने ३८ कलमी उत्तरे देऊन मानवी हक्काांचे समथकन केले. तयातील पवहले आवि अतयांत 
ववचारपूिक आवि वनतान्द्त भावनोतकट असूनही तयात उदारमतवादाच्या क्ाांवतदशी मूलतत्त्वाांचा जोरदार 
पुनरुद घोष होता. वतने केलेले समथकन १८ व्या शतकाच्या अवभजात फ्रें च शलैीत होते. रूसोची नैवतक 
कळकळ आवि वोल्तेरचा दाहक उपहास याांचा यशस्वी वमलाफ तयात घडून आला होता. तयात प्रामाणयावर 
स्फोटक हल्ला होता आवि धमाववरुद्ध बेडर बांड होते. २० व्या शतकाचे जीवशास्त्रीय शोध पूवकसूवचत करून 
मेरी वुल्स्टनक्ाफ्टने बकक च्या पोकळ युस्क्तवादाांचे कठोर ववश्लेषि केले व तयातील मखूकपिा वशेीवर 
टाांगला. 
 

“हृदयाची नैवतक घडि याचा अथक तुम्ही कोिता करता? उपजत भावना म्हिता? जर सद्भवाांचे 
विकन सहजप्रवृवत्त असे करावयाचे, तर तयाांचे गोडव े गाणयाने कोिता नैवतक हेतु साध्य होऊ शकतो? 
कारि कोितीही सहजप्रववृत्त अांवतम उवद्दष्टाच्या वदशनेे सरळ मागाने वाटचाल करते आवि वतला 
मागकदशकनाची ठकवा आधाराची गरज नसते. परांतु सद गुि हा जर अनुभतूीच्या योगाने सांपादन करता येतो 
ठकवा उदाहरिाने वशकववता येतो, तर मननाने पक्व झालेली बवुद्ध साऱ्या मनोववकाराांची सांचालक झाली 
पावहजे. बदु्धीच्या हाती सुकािू असले पावहजे. नाहीतर वारा हव्या तया वदशनेे ओढून नेईल.” [वकत्ता.] 
 

पेन, हॉलक्ाफ्ट आवि गाड ववन हे एकामागोमाग होऊन गेले. पेन हा मौवलकवादी आांदोलनाचा 
आतमा होता. तयाच्या नसानसातून महान क्ाांतीची चेतना वाहात होती. “मग मुळातच कुऱ्हाड घाला आवि 
शासनाला मानवता वशकवा.” [Thomas Paine–Rights of Man.] पि पेनने रूसोच्या गढू अद भतुरम्यवादाचा प्रचार 
केला नाही. तयाची लोकशाही सवावधकारवादी नव्हती, तर ती मानवतावादी होती. ववश्वकोशकाराांचा 
ऐवहकवाद तयाच्या अांगी पूिकपिे मुरला होता. “मृतयनूांतरही शासन करणयाचा वृथावभमान आवि आढ्यता हा 
सवात हास्यापद आवि उद्धट असा जुलूम आहे.” [वकत्ता.] 
 

वुल्स्टनक्ाफ्ट आवि पेन याांच्या आरांभीच्या पुस्तकात उतकट वाक्पटुतवाने सूतोऽवाच केलेली 
मौवलकवादाची मतप्रिाली जेम्स मवॅकन्द्टॉश याने सांयत भाषेत ववशद केली. बकक ने “जुन्द्या काळापासून 
काढलेल्या पूवीच्या पुराव्याां”च्या साहाय्याने “पुरािमतवादाचे समथकन” या दृष्टीने जो भर वदला तयाचा 
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वधःकार करून असे प्रवतपादन केले की, “आम्ही परांपरा व रूढी याांच्यापेक्षा बुवद्ध आवि न्द्याय याकडे अवधक 
लक्ष वदले पावहजे” [James Mackintosh – Vindiciae Gallicae.] लॉक आवि १६८८ सालचे इांग्रजी स्व्हगपक्षीय याांची 
मूलततव ेअवधक सांपूिकपिे लागू करणयाच्या दृष्टीने मवॅकन्द्टॉश फ्रें च क्ाांतीकडे पहात होता. तयाचा युस्क्तवाद 
असा की, क्ाांवतकते हे आधीच्या शतकातील युरोपीय तत्त्ववतेयाांनी प्रयतनपूवकक वनर्थमलेली मलूतत्त्व े
उपयोवजत होते. तयाांचा वसद्धाांत आवि राज्यशास्त्र याांच्यातील सांबांध भवूमती आवि यांत्रशास्त्र याांच्यातील 
सांबांधासारखा होता. “मानवी हक्क” हा मूलभतू नैवतक तत्त्वाांचा एक सांच होता. 
 

ववल्यम गॉड ववन हा मौवलकवादाचा तत्त्ववते्ता होता. तयाची कुळी १८ व्या शतकाच्या 
ववश्वकोशकाराांच्या मागे जाऊन माब्ली आवि मोरेली याांच्यासाख्या पूवककालीन नीवतवाद्याांपयंत पोहोचते. 
तयाांचे ववचार उदारमतवादाच्या मयादा ओलाांडून जाऊ पहात होते; आवि तयाांची दृवष्ट उदार लोकशाही 
राज्याच्या पलीकडे असलेल्या ध्येयावर–साम्यवादी व्यवस्थेवर–वखळली होती. गॉड ववनचे तत्त्वज्ञान 
म्हिजे उदारमतवादाचे सुसांगत वववरि असून तयाचा रोख स्पष्टपिे समाजवादाकडे होता. तयाच्यामध्ये 
भाांडवलदारवगाची तत्त्वप्रिाली तकक दृष्ट्या श्रमजीवी वगाच्या क्ाांवतवादी ततवज्ञानात ववकवसत झाली. 
तयावरून या दोहोंचेही जे गुिविकन करणयात येत होते, ते खरे नव्हते हे वसद्ध झाले. खाजगी मते्तची सांस्था 
सगळ्या सामवजक अवनष्टाांचे मूळ आहे, असे गॉडववनचे मत होते. परांतु अपेवक्षत समाजक्ाांती लोकमताच्या 
पवरवतकनाने घडून येईल, यावर तयाचा ववश्वास होता. मानवी स्वभावाच्या मूळच्या बवुद्धवावदतवावर तो 
ववसांबून होता. तयामुळे तयाला स्थावपत सामावजक आवि राजकीय सांस्थाांच्या ठहसक उलथापालथीपेक्षा 
मानवसक आवि नैवतक राज्यक्ाांती अवधक अवभपे्रत होती. तो आदशक क्ाांवतवादी होता. तो कल्पनेत तरी 
वनदान अद भतुरम्यवादावर बदु्धीचे सांस्करि करू शकला. 

 
अवाचीन शास्त्रीय सांशोधनाचे आरांभीच्या अवस्थेत, ववशषेतः गवित, खगोल आवि वास्तव या 

शास्त्राांच्या के्षत्रात ततवज्ञानातमक ठचतनाशी वनकटचे साहचयक होते. न्द्यटून वास्तवशास्त्राला भौवतक ततवज्ञान 
म्हित असे. वोल्तेरने तयाचे भाष्ट्य केल्याने १८ व्या शतकाच्या याांवत्रक वनसगकवादात तयाची वाढ झाली. पि 
क्ाांतयुत्तरकालीन उदार ववचार ऐवहकवादातून फुटून वनघाले आवि सवेश्वरवादी वनसगकधमक उघडपिे 
स्वीकारणयाकडे झुकले. इांग्लां डमध्ये वभन्नमतवाद्याांनी हाय चचकच्या सनातनीपिाववरुद्ध तसेच प्युवरटन 
पांथीयाांच्या धमकवडे्या परांपरेववरुद्ध फळी उभी केली. सवेश्वरवादी ववश्वववज्ञानाच्या साहचयाने बदु्धीचेही 
सत्ताशास्त्राच्या दृष्टीने सांकल्पन करणयात आले. अशाप्रकारे १९ व्या शतकाचा उदार बवुद्धवाद सवेश्वरवादी 
नैवतक व्यवस्थेवरील श्रदे्धच्या द्वारे व्यक्त झाला. १७ व्या शतकाच्या ततवज्ञानाच्या बवुद्धयुक्त 
वनसगकव्यवस्थेपासून हे दूरान्द्तर होते, इतकेच नव्हे, तर तयामुळे शास्त्रीय वनसगकवादाच्या परांपरेतसुद्धा खांड 
पडला. खरोखरीच ल्यूथरवादी आवि कॅस्ल्वनवादी राष्ट्रसत्ताांच्या कायद्याांचे सत्ताशास्त्रीय अवधष्ठान या दृष्टीने 
थेट मागे जाऊन प्रोटेस्टांट विस्ती कायदेपांवडताांनी स्वीकारलेल्या स्टोइकवादी प्रयोजनवादात पलट 
घेणयात आली होती. [एकोविसाव्या शतकातही उपयुक्ततावादी उदारमतवादाचे शुभवतकमानाचा उपदेश करिाऱ्या आांदोलनाशी सख्य 
होते. ‘वफट्झेम्स स्टीफन आवि उदार वसद्धाांत’ या लेखात ‘टाइम्स वलटररी सस्प्लमेंट’च्या २७ नोव्हेम्बर १९४८ च्या अांकात वलवहले होते की, 
“उपयुक्ततावादी आवि शुभवतकमानोपदेशक याांच्यातील वनकट सख्य १९ व्या शतकाच्या प्रथमाधाच्या बहुतेक सवक इवतहासाचा उलगडा करते. हे 
सख्य म्हिजे काही अपघात नव्हता. हीं दोन्द्हीं १८ व्या शतकाच्या शुष्ट्क पुरािमतवादाशी, तयाच्या बाह्य स्वरूपाववषयीच्या अवतरेकी आदरासह, 
वनषेध म्हिून उदयाला आली. वेस्लेने ज्याप्रमािे अूँस्ग्लकनाांना बायबलची आठवि करून वदली, तयाप्रमािेच बेंथमॅने सामान्द्य कायदेतज्ञाांचे लक्ष 
बुद्धीकडे वेधले.” 

 
“समाजाची रचना, तयाची सांपवत्त आवि तयाचे तांत्रज्ञान याांत प्रचांड बदल होत असताना समाजात विस्ती धमक कसा सामावनू घ्यावयाचा 

हा स्व्हक्टोवरया युगाच्या तत्त्वज्ञानातमक सांघषातील मध्यवती प्रश्न होता.” 
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–(Allen Willard Brown, The Metapnysical Society.)] अांवतमतः मूळ पापाचे विस्ती पोथीतत्त्व वटकवनू 
ठेविारी ववचारसरिी अशी: सत्ताशास्त्रीय नैवतक व्यवस्था ही बुवद्धयुक्त असते. कारि बुवद्ध मानवाच्या 
नैसर्थगक प्रवृत्तींवर बांधने घालते. बुवद्ध ठकवा नैवतकता हीं मानवी प्राणयात अांगभतू नसतात. कतकव्याच्या 
जाविवतूेन ती उतपन्न होतात. म्हिून सद बदु्धीची कल्पना ही या पद्धतीचा गाभा आहे. सद बुवद्ध ही बदु्धीचा 
आदेश आहे. 

 
इांवरयातीत आवि प्रयोजनवादी ववचारपद्धतीच्या सांदभात व्यस्क्तस्वातांत्र्याचा वसद्धान्द्त वनष्ट्प्रभ होिे 

आवि व्यवहारात हीनतवाला जािे हे क्मप्राप्त होते. क्ाांतयुत्तरकालीन बुवद्धववरोधी बांडात इच्छास्वातांत्र्याच्या 
कल्पनेला वाजवीपेक्षा अवधक महत्त्व प्राप्त झाले. ती कल्पना बेजबाबदारपिाच्या मयादेपयंत नेणयात 
आली. अशा प्रकारे व्यस्क्तस्वातांत्र्याच्या ध्येयात नैवतकतेला स्थान नाही असे भासू लागले. १९ व्या शतकाचा 
उदारमतवाद हा अद भतुरम्यवादाची प्रवतवक्या असल्याने तयाची धारिा अशी होती की, मानवी स्वातांत्र्य 
आवि बवुद्धयुक्त वनसगकव्यवस्था ही बदु्धीने शोधून काढलेल्या व्यस्क्तवनरपेक्ष कायद्याांच्या वनयांत्रिाने एकत्र 
येतात. कायदा हा वस्तुवनष्ठ आवि योग्य असतो. यात प्रवतवाद असा की, अशा कायद्याच्या वनयांत्रिाने 
व्यस्क्तस्वातांत्र्य मयावदत होत नाही. खालच्या दजाच्या प्राणयापासून मानवाची वभन्नता दशकवविारी वववशष्ट 
शाश्वत सतये आवि मूल्ये याांची स्वीकृवत तयात गर्थभत आहे. मानवाचे पृथगतव दशकवविारी सद बदु्धीची 
कायकशस्क्त तया कायद्यानुसार कतकव्याची जािीव उतपन्न करते. म्हिून उदार लोकसत्ताक सामावजक 
सांघटना ही स्वतांत्र तशीच नैवतक असते आवि वतचे कायदे नैवतक वनसगकव्यवस्थेच्या योग्य कायद्यापासून 
वनगवमत होतात. 

 
स्वातांत्र्याचे स्वैराचारात रूपाांतर होणयाची भीवतदायक शक्यता वनव्यकस्क्तक कायद्याांच्या ठसद्धाांताने 

अशा प्रकारे दूर झाल्याने उदारमतवादाने आपले सामावजक तत्त्वज्ञान आवि राजकीय उपपवत्त (Iaisser 
faire et Iaisser passer) (करतो ते करू द्या आवि येते ते येऊ द्या) [‘लेसे फेअ ए लेसे पासे’ या वाक्याचा उच्चार 
फ्रान्द्समध्ये प्रथम १६८० साली झाला. तयावेळचा मांत्री कोल् बेर याने फ्रान्द्समधील धांद्याांना उत्तेजन वमळाव ेयाकवरता व्यापारावर काही बांधने घातली. 
तयामुळे व्यापाऱ्याांची कुचांबिा झाली आवि तयाांनी हाकाटी सुरू केली. कोल् बेरने तयाांना कोितया सवलती हव्यात अशी पचृ्छा केल्यावर एका 
व्यापाऱ्याने वरील वाक्य उच्चारले. ते साांगताना “आमच्या धांद्यात ढवळाढवळ करू नका आवि आयात थाांबव ूनका,” असे साांगणयाचा तयाचा उदे्दश 
होता. तया वेळेपासून ‘लास फेअ’ हा वाक्यप्रचार रूढ झाला. राजकारि आवि अथककारि याांच्याबाबतीत सरकारने हस्तके्षप करू नये 
समुदायवादाला ववरोधी असे व्यस्क्तवादी तत्त्व, असा अथक तयाला प्राप्त झाला. ‘लासे फेअ’ (खुला व्यापार) या शब्दाांना अथककारिात एक तत्त्व 
म्हिून प्रवतष्ठा लाभली आहे.] या वाक्यात सांके्षपाने आिली. या उदार उक्तीचा अवधक लोकवप्रय पूवाधक फ्रें च 
वनसगकव्यवस्थावाद्याांनी (Physiocrats) [अठराव्या शतकाांत फ्रान्द्समध्ये एफ क्वें सेने स्थापन केलेल्या सांप्रदायाच्या अनुयायाांना 
Physiocrats म्हिजे वनसगकव्यवस्थावादी असे म्हितात. क्वें सेची मतप्रिाली थोडक्यात अशी :– समाजाचे शासन हे मूलतः वनसगाच्या 
व्यवस्थेनुसार चालले पावहजे. जमीन हीच सांपत्तीचे एकमेव साधन असून वतच्यावरच कराची आकारिी झाली पावहजे व्यापारस्वातांत्र्य आवि 
सांवधस्वातांत्र्य तसेच व्यस्क्त आवि मत्ता याांचे रक्षि ही समृद्धीसाठी आवश्यक असतात. ही ववचारसरिी Physiocracy म्हिजे वनसगकव्यवस्था पद्धवत 
या नाांवाने ओळखली जाते.] ‘Ie monde va de Iui–meme’, ‘जग आपल्या रहाटीने चालत असते’ या उक्तीच्या 
उत्तराधाने पूिक केला. तयासाठी तयाांनी १७ व्या शतकाचे याांवत्रक ववश्वववज्ञान आवि ऐवहक बवुद्धवाद याांच्या 
प्रामाणयाचा आधार घेतला. 

 
न्द्यूटनच्या भौवतक ततवज्ञानाने याांवत्रक ववश्वववज्ञानाचे अांवतम कारि म्हिून देवाला मानले असले 

तरी तो यांत्रातीत (ex machine) होता. यांत्राला एकदा गवत वमळाली की, ते आपोआप चालू राहते. या 
ववश्वववज्ञानाच्या कल्पनेचा विवटश वास्तवशास्त्रज्ञाांनी पढेु जरी ववकास केला, तरी १९ व्या शतकातील 
समकालीन उदार ततववतेे्त शास्त्रीय वनसगकवादापासून ढळले आवि प्रोटेस्टांट ईश्वरववज्ञानाच्या सत्ताशास्त्रीय 
नैवतक व्यवस्थेच्या स्टोइक वसद्धान्द्ताकडे परत माघारी वळले. आता देव वनसगकयांत्राच्या बाहेर राहात 
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नव्हता. अांवतम कारिाच्या मानवरूपी कल्पनेची जागा सवेश्वरवादाने घेतली. वनसगकव्यवस्था ही नैवतक 
व्यवस्था आहे. कारि देव हा अांवतम सतय आवि शाश्वत मूल्यें याांचा समुच्चय म्हिून सांकस्ल्पला गेल्यामुळे 
तया व्यवस्थेतच अांतस्थ असतो. मानवी अस्स्ततवाचा हेतु तया वनसगकव्यवस्थेशी सुसांवादी राहणयाकरता 
स्वतांत्र राहािे हा असतो. हा हेतु मानवी स्वभावात अांगभतू असिाऱ्या दुष्ट वासनाांचे वनयांत्रि करणयामुळे 
सद बुद्धीच्या साहाय्याने म्हिजे नैवतक बांधनाच्या जाविवनेे साध्य होतो. १९ व्या शतकाच्या उदारमतवादात 
‘लासे फेअ ए लासे पासे’ ही ववज्ञानाच्या याांवत्रक वनसगकवादापासून वनष्ट्पन्न झालेली उस्क्त रावहली नाही; तर 
ती सवेश्वरवादी प्रयोजनवादाचा वसद्धाांत बनली. बवुद्धयुक्त भौवतक व्यवस्थेच्या सांकल्पनाच्या–वनयमबद्ध 
ववश्वाच्या–वठकािी देवसांकेताची बवुद्धप्रमावित श्रद्धा आली. ती व्यवस्था यावत् शक्य सवोत्तम होती. ती 
आहे तशीच असते, कारि तयाहून ती वभन्न असूच शकत नाही. १९ व्या शतकाच्या उदार बवुद्धवादात 
पूवावनयवतवादाचे पोथीतत्त्व अगोचरपिे वशरले आवि व्यस्क्तस्वातांत्र्याचे तत्त्व हे एक कायदेशीर थोताांड 
बनले. 

 
खुल्या व्यापाराचा उदार वसद्धान्द्त व्यवहारात उगवतया भाांडवलशाहीच्या उपयोगी पडला. 

कायद्याचे राज्य हे ततकालीन पवरस्स्थतीत कायदे करणयाचा सत्ता असिाऱ्या अल्पसांख्याांचे राज्य झाले. 
उदारमतवाद हा मािसाच्या मािसाकडून होिाऱ्या वपळिुकीचे नैवतक समथकन करिारा व व्यक्तीला 
राज्यसांस्थेपुढे दुय्यम स्थान देिाऱ्या अवाचीन राजकीय उपपत्तींना तत्त्वज्ञानाचे अवधष्ठान प्राप्त करून 
देिारा भासू लागला. ग्रीन तसाच बोसाांके याांनी उदारमतवादात राज्यसांस्थेचा हेगेलप्रिीत सत्ताशास्त्रीय 
उपपत्ती प्रववष्ट केली. 

 
एकोविसाव्या शतकात वाढलेल्या उदार ववचारावर क्ाांतयुत्तरकालीन राजकीय प्रवतगमन आवि 

भाांडवलशाही अथककारिाचे वहतसांबांध याांचा अथातच प्रभाव पडला होता. बुवद्धवाद आवि व्यस्क्तवाद याांच्या 
मूलतत्त्वाांपासून झालेल्या मागकच्युतीचे मूलभतू कारि लॉकच्या तत्त्वज्ञानातील सांवदग्धता आवि अांतर्थवरोध 
यातच अांगभतू होते. 

 
लॉकची मानवी ज्ञानाची उपपत्ती हॉब्जच्या बवुद्धवादी मानसशास्त्रावर आधारलेली होती. परांतु लॉक 

हाब्जप्रमािे धार्थमक पूवकग्रहापासून सवकस्वी मुक्त नव्हता. हॉब्जने समाजाची उतपवत्त व राज्यशास्त्राची मूळची 
तत्त्व ेही मानवी बदु्धीत शोधली. लॉकने वनसगाचे कायदे ईश्वराचे कायदे आहेत, असे मानून तयापासून ती 
वनगवमत केली. 

 
लॉकचे तत्त्वज्ञान हे फ्रान्द्सने स्वीकृत केल्यानांतर तयातील तकक दोष कोंवदयाकने काढून टाकले. 

[देकातकच्या ‘सहजात ववचाराां’च्या कल्पनेचा लॉकने केलेला अव्हेर आतम्याच्या उपजत कायकशक्तीवरील श्रद्धा टाकून देणयाच्या मयादेपयंत गेला 
नव्हता हे कोंवदवाकने वनदशकनास आिले.] आवि तयाने १८ व्या शतकाच्या शास्त्रीय वनसगकवादाला जोराची चालना 
वदली. हॉब्जचे क्ाांवतवादी तत्त्वज्ञान युरोपच्या मुख्य भमूीच्या परांपरेतील असल्यामुळे ते विटनमध्ये खोलवर 
रुजले नाही. कारि इांग्लां ड जरी जगाची उद्योगशाळा होती, तरी तेथे प्युवरटनवाद तसेच अूँस्ग्लकनवाद 
याांचे धार्थमक पूवकग्रह रेंगाळत होते आवि उगवतया भाांडवलदार वगाच्या तत्त्वप्रिालीवर तयाांचा प्रभाव पडत 
होता. 

 
जडवाद आवि नास्स्तकवाद याांच्यावर बक्लेने चढववलेला हल्ला नेमका लॉकच्या ज्ञानमीमाांसेच्या 

ममकस्थानावर होता. तयाच्या बुवद्धवादाची सांवदग्धता आवि वनसगककायद्याच्या कल्पनेतील ईश्वरववज्ञानी 
धार्थजि ही ह्यमूच्या अनुभववादाचे प्रयािठबदु होती. तयामुळे मानवी बोधनाची व्याप्ती आवि मानवी ज्ञानाची 
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प्रमािता याांच्यावरील श्रदे्धला धक्का बसला. १८ व्या शतकातील दोन सवकप्रमुख इांग्रज तत्त्ववतेयाांच्या 
प्रभावाने मानवतावादी बुवद्धवाद क्षीिबल झाला. [वनसगककायद्याच्या वसद्धान्द्तावरील ह्यमूकृत टीका आवि बुवद्धवादावर तयाने 
चढववलेला हल्ला याच्यामुळे फ्रें च क्ाांतीच्या लोकशाही तत्त्वाववरुद्ध बकक चा भडका उडणयाला स्फूर्थत वमळाली इतकेच नव्हे, तर काांटच्या द्वारे 
हेगेलच्या वमथ्या अद भतुरम्यवादी नवमध्ययुगीनतेची घडिही तयामुळेच झाली.] वनसगातीतवाद आवि अतीतवाद याांची 
वनसगकधमाच्या स्वरूपात पनुःस्थापना झाली. [“ते कसेही असो ह्यमूच्या प्रतयक्षवादाचा ववस्तृत सत्ताशास्त्र, धार्थमक पुनरुजीवन 
आवि केवल नैवतक मूल्यावर दृढश्रद्धा ही वनमाि करणयात ववरोधाभासी पवरिाम झाला.” G. Sabine– A History of Political Theory] 
तयाच्या जोडीने विटनमधील उदारमतवादाचे अधःपतन राजकीय फलवादात झाले; तसेच ते वैयस्क्तक 
उपक्मशीलता आवि स्वातांत्र्य याांच्या नावाने आचरले जािारे आर्थथक रक्तशोषि यातही झाले. 

 
आध्यास्तमक गुलामवगरीववरुद्ध मानवाने उभे केलेले ववराट बांड हे उदारमत्तवादाचा मलूस्त्रोत असून 

हॉब्जच्या ततवज्ञानात तयाची उच्च पातळी गाठली गेली. तया बांडाववरुद्ध प्रवतवक्या आधीच लॉक बरोबर सुरू 
झाली होती [सांवेदनाच्या तत्त्वज्ञानातील ज्ञानमीमाांसेचा दुबळेपिा हा हॉब्जप्रिीत जडवादी बुवद्धवाद वनःसांकोचपिे स्वीकारणयाच्या लॉकच्या 
अवनच्छेतून उद्भवला होता. राजकीय तत्त्वज्ञानात तयाने हूकरकडून वारशाने घेतलेल्या मध्ययुगीन परांपराच्या प्रामाणयाने हॉब्जचे खांडि करणयाचा 
प्रतयक्षपिे प्रयतन केला.] वसद्धान्द्ताववषयीचा धमकवडेेपिा आवि स्वधमक–वनवदेनासांबांधी हटवाद याांच्या 
वतरस्करिीय वातावरिात लॉकचा धार्थमक सवहष्ट्ितेुचा पुरस्कार हे खरोखरच एक वरदान ठरले. पि 
तयाची ऐवतहावसक अथकवत्ता बुवद्ध आवि श्रद्धा याांच्यात युगानुयुगे चाललेल्या झगड्यात तडजोड घडवनू 
आििे ही होती. आपल्या आधीच्या वलखािात धमक आवि राजकीय सत्ता याांच्यातील भेदरेषा स्पष्टपिे 
आखणयावर भर देणयाकडे लॉकचा कल होता; पि पुढे चचक आवि राज्यसांस्था याांच्यामध्ये सख्य आवि 
सुसांवाद असावा, धमक हा सवहष्ट्िु आवि उदारमनस्क असावा आवि राज्यसांस्थेने धमाला आपला पाया 
म्हिून मान्द्यता द्यावी या गोष्टीचा तयाने पुरस्कार केला. मूळात लॉकने धमक ही एक मािसाची खासगी बाब 
आहे असे मानले होते. तया अथाने कोिताही गोंधळ न होता धमक पुढे चालू शकत होता. पि नैवतकतेला 
पयायी अवधष्ठान शोधणयाला लॉक असमथक ठरल्यामुळे तयाने पनुः धमाकडे धाव घेतली. सामान्द्य धमकच काय 
तो नैवतक आचरणयाचे सवकमान्द्य दांडक घालू शकतो. धमाचे सार तरी कोिते? मानवी बोधनाच्या 
मयादेपलीकडील कोितया तरी वनसगातीत शक्तीवरील श्रद्धाच ना? लॉकच्या उदारमतवादाने बदु्धीचा 
बळी देऊन धमाची वाट मोकळी केली. 

 
उपयुक्ततावादाने आपल्या सवक तकक दोषाांसह कायद्याचा हेतु आवि राजकीय सते्तचे कायक याांच्या 

ववषयीच्या कल्पनेत खवचत क्ाांती घडववली. उपयुक्तवादाचा ववचार करावयाचा, तो कोितया तरी 
काल्पवनक सत्ताशास्त्रीय प्रमािाने नव्हे, तर फलवादाच्या दृवष्टकोनातून होय. फलवादाकडून 
लोककल्यािाला चालना वमळावयाची होती. तयाबरोबरच तयाने अतीतवादात घेतलेली पलट ही उघड 
होती. लॉकने उपयुक्ततावादाला दैवी अवधष्ठान पुरववले होते. “देवाने एका अतूट सांबांधाने सद गुि आवि 
सावकजवनक सौख्य ही एकत्र साांधली आहेत. लोककल्यािाचे म्हिून जे आहे, ते ईश्वरेच्छा होय.” 
लोककल्यािाला सद गुिी मािसाांनी केलेल्या चाांगल्या कायद्याांमुळे चालना वमळावी, अशी देवाची इच्छा 
असते. दुसऱ्या शब्दात मािसू सद गुिी होऊ शकतो; कारि देवाची तशी इच्छा असते. ही ईश्वरी अनुग्रहाची 
जुनीच कल्पना आहे. उदारमतवाद हा तयाच्या रष्ट्याबरोबरच मानवतावादाच्या मूळ भवूमकेपासून 
अगोदरच दूर सरला होता. नैवतकतेसाठी ऐवहक अवधष्ठान शोधणयाची असमथकता हे या ववचलनाचे कारि 
होते. या समस्येने १९ शतकात राजकीय तत्त्ववते्त्याांना गोंधळात टाकले. अद्यापही ती समस्या सुटली नाही. 
याचे कारि साधारिपिे शास्त्रीय ज्ञानाच्या अवभवृद्धीबरोबर वाटचाल करणयात ततवज्ञान अयशस्वी ठरले हे 
आहे. 

* * * * * 
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उपयुक्ततेचे ततव उदार नीवतशास्त्र आवि राज्यशास्त्र याांचा पाया बनले. ते तत्त्व समाजाच्या 

उतपत्तीववषयी हॉब्जच्या बवुद्धवादी उपपत्तीपासून तकक दृष्ट्या वनघाले नव्हते. तया उपपत्तीप्रमािे समाजाचे 
सांकल्पन अवास्तववक आहे. वास्तवता आहे, ती व्यक्तींचे सहकायक होय. हे सहकायक आतमरक्षिाच्या 
पे्ररिेतून वनमाि होते. मानवी कृतीचे हेतु यादृष्टीने सुख आवि दुःख यात वनवड करणयाच्या कल्पनेला 
हॉब्जच्या उपपत्तीत स्थान नाही. आतमरक्षिाची पे्ररिा ही जीवशास्त्रीय वारसा असून जैववक ववकास ही 
वनयत प्रवक्या आहे, या अथाने ती उपपत्ती बुवद्धवादी आहे. सुख आवि दुःख यातील वनवड आवि 
आतमरक्षिाची पे्ररिा या दोन कल्पना अगदी वभन्न आहेत. पवहली जािीवचेी उच्च पातळी पूवकगृहीत धरते; 
तर दुसरीचे कायक जािीवलेा प्रतयक्ष ज्ञानाचे स्वरूप येणयापूवीच चालू झालेले असते. दुसऱ्या शब्दात यापैकी 
एक जािती तारतम्य बुवद्ध असते; तर दुसरी जीवशास्त्रीय याांवत्रक जुळिी असते. मानवी प्राणयाांचा मूळचा 
सहकार ही वनवड करणयाची, दुःखाऐवजी सुखाची वनवड करणयाची, बाब नव्हती. तो सहकार 
आतमरक्षिाच्या पे्ररिेने जीवशास्त्रीय दृष्ट्या वनयत झाला होता. मानवजातीला जन्द्मतःच मतृयु यावयाचा 
नसेल, तर याखेरीज दुसरा पयाय नव्हता. 

 
हॉब्जच्या याांवत्रक मानसशास्त्राच्या प्रकाशात पावहल्याखेरीज “ववचाराांचे नव े मागक” लॉकच्या 

दृवष्टपथात येिे शक्य नव्हते. असे असूनही समाजाच्या उतपवत्तसांबांधी हॉब्जच्या उपपत्तीच्या दूरगामी 
गर्थभताथाचे पूिक आकलन लॉकला झाले नव्हते. तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने लॉक हा हॉब्जचा अनुयायी होता. पि 
काही मयादेपयंतच. तया दृष्टीनेच तयाने अल्ववेसयुसच्या उपयुक्ततावादी नीवतशास्त्राला स्फूर्थत वदली. पुढे 
हेच नीवतशास्त्र बेंथमॅने विटनमध्ये तावत्त्वक मौवलकवाद म्हिून परत आिले. वशवाय लॉकच्या काळी 
पुरोगामी राजकीय ववचाराांची सवकसाधारि प्रवृवत्त वनसगककायद्याच्या वसद्धान्द्तातून वनमाि झाली. तया 
वसद्धान्द्ताने व्यस्क्त या नातयाने मानवाचे स्वातांत्र्य आवि प्रवतष्ठा याांच्या कल्पनेला जन्द्म वदला. आपल्या 
धार्थमक व्यग्रतेला न जुमानता लॉकने प्रतयेक व्यक्तीच्या मूलभतू, जन्द्मजात व अववस्च्छन्न हक्काांच्या 
प्रस्थापनेसाठी अवधष्ठान म्हिून वनसगककायद्याचे स्पष्टीकरि केले. याही पुढे जाऊन तयाने असे प्रवतपादन 
केले की, वैयस्क्तक हक्काांचे रक्षि आवि सांवधकन करिे हे समाजाचे आवि शासनाचे कायक आहे. 

 
तयाचवळेी हूकरच्या द्वारे लॉकने साऱ्या मध्ययुगात मान्द्य झालेल्या समाजाच्या साांवघक 

अस्स्ततवाच्या वास्तवतेववषयीच्या ॲवरस्टॉटलप्रिीत श्रदे्धचा वारसाही घेतला होता. ईश्वरववज्ञानावर 
आधारलेल्या या श्रदे्धचा तयाग करिे हा लोकशाहीची कल्पना आवि उदारमतवाद याांच्या उदयाचा 
पूवकसांकेत होता. म्हिून स्वातांत्र्य आवि व्यक्तीचे प्राथम्य हे तया कल्पनाांचे सार होते. तथावप लॉकने केलेले 
इांस्ग्लश क्ाांतीचे समथकन मध्ययुगीन लोकशाहीववरोधी पवरकल्पनेवरील श्रदे्धवर आधारलेले होते. हूकरचे 
अनुकरि करून आवि जि ूकाही बकक साठी पताकासांकेताची (cue) तयारी करणयाकरता लॉकने इांग्रजी 
समाज आवि इांग्रजी शासन याांत भेद केला, आवि इांग्रजी समाज हा कालौघात वचरस्थायी रावहला आहे, 
पि इांग्रजी शासन गरजेप्रमािे बदलत आले आहे, असा युस्क्तवाद केला. शाश्वत आवि स्वसांतानकर 
नैवतक व्यवस्था व्यस्क्त आवि समाज याांच्या अववस्च्छन्न हक्काांच्या द्वारे स्वतः व्यक्त होत असते, असे घोवषत 
करून तयाने मध्ययुगीन अथानुसार वनसगककायद्याचे वववरि केले. लॉकचा उदारमतवाद अशा प्रकारे 
पुरािमतवादाचे समथकन होते. तयादृष्टीने तो भाांडवलदारी क्ाांतीचे नेतृतव करिाऱ्या आवि भाांडवलदारी 
आर्थथक व्यवस्था प्रस्थावपत करिाऱ्या स्व्हग अवभजनशाहीची सनातन राजकीय मतप्रिाली बनला. 
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मोंतेस्क्य आवि वोल्तेर याांनी लॉकचे तत्त्वज्ञान फ्रान्द्समध्ये नेल्यानांतर तयाची खरी उदार बाजू दोन 
वदशाांनी वाढीला लागली. एका वदशनेे अल्ववेसयुसने सुखाची आवड आवि दुःखाची नावड या सगळ्या 
मानवी वतकनाच्या मलूपे्ररक आहेत, या गृहीतकृतयावर आधारलेली उपयुक्ततावादी नीवतशास्त्राची पद्धवत 
रचली. दुसऱ्या वदशनेे कोंवदयाकने ववचार हे अांवतमतः इांवरयगोचर ज्ञानापासून उतपन्न होतात, असे साांगनू 
ज्ञानाच्या उपपत्तीत भर घातली. उपयुक्ततावादी नीवतशास्त्र आवि तावत्त्वक मौवलकवाद हे दोन्द्ही 
तयावळेेपासून उदारमतवादाशी एकरूप झाले. स्व्हगपांथी सनातनीपिा आवि परुािमतवाद याांच्याशी 
उदारमतवादाची अप्रवतवष्ठत मतै्री जडल्यानतांर क्ाांतयुत्तरकालीन प्रवतगमनाच्या अधकशतकात तो इांग्लां डमध्ये 
उपयुक्ततावाद ठकवा तास्तवक मौवलकवाद या नावाने ओळखला जाऊ लागला. हे दोन्द्हीही लॉकच्या 
ततवज्ञानापासून वनघाले असा समज होता. वस्तुतः, हे दोन वभन्न ववचारप्रवाह होते. एक अनुभववादी आवि 
दुसरा बुवद्धवादी. तथावप या दोहोंचे उगमस्थान एकाच वठकािी दाखववता येते. याचे कारि लॉकच्या 
तत्त्वज्ञानातील सांवदग्धता आवि आतमववसांगवत ही होत. 

 
अांवतम प्रामाणय म्हिनू लॉकने बुवद्धला केलेले आवाहन वनःसांकोच नव्हते. तयाचे बदु्धीचे सांकल्पन 

अवभजात सत्ताशास्त्रीय अथाचे नव्हते ठकवा जीवशास्त्रीय कायक म्हिूनही नव्हते. बदु्धीची तयाची व्याख्या 
सांवदग्ध आवि आतमववसांगत होती: ती ज्ञानाच्या वनवश्चतीचे अन्द्वषेि होती. पि व्यवहारात सांभाव्यतेच्या 
मागकदशकनाने जािे हे शहािपिाचे असते. कारि सांभाव्यता ही आमच्या ठकवा दुसऱ्याच्या 
अनुभवसादृश्यातून वनष्ट्पन्न होते. [Essay Concerning Human Understanding.] लॉकच्या मते बुवद्ध हे साधे 
व्यवहारज्ञान आहे. तकक शास्त्रापेक्षा तो व्यवहारज्ञानाला अवधक महत्त्व देत असे. [“तो नेहमी समांजस असतो आवि 
ववरोधाभास वनमाि करणयापेक्षा तकाचा बळी देणयाला तो सदैव ततपर असतो. तो जी सामान्द्य तत्त्व ेमाांडतो, तयाांच्यामधून चमतकावरक वनष्ट्कषक वनघ ू
शकतात. परांतु ज्या ज्या वेळी हे चमतकावरक वनष्ट्कषक दृग गोचर होतात, तया तया वेळी ते काढणयाचे तो टाळतो. यामुळे तकक शास्त्रज्ञ वचडतो. पि 
व्यवहारी मािसाला ही भरीव वववेकशक्ती वाटते.” 

–Bertrand Russell – History of Western Philosophy.] म्हिून तो अनुभववादाचा सांस्थापक गिला जातो. 
१९ व्या शतकाच्या उदारमतवादाचे उपयुक्ततेचे तत्त्व लॉकच्या तत्त्वज्ञानाच्या अनुभववादी बाजूतून वनष्ट्पन्न 
झाले. म्हिून मूळच्या उदारमतवादाच्या बवुद्धवादी भवूमकेपासून हे प्रयाि होते. 

 
कोंवदयाकने सुधारलेल्या लॉकच्या ज्ञानाच्या उपपत्तीने १८ व्या शतकातील शास्त्रीय वनसगकवाद 

आवि जडवादी बुवद्धवाद यात मोठी भर घातली. “मानवी ज्ञानाववषयी वनबांध” या प्रबांधाचा आरांभ उपजत 
कल्पनाांचा देकातकप्रिीत वसद्धान्द्त खोडून काढिाऱ्या युस्क्तवादाने होतो. तरीही लॉकने केलेल्या तया 
वसद्धान्द्ताचा वधक्कार वनःसांकोच नव्हता. कारि “प्रकट सतये ग्रहि करणयाच्या बवुद्धच्या अांतःपे्ररक 
शक्ती”वर तयाचा ववश्वास होता. कोंवदयाकचा युस्क्तवाद असा :– सवक मानवसक प्रवक्या सांवदेनाच्या 
पवरभाषेत स्पष्ट करता येतात; म्हिून उपजत कल्पनाांना लॉकने सुचववलेले पयायी गहृीतक हे सांवदेनाच्या 
गृहीतकाइतकेच उथळ असते. इांवरयववज्ञानाच्या प्रवक्याांच्या वाढतया ज्ञानाच्या प्रकाशात काबानीसने 
आिखी सुधारलेला सांवदेनवाद लॉकच्या अनुभववादाच्या तकक दोषातून बाहेर पडला आवि अखेरीस 
ओल्बाकने माांडलेल्या ततवज्ञानात तो अांतभूकत झाला. तयाने उदारमतवाद आवि लोकशाही व्यवहार याांची 
मूलभतू ततवें स्पष्टपिे माांडली. समाज चाांगला आहे; कारि मानवाला तयाच्या स्वतःच्या (वैयस्क्तक) 
कल्यािाकरता स्वातांत्र्य देिे हा तयाचा उदे्दश असतो. स्वातांत्र्य हा एक अववस्च्छन्न हक्क आहे. कारि 
तयाच्यावशवाय समवृद्ध होिार नाही. ववषणि मािसे या आदशकलोकाच्या कल्पनेला हसली आवि हा 
‘चमतकार’ कधीतरी घडून येिे शक्य आहे काय अशी पृच्छा करू लागली. याला उदारमतवादाचे ततववतेे्त 
आवि लोकशाहीचे पुरस्कते याांनी मानवाचे उपजत बवुद्धवावदतव आवि तदुतपन्न मानवी सजकनशीलता 
याांच्यावरील स्वतःची श्रद्धा उद घोवषत करून उत्तर वदले. मािसें बुवद्धवादी आहेत; म्हिून स्वतःकरता काय 
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चाांगले आहे याचा वनिकय घेणयाला आवि स्वतःचे वनिकय अनुसरणयाला ती समथक असतात. तयाांना प्रबदु्ध 
करा; अज्ञान आवि लोकभ्रम याांनी वनमाि केलेले अडथळे दूर करा. म्हिजे मग तयाांना योग्य मागक 
दाखवविारा बुद्धीचा प्रकाश तळपू लागेल प्रतयेकजि स्वतःचे खरे स्ववहत अनुसरू लागला, म्हिजे 
सावकजवनक वहत हे आपोआप मागाहून येईल. [Holbach– The System of Nature.] 

 
अशाप्रकारे ववशद झालेली लॉकच्या ततवज्ञानाची खरी उदार बाजू मानवी स्वातांत्र्याच्या अतयांत 

प्रभावी जाहीरनाम्यात समाववष्ट करणयात येत असतानाच ह्यमूने अनुभववादाला तयाच्या तकक शुद्ध 
पवरिामापयंत नेले. तयामुळे उदारमतवादाचा ततवज्ञानातमक पायाच उखडला गेला. नीवतशास्त्र तसेच 
सामावजक सांबांधाांच्या समस्या याना लागू केलेले उपयुक्ततेचे ततव अनुभववादी होते. म्हिून उदारमतवाद 
१९ व्या शतकात जरी उपयुक्ततावादाला समानाथी होता, तरी ते तत्त्व उदारमतवादाचे प्रवतपक्षी ठरले. 
बुवद्धवादी आवि व्यस्क्तवादी तास्तवक नाांगरठािापासून तोडला गेलेला उदारमतवाद तकक दृष्ट्या 
आतमघातकी ठरला आवि तो देशगवी राष्ट्रवाद ठकवा सामावजक समुदायवाद याांच्यामुळे आतमनाशाकडे 
वळला. देशगवी राष्ट्रवादाच्या प्रवक्येला वफश्टे आवि हेगेल याांच्या तत्त्वज्ञानाकडून चालना वमळाली; तर 
कालक  माक्सक हा सामावजक समुदायवादाचा रष्टा ठरला. 

_____ 
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प्रकरि ६ वे 
 

उपयुक्ततावाद 
 
ह्यमूने लॉकचा अनुभववाद साऱ्या सांवदग्धता आवि तकक दोष याांच्यापासून मुक्त केल्यामुळे बुवद्धवाद 

पूिकपिे नाकारणयात झाला. तयाचा ववकास बवुद्धच्या सांकल्पनेचे ववश्लेषि केल्यानांतर ह्यमू अशा वनष्ट्कषाला 
आला की, वनसगककायद्यापासून वनघिारे हक्काांचे, न्द्यायाचे ठकवा स्वातांत्र्याचे असे कोितेही तत्त्व नाही. हा 
वनष्ट्कषक सामान्द्यरूपाने स्वीकारून तयाने घोवषत केले, की बुद्धीच्या सांकल्पनेमुळे वनमाि झालेला गोंधळ 
नाहीसा केला, म्हिजे कायद्याांच्या युक्ततेवरील ववश्वास अनवश्यक आवि वनराधार गृहीतक म्हिून टाकून 
द्यावा लागतो. ह्यमूच्या टीकेच्या रोख १८ व्या शतकाच्या उदारमतवादाशी सांबांवधत असलेल्या बुवद्धवादी 
वनसगकधमाववरुद्धच केवळ नव्हता, तर बुवद्धवादी नीवतशास्त्राची शक्यताही तो नाकारीत होता; आवि 
मूल्याांचा वनिकय, कोितयाही तकक वनष्ठ ठकवा वस्तुस्स्थवतदशकक वनकषाच्या अभावी, पूिकपिे रूवढबद्ध असतो, 
असे तो प्रवतपादन करीत होता. बुवद्ध, तथ्य आवि मूल्ये याांच्यातील काटेकोर भेद हा लॉकचा अनुभववाद 
“सुसांगत पि अववश्वासाहक” ठरवविाऱ्या ह्यमूच्या ववदारक सांशयवादाचे प्रमुख आधारववधान होता. “एका 
वववशष्ट अथी पुढचा मागक खुांटला असे तो दशकववतो. तयाने दाखववलेल्या वदशनेे पुढे जािे अशक्य आहे” 
[Bertrand Russell– History of Western Philosophy] समकालीन तार्थकक प्रतयक्षवाद (Logical Positivism) हा 
ह्यमूच्या बेबांद अनुभववादाच्या परांपरेतील असल्यामुळे तयाचाच वारसा आहे. 

 
बुवद्धवादी नीवतशास्त्राच्या सांभाव्यतेवर लॉकची श्रद्धा होती. बुवद्ध आवि नैवतकता याांच्यामध्ये 

प्रमािवसद्ध सांबांध नसतो असे ह्यमूचे मत होते. नैवतकतेला कोिताही वस्तुवनष्ठ वनकष असतो, यावर तयाचा 
आके्षप होता. नीती ही केवळ रूढीची बाब आहे, असे तयाचे म्हििे होते. “नीवतवनयम मनोववकाराांना 
चाळवतात आवि कृतींना जन्द्म देतात ठकवा तयाांना प्रवतबांध करतात. या ववशषेाच्या बाबतीत बुद्धी स्वतः 
वनस्ष्ट्क्य असते. म्हिनू नैवतकतेचे वनयम हे आमच्या बवुद्धचे वनष्ट्कषक नसतात.” या मूलभतू मुद्याला ह्यमूच्या 
नीवतशास्त्राच्या पुढील व्याख्येने पुवष्ट वमळते. “(नीवतववषयक) तकाचा मुख्य उदे्दश म्हिजे स्तुतय ठकवा 
दूषिीय गुिाांना सामान्द्य असिाऱ्या दोन्द्ही बाजूांच्या पवरस्स्थतीचा शोध घेिे, एका बाजूने स्तुतय वा दूषिीय 
गुिाांशी जुळिाऱ्या ववशषेाचे वनरीक्षि करिे आवि तयापासून नीवतशास्त्राच्या पायापयंत पोहोचिे आवि ज्या 
ववश्वव्यापी ततवाांपासून सगळे दूषि ठकवा प्रशांसा हीं अखेरीस वनष्ट्पन्न होतात, तीं शोधून काढिे हा होय. येथे 
प्रश्न अमूतक ववज्ञानाचा नसून तथ्याचा असल्यामुळे प्रायोवगक पद्धतीला अनुसरून आवि वववशष्ट 
उदाहरिाांच्या तुलनेने सामान्द्य नीवतवचने अनुमानिे यामुळेच आम्हाला यशाची अपेक्षा करता येईल.” 
[Inquiry Concerning the Principles of Morals.]  

 
ह्यमूचे हे प्रमुख आधारववधान मान्द्य केले, तर तयाच्या युस्क्तवादाने उदारमतवाद आवि लोकशाही 

याांची मलूभतू तत्त्वचे नष्ट होतात, हे मान्द्य केले पावहजे; वनसगककायद्याचा वसद्धान्द्त रद्द ठरववला पावहजे. 
तयापासून वनष्ट्पन्न झालेले नैसर्थगक हक्क, स्वयांवसद्ध सतये आवि नैवतकतेची वस्तुवनष्ठ प्रमािे याांच्यावरील 
श्रद्धाही टाकून वदली पावहजे; न्द्याय आवि स्वातांत्र्य यासारख्या जतन केलेल्या मूल्याांना अपवरवतकनीय अशा 
नैवतक अवधष्ठानावर हक्क साांगता येिार नाही. वनिकय घेणयाचा एकमेव वनकष म्हिजे उपयुक्तता होय. 
रूढी–दुसऱ्या शब्दात सोय–हेच ववरष्ठ न्द्यायालय होय. पि ही सोय कोिाची? सत्ता आवि ववशषेावधकार 
याांच्या स्थानावर जे आहेत तयाांचीच. हाच सवक व्यवहारी कारिासाठी उपयुक्ततावादाचा गर्थभताथक होता. 
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हयूमने उपयुक्ततावाद ही सांज्ञा जरी वापरली नव्हती, तरी ततवज्ञान आवि नीवतशास्त्रीय उपपवत्त 
याांच्या इवतहासात तो उपयुक्ततावादाचा सांस्थापक म्हिनू गिला गेला आहे. अांवतमतः, उपयुक्ततावाद ही 
नीतीची एक उपपवत्त आहे. [कुडवथक आवि प्राइस याांच्या वेळेपासून नमुनेदार इांस्ग्लश नीवतशास्त्र हे आजतागायत उपयुक्ततावादी आहे.] 
राजकीय उपपवत्त म्हिून तो हयूमच्या अनुभववादी नीवतशास्त्राचे वनव्वळ उपयोजन आहे. 
“उपयुक्ततावादाचे सारभतू वसद्धान्द्त ह्यमूने वजतक्या स्पष्टपिे आवि सुसांगतपिे माांडले तसे १९ व्या 
शतकातील दुसऱ्या कोिाही लेखकाने माांडलेले आढळून येत नाहीत. ह्यमूपासून जॉन स्टुअटक वमलपयंत 
तया वसद्धान्द्तात महतवाचा असा बदल झाला नाही.” [Leslie Stephen– History of English Thought in the 18th Century.] 

 
‘स्व’च्या अस्स्ततवाबद्दल शांका घेणयाच्या मयादेपयंत ह्यमूचा सांशयवाद गेला होता. अशा प्रकारे 

उदारमतवादाचा दुसरा पाया उध्वस्त झाला. अहांच्या अस्स्ततवाचीच जेथे शांका उपस्स्थत होते, तेथे 
व्यस्क्तस्वातांत्र्याची कल्पना वनरथकक ठरते. या शांकेतील गर्थभताथक फार दूरगामी आहे. मानवाच्या 
सजकनशीलतेवरील श्रद्धा हा एक आभास आहे. कारि ती आतमजाविवचेे अस्स्ततव पूवकगृहीत धरते आवि 
अहांच्या अभावी तया अवस्थेची पूर्थत होऊ शकत नाही. दुसऱ्याही एका वदशनेे ह्यमूचा सांशयवाद मानवाची 
सजकनशस्क्त नाकारणयाच्या आवि खरोखरीच ज्ञानाची शक्यताही नाहीशी करणयाच्या वनष्ट्कषाप्रत 
पोहोचतो. असे करताना तयाने ववगमनपद्धतीचा तयाग केला. तया पद्धतीवशवाय भौवतकशास्त्र अस्स्ततवात 
येऊ शकत नाही. वनसगाच्या वाढतया ज्ञानावशवाय मानव वनसगकशक्तीना कारिी लावणयाला आवि 
स्वतःच्या कल्यािासाठी वनसगाची साधने उपयोगात आिणयाला कधीही समथक होिार नाही. अज्ञानाच्या 
परम आनांदात मानवजात वन्द्यावस्थेच्या स्स्थतीतच राहील. [ह्यमूच्या तत्त्वज्ञानाचे ववस्तृत समीक्षि या पुस्तकाच्या 
व्याप्तीबाहेर आहे. वर वदलेली रूपरेषा तत्त्वज्ञानातमक उदारमतवादाची पायाभतू तत्त्व े सुसांगत अनुभववादाशी ववरोधी आहेत हे वसद्ध करणयास 
पुरेशी आहे.] 

 
“एका अथी तयाचा सांशयवाद अप्रामाविक आहे. कारि तो आचरिात आिता येत नाही. तथावप 

तयाचा पवरिाम असा अडचिीत टाकिारा होता की, कोितयाही एका कृतीचा मागक दुसऱ्या कोितयाही 
मागापेक्षा अवधक चाांगला आहे, हे वसद्ध करणयाचा हरएक प्रयतन कुां वठत होतो. बुवद्धवावदतवाच्या अशा 
आतमखांडनाच्या मागोमाग बुवद्धववरोधाचा मोठा स्फोट होिे, हे अटळ होते. सबांध १९ व े शतक आवि 
आजपयंतचे ववसाव े शतक या काळात झालेली बुवद्धववरोधाची वाढ ही ह्यमूने केलेल्या अनुभववादाच्या 
ववध्वांसनाचा पवरिाम आहे.” [Bertrand Russell–History of Western Philosophy.] मानवाच्या जीवशास्त्रीय वारशाचा 
अववभाज्य भाग म्हिून बदु्धीला मानिाऱ्या बवुद्धवादाचा प्रवतपक्षी या नातयाने अनुभववाद हा केवळ अमयाद 
सांशयवाद आवि वाांझोटा प्रतयक्षवाद याांच्या वदशनेे जातो. दुदैव हे की, उपयुक्ततेच्या ज्या तत्त्वाने १९ व्या 
शतकातील उदारमतवादाच्या व्यवहाराचे मागकदशकन केले, तयावर ह्यमूने ववशद केलेल्या अनुभववादाची 
छाप पडली होती. 

 
लॉकचे असे मत होते की, केवळ सुख (Pleasure) आवि दुःख (pain) याांच्या सांदभातच गोष्टी 

चाांगल्या ठकवा वाईट ठरतात. “सुखाला कारिीभतू होणयाला ठकवा तयाची वाढ होणयाला जे योग्य असते, 
तयाला आपि सौख्य (Happiness) म्हितो. सौख्य कामनेचे पे्ररक असते; आवि सौख्य म्हिजे वजतके 
वमळववता येिे शक्य आहे वततका अतीव आनांद वमळवविे होय.” या काहीशा गोंधळात टाकिाऱ्या 
युस्क्तवादापासून लॉकने असा वनष्ट्कषक काढला की, “सौख्याच्या मागे लागणयाची आवश्यकता हीच सवक 
स्वातांत्र्याचा पाया आहे.” यानांतर तो आपल्या नीवतशास्त्राचा पाया घालणयाकडे वळतो. “सद गुिापेक्षा दुगुकि 
पसांत करिे हा उघड उघड चुकीचा वनिकय आहे” ज्या सरळसोट ववधानाच्या जोरावर वतकनाचा पायाभतू 
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वनयम घातला जातो, ते असे : ‘आमच्या मनोववकाराांचे वनयांत्रि हीच स्वातांत्र्याची योग्य सुधारिा होय!’ 
[Essay Concerning Human Understanding.] 

 
नीवतशास्त्राच्या बवुद्धवादी पद्धतीत मनोववकाराांच्या वनयांत्रिाला प्रमुख स्थान वदले पावहजे, असे 

असले तरी “स्वातांत्र्याची सुधारिा” याचा लॉकचा अथक काय हे समजिे कठीि आहे. तथावप तयाच्या 
ततवज्ञानातील असांख्य सांवदग्धताांपैकी हीही एक आहे. तयाच्या नीवतशास्त्राच्या मूलभतू कल्पना 
काळजीपूवकक ववववेचल्या गेल्या नव्हतया, हे उघड आहे. पवरिामतः उपयुक्ततावादाचा मूळचा स्तुतय हेतूच 
पराभतू झाला. हा हेतु म्हिजे नैवतकता ही बऱ्यावाईटाची बुवद्धयुक्त वनवड करणयाचा पवरिाम व्हावी या 
अवतमानवी दडपिाच्या भावनेपासून मानवाचे वतकन मुक्त करिे हा होय. 

 
कें विजच्या प्लेटोवाद्याांचा धुरीि वबशप कां बलेड (१६३२–१७१८) याने “ववश्वव्यापी सवदच्छा” हा 

नीतीचा पाया आहे, हे ततव माांडले. तयावळेेपासून हॉब्जप्रिीत बवुद्धवादाववरुद्ध ववश्वव्यापी सुखवाद [सुख, मग 
ते मानवसक असो वा शारीवरक असो, हेच परमोच्च ततव मानिे याला ‘सुखवाद’ (Hedonism) असे म्हितात. या वादाचा उगम ॲवरस्टायवपस आवि 
एवपक्युरेस याांच्या ततवज्ञानात झाला. बॅथमॅ, वमल ् आवद ततववते्ते हे या वादाचे अवाचीन पुरस्कते असून ते समाजाचा सुखप्राप्तीचा हक्क आवि 
अवधकतमाांचे अवधकतम वहत या ततवावर भर देतात.] हा इांस्ग्लश नैवतक तत्त्वज्ञानाचे मागकदशकक तत्त्व म्हिनू सामान्द्यतः 
स्वीकारणयात येऊ लागला. उपयुक्ततावाद हा नीवतशास्त्रीय उपपवत्त म्हिून १९ व्या शतकाच्या मध्यात 
बेंथमॅ आवि वमल वपतापुत्र याांनी तया वादापासून काढलेल्या सामावजक आवि राजकीय वसद्धान्द्तापेक्षा 
वकतीतरी अवधक जुना आहे. कां बलंडच्या मते ही नीवतशास्त्रीय उपपवत्त अशी की, वजच्या योगे “दूरदशी 
मािसाच्या वनिकयशक्तीला वववशष्ट वनयम ठकवा माप पुरववले जाते आवि तया वनिकयशक्तीच्या योगाने तया 
मािसाच्या ज्या वक्यावववक्याांमध्ये सद गुि असतो तयाांचे योग्य माप आहे की नाही याची खात्री करून घेता 
येते.” [Bishop Cumberland, De Legibus Naturae] कां बलंडने “शुद्ध नीवतशास्त्रीय उपपत्तीच्या व्यावहावरक 
मूल्या”वर फार भर वदला. मािसे पराथी वृत्तीने वागतात याचे कारि ते तयाांना स्वतःच्या सुखासाठी 
वहतकर वाटते, हे दाखववणयासाठी तयाने प्रवतपादन केले की, “जी कृवत स्वभावतःच मानवाच्या सौख्याला 
काहीही हातभार लाव ू शकत नाही, ती नीवतदृष्ट्या चाांगली असू शकत नाही. उपयुक्ततावादी आदशकक 
नीवतशास्त्र हे टकर, आवि पॅले याांनी ईश्वरववज्ञानाच्या सांदभात वाढववले. ह्यमूने तयाचे ऐवहकीकरि 
केल्यानांतर ते सापेक्षतावादी बनले आवि तयाने नैवतक मूल्याची शाश्वतता अमान्द्य केली. 

 
सुखाचे अवधकतम प्रमाि उपभोगिे आवि कमीत कमी दुःख सहन करिे हा मानवी वतकनाचा उदे्दश 

असतो असे यानांतर ववकवसत झालेल्या उपयुक्ततावादाने प्रवतपादन केले. याच स्वरूपात उपयुक्ततावाद 
फ्रान्द्समध्ये माांडला गेला. एल्ववेसयुसने वदलेल्या स्वरुपात ते बेंथमॅने इांग्लां डमध्ये परत आिले. मध्यांतरी 
लॉकच्या उपयुक्ततावादावर स्व्हगपांथी सनातनपिाचा ठसा उमटला होता; इतकेच नव्हे, तर ईश्वरववज्ञानी 
आवि चचकचे उच्च पदावधकारी यानी तयाला आश्रय वदला आवि उपयुक्ततावादाचे ध्येय म्हिजे मरिोत्तर 
सौख्य असे स्पष्टीकरि केले. 

 
वास्तववक अशा एखाद्या ध्येयाखेरीज उपयुक्ततावादाच्या दोन पायाभतू श्रद्धाततवामधील ववरोध 

कधीही वमटला नसता. ही दोन श्रद्धातत्त्व े म्हिजे वैयस्क्तक व मानवसक सुखवाद आवि सामावजक व 
नैवतक सुखवाद ही होत. दुसऱ्या शब्दात ही ततव ेम्हिजे मािसे आपल्या स्वतःच्या सुखाच्या मागे लागतात, 
आवि तसे तयानी लागले पावहजे; आवि सवावधकाांचे सवावधक भले तयाांनी अनुसरले पावहजे, ही दोन ववधाने 
होत. येथे उघडपिे नैवतक सांघषक घडतो. तो सांघषक ज्याचे नीवतदृष्ट्या समथकन करता येते असा अहांभाव 
आवि नीवतदृष्ट्या आज्ञावपलेले सामावजक कतकव्य याांच्यात आहे. या दोन तास्तवक पे्ररकाांतील 
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(Categorical imperative) (दोन कतकव्याांतील) सांघषक हा मरिोत्तर जीवनात वमळिारी शाश्वत 
पावरतोवषके आवि वशक्षा याांच्यावर श्रद्धा ठेवनूच वमटू शकेल. वचरांतन (सवोत्तम कल्पनीय) सौख्य 
वमळववणयाचे डोळस स्ववहत हे सामावजक नीतीच्या तास्तवक पे्ररकानुसार मािसाला वागावयाला प्रवृत्त 
करते. वैयस्क्तक अहम सामुदावयक अहांला गौि असले पावहजे. अशा प्रकारे उपयुक्ततावादाने आपल्या 
काळाच्या वकती तरी पुढे जाऊन ववववध सवावधकारवादी पांथाांना नैवतक अवधष्ठान वमळवनू वदले. 

 
उपयुक्ततेच्या तत्त्वावर आधारलेली नीवतशास्त्राची पद्धवत एल्बेवसयुसने तयार केली. वतचे 

मानसशास्त्र सांवदेनवादी होते; आवि ते मन व ज्ञान याांच्याववषयीच्या लॉकच्या उपपत्तीतून वनष्ट्पन्न झाले 
होते. १८ व्या शतकाच्या फ्रें च वृत्तीशी सुसांगत राहून अेल्ववेसयुस लॉकच्याही मागे गेला; आवि तयाने हॉब्जने 
केलेले सांवदेनेचे स्पष्ट जडवादी विकन आपल्या नीवतशास्त्राचा पाया म्हिनू स्वीकरले. तयाने नीवतशास्त्राला 
दुसऱ्या कोितयाही शास्त्राप्रमािे मानणयाचे ठरववले आवि तयाचे वनरूपि वास्तवशास्त्रीय तसेच अनुभववादी 
करणयाचे योवजले. कोितयाही अतीत अवधष्ठानाची गरज नसिाऱ्या नैवतक ततवज्ञानाची सुरुवात मानवी 
कृतीला कारिीभतू होिाऱ्या शक्तींच्या ज्ञानापासून झाली पावहजे. अशा ज्ञानात मानवी स्वभावाची उपपवत्त 
पूवकगृहीत असते. हॉब्जने जी एक उपपवत्त (गहृीतकृतय) माांडली होती, वतने बवुद्धववरोधी गृहीतकाांना फाटा 
वदला. परांतु तयाने मानवी स्वभावाच्या आपल्या उपपत्तीपासून कोितीही नीवतशास्त्रीय वनगमने काढली 
नाहीत. सुखाची आवड आवि दुःखाची नावड ही साऱ्या मानवी वतकनाचे मूळ हेतु आहेत, हा लॉकचा 
वसद्धान्द्त सांवदेनाच्या ततवज्ञानावर आधारला होता. हे ततवज्ञान हॉब्जच्या जडवादी मानसशास्त्राचे 
ववशदीकरि होते. म्हिून एल्ववेसयुसने लॉकचे सुखाचे आवि दुःखाचे ततव आपल्या नीवतशास्त्राचा 
प्रारांभठबदु म्हिनू स्वीकारले. 

 
तथावप आनांदाचा शोध हा मानवी कृतीचा मूलभतू हेतु असतो, असे तयाने पोथीवनष्ठेने प्रवतपादन 

केले नाही. अवधक मोठा भावाथक असलेली ‘स्ववहत’ ही सांज्ञा तयाने पसांत केली. आपले खरे स्ववहत जािनू 
घेणयाला मािसाांना जर योग्य वशक्षिाचे साहाय्य झाले, तर सावकजवनक कल्यािाशी ते कसे सुसांगत होईल 
हे तयाला कळून येईल, असे तयाने साांवगतले. एल्ववेसयुसने मानसशास्त्र आवि इांवरयववज्ञान हीं एकत्र आिून 
उपयुक्ततावादी नीवतशास्त्राकरता भरीव मानसशास्त्रीय पाया घातला. साऱ्या मानवी वतकनाला अांवतमतः 
शारीवरक सांवदेना कारिीभतू होतात. सुख ही एक मानवसक अवस्था आहे. सौख्य वकतीतरी अवधक 
प्रमािात तसेच आहे. म्हिून तयाचे मानवसक प्रवक्यात ववश्लेषि करता येते. कारि मन हे स्वतः सांवदेनाांची 
गोळाबेरीज आहे. सवावधकाांचे सवावधक भले हे वतकनाचे एकमेव बवुद्धयुक्त प्रमाि आहे, असे जरी तयाचे मत 
होते, तरी भलेपिा हा वैयस्क्तक वनिकयावर सोपवला पावहजे, असा तयाचा आग्रह होता. म्हिून अखेरीस 
तयाच्या नीवतशास्त्राचे अवधष्ठान उपयुक्ततेचे तत्त्व नसून मानवी स्वभाव होते. तयाच्या मानसशास्त्राला 
अनुसरून मानवी स्वभाव हा बुवद्धवादी असतो. जे वशक्षि लोकभ्रम आवि अज्ञान यातून मानवी मनाची 
मुक्तता करते आवि बवुद्धप्रामाणयाने वागणयाला तयाला उदु्यक्त करते तया वशक्षिावर तयाने नैवतक वतकन 
अवलां बून ठेवले. 

 
इतके असूनही एल्ववेसयुसने वृठद्धगत केलेले उपयुक्तवादी नीवतशास्त्र कोितयाही नीवतमूल्याांची 

केवलता नाकारिाऱ्या तकक दोषाांनी भरलेले होते. सापेक्षतावादी नैवतकता नीवतशास्त्रीय शनू्द्यतवात ववलीन 
होिे क्मप्राप्त होते. ही प्रवकया इांग्लां डमध्ये बेंथमॅच्या द्वारे उपयुक्ततावादाचा पनुः प्रवशे झाल्यानांतर घडून 
आली. पि तयाांचे अवनष्ट पवरिाम ज्यावळेी अथकशास्त्राला लागू झाले. तयावळेी ते फ्रान्द्समध्येही वदसून येऊ 
लागले. के्वसेच्या पुढाकाराखाली वनसगकव्यवस्थावाद्याांनी उपयुक्ततेच्या ततवाचा आर्थथक शास्त्रात प्रवशे 
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करून वदला आवि प्रतयेक जि डोळस स्ववहताला अनुसरून वागू लागला, तर सावकजवनक कल्याि आवि 
सामावजक सुसांवाद ही वनमाि होतील असे तयाांनी जाहीर केले. सावकजवनक कल्यािाला चालना देिे आवि 
तयाचे रक्षि करिे यासाठी साधने म्हिनू वववधकरिाला सावकभौम महतव देणयात तयाांनी एल्ववेसयुसचे 
अनुकरि केले नाही. उलटपक्षी, शासनाने आर्थथक कायद्याच्या व्यापारात हस्तके्षप करू नये अशी तयाांची 
मागिी होती. कारि सुखाचा शोध घेिे हा मानवी वतकनाचा सामान्द्य पे्ररक आहे, आवि व्यक्तींच्या 
सुखशोधनाच्या स्वातांत्र्यातून सावकजवनक कल्याि वनमाि होते. म्हिून आर्थथक के्षत्रात वैयस्क्तक 
उपक्मशीलता आवि साहस याांच्यावर कोितीही बांधने असू नयेत. आर्थथक के्षत्रात राज्यसते्तच्या 
हस्तके्षपापासून मुक्तता औपपवत्तकदृष्ट्या जरी सवक लोकाांकरता म्हिून मागणयात आली, तरी व्यवहारात 
ती केवळ थोड्या सुदैवी लोकानाच वमळिे शक्य होते. खुल्या व्यापाराचा आर्थथक वसद्धान्द्त उपयुक्ततेच्या 
उदार तत्त्वापासून सहजपिे काढिे शक्य झाले. म्हिून तया वसद्धान्द्तापासून ज्याांचा फायदा झाला, तयाांनी 
उदारमतवादाशी आपली वनष्ठा जाहीर केली. 

 
जसे भाांडवलशाही अथककारि आवि तयापासून फायदा होिाऱ्या वगाचे वहतसांबांध याांचे नाते 

उदारमतवादाशी जोडिे शक्य आहे आवि हे नाते कायककारि सांबांधाचे आहे असा पुरावा नसला तरी तसे 
माक्सकवादी वननकैतेचा १९ व्या शतकाच्या उदारमती उपयुक्तवादी (सापेक्षतावादी) नीवतशास्त्राशी तशाच 
प्रकारचे नाते जोडता येिे शक्य आहे. तथावप कोिीही उदारमतवादाला कामगार वगाची ततवप्रिाली 
म्हिून सांबोवधले नाही. ववचार हे योग्य ठकवा अयोग्य वदशनेे स्वतःच ववकवसत होत असतात. एखाददुसऱ्या 
वगाच्या वहताला चालना देिे ठकवा तयाच्या हक्काचे समथकन करिे यासाठी तयाांचा उपयोग झाला, तर ते 
नाते कायककारिातमक नसून उघडपिे आकस्स्मक असते. 

 
जरी बेंथमॅ आवि तयाचे अनुयायी हे उघडपिे बुवद्धवादी होते, तरी वनसगककायद्याचा वसद्धाांत 

नाकारिाऱ्या ह्यमूच्या अनुभववादाचा तयाांच्यावर मोठा प्रभाव पडला होता. ब्लॅकस्टोनच्या कायद्याच्या 
उपपत्तीवरील बेंथमॅची टीका ही राज्याची करारववषयक उपपत्ती आवि नैसर्थगक हक्काांची ‘अथकहीन’ कल्पना 
याांच्याववरुद्ध ह्यमूने केलेल्या युस्क्तवादावर आधारलेली होती. उदारमतवादाच्या मूळच्या ततवाांना ववरोधी 
अशा अांशतः स्वतःच्या आवि अांशतः ह्यमूपासून उसनवारी केलेल्या युस्क्तवादाांच्या साहाय्याने बेंथमॅने 
आग्रहाने असे प्रवतपादन केले की, सवावधकाांचे सवावधक भले याचाच केवळ ववचार करून कायदा काय 
करू शकतो आवि कायद्याने काय करिे अवश्य आहे याची जाितेपिाने चचा करता येईल. 
“ववधानकतयाला बुवद्ध आवि कायदा याांच्या साहाय्याने परममुखाची वास्तु उभी करता येईल.” [Bentham–
Fragments on Government.] 

 
उपयुक्ततावादी नीवतशास्त्राच्या तकक पद्धतीतील मूलभतू दोष वैयस्क्तक व मानवसक सुखवाद आवि 

सामावजक व नैवतक सुखवाद याांच्यातील सांघषक हा होता. म्हिजेच मािसे स्वतःच्या सौख्याच्या मागे 
लागतात आवि तयाांनी तसे लागले पावहजे हे ववधान आवि तयाांनी सवावधकाांचे सवावधक सौख्य अनुसरले 
पावहजे हे ववधान याांच्यातील तो सांघषक होता. मरिोत्तर जीववत आवि तयाच्या जोडीने शाश्वत पावरतोवषक 
आवि वशक्षा याांच्यावरील श्रद्धा याांचे गृहीत ततव आांत आिूनच हा सांघषक वमटिे शक्य होते. अशा प्रकारे 
बेंथमॅच्या वशष्ट्याांनी पलेॅच्या धार्थमक वृत्तीच्या नीवतशास्त्रात काहीही भर घातली नाही. [उदाहरिाथक नरकाची कल्पना 
ही सामावजक आवश्यकता आहे अशी स्स्टफनची समजूत होती.] 

 
“स्व्हक्टोवरयाकालीन मौवलकवादाच्या गोंधळलेल्या भावना आवि पूवकग्रह याांची सवोत्तम 

अवभव्यस्क्त” असे वमलच्या “स्वातांत्र्यावरील वनबांधा”चे विकन करून स्स्टफनने सांसदीय लोकशाहीचे 



 
 अनुक्रमणिका 

सवावधकारवादी गर्थभताथक उघड्यावर माांडून उदारमतवाद्याांचा आशावाद वनराधार असल्याचे दाखवनू 
वदले. स्वातांत्र्य आवि समता ही परस्परपूरक आहेत या आभासाचे कारि इवतहासाची सबांध प्रवृवत्त सते्तचा 
सांकोच होणयाकडे आहे या वमथ्या गृहीतकात आहे असे तयाने प्रवतपादन केले. वस्तुतः तया गृहीतकाचा 
व्यतयास हाच सतय होता. राजकीय समता, मतदानाच्या सते्तची समववभागिी, ही फक्त शास्ते आवि 
शावसत याांच्यामध्ये आवश्यक ववषमता वाढववते. कारि लोकाांच्या सावकभौमतवावर आधारलेले शासन 
उलथून पाडणयाइतके अवधक वबकट दुसरे काहीही नसते. समाजातील बहुसांख्य जनता अपवरहायकपिे 
समाजातील कमनशीबी मािसाांची असल्यामुळे तयाांना स्वतःचे महतव वाढववणयासाठी राजकारिाचा 
उपयोग करणयाचा मोह इतर कोितयाही वगापेक्षा अवधक बलवत्तर वाटतो. [James Fitzjames Stephen– Liberty, 
Equality, Fraternity.]  

 
उपयुक्ततावाद उदारमतवादाच्या मूळ भवूमकेपासून फार दूर गेला होता. मानवतावादी ततवज्ञानाने 

असे घोवषत केले की, स्वतःच्या भववतव्याचा वशल्पकार स्वतःच होिे हा मानवाचा हक्क आहे; आवि शास्त्रीय 
ज्ञानाच्या आधारावर मानवाला तया हक्काचे वनसगकतःच वरदान आहे. मानव हा जन्द्मतःच स्वतांत्र असतो ही 
कस्ल्पत कथा आहे, पि स्वतांत्र होणयाकरता तो जन्द्माला येतो, हे सतय आहे; कारि आपले स्वतःचे 
स्वातांत्र्य प्राप्त करून घेणयाकरता लागिाऱ्या सुप्त शक्तींची देिगी वनसगानेच तयाला वदली आहे. प्रतयेक 
मानवी प्राणयाच्या अांगी या ववमोचक शस्क्त असतात, असे उदारमतवादाने घोवषत केले होते. तयामुळे 
स्वातांत्र्य हे तयाचा नैसर्थगक हक्क ठरले. नाहीतर व्यस्क्तवादाला अथकच उरला नसता. उदारमतवादाने 
कायदा, राजकीय शासन, आवि सामावजक सांबांध याांच्या प्रश्नाववषयीच्या मानवतावादी दृवष्टकोिाच्या 
ऐवजी उदारमतवादाच्या मानवतावादी ततवाची प्रस्थापना केली. तयाने राजकीय आवि सामावजक 
सुधारिाांचा पुरस्कार केला. पि तया सुधारिा केवळ बाह्यरीतीने म्हिजे बुद्धीच्या साहाय्याने बुवद्धमान 
ववधानकतयाकडून लादता येतील यावर तयाची श्रद्धा होती. अशा प्रकारच्या बवुद्धवादी श्रदे्धमुळे सवद्धतैषी 
हुकूमशहावर कोिीही खवचत ववसांबून राहू शकेल. [बेंथमॅ “स्वातांत्र्याववषयी फारच थोडी ठचता करीत असे. फ्रें च क्ाांतीच्या पूवी 
होऊन गेलेल्या सवद्धतैषी स्वावधकारशहाांची तो प्रशांसा करीत असे. मानवी हक्काांच्या वसद्धान्द्ताचा तयाला मोठा वतटकारा वाटे. मानवी हक्क हे केवळ 
वनरथकक असतात असे तो म्हित असे.” Russell – History of Western Philosophy.] 

 
“मानवाचे हक्क” म्हिजे “अराजकीय ववसांगती”चा एक सांच असे मानणयात बेंथमॅ आवि बकक  याांचे 

एकमत होते. बेंथमॅ समतेपेक्षा सुरवक्षततेला अवधक महत्त्व देत असे. “समता नव्हे, तर सुरवक्षतता ही 
सुखाची पवहली अट आहे. सुरवक्षततेची ठकमत देऊनच तुम्ही समता आिू शकाल. मा्या शजेाऱ्यापेक्षा 
आवधक असलेली माझी मत्ता जर मा्याकडून वहरावनू घेणयात येिार असेल, तर मला सुरवक्षतताच 
वमळिार नाही. म्हिनू या दोन ततवाांचा जेथे सांघषक होतो, तेथे समतेने माघार घ्यावी. सुरवक्षतता ही प्रथम 
असली पावहजे; आवि दुय्यम हेतूवर वतने मात केली पावहजे.” [Principles of Penal Code.] 

 
बेंथमॅच्या ववखुरलेल्या कल्पना एकवत्रत करून ऑस्स्टनने प्रावतवनवधक सरकार हे लोकशाही 

सरकार नसते, हे अखेरीस स्पष्ट केले. प्रवतवनवहत (delegated) अवधकाराच्या कल्पनेचे ववश्लेषि करून 
दुसऱ्यावर राज्य करणयाची सत्ता ज्याांच्या हाती जाते, तयाांचेच सरकार बनते आवि शास्ते आवि शावसत 
याांच्यातील सांबांध शावसताांच्या आज्ञापालनाच्या सवयीने वनयत होतो, या वनष्ट्कषाला ऑस्स्टन आला. 
बेंथमॅपांथी उदारमतवादाने पे्रवरत झालेल्या ऑस्स्टनप्रिीत कायदेशास्त्रात देव हा सावकभौम कायदे करिारा 
असतो आवि कोितयाही वनयमाांनी तो बाांधलेला नसतो. तयाच्या आजे्ञला दुदकम्य अशा शक्तींचा पाठठबा 
असतो. [John Austin– Lectures on Jurisprudence. १९ व्या शतकाच्या उदारमतवादी कें र म्हिून स्थापन झालेल्या लां डन ववद्यापीठात 
ऑस्स्टनने आपली व्याख्याने वदली हे अथकपूिक आहे.] 



 
 अनुक्रमणिका 

एकोविसाव्या शतकातील उपयुक्ततावाद्याांनी आपली व्यस्क्तवादावरील श्रद्धा उतकटतेने जाहीर 
केली. पि प्रतयक्षात ते समुदायवादाकडे झुकले. ह्यमूच्या बुवद्धप्रामाणयववरोधी अनुभववादाच्या प्रभावाखाली 
तयाांनी वनसगककायद्याचा वसद्धाांत औपपवत्तक दृष्ट्या नाकारला. [न्द्याय आवि स्वातांत्र्य यासारख्या मलूततवाांना अवधष्ठान प्राप्त 
करून देिाऱ्या वनसगककायद्याच्या बुवद्धयुक्त गृहीतकृतयाचा पडताळा अनुभवजन्द्य रीतीने प्रतयक्ष इांवरयगोचर ज्ञानाच्या साहाय्याने कधीही येऊ 
शकिार नाही. परांतु तर्थकक सांकल्पनें हीं केवळ शास्ब्दक ववधाने नसतात. अांवतमतः ते अनुभवावर आधारलेले असतात. ज्या बुवद्धवादात बुवद्ध ही 
अतीत वस्तु असते, तयालाच अनुभववाद नष्ट करतो. अनुमान वज्यक नसलेला सांतुवलत अनुभववाद आवि बुवद्धला जीवशास्त्रीय गुिधकम मानिारा 
वनसगकवादी बुवद्धवाद या दोहोमध्ये ववरोध नाही.] तया वसद्धान्द्ताने व्यस्क्तस्वातांत्र्याच्या मूलभतू लोकशाही ततवाला 
तत्त्वज्ञानातमक अवधष्ठान वमळवनू वदले होते. परांतु तयाबरोबरच व्यवहारात समाजव्यवस्था राखणयासाठी 
तयाांनी तयाला आवाहन केले. खुल्या व्यापाराच्या तयाच्या वसद्धान्द्ताला अनुसरून आर्थथक ववकासाने 
बहुसांख्य व्यक्तींना कमालीच्या असहाय्य अवस्थेत लोटले आवि व्यक्तीचे सावकभौमतव, कायद्याची 
समानता, साहस आवि उपक्मशीलता याांचे स्वातांत्र्य इतयावद सारख्या पारांपवरक उदार कल्पना याांना 
कायदेशीर थोताांड ठकवा पोकळ घोषिा ठरववल्या. तरीही तयाांनी सामावजक वहताचा वैयस्क्तक सौख्याच्या 
पवरभाषेत ववचार केला. [बथेमॅच्या उपयुक्ततावादी मानवाचे पुढील वचत्र तयाचाच एक वचवकतसक अनुयायी लेस्सी स्स्टफन याने रेखाटले 
आहे. : “पुढच्या चौकात वदमतीला उभ्या असलेल्या पोवलसाांसह तो एक प्रवतवष्ठत नागवरक आहे. असा मािूस सचोटी हे सवोत्तम धोरि आहे असे 
सहज मानील. आपल्या वृद्ध मातेववषयी तयाला पुरेशी सहानुभवूत असेल आवि सांकटात सापडलेल्या वमत्राला तो साहाय्य करील. पि उच्च आवि 
अद भतुरम्य वतकनाची आवश्यकता तयाला क्ववचतच भासेल. जेव्हा तयाला पौरुष आढळते, तेव्हा तयाला मखूकपिाच्या जवळपासचा तो अपवाद 
वाटतो. ज्या समाजाचा तो सांतुष्ट घटक आहे, तया समाजाची घडि कशी झाली आवि तयासाठी वकती वनष्ठा आवि पौरुष याांची आवश्यकता होती, 
तयाचा सुद्धा, ववशषेतः तो इवतहासववषयी बेवफकीर असेल तर,ववचार करीत नाही. आवि तयाच्याववषयी अन्द्याय न करताही असे म्हिता येते की, 
स्वतःच्या धोपट स्वभावात वनःशांक अशा कोितया शक्ती आहेत याचाही तो ववचार करीत नाही.” –The English Utilitarians] एकोविसाव्या 
शतकाच्या उत्तराधात उपयुक्ततावादी उदारमतवाद हा व्यक्तीची प्रवतष्ठा आवि सावकभौमतव या मूलभतू 
उदार ततवाांच्या समुदायवादी टीकेच्या प्रभावाने भ्रष्ट झाला होता. 

 
काांटची ‘शुद्ध बुद्धीची समीक्षा’ ह्यमूच्या सांशयवादाच्या समाघाताखाली वलवहली गेली. वफश्टे आवि 

हेगेल यानी काांटप्रिीत सत्ताशास्त्राची भाववादी प्रवृवत्त वृठद्धगत केली. हेगेल हा तर समुदायवादाचा 
ततववते्ता होता. देशगवी राष्ट्रवाद तसाच क्ाांवतवादी साम्यवाद या दोहोंनीही तयाच्यापासून स्फूर्थत घेतली 
होती. तयाचवळेी हेगेलपांथी भाववादी म्हिून ग्रीन याने उदारमतवादाची फेरतपासिी करणयाचा प्रयतन 
केला. अखेरीस बोसाांकेचे राज्य–सांस्थेचे गूढ सांकल्पन स्वीकारून उदारमतवादाने लोकशाही नष्ट केली 
आवि आतमनाश करून घेतला. 

 
उदारमतवादाची उतरती कळा आवि अधःपतन याांचा भाांडवलशाहीच्या ऱ्हासाशी फारच थोडा 

सांबांध होता. १९ व्या शतकाची अखेरीस दशके भाांडवलशाहीच्या परमोतकषाची होती. उपयुक्ततावादाच्या 
वनशािाखाली वनसगकवादी मानवतावाद, शास्त्रीय बवुद्धवाद, आवि सत्ताशास्त्रीय जडवाद याांच्या मूळच्या 
ततवज्ञानातमक भवूमकेपासून उदारमतवाद दूर गेला. याचा पवरिाम म्हिजे तयाची उतरती कळा आवि 
अधःपतन होय. 

 
पूवी अद भतुरम्यवाद हा बदु्धीने सांयवमत होऊ शकत नव्हता. तयाचा पवरिाम म्हिजे १९ व्या 

शतकाच्या प्रारांभीचे क्ाांतयुत्तरकालीन प्रवतगमन होय. उपयुक्ततावादी उदारमतवादाने प्रवतगामी नव–
अद भतुरम्यवादाववरुद्ध बदु्धीच्या बांडाचे प्रवतवनवधतव केले. यावळेी बुवद्ध अद भतुरम्यवादाच्या योगाने 
ताजीतवानी होणयात अयशस्वी ठरली. सामावजक आवि राजकीय सुधारिा बाहेरून लादणयाची, 
वववधकरिाच्या साहाय्याने सौख्य वनर्थमणयाची, उपयुक्ततावादी व्यवस्था ही प्रतयेक मानवाच्या अांगी अमयाद 
सजकनशीलता असते आवि म्हिून स्वतःच्या भववतव्याचा तो कता असतो, या श्रदे्धचा अभाव पूवकगृहीत धरते. 
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लोकशाहीची लोकाांच्या आवि लोकाांनी चालववलेल्या शासनाची, मूळ शक्यताच मािसाच्या सुप्त 
समानतेवरील श्रद्धा गृहीत धरते. उपयुक्ततावादी व्यवस्थेत लोकशाहीचा अभाव गर्थभत होता. वतने या ना 
तया प्रकारच्या हुकूमशाहीचे आगमन घोवषत केले. 

 
ववशषेतः वमल वपतापुत्र हे भावना आवि कल्पना याांना अवत गौि लेखिाऱ्या उपयुक्ततावादी 

बुवद्धवादाचे मूर्थतमांत स्वरूप होते. वपतयाच्या बाबतीत बदु्धीचा अथक थांडी वहशोबी वृवत्त होता. उतकषाच्या 
वाटेवर असलेल्या व्यापारीवगाला वहशोबी उपयुक्ततावाद हा फायदेशीरपिे जोपासणयाजोगा सद गुि आहे 
असे आढळून येत होते. अथकशास्त्राच्या बुवद्धयुक्त कायद्याांच्या वववधवलवखताने सवावधकाांचे सवावधक भले या 
ध्येयाच्या वदशनेे प्रगती पूवकवनयत केली होती. १९ व्या शतकाच्या उपयुक्ततावादी उदारमतवादाच्या 
प्रयोजनवादी ऐवहक व्यवस्थेत मानवाला नव े वववधवलवखत अनुसरणयाखेरीज अन्द्य स्वातांत्र्य नव्हते. 
मोजक्या सुदैवी धवनकाांची उपक्मशीलता आवि साहस हीसुद्धा आर्थथक कायद्याच्या वववधवलवखताला 
अनुसरून होती. न्द्याय आवि समता याांच्या नावाने तयाांच्या स्वातांत्र्यावर कोितीही बांधने घालणयाचा 
पुरस्कार करिे हा अद भतुरम्यतेचा अवतरेक होता. इतर उपयुक्तावाद्यासह जेम्स वमलने या अवतरेकाचा 
कडाडून वनषेध केला. बवुद्धवादाचे ते हीन स्वरूप होते. 

 
जॉन स्टुअटक वमलचे वशक्षि तयाच्या वपतयाच्या अतयांत कडक देखरेखीखाली झाले. एल्ववेसयुसचा 

वसद्धान्द्त आपि आचरीत आहो असा वपतयाचा ववश्वास होता. पि तयातून जी फलवनष्ट्पवत्त झाली, ती नव े
व्यस्क्तमतव नव्हती, तर वपतयाचाच वकत्ता होती. तथावप वपतयाच्या मरिानांतर जॉन स्टुअटकने तयाचा प्रभाव 
झुगारून वदला; आवि उपयुक्ततावादी बुवद्धवादाच्यात नव जीव ओतणयाचा प्रयतव केला. हा बुवद्धवाद आता 
सवकथा भरभराटलेल्या मध्यमवगाच्या सेवते गुांतला होता. जॉन स्टुअटक हा बेंथमॅपेक्षा ह्यमूला अवधक जवळचा 
होता. ह्यमूच्या उपयुक्ततावादाच्या वचवकतसेची छाप तयाच्यावर पडली होती. पवरिामतः तयाने अहांभावाला 
कमी महतव वदले. आवि वपतयाच्या बुवद्धवादाचा सांकुवचत अथक तयाने टाकून वदला. परांतु कोंतच्या 
प्रतयक्षवादाचा तयाच्यावर अवधक प्रतयक्षपिे प्रभाव पडला होता. तसेच इांग्लां डमध्ये कूलवरज आवि 
कालाईल याांनी प्रथम ज्या वफश्टेप्रिीत समुदायवादी जमकन उदारमतवादाचा पवरचय करून वदला, 
तयाचाही प्रभाव तयाच्यावर पडला होता. अशा प्रकारे जॉन स्टुअटक वमल नव–अद भतुरम्य पुरािमतवादाच्या 
प्रभावाखाली आला असतानाच समाजवादाच्या वदशनेे पुढे सरकत होता. 

 
वमलचा “स्वातांत्र्यावरील वनबांध” ववसांगतींनी भरलेला असूनही ततकालीन दुसऱ्या कोितयाही 

राजकीय प्रबांधापेक्षा तयाचा प्रभाव अवधक वचरस्थायी ठरला. तयाांतील ववसांगती उपयुक्ततावादातील 
तकक दोषातून वनमाि झाल्या होतया. उपयुक्ततावादाने अवधकारशाहीचे नैवतक समथकन पुरववले. आवि 
उदारमतवादाच्या ततवज्ञानातमक मलूतत्त्वाांना ववरोध केला. [“स्व्हक्टोवरया कालीन मौवलकवादाचे पूवकग्रह आवि 
गोंधळलेल्या भावना याांची सवोत्तम अवभव्यस्क्त” असे वमलच्या स्वातांत्र्यावरील वनबांधाचे विकन करणयात आले होते. (Fitzjames Stephen– 
Liberty, Equality Fraternity) 

 
“वमलच्या तत्त्वाांचा ज्याच्या तयाच्या अवभरुवचनुसार अतयांत कडक सवकवधकारशाही ठकवा अतयांत अवनबंध अराजक याांचे समथकन 

करणयासाठी उपयोग करता येतो... ... ... सामावजक अवधष्ठानाची कल्पना ही जुलूमशाहीच्या अतयांत भयानक आवि प्रलोभनीय प्रकाराला अनुज्ञा 
देते. ... ... काहीं वववशष्ट पवरस्स्थतीत मािसाचे स्वतःपासूनच रक्षि करावे लागते, हे मान्द्य करून वमलने पैतृक हुकूमशाहीला आयते तयार समथकन 
वमळवनू वदले; आवि ववरोध टाळणयाच्या हेतूने “खऱ्या इच्छे”च्या (Real Will) कल्पनेचे ततव मान्द्य करणयाच्या मयादेपयंत तो गेला. ही ‘खरी 
इच्छा’ जाविवेच्या आवि वववशष्ट इच्छेपेक्षा श्रेष्ठ असून ती राज्यसांस्थेच्या आदेशाच्या द्वारे अवभव्यक्त होते असते. राज्यसांस्था ही सत्ताशास्त्रीय आवि 
जमकन ततवज्ञानाांचा पाया असून वमलचा उदारमतवाद हा सामान्द्यतः तयाांच्याबाबतीत पथ्यकर शुवद्धकारक मानला जातो. ... ... ... ऐवहक 
उदारमतवादाचा स्वतांत्र इच्छेवरील आतमश्लाघी ववश्वास ववचारात घेता स्वातांत्र्याचा प्रश्न तयाचे अस्स्ततव दुलकक्षनूच तयाने सोडववला. ... ... 
...याच कारिाकरता ज्यावेळी वमलचा उदारमतवाद हळुहळू समुदायवादात अधःपवतत होत होता, तयाचवेळी विस्ती चचे लोकस्वातांत्र्याच्या 
रक्षिकतयाच्या असाधारि भवूमकेत पढुें येऊ लागली होती.” The Times Literary Supplement July 10, 1948.] 
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आपल्या स्वातांत्र्यावरील वनबांधात वमल अवभजात उदारमतवादाच्या ततवज्ञानातमक सूत्राकडे जरी 

नसला, तरी नैवतक ध्येयाच्या मूळ पदाकडे आला होता. केवळ बेंथमॅचेच नव्हे, तर एल्ववेसयुसचे 
उपयुक्ततावादी नीवतशास्त्र वववधकरिाच्या सुधारिेचे मागकदशकन करीत होते. तयाचे उपयोजन व्यस्क्तशः 
होिे शक्य नव्हते. सवावधकाांचे सवावधक भले हे उवद्दष्ट कोिाही एका व्यक्तीला साध्य होणयाची शक्यता 
नव्हती. सुख हे चुकीने मानवी वतकनाचा मूल हेतू म्हिून मानता येईल. पि तयाला नैवतक मूल्याच्या 
प्रवतषे्ठपयंत उांचावविे कवठि आहे. उपयुक्ततावादाने सनातनी नैवतक ततवज्ञानाची प्रभावी वचवकतसा केली. 
पि तयाला वनिायक पयाय देता आला नाही. बेंथमॅचा सांबांध प्रथमतः कायद्याशी होता. एल्ववेसयुसने प्रयतन 
करून पावहला. पि तो मानवतावादी नीवतशास्त्राच्या पद्धतीचा भरीव मानसशास्त्रीय पाया घालणयापलीकडे 
गेला नाही. सम्यक् ववचार करता L’ Esprit हा ग्रांथ नीवतशास्त्रीय असणयापेक्षा अवधक प्रमािात वशक्षि आवि 
सामावजक सुधारिा याांच्यावरील प्रबांध आहे. 

 
या बाबतीत जॉन स्टुअटक वमलची भर अथकपूिक होती. पि ती घालताांना तयाने उपयुक्ततावादाशी न 

जुळिारी भवूमका घेतली. तयाबरोबरच तयाची भर खऱ्या उदारमतवादाचे पुनरुतथान नव्हती. अथकशास्त्राच्या 
“वनसगक कायद्या”च्या खुल्या व्यापाराच्या प्रतयक्ष पयकवसानाने नैवतकदृष्ट्या वचडून जाऊन जॉन स्टुअटक 
वमलने सांपत्तीच्या अवधक समान ववभाजनाची हमी वमळणयाकरता वैधावनक वनयांत्रिाच्या उपायाचा पुरस्कार 
केला. या सूचनेत सावकभौम व्यक्तीच्या मानवतावादी ततवाकडून सामुदावयक अहम च्या समाजवादी 
कल्पनेकडे प्रयाि तकक दृष्ट्या गर्थभत नसते, तर वमलची हीच सूचना उदारमतवादाला प्रवतकूल वाटली 
नसती. अथात् असे कोितेही प्रयाि जॉन स्टुअटक वमलमध्ये स्पष्टपिे व्यक्त होत नव्हते. तथावप नव्या 
समाजवादी ववचाराशी तयाची सहानुभवूत होती असा समज आहे. मात्र ते ववचार तयाच्या बवुद्धवादी वपतयाचा 
उपमदक करिारे होते. 

 
समाजवादाशी साहनुभतूी म्हिून जे समजणयात येते, तयाचे अवधकारशाहीचे समथकन म्हिून 

स्पष्टीकरि करता येईल. ही सवावधकारशाही तकक दृष्ट्या उदारमतवादाच्या तकक दोषातूनच उद्भवत होती. 
वमलचा स्वातांत्र्यावरील वनबांध हा इांग्लां डच्या मानवसक सषृ्टीत तयावळेी चाललेल्या सांघषाच्या तयाच्या मनात 
पडलेल्या प्रवतठबबाचे फवलत होता. उदारमतवादाची अमूतक ततव े आवि अवाचीन समाजाची कें रीभतू 
सते्तकरता आतयांवतक वनकड याांचा वमलाफ घडवनू आिणयाच्या गरजेतून तो वनबांध जन्द्माला आला. 

 
तथावप जॉन स्टुअटक वमलने ववशद केल्याप्रमािे उपयुक्ततावादाचा अवधक अथकपूिक ववशषे वैयस्क्तक 

दृष्ट्या जोपासता येणयाजोग्या नैवतक मूल्याांना मान्द्यता देिे हा होतो. उपयुक्ततावादी राजकीय ववचारात 
स्वातांत्र्याला वैयस्क्तक हक्क या नातयाने इतके सवकश्रेष्ठ महत्त्व पूवी कधीही देणयात आले नव्हते. असे 
करताना सवावधकाांचे सवावधक भले या उवद्दष्टाने घातलेल्या मयादा तयाने ओलाांडल्या. या उवद्दष्टाशी 
सुसांगत अशी वोल्तेरछापाची प्रवृवत्त जॉन स्टुअटक वमलने ववचार आवि उच्चार याांच्या स्वातांत्र्याच्या प्रश्नाच्या 
बाबतीत जशी धारि केली होती, तशी ती दुसऱ्या कोिालाच करता आली नसती. सनातनी 
उपयुक्ततावादाची ही उस्क्त शकेडा एकोिपन्नास इतक्या अल्पसांख्यानासुद्धा (कारि एक्कावन ही अवधक 
मोठी सांख्या आहे) दडपून टाकणयाचे समथकन करते आवि म्हिून हुकूमशाहीला मुक्तद्वार ठेवते. अशाप्रकारे 
हुकूमशाही राजकीय उपपवत्त आवि समुदायवादी सामावजक वसद्धान्द्त ही उदारमतवादाच्या 
उपयुक्ततावादी अधःपतनातून तकक दृष्ट्या वनमाि झाली. उपयुक्ततावाद तसेच सनातनी उदारमतवाद 



 
 अनुक्रमणिका 

याांच्या मयादेत शक्य असिारी लोकशाही हुकूमशाहीचे आव्हान यशस्वीपिे न स्वीकारणयाइतकी सदोष 
होिे हे क्मप्राप्त होते. 

 
वास्तववक, १९ व्या शतकाच्या उदारमतवादाची ग्रीनने फेरमाांडिी केल्यामुळे “स्वतांत्र होणयाचे 

नाकारिाऱ्या” बांडखोर अल्पसांख्याववरुद्ध सबांध समाजाचे प्रवतवनवधतव करणयाचा दावा करिाऱ्या 
हुकूमशाहीचे ततवज्ञानाच्या दृष्टीने तो समथकन करूां  शकला. हेगेलच्या वववशष्ट शलैीत ग्रीनने भावातमक आवि 
अभावातमक स्वातांत्र्य असा भेद केला. कराराच्या स्वातांत्र्याच्या जुन्द्या उदार वसद्धान्द्तावर टीका करून तयाने 
घोवषत केले की, नागवरकतवाचे ध्येय या नातयाने स्वातांत्र्य हे बांधनाच्या अभावात नसते. ही 
स्वातांत्र्याववषयीची अभावातमक कल्पना आहे, असे तयाचे मत होते. आतमाववष्ट्काराची (Self-Realisation) 
पात्रता हेच भावातमक स्वातांत्र्य असून या ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी लागिाऱ्या कारिघटकाांची हमी 
सुव्यवस्स्थत, सुसांवादी, समाजपद्धतीत वमळते. [एकोविसाव्या शतकाच्या उदारमतवादाचा महान ततववेत्ता बेनेदेत्तो क्ोचे 
हेगेलप्रिीत सांकल्पनानुसार “नैवतक उवद्दष्ट” अशी स्वातांत्र्याची व्याख्या करतो. “आधुवनक काळात स्वातांत्र्य हे ववशषेावधकाराांच्या सांकवलत 
स्वरूपातून वनसगकवसद्ध हक्क या स्वरूपात आवि तया अमतूक वनसगकवसद्ध हक्कातून ऐवतहावसक दृष्ट्या मूतक व्यस्क्ततवाच्या आध्यास्तमक स्वातांत्र्यात 
उतक्ाांत झाले आहे. हळुहळू ते अवधक सुसांबद्ध आवि भरीव होत असून अस्स्ततवाचा कायदा हा क्मप्राप्त कायदा असतो, असे साांगिाऱ्या समानाथी 
ततवज्ञानाने तया स्वातांत्र्याला बळकटी आिली.”(The History of 19th Century Europe) उदार ततवज्ञानाचे हेगेलप्रिीत पवरवतकन हे अशाप्रकारे 
अवधकारवािीने मान्द्य करणयात आले. स्वातांत्र्याचे “नैवतक उवद्दष्ट” इहलोकातून पापाची हकालपट्टी करणयाला वाव देत नाही, ठकवा तसे 
अवभवचनही देत नाही, असे धारि करिाऱ्याांच्या ववरुद्ध युस्क्तवाद करताना क्ोचे वलहतो: “नैवतकता जर पापाची कल्पना नष्ट करून टाकील, तर 
ती स्वतःच नाहीशी होईल. केवळ पापववरोधी झगड्यातच नैवतकतेला वास्तवता आवि जीववत असते.” म्हिून मॅनीवाद्याांच्या उपदेशाप्रमािे पाप हे 
शाश्वत असते.] स्वातांत्र्याच्या या भावातमक कल्पनेचा गर्थभताथक अगदी स्पष्ट आहे. तो म्हिजे वैयस्क्तक स्वातांत्र्य 
समाजाच्या सुसांवावदतवात साध्य होते. [T. H. Green–Lectures on Political Obligations.] हा हेगेलप्रिीत 
राज्यसांस्थेच्या वसद्धान्द्ताचा प्रवतध्ववन आहे. ग्रीन ॲवरस्टॉटलच्या एकसांघ समाजाच्या कल्पनेपयंत मागे 
गेला. या कल्पनेचे वचकस्व उदारमतवादाच्या उदयापयंत मध्ययुगीन राजकीय उपपत्तींच्यावर होते. समाज 
व्यक्तींचा बनलेला असतो; व्यष्टीपेक्षा समष्टी मोठी असते; म्हिून समष्टीच्या हक्काला प्राथम्य असते. 
समाजाचे कल्याि म्हिजे सहजगतयाच तयाच्या घटकाांचे भले जीवन होय. भावातमक स्वातांत्र्य हे सुसांवादी 
समाजाच्या सदस्यानाच फक्त प्राप्य असते. तयामुळे वैयस्क्तक स्वातांत्र्यात सामुदावयक वहत आवि 
सामुदावयक सांमवत पूवकगृहीत असते. 

 
तथावप, ग्रीनने व्यस्क्तस्वातांत्र्याची कल्पना टाकून वदली नाही. मात्र तयाची स्वातांत्र्याची कल्पना 

म्हिजे समाजाची सेवा जाितेपिाने आवि सद बुद्धीने करावी ठकवा करू नये याची वनवड करिे ही होती. 
नकारातमक वनवड म्हिजे स्वातांत्र्याचा अभाव असे तयाचे मत होते. सामुदावयक कल्याि घोवषत करिे हा 
व्यस्क्तस्वातांत्र्याचा पूवकसांकेत आहे, अस उदारमतवादाचे भाष्ट्य तयाने केले. तयाचा अनुषांजक म्हिजे 
समाजसेवाभावी राज्याची कल्पना हा होय. ही कल्पना फेवबअन सोसायटीने [फेवबअन सोसायटी ही सांस्था इ. स. 
१८८४ मध्ये इांग्लां डमध्ये स्थापना झाली. वतचे ध्येय वधमेपिाच्या मागानी क्माक्माने समाजवादाची प्रगती करिे हे होते. फेवबअन हे नाव रोमन 
सेनापवत फेवबअस मॅस्क्झमस याच्या नावावरून देणयात आले. हा सेनापवत शत्रचूी शस्क्त हळूहळू सावधपिे खच्ची करणयाचे तांत्र अवलां वबत असे. या 
तांत्रावर या सांस्थेच्या सांस्थापकाांची श्रद्धा होती. इांग्लां डमधील समाजवादी चळवळीवर या सांस्थेचा गाढ प्रभाव पडला आहे. वतने बुवद्धवांताांना 
आकर्थषत करणयाचे कायक केले. या सांस्थेने पुरस्कावरलेल्या समाजवादी आांदोलनातून विटनच्या मजूरपक्षाचा जन्द्म झाला. वबे पवतपतनी हे या 
सांस्थेचे आधारस्तांभ होते.] उचलली आवि विवटश मजूर पक्षाच्या जन्द्माची ललकारी वदली. 

 
ग्रीनच्या फेरतपासिीने उदारमतवादाला पुरािमतवादाच्या ववरुद्ध वदशनेेही पढेु जाणयाला 

तयाचवळेी भाग पाडले. बोसाांके हा या प्रवृत्तीचा प्रवतवनधी होता. तो पूिकपिे हेगेलपांथी होता. तयाचे मत असे 
होते की, राज्यसांस्थेच्या द्वारे प्रपांच करिारा समाज साऱ्या नैवतक मूल्याांचा रक्षक असतो आवि आपल्या 
साांवघक अस्स्ततवाची जािीव असिाऱ्या सवक सदस्याांच्या इच्छेचे तो प्रवतवनवधतव करतो. तसेच हे साांवघक 
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अस्स्ततव व्यस्क्ततवाचे अमतूक रूप नसून उलट ते सतय रूप असते. [B. Bosanquet– The Philosophical Theory of the 
State.] ही उपपवत्त औपचावरक सांसदीय लोकशाहीच्या पाश्वकभमूीवर सहजपिे उदय पाविाऱ्या हुकूमशाहीची 
असून ती उपयुक्ततावादी उदारमतवादाचे परमोच्च रूप आहे. 
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प्रकरि ७ वे 
 

बुणद्धवादाचे नवे स्वरूप 
 
अठराव्या शतकाचा वनसगकवाद बुवद्धवादी तसाच अद भतुरम्य होता. अवभजात बुवद्धवादाचे 

सत्ताशास्त्रीय गर्थभताथक नाकारून तयाने मानवी प्राणयात बुद्धीची प्रवतष्ठापना केली; आवि वरनेसान्द्सच्या 
परांपरेपासून स्फूर्थत घेऊन अमयाद सजकनशील मानवाचे सावकभौमतव उद्धोवषत केले. या बुवद्धवादाचा 
आधुवनक ववज्ञानाच्या वाढीशी वनकटचा सांबांध आल्यामुळे पद्धवतशास्त्राच्या दृष्टीने तो अनुभववादी झाला. 
अनुभववादाने गूढवादी सत्ताशास्त्र नष्ट केले. पि तयाचवळेी विटनमध्ये बक्ले आवि ह्यमू याांनी तयाचे जे भाष्ट्य 
केले, तयामुळे केवळ सत्ताशास्त्रा (वस्तुततवशास्त्रा) ववषयी शांका उपस्स्थत झाली असे नव्हे, तर प्रतयक्षपिे 
बुवद्धवादाचा ववरोधीपक्ष म्हिून तो भासू लागला. १८ व्या शतकाच्या वनसगकवादाने सामावजक तसेच 
व्यस्क्तवादी नीवतशास्त्र बवुद्धवावदतवावर आधारणयाचा प्रयतन केला. बुवद्धवादाववषयी सांशय उपस्स्थत करून 
ह्यमूसारख्या अनुभववाद्याांनी धमकच केवळ नैवतकतेला अवधष्ठान प्राप्त करून देऊ शकेल, या पारांपवरक 
श्रदे्धचे पनुरुजीवन होणयाला वनवश्चतपिे, बुद्ध्यापूवकक जरी नसले, तरी उते्तजन वदले खरे. अनुभववादाचा 
हा अभावातमक गर्थभताथक बक्लेच्या ततवज्ञानात स्पष्टपिे व्यक्त झाला. ही प्रवृवत्तसुद्धा रूसोची गूढ 
वनसगकपूजा आवि तयाचा प्रवतगामी अद भतुरम्यवाद यात पवरित झाली. शवेटी हेगेलच्या ततवज्ञानाने 
अवभजात बुवद्धवादाशी प्रवतगामी अद भतुरम्यवादाचा सांयोग केला. ववचाराांच्या इवतहासातील हा एक 
महत्त्वाचा टप्पा आहे. हेलेनी सांस्कृतीच्या सॉके्टीसपूवक युगाच्या अखेरीस ॲवरस्टॉटलच्या पद्धतीचे जे स्थान 
होते, तसेच स्थान १९ व्या शतकात हेगेलच्या ततवज्ञानाचे आहे. 

 
एकोविसाव्या शतकात युरोपच्या ततवज्ञानातमक ववचाराांचे धरीितव जमकनीकडे होते. विटनमध्ये 

ह्यमूनांतर आवि फ्रान्द्समध्ये ववश्वकोशकारानांतर मोठा ततववते्ता झाला नव्हता. “पवश्चम राष्ट्राांनी प्रतयक्ष 
जीवनाच्या कायाला पूिकपिे वाहून घतले. मध्यांतरी जमकनीत सत्ताशास्त्र आमच्याकडे सोपववणयात आले 
होते.” [F. A. Lange– History of Materialism.] 

 
ज्यावळेी पवश्चम युरोपीय देश राजकीय प्रगती आवि भौवतक समृवद्ध याांच्या मागावर दौड करीत 

होते, तयावळेी जमकनी कवव आवि ततवज्ञ याांची भवूम बनला, ते काां? केवळ माक्सकवादीच या प्रश्नाचे ठाम 
उत्तर देतात की :– “सामावजक आवि आर्थथक दृष्ट्या जमकनी सवात मागसलेला देश होता; जमकन 
भाांडवलदार वगक सत्ता काबीज करणयाइतका शस्क्तमान् नव्हता; हेगेलमध्ये पवरित झालेले गूढवादी 
सत्ताशास्त्र हेच जमकनीत अद्याप वटकून रावहलेल्या सरांजामी समाजव्यवस्थेच्या तत्त्वप्रिालीचे मांवदर होते. 

 
तथावप इवतहासाचे असे सुलभीकरि करणयाला घडलेल्या गोष्टी पवुष्ट देत नाहीत. धमकसुधारिेने 

भाांडवलदार वगाच्या उदयाची ललकारी वदली आवि भाांडवलशाही समाजव्यवस्थेचा पाया घातला. असे 
साांगणयात येते. धमकसुधारिा झाली ती जमकनीत. तेथे वतचा प्रभाव इतर देशापेक्षा साहवजकच अवधक 
वचरस्थायी आवि दूरगामी ठरला. काांट आवि हेगेल याांच्या ततवज्ञानावर धमकसुधारिेच्या प्रभावाचा ठसा 
स्पष्टपिे उमटला होता. दुसऱ्यापक्षी रूसोसुद्धा वजवनव्हाच्या कॅस्ल्वनवादी पारीसांप्रदायाचा उतसाही चाहता 
होता. दोघाही महान जमकन ततववते्त्याांवर तयाची छाप पडली होती. काांट तसेच हेगेल या दोघाांनी १८ व्या 
शतकाच्या शास्त्रीय वनसगकवादी सांप्रदायाचे अनुयायी या नातयाने आपल्या कायाचा आरांभ केला. दोघाांचाही 
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महान क्ाांतीला पाठठबा होता. तयानी नेपोवलयनने जमकनीच्या सरांजामी राजसते्तवर वमळववलेल्या ववजयाचे 
स्वागत केले होते. यात वनिायक महतवाचे हे की, काांट आवि हेगेल याांच्या ततवज्ञानाचे वनर्थवकार मनाने 
गुिग्रहि केले, म्हिजे ते दोघेही मध्ययुगाच्या अखेरीस ईश्वरववज्ञानाचे युगायुगाांचे वचकस्व झुगारून देिाऱ्या 
“नवततवज्ञाना”च्या परांपरेतील होते, हे वनदशकनास येते. “काांट हा ठळकपिे आधुवनक ववचाराकडे नेिारी 
सांक्मिावस्था दशकववतो.” [John Dewey–German Philosophy &Politics.] हेगेलने स्व्हकोचे ‘नवववज्ञान’ वृठद्धगत 
केले आवि पुढे ते माक्सककडे गेले. तयामुळे श्रमजीवी क्ाांतीच्या आगमनाचे भावकत माक्सकला वतकववता आले. 
हेगेल हा या साम्यवादाच्या रष्ट्याचा “जॉन द बवॅिस्ट” [हा विस्ती सांत येशु विस्ताचा मामा असून तयानेच येशलूा बास्प्तस्मा 
वदला. तो शवेटचा पे्रवषत समजला जातो. जगदुद्धारकाच्या आगमनाचा प्रचार करीत तो ठहडत असे. इ. स. २८ च्या सुमारास हेरॉडने तयाचा 
वशरच्छेद केला.] होता. 

 
“आजचे सवक प्रमुख ववचार हे सन १७८०–१८३० या दरम्यान जमकनीमध्ये वनपजले.” (टेन) या 

कालखांडाने काांटच्या जीवनाचा उत्तरभाग आवि हेगेलची सारी हयात व्यापली होती. वरनेसान्द्स आवि 
धमकसुधारिा याांच्यात उगम पावलेल्या दोन ववचारप्रवाहाांनी अवाचीन युरोपच्या बौवद्धक जीवनाचे पोषि 
केले. या वारशात काांट–हेगेलच्या कालखांडातील जमकन ततवज्ञानाचा स्वतःचा असा एक वाटा होता. 

 
वत्रदशवार्थषक युद्धाने जमकनीला जो शीि आला, तयामुळे जीवनाच्या प्रतयेक के्षत्रात तयाची जरी वाढ 

खुांटली होती, तरी १७ व्या शतकाच्या बौवद्धक खळबळीपासून तो अगदीच अवलप्त नव्हता. सामान्द्यतः 
जािले जाते तया पेक्षाही उदारमतवादावर लायस्ब्नतसच्या ततवज्ञानातील दोन मूलभतू कल्पनाांचा वकतीतरी 
अवधक प्रभाव पडला होता. मोनाडमत हा मलूतः जडवादी वसद्धान्द्त होता एवपक्युरसच्या परांपरेच्या 
व्यस्क्तवादाला ततवज्ञानातमक आधार देिे, ही तयाची सामावजक अथकवत्ता होती. दुसऱ्यापक्षी, पूवकस्थावपत 
सुसांवादाची कल्पना वैयस्क्तक स्वातांत्र्य आवि सामावजक सांघटन याांच्या सांयोगाची शक्यता वदग्दर्थशत 
करते. 

 
लायस्ब्नतसच्या पश्चात लौकरच लॉकच्या उदारमतवादाच्या अवधक स्पष्ट वनसगकवादी पाठाची 

ओळख योन टोलाांडने जमकनीत करून वदली. तयाची पु्रवशयाची स्स्पनोतसावादी रािी सोफी शालोटे्टशी मतै्री 
होती. क्लोप्स्टोकच्या वळेेपासून बुवद्धववरोधी अद भतुरम्यवाद आवि आतमवनष्ठ भाववाद याांचे जमकन 
काव्यावर जरी वचकस्व होते, तरी काांटपूवक ततवज्ञानावर लॉक आवि स्स्पनोतसा याांचीच मोठी छाप होती. 
शास्त्रीय वनसगकवाद ठकवा जडवादी ततवज्ञान याांच्याववरुद्ध वाग्युद्धाच्या वाङ्मयाचा मोठा सांभार म्हिजे 
जमकनीच्या बौवद्धक जीवनात तया दोघाांना प्राप्त झालेल्या महतवाचे गमक होय. नीवतशास्त्र आवि सौंदयकशास्त्र 
यावशवाय काांटच्या ततवज्ञानाने शास्त्रीय वनसगकवाद आवि जडवादी सत्ताशास्त्र यात महतवाची भर घातली. 
तथावप काांटच्या सबांध पद्धतीचा हेतु जडवादाचा पूिक नाश करिे हा आहे, असा समज आहे. 

 
वरनेसान्द्सपासून वाहात आलेल्या आवि १७ व्या शतकातील अवभजातवादाकडून बळकटी 

वमळालेल्या बवुद्धवादी ववचाराांच्या प्रवाहाचे प्रवतवनधी लायस्ब्नतस व लेठसग हे होते. हेडेंरमध्ये स्व्हकोचे 
मानवतावादी इवतहासशास्त्र आवि सामावजक ववकासाचे एकजीवी सांकल्पन याांच्याद्वारे व्यक्त झालेल्या 
अद भतुरम्यवादाने बवुद्धवादी परांपरा समदृ्ध झाली. एकजीवी ववकासाचे सार सुसांवादात आहे, हे 
लायस्ब्नतसपासून वशकून लेठसग आवि तयाच्यानांतर हेडेर याांनी जमकन ववचारजागृतीत (Aufklaerung) फ्रें च 
प्रबोधनात अांशतः नसलेला ऐवतहावसक अथक ओतला. हेगेलने ती कल्पना उचलली आवि नवअवभजात 
बुवद्धवादाच्या साच्यात घडववली. तयाचा पवरिाम तत्त्वज्ञानाच्या एका व्यापक पद्धतीत झाला आवि वतचा 
प्रतयक्ष पगडा युरोपच्या बौवद्धक जीवनावर जवळजवळ एक शतकभर होता. माक्सकवादाच्या द्वारे 
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आजतागायतही तो वटकून आहे. तया बरोबरच धमकसुधारिेच्या धार्थमकतेच्या परांपरेचा वारसा काांटच्याद्वारे 
हेगेलने घेतला. 

 
अनुभववाद हा १८ व्या शतकाच्या ततवज्ञानाच्या गाभा होता. कडव्या अनुभववादी प्रवृत्तीतून 

आतमवनष्ठता येते आवि वतचा तार्थकक पवरिाम म्हिजे अहम मात्रवाद (Solipsism).[‘स्व’ हीच अस्स्ततवात असिारी 
एकमेव वस्तु आहे आवि खऱ्या ज्ञानाचे तेच एक उवद्दष्ट असते, असे साांगिारे मत म्हिजे ‘अहांमात्रवाद’. तयाांत वनभळे अहांभाव असतो. आतमवनष्ठ 
भाववादाचे ते अतयांवतक स्वरूप आहे.] होय. ही वृवत्त देकातकच्या बवुद्धवादातसुद्धा अांगभतू होती. आवि ती स्वसांजे्ञतून 
(मी ववचार करतो, म्हिनू मी आहे) आली. देकातकच्या आतमवनष्ठतेची पवरिवत लायस्ब्नतसच्या 
मोनाडमतामध्ये झाली. इतर साऱ्या जगाचा ववध्वांस जरी झाला, तरी बांवदस्त मोनाडच्या अनुभवात काहीही 
बदल होिार नाही असे लायस्ब्नतसने जाहीर केले. सवंकष अनुभववादाच्या अहांमात्रवादी पयकवसानातून 
लॉक आपल्या ववचाराांच्या उपपत्तीच्या पळवाटेतून वनसटला. तयाची ही उपपवत्त म्हिजे सांवदेनवादी 
मानसशास्त्र आवि ज्ञानमीमाांसा याांच्यापासून स्पष्ट प्रयाि होते. अनुभववादाचे सत्ताशास्त्र असू शकत नाही 
असे बक्लेचे मत होते. या अनुभववादी ततववते्त्याला अहांमात्रवादातून वनसटणयाला वबशपपदाच्या धार्थमक 
पूवकग्रहाने साहाय्य केले. शुद्ध अनुभववादाचा शनू्द्यातमक गर्थभताथक म्हिजेच प्रतयक्ष अनुभवाच्या 
मयादेपलीकडे ववचार आवि वनिकयशक्ती याांच्यावर कशाचाही प्रभाव पडू द्यावयाचा नाही हा होता. ह्यमूने 
तयाचा फार काळजीपूवकक ववचार केला होता. तयाचा कठोर तार्थकक सांशयवाद ज्या वनष्ट्कषाकडे गेला, तो 
व्यवहारज्ञानाशी स्पष्टपिे प्रवतकूल होता. ह्यमूने अहांमात्रवादातून सुटका करून घेतली. परांतु तयाने बकेन 
आवि देकातक याांच्या वळेेपासून वृठद्धगत झालेले अवाचीन बुवद्धवादी ततवज्ञान नष्ट केले. 

 
फ्रान्द्समध्ये रूसोच्या बवुद्धववरोधी बांडाने भाववनक उधािाला भरते आले आवि तयाने 

ववश्वकोशकाराच्या शास्त्रीय वनसगकवादाला मागे रेटले. क्ाांतीनांतरच्या धकाधकीत गूढ आवि धार्थमक 
अद भतुरम्यवादाने ततवज्ञानातमक ववचाराला ग्रासले आवि या ववचाराला १८ व्या शतकाच्या सवकश्रेष्ठ 
तत्त्ववतेयाने मूखकपिात काढले. अशा वातावरिात विटन आवि फ्रान्द्समध्ये मानवी मनाची सजकनशस्क्त 
वनसगाच्या ववववध घटनाांच्या वचवकतसेकडे वळली. या प्रयतनाला पुढे प्रतयक्ष फळे लाभली. 

 
जमकनीमध्ये ततवज्ञानाची पुनःस्थापना करणयाचे कायक काांटने हाती घेतले आवि हेगेलने ते पूिक 

केले. १८ व्या शतकात अनुभववादाच्या दृष्टीने ह्यमूच्या ततवज्ञानाला जी अथकवत्ता होती तशीच अथकवत्ता 
अवभजात बवुद्धवादी भाववादाच्या दृष्टीने हेगेलच्या पद्धतीला प्राप्त झाली. ह्यमूने बुवद्ध आवि श्रद्धा–
बुवद्धयुक्त ववश्वास आवि भोळसटपिा–यातील भेद नाहीसा केला. हेगेलने सत् (Being) आवि अ–सत् 
(Non-Being) एकरूप केली. हेगेलने ततवज्ञानाची जी पुनःस्थापना केली, ती अशा अथाने की, बेकन 
आवि देकातकपासून फ्रें च ववश्वकोशकारापयंत होऊन गेलेल्या ठचतनशील ववचारवन्द्ताांच्या एका सबांध 
परांपरेने घालून वदलेल्या पायावर भौवतक आवि जैववक शास्त्राांनी वदलेल्या प्रतयक्ष ज्ञानाच्या सांपन्न सामग्रीच्या 
साहाय्याने तयाने ततवज्ञानाच्या पुढच्या ववकासाची भवूमका तयार केली. 

 
ववचार आवि ज्ञान याांच्यामध्ये अहां आवि अनहां ही दोन्द्ही पूवकगृहीत असतात. हे सवात स्वयांवसद्ध 

सतय ग्रहि करणयातील अपयश हा देकातकच्या पद्धतीचा दुबळेपिा होता. अहांने स्वतःला वनदान अांशतः 
ठकवा तातपुरते तरी वस्तुवनष्ठ केल्यावशवाय स्वतःची जािीव होिे शक्य नसते. देकातकने सत् चे ववचारापासून 
वनगमन केले. परांतु ववचार तद्बाह्य कशावर तरी अवलां बनू असल्यामुळे ववचार या प्रवगाचे तयाने ववश्लेषि 
केले नाही. अहां हा कशाववषयी तरी ववचार करतो. तो खुद्द स्वतःचाही असेल, तया बाबतीत अहम ववचाराांचा 
ववषय होणयासाठी वस्तुवनष्ठ होतो. देकातकच्या पद्धतीतील दुसरा तकक दोष म्हिजे मन आवि जड याांच्या 
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जगात, ववचार आवि सत् याांच्यात, अकल्पनीय ठखडार कस्ल्पिे हा होय. “ततवज्ञानाच्या पनुःस्थापका”च्या 
ववचारप्रवक्येतील ही आिखी एक लक्षिीय चूक होती. देकातकने ववचारापासून सत् काढतानाच हे दोन्द्ही 
गुिदृष्ट्या वभन्न आहेत आवि अनुलां ध्य ठखडाराने ती ववभागली आहेत असे जाहीर केले. तयाने जािूनबजूुन 
आपल्या ततवज्ञानात केवळ दै्वत आिनू “मी ववचार करतो, म्हिून मी आहे.” ही उस्क्त आवि वतचे शून्द्यवादी 
पवरिाम यात गर्थभत असलेल्या आतमवनष्ठतेतून आपली सुटका करून घेतली सांवदेनवादी ज्ञानमीमाांसा हे 
देकातकच्या दै्वतवादाचे फळ होते. लॉकला यासांबांधाची जािीव नसेलही. दै्वत वस्तुवनष्ठ ज्ञानाला बाजूला 
सारते; सत्ताशास्त्राला पोकळ अमूतकताांच्या ठचतनाचे रूप देते आवि अशाप्रकारे ततवज्ञानाला ठार मारते. 
बक्लेने दशकववल्याप्रमािे सांवदेनवादातही हीच अथकवत्ता होती. देकातकप्रिीत दै्वतवादाच्या परांपरेच्या 
प्रभावाखाली ह्यमूने सत्ताशास्त्राकडे पाठ वफरवली आवि आपल्या सुसांगत अनुभववादाने ततवज्ञानाचा पाया 
उखडून टाकला. 

 
म्हिून ववषय आवि ववषयी याांच्यातील सांबांध ही ततवज्ञानाची वनिायक समस्या होती. काांटने ती 

सोडववणयाचा प्रयतन केला; पि तो फसला. कारि तयाचाही दृष्टीकोि अनुभववादीच होता. तयाने जगाची 
वद्वधातमता गृहीत धरली आवि या दोन जगाच्या आांतरवक्येत ज्ञान जन्द्माला येते, असे दाखववणयाचा प्रयतन 
केला. गुिदृष्ट्या वभन्न अशा दोन जगातील आांतरवक्या शक्य कोटीत आिणयाकरता तयाने मनावर काही 
पूवकप्राप्त साांकल्पवनक रूपे आरोवपत केली. अनुभवाचे जग ही मनाची वनर्थमती नसते ठकवा प्रतयक्ष वस्तूांचे 
पुरेसे वचत्रही नसते. म्हिनू ज्ञान हे जरी अहांचे आतमठचतन नसले तरी ते वस्तु–स्वरूपाचे (Thing–in–
itselb) ज्ञान कधीही नसते. पि ज्यावळेी ते अनुभवात प्रवशे करते तयावळेी ते ज्ञान होते. म्हिून या दोन 
जगाांचे ऐक्य ही केवळ अनुभवाची बाब असते. हा आतमवनष्ठ दृवष्टकोि होय. वस्तुवनष्ठदृष्ट्या वद्वधातमता 
वटकून राहते. न्द्यटूनचा वशष्ट्य म्हिून आरांभ करूनही काांटने १८ व्या शतकाचे भवैतक ततवज्ञान नाकारले. 
कारि ते मध्ययुगीन सत्ताशास्त्राचे अनुकरि करून केवल ज्ञानाच्या छायेचा पाठलाग करीत होते. हा आरोप 
वमथ्या होता. शास्त्रीय वनसगकवाद ज्ञानासाठी वस्तुवनष्ठ प्रामाणयाचा दावा साांगत होता. वस्तुवनष्ठ ज्ञान हे 
केवल ज्ञान नव्हे. काांटचा युस्क्तवाद असा की, मनाच्या पूवकप्राप्त साांकल्पवनक साच्यात वस्तु जशा बरोबर 
बसतात, तशाच तया मनाला ज्ञात होतात. मनाला वस्तु–स्वरूप कधीही ज्ञात होत नाही. ते नुसते अज्ञातच 
नव्हे तर अजे्ञयही असते. ज्ञान हे आतमवनष्ठ असते, हा याचा गर्थभताथक आहे. याचा अनुषांजक म्हिजे 
वस्तुवनष्ठ सतय असे नसतेच हा होय. सतय हे आतमवनष्ठ आवि म्हिनू सापेक्ष प्रकार असे कस्ल्पले, तर 
मूल्याांची सबांध श्रेिीच कोसळून पडते. म्हिनू काांटला आपल्या पद्धतीवर पोथीवनष्ठ नीतीचा कळस चढवविे 
भाग पडले. 

 
काांट आवि तयाने स्थापन केलेले ततवज्ञान याांनी १८ व्या शतकाचा वनसगकवाद टाकून वदला. कारि 

ती दोन्द्ही धमकसुधारिेच्या परांपरेतील होतीं. या उलट वनसगकवादाने वरनेसान्द्स आवि मानवतावादी 
सांस्कृतीचा इवतहास याांच्यापासून स्फूर्थत घेतली होती. फ्रें च क्ाांतीच्या पवहल्या अवस्थेत काांट वतचा 
पाठीराखा होता. पि मानव स्वभावतःच चाांगला असतो, हे मानवतावादी श्रद्धाततव अमान्द्य करून तो 
प्रबोधनापासून फुटून वनघाला. ल्यूथरचे अनुकरि करून तयाने मूळ पापाच्या वसद्धान्द्तावर ववश्वास ठेवला. 
तया वसद्धाांताचे ततवज्ञानातमक भाष्ट्य तयाच्या पोथीवनष्ठ नीतीचा पाया बनले. काांट हा ल्यूथरनांतर २०० 
वषानी होऊन गेला. म्हिनू एक व्युतपन्नमवत या नातयाने आपल्या धमकप्रवितेलाही बाजूला सारून 
मध्यांतरीच्या काळात ववज्ञानाने सांपादन केलेल्या ज्ञानाकडे दुलकक्ष करिे तयाला शक्य नव्हते. वासना आवि 
ववषयेच्छा ही जैववक काये स्वतःच पापी असतात, असे तो मानीत असे. पि मानवी अस्स्ततवाच्या 
पे्ररकशक्तीववरुद्ध म्हिजे कतकव्याववरुद्ध जाणयाला मानवाला ती भाग पाडतात. म्हिून तीं दुष्ट असतात 
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आवि ती जैववक काये असल्यामुळे मानव हाही स्वभावतःच दुष्ट असतो. कतकव्याचे आदेश देणयाकरता आवि 
कायदा पाळणयाकरता तयाच्या जैववक अस्स्ततवात अांगभतू असलेल्या दुष्ट शक्तीववरुद्ध जो सतत झगडा 
चालतो, तो नीतीचा पाया होय. अशा परभतृ नीवतशास्त्राला अवधष्ठान वमळवनू देणयासाठी तास्तवक पे्ररकाना 
(categorical imperitives) गृहीत तत्त्व ेम्हिून घेिे तयाला भाग पडले. 

 
ततवज्ञानाच्या दृष्टीने काांटच्या दोन जगाांचा वसद्धान्द्त तयाच्या पोवथवनष्ठ नीवतशास्त्राकडे नेतो. ववषय 

आवि ववषयी याांच्यातील सांबांधाच्या प्रश्नाववषयीचा तयाचा अनुभववादी दृवष्टकोि इतका तकक दूवषत होता 
की, वद्वधातमतेची आिखी एक पद्धवत वनमाि करून तयाने तया प्रश्नाची गुांतागुांत अवधक वाढववली. 
ववज्ञानाचे एक जग आवि नीतीचे एक जग अशी जगें असून तयाांची ववभागिी बवुद्ध करते, असे काांटचे मत 
होते. बवुद्ध ही दोहोसाठी वनयम घालून देत असल्यामुळे ती या दोहोंपेक्षाही श्रेष्ठ असते; म्हिून बवुद्ध ही 
अतींवरय आहे. ततवज्ञानाचा ववचार बाजूला ठेवनू कोिी असेही म्हिू शकेल की, “बुवद्ध ही देवाचा आवाज 
आहे!” काांटच्या वचवकतसक ततवज्ञानाचा शवेट धमात झाला. बदु्धीचे आदेश म्हिनू समजल्या जािाऱ्या 
तावत्त्वक पे्ररकाांनी घालून वदलेल्या कतकव्यावरील श्रद्धा ही सवोच्च नैवतक मूल्य आहे. म्हिून “श्रदे्धला स्थान 
देणयासाठी देवाचे ज्ञान, स्वातांत्र्य आवि अमरतव नाकबलू करिे मला अवश्य वाटले”, असे जाहीर करून 
काांटने आपल्या पद्धतीचा समारोप केला. 

 
धमाच्या कल्पना आवि ध्येये याांच्यासाठी नैवतक अवधष्ठानाच्या शोध घेऊन काांटने धमात सुधारिा 

करणयाचा प्रयतन पढेु चालू ठेवला. तयाच्या ततवज्ञानाने अवतार, मलू पाप, आवि पापपवरमाजकन या 
पोथीवनष्ठ वसद्धाांताांना बवुद्धप्रामाणय वमळवनू वदले. म्हिून ऐवतहावसकदृष्ट्या तया ततवज्ञानाने धमकसुधारिा 
पूिक केली. काांटने या वसद्धाांताांचे शब्दशः स्पष्टीकरि अमान्द्य केले; पि मानवाच्या वद्वधातम स्वभावाची 
प्रतीके म्हिनू तयाांचे समथकन केले. शब्दशः आवि कालक्मशः ते दृश्य वस्तूांच्या जगाचे (Phenomenal 
World) होते. परांतु नैवतकदृष्ट्या ते मूलवस्तूांच्या जगाचे (Noumenal World) होते. धार्थमक कमककाांड, 
चचकचा अवधकार, पावरतोवषकें  आवि वशक्षा याांच्यावरील श्रद्धा ही नैवतक सतयाची प्रतीकें  आहेत, असे मानून 
तयाने तयाांच्याववषयी पूज्यबुवद्ध धारि केली. चचकच्या पोथीततवाांना “शाश्वत आध्यास्तमक सतयाची वाहने–
आतल्या दाणयाचे रक्षि करिारी टरफले” मानणयाकडे तयाची पूवकप्रवृत्ती होती. पि तयाने तीं पोथीततवें या 
दृष्टीने नाकारली. तयाने पूज्यबुवद्ध दशकववली, ती “बाह्य प्रावरिासाठी; कारि मानवाच्या अांतरातम्यात वसत 
असिाऱ्या अवधकारावर वस्तुतः अवधवष्ठत झालेल्या वसद्धाांताला सवकसाधारि मान्द्यता वमळवनू देणयाला 
तयाने साहाय्य केले”. काांटचे “सवकववदारक” तत्त्वज्ञान तयाच्या नीवतशास्त्राच्या बाबतीत “देवदूताांच्या 
बांडा”च्या परांपरेने पे्रवरत झाले होते. धमाचा पाया बदलून तो अतींवरय बदु्धीने मान्द्य केलेल्या पोथीवनष्ठ 
नैवतकतेवर रूपाांतवरत करून तयाने धमाची पुनःस्थापना केली. पि तया बरोबरच आधुवनक सांस्कृतीला 
चेतना देणयाकरता “मानवच्या बांडा”ने पुनरुतथावपत झालेल्या बौवद्धक आवि साांस्कृवतक मूल्याांचा ववध्वांस 
करणयाचा तो एक प्रयतन होता. 

 
कुल्टूर (Kultur) ही जमकन मतप्रिाली काांटच्या दोन जगाांच्या वसद्धान्द्ताच्या नवदै्वतवादापासून 

तकक दृष्ट्या पवरित झाली. जमकन लोक कुल्टूर याचा जो अथक करतात तो ‘सांस्कृवत’ (Culture), कल्चर या 
शब्दाच्या सामान्द्यतः समजल्या जािाऱ्या अथापेक्षा फारच वभन्न आहे. [T. S. Eliot’s ‘Notes Towards the Definition of 
culture’ is an exception.] तो गुिदृष्ट्या ‘भौवतक सुधारिा’(Civilization), या शब्दाहून वगेळा आहे. भौवतक 
सुधारिा (वसस्व्हवलझेशन) ही दृश्य वस्तूांच्या जगाची अनुभतूी आहे, तर कुल्टूर हे मूलवस्तूांच्या अतींवरय 
जगाच्या गढू नैवतक पे्ररिेची वनर्थमती आहे, काांटच्या मते कुल्टूर हे आांतवरक जीवनाला वशक्षि देिाऱ्या 
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वधम्या पवरश्रमाांचे फळ असून समाजाचा एक सदस्य या नातयाने व्यस्क्त तयात सहभागी होते. तया दृष्टीने 
काांटच्या (जमकन) कल्पनेतील सांस्कृवत ही भौवतक सुधारिेचा प्रवतपक्ष आहे; कारि ती सुधारिा 
मानवजातीच्या भौवतक अस्स्ततवाशीच तेवढी सांबांवधत असते. कुल्टूर हे समाजाच्या अांतरातम्याचे फळ आहे. 
ते वैयस्क्तकरीतया प्राप्त करून घ्यावयाचे नसते, तर “कतकव्याला वावहलेल्या समाजा”चा तो जय असतो. 
[राजकीय दृष्ट्या काांट लोकशाहीवादी आवि नागरी स्वातांत्र्याचा उतकट रक्षक होता. तथावप धमकसुधारिेच्या परांपरेशी एकवनष्ठ असल्याने 
ततवज्ञानाच्या दृष्टीने तो समुदायवादाचा रष्टा होता. धमकसुधारिेला भाांडवलदारी क्ाांतीचा पूवकरांग मानिे हा उघडपिे इवतहासाचा चुकीचा दृष्टीकोि 
आहे. वतने व्यस्क्तवाद तसेच समुदायवाद या दोहोंनाही अवधष्ठान पुरववले. ववचाराांच्या गवतशास्त्राची मुळे जरी मानवाच्या भौवतक अस्स्ततवात असली, 
तरी ते गवतशास्त्र प्रयोजनवादी इवतहासवादाच्या पूवकवनयत साच्यात बसू शकत नाही.] 

 
भौवतक सुधारिेचा प्रवतपक्षी या नातयाने सांस्कृतीच्या प्रवतगामी गूढ सांकल्पनाच्या बाबतीत काांट 

वन्द्यावस्थेला आदशकरूप मानिाऱ्या रूसोशी सहमत होता. सांस्कृतीने तसेच स्वभावानेही रूसो कॅस्ल्वनवादी 
होता. तया दृष्टीने तयाने वरनेसान्द्सची मानवतावादी परांपरा अमान्द्य केली. म्हिनू लोकशाहीचा रष्टा या 
नातयाने रूसोचा गौरव होत असला, तरी तयानेही समुदायवादाची नाांदी गाइली. रूसोने वनसगाचे जे 
दैवीकरि केले तयाने कुल्टूर म्हिजे समाजाच्या आतम्याची वनर्थमती या जमकन कल्पनेला मोठा हातभार 
लावला. रूसोच्या प्रभावाने जमकन अद भतुरम्यवाद्याांनीही “जडवादी” सुधारिेचा नैवतक दृष्ट्या भ्रष्टाकारी 
आवि सामावजक दृष्ट्या ववध्वांसक म्हिून वधक्कार केला. 

 
सुधारिा व सांस्कृवत आवि समाज व राज्यसांस्था याांच्यात भेद करिे ही १९ व्या शतकातील जमकन 

ततवज्ञानाची दोन वैवशष्ट्यपूिक लक्षिे होती. या दोहोतील भेद तकक दृष्ट्या एकमेकापासून उद्भवतात. समाज 
तसेच सुधारिा म्हिनू सांबोधली जािारी तयाची भौवतक प्रगवत हीं वैषवयक जगाची असतात, तर सांस्कृवत 
आवि राज्यव्यवस्था हीं नैवतक जगाची असतात. सांस्कृवत ही समाजाच्या चेतनेच्या गूढ अनुभतूीचा ववषय 
असल्यामुळे सत्ताशास्त्रीय नैवतक वस्तु म्हिनू कस्ल्पलेली राज्यसांस्था ही वतची सवोच्च वनर्थमती आहे. 
राज्यसांस्थेची गूढ कल्पना काांटमध्ये काहीशी धूसरच रावहली. १८ व्या शतकाच्या व्यस्क्तवादाचा प्रभाव तो 
पूिकपिे झटकून टाकू शकला नाही. तयाच्या ववचाराांचे धागे घेऊन हेगेलने एक राजकीय ततवज्ञान वविले. 
तया तत्त्वज्ञानाने राज्यसांस्थेला सवकश्रेष्ठ नैवतक वस्तूच्या उच्च पदावर बसववले. 

 
“स्वातांत्र्याच्या नैवतक राज्या”चा प्रभाव “वनसगाच्या इांवरयगोचर राज्याांवर” पडू देणयाच्या मयादे-

पयंत काांटचा दै्वतवाद सौम्य झाला. पि दुसरे राज्य वहिकस असल्यामुळे ते पवहल्या राज्याच्या 
सावकभौमतवाला बाध आिू शकत नाही. काांटच्या दोन जगाांमधील नाजूक दुवा घेऊन वफश्टेने १८ व्या 
शतकाच्या वैवश्वक आवि लोकशाही चेतनेला ववरोधी असा आक्मक राष्ट्रवाद आवि राजकीय 
अवधकारशाही याांचे नैवतक समथकन म्हिनू इच्छेचे अद भतुरम्य तत्त्व ववशद केले. काांटने इच्छेची व्याख्या 
कृतीसाठी बदु्धीचे उपयोजन अशी केली. बुवद्धवाद आवि अद भतुरम्यवाद याांच्यातील १८ व्या शतकाच्या 
सुसांवादाचा हा प्रवतध्ववन होता. वफश्टेने हा सांबांध उलटा केला. आवि बवुद्ध ही इच्छेची अवभव्यस्क्त आहे 
असे साांवगतले. तयाच्या मते अनुभवाचे जग हे स्वतांत्र, बवुद्धयुक्त आवि नैवतक अहम ने आपल्या इच्छावसद्धीचे 
माध्यम म्हिून वनर्थमलेली सामग्री असते. जग म्हिजे केवलाच्या आतमाववष्ट्काराची प्रवक्या या हेगेलप्रिीत 
वचत्राची ही जिू काहीशी धोपट आतमवनष्ठ पूवकसूचना होती. सांघषाच्या द्वारे आतमाववष्ट्कार हा वफश्टेचा 
वसद्धान्द्त म्हिजे हेगेलप्रिीत ववरोधववकासाचे आिखी एक पूवकसूचन होते. नीवत ही मानवी स्वभावाच्या दुष्ट 
प्रवृत्तीववरुद्ध झगडणयाच्या कतकव्यबदु्धीत असते, या काांटप्रिीत श्रदे्धपासून तो वसद्धान्द्त वनष्ट्पन्न होऊ शकतो. 
म्हिून वफश्टेच्या द्वारे काांटप्रिीत नैवतकतेने मानवतावादी सांस्कृतीच्या वैवश्वक चेतनेववरुद्ध जमकन 
राष्ट्रवादाला उचलून धरले. 
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सांस्कृतीच्या काांटप्रिीत अथाने “लोक-आतम्या”च्या हेडेरच्या मानवतावादी कल्पनेचे वववरि 
करून वफश्टेने घोवषत केले की, वनसगानेच जमकनीला एका इवतकतकव्याची देिगी वदली आहे. “जमकनी 
आवि उवकवरत युरोप याांतील वभन्नतेची स्थापना वनसगानेच केली आहे.” [Fichte– Address toThe German Nation.] 
हे इवतकतकव्य साध्य करणयाकरता जमकन लोकाांनी राज्यसांस्थेच्या द्वारे नैवतक ऐक्य साधले पावहजे. 
राज्यसांस्था ही वववशष्ट समाजाचे सावकवत्रक मानवतेपासून वभन्नतव दाखवविाऱ्या वदव्यतवाचे साधन आहे. 
राज्यसांस्था ही दैवी, राष्ट्राच्या नैवतक व्यस्क्ततवाचे प्रतीक असल्यामुळे देशावभमान हाच धमक आहे. 
देशावभमान म्हिजे मानव्याच्या अस्स्ततवाचा उदे्दश आमच्या स्वतःच्या वववशष्ट राष्ट्रात प्रथम साध्य व्हावा 
आवि नांतर ही वसद्धी सबांध मानवजातीत पसरावी अशी इच्छा” होय. काांटमध्ये गर्थभत असलेले कुल्टूर 
आवि राज्यसांस्था याांच्यातील तकक वनष्ठ सांबांध वफश्टेच्या साांस्कृवतक राष्ट्रवादात अवधक स्पष्ट झाले. ल्यूथर 
आवि काांट याांचे ववचार आचरणयाचा पुरस्कार करून तयाांचे कायक आपि पुढे चालवीत आहोत अशी 
वफश्टेची स्वतःची श्रद्धा होती. 

 
माक्सकप्रिीत इवतहासवादाच्या असांख्य चमतकृतीपकैी एक अशी कीं, वफश्टे हीनकुलात जन्द्मला, 

म्हिून तो श्रमजीवींच्या तत्त्वज्ञानाचा अग्रदूत झाला, असा तयाचा गौरव करणयात येतो. वस्तुतः तो 
सवावधकारशाहीचा ततवज्ञ आवि राष्ट्रीय समाजवादाचा रष्टा होता. तयाने आध्यास्तमक साम्राज्यवादाचा 
प्रचार केला. जमकन राष्ट्र आवि जमकन राज्यसत्ता हीं मानवजातीचे नैवतक पनुरुतथान घडवनू आितील अशी 
वनयवत आहे. म्हिनू तयाने जमकन लोकाांना प्रोतसाहन वदले की, “जमकनीचे नाव सवक लोकसमूहात अतयांत 
वैभवशाली म्हिून उांच व्हाव ेआवि या राष्ट्राला जगाचा पुनरुज्जीवक कराव.े आमचे पूवकज आम्हाला काय 
साांगतात ते ऐका : आम्ही आमच्या काळात रोमच्या जगतसाम्राज्यापासून जमकनीचे रक्षि केले. तुमचे दैव 
बलवत्तर आहे. बदु्धीचे आवि चेतनेचे राज्य कायमचे स्थापन करा; जगाचे अवधशासन करिारी गोष्ट या 
नातयाने शारीवरक बल सांपषु्टात आिा. मधला मागकच नाही. तुम्ही बुडालात तर तुमच्याबरोबरच सारी 
मानवजात बुडेल. मग भावी पुनःस्थापनेची आशाही उरिार नाही.” 

 
राज्य ही नैवतक वस्तु असल्याने तयाच्या कायात सबांध राष्ट्राच्या नैवतक आवि भौवतक ठचतेचा 

समावशे होतो, असे वफश्टेचे मत होते. मत्ता म्हिजे केवळ भौवतक मालकी नव्हे. भौवतक जग इच्छेच्या 
आधीन असते असे ती सूवचत करते. म्हिनू ती नैवतक उदे्दश साध्य करणयाचे साधन असते. अशा 
युस्क्तवादाने वफश्टेने राज्याच्याद्वारे सामुदावयक मालकीचा प्रचार केला. तयाचे “बांवदस्त औद्योवगक राज्य” 
हे एक प्रकारे राज्य-समाजवाद आहे. ते राष्ट्रीय समाजवादी राज्याचे एक अवग्रम वचत्र होते. 

 
वफश्टे हा तयाच्या आधीचा काांट आवि नांतरचा हेगेल याांच्यापेक्षाही अवधक भाववादी या नातयाने 

केवल ऐक्यावर उतकट श्रद्धा ठेविारा होता. ततवज्ञानातील केवलाने राज्यशास्त्रीय उपपत्तीतील 
केवलतवाकडे नेले. अशा प्रकारे वफश्टेने अवधकारशाही राज्यसते्तला ततवज्ञानातमक समथकन पुरववले. 
अवधकारशाही राज्यसत्ता हाही ल्यूथरचाच वारसा होता. 

 
* * * * * 

 
काांटने सुरू केलेले ववचाराांचे आांदोलन हेगेलने पुढे चालववले. “तयाने काांटवर जरी अनेक वळेा 

टीका केलेली असली, तरी काांट झाला नसता, तर हेगेलची पद्धवत वनमाि होऊ शकली नसती.” [Bertrand 

Russell: A History of Western Philosophy.] हेगेलनेही धमकसुधारिेच्या धार्थमक परांपरेला ततवज्ञानाची बठैक वदली. 
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तयाने काांटच्या धमकप्रवितेचा वारसा घेतला होता. “हेगेलच्या बाबतीत प्रोटेस्टांट धमाच्या वसद्धाांताचे सार 
केवल ततवज्ञानाच्या सतयाांशी एकरूप होते. [John Dewey: German Philosophy & Politics.] तसेच राजकीय 
ततवज्ञानात काांट हा हेगेलचा जनक होता. प्रज्ञा (verstand) व बुवद्ध (vernunft) हा भेद मूळचा काांटप्रिीत 
आहे. प्रज्ञा ही ववश्लेषक ववचार, अनुभववादी पदाथक आहे; तर बुवद्ध वनसगात आवि मानववेतहासाच्या 
एकजीवी प्रवक्येत प्रकट होिारी केवल ववश्वव्यापी बवुद्ध आहे. 

 
कायककारिभावाच्या सांकल्पनेवरील ह्यमूच्या टीकेने काांटला बवुद्धवादाचे समथकन करणयाला 

उदु्यक्त केले. तो स्वतः प्रारांभी अनुभववादी होता; पि पढेु तयाने आतमवनष्ठवादाचे आतयांवतक रूप वृठद्धगत 
केले. ततवज्ञानाच्या इवतहासातील या कसोटीच्या समस्येच्या बाबतीत आतमवनष्ठवादाशी सामना देणयाच्या 
ज्या कायात काांट अयशस्वी ठरला, ते कायक हेगेलने अांगावर घेतले. हेगेलने ततवज्ञानाची जी पुनःस्थापना 
केली ती सतय वस्तूचा (objective reality) बचाव करून आवि व्यक्तीला स्वतःपासून सुटका करून 
घेणयाचा–अहांमात्रवादाकडून ववश्ववादाकडे जाणयाचा–मागक दाखवनूच होय. ह्यमूच्या सांशयवादाशी 
ववश्वासपूवकक सामना देणयासाठी आवि तथ्ये आवि मूल्ये याांच्या ऐक्याच्या पुनःस्थापनेकरता काांटपेक्षा 
बुद्धीच्या अवधक व्यापक सांकल्पनाची आवश्यकता होती. म्हिून नव े तकक शास्त्र हा हेगेलप्रिीत पद्धतीचा 
कें रठबदु आहे. 

 
आधुवनक ववज्ञानाच्या प्रगतीच्या योगाने अवधक कवठि झालेल्या एका जुन्द्या समस्येची उकल 

करणयासाठी हेगेलचे ततवज्ञान पढेु सरसावले. ही समस्या म्हिजे वनसगाच्या बुवद्धयुक्त व्यवस्थेची 
अवभजात कल्पना आवि पारांपवरक धार्थमक समजुती व नीवतशास्त्रीय वसद्धाांत याांच्यातील सकृद्दशकनी ववरोध 
ही होय. रूसोने ववज्ञान आवि ‘जडवादी सुधारिेची सांपादिी याांना नैवतक–धार्थमक भावनाांच्या योगे ववरोध 
केला. [“मेंदूने जे प्रश्न सांशयास्पद म्हिून सोडून वदले होते ते रूसोने हृदयाकडून सोडवनू घेणयाला अवसर वदला. सन १७५०–९४ या काळात 
हृदय अवधकावधक गजूक लागले. शवेटी तेर्थमदोरेएने तयाच्या भयानक गजकना काही काळ बांद पाडल्या. 
 Bertrand Russell– A History of Western Philosophy.] “रूसोच्या अद भतुरम्य वनसगकवादाचा काांटवर गाढ 
प्रभाव पडला होता. हेगेलही तयात सहानुभावी होता. तयाच वळेी बकक ला वाटिाऱ्या परांपरेववषयीच्या 
आदराची छाप तयाच्यावर पडली होती. बकक ने रूसोच्या ववध्वांसक अद भतुरम्यवादाला ववरोध करणयाकवरता 
परांपरेची कास धरली होती. हेगेलचे ततवज्ञान म्हिजे अद भतुरम्यवाद आवि पुरािमतवाद याांचा एका 
पद्धतीत सांयोग करणयाचा प्रयतन आहे. तयासाठी सांघषातून प्रगवत या कल्पनेत अनुरूप पद्धवत शोधणयात 
आली. 

 
इवतहासाच्या ववरोधववकासातमक मीमाांसेने हेगेलला राष्ट्राराष्ट्राांतील सांघषक हा मानवी प्रगतीची 

पे्ररक शस्क्त आहे या वनष्ट्कषाप्रत नेले. मानवी सुधारिेचा इवतहास हा एकामागनू एक राष्ट्रीय सांस्कृतींच्या 
उदयाांची आवि अस्ताांची कथा आहे. हेगेलप्रिीत ववरोधववकासवादानेही वगकववग्रह हा मानवी सुधारिेच्या 
इवतहासाची प्रचोदक शस्क्त आहे, या माक्सकवादी वसद्धान्द्ताप्रत आिले. म्हिनू हेगेल हा साम्यवाद आवि 
श्रमजीवी क्ाांती याांच्या उपपत्तींचे स्फूर्थतस्थान म्हिून ओळखला गेला पावहजे. [हेगेलचा ववरोधववकासवाद डोक्यावर 
उलटा उभा होता आवि माक्सकने तो वफरवनू पायावर उभा केला, हे ववधान कसे वनराधार आहे हे पुढील प्रकरिात दाखववले आहे.] 
तयाबरोबरच तयाने केलेला राष्ट्रकल्पनेचा गौरव आवि सवोच्च नैवतक वस्तु म्हिून सवकसत्ताधारी राज्याचे गूढ 
सांकल्पन याांची पवरिवत फासी–वादात झाली. 

 
हेगेलपद्धतीचा ववकास ही वनव्वळ मानवसक प्रवक्या– अमूतक कल्पनाांची प्रवक्या–होती. तीत 

पुष्ट्कळ दोष, अवतशयोस्क्त आवि असांगत गोष्टी होतया. परांतु कोितयाही एका वववशष्ट तत्त्वप्रिालीची रचना 
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उभी करावी म्हिनू हेगेल जािीवपूवकक गुांतलेला नव्हता. आतमवनष्ठवादाचा कट्टा शत्रू आवि कठोर 
वास्तववादी [इतका की, ड्यईूने तयाला “पशुतावादी” असे म्हटले आहे.] असल्यामुळे तो नुसता आपल्या कल्पनेच्या जगात 
वावरत नसे, तर आपल्या मनावर घटनाांचा जशाचा तसा ठसा उमटू देत असे. वस्तूांचे वस्तुवनष्ठज्ञान एकदा 
ववचारात मूतकतवाला आले, म्हिजे मग ते ववचार स्वतःच्या तकक शास्त्राप्रमािे ववकवसत होत जातात. 

 
तयाकाळच्या सवक उदारमनस्क लोकाप्रमािे हेगेललाही तरुिपिी फ्रें च क्ाांतीववषयी उतसाह वाटत 

होता. [“आकाशात सूयक वदसू लागला, तयाच्या भोवती ग्रह वफरू लागले, तयावेळेपासून मानवाने ववचार करिारा प्रािी ही स्वतःची भवूमका अगदी 
प्रथमच धारि केली व आपली मते बुद्धीवर आधारणयाला सुरवात केली.”–हेगेल. 

 
ववद्याथीदशते हेगेलने शठेलगच्या जोडीने आपल्या देशाला आलेल्या राजकीय आवि धार्थमक मरगळीववरुद्ध वचवकतसकवृवत्त प्रकट केली 

आवि स्वातांत्र्य व बुवद्ध याांच्या वसद्धाांताना पुष्टी वदली. अशी एक आख्यावयका आहे की, जेनाच्या लढाईनांतर हेगेल आवि शठेलग हे दोघेही उतसाही 
युवक एके सकाळी शजेारच्या वनात गेले आवि तयाांनीच लावलेल्या “स्वातांत्र्याच्या वृक्षा”भोवती अतयानांदाने नाचूां लागले.] कान्द्ट, ग्योथे 
आवि इतर दुय्यम श्रेिींची मािसें याांच्या जोडीनेच नेपोवलयन हा मध्ययुगीनतेचा ववध्वांसक ठरला; म्हिनू 
हेगेल तयाचा चहाता झाला. नेपोवलयनच्या पु्रवशयावरील ववजयाने तो आनांवदत झाला होता. इ. स. १७९८ 
मध्ये तयाने वलवहले की, “गोष्टी जशा आहेत तयाप्रमािे तयाना मकू सांमती देिे, नैराश्य, सांपूिक सत्ता 
गाजवविाऱ्या सामथ्यकशाली दैवाववषयी वधमी सोवशकता याांचा ओघ आशा, अपेक्षा आवि वगेळ्या कशाची 
तरी इच्छा याांच्याकडे वळला. अवधक चाांगल्या आवि अवधक न्द्याय्य काळाच्या दशकनाचा मािसाांच्या 
आतम्यात वजवांतपिी प्रवशे झाला. आवि एका कामनेने, अवधक शुद्ध व अवधक स्वतांत्र अवस्थेच्या एका 
आकाांके्षने, प्रतयेकाचे अांतःकरि उचांबळून आले. तया कामनेने ववद्यमान पवरस्स्थतीपासून तयाला दूर नेले. 
तयाला तुम्ही हवतेर ज्वराचा झटका म्हिा, पि तयाचा शवेट मृतयूत तरी होईल ठकवा रोगाच्या कारिाचे 
वनमूकलन करणयात तरी होईल.” [Hegel,’ Ueber die Neuesten Innern Verhaeltnisse Wuerttembergs (on the Latest Internal 
Conditions of Wuerttemberg)] 

 
हेगेलच्या राजकीय कल्पना यानांतर चार वषांनी प्रवसद्ध झालेल्या “जमकनीची घटना” या नावाच्या 

एका वनबांधात आकार घेऊ लागल्या. १८ व्या शतकाच्या राजकीय ततवज्ञानाच्या व्यस्क्तवादाला ववरोधी 
अशा राष्ट्राच्या सामुदावयक इच्छेला तयाने यापूवीच आवाहन केले होते. तरीही तो वलवहतो की, “सांघटना, 
घटना आवि कायदे ही मानवजातीची नीवतततव,े गरजा आवि हेतू याांना अनुसरून तयाांचे कायक सांपुष्टात 
येऊन ती वनरथकक ठरल्यानांतर, वटकून राहू शकतात; तसेच ज्या रूपात बोधन आवि भावन ही गुांतलेली 
नसतात, अशी रूपे राष्ट्राला एकत्र बाांधणयाची शस्क्त बाळगू शकतात, अशी कल्पना करिारे वकती बरे 
आांधळे आहेत!” अशा प्रकारे, रोगाचे वनदान केल्यानांतर उपचार साांगणयात आला. तो म्हिजे राष्ट्रीय ऐक्य 
आवि राष्ट्रीय आकाांक्षा याांचे प्रतीक अशा राज्यसांस्थेचा उदय होय. जमकनी ववभागला गेला होता. हेगेलने 
म्हटल्याप्रमािे तो “यापुढे राज्यही रावहला नव्हता.” मग तयाचे राज्य तरी कसे बनेल? हेगेलचे राजकीय 
ततवज्ञान हे या ततकालीन प्रश्नाचे उत्तर होते. ते अनुभववादी वसद्धान्द्त नव्हते; पि “बुद्धीच्या सांश्लेषक 
काया”ची ती पवरिवत होती. 

 
पांवडत या नातयाने हेगेलचा ओढा मूलतः धमाच्या इवतहासाकडे होता. लेठसग आवि काांट याांच्या 

प्रभावाने तयाने विस्ती धमाच्या उदयाचा अभ्यास करणयाचे अांवगकारले. याचा पवरिाम म्हिून तयाने जोसेफ 
आवि मेरी याांचा पुत्र या दृष्टीने येशचेू चवरत्र वलवहले आवि तयात चमतकाराांचा वधक्कार केला. [Wilhelm Dilthey 
Jugendgeschichte Hegels. (The History of Hegels’ Youth.)] काांटने आपल्या नीवतशास्त्राचे अवधष्ठान म्हिनू अमरतवाचे 
गृहीतततव स्वीकारले होते. तयाच्या आधाराने हेगेलने शठेलगच्या जोडीने ईश्वरववज्ञानाच्या पुनरुतथानाला 
ववरोध केला. थोड्याच अवधीत आवधभौवतक आवि शाश्वत याांच्या शठेलगकृत गूढ समन्द्वयाच्या प्रश्नावर तो 
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तयाच्यापासून फुटून वनघाला. या समन्द्वयाच्या ततवाला वफश्टेचाही पाठठबा होता. काांटने केलेले 
ईश्वरववज्ञानाचे बुवद्धयुक्त नैवतकीकरि आधीच नाकारून हेगेलने एक नवी वाट उजळली आवि 
मानव्याच्या मूतक जीवनात देवाचे अस्स्ततव शोधले, मानवी पापाचे प्रायवश्चत घेणयाकवरता ‘देवपुत्रा’ने कू्स 
धारि केला, या विस्तधमी ज्यूप्रिीत श्रदे्धववरुद्ध हेगेलने भववतव्याकडे मधुर स्स्मत करीत दुःख सहन 
करिाऱ्या ववश्वमानवाचा मलूादशक म्हिून जीझसकडे पावहले. ही कल्पना उघड उघड सॉके्टीसधतीची 
आहे. होएल्डेर्थलनच्या मतै्रीमुळे तो वरनेसान्द्स परांपरेच्या प्रभावाखाली आला. ही परांपरा आवि ल्यूथरपांथी 
पोथीवनष्ठा व सनातनीपिा याांचा वारसा याांच्यातील झगडा तयाच्या अांतरांगाांत सतत चालू होता. तयाच्या 
पद्धतीचा ववशषे आके्षपाहक लक्षिे बाजूला सारून वरनेसान्द्सच्या परांपरेचा अांतःप्रवाह वटकून रावहला आवि 
तयाने हेगेलपांथी युवकाांना धार्थमक समीक्षिाची स्फूर्थत वदली. 

 
विस्ती धमाचा उदय आवि उतकषक याांच्या अभ्यासाने हेगेलला ववरोधववकासातमक प्रगतीची 

कल्पना पवहल्याप्रथम सुचली असिे अगदी शक्य आहे. ग्रीसची मानवतावादी भौवतक सांस्कृवत हा पक्ष 
(Thesis); प्राचीन सांस्कृतीचे ववघटन आवि तदनुषांवगक वैफल्य, वनराशावाद आवि गूढ पलायनवाद याांचा 
प्रसार हा प्रवतपक्ष (Antithesis); विस्ती धमाचा उदय हा समन्द्वय (Synthesis), हा नमुना पूिकतः 
हेगेलप्रिीत होईल. वसे्टफावलयाच्या तहाने झालेल्या पववत्र रोमन साम्राज्याच्या ववघटनेनांतर जमकन 
पवरस्स्थतीचे पृथक्करि “जमकनीची घटना” या पुस्तकात समपकक रीतीने करणयात आले आहे. ती पवरस्स्थती 
आवि विस्ती धमाच्या उदयाच्या वळेचे वनराशा, उवद्वग्नता आवि ववघटन याांचे वातावरि याांच्यामध्ये 
हेगेलला ववलक्षि सादृश्य आढळले असले पावहजे. लेठसग आवि हेडेर याांनी उपदेवशलेल्या लोक–
आतम्याच्या वसद्धान्द्ताने अशी कल्पना सूवचत केली की, भतूकालीन ज्यूप्रमािे जमकन लोक हे देवाचे वनवडक 
जन आहेत. एका नव्या धमाची स्थापना करिे हे जमकनीचे इवतकतकव्य आहे, ही श्रद्धा तकक दृष्ट्या तयातूनच 
आली. सवोच्च नैवतक वस्तु– “देव पृथ्वीवर वावरतो–” या दृष्टीने तो राज्यसांस्थेचा पांथ होता. 

 
सरांजामी आवि धार्थमक दे्वषभाव वटकून रावहल्यामुळे साम्राज्य कोलमडून पडले, या सांदभात एका 

प्रबळ मध्यवती सते्तच्या उदयाच्या द्वारे जमकनीची पुनघकटना हेगेलच्या दृवष्टपथात आली. परांतु मुतसद्दी ठकवा 
क्ाांवतवादी होिे हे ततववते्त्याचे काम नव्हे. तो केवळ जीवन जसेच्या तसे विूक शकेल आवि भववष्ट्यकालीन 
अवभवृवद्ध आपल्या दूरदृष्टीने पाहू शकेल. म्हिून प्राप्त पवरस्स्थतीचे विकन करून हेगेलने “न्द्यायाचे 
(कायद्याचे) ततवज्ञान” या आपल्या पुस्तकात आगामी युगाची रूपरेषा वचतारली. ते तत्त्वज्ञान म्हिजे 
राज्यसांस्थेच्या गूढ सत्ताशास्त्रीय कल्पनेचा पगडा असलेल्या नैवतक आवि राजकीय ववचाराांची एकवत्रत 
केलेली पद्धवत होती. परांतु हेगेलचे राजकीय ततवज्ञान हे स्थावपत व्यवस्थेचे पूजन नव्हते, ठकवा 
राज्यसांस्थेच्या एखाद्या वववशष्ट रूपाचे आदशीकरिही नव्हते. तयाचे मुख्य सूत्र सांघटनेचे– सुव्यवस्थेपासून 
स्वातांत्र्य कधीही तोडता येिार नाही या कल्पनेचे, पूिाच्या अांशामधील प्रािभतू आांतर-सांबांध ही अशी वस्तु 
आहे की, समान वहताचा नैवतक शोध घेत असताना वतच्याकडे दुलकक्ष करता येत नाही, या कल्पनेचे–
गुिग्रहि करिे हे होते. हेगेलचा राज्यसांस्थेचा वसद्धान्द्त हा हॉब्जप्रिीत होता. तो वनव्वळ औपपवत्तक असून 
राज्यसत्ताक, वा गिसत्ताक, अवभजनसत्ताक ठकवा लोकसत्ताक अशा कोितयाही प्रकारच्या शासनाला 
लागू पडिारा होता. 

 
“जमकनीच्या घटना” या आपल्या आधीच्या प्रबांधाच्या प्रस्तावनेत गोष्टी जशा होतया, तशा समजून 

घेणयाच्या वक्येला चालना देिे आवि राजकीय इवतहास हा स्वच्छांद नसून अवनवायक असतो हे दाखवविे हा 
आपला हेतु असल्याचे हेगेलने घोवषत केले होते. प्रतयक्ष आवि इस्च्छत म्हिजेच आदशक याांच्यातील 
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ववसांगतीच्या अनुभवातून दुःख उद्भवते असे तयाचे मत होते. जे आहे ते असलेच पावहजे, याची ज्यावळेी 
जािीव होते, तयावळेी मािसाला जे असिे अवश्य असते, तेच होत असते, याचीही जािीव होते. “जे सतय 
(प्रतयक्ष) असते, ते बुवद्धयुक्त असते.” या प्रवसद्ध वचनाचे बीज हे अांकुरणयाच्या अवस्थेला आले होते. 

 
हेगेलच्या तरुिपिी अांकुवरत झालेल्या या कल्पना “कायद्याचे ततवज्ञान” या तयाच्या पुस्तकात 

ववशद झाल्या असून तया तकक सांगत रीतीने माांडणयात आल्या आहेत. यातील मूलभतू पक्ष असा की, अमूतक 
न्द्यायाचे (Abstract Right) बोधन (ववश्लेषिातमक ववचार) आवि आतमवनष्ठ नैवतकता याांच्यात ववरोध 
असतो; (ववश्लेषक ववचारापासून वभन्न अशी) बुवद्ध आवि वस्तुवनष्ठ इच्छा म्हिजेच स्वातांत्र्य याांच्यातील 
आांतर–वक्येने तो बनलेला असतो. म्हिनू राज्यसांस्था ही बदु्धीच्या सांश्लेषक कायाची वनर्थमती असते, असे 
हेगेलने घोवषत केले. 

 
“वचच्छक्तीची जे्ञयमीमाांसा” या पुस्तकात हेगेलचे ततवज्ञान आकार घेत असल्याच्या प्रवक्येचे वचत्र 

उमटले आहे. तयात बुद्धीचा उदय हा आतमवनष्ठ अनुभवातून होत नसतो, तर तो ऐवतहावसक युगे, राष्ट्रीय 
गुिवैवशष्ट्ये, सांस्कृतीची रूपें आवि ततवज्ञानाच्या पद्धती याांच्याद्वारे होत असतो, असे वदग्दर्थशत केले आहे. 
तयात ततववेतयाच्या मनाचे आतमकथन आहे. हेगेलने स्वतःच्या बौवद्धक ववकासाला बाह्यातकारी केले, 
वस्तुवनष्ठ केले आवि तो अशा वनष्ट्कषाप्रत आला की, तो ववकास सतय वस्तूचे (Objective reality) प्रवतठबब 
आहे आवि वस्तुवनष्ठ सतयाचा (Objective truth) आववष्ट्कार आहे. म्हिून हेगेलच्या ततवज्ञानाचा दावा 
असा की, ज्या गोष्टीमुळे ते ततवज्ञान वनयत झाले, तया गोष्टी म्हिजे ववघटन आवि सांघटन याांच्या झगड्याांचे 
ऐवतहावसक युग, तयापासून वनमाि होिाऱ्या एकछत्री सते्तच्या आकाांके्षचे राष्ट्रीय वैवशष्ट्य, जमकन 
सांस्कृतीची परांपरा आवि विस्ती धमक या होत. अांवतमतः मानवी मनाला ववश्वातील आपल्या स्थानाचा 
साक्षातकार होतो. हा हेगेलचा स्वतःचा इवतहास आहे – यौवनपूिक अद भतुरम्यवादाकडून अवभजात 
बुवद्धवादाकडे नेिारा, धमातून ततवज्ञानात पदापकि करिारा, असा इवतहास आहे. ववश्वव्यापी 
वचच्छक्तीच्या ववकसनाची वस्तुवनष्ठ प्रवक्या या दृष्टीने तो वचवत्रत करणयात आला आहे. या वचच्छक्तीलाच 
ततववते्ता स्वतःमध्ये पनुर्थनर्थमत करीत असतो. 

 
जाविवचेा वस्तूशी असिाऱ्या सांबांधाचा ववचार करताना हेगेल आतमवनष्ठवादाचा तीव्र वधःकार 

करणयाच्या वनष्ट्कषाप्रत गेला. हा वनष्ट्कषक म्हिजे आतमजािीव ज्यावळेी जगापासून अलग पडते, तयावळेी 
जीवनाच्या प्रवाहाची द्वारे बांद होतात. बुवद्ध म्हिजे आधुवनक तत्त्वज्ञानाला– हे आतमववसांगतींचा बांवदवान 
आहे– मूढ बनवविाऱ्या बौवद्धक प्रवृत्तीच्या या आतमघातकी अथकवते्तचा साक्षातकार होिे होय. परांतु 
ववश्लेषक बोधन या दृष्टीने बुवद्ध ही वस्तु आवि आतमजािीवते बांवदस्त असलेले अहां याांच्यामधील ठखडार 
मुजव ूशकत नाही. आतमवनष्ठ कल्पनेच्या जगापासून वभन्न अशा वस्तूच्या जगावर स्वाथी (उपयुक्ततावादी) 
ठकवा मानवतावादी (वनसगकवादी) उदे्दश लादणयाला बुवद्ध असमथक झाल्याने वतला वैफल्य जािवते आवि 
सदाचाराला ववजयी करिाऱ्या कोितया तरी गूढ शक्तीची ती फक्त धीमेपिाने प्रतीक्षा करू शकते. पि 
जगरहाटी चालू असते. बुवद्ध जग घडववणयाचा प्रयतन सोडून देते आवि आतमवनष्ठवादाला अराजक वनमाि 
करणयाला मोकळीक देते. मात्र वैयस्क्तक कृतींचा सांघषक वमटवणयाकरता वनयम घालून देणयासाठी पदके्षप 
करणयाचा हक्क तेवढा ती राखून ठेवते. ही १८ व्या शतकाच्या अद भतुरम्य बुवद्धवादावरची तसेच 
राज्यसांस्थेच्या कायाववषयीच्या उपयुक्ततावादी उदारवसद्धान्द्तावरची टीका होती. तीतूनच तकक दृष्ट्या 
समुदायवाद पुढे आला. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

ज्यावळेी जािीव केवळ ववश्लेषक बोधनाच्या पातळीच्याही वर जाते आवि बुद्धीच्या आध्यास्तमक 
अवस्थेपयंत पोहोचते, तयावळेी ती जगापासून अवलप्त नसते. समाजात राहूनच ती आसमांताशी एकरूप 
होते. परांतु जीवनाच्या मूतक वस्तूशीं एकरूप होिे हीसुद्धा केवळ जािीव आहे. ज्ञान हे अद्याप प्राप्त व्हावयाचे 
असते. ज्ञान हे प्राथवमक सामूवहक जीवनाचे वचत्रि असते. वचच्छस्क्त स्फूर्थत देते, पि ठचतन करीत नाही. 
नैवतकता ही अबोध व स्वयांस्फूतक असते. वतची पे्ररिा आतमरक्षिाची असते. पि सांस्कृवत वृठद्धगत होत 
असते; आवि नवी ध्येये जन्द्माला येत असतात. रूढी आवि लोकभ्रम याांच्यापासून मन स्वतःची मुक्तता 
करून घेते. अशाप्रकारे बदु्धीच्या राज्याची– नैवतक सद् बुद्धीच्या राज्याची– भवूमका तयार होते. या क्षिी 
जग नैवतक कायद्याांनी बद्ध असते हे वशकववणयाकवरता धमाचा उदय होतो. तयानांतर वनसगकपूजन, 
प्रवतमापूजन इतयादी ववववध अवस्थातून देवकल्पना मागकक्मि करते. अखेरीस प्रकटीकृत धमक मूताचे 
(मानवाचे) केवलाशी (देवाशी) ऐक्य प्रस्थावपत करतो. “वचच्छक्तीला स्वतःच्या वचत् तवाचे ज्ञान होते.” 
हेगेलचे विस्ताचे– मूलादशक मानवाचे– स्पष्टीकरि असे होते. हेगेलच्या मनाची ही यातनामय भ्रमिगाथा 
समजून घेिे कठीि आहे. परांतु तयाच्या प्रवासाचा शवेट मानवी अस्स्ततवाच्या प्रयोजनाचे स्फूर्थतदायक वचत्र 
उभे करणयात होतो. तयाचा हा प्रवास म्हिजे आतमवनष्ठवादाच्या कारागृहात कोंडून घेिे नव्हे; तर 
सतयाच्या– ववश्वाच्या एकतेच्या–शोधात ज्ञानाच्या वनरांतर मागावरील ती दौड होती. 

 
“जे्ञयमीमाांसा” हे पुस्तक शठेलग, होएल्डेर्थलन, वफश्टे याांच्या अद भतुरम्य सांप्रदायापासून हेगेल 

फुटून वनघाल्याचे वचन्द्ह दशकववते. आपल्या ततवज्ञानाची रूपरेखा आखल्यानांतर हेगेलने घोवषत केले की, 
जीववत, जगत् आवि तयाांच्या समस्या याांच्या ववषयीच्या अद भतुरम्य प्रवृत्तींचा कलावान आतम्याच्या 
आकाांक्षाशी काहीही सांबांध असू शकत नाही. जगाच्या उिीवाववरुद्ध गजकिारा भाववाद ‘जे्ञयमीमाांसे’ने 
अमान्द्य केला आवि वस्तूपेक्षा काहीतरी ववशषेाची आवि अवधक चाांगल्याची उतकां ठा वतला लागली. 
हेगेलच्या बाबतीत ततवज्ञान हे प्रतयक्ष जगाचे ववज्ञान आहे आवि जे प्रतयक्ष ते सतय म्हिून ओळखले पावहजे. 
वस्तूची दुसरी कोितीही कल्पना वनष्ट्फळ ठचतन ठरते. 

 
वस्तू आवि बाह्यरूप, मन आवि जड, ववचार आवि सत्   याांच्या वद्वधातमतेचे ववश्लेषि पुढे चालवनू 

हेगेलने असे प्रवतपादन केले की, अस्स्ततव हा ववचाराच्या प्रयतनाांना मयादा घालिारा अचल खडक नाही. 
ववचार हा अस्स्ततवात अप्रकट असतो. म्हिनू अस्स्ततव ही ववचाराांच्या ववकसनाची प्रवक्या असते. “मानस 
रव्या” वर तयाचा ववश्वास नव्हता. स्वाभाववक वनसगक आवि मन याांचे मूळ एकच असले, तरी समसमान 
वाढिाऱ्या तया शाखा नव्हेत, असे तयाचे मत होते. जािीवचे्या सुप्त शक्ती स्वाभाववक वनसगात अांगभतू 
असतात, असे गृहीत धरल्यावशवाय मनाचे स्पष्टीकरि करता येत नाही, असा तयाचा युस्क्तवाद होता. 
हेगेल हा स्स्पनोतसापांथी होता आवि मूल जडरव्य हे वचच्छक्तीने भरलेले असते अशी तयाची श्रद्धा होती. 
ठकबहुना जडरव्याच्या अांगी ‘मानस बीजा’चे गुिधमक असतात हे आधुवनक गृहीतकृतय पूवकसूवचत केल्याचे 
श्रेय तयाला देता येईल. ज्या रव्यातून मन आवि जड ही उतपन्न होतात, तयालाच हेगेल ‘भाव’ (The Ides) 
म्हितो. पि तो तयाला जािीवचेी उपाधी जोडू इस्च्छत नाही. उघडच ही केवळ एक शास्ब्दक कसरत 
होती. आधीच्या प्रपादनात हेगेलने जािीवते सुप्तशस्क्त सदैव असते, असे गृवहत धरले होते. सुप्त शक्ती ही 
कोितया तरी गोष्टीची सुप्तशस्क्त असली पावहजे; म्हिून ती ज्या गोष्टीत वसत असते, ती वनव्वळ मानवसक 
असू शकत नाही. तथावप हेगेलने वस्तूचा जािीवशेी सांबांध जोडला. व्यस्क्तगत जािीवपेासून वस्तु स्वतांत्र 
असते. पि सगळ्या मनाांपासून स्वतांत्र असिारी वस्तु ही अशक्य गोष्ट आहे. यातील उत्तराधक तकक दृष्ट्या 
वनरपवाद आहे, वततकाच तो वस्तूची जािीव ठेवणयाच्या सुप्त शक्तीला तकक दृष्ट्या अग्रक्म देतो. दुसऱ्या 
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शब्दात मानवी आकलनशक्तीच्या मयादेपयंतचा जगवदवतहास ववचारानेच सुरू होिे क्मप्राप्त होते. म्हिनू 
अस्स्ततव हे ववचाराने मयावदत होते, असे गृहीत धरिे हे मानवी अहांकाराला स्वाभाववक आहे. 

 
हेगेलचा सांबांध जाविवचे्या इवतहासाशी होता. तयाने वतला ववचार, कल्पना, वचच्छस्क्त अशी 

वनरवनराळ्या वळेी वनरवनराळी नाव े वदली आहेत. पारांपवरक दृष्ट्या बोलावयाचे झाल्यास ही ततवज्ञानाची 
व्याप्ती आहे. मानवसक जगाच्या मयादा ओलाांडून तत्त्वज्ञानाचे ववज्ञानाशी तादातम होते. धांदेवाईक 
ततववते्त्याांना इतके आतमववसजकन करिे सांभवनीय नसते. म्हिून पारांपवरक अथाने ततवज्ञान या दृष्टीने 
हेगेलची पद्धवत तकक दृष्ट्या सुसांगत आहे. ततववते्त्याकडून यापेक्षा अवधक अपेक्षा करिे हे अयोग्य होईल. 
ज्या कसोटीला इतर वकतयेक उतरले नाहीत, तीत हेगेल उत्तीिक झाला आहे. 

 
वस्तूच्या पारांपवरक ततवज्ञानीय शोधाच्या कामी हेगेलला ज्या ततवाचे मागकदशकन झाले, ते म्हिजे 

वस्तू ही आतमववरोधी असता कामा नये; आवि पूिावशवाय दुसरे काहीही पूिकतः आवि अांवतमतः सतय असू 
शकत नाही. या तयाच्या शोधाची पवरिवत ववश्वाच्या एकजीवी सांकल्पनात झाली. समाज आवि राज्यसांस्था 
याांच्या ववषयीचा एकजीवी दृष्टीकोि तयाच्या सत्ताशास्त्राच्या अनुसारे आला. 

 
ववश्व हे अिु ठकवा मोनाड अशा सारख्या स्वयांपूिक घटकाचा समवाय नव्हे, तर ते एकातम एकजीवी 

असे पूिक आहे. म्हिनू सान्द्त गोष्टींची वस्तु ही दृश्य आहे. वस्तु आवि बाह्यरूप–काांटच्या मूलवस्तु आवि 
दृश्यवस्तु याांची जगे–याांच्यात वभन्नतव मानिारे ततव हेगेलने नाकारले. “वस्तुस्वरूपा”च्या कल्पनेचा 
हेगेलला वतटकारा होता. जेव्हा एखाद्या गोष्टीचे सवक गुिधमक आवि वतच्या सवक बाजू आम्ही जाितो, तयावळेी 
तया वस्तुस्वरूपाचे ज्ञान आम्हाला होते, असे तयाने प्रवतपादले. दृश्य वस्तूांच्या जगाचे अांगभतू घटक हेही 
सतय असतात; कारि ते पूिाची अांगे असतात. “हेगेलच्या बाबतीत सतव आवि बाह्यरूप याांच्यातील ववरोध 
हा सांकल्पनाच्या दोन मानवी रीतीतील ववरोधावशवाय दुसरे काही नव्हते. सतवाने भरलेले बाह्यरूप अशी 
दृश्य वस्तूांची व्याख्या करणयात येते. जेथे दृश्य वस्तू सतवाचा सांपूिक आवि यथाथक आववष्ट्कार असते तेथेच 
वस्तु असते.” [Lange– History of Materialism.] 

 
ह्या सत्ताशास्त्रीय आधारववधानातून हेगेलचे प्रवसद्ध सूत्र वनष्ट्पन्न झाले : “सतय (प्रतयक्ष) बुवद्धयुक्त 

असते आवि बुवद्धयुक्त ते सतय (प्रतयक्ष) असते.” अनुभववादी दृष्टीकोिातून याचे भाष्ट्य करावयाचे 
झाल्यास जे जे असते ते ते योग्य असते आवि स्थावपत व्यवस्थेचे समथकन म्हिनू हेगेलचे ततवज्ञान वधक्कारले 
पावहजे असा या गहन सूत्राचा अथक होईल. हेगेलचे युग होऊन गेल्यानांतर हे भाष्ट्य साधारितः स्वीकारले 
गेले असले, तरी हेगेलने अनुभववाद्याला जे तथ्य म्हिून वदसते ते बुवद्धववरोधी असते, म्हिनू ते सतय 
नसते, यावर भर देऊन सांभाव्य गैरसमज स्वतः होऊन दूर केला. पूिाची एक बाजू म्हिून तथ्याचा ववचार 
केल्यास तयाची अथकवत्ता वभन्न होते. या दृष्टीने पाहता सवक तथ्ये वस्तूच्या सतवात सहभागी होतात. 

 
काांटच्या उलट हेगेलची सगळी पद्धवत ही कठोर बवुद्धवादी आहे. इतकी की ती सत्ताशास्त्राला 

तकक शास्त्रात ववलीन करून टाकते. तकक शास्त्रावरील तयाच्या दोन पुस्तकाांत याचे सार आले आहे. तसे पाहता 
तयाचे इतर ग्रांथ उपयोवजत ततवज्ञान आहेत. “बुवद्ध म्हिजे सवकच वस्तु असल्याची जािीवपूवकक वनवश्चवत 
होय,” प्रतयेक गोष्ट पूिाचा अांश असते आवि पूिक हे सांपूिक आवि अांवतम वस्तु असते; तयामुळे प्रतयेक गोष्ट 
सतय असते. बुवद्धयुक्तता म्हिजे पूिाचा अांशभागी असल्याची जािीव असिे होय. उलटपक्षी, ज्याप्रमािात 
एखाद्याला या भागीदारीची जािीव होत जाते, तया प्रमािात तो अवधकावधक बुवद्धयुक्त होतो. हेगेलच्या 
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इवतहासाच्या तत्त्वज्ञानाच्या वदशनेे झालेले सांक्मि हे असे आहे. तेही वततकेच बवुद्धवादी आहे. 
“इवतहासववषयक ठचतनाचा जो ववचार ततवज्ञानातून स्फुरतो, तोच बुद्धीचे साधे सांकल्पन असतो. ती बुवद्ध 
जगाची सावकभौम असते. म्हिून जगाचा इवतहास आमच्या समोर बवुद्धयुक्त प्रवक्या सादर करतो. [Hegel : 
Philosophy of History] 

 
हेगेल अवभजात परांपरेचा सुसांगत बवुद्धवादी असल्याने, जग हे पवरपूिकतेकडे जात आहे असे मत 

होते. म्हिून वतकमान हा भतूकाळापेक्षाही ध्येयाला अवधक जुळिारा आहे असे समजले पावहजे. ववश्व म्हिजे 
ववचाराच्या तालबद्ध गतीत स्वतः उमलिाऱ्या केवलाची प्रवक्या होय. [Hegel : Logic.] नैसर्थगक जगात ही 
प्रवक्या भौवतक स्वरूपी शस्क्त आवि जीवनाची रूपे याांच्या मावलकाांच्या द्वारे स्वतः प्रकट होत असते. 
आध्यास्तमक जगात (मनाच्या जगात) केवल हे मानवी आतमा, समाजाची भौवतक आवि कायदेशीर 
व्यवस्था, धमक, कला आवि तत्त्वज्ञान याांच्या द्वारे आववष्ट्कृत होत असते. 

 
काांटवरील आपल्या समीके्षचे सामान्द्यीकरि करताना हेगेल तरुिपिीच अशा वनिकयाप्रत आला 

की, चचक आवि राज्यसांस्था, कायदा आवि नीवत, व्यापार आवि कला, याांच्यातील सांबांधाांचे प्रश्न अमूतकतेत 
न चर्थचता मानवी जीवनाच्या सवकतेच्या सांदभात तयाांच्यातील पद्धतशीर आांतर-सांबांध लक्षात घेऊनच 
ववववेचले पावहजेत. या कल्पनेची वाढ ‘इवतहासाच्या तत्त्वज्ञाना’त झाली. धमक, तत्त्वज्ञान, कायदा आवि 
अथकशास्त्र याांच्या प्रश्नाचा ववचार करणयाच्या हेगेलच्या ऐवतहावसक पद्धतीची तयाच्या टीकाकाराांनीसुद्धा 
प्रशांसा केली आहे. “इवतहासलेखनात, ववशषेतः सांस्कृतीच्या वववचेनाच्या सांदभात, फक्त हेगेलच्याच 
प्रभावाचा ववचार करता, हे मान्द्य केले पावहजे की, तयाने आपल्या स्वतःच्या पद्धतीने ववज्ञानाच्या प्रगतीला 
प्रचांड हातभार लावला आहे.” [Lange– History of Materialism.] 

 
[“आमचे स्वतःचे ऐवतहावसक लेखन जर ववद्वत्तापूिक सांशोधन, परांपराांची बारीक तपासिी, घटनाांचे वगीकरि, आवि तयाांची फलवादी 

पद्धतीने माांडिी या गोष्टीत समाधान मानिारे नसेल व यापेक्षाही घटनाांचे खोल अांतगकत सांबांध समजून घेणयाचा प्रयतन करिारे असेल, तसेच 
ऐवतहावसक प्रगवत आवि वतचे वनयमन करिाऱ्या बौवद्धक शस्क्त याांच्याववषयी ववशाल दृवष्टकोि स्वीकारिारे असेल, तर ही प्रवक्या हेगेलच्या 
ततवज्ञानाच्या प्रभावामुळेच वनमाि होते, याचा उल्लखे करिे अवश्य आहे. तयाच्या ततवज्ञानाचा प्रभाव तयाच्या सांप्रदायाच्या बाहेरच्या मािसाांवरही 
पडला होता.”] 

 
[(Zeller, History of German Philosophy)] 
 
ववचार आवि सांस्था स्स्थवतबद्ध नसतात, हे अभ्यास आवि सांशोधन याांनी उघड केले होते. या 

तथ्याचे अनुभववादी सामान्द्यीकरि करिे ही १८ व्या शतकाची प्रगवतववषयक उपपत्ती होती. परांतु ह्यमूच्या 
सुसांगत अनुभववादाने ववगमनातमक सामान्द्यीकरिाच्या प्रमाितेचा वाद उपस्स्थत केला. यामुळे वनमाि 
झालेली पोकळी हेगेलच्या इवतहासाच्या बुवद्धवादी मीमाांसेने भरून वनघाली. तयाने असे प्रवतपादन केले की, 
स्वतःची इवतहासाची उपपत्ती ही घटनाांच्या योगवशात् झालेल्या पवरिामाांचे सामान्द्यीकरि नाही. म्हिून 
१८ व्या शतकाच्या प्रगतीच्या कल्पनेपेक्षा ती अवधक प्रगाढ होती. वनसगक तसेच मानवाचे मन यात अांगभतू 
असलेल्या समन्द्वयाच्या कायद्याच्या शोधावर ती आधारलेली होती. घटना आवि मूल्यें याांच्या ह्यमूच्या 
वद्वधातमतेला हेगेलचे हे उत्तर होते. ही दोन्द्ही वनसगक आवि मानवी मन याांना व्यापिाऱ्या बुद्धीने एकत्र केली 
जातात. १८ व्या शतकाचे मन हे केवळ ववश्लेषक होते. तयाने इवतहासाच्या एकजीवी प्रवक्येचे तयाच्या 
घटक अवयवात ववभाजन केले. बवुद्ध आपल्या ववकासाच्या वनयमानुसार एका अांतगकत साच्यात हे अवयव 
कसे एकत्र जोडू शकते, हे आपल्या तकक शास्त्राने दाखवनू वदले आहे, अशी हेगेलची श्रद्धा होती. 
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ह्यमूच्या अजे्ञयवादाने इवतहासाच्या ओघातून तकक दृष्ट्या आवश्यक असे साततय वहरावनू घेतले 
आवि पवरिामतः सांस्कृतीच्या धार्थमक आवि नैवतक मूल्याांना सामावजक उपयुक्ततेच्या पातळीपयंत खाली 
आिले. सांशयवाद्याांच्या अराजक पांथाशी सामना देणयाकरता हेगेलने रूसोची सावकजवनक इच्छेची कल्पना 
स्वीकारली आवि केवळ व्यक्तीतच नव्हे तर जनसमूहातही अांगभतू असिाऱ्या समन्द्वयाचे प्रािभतू 
आध्यास्तमक ततव – खुद्द वस्तूचा गाभा असलेल्या ववशाल आध्यास्तमक शक्तीचा आववष्ट्कार–असे तयाने 
वतचे स्पष्टीकरि केले. सवक गोष्टीत होिाऱ्या या शाश्वत तत्त्वाचा आववष्ट्कार वैवश्वक ववकासाचा साचा आवि 
प्रतयेक राष्ट्र ज्या सांस्कृतीत वावरते वतच्या प्रगतीची योजनाही प्राप्त करून देतो, आवि पूिाशी असिाऱ्या 
तयाच्या सांबांधाला आवश्यक अशी भवूमका खेळत असतो. हेगेलने वनसगककायद्याची जागा इवतहासातील 
केवलाच्या बुवद्धयुक्त आववष्ट्काराला वदली. 

 
कायदा आवि नीवत याांच्यातील ववरोधी सांबांध नाहीसा करणयाचा काांटचा प्रयतन अयशस्वी ठरला. 

पि हेगेलने कुटुम्ब–सांस्था आवि राज्य–सांस्था याांच्या नैवतक एकतेशी तयाांचा समन्द्वय साधून तो 
पूिकतवाला नेला. कायदा, कुटुम्ब आवि राज्य या सांस्थामध्ये मन वस्तुवनष्ठ होत असते, हे “न्द्यायाचे 
ततवज्ञान” या तयाच्या पुस्तकाचे मध्यवती सूत्र आहे. कुटुम्ब म्हिजे नैवतक जीवनाचा सहजप्रवृत्त आववष्ट्कार 
होय. याचा अथक सामावजक कराराची उपपवत्त नाकारिे असा होतो. हेगेल ज्या वळेी असे म्हितो की, 
व्यक्ती आवि कुटुांबे याांच्या व्यापक साहचयामुळे राज्य–सांस्था ही खाजगी वहतसांबांधाच्या योगाने जेथे 
परस्परावलांबनाच्या घवनष्टतेचा स्वावलां बी वाढीच्या स्वातांत्र्याशी वमलाफ होतो. तेथे नैवतक चेतनेचे आगर 
या नातयाने उदय पावते, तयावळेी हॉब सकृत अथाने सामावजक कराराची उपपवत्त तो मान्द्य करीत असला, 
तरी तयाच्या प्रपादनातून वरील अथक वनघतो. सान्द्त वस्तु या नातयाने राज्य–सांस्थेत मानवाला पूिकतव प्राप्त 
होते. कला, धमक आवि ततवज्ञान या के्षत्रात वचत् शक्तीने केवल अस्स्ततवापयंत उन्नत व्हाव े यासाठी 
राज्यसांस्था ही आवश्यक प्रयािठबदु आहे. सांघटनेवर सांस्कृवत स्थावपत करिे हा हेगेलच्या या अवडांबराचा 
अथक आहे. 

 
व्यस्क्त आवि वतचा समाज याांच्यामध्ये खराखुरा सांघषक कधीही नसतो असे हेगेलचे प्रवतपादन होते. 

राज्यसांस्था ही सांभाव्य असे उच्चतम नैवतक मूल्ये असल्यामुळे वतच्यात स्वातांत्र्याचा अभाव असिे शक्य 
नसते. राज्यसांस्थेला ववरोधी असिाऱ्या स्वीय वनिकयशक्तीच्या कल्पनेचा हेगेल उपहास करतो. तरीही 
तयाला अवाचीन राज्यसांस्था ही प्राचीन राज्यसांस्थेपेक्षा अवधक पसांत आहे. कारि पवहली 
व्यस्क्तस्वातांत्र्याला आवि वनवडीच्या हक्काला अवधक मान देते. वैयस्क्तक स्वातांत्र्याचे उच्चतर सांकल्पन ही 
विस्ती धमाची यूरोपीय सांस्कृतीला मूलभतू देिगी होती, असे तयाचे मत होते. तो मूर्थतभांजकाांचा चहाता 
होता. स्वतःच्या सद् बुद्धीच्या आदेशानुसार समाजाचे रक्षि करिारा मािूस अतयांत मोलाची सामावजक 
शक्ती आहे हे तयाला मान्द्य होते. 

 
हेगेलच्या ववरोधववकासात अभाव हा केवल नसतो. पक्ष आवि प्रवतपक्ष ही सांघषातमक ववधाने 

अांशतः सतय आवि अांशतः वमथ्या आहेत. या दोहोंचा बवुद्धप्रामाणयाने ववचार केला म्हिजे वतसरे एक ववधान 
उद्भवते आवि ते या दोहोपेक्षाही अवधक चाांगले असते. हेगेलने पायरी पायरीने सतयाच्या जवळ जाणयाची 
ही रीत प्लेटोचे सांवाद आवि साके्वटसाची प्रश्नोत्तरे यातून शोधून काढली. Dialectic (द्वांद्व) या ग्रीक 
शब्दाचा अथक सांभाषि असा आहे. पक्ष आवि प्रवतपक्ष याांचा सांयोग समन्द्वयात साधिे हे बुद्धीचे कायक आहे; 
बुवद्ध ही आपल्या मूळ स्वभावामुळे कोिताही अांवतम ववरोध सहन करू शकत नाही. असे नसेल, तर वनसगक 
हा पूिकतया बवुद्धयुक्त होिार नाही. हेगेलच्या मते सगळे ववश्व बुवद्धयुक्त आहे आवि अांवतमतः न सुटिारा 
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असा प्रश्नच असू शकत नाही. हेगेलच्या वस्तूच्या सांकल्पनाशी तयाच्या ववरोधववकासाचा घवनष्ठ सांबांध आहे. 
म्हिून तयाची पद्धवत सत्ताशास्त्राला तकक शास्त्रात ववलीन करते. याचा पवरिाम म्हिजे तथाकवथत 
सवकबुवद्धवाद होय. 

 
हेगेलच्या राज्यसांस्थेच्या उपपत्तीने व्यस्क्तस्वातांत्र्याच्या कल्पनेचा समाजाच्या एकजीवी 

सांकल्पनाांशी साांगड घालणयाचा प्रयतन केला. पक्ष आवि प्रवतपक्ष या नातयाने दोन्द्हीही बरोबर आहेत. 
तयामधील सांघषक हा वरकरिी आवि वमथ्या आहे. बुवद्ध ही सुसांवाद आवि एकता याांच्या खरेपिाचा शोध 
घेते. हेगेलप्रिीत समन्द्वय म्हिजे तडजोड नव्हे. तयात पवरिामाच्या द्वारे दोन्द्ही ववरोधी ववधानाांचा पूिकपिे 
समावशे होतो. हेगेलची राज्यसांस्था ॲवरस्टॉटलच्या अथाने एकजीवी नाही. ती सत्ताशास्त्रीय आहे. 

 
“न्द्याय (Right) शब्दाच्या व्याख्येनुसार जे मलूभतू, सारभतू आवि प्राथवमक असते, ती एका 

व्यक्तीच्या वैयस्क्तक स्वचे्छेतून व्यक्त होिारी इच्छा असते आवि ती केवल ठकवा बुवद्धयुक्त इच्छा नसते 
असे समजणयात येते. या व्याख्येत ठचतनशील ववचारिाचा अभाव दशकवविारा आवि ततवज्ञानातमक 
सांकल्पनेकडून नाकारला जािारा दृवष्टकोि अांतभूकत असतो.” [Hegel, Philosophy of Right.] 

 
हेगेलने मानवी इच्छेला वनसगातील बुद्धीचा आववष्ट्कार मानले. पवरिामतः एका सामान्द्य 

भाजकावशवाय वैयस्क्तक इच्छाांचा समुदाय असू शकत नाही. जो व्यस्क्तवाद सामान्द्य मानवी उवद्दष्ट 
पूवकगृहीत धरीत नाही, तो सुसांवादी समाजव्यवस्थेऐवजी अराजक वनमाि करून स्वतःच पराभतू होिे 
क्मप्राप्त असते. मानवी स्वभावात सामान्द्य घटक असल्यावशवाय मानवी सहकायक अशक्य असते. सामान्द्य 
म्हिणयाचे कारि तो स्वाभाववक वनसगाच्या पाश्वकभमूीतून जन्द्माला येतो. प्रतयेक मानवी प्राणयाला 
वनसगकमातेशी साांधिारी नावभनाल म्हिजे वैयस्क्तक इच्छाांचा सामान्द्य भाजक होय. म्हिून इच्छा ही 
बुवद्धयुक्त असते. 

 
हेगेल सामावजक कराराचा वसद्धाांत अमूतकता म्हिून नाकारतो. कुटुांब हा अनुभवजन्द्य घटक आहे. 

तोच वपतृसत्ताक आवि सरांजामी राज्यसांस्थेचे उगमस्थान होय. हा झाला पक्ष. व्यस्क्तवादी समाज 
(भाांडवलदारी लोकसत्ताक राज्य) हा तयाचा प्रवतपक्ष. मग समन्द्वय कोिता? जीवठपड या नातयाने 
राज्यसांस्थेच्या सांकल्पनात हा समन्द्वय सापडतो. या राज्यसांस्थेत पूिाशी तयाच्या स्वतःच्या अांशाांचे 
जाविवनेे तादातम्य होत असते. 

 
सावकजवनक इच्छेचा वसद्धान्द्त मान्द्य करूनही हेगेल रूसोच्या लोकसत्ताक हुकूमशाहीकडे नेिाऱ्या 

आचाराला आके्षप घेतो. मतमोजिीच्या योगाने सावकजवनक इच्छा अजमावणयाची पद्धवत तयाने नाकारली. 
तया आचाराचा पवरिाम म्हिून सावकजवनक इच्छा ही ‘अमूतक–ववशषेता’ (Abstract Particularity) होते ही 
तयाची भवूमका होती. सावकजवनक इच्छा ही गविती वनगमन नव्हे. तो बुवद्धयुक्त प्रवगक आहे. आवि बुवद्धयुक्त 
हे सतय असते. म्हिून सावकजवनक इच्छेला होिारा सारा वैयस्क्तक प्रवतकार वमथ्या असतो. हीच बाजू 
उलटवनू एखाद्याला असा युस्क्तवाद करता येईल की, ज्या अथी प्रवतकार आहे, तया अथी तोही बुवद्धयुक्त 
असला पावहजे. असा टोला येिार ही सांभाव्यता हेगेलने पूवकसूवचत केलेली वदसते. राज्यसांस्था ही एकजीवी 
वस्तु नसते; ठकवा भागाांची बनलेली यांत्रिाही नसते. जे नसते ते नष्ट होत नाही. म्हिून ज्यावळेी व्यस्क्त 
आपली इच्छा सावकजवनक इच्छेच्या आधीन करते, तयावळेी ती काहीही गमावत नाही. ती व्यस्क्त केवळ 
बुवद्धप्रामाणयाने वागत असते. स्वावधकारशाहीचे समथकन करिे हा जर हेगेलच्या काहीशा धोपटलेल्या 
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बुवद्धवादाचा हेतु असेल, तर तो “लोकशाहीच्या रष्ट्या”च्या गूढ अद भतुरम्यवादात वकतीतरी अवधक 
ठळकपिे वदसून येत होता. रूसोने स्वातांत्र्य लादणयाकरता हुकूमशाहीचे समथकन पढुील युस्क्तवादाने केले: 
सावकजवनक इच्छा ही खरी इच्छा आहे; कारि वतचे पालन करून प्रतयेकाला आपल्या स्वतःचा स्वभावाचा 
साक्षातकार होतो. [रूसो आवि हेगेल या दोघानी आपल्या राजकीय ततवज्ञानाचा पाया म्हिून ॲवरस्टॉटलप्रिीत वद्वधातम वनसगाचा वारसा 
घेतला होता.] 

 
हेगेलच्या बाबतीत राज्यशास्त्र हा बवुद्धयुक्त– अनुभववादी नव्हे– शोध होता. “न्द्यायाचे तत्त्वज्ञान” 

हे फक्त “राज्यसांस्था ही काहीतरी बवुद्धयुक्त असते असे समजणयाचा आवि तसे वचवत्रत करणयाचा प्रयतन 
आहे. ततवज्ञानाचा ग्रांथ या दृष्टीने हा प्रयतन आवि राज्य जसे असाव े तसे घडववणयाचा प्रयतन यात दोन 
धु्रवाइतके अांतर आहे. राज्यसांस्था– नीवतशास्त्राचे ववश्व– कशी समजून घ्यावी एवढेच ती कृवत दशकववते.” 

 
ततववते्त्याच्या अवलप्त वस्तुवनष्ठतेला ववरोधी असे रूसोचे राजकीय ततवज्ञान भववष्ट्यवादी होते. 

तयाला सांदेश द्यावयाचा होता. तयाने तास्तवक पे्ररक घालून वदले. “जो कोिी सावकजवनक इच्छेचे पालन 
करणयाचे नाकारील, तयाच्यावर सगळा समाज तसे करणयाची सक्ती करील. स्वतांत्र होणयाची तयाच्यावर 
सक्ती केली जाईल, याहून तयाला दुसरा अथक नाही. कारि ही अटच अशी आहे की, तीमुळे प्रतयेक 
नागवरक आपल्या देशाला वदला गेल्याने व्यस्क्तगत परावलां बनापासून तयाचे रक्षि होते.” [Social contract.] 

 
तसेच, “जर राज्यसांस्था ही एक नैवतक पुरुष आहे आवि वतचे जीववत वतच्यातील सदस्याांच्या 

सामान्द्य ऐक्यात असते आवि वतच्या सांरक्षिाची ठचता ही सवात महतवाची असते, तर मग पूिाला अतयांत 
लाभदायक व्हाव ेम्हिून प्रतयेक अांशाची गवत आवि व्यवस्था राखणयाच्या हेतूने वतच्याजवळ सवकव्यापी आवि 
सक्ती करिारे बल असलेच पावहजे.” [वकत्ता.] 

 
हेगेलने ततवज्ञानाचे आपले धडे पु्रवशयाच्या राज्यकतयाकडून घेतले नव्हते. तयाने ते ‘लोकशाहीच्या 

रष्ट्या’ कडून घेतले होते. तथावप राज्यसांस्थेची हेगेलची उपपवत्त मागिीबरहुकूम वनमाि झाली नव्हती; 
तर शुद्ध ववचाराच्या के्षत्रात तयाच्या सत्ताशास्त्रापासून तकक दृष्ट्या वनष्ट्पन्न झाली होती, असे म्हििे अवधक 
न्द्यायाला धरून होईल. वनसगाची एकजीवी कल्पना ही ॲवरस्टॉटल इतकी जुनी असून तयाने ती 
प्लोटोपासून घेतली होती. इवतहासाचा कोिीही पूवकग्रहरवहत ववद्याथी ॲवरस्टॉटल आवि हेगेल याांच्या 
राज्यसांस्थेच्या कल्पनातील ववलक्षि साम्य दृष्टीआड करू शकिार नाही. जे आहे तयापासून काय होऊ 
शकेल आवि काय व्हाव े याच्या ववकासाची प्रवक्या या दृष्टीने ॲवरस्टॉटल वनसगाकडे पाहत असे. या 
प्रवक्येचे उवद्दष्ट नैवतक असल्यामुळे ते केवळ मानवाच्या द्वारेच साध्य होऊ शकते. राज्यसांस्थेमुळे हा नैवतक 
ववकास मानवात साध्य होतो. म्हिून राज्यसांस्था ही व्यक्तीच्याही आधीची आहे. “राज्यसांस्था ही वनसगाची 
वनर्थमती असून व्यक्तीच्याही पूवीची आहे, याचा पुरावा हा की, व्यस्क्त जेव्हा एकाकी असते, तेव्हा ती 
स्वयांपूिक नसते. म्हिून नाते पूिक आवि अांश याांच्या सारखे असते.” [Aristotle – Politics.] म्हिनूच “मानव हा 
वनसगकतः राजकीय प्रािी आहे,” ही ॲवरस्टॉटलची उस्क्त सवकपवरवचत आहे. मानव काय होऊ शकेल आवि 
तयाने काय व्हाव े यासाठी राज्यसांस्था तयाला समथक करते. मानवाच्या नैवतक आवि बवुद्धयुक्त 
ध्येयवसद्धीसाठी ती एक पूवकसांकेत आहे. म्हिून तकक दृष्ट्या ती पूवकवती आहे. अनुभववादाच्या दृष्टीने एक 
हास्यास्पद गोष्ट अशा प्रकारे तार्थककतेने बवुद्धयुक्त करणयात आली. 

 
“राज्य हे वनसगकतःच वनःसांवदग्धपिे कुटुांब आवि व्यस्क्त याांच्या आधीचे आहे. कारि पूिक हे 

अांशाच्या आधीचे असते.” [वकत्ता] यातील ववधेय उघडपिे खोटे आहे. तरीही राज्यसांस्थेची ॲवरस्टॉटलकृत 
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उपपवत्त हाब्जच्या काळापयंत वकतयेक शतके वनरांकुश अवधकार गाजवीत होती. [“ज्याला सध्या ॲवरस्टॉटलचे 
“सत्ताशास्त्र” म्हितात, तया पेक्षा अवधक असमांजस असे भवैतक ववज्ञानात दुसरे काही नसेल. ठकवा तयाच्या “राज्यशास्त्रा”तील बऱ्याच भागाइतके 
शासनाला अवधक प्रवतकूल असे इतरत्र सापडिार नाही. ठकवा तयाच्या “नीवतशास्त्रा”च्या बहुताांशाइतके अज्ञानजन्द्य असे दुसरे काही आढळिार 
नाही.” - Hobbes, Leviathan.] समाजाच्या एकजीवी सांकल्पनेचे वचकस्व मध्ययुगीन राजकीय ववचारावर अवधक 
होते. सावकभौम सत्ता राज्याची नसून चचकची होती. राजकीय अथाने राज्यसांस्थेला महतव आले ते 
धमकसुधारिेनांतर. ईश्वरववज्ञानात ल्यूथरने ॲवरस्टॉटलववरुद्ध बांड केले. पि तयाने तयाची राज्यसांस्थेची 
उपपवत्त उचलून धरली. पववत्र रोमन साम्राज्याच्या ऱ्हासकाळी इरॅस्टसवादाचे महतव वाढले; आवि 
राज्याचा गौरव करिे ही एक परांपरा बनली. ल्यूथरवादी प्रोटेस्टांटपांथी या नातयाने हेगेलने तया परांपरेचा 
वारसा घेतला आवि ततवज्ञानाच्या एका गोलांकारी पद्धतीत राज्याच्या एकजीवी उपपत्तीची वनसगाच्या 
एकजीवी सांकल्पनाशी साांगड घातली. 

 
सतराव्या शतकाच्या अवभजात बुवद्धवादाचा प्रयोजनवादी गर्थभताथक हेगेलच्या ततवज्ञानात ठळकपिे 

प्रकट झाला. १८ व्या शतकाच्या ववचाराांचा ठसाही तयाच्यावर उमटला होता. मानवी स्वभावाच्या 
पवरपूिकक्षमतेवर हेगेलचा ववश्वास होता. नीच अवस्थेकडून उच्च अवस्थेकडे अखांड गतीने जािाऱ्या 
मानव्याचे दशकन तयाला झाले होते; आवि तेही जैववक उतक्ाांतीच्या प्रवक्येच्या ज्ञानापासून प्राप्त झालेला 
इवतहासाचा स्फूर्थतदायक दृवष्टकोि डार्थवनने वदग्दर्थशत करणयाच्या अधकशतक आधी. सवक पवरवतकने 
पूिकतवाच्या वदशनेे होत असतात असे हेगेलचे मत होते. हेगेलची जगवच्चच्छस्क्त आवि मानवी चेतनेची 
सजकनशस्क्त याांच्या तादातम्याला कोिताही प्रतयवाय नाही. मानवी मनात वसिारी गोष्ट अशी 
जगवच्चच्छक्तीची व्याख्या हेगेल प्रतयक्षात करतो. तो वतला जी ववववध नाव े देतो, तयामुळे अवधक गूढता 
वनमाि होते. परांतु या रहस्यमय गोष्टीचे आसन मानवी मनात असते. म्हिून हेगेलप्रिीत बवुद्ध ही 
ठपडदृष्ट्या जीवशास्त्रीय कायक म्हिून आवि िह्माणडदृष्ट्या ववश्वातील सुसांवाद म्हिून सांकस्ल्पता येते. 
जगवच्चच्छक्तीचे आसन जर मानवाच्या मनात असेल, तर मग कोितेही इच्छास्वातांत्र्य कसे वमळू शकेल? 
हा प्रश्न हेगेच्या पद्धतीशी असांबद्ध आहे. इच्छेची मानीव मयादा हावनकारक नसते. कारि गवत ही सदैव 
ऊध्वकगामी म्हिजे स्वातांत्र्याकडे जािारी असते. परांतु ही हेगेलच्या सवकबवुद्धवादाची अवतशयोस्क्त आहे. 

 
वस्तुतः ही दैववादी भवूमका नव्हे. ही रहस्यमय शस्क्त मानवी मनात असते. मन मानवाचेच असते; 

म्हिून मानव भववतव्याचे वनयांत्रि करू शकतो. मात्र तयासाठी वनसगाच्या बुवद्धयुक्त प्रवक्येत सहभागी 
असल्याचा अनुभव तयाच्या ठायी क्मशः वृठद्धगत झाला पावहजे. हेगेलच्या पद्धतीच्या या मानवतावादी 
आांतरप्रवाहाचा आववष्ट्कार फॉयरबाखच्या ततवज्ञानात झाला. 

 
इवतहासाची भाववादी दृवष्ट वीरपुरुषाला रांगमांचाच्या कें रस्थानी बसववते. वीरपुरुष हा उपदैवत 

असून कोितयाही वनयमानी बाांधला जात नाही. मानवजातीचा सगळा इवतहास म्हिजे अशा महापुरुषाांचे 
सांयुक्त आतमचवरत्र होय. हेगेलने ही दृवष्ट पूिकपिे टाकून वदली. अवतमानव ठकवा उपदैवत मानलेल्या 
वीरपुरुषाांना तयाच्या इवतहासाच्या ततवज्ञानात स्थान नाही. इवतहासातील वीरपरुुषाांचे कायक हे केवळ 
युगचेतनेचे वाहन म्हिनू उपयोगी पडते. अबोधाच्याद्वारे सामावजक उदे्दशाांचा बोध होतो; आवि ते साध्य 
होतात. दुसऱ्या शब्दात, महापुरुष इवतहास घडवीत नाहीत, तर इवतहास तयाांना घडवीत असतो. 

 
ही साथक कल्पना इवतहासाच्या ततवज्ञानावरील हेगेलच्या व्याख्यानाांनी अगदी स्पष्ट केली आहे. 

उदा. ज्युवलयस सीझरच्या ऐवतहावसक कायाचे ववश्लेषि करताना तो म्हितो, “तो केवळ तयाचा वैयस्क्तक 
लाभ नव्हता; तर कालपवरपक्व अशा कायकवसद्धीसाठी कारिीभतू झालेली ती अबोध पे्ररिा होती.” यानांतर 
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हेगेलने सामान्द्यीकरि केले ते असे. “सवक ऐवतहावसक थोर पुरुष असेच असतात. आवि तयाांच्या वववशष्ट 
उवद्दष्टाांमध्ये जगत् वचच्छक्तींची इच्छा असलेले महान प्रश्न गुांतलेले असतात...... आपल्या उवद्दष्टामागनू 
जात असताना अशा व्यस्क्त ज्या सामान्द्य कल्पना आववष्ट्कृत करीत असतात, तयाांची जािीव तयाांना नसते. 
उलटपक्षी ते व्यवहारी राजकरिी पुरुष असतात. तयाबरोबरच कालाच्या गरजा काय आहेत आवि 
ववकासासाठी काय पक्व आहे याची अांतदृक वष्ट लाभलेले ते ववचारशील पुरुष असतात. हे तयाांच्या युगाचे, 
तयाांच्या जगाचे, नेमके सतय आहे.” 

 
इवतहासाच्या गवतमते्तची ही अ-प्रयोजनवादी दृवष्ट, गूढ शब्दावडांबर आवि सत्ताशास्त्रीय 

कल्पनारांजन यात झाकली गेली. परांतु शास्ब्दक उधळपट्टीच्या सांदभापासून वगेळी केली म्हिजे ही दृवष्ट 
केवळ स्व्हकोच्या परांपरेतीलच होती असे नव्हे, तर ती खरोखरीच वरनेसान्द्सच्या मानवतावादी परांपरेचीही 
होती. 

 
हेगेलपांथी युवक फ्रीविश स्राऊस याने आपल्या गुरूच्या मूळ स्फूर्थतस्थानाकडे जाऊन “येशूचे 

चवरत्र” वलवहले. या चवरत्रात ल्यूथरच्या वळेेपासून स्थावपत सते्तला नैवतक अवधष्ठान पुरवविाऱ्या प्रोटेस्टांट 
धमाच्या पोथीतत्त्वावर तयाने धाडसीपिाने हल्ला चढववला. “धार्थमक परांपरेवर स्वैर टीका करणयासाठी 
इांग्लां डमध्ये जो झगडा सुरू झाला आवि फ्रान्द्सने जो पुढे चालववला, तयाच मागाचे नेतेपद जमकनीने या 
पुस्तकाच्या द्वारे स्वीकारले. अद भतुरम्यवाद आवि जुना बुवद्धवाद याांच्या युगापासून वटकून रावहलेल्या या 
सवक सांक्मिकालीन भवूमका नांतरच्या प्रमुख कसोटीच्या प्रश्नावर कोलमडून पडल्या. बायबल आवि चचकचा 
इवतहास याांच्यासाठी थांडी आवि काटेकोर बुवद्धवादी समीक्षा उपयोवजणयाचे कायक नव्या युगाच्या ववज्ञानाचे 
होते. या युगात जे व्यवहारी आवि बुवद्धयुक्त होते, ते प्रतयेक वठकािी प्रस्थावपत होत होते.” [Lange– History 
of Materialism] 

 
बुवद्ध आवि ववज्ञान याांना कट्या ववरोधी अशा ल्यथूरपांथी पोथीवनष्ठनेे जमकनीचा आध्यास्तमक 

दृवष्टकोि पवरवमत झाला होता. सनातनीपिा आवि पुरािमतवाद याांच्या बुरुजावर योजनाबद्ध हल्ला 
चढवविे हे तया देशाच्या बौवद्धक जीवनाच्या ववमोचनासाठी आवश्यक होते. हेगेलपांथी युवकाांनी ही 
क्ाांवतकारी भवूमका वठववली. ते आपल्या गुरूच्या वशकविीच्या बुवद्धवादी बाजूचे प्रवतवनधी होते. 
प्रबोधनाच्या ततववते्त्याांचे अनुकरि करून तयाांनी जमकनीच्या इवतहासात नव ेयुग सुरू करिाऱ्या १८४८ च्या 
क्ाांतीच्या आगमनाची ललकारी वदली. 

 
फॉयरबाखने नवी वाट उजळली. काांट जसा हेगेलचा वचवकतसक वशष्ट्य होता, तयाचप्रमािे तोही 

हेगेलचा वशष्ट्य होता. हेगेलच्या पद्धतीच्या भावातमक गाभ्याच्या आधारावर तयाने एक नव ेततवज्ञान रचले. 
तयाने तयाला “भववष्ट्याचे ततवज्ञान” असे नाव वदले. “विस्ती धमाचे सार” या आपल्या अमर कृतीत तयाने 
धार्थमक समीके्षत स्राऊस आवि हेगेलपांथी युवक याांच्यापेक्षा अवधक प्रगती केली. देव आवि धमक या मानवी 
कल्पनेच्या वनर्थमती आहेत, असे तयाने घोवषत केले. वरनेसान्द्सच्या चेतनेचा प्रवतवनवध या दृष्टीने फॉयरबाखने 
लोकाांना असे आवाहन केले की, जर तयाांना स्वातांत्र्य हव ेअसेल, तर तयाांनी “स्वगातील राजावधराजाचे 
हुजरे” होणयाचे सोडून वदले पावहजे. 

 
शुद्ध ततवज्ञानाच्या के्षत्रात फॉयरबाखने हेगेलची केवलाची कल्पना अनवश्यक म्हिून टाकून 

वदली. ततवज्ञानाची वक्याशील वनर्थमती या नातयाने कल्पनाांची मावलका गूढ पदाथाची जागा घेऊ शकेल 
असे तयाचे मत होते. अशा प्रकारे फॉयरबाखच्या ततवज्ञानात मानव हाच केवलाचा वनमाता बनतो. हेगेलच्या 
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ततवज्ञानाच्या या फेरतपासिीचा अनुषांजक म्हिजे भौवतक ववश्वाला ततवज्ञानाचा प्रारांभठबदु मानिे हा 
होता. वस्तुतः ही फेरतपासिी नव्हती. कारि वनसगक हा तकक शास्त्रातून जादूने काढता येत नाही. सतय 
बुवद्धयुक्त असते, या हेगेलप्रिीत सूत्रापासून भौवतक वस्तुसतयवादी (Physical – Realist) दृवष्टकोि 
वनगवमत होिे शक्य आहे. तथावप फॉयरबाखच्या ततवज्ञानात ववचार एकजीवी अवस्थाांचा पवरिाम असतो 
आवि मानवी अस्स्ततवाची एकजीवी अवस्था आपल्या परीने स्वाभाववक वनसगाच्या सगळ्या प्रवक्येतून मूतक 
रूप धारि करतात. म्हिनू ववचार हा अहांचे आतमठचतन होऊ शकत नाही. तयाला बाह्य सांदभक असतो. 
अखेरीस ततवज्ञान आतमवनष्ठवादाच्या दुष्ट चक्ातून बाहेर पडले आवि तया बरोबरच तयाने मानवतावादाला 
वस्तुवनष्ठ बुवद्धयुक्त पाया वदला. अशा प्रकारे हेगेलच्या पद्धतीने मानवतावादी वनसगकवादाला जन्द्म वदला. 

_____ 
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प्रकरि ८ 
 

हेगेल ते माक्सक 
 
महान क्ाांतीचे आगमन बदु्धीने घोवषत केले होते. तथावप ती क्ाांवत अद भतुरम्यवादाचा प्रचांड स्फोट 

होती. क्ाांतयुत्तरकालीन राजकीय तशाच बौवद्धक प्रवतगमनाच्या अल्पशा मध्यांतरानांतर अद भतुरम्यतेचे 
पुनरुज्जीवन झाले. तयाची पवरिवत १९ व्या शतकाच्या मध्यात युरोपला झपाटिाऱ्या क्ाांवतकारी आांदोलनात 
झाली. दुसऱ्या बाजूने तया शतकाच्या प्रारांभीच्या दशकात हेगेलच्या ततवज्ञानाने अवभजात बुवद्धवादाचे 
पुनरुज्जीवन केले. कालक  माक्सकने आपल्या ववरोधववकासातमक जडवादात या दोन ववचारप्रवाहाांचा सांयोग 
केला. तयाने हा जडवाद एक नव ेततवज्ञान– उगवतया श्रमजीवी वगाची ततवप्रिावल– म्हिून उद घोवषत 
केला. हे ततवज्ञान पूिकतः अपूवक अशा नमुन्द्याचे असल्याचा तयाचा दावा होता. ते केवळ ठचतनातमक 
ववचाराची वनर्थमती नव्हते, तर समाजात जगलेल्या प्रतयक्ष जीवनाची ती फलवनष्ट्पवत्त होती. जगाचे 
स्पष्टीकरि करणयाची वनष्ट्फळ करमिूक तयाज्य ठरवनू या नव्या कृवतशील ततवज्ञानाने जगाची पुनरकचना 
करणयाचे ऐवतहावसक इवतकतकव्य अांवगकावरले. तरीही ते सवकथा नवीन नव्हते. तयाचे मूलभतू ततव म्हिजे 
ग्योथेकडून घेतलेली उसनवारी होती : “प्रारांभी कृवत होती.”(Am Anfang war die Tat) वशवाय शुद्ध 
ववचाराच्या ठचतनाववरुद्ध असे खरे ततवज्ञान जर एका वववशष्ट कालखांडातील वास्तव जीवनाच्या अनुभवाची 
गोळाबेरीज असेल, तर ततवप्रिालीच्या दृष्टीने ते ततवज्ञान ज्या वगाच्या अनुभतूीचा प्रवतवनधी असल्याचा 
दावा करते, तया वगाच्या आधी ते अस्स्ततवात येऊ शकत नाही. वस्तुतः माक्सकवाद हे मुळी नव ेततवज्ञानच 
नव्हते. 

 
माक्सक आवि एांगल्स याांनी हेगेलपासून “तयाच्या ततवज्ञानाच्या क्ाांवतकारी बाजू”पेक्षा वकतीतरी 

अवधक भाग स्वीकारला होता. इवतहासाची ववरोधववकासातमक प्रवक्या ववचाराांच्या गवतशास्त्रापासून कधीही 
स्वतांत्र असू शकत नाही. म्हिून ववरोधववकासातमक जडवादाच्या सांस्थापकाांनी हेगलपासून ववरोध-
ववकासातमक पद्धतीच्या जोडीनेच भाववादाचा बराच मोठा घटक वारसा म्हिून घेतला. भाववादातून 
जडवाद वनमाि करणयाकवरता हेगेलच्या ववरोधववकासवादाला उलटा करणयाची करामत म्हिजे एक 
कल्पनाजाल होते. वास्तववक इवतहासाच्या ववकासातमक प्रवक्येचे हेगेलचे भाववादी सांकल्पन आवि 
ऐवतहावसक वनयवतवादाचा माक्सकचा वसद्धान्द्त यामध्ये मलूतः फारच थोडा फरक आहे. हेगेलचे इवतहासाचे 
ततवज्ञान मूलतः मानवतावादी आहे. भाव (Idea) या गवतमान सांकल्पनाने वनसगक आवि इवतहास याांच्या 
द्वांद्वातमक सांबांधात आध्यास्तमक ठचतनाच्या दुष्ट चक्ातून बाहेर पडणयाची पळवाट दाखववली आवि ऐवहक 
जगाची पुनरकचना करणयाच्या उवद्दष्टाने, व ती करणयाचे सामथ्यक ववचारशील मानवापाशी आहे या वनष्ठेने, या 
जगाच्या व्यवहारात सहभागी होणयासाठी उच्च ध्येयाांच्या कृतीचा पाया घालून वदला. हेगेलच्या भाववादाचा 
हा मानवतावादी गाभा वक्याशील जडवादी ततवज्ञानाचा प्रयािठबदु कसा होऊ शकला हे पाहािे सोपे आहे. 

 
भाववादी परांपरेचा सांबांध तोडून टाकणयासाठी एांगल्सने उगम “गवतमान जडा”त (Matter-in-

motion) शोधला. तकक दृष्ट्या ही दोन्द्ही जीवशास्त्रीय ववकासाच्या प्रवक्येत सहजीवी असतात; म्हिनू 
परस्पराांनी प्रभाववत आवि वनयत होिे हे क्मप्राप्त असते, हे मान्द्य केले. नाहीतर मानव हा सामावजक 
जगाचा कता असिे सांभवनीय नव्हते. न्द्यूटनच्या भौवतक ततवज्ञानाने स्वतःचा स्वाभाववक ववश्वाववषयीचा 
दृवष्टकोि बाजूला सारून यांत्रातील देवाला (Deus ex machina) स्थान वदले. गवतमान जडाची एतदथक 
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कल्पना या ततवज्ञानात सुधारिा करते. तथावप ‘गवत’ (मागाहून शस्क्त ठकवा जीवनशस्क्त म्हिनू 
सांकस्ल्पलेली) या नातयाने देव जडाच्या ववकासाच्या स्वाभाववक प्रवक्येत हस्तके्षप करतो. तसे झाले, तर 
मानवाला सवक सजकनशक्तीला मुकिे भाग पडेल आवि मग माक्सकप्रिीत कृवतशील ततवज्ञानाला स्वतःच्या 
पायावर उभे राहाता येिार नाही. म्हिून माक्सकवादी जडवादाला ततवज्ञानातमक ववचाराांची स्वयांपूिक पद्धवत 
बनववणयासाठी अवश्यतया – नेहमीच स्पष्टपिे नसले तरी – ववचाराांच्या सावकभौमतवाला मान्द्यता द्यावी 
लागते आवि भौवतक व सामावजक प्रवक्याांप्रमािेच ववचार हे सतय असतात हे कबूल कराव े लागते. 
ईश्वरववज्ञान आवि प्रयोजनवाद याांच्यापासून वभन्न अशा बुवद्धयुक्त भाववादाची जडवादी अदै्वतात पवरिवत 
होिे तकक दृष्ट्या क्मप्राप्त होते. तसेच जडवादी ततवज्ञानाने जर मानवरूपधारी देवालाही स्थान देिाऱ्या 
न्द्यूटनप्रिीत भौवतक ततवज्ञानात पलट घ्यावयाची नसेल ठकवा वहिकस ठरावयाचे नसेल तर ववचाराांच्या 
सतय वस्तूला तयाांच्या गवतशास्त्रासह मान्द्यता देिे भाग आहे. 

 
ववचार आवि सत् याांच्या तादातम्याचा वसद्धान्द्त माांडिारा हेगेल हा पवहला पुरुष होता. तोच 

वसद्धान्द्त माक्सक आवि एांगल्स यानी आपल्या ववरोधववकासातमक जडवादाचे एक मूलभतू ततव म्हिून 
स्वीकारला. मूलतः तो भाववादी वसद्धान्द्त आहे. दोन वस्तूांच्या तादातम्यात तयाांच्या सहजीवनाची कल्पना 
गर्थभत असते. भौवतक सत् हे जैववक ववकासाच्या आरांभाच्याही पूवीचे आहे. ववचार जर सत् शी एकरूप 
असेल तर मग ववचाराला जन्द्म देिारी जीवनावर अवलांबून राहिार नाही आवि भौवतक ववश्वाशी सहजीवी 
अशी वैवश्वक जािीव म्हिनू काहीतरी चीज असते हे मान्द्य कराव े लागते. ववचार आवि सत्  याांच्या 
तादातम्याच्या वसद्धान्द्तामुळे तकक दृष्ट्या अशी मान्द्यता देिे भाग पडते, हा वसद्धान्द्त माक्सकवादी जडवादात 
ववचारशनू्द्यतेने समाववष्ट करणयात आला. अशी मान्द्यता देिे म्हिजे जडवादी ततवज्ञानाच्या मूळावरच घाव 
घालिे होय. दुसऱ्या पक्षी, जीवशास्त्रीय ववकासाच्या एका वववशष्ट पातळीवर ववचाराचे सत् शी तादातम्य 
असते, असा जर तया वसद्धाांताचा अथक असेल, तर ततवप्रिालीच्या पद्धवत म्हिजे आर्थथक सांबांधावरील 
वनव्वळ डोलारे असतात, या माक्सकच्याच दुसऱ्या वसद्धान्द्ताचे खांडि होते. जे जडवादी ततवज्ञान जाविवचेा 
जीवनाशी सांबांध जोडते आवि सचेतन रव्यात जीवनाचा उगम शोधते, तयाच्या सांदभात ववचार आवि सत्  
याांच्या तादातम्याच्या वसद्धाांताचा अथक एवढाच की, सामावजक ववकास आवि इवतहास याांच्या 
सहववकासाच्या जीवशास्त्रीय प्रवक्येत ववचार हा स्वाभाववक (सामावजक) अस्स्ततवाशी सहजीवी असतो. 
भाववाद आवि जडवाद या दोहोनाही हा वसद्धान्द्त मान्द्य असल्याने भाववाद जडवादात वमसळून जातो. 
ववचाराांच्या सगळ्या गतेवतहासाची भावातमक फलवनष्ट्पवत्त आतमसात करूनच जडवाद ववद्यमान आवि 
भववष्ट्यकालीन जगाचे ततवज्ञान म्हिनू भाववादाची जागा घेऊ शकेल. 

 
“भाववादाने अग्रगामी ववचाराांचे पद्धतशीर पवरशीलन करणयाची जािीव चेतववणयाच्या कामी आवि 

स्वतः खास ववरोध करूनच नूतन आवि महतवाकाांक्षी भौवतक शास्त्राांना उद्दीवपत करणयाच्या कामी 
जडवादाला साहाय्य केले असे म्हिता येईल.” [Lange-History of Materialism] एकोविसाव्या शतकाच्या मध्यात 
जमकनीच्या बौवद्धक जीवनावर हेगेलच्या तत्त्वज्ञानाचा जो प्रभाव पडला, तयाचे हे यथाथक मूल्यमापन आहे. 
तयाने वफश्टेच्या साांस्कृवतक राष्ट्रगवाची मोवहनी घालवनू टाकली आवि वाङ्मयातील गढू 
अद भतुरम्यवादाला सांयवमत केले. शास्त्रीय आवि वास्तववादी स्फूर्थत वमळववणयासाठी जमकन मन पुनः 
फ्रान्द्सकडे वळले. अद भतुरम्यतेचा उन्द्माद आवि पोकळ आध्यास्तमक ठचतने याांनी जी पलट घेतली, तीमुळे 
भौवतक शास्त्राांच्या अभ्यासाकडे लक्ष वधेले. तथावप ही प्रवृवत्त काही नवी नव्हती. काांटपासूनच ती सुरू 
झाली होती. “तो आपल्या वचवकतसापूवक कालखांडात वारांवार जडवादाच्या अगदी जवळ येत असे.” (लूँग). 
न्द्यूटनचा अनुयायी म्हिून तयाने प्रारांभ केला. काांट–लाप्लास उपपवत्त ही याांवत्रक ववश्वववज्ञानाच्या 
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इवतहासात एक महतवाचा टप्पा होती. सत्ताशास्त्रातसुद्धा काांट हा भाववादापेक्षाां जडवादाला अवधक 
जवळचा होता. वस्तुस्वरूपाच्या सांकल्पनेने स्वाभाववक जगाच्या सतय वस्तूचे वदग्दशकन केले. काांटच्या दोन 
पट्टवशष्ट्यापैकी हेडेंर हा वरनेसान्द्सच्या मानवतावादी परांपरेने पे्रवरत झाला होता. एवढेच नव्हे, तर तयाने 
शास्त्रीय ववचारपद्धतीचा वारसाही घेतला होता. दुसरा वशष्ट्य वफश्टे याने अद भतुरम्यवादी राष्ट्रावभमानाच्या 
भावनाक्षोभाचे वादळ उठववले. 

 
हेगेलोत्तर काळात तयाच्या वशकविीच्या क्ाांवतकारी अांगाांच्या समाघाताने जमकनीतील तरुि वपढी 

बुवद्धवादी अवभजातवाद तसेच काव्यातम अद भतुरम्यवाद याांच्याकडे परत वळली. जमकन ववचार–जागृवत ही 
प्रामुख्याने अवभजातवादी म्हिजे पुरािमतवादी होती. हेगेलोत्तर काळी वतला फ्रें च प्रबोधनाच्या शास्त्रीय 
वनसगकवादाच्या पुनरुज्जीवनामुळे ववरोध झाला. स्स्पनोतसा हा लायस्ब्नतसच्या हल्ल्यातून वटकून रावहल्यामुळे 
तयाचा हेगेलोत्तर जमकनीच्या ततवज्ञानातमक ववचारावर प्रभाव पडला. प्राचीन प्रजे्ञचे उगमस्थान म्हिनू 
ॲवरस्टॉटलची जागा एवपक्युरसने घेतली. गुतसकोव्ह, मुांट, आवि लाऊबे याांसारख्या हेगेलपांथी युवकाांनी 
ववशद केलेले एवपक्यूरसचे ततवज्ञान जमकन ववद्यापीठातही वशरले होते. ही ववद्यापीठे तावतकाल 
ईश्वरववज्ञानीय सनातनीपिा आवि पुरािमतवाद याांची पववत्र स्थाने होती. बॉन ववद्यापीठाने माक्सकला 
डॉक्टर पदवी वदली, ती तयाच्या एवपक्युरसवरील प्रबांधामुळेच होय. 

 
हेगेलपांथी युवकाांच्या धार्थमक टीकेमुळे चचक आवि ल्यूथरवादी राज्यसांस्था याांच्याववरुद्ध 

झगडणयाला स्फूर्थत वमळाली. तयाला लीवबग आवि आलेक्झाांडेर फॉन हुम्बोल्ट याांच्यासारख्या थोर 
शास्त्रज्ञाांच्या मागकदशी कृतयाांनी बळकटी आिली. लीवबगने जमकन ववद्यापीठात (वगझेन) अगदी पवहल्या 
प्रथम रसायनशास्त्राच्या अभ्यासाला सुरवात केली. हुम्बोल्ट हा युरोपीय कीतीचा वास्तवशास्त्रज्ञ होऊन 
गेला. तोच बर्थलन ववद्यापीठाचा सांस्थापक होता. याच ववद्यापीठात हेगेल तत्त्वज्ञान वशकवीत होता. 
काबावनस आवि इतर फ्रें च शास्त्रज्ञ याांच्याकडे वशकून योहाने्नस म्युल्लर आवि एन्द्सटक हायवन्रश् वबेेर याांनी 
इांवरयववज्ञानाच्या, ववशषेतः मेंदूच्या, ज्ञानाचा प्रसार केला. तया ज्ञानाने अशरीरी आतम्याच्या पुरातन ततवाचे 
खांडि केले. अशाप्रकारे जडवादाचे पुरस्कते म्हिनू सरसावलेले कालक  फोग्ट, मोलेशॉट्ट आवि ब्युख्नेर 
याांच्यासाठी भवूमका तयार केली. 

 
“याचा सवात महतवाचा पवरिाम झाला, तो धमाच्या के्षत्रात भाववादाची लाट मागे हटववणयात 

होय. धार्थमक अद भतुरम्यवाद आवि काव्यातम चचकवाद याांच्या–ववषयीचा उतसाह मावळला.” [वकत्ता] धार्थमक 
परांपरा आवि विस्ती चचकचा जुना इवतहास याांची हेगेलच्या इवतहासाच्या ततवज्ञानाच्या प्रामाणयाने 
प्रायोवगक शास्त्राकडून छाननी झाली. “प्रामाणयाांच्या वाढतया रोगाववरुद्ध” [Karl Vogt :·Pictures of Animal Life.] 
बौवद्धक बांडाला चालना देिे हे १८ व्या शतकाच्या जडवादाच्या हेगेलवादी पुरस्कतयांचे जाहीर उवद्दष्ट होते. 
[“कालक  माक्सक १८ व्या शतकाच्या जडवादापाशीच थाांबला नाही. तयाने ते तत्त्वज्ञान पुढे नेले. अवभजात जमकन ततवज्ञान ववशषेतः हेगेलपद्धवत 
सांपादन करून तयाने ते समृद्ध केले.”(Lenin–Teachings of Karl Marx)] या जडवादाला हेगेलच्या प्रामाणयानेच माक्सकने 
वझटकारले होते. 

 
हेगेलोत्तर जमकन जडवाद्याांच्या वाङ्मयीन कृतींनी [Karl Vogt.–Pictures of Animal Life and Koehler-Glaube 

und Wissenschaft; Rudolf Wagner–Letters on Physiology; Moleschott. - Kreislauf des Lebens; Buechner. –Kraft und Stoff.] 
चेतववलेला धार्थमक झगडा धमकसुधारिेच्या उग्रतेची आठवि करून देिारा होता. मात्र यावळेी शास्त्रज्ञाांना 
सनातनीपिाशी दोन हात कराव ेलागले. ब्युख्नेरच्या पुस्तकाने प्रचांड खळबळ माजववली आवि भाववादी 
ततववतेे्त, पुरािमतवादी पांवडत, सनातनी पारी व ईश्वरववज्ञानी हे सगळे सारख्याच आवशेाने तयाच्यावर 



 
 अनुक्रमणिका 

तुटून पडले. माक्सकने “याांवत्रक जडवादा”च्या उिीवाांच्या ओढून तािून केलेल्या माांडिीमुळे तया वादाच्या 
ववरोधकाांना तयाचा ववरोधववकासातमक जडवाद स्वीकाराहक वाटला नाही; तया वववरिाला धार नव्हती. 
वस्तुतः तयामुळे स्थावपत व्यवस्थेच्या ततवप्रिालीचे डोलारे (माक्सक ईश्वरववज्ञान आवि पारींची ववद्या याांना 
असे सांबोधीत असे.) उलथून पाडणयाचे प्रयतन दुबळे ठरले. माक्सक हेगेलपद्धतीच्या वास्तववादी 
सत्ताशास्त्रापासून आवि बुवद्धवनष्ठ मानवतावादी इवतहासशास्त्रापासून स्त्रविाऱ्या पुरोगामी ववचाराांच्या 
प्रवाहाबाहेर रावहला. उदाहरिाथक, हेगेलोत्तर शास्त्रीय जडवादाच्या लोकशाही चेतनेचा प्रवतवनधी या 
नातयाने ब्युख्नेरने आपल्या प्रवसद्ध पुस्तकात वलवहले की, “ततवज्ञानाची प्रकृतीच अशी असते की, ते सवांची 
सामान्द्य मत्ता असते. सुवशवक्षत मािसाला न समजिारी वववचेने क्ववचत् च तयाांच्या छपाईच्या शाईच्या 
मोलाची असतात. ज्याचे सांकल्पन स्पष्ट असते तयाचे उघडपिे वववरि करताां येते.” [Buechner, - Kraft und 
Stoff.] माक्सकप्रमािेच “याांवत्रक जडवादी”ही जीवनाच्या वास्तवताांच्या अनुभतूीचे मनन करणयाकरता 
ततवज्ञानाला केवळ ठचतनातमक ववचाराांच्या ढगातून पृथ्वीवर आि ूइस्च्छत होते. उपवरवनर्थदष्ट उताऱ्याच्या 
शवेटच्या वाक्याचा अथक वस्तुततववाद्याांची सामान्द्ये, सत्ताशास्त्राचे इांवरयबाह्य प्रवगक, आवि तयाांच्या 
स्वरूपाववषयीच्या सांवदग्ध कल्पना अशा भाववचनाांचे वववचेन करिाऱ्या ततवज्ञानातमक पद्धतीचा एकजात 
वधक्कार करिे असा होता. 

 
ब्युख्नेरने “आपली समदृ्ध आवि बहुववध कतकबगारी अांशतः शास्त्रीय सांशोधनासाठी आवि अांशतः 

सामावजक व राजकीय दृवष्टकोिातून वास्तवशास्त्रातील नव्या शोधाांच्या पवरिामाांचे लोकाांना आवडिारे 
वववचेन आवि मूल्यमापन करणयासाठी उपयोगात आिली. तयाच्या सवक कतृकतवात तयाने मानव्याची प्रगवत 
करणयाच्या महान कायात कधीही ववसर पडू वदला नाही.” [Lange – History of Materialism] ब्युख्नेरने 
तयाचप्रमािे मोलेशोट्टने केवलाची कल्पना नाकारली आवि ज्ञानमीमाांसेत सापेक्षतावादाची भवूमका 
पतकवरली. अांवतम वस्तूची समस्या कधीही न सुटिारी आहे. कोितयाही अतींवरय प्रवगांचे गृहीतक न 
मानिाऱ्या अनुभववादी सांशोधनाने प्रकट झालेल्या सतयावर मानवी मनाने तृप्त राहाव.े ज्या ज्या वळेी 
ठचतन अनुभवाच्या मयादेपलीकडे जाणयाचा प्रयतन करते, तया तया वळेी तत्त्वज्ञान चुकाांच्या गुांतागुांतीच्या 
जाळ्यात अडकून पडते. बदु्धी श्रदे्धच्या मागनू जाऊ शकत नाही. तत्त्वज्ञानाला भौवतक ववज्ञानाांचे मागकदशकन 
होिे अवश्य असते. [Buechner – Natur und Geist] 

 
मोलेशोट्टने ज्ञानात ववषय आवि ववषयी याांच्या सांबांधाचे नव्याने वववचेन करणयाचे ठरववले. तयाने 

ववचार आवि सत् याांच्या तादातम्याच्या हेगेलप्रिीत वसद्धान्द्ताववषयी शांका उपस्स्थत केली. तो वसद्धान्द्त 
तकक दृष्ट्या ववश्वचेतना आवि मानवीचेतना याांच्या तादातम्याच्या सवेश्वरवादी कल्पनेकडे नेत होता. 
दुसऱ्यापक्षी तयाने अज्ञात आवि अजे्ञय अशा वस्तुस्वरूपाची काांटप्रिीत कल्पना नाकारली. “आमच्याशी 
सांबांध असिारी प्रतयेक गोष्ट आम्ही जाितो. याला मयावदत ज्ञान म्हितात. ते ज्ञान इांवरयाांनी मयावदत असे 
मानवी ज्ञान असते. एखादा वृक्ष जसा असेल तसे तयाचे फक्त वनरीक्षि करिारे ते ज्ञान असते. ते फारच 
अल्प असते. वृक्षाचे स्वरूप कसे आहे याचे ज्ञान आम्हाला होिे अवश्य असते. म्हिजे तो जसा आम्हाला 
वदसतो तसाच असतो अशा भ्रमात आम्ही राहिार नाही. पि वृक्षाचे स्व–रूप कोठे असते? सगळे ज्ञान 
कोिी तरी ज्ञाता असतो हे पूवकगृहीत धरीत नाही काय? आवि पवरिामतः ववषय आवि ववषयी याांच्यातील 
सांबांध पूवकगृहीत नसतो काय? या दोन वस्तु जर अस्स्ततवात असतील तर मानवाच्या डोळ्यावर वृक्षाचा ठसा 
उमटून तयाचा मानवाशी जो सांबांध प्रकट होतो तसाच सांबांध वृक्ष आवि मानव याांच्यामध्ये प्रकट होिे 
आवश्यक आहे. केवळ या सांबांधामुळेच वृक्षाला स्व–रूप असते. कारि ववषयाचे ज्ञान हे खुद्द तो ववषय 
आवि तयाचा ववषयी याांच्यातील सांबांधाच्या ज्ञानाने वनवश्चत होते. म्हिून सगळे ज्ञान हे ववषयवनष्ठ असते.” 
[Moleschott – Kreislauf des Lebens]  
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ज्ञानाचा अपवरहायक आतमवनष्ठ घटक आपली ववषयवनष्ठ प्रमािता नष्ट करीत नाही. दुसऱ्यापक्षी, 

ववषयवनष्ठ ज्ञान हे केवल ज्ञान नव्हे. अनुभवजन्द्य ज्ञान हे ववषयवनष्ठ असते. परांतु अवश्यतया ते सापेक्ष 
असते. ज्ञानाचे ववषय आवि ववषयी याांच्यातील समस्या सोडवविारा तो एक “उच्चतर समन्द्वय” होता. हा 
समन्द्वय हेगेलवादी कठोर बवुद्धयुक्त पद्धतीतून वनष्ट्पन्न झाला. तया पद्धतीने ततवज्ञानाचा युगानुयुगे वपच्छा 
पुरवविारा आतमवनष्ठवाद आवि दै्वतवाद ही जुळी भतेु गाडली; परांतु हा अभावाचा अभाव नव्हता. सतय आवि 
वमथ्या याांच्याववषयीच्या बवुद्धयुक्त तारतम्याचे ते फळ होते. यात वनिकयशक्तीचा वनकष अनुभववादी तसाच 
तकक वनष्ठ होता. ठचतनातमक भाववाद आवि पोथीवनष्ठ जडवाद याांचा सांयोग या दोहोंपेक्षाही अवधक 
वास्तववादी ततवज्ञानात करणयाची शक्यता हेगेलच्या सवकव्यापी पद्धतीत अांगभतू होती. 

 
अठराव्या शतकाचा जडवाद सदोष होता. कारि तया काळचे उपलब्ध शास्त्रीय ज्ञान अपुरे पडत 

होते. जसजसे शास्त्रीय ज्ञान वाढत गेले, तसतसे जडवादी सत्ताशास्त्र आवि सांवदेनवादी ज्ञानमीमाांसा व 
मानसशास्त्र ही तकक दोष आवि अपुरेपिा याांपासून मुक्त होत होती. हेगेलोत्तर कालखांडात ततवज्ञानाची ही 
वाढ बौवद्धक चळवळींचे पयकवसान म्हिनू घडून आली. फोग्ट, मोलेशोट्ट, आवि ब्युख्नेर याांच्या “याांवत्रक” 
ठकवा “धोपट” जडवादाचा पुरस्कार ग्योठट्टगेन येथील ततवज्ञानाचा प्राध्यापक लोतसे याने केला. 
रोगववज्ञान आवि उपचारशास्त्र याांना याांवत्रक ववज्ञान म्हिून वागवनू जीवनशक्तीच्या वसद्धान्द्तावर तयाने 
घिाघात केला. या वस्तुवनष्ठ पांवडताच्या प्रामाणयाच्या आधाराने हायवन्रश तसोल्ब या तरुिाने Neue 
Darstellung des Sensationalismus हे पुस्तक प्रवसद्ध केले. तया पुस्तकाच्या द्वारे अनुभववादी 
ज्ञानमीमाांसेला जडवादी सत्ताशास्त्राने बळकटी आिली. इांवरयसांवदे्य प्रकटनाचे जडरव्य आवि तयाची गवत 
याांच्यात पृथक्करि करणयात आले. जडरव्य हे सत्ताशास्त्रीय घटक असल्याने ते प्रकटन केवळ एक 
वनयामक ततव म्हिून दशकववणयात आले. कोंवदयाक आवि एल्ववेसयुस याांनी सांवदेनवादात भर 
टाकल्यानांतरही अहांमात्रवाद वटकून रावहला होता. तयाच्या तकक दोषातून तसोल्बच्या नव्या वनरूपिाने 
सांवदेनवादाला मुक्त केले. लॉक व तसेच तयाचे फ्रें च अनुयायी जडाचा सांदभक वचत् शी जोडू पाहात होते. 
परांतु एखादा सुसांगत सांवदेनवादी असे धरून चालू शकेल की, ज्या अथी सांवदेने ही जािवतात, तया अथी 
जडाची कल्पना अनवश्यक ठरते. पवरिामतः आतमवनष्ठ भाववाद तसेच अजे्ञयवाद हे तकक दृष्ट्या 
सांवदेनवादातून वनघू शकतात. मात्र तयाला ज्ञानमीमाांसेच्या मयादा ओलाांडाव्या लागतील आवि 
सत्ताशास्त्राच्या अस्त्रावनशी सज्ज राहाव े लागेल. लॉक, कोंवदयाक आवि एल्ववेसयुस याांच्या वळेेपासून 
उपलब्ध झालेल्या जीवशास्त्रीय ज्ञानाच्या साहाय्याने तसोल्बने याच अथाने सांवदेनवादात सुधारिा केली. 
आवि तो जडवादात ववलीन केला. पवरिामतः जडवादही समृद्ध झाला. 

 
“अलीकडच्या काळात फॉयरबाख, फोग्ट, मोलेशोट्ट प्रभतृींनी जे साध्य केले ती नुसती सूचक 

आवि फुटकळ ववधाने आहेत. तयाांची बारकाईने तपासिी केली म्हिजे ती समाधानकारक वाटत नाहीत. 
ज्याअथी प्रतयेक गोष्टीचे स्पष्टीकरि वनव्वळ स्वाभाववकरीतया करणयाची शक्यता तयाांनी नुसती साधारिपिे 
दशकववली आहे, परांतु तयासाठी ववशषेतः पुरावा देणयाचा प्रयतन कधीही केला नाही, तयाअथी ते अद्यापही 
सांपूिकतः धमाच्या आवि ठचतनातमक ततवज्ञानाच्या भवूमकेवर तळपातळीतच आहेत. आवि तयाांच्यावरच ते 
हल्ला चढवीत असतात.” [Czolbe, Neue Darstellung des Sensationalismus.] 

 
जडवादी सत्ताशास्त्र उभारणयाच्या तसोल्बच्या कायाचा दृवष्टकोि पोथीवनष्ठा ठकवा वनराधार गृहीतके 

याांच्यापासून पूिकतः मुक्त होता. ते खऱ्या अथाने शास्त्रीय होता. सांवदेनवादाच्या तयाच्या नव्या वनरूपिाचे 
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मूलभतू ततव म्हिजे इांवरयववज्ञानजन्द्य ज्ञानाच्या अवधकाराने बोधनप्रवक्येतून कोितयाही अतींवरय गोंष्टी 
वगळिे हे होते. असे करणयात एक कामचलाव ूगृहीतकृतय स्वीकारिे यापेक्षा दुसरी कोितीही अवधक मोठी 
प्रमािता तयाला घ्यावयाची नव्हती. “अशा एखाद्या गृहीत कृतयावशवाय (हवतेर तयाला पूवकग्रह म्हिा) दृश्य 
वस्तूांच्या सांबांधाववषयी मत बनवविे पूिकपिे अशक्य आहे. अांतगकत आवि बवहगकत अनुभवावशवाय 
घटनाववषयींचे ततवज्ञान बनववणयासाठी गृहीतकृतये आवश्यक असतात.” [वकत्ता.] तसोल्बने आिखी 
युस्क्तवाद असा केला की, “अतींवरयाचा – अांवतम कारिाच्या कल्पनेचा– तयाग करून बेकनने ततवज्ञान 
पुढे नेले. तयानांतर या पद्धतीला दुजोरा देिारी प्रमािे गोळा झाली आहेत. जीवनशक्तीचे थोताांड लॉकने 
उघडे करून या प्रमािात ताजी भर टाकली आहे. अतीत शक्तींची कल्पना अखेरीस आपि तरी का तयाज्य 
ठरव ूनये? 

 
तसोल्बच्या नव्या वनरूपिाने सांवदेनवादात जी वाढ झाली ती केवळ सत्ताशास्त्र आवि ज्ञानमीमाांसा 

याांच्या सांबांधीच होती असे नव्हे, तर तयाची सवात अथकपूिक भर नीवतशास्त्रासांबांधी होती. तसोल्बचा उदे्दश 
जडवादाला भौवतक तवज्ञानात ववलीन करून मानवतावादी नीवतशास्त्र रचणयाचा होता. नीवत ही 
मानवामानवातील दळिवळिात स्वाभाववकपिे वृठद्धगत होिाऱ्या सद् भावनेपासून अवश्यतया उतपन्न होत 
असे तयाला वाटत असे. 

 
नीवतशास्त्र हे तत्त्वज्ञानाच्या सवक अधार्थमक, अनातीत पद्धतींतील ॲवकलीसच्या खोटेप्रमािे [हेमरच्या 

इवलअड या महाकाव्याचा नायक ॲवकलीस याच्या खोटेवरून हा वाक्यप्रचार रूढ झाला आहे. ॲवकलीसच्या मातेने तयाला अवध्य करणयासाठी 
स्स्टक्स नदीच्या पाणयात बुडववले. पि तयाची खोट वतच्या हातात रावहल्यामुळे ती तेवढी पाणयात बडुाली नाही आवि तीच वध्य ठरली. अखेरीस 
तयाला मृतयु आला तो पॅवरसने तयाच्या खोटेवर प्रहार करून तयाला जखमी केल्यामुळेच. तयावरून ममकस्थान या अथाने ॲवकलीसची खोट हा 
वाक्यप्रचार उपयोगात आला.] एक ममकस्थान होते. तयात लॉकच्या “सौख्यततवा”ने ववशषे भर घातली नाही. 
एल्ववेसयुसने उपयुक्ततावादी नीवतशास्त्र ववशद करूनही ते तकक दृष्ट्या बेंथमॅ आवि तयाचे अनुयायी याांच्या 
सापेक्षतावादी नैवतकतेच्या वदशनेे गेले. पढेु कालकमाक्सकने ते ततव उचलले आवि जडवादी ततवज्ञानाला 
नीवतशास्त्र असूच शकत नाही असा प्रवतवाद पुढे आिनू तयाला पुष्टी वदली. ऐवहक बुवद्धवादी नैवतकतेची 
समस्या वतच्या मूल्याच्या वस्तुवनष्ठ वनकषासह अद्यापही सुटावयाची आहे. एवपक्युरसच्या परांपरेमुळे 
वरनेसान्द्सच्या मािसाांचे या समस्येकडे दुलकक्ष झाले. फ्रें च प्रबोधनाच्या शास्त्रीय मानवतावादी वनसगकवादात 
काही उज्वल वचन्द्हे होती. तसोल्बला हेगेलच्या पद्धतीत अवधक ववश्वसनीय मागक आढळला. तया पद्धतीने 
वनसगक आवि वचत् याांच्यातील दै्वतवाद घालवनू टाकला. हेगेलप्रिीत “जगवदवतहासाच्या दृवष्टकोिाने 
वनसगक आवि वचत् याांच्यातील दै्वताला एका महान सांक्मिावस्थेचे स्वरूप वदले. ही सांक्मिावस्था नीच 
अवस्थेतून शुद्धतर उच्च अवस्थेकडे नेिारी आहे. ही कल्पना एका बाजूने, चचकप्रिीत वसद्धान्द्ताच्या 
अांतगकभातील हेतूशी सांबांध जोडते; आवि दुसऱ्या बाजूने, सगळ्या धमाला पूिकपिे बाजूला सारणयाकरता 
प्रयतनाांची वाट मोकळी करून देते.” [Lange: History of Materialism.] 

 
मानवाच्या आध्यास्तमक ववकासाच्या वववशष्ट अवस्थेत धमक (अतींवरयावरील श्रद्धा) बवुद्धयुक्त, आवि 

म्हिून सतय, राहात नाही, असे जाहीर करणयाच्या चमतकावरक मयादेपयंत गेलेल्या हेगेलकृत ‘भावा’च्या 
प्रचांड झपायाच्या समाघाताने प्रगवतपर आवि स्वातांत्र्यपे्रमी जमकन मने, वांश आवि राष्ट्रीय जािीव याांच्या 
सांकुवचत वक्षवतजापलीकडे जाऊन, “हेलेनवाद आवि रोमन प्राचीनतवाचे स्वाश्रयी पौरुष याांच्या सुसांवादी 
मुक्त मानव्यात” (डाववड स्राऊस) स्वतःच्या भववष्ट्याचे दशकन घेऊ लागली. तयाने ववशद केलेला 
सांवदेनवाद, वनसगकवाद आवि जडवाद याांचा समन्द्वय, हाच स्राऊसकस्ल्पत भववष्ट्याचे ततवज्ञान आहे असा 
तसोल्बला ववश्वास वाटत होता. तयाला अनुसरून तो पढुील वनष्ट्कषाप्रत आला:“इहलोकींच्या जीववताच्या 
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असांतोषातून उद्भवलेल्या तथाकवथत नैवतक गरजाांना अनैवतक म्हिून यथाथकपिे म्हिता येईल. अतींवरय 
जगाच्या कल्पनेने जे जग ज्ञात होते, तयात सुधारिा करिे आवि अतींवरय जगाची जोड देऊन मानवाला 
वनसगाच्याही पलीकडच्या प्राणयाच्या उच्चतेपयंत नेणयाची इच्छा धरिे, हा पुरावा खवचत नम्रतेचा नसून 
उद्धटपिाचा आवि गर्थवष्ठपिाचा आहे. दृश्य वस्तूांच्या जगाववषयीच्या असांतोषाला नैवतक कारि मुळीच 
नसून तो नैवतक दुबळेपिा आहे. वमथ्या ततवापेक्षा सतय ततवाांच्या पद्धतशीर वाढीला बहुधा वकतीतरी कमी 
सूक्ष्मबवुद्ध लागते. म्हिनू सांवदेनवादाला अवधक सूक्ष्मतेची गरज नसते, तर अवधक गाढ आवि अवधक सतय 
नैवतकतेची गरज असते.” 

 
नांतर तसोल्बने असे घोवषत केले की, ज्याप्रमािे स्वतःपासून अतूट आवि अांतस्थ अशा एका 

नीवतपद्धतीच्या कल्पनेने रूडोल्फ वाग्नेरला अशरीरी आतमा गृहीत धरिे भाग पडले, तयाप्रमािेच “मा्या 
बाबतीतसुद्धा इांवरयववज्ञानाने नव्हे, ठकवा वनसगातीताला वज्यक करणयाच्या बुवद्धवनष्ठ ततवानेही नव्हे, तर 
प्रथमतः नैसर्थगक जगाच्या व्यवस्थेववषयीची नैवतक कतकव्यबवुद्ध आवि तया व्यवस्थेववषयी समाधान 
याांच्यामुळे वनसगातीत आतमा अमान्द्य करिे मला भाग पडले” [Czolbe:– Die Grenzen und Ursprung der 

Menschlichen Erketnis.] तसोल्बच्या नीवतशास्त्रात काांटचा स्वाद आहे. तथावप ते नीवतशास्त्र अशी उते्तजक सूचना 
करते की, बुवद्धवादी नीवतशास्त्राकडे नेिारा मागक वास्तवशास्त्रात आवि मानसशास्त्र याांच्या दशकनी ठखडारावर 
बाांधावयाच्या सेतूवरून जातो; आवि असे नीवतशास्त्र नैवतक सापेक्षतवाचे खाांचखळगे ठकवा वननवैतकता टाळू 
शकते. 

 
आध्यास्तमक मुक्तीच्या मानवाच्या अखांड झगड्यातील एक अवतशय साथक अवस्था दशकवविाऱ्या या 

बौवद्धक प्रयतनाांचे गुिग्रहि माक्सकला करता आले नाही. तयाच्या ततवज्ञानाने हेगेलच्या पद्धतीच्या प्रगवतपर 
आवि क्ाांवतवादी प्रवृत्तीपेक्षा वतच्या आके्षपाहक ववशषेाांचा वारसा अवधक प्रमािात घेतला. माक्सकवादाचा 
(ववरोधववकासातमक जडवादाचा) ततवज्ञानातमक पाया, साम्यवादी जाहीरनाम्याच्या प्रवसद्धपूवक काळात 
घातली गेला. तयावळेी माक्सकने आपला समथक जोडीदार एांगल्स याच्या साहाय्याने हेगेलपांथी युवक आवि 
स्वतःला “जमकन समाजवादी” म्हिवविारे तास्तवक मौवलकवादी–हे सवक फॉयरबाखचे वशष्ट्य होते–
याांच्याशी प्रखर झगडा चालववला होता. माक्सकवादी पद्धतीचा अववभाज्य भाग बनलेल्या या झगड्यात तया 
पद्धतीच्या सांस्थापकाांनी हेगेलचे समथकन तयाच्या सवक वशष्ट्याांच्या ववरुद्ध जाऊन केले. हे वशष्ट्य हेगेलच्या गढू 
भाववादाववरुद्ध तयाच्या जडवादी आवि वनसगकवादी प्रवृत्तीचे प्रवतवनवधतव करीत होते. 

 
बुद्धीच्या मागकदशकनाने [७ व्या प्रकरिातील ११ वी टीप पहा.] मानवाने केलेला पवहला प्रयतन असा फ्रें च 

राज्यक्ाांतीववषयी हेगेलने सांस्मरिीय उल्लेख केला होता. तयाचा गर्थभताथक हायनने साध्या शब्दात माांडला. 
सवक हेगेलपांथी मौवलकवादी– हेगेलपांथी युवक आवि जमकन समाजवादी– याांनी आपल्या गुरूच्या 
वशकविीच्या क्ाांवतकारी गर्थभताथाचा कवव हायनने जो शोध लावला, तयाचे उतसाहाने स्वागत केले. या 
कवीने घोवषत केले होते की, “धमक आवि परांपरा याांच्यावरची श्रद्धा आम्हाला जर क्षीिबल करता आली, 
तर जमकनीला आम्ही एक राजकीय शस्क्त बनव ूशकू.” जमकनीत खोल रुजलेल्या धमकसुधारिेच्या वचकस्वाला 
शवेटी वरनेसान्द्सच्या चेतनेने आव्हान वदले. डाववड स्राऊस, फॉयरबाख, बाउएरबन्द्धु, मोझेस हेस, 
गुतसको, मुांट, कालक  ग्ऱ्युएन, तसोल्ब आवि मौवलकवादी ववचारवांताचा सांपूिक ताफा याांनी हेगेलचे नेतृतव 
पतकरले. 
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एका अटळ क्ाांतीचा रष्टा होणयाची भवूमका धारि करीपयंत माक्सक हाही आपल्या आयुष्ट्याच्या 
आरांभी या नामवांत मांडळीत होता. तया आरांभीच्या काळात एकोविसाव्या शतकातील जमकनीसारखा 
औद्योवगक आवि राजकीय दृष्ट्या मागासलेला देश युरोपीय सांस्कृतीच्या प्रगतीत मानवी आकाांक्षा आवि 
ऐवतहावसक प्रवक्या याांची ततवज्ञानातमक समज राखणयाखेरीज दुसरी कोितीही भर घालू शकत नव्हता, 
असे तयाला वाटत होते. तथावप पुढच्या काळात अगदी हेच मत धारि केल्याबद्दल जमकन समाजवाद्याांवर 
तयाने अगदी कडाडून हल्ला केला. 

 
हेगेलपांथी उदार भाांडवलदार वगाचे मुखपत्र ‘ऱ्हायवनश गातसेत्त’ याचा सांपादक या नातयाने 

माक्सकने आपल्या राजकीय आयुष्ट्याला सुरवात केली. फ्रान्द्सहून उदारमतवादी या नावाने येिाऱ्या 
समाजवादी ववचाराांचा तो टीकाकार होता. इ. स. १८४० मध्ये हेगेलपांथी युवक मोझेस हेस पवॅरसला भेट 
देऊन जो परत आला तो “मानवता हरवलेल्या मानव्या”च्या ववमोचनाच्या पववत्र कायाच्या उतसाहभरानेच. 
तया काळी उच्च पातळीवर पोहोचलेल्या फ्रान्द्समधील समाजवादी आांदोलनाचा तयाने साांवगतलेला ओजस्वी 
वृत्ताांत माक्सकने ऐकून घेतला पि तयाने तयाला असे दाखवनू वदले की, तळापासून समाज बाांधणयाची 
समाजवादी कल्पना हेगेलप्रिीत ववरोधववकासात बसत नाही आवि ववत्त, नफा, आवि दावररय याांच्या 
शापातून मुक्त झालेल्या समाजाच्या वनर्थमतीसाठी स्थावपत व्यवस्थेचे आतमववसजकन पूवकगृहीत धराव ेलागते. 
तयानांतरच केवळ अभावाच्या अभावातून एक उच्चतर समन्द्वय उद्भव ूशकतो. दुसऱ्या शब्दात ववत्त, नफा, 
आवि दावररय याांच्यावर आधारलेला समाज हा स्वतःच्या प्रवतपक्षाला (अभावाला) जन्द्म देणयासाठी 
स्वतःच सांपुष्टात येिे अवश्य असते. असे होिे हे तो समाज काळाच्या अडगळीत लुप्त होणयासाठी 
आवश्यक असा पूवकसांकेत आहे. तोपयंत सच्चा हेगेलवाद्याांनी जे प्रतयक्ष ते बवुद्धयुक्त या वचनाला अनुसरले 
पावहजे. महान पवरवतकनाला अपवरहायक असे कारिघटक कोठे होते? पवरवतकने केवळ इष्ट म्हिून घडत 
नसतात, तर ती अवनवायकतेने घडून येतात. समाजाची क्ाांवतकारक पनुघकटना ही मानवी कामना, मानवी 
एषिा, मानवी काांक्षिा आवि मानवी श्रमिा याांची बाब नव्हे. ती अवनवायकतेने होत असते. 

 
‘जैसे थे’च्या पुरािमतवादी कैवाऱ्याांनी या हेगेलकृत युस्क्तवादाांचा उपयोग केला. तयाांच्या 

साहाय्याने माक्सक अशा वनष्ट्कषाला आला की, समाजवाद्याांनी ववत्त, नफा आवि दावरद्र्य याांच्या पद्धतीचा 
अांत अटळ आहे हे वसद्ध न करातच ती गृहीतततव म्हिनू स्वीकारली होती. यासाठी तयाने फ्रें च क्ाांवत आवि 
पूवीच्या नीवतवाद्याांचे वसद्धान्द्त याांच्या परांपरेने उतसफूतक झालेल्या समाजवादी आांदोलनाचे केवळ 
आदशकलोकवादी असे विकन केले. तथावप इतर ववचाराांच्या दडपिानेही समाजवादी आांदोलन आवि 
तयातील कल्पना याांचा अभ्यास करणयासाठी पवॅरसला जाणयाला तो कबलू झाला. तेथे तो आपल्या 
पद्धतीच्या दुसऱ्या उगमस्थानाकडे पोहोचला. फ्रें च समाजवादी आांदोलनाच्या अद भतुरम्य परांपरेच्या 
प्रभावाने तरुि माक्सकचे राजकीय ववचार हेगेलच्या तत्त्वज्ञानाच्या पुरािमतवादी गर्थभताथातून बाहेर पडू 
लागले आवि क्ाांवतदशी प्रयतनवादाच्या वदशकेडे वळले. तरीही पि हेगेलच्या राजकीय तत्त्वज्ञानावरील 
तयाच्या टीकेचा रोख हेगेलप्रिीत राज्यसांस्थेववरुद्ध नव्हता. माक्सकच्या राज्यसांस्थेची कल्पना हेगेलवादीच 
रावहली. मात्र ती जमकन राष्ट्राकडून नव्हे तर श्रमजीवी वगाकडून प्रस्थावपत व्हावयाची होती. [वस्तुतः जमकनीवर 
नसली, तरी जमकनलोकाांच्या इवतकतकव्यावरील हेगेलप्रिीत श्रदे्धतून माक्सक कधीही बाहेर पडला नाही. इ. स. १८७० मध्ये पु्रवशयाचे सैन्द्य पॅरीसवर 
कूच करीत होते, तयावेळी ऐांगल्सला वलवहलेल्या पत्रात माक्सक म्हितो, “पु्रवशया जर ववजयी झाला, तर जमकन राज्यसत्तेचे कें रीकरि जमकन 
कामगारवगाच्या कें रीकरिाला साहाय्यभतू होिार आहे. जमकनीच्या वचकस्वामुळे पवश्चम युरोपच्या कामगार चळवळीचा कें रठबदु फ्रान्द्समधून 
जमकनीकडे सरकेल. स. १८६६ पासून आतापयंतच्या या दोन देशातील चळवळीची नुसती तुलना केली, तरी वसद्धान्द्त आवि सांघटना या दोन्द्ही 
बाबतीत जमकन कामगार फ्रें च कामगारापेक्षा वरचढ आहेत, हे वदसून येईल. जागवतक रांगमांचावर फ्रें चावरील तयाचे हे वचकस्व म्हिजे सरळ प्रूधाँच्या 
ववचारावरील आमचे वचकस्व असा तयाचा अथक होईल.”] 
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अटळ क्ाांवत जरी ‘खऱ्या’ मानवाच्या कृतीनीं घडून यावयाची होती, तरी वतचा भावी रष्टा या 
नातयाने माक्सकने मौवलकवादी हेगेलपांथीयाांची पूवीची सांगत सोडून वदली. हेगेलप्रिीत ववरोधववकासाच्या 
शस्त्रावनशी तयाांच्याशी तयाने धमकयुद्ध सुरू केले. माक्सकचा दावा असा की, हेगेलप्रिीत ववरोधववकासाला 
पायावर उभे करून तयाने तयालाच आपल्या ततवज्ञानाचा पाया बनववले. ज्या हेगेलपांथी युवकाांशी माक्सक 
अनुवचत साधनाांनी लढत होता, तयाांच्या ऐवतहावसक अथकवते्तला कशी मान्द्यता वमळाली हे पुढील 
उताऱ्यावरून वदसून येईल. “वतसऱ्या दशकाच्या अखेरीस हेगेलच्या सांप्रदायातील फाटाफूट अवधकावधक 
उघड होऊ लागली. डाव्या पक्षाने म्हिजे तथाकवथत हेगेलपांथी युवकाांनी भाववक, सनातनी आवि 
सांरजामी प्रवतमागी याांच्या बरोबरच्या सामन्द्यात ततकालीन ज्वलन्द्त प्रश्नाववषयीच्या ततवज्ञानातमक 
अवभजनशाही ताठा क्मशः सोडून वदला. हा वळेपयंत तयाांच्या वशकविीसाठी राज्यसते्तची सवहष्ट्िुताच 
नव्हे, तर सांरक्षिही लाभले होते. हा सामना ततवज्ञानाच्या शस्त्रावनशी अद्यापही चालू होता. पि तो अमूतक 
अशा ततवज्ञातमक उवद्दष्टाववषयी नव्हता. तयाचा रोख प्रतयक्षपिे पारांपवरक धमक आवि ववद्यमान राज्यसत्ता 
याांच्या ववनाशाकडे वळला होता. तथावप तयाकाळी राजकारि हा काांटेरी मागक होता. म्हिून लढ्याचा मुख्य 
रोख धमाववरुद्ध होता. ववशषेतः १८४० नांतर हा लढा प्रतयक्षपिे राजकीयही झाला. सन १८३५ मध्ये प्रवसद्ध 
झालेल्या स्राऊसकृत ‘येशूच्या चवरत्रा’ने तयाला पवहली पे्ररिा वदली.” [Engels :– Ludwing Feuerbach.] 

 
हेगेलप्रिीत भाववादाववरुद्ध बांड करिारा आवि नवी वाट उजळिारा फॉयरबाख हा पवहला होता. 

१९ व्या शतकातील जडवादी पुनरुज्जीवनाचा अगे्रसर म्हिून तो सामान्द्यपिे ततवज्ञानाच्या इवतहासात 
ओळखला जातो. हा मान वमळववणयात डाववड स्राऊस हा तयाचा भागीदार होता. केवलाचा आतमाववष्ट्कार 
म्हिजे इवतहासाची ववरोधववकासातमक प्रवक्या हे हेगेलकृत सांकल्पन नाकारिारा फॉयरबाख हाच पवहला 
होता. भाव हा वनःसांशय इवतहासाची पे्ररकशस्क्त आहे. तयाच्या उगमाचा शोध घेताना फॉयरबाखने तयाचे 
स्थान मानवशास्त्रात वनवश्चत केले. स्वाभाववक वनसगक वचत् शक्तीच्या आधीपासूनचा आहे आवि ववचार हा 
सत् कडून वनयत होतो या वनष्ट्कषाप्रत तो आला. “मी ववचारापासून ववषय नव्हे तर ववषयापासून ववचार 
वनमाि करतो. मािसाच्या ववचाराच्या मेंदूपलीकडे ज्याला अस्स्ततव असते, तयालाच केवळ मी ववषय 
मानतो” [Feuerbach :– Grundsaetze der Philosophie der Zukunft.] म्हिून फॉयरबाखचे ‘भववष्ट्याचे ततवज्ञान’ हे 
हेगेलच्या ववरोधववकासातमक भाववादाला ववरोधी असा ववरोधववकासातमक जडवाद म्हिून ओळखले 
जाऊ लागले. 

 
फॉयरबाख ववरोधववकासातमक जडवादाचा सांस्थापक गिला जातो. तरी १८ व्या शतकाच्या 

परांपरेच्या सांवदेनवादाचा प्रवक्ता म्हिून तयाचे विकन अवधक यथाथकतेने करता येईल. वनसगाचा अववभाज्य 
अांश या सांदभात मानवाला स्थान देऊन तयाने सांवदे्यतेचा पाया ववस्तृत केला. दुसऱ्या शब्दात तयाने 
मानवतावादाचे पुनरुज्जीवन केले. तयाची पे्ररिा तयाला हेगेलच्या पद्धतीपासून वमळाली. “नव्या ततवज्ञानाने 
मानवाला तयाचा पाया जो वनसगक तयाच्यासह ततवज्ञानाचा एक ववश्वव्यापी आवि उच्चतम उवद्दष्ट बनववले.” 
[वकत्ता.] 

 
अशाप्रकारे, फॉयरबाखच्या पद्धतीत मानवशास्त्र आवि इांवरयववज्ञान ही वैवश्वक ववज्ञानाच्या 

पदापयंत उांचावली. तोपयंत जडवाद वास्तवशास्त्रावर आधारलेला होता. पवरिामेकरून मानवतावादाशी 
तयाची साांगड घालता येत नव्हती. कारि मानवतावाद नीवतशास्त्राला सवकश्रेष्ठ महत्त्व देतो. परांतु नैवतक 
बांधनाच्या जािीवचेा उगम मानवाच्या जीवशास्त्रीय सत्   मध्ये स्थावपत केला नाही तर तकक शास्त्र आपल्याला 
वनसगातीतवाद, अतींवरयवाद आवि बवुद्धववरोधवाद याांच्याकडे नेते. म्हिून याांवत्रक ववश्वववज्ञान, जडवादी 
(वास्तववादी) सत्ताशास्त्र आवि मानवतावादी नीवतशास्त्र याांचा सुसांवाद एका भौवतक ततवज्ञानाच्या एकातम 
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पद्धतीत घडववणयाचा प्रश्न उपस्स्थत होतो. या गोंधळात टाकिाऱ्या प्रश्नाची सोडविूक करणयाच्या कामी 
फॉयरबाखने ववशषे हातभार लावला. या अथाने तयाचा मानवतावादी जडवाद खरोखरीच एांगल्सने 
वर्थिल्याप्रमािे “अवभजात ततवज्ञानाचे प्रवतफल” होता. माक्सकप्रिीत ववरोधववकासातमक जडवाद आपल्या 
स्वीकृत स्फूर्थतस्थानापासून फुटून वनघाला. तयाने मानव्याचा राजकीय, सामावजक, साांस्कृवतक आवि 
बौवद्धक असा सगळा इवतहास एका ऐवहक अांवतम प्रयोजनाच्या स्वाधीन करून मानव्यालाच मानवहीन केले 
आवि आतमारवहत याांवत्रक जडवादावर– हा जडवाद नाकारल्याचा तयाचा दावा होता– भ्रामक अशी एक 
अद भतुरम्य जीवनदृष्टी स्थापन केली. 

 
ततवज्ञानातमक ववचार मानवाचे सत् आवि भवत्   याांनी मयावदत व्हावा असे अथात् च फॉयरबाखचे 

मत नव्हते. कारि, तसे झाले, तर तो मानवशास्त्र, इवतहास आवि समाजशास्त्र याांच्याशी एकरूप होईल. 
“तया बाबतीत फॉयरबाख हा हेगेलवादी होता. तयाने मूळात मानव सवक गोष्टींचे माप आहे, हे प्रोटॅगोरसचे 
ततव हेगेलप्रमािेच मान्द्य केले. मानवाकरता जे सतय असते, तेच सतय, म्हिजेच मानवी इांवरयाांना जे 
आकलन होते ते सतय, असा तयाचा सतयाचा अथक होता. म्हिून तो घोवषत करतो की, सांवेदनाांना केवळ 
मानसशास्त्रीय नव्हे तर सत्ताशास्त्रीयही अथक असतो. म्हिजे तया सांवदेना व्यस्क्तशः मानवातील केवळ तथ्ये 
म्हिून मानवयाची नसतात, तर वस्तूांचे सतय आवि तयाांची वास्तवता याांचे पुराव ेम्हिनू मानल्या पावहजेत.” 
[Lange-History of Materialism.] 

 
“जुन्द्या ततवज्ञानाने ज्या मलूततवापासून प्रारांभ केला, ते म्हिजे अहां हे एक अमूतक, केवळ ववचार 

करिारे सत् आहे; देह हा तयाचा भाग नसतो. उलटपक्षी, नव्या ततवज्ञानाचा आरांभ पढुील ततवाने होतो: मी 
एक सतय, सांवदे्य असे सत् आहे. देह हा मा्या सत् चा एक भाग आहे. नव्हे, देह ही तयाची सवकता आहे, माझे 
अहम आहे आवि तो स्वतः माझे सतव आहे....... 

 
“आमच्या सगळ्या कल्पना इांवरयापासून उगम पावतात. म्हिून कल्पनाांचा उगम मानवामध्ये 

शोधणयात भाववाद योग्य आहे. पि स्वतःकरता अस्स्ततवात असिाऱ्या आवि आतमा म्हिून स्स्थर झालेल्या 
अशा एकाकी मानवापासून तया वनष्ट्पन्न करणयाचा तयाचा प्रयतन अयोग्य आहे. कल्पना या केवळ परस्पर 
वववनमयातून, मानवा-मानवातील सांवादातून उतपन्न होतात. एकटेपिामुळे नव्हे, तर दुकटेपिामुळेच 
आम्हाला ववचार आवि बुवद्ध प्राप्त होतात. मानवाच्या वनर्थमतीत आध्यास्तमक तसेच आवधभौवतक असे दोन 
जीव सांबद्ध असतात. मानवा-मानवाांचा समाज हा आद्यततव असून सतय आवि वैवश्वक याांचा वनकष आहे.” 
[Feuerbach– Philosophie der Zukunft.]  

 
या काांहीशा सूत्रबद्ध वाक्यात फॉयरबाखच्या सगळ्या ततवज्ञानाचा साराांश आहे. तया ततवज्ञानाने 

सगळ्या हेगेलपांथी मौवलकवाद्याांच्या ऐवतहावसकदृष्ट्या अथकपूिक बौवद्धक प्रयतनाांना चेतना वदली. प्रारांभी 
माक्सकही तयाांच्यापैकीच एक होता. परांतु फॉयरबाखच्या जडवादी मानवतावादावर टीका करून तयाने 
आपल्या ववरोधववकासातमक जडवादाची रचना करणयास सुरवात केली. माक्सकवादी पद्धतीवर या 
प्रारांभीच्या चकुीचा कधीही न पुसला जािारा ठसा उमटला आहे. 

 
फॉयरबाखवरील माक्सकच्या टीकेचे मुख्य मुदे्द तयाने स. १८४५ मध्ये वलवहलेल्या “एकादश प्रबांध” 

यात साराांश रूपाने आले आहेत. पुढे इ. स. १८८६ मध्ये एांगल्सने “लुड ववग फॉयरबाख आवि अवभजात 
जमकन ततवज्ञानाचे पवरिाम” या पसु्स्तकेत ते ववशद केले आहेत. तयातील हल्ल्याच्या वादाचे लक्ष्य 
फॉयरबाखचा मानवतावाद आवि जडवादाचे मानवीकरि हे होते. स्वतः माक्सकने वलवहलेला 
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फॉयरबाखवरील वनबांध अप्रकावशत होता. तो German Ideology (जमकन ततववाद) या पुस्तकात समाववष्ट 
करून ‘वद मास्क्सकस्ट– लेवनवनस्ट लायिरी’चा एक भाग म्हिून १९४० मध्ये प्रवसद्ध करणयात आला. तयाचा 
“फॉयरबाख” हा मथळा प्रवक्षप्त वाटतो. कारि हस्तवलवखतात तया वनबांधाचा मथळा “जडवादी आवि 
भाववादी दृवष्टकोिातील ववरोध” असा होता आवि तयात ततववादाचे सामान्द्य वववचेन होते. 
फॉयरबाखवरील आपल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत एांगल्सने माक्सकच्या अप्रकावशत वनबांधाचा (वस्तुतः 
वटपिाांचा) उल्लेख करून वलवहले आहे की, “तयानांतर चाळीसावर वष े उलटून गेली आहेत आवि 
तयाववषयाकडे परत वळणयाची आम्हा दोघाांपकैी कोिालाही सांधी न वमळताच माक्सक वनधन पावला. 
हेगेलच्या आमच्या सांबांधाववषयी अनेक वठकािी आम्ही आमचे मत व्यक्त केले आहे. पि व्यापक, सुसांगत 
असा वृत्तान्द्त कोठेही आला नाही. हेगेलचे ततवज्ञान आवि आमचे सांकल्पन याांच्यामध्ये वकतयेक बाबतीत 
एकां दरीत मधला दुवा असिाऱ्या फॉयरबाखकडे आम्ही कधीही वळलो नाही.” एांगल्स पुढे वलवहतो की, स. 
१८८४ मध्ये वलवहलेले पसु्तक म्हिजे “हेगेलच्या ततवज्ञानाशी असलेल्या आमच्या सांबांधाचा पवहला 
सुसांबद्ध वृत्तान्द्त असून फॉयरबाखच्या प्रभावाला वदलेली सांपूिक मान्द्यता होती.” 

 
फॉयरबाखच्या “विस्तीधमाचे रहस्य.” या पुस्तकाने “जडवादाला पुनः ठसहासनावर बसववले.” 

माक्सकने स्वतः “या नव्या सांकल्पनाचे उतसाहाने स्वागत केले,” हे मोकळेपिे मान्द्य करून एांगल्स पढेु 
फॉयरबाखच्या दोषाांची यादी देतो. ते दोष म्हिजे “पे्रमाचे दैवीकरि” आवि “१८४४ पासून सुवशवक्षत 
जमकनीत रोगाच्या साथीप्रमािे खऱ्या समाजवादाचा प्रसार” करणयाला हातभार लाविे हे होते. 
फॉयरबाखच्या वनष्ठावान अनुयायाांच्या ‘खऱ्या समाजवादा’चा साथीचा रोग म्हिून वधक्कार का करणयात 
आला? कारि विवटश आवि फ्रें च समाजवाद्याांच्यापेक्षा मुक्तसमाजाचे उच्चतर सांकल्पन “मानवाच्या 
स्वभावा”तून वनगवमत करता येते असे तयाने प्रवतपादन केले होते. 

 
या समीक्षावृत्तीचा बोध मूळच्या पोथीवरून होऊ शकतो. वतचा आरांभ असा : “जमकन ततववाद्याां-

कडून आम्ही ऐकतो तयाप्रमािे गेल्या काही वषात जमकनी एक अपूवक क्ाांतीतून गेला आहे. स्राऊसपासून 
सुरू झालेले हेगेलच्या ततवज्ञानाचे ववघटन भतूकालीन सवक शक्तींना झपाटून टाकिाऱ्या ववश्वव्यापी 
क्षोभात पवरित झाले आहे. ततव ेएकमेकावर कुरघोडी करतात. मनाचे वीर पुरुष अश्रुत अशा शीघ्र गतीने 
एकमेकाांना उलथून टाकतात. १८४२ ते १८४५ या तीन वषात साधारितः तीन शतकाांपेक्षाही अवधक 
भतूकाल धुवनू वनघाला आहे. हे सवक शुद्ध ववचाराच्या के्षत्रात घडले असा समज आहे.” [Karl Marx : The 
German Ideology.] 

 
माक्सक आपल्या तत्त्वज्ञानातील ऐवतहावसक भानाचा फार अवभमान बाळगीत असे. पि ज्या 

समीके्षच्या साहाय्याने तयाने आपले ततवज्ञान रचणयात सुरवात केली, वतच्यामध्ये बौवद्धक प्रगतीच्या एका 
सबांध कालखांडाच्या ऐवतहावसक अथकवते्तचे गुिग्रहि करणयाचा शोचनीय अभाव प्रकट होतो. कारि एवढेच 
की, तयाला आपल्या ततवज्ञानाचे–ततवप्रिालीच्या एका सबांध पद्धतीच्या शुद्ध सांकल्पनाचे–श्रेष्ठतव 
प्रस्थावपत करावयाचे होते. ही पद्धवत तयाने स्वतःच शोधून काढली होती. वतला भतूकाल नव्हता आवि 
भववष्ट्याचा मक्ता असल्याचा दावा ती करीत होती. तयाने आपल्या ततवज्ञानाच्या मूल्यमापनाकवरता 
इवतहासाचे भान राखले असते, तर पूवी ज्ञात नसलेली अशी एकही कल्पना, मग ती ततवज्ञानातमक, 
राजकीय, ठकवा आर्थथक असो, तयाने सांकस्ल्पली नव्हती आवि थोडक्यात म्हिजे तयाचे ततवज्ञान हे केवळ 
भतूकालीन ततवज्ञानाचा ववस्तार होते, हे मान्द्य करिे तयाला भाग पडले असते. [“मानवी चेतनेच्या बाबतीत फार 
मोलाची कामवगरी केल्यानांतर जमकन भाववाद उतरिीला लागला. जि ूकाही तयाला स्वतःच्या उपपत्तीचा एक नवीन पुरावा द्यावयाचा होता आवि 
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स्वतःच्या उदाहरिाने असे दाखवनू द्यावयाचे होते की, स्वतःचे ववसजकन करून आपल्या ववरोधी पक्षात ववलीन होिे या गोष्टीत प्रतयेक सान्द्त वस्तु 
सामावलेली असते. हेगेलच्या मृतयुनांतर दहा वषांनी जडवाद ततवज्ञानाच्या प्रगतीच्या ठरगिात पुनः उतरला. 

 
“इवतहासाचे माक्सकवादी सांकल्पन हे वस्तुतः ऐवतहावसक कल्पनाांच्या सगळ्या गतकालीन ववकासाचे रीतसर फळ आहे. तयात या सवक 

ववचाराांचा जो समावेश असतो, तो तयाांच्या भरभराटीच्या काळापेक्षाही तयाांना अवधक खरे मूल्य आवि अवधक पक्का पाया प्राप्त व्हावा यासाठी होय. 
म्हिून ते सवात सांपूिक, सवात व्यापक आवि सवात योग्य आहे.” –George Plekhanov: History of Materialism] नाहीतर, 
इवतहासाची, समाजाची तशीच ततवज्ञानाची तयाची जडवादी मीमाांसा असमथकनीय ठरली असती. “जमकन 
ततववाद” या मथळ्याखाली आता बाहेर पडलेल्या अप्रकावशत हस्तवलवखतात नमदू केलेली फॉयरबाख 
आवि तयाांचे अनुयायी याांच्यावरील माक्सकची टीका अवतशय फुटकळ आवि असांगत आहे. हेगेल हा 
महापुरुष असून कालकमाक्सक हा तयाचा एकमेव रष्टा आहे हे वसद्ध करिे; समाजवादाला कोितयाही 
ततवज्ञानातमक समथकनाची आवश्यकता असते हे नाकबूल करिे; आवि फ्रें च प्रबोधन आवि हेगेलोत्तर 
तास्तवक मौवलकवाद याांच्यात कोिताही ऐवतहावसक सांबांध आहे हे खोडून काढिे, हाच तयाच्या मनाचा 
कल इ. स. १८४४ ते १८४८ या काळात होता. 

 
अशा प्रकारे माक्सकने आपले तत्त्ववादाचे युद्ध सुरू केले. हेगेलयुगाच्या भावातमक पवरिामासांबांधी 

तयाची पूिकतः अभावातमक वृवत्त ही लक्षात ठेवणयासारखी आहे. कारि ती इवतहासाच्या भानाचा शोचनीय 
अभाव वदग्दर्थशत करते. धार्थमक ववचारपद्धतीची ऐवतहावसक अथकवत्ता ग्रहि न करणयाची चूक ही सुद्धा 
ववस्मयजनक आहे. इवतहासाचे भान राखणयातील तयाच्या या दोषामुळे माक्सक धमकसमीके्षच्या अथकवते्तचे 
गुिग्रहि करणयात असमथक ठरला. राजकीय आवि सामावजक प्राप्त स्स्थतीचे साततय वटकववणयाला धमक 
नैवतक अवधष्ठान पुरववतो, म्हिून तयाचा अवधकार उखडून टाकणयाच्या क्ाांवतकारी कृतयात मूलभतू 
अथकवत्ता होती. हेगेलपांथी युवकाांनी तेच केले. परांतु धार्थमक परांपरा आवि चचकचा सनातनीपिा याांच्यावरील 
तयाांच्या धाडसी हल्ल्याच्या क्ाांवतकारक अथकवते्तचे गुिग्रहि करणयात माक्सक असफल ठरला. तयाांचा प्रयतन 
हा साम्यवादी जाहीरनाम्यात माक्सकनेच स्थावपत सते्तववरुद्ध वचथववलेल्या बांडाचा पूवकसांकेत होता. पि 
माक्सकने तयाांच्या प्रयतनाची तुच्छतेने बोळवि केली. “स्राऊसपासून स्स्टनेरपयंत जमकन ततवज्ञानातमक 
समीके्षचा सांपूिक समवाय धार्थमक सांकल्पनाांच्या धार्थमक समीके्षपुरताच मयावदत आहे.” [Karl Marx–German 
Ideology.] वनःसांशय ते तसेच होते आवि तयातच हेगेलपांथी मौवलकवाद्याांच्या बौवद्धक प्रयतनाांचे महतव 
साठलेले आहे. वरनेसान्द्सच्या परांपरेत तयाांनी ततवज्ञानातमक क्ाांतीचा झेंडा उांचावला. तया क्ाांतीला 
राजकीय आवि सामावजक क्ाांतयाांच्या ततववादाचे पूवकसांकेत वनमाि करावयाचे होते. परांतु मानव हा 
आपल्या भववतयाचा कता आहे, यावर माक्सकचा खरोखरीच ववश्वास नव्हता. इवतहास आवि सामावजक 
ववकास याांच्याववषयीचा तयाचा दृवष्टकोि हा मूलतः प्रयोजनवादी दैववादी होता. म्हिून तयाने 
फॉयरबाखच्या मानवतावादाशी झगडा वदला. हा मानवतावाद स्वतःला “सचे्च समाजवादी” म्हिवविाऱ्या 
फॉयरबाखच्या अनुयायाांनी प्रसृत केला आवि नामाांवकत शास्त्रज्ञाांच्या एका परांपरेने तो वृठद्धगत केला. 

 
आपल्या हल्ल्याचे लक्ष्य म्हिून माक्सकने जी पढुील ववधाने वनवडली तयात फॉयरबाखच्या 

अनुयायाांच्या मताांचे सार समाववष्ट असून आपल्या ववरोधववकासातमक जडवादाला ववरोधी म्हिनू तया 
मताांशी तयाने सामना वदला होता: 

 
“फ्रें च लोक राज्यशास्त्राच्या मागाने साम्यवादाकडे पोहोचले. जमकन लोक सत्ताशास्त्राच्या मागाने 

समाजावादाकडे आले. सत्ताशास्त्र आपततः मानवशास्त्रात पवरवर्थतत झाले; आवि अांवतमतः ही दोन्द्ही 
मानवतावादात ववलीन झाली आहेत.” 
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“वनसगाला जर मा्यामध्ये स्वतःची जािीव होत असेल, तर मी स्वतःला वनसगात ओळखू शकेन. 
माझे स्वतःचे जीवन तयाच्या जीवनात मी पाहतो ..... मग वनसगाने आमच्यात जी चेतना ओतली आहे, 
वतचा वजवांत आववष्ट्कार आम्ही करू या.” 

 
“फॉयरबाखववषयी बोलिे म्हिजे ग्वरेुलामच्या बकेनपासून आजतागायत झालेल्या सवक 

ततवज्ञानातमक पवरश्रमाांववषयी बोलिे होय. जो कोिी एकाच वळेी तत्त्वज्ञानाचा अथक आवि तयाचा अांवतम 
उदे्दश याांची व्याख्या करील तयाला मानवात जगवदवतहासाचे अांवतम पयकवसान वदसेल...... आम्ही 
स्वतःकरता मानव सांपादन केला आहे. तो मानव असा की, ज्याने धमापासून, मतृप्राय ववचाराांपासून, 
स्वतःला जे परके आहेत तयाांच्यापासून, व्यावहावरक जगातील तयाांच्या सवक प्रतयांगासह, स्वतःची मुक्तता 
करून घेतली आहे; आम्ही शुद्ध आवि सारभतू मानव वमळववलेला आहे.” 

 
“साम्यवादात मानवाला स्वतःच्या सतवाची जािीव होत नाही. साम्यवादात तयाचे परावलां बन 

अतयांत खालच्या, अतयांत पाशवी सांबांधापयंत, ओबडधोबड वस्तूांवर तयाला अवलां बनू ठेवणयापयंत–श्रम 
आवि उपभोग याांची फारकत करणयापयंत–नेऊन सोडणयात येते. मानवाला स्वतांत्र नैवतक वक्याशीलता 
प्राप्त होत नाही.” 

 
“साम्यवाद आवि व्यापारी जग याांच्यात फरक एवढाच की, साम्यवादात खऱ्या मानवी मते्तचा 

मालकी कोितयाही प्रकारे योगायोगाने वहरावनू घेतली जात नाही. म्हिजेच वतचे आदशीकरि व्हावयाचे 
असते.” 

 
“साम्यवादी हे ववशषेकरून पद्धतींचे ठकवा मागिीबरहुकूम सामावजक व्यवस्थेचे तयार आराखडे 

रेखाटणयात गुांतलेले असतात. तथावप या सगळ्या पद्धवत पोथीबांद आवि हुकूमशाही असतात.” [ही सवक 
अवतरिें माक्सकने आपल्या अप्रकावशत हस्तवलवखतात उद्धतृ केली आहेत. हेच हस्तवलवखत आता German Ideology या नावाने प्रवसद्ध झाले 
आहे.] 

 
माक्सकच्या ववरोधववकासातमक दडवादाच्या अथकवते्तचे तयाचा प्रवतपक्ष म्हिून वधक्कारणयात आलेल्या 

मतातूनच वनगमन करता येिे शक्य आहे. तावत्त्वक मौवलकवादी हे राजकीय क्ाांतया आवि सामावजक 
पुनघकटना याांच्या प्रश्नाकडे मानवतावादी दृवष्टकोिातून पाहात होते. तयाांच्याशी सामना देणयाकरता माक्सकने 
ज्याांना पुढे आदशकलोकवादी म्हिून वहिवले तया फ्रें च आवि इांस्ग्लश समाजवादी पूवकसूरींचे समथकन करिे 
तयाला भाग पडले. [“हे‘समाजवादी’ ठकवा स्वतःला म्हिववतात तयाप्रमािे ‘सचे्च समाजवादी’ परदेशी साम्यवादी वाङ्मयाला खऱ्या 
चळवळीचा आववष्ट्कार न समजता, केवळ तास्तवक वलखािाांचा सांच म्हिून मानतात. तयाांची कल्पना अशी की, ते वाङ्मय शुद्ध ववचाराच्या प्रवक्येने 
जमकन ततवज्ञानाच्या पद्धतींच्या धतीला अनुसरून वनमाि झाले होते. पि तयाांच्या लक्षात हे कधीही आले नाही की, ज्यावेळी हे वाङ् मय एखाद्या 
पद्धतीचा उपदेश करते, तयावेळी तीं व्यावाहावरक गरजातून वववशष्ट देशातील वववशष्ट वगाच्या जीवनाच्या सम्यक पवरस्स्थतीतून वनमाि होत 
असतात.” 

—Karl Marx-German Ideology] 
 
माक्सकने फॉयरबाखचा मानवतावादी जडवाद नाकारला. कारि तो मानवाला एकाकी व्यस्क्त 

म्हिून मानत होता. ही टीका पूिकतः अनाहूत होती. “स्वतः व्यस्क्तगत मानवामध्ये तयाच्या स्वतःमधील 
मानवाचा स्वभाव तयाच्या स्वतःमध्ये नैवतक ठकवा ववचारशील प्रािी म्हिून समाववष्ट नसतो. मानवाचा 
स्वभाव हा केवळ समाजात मानवा–मानवाच्या ऐक्यात अांतभूकत असतो. एकाकीपिा म्हिजे शाांतता आवि 
मयादा होय. समाज म्हिजे स्वातांत्र्य आवि अांवतमता होय.” [Feuerbach – Philosophie der Zukunft.] 
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फॉयरबाखचा मानवतावाद सांघटनेची आवश्यक्ता नाकारीत नाही, हे वसद्ध करणयाला हा उतारा पुरेसा 
स्पष्ट आहे. मानवतावाद हा स्वातांत्र्याप्रीतयथक युगानुयुगाच्या मानवी झगड्याचे तकक वसद्ध फवलत असल्यामुळे 
सावकभौम व्यक्तीला, सांस्कृवतमान समाजाच्या वनमातयाला, तयाच्या वनर्थमतीच्या–समाजाच्या काल्पवनक 
सामुदावयक अहम्च्या–आधीन करिार नाही. फॉयरबाख जर खरोखरीच हेगेलच्याही पुढे गेला होता, तर 
माक्सकने तयाचे समाजाचे एकजीवी सांकल्पन उचलेले होते. हे सांकल्पन व्यस्क्तस्वातांत्र्याची शक्यताच 
नाकारते. 

 
सावकभौम नैवतक वस्तु या नातयाने व्यक्तीच्या मानवतावादी सांकल्पनाचे पृथक्करि माक्सकने 

“फॉयरबाखवरील प्रबांधा”त वचवकतसापूवकक केले आहे. “फॉयरबाख धमाचे सार मानवाच्या सतवात ववलीन 
करतो, पि मानवाचे सतव म्हिजे अलग व्यक्तीत अांगभतू असिारे अमूतकतव नव्हे. तयाची सतयस्स्थवत 
म्हिजे ते सामावजक सांबांधाांची एकत्र जुळिी आहे.....” (सहावा प्रबांध) प्राथवमक बुवद्धवाद हा धमाचे सार 
आहे. वनसगकघटनाांच्या स्पष्टीकरिाथक गृहीत कृतये म्हिनू मानव देवाांना वनमाि करतो; कारि मानव हा 
स्वभावतः बुवद्धयुक्त असल्यामुळे बुवद्धवाद हा मानवाचे सतव आहे. मानवाच्या या खऱ्या सतवाचा शोध हा 
स्वातांत्र्याप्रीतयथक झगड्यातील एक ववशाल झेप होती. सामावजक सांबांधाांचा समुच्चय तया सांबांधात प्रवशे 
करिाऱ्या व्यक्तींचे अस्स्ततव पूवकगृहीत धरतो. आपल्या बुवद्धवावदतवाच्या सतवामुळे मानवाांना ते करता आले. 
समाजाच्या हेगेलप्रिीत एकजीवी सांकल्पनाने भारला गेल्यामुळे माक्सकने समाज हा व्यक्तीचा सहयोग आहे 
या स्वयांवसद्ध सतयाकडे दुलकक्ष केले. तया गांडामुळे तयाने समाज म्हिजे केवळ वदलेले– जिू काही 
देवसांकल्पाने लाभलेले– असे गृहीत धरले आवि सामावजक सांबांधाांना अांवतम वस्तु म्हिून मानले. 
सामावजक सांबांध हे समाज बनवविाऱ्या व्यक्तीच्या कृतयाांचे पवरिाम असतात. हे सांबांध मानवाचीच वनर्थमती 
असल्यामुळे मानव तयात बदल करू शकतो. मानवी इच्छा आवि मानवी कृवत हे सामावजक अस्स्ततवाचे 
प्राथवमक घटक आहेत. 

 
“फॉयरबाख वरील प्रबांधा”तील शवेटच्या मुद्यात [“तत्त्ववेतयाांनी आतापयंत जगाचे स्पष्टीकरि वगेवगेळ्या रीतींनी 

केले आहे. मुद्दा आहे तो ते जग बदलणयाचा.”] माक्सकवादाचे रहस्य साठलेले आहे. मानवी सजकनशीलतेवरील श्रदे्धचा 
तो उद् घोष आहे. अशा प्रकारे ववरोधववकासातमक जडवादासाठी माक्सकने फॉयरबाखचा मानवतावाद 
नाकारून आपल्या प्रयतनवादी ततवज्ञानाच्या सतवाला ववरोध केला. ते सतय म्हिजे ‘मानव हा आपल्या 
भववतव्याचा कता आहे; जगाची पुनरकचना करीत असतानाच तो स्वतःची पनुरकचना करीत असतो.’ 
ववरोधववकासाची प्रवक्या माक्सकवादी ततवज्ञानाच्या शस्त्रावनशी सज्ज अशा मोठ्यातल्या मोठ्या 
क्ाांवतकारकाांनासुद्धा जग बदलणयाला काहीही वाव ठेवीत नाही. ववरोधववकासातमक जडवाद आवि 
ववरोधववकासातमक पुनरकचनेचा क्ाांवतकारी कायकक्म याांच्यातील न वमटिारा ववरोध हा माक्सकवादातील 
मूलभतू तकक दोष आहे. या सांघषकक कल्पनाांपैकी एकीचाही उगम माक्सकपासून झाला नव्हता. पवहली 
हेगेलचा वारसा होती; आवि दुसरी फ्रें च क्ाांतीच्या परांपरेतून आली होती. 

 
बुवद्धवादी आवि अद भतुरम्यवादी जीवनदृष्टींचा वमलाफ घडववणयाचा प्रयतन ही माक्सकवादाची 

ऐवतहावसक अथकवत्ता आहे. या दोन्द्ही दृष्टींचा सांघषक फ्रें च राज्यक्ाांतीच्या वळेी झाला; आवि तयानी पुढच्या 
युरोपच्या बौवद्धक आवि साांस्कृवतक इवतहासाला दोन ववरोधी वदशाांनी खेचनू नेले. या दोन्द्ही दृष्टींचा 
वमलाफ हेगेलच्या पद्धतीत सुप्तावस्थेत होता. तीत धमकसुधारिा, अवभजात बुवद्धवाद, १८ व्या शतकाचे 
प्रबोधन, तसेच रूसोचा अद भतुरम्यवाद याांच्या परांपरा समाववष्ट झाल्या होतया. फॉयरबाखच्या जडवादी 
मानवतावादी आवि तयाच्या अनुयायाांच्या तास्तवक मौवलकवादाचीही वृवत्त बुवद्धवादी आवि अद भतुरम्यवादी 
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दृष्टींचा वमलाफ घडववणयाची होती. इतके असूनही माक्सकने मौवलकवाद्याांच्या सांप्रदायाांशी झगडा केला. 
कारि स्वातांत्र्याच्या ध्येयाशी न जुळिारे भाववादी आवि प्रयोजनवादी सांकल्पन म्हिनू तयाांनी 
ववरोधववकासवाद नाकारला होता, माक्सकवादाच्या घडिीच्या अवस्थेत हेगेलपांथी युवक आवि तास्तवक 
मौवलकवादी याांनी आपल्या गुरूच्या पद्धतीपासून वनगवमत केलेल्या जडवादी वनसगकवादाला ववरोधी असा 
माक्सकवाद म्हिजे हेगेलकृत भाववादाचे समथकन होता. ववरोधववकासवादाच्या मोहाने तरुिरक्ताच्या 
माक्सकने १८ व्या शतकाच्या शास्त्रीय वनसगकवादाला याांवत्रक आवि अनैवतहावसक म्हिनू नाकारले, तयावरील 
तयाच्या टीकेचा गर्थभताथक म्हिजे प्रबोधनाने इवतहासाची दैववादी दृष्टी न स्वीकारता मानवाच्या सजकनशील 
भवूमकेला मान्द्यता वदली हा होता. 

 
हेगेलपांथी युवक आवि फॉयरबाखचे अनुयायी याांच्या बरोबरच्या सांघषात माक्सकने मानवसक 

वक्याांना सामावजक ववकासाच्या प्रवक्येत सुद्धा स्थान ठेवले नव्हते. खरे पाहाता मानवाच्या स्वतःच्या 
ववकासाच्या प्रवक्येतसुद्धा तयाने ते वदले नव्हते. “मानव हा इतर प्राणयापासून जािीवनेे, धमाने, ठकवा 
हवतेर दुसऱ्या कशानेही म्हिा, वगेळा ओळखता येतो. मािसे स्वतः ज्यावळेी आपली योगके्षमाची साधने 
वनमाि करू लागतात, तयावळेी इतर प्राणयाहून आपले वगेळेपि तीं दाखव ू लागतात. अशी वनर्थमती ही 
तयाांच्या शारीवरक रचनेने प्रभाववत झालेले पढुचे पाऊल असते.” [Karl Marx– German Ideology.] मेंदू हा खवचत 
शारीवरक रचनेचा एक भाग आहे. सांवदेन आवि प्रतयक्ष ज्ञान याांचे स्पष्टीकरि शारीवरक काये म्हिनू करता 
येईल. पि साांकल्पवनक ववचार ही शुद्ध मानवसक घटना असून ती उच्चतम प्राणयापासून अगदी प्राथवमक 
मानवाचे वभन्नतव दशकववते. अग्नीचा शोध ही कोितयाही ववचारावशवाय घडलेली एक आकस्स्मक स्वाभाववक 
वक्या असू शकेल. परांतु अगदी प्राथवमक अस्स्ततवाकरता मानव पुढे अग्नीचा जो उपयोग करू लागला 
तयात मानवसक वक्या पूवकगृहीत असतात. म्हिून मानवशास्त्राचा ओझरता पवरचयसुद्धा वर उद् धृत केलेल्या 
ववधानाला अनुमवत देिार नाही. 

 
तथावप, या नांतरच्या भागात तयाने वर्थिलेल्या सामावजक ववकासाच्या सगळ्या इवतहासात 

मानवसक वक्येचा पूिकतः अभाव आहे. जिू काही समाज म्हिजे वनजीव यांत्रच. मात्र मानवसक वक्या तया 
ववकासाच्या प्रवक्येच्या अगदी शवेटी दृश्यमान होते. “ववचाराांची, सांकल्पनाांची, जाविवाांची पैदास प्रथमतः 
प्रतयक्षपिे मानवाांच्या भौवतक वक्या आवि मानवाांचे भौवतक दळिवळि म्हिजे जीवनाची भाषा याांच्यामध्ये 
गुांतलेली असते. या अवस्थेत मानवाांचे सांकल्पन, ववचारि, आवि मानवसक देवािघेवाि ही भौवतक 
वतकनाचे प्रतयक्ष उतसजकन म्हिून अवतीिक होतात.” या उताऱ्यापैकी पवहले वाक्य अांशतः बरोबर आहे आवि 
दुसरे सवकथा चूक आहे. भौवतक वक्या म्हिजे काय? तर “भौवतक” हे ववशषेि शारीवरक या अथी वापरले 
असेल, तर तयाला काही अथक आहे. परांतु अगदी प्राथवमक मानवाची शारीवरक वक्या ही कोितयानाकोितया 
मानवसक वक्येवर अवलां बनू असते. आसमांताशी होिाऱ्या शारीवरक प्रवक्येपासून ती फारच थोडी वभन्न 
मानता येईल. तथावप दगडाचे खाली पडिे, रोपयाांची वाढ ठकवा पक्ष्याांचे उडिे अशा वक्यापासून ती 
शारीवरक वक्या गुिदृष्ट्या काहीतरी वभन्न असते. कल्पना आवि ववचार ही शारीवरक वतकनाचे पवरिाम 
नसतात. भौवतक आवि सामावजक आसमांताचा तयाांच्यावर प्रभाव पडतो. अयोग्य शब्द आवि चुकीची विकने 
याांच्या साहाय्याने केलेला काहीसा गोंधळाचा युस्क्तवाद पुढील वनष्ट्कषाप्रत नेतो. “जीवन जाविवनेे वनयत 
होत नाही. पि जािीव जीवनाने वनयत होते.” 

 
काही काळानांतर माक्सकने मूळ स्वरूपातील अथकहीन ववधानाची जीवनाऐवजी ‘सत्’, म्हिजेच 

भौवतक अस्स्ततव, हा शब्द वापरून पनुरकचना केली. जीवन आवि जािीव याांच्यात कायककारि सांबांध नसतो; 
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तयाांपैकी एक दुसऱ्याचा आववष्ट्कार ठकवा गुिधमक आहे. तथावप योग्यरीतीने माांडल्यास ते ववधान शास्त्रीय 
जडवादाचे मध्यवती सूत्र होते. हा जडवाद मानवसक वक्याांची (भाववनक वक्याांसह) भवूमका पूिकपिे मान्द्य 
करतो; आवि म्हिून मानवतावादाशी तयाचा सुसांवाद होऊ शकतो. जािीव ही या वक्याांचा पाया आहे. 
जीवशास्त्र जाविवचेा शोध जडाच्या वास्तव-रासायवनक रचनेत घेते. 

 
अठराव्या शतकाच्या जडवादाने ततकालीन शास्त्रीय जडवादाच्या मयादेत राहून येथपयंत पातळी 

गाठली. हीच पातळी आजच्या काळात पुढच्या प्रगतीचा प्रयािठबदू होऊां  शकेल. तथावप माक्सकला 
हेगेलप्रिीत मूलतः भाववादी ववरोधववकासात आपल्या ऐवतहावसक जडवादाचा अवधक ठाम आवि अवधक 
भरीव पाया सापडला. तयाने १८ व्या शतकाचा जडवाद वझटकारला; कारि तया जडवादाच्या मते मानवी 
स्वभावात काहीतरी स्स्थर असते आवि तयाच्यापासून नागवरकतवाचे हक्क आवि कतकव्ये ही तकक दृष्ट्या वनघू 
शकतात. हेगेलच्या भाववादाच्या [“सत् आवि असत् याांच्यात मधली अवस्था नाही, असे काहीही नाही.” —हेगेल] प्रामाणयाने 
माक्सकने मानवी स्वभावात काही स्स्थर आहे हे नाकारले आवि मानवी स्वभाव म्हिजे “सामावजक सांबांधाांची 
एकत्र जुळिी आहे” असे प्रवतपादन केले. मानवी स्वभावाची १८ व्या शतकातील कल्पना सदोष होती. ती 
परांपरेने वनसगककायद्याच्या वसद्धान्द्तापासून वनघाली होती. शास्त्रीयदृष्ट्या ती डार्थवनपूवक जीवशास्त्रावर 
आधारली होती. ते शास्त्र अद्यापही प्रािीजातींच्या अपवरवतकनीयतेवर आवि वनसगक एकदम उडी घेत नाही 
(Natura non facet saltus) या अवभजात वचनावर ववश्वास ठेवीत होते. माक्सकने ही कल्पना वझटकारली. 
पि तयाच्या क्ाांतीच्या उपपत्तीला ववरोध करिाऱ्या डार्थवनप्रिीत यथानुक्मवादाशीही तयाने सामना वदला. 
अशाप्रकारे १८ व्या शतकातील मानवी स्वभावावरील ववश्वास वझडकारला गेला, तो वाढतया शास्त्रीय 
ज्ञानामुळे नव्हे, तर हेगेलप्रिीत भाववादामुळे होय. 

 
माक्सकला हेगेलच्या ववरोधववकासात क्ाांतीच्या उपपत्तीसाठी ततवज्ञानाचा आधार सापडला. 

तयामुळे इतर सवक ततवज्ञाने पारखणयाचा ववरोधववकासवाद हा तयाचा एकमेव वनकष झाला. ववरोधववकास 
हे बोलून चालून भाववादी सांकल्पन आहे. क्ाांतया मािसाकडून घडत नसतात; तया अवनवायकतेने घडत 
असतात; याचाच अथक तया पूवक वनयत असतात. म्हिनू माक्सकचा ववरोधववकासातमक जडवाद केवळ 
नावातच जडवादी आहे. ववरोधववकास ही तयाची कोनवशला असल्यामुळे मलूतःच ती एक भाववादी पद्धवत 
आहे. तयाने १८ व्या शतकाच्या शास्त्रीय वनसदकवादाचा वारसा नाकबूल केला आवि फॉयरबाख आवि तयाचे 
अनुयायी याांच्या मानवतावादी जडवादाशी तयाने झगडा वदला, यात आश्चयक नाही. 

 
अांवतमतः माक्सकने जरी हेगेलच्या अवधकाराने १८ व्या शतकाचा जडवाद नाकारला, तरी 

सांवदेनाच्या ततवज्ञानावर टीका करणयाचा प्रयतन तयाने केलाच. मन हे अकमककपिे ठसे घेिारी ‘धूळपाटी’ 
नव्हे; आवि सांवदेने व प्रतयक्ष ज्ञाने ही ववषय आवि ववषयी याांच्यातील आांतरवक्या आहेत असे तयाचे मत 
होते. हे मत धारि करणयात जीवशास्त्र, ववशषेतः इांवरयववज्ञान आवि मानसववज्ञान, याांच्या प्रकाशात पढेु 
बोधनाच्या प्रश्नाचे जे स्पष्टीकरि झाले, ते माक्सकने पूवकसूवचत केले होते. ज्ञात होणयाच्या प्रवक्येत ववषयाचे 
रूपाांतर होते. आवि ववषयी ववषयावर जी वक्या करतो, तयातून ज्ञान वनमाि होते. यात भर वक्येवर आहे. 
आवि ती वक्या प्रतयक्षात ज्ञानप्रास्प्त आवि सतयशोधन याांचे साधन म्हिून शुद्ध ववचारला वज्यक करते. 
पवरिामतः माक्सकवादी जडवादाचा पाया वडमावक्टॉसच्या वळेेपासून ववज्ञान आवि ततवज्ञान याांनी 
सांकस्ल्पलेले जडरव्य नव्हे. तयाचा पाया मानवाचा जडाशी असिारा सांबांध हा आहे. पुनः ही भवूमकाही 
मूलतः भाववादीच आहे. माक्सकच्या मते मानव ही एक शारीवरक सांघटना असल्यामुळे जडाशी तयाचा सांबांध 
हा एका जडवस्तूचा दुसऱ्या जड वस्तूशी असिारा सांबांध आहे. वनजीव जडाच्या आांतरवक्येत जािीव आवि 
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बुवद्ध ही कोठे आढळतील? दुसऱ्या शब्दात, मानव आवि वनजीव जडाचा गोळा यात फरक काय? जडवाद 
पटणयासाठी ज्याची उत्तरे वमळाली पावहजेत, असे हे सारे कसोटीचे प्रश्न एकवळे खरे मानले, तरी माक्सक 
मानवाला एक प्राथवमक अव्याख्येय, हेगेलच्या केवल भावाचे (Absolute Idea) “परुुषरूप” म्हिून गृहीत 
धरतो. 

 
“आर्थथक मानव” हा योगके्षमाच्या साधनाांच्या वनर्थमतीबरोबरच अवतीिक होतो. हा “आर्थथक मानव” 

सामावजक सांबांधाांच्या एकत्र जुळिीखेरीज दुसरे वतसरे काही नसतो. मानवजातीचा इवतहास तयापेक्षाही 
वकतीतरी अवधक जुना आहे आवि तो मानवपूवक जीवशास्त्रीय उतक्ाांतीच्या प्रवक्येच्या पाश्वकभमूीत लुप्त झाला 
आहे. माक्सकने मानवाचे सामावजक सांबांध वनमाि होणयापूवीच्या तयाच्या भवत् च्या सगळ्या प्रवक्येकडे 
सांपूिकपिे दुलकक्ष केले. पवरिामेकरून जो मानवी स्वभाव सामावजक सांबांधाच्या एकत्र जुळिीच्या बुडाशी 
असतो आवि तो सामावजक सांबांधात प्रवशे करणयासाठी मािसाला प्रवृत्त करतो, तयाचे माक्सकला काहीही 
ज्ञान नव्हते. 

 
मानवी स्वभावाचा हा तळातला स्तर स्स्थर आहे. नाहीतर मानवाचे जग जांगलाच्या कायद्याने 

चालिाऱ्या पशूांच्या जगापासून वभन्न झाले नसते. मानवी स्वभावाचा अगदी खालचा तळ समाजाची आर्थथक 
आवि राजकीय सांघटना होणयाच्याही पूवीचा आहे. मनाची उतपत्ती तेथेच होते. या अथाने मानवसक वक्या 
या पवहल्या अवस्थाांमध्ये भौवतक अस्स्ततवाने आवि नांतर सामावजक पवरस्स्थतीने वनयत होतात. परांतु 
मानवाच्या भवत् मध्ये मानवसक आवि शारीवरक वक्याांच्या प्रवक्या समाांतरपिे गुांतलेल्या असतात. या 
दोहोतील सांबांध कायककारिातमक नसून अग्रक्माचा आहे. प्राथवमक जाविवतूेन मन जीवशास्त्रीय ठपडाच्या 
सांदभात उतक्ाांत होते आवि जीवशास्त्रीय ठपड ही जडाची सांघटना असल्यामुळे सत् मध्ये जडालाच अग्रक्म 
देिे अवश्य आहे. 

 
माक्सकने मानवसक घटनाांचे पृथक्करि सामावजक इवतहासाच्या उषःकालाच्या फारसे मागे नेले 

नाही. म्हिनू तयाचा जडवाद पोथीवनष्ट आवि अशास्त्रीय झाला आहे. दुसऱ्या बाजूने मानवी स्वभावातील 
वनतय घटकाांचा अभाव नैवतकतेच्या अभावाकडे नेतो. काही शाश्वत मूल्ये मान्द्य केल्यावशवाय नीवतशास्त्र 
शक्य होत नाही. मानवी स्वभावात जर ती मूल्ये सापडत नसतील, तर नैवतकतेला अतीताचे अवधष्ठान द्याव े
लागते. म्हिून माक्सकप्रिीत जडवादाला वनवड करावयाची होती, ती वचरस्थायी नैवतक मूल्याांचा अभाव 
ठकवा धमात पुन्द्हा पलट घेिे यामध्ये होती. आवि जरी व्यवहारात आपाततः पोथीवनष्ठेने तयाच्यावर धार्थमक 
माथेवफरूपिाचे वशक्कामोतकब केले असले, तरी औपपवत्तक दृष्ट्या तयाने वनवड केली ती पवहल्याचीच. 

_____ 
  



 
 अनुक्रमणिका 

प्रकरि ९ 
 

माक्सकवाद 
 
माक्सकवादाला जे अनुयावयतव लाभले ते ततवज्ञान म्हिून नव्हे, तर क्ाांतीची एक उपपत्ती या 

दृष्टीनेच लाभले. अखेरीस तो एका जागवतक आांदोलनाचा ततववाद बनला. माक्सकला समाजवादाचे शास्त्र 
तयार करावयाचे होते. या कामी हेगेलचा ववरोधववकासवाद उपयुक्त ठरला. वजतक्या-प्रमािात ततवज्ञान 
या नातयाने माक्सकवाद हा हेगेलच्या पद्धतीची एक शाखा होता, वततक्या प्रमािात तयाने क्ाांतीची उपपत्ती या 
दृष्टीने ‘भाांडवलदारी’ फ्रें च क्ाांतीचे वसद्धान्द्त आवि वतचे अनुभव याांचा अांवगकार केला. माक्सकवादाचा सवात 
महत्त्वाचा भाग म्हिजे तयाचे आर्थथक ववश्लेषि. तयाबाबतीत तयाची मूलभतू तत्त्व,े माक्सक ज्याांना 
भाांडवलशाहीचे ततववादी म्हिून म्हित असे, तया विटीश राजकीय अथकशास्त्रज्ञाांकडून तयाने घेतली होती. 
म्हिून वववशष्ट वगांच्या आर्थथक गरजाांतून ततवप्रिाली वनमाि होतात आवि तयाांचा उदे्दश तयाांचे वहतसांबांध 
रवक्षिे आवि तयाांना चालना देिे हा असतो, या वसद्धान्द्ताला खुद्द माक्सकवादाचा ववरोध आहे. 

 
माक्सकवादाला पायाभतू असिारी ततवज्ञानातमक सूते्र, क्ाांवतवादी राजकीय वसद्धान्द्त, आवि 

आर्थथक उपपत्ती ही सवक, माक्सकवादी ज्याला भाांडवलदारवगाची ततवप्रिाली [“एकोविसाव्या शतकाच्या तीन प्रमुख 
ततवप्रिालीचे प्रवाह पुढे नेिारा आवि पूिक करिारा माक्सक हा प्रवतभावान् पुरुष होता. हे प्रवाह मानवजातीच्या सवात प्रगत अशा तीन देशाांचे होते. 
एक अवभजात जमकन ततवज्ञान, दुसरा अवभजात इांस्ग्लश अथकशास्त्र आवि वतसरा फ्रें च समाजवाद. याांच्या जोडीला सामान्द्यतः क्ाांवतदशी फ्रें च 
वसद्धान्द्त होते.”(Lenin, Teachings of Karl Marx.) 

 
“तयाची वशकवि ततवज्ञान, राजकीय अथकशास्त्र आवि समाजवाद याांच्या सवक श्रेष्ठ प्रवतवनधींच्या वशकविींचा प्रतयक्ष आवि तातकावलक 

ववस्तार होती.” (Lenin: Three sources and the Three Component Parts of Marxism).] म्हितात, वतची अववभाज्य अांगे 
म्हिून वृठद्धगत झाली आवि भाांडवलदार वगाच्या वहतसांबांधाांच्या ती कारिी लागली. तयाांचे वनमाते 
श्रमजीवी वगाचे नव्हते ठकवा तयाांच्यापैकी कोिीही माक्सकप्रमािे तया वगाच्या वहतसांबांधाांचे कैवारी असल्याचा 
दावा करीत नव्हते. माक्सक मात्र स्वतः जन्द्माने मध्यमवगीय होता; आवि भाांडवलदारी उदार बवुद्धजीवव 
म्हिून वाढला होता. तथावप तयाांनी सांकस्ल्पलेल्या आवि वाढववलेल्या ववचाराांनी, वजला श्रमजीवी वगाची 
ततवप्रिाली म्हितात, वतचे पोषि करणयाचे कायक केले. 

 
ववचाराांना वगाच्या पट्या वचकटवविे ही उघड उघड वाईट खोड आहे. ववचार मानवाने वनर्थमलेले 

असतात. म्हिनू ते सगळ्या मानवजातीचे असतात. ते कोितयाही एका वववशष्ट वगाचे नसतात. अथात् ते 
स्स्थवतबद्ध नसतात. सांस्कृतीच्या पहाटकालापासून ववकासाच्या एका अखांड प्रवक्येतून ते आलेले असतात. 
इवतहासाच्या वनरवनराळ्या युगात, जगाच्या वनरवनराळ्या भागात, वनरवनराळे मानवी समाज आवि वगक ज्या 
नैसर्थगक आवि सामावजक अवस्थाांतून आले तयाांचा प्रभाव ववचारावर पडलेला असतो. परांतु ववचाराांना 
स्वतःची स्वायत्तता असते; आवि स्वतःचे एक तकक शास्त्र असते. ते ववरोधववकासातमक नसून गवतमान 
असते. यामुळेच भाांडवलदारी क्ाांतीचे राजकीय वसद्धान्द्त, अवभजात भाांडवलदारी अथकशास्त्राच्या उपपत्ती 
आवि हेगेलप्रिीत ततवज्ञानाची मूलततव ेहीं सवक माक्सकवादाच्या घडिीत समाववष्ट होऊ शकलीं. माक्सकवाद 
स्वतःला श्रमजीवींची ततवप्रिाली म्हिववतो. परांतु वतचे भावातमक घटक श्रमजीवी क्ाांवतनांतरही वटकून 
राहतील. माक्सकवाद म्हिजे तयाने घेतलेल्या जुन्द्या ववचाराांचा अभाव नव्हे ठकवा तया ववचाराांच्या 
अभावाचाही अभाव नव्हे. तया ववचाराांवशवाय माक्सकवाद अस्स्ततवातच आला नसता. म्हिनू ववचाराांच्या 
गवतशास्त्राच्या वनयमाांना ववरोधववकासातमक म्हिून सांबोधता येिार नाही. 
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इवतहासाच्या जडवादी मीमाांसेचा ठकवा सामावजक, राजकीय आवि साांस्कृवतक इवतहास 

आर्थथकदृष्ट्या वनयत होतो या वसद्धान्द्ताचा प्रारांभ काही माक्सकपासून झाला नव्हता.“इवतहासाचे माक्सकवादी 
सांकल्पन हे खरोखरीच ऐवतहावसक कल्पनाांच्या साऱ्या भतूकालीन अवभवृद्धीची रीतसर वनर्थमती आहे.” 
[Plekhanov– History of Materialism.] 

 
इवतहासाचे ‘नवववज्ञान’ कॅथोवलकपांथी पुरािमतवादी स्व्हको याने स्थापन केले. इवतहासाचे लेखन 

आवि अभ्यसन याांच्या पद्धतीत १८ व्या शतकात वगबन आवि इतर इवतहासकार यानी जरी क्ाांती केली 
होती, तरी तयाांनी उपपवत्त माांडल्या नव्हतया. इवतहासशास्त्राच्या प्रश्नाववषयी हेडेरचा मानवशास्त्रीय आवि 
भाषाशास्त्रीय दृवष्टकोि म्हिजे स्व्हकोच्या पुढचे पाऊल होते. अखेरीस हेगेलचे इवतहासाचे ततवज्ञान 
अवतरले आवि क्ाांतयुत्तर कालखांडाचे महान फ्रें च इवतहासकार होऊन गेले. या बाबतीत वगझोचे उदाहरि 
देता येईल. तो वलवहतो की, “राजकीय सांस्थाांचे ज्ञान होणयासाठी मते्तचे स्वरूप आवि सांबांध जािून घेिे 
अवश्य आहे.” तसेच “समाज, तयाची रचना, व्यक्तीच्या सामावजक स्स्थतयनुसार तयाांचे जीवन आवि रीवत, 
ववववध वगातील व्यक्तींचे सांबांध, थोडक्यात, लोकाांची पवरस्स्थवत–खवचत हे सवक म्हिजे जे इवतहासकार 
लोक कसे जगतात हे जािनू घेऊ इस्च्छतात आवि जे पत्रकार आपले शासन कसे चालते हे समजून घेऊ 
इस्च्छतात तयाांचे लक्ष वधूेन घेिारा पवहला प्रश्न होय.” [Guizot : L’ Histore de France.] वगझोने मध्ययुगाच्या 
आरांभीचा इवतहास वलवहताांना ही पद्धत उपयोवजली. तयाने प्रथम इांस्ग्लश क्ाांतीच्या इवतहासात 
वगकववग्रहाची कल्पना आिली. 

 
आउगुस्स्टन वटरीने समाजाच्या उतक्ाांतीत राजकीय क्ाांतयाांचे ‘अांतस्थ कारि’ शोधले. प्रभावी 

सामावजक वहतसांबांधाांचा आववष्ट्कार म्हिजे लोकमत असे तयाने मानले. वटरी आपल्या तरुिपिी सें 
वसमोंचा वचटिीस होता आवि तयाने इवतहासशास्त्रातील आपले धडे तया ‘आदशकलोकवाद्या’कडून घेतले 
असावते याचे स्मरि ठेविे हे उद्धोधक होईल. वमन्द्ये आवि उदार फ्रें च इवतहासकार– वमशलेचा उल्लेख न 
करता–सामावजक उतक्ाांतीचा उगम शोधणयाच्या कामी गीझो आवि वटरी याांच्याही पढेु गेले. 

 
धीटपाठी समाजवादी कल्पनाांचा परांपरेचा मागोवा १७ व्या शतकाच्या आवि १८ व्या शतकाच्या 

सुरवातीच्या थोर नीवतवाद्यापयंत घेता येतो. तया सवांनी खासगी मते्तची सांस्था आवि तदुतपन्न आर्थथक 
वगांची वपळिूक याचा वधःकार केला आवि स्वातांत्र्य, समता, आवि न्द्याय या ध्येयाांची प्राप्ती स्वाभाववक 
मालकीवर अवलांबून असते असे मत धारि केले. “एका बाजूने स्पधा आवि वैरभाव व दुसऱ्या बाजूने 
वहतसांबांधाांचा सांघषक आवि सदैव दुसऱ्याच्या वजवावर नफा उकळणयाची प्रच्छन्न इच्छा, या सवक दृष्ट प्रवृवत्त 
म्हिजे मत्ता आवि वतच्याशी अतूट साहचयक ठेविारी वाढती ववषमता याांचा पवहला पवरिाम होय.” हे 
अवतरि “साम्यवादी जाहीरनाम्या”तील नसून रुसोच्या ववषमतेवरील प्रबांधामधील आहे. प्रबोधनाच्या 
ततववते्त्याांच्या आधी होऊन गेलेल्या इतराांनी क्ाांवतवादी भावनाांचा अशाच प्रकारे प्रचार केला होता. थॉमस 
मूर, कां पानेला आवि फेनेलाँ ही नाव ेमहशूर आहेत. तयाांच्या जोडीने मॉवरस, बलेामी, काबे, आवदसारख्या 
दुसऱ्या श्रेिीच्या सवक मांडळीना ‘आदशकलोकवादी’ ही दुरुपयोवजत सांज्ञा खऱ्या अथाने लागू पडते. 
माक्सकप्रिीत “शास्त्रीय समाजवादा’चे नैवतक मूल्य तयाच्या मूलतः “आदशकलोकीय” स्वरूपात आहे. माब्ली 
आवि मोरेली याांच्या सारख्या १८ व्या शतकाच्या आरांभीच्या नीवतवाद्याांकडे आले, म्हिजे कोिाही 
वनर्थवकारी इवतहासकाराला तयाांच्या रूपाने माक्सकवादाचे अग्रदूत भेटतात. 
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माब्ली आवि मोरेली दोघेही पारी होते. वरनेसान्द्स परांपरेतील सगळ्या अवभजात पांवडताांप्रमािे 
माब्लीही प्लेटोवादी होता. “शास्त्रीय समाजवादाचा पूवकसूरी” असे स्फ्लां टने तयाचे विकन केले आहे. [Robert 

Flint– History of the Philosophy of History.] समाजाच्या प्रथमावस्थेत समतेचे राज्य होते. आवि तयाच्या अांवतम 
अवस्थेत समता पुनः प्रस्थावपत होिार आहे, असे जाहीर करिारा माब्ली हा कदावचत् पवहलाच असेल. 
वनसगकव्यवस्थावाद्याांच्या आर्थथक वसद्धान्द्ताशी सामना देणयाकवरता वलवहलेल्या पुस्तकात तयाने सगळ्या 
मानवी दुभाग्याचे मूलकारि खाजगी मत्ता आहे असे घोवषत केले. तयात व्यक्त झालेल्या मताांचा साराांश 
असा:– ज्याक्षिी मत्ता प्रस्थावपत होते, तयाक्षिी ववषमता अटळपिे येते. मते्तपासून उतपन्न होिारा 
वहतसांबांधाांचा सांघषक स्वतःमागून ववत्ताचे सगळे दुगुकि, दावरद्र्याचे सगळे दुष्ट्पवरिाम, मानवी मनाचे 
पाशवीकरि, वशष्टाचाराांचे अधःपतन, हीं तर घेऊन येतोच, पि यापेक्षाांही वकतीतरी अवधक असे जे युद्ध 
तेही आितो. बाबफचा तसेच माक्सकचा अवतवरक्त मूल्याचा वसद्धान्द्त पूवकसूवचत करून माब्लीने असे मत 
व्यक्त केले की, ववरष्ठ वगाकडे अवतवरक्त असे जे असते, ते दुसऱ्याांच्या वजवावर वमळववलेले असते. [Mably 
: Doutes Proposecs Aux Philosphes Economistes.] 

 
फ्रें च क्ाांतीच्या वकतयेक दशके आधी माब्लीची साम्यवादी मते अवतशय लोकवप्रय होती. तयाच्या 

मागून मोरेली आला. तयाचे प्रवसद्ध पुस्तक Les Codes de La Nature, Ou Le veritable Esprit de ses 
Lois Tout Temps Neglige ou Meconnu हे, ज्या वषी रूसोचा “ववषमतेवरील प्रबांध” प्रवसद्ध झाला. 
तयाचवषी अनावमक प्रकावशत झाले. या पुस्तकातील सवात अवभनव भाग म्हिजे “वनसगाच्या हेतूांशी 
जुळिाऱ्या कायद्याचा आदशक नमुना” हे प्रकरि होय. मानवाच्या पतनाचा विस्ती वसद्धान्द्त तसेच 
वनसगावस्थेतील मानवाची हॉब्जप्रिीत कल्पना हीं दोन्द्हीं मोरेलीने नाकारली. मानव मूलभतूपिे चाांगला 
आहे, असा तयाचा ववश्वास होता. तया ववश्वासातून तया काळी अवभनव अशी एक नीवतसांवहता तयाने वनगवमत 
केली. खाजगी मते्तच्या सांस्थेमुळे उतपन्न होिारी सामावजक स्स्थवत मािसाांच्या दुष्टपिाला कारिीभतू 
असते, असे तयाने प्रवतपादन केले. खाजगी मते्तच्या उच्चाटिाची तयाने मागिी केली. कारि 
समाजव्यवस्थेत स्वातांत्र्य, न्द्याय, आवि नीवत हीं नाांदणयासाठी खाजगी मत्ता नष्ट होिे आवश्यक असते. 
अशी सामावजक स्स्थवत वनमाि झाली, तर नैवतकताही गविताच्या स्वयांवसद्ध तत्त्वासारखी साधी आवि स्पष्ट 
होईल. 

 
माब्ली आवि मोरेली याांची ऐवतहावसक अथकवत्ता ही की, बाबफ प्रतयक्षपिे तयाांच्या परांपरेतील असून 

व्यावहावरक के्षत्राांत तयाांच्या साम्यवादी वसद्धाांताचा तो प्रवतवनवध ठरला. क्ाांवतवादी श्रमजीवी आांदोलनाचा 
पूवक-सूरी हे बाबफचे स्थान ऐवतहावसक भान असलेला कोिताही गांभीर माक्सकवादी अमान्द्य करिार नाही. 
माब्ली आवि मोरेली याांच्यापासून ववशषेतः Le Code de Nature या पसु्तकापासून आपि स्फूर्थत घेतली हे 
बाबफने मोकळेपिाने मान्द्य केले. तयाचा वशष्ट्य आवि चवरत्रकार बूनारोवत्त याच्यावर नुसतया रूसोच्याच 
नव्हे, तर माब्लीच्या ववचाराांचाही पगडा होता. दुसऱ्यापक्षी, “समता ही न्द्यायाचे सतव आहे,” हे बूनारोत्तीचे 
वचन प्रूधाँच्या ततवज्ञानाचे मुख्य सूत्र झाले. “गतकालीन समाजाचा इवतहास हा वगावगामधील युद्धाचा 
इवतहास आहे” असे माक्सकने साम्यवादी जाहीरनाम्यात वलवहणयाच्या वकतयेक वष े आधी बूनारोत्तीने फ्रें च 
क्ाांवत ही ववत्त आवि प्रवतष्ठा याांचे पाठीराखे आवि समतेचे–कामगार समुदायाांचे–पाठीराखे याांच्यातील 
सांघषक होती असे विकन केले. दुसऱ्या एका बाबतीत तयाने कामगारक्ाांतीच्या रष्ट्यापूवीच माक्सकवादाचा 
उपदेश केला होता. तयाने घोवषत केले की, १८ व्या शतकाच्या नीवतवाद्याांनी आवि ततववते्त्याांनी 
पुरस्कावरलेली सामावजक सुधारिा ही केवळ क्ाांवतकारी मागांनी सत्ता काबीज करणयानेच साध्य होईल, 
दुसऱ्या शब्दात ती साध्य होणयासाठी बहुजन समाजाने सशस्त्र बांड केले पावहजे. 
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लुई ब्लाांने माक्सकच्याही पूवी माक्सकवादाची मतें उपदेवशली होती. इ. स. १८४० साली प्रवसद्ध 
झालेली L’ organisation du Travail या तयाच्या पसु्तकात क्ाांतीचे साधन म्हिून अवधकारशाही राज्याच्या 
स्थापनेची मागिी आहे. या राज्याचे विकन “सामुदावयक जीवनाचा साक्षातकार” असे तयाने केले होते. 
ब्लाांच्या क्ाांवतकारी राज्यात सत्ता काबीज करिे आवि समाजवादाची स्थापना करिे याांच्या दरम्यानच्या 
सांक्मि काळातील कामगाराांच्या हुकूमशाहीची कल्पना स्पष्टपिे अांतभूकत आहे. वगकववहीन समाजाच्या 
माक्सकवादी आदशकलोकाचे दशकन तयालाही घडले होते. “एके वदवशी कवनष्ठवगक आवि ववरष्ठवगक हे मुळीच 
राहिार नाहीत; आवि तया वदवशी सांरक्षक सते्तची गरजही उरिार नाही. तया वदवसापयंत राजकीय 
वचकस्वावशवाय समाजवाद फलरूप होिार नाही.” 

 
ब्लाांकीच्या योगाने माक्सकवाद माक्सकपूवी आिखी एक पाऊल पुढे गेला. तयाने बाबफ आवि तयाचे 

अनुयायी [क्ाांवतकारी मागाने सत्ता काबीज करणयाचे आवाहन करताना बनूारोत्तीने एक गोष्ट राखून ठेवली. ती म्हिजे “लोकाना सावकभौमतव 
बहाल करणयापूवी तयाना सद् गुिाचे पे्रम वशकववले पावहजे.” — (Conspiration Pour L’ Egalite)] याांची नैवतक प्रवृवत्त टाकून वदली 
आवि क्ाांवतकारी हुकूमशाहीच्या स्थापनेसाठी युद्धतांत्राचे वनयम घालून वदले. ब्लाांकीप्रिीत हुकूमशाहीत 
पुढील कायकक्म समाववष्ट होता :– (१) भाांडवलदार वगापासून फुटून बाहेर पडिे. (२) कामगारवगाला 
शस्त्रसज्ज करिे. (३) सांसदीय वनवडिकुीचे उच्चाटि आवि राष्ट्रीय पवरषदेचे ववसजकन. (४) भाांडवलदारी 
वृत्तव्यवसाय दडपून टाकिे; आवि (५) राज्ययांत्रिेची आमूलाग्र पुनरकचना करिे. 

 
अशा प्रकारे लोकशाहीचा पाया ववस्तावरत करणयाच्या बौवद्धक आवि राजकीय प्रयतनाांतून 

समाजवादी उपपवत्त वृठद्धगत झाल्या समाजवाद हा लोकशाहीचा प्रवतपक्ष म्हिनू वनमाि झाला नाही. 
लोकशाहीपासून समाजवादापयंत ववचाराांची गवत ववरोधववकासातमक नव्हती, तर अखांड होती. 
युगानुयुगाच्या स्वातांत्र्याप्रीतयथक चाललेला मानवाचा शोध ही वतची पे्ररिा होती. समाजवादी कल्पनाांनी 
स्वातांत्र्याच्या सीमा ववस्तारल्या. फ्रें च भाांडवलदाराांनी अखेरीस १८३० मध्ये ज्यावळेी आपली सत्ता 
प्रस्थावपत केली, तयावळेी महान क्ाांवत पूिक झाली. थोड्याच अवधीत स्वातांत्र्य आवि प्रगवत याांच्या ज्या 
भक्ताांनी १८ व्या शतकाची उदात्त ध्येये उराशी बाळगली होती, तयाांना जनसामान्द्याांच्या बाबतीत काही 
ववशषे बदल झाला नाही याची जािीव झाली. तया बौवद्धक आवि भाववनक अांतःक्षोभाांतून समाजवादी ववचार 
मूतकतवाला आले. [“कामगारवगाचा साम्यवादाशी अवधक सांबांध असूनही तयाांच्यापेक्षा मध्यमवगाने साम्यवादाची प्रचांड ऐवतहावसक अथकवत्ता 
अवधक लौकर जािली असे म्हििे अवधक योग्य आहे. साम्यवाद हा लोकशाहीचा तार्थकक पवरिाम आहे, हे मध्यम वगाने ताडले. फ्रें च क्ाांतीतील 
राजकीय सांघषानी असे दाखवनू वदले की, मध्यमवगक स्वातांत्र्याच्या स्वतःच्या कल्पनेकरता झगडत असताना ज्या ततवासाठी ते झगडत होते, 
तयाांच्या ववरुद्धच ते लढत होते. असे शवेटी तयाांना आढळून आले.” (Francois Fejto, – “Europe on the Eve of the Revolution,” in The 
Opening of an Era. – 1848, edited by A. J. P. Taylor)] 

 
लामातीन, वमशले आवि ववक्तोर यूगो याांच्यासारख्या अद भतुरम्यवाद्याांनी लोकशाही ध्येयापासून 

तकक दृष्ट्या वनघिाऱ्या समाजवादी ववचाराांच्या या प्रवक्येत भर घातली. क्याथोवलक उदारमतवाद विस्ती 
समाजवादात ववकवसत झाला. उदाहरिाथक, लामेनेसने युस्क्तवाद केला की, “भौवतक जगात पाप येते 
कोठून? काहीच्या स्वास्थ्यातून ते येते का? नाही; तर ते दुसऱ्याांच्या अपहरिातून येते. श्रीमांताांनी 
श्रीमांताांच्याच केवळ वहतासाठी केलेल्या कायद्याांच्याद्वारे गरीबाांच्या श्रमातून तयाांचा वनव्वळ नफा होतो. 
गरीबाांचे हे श्रम वाढतया प्रमािात असफल होत जातात.” या प्रपादनातून–पुढील घोषिा वनष्ट्पन्न झाली: 
“जो काम करतो तयाला तयाच्या कामाच्या पैदाशीतील समानवाटा वमळणयाची हमी असली पावहजे.” 
[Felicite Lamennais– Livre du Peuple.] 
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सतराव्या शतकानांतर झालेल्या नीवतवाद्याांच्या आवि सुधारिावाद्याांच्या एका दीघक परांपरेने 
उपदेवशलेल्या समाजवादी आवि साम्यवादी कल्पना [ही परांपरा सांस्कृतीच्या इवतहासात जवळजवळ अवनवश्चत काळ मागे 

जाऊन शोधता येते.] हेंरी द सें वसमों याने अगदी प्रथमच एका पद्धतीत सूत्रबद्ध केल्या. तो सन १८२५ मध्ये 
वनवतकला. पुढे १८३० च्या जुलई क्ाांतीनांतर पुरोगामी भाांडवलदार वगक सें वसमोंच्या क्ाांवतकारी सामावजक 
ततवज्ञानाकडे आकर्थषला गेला. कारि तया ततवज्ञानाने बोनाल, द मेस्त्र आदींच्या प्रवतगामी राजकीय 
उपपत्तीशीं सामना देणयाकरता एक प्रभावी शस्त्र तयाांना पुरववले. लाप्लास आवि क्यूस्व्हए याांच्या 
वास्तवशास्त्रीय उपपत्तींच्या प्रकाशात राजकीय इवतहासाची मीमाांसा करणयाचा प्रयतन करिारा सें वसमों हा 
पवहलाच होता. तयाने कोन्द्दोसेचे इवतहासाचे ततवज्ञान उचलले. तया ततवज्ञानानुसार “एकाच वळेी 
बहुसांख्य व्यक्तींचा ववकास हाच वैयस्क्तक मानून तयात आढळून येिाऱ्या कायद्यावर समाजाची प्रगवत 
अवलां बून असते.” सें वसमोंच्या सामावजक आवि राजकीय ततवज्ञानावर स्व्हकोच्या इवतहासाच्या चक्ाकारी 
मीमाांसेचीही छाप पडली होती. तयाबरोबरच तयातील प्लेटोवादाचे धार्थजिही अचकू वदसून येते. हे सवक 
गतकालीन प्रभाव आवि परांपरा याांच्या योगाने सें वसमों पुढील वनष्ट्कषाप्रत आला. “कववकल्पनेने 
मानवजातीच्या बाल्यावस्थेत सुविक युगाला स्थान वदले. ते लोहयुग होते. येथेच तयानी मानवजातीला 
हद्दपार करायला हव ेहोते. सुविक युग हे आमच्या मागे नसून पुढेच आहे. ते युग म्हिजे समाजव्यवस्थेची 
पवरपूिकता आहे. आमच्या पूवकजाांनी ते पावहले नाही. आमची सांताने एकाद्या वदवशी तेथे पोहोचतील. 
तयाांच्यासाठी वाट मोकळी करिे हे आमचे काम आहे.” [Enfantin, Doctrine de Saint Simon.] 

 
ही वाट तयार करणयाकरता काय केले पावहजे हे वनदेवशणयाला सें ठसमो चकुला नाही. “बहुसांख्य 

जनतेचे नैवतक आवि भौवतक भाग्य सुधारणयाचे सवात सीधे साधन म्हिजे राज्यसते्तने आवश्यक खचाचे 
वगेळे वगीकरि करून तया खचाचा वववनमय सुदृढ मािसाांच्या जीववताला वनवश्चती प्राप्त करून देणयासाठी 
काम वमळवनू देिे, कामगारवगात शक्य वततक्या लौकर नव्याने प्राप्त झालेल्या प्रतयक्ष ज्ञानाचा प्रसार 
करिे आवि शवेटी तया वगाच्या व्यक्तींना तयाांच्या बदु्धीच्या ववकासासाठी आवश्यक अशी सुखें आवि आनांद 
याांची हमी देिे याच्यासाठी झाला पावहजे.” 

 
आधुवनक औद्योवगक युगाचे ऐवतहावसक महतव आवि तयाांच्या सांभाव्यता याांचे तया युगाच्या आर्थथक 

पायाच्या पृथक्करिाच्या प्रकाशात केवळ यथाथकतेने मूल्यमापन करता येते, हे जाििारा माक्सकपूवी सें वसमों 
हाच होऊन गेला. तयाचा वशष्ट्य आवि चवरत्रकार बाझार हा ततकालीन समाजाच्या आर्थथक सांघटनेच्या 
तपशीलात खोलवर वशरला होता. इ. स. १८२९ मध्ये तयाने वलवहले की, इवतहासाची वतसरी मुक्त अवस्था 
म्हिजे श्रमजीवी वगाचा लोप, रोजमजुराांचे सुहृदामध्ये अवस्थान्द्तर होय. पवहल्या अवस्थेत गुलामाांचे 
भदूास झाले; दुसऱ्या अवस्थेत भदूासाचे रोजमजूर झाले.” [Martin Buber: Paths in Utopia.]  

 
आऊगुस्स्टन वटरी आवि अगुस्ते कोंत यासारख्या वभन्न प्रकृतीच्या मािसाांवर सें वसमोंचा सारखाच 

प्रभाव पडला होता. ही गोष्ट तयाची ऐवतहावसक अथकवत्ता स्पष्ट करते. समथक इवतहासकाराांचे मत असे आहे 
की, सें वसमोंच्या ततवज्ञानाने कोंतच्या प्रतयक्षवादाचा पाया घातला. अशा ततवज्ञानाचा आदशकलोकीय म्हिून 
उपहास करिे हा माक्सकचा सवात मोठा उच्छृांखलपिा होता. सें वसमोने मृतयुशय्येवरून उच्चरवाने साांवगतले 
की, “माझे सारे जीवन एकाच ववचारात व्यक्त करता येईल. तो म्हिजे सगळ्या मानवाांना तयाांच्या नैसर्थगक 
गुि–धमांच्या स्वैरतम ववकासाची हमी वमळाली पावहजे.” 
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शालक  फूवरए हा आिखी एक आदशकलोकवादी होता. सामावजक प्रश्नाववषयीचा तयाचा नैवतक 
दृवष्टकोि जीवनाच्या कटु अनुभवाांनी वनवश्चत झाला होता. म्हिून तयाला आर्थथक वनयवतवादाच्या 
माक्सकवादी वसद्धाांताचे मरू्थतमांत रूप म्हिता येईल. तयाचे अस्ताव्यस्त जीवन आवि तऱ्हेवाईक ववचार 
याांच्यामुळे तयाचा ठसा लोकशाहीपासून समाजवादापयंतच्या सांक्मिावर खोलवर उमटला नाही. तरीही 
सामावजक प्रश्नाकडे पाहाणयाचा तयाचा नैवतक दृवष्टकोि हा आजच्या काळालाही धडा देऊ शकतो. तथावप 
तो खरा आदशकलोकवादी होता. “१८ व्या शतकाच्या मानव जातीने कसेतरी चकुीचे वळि घतले आहे, असे 
ज्याला आढळले, तया ्याां ्याांक रूसोच्या महान वािीचा तो पडसाद, कदावचत् नकली पडसाद आहे.” 
[Alexander Gray : The Socialist Tradition.] 

 
पि फूवरएचा प्रमुख वशष्ट्य कोंवसदराां याांचे ववचार अवधक सुस्पष्ट आवि पद्धतशीर होते; इतके की, 

काही बाबतीत तयाांने साम्यवादी जाहीरनामा पूवकसूवचत केला होता. स. १८४३ मध्ये कोंवसदराांने वलवहले 
की, मध्ययुगीन व्यापारी मांडळ्या आवि व्यावसावयक सांघ याांच्या ऱ्हासातून स्वैर स्पधा उतपन्न झाली. ही 
स्पधा “उद्योगाांच्या सवक शाखात प्रचांड एकावधकारी सांस्थाांच्या ववश्वव्यापी सांघटनेच्या [Quoted by Martin Buber 

in ‘Paths in Utopia’] उदयाकडे नेते.” 
 
माक्सकने आपला “शास्त्रीय” समाजवाद समाजवादाच्या पूवकसूरींच्या “आदशकलोका”ला तोड म्हिनू 

पुढे केला. तयाने आपल्या पूवकसूरींवर टीकेची झोड उडववली. कारि तयाच्या मते तयाांना कामगारवगाचे ज्ञान 
नव्हते; तयाांनी केवळ कल्पनेतून नव्या समाजव्यवस्थेची भ्राांवतमय वचते्र उभी केला; तयाांचे आवाहान 
नैवतकतेला होते; थोडक्यात, तयाांच्यापाशी इवतहासाचे तत्त्वज्ञान नव्हते. माक्सकपूवक समाजवादी ववचाराांच्या 
इवतहासाचा वनर्थवकार मनाने अभ्यास केला, म्हिजे वदसून येते की, आदशक लोकवाद्याांवरील तयाचे आरोप 
वनव्वळ वनराधार होते. नैवतकतेच्या आवाहनाच्या आरोपाच्या बाबतीत जर ते दोषी असतील, तर केवळ 
माक्सकवादी दृवष्टकोिातूनच होय. नैवतक आवाहनाचा अव्हेर करणयाच्या योगाने माक्सकवाद आपले जाहीर 
ववचार आवि ध्येये याना दगा देिार हे ठरून गेले. “शास्त्रीय दृवष्टकोिातून पाहता नैवतकता आवि न्द्याय 
याांना केलेले आवाहन आम्हाला एक तूसभरही पुढे जाणयाला साहाय्य करीत नाही.” हा प्रवतवाद 
ववज्ञानाच्या वमथ्याकल्पनेवर आधारलेला होता. 

 
तयाच्या टीकेच्या इतर मुद्याांववषयी साांगावयाचे झाल्यास १९ व्या शतकाच्या मध्यास कामगार वगक हा 

वनव्वळ माक्सकच्या कल्पनेचे अपतय होता. तयाच्या भ्रमात जे सहभागी नव्हते, तयाांना स्वाभाववकपिे तया 
वगाववषयी काहीही माहीत नव्हते. [“साम्यवादी जाहीरनाम्या”च्या प्रवसवद्धपूवी प्रूधाँववरुद्ध झालेल्या तयाच्या वादवववादात माक्सकला 
अशी जािीव झाली की, कामगारवगक नसल्यामुळे समाजवादी ववचाराांच्या पूवकसूरींना तया वगाचे काहीही ज्ञान असिे शक्य नव्हते. “हे वसद्धान्द्ती 
आदशकलोकवादी आहेत. तयाांना स्वतःच्या मेंदूतून शास्त्र शोधून काढिे भाग पडते. कारि गोष्टी अद्याप फारशा प्रगत न झाल्याने डोळ्यासमोर जे 
घडते, तयाचीच तेवढी मावहती देिे आवि स्वतःला तयाचे साधन बनवविे एवढेच तयाांना करावे लागते.” (Poverty of Philosophy) 

 
एांगल्सने अशाच स्वरूपाचे मत यानांतर तीस वषांनी व्यक्त केले. “समाजवादाचे सांस्थापक हे आदशकलोकवादी होते. असे होणयावशवाय 

तयाांना गतयांतर नव्हते. कारि तयाकाळी भाांडवलशाही उतपादनाची वाढ अगदी अल्प झाली होती. नव्या समाजाचे घटक आपल्या मेंदूतून वनमाि 
करिे तयाांना भाग होते. कारि अद्याप ते घटक सामान्द्यपिे जुन्द्या समाजात दृश्यमान झाले नव्हते.”(Anti–Duehring). 

 
याही पुढे जाऊन एांगल्सने हे मान्द्य केले की, शास्त्रीय समाजवाद “अशा मािसाांच्या खाद्याांवर उभा होता की, जे तयाांच्या अद भतु कल्पना 

आवि आदशकलोकवाद याांना बाजूला सारून सवक काळच्या सवात समथकबुद्धीचे गिले गेले पावहजेत; आवि तयानी आपल्या प्रवतभासामथ्याने आम्ही 
आता शास्त्रीयरीतया वसद्ध करू शकू अशी अगवित सतये पूवकसूवचत केली होती.” Peasant War in Germany] तयाांनी जसा “आपल्या 
डोक्यातून एक नवा समाज वनमाि केला,” तसेच माक्सकनेही केले. “शास्त्रीय समाजवाद” तसाच 
ववरोधववकासातमक जडवाद ही एक उपपवत्त होती. तया दृष्टीने ती भावातमक वनर्थमती होती. माक्सकने 
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आपल्याला शास्त्रशुद्ध रीतीने पुढे जावयाचे आहे, असे जाहीर करून आपल्याला पूवकसूरींपासून आपले 
वगेळेपि दाखववले. काहीही गृहीत धरावयाचे नाही, ठकवा पूवकसांकस्ल्पत कल्पनापासून काहीही वनगवमत 
करावयाचे नाही. सामावजक ववकासाच्या अनुभववादी वनयमाांपासून आवि आधुवनक सामावजक शक्तींपासून 
तयाला अनुमाने काढावयाची होती. “ऐवतहावसक ववकासाची अवनवायक वनर्थमती” म्हिून समाजवादाचे 
आगमन होिे हे क्मप्राप्त आहे, असे दाखववणयाचा तयाचा उदे्दश होता. ज्या “इवतहासाच्या उतक्ाांवतमय 
कायद्याां”नी तयाला शास्त्रीय समाजवादाची स्थापना करणयाला आवि साम्यवादाच्या अटळ आगमनाचे 
भावकत करणयाला समथक केले, ते कायदे म्हिजे सांघषाद्वारे प्रगतीची हेगेलप्रिीत कल्पना होय. ही कल्पना 
खवचत अनुभववादी कायदा नव्हे. ती एक पूवकसांकस्ल्पत कल्पना होती आवि शास्त्रीय समाजवाद तयातूनच 
वनघाला. कल्पना या नातयाने जरी माक्सकच्या कल्पकतेने वतला पायावर उभे केले, तरी ती भाववादी 
तत्त्वज्ञानाची कल्पना होती. पवरिाम असा झाला की, “कवपटल ग्रांथाच्या पवहल्या भागाच्या शवेटी 
रांगववलेले वचत्र १९ व्या शतकाच्या चावळशीत काल्पवनक समाजवादाच्या योगाने प्राप्त झालेल्या 
सांकल्पनाबरहुकूम आहे” [Encyclopaedia Britannica – 13th edition.] साम्यवादी जाहीरनाम्यातील वचत्राचे गारुड 
वकतीतरी अवधक प्रमािात असेच आहे. आर्थथक वनयवतवादाची गुरुवकल्ली अद्याप माक्सकला गवसली नव्हती. 
पुढे माक्सकवादाची ततवज्ञानीय पूवकगृहीते ववशद करणयकरता एांगल्सने वलवहले की, एखादी वववशष्ट आर्थथक 
घटना “ज्यावळेी जनसमुदायाची नैवतक जािीव ती चुकीची असल्याचे जाहीर करते,” [साम्यवादी 
जाहीरनाम्याच्या नव्या आवतृ्तीच्या रैझानोव्हच्या प्रस्तावनेवरून उद्धतृ.] तयावळेी वतचे अस्स्ततव आधीच सांपषु्टात आलेले असते. 
ववरोध-ववकासातमक धतीचा भाववाद दबला जाऊ शकत नाही. नैवतक जािीव ही आर्थथक शक्ती नव्हे. 
माक्सकवाद स्वातांत्र्याप्रीतयथ्यक चाललेल्या मानवाच्या युगानुयुगाच्या झगड्याच्या परांपरेशी वजतका इमानी 
रावहला, वततक्या प्रमािात नैवतकतेच्या आवाहनापासून तो दूर जाऊ शकत नाही. या गोष्टीतच 
माक्सकवादाची ऐवतहावसक अथकवत्ता आहे. पि ज्यावळेी माक्सकला आपि एका मांगल सांकल्पनाचा रष्टा 
असल्याचा साक्षातकार झाला आवि तयाने आपल्या पूवकसूरींचा उपहास सुरू केला, तयावळेी तयाच्या 
ऐवतहावसक भानाच्या फाजील वदमाखाने तयाला दगा वदला. 

 
आदशक-लोक हे विस्ती अांवतमगवतववदे्यचे (Eschatology) [विस्ती ईश्वरववज्ञानानुसार मतृयु, वनवाडा, स्वगक आवि 

नरक या चार अांवतम ववषयाांचे ज्ञान करून घेणयाची जी ववद्या वतला ‘अांवतमगवतववद्या (Eschatology) असे नाव आहे.] सांकल्पन आहे. 
अांवतमगवतववद्या म्हिजे अांवतम ध्येयाचा वसद्धान्द्त हा मानवी चेतनेइतकाच परुातन आहे. म्हिनू 
आदशकलोकवादही वततकाच पुरातन आहे. युगायुगातून तयाची आलटून पालटून दोन रूपे होऊन गेली 
आहेत. भववष्ट्यवादी आवि प्रकटीकरिवादी. दोहोंचाही धमाशी सांबांध पोहोचतो. याला पेगन ग्रीस आवि 
वरनेसान्द्सचे युग हीं अपवाद होती. धार्थमक ववचारपद्धतीच्या ऱ्हासामुळे अांवतमगवतववदे्यचे हळुहळू 
ऐवहकीकरि होत गेले. मानवी भववतव्याच्या भववष्ट्यवादी दृष्टीने प्रकटीकरिाच्या दृष्टीवर मात केली आवि 
इच्छेला श्रदे्धच्या वरचे स्थान वदले. अवाचीन आदशकलोकवादाचा उगम झाला तो असा. तो वाद म्हिजे 
स्वतःचे भववतव्य घडववणयाच्या मानवी शक्तीवरील श्रदे्धची घोषिा होती. मानवाच्या सावकभौमतवाच्या आवि 
सजकनशीलतेच्या या घोषिेला ववरोध करिे हे पूवकजोद्भवी झाले असते. माक्सकचा शास्त्रीय समाजवाद हाही 
मानवजातीसमोर भववष्ट्यकालीन समाजाचे वचत्र उभे करतो. म्हिून तो सुद्धा एक आदशकलोक आहे. मात्र हे 
ध्येय साध्य व्हावयाचे ते मानवी इच्छा आवि जािीवपूवकक मानवी प्रयतन याांच्या साहाय्याने नसून अपौरुष 
उतपादकशक्तींच्या ववकासामुळेच होय. माक्सकवादी आदशकलोक अशाप्रकारे प्रकटीकरिवादी आहे. 
दैववादात घेतलेली ती पलट आहे. “अवनवायकतेच्या प्राांतातून स्वातांत्र्याच्या प्राांतातील मानवजातीची ती झेप 
आहे.” प्रकाश शोधणयाच्या अांधश्रदे्धने अांधारात घेतलेली ती उडीही असू शकेल. [“माक्सक आवि एांगल्स याांनी 
केलेल्या वादवववादाचा पवरिाम असा झाला की, आदशकलोक ही सांज्ञा जो समाजवाद औद्योगीकरिाच्या पोटी ववरोधववकासाने काय वशजते याची 



 
 अनुक्रमणिका 

केवळ जागती जािीव ठेवणयाऐवजी समाजाची ववसकटलेली घडी नीट करतो आवि बुवद्ध, न्द्याय आवि मानवी इच्छा याांना आवाहान करतो अशा 
समाजवादाकरता वापरणयात येऊ लागली.” –Martin Buber: Paths in Utopia.] 

 
स्वतःला “सचे्च समाजवादी” म्हिवविाऱ्या जमकन तास्तवक मौवलकवाद्याांववरुद्ध माक्सकचा सगळा 

झगडा हेच मुळी फ्रें च समाजवाद्याांच्या आदशकलोकवादाचे समथकन होते. यावरून आधीच्या समाजवादी 
ववचाराना नाकारणयात माक्सकचा अप्रामाविकपिा नसला, तरी तयाची चकू होती हे वसद्ध होते. शास्त्रीय 
समाजवादाच्या सांस्थापकाने ज्या जमकन समाजवाद्याांशी वहरीरीने सामना वदला होता, तयानी माक्सकपूवक 
साम्यवादाचे आदशकलोकवादी असे विकन केले होते आवि फ्रें च व इांस्ग्लश समाजसुधारिावाद्याांच्या ठकवा 
क्ाांवतवाद्याांच्या अनुभववादाला ववरोध करणयाकरता आपि शास्त्रीयदृष्ट्या समाजवादाकडे पोहोचलो असे 
प्रवतपादन केले. [“साम्यवाद हा फ्रें च आहे; आवि समाजवाद हा जमकन आहे. फ्रें च लोक राजकारिाच्या मागाने साम्यवादाकडे पोहोचले; 
आवि जमकन लोक सत्ताशास्त्राच्या मागाने समाजवादाकडे गेले, आवि पढेु तयाचे मानवशास्त्राांत पवरवतकन झाले. अांवतमतः दोन्द्ही मानवतावादात 
ववलीन झाली.” –(Quoted by Marx in German Ideology from The Rheinish Annals, or Philosophy of True Socialism)] 

 
माक्सकने शावपत ठरलेल्या “सच्चा समाजवाद्याां”वर ठनदेचा वषाव केला. कारि तयानी “मानवाच्या 

अांतगकत स्वभावाच्या जाविववेर म्हिजे बुद्धीवर” आधारलेल्या मुक्त समाजाच्या कल्पनेच्या साहाय्याने 
“बाह्य दडपिावर आधारलेल्या प्रचवलत समाजाला” ववरोध केला होता. माक्सकचा झोंबिारा उपरोध 
ओढवनू घेिारी ही कल्पना कोठे उगम पावली? हेगेलने वशकववले होते की, ‘माझे स्वतःचे उवद्दष्ट पुढे 
नेणयात मी उवद्दष्टाांची सावकवत्रकता पुढे नेतो. ती सावकवत्रकता आपल्या परीने माझे उवद्दष्ट पुढे नेते. या योगाने 
अांवतम पयकवसान म्हिून व्यक्तीच्या सावकवत्रक अस्स्ततवाशी जािीवपूवकक एकता– सुसांवाद– प्राप्त करून 
घेतो येते.” [Hegel– Philosophy of Law.] सुसांगत हेगेलपांथी मौवलकवादी या दृष्टीने फॉयरबाखच्या अनुयायाांनी 
(जमकन समाजवाद्याांनी) आपल्या गुरूच्या वशकविीपासून अनुमान काढले ते असे : “ववश्वव्यापी समता ही 
एकजीवी समाजाचा पाया असते. व्यक्तीच्या सवकतेला होिाऱ्या ववरोधाच्या द्वारे अवनबधं सांयोगाच्या वदशनेे, 
व्यस्क्तगत आवि ववश्वव्यापी सौख्याच्या ऐक्याच्या वदशनेे, ववश्वव्यापी सुसांवादाचे प्रवतठबब अशा सामावजक 
सुसांवादाच्या वदशनेे, तो समाज वृठद्धगत होत असतो.” 

 
हे वनष्ट्कषक योग्य असोत वा अयोग्य असोत, हेगेलपासून प्राप्त झालेल्या समाजाच्या एकजीवी 

सांकल्पनापासून माक्सकने ते तकक दृष्ट्या वनगवमत केले होते. परांतु तो क्ाांतीच्या भावी रष्ट्याच्या धमकवडे्या 
उतसाहभरामुळे स्वतःच्या इवतहासाच्या बवुद्धवादी दृवष्टकोिाचा पाया उध्वस्त करणयाला उदु्यक्त झाला. 

 
माक्सकचा शास्त्रीय समाजवाद हा तयाच्या हेगेलवादी पूवकग्रहातून–ववरोधववकासावरील श्रदे्धतून–

उतपन्न झाला. समाजवाद हा अभावाचा अभाव झाल्यावशवाय येिे शक्य नव्हते. म्हिून भाांडवलदारी 
समाजव्यवस्थेत वतचा स्वतःचा प्रवतपक्ष अांतभूकत असतो, या गृहीतकाने (तयाचा पडताळा वमळेपयंत) शास्त्रीय 
समाजवादाचा आरांभ होिे क्मप्राप्त होते. म्हिून अगदी आरांभापासून शास्त्रीय समाजवाद दैववादी वसद्धान्द्त 
होता. मात्र हा दैववाद ऐवहक होता. माक्सकने भाांडवलशाही समाजाच्या पतनाच्या अपवरहायकतेची कल्पना 
प्रथमतः १८४४ मध्ये ववचाराथक माांडली. “व्यापार आवि धनाजकन, मत्ता आवि मानवी प्राणयाांची वपळिकू 
याांच्या पद्धतीने ववद्यमान समाजाला भगदाड पडते आवि ते मुजववणयाला जुनी पद्धवत असमथक ठरते.” 
[Deutsch-Franzoesische Jahsbuechher: edited by Arnold Ruege.] हे माक्सक ज्याांना आदशकलोकवादी म्हित होता तया 
आधीच्या समाजवाद्याांच्या परांपरेतील पोथीबांद ववधान होते. ती काहीशी इच्छापूती होती. ते वसद्ध करणयाचा 
एकही प्रयतन करणयात आला नाही. कारि तयावळेेपयंत माक्सकचे ववद्यापीठीय वशक्षि तत्त्वज्ञान आवि 
कायदेशास्त्र याांच्या पुरतेच असल्यामुळे तयाचा अथककारिाच्या “क्षुर” शास्त्राशी पवरचय झाला नव्हता. परांतु 
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या भावी रष्ट्याने भाांडवलशाही पद्धतीच्या पतनाची अटळता वसद्ध करिारा पुरावा शोधून काढणयाच्या दृढ 
ववश्वासाने अथकशास्त्राचा अभ्यास हाती घेतला. हेगेलप्रिीत ववरोधववकासात समाजवादाचे पूवकघोवषत 
आगमन चपखल बसववणयाच्या आवश्यकतेमुळे तो हा अभ्यास करणयाला उदु्यक्त झाला. सतय हाती 
लागेपयंत तयाने हेगेलपांथी युवकाांबरोबरच्या वादासाठी तयावरील आपली श्रद्धा ठासून माांडली. “खासगी 
मत्ता ही वतच्या आर्थथक घडामोडीत स्वतःच्या ववसजकनाच्या वदशनेे मागकस्थ होते. हे ववसजकन घडामोडीच्या 
मूळ स्वरूपानुसार घडिाऱ्या ववकासाच्या द्वारे होते. आवि तो ववकास खासगी मते्तच्या इच्छेववरुद्ध व 
वतच्यापासून स्वतांत्रपिे वतला न समजताच होत असतो.” [Holy Family.] 

 
हा शोध अखेरीस अथकशास्त्रीय कागदपत्रात न लागता हेगेलच्या ततवज्ञानात लागला. माक्सकच्या 

काळानांतर आधुवनक मानसशास्त्रात वाांवछत आदशक तशीच दृश्यसुद्धा सांशोधने याांच्यामागील पूवकप्रवृत्तीच्या 
शक्तीचा शोध लागला आहे. अकस्मात माक्सकला एक कल्पना सुचली–हेगेलच्या जगवच्चच्छक्तीलाच 
आर्थथक शस्क्त म्हिून काां कल्पू नये? म्हिून मग मानवजातीला अभावातून अभावाकडे पुढे नेिाऱ्या 
महानशक्तीचा शोध लागेल, इतकेच नव्हे, तर वतला मतूक स्वरूप देता येईल, वतला पायावर उभी करता 
येईल. भाांडवलशाही समाजाचे पतन हा तया अभावाांपैकीच आहे. म्हिून तो अटळ आहे. माक्सकवादाचा पाया 
घातला गेला; पि तो मानवी इवतहासाला लागू केलेला हेगेलवाद होता. [“अथकशास्त्राच्या पोटात शोध लावणयाऐवजी 
तयाने भववतव्यतेच्या पोटात अथकशास्त्राचा शोध लावला. (Leopold Schwarzsehild, The Red Prussian).] “अदृश्यपिे कल्पनाांच्या 
ववरोधववकासातमक गतीचे तथ्याांच्या ववरोधववकासातमक गतीत रूपाांतर होते आवि तथ्याांच्या खऱ्या गतीचा 
ववचार, ती वजतक्या प्रमािात कल्पनाांच्या गतीशी जुळिारी असते, वततक्या प्रमािातच केवळ केला 
जातो.” [Encyclopaedia Britannica, 13th Edition.] 

 
“हेगेलच्या ततवज्ञानावशवाय शास्त्रीय समाजवाद कधीही अस्स्ततवात आला नसता.” [Engels : 

Peasant War in Germany.] 
 
इवतहासातील महापुरुषाांच्या भवूमकेचे हेगेलचे मत [पान १५७ वरील अवतरि पाहा.] हे माक्सकचे एक 

अवतरि म्हिून चालू शकेल. मात्र तयासाठी “जगवच्चच्छक्ती” ऐवजी “ऐवतहावसक अवनवायकता” हे शब्द 
घातले पावहजेत. हेगेलने वापरलेल्या पवरभाषेचे मानवारोपिवादाच्याद्वारे स्पष्टीकरि केले, म्हिजे 
“ऐवतहावसक अवनवायकता” ही प्रयोजनवादी भावाथक असलेली सत्ताशास्त्रीय कल्पना आहे असेही म्हिता 
येईल. ऐवतहावसक अवनवायकता आवि दैवी इच्छा याांच्यात फरक आहे हे आधुवनक पीठपांवडतवादाची सूक्ष्म 
बुद्धीच केवळ साांगू शकेल. शवेटी उतपादनाच्या नव्या साधनाांच्या क्ाांवतकारी कायाच्या सांदभात ऐवतहावसक 
अवनवायकतेला प्रास्ग्दष्टवादाचा भावाथक प्राप्त होतो. ज्यावळेी कमीतकमी शस्क्त वापरून चवरताथक 
वमळववणयाची आवश्यकता भासू लागते, तयावळेी उतपादनाची नवी साधने का आवि कशी ववकवसत होतात, 
याचे स्पष्टीकरि होते. पि ती आवश्यकता म्हिजे सत्ताशास्त्रीय शस्क्त नव्हे. ती मानवाला जािवते आवि 
मानवाचा प्रयतनच ती अवनवायकता भागव ूशकतो. अवनवायकतेचा अनुभव मानवी इच्छेत स्वतःला आववष्ट्कृत 
करीत असतो. इच्छा कायाला पे्ररिा देते आवि उतपादनाची नवी साधने वनमाि होतात. मानव सांकल्प 
करतो आवि ते तडीलाही नेतो. स्वातांत्र्य म्हिजे अवनवायकतेचा साक्षातकार हा हेगेलचा वसद्धान्द्त सामावजक 
ववकासाच्या माक्सकवादी उपपत्तीला मानवी गवतशास्त्र वमळवनू देतो. पयायाने उतपादनाच्या साधनाांची 
उतक्ाांवत ही पूवकवनयत आर्थथक प्रवक्या म्हिून मानावी लागेल. मग वतचे अांवतम कारि मानवी बदु्धीच्या 
मयादेपलीकडे कोठेतरी असले पावहजे. वनयवतवादाला मानवी इवतहासाच्या मयादेत ठेवणयासाठी 
मानवाची सजकनशील प्रवतभा मान्द्य करिे आवश्यक आहे. नाही तर मानव इवतहास घडववतो असे म्हििे 
केवळ शकक रावगुांठन होईल. दुसऱ्या शब्दात, ववचाराांचे गवतशास्त्र म्हिजे समाजाच्या अजाि उदे्दशाचा 
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ववचारशील मानवाच्या द्वारे आववष्ट्कार होिे हे स्व्हको, वमशले आवि माक्सक याांनी ववशद केलेल्या 
इवतहासाच्या एकजीवी दृवष्टकोिाचे खरे सार आहे. 

 
माक्सकने ज्या लेखात भाांडवलशाही व्यवस्थेच्या ववनाशाचा अटळतेचा आवि समाजवादाच्या 

आगमनाचा वसद्धान्द्त प्रथम माांडला, तयाच लेखात तयाने पवहल्या प्रथम स्थावपत राज्य आवि स्थावपत 
समाजव्यवस्था हीं उलथून पाडणयाकरता सशस्त्र क्ाांतीचा पुरस्कार केला. म्हिनू माक्सकवाद हा मूळ 
सांकल्पनातच आतमववरोधी होता. कोितयाही सामावजक पद्धतीचा ऱ्हास आवि लोप हीं जर अटळ 
असतील, तर तीं उलथून पाडणयाकरता ठहसक क्ाांवत उघड उघड असमथकनीय ठरते. उलटपक्षी बदल 
जर बलाने घडवनू आिावयाचा असेल, तर तो अटळ नसतो. कारि तयापेक्षाही अवधक बल वापरून तयाचा 
प्रवतबांध करता येिे शक्य असते. 

 
इच्छा-स्वातांत्र्य घोवषत करिाऱ्या अद भतुरम्यवादी दृष्टीशी बवुद्धवादाची-इवतहास ही वनयत प्रवक्या 

आहे या दृष्टीची– साांगड घालणयाचा प्रयतनात माक्सकवादी इवतहासशास्त्र स्वतःलाच ववरोध करते. या 
दोहोंचा सांयोग होिार नाही, असा याचा अथक नव्हे. हेगेलप्रिीत ववरोधववकासातच तयाांचा सांयोग झाला 
आहे. प्रगतीची कल्पना ही बुवद्ध आवि अद भतुरम्यवाद याांचे फवलत आहे वनसगक ही एक बुवद्धयुक्त पद्धवत 
आहे. समाजही तसाच आहे. कारि तो वनसगाचा एक भाग आहे. सामावजक ववकास हा जीवशास्त्रीय 
ववकासाचा ववस्तार आहे. याांवत्रक दृवष्टकोिात जर पे्रक्षप होऊ द्यावयाचा नसेल, तर यांत्रातीत देवाला 
स्वाभाववक ववश्वाचा उतक्ाांतीचे घड्याळ बांद पडू देता कामा नये, ठकवा मानवाच्या कोितयाही जािीवपूवकक 
प्रयतनाचा प्रभाव सामावजक शक्तींच्या ववकसनावर पडता कामा नये. भौवतक, जैववक आवि सामावजक 
ववकासाचा याांवत्रक दृवष्टकोि हा जडवादाचे खरे सार आहे. 

 
ववकासाचा याांवत्रक दृष्टीकोि हा प्रयोजनवादापासून स्पष्टपिे वभन्न मानला गेला पावहजे. बदु्धीची 

अद भतुरम्यवादाशी साांगड घातली पावहजे; आवि इच्छेला (स्वातांत्र्याला) ववकासाच्या वनयत प्रवक्येच्या 
योजनेत स्थान वदले पावहजे. असे झाले नाही, तर मानव हा सामावजक जगाचा वनमाता आहे हा वसद्धान्द्त, 
मग तो स्व्हकोचा वा वमशलेचा वा माक्सकचा असो, जडवादी ततवज्ञानाला ववरोधी ठरेल. मानवाची 
सजकनशील भवूमका मान्द्य करूनच केवळ हे स्वीकरता येईल. पि हा मानव उतपादनाच्या साधनाांच्या 
ववकासाने वनयत होिाऱ्या याांवत्रक प्रवक्येच्या चक्ाांतील केवळ एक दाांता नसून उतपादनाची साधने वनमाि 
करिारा ववचारशील प्रािी आहे. नाहीतर वनयवतवादाची बवुद्धवादी सांकल्पना प्रास्ग्दष्टवादाच्या 
प्रयोजनवादी वसद्धान्द्तापासून वगेळी काढता येिार नाही. या दोहोंतील भेद स्वातांत्र्याच्या कल्पनेमुळे, 
वनवड करणयाच्या शक्यतेमुळे, स्पष्ट होतो. इवतहासाचा बुवद्धवादी दृवष्टकोि जीवनाच्या अद भतुरम्य वृत्तीला 
जर बाजूला सारील, तर इवतहासाांत क्ाांतयाांना स्थान राहािार नाही; आवि स्वातांत्र्याची कल्पना एक 
पोकळ ध्येय म्हिून वनकालात काढावी लागेल. तथावप माक्सकवादानुसार क्ाांतया अवनवायकतेने घडतात. 
ऐवतहावसक दृष्ट्या तया अवनवायक असतात. मानव इवतहास घडववतो हा ववचार कृवतवादी माक्सीय 
ततवज्ञानाचा प्रयािठबदु आहे. या ठबदूत ते ततवज्ञान हेगेलप्रिीत ववरोधववकासातमक भाववादापासून फुटू 
वनघते असे समजले जाते. हा प्रयािठबदु म्हिजे अद भतुरम्यवादाचे मूलभतू ततव होय. माक्सकवादाचा हा 
भाववादी गाभा स्पष्टपिे ग्रहि केल्यावशवाय मानवी प्रयतनाने घडून येिाऱ्या क्ाांतीच्या अद भतुरम्य कल्पनेचा 
सुसांवाद प्रगतीच्या बवुद्धवादी दृष्टीशी होऊ शकिार नाही. ही दृवष्ट तर जडवादी ततवज्ञानाचे सार आहे. 
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इवतहासाच्या प्रवक्याांमध्ये ववचारशील मानव, म्हिजेच ववचार, जी वनिायक भवूमका वठववतात 
वतला मान्द्यता देिे हे प्रगतीच्या बवुद्धवादी कल्पनेच्या ठकवा ववकासाच्या याांवत्रक दृवष्टकोिाच्याही ववरुद्ध 
नाही. प्रगतीचे बवुद्धवादी सांकल्पन आवि क्ाांतीची अद भतुरम्य कल्पना याचा सुसांवाद जडवादी 
ततवज्ञानातही घडून येतो. जडवादी ततवज्ञान म्हिजे भाववादाचा अभाव नव्हे. ते तयाला आतमसात् करते 
आवि वनसगाच्या बवुद्धयुक्त योजनेत ववचाराांची मुळें  शोधून तयाांच्याही पलीकडे जाते. ववचारशील मानव 
सामावजक ववकासाच्या प्रवक्येवर जी वक्या करतो, ती यांत्रातील देव या नातयाने नव्हे, तर तया प्रवक्येचा 
एक अववभाज्य भाग म्हिूनच. मानवी मेंदू हा सुद्धा उतपादनाचे, ववचाराांचे एक साधन आहे. ते साधन 
इवतहास वनर्थमणयाच्या वक्येला पे्ररिा देत असते. 

 
माक्सकवादाच्या ह्या ततवज्ञानातमक गर्थभताथाची आलोचना तयाच्या सांस्थापकाांनी स्पष्टपिे केली 

नव्हती. म्हिून इवतहासाची माक्सकवादी दृवष्ट बवुद्धवाद आवि क्ाांतीची अद भतुरम्य कल्पना याांच्यातील 
ववरोधाने दूवषत झाली आहे. जडवादी ततवज्ञानाचे सार अशा बवुद्धवादाच्या योगाने माक्सक हा मानवतावादी 
झाला होता. म्हिून तो अद भतुरम्यवादीही झाला. हायनमानाने वलवहल्याप्रमािे माक्सकने “आपल्या वांशाच्या 
महान ऋषींच्या सास्तवक सांतापाचा स्स्पनोतसाच्या थांड्या ववश्लेषक शक्ती”शी सांयोग केला. याहून वगेळी 
व्यस्क्त क्ाांतीची रष्टी होऊ शकली नसती. कोितयाही क्ाांतीचे यश बुवद्धवाद आवि अद भतुरम्य जीवनदृवष्ट 
याांच्या सुसांवादाने पे्रवरत झालेल्या ववचार आवि आचार याांच्या सांयोगावर अवलां बनू असते. 

 
“ततववते्त्याांनी आतापयंत जगाचे वववरि ववववधप्रकाराांनी केले आहे; प्रश्न आहे तो ते 

बदलणयाचा.” या प्रबांधात असा सुसांवाद वदसून येतो. क्ाांतीच्या माक्सकवादी ततवज्ञानाचा हा पायाभतू 
वसद्धान्द्त वरनेसान्द्स मानवतावादाचा वारसा आहे. या मानवतावदाला इवतहास आवि ततवज्ञान याांच्यातील 
सांबांध प्रतीत झाला होता. मानवतावादी परांपरेपासून स्फूर्थत घेऊन बेकनने आपल्या ‘ववदे्यची प्रगवत’ या 
पुस्तकात उक्तीपेक्षा कृवत, वसद्धान्द्तापेक्षा व्यवहार आवि ततवज्ञानापेक्षा इवतहास याांना अवधक महत्त्व 
देणयाच्या आवश्यकतेवर भर वदला. तयाबरोबरच बेकन हा बुवद्धवादीही होता आवि न्द्यूटनप्रिीत याांवत्रक 
भौवतक ततवज्ञान शक्य कोटीत आििाऱ्या ववगमनातमक तकक शास्त्राचा प्रवतपादक होता. इवतहासाववषयीच्या 
बेकनच्या मानवतावादी दृवष्टकोिापासून स्फूर्थत घेऊन स्व्हकोने आपल्या ‘नव ववज्ञाना’त स्वतःची वनर्थमती 
करिाऱ्या मानव्याच्या अद भतुरम्य सूष्टीचे दशकन घडववले. माक्सक आवि बकेन याांच्यातील नाते ततवज्ञानाच्या 
इवतहासात बरेच मागे जाऊन शोधता येते. 

 
* * * * * 

 
तथावप माक्सकवाद हा काही समाजवादाच्या अटळ आगमनावर ववश्वास टाकिारा पवहलाच वाद 

नव्हता. माक्सकपूवीचे फ्रें च आदशकलोकवादी आवि विश साम्यवादी याांची समाजवादावर वनष्ठा होती. तयाांनी 
तयाचा उतकटतेने प्रचार केला होता. परांतु आपल्या वनष्ठेशी सुसांगत राहून तयाांनी शाांततामय आवि यथाक्म 
बदल पूवकसूवचत केला होता. आपल्या वनष्ठलेा दुजोरा वमळववणयासाठी तयाांनीही ववज्ञानाचा आधार घेतला. 
सें वसमोंने आपल्या समाजवादाला “वैवश्वक गुरुतवाकषकिाचे शास्त्र” असे सांबोवधले. फूवरएने आपल्या 
समाजवादाला “वनवश्चत शास्त्र” असे नाव वदले. प्रूधाँने तर सवावर ताि केली. तयाने माक्सकचे पूवकसूचन 
करून आपल्या वसद्धान्द्ताचे “शास्त्रीय समाजवाद” असे नामकरि केले. [आदशकलोक (Utopia) सांज्ञा साम्यवादी 
जाहीरनामा प्रवसद्ध होणयापूवी प्रूधाँनेही वापरली होती. एांगल्सने तयार केलेल्या तया जाहीरनाम्याच्या पवहल्या मसुद्यात ती आढळून येत नाही. 
माक्सकने नांतर ती उपयोगात आिली. स. १८४४ मध्ये प्रूधाँने तयाला धाडलेल्या पत्रात वलवहले होते की, जर सामान्द्य लोक आवि लोकशाही 
याांच्यातील ववरोध हे जर का एकदा प्रकट होते आवि सें वसमों आवि फूवरए याांच्या आदशकलोकाचे नशीब तयाांच्या वायाला येते, तर मग 
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समाजवाद–हा समाजवाद राजकीय अथककारिावशवाय दुसरे कमी अवधक काही नाही–ववज्ञानाच्या पातळीपयंत उांचावनू समाजाची पकड घेईल 
आवि भववतव्याच्या पुढच्या टप्पापयंत दुदकम्य शस्क्त तयाला खेचून नेईल.”] म्हिनू, ‘मत्ता ही चोरी आहे’ हे प्रधूाँचे मत खोडून 
काढणयासाठी माक्सकला “ततवज्ञानाचे दावररय” हे सबांध पुस्तक वलवहणयाची आवश्यकता भासली. [पि 
ततपूवी मत्तेवरील प्रूधाँच्या पुस्तकाच्या सांदभात माक्सकने वलवहले होते की, “तयाने राजकीय अथकशास्त्रात क्ाांवत केली असून पवहल्याांदाच राजकीय 
अथकनीतीचे शास्त्र शक्य कोटीत आिले”(Holy Family).] 

 
माक्सक प्रूधाँवर उलटला, याचे कारि प्रधूाँने समुदायवादाला ववरोध केला आवि साम्यवादावर टीका केली. तयाने माक्सकच्या पोवथवनष्ठ 

वृत्तीववरुद्धही इषारा वदला होता. एका नव्या पद्धतीच्या रचनेत भागीदार होणयाचे तयाने नाकारले. “या सवक पूवकप्राप्त पोथीवनष्ठा घालवनू वदल्यानांतर 
आम्ही आमच्या बाजूने काहीही करून वसद्धाांताच्या जांजाळात लोकाांना अडकव ू नये. आमचा देशबाांधव मार्थटन ल्यथूर याच्या प्रमािे आम्ही 
ववसांगतीला बळी पडू नये. कारि ल्यूथरने कॅथोवलकाांच्या ईश्वरववज्ञानाचे उच्चाटि केल्यानांतर तातकाळ तो आपले स्वतःचे प्रोटेस्टांट ईश्वरववज्ञान 
प्रस्थावपत करणयाच्या कामाला लागला. ... ... ... एका नव्या आांदोलनाच्या आघाडीवर आम्ही उभ े आहोत. आम्ही एका नव्या असवहष्ट्िुतेचे 
समथकक होऊ नये. एका नव्या धमाच्या रष्ट्याप्रमािे, मग तो धमक तकक वसद्ध वा बुवद्धवसद्ध असला तरी आम्ही वागू नये.] 

 
—(कालक  माक्सकला वलवहलेल्या पत्रातून.)] समाजवादाच्या अटळतेवरील आपल्या ववश्वासाशी सुसांगत राहून 

आदशकलोकवाद्याांनी बाबफच्या पश्चात् पि माक्सकच्या पूवी इतर वकतयेकाांनी घोवषत केलेल्या क्ाांतीचा वधक्कार 
केला. [“क्ाांतया या मानवजातीला खरोखरीच वहतकर न होता उलट जी पथ्यकर आवि अप्रवतहत प्रगवत राजवकय सतय आवि सामावजक 
सुधारिा याांच्या उपयोगी पडावी अशी अपेक्षा असते, वतला मारक ठरल्यावशवाय दुसरे कोितेही कायक साधत नाहीत.” 

—(William Godwin, ‘Political Justice’)] 
 
दुसऱ्यापक्षी, स्थावपत व्यवस्थेचे अतयाचारी मागाने उच्चाटन करणयाचा पुरस्कार करिारा माक्सक हा 

काही पवहलाच नव्हता. महान फ्रें च क्ाांतीच्या उदाहरिाने अधीऱ्या राजकीय ध्येयवाद्याांची कल्पकताच 
केवळ चेतववली असे नव्हे, तर १९ व्या शतकाच्या उदार फ्रें च इवतहासकाराांनीही वगकववग्रह तयाच्या जोडीने 
येिाऱ्या रक्तपाताच्या कल्पनेसह गृहीत धरला होता. वतएरनेही वलवहले की, “मी पुनः साांगतो की, युद्ध 
म्हिजे क्ाांवत आवश्यक होती. देवाने मानवाला न्द्याय वदला, तो केवळ झगडणयाचे मोल घेऊनच!” [Thiers-

History of the French Revolution.] अवभजात नीवतवाद्याांच्या प्रामाणयाने बाबफने उतकटतेने ठहसेला जे आवाहन 
केले, ते नेपोवलयन युगातही वटकून होते. इ. स. १८३० ते १८४८ या कालखांडाांत तयाला खूपच साथ 
वमळाली. ब्लाांकी पांथीयाांनी प्रतयक्षात सशस्त्र बांड सांघवटत केले. विटनमध्ये चार्थटस्ट चळवळीत िाँटेर 
ओिाएन याच्या नेतृतवाखाली “शारीवरक बला” ची एक सामथ्यकशाली शाखा होती. तयाने पुढील मताचा 
प्रचार केला: “इवतहासकाराांना आमचे आव्हान आहे की, तयाांनी कोितयाही देशात अथवा कोितयाही काळी 
धवनकाांनी न्द्यायाच्या पे्रमाने अगर आपल्या अांतःकरिाला वा सद् बुद्धीला स्मरून सते्तवर पािी सोडले आहे, 
असे एकतरी उदाहरि दाखवनू द्याव.े बलाने आवि केवळ बलानेच तयाांचे भतूदयावाद्यात रूपाांतर झाले 
आहे.” [The Poor Man’s Guardian.] 

 
माक्सक स्वतः ज्यावळेी अद भतुरम्यवादाच्या अतयांत अवतरेकी स्वरूपाचा पुरस्कार करीत होता, 

तयाच वळेी तो आपल्या पूवकसूरींना ‘आदशकलोकीय अद भतुरम्यवादी’ अशी नाव ेठेवीत होता. अशा अवतरेकी 
अद भतुरम्यवादानेच महान क्ाांतीची शोचनीय अवस्था केली होती. मानवी कृतींवर भर देिाऱ्या 
अद भतुरम्यवादामुळे माक्सकवाद हा एक क्ाांवतकारक वसद्धान्द्त बनतो. पि तयाबरोबरच अद भतुरम्यवाद 
माक्सकने हेगेलपासून वारशाने घेतलेल्या तत्त्वज्ञानातमक पायाभतू मूलतत्त्वाला म्हिजेच बुवद्धवादाला ववरोध 
करतो. ववरोधववकास ही बुवद्धवादी कल्पना आहे. म्हिून ववरोधववकासातमक जडवाद हे बवुद्धवादी 
तत्त्वज्ञान आहे. दुसऱ्यापक्षी, ठहसेला आवाहन करिे म्हिजे अद भतुरम्यतेचा अवतरेक होय. ठहसा ही तर 
महान क्ाांतीच्या शवेटच्या अवस्थेचा पडसाद होती. माक्सकवादाच्या या दोन बाजू अशा प्रकारे पक्ष आवि 
प्रवतपक्ष या सांबांधात उभे राहतात. तयाांचा समन्द्वय म्हिजे “जग बदलताना मानव स्वतःच बदलतो” हे 
ववधान होय. दुसऱ्या शब्दाांत जग बदलणयाची मानवाची कतृकतवशस्क्त, क्ाांतीच्या द्वारे उतक्ाांतीला चालना 
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देणयाची आवि तसे करणयाचा नैवतक हक्क प्राप्त करून घेणयाची शस्क्त, ही मानव हा वनसगाचा भाग आहे, 
या तथ्याचा वनष्ट्कषक होय. वनसगक ही एक पवरवतकनाची अखांड प्रवक्या, हेगेलच्या भाषेत ववरोध ववकासातमक 
प्रवक्या, आहे. पि जग हे श्रषे्ठतम मािसापेक्षाही श्रेष्ठतर आहे, आवि सदैव तसेच राहिार आहे. म्हिून पूिक 
हे अांशापेक्षा मोठे असते, या स्वयांवसद्ध ततवाला अनुसरून जग बदलणयाची मािसाची कतृकतवशस्क्त मयावदत 
असते. हे स्वयांवसद्ध सतय अव्हेरल्याने क्ाांवतकारी प्रयतनवाद बवुद्धववरोधी बनतो आवि वनसगककायदा व 
मानवाचा स्वभाव याांच्याववरुद्ध पववत्रा घेतो. मग गॉड ववनने इषारा वदल्याप्रमािे क्ाांवत ही मानवजातीला 
खरोखरीच उपकारक होणयाऐवजी वहतकर आवि अप्रवतहत प्रगतीला केवळ मारक ठरत असते. 

 
म्हिून, क्ाांवतवाद्याने नम्र झाले पावहजे. तयाने चमतकार घडववणयाची हाव धरू नये. तयाचे जीवनाचे 

ततवज्ञान बुवद्धवाद आवि अद भतुरम्यवाद याांचा वववकेी समन्द्वय असले पावहजे. क्ाांवतकारी कृतीवर 
अवास्तव भर देऊन माक्सकवादाने बवुद्धवाद–ववरोधाचे पारडे जड केले. आवि आपाततः एका धमात तयाचे 
अधःपतन झाले. तयाबरोबरच माक्सकप्रिीत क्ाांतीची उपपवत्त ही ववषणि वृत्तीची द्योतक आहे. मानवी प्रािी 
कधीही नैवतक पे्ररिाांनी कायकप्रवृत्त होत नाहीत, हे तयाचे पायाभतू ततव आहे. मानवी स्वभाव हाच 
मानवजातीच्या अनांत प्रगतीचे सबळ कारि आहे, हे मत नाकारून तयाने वनश्चयी अल्पसांख्याांची क्ाांवतकारी 
कृवत इवतहासाचा वनिायक घटक असते हे जाहीर केले. माक्सकप्रिीत इवतहासमीमाांसा आवि क्ाांतीची 
उपपवत्त हीं अशाप्रकारे अवतमानवाांचा पांथ (राजकीय पक्षात सांघवटत झालेली श्रमजीवी वगाची क्ाांवतवादी 
आघाडी) वनमाि करतात आवि लोकशाहीला पयाय म्हिनू हुकूमशाहीचे दृश्य खुले करतात. 

 
माक्सकवादाने आपली आर्थथक बाजूसुद्धा माक्सकपूवी इतराांनी सांकस्ल्पलेल्या आवि उपदेवशलेल्या 

ववचारावर उभी केली होती. तयाांच्यापैकी अवधक महत्त्वाच्या व्यक्तीनी आर्थथक प्रश्नाांचा ववचार श्रमजीवी 
वगाच्या दृवष्टकोिातून केला नव्हता. वस्तुतः माक्सकवादी अथकशास्त्राचा मध्यवती सूते्र अवभजात राजकीय 
अथकशास्त्रज्ञाांनी वनमाि केली होती. १८ व्या शतकातील तसेच १९ व्या शतकाच्या प्रारांभीच्या विवटश 
सैद्धाांवतक साम्यवाद्याांनी, ढोबळपिे का असेना, माक्सकवादी अथकशास्त्राची बव्हांशी प्रतयेक बाजू पूवकसूवचत 
केली होती हे सवकश्रुत आहे. परांतु १७ व्या शतकाच्या मध्यात इांस्ग्लश क्ाांतीच्या वळेी लोकपक्षवादी हॅठरग्टन 
याने आर्थथक वनयवतवाद साांवगतला होता, हे फारच थोड्याांना माहीत आहे. शासनाची रचना आवि कायक 
सामावजक आवि आर्थथक शक्तीनी वनयत होतात, असे तयाचे मत होते. तयाने ८ व्या हेन्रीच्या राजवटीतील 
धमक–क्ाांतीच केवळ नव्हे, तर गुलाब वचन्द्हाांचीं युदे्ध- (Wars of the Roses) सुद्धा [इांग्लांडमध्ये स. १४५५ ते १४८५ 
या दरम्यान झालेल्या यादवी युद्धाांना गुलाब वचन्द्हाांची युदे्ध असे म्हितात. राजा सहावा हेन्री याला वेड लागले. तयामुळे इांग्लां डच्या गादीसाठी 
भाांडिे सुरू झाली. ड्यूक ऑफ याकक  वरचडक हा गादीवर हक्क साांगू लागला. तयाच्या पक्षाच्या लोकानी आपल्या वनशािावर पाांढऱ्या गुलाबाचे वचन्द्ह 
धारि केले. तयाच्या ववरुद्ध बाजूचे लूँकॅस्स्रयन याांनी ताांबड्या गुलाबाचे वचन्द्ह घेतले. यामुळे या दोन पक्षातील युद्धाांना गुलाब वचन्द्हाांची युदे्ध असे 
नाव पडले. शवेटी सातव्या हेन्रीने बॉस्वेलच्या लढाईत सवक ववरोधकाांचा पराभव केला आवि तो गादीवर बसला. तेव्हापासून इांग्लां डमध्ये ट् यूडर 
घराणयाची कारकीदक सुरू झाली.] अथकशास्त्रीय पवरभाषेत स्पष्ट केली. कायदा हा तरवारीने सांरवक्षला पावहजे, या 
हॉब्जच्या मताचा उल्लखे करून हॅठरग्टनने वलवहले, “तरवार धरिारा हातच राष्ट्राची सेना असतो. परांतु 
सेना ही एक पशु असून वतचे पोट मोठे असते आवि ते भराव ेलागते. तुमच्याजवळ जीं कुरिे आहेत, तयाांतून 
हे करता येईल. तुमची कुरिे एकां दर वशलकी ठजदगीत जमा होतील. वतच्यावशवाय जनता तरवार ही 
केवळ एक नामधारी अगर शोभेची वस्तु होईल.” [Harrington : Oceana.] 

 
कोंदोसेने आपल्या प्रवसद्ध ग्रांथात मानवी आतम्याच्या अवभवृद्धीचा पे्ररक म्हिून उतपादकशक्तींचा 

उल्लेख केला आहे. “हतयारे बनवविे, अन्न तयार करिे, तयासाठी आवश्यक उपकरिे बनवविे, पोषिाची 
साधने तातपुरती राखून ठेविे, स्वतःसाठी अन्नसाठे वनमाि करिे, या सवक कला ही इतर प्राविजातीच्या 
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समूहापासून मानवी समाजाला पृथक करिारे पवहले वैवशष्ट्य होतया.” [Tableau Historique.] फ्रें च क्ाांतीनांतर 
थोड्याच वळेाने वससमाँदीने आपल्या प्रवसद्ध ग्रांथात (Nouveaux Principes d’Economie Politique ou 
de la Richesse dans ses Rapports avee la Population) भाांडवलशाहीवर टीका सुरू केली. हा ग्रांथ 
अवभजात राजकीय अथकशास्त्राला लाभलेली एक मूल्यवान देिगी म्हिून इवतहासात नमूद आहे. 

 
श्रममूल्याच्या वसद्धान्द्ताचा उगम लॉककृत मते्तच्या व्याख्येत शोधता येतो. ती व्याख्या अशी: 

“वनसगाने वदलेल्या देिग्याांमध्ये मानव आपले श्रम ओततो” या तथ्यातून मत्ता वनमाि होते. पुढे “ॲडॅम 
स्स्मथ आवि डेस्व्हड वरकाडो याांना श्रममूल्य वसद्धाांताचा पाया घातला. माक्सकने तयाांचे कायक पढेु चालववले 
आवि तो वसद्धान्द्त काटेकोरपिे वसद्ध केला आवि सुसांगतपिे वाढववला” [Lenin–The Three Sources ofMarxism.] 
सामुदावयक वगकवहतसांबांधाांची आवि तयाांच्या सांघषाची कल्पना हीसुद्धा अवभजात राजकीय अथकशास्त्रात 
अांगभतू होती. भाडे, नफा आवि वतेन याांच्या ववभागिीववषयीच्या उपपत्तीमध्ये समाज व्यक्तींचा नसून 
वगांचा बनलेला असतो, हे पूवकगृहीत होते. 

 
श्रममूल्य वसद्धान्द्त तकक दृष्ट्या अवतवरक्त मूल्याच्या वसद्धाांताप्राप्त जातो. हा वसद्धान्द्त विवटश 

सैद्धास्न्द्तक साम्यवाद्यानी फार नीटसरपिे ववशद केला. हे सवक अवभजात राजकीय अथकशास्त्रज्ञ वरकाडोचे 
अनुयायी होते. ततवज्ञानाच्या दृष्टीने ते सवक “भाांडवलदार वगाच्या ततवप्रिाली”चे जाहीर मौवलकवादी 
उदारमताचे होते. माक्सकवादी अथकशास्त्राची मलूभतू ततव ेमाक्सकच्या पूवी “भाांडवलदारी उदारमतवादा”च्या 
सामावजक आवि ततवज्ञानातमक वातावरिात तयार झाली. ही गोष्ट इवतहासाच्या वस्तुवनष्ठ ततवज्ञानाच्या 
दृष्टीने मोठी अथकपूिक आहे. माक्सकवादाचा सांपूिक वारसा माक्सकवादी इवतहास-शास्त्राच्या ववरुद्ध जातो. 

 
चाल्सक हॉल हा एक वभषग्वर होता. आपल्या व्यवसायामुळे गरीबाांचे जीवन कसे असते हे तयाला 

समजून आले. तयाांच्या जीवनाचा प्रश्नाकडे वगीय आर्थथक दृवष्टकोिातून न पाहता नैवतक मानवतावादी 
दृवष्टकोिातून तो पाहू लागला. तथावप पुढे तो ज्या वनष्ट्कषाप्रत आला, तयानी अवतवरक्त मूल्याच्या 
वसद्धाांताला दुजोरा वमळाला. “आठदशाांश लोक आपल्या श्रमाच्या पैदासीपकैी फक्त ⅛ भाग वापरतात. 
म्हिून आठवड्यातील एक वदवस ठकवा वदवसातील एक तास इतकाच वळे गरीब मािूस आपि, आपली 
पतनी आवि आपली मुलेबाळे याांच्याकरता काम करतो. इतर सगळे वदवस, वदवसाचे इतर सगळे तास, तो 
दुसऱ्या लोकाकरता राबत असतो.” [Charles Hall–The Effects of Civilization.]  

 
“शास्त्रीय समाजवादाचा सवात प्रख्यात सांस्थापक” म्हिनू ववल्यम थॉम्प्सनचे विकन करणयात येते. 

[Menger–The Right to the Whole Produce of Labour.] तो सवात आग्रही वृत्तीचा उपयुक्ततावादी (उदार 
भाांडवलदार असूनही) तयाने जाहीर केले की ‘श्रमावशवाय सांपवत्त नाही आवि श्रम हीच एकमेव, सांपत्तीची 
जननी आहे.” [William Thompson–Enquiry into the Prineiples of the Distribution of Wealth.]  

 
माक्सकवादी अथकशास्त्रीय उपपवत्त पूवकसूवचत करिाराांची यादी लाांबलचक आहे. वर वदलेल्या 

व्यक्तींच्या जोडीला थॉमस हाज स्स्कन, जॉन गे्र आवि जे. एफ. िे याांचा ववशषे उल्लेख केला पावहजे. गे्रचे 
मत असे होते की, “श्रम हा मते्तचा एकमेव पाया आहे. खरोखरीच सवक मत्ता सांवचत श्रमावशवाय दुसरे 
काहीही नसते.” [John Gray–Lectures on Human Happiness] पढुील बोलका उतारा हास्ज्स्कनच्या मताांचा साराांश 
आहे. “तथावप माझी अशी खात्री आहे की, श्रमाचा सांपूिक ववजय होईपयकत, उतपादक उद्योग हाच केवळ 
सांपन्न होईपयंत, आळस तेवढाच दवररी राहीपयंत, ‘पेरील तो कापिी करील’ ही स्तुतय म्हि ठामपिे 
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प्रस्थावपत होईपयंत, मते्तवरील हक्क गुलामवगरीच्या ततवावर नव्हे, तर न्द्यायाच्या ततवावर आधारला 
जाईपयंत, मािसाला तयाने चालववलेल्या यांत्रापेक्षा आवि तयाच्या पायाखालच्या ढेकळापेक्षा अवधक मान 
वमळेपयंत, या पृथ्वीवर शाांतता ठकवा मानवामध्ये सवदच्छा नाांदू शकिार नाही आवि ती नाांदूही पि नये.” 
[Hodgskin. Labour Defended.]  

 
िेचे विकन असे करणयात येते की, “बहुधा तो माक्सकपूवक इांग्रजात सवात प्रभावी होता आवि काही 

बाबतीत कदावचत् तो आतयांवतक माक्सकवादी होता.[A. Gray : Socialist Tradition.]  
 
माक्सकवादाचे प्रतयक्ष मूल्य केवळ तयाच्या उदारमतवादी परांपरेच्या सांदभात पूिकपिे पारखता येते. 

उदारमतवादाने व्यस्क्तस्वातांत्र्याचे ततव उद् घोवषत केले. पि तया ततवाला व्यवहारात औपचावरक स्वरूप 
देऊन तयाने ते वनरथकक ठरववले. समाजवादाने ते ततव आचरिात आिणयाचे आश्वासन वदले. 
व्यवहारातील समाजवाद म्हिजे सांघवटत उदारमतवाद होईल हा बन् कस्टीनचा मुद्दा फेरवादी नव्हता. मात्र 
तयामुळे माक्सकवादाच्या ऐवतहावसक अथकवते्तचे खरे रसग्रहि करता येते. 

 
नैवतक प्रश्नाववषयी माक्सकवादी वृवत्त ही भाांडवलदारी उपयुक्ततावादी परांपरेतील होती. बेंथमॅने 

जाहीर केले होते की, भावनातमक आवि सांन्द्यासी नीतीचा उगम अवभजनशाहीत झाला. म्हिनू वगेळ्या 
सामावजक आवि साांस्कृवतक वातावरिात ती प्रमािभतू असत नाहीत. तथावप तास्तवक मौवलकवादी नैवतक 
प्रश्नाकडे वैयस्क्तक दृवष्टकोिातून पाहािारे होते. समाजाच्या वहतासाठी व्यक्तीचा बळी देऊ पाहिाऱ्या 
नीतीला ते आके्षप घेत होते. तयाांनी आज्ञापालन आवि नम्रता या गुिाांना हीन लेखले. व्यस्क्तगत हक्क आवि 
वहतसांबांध याांचे रक्षि करणयानेच केवळ सावकवत्रक समवृद्ध आवि स्वास्थ्य याांना चालना वमळते, या मताचे ते 
होते. वहतसांबांधाांच्या समतोलनातून नैवतक व्यवस्था अवश्यतया वनमाि होते. माक्सकने व्यस्क्तवादाचे 
ववमोचक ततव भाांडवलवादी गूढता म्हिून नाकारले आवि पवरिामतः नैवतक प्रश्नाकडे पाहणयाचा नैवतक 
दृवष्टकोिही वझडकारला. उपयुक्ततावाद्याांची नैवतक सापेक्षता बुवद्धवनष्ठ होती. तर माक्सकवादी सापेक्षता 
आपल्या बाह्य रूपाला बाजूला सारते आवि हेगेलच्या नैवतक प्रतयक्षवादाचे भववष्ट्यातील प्रके्षपि असल्याने 
ती पोथीवनष्ठ बनते. 

 
माक्सकवाद कोिा एक व्यक्तीच्या मनाची वनर्थमती नव्हे. कालक  माक्सकच्या काळापूवी ३००|४०० वषाचे 

मानवी ववचार आवि मानवी कतृकतव याांच्या समुच्चयाने तयाची घडि झाली. तयानांतर मानवी ज्ञान वकतीतरी 
पुढे गेले आहे. आधुवनक वास्तवशास्त्राच्या आश्चयककारक शोधाांनी जडवादी ततवज्ञानाचा पाया उखडून 
टाकल्याचे भासू लागले. १९ व्या शतकाच्या वास्तवशास्त्राची काही गृहीतकृतये खवचत खोटी ठरली आहेत. 
नव्या गोष्टी उजेडात आल्या आहेत. तयाला अनुसरून माक्सकवादी जडवादाची फेरतपासिी होिे अवश्य 
आहे. ज्ञानाच्या प्रगतीमुळे अवश्य झालेल्या अशा फेरतपासिीला प्रवतबांध करिारे कालक  माक्सकच्या 
वशकविीत काहीही नाही. 

 
माक्सकवादाने दै्वतवादाची समस्या सोडववणयाचा मागक दाखववला. ही तयाची तत्त्वज्ञानातमक अथकवत्ता 

होती. ववज्ञानाचे प्राचीन पूवकसूरी जगदुतपवत्तववषयी जी ठचतने करीत असत, तयाांना सत्ताशास्त्रीय गृहीतकाांनी 
ग्रासून टाकले होते. तयावळेेपासून दै्वतवादाने तत्त्वज्ञान दूवषत करून सोडले होते. कालौघात जग दै्वतात 
ववभागले गेले. एक मनाचे जग आवि दुसरे जडाचे जग. शवेटी देकातकच्या पद्धतीत तत्त्वज्ञान अशा 
वनष्ट्कषाप्रत पोहोचले की, या दोन जगामधील ठखडार जोडिारा सेतु नसतो. या वनष्ट्कषाचा अनुषांजक 
म्हिजे इांवरयाांच्या द्वारे वमळिाऱ्या ज्ञानाच्या वस्तुवनष्ठ प्रमाितेववषयी सांशय वनमाि होिे आवि स्वाभाववक 
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जगाची वस्तु अमान्द्य करिे हा होय. तत्त्वज्ञान म्हिजे ज्ञानलालसा होय. आवि ज्ञान असांभाव्य आहे या 
वनष्ट्कषाप्रत येऊन तत्त्वज्ञानाने आतमनाश ओढवनू घेतला. 

 
तथावप तत्त्वज्ञानाचे जनक आवि ववज्ञानाचे पूवकसूरी असे जे प्राचीन वनसगकवादी ववचारवत तयाांच्या 

भौवतक वस्तुसतयवादाची परांपरा ही काही सवकथा नष्ट झाली नव्हती. गासेंदी आवि हॉब्ज याांच्यासारख्या 
तत्त्ववते्त्याांनी ती परांपरा पुनरुज्जीववत केली आवि वतने १८ व्या शतकाच्या ‘धोपट’ जडवादाला पे्ररिा वदली. 
या जडवादाने देकातकचा मानसशारीर–समान्द्तरवाद अव्हेरून तयाचे याांवत्रक ववश्वववज्ञान स्वीकारले. 
हेगेलपांथी अध्ययनाने वदशाभलू झाल्याने माक्सकने याांवत्रक वनसगकवादाचा वारसा अमान्द्य केला आवि 
ववरोधववकासाच्या मूलतः भाववादी सांकल्पनाबरोबर तो वाहात गेला. 

 
असे असले तरीही मानसशारीरसमान्द्तरवादाच्या गोंधळात टाकिाऱ्या समस्येववषयीचा तयाचा 

दृवष्टकोि १८ व्या शतकाच्या जडवादाच्या सांवदेनवादी ज्ञानमीमाांसेपेक्षा अवधक फलदायी होता. काांटच्या 
पूवकप्राप्तवादापेक्षा तो अवधक शास्त्रीय होता. माक्सकने ती समस्या सापेक्षतवाची–प्राथम्याची–अशी मानली 
आवि जािीव ही अस्स्ततवाने वनयत होते असे जाहीर केले. मन आवि जड याांच्या जगातील काल्पवनक 
ठखडार मुजववले गेले. ज्यावळेी जीवशास्त्र मानवाच्या खास उतपत्तीचे पुरातन तत्त्व उखडून काढीत होते, 
इतकेच नव्हे, तर खुद्द जीवनाच्या जडातमक उतपत्तीचा शोध घेत होते, तयाचवळेी तयाने जडवादी अदै्वताचे 
मूलत ततव सूत्रबद्ध केले. ज्या वास्तव-रासायवनक स्स्थतीत जीवनाचे अस्स्ततव असल्याचे ज्ञान झाले आहे, 
ती स्स्थती अगदी अलीकडच्या काळापयंत ववश्वात कोठेही उपलब्ध नव्हती. सैद्धाांवतक दृष्ट्या वनवश्चत 
झालेल्या या तथ्याने जीवन ही एक अकस्मात् उद् भवलेली घटना आहे हे सूवचत केले. जािीव ही 
जीवनाचा एक गुिधमक असल्यामुळे ती अस्स्ततवाने (शारीवरक अस्स्ततवाने) वनयत होते, हे एक भक्कम 
शास्त्रीय ववधान आहे. 

 
येथून एक पाऊल पढेु गेले, म्हिजे माक्सकने ततवज्ञानातमक ववचाराला वदलेल्या देिगीची दूरगामी 

अथकवत्ता स्पष्ट होते. शास्त्रीय दृष्टच्या मनाच्या आधी जीवनाचे अस्स्ततव पूवकगृहीत धराव ेलागते. म्हिून मनाचे 
जग जडाच्या जगापासून स्वतांत्र राहू शकत नाही. एकाच जगाची ती दोन अांगे असून तयापैकी एक 
दुसऱ्याच्या आधीचे असते. साांकल्पवनक सत्ताशास्त्रीय पदाथक या नातयाने जड हे जीवन वनमाि करणयाला 
समथक असिारी अांवतम वस्तु आहे. जािीव, बोधन, मन, ववचार हीं जीवशास्त्रीय उतक्ाांतीच्या क्मात ओघाने 
येतात. अनुभवाचे सगळे जग सतय असते. अतीत वस्तु ही कल्पनेचा आभास आहे. मन तसेच जड, भौवतक 
जग आवि तसेच कल्पनाांचे आवि ववचाराांचे जग, हीं सारखीच सतय आहेत; परांतु ततवज्ञानाला तयाांच्या 
सांबांधाचे वास्तववादी शास्त्रीय आकलन होिे अवश्य आहे. या ज्ञानाच्या बाबतीत माक्सकने जी भर घातली, 
तीमुळे ततवज्ञानाच्या इवतहासात तयाला प्रमुख स्थान प्राप्त झाले आहे. मनाच्या उतपवत्तववषयीचे पयायी मत 
म्हिजे अजड आतम्याशी मनाचा सांबांध जोडिे हे होय. मनाववषयीच्या या सांकल्पनामुळे मनाचे स्वतःचे असे 
जग असते; आवि गुिदृष्ट्या ते जडाच्या जगापासून वभन्न असते अशी कल्पना उद् भवते. असे केवल दै्वत 
गृहीत धरणयामुळे ततवज्ञानाला ववज्ञान आवि बुवद्ध याांची भवूमका सोडून द्यावी लागते. अजड आतमा आवि 
अशरीरी वचत् हे एक श्रद्धाततव आहे. ते तकक दृष्ट्या सांकस्ल्पलेली सत् स्वरूपी वस्तु नव्हे. मग अनुभवाची 
गोष्ट तर नव्हेच. 

 
धमक आवि ईश्वरववज्ञान याांच्या वचकस्वातून मुक्त होणयाकरता चाललेल्या ततवज्ञानाच्या 

(ज्ञानलालसेच्या) युगानुयुगाच्या झगड्यात देकातकने स्वतःची वनिायक भर घातली. तया झगड्याची 
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पवरिवत वनसगकधमापासून वभन्न अशा १८ व्या शतकाच्या जडवादी वनसगकवादात झाली. जीवशास्त्र जरी 
तयावळेी बाल्यावस्थेत होते, तरी तयाने मानव आवि इतर प्रािी याांच्यातील देकातकप्रिीत भेद मनमानी आहे, 
असे दाखवनू वदले. तयामुळे याांवत्रक सांकल्पनेचे दै्वत नाकारणयाला ततवज्ञानाला प्रोतसाहन वमळाले. 
लॉकच्या सांवदेनवादात कोंवदयाकने भर घातली; आवि मग तया सांवदेनवादाने लोकभ्रम आवि धार्थमक 
पूवकग्रह याांचे उदात्तीकरि करणयाच्या पुरातन परांपरेतून मानवी आतम्याच्या ववमोचनाच्या आांदोलनाला 
बळकटी आिली. हेगेलवादी मध्यांतरासह क्ाांतयुत्तरकालात वमथ्या अद भतुरम्य प्रवतगमनाने तया 
आांदोलनाच्या साततयात अडथळा आिला. 

 
तरुि वयात हेगेलशी घडलेल्या सहवासामुळे माक्सकला स्वतःच्या आध्यास्तमक कुलपरांपरेची पुरेशी 

जािीव झाली नव्हती. हेगेलच्या ववरोधववकासाच्या प्रभावामुळे १८ व्या शतकाचा जडवाद याांवत्रक म्हिनू 
तयाने वझडकारला. तयाबरोबरच सामावजक न्द्यायाच्या पूवीच्या पुरस्कतयांची मानवतावादी परांपरा तयाने 
नाकबूल केली आवि तयाचा आदशकलोकवादी म्हिून उपहास केला. अगदी रेघोटीपासून आपि सुरवात 
करीत आहोत असा जरी तयाचा ववश्वास होता, तरी नव्या ततवज्ञानाचा सांस्थापक आवि क्ाांतीचा रष्टा या 
दृष्टीने माक्सक हा, प्रख्यात मोजक्या व्यक्तींचा उल्लखे करावयाचा झाल्यास, वडमॉवक्वटस, एवपक्युरस, 
ल्युके्वटयस िनूो, गसॅेंदी, हॉब्ज, ओलबाक, वढदरो, फॉयरबाख याांच्या वांशावळीतील होता. म्हिून 
ततवज्ञानाच्या इवतहासातील तयाचे स्थान कोिाही पूवकसूरीपेक्षा वकमवपही कमी महत्त्वाचे आवि कमी मानाचे 
नाही. खरे पाहता, मानवी स्वातांत्र्याच्या कायाला तयाची देिगी अवधक मोठी आहे. कारि ज्या युगात 
जगणयाची सांवध तयाला लाभली होती. तयात ततवज्ञानाच्या जुन्द्या समस्याांवर शास्त्रीय ज्ञान प्रकाश पाडू 
शकत होते. 

 
अनुभवाच्या जगाचे बवुद्धवादी स्पष्टीकरि करणयाला समथक होणयासाठी आवि गूढवादाचे 

खाचखळगे टाळणयासाठी ततवज्ञान एकातम असिे अवश्य असते. एकातम सत्ताशास्त्र भवत् च्या प्रवक्येतून 
बहुववधातमतेला वज्यक करीत नाहीत. केवळ जडवादी सत्ताशास्त्रच (वास्तवशास्त्रातील जडाच्या कल्पनेत 
झालेल्या बदलाला न जुमानता) काटेकोरपिे एकातम राहू शकते. जािीव अस्स्ततवाने वनयत होते, या 
माक्सकच्या ववधानाने जडवादी सत्ताशास्त्राला भरीव शास्त्रीय पायावर उभे केले. तथावप, या अथकपूिक 
प्रयािठबदूने दाखववलेल्या वदशनेे तयाचा नांतरचा ववचार, ववशषेतः समाजशास्त्रीय ववचार, गेला नाही. 
एकां दरीत माक्सकवाद आपल्या ततवज्ञानातमक परांपरेशी प्रामाविक रावहला नाही. समाजशास्त्राच्या बाबतीत 
मूलतः नैवतक मलू्ये वदक्कालातीत असतात, हे नाकारणयाच्या मयादेपयंत जाऊन तयाने जडवादाला 
वहिकस केले. उतपादनाच्या शक्तीच्या अपौरुष कल्पनेने माक्सकवादाने इवतहासात प्रयोजनवाद घुसडला. 
मानव हा आपल्या भववतव्याचा कता आहे या स्वतःच्याच श्रदे्धला तयाने समूळ ववरोध केला. तयाच्या 
इवतहासशास्त्राचा आर्थथक वनयवतवाद मानवी स्वातांत्र्याचा पायाच उखडून टाकतो. कारि तो व्यस्क्त या 
नातयाने कधी तरी मानव स्वतांत्र होणयाची शक्यताच वज्यक करतो. तथावप सध्याच्या समाजशास्त्रीय 
ववचारावर माक्सकवादाच्या तकक दूवषत आवि चुकीच्या वसद्धान्द्ताांचा बराच मोठा प्रभाव पडला आहे. पि हे 
वसद्धाांत तयाच्या ततवज्ञानापासून तकक दृष्ट्या वनघत नाहीत. 

 
दै्वतवादाववरुद्ध सत्ताशास्त्राच्या युगायुगाच्या झगड्याच्या एकूि फलवसद्धीच्या जोडीने माक्सकवादाने 

ततवज्ञानदृष्ट्या मानवतावादाच्या ववमोचक परांपरेचा वारसा घेतला होता. याांवत्रक वनसगकवाद आवि 
अद भतुरम्यवाद या दोन सकृद्दशकना ववरोधी ववचारप्रवाहाांचा फॉयरबाखमध्ये वमलाफ झाला होता. म्हिनू 
हेगेलचा प्रभाव माक्सकच्यापेक्षाही अवधक पूिाशाने तो झुगारून देऊ शकला. तथावप फॉयरबाखच्या जडवादी 
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मानवतावादात मानव हा रहस्यात दडलेला एक प्राथवमक अव्याख्येय पदाथक, केवळ प्राप्त आवि गृहीत अशा 
अमूतकतेमध्ये राहातो. माक्सकमधील सामावजक न्द्यायाचा ज्वलां त रष्टा हेगेलवादी असणयापेक्षा मानवतावादी 
होता. परांतु वचवकतसक वृत्तीमुळे फायरबाखच्या मानवतावादातील दुबळेपिा तो दृवष्टआड करू शकला 
नाही. मानवाचे सत् आवि भवत् याांच्या स्पष्टीकरिाची आवश्यकता तयाला पटली. तयासाठी स्वतःच्या 
भववतव्याचा कता म्हिनू मानवाचे सावकभौमतव अनुभववादी दृष्टीने प्रस्थावपत होिे अवश्य होते. माक्सकने 
इवतहासाचा आपले ववश्लेषि जे हाती घेतले, ते मानवतावादी दृष्टीच्या बवुद्धवनष्ठ पायाच्या शोधाथक होय. 
तयाच वळेी मानवशास्त्राने शारीवरक अस्स्ततवाचा झगडा ही मलूभतू मानवी पे्ररिा आहे– जीवशास्त्रीय वारसा 
आहे–याचा शोध घेतला. माक्सकने चवरताथक वमळववणयाच्या प्राथवमक मानवाच्या सुबदु्ध प्रयतनाशी 
जीवशास्त्रीय अस्स्ततवाचा झगडा एकरूप केला आवि समाजाची उतपवत्त आवि नांतरची मानवी प्रगवत ही 
आर्थथक दृष्ट्या पे्रवरत होतात असा वनष्ट्कषक काढला. शारीवरक पे्ररिेची आर्थथक हेतूशी गल्लत करणयाची चकू 
हा माक्सकवादी इवतहासशास्त्राचा प्रयािठबदु ठरला. 

 
मानवजात आपल्या उतपत्तीनांतर दीघककाळपयंत कोितयाही आर्थथक हेतूने नव्हे, तर 

आतमरक्षिाच्या जैववक पे्ररिेने प्रवृत्त झाली होती. मानवाने जगणयाची साधने पैदा केली आवि ततप्रीतयथक 
वनव्वळ शारीवरक गरजेपोटी हतयारे वनमाि केली. सामावजक ववकासाच्या पवहल्या अवस्थाांमध्ये मानवी 
जीवनाथक कलहात कोिताही आर्थथक हेतू नसतो, हे मानवशास्त्रीय सांशोधनाने दाखवनू वदले आहे. या 
सांशोधनाने दाखववले आहे की, शारीवरक अस्स्ततवाप्रीतयथक चाललेल्या झगड्यामुळे मानवसक ववकासाला 
उते्तजन वमळते. जािीव आवि मनाचे मूळचे इतर गुिधमक हे मानवजात अवतीिक होणयाआधीचे जीवशास्त्रीय 
वारसे आहेत. अशाप्रकारे मानवाचा पुढचा ववकास तयाच्या सत् आवि भवत् याांच्या स्वाभाववक पवरस्स्थतीने 
वनयत होतो. परांतु या तथ्यातून समाजाच्या उतपवत्तकाळापासूनच्या इवतहासाचा आर्थथक वनयवतवाद 
तकक दृष्ट्या वनघू शकत नाही. दुसऱ्या शब्दात, आर्थथक वनयवतवाद तकक दृष्ट्या वनघू शकत नाही. दुसऱ्या 
शब्दात, आर्थथक वनयवतवाद हा जडवादाचा अनुषांजक नव्हे. वशवाय तो मानवतावादाला ववरोधीही आहे. 
कारि तो मानवाला उतपादनाच्या अपौरुष शक्तींच्या वनघृकि व्यापाराचा दास बनववतो. आर्थथक दृष्ट्या 
वनयत होिाऱ्या समाजामध्ये मानव उतपादक नसतो, तर उतपादनाचे साधन होतो. 

 
फायरबाखच्या जडवादी मानवतावादाला बुद्धीच्या पायावर उभे करणयाच्या माक्सकच्या प्रयतनाचा 

नेमका उलट पवरिाम झाला. तयामुळे फॉयरबाखच्या गढू अमूतकतवाची जागा आर्थथक स्वयांचवलत यांत्राने 
घेतली आवि तया अमूतक सांकल्पनाांचे स्थानाांतर अवनत मानवाकडून समाजाकडे झाले, आवि समाजाला 
सामुदावयक अहम ची देिगी लाभली. 

 
जडवादी ततवज्ञानाशी सुसांगत असे समाजशास्त्र तयार करणयात माक्सकला जे अपयश आले ते 

तयाच्या सामावजक न्द्यायाच्या लालसेमुळे होय. तयाने जरी आपल्या मानवतावादी पूवावधकाऱ्याांची 
आदशकलोकवादी म्हिनू हेटाळिी केली असली, तरी तया लालसेचा वारसा तयाांच्याकडूनच तयाला वमळाला 
होता. तथावप माक्सकचे अनुयायी गौरववतात तयाप्रमािे आवि तयाची स्वतःची समजूत असावी तयाप्रमािे तो 
इवतहासाचा कोरड्या अांतःकरिाचा गविती रष्टा नव्हता. क्ाांतीवर जाज्वल्य वनष्ठा असलेला तो एक 
अद भतुरम्यवादी होता आवि म्हिून तो मानवतावादी होता. क्ाांतीची कल्पना ही अद भतुरम्य कल्पना आहे. 
कारि ज्या जगात मानव राहतो, तयाची पुनरकचना करणयाची मानवाची शस्क्त ती पूवकगृहीत धरीत असते. 
हेतुपूवकक मानवी प्रयतन जर ववचारातून वगळले, तर सामावजक ववकास ही एक ववकासातमक याांवत्रक 
प्रवक्या बनेल आवि आकस्स्मक मोठ्या पवरवतकनाांना आवि मधून मधून येिाऱ्या वगेाला वाव राहिार नाही. 
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क्ाांतीचा रष्टा या नातयाने माक्सक अद भतुरम्यवादी होता. तयाने मानवाच्या सजकनशीलतेवरील आपली श्रद्धा 
उद्धोवषत केली. ही सजकनशीलता सामावजक ववकासाच्या प्रवक्येला शीघ्र वगे देऊन क्ाांतया घडवनू आिते. 
माक्सक मानवतावादी असल्याने तयाच्या क्ाांतीच्या वसद्धाांताचे सामथ्यक नैवतक आवाहनात होते. वस्तुवनष्ठता न 
सोडिारे तयाचे टीकाकार सुद्धा उतकट सतयशोधन आवि बौवद्धक प्राांजलपिा याकरता माक्सकला मानाचे 
स्थान देतात. अतयुच्च दजाची नैवतक आांच असल्यावशवाय, अन्द्यायाची अतीव चीड वाटल्यावशवाय, 
दवलताांचे आवि पीवडताांचे भाग्य उजळणयाकरता एकाकी लढणयाचे कायक तो अांगावर घेऊ शकला नसता. 

 
माक्सक हा दाांवभकता आवि मानभावी उपदेशपाठ याांच्या ववरुद्ध झगडिारा अतयांत भावनोतकट 

योद्धा होता. तयाच्या वांशाच्या प्राचीन रष्ट्याांच्या परांपरेतील तो एक महान नीवतवादी होता. भाांडवलशाही 
रहस्याचे तयाने केलेले कठोर वदग्दशकन म्हिजे एक तीव्र नैवतक वनषेध होता. अांवतमतः, ‘भाांडवल’ 
(capital) हा तयाचा ग्रांथ सामावजक नीवतशास्त्रावरील एक प्रबांध आहे. श्रवमक बहुसांख्याांच्या दास्याववरुद्ध तो 
एक प्रभावी प्रवतषेध आहे. आपल्या आर्थथक वसद्धान्द्ताचे नैवतक आवाहन स्पष्ट करणयाच्या कायापासून माक्सक 
बुद्ध्याच अवलप्त रावहला असे मानाव े लागते. कारि स्थावपत ववषम व्यवस्थेच्या बकध्यानी समथककाांच्या 
उपदेशपाठाांचा तो वतरस्कार करीत असे. तरीदेखील इवतहासावर तयाचा प्रभाव पडला तो नीवतवादी 
म्हिूनच. केवळ तयाचे कडव ेअनुयायी तेवढेच या प्रभावातून वनसटलेले वदसतात. 

 
“स्वातांत्र्याचे राज्य” या दृष्टीने माक्सक समाजवादाववषयी बोलत होता. तया राज्यात मानव आपल्या 

सामावजक पवरस्स्थतीचा धनी व्हावयाचा होता. ज्याने अशा मानवतावादी वसद्धाांताचा प्रचार केला, तो शोषक 
सामुदावयक अहम च्या – मग तो अहम श्रमजीवींचा का असेना – मांवदराचा पुजारी होऊ शकत नाही. 
माक्सकच्या मते समाजवादामध्ये मानवी जीवनावर जुलूम करिाऱ्या बुवद्धववरोधी शक्तींवर मानवी बुवद्ध मात 
करील. आवि बुवद्धवादी प्रािी या नातयाने मानव आपल्या भववतव्याचे वनयांत्रि करील. आर्थथक 
वनयवतवादाच्या तकक दोषातून मुक्त झाल्याने माक्सकवादाची मानवतावादी, स्वातांत्र्यवादी आवि नीवतवादी 
चेतना आजच्या काळासाठी एक नवी श्रद्धा वनमाि करील. माक्सकवाद हा मानवी वारशाच्या सांवचत ठेव्याचा 
एक भाग आहे. आवि तयावर भववष्ट्याच्या वनमातयांचा हक्क आहे. हे वनमाते कोितयाही एका वववशष्ट वगाचे 
असिार नाहीत. 

 
जीवाच्या उतपवत्तववषयीच्या पुरेशा ज्ञानाच्या अभावी मानवतावाद गतकाळात बुवद्धवादाच्या पायावर 

उभा राहू शकला नाही. १९ व्या शतकाच्या मध्यापासून शास्त्रीय ज्ञानाच्या प्रगतीमुळे याांवत्रक ववश्वववज्ञान 
आवि जडवादी सत्ताशास्त्र याांची काांही बाबतीत फेर तपासिी करणयाची आवश्यकता वनमाि झाली आहे. 
तयामुळे बुवद्धवादी मानवतावाद यशस्वी होणयाला साहाय्य झाले आहे. जीवनाच्या सांघटनेच्या एका वववशष्ट 
अवस्थेत ते वनजीव जडरव्याशी सांबांवधत असल्याचे आढळून येते. या गोष्टीमुळे जैववक ववकासाच्या दीघक 
प्रवक्येच्याद्वारे मानवाचा स्वाभाववक ववश्वाच्या पाश्वकभशूी सांबांध जडतो. मानवामध्ये भवत् च्या शारीवरक 
प्रवक्येने आतापयंतची अतयुच्च पातळी गाठली आहे. या तथ्यामुळे मानवाला सवकश्रेष्ठ महतव प्राप्त झाले आहे. 
मानवतावाद हा यापुढे गूढ आवि काव्यातम जीवनदृष्टी रावहला नाही. शास्त्रीय जीवनावर आधारल्याने तो 
जडवादाच्या साधारि ततवज्ञानाशी एकजीव होऊ शकतो. ते ततवज्ञान अशा एका समाजशास्त्राचा पाया 
होईल की जे वनयवतवाद नाकारिार नाही; पि मानवी सजकनशीलता आवि व्यस्क्तस्वातांत्र्य याना स्थान 
देईल; बुवद्ध आवि इच्छा याांची साांगड घालील, आवि सहकार व सांघटना स्वातांत्र्याची पे्ररिा दडपून 
टाकिार नाहीत हे दाखवनू देईल. मानवतावादाशी सुसांवादी झाल्याने जडवादी ततवज्ञानाच्या 
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नीवतशास्त्राला स्वतःच्या मूल्यासाठी मानवाच्या उपजत बुवद्धवावदतवाखेरीज दुसऱ्या कोितयाही अवधष्ठानाची 
गरज भासिार नाही. 

 
माक्सकवादाचे वनःसांवदग्ध घटक जर तयाच्या तकक दोषातून मुक्त होतील आवि वाढतया शास्त्रीय 

ज्ञानाच्या प्रकाशात तयाचे स्पष्टीकरि होईल, तर ते अवधक व्यापक अशा ततवज्ञानाशी सुसांगत राहातील. 
तया ततवज्ञानाला एकातम ठकवा मौवलक मानवतावाद असे सांबोधता येईल. हे ततवज्ञान याांवत्रक 
ववश्वववज्ञान, जडवादी सत्ताशास्त्र, ऐवहक बुवद्धवाद, आवि बुवद्धवादी नीवतशास्त्र याांचा सांयोग घडवनू 
आिील. आवि मानवाची स्वातांत्र्यपे्ररिा व सतयशोधन याांची पूतकता करील. हेच ततवज्ञान या ध्येयप्राप्तीच्या 
मागात तयाच्या भावी कायाचे मागकदशकनही करील. 

_____ 
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प्रकरि १० 
 

बुणद्धवादणवरोधी िुळी भावांडे 
 
एकोविसाव्या शतकाच्या सुरवातीच्या दशकाांतील क्ाांतयुत्तर अद भतुरम्यवादी आांदोलनाने 

वदग्दर्थशत केल्याप्रमािे भौवतक शास्त्राांच्या भव्य कतृकतवाने बवुद्धवादववरोधाच्या उरेकाचे शमन केले. 
पवरिामतः १८ व्या शतकाच्या परांपरेचा ऐवहक बवुद्धवाद युरोपच्या बौवद्धक जीवनाचे ततवज्ञानातमक तसेच 
सामावजक ववचाराांचे मागकदशकक तत्त्व म्हिून पुनः प्रस्थावपत झाला. ततवज्ञ आवि समाजशास्त्रज्ञ या दृष्टीने 
माक्सक हेगेलच्या तसेच इांस्ग्लश उदार मतवाद्याांच्या सांप्रदायातील बुवद्धवादी होता. तया बरोबरच सामावजक 
न्द्यायाचे मानवतावादी ध्येय तववरत गाठाव,े ही उदात्त भावना तयाच्यापाशी होती. तयामुळे उतावळेपिाने 
तयाने ठहसक क्ाांतीचा जवळचा मागक शोधून काढला. 

 
प्रारांभी माक्सकवाद बुवद्ध आवि अद भतुरम्यवाद याांचा सुसांवाद घडववणयाकडे झुकत होता. मानवी 

इच्छा आवि प्रयतन याांच्या स्वातांत्र्याला सामावजक ववकासाचे कायदे प्रवतबांध करीत नाहीत, ही तयाच्या 
ततवज्ञानाची मूळची प्रवतज्ञा होती. तयाला अनुसरून माक्सकवाद सुसांगतपिे वृठद्धगत झाला असता, तर 
अतयुतसाहींचा अद भतुरम्यवादी अवतरेक आवि आग्रही अल्पसांख्याांचे स्वैर ठहसक ताांडव याांचा क्ाांतीच्या 
कल्पनेशी जो पारांपवरक सहयोग जडला, तयातून वतची तो सुटका करू शकला असता. जकमन तास्तवक 
मौवलकवाद म्हिून ओळखले जािारे फॉयरबाख आवि तयाचे अनुयायी याांनी घोवषत केलेल्या शास्त्रीय 
मानवतावादी आांदोलनाला तयाने चालना वदली असती. परांतु महान क्ाांतीच्या आदशाला अनुसरून 
जवळचा मागक शोधणयाच्या मोहाने माक्सकला आडमागाने जाणयाला आवि श्रमजीवी वगाला सत्तावधवष्ठत 
करिाऱ्या आगामी क्ाांतीचे ज्वलन्द्त रष्टेपि कारणयाला उदु्यक्त केले. वरनेसान्द्सच्या कळापासून मानवाच्या 
सामावजक आवि आध्यास्तमक ववमोचनाप्रीतयथक झगडिाऱ्या वकतयेक वपढ्याांनी वनमाि केलेला मानवतावादी 
आवि बुवद्धवादी ववचाराचा राजमागक तयाने सोडून वदला. ज्या क्ाांतीच्या आांदोलनाचा तयाने पुरस्कार केला, 
वतचा मागक आतमववसांगत वसद्धाांताच्या अनुसरिामुळे कुां वठत होिे क्मप्राप्त होते. माक्सकप्रिीत नव 
अद भतुरम्यवादाने मानवाला बहुन समुदायात ववलीन केले आवि तया समुदायावर गूढ शक्तींचे आरोपि 
केले. 

 
इतके असूनही पवहल्या जागवतक युद्धाच्या काही वष ेआधी साधारितः माक्सकवादाला ध्येयस्थानी 

मानिाऱ्या समाजवादी आांदोलनाने क्ाांतीच्या शुभसांदेशाच्या वमथ्या अद भतुरम्यवादापेक्षा माक्सकवादाच्या 
बुवद्धवादी अांगाला परांपरेला अवधक महत्त्व वदले. ववसाव्या शतकाच्या प्रारांभापासून वमथ्या अद भतुरम्यवादी 
वृवत्त पुढे सरसावली व रवशयन क्ाांतीच्या रूपाने ती यशस्वी ठरली. ती क्ाांती माक्सकवादी वसद्धाांताचा 
अनुभवजन्द्य पडताळा असल्याचा भास झाला. पि वस्तुतः ती तशी नव्हती. कारि ज्या देशात ती घडून 
आली, तेथे वतच्या रष्ट्याने क्ाांतीसाठी पूवकसूवचत केलेल्या कारि घटकाांचा फार मोठ्या प्रमािात अभाव 
होतो. तथावप एखाद्या सत्तावधवष्ठत आग्रही अल्पसांख्य गटाने अतयाचारी मागानी घडवनू आिलेल्या, पि 
ऐवतहावसक दृष्ट्या वनयत न झालेल्या अशा घटनाांचे समथकन करणयाकरता माक्सकवादाचे स्पष्टीकरि 
करणयात येऊ लागले. माक्सकवादातील ववसांगतीमुळे बवुद्धवादववरोधाचे महत्त्व वाढवविारे असे स्पष्टीकरि 
चालू शकत होते. साम्यवाद्याांच्या बाबतीत माक्सकवाद अांधश्रदे्धचे पेथीततव झाला होता. या नव्या धमाला 
तास्तवक काथ्याकूट करून बळकटी आििे साहवजकच भाग पडत होते. साम्यवाद हा एक बवुद्धववरोधी पांथ 
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झाला. आवि तयाने वनवडक जनात जन्द्माला न आलेल्या म्हिजेच श्रमजीवी वगातून आलेल्या वमथ्या 
अद भतुरम्यवाद्याांना आकर्थषत केले. 

 
रवशयात क्ाांतीचा ववजय हा अनैवतहावसक होता. तया ववजयानांतर एका वषाने जमकनीत क्ाांती 

फसली. माक्सक जर खोटा रष्टा नसता, तर जमकनीत क्ाांवत यशस्वी व्हावयाला हवी होती. जमकनीत पराभव 
झाल्यानांतर ऱ्हासमान भाांडवलशाही पद्धवत क्ाांतीच्या अांवतम यशाची हमी देिाऱ्या दुसऱ्या एका 
साम्राज्यशाही युद्धाच्या वदशनेे मागकक्मि करीत आहे या श्रदे्धत साम्यवाद्याांनी समाधान मानले. भावनाप्रवि 
मािसे – उदाहरिाथक सवकप्रकारचे कलावांत–मोठ्या सांख्येने साम्यवादी पक्षात सामील झाली, हे या 
श्रदे्धला वमळालेले पावरतोवषक होते. पि पूवी बुवद्धवादी परांपरेचा माक्सकवाद श्रमजीवींच्या ववमोचनाच्या 
कायाचा कैवार घेिाऱ्या शास्त्रज्ञाांना, पांवडताांना आवि बवुद्धवांताना आकर्थषत करीत असे. अतयाचारी क्ाांतीने 
प्रस्थावपत होिाऱ्या समाजव्यवस्थेवरील साम्यवादी श्रद्धा म्हिजे वमथ्या–अद भतुरम्यवाद होय. 
बहुजनसमुदायाच्या शक्तीवरील गूढ श्रदे्धमुळे तयाने व्यस्क्तस्वातांत्र्याच्या अवभजात अद भतुरम्य भावनेचा 
अव्हेर केला. समुदायवादी अद भतुरम्यवाद हा वदतोव्याघात आहे. कारि खऱ्या अद भतुरम्यवादात मानवी 
व्यस्क्त हीच सवक काही असते. तयाच्यामध्ये ठजकणयाची आवि वनर्थमणयाची अमयादशक्ती असते. क्ाांतीचा 
रष्टा बनल्याने माक्सक आपल्या मूळच्या बवुद्धवादी भवूमकेपासून ववचवलत झाला होता. परांतु आर्थथक 
वनयवतवादावरील तयाच्या श्रदे्धने अद भतुरम्यतेची तयाची उतकटता क्षीिबल केली. याचा पवरिाम असा 
झाला की, बुवद्ध आवि अद भतुरम्यता याांनी परस्पराांना छेद वदला आवि माक्सकवाद समुदायवादी बवुद्धववरोधी 
पांथ झाला. माक्सकवादाची मूळची उच्च ध्येये आवि सद्हेतु याांच्यासह तयातील तकक दोषाांची पवरिवत 
साम्यवादी दुराचरिात झाली. 

 
साम्यवादाची प्रवतवक्या म्हिनू फासीवादाचा ठकवा नातसीवादाचा अवधक अवनबधं बुवद्धववरोधी पांथ 

उदयाला आला, असे जे साांगणयाांत येते ते खरे नाही. या दोहोंचीही मुळे ववचाराांच्या मागच्या आांदोलनात 
शोधता येतात. 

 
थेट मध्ययुगाच्या अखेरीपयंत स्वातांत्र्याप्रीतयथक मानवाचा झगडा देवमानवसांबांधाांच्या प्रश्नाभोवती 

कें वरत झाला होता. १६ व्या शतकात म्हिजे वरनेसान्द्सच्या युगात तया झगड्याने एका नव्या अवस्थेत प्रवशे 
केला. जुन्द्या प्रश्नाची जागा हळूहळू मानव आवि समाज, व्यस्क्त आवि राज्यसांस्था, याांच्यामधील सांबांधाांच्या 
प्रश्नाने घेतली. या प्राचीन समस्येचा ताि प्लेटोसारख्या प्रवतभावांतावरही पडला होता. प्रचांड 
लोकसांख्येच्या आवि गुांतागुांतीच्या सामावजक-आर्थथक रचनेच्या आधुवनक राज्याांच्या बाबतीत हा प्रश्न 
प्राचीन ग्रीक नगरराज्याांच्या मानाने वकतीतरी अवधक गोंधळात टाकिारा आहे. अखेरीस सामावजक 
कराराच्या कल्पनेने या युगानुयुगाच्या प्रश्नाच्या सोडविकुीची आशा वनमाि केली. 

 
व्यक्तीचे सावकभौमतव हा करारातमक राज्याच्या उदार उपपत्तीतील मलूभतू प्रश्न होता. पि 

सांसदीय लोकशाही (प्रावतवनवधक शासन) आवि खुल्या व्यापाराचे अथककारि याांनी कालाच्या ओघात 
व्यक्तीचे सावकभौमतव हे एक घटनातमक थोताांड बनवनू टाकले. बहुसांख्य नागवरकाांच्या आर्थथक दास्यामुळे 
कायद्याने वदलेल्या समतेच्या घटनातमक हक्काांचे ववडांबन झाले; राजकीय लोकशाहीला पोकळ 
औपचावरकता प्राप्त झाली. उदारमतवाद व्यवहारात या ववसांगतीची स्वतःच्या सामावजक आवि राजकीय 
उपपत्तींशी साांगड घालणयाला असमथक ठरला. म्हिून तयाने हळुहळू कराराचे सांकल्पन टाकून वदले. 
राज्याववषयीचा एकजीवी दृवष्टकोि पुढे आला आवि तयाने व्यक्तीला राज्याच्या आधीन करणयासाठी नैवतक 
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आवि सैद्धाांवतक अवधष्ठान प्राप्त करून वदले. राज्य ही कृवत्रम वनर्थमती नसून एक नैसर्थगक सांघटना म्हिून 
मानणयात आल्याने ते तयाच्या घटकाांच्या वनव्वळ गोळाबेरजेपेक्षा काहीतरी अवधक असते असे ठरले. या 
घटकाना स्वतःचे अस्स्ततव असू शकत नाही; म्हिून ते राज्याच्या तांत्राने चालतात. अशा प्रकारे स्वातांत्र्य 
आवि सांघटना याांचा सुसांवाद घडववणयाचा प्रश्न सोडवणयात उदारमतवाद अयशस्वी ठरला. तयाचा 
तार्थकक पवरिाम म्हिजे समुदायवाद होय. [“एक सामावजक लोकशाहीवादी वसद्धान्द्ती “आध्यास्तमक क्षते्रात मानवी स्वातांत्र्यावर 
कडक वनबंध घातल्याबद्दल” बोल्शसे्व्हक राज्याचा वधक्कार करतो. तथावप माक्सकचा वनष्ठावांत वशष्ट्य या नातयाने तो जाहीर करतो की, “व्यस्क्त ही 
केवळ प्रािी जातीच्या जीवनाचा अतयांत क्षविक असा अवतार आहे. मािसे ही आकस्स्मक आहेत, तर समाज हा वनरांतर आवि आवश्यक असतो.” 
(Karl Renner, The Institutions of Private Law and Their Social Functionns.] 
 

उदार कल्यािकारी राज्यात कामगार हा “अजकनक्षमतेचा एक घटक” (बीव्हवरज) म्हिून मानला 
जातो, याचा उल्लखे केला पावहजे. मूळची ही माक्सकवादी कल्पना वबस्माकक ने मान्द्य केली होती. 
 

राज्याचे एकजीवी सांकल्पन आवि तयाचा पवरिाम म्हिून समुदायवादाच्या नव्या पांथामुळे 
व्यस्क्तवादी परांपरेचा होिारा लोप याांना १९ व्या शतकाच्या अखेरीस मानवशास्त्र आवि सामावजक 
मानसशास्त्र याांची शास्त्रीय दृष्ट्या पुवष्ट वमळते असे वाटू लागले. पूवी खुल्या व्यापाराच्या अथककारिाचे 
समथकन करणयाकरता जीवनाथक कलह आवि बवलष्ठाांचा वटकाव या डार्थवनप्रिीत वसद्धाांताचे स्पष्टीकरि 
करणयात आले होते. या अथककारिाने सावकभौम व्यक्तीना असाहाय्य सामावजक पृथक् कि बनववले. 
व्यस्क्तवादाच्या ववमोचक वसद्धाांताची अधोगवत झाली आवि तयाच्या साहाय्याने जांगलाच्या कायद्याचे - जो 
तो स्वतःकरता आवि मागे रावहलेला सैतानाकवरता या न्द्यायाचे –समथकन करणयात येऊ लागले. प्रचवलत 
सामावजक पवरस्स्थतीत बहुसांख्य लोक ववष्ट्कवलत (atomised) व्यक्तींचे बनलेले असल्यामुळे स्वतःला 
साहाय्य करू शकत नव्हते. पवरिामतः शवेटी मागे रावहलेले म्हिून तयाांना सैतानाांच्या स्वाधीन होिे भाग 
पडत होते. अगदी थोडे भाग्यवांत असा दावा करत की, तयाांची सत्ता आवि ववशषेावधकार ही बवलष्ठाांना 
अनुकूल अशा वनसगककायद्यापासून प्राप्त होतात. ववज्ञानाच्या या अधःपतनाने अनुषांजक म्हिजे आमजनाांचा 
(elite) लोकशाहीववरोधी वसद्धान्द्त आवि आगामी हुकूमशाहीचा अवतमानवी पांथ हे होते. 
 

वैफल्याच्या या मानवसक वातावरिात समुदायवादाच्या गूढ आवाहनाला जनसमुदायाकडून 
तातकाळ साथ वमळाली. ते आवाहन भावनेला होते आवि म्हिून तयाला बवुद्धवादववरोधाने बळकटी आिावी 
लागली. ततवज्ञान आवि नीवतशास्त्र याांच्या के्षत्रात अनुभववादाचा ववजय झाल्यामुळे उदारमतवादाचे दुसरे 
पायाभतू ततव जो बुवद्धवाद तो अप्रवतवष्ठत ठरला. तयामुळे प्रज्ञा ववरुद्ध भावना, ज्ञान ववरुद्ध अतःपे्ररिा आवि 
बुवद्ध ववरुद्ध सहजप्रववृत्त याांचा उदोउदो होऊ लागला. 
 

कुडवथक (स. १६१७-१६८८) याने सत्ताशास्त्रीय पद्धतीच्या पायावर नीवतशास्त्र उभे केल्यानांतर 
इांस्ग्लश नीवतशास्त्राची ततवज्ञानापासून फारकत झाली. “शाश्वत आवि अपवरवतकनीय नैवतकतेवरील प्रबांध” 
(Treatise Concerning Eternal and Immutable Morality) या आपल्या ग्रांथात कुडवथक ने सवकसाधारि 
ततवज्ञानाचा अववभाज्य भाग म्हिून नीवतशास्त्रीय पद्धवत ववस्ताराने माांडली. तयानांतर इांस्ग्लश नीवतशास्त्रीय 
उपपवत्त “व्यवहारी” होऊ लागल्या आवि मूल्याांच्या सत्ताशास्त्रीय उतपवत्तसांबांधी कोितेही तकक  करणयापासून 
अवलप्त राहू लागल्या. तयामुळे मूल्ये स्वैरपिे गृहीत धरणयात येऊ लागली. अशा प्रकारे सत्ताशास्त्राच्या 
बुवद्धवादी पद्धतीपासून एकाकी पडल्यामुळे नैवतक ततवज्ञान हे मूल्याांना केवळ गृहीत, उपयुक्ततेच्या ततवाने 
ठरिारी, म्हिून मानू लागले. नैवतक मूल्याांसाठी पयायी अवधष्ठाि धार्थमक ठकवा अांतःपे्ररिेचे होते. [“अठराव्या 
शतकाच्या नैवतक ततवज्ञानाची व्यास्प्त काहीशी सांकुवचत असिे हे याच्या मूळ सूत्राचे स्वाभाववक पयकवसान आहे. ते ववगमनातमक आहे. ते तथ्यें 
गोळा करते आवि तयाांचे स्पष्टीकरि करणयासाठी उपपवत्त शोधते. यात तथ्ये गोळा करिे ही मुख्य गोष्ट असते. म्हिनू सामान्द्य ततवज्ञानाचा एक 
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भाग या दृष्टीने ठकवा ज्ञानाच्या उपपत्तीचे पवरवशष्ट या नातयाने नीवतशास्त्राची उपपवत्त वदग्दर्थशत करणयाकडे तयाचा फारच थोडा कल असतो. 
ज्ञानाच्या उपपत्तीशी अगदी जवळचा सांबांध येणयाच्या प्रश्नाचा, नैवतक सांवेदनाांचा उगम बुद्धीत असतो का इांवरयात असतो या प्रश्नाचा, ववचार 
सामान्द्यपिे तयाच्या काटेकोर नैवतक ववषयाच्या सांदभाच्या क्ववचत् च पलीकडे जाऊन करणयात येतो. कुडवथक आवि प्राइस याांचे वक्षवतज खरोखरीच 
अवधक व्यापक होते. परांतु कुडवथक हा १७ व्या शतकात होऊन गेला. ह्यमूची नीवतववषचयक उपपवत्त ही अवतशय मानसशास्त्रीय असून फारच थोडी 
सत्ताशास्त्रीय आहे. ....... लॉकच्या वनबांधात नीवतववषयक उपपवत्त मधुनमधून येते; आवि तीही वववचेनाचा समारोप करणयासाठी. तयात खवचतपिे 
नैवतक ततवज्ञानाच्या दृष्टीने महतवाचे असे खूपच असले, तरी ते ठळकपिे प्रासांवगक स्वरूपाचे असते. वबशप बक्ले हा महान ततवज्ञानी पुरुष 
होता....... परांतु तयाच्या लेखनाचे नीवतववषयक भाग हे सकृद्दशकनी पॅलेने वलवहलेले आहेत........ आवि विवटश नीवतवाद्याांपैकी सवात वैवशष्ट्यपूिक 
असा जो बट्लर याचा तयाच्या ववषयाच्या सत्ताशास्त्राशी काहीही सांबांध नव्हता; - नैवतक शस्क्त ही बोधनाची एक “भावना” म्हिून मानवी ठकवा 
“हृदयाचे ज्ञान ठकवा दोन्द्ही” मानावीत ही तयाच्या दृष्टीने कमी महतवाची गोष्ट आहे........वकील, राजकारिी आवि पारी याांना नीवतववषयी ववशषे 
आस्था असते हे साांगणयाची गरज नाही. इतराांच्या बाबतीत नीवतशास्त्र ईश्वरवैज्ञावनकाांच्या हाती सोपववलेले होते. आवि जरी नीवतशास्त्राचा ववचार 
करताांना ईश्वरववज्ञानाचे आध्यास्तमक घटक अतयांत आध्यास्तमक कालखांडात सुद्धा हवेत ववरून गेले; आवि कायद्याच्या सांवहतेखेरीज अवधक असे 
तयात थोडेच होते. तया सांवहतेवर अवरस्टॉलच्या स्मृतींच्या छटा होतया तरीही बेछूट वनसगक – कायदा वगळून प्रतयेक गोष्टीवर ईश्वरववज्ञानी 
दृवष्टकोिाचा पगडा होता.”(L. A. Selby – Bigg: The British Moralists) ] 
 

सामावजक आवि राजकीय उपपत्तींना ततवज्ञानाचा पाया असिे अवश्य असते; आवि कोितेही 
ततवज्ञान सत्ताशास्त्रावशवाय सांभाव्य नसते. प्रारांभीचा उदार ववचार प्रामुख्याने ततवज्ञानातमक होता. तया 
ववचाराची वाढ ही ततवज्ञानाचे पारांपवरक अतीतवादी सत्ताशास्त्राशी असिारे सख्य बदलून ते जडातमक 
वस्तुसतयवादी सत्ताशास्त्राशी जोडणयाच्या प्रवक्येशी एकाचवळेी जुळून आली होती. बुवद्ध ही एक 
जीवशास्त्रीय गुिधमक आहे, म्हिून ती मानवातील वनसगककायद्याचा आववष्ट्कार आहे, या गोष्टीचा शोध 
घेणयाची आवि पवरिामतः बुवद्धवादी ऐवहक नीवतशास्त्र वनमाि करणयाची शक्यता तया ततवज्ञानातमक 
क्ाांतीच्या प्रवक्येत अांगभतू होती. होटकलेने या वदशनेे मागक दाखववला. प्रीस्टले आवि इरॅस्मस डार्थवन यानी 
पुढचे सांशोधन केले. होटकलेचे मत असे होते की, ह्यमूचा सांशयवाद लॉकच्या अनुभववादी ज्ञानमीमाांसेतून 
अवश्यतया वनघतोच असे नाही. परांतु लॉकचा औरस उत्तरावधकारी होणयाचा हाटकलेचा हक्क अमान्द्य केला 
गेला आवि सांवदेनवादाचे तयाचे ववशदीकरि अनुभववाद्याांनी नाकारले. कारि ते जडवादाकडे झुकले 
होते. आपल्या सांस्थापकाच्या ततवज्ञानाची तकक वसद्ध वाढ स्वीकारणयाची तयारी उदारमतवादाने पढेु 
दशकववली नाही; म्हिून तो ततवज्ञानातमक प्रवतगमनाच्या प्रभावाखाली आला. जडवादववरोधी पूवकग्रहाने 
अनुभववादी तत्त्वज्ञानाला सांशयवादाच्या कुां वठत मागावर लोटून वदले. 
 

उदारमतवाद हा वरनेसान्द्स आवि धमकसुधारिा याांच्या परांपराांच्या सांघषाच्या पाश्वकभमूीवर वृठद्धगत 
झाला. तयामुळे लॉकच्या वळेेपासून ततवज्ञानाच्या दृष्टीने तो गोंधळात पडला. लॉकरवचत उदारमतवादात 
धमकसुधारिेच्या परांपरेचे वचकस्व हूकरच्या द्वारे प्रस्थावपत झाले. हूकरला नवथॉमसवादाचा अगदी प्रारांभीचा 
पूवकसरी म्हिता येईल. १८ व्या शतकाच्या फ्रान्द्सच्या शास्त्रीय बवुद्धवादाच्या वातावरिात उदारमतवाद 
रुजल्यामुळे तेथे लॉकच्या धार्थमक पूवकग्रहातून तो बाहेर पडला आवि तयाच्या ततवज्ञानात वनसगकवादी परांपरा 
पुनः स्थावपत झाली. दुसऱ्या पक्षीं, लॉकच्या ज्ञानाच्या सांवदेनवादी उपपत्तीने बक्लेचा आतमवनष्ठ भाववाद 
आवि ह्यमूचा अजे्ञयवाद याांच्याप्रत नेले. वरवर जरी दोन्द्ही वाद वभन्न वाटले, तरी तयानी अनुभववादी 
ततवज्ञानातील धोकादायक अपुरेपिा उघड केला. धोकादायक म्हिणयाचे कारि तयात ततवज्ञानातमक 
प्रवतगमनाचे अवरष्ट दडलेले होते. लॉकने मानवी ज्ञानाच्या मयादा वनवश्चत करणयाचे ठरववले. आवि 
इांवरयाच्या आवाक्याबाहेर कशाचेही ज्ञान होऊ शकत नाही, या वनष्ट्कषाला तो आला. याचा गर्थभताथक स्पष्ट 
आहे. वास्तव सते्तची ठचता का करावी? अनुभववादी ततवज्ञानाने जन्द्मतःच सत्ताशास्त्र अमान्द्य केले होते. 
 

बक्लेने एका नीसाने सरळ मुद्यालाच हात घातला. बाह्य जगाची सत्ता अनुभवाने वसद्ध होत नाही. 
म्हिून अहांमात्रवादाचा असमांजसपिा टाळणयासाठी ततवज्ञानाला अांवतम वस्तु म्हिनू देव गृहीत धरावा 
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लागतो. अशा प्रकारे अनुभववादाने ततवज्ञानाला गूढ अतीत सत्ताशास्त्रात आवि तयाच्याही पलीकडे जाऊन 
व्यक्तीरूप देवावरील श्रदे्धसह सनातनततववादी देवाकडे परत मागे आिले. 
 

वास्तववाद (जडवादी) सत्ताशास्त्राच्या शक्यतेचा अभाव दशकवविे ही ह्यमच्या सांशयवादाची 
अथकवत्ता होती. परांतु अतींवरयाववषयीच्या तयाच्या अजे्ञयवादी प्रवृत्तीत देवाचा अभाव अवश्यतया गर्थभत 
होतोच असे नव्हे. वस्तुतः तयाने आपली प्रवृवत्त स्पष्टपिे वगेळी दाखववली होती. फ्रें च ववश्वकोशकाराशी 
झालेल्या तयाच्या पवहल्या भेटीचा वृत्तान्द्त मुद्याला धरून आहे. सांभाषिाच्या ओघात पक्का नास्स्तकवादी 
अद्याप आपल्याला भेटावयाचा आहे असे तो बोलून गेला. तयावर वददरोने टोला वदला की, “महाशय आम्हा 
नवाबरोबर तुम्ही दहाव े आहात.” जर ततवज्ञान अांवतम वस्तूचा शोध लाव ू शकत नसेल, तर मानवाला 
वतच्या शोधाथक धमाकडे पुनः माघारी याव ेलागेल. अजे्ञयवाद मानवी ज्ञानाला सांपूिक मयादा घालतो, आवि 
सतय व वस्तु याांचे ज्ञान असांभाव्य असते असे वनःशांकपिे घोवषत करतो : [रीडने दशकववल्याप्रमािे ह्यमूचा अनुभववाद 
प्रावतवनवधक ववचारातून आमचे सगळे ज्ञान उभ ेकरतो. अनुभवजन्द्य घटकावर इतका भर देणयात येतो की सतय जगावरची सारी पकडच आम्ही 
गमावनू बसतो.] ज्ञानाचा तो एक वशष्ट पांथ आहे; [सन अठाराश ेआठ मध्ये दु बोई रेमाँद याने जमकन सायांवटवफक आवि मेवडकल 
ॲसोवसएशन येथील एका सभेत “वनसगकज्ञानाच्या मयादाववषयी” व्याख्यान वदले. तयाला खूप प्रवसवद्ध वमळाली; तयाचे सार “अज्ञानपिा” असे 
सांक्षेपाने साांगणयात आले.] आवि अज्ञान हा श्रदे्धचा पाया आहे. म्हिून ततवज्ञानाच्या वचवकतसक इवतहासकाराांचे 
असे मत आहे की, ह्यमूच्या अजे्ञयवादाने धार्थमक पुनरुज्जीवनाला पोषक असे बौवद्धक वातावरि वनमाि 
केले. ततवज्ञानातील अनुभववादाचा हा तकक वसद्ध पवरिाम आहे. ज्यावळेी मानवसक घटना आवि 
कायककारिभाव याांच्या स्पष्टीकरिाचा अपुरेपिा हा सगळ्याच स्पष्टीकरिाांच्या अशक्यतेचे प्रदशकन म्हिनू 
दाखववणयात येतो, तयावळेी तयाचा अथक पुढचा शोध वनष्ट्फळ असल्यामुळे थाांबावावा असा होतो. या कुां वठत 
अवस्थेत अांतःपे्ररिा अनुभवाची जागा कशी घेते आवि अनुभववाद गूढवादाचा मागक कसा मोकळा करतो, हे 
सहज समजून येईल. बक्लेने अनुभववादी ततवज्ञानाची गाभाऱ्यात प्रवतष्ठापना केल्यानांतर आवि ह्यमूने 
तयातील असमांजसपिा उघड करून दाखववल्यानांतर सुद्धा तया ततवज्ञानाला उदारमतवाद बाांधला 
गेल्यामुळे तथाकवथत वनसगकधमाला कवटाळणयाखेरीज आवि बवुद्धवादववरोधाच्या वदशेने जाणयाखेरीज 
तयाला गतयांतर उरले नाही. [“सबांध १९ व्या शतकात आवि आतापयंतच्या २० व्या शतकात अ-बदु्धीची वाढ ही ह्यमूने अनुभववादाचा जो 
ववध्वांस केला तयाचा स्वाभाववक पवरिाम होय.” -Bertrand Russell : History of Western Philosophy.] 
 

“धमाचा नैसर्थगक इवतहास” या ग्रांथाने आतम्याच्या पुरातन कल्पनेचे थोताांड चव्हायावर माांडले. 
पि जड जगाचीही तीच गत झाली. जे रावहले ते सांसांग ठकवा बवुद्धयुक्त सांगवत नसलेले ववष्ट्कवलत 
“ववचार” होत. अनुभवाचे, आमच्या सांवदेनाांचे, जग हेच केवळ जग होय; पि ते भावातमक आवि 
बुवद्धववरोधी जग आहे. दृश्य वस्तूमध्ये आवश्यक सांबांध नसल्यामुळे कोितयाही वळेी कोठेही, काहीही घडू 
शकेल. याचाच अथक असा की अनुभववाद्याांचे जग हे चमतकृतीचे जग आहे. चमतकार करिाऱ्या 
देवावशवाय–नसतयातून असते वनमाि करिाऱ्या सवक शस्क्तमान देवावशवाय– ते असूच शकत नाही. 
ह्यमूच्या अजे्ञयवादाचा हा गर्थभताथक डुगाल्ड स्टेवाटकने स्पष्ट केला. ह्यमूच्या सांशयवादाला आपल्या 
“व्यवहारज्ञानी” वास्तववादाने ववरोध करिाऱ्या रीडचा तो अनुयायी होता. स्टेवाटकने असे वसद्ध केले की, 
ह्यमूचा वसद्धाांत खरोखरीच ईश्वरववज्ञानाकडे नेतो; आवि तयात एका प्रयोजनाच्या आवश्यकतेची खात्री 
पटवविारा देव गर्थभत असतो. पि ह्यमूचे प्रपादन असे की, ते प्रयोजन कधीही तकक वसद्ध आवश्यकता असू 
शकत नाही. याला स्टेवाटकचे प्रतयुत्तर असे की, ते एक पूवकग्रह तरी असले पावहजे ठकवा अांतःपे्ररिेचा वनिकय 
तरी असले पावहजे; आवि दोन्द्ही बाबतीत धमाचे सार असिारी अशी ती पूवकप्राप्त श्रद्धा आहे. 
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“स्वातांत्र्याची तळमळ प्रज्ववलत होिार नाही अशा कोितयाही गोष्टींचा सांबांध आग्रही मुक्त 
ववचारवांताच्या बेछूट धीटपिाशी नसल्याकारिाने मािसू नास्स्तक नसूनही उदारमतवादी असू शकतो, हे 
दाखववणयाचा स्टेवाटकने प्रयतन केला.” [Dugald Stewart : Active & Moral Powers.] पलेॅचे मत असे की नैवतक 
जगात योजना असते असे मानसशास्त्राने वसद्ध केले आहे. (Nature Theology हे पुस्तक पहा.) 
अवधकतमाांचे अवधकतम भले करणयाचे कायक श्रेयस्कर असते. या बाबतीत तो बेन्द्थमॅशी सहमत होतो. परांतु 
मागच्या शतकातील धार्थमक उपयुक्ततावाद्याांचे अनुकरि करून तयाने मरिोत्तर शासन आवि पावरतोवषक 
याांच्या वसद्धान्द्तावर भर वदला. 
 

ह्यमू हा राजकीयदृष्ट्या जरी टोरी पक्षाचा होता, तरी तयाच्या प्रभावाने विटनमधील उदारमतवाद 
आपल्या ततवज्ञानातमक बांधनातून बाहेर पडला. [“एकोविसाव्या शतकाच्या प्रारांभी ‘इांस्ग्लश’ ततवज्ञान क्ववचत् च अस्स्ततवात 

होते.” (Leslie Stephen- The English Utilitarians)] व्यस्क्तवादाचा अधःपात वनव्वळ स्वाथीपिात झाला. प्रतयेक 
मािसाने प्रथम स्वतःचे वहत पहाव े या वसद्धान्द्ताचे एका सन्द्मान्द्य उपदेशपाठाच्या साहाय्याने समथकन 
करणयात आले. तो पाठ असा – “प्रतयेक मािूस स्वतःला मदत करणयात अहेतुकपिे आपल्या शजेाऱ्याला 
मदत करीत असतो, हा दैवी व्यवस्थेचाच पुरावा आहे.” (ॲडॅम स्स्मथ) दैवी व्यवस्थेची कल्पना स्वतःच्या 
भववतव्याचा कता होणयाचा मानवाचा हक्क बाजूला सारते. मानवाचे सावकभौमतव घोवषत करिाऱ्या 
ततवज्ञानाच्या मानवतावादी मूलततवाशी तो सुसांगत नाही. जग ही दैवी व्यवस्था आहे असे एकदा मान्द्य 
केले, म्हिजे व्यस्क्तस्वातांत्र्याची कल्पना वनरथकक ठरते. प्रस्थावपत सामावजक आवि राजकीय व्यवस्था ही 
देखील जगाचाच एक भाग असल्यामुळे ती दैवी सांकल्पानेच चालते. मानव ती कशी बदलू शकेल? 
ततवज्ञानातमक प्रवतगमनाने अशाप्रकारे अवाचीन उदारमतवादाच्या सामावजक आवि राजकीय वसद्धान्द्ताला 
नुसतया साांप्रदावयक घोषिाांच्या पातळीवर आिले. 
 

“प्रतयक्ष घटनाांच्या दृष्टीने धोरि कोिते पतकराव े असे ववचारिारी व्यवहारी मािसे योग्य बवुद्ध 
आवि वनसगककायदा याांच्याकडे परत जाऊ इस्च्छत नाहीत. अनुभव आवि परांपरा याांनीच केवळ 
प्रस्थावपलेली व्यवस्था तपवशलावरील टीकेला मान्द्यता देऊन स्वीकारणयात आली; आवि मािसे गढू 
युस्क्तवादापासून अधीरपिे दूर गेली. तयाांनी सामावजक कराराची वचवकतसा करणयाचे ततववते्त्याांवर म्हिजे 
ग्रांथालयातील मूखक लोकाांवर सोपववले. राजकारि ही खास व्यवहाराची बाब होती. आवि व्यवहारी 
वृत्तीनेच तयाची चचा झाली पावहजे. या अथाने व्यस्क्तवाद अनुभववादाला पोषक आहे. कारि तो तथ्ये 
आवि ववशषे वहतसांबांध याांच्यापासून प्रारांभ करतो. तयाला आद्य ततवाांच्या आगांतुकीची चीड येते.” [Leslie 
Stephen– The English Utilitarians.] 
 

परांपरेने प्रस्थावपत झालेली व्यवस्था पववत्र म्हिून स्वीकारिे हे बकक च्या टोरीवादाचे समथकन करिे 
होते. “अनुभव” हा शब्द भरीला घालून कोिताही फरक होत नव्हता. ततवज्ञानाच्या परांपरेपासून ववचवलत 
होऊन उदारमतवादाने अशाप्रकारे आतमघात केला. तथाकवथत नव-उदार ततववते्त्यानी स्मशानवक्तृतवाचे 
काम केले; आवि व्यक्तीवादाचा अभाव दशकवविाऱ्या राज्याची एकजीवी उपपवत्त सववस्तर माांडली. 

 
याचा अनुषांजक म्हिजे ततवज्ञानातील बवुद्धवादववरोधाचे पुनरुतथान होय. सामावजक घटनाांच्या 

अभ्यासाला शास्त्रीय पद्धती लागू करणयाच्या प्रयतनाने १९ व्या शतकाच्या अखेरीस बुवद्धववरोधाच्या नव्या 
बांडाला उते्तजन वदले. [या अांतःपे्ररिा एकाच वेळी उदारमतवादी होऊ इस्च्छिाऱ्या पि आतयांवतक क्ाांवतवाद टाळू पहािाऱ्या मािसानी जी 

अांवतम भवूमका, ववशषेत धार्थमक आवि नैवतक प्रश्नात, घेतली तीत प्रतीत झाल्या होतया.” (वकत्ता)] सामावजक ववकासाला डार्थवनचा 
वसद्धान्द्त लागू करून तयाची व्यस्क्तवादाला ठकवा समुदायवादाला अनुकूल अशी वगेवगेळी भाष्ट्ये करणयात 
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आली. मानवी मनाची रचना आवि व्यापार याांचा अनुभववादी दृष्टीने अभ्यास करून शास्त्रज्ञ सतय शोधू 
लागले. या अभ्यासातून वतकमानकालीन आवि भतूकालीन प्राथवमक मानवी सांस्थाांचे सांशोधन सुरू झाले. 
नव्या शास्त्राांची वाढ झाली. फे्रझर, वसे्टरमाकक , हाब हाऊस, वरव्हसक आवद वकतयेकाांनी केलेल्या सांशोधनाांनी 
जनसमूहाांची सामावजक सांघटना आवि वतकिूक याांच्याववषयी उपलब्ध झालेल्या ववपलु सामुग्रीमुळे १८ व्या 
शतकाच्या आवि १९ व्या शतकाच्या प्रारांभीच्या बवुद्धवादी सामावजक आवि राजकीय उपपत्तींच्या 
प्रामाणयाववषयी शांका उपस्स्थत झाल्याचे वदसू लागले. जरी शास्त्रज्ञ हे शास्त्रज्ञ या नातयाने जग हे वनयमबद्ध 
प्रवक्याांची गुांतावळ आहे अशी बुवद्धवादी श्रद्धा सोडून द्यावयाला नाखुष होते, तरी तयाांच्या अनुभववादी 
ज्ञानाने मानवाचे सामावजक वतकन बवुद्धजन्द्य असणयापेक्षा फार मोठ्या प्रमािात सहजप्रवृत्त असते, हे वसद्ध 
केल्याचे वदसून आले. तयाने गतेवतहासाचे कोितेही वास्तववादी आकलन आवि भववष्ट्याची घडि याांच्या 
बाबतीत बवुद्धववरोधाला – अांतःपे्ररिा आवि मनोववकार याांना – अवधक व्यापक स्थान वदले पावहजे असे 
सूवचत केले. जैववक शास्त्राांच्या ववशषेतः नव जीव – शस्क्तवादाच्या सदोष ज्ञानाच्या पायावर बगकसॉां याने 
बुवद्धवादववरोधाचे ततवज्ञान रचले. “रूसोपासून सुरू झालेल्या बुवद्धववरोधी बांडाने हळुहळू जगाच्या 
ववचारात आवि जीवनात अवधकावधक के्षते्र व्यापली याचे हे उतकृष्ट उदाहरि होते.” [Bertrand Russell – History 
of Western Philosophy] 
 

औपचावरक आवि वहिकस झालेला उदारमतवाद विटनमध्ये उतरिीला लागला होता. तयाचवळेी 
फ्रान्द्समध्ये क्ाांतयुत्तर अद भतुरम्य प्रवतगमनाचा अल्पकाळात तयाने स्वतःची पुनःस्थापना केली. खरोखरीच 
१९ व्या शतकाच्या मध्यात सारा युरोपखांड जोमदार उदारमतवादाच्या लाटेत न्द्हाऊन वनघाला. 
 

फ्रान्द्समध्ये वमशले आवि ववक्तोर यूगो याांच्यानांतर वक्वने, फाग्व,े रेनुववये आवि फूयी आवदनी 
आपल्या दोलायमान पूवकसूरीपेक्षा कमीअवधक सावधवगरीने का असेना उदारमतवादाचा झेंडा उांचावर 
फडकावला. ज्यावळेी इतराांनी राज्यसांस्थेचा अवधकार आवि व्यस्क्तस्वातांत्र्य याांच्या वद्वववध अवधकाराच्या 
वनिायक प्रश्नाववषयी अवनवश्चत वृत्ती स्वीकारली, तयावळेी रेनुववयेने जाहीर केले की, वजचे अस्स्ततव 
वैयस्क्तक नागवरकाहून वभन्न असते ठकवा वजला ते आपल्या इच्छेचा आवधकार देऊ शकतील अशी 
राज्यसांस्था या नावाचा सामुदावयक प्रािी नसतो.  [Charles Renouvier- Philosophie Analytique de l’Histoire] परांतु 
फूयीने “राज्यसांस्था ही एक करारातमक सांघटना आहे” ही सवकसमावशेक उपपवत्त माांडली. [Alfred Fouillse - 
La Science Sociale Contemporaine] 
 

ॲनातल फ्राांस हा अवभजात उदारमतवादाचा शवेटचाच पुरुष होता. मानवाचे बांड आवि प्रबोधन 
याांच्या परांपरेशी तो एकवनष्ठ होता. चचक आवि तयाची पोथीततव े ही ववज्ञान आवि स्वातांत्र्य याना ववरोधी 
असतात म्हिून तयाने हयातभर तयाांच्यावर कडाडून हल्ला चढववला. तयाने असे प्रवतपादन केले की, 
जोपयंत चचकचे वचकस्व मोडून काढणयात येत नाही. तो पयंत आधुवनक सांस्कृवत मानवी मनाला मुक्त करू 
शकिार नाही; पोथीततव आवि पूवकग्रह याांच्या ववरुद्ध लढिारा तो धाडशी योद्धा होता. ज्यावळेी बगकसाँची 
आवधकारवािी आवि सोरेलचे वक्तृतव याांनी बवुद्धवादववरोध वशष्टसांमत केला होता, तयावळेी बवुद्धवाद आवि 
ववज्ञानाचे ववमोचनकायक याांवर तयाची दृढ श्रद्धा होती. आनातोल फ्राांस आवि पूवीचे इतर मौवलकवादी 
याांच्या जोमदार उदारमतवादाने प्रतयक्षपिे गेदचा बुवद्धवादी माक्सकवाद आवि ्योरेचा समाजवादी 
मानवतावाद याांच्याकडे नेले. 
 

एकोविसाव्या शतकात उदारमतवाद औपचावरक बनला होता. तयाच्यातील ववसांगवत आवि उिीवा 
याांची प्रवतवक्या सोरेलच्याद्वारे सवात साथक रीतीने मूतकरूपाला आली होती. मूळचा तो १८ व्या शतकातील 
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परांपरेचा उदारमतवादी असून सांसदीय लोकशाहीने केलेल्या वांचनेमुळे वतच्यापासून तो परावृत्त झाला 
होता. आधुवनक समाजाच्या राजकीय शासनाची आवश्यकता आवि आर्थथक सांघटना याांचा 
व्यस्क्तस्वातांत्र्याशी मेळ घालणयात उदारमतवाद अयशस्वी ठरल्यामुळे सोरेल अराजकवादाकडे वळला. हा 
अराजकवाद उपयुक्ततावादी आवि फलवादी उदारमतवादातून सुसांगतपिे तकक दृष्ट्या उतपन्न होतो. अशा 
मनोवृत्तीतच सोरेल बगकसॉांच्या ततवज्ञानाच्या प्रभावाखाली आला; आवि अद भतुरम्य बुवद्धवाद ववरोधाचा 
ज्वलां त रष्टा बनला. समाजसुधारिेचे एकमेव साधन म्हिून तो ठहसेचा कडवा प्रचारक झाला. 
कामगारक्ाांतीचा कळकळीचा पुरस्कता असूनही तयाने माक्सकचा ऐवतहावसक वनयवतवाद नाकारला आवि 
वनसगक व समाज हे कायद्याने वनयांवत्रत होत नसून आांधळ्या इच्छेने होतात असे जाहीर केले. हे तयाचे मत 
आवि ठहसेचा तयाने केलेला उदो उदो यामुळे कामगारक्ाांतीचा पुरस्कता सोरेल फासीवादाचा प्रचारक 
म्हिून समजणयात येऊ लागला. मुसोवलनीने आपि स्वतः सोरेलचे वशष्ट्य असल्याचे जाहीर केले होते. तर 
स्वतः सोरेलने आपल्या मृतयुशय्येवरून आपली स्वप्नपूर्थत म्हिून रवशयन क्ाांतीचे आवि आदशक मानव 
म्हिून लेवननचे स्वागत केले होते. फासीवाद आवि साम्यवाद याांची सामान्द्य कुलपरांपरा या एकाच 
मािसात सापडते, ही गोष्ट अवतशय अथकपूिक आहे. १९ व्या शतकाच्या आरांभी ततवज्ञानातमक प्रवतगमनाने 
ज्या बवुद्धववरोधी बांडाला उते्तजन वदले तया बांडाचा तो इतर कोिापेक्षाही अवधक जोरदार प्रवतवनधी होता. 
 

एकोविसाव्या शतकाच्या आरांभी उदारमतवादी ततवज्ञानाच्या परांपरेचा वारसा जमकनीकडे गेला. 
जमकन ववचारजागृवत ही मानवी स्वातांत्र्याच्या प्रकाशाची मोठी झलक होती. ती वरनेसान्द्सने प्रज्ववलत केली 
होती. तयावळेेपासून ज्ञान, स्वातांत्र्य आवि सतय याांच्या मांवदराच्या सतत वाढतया उपासकाांच्या भक्तीने ती 
तेवत ठेवली होती. बुवद्ध आवि अद भतुरम्यवाद, प्रज्ञा आवि भावना, ववज्ञान आवि ततवज्ञान, याांच्या 
अतयावश्यक सुसांवादाच्या वदशनेे प्रशांसनीय प्रगवत झाली. जमकन इवतहासातील सुविकयुगाच्या परांपरेचा 
वारसा हेगेल आवि फॉयरबाख याांच्या अनुयायाांनी घेतला. ते स्वतःला तास्तवक मौवलकवादी म्हिवनू घेत 
असत. तया परांपरेने ज्या उज्वल भववष्ट्याचे आश्वासन वदले, तो म्हिजे औपचावरक उदारमतवादाच्या 
मयादा ओलाांडिारी आवि स्वातांत्र्य, ज्ञान आवि सतय याांच्या प्रीतयथक चाललेल्या युगानुयुगाच्या मानवाच्या 
शोधातील एका नव्या अवस्थेत प्रवशे करिारी आधुवनक सांस्कृवत होय. 
 

“नामाांवकत पांवडताांच्या तीन वपढ्याांनी बौवद्धक उदारमतवादाचा ओघ वाहता ठेवला. तयाची मुख्य 
ततव े प्रामाणयातून मुक्तता, वस्तुवनष्ठता आवि सवहष्ट्िुता, ही होती. वनरवनराळ्या मागांनी वनरवनराळ्या 
के्षत्रात पारांपवरक प्रामाणयाला आांधळेपिाने शरि जाणयापासून स्वातांत्र्य वमळाले. ववज्ञानाच्या शोधावर 
आधारलेल्या जडवादी ततवज्ञानाने सत्ताशास्त्रीय ठचतनाला फाटा वदला. धमाला वनसगातील प्रकटीकरि 
मानणयाऐवजी तो एक मानवशास्त्रीय घटना म्हिून मानणयात येऊ लागला. इतर कोितयाही ऐवतहावसक 
कागदपत्राांप्रमािेच बायबलचे सूक्ष्मपिे पृथक्करि झाल्यानांतर काहीच्या मताप्रमािे विस्ताचे अस्स्ततवच 
वसद्ध होत नव्हते. ववज्ञानाच्या खालोखाल इवतहास हे खरोखरीच जमकनीच्या उदारमतवादी युगाचे 
मानवचन्द्ह होते. तयाने वनर्थवकारी वस्तुवनष्ठता वशकवली. पि तया मागील मानवी घटकाकडे दुलकक्ष होता 
कामा नये.” [Friedrich Karl Sell- “German Pre-nazi Political Thought,” in Twentieth Century Political Thought, Published by 
the Philosophical Library, New York.] 
 

काटांपासून एक वभन्न ववचारप्रवाह वाहू लागला. तयाने जरी न्द्यटूनप्रिीत भौवतक ततवज्ञान आवि 
प्रबोधन याांच्या प्रभावाने आरांभ केला, तरी तयाच्या ववचाराला जी स्फूर्थत वमळाली ती वरनेसान्द्सपेक्षा 
धमकसुधारिेच्या परांपरेपासून होय. म्हिून तयाचा उदारमतवाद मौवलकवादी फ्रें च सांप्रदायापेक्षा 
पुरािमतवादी इांस्ग्लश सांप्रदायाला अवधक जवळचा होता. काांटमुळेच जमकनततवज्ञानात प्रथमतः 
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अनुभववादाचा प्रवशे झाला. तयाने ह्यमूच्या अजे्ञयवादाच्या कुां वठतमागापासून सुटका करून घेणयाचे 
ठरववले. वस्तुवनष्ठ आवि आतमवनष्ठ याांच्यातील ठखडार मुजववल्याने अनुभववादी ततवज्ञानाला एक 
सत्ताशास्त्र वमळेल, असे तयाला वाटले. हे ठखडार देकातकने प्रथम गृहीत धरल्यामुळे काांटच्या वचवकतसेत 
देकातकच्या पद्धतीची फेरतपासिी गर्थभत होती. अशाप्रकारे काांटप्रिीत क्ाांतीने आधुवनक ततवज्ञानाच्या 
मुळात घाव घातला आवि एका नवमध्ययुगीनतेचा आरांभ केला. [रीड हा काांटेपेक्षाही ह्यमूचा अवधक साक्षपेी टीकाकार 
होता. तयाच्या पुस्तकाांनी काांटप्रिीत सतयाला नकाराथी पुरावा वदला, (शोपेनहाउएर) आवि कल्पनेऐवजी अांतःपे्ररिेला स्थान वदले. अांतःपे्ररिेची 
व्याख्या मन आवि जड याांचा रहस्यमय आवि अविकनीय सांबांध अशी करणयात आली. “अज्ञात अशा साधनाांनी ज्याप्रमािे सांवेदना आम्हाला स्फूर्थत 
देतात, तयाप्रमािेच तयाना जुळिारी प्रतयक्ष ज्ञानेही आम्हाला स्फूर्थत देतात.” (Reid)] 
 

काांटच्या वचवकतसक ततवज्ञानातील आतमवनष्ठवादाने का बाजूने वफश्टेच्या अद भतुरम्यवादाचे 
पोषि केले; दुसऱ्या बाजूने शोपेनहाउएरच्या बुवद्धववरोधी बांडाला स्फूर्थत वदली. या दोघाांचे वनतसे, बगकसाँ 
आवि सोरेल याांच्या बरोबरीने– इतर दुय्यम श्रेिीच्या मािसाांना वगळून– फासीवादाचे ततववतेे्त म्हिून 
स्वागत करणयात येते. वफस्टे हा जमकन राष्ट्रवादाचा रष्टा होता. १९ व्या शतकात राष्ट्रवाद आवि 
उदारमतवाद याांची चमतकावरक शय्यामतै्री जडली होती. फासीवाद हा ववशषेतः इटली व जमकनी येथे या दुष्ट 
युतीचे अनौरस सांतान होता. लोकाशाहीच्या औपचावरक सांकल्पनामुळे अदृश्यपिे, पि अगदी वनिायक रीतीने, 
व्यस्क्तवादाची जागा समुदायवादाने घेतली; आवि उदार राजकारिी लोक राष्ट्रवादाचा कैवार घेऊन चकुीच्या 
मागाने गेले. थोड्याच अवधीत अनुभवाने असे वसद्ध झाले की, ववजेता राष्ट्रवाद आपल्या लोकशाही घोषिाांना 
गुांडाळून ठेवनू सते्तकरता झगडताना सामावजक आवि साांस्कृवतक प्रवतगामी दृवष्टकोिाचा अांगीकार न चुकता 
करतो आवि पुरािमतवादी शक्तीशी युती करतो. 
 

इटलीमध्ये वदस्ग्वजयी राष्ट्रवादावर सोरेलच्या बवुद्धववरोधी अद भतुरम्यवादाचीच केवळ छाप 
पडली असे नव्हे, तर तया राष्ट्रवादाने फ्रें च राजपक्षीय लोकाांच्या उघड उघड राष्ट्रगवी आवि सरळसरळ 
पुरािमतवादी वसद्धाांताचा स्वीकार केला. उदारमतवादाने राष्ट्रवादाला तयाच्या ऐन सांघषाच्या काळात 
आधार वदला होता. तयाचा ववसर पडून एका प्रमुख राष्ट्रवादी वसद्धाांतयाने उदारमतवादातील 
ततवज्ञानातमक दृवष्टकोिाच्या अभावावर टीका केली; आवि ती उिीव तयाने स्वतःच भरून काढली. 
“मानवी एकतेचे अतयुच्च रूप म्हिजे राष्ट्र होय. राष्ट्र म्हिजे वैयस्क्तक नागवरकाांचा नुसता समुच्चय नव्हे. 
तर कालच्या, आजच्या व उद्याच्या वपढ्याांना कवते घेिारा एक वजवांत जीवठपड, एक गूढ देह आहे. व्यस्क्त 
ही राष्ट्राचा एक क्षिभांगुर भाग आहे; आवि राष्ट्राववषयीच्या परम कतकव्याचे ऋि वतच्यावर असते.” [Enrico 
Corradini - Discorsi Politici.] 
 

ही मते एकया पारेटोनेच ‘शास्त्रीयदृष्ट्या’ ववशद केली नाहीत, तर तयाच्या सामावजक 
सांसरिाच्या उपपत्तीने आवि उत्तमजनाांच्या वसद्धाांताने राष्ट्रगवाचे आवि हुकूमशाहीचे समाजशास्त्रीय 
समथकन केले. उदार ततववते्ता जेंटाईल यानेही तया मताांची री ओढली. जेंटाईलने फासीवादी राजकीय 
उपपत्तींना साांस्कृवतक आकार वदला. मुसोवलनीचा वशक्षिमांत्री या नातयाने तयाने अभ्यासक्मात राष्ट्रीय 
आतम्याची प्रतीके म्हिून वीर पुरुषाांच्या जीवनावर भर वदला पावहजे असा वनयम केला. मानवी आतम्याचा 
केवळ राष्ट्रीय सांस्कृतीतच आववष्ट्कार होतो, म्हिनू व्यक्तीनी राष्ट्राच्याद्वारे स्वतःचा अववष्ट्कार करून 
घेतला पावहजे, असे तयाचे मत होते. उदारमतवाद आपल्या मूळच्या ततवज्ञानातमक भवूमकेपासून फार दूर 
गेला नसता, तर क्ोचेचा हा वमत्र आवि वशष्ट्य फासीवादाचा समथकक झाला नसता. जेंटाईल स्वतःच तया 
ततवज्ञानातमक प्रवतगमनाचा साक्षी होता. तो म्हितो. “मानव प्रािी हा वनसगकतःच धार्थमक असतो. ववचार 
करिे म्हिजेच देवाचे ठचतन करिे होय. मानवाच्या तुलनेत देव सवक काही आहे. मानव मात्र काहीच 
नाही.” तसेच “फासीवादी राज्य धमासह आध्यास्तमक मूल्याांना कवते घेऊन तयाना समाववष्ट करून घेते. जे 
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राज्य दुसरी कोितीही सावकभौम सत्ता सहन करते, ते आतमघात करते. जे जे आध्यास्तमक; ते ते स्वतांत्र असते; 
पि ते स्वतः आध्यास्तमक अशा राज्यसते्तच्या ववशाल मयादेतच होय.” [Giovanni Gentil : Fascism and Culture] 
 

आवधभौवतक स्वातांत्र्याचा झगडा सुरू करणयापूवी मानवाला दैवी छत्रापासून मुक्त व्हावयाचे होते. 
ततवज्ञानाच्या दृष्टीने उदारमतवाद आध्यास्तमक दास्याववरुद्ध मानवाच्या बांडातून जन्द्माला आला. तया 
दृष्टीने तयाने १९ व्या शतकापयंत आधुवनक सांस्कृतीच्या उदयाला आवि अवभवृद्धीला स्फूर्थत वदली. तयानांतर 
उपवरवनर्थदष्ट कारिाांनी ततवज्ञानातमक प्रवतगमन घडून आले. तयाची पवरिवत जेंटाईलसारख्या 
उदारमतवाद्याांनी फाांसीवादाचे समथकन करणयात झाली. 
 

दुसऱ्यापक्षी, राष्ट्रवाद हे धमकसुधारिेचे अपतय होते. धमकसुधारिेने आरांभीच्या विस्ती धमाच्या 
लोकशाही आवि व्याक्तवादी परांपराांकडे धाव घेऊन मानवाच्या बांडाववरुद्ध धमाला बळकटी आिली. जेथे 
जेथे उदारमतवाद वमथ्या-लोकशाहीवादी प्रोटेस्टांट धमाच्या प्रभावाखाली आला, तेथे तेथे तयाने 
वरनेसान्द्सच्या परांपरेकडे पाठ वफरववली आवि ततवज्ञानातमक प्रवतगमनाशी युवत केली. या प्रवतगमनाने 
शवेटी फासीवाद साम्यवाद या दोहोच्या वाढीला पोषक असे बुवद्धवादववरोधी वातावरि वनमाि केले. 
उदारमतवाद आवि राष्ट्रवाद याांची मतै्री जुळली, तीसुद्धा धमकसुधारिेच्या प्रभावानेच होय. गढू 
समुदायवादी पांथाचे सवात ठळक रूप म्हिजे फासीवाद ठकवा राष्ट्रीय समाजवाद होय. 
 

जमकनी हा देश राष्ट्रवादी राज्याच्या कल्पनेचा पाळिा आहे. पवरिामतः राष्ट्र या कल्पनेचे 
आदशीकरि हे जमकनसांस्कृतीचे ठळक वैवशष्ट्य झाले. एक राजकीय सांकल्पना सत्ताशास्त्रीय अमूतकतेच्या 
पदवीपयकत उांचावणयात आली. राष्ट्र-जािीवचेा पूवकग्रह, वाांवशक गटाशी होिारे राष्ट्राचे तादातम्य, हीं 
यूरोपच्या दुसऱ्या कोितयाही प्रादेवशक सांस्कृतीत इतक्या खोलवर रुजली नाहीत. तथावप जमकनीत १६ व्या 
शतकात जन्द्मलेला राष्ट्रवाद १९ शतकातही उशीरापयंत यशस्वी झाला नाही. या दुघकटनेतून वैफल्याची 
सवकव्यापी भावना वनमाि झाली. याचा पवरिाम म्हिजे मानवसक न्द्यूनगांड होय. हा गांड साांस्कृवतक 
राष्ट्रगवात वैवशष्ट्यपूिक रीतीने व्यक्त झाला. जमकन सांस्कृतीला युटॉवनक टोळ्याांच्या पुरािकथाांत स्फूर्थत 
वमळाली. इवतहासपूवक वीरकथात वर्थिल्याप्रमािे या टोळ्याांना विस्ती धमाने सांस्कृवतमान करणयापूवी तया 
मध्य आवि पूवक यूरोपच्या प्राचीन जांगलात वस्ती करून रावहल्या होतया. दांतकथेतील सीगफ्रीड हा जमकन 
पौरुषाचा आदशक समजणयात येऊ लागला. टॅवसटसने वर्थिल्याप्रमािे “यूटॉवनक वांशाच्या नेतृतवा”चा तो 
प्रवतवनधी होता. टॅवसटल या प्राचीन जमकनवांशाच्या टोळ्या “वन्द्य, वचडखोर, धूतक दाांवभक आवि साहसी” 
अशा आढळल्या. सीगफ्रीडला अचाट जोम आवि अतुलनीय शस्क्त याांची अद भतु देिगी लाभली होती. 
िॅगनच्या रक्ताने स्नान करणयाचा जो चमतकार तयाने केला, तयामुळे अठजक्यपिाचे वलय तयाच्या भोवती 
वनमाि झाले. थोडक्यात अवतमानवाचा तो मलूादशक होता. राष्ट्रवादी वाङ् मयाने अट्टीलापासून 
वबस्माकक पयकत जमकनीचे सारे वीर पुरुष सीगफ्रीडच्या साच्यात ओतले. 
 

कवव, कथाकार आवि खोटे इवतहासकार याांच्या सुपीक कल्पनेने रचलेल्या पुरािकथा आवि 
दांतकथा याांच्या बहुरांगी पाश्वकभमूीवर आधुवनक जमकन राष्ट्रवादाचा ततववते्ता म्हिून वफश्टेचा उदय झाला. 
वजतक्या प्रमािात उदारमतवाद राष्ट्रवादाशी एकरूप होता, वततक्या प्रमािात वफश्टे उदारमतवादी होता. 
समाजवादाची ललकारी देिारा “लोकपुत्र” म्हिून तयाचे स्वागत झाले. तथावप तो जमकन फासीवादाच्या 
नॉर्थडक वांशाच्या वमथ्याकथेचा (Myth) रष्टा झाला. जमकनवांश शुद्धतम रक्ताचा आहे आवि म्हिनू तयाच्या 
अांगी “वनसगाच्या गूढ शस्क्त” असिे हे तयाचे वववधवलवखत आहे, असे तयाने विकन केले. अवद्वतीय 
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वांशशुद्धीमुळे जमकन लोक हे “सत्ताशास्त्रीयदृष्ट्या भववतव्य ठरून गेलेले, नैवतक हक्काांनी युक्त, 
युस्क्तशक्तीच्या हरएक साधनानी आपल्या भववतव्याची पूर्थत करिारे वनवडक जन” [Fichte : Speeches to the 

German Nation.] आहेत. वफश्टे दुहेरी नीतीचा उपदेश करीत होता. फासीवादाच्या जमकन वसद्धाांतयाांनी 
तयाच्याद्वारे पशुता, वननवैतकता आवि दोषदृष्टी याांचे समथकन केले. [“जुन्द्या जमकन राष्ट्रवादाचे पनुः जे दशकन आम्हाला 
घडते, ते स्वातांत्र्याच्या युद्धात तयाची भव्य ज्योत प्रज्वलीत झाल्यानांतर, वफश्टेने तयाचा अवत खोलवर पाया घातल्यानांतर, स्टायन आवि आन्द्ट् डक 
याांच्या द्वारे तयाचे उतथापन झाल्यानांतर होय. या मािसाांनी १८१३ मध्ये जमकनीला गतेतून बाहेर काढून उच्चपदी नेले. तयाांचा मोठेपिा वनर्थववाद 
होता.” Alfred Rosenberg :– Mythus.] व्यक्तीला जे करिे दुष्टपिाचे वाटते, ते राज्याचे पववत्र कतकव्य ठरते. 
“राज्याराज्यामध्ये बवलष्ठाांच्या कायद्यावशवाय दुसरा कायदा ठकवा हक्क नसतो.” [Fichte : Speeches to the 
German Nation.] स्वतःसाठी राज्याला ववश्वासघात, कायदेभांग, शारीवरक अतयाचार अशी सवक शक्य ती साधने 
अवलां वबणयाचा हक्क असतो. राष्ट्राच्या सामुदावयक अहांची इच्छा लादिे हा तयात हेतु असतो. राष्ट्र हे 
कोितयाही कायद्याने बाांधलेले नसते. ज्यावळेी भाांडवलशाही अद्याप बाल्यावस्थेत होती आवि साम्यवादाचे 
वपशाच्च माक्सकच्या कल्पनेत सुद्धा अवतरले नव्हते, तयावळेी उदारमतवादाच्या एका ततववतेयाने सूत्रबद्ध 
केलेले फासीवादाचे हे सार होते. 
 

वकतयेक लेखकाांनी, इवतहासकाराांनी आवि ववद्यापीठाच्या प्राध्यापकाांनी वफश्टेच्या अद भतुरम्य 
राष्ट्रवादात अांगभतू असलेला साांस्कृवतक राष्ट्रगवक आवि आक्मिाची चेतना ही ववस्ताराने माांडली आहेत. 
तयाांचा जबरदस्त प्रभाव पवहल्या जागवतक युद्धापूवीच्या जमकन युवकाांच्या वनदान दोन वपढ्याांच्या बौवद्धक 
आवि भाववनक सामग्रीवर पडला होता. जमकन भाांडवलशाहीच्या भरभराटीच्या आवि जमकन 
साम्राज्यशाहीच्या दृढीकरिाच्या तया काळात पारांपवरक जमकन आतम्याचा आववष्ट्कार म्हिून फासीवादाच्या 
वसद्धाांताचा आवि जमकनीच्या जगतकायाच्या वसद्धीचे साधन म्हिून फासीवादी आचाराचा स्वीकार करणयाची 
राष्ट्रीय प्रवृवत्त जोपासली गेली. 
 

पोल द लागादक आवि युवलऊस लाांगबने याांनी १९ व्या शतकाच्या शवेटच्या दशकात वफश्टेच्या 
राष्ट्रवादी ततवज्ञानाचे गूढ मूलततव वृठद्धगत केले. तयाांनी अांतमुकखतेचा (Innerlichkeit) पांथ सुरू केला 
आवि तो जमकन वांशाच्या नैवतक श्रेष्ठतवाचा पाया म्हिून समजणयात आला. गुस्टाफ फे्रन्द्सेन, ववल्हेल्म शफेेर, 
हान्द्स वग्रम प्रभतृींनी या गूढवादी पांथाचा कडवपेिाने प्रचार केला. 
 

द लगादक हा बृहत्तर जमकनवादाचा वसद्धाांती होता. Drang nach Osten (पूवेकडे जाणयाची ओढ) 
हा प्रवसद्ध वबस्माकक रवचत वसद्धाांत मूतकस्वरूपाला आिनू तयाने वलवहले : “पूवेकडील आमच्या शजेाऱ्याांचे 
जमकनीकरि करिे हे उवचत कृतय आहे. रवशयाने दयाळू व्हाव ेआवि पुढे पूवकवदशनेे मध्य आवशयाच्या बाजूने 
सुमारे ३०० मलै मागे सरकाव.े असे करणयाला तो नकार देईल, तर तयाचे हरि करणयाला म्हिजे 
तयाच्याशी युद्ध करणयाला तो आम्हाला भाग पाडील.” [Paul de Lagarde Schriften fuer Deulschland.] जमकनाांच्या 
नैवतक श्रेष्ठतवाचे वचन्द्ह म्हिनू आवि साांस्कृवतक राष्ट्रगवाचे अवधष्ठान म्हिून “अांतमुकखते”ची आख्यावयका 
हाऊस्टन चेम्बरलेन याने वांशतवाच्याद्वारे वमथ्याशास्त्रीय पद्धतीने ववशद केली. चेंबरलेन जन्द्माने इांग्रज 
असला, तरी तो जमकनदेशीय बनला होता. तो गोवबनोचा वशष्ट्य आवि आल्फे्रड रोझेनबेगक याचा गुरू होता. 
गोवबनो हा फ्रें च मानवशास्त्रज्ञ होता. रोझेन्द्बेगक हा वहटलेरच्या राष्ट्रीय समाजवादाचा वसद्धाांती होता. अशा 
प्रकारे फासीवाद हा वगकततवप्रिाली नव्हता; ठकवा तो आर्थथक दृष्ट्या वनयतही नव्हता. 
 

स्लाववांशी इवतहासकार रायट् तशके याने जमकन राष्ट्रवादाला साांतकृवतक पाया देणयासाठी प्राचीन 
यूटॉवनक टोळ्याांच्या युयुतसुपिाच्या कथाांकडे आवि स्वतःच्या कल्पकतेकडे धाव घेतली. “यूटॉन हा 



 
 अनुक्रमणिका 

जन्द्मजात जेता असतो आवि तो जेथे जमेल तेथे मत्ता स्थापन करतो. युद्ध हे इवतहासाचे सवोच्च न्द्यायालय 
आहे.” [Heninrich Von Treitzschke History of Germany.] अशा उक्तीनी रयट् तशकेने जमकन युवकाांची कल्पनाशस्क्त 
चेतववली आवि ते सवक सीगफ्रीडप्रमािे काहीतरी होणयाची– अवतमानव होणयाची– ईषा बाळगू लागले. 
फासीवादाचा पाया आर्थथक नव्हता, तर भाववनक होता. ततवज्ञानातमक प्रवतगमनाच्या वातावरिात 
जोपासलेला तो बवुद्धवादववरोध होता. 
 

“इ. स. १९३० च्या रायस्टागमध्ये तेरा राजकीय पक्ष होते. वैचावरकदृष्ट्या तयाांचे दोन ववरोधी गट 
पडले होते. पुरािमतवाद आवि प्रगवत याांच्यातील तो सांघषक नव्हता, तर राजकीय के्षत्राच्या पलीकडे 
जाऊन जगत् सांकल्पनाच्या (Weltanscharr ung) अांतरांगातील सांघषक– बुवद्धवाद आवि बवुद्धवादववरोध 
याांच्यामधील सांघषक– होता. तो सावकजवनक व्यासपीठावर आढळात येिाऱ्या नेतयाांच्या दोन नमुन्द्यात–एक 
उफाळतया भावनाना आवाहन करिाऱ्या भाषिबाजाांचा आवि दुसरा बौवद्धक युस्क्तवादाने प्रवतपादन 
करिाऱ्या बवुद्धमांताांचा– प्रवतठबवबत झाला होता. बवुद्धवादी आवि बवुद्धववरोधी शक्ती याांच्यातील सांघषक ही 
नातसीपूवक जमकनीतील राजकीय ववचाराांची कहािी आहे.” [Friedrich Karl Sell– “The German Pre-Nazi Political 
Thought” in ‘Twentieth Century Political Thought,’ Published by the Philosophical Library, New York.] 
 

बुवद्धववरोधी बांडाची सुरवात शोपेनहाउएरने केली. १९ व्या शतकाच्या शवेटच्या दशकात हे बांड 
कला, सावहतय आवि ततवज्ञान याांच्या द्वारे प्रकट झाले आवि तयाने फासीवादाचे आगमन घोवषत केले. 
वफश्टे हा अद भतुरम्यवादी होता. पि तो सवकथा बुवद्धववरोधी नव्हता. जमकनीमध्ये शोपेनहाउएरच्या द्वारे 
वशरलेल्या ततवज्ञानातमक प्रवतगमनाच्या प्रवाहाबरोबर तो वाहात गेला नाही. शोपेनहाउएर काांटचा वशष्ट्य 
असला, तरीही तयाचावर टीख्–नोफावलस वतुकळाची अद भतुरम्य छाप पडली होती. परांतु तयाने लौकरच 
वरनेसान्द्सच्या अद भतुरम्यवादाकडे पाठ वफरववली आवि तो प्रवतगामी वनराशावादी सांप्रदायाशी समरस 
झाला. शवेटी फ्रीडवरश श्लेगेलने तयाला भारतीय गढूवादाची दीक्षा वदली. तयाला आतले आवाज ऐकू येऊ 
लागले, सतयाचा साक्षातकार झाला. तयानुसार तयाने आपल्या “इच्छा आवि ववचार याांच्या स्वरूपातील 
जग” या ग्रांथाचे काही भाग “पववत्र आतम्याच्या आदेशाने वलवहले” असे जाहीर केले. 
 

“वस्तुस्वरूपाची” सांकल्पना हा काांटच्या ततवज्ञानाचा अपकषक होता. तीत गूढ सत्ताशास्त्रात 
घेतलेली पलट अवभपे्रत होती. हेगेलने आवि एका अथी वफश्टेनेही ती सांकल्पना नाकारली. शोपेनहाउएरने 
याच्या उलट केले. असे म्हितात की, तयाने हेगेलच्या आकसाने, कदावचत् दे्वषबदु्धीने असेल, तसे केले 
असाव.े [हेगेलच्या मोठ्या लोकवप्रयतेमुळे शोपेनहाउएरला तयाचा मतसर वाटत असे, ही गोष्ट खरी आहे. आपल्यापेक्षा या कुशाग्र बुद्धीच्या 
प्रवतस्पध्यावर मात करणयासाठी बर्थलन ववद्यापीठातील आपल्या वगाच्या वेळा तो हेगेलच्या तासाच्या वेळीच ठेवीत असे. याचा पवरिाम असा होत 
असे की, वरकाम्या बाकासमोर व्याख्याने देणयाची पाळी तयाच्यावर येत असे, आवि हेगेलच्या व्याख्यानाांना ववद्याथ्यांची गदी लोटत असे. 
चवरत्रकारांचे म्हििे असे की, शोपेनहाउएरच्या वनराशावादाला हा कटु अनुभवच कारिीभतू होता. भाववनक प्रवतक्ीया काहीही असो, एवढे मात्र 
खरे की, हेगेलने कठोरपिे टीका केलेले काांटचे सांकल्पन तयाने ग्रहि केले आवि वृठद्धगत केले.] वस्तुस्वरूपाचा अन्द्वयाथक तयाने 
इच्छा असा लावला. पि काांटच्या बवुद्धवादापासून भासते वततके हे फुटून वनघिे नव्हते. इच्छेचे सावकभौमतव 
हे काांटच्या ततवज्ञानात अांगभतू आहे. चाांगला आवि वाईट मािूस याांच्यातील भेद हा इच्छाांचा असतो, असे 
तयाचे म्हििे होते. तयाने असेही प्रवतपादन केले की, सत्ताशास्त्रीय नैवतक कायद्याचा सांबांध इच्छेशी असतो. 
काांटच्या सत्ताशास्त्रात जे गर्थभत होते, ते उघड करून शोपेनहाउएर इच्छा ही अांवतम आवि एकमेव वस्तु 
आहे या वनिकयाप्रत आला आवि तयाने इच्छा करिाऱ्या व्यक्तीची इच्छा ववश्वव्यापी इच्छेशी एकरूप केली. 
[“जे सतय आहे ते सजीव आवि वनजीव वनसगाच्या साऱ्या प्रवाहात आढळिारी एक ववराट इच्छा हेच होय.” Bertrand Russell] 
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एका गूढ सांकल्पनेच्या जागी बदलून दुसरी आििे याला उद्बोधक स्पष्टीकरि म्हिता येिार नाही. 
म्हिून शोपेनहाउएरने इच्छेची वगेळी व्याख्या अशी केली : “ती साऱ्या अस्स्ततवाची अांवतम, अववच्छेद्य मलू 
ततव असून जीवन आवि तयाचे सवक आववष्ट्कार याांसह दृश्यवस्तूांचे जग वनमाि करिारी प्रचोदक शस्क्त 
आहे.” एवढ्यापुरती ही व्याख्या गढू सवेश्वरवादाच्या एका प्रकाराकडे झुकते. पि पुढे अववचतपिे ती 
ववरुद्ध वदशनेे जाते. इच्छा ही एक आांधळी ऊमी, अकारि, मूलभतू अशी सवकस्वी वनहेतुक पे्ररिा आहे. 
म्हिून शोपेनहाउएरच्या तारुणयातील अद भतुरम्यवाद तयाच्या पक्व ततवज्ञानाच्या दैववादात बुडला आहे. 
म्हिूनच तयाने आपली वनष्ठा ग्रीक बवुद्धवादी मानवतावादावरून गूढ ठहदु सवेश्वरवादाकडे वळववली. 
 

तथावप, शोपेनहाउएर हा खऱ्या अथाने सवेश्वरवादी नव्हता. तयाची वैवश्वक इच्छा 
स्स्फनोतसासारखी नव्हती. ती देवाशी एकरूप नव्हती. तयाची वैवश्वक इच्छा दैवी इच्छा नव्हे,– मानवातील 
चाांगुलपिा आवि सद् गुि नव्हे. उलट ती पापी, दुष्ट आवि सवक दुःखाांचे मूळ आहे. म्हिून जीववत हे दुःखाने 
भरलेले असिे अटळ असते; आवि दुःखे तर ज्ञानाच्याबरोबर वाढत जातात. जग हे एक ववशाल कारागहृ 
असून तयातून कोिाचीही सुटका नाही. मानवाच्यालेखी तयाच्या स्वतःच्या इच्छेनेच वनरांतर दास्य आले 
आहे. आपल्या इच्छेवर तो वनयांत्रि घालू शकत नाही. कारि ती वैवश्वक इच्छेचा आववष्ट्कार असते. म्हिनू 
स्वातांत्र्याची पे्ररिा हा एक भ्रम असून मानवजातीच्या जन्द्मापासून तो तयाची वदशाभलू करीत आला आहे. 
म्हिीतील गाढवापुढे लोंबिाऱ्या गाजराचे ते एक नमुनेदार उदाहरि आहे. वैवश्वक इच्छेच्या दुष्टचक्ातून 
बाहेर पडणयाचा मागक मािसापाशी नाही. कारि जे ज्ञान शक्ती देते असे म्हितात. ते तयाच्या दास्यालाच 
चालना देत असते. काहीही झाले तरी, ज्ञान साहाय्यभतू होऊ शकत नाही; कारि बुवद्ध म्हिजे जािणयाची 
शस्क्त हीसुद्धा इच्छेनेच वनमाि होते. “इच्छा आवि मन याांचा हा सांबांध म्हिजेच मन हे इच्छेचे बाहुले आहे, 
हे शोपेनहाउएरचे आधारववधान वजतके अपमानास्पद आवि शोचनीय आहे, वततकेच हास्यास्पदही आहे. हे 
आधारववधान मानवजातीची स्वतःची फसविूक करणयाची : आवि स्वतःच्या मनापासून मागकदशकन आवि 
आशय वमळेल असे कस्ल्पणयाची सगळी वृवत्त आवि धारिाशस्क्त अगदी सांके्षपात आिते. पि आमचा 
ततववते्ता तर नेमके याच्या उलट वनश्चयाने साांगतो. तयाने इच्छेला बोलववता धनी ठरवनू बुद्धीला मागे 
सारले. हे सवक तया आधारववधानाचे समथकन करणयासाठी, तयाला नैवतक पे्ररिा परुववणयासाठी, आवि 
थोडक्यात आमच्या सहजप्रवृत्ती बवुद्धयुक्त करणयासाठीच होय.” [Thomas Mann – The Living Thoughts of 
Schopenhauer] 
 

ततवज्ञानातमक प्रवतगमनाची नाांदी धमकसुधारिेने गाइली; विवटश अनुभववादाने अजाितेपिे तयाचा 
पवरपोष केला; रूसोने तयाचा ववस्तार केला आवि शोपेनहाउएरमध्ये तयाने परमोच्च रूप गाठले. “या ना तया 
स्वरूपात इच्छा ही सावकभौम असते हा वसद्धान्द्त वकतयेक आधुवनक ततववतेे्त मान्द्य करतात. तयात ववशषेतः 
वनतश,े बगकसाँ, जेम्स आवि ड्युई हे आहेत ज्या प्रमािात इच्छेचे पारडे वर जाते, तयाप्रमािात ज्ञानाचे खाली 
येते. आमच्या युगातील ततवज्ञानाच्या स्ववृत्तीत झालेला हा अतयांत उल्लखेनीय बदल आहे. तयाची तयारी 
रूसो आवि काांट याांनी केली. परांतु शुद्ध स्वरूपात तयाची घोषिा शोपेनहाउएरने प्रथम केली.” [ Bertrand 
Russell - The History of Western Philosophy.] 
 

वनत् श े स्वतःला शोपेनहाउएरचा अनुयायी म्हिवीत असे. तयाने सवकशस्क्तमान् इच्छेच्या 
वसद्धान्द्ताचा वीरपुरुषाच्या पशुतेच्या आवि ववषणि वृत्तीच्या पांथात सुसांगतपिे ववकास केला. खरोखरीच 
तयाचा स्वतःचा असा एक खास वगक होता. तयाने “रूसोच्या धतीचा नैवतक धमकवडेा” म्हिून काांटचा वधक्कार 
केला आवि तो अवभजात जमकन ततवज्ञान तसेच तयाचे सवकसाधारि ततवज्ञानातमक प्रवतगमन याांच्या 
परांपरेतून फुटून वनघाला. वनतशलेा असे वाटत असे की, ववज्ञानामुळे विस्ती धमाच्या पोथीततवाांवरील श्रद्धा 
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नष्ट होऊन सवक मूल्याांचा अभाव वनमाि होतो. याचे विकन तयाने “जीवनाववषयी नेवत नेवत” असे केले. १९ 
व्या शतकाच्या वनसगकवाद ही एक तातपुरती सोय होती असे तयाचे मत होते–तो जीवनाला नवीन अथक देऊ 
शकत नव्हता. “ततवज्ञानाच्या पद्धवत या केवळ तयाांच्या सांस्थापकापुरतयाच पूिकपिे सतय असतात. नांतरच्या 
सवक ततववते्त्याांना तया अतयांत दोषपूिक वाटतात, दुबळ्या मनाांना तया सतय आवि दोष याांचे वमश्रि वाटतात. 
ते काहीही असले, तरी उच्चतम ध्येय या दृष्टीने तया दोषपूिक ठरतात आवि म्हिनू तया तयाज्य असतात.” 
वनतश ेएका युगाांताचे प्रतीक होता. तया युगाची बौवद्धक, साांस्कृवतक आवि नौवतक ध्येये आतमववसांगत आवि 
अव्यवहायक ठरली. कारि तयाांच्या मुळाशी असलेले वनसगक आवि जीवन याांचे ततवज्ञान सुसांगतपिे तयाच्या 
तार्थकक वनष्ट्कषापयंत पोचले नाही. 
 

देकातकने स्थापन केलेले नव ेततवज्ञान हे मध्ययुगीनतेववरुद्ध बांड होते. वरनेसान्द्सची मानवतावादी 
चेतना आवि शास्त्रीय ज्ञानाची प्रगवत याांचा पाठठबा तयाला होता. तयामुळे तया ततवज्ञानाचा वस्तुवनष्ठ अथक, 
धार्थमक ववचारसरिी, ईश्वरववज्ञानीय सत्ताशास्त्राचा पगडा, आवि पुरोवहती अवधकारशाही ठकवा गढू अतीत 
अवधष्ठान असलेली पोथीवनष्ठ नैवतकता याांच्या रेंगाळिाऱ्या परांपरेतून मानवी मनाची मुक्तता होिे असा 
होता. 
 

ववज्ञानाच्या वाढतया ज्ञानाच्या प्रकाशात ततवज्ञानाची वाट उजळली. ज्याप्रमािे सांस्कृतीच्या 
पहाटकाळी प्रायोवगक ज्ञानाच्या अपुरेपिामुळे आरांभीच्या वनसगकवादी ठचतनाांना वनसगातीत माध्यमाांची 
गृहीतके स्वीकारून धमाचा पाया घालिे भाग पडले, तयाप्रमािेच अवाचीन काळीसुद्धा वनसगाच्या सवक 
घटनाांचे, ववशषेतः तथाकवथत जैव आवि मानवसक घटनाांचे, स्पष्टीकरि करणयाला ववज्ञान असमथक 
झाल्यामुळे धार्थमक पूवकजोद्भव वजवांत रावहला आवि तयाने ततवज्ञानातमक ववचारात गोंधळ माजववला. 
अशाप्रकारे आध्यास्तमक ववमोचनाच्या मानवाच्या मागकक्मिात अडथळे वनमाि झाले. अखेरीस १९ व्या 
शतकात ततवज्ञान हे बुवद्धवनष्ठा आवि बवुद्धववरोध, शास्त्रीय वनसगकवाद आवि ववववध स्वरूपी प्रच्छन्न 
वनसगातीतवाद, ऐवहकवाद आवि अतीतवाद, जडवाद आवि अध्यातमवाद, थोडक्यात ज्ञान आवि श्रद्धा 
याांच्यातील झगड्याचे के्षत्र बनले. नव्या ततवज्ञानाच्या तकक सांगत ववकासाला ववरोध करिारे ववचारप्रवाह हे 
सुद्धा वततकेच तकक सांगत होते. कारि ते मागच्या युगाच्या अनेक शतकात जोपासलेल्या मानवसक सवयी 
आवि भाववनक पूवकग्रह ही लोपणयाची मांद प्रवक्या दशकवीत होते. 
 

ततवज्ञानातमक ववचाराांची सांकटावस्था ही या ववचाराांपासून वनघालेले राजकीय आवि सामावजक 
वसद्धान्द्त आवि तयाांचा व्यवहार याांच्यातील वाढतया ववसांगतींच्या द्वारे व्यक्त होत होती. १९ व्या शतकाच्या 
अनुभवाचा नक्त पवरिाम म्हिजे मानवाने स्वतःवरील श्रद्धा गमावली हा होय. व्यस्क्तवादाला 
समुदायवादाने ग्रासले. राजकीय स्वातांत्र्य, साांस्कृवतक स्वायत्तता, बौवद्धक ववमोचन, याांचा बळी 
सवावधकारशाही पांथाकरता वदला जावयाचा होता. लोकशाही हुकूमशाहीच्या धाकात वावरत होती. पि 
तया बरोबरच ववज्ञानाच्या प्रगतीने जे ज्ञान सांपादन केले होते, तयाने भौवतक ववश्वाच्या ववराट ववस्तारावर 
आवि सचेतन वनसगावर अगदी दूरपयंत प्रकाशझोत टाकला, इतकेच नव्हे तर मानवाचे सत् आवि भवत् 
याांची गुह्य ेप्रकट केली आवि मानवी स्वभावाची रहस्ये तया प्रकाशझोतात उलगडून दाखववली. सांस्कृतीच्या 
उषःकालापासून मानवजातीने अनुसरलेल्या बौवद्धक, साांस्कृवतक आवि नैवतक ध्येयाांना नव े अथक प्राप्त 
झाले. यापुढे दूरवरच्या आदशकलोकात स्वातांत्र्य शोधणयाचे कारि रावहले नाही. ज्ञान म्हिजे एक आभास 
रावहला नाही. नैवतकता ही गूढ अवस्था नव्हे ठकवा सतय हे अध्यास्तमक अमूतकतव नव्हे. मानवी मनाने 
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सांकस्ल्पलेली ही सवक पारांपवरक ध्येये आवि मूल्ये मानवी प्रयतनाच्या आवाक्यात आली. वाढतया ज्ञानाने 
उपलब्ध करून करून वदलेल्या सजकनशक्तीने प्रयतनाांना अवधकावधक बळकटी आिली. 

 
परन्द्तु नव्या प्रबोधनाने १९ व्या शतकाांतील सांस्कृतीच्या “साांप्रदावयक असतया” ववरुद्ध बांड 

करणयाला आवाहन केले. तया बांडाचे मूर्थतमांत प्रतीक म्हिजे वनतश े होय. तयाच्या रूपाने बौवद्धक जीवन 
गोंधळून टाकिारा आवि अस्तमान युगाचे नीवतधैयक खचवविारा सांघषक प्रतययाला आला. दुय्यम प्रतीची 
मािसे आतमवांचनेची कला यशस्वी रीतीने हाताळतात. पि वनतश ेतया कलेत तरबजे नसल्यामुळे भावनाांचा 
क्लेशदायक सांघषाचा अनुभव जािीवपूवकक तयाला घ्यावा लागला. तयाचे पयकवसान तो वडेा होणयात झाले. 
[वनतशचे्या चवरत्राच्या एका नव्या अभ्यासात पुढीलप्रमािे मत व्यक्त झाले आहे : “वनतश े हा अशक्त, नाजूक, सांवेदनाक्षम, आवि ववकृतपिे 
आतमजािीवेने भारलेला होता. सूडबुद्धीने जशी तो बलवानाांची प्रशांसा करीत असे, तशीच जीवनातील रसरशीत शारीवरक सुखे उपभोगणयाच्या 
तयाच्या असमथकतेमुळे डायोनेवसयन उन्द्मादाची तो प्रशस्स्त करीत असे.” (H. A. Reyburn, Nietzsche the Story of a Human Philosopher.)] 

 
फासीवाद आवि साम्यवाद हे दोन्द्हीही एक नवी सांस्कृती वनमाि करणयाच्या ऐवतहावसक महत् 

कायावर हक्क साांगत होते. तयापकैी एक १९ व्या शतकाच्या वनवश्चत सांपादिीच्या ववनाशावर उभा होता; तर 
दुसरा वतच्या पायावर उभा होता. म्हिनू या दोहोनाही ततव आवि व्यवहार यासाठी वनतशचेा आधार 
वमळाला; परांतु वनतशमेध्ये डायोवनवसयन भवूमका अवधक प्रभावी होती. आधुवनक सांस्कृतीचा तयाने केलेला 
वधक्कार इतक्या मोठ्या झपायाचा होता की, फासीवाद्यानी आपला ततवज्ञ म्हिून तयाच्यावर हक्क प्रस्थावपत 
केला. परांतु वनतश े हा समाजवादाच्या ववरुद्ध होता असे म्हिाव,े तर तयापेक्षाही तो राष्ट्रवादाच्या अवधक 
ववरुद्ध होता. [वनतशनेे ‘युरोपला पछाडिारी मनोववकृवत’ असे राष्ट्रवादाचे विकन केले आहे. राष्ट्रवादामुळे जमकनानी तयाांच्या स्वातांत्र्ययुद्धाांनी 
युरोपचे रहस्य आवि बुवद्धमत्ता हीं वहरावनू घेतली आहेत. तयाांनी युरोपची गवत कुां वठत केली आहे.” (Ecce Homo)] वनतशचेा अवतमानव 
म्हिजे “युरोपीय उत्तम पुरुष,” आधुवनक सांस्कृतीच्या सगळ्या बौवद्धक, नैवतक आवि साांस्कृवतक मूल्याांचे 
प्रतीक होय. ही मूल्ये जमकनीच्या आतम्याला परकीय आवि भ्रष्ट म्हिून फासीवाद्यानी नष्ट करणयाचे ठरववले. 
वनतशचे्या ‘वशव आवि अवशव याांच्या पलीकडे’ या कल्पनेला नातसीनी आपल्यातील नैवतकतेच्या अभावाचे 
समथकन करणयाकवरता हीन स्वरूप वदले. परांतु वनतशनेे अवशव आवि वाईट याांत भेद केला. वनतशचेी ही 
कल्पना म्हिजे शब्दाांचे रूढ अथक आवि तयात प्रकट होिारी “दास्यमनोवृत्ती” याांच्याववरुद्ध बांड होते. 
अवशवाच्या कल्पनेचा उपहास करताना तयाच्या मनात स्पष्टपिे शोपेनहाउएरचे ततवज्ञान होते. वशवाय ती 
कल्पना वशव आवि अवशव म्हिजे देव आवि सैतान या प्रवसद्ध वनतश े प्रिीत वसद्धाांताचे रम्य स्पष्टीकरि 
होती. वनयतीचे हे दोन्द्ही सारखेच काल्पवनक वनयांते असून तयाांच्या तडाख्यात मानव अतयांत असहाय्य 
अवस्थेत फेकला जातो. वनतशचेा अवतमानवाचा मलूादशक म्हिजे उघड उघड ग्योथेचा मेवफस्टोफेलेस होय. 
हा मेवफस्टोफेलेस म्हिजे वाईट करणयाचे धैयक आवि चाांगले करणयाची धमक नसलेला आवि मानवाच्या 
दाांवभकतेची थट्टा उडवविारा ववषणि वृत्तीचा ततववते्ता होता. वशव आवि अवशव याांच्या वद्वधातम ततवाच्या 
शाश्वततेच्या वसद्धाांताने वनतशलेा मगॅींच्या धमाकडे आकर्थषत केले असले पावहजे. देव या दोन्द्ही ततवाांचे 
प्रतीक असल्यामुळे आध्यस्तमक मुक्ती वशव आवि अवशव याांच्या पलीकडे असते हे तकक दृष्ट्या ओघानेच 
आले. 
 

वाग्नेरच्या प्रभावाखाली असतानाच वनतशचेे ततवज्ञान “सांगीताच्या आतम्यातून शोकास्तमकेचा 
जन्द्म” या ग्रांथात प्रथम साकार झाले. तयात डायोवनवसयन आवि अपोलोवनयन या ग्रीक सांस्कृतीच्या दोन 
वृत्तींमधील सांघषाची जुनी कथावस्तु मोठ्या कौशल्याने आवि बेछूट काव्यमय कल्पनाववलासाने ववकवसत 
करणयात आली आहे. डायोवनवसयन वृत्ती ही अवधक प्राचीन आहे. तीत “मानवाला ववजय, गूढ उन्द्माद 
आवि पे्रम-मृतयु याांच्याकडे खेचिारी आवदशक्ती, उफाळिारी असीम अवभलाषा आवि उतकट आकाांक्षा” 
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प्रतीत होतात. यातील काव्यमय अलां काराांची अवतशयोक्ती वगळल्यास मानवाची स्वातांत्र्यपे्ररिा, मलूभतू 
जीवनप्रवृत्तीची जािीव ठेवणयाची शक्ती,आपल्या सजकनशक्तीच्या साक्षातकारात आनांदाने गढून जाणयाचा 
भाववनक पूवकग्रह आवि मरि पतकरूनही जीवनाची सौंदये उपभोगणयाची वृत्ती या गोष्टींचा समावशे आहे. हे 
गद्य विकन सवकथा काव्यापासून मुक्त नाही. पि वनतशचेे ततवज्ञान काव्यातील आरोह-अवरोहापासून वगेळे 
करता येत नाही. 
 

डायोवनवसयन वृत्तीबद्दल तो म्हितो की, वडमॉवक्टसपासून एवपक्युरसपयंत होऊन गेलेल्या 
ततववते्त्यात आवि कलावांतात ती प्रतीत झाली आहे. आवि ज्यावळेी सॉके्वटस, यूवरवपडीस आवि प्लेटो या 
अपोलोवनयन वृत्तीच्या प्रवतवनधीकडे नेतृतव गेले, तयावळेी ती अस्तांगत झाली. तयावरून डायोवनवसयन 
वृत्तीचा वनतशपे्रिीत अथक स्पष्ट होतो. तयाने अपोलोवनयन वृत्तीचे विकन ‘शाांततापे्रमी, सुसांवादी आवि 
जीवनाच्या मलू पे्ररिाांवर वनयांत्रि घालू इस्च्छिारी’ असे केले आहे. आपला ववरोध भडकपिे आवि 
अवतशय उठावदार रीतीने व्यक्त करून तयाला एवढेच सुचवावयाचे होते की, मानवाच्या आध्यास्तमक 
दास्याकडे आवि “दास्य मनोवृत्ती”कडे नेिाऱ्या गढू आध्यास्तमक पूवकग्रहापेक्षा वनसगकवाद तो अवधक पसांत 
करीत होता. डायोवनवसयन सांस्कृती मानवाची स्वातांत्र्यपे्ररिा आवि सजकनशक्ती याना पूिक मोकळीक देते. 
ती खऱ्या अथाने मानवतावादी आहे. दुसऱ्या पक्षी, अपोलोवनयन सांस्कृवत मानवातील सुप्त शक्तीवर मयादा 
घालते आवि तयाना गढू अध्यास्तमक बांधनाांच्या स्वाधीन करते. शवेटी हीच बांधने मानवावर सत्ता 
चालववणयाकवरता देव म्हिून अवतार घेतात. 
 

म्हिून वनतशचे्या काव्यमय ततवज्ञानाचा गर्थभताथक असा की, १९ व्या शतकात व्यक्त झालेल्या या 
दोन वृत्तीमधील सांघषक डायोवनवसयन वृत्तीला सवकथा अनुकूल होता. ही वृत्ती ववध्वांसक, तशीच सजकनशील 
मानवतावादी होती. ववध्वांसक अशासाठी की, मानवाच्या स्वतांत्र होणयाच्या, वनर्थमतीच्या आवि उपभोगाच्या 
शक्तीच्या ववकसनातील अडथळ्याांचा ती नाश करते. तकक दृष्ट्या तयाचे बांड ततवज्ञानातमक प्रवतगमना-
ववरुद्ध होते. या प्रवतगमनाने प्रथम आध्यास्तमक, गूढ ठकवा दैवी पाांगुळगाड्यावशवाय स्वतःच्या पायावर उभे 
राहाणयाच्या मानवाच्या शक्तीववषयी प्रथम शांका उपस्स्थत केली; आवि नांतर ती अमान्द्यही केली. 
 

एकोविसाव्या शतकाची सांस्कृती कोसळिार ही गोष्ट समोर आ वासून उभी रावहल्यामुळे तयाचे 
स्वतःचे वैयस्क्तक जीवन दुःखानी भरलेल्या जगाचे प्रतीक आहे असे वनतशलेा वाटू लागले. म्हिनू तयाच्या 
सवक ततवज्ञानाचे उवद्दष्ट दुःखाची समस्या सोडवविे हे होते. या समस्येची पूर्थत तयाला “इच्छा हीच शक्ती” 
(Wille zur Macht) या प्रवसद्ध वचनात सापडली. काांटची नैवतक पद्धवत सवदच्छेच्या सत्ताशास्त्रीय 
कल्पनेतून वनघाली होती. ही सवदच्छा भौवतकरीतया वनयत होिाऱ्या ववश्वावर स्वच्छांदपिे लादणयात आली 
होती. मूल्याांची स्स्थर पद्धवत मानवी इच्छेवरच वनर्थमता येते अशी वनतशचेी श्रद्धा होती. शास्त्रीय वनसगकवादात 
जीवनाववषयी दैववादी प्रवृवत्त अवभपे्रत असते असा चकुीचा युस्क्तवाद तयाने केला. “ततवज्ञानातमक 
सांवदे्यतेचे आजचे आधुवनक रूप हे केवळ दैवी सांकल्पावरील श्रदे्धचा पुढचा अबोध ववस्तार आहे. प्रतयेक 
गोष्ट कशी असावी यात केवळ आमच्या एकयाचा काांहीच हात नसतो. कोितीही गोष्ट जशी असते तयाहून 
वभन्न असावी असे म्हििे म्हिजे प्रतयेक गोष्ट जशी आहे तयाहून वभन्न असावी अशी मागिी करिे होय. अशा 
इच्छेतून सवावरच ववरोधी टीका प्रकट होते” [Wille zur Macht] 
 

एकां दरीत वनतशचेे जीवन म्हिजे एक ताांडवनृतय होते. तयातील दोष क्षम्य असल्यामुळे ते सौम्य 
झाले होते एवढेच. तया जीवनाने एकोविसाव्या शतकाच्या शोकास्तमकेची समाप्ती झाली. तयाने बवुद्धवादाचा 
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वधक्कार केला, बुवद्धवादववरोधाचा उपहास केला, अवभजातवादावर टीका केली आवि अद भतुरम्यतेची 
रेवडी उडववली, नीवतशास्त्र देऊ केले, पि सगळी नैवतक मूल्ये तुच्छतेने अव्हेरली. राष्ट्रवादाचा वनषेध 
केला; आवि समाजवादाचे ववडांबनही केले. आवि हे सवक तयाने एकाच वळेी केले. 

 
वनतश ेबरोबर एका युगाचा अांत झाला. तो नव्या युगाच्या प्रवशेद्वारी उभा होता. या नव्या युगावर 

सकृद्दशकनी परस्पर ववरोधी दोन आांदोलनाांचे वचकस्व असाव ेअशी भववतव्यता होती. या दोन्द्ही आांदोलनानी 
स्फूर्थत घेतली ती वनतशपेासूनच. फासीवाद्यानी आपल्या वीर पुरुषाांच्या पांथाकवरता आवि बवुद्धवाद-
ववरोधाचा उदो उदो करणयाकवरता ततववते्ता म्हिून तयाला उचलून धरले. साम्यवाद्यानी तयाच्यापासून 
पशुता, ववषणिवृत्ती तसेच नैवतक शून्द्यवाद याांचे धडे घेतले.पि वनतशचेे ततवज्ञान आर्थथकदृष्ट्या वनयत 
झालेले ततवज्ञान नव्हते. 
 

फासीवादाला उपयुक्त ठरिाऱ्या वनतशचे्या ततवज्ञानाच्या अांगाांना स्टेफान ग्योजक आवि तयाचे 
अनुयायी यानी कल्पनारम्य रूप वदले.सॉके्वटसाच्या युगानांतरचा युरोपचा सारा इवतहास हा “बुद्धीच्या 
ववजयाची शोकाांवतका” आहे असे तयाने जाहीर केले. अपोलोवनयन युगामागनू नव ेडायोवनवसयन युग आले 
पावहजे. ते युग जगडव्याळ उलथापालथीचे स्वप्न पाहील. मानवा-मानवातील सांबांधामध्ये वदसून येिाऱ्या 
लोकशाहीच्या ववडांबनाची आवि भ्रष्ट व हतबल करिाऱ्या बौवद्धक दांभाची जागा अवतमानवापढेु सांपूिक 
शरिागती आवि तयाच्या ववषयीची उतकट भक्ती याांनी घेतली पावहजे. स्टेफान ग्योजक याने उगवतया 
नेतयाचे स्तोत्र गावयले. “आमच्या देहावरून नाांगर वफरववलात तरी तयाबद्दल तुम्हाला कोिी हटकिार 
नाही.” पवहल्या जागवतक युद्धापयंत ग्योज अज्ञातच होता. पि पुढे अकस्मात नातसी चळवळीचा ततवज्ञ 
कवी म्हिून तो प्रवसद्धी पावला. तयालाही स्फूर्थत वनतशपेासूनच वमळाली होती. 
 

फासीवाद तसाच साम्यवाद हीं अशा प्रकारे ततवज्ञानातमक प्रवतगमनाची प्रतयक्ष फळे होती. तया 
प्रवतगमनाला ‘वास्तवशास्त्रीय वसद्धाांताांच्या सांकटावस्थेने’ बळकटी आिली. तया प्रवतगमनाने ववसाव्या 
शतकाच्या आरांभी बवुद्धवादववरोधी कल्लोळ उडववला. वनसगक आवि इवतहास याांच्या माक्सकप्रिीत 
वनयवतवादी दृवष्टकोिामुळे साम्यवादी हे बवुद्धवादी आहेत असा भास होतो. परांतु वनयवतवादाच्या पोथीबांद 
प्रवतपादनातच बुद्धीचा अभाव आहे. ती एक अांधश्रद्धा होती. वशवाय तया वसद्धाांताच्या स्वरूपाला न जुमानता 
व्यवहारात तयाचे आवाहन सांपूिकतः भावनातमक होते. तयाचा हेतु जनसमुदायाची गूढ शक्ती आवि 
कामगारवगाच्या क्ाांवतकारी आघाडीचे म्हिजेच तयाांच्या स्वतःच्या आवि तयाांच्या पक्षाच्या अचकूपिावरील 
अांधश्रदे्धला चालना देिे हा होता. १९ व्या शतकाची उदारमतवादी परांपरा आवि लोकशाही व्यवहार याांचा 
वतरस्कार करणयात साम्यवादी हे फासीवाद्यापेक्षा वकमवपही कमी नव्हते. दोघेही समुदायवाद, 
सवावधकारवादी साचेबांदी आवि हुकूमशाही याांची कड घेिारे होते. नैवतकतेववषयी दोघाांचीही सारखीच 
ववषणिवृत्ती होती. दोघानीही नेतृतवपूजनाच्या पांथाचा उपदेश केला. तयाांच्यातील वैचावरक भेद वरवरचा 
होता. या दोघामधील झगड्यात सुसांस्कृत जग नष्ट होणयाचे तेवढेच रावहले होते आवि तेही केवळ जगावर 
वचकस्व गाजववणयाच्या सत्तावभलाषेतून होय. 
 

राष्ट्रवाद आवि समाजवाद हे दोन्द्ही समुदायवादी आवि सवावधकारवादी वसद्धाांत असल्यामुळे 
आधुवनक सुधारिेची आवि सांस्कृतीची ध्येये, म्हिजे ततवज्ञानातमक व्यस्क्तवाद आवि वैवश्वक मानवतावाद, 
याांच्याववरुद्ध प्रािाांवतक झगड्यात ते दोन्द्ही एकत्र येिे क्मप्राप्त होते. वफश्टेने राष्ट्रवाद आवि समाजवाद 
या दोहोंचाही प्रचार केला. ही गोष्ट तयाांची भववष्ट्यकालीन मतै्री पूवकसूवचत करते. जमकनराष्ट्रवादच केवळ 
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समाजवादाची भाषा बोलत होता असे नव्हे, तर पुढे साम्यवादानेही राष्ट्रवादाशी आपि होऊन मतै्री 
जोडली. आवि प्रतयक्षात तया राष्ट्रवादातच तयाचे अधःपतन झाले. राष्ट्रीय समाजवाद आवि साम्यवादी 
राष्ट्रवाद या एकाच नाणयाच्या दोन बाजू आहेत. 

_______ 
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प्रकरि ११ 
 

णवसाव्या शतकाची सांकटावस्था 
 
आजच्या जगाची स्स्थवत ऱ्हास, अधःपतन आवि नीवतभ्रष्टता याांचे ववषणि वचते्र उभे करते. ववनाशक 

युद्ध ठकवा आधुवनक सांस्कृतीचे हळुहळू होिारे पतन याांचे भयप्रद दृश्य समोर वदसत आहे. सांभ्रवमत आवि 
त्रस्त जगाला उघडच शाांततेची आतयांवतक गरज असताना सवक बाजूनी युद्ध आवि तयाची वपसाट तयारी 
याांची भाषा चालू आहे. कोिाही समांजस मािसाला आिखी एक युद्ध नको आहे. तथावप वनयवतसारखेच 
तेही अटळ वदसते. मानवाने स्वतःवरचा सवक ववश्वास गमावलेला वदसतो. पवरिामतः मानवजातीच्या 
भववष्ट्याववषयीच्या नैराश्याने अांवतम मयादा गाठली आहे. खरोखरीच या अवस्थेत एक ववरोधाभास आहे. 
मािसाच्या सजकनशस्क्त पूवीपेक्षाही आजच्या काळात वकतीतरी अवधक प्रमािात वाढल्या आहेत. मानवाचे 
ज्ञान खूपच वाढले आहे. म्हिून कायक करणयाची तयाची शस्क्त तयाचप्रमािात वाढली आहे. इतके असूनही 
काहीतरी न्द्यनू भासते. मानवी सजकनशीलता रोखली जात आहे. पुढे जाणयाची आवि बौवद्धक आवि 
आध्यास्तमक बांधने तोडून टाकणयाची वचरांतन पे्ररिा हतबदु्ध झाल्याचे वदसते. 

 
सतयाभासी राजकीय उपपवत्त आवि सामावजक न्द्यायाचे वसद्धान्द्त याांचा घोष अद्यावप चालू आहे. 

लोकशाही स्वातांत्र्य आवि समता याांची भाषा सगळेच बोलतात. पि ववद्यमान जगातील सतये १९ व्या 
शतकात रांगववलेल्या आशादायी सैद्धाांवतक वचत्रिाच्या उलट आहेत. याचे कारि तया उपपवत्त खोया 
होतया असे नव्हे ठकवा जािनूबुजून तया फसव्या होतया असेही नव्हे. आधुवनक काळात उपलब्ध झालेल्या 
ज्ञानाच्या प्रतयक्ष जीवनाच्या समस्या सोडववणयाच्या कामी मानव जास्तीत जास्त लाभ उठववणयात 
अयशस्वी ठरला आहे. गेल्या अधकशतकात हे अपयश इतके लक्षिीय झाले आहे की, जगाला आता सध्याची 
असहाय्यतेची आवि वनराशचेी अवस्था प्राप्त झाली आहे. मानवाचे कल्पनाचातुयक पूिकपिे सांपुष्टात आलेले 
वदसते. उदारमतवादी, लोकसत्तावादी आवि माक्सकवादी हे सगळे आशा दाखवविारे राजकीय आवि 
सामावजक वसद्धान्द्त व्यवहारात उतरले आहेत. तया सवात सारखेच न्द्यून आढळून आले आहे. आधुवनक 
जीवनाची समस्या सोडववणयाला ते समथक ठरले असते, तर जग आजच्या कोंडीत सापडले नसते. या 
मताांच्या पुरस्कतयांनी तयाांचे आचरि प्रामाविकपिे केले नाही, हेही खरे नाही. दुसऱ्याांच्या घोषिाांच्या 
प्राांजलपिाववषयी शांका उपस्स्थत करून प्रवतष्ठा गमावलेल्या श्रद्धाांना वचकटून राहिे ही शोचनीय 
आतमवांचना होईल. 

 
चालू इवतहासाच्या अनुभवाने आजपयंत उराशी बाळगलेले अवभजातवादी तसेच क्ाांवतवादी 

सामावजक, राजकीय, आर्थथक ववचार आवि ध्येये याांच्यातील ववसांगवत उघड केल्या आहेत. जग हे भौवतक 
तसेच मानवसक सांभाव्यताांनी पवरपूिक आहे. अवधक चाांगला आवि अवधक स्वतांत्र समाज वनमाि करिे ही 
व्यवहायक शक्यता आहे. तथावप पवरस्स्थवत अवधकावधक वबघडत चालली आहे. अगवतकता आवि नैराश्य 
वाढत आहे. तयामुळे मानवी कृतींचे झरे आटत आहेत, सुसांस्कृत जीवनाची ध्येये भ्रष्ट होत आहेत. १८ व्या 
आवि १९ व्या शतकाच्या ववचाराांनी आजच्या काळच्या समस्या सोडववणयाच्या प्रयतनातून अपयश आवि 
वनराशा येिे क्मप्राप्त आहे. सुसांस्कृत मानवाची मानवसक घडि आवि तयाचे नैवतक वळि ही भौवतक 
प्रगतीच्या पातळीवर आली नाहीत, हेच आजच्या सांकटावस्थेचे मूळ कारि आहे. 
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सुसांस्कृत जगाच्या समोर इवतहासाच्या एका सबांध कालखांडाच्या नव्या समस्या आ वासून उभ्या 
आहेत. या कालखांडात तयाांनी मानवी प्रजे्ञला गोंधळात टाकल्याचे वदसून येत आहे. जुन्द्या कल्पना आवि 
वसद्धाांत याांच्या आधारे केलेली वनराकरिे तयाांनी धुडकावनू लाववली आहेत. इवतहास पनुः पनुः येिाऱ्या 
अशा एका कालखांडाकडे येऊन पोहोचला आहे की, मानवाला सवक गोष्टींचा आढावा घेिे, अनुभवाच्या 
प्रकाशात गतकालाचे ठसहावलोकन करिे आवि जुन्द्या पारांपवरक ध्येयाांची कसून तपासिी करिे भाग 
पडले आहे. असे करणयानेच असहाय्यतेची, वैफल्याची, नैराश्याची जी अवस्था प्राप्त झाली आहे, तीत 
कोिती न्द्यूने आहेत हे तयाला शोधता येईल. मध्यांतरीच्या काळात उपलब्ध झालेल्या ज्ञानाची अथकवत्ता 
योग्यरीतीने पारखल्यास तयायोगे आतापयंत उराशी बाळगलेली ध्येये टाकून देणयास, जुन्द्या मूल्याांची फेर 
तपासिी करणयास, नव्या कल्पना वनमाि करणयास आवि नवी ध्येये दृवष्टपथात येऊन कायाची स्फूर्थत 
वमळणयास आवि भववष्ट्याकडे जाणयाचे मागकदशकन घेणयास सहाय्य होते. [“एकोविसाव ेशतक हे सुसांस्कृत प्रगतीचे– 
भतूदयावादी वैज्ञावनक, औद्योवगक, वाङ्मययीन, राजकीय प्रगतीचे– युग होते. पि शवेटी ते स्वतःच वझजून गेले; आवि तयाने मानवी जीवनाला 
काहीतरी नव्या वदशनेे वळि लावल्याचे वचन्द्ह दशकववले. पि तयाचे अद्याप पूिक आकलन होत नाही. ...... जीवनाच्या मूल्याांना ओहोटी लागत आहे. 
फक्त सांस्कृतीचा देखावा, वतच्यातील सतय गोष्टी सोडून, उरला आहे.” 

– A. N. Whitehead - The Adventure of Ideas.] 
 
जुन्द्या सामावजक सांस्था आवि राजकीय पद्धवत याांचा ऱ्हास झाला होता आवि तया कोसळून 

पडणयाच्या बेतात होतया. तयाचा पवरिाम म्हिून तयाांच्या सैद्धाांवतक अवधष्ठानाची प्रवतष्ठा फलदृष्ट्या लयाला 
गेली होती. तयामुळे सांकटावस्था वनमाि झाली. सुधारिावादाच्या असो वा क्ाांवतवादाच्या असो 
ततवप्रिालीतील दोष, उिीवा आवि (काहीच्या बाबतीत) एकजात अपयश याांच्यामुळे वैफल्य, नैराश्य, 
उदे्वग आवि भ्रमवनरास याांचे वातावरि वनमाि झाले आहे. सुसांस्कृत मानवजातीसमोर आज जो प्रश्न उभा 
आहे, तो सामावजकदृष्ट्या साचेबांद आवि आध्यास्तमकदृष्ट्या गुलामवगरीच्या जीवनात स्थैयाचे आवि 
भौवतक स्वास्थ्याचे आश्वासन देिारी आधुवनक असांस्कृत अवस्था पतकरिे ठकवा श्रदे्धच्या डबक्यात भ्रामक 
सुरवक्षतता शोधणयाकवरता मध्ययुगीन गूढवादात पलट घेिे, यामधून वनवड करणयाचा होय. ततवप्रिालीचा 
हा सांघषक राजकीय बुडाशी आहे. हे धु्रवीकरि जगाला कोितयाही क्षिी राक्षसी सांग्रामात बेछूटपिे लोटून 
देईल. सबांध सांस्कृवतमान जगात सांत्रस्त आतमे या भयानक श्रृांगापत्तीतून सुटका करून घेणयाकरता 
वाढतया सांख्येने अधीरपिे वाट पाहात आहेत. इवतहासात मानवाच्या कल्पनाशक्तीची यापेक्षा अवधक 
कसोटी कधीही लागली नव्हती. केवळ स्वतःवरील ववश्वास पुनः प्राप्त करून घेऊनच या ना तया 
स्वरूपाच्या दास्यातील सुरवक्षतता लाथाडणयाचे धैयक मानवात येईल. 

 
आधुवनक जगासमोर उभ्या असलेल्या समस्याांचे कसून ववश्लेषि केले म्हिचे असा वनष्ट्कषक वनघतो 

की, आजच्या सांकटावस्थेत सामावजक ततवज्ञान आवि राजकीय वसद्धाांत हे सांपूिकतः पुनः नव्याने प्रस्थावपत 
करणयाची गरज आहे. तयामुळे सावकजवनक जीवनात नैवतक मूल्याांचे सवोच्य महतव मान्द्यता पावले. सवात 
अनपेवक्षत वदशाकडून नैवतकतेचे आवाहन ऐकू येत आहे. बेछूट सत्तास्पधेत गुांतलेले मुतसद्दी नैवतक 
कतकव्याची भाषा मानवीभापिे बोलत असतात. तथावप पवरस्स्थती अवधकावधक वबघडत चालली आहे. 
जांगलाचा कायदा, राजकीय सते्तकरता धडपड, आर्थथक लुटीची अवभलाषा, याांचे साम्राज्य पसरले आहे. 
जो देश हा गुन्द्हा नाकबलू करील, तो खोटे बोलणयाच्या अवधक गांभीर गुन्द्ह्याला मात्र पात्र ठरेल. 

 
तथावप सावकजवनक जीवनात सामान्द्यतः नीतीची चाड नसल्याबद्दल खेद दशकववणयात येतो आवि 

नैवतक मूल्याबद्दल तोंडदेखली वनष्ठा व्यक्त करणयात येते, ही गोष्ट अथकपूिक आहे. व्यवहारात राजकारिी 
मािसे आपल्या वचनाला जागू शकत नाहीत, हा अप्रामाविकपिाचा पुरावा असतोच असे नव्हे; तीं मािसें 
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दुष्ट चक्ात सापडलेली असतात. खेळ खेळताना तो वनयमाप्रमािेच खेळला पाहीजे. नीतयुपदेश करिाऱ्या 
राजकारिी मािसाांचा दोष हा की, जोपयंत सत्ता ही राजकीय व्यवहाराचे उवद्दष्ट असते, तोपयंत वतला 
असांबद्ध शांका कुशांका प्रवतबांध करू शकत नाहीत; साध्यावरून साधन ठरत असते ही उस्क्त अवलां वबली 
पाहीजे हे ओळखणयाला ते चुकत असतात. भोवऱ्यात साांपडल्यानांतर मोठ्यातला मोठा मािूससद्धा अगदी 
तळापयंत ओढला जातो आवि हा तळच सते्तचा कळस असे भासणयाचा सांभव असतो. 

 
तथावप, आजच्या जगाचे ववसांगत अनुभव ववचारी मािसाांना सामावजक ततवज्ञानाच्या मूलभतू 

ततवाांची फेरतपासिी करणयाला भाग पडतात. या ततवाांपासून डाव ेआवि उजव,े पुरािमतवादी, प्रवतगामी 
आवि क्ाांवतवादी याांच्या वनरवनराळ्या राजकीय उपपवत्त सारख्याच वनष्ट्पन्न झाल्या आहेत. व्यवहारात 
तयामध्ये फारच थोडा फरक असल्याचा अनुभव येतो. कारि सत्ता काबीज करिे, मग ततप्रीतयथक 
पुरस्कारलेल्या साधनाची ववववधता काहीही असो, हे सवक राजकीय उपपत्तींचे सामान्द्य गृहीत ततव आहे. 
म्हिून सावकजवनक जीवनाच्या नैवतकतेत असा एक राजकीय वसद्धाांत पूवकगृहीत असतो की, कोितयाही 
आवश्यक सामावजक पवरवतकनाला सत्ता काबीज करणयाचा पूवकसांकेत आवश्यक नसतो. मानवाचे प्राथम्याचे 
आवि सावकभौमतवाचे स्थान पुनःस्थावपत करिाऱ्या सामावजक ततवज्ञानापासूनच नवा राजकीय वसद्धाांत 
वनयवमत करिे अवश्य आहे. 

 
नैवतकता ही सद बुद्धीचा आदेश असल्यामुळे वतचे आचरि फक्त व्यक्तींनाच करता येते. नीवतमान 

मािसावशवाय नीवतमान समाज असू शकत नाही. आतापयंत नवसमाजाच्या वशल्पकाराांनी आवि 
अवभयांतयानी हा क्म उलटा वफरवला आहे. या सवानी मानवी व्यस्क्ततवाची स्वैर वाढ होणयासाठी 
कारिघटक म्हिनू एक आदशकव्यवस्था गृहीत धरली होती. चाांगल्या जीवनाचे ध्येय चाांगल्या कायद्याांनी 
प्राप्त करून घेता येईल, असा उदारमतवाद्याांचा ववश्वास होता. तयाांच्या ‘सुधारिावादा’ ववरुद्ध प्रथम 
समाजवाद्याांचे आवि मागाहून साम्यवाद्याांचे प्रवतपादन असे होते की, सामावयक मालकीच्या पायावर आर्थथक 
पुनरकचना करिे ही मानवी ववकासासाठी आवश्यक गोष्ट आहे. याचा पवरिाम व्यक्तीला सामुदावयकतवाचे 
ग्रहि लागणयात झाला. राजकीय व्यवहारात सवावधकारशाही आवि हुकूमशाही या समुदायवादी 
सामावजक ततवज्ञानाांच्या अनुषांजक ठरल्या. 

 
सामावजक ततवज्ञानाच्या कें रस्थानी व्यक्तीला बसवविे हे सोपे आहे. वस्तुतः व्यस्क्तवाद हे उदार 

सामावजक ततवज्ञान आवि राजकीय वसद्धाांत याांचे मध्यवर्थत सूत्र होते. उदारमतवाद आधुवनक सांस्कृतीच्या 
भव्य सांपादिीचे स्फूर्थतस्थान होता. परांतु व्यवहारात व्यस्क्तवादाचे ततव हा गूढ वसद्धाांत बनला; आवि 
सावकभौम व्यस्क्त हे एक कायदेशीर थोताांड ठरले. उदारमतवादाच्या ऱ्हासामुळे ववववध समुदायवादी 
वसद्धान्द्ताांच्या उदयाला उते्तजन वमळाले. तया वसद्धाांतानी व्यस्क्तस्वातांत्र्याची शक्यताच नाकारली, 
व्यस्क्तस्वातांत्र्याच्या कल्पनेचा पोकळ अमूतकता म्हिून उपहास केला आवि स्वतांत्र होणयासाठी व्यक्तीने 
समुदायवादात स्वतः ववलीन झाले पावहजे, दुसऱ्या शब्दात तयानी आतमववनाशात स्वातांत्र्य शोधले पावहजे 
असे घोवषत केले. उदारमतवादाने सावकभौम व्यक्तीला कायदेशीर थोताांड बनववले आहे, तर समाजवाद 
तसेच साम्यवाद याांचे स्वातांत्र्याचे सांकल्पन ही शुद्ध फसविूक आहे. 

 
नैवतकतेच्या अवधष्ठानाववषयीची सांवदग्धता हे उदार सामावजक ततवज्ञानाच्या ऱ्हासाचे कारि होते. 

व्यस्क्त ही एक नैवतक वस्तु आहे; म्हिून ती सावकभौम आहे. या उदात्त तत्त्वाने तया ततवज्ञानाचा प्रारांभ 
झाला. हे ततव ही एक पुरातन श्रद्धा आहे. युरोपमध्ये विस्ती धमाने ते लोकवप्रय केले : ‘मानव ही एक 
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नैवतक वस्तू आहे, कारि तयाचा आतमा ववश्वाच्या नैवतक व्यवस्थेच्या वदव्य प्रकाशाच्या एक स्फुठल्लग 
असतो.’ प्रारांभी ही एक उदात्त कल्पना होती. वतच्यापासून स्फूर्थत घेऊन युरोपीय मानव्याने मध्ययुगीन 
समाजव्यवस्थेच्या वपतृसत्ताक आवि सामूवहक सांघटनेचे दास्य झुगारून वदले. परांतु नैवतक सतवावरील 
मानवाच्या धार्थमक श्रदे्धमुळे तयाचे सावकभौमतव मयावदत झाले. खरोखरीच ही श्रद्धा म्हिजे ववमोचनाच्या 
सांकल्पनाचा अभाव होय. अांवतमतः मानव हा मानव या नातयाने नीवतमान होऊच शकत नाही असे तीत 
गर्थभत असते. तयाकरता तयाला स्वतःला अवतमानवी शक्तीला शरि जाव े लागते. आध्यास्तमक 
शरिागतीच्या या दुबळ्या करिाऱ्या जािीवमुेळे मानव खरोखरीच कधीही स्वतांत्र होऊ शकिार नाही. 
मानवाने वनरांतर आध्यास्तमक दास्यात रावहले पावहजे या ततवाववरुद्ध मानवाचा झगडा हे आधुवनक 
सांस्कृतीच्या आरांभीच्या अवस्थाांचे ठळक वैवशष्ट्य होते. उदारमतवाद हा तया झगड्यातूनच जन्द्माला 
आला. तया झगड्याने अठराव्या शतकात उच्च पातळी गाठली. प्रबोधन म्हिजे तयाला आलेला बहर होय. 

 
तथावप फ्रें च राज्यक्ाांतीच्या धक्क्याने उदारमतवाद हतबुद्ध झाला. वनसगकवादाववरुद्ध वनसगकधमक 

उभा करणयात आला. सामावजक आवि वैयस्क्तक नैवतकतेचे अवधष्ठान अतीत अशा नैवतक पद्धवत शोधणयात 
आले. [उत्तर स्व्हक्टोवरया-युगाच्या बौवद्धक प्रश्नापैकी एक म्हिजे ज्या समाजाच्या रचनेत, सांपत्तीत आवि तांत्रववदे्यत प्रचांड बदल होत आहेत, 
तो विस्ती धमात कसा सामावनू घ्यावयाचा हा होता. (ॲलन ववलाडक िाऊन याचे The Metaphysical Society : Victorian Minds in Crisis हे 
पुस्तक पहा ) फ्रान्द्समध्ये ववक्तोर कूठसने “उथळ जडवाद” ववरुद्ध धमकयुद्ध चालववले; आवि आधीच्या बुवद्धवाद्याांच्या “चुकीच्या शास्त्रीय उन्द्मादा”वर 
टीका केली.] एकोविसाव्या शतकाच्या आरांभीच्या नैवतक ततवज्ञानाववरुद्ध उदार समाजसुधारकाांनी आवि 
राजकीय वसद्धाांतयाांनी नैवतकतेचे उपयुक्तता-ततव पुढे माांडले. १९ व्या शतकाच्या नैवतक ततवज्ञानात 
नैवतक मूल्ये ही मानवी अनुभवाच्या कसोटीपलीकडची सत्ताशास्त्रीय सांकल्पने होती. पि नैवतकतेच्या 
उपयुक्तता-ततवाने तया मूल्याांचे वस्तुवनष्ठ प्रमािच वहरावनू घेतले. तयाचा पवरिाम नैवतकतेच्या अभावात 
झाला. सुसांस्कृत जग या दोहोंच्या दरम्यान नैवतक गोंधळात फेकले गेले. 

 
तयाचवळेी सांसदीय लोकशाहीचा व्यवहार आवि खुल्या व्यापाराचे अथककारि याांच्यामुळे व्यस्क्त 

असहाय्य अवस्थेत सापडली. नैवतक गोंधळ आवि सामावजक ववष्ट्कलन (Social atomization) याांच्या 
सांयुक्त पवरिामाने मानवाचा स्वतःवरील ववश्वास नष्ट झाला. समुदायवादाने व्यस्क्तस्वातांत्र्याच्या कल्पनेला 
जे तुच्छ लेखले, तयाचा समाजाच्या फार मोठ्या भागाच्या अनुभवाशी मेळ बसला. स्वतःवरील ववश्वास 
गमावल्याने समुदायवादी सामावजक ततवज्ञानाने जनसमुदायाांच्या काल्पवनक सते्तत जी सुरवक्षतता 
वमळणयाची आशा दाखववली वतचे स्वागत व्यक्तीनी केले. मानवी घटकाची सतयता राजकारिातून लुप्त 
झाली. हीन सहजप्रवृत्तींना आवि दुष्ट मनोववकाराांना आवाहन करून समुदायाांना झुलवविे हेच राजकीय 
व्यवहाराचे सार बनले. 

 
सामावजक वसद्धाांत आवि राजकीय व्यवहार याांच्यावर नैवतक ततवज्ञानाचा वहतकर प्रभाव 

पडणयापूवी ते ततवज्ञान भक्कम पायावर उभे राहािे अवश्य आहे हे स्पष्ट आहे. येथे नीवतशास्त्राचा पाया 
कोिता हा वनिायक प्रश्न आहे. मानव स्वतः नीवतमान होऊ शकतो का? आतापयंत प्रचवलत मत असे आहे 
की, वनसगातीत ठकवा सामावजक दडपिानेच केवळ मानव नीतीने वागू शकतो. नीतीच्या उगमाववषयाच्या 
या मतामुळे मानव हा एक नैवतक वस्तु आहे, ही पुरातन श्रद्धा नष्ट झाली. खरोखरीच क्ाांवतवादी सामावजक 
ततवज्ञानाकडून बवुद्धवादी राजकीय वसद्धाांत आवि नैवतक राजकीय व्यवहार याचे जर वनयमन व्हावयाचे 
असेल, तर या श्रदे्धचे पुनरुतथान झाले पावहजे आवि वतच्या मूळच्या बांधनातून ती मुक्त झाली पावहजे. 
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आधुवनक सांस्कृतीच्या इवतहासाच्या आरांभीच्या काळात ज्यावळेी वतच्या अध्वयूकनी मानवाचा स्वभाव 
आवि तयाचे वनसगातील स्थान याांच्याववषयी वववशष्ट ऐवहक वसद्धाांत माांडले, तयावळेी या वदशनेे फार मोठी 
प्रगवत झाली. तयाांच्या धाडसी ठचतनातमक ववचाराांना वनसगाच्या वाढतया ज्ञानाने क्मशः बळकटी येत गेली 
आवि तयाची पवरिवत १८ व्या शतकाच्या शास्त्रीय वनसगकवादात झाली. तयातील दृवष्टकोि मानवतावादी 
होता. तया दृवष्टकोिाने खास जगदुतपत्तीचे पोथीततव टाकून वदले आवि मानवाची उतपवत्त भौवतक वनसगात 
शोधली. वनयमबद्ध ववश्वाच्या पाश्वकभमूीतून मानवाचा जन्द्म झाल्यामुळे तो बुवद्धवनष्ठ प्रािी असिेच क्मप्राप्त 
आहे. तया दृष्टीने आपल्या जीवनाथक अखांड कलहाप्रीतयथक तयाने मूळ समाज स्थापन केला. १९ व्या 
शतकातील जीवनशास्त्राच्या क्ाांवतकारक शोधाांनी प्राचीन ववचारवांताांची ठचतनातमक गृहीत ततव े आवि 
बुवद्धवादी अभ्युपगमे याना पषु्टी वदली. परांतु अगदी तयाचवळेी उदारमतवादातील सांवदग्धता आवि अपुरेपिा 
याांनी सुधारलेल्या जगाला सध्याच्या नैवतक गोंधळाकडे भरकटत नेले. 

 
या शतकाच्या आरांभी ज्यावळेी वास्तवशास्त्राच्या नव्या शोधामुळे रव्याच्या आवि 

कायककारिभावाच्या जुन्द्या सांकल्पना असमथकनीय ठरल्या, तयावळेी या गोंधळात अवधकच भर पडली. या 
सांकल्पना म्हिजे शास्त्रीय वनसगकवादाच्या कोनवशलाच होतया. ववज्ञानाच्या प्रामाणयाचा दावा साांगिाऱ्या 
एका नवगूढवादाने मानवतावादी वनसगकवादाच्या महतवकाांक्षी ततवज्ञानाला आव्हान वदले. मानवी ज्ञानाच्या 
केवळ वस्तुवनष्ठ प्रामाणयावरच नव्हे, तर तयाच्या वास्तवतेवरही आके्षप घेणयात आला. ज्ञानमीमाांसेवर 
अवतरांवजत भर वदल्याने ववश्वववज्ञानाच्या आवि वस्तुततवमीमाांसेच्या ववचारात गोंधळ वनमाि झाला. बौवद्धक 
सांकटावस्थेची नैवतक सांकटावस्थेत भर पडली. 

 
थोड्याच अवधीत मानसशास्त्राने भौवतक ववज्ञानाच्या अवधकाराच्या जोरावर बुवद्धवादववरोधाचा 

पुरस्कार केला. अांतःपे्ररिेच्या सांवदग्ध सांकल्पनेच्या बुरख्याखाली नीवतशास्त्रात गढूवाद आवि अतीतवाद हे 
पुनः वशरले. मानव हा बवुद्धववरोधी आहे, तामसी शक्तींच्या आांधळ्या पे्ररिेमुळे सहजप्रवृत्तीने तो कायक 
करतो, म्हिून खासगी वा सावकजवनक जीवनात नैवतकतेचे अवधष्ठान दांडसांवहता आवि पोवलस ठकवा 
पुरोवहत याांचे असते. कायदा आवि सुव्यवस्था याांच्या आवधभौवतक आवि आध्यास्तमक ताबेदाराांची जर 
देखरेख नसेल, तर जांगलाच्या कायद्याचे राज्य पसरेल. इतके असूनही भयानक जांगलाच्या कायद्याचे 
साम्राज्य चालू आहे, हा आजचा कालदुर्थवलास आहे. 

 
मानवी प्राणयाच्या बुवद्धवावदतवात मूल्याचे अवधष्ठान शोधिाऱ्या नैवतक ततवज्ञानाने या दुष्टचक्ातून 

बाहेर पडणयाचा एकमेव मागक दशकववला आहे. पि मानवाच्या बवुद्धवावदतवाचे अवधष्ठान तरी कोिते? बुवद्ध 
म्हिजे तरी काय? ती आध्यास्तमक पदाथक आहे की जीवशास्त्रीय गुिधमक आहे? पवहल्या बाबतीत 
नैवतकतेच्या अवधष्ठानाचा प्रश्न बवुद्धवावदतवात तयाचा शोध घेतल्याने सुटत नाही. असे करिे म्हिजे एका 
प्रश्नाचा सांदभक दुसऱ्याच प्रश्नाला जोडणयासारखे आहे. वनसगातील बदु्धीचा आववष्ट्कार या दृष्टीने 
बुवद्धवावदतवाला जीवशास्त्रीय कायक म्हिनू मानता येईल. भौवतक वनयवतवाद म्हिजे वनसगातील बवुद्ध होय. 
तसे नसेल तर वनसगककायदा आवि नैवतक पद्धवत याांच्या अवभजात सांकल्पना म्हिजेच बुवद्ध आहे काां? ती 
सत्ताशास्त्रीय का जीवशास्त्रीय पदाथक आहे? मूळात गृहीत कृतय असलेल्या सांकल्पनात वस्तुवनष्ठ सतयाचा 
आशय तर ओतलेला नाही ना? 
 

मानवाचे सावकभौमतव हे कोितयाही क्ाांवतवादी सामावजक ततवज्ञानाचा पाया असले पावहजे. मानव 
ही एक नैवतक वस्तु आहे, या तथ्यापासूनच ते वनगवमत करता येते. मानवाच्या सावकभौमतवावरील श्रद्धा 
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प्राचीन असून वतची जागा मानव हा नैवतक आहे, कारि तो बुवद्धयुक्त आहे, या तथ्याच्या ज्ञानाने घेतली 
पावहजे. ववश्व ही एक नैवतक व्यवस्था असून वतच्यात अांगभतू असिाऱ्या कायद्याांनी वतचे शासन होते. या 
पाश्वकभमूीतून मानव उतपन्न झाला. 
 

नीवतशास्त्राची ऐवहक बुवद्धवादी पद्धवत जडवादी ततवज्ञानाच्या याांवत्रक ववश्वववज्ञानापासून वनगवमत 
करिे शक्य आहे. आजच्या काळाची आतयांवतक वनकड नैवतक ततवज्ञान ही असून आध्यास्तमक आवि 
अतींवरय अवधष्ठानावशवाय तया ततवज्ञानाला कायक करता आले पावहजे. जडवादी ततवज्ञानाने मानवाचा 
आतमववश्वास पुनःस्थावपत करिारे नीवतशास्त्र जन्द्माला घालाव े अशी अपेक्षा असले, तर तयाच्या 
ववश्वववज्ञानाचे आव्हान स्वीकारणयाला ते समथक असले पावहजे. खुद्द तयाचा पायाच जर उध्वस्त झाला, तर 
ते उभेच राहू शकिार नाही. याांवत्रक ववश्वववज्ञान हा तर जडवादाचा पायाच आहे. 
 

ववश्वववज्ञान या दृष्टीने जडवादाला वमळालेले आव्हान हे पन्नासवषाइतके जुने आहे. ज्या 
वास्तवशास्त्रज्ञानी या शतकाच्या आरांभी अिु हा जडरव्याचा अांवतम घटक नसतो हे शोधून काढून तया 
पुराव्याच्या आधाराने जडाचे “जडहीनतव” घाईघाईने घोवषत केले, तयानींच ते आव्हान वदले होते. १९ व्या 
शतकाच्या भौवतक ततवज्ञानाची समपककता आवि अचूकता याांववषयी लोक शांका घेऊ लागले. जगाचा 
अांतःस्तर “वस्तुच्या कवठि तुकड्याां”चा बनलेला नसतो, असा वास्तवशास्त्राने उलगडा केल्यानांतर शास्त्रीय 
वनसगकवादाचे भव्य मांदीर कोसळू लागले, अशी ततववतेयाांची कल्पना झाली. हाच आजच्या काळाच्या 
सांकटावस्थेचा आरांभ होय. धमक आवि ववज्ञान, धार्थमक ववचारधारा आवि शास्त्रीय ववचारधारा, श्रद्धा आवि 
बुवद्ध, गूढ अजे्ञयवाद आवि मानवाच्या ज्ञानशक्तीवरील अनुभववसद्ध श्रद्धा याांच्यातील. युगानुयुगाच्या 
झगड्यातील हा एक नवा उरेक होता. बव्हांशी जीवन-मरिाच्या झगड्यातील हा शवेटचा टप्पा असल्यामुळे 
तो दीघककाळ वटकला आहे आवि तयाने सुसांस्कृत मानवतेसमोर शृांगापवत्त उभी केली आहे. 
 

शास्त्रीय ववचारपद्धतीने धमाला अनेक शतकाांच्या अवधीत एका मागनू एका स्थानावरून हाकलून 
लावल्यानांतर आता वतला तया परावजत शत्रूच्या अखेरच्या हल्ल्याला तोंड द्याव े लागत आहे. “शास्त्रीय” 
हतयारानी जडवादाववरुद्ध युद्ध पुकारिारी जुनी ततवज्ञाने अांवतमतः धमाचे तार्थककीकरि करतात. कधी 
काळी ज्ञान होईल याची सांभाव्यताच नाकारून तया ततवज्ञानानी एका नवगूढवादाचा उपदेश केला आवि 
प्रयोजनवादी जीवन-दृष्टीचे पुनरुज्जीवन केले. ही जीवनदृवष्ट म्हिजे मानवाने आतमववश्वास गमावल्याचा 
आववष्ट्कार होय. आजच्या काळाच्या सांकटावस्थेचे हे कें वरय लक्षि आहे. तयातून बाहेर पडणयासाठी 
मानवजातीपाशी असे एक ततवज्ञान असले पावहजे की, जे मानवाला स्वतःच्या भववतव्याचा कता म्हिनू 
ववश्वाच्या कें रस्थानी बसवील आवि ववज्ञानाचा धमावरील अांवतम ववजय साजरा करील. 
 

साांस्कृवतक सांकटावस्थेववषयी लोक बोलत असतात. ही सांकटावस्था साांस्कृवतक असेल, तर ती 
केवळ वदखाऊ प्रवतवष्ठत बुवद्धवांताच्या अनुभवातच असली पावहजे. खरे पाहाता, ती बौवद्धक सांकटावस्था 
आहे– तयाांच्या बदु्धीची सांकटावस्था आहे. नाही तर वाढतया शास्त्रीय ज्ञानाने सांपन्न असा आधुवनक मानव– 
आतम्याच्या शोधात असिारी वनरीश्वरी मािसे– जुन्द्या नमुन्द्याच्या देवताांच्या वरकाम्या जागी गविती देवाला 
ठसहासनावर बसववणयाला उतसुक असिारी मािसे– या ववलक्षि दृश्याचे स्पष्टीकरि कसे करता येईल? 
आजचे पीठपांवडत हे अनुभववाद, प्रतयक्षवाद, वास्तववाद इतयावद इतयावद वमथ्या शास्त्रीय पांथाच्या 
वनशािाखाली धार्थमक पनुरुज्जीवनाला चालना देणयात यशस्वी होणयाचा सांभव आहे. या धोक्याववरुद्ध 
एकमेव हमी म्हिजे याांवत्रक ववश्वववज्ञानापासून आरांभ करून ववकसनशील ऐवहक नीवतशास्त्रात ववलीन 
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होिारे एक स्वयांपूिक ततवज्ञान हीच होय. हे ततवज्ञान मानवी अस्स्ततवाची एकातम प्रवतमा उभी करील. 
मानवी ग्रहिशक्तीला वनदान तास्तवकदृष्ट्या गम्य असिाऱ्या भौवतक जगाच्या बाहेर न जाता, कामना, 
भावना, सहजपे्ररिा, अांतःपे्ररिा, एषिा याांच्यासह मानवी अस्स्ततवाचे स्पष्टीकरि करील. 
 

अतीतवादाची घसरती वाळू आवि सापेक्षतेचे खाचखळगे टाळणयासाठी नीवतशास्त्र एका सामान्द्य 
ततवज्ञानात ववलींन होिे अवश्य आहे. आगामी वादळात तग न धरू शकिारा हवतेील वकल्ला बाांधणयाने 
कोिताही हेतु साध्य होिार नाही. वनसगकवनष्ठ बवुद्धवादावर आधारलेले मानवतावादी नीवतशास्त्र हे याांवत्रक 
ववश्वववज्ञान व भौवतक वास्तववादी वस्तुततवमीमाांसा याांच्या भक्कम खडकाच्या पायावरच केवळ रचता येिे 
शक्य आहे. यापुढचे पाऊल म्हिजे अचेतन जड आवि सचेतन वनसगक याांना साधिारा दुवा शोधिे होय. 
वनसगाच्या याांवत्रक प्रवक्येच्या ओघात जीवनाची उतपवत्त झाली. या शोधाच्या प्रकाशात मानवी बवुद्धवावदतव 
हे वनयमबद्ध ववश्वाच्या पाश्वकभमूीतून वनष्ट्पन्न होते. अशाप्रकारे वास्तवशास्त्र आवि मानवशास्त्र याांच्यातील 
काल्पवनक दरी मुजववता येते; आवि ततवज्ञानाला सवात गोंधळात टाकिारी समस्या म्हिजे ज्ञानशास्त्रीय 
समस्या सोडववता येते. सतय हे सत्ताशास्त्रीय सांकल्पना राहात नाही. वनवश्चत ज्ञानाचा आशय म्हिून ते 
ठळकपिे उभे राहाते. सतयाच्या मूलस्वरूपाच्या प्रकाशात इतर मूल्याांचे स्वरूप अवधक स्वच्छपिे दृश्यमान 
होते: आवि तयाांची रचना योग्य क्मानुसार बवुद्धप्रामाणयाने करता येते. मानवाचे सत् आवि भवत् समाववष्ट 
असलेल्या जगात नैवतक मूल्ये अशाप्रकारे प्राप्त झाली, म्हिजे मग सध्याच्या जगासमोर असलेल्या आर्थथक 
आवि राजकीय समस्याांकडे नेिारा मानवतावादी मागक दशकवविाऱ्या सामावजक ततवज्ञानाांशी तया मूल्याांचा 
सुसांवाद करता येिे शक्य होईल. 
 

प्रतयेक नव े हे जुन्द्याांतून जन्द्माला येत असते. मानवी ज्ञानाच्या सगळ्या सांवचताचा फायदा आम्ही 
घेतला पावहजे; ववचाराांच्या सगळ्या इवतहासाकडे आपल्याला धाव घेतली पावहजे. ज्या एका नव्या 
ततवज्ञानाची वनकड आम्हाला फार जािवते, ते सांस्कृतीच्या उषःकालापासून चालत आलेल्या मानवी 
ववचाराांच्या एकूि प्रवाहातून वनष्ट्पन्न करिे शक्य आहे. तया महान् मानवी वारशाचे गुिग्रहि करणयाला 
असमथक ठरल्यामुळे सध्याची सांकटावस्था ओढवली आहे. मूल्ये ही वचरकावलक, तशीच तातकावलकही 
असतात. मानवी ववकासाच्या मागात वनमाि झालेली वचरांतन मूल्ये आम्हाला शोधून काढली पावहजेत. 
स्थैयक, ऐक्य, एकरूपता याांची मलूततव–े मानवजात अवतीिक झाल्यापासून अनुसरलेले ववचार– हीं नव्या 
सामावजक ततवज्ञानाचा पाया झाली पावहजेत. अशाप्रकारे स्थापन झालेल्या ततवज्ञानाला साांप्रदावयक 
ततववते्त्याांना गोंधळात पाडिाऱ्या गुांतागुांतीच्या समस्या सोडववणयाच्या कामी अडचि पडिार नाही. तथावप 
ही सोडविूक केवळ सैद्धाांवतक रहािार नाही, तर नव्या ततवज्ञानापासून स्फूर्थत घेिाऱ्या कृतीमुळेच ती 
होईल. 
 

प्राचीन ववचारवांताांनी आध्यास्तमक ठचतनासाठी आवधभौवतकाच्या अन्द्वेषिाचा तयाग केला. 
तयावळेेपासून दै्वताच्या तकक दोषाने ततवज्ञान दूवषत झाले. मध्ययुगाचे सारे धार्थमक ततववतेे्त हे उघडपिे 
दै्वतवादी होते. ईश्वरववज्ञानाववरुद्ध बवुद्धवादी बांडखोर – देकातक, लायस्ब्नतस, काांट – हे देखील 
दै्वतवादाच्या दुष्ट चक्ातून बाहेर पडू शकले नाहीत. दै्वतवादी ततवज्ञानाच्या सांदभात धमक हीच मानवाला 
सुरवक्षतता देिारी तकक दृष्ट्या एकमेव सुसांगत अशी ततवप्रिाली आहे. धार्थमक मािसाला देवाच्या 
इच्छेसमोर ठकवा प्रयोजनवादी व्यवस्थेच्या “नैवतक कायद्या” समोर सदैव मान तुकवावी लागते. 
स्वातांत्र्याचा अभाव म्हिजे नैवतकता असे समीकरि झाले आहे. 
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सध्याची आतयांवतक अनुभववादी मािसे हीं मूलतः धार्थमक आहेत. जे प्रतयक्ष अनुभवाच्या 
आवाक्याबाहेर असेल, ते सत्ताशास्त्रीय असे ते जाहीर करतात. या सकृद्दशकनी शास्त्रीय आधारववधानापासून 
ते एक नवगूढवाद काढतात. हा नवगूढवाद स्वतःच्या देहाबाहेरचे काहीही जािणयाची मानवाची शक्ती 
नाकारणयाच्या मयादेपयंत जातो. जग हे एका अभेद्य रहस्यात दडलेले आहे, आवि प्रतयेक अांधाऱ्या 
कोपऱ्यात देव वसत असतो अशी कल्पना सहज करता येते. अतयाधुवनक अनुभववाद्याांचा नवगूढवाद मानवी 
अज्ञानाच्या ठसहासनावर देवाला प्रस्थावपत करतो. 
 

सगळ्या सुसांस्कृत मानवजातीच्या जीवनावर या सांकटावस्थेचा पवरिाम झाला आहे तो असा. 
बौवद्धक आवि सांस्थातमक सामग्री सध्याच्या गरजा भागव ू शकत नाही. दोन सवावधकारशाह्यात वनवड 
करणयाचा प्रश्न येथे नाही. वतसरा पयाय असलाच पावहजे. प्रयोजनवादी जीवनदृष्टीच्या पुनरुज्जीवनाचे रष्ट े
हे मानवाला तयाच्या नैवतक आश्रयस्थानाकडे परत आििारा एकमेव मागक या दृष्टीने आवधभौवतकाववरुद्ध 
आध्यास्तमक अवधकारशाहीचा उपदेश करतात. उपाय हाच रोगापेक्षाही अवधक भयांकर ठरणयाचा सांभव 
आहे. 
 

सोरोवकन, मावरतेन आवि बेड्येव्ह हे या सांशयास्पद उपायाचे सवात प्रमुख पुरस्कते आहेत. हे 
वतघेही स्वतः आधुवनक जीवनाच्या समस्याांकडे बुवद्धवादी आवि शास्त्रीय दृवष्टकोिातून पहात असल्याचा 
दावा करतात. तथावप, मानवाने स्वतःवरील ववश्वास गमावला हे आजच्या सांकटावस्थेचे कारि आहे, हा 
सवांचा समान वसद्धाांत आहे. यातील समान सूत्र असे : “इवतहास आवि जीवन याांच्या पद्धतीत मानवाला 
मानव म्हिनू महतव नसते; कहीतरी गूढावर श्रद्धा ठेविे हेच केवळ जीवनाचे आश्रयस्थान आहे.” ते सोडून 
वदले म्हिजे मग जीवनाच्या वादळी सागरावर मानव असहाय्यपिे आवि ध्येयहीन भरकटत राहील. 
आजच्या जगाच्या अवस्थेचे विकन स्पष्टीकरि अशाप्रकारे करणयात येते. 
 

सोरोवकनचा सांस्कृवतचक्ाांचा वसद्धान्द्त पोथीबांद आहे. मानवी इवतहास पूवकप्राप्त अशा सांकस्ल्पत 
साच्यातच का ओतला जावा? पूवकवनयत होिारी सांस्कृवतचके् गृहीत धरणयाला कारि तरी काय? 
सोरोवकनच्या “बुवद्धवादी आवि शास्त्रीय” उपपत्तीच्या मागे प्रथम कारि ठकवा आद्य पे्ररक याांच्यावरील श्रद्धा 
स्पष्टपिे डोकावते. तया उपपत्तीच्या रचनेतच तयाचे धार्थमक सारही स्पष्ट होते. भाववादी सांस्कृवत ही उच्चतम 
सांस्कृवत आहे आवि सोरोवकनच्या भाववादी आवि ववचारवनमािक सांस्कृतीच्या सांकल्पनात सांवदग्धता 
नाही. तया दोन्द्ही आध्यास्तमक आहेत. पि वैषवयक सांस्कृवत ही जडवादी आहे. जडवादाला नाटकातील 
खलपुरुष म्हिून मानता येईल. पि वनयवतवादाला सहजासहजी हाकलता येिार नाही. कारि 
प्रयोजनवादी दृवष्ट हीसुद्धा वनयवतवादी आहे. सांस्कृवतचक्ाांच्या फेऱ्याांच्या दुष्ट वतुकळात सापडलेल्या मानवी 
इवतहासाची गवत ही एक वनयत प्रवक्या आहे. खरोखरीच ती पूवकवनयत असते. कारि वनयत करिारा घटक 
तया प्रवक्येत अांगभतू नसतो. तो ‘यांत्रातीत देव’ असतो. सोरोवकन हा उघडपिे धार्थमक पुनरुज्जीवनाचा 
पुरस्कता आहे. तो धमाच्या पुनःस्थापनेचा कैवार घेतो. 
 

मावरतेन आवि बेड्येव्ह हे मूलतः वभन्न असे काहीही साांगत नाहीत. तयाांच्या वसद्धाांताचे देखील सार 
हे आहे की, धमाच्या आश्रयस्थानापासून मानव दूर भरकटत जातो, भीवत आवि असुरवक्षतता याांचा अनुभव 
घेतो, व सुरवक्षततेसाठी धमाच्या आश्रयाला परत येतो. सगळ्याांचा समान आक्ोश हा आहे : “धार्थमक 
ववचारपद्धतीकडे परत वफरा.” आधुवनक धार्थमक ततवज्ञान हे बवुद्धवाद आवि शास्त्रीय ज्ञान याांच्या वववचेक 
साहचयामुळे सनातनी पनुरुज्जीवनवादापासून वगेळे पडते. परांतु श्रद्धा आवि बुवद्ध, गढूवाद आवि 
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मानवतावाद, मध्ययुगीनता आवि आधुवनकता, याांची साांगड घालणयाचा हा आिखी एक प्रयतन वनष्ट्फळ 
ठरिे क्मप्राप्त आहे. 
 

सध्याच्या सांकटावस्थेतून बवुद्धवावदतवाकडे आवि कोितयातरी प्रकारच्या नैवतक आश्रयस्थानाकडे 
परत जाणयाचा आक्ोश चालला आहे. परांतु शास्त्रीय ज्ञानाच्या वस्तुवनष्ठ प्रामाणयाववषयीच्या सांशयामुळे, 
शास्त्रीय ज्ञानाच्या ववश्वसनीयतेला आव्हान देणयाचे समथकन करणयाकवरता मान्द्य झालेले दोष दाखवनू 
देणयाचे अतयाधुवनक अवतबौवद्धक वडे असल्यामुळे तो आक्ोश अरणयरुदन ठरतो. याचा पवरिाम म्हिजे 
सवक बाजूांनी वनराशा आवि आध्यास्तमक वनराधावरतव होय. जर एखाद्याने शास्त्रीय ज्ञानाच्या वस्तुवनष्ठ 
प्रामाणयाववषयी– अनातीत सत्ताशास्त्राच्या सांभव्यतेववषयी– शांका घेणयापासून सुरवात केली, तर सुसांस्कृत 
जगाला पछाडिाऱ्या सांकटावस्थेतून सुटका नाही. याला एकमेव पयाय म्हिजे अतींवरय जगाच्या भ्राांतीत 
ठकवा वनरीश्वरी मािसाच्या आतमानुभवी स्वप्नभतूीत सतयाच्या वनकषाचा आवि नीतीच्या अवधष्ठानाचा शोध 
घेिे हा होय. 
 

सांवदेनशील मने मूल्यवनिकयाच्या काल्पवनक अवनवश्चततेमुळे सांत्रस्त होतात. आजच्या 
सांकटावस्थेने हतबदु्ध झालेली ववकृत मािसे, तोल गेलेले आतमे हे जीवनाच्या सम्यक् ततवज्ञानाचे मध्यवती 
सूत्र मनोव्यथा हे आहे असे साांगत असतात. आजच्या भाांबावलेल्या बहुसांख्य मानवजातीला नैवतक अराजक 
आवि बौवद्धक गोंधळ याांतून बाहेर पडणयाचे दोनच मागक वदसतात. एक म्हिजे सवावधकारवादी राज्याने 
वदलेल्या सांरक्षिाची आवि आर्थथक सामावजक व साांस्कृवतक साचेबांद अस्स्ततवाच्या वनवश्चतीची भरुळ आवि 
दुसरा, देवाच्या शोधात आधुवनक मानवाची चाललेली धाांवपळ हा होय. 
 

यापकैी एकाही मागाने सुसांस्कृत मानवजात सांकटावस्थेतून बाहेर पडू शकिार नाही. दोहोतही 
पराभव आहे. पवहल्या मागाचा अथक असांस्कृततेत पनुः परत जािे हा आहे. ही असांस्कृतता सुसांस्कृत 
खरीच; तरीही पि ती असांस्कृतताच. – कोएस्लरचे “ववसाव्या शतकाचे वनयाांदरथॉल मानव” जन्द्माला 
घालिारी सामावजक व्यवस्था आवि साांस्कृवतक वातावरि होय. दुसऱ्याचा गर्थभताथक ४०० वषापूवी मानवाने 
उभारलेल्या बांडाचे वनशाि खाली खेचिे हा आहे. या वनशािाखाली मानवजातीने फारच थोड्या काळात 
युगानुयुगाच्या सतयान्द्वषेिात आवि स्वातांत्र्य– शोधात फार मोठी प्रगवत साधली. या दुसऱ्या मागाचा अथक 
आध्यास्तमक दास्याकडे परत जािे, स्वातांत्र्याच्या हक्काचे दान करिे, असा होतो. आिखी तयाचा अथक 
असाही होतो की, २० व्या शतकातील सुसांस्कृत मानवजात दडपिाच्या जािीववेशवाय चाांगली होऊ शकत 
नाही, स्वतःच्या सद बदु्धीच्या मागकदशकनाने सतयवनष्ठ, नैवतक आवि सद गुिी होऊ शकत नाही, अशी 
लावजरवािी कबुली देिे होय. ही सद बुवद्ध म्हिजे गूढ आतला आवाज ठकवा दैवी पूवकज्ञान नव्हे, तर तो एक 
जीवशास्त्रीय वारसा– ववकासाच्या प्रवक्येत उद भविारी अवभनवता आहे. थोडक्यात आजच्या 
सांकटावस्थेच्या कोलाहलातून बाहेर पडणयाचा दुसरा मागक म्हिजे धमातील वनवश्चतता आवि सुरवक्षतता 
याांच्या शोधाथक मध्ययुगीनतेमध्ये परत दडी मारिे होय. 
 

याखेरीज अन्द्य मागक नाही का? मग काय आधुवनक सांस्कृवत नष्ट होिार आहे? मानवजातीच्या 
सगळ्या शस्क्त सांपुष्टात आल्या आहेत काय? मानवी सजकनशीलतेने सीमा गाठली आहे काय? शवेटी 
स्वातांत्र्य ही एक पोकळ सांकल्पनाच आहे का? युगानुयुगाचा स्वातांत्र्यशोध म्हिजे वाऱ्यामागचे धाविेच 
का? ज्ञान हे असांभाव्य आहे, या वनिायाकडे आम्हाला येिे भागच आहे का? अज्ञानाच्या परमानांदात 
ववरांगुळा शोधलाच पावहजे का? 
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सुसांस्कृत मानवजातीला करावयाची वनवड वर दशकववलेल्या दोन पयायीपुरतीच मयावदत नाही. या 

सांकटावस्थेतून बाहेर पडणयाचा एक मागक आहे. तो मागक नव ेदृश्य, नव े वक्षवतज खुले करतो. सावकजवनक 
जीवनात बुवद्धवावदतवाकडे आवि नैवतक वतकनाकडे परत वफरणयाचा आक्ोश शमवावयाचा झाल्यास 
वनयमबद्ध ववश्वाच्या पाश्वकभमूीतून वर आलेला मानव मूलतः बुवद्धवादी असतो, वनयमबद्ध ववश्वाची 
सांकल्पना ही आध्यास्तमक शुद्ध बुद्धीचे केवळ पे्रक्षपि नव्हे, सहजप्रववृत्त व अांतःपे्ररिा हीं प्राथवमक 
अव्याख्येये नसतात, खोलात जाऊन पृथक्करि करता न येणयाजोगे पदाथक नसतात, तर तया जीवठपडाचे 
बुवद्धयुक्त व्यापार असतात, ही वनष्ठा दृढमलू झाली पावहजे. 
 

या वनष्ठेचा अनुषांजक म्हिजे ऐवहक नैवतकता ही शक्य कोटीतील आहे आवि नैवतक वतकनाचे 
अवधष्ठान, मूल्यवनिकयाचा वनकष हे मानवी प्राणयाच्या उपजत बुवद्धवावदतवामुळे प्राप्त होतात. परांतु 
मानवप्रािी पक्व फळ म्हिून अवतरत नाही. मानवी अस्स्ततव हे जीवशास्त्रीय वारसा असून ते सुप्त शक्तींच्या 
ववकासाच्या अखांड प्रवक्येत सामावलेले असते. 
 

वनष्ठा बाळगणयाचीच जबाबदारी ज्याांना टाळावयाची असेल, तयाांना हे सवक पोथीवनष्ठेसारखे वाटेल. 
कारि जो वनष्ठा बाळगतो, तयाने वतला अनुसरून वागले पावहजे. ज्याांचा मानवी सजकनशीलतेवर ववश्वास 
आहे, ज्याांना सामावजक पोकळीतच केवळ वसद्धाांत साांगावयाचे नसतात, ज्याांना स्पष्ट ववचार करणयाची 
उतसुकता असते आवि ततप्रीतयथक कृवत करणयाची पे्ररिा म्हिनू दृढ वनष्ठा असावी असे वाटते, तयाांना 
पोथीवनष्ठेच्या बजुगावणयाची भीवत वाटत नाही. ववचारि हेतुपूवकक असले, बौवद्धक व्यासांग म्हिजे केवळ 
अहांमात्रवादी वशष्टजनाांची करमिूक नसेल, तर या साऱ्या अडचिी नाहीशा होतील. किखर वजज्ञासावृवत्त 
आमचे बवैद्धक वक्षवतज ववस्तावरत करील आवि मानवी ज्ञानाची व्यास्प्त वाढवील. 
 

स्पष्ट ववचार आवि दृढ वनष्ठा या फलदायी कृतीसाठी आवश्यक असतात. याउलट, कृती करीत 
असताना वमळिारा अनुभव ववचार स्पष्ट करणयाला आवि वनष्ठा दृढतर होणयाला हातभार लावीत असतो. 
वनव्वळ बौवद्धक व्यासांगाचा, मग तो अभ्यावसकेतील ततववते्त्याचा असो वा प्रयोगशाळेतील शास्त्रज्ञाचा असो 
वा पाठशाळेतील पांवडताचा असो, जर सम्यक जीवनाच्या सांगतीने येिाऱ्या आवि तयाच्याशी सांबांवधत 
असिाऱ्या ववववध घटकाांशी तयाांचा कोिताही सांदभक नसेल, तर तयामुळे सैद्धाांवतक प्रश्नाांची उकल 
होणयाऐवजी उलट अडचिी वाढणयाचा आवि तयाना गूढता येणयाचा सांभव अवधक आहे. गहन ववचार आवि 
तार्थकक ववचारि ही जीवनाचा समतोल राखणयासाठी अतयावश्यक असतात. परांतु तयासाठी हेतुपुरस्सरता 
ही वनिायक महतवाची असते. ती नसेल, तर गहन ववचार आवि तार्थकक ववचार याांचे बौवद्धक 
बेजबाबदारपिात अधःपतन होईल. 
 

अतयाधुवनक बवुद्धवांताांच्या पढींक सांशयवादाची शास्त्रीय वजज्ञासावृत्तीशी बरोबरी होऊ शकत नाही. 
पोथीवनष्ठा टाळणयासाठी कोितीही वनष्ठा सोडणयाची गरज नसते. मानवी ज्ञान सदैव अपूिक असते; कारि 
नेहमीच अवधक जािणयाचे काहीतरी वशल्लक असतेच. परांतु ते ज्ञान शास्त्रीय शून्द्यवादापयंत नेतेच असे 
नाही. हा शून्द्यवाद, कदावचत् सुप्त जािीवनेेही असेल, पूवकजोद्भवी साांस्कृवतक वृत्ती दशकववतो. तयाांत धार्थमक 
पुनरुज्जीवनवादाचा नसला, तरी नवगूढवादाचा ठकवा अतीत सत्ताशास्त्राचा अांतभाव असतो. अथात् हे 
ववज्ञानाच्या अवधष्ठानामुळेच होते. 
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बुवद्धवावदतव आवि नैवतक वतकन याांच्या प्रश्नाांच्या भौवतक वास्तववादी (जर “जडवादी” ही जुनी 
पवरभाषा खरोखरीच आके्षपाहक असेल तर) दृवष्टकोिाचे टीकाकार असे प्रवतपादन करतात की, ववश्वववज्ञान 
ठकवा सत्ताशास्त्र ठकवा जीवनाचे ततवज्ञान या दृष्टीने जडवादाला आधुवनक ववज्ञानात स्थान नाही. 
पवरिामतः ऐवहक नीवतशास्त्र हे शक्य कोटीत येत नाही आवि मूल्यवनिकयाचा कोिताही वनकष 
बुवद्धप्रामाणयाने सुचववता ठकवा मान्द्य करता येत नाही. 
 

नैवतक आवि सामावजक ततवज्ञान बवुद्धवादाच्या पायावर रचणयाच्या प्रयतनाला आके्षप घेणयात 
येतात. तयातील तार्थकक गर्थभताथक अनातीत ततवज्ञान शक्य नसते हा असतो. जडवाद हा जुन्द्या धतीचा 
झाला म्हिनू अतयाधुवनक पढीक बुवद्धवांत तयाचा तुच्छतेने अव्हेर करतात. तयाांच्या टीकाखोर आवि 
सांशयवादी वृत्तीचे भाववादी असे विकन केले तर ते तयाचा मोठ्या आवशेाने प्रवतकार करतात. मािसाने 
जडवादी (भौवतक वास्तववादी) ठकवा भाववादी यापैकी एक असले पावहजे या साध्या सूचनेकडे पाहून ते 
उदारमनाने हसतात. जडवादाचा अभाव या दृष्टीने भाववादी ततवज्ञानाचा वनसगातीत गूढ सत्ताशास्त्राशी 
तार्थकक सांबांध असतो या तथ्याला धैयाने तोंड देणयाचे ते नाकारतात. मधली भवूमका घेिे ते पसांत करतात 
आवि भ्रान्द्त जगाला वचवकतसक वास्तववाद, नवा वास्तववाद, तार्थकक प्रतयक्षवाद, इतयावदसारख्या नव्या 
धतीच्या तत्त्वज्ञानाच्या सांवमश्र पद्धतींचे ववववध प्रकार सादर करतात. वस्तूची गूढ कल्पना या सवक पद्धतीचे 
सार आहे : ववचार ठकवा जडरव्य हीं सतय नसतात. ठकवा वस्तु ही दोन मलूभतू पदाथांचा समन्द्वही नसते; 
ठकवा सांयोगही नसते. मग ती आहे तरी काय? साध्या व्यवहारी प्रश्नाचे सरळ सरळ उत्तर देणयाऐवजी 
अतयाधुवनक शास्त्रीय पीठपांवडत ववतांडवादाचा आश्रय घेतात. 
 

जीवनाची अांवतम वस्तु मानव ठकवा अनहम यापैकी एक असली पावहजे. ती मानवाखेरीज दुसरे 
काहीतरी आवि आकलनाच्या पलीकडची असली पावहजे. हे अनाकलनीय असे काहीतरी गूढ बाह्य जागी 
ठेवनू तयाची देव म्हिून पूजा करावयाची ठकवा वैवश्वक ततव वा ववश्वव्यापी सुसांवाद वा नैवतक पद्धवत वा 
सत्ताशास्त्रीय एकता म्हिून तयाचे ठचतन करावयाचे. असे घडते तेव्हा दृष्टी मलूतः प्रयोजनवादी असते. या 
दृष्टीत स्वातांत्र्याला वनवड ठकवा मानवी सजकनशीलता या नातयाने स्थान नसते. याला दुसरा पयाय म्हिजे 
अनाकलनीय असे काहीतरी हे गूढ ववचाराांच्या ठकवा जडाच्या जगाचे नसते आवि ते अांतःपे्ररिा म्हिून 
कल्पून मानवात अवधवष्ठत करणयात येते. अशा वळेी तो सांपूिकतः गूढवाद असतो. अतयाधुवनक, आतयांवतक 
बौवद्धकतावादाचे ततवज्ञान समीके्षवर घासून पावहल्यानांतर जे असल्याचा ते आव आिते तयाच्या ते नेमके 
उलट असल्याचे वदसून येते. तयात अांतःपे्ररिेला बदु्धीच्या वरचे स्थान देणयात येते आवि बुवद्धवादववरोधाचा 
गौरव करणयात येतो. या तत्त्वज्ञानाच्या योगाने मािसू याांवत्रक मानव होईल आवि तरीही बांधमुक्त 
प्रॉवमवथअसप्रमािे भासले. पि तो आपले मािसूपि गमावनू बसतो. याांवत्रक मानव हा वनमाता नसतो. तो 
वनर्थमतीचे साधन असतो आवि तेही दुसऱ्या कोितयातरी माध्यमाच्या द्वारे. 
 

फासीवादाचा ततवज्ञानातमक पाया अांतःपे्ररिावादाने म्हिजे बगकसाँच्या वैज्ञावनक बवुद्धवादववरोधाने 
घातला. फासीवादी हेसुद्धा मानवी व्यस्क्ततवाचा आवि व्यस्क्तस्वातांत्र्याववषयीचा तयाांचा वतरस्कार, तयाांची 
युद्ध–प्रशस्स्त, तयाांची वाांवशक युद्धखोरी, याांच्यासाठी वैज्ञावनक अवधष्ठान वमळाव े म्हिून जीवशास्त्र आवि 
मानवशास्त्र याांच्याकडे धाव घेतात. 
 

अगदी ताज्या शास्त्रीय ज्ञानामुळे वनःसांशयपिे १८ व्या आवि १९ व्या शतकाच्या ववज्ञानाची काही 
अभ्युपगमे आवि गृहीत ततव ेनाकारावी लागतात. तयाला अनुसरून जडवादी ततवज्ञानाचीही फेरतपासिी 



 
 अनुक्रमणिका 

करून ते भौवतक वास्तववाद म्हिून ववशद केले पावहजे. तथावप, तयाची मूलभतू ततव ेववज्ञानाच्या आजच्या 
अवधक वाढलेल्या आवि अवधक अचूक ज्ञानामुळे अप्रमावित ठरत नाहीत. हे ततवज्ञान ववचाराांची बांवदस्त 
पद्धवत असिार नाही. तयात अनुभवजन्द्य ज्ञानाचे अस्स्ततवाचा एका सवकव्यापी स्पष्टीकरिात एकत्रीकरि 
आवि एकसूत्रीकरि होते. तयामुळे सतत तयाची फेरजुळिी करिे, तयाचा ववस्तार करिे, ते समृद्ध करिे 
आवि अचूक करिे याची गरज असते. 
 

अवभजात जडवादाचा सवात मोठा दोष हा की, तयाच्या ववश्वववज्ञानाचा नीवतशास्त्राशी कोिताही 
सांबांध असल्याचे वदसून येत नव्हते. तसेच जडवादी इवतहासशास्त्र नैवतक ततवज्ञानावशवाय चालू शकते 
असेही भासत होते. आता वास्तवशास्त्र आवि मानसशास्त्र याांच्यातील ठखडारावर सेतू बाांधून हा दोष दूर 
करता येिे शक्य झाले आहे. देकातकचा मानस-शारीर समान्द्तरवाद यापढेु प्रमािभतू रावहला नाही. 
बुवद्धवावदतवाची मुळे जीवशास्त्रीय ववकासाच्या सगळ्या प्रवक्येतून वनसगात असिाऱ्या बदु्धीत शोधणयात 
आल्यामुळे मानवी बुवद्धवाद हा भौवतक वनयवतवादाचा, ववश्वातील सुसांवादाचा आववष्ट्कार म्हिून मानता 
येिे शक्य झाले आहे. याांवत्रक ववश्वववज्ञान आवि बुवद्धवादी नीवतशास्त्र ही अशाप्रकारे एका सामान्द्य 
ततवज्ञानात ववलीन करता येिे आता शक्य झाले आहे. 
 

अगदी अलीकडच्या शास्त्रीय ज्ञानाशी सुसांवाद साधणयाकरता भौवतक वास्तववाद म्हिून 
जडवादाची फेरमाांडिी करणयाचे नाकारिे म्हिजे असत्ताशास्त्रीय बवुद्धवादाच्या सांभाव्यतेला आवि 
पवरिामतः अनातीत नैवतक ततवज्ञानाच्या सांभाव्यतेलाही मान्द्यता न देिे होय. बवुद्ध जर एक सत्ताशास्त्रीय 
पदाथक म्हिून कस्ल्पली, तर बुवद्धवाद गूढवादापासून क्ववचतच वभन्न करता येईल. बुवद्धवाद आवि 
बुवद्धवादववरोध याांच्यामधील भेदाला अथकच राहिार नाही. सत्ताशास्त्रीय बवुद्धवादाच्या– ज्याचे दुसरे नाव 
अांतःपे्ररिावाद आहे– साहचयामुळे नीवतशास्त्राला अतीत अवधष्ठानावर ववसांबनू रहाव े लागते. केवळ 
देवपिातच चाांगुलपिा असू शकतो आवि सतय हे केवळ रष्ट्यालाच प्रकट होते. बवुद्ध आवि नैवतकता याचे 
जग देवाांचे आवि सांताांचे असल्यामुळे स्वतःवर ववश्वास ठेविाऱ्या आवि स्वतःच्या भववतव्याचा वशल्पकार 
होऊ शकिाऱ्या मतयक मानवाला तयात कोितेही स्थान राहत नाही. केवळ जडवादी या नातयानेच मानव हा 
मानव म्हिूनच स्वतःवर ववश्वास ठेव ू शकतो; आवि स्वतःच्या भववष्ट्यासह मानवी भववतव्याचा वशल्पकार 
म्हिून कायक करणयाची श्रद्धा आवि वनष्ठा बाळगू शकतो. 
 

आधुवनक राजकीय वसद्धाांत मूळात १७ व्या शतकात रचले गेले आवि तया सगळ्याांचा आरांभ 
व्यक्तीपासून झाला. प्रश्न होता तो समाजाच्या उतपत्तीसांबांधीचा राजकीय सामाजाची स्थापना कशी झाली? 
आधुवनक राजकीय सांस्थाांची उतपत्ती समजणयाकवरता राजकीय समाजाच्या उतपत्तीववषयीचे ज्ञान 
मागकदशकक ठरिार होते. 
 

अांवतमतः प्रश्न होता तो मानवाच्या स्वभावाववषयीचा. समाजाच्या उतपत्तीचे स्पष्टीकरि तया प्रश्नात 
लक्ष घातलेल्या ववववध ववचारवांताांनी वनरवनराळ्या प्रकारे केले आहे. तया सवांनी मानव हा बवुद्धयुक्त प्रािी 
आहे, हे वनर्थववादपिे गृहीत धरले होते. मूळ कराराचा वसद्धाांत १६ व्या शतकापासून प्रवतपादणयात आला. 
अखेरीस तोच लोकशाहीचे बायबल ठरला. परांतु ततवज्ञानाच्या दृष्टीने तयाचे भाष्ट्य वभन्न प्रकाराांनी करणयात 
आले. रूसोचे भाष्ट्य लॉकच्याहून वगेळे होते. लॉकच्या वसद्धान्द्तावर आधारलेल्या उदारमतवादाने 
व्यक्तीच्या सावकभौमतवाचे मानवतावादी ततव राखून ठेवले. रूसो हा सवावधकारवादाचा रष्टा होता. तयाने 
सावकजवनक इच्छेच्या वसद्धाांताच्या द्वारे सवावधकारवादाचे आगमन घोवषत केले. दैवी हक्काच्या मध्ययुगीन 
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वसद्धाांताची जागा सावकभौमतवाच्या सत्ताशास्त्रीय सांकल्पनाने घेतली. राजे दैवी हक्काने राज्य करीत होते, तर 
रूसोची लोकशाहीसुद्धा सत्ताशास्त्राच्या अवधष्ठानावर उभी होती. मागाहून खुद्द मानवाचा पूिक ववसर पडला, 
आवि सांस्थावर अवधकावधक भर देणयात येऊ लागला. प्राथवमक समाजाची स्थापना झाल्यावळेेपासून 
मानवाने स्वतःचे सत् आवि भवत् याांच्याप्रीतयथक ववववध साधने म्हिून साऱ्या सांस्था वनमाि केल्या याचे 
सांपूिक ववस्मरि झाले. अखेरीस वनमातयापेक्षाही वनर्थमवत अवधक महतवाची असते आवि वतचा पवहला बळी 
म्हिून वनमातयावर हक्क साांगणयाचा अवधकार वतला प्राप्त होतो असे समजणयात येऊ लागले. हाच 
आधुवनक राजकीय ततवज्ञानाचा शाप; हीच सध्याच्या सामावजक सांकटावस्थेची जननभमूी होय. 
 

आधुवनक लोकशाही ही खरोखरीच मध्ययुगीनतेत एक सुधारिा होती. परांतु वतचे वैयस्क्तक घटक 
हे पुढे घटनातमक थोताांड बनले. वतने बवुद्ध, इच्छा आवि भावना याांनी युक्त अशा रक्तामासाांच्या मानवाला 
ग्रासून टाकले. आधुवनक उदारमतवादात व्यस्क्त आर्थथक मानव बनली. आधुवनक लोकशाहीच्या 
मानवतावादी परांपरेच्या अधःपतनाची पवरिवत १९ व्या शतकाच्या तास्तवक मौवलकवादात झाली. तयाने 
व्यस्क्तस्वातांत्र्य हे एक श्रद्धाततव म्हिून मानले होते. परांतु भाांडवलशाही समाजाच्या सांदभात आर्थथक मानव 
एक गुलाम म्हिनू अथवा गुलामाचा धनी म्हिनू जगू शकतो. व्यक्तीचा दजा इतका हीनतवाला गेल्यामुळे 
व्यस्क्तस्वातांत्र्याच्या उदार लोकशाही वसद्धाांताची अप्रवतष्ठा झाली. तयातून माक्सकवादी समुदायवादाचा जन्द्म 
झाला. या समुदायवादाने सांघटनाांच्या योगाने मानवाला जे खग्रास ग्रहि लागले हे तथ्य नुसतेच मान्द्य केले 
आवि समाजाची उघडपिे सवावधकारवादी सांघटना म्हिून पनुरकचना करणयाने मानवी स्वातांत्र्य पुनः 
प्रस्थावपत होईल असा युस्क्तवाद करून सतयाभास वनमाि केला. अखेरीस सवावधकारवादी हुकूमशाह्याांच्या 
भयानक सांघषात लोकशाही नष्ट झाली. सुसांस्कृत मानवजातीला सध्या सांकटावस्थेने झपाटले आहे. 
कदावचत् इवतहासातील सवात मोठी अशी ही सांकटावस्थेने झपाटले आहे. कदावचत् इवतहासातील सवात 
मोठी ही सांकटावस्था असेल. ती केवळ आर्थथक ठकवा राजकीय नाही; तर नैवतक आवि आध्यास्तमक आहे. 
सगळ्या मानवी अस्स्ततवावर प्रभाव पाडिारी सवककष अशी ती सांकटावस्था आहे. 
 

रोमन साम्राज्याच्या ऱ्हासाच्या आवि पतनाच्या वळेी जशी स्स्थती होती, तशासारख्या अवस्थेकडे 
आधुवनक जग जात असल्याचा भास होत आहे. ववषणि रुषे्ट, सांस्कृतीच्या नाशाची भावकते करीत आहेत. 
पवरस्स्थवत तर वनराशाजनक वाटते. मानवतावादी परांपरेला लागलेले हे ग्रहि अधोगतीला आवि ऱ्हासाला 
कारिीभतू आहे. आधुवनक सांस्कृवत ज्याक्षिी मानवतावादी परांपरेपासून फुटून वनघाली, तया क्षिीच ती 
ऱ्हासाच्या उतरिीच्या टोकाला उभी रावहली. मानवाला वतने सांघटनाांच्या स्वाधीन केले आवि मानवी प्रज्ञा 
आवि मानवी बवुद्ध याांच्या अस्स्ततवाचा बळी देऊन काल्पवनक सामुदावयक अहांच्या पूजेचा पांथ स्थापन 
केला. ज्यावळेी व्यक्तींच्या प्रतयक्ष परस्परसांबांधापेक्षा समाजाचे गढू सांकल्पन हे काही तरी अवधक मोठे 
असते, असे समजणयात येत होते, तयावळेी राष्ट्र हे ते घडवविाऱ्या मानवी प्राणयाांच्या गोळाबेरजेपेक्षा काही 
तरी अवधक मोठे असते. अशी वतने स्तुवतस्तोते्र गाइली. या चुकीच्या कल्पनाांचा पवरिाम म्हिून ववववध 
प्रकारचे राजकीय वसद्धाांत वाढीला लागले आवि ते मानवतावादी परांपरेच्या ववरुद्ध होते. इतकेच नव्हे, तर 
तयाांनी व्यक्तीला कस्पटासमान मानिारी समुदायवादी ततवज्ञाने प्रतयक्षात स्थापन केली. आधुवनक 
सांस्कृतीने आपल्या स्फूतीच्या उगमस्थानाचाच असा ववश्वासघात केल्यामुळे वतला ववनाश भेडसाव ूलागला 
आहे. 
 

जेव्हा मानवाचे मूळ पूवकज आपला वानस आश्रम सोडून खाली उतरले आवि जीवनाथक कलहात 
आपले अवयव अवधकावधक लाांब वाढववणयाऐवजी उदरांभरिासाठी झाडाांची फळे खुडणयाकरता फाांद्या 
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मोडायला वशकले, तेव्हाांपासून मानव स्वतःचे जग वनमाि करीत आला आहे. तथावप, युगानुयुगाच्या 
सजकनशील प्रयतनाांचा अनुभव पाठीशी असूनही मानवाने स्वतःवरचा ववश्वास गमावला आहे. यापेक्षा भयानक 
शोकास्तमका कोितयाही भाषेत वलवहली गेली नसेल. म्हिून आजच्या सांकटावस्थेतून सुटका व्हावयाची 
असेल, तर मानवाने स्वतःवरील ववश्वास पनुः वमळववला पावहजे, म्हिजेच मानवतावादी पुनरुज्जीवन झाले 
पावहजे. 
 

सध्याची सांकटावस्था सवकव्यापी आहे. सांवदेनाक्षम आवि अवधक जागरूक अल्पजनाांना वजतक्या 
तीव्रतेने तो जािवतो, वततका सामान्द्य जनाांना जािवत नाही. या सांकटावस्थेला बळी पडलेल्याांना बरीक 
तयाची मुळीच जािीव नसते. हीच तर सुटकेच्या मागातील मोठी धोंड आहे. म्हिून सांकटावस्थेची सावकवत्रक 
जािीव वनमाि करिे हे सवकप्रथम कायक आहे. या सांकटावस्थेचे कारि काहीही असो, ती सामान्द्य 
स्त्रीपुरुषाांच्या दैनांवदन अनुभवामध्ये व्यक्त होत आहे. तयाांना स्वतःच्या अनुभवापासून धडा घेणयाच्या कामी 
साहाय्य केले पावहजे. म्हिजे सांकटावस्थेची सावकवत्रक जािीव फलवादी दृष्टीने वनमाि होईल. मग तयाची 
कारिे समजून घेणयाची उतसुकताही वाढेल. 
 

मानवाच्या नैसर्थगक वा सामावजक आसमांतामुळे तयाची कुचांबिा होता कामा नये. पूवी 
स्वातांत्र्यशोधात मािसे जीवनापासून दूर पळत होती. अतुलनीय आवि अवधक शस्क्तमान प्रवतस्पध्याशी 
सामना काां द्या? वनसगकशक्तींच्या मयादेपलीकडे राहणयाच्या भ्रमात राहून आवि हरल्या जािाऱ्या युद्धातून 
माघार घेऊन समाजापासून अवलप्त राहून शाांवत प्राप्त करून घेिे हे अवधक शहािपिाचे होते. एकेकाळी 
असे पलायन शक्य झाले असते. परांतु आज कोिीही जगापासून दूर पळून जाऊ शकत नाही. मानवी सतये 
ववहार, मठ, आश्रम याांच्या रवहवाशाांचाही –जर ते वनगरगट्ट दाांवभक ठकवा वैदू नसतील तर– वपच्छा 
पुरववतात. मानवी जीवनातील चढउताराांची माया म्हिून उपेक्षा करता येत नाही. 
 

मानवाने स्वातांत्र्याकरता झगडलेच पावहजे. जग हे जर पोकळ स्वप्न, पूवापार चालत आलेली 
फसविूक नसेल, तर आध्यास्तमक ववमोचन हे या भौवतक जगातच साध्य झाले पावहजे. ज्या प्रमािात 
मानवाला जीवनाच्या ववववध मोहाांचा प्रवतकार करणयाची शस्क्त आपल्यापाशी आहे असे वाटते, तया 
प्रमािात तो आध्यास्तमक दृष्ट्या मुक्त होतो. मानवाला केवळ स्वतांत्र होणयाची इच्छाच असून भागिार 
नाही; तो केवळ कल्पनेत नव्हे, तर प्रतयक्ष जीवनात स्वातांत्र्य प्राप्त करून घेणयाला समथक झाला पावहजे. 
मानवतावादी ततवज्ञानाचे हे सार आहे. या साराने दुसऱ्या कोितयाही ववचारपद्धतीपेक्षा आधुवनक ववचार 
आवि सांस्कृवत याांच्या ववकासाला अवधक हातभार लावलेला आहे. परांतु आधुवनक काळाच्या भव्य 
ववकासाला प्रारांवभक चालना वदल्यानांतर मानवी व्यवहारावर मानवतावादाचा प्रभाव पडणयाचे का थाांबले? 
याचे कारि मानवाचे स्वतःववषयीचे ज्ञान भौवतक जगाववषयीच्या तयाच्या ज्ञानापेक्षा फारच मागे पडले हे 
होय. मानवाला प्राथम्याचे स्थान देणयात आले. पि तयाला तयाचा स्वतःचाच उलगडा न झाल्यामुळे 
काळाच्या ओघात स्वतःचेच तयाला गढू वाटू लागले. 
 

मानवाववषयीची ही कल्पना तया युगाच्या वैज्ञावनक आतम्याशी सुसांगत नव्हती. मानवतावाद हा 
सावहतय आवि कला याांचाच केवळ ववषय होऊ शकिारी अद भतुरम्य कल्पना म्हिून मानणयात येऊ 
लागला. पि तयानांतर मानवाचे ज्ञान खूपच वाढले आहे. वनजीव जडाच्या पाश्वकभमूीतून जीव कसे उतपन्न 
झाले, याचे वनवश्चत ज्ञान आम्हाला अद्याप झाले नसेल; पि ववज्ञानाच्या दृष्टीने ववकासाच्या साततयाववषयी 
शांका राहात नाही. शारीवरक प्रवक्येत जीवात प्राि बाहेरून घातला गेला असे समजणयाचे कारि नाही. 
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तया प्रवक्येत ते अांगभतूच आहे. ५० वषापूवीपेक्षा ज्ञान इतके खूपच वाढले आहे की, मानवाने 
स्वतःववषयीच्या ज्ञानाची मयादा गाठली आहे असे कोिीही सयुस्क्तकपिे म्हिू शकिार नाही. 
जीवनाववषयी प्रतयेक गोष्ट अद्याप आम्हाला माहीत झाली नसेल, परांतु अजे्ञय असे काहीही नाही. जे जे 
अस्स्ततवात आहे, ते ते मानवी ज्ञानाला गम्य आहे.  
 

मानव भौवतक ववश्वाच्या पाश्वकभमूीतून जन्द्माला आल्यामुळे, सृष्टीमधील जे उत्तम ते तयाने आतमसात 
केले आहे. कोिती जर सजकनशस्क्त असेल, ती तयाच्यामध्येच आहे आवि तयाच्या द्वारेच ती कायक करू 
शकते. मानव हा वाईट, अनैवतक आवि अववचारी आहे, आवि म्हिून जगाला आशा नाही असे वकतयेकाना 
वाटते. पि सध्याचे मानवाववषयींचे ज्ञान मानव हा मूलतः बवुद्धवादी आहे हे ववधान मान्द्य करते. मानवाचे 
प्रतयेक वतकन अांवतमतः बवुद्धयुक्त असते; मग वदसणयात ते वकतीही बवुद्धववरोधी असो. मानव आपल्या 
आसमांताशी सुबदु्ध प्रवतयोग करीत असतो. तयातून नैवतकता उतपन्न होत असते. म्हिून ती तयाच्या 
जन्द्मजात बुवद्धवावदतवापासून वनष्ट्पन्न होते. मानवी स्वभावात बवुद्धवावदतव अांगचेच असते. तयामुळे तयाला 
तयाच्या जीवनशास्त्रीय वारशाचे स्मरि देणयाचीच तेवढी आवश्यकता आहे. म्हिजे तो स्वतःवरील ववश्वास 
पुनः प्राप्त करून घेईल; झालेली हानी दूर करील. भतूकालीन चुकाांची जािीव होऊन तया सुधारणयाच्या 
प्रयतनामुळे आधुवनक मानवजात आजच्या सांकटावस्थेतून बाहेर पडणयाचा मागक शोधून काढील आवि 
गतकालापेक्षा वकतीतरी महत्तर कतृकतवाच्या वदशनेे पढेु दौड करील. 
 

सध्याची ज्वलां त समस्या म्हिजे नैवतकतेची, ववशषेतः सामावजक नैवतकतेची, नैवतक वतकनाचे 
सामान्द्य आदशक शोधणयाची होय. नैवतक जािीवचेा जर अांतःप्ररिेशी सांदभक जोडला, तर एकाच पवरस्स्थतीत 
दोन मािसे कशी वागतील हे कोिीच साांगू शकिार नाही. कारि अांतःपे्ररिा ठकवा सहजप्रववृत्त कशी कायक 
करते हे समजू शकत नाही. म्हिनू मानवी वतकनाचे सामान्द्य आदशक असू शकत नाहीत. म्हिनू 
अांतःपे्ररिोद् भतू नैवतकता आदशक होऊ शकत नाही. वस्तुवनष्ठ प्रमािाांच्या अभावी नैवतक मूल्ये स्वप्रवत् 
ठरतात. 
 

कोितेही अवधष्ठान बुद्धीच्या कसोटीला उतरिे अवश्य आहे. जीवशास्त्र, इांवरयववज्ञान आवि 
मानसशास्त्र याांचे मानवाववषयीचे ज्ञान वनवश्चतपिे असे साांगू शकते की, मानव हा बुवद्धवादी प्रािी आहे, 
म्हिून नीतीच्या जािीवचेा सांदभक तयाच्या जन्द्मजात बवुद्धवावदतवाशी जोडला, म्हिजे तथ्यातून मूल्ये प्राप्त 
होऊ शकतात. अशाप्रकारे नैवतकतेची प्रमािे आम्हाला वमळू शकतात. ज्यावळेी चाांगुलपिाची कल्पना 
केवल बुवद्धप्रामाणयाने करता येते तयावळेी चाांगुलपिाचा सामान्द्य आदशक असू शकतो. मानवाच्या सतवाचे 
ज्ञान– मानव हा मलूतः बवुद्धवादी आहे या तथ्याचा शोध– ही समस्या सोडववते. जीवशास्त्रीय प्रािी 
यादृष्टीने सगळ्या मानवात रचनासादृश्य असते. म्हिनू सारख्याच पवरस्स्थतीत सारख्याच रीतीने कमी-
अवधक प्रमािात तयाांची प्रवतवक्या होिे सांभवनीय आहे. मात्र तयासाठी वनदानीची पाश्वकभमूी असली पावहजे. 
वववचेक बवुद्ध आवि वनिकयशस्क्त याांच्या कायकशक्तीच्या योगाने सवक मािसे रचनासादृश्यामुळे सारख्याच 
पवरस्स्थतीत सारख्याच रीतीने प्रवतवक्या करतील अशी अपेक्षा असते. या कायकशस्क्त जोपासिे शक्य 
असते. राजकारिात आवि सामान्द्यतः सावकजवनक आचरिात नैवतकतेचा अपेवक्षत प्रवशे होणयाची हीच एक 
आशा आहे. 
 

ऐवहक बवुद्धवनष्ठ नीती शक्य आहे या जािीवनेे आधुवनक जगासमोर एक नव े दृश्य खुले होते. 
मानवाची प्रवतष्ठा, व्यस्क्तमत्त्व, सावकभौमत्त्व, सजकनशीलता, याांच्या जुन्द्या सांकल्पनाांना पूिक अथक प्राप्त होतो. 
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मानव स्वतः होऊन कधीही चाांगला होऊ शकत नाही, ही भावना तयाला असहाय्यतेच्या जािीवनेे भारून 
टाकते. तयातून मग वनराशा उतपन्न होते. आध्यास्तमक ववमोचन ही राजकीय आवि सामावजक ववमोचनाला 
आवश्यक गोष्ट आहे. मानवी अस्स्ततव हे स्वयांपूिक आवि स्वावलां बी असते. म्हिून स्वतःचे भववतव्य 
घडववणयाची आवि जग जगणयासाठी अवधक चाांगले करणयाची शस्क्त मानवाला स्वतःमध्ये सापडते हे 
ओळखिे अवश्य आहे. स्वतःववषयीच्या ज्ञानाच्या शोधक प्रकाशातील या साक्षातकाराने मानवाच्या 
स्वतःवरील ववश्वास पुनः प्रस्थावपत होईल; आवि सध्याच्या नैवतक सांकटावस्थेचे वनवारि होणयाची 
पवरस्स्थवत वनमाि होईल. 
 

हे ववचार सवक सांवदेनाक्षम मानवी प्राणयाांना खवचत पटतील. परांतु तयाांच्यापैकी बहुतेकाांना ते 
आचरिात आिणयाच्या सांभाव्यतेववषयी अद्यापही सांशय वाटेल. हाच सध्याच्या सांकटावस्थेचा गाभा आहे. 
मानवाने आतमववश्वास कसा गमावला हेच तयावरून वदसून येते. एखाद्या कल्पनेचा चाांगुलपिा पारखावा, 
पि वतच्या व्यवहायकतेववषयी असहाय्य वाटाव,े ही खरोखरीच एक शोकास्तमका आहे. मािसाने जे केवळ 
व्यवहायक तेच कराव.े चाांगल्या कल्पना व्यवहायक नसल्या म्हिजे मग वाईट कल्पनानुसार वागिे भाग पडते. 
 

अनावदकालापासून असांख्य नीवतवादी होऊन गेले आहेत. ज्या उदात्त ध्येयाांचा तयानी उपदेश 
केला, ती कधीही आचरिात आली नाहीत. सावकजवनक जीवनात नैवतकता आिणयासाठी काही लोकाांनी 
तरी स्वतः उपदेवशलेले ववचार आचरणयाला सुरवात केली पावहजे. आधुवनक जग वडे्याांच्या घरासारखेच 
वदसते. मोकाट सुटलेल्या भावनाांच्या वादाळात बुद्धीचे आवाहन ववरून जाते, उपदेश वनष्ट्फळ ठरतो. पि 
जो मानवाांचा गट बवुद्धवनष्ठनेे आवि नीतीने वागेल. तोच चमतकार आिील आवि तयाचे उदाहरि दुदकम्य 
सांपकाने पसरत जाईल. 
 

मानवाला जनसमुदायात ववलीन करून राजकारणयानी आवि सामावजक अवभयांतयाांनी जो राक्षस 
वनमाि केला, तो दे्वष, लोभ, सत्तावभलाषा, आवद मनोववकाराांच्या आवाहनालाच तेवढी वादळी साथ देतो. 
सते्तच्या राजकारिाचे उदे्दश साध्य होणयाकरता मािसू ववचार करू न शकिाऱ्या पशूच्या खालच्या 
पातळीपयंत अधोगतीला गेला. सते्तवर येणयासाठी राजकीय पक्षाना मताची गरज असते. बवुद्धपेक्षा 
भावनाांना आवि पूवकग्रहाांना आवाहन करून लोकाांना झुलवविे फार सोपे असते. लोक वजतके मागसलेले, 
वततके ते भावना आवि पूवकग्रह याांच्या आवाहनाने सहजासहजी झुलववले जातात. म्हिून लोकाांना 
मागासलेले ठेविे हे आधुवनक लोकशाही राजकारिाचे पयकवसान आहे. सत्ता भ्रष्ट करते असे म्हितात. पि 
भ्रष्ट लोकानाांच तेवढी सत्ता भ्रष्ट करते अशी समजूत आहे. जे भ्रष्ट होऊ शकत नाहीत, तयाांना सते्तवर 
येणयाची सांवध कधीही वमळत नाही. म्हिून प्रतयेक वठकािी लोकशाहीचे भाषिबाजीत अधःपतन झाले आहे. 
सशस्त्र क्ाांतीने आधी सत्ता काबीज करिे आवि मग वरून सामावजक बदल लादिे या दुसऱ्या पयायाने 
पवरिामसुद्धा काही अवधक चाांगले झाले नाहीत. 

_______ 
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प्रकरि १२ 
 

सुटकेचा मागक 
 
मानवतेच्या भववतव्यावर डोळस श्रद्धा ठेविारे सवकजि सध्याच्या जगाच्या उवद्वग्न दृश्याने अस्वस्थ 

झाले असले पावहजेत. परांतु तयाांनीं दैववादात जमा होिाऱ्या असहाय्यतेच्या भावनेने गवलतगात्र आवि 
भयभीत होता कामा नये. तयाांनी सुसांस्कृत जगाच्या मूळ अवततवालाच भेडसाविाऱ्या रोगाचे कारि शोधून 
काढणयासाठी अतयांत गांभीरपिे ववचार केला पावहजे; आवि तयाचे वनमूकलन करणयासाठी धीटपिे कृती 
केली पावहजे. 

 
याचा आरांभ म्हिून बदु्धीचा आवाज उठववला पावहजे आवि शुद्ध वडेेपिाचे वातावरि वनमाि 

करिाऱ्या सनातनीपिाच्या आांधळ्या ववकाराांच्या ववववध प्रकाराांववरुद्ध पुरोगामी जगाला इषारा वदला 
पावहजे. आिखी एक युद्ध अटळ आहे, आवि ते युद्ध अखेरीस जुन्द्या जगाचे ववसजकन करील व नव्या 
जगाकरता भवूमका मोकळी करून दईल, असे गृहीत धरून दैववादी दृवष्ट स्वीकारिे हे वनव्वळ अववचाराचे 
आवि अतयांत बेजबाबदारपिाचे आहे. ही दृवष्ट आर्थथक वनयवतवादाच्या माक्सकवादी वसद्धान्द्ताशी सुसांगत 
असेल, पि प्रतयक्षात ती मानवी सांस्कृतीच्या गवतमते्तचे शोचनीय अज्ञान प्रकट करते आवि तीत तथाकवथत 
“प्राक्-इवतहासात” [पहा : Communist Manifesto, by Karl Marx and Friedrich Engels.] जांगलाच्या कायद्याचे राज्य 
असिे प्राप्त असते, या वनराधार मतातील ववषणिवृत्ती प्रतीत होते. 
 

आिखी एक जागवतक युद्ध झाले तर तयाचे पवरिाम अवतशय अनथावह होतील, आवि तयात 
आधुवनक सांस्कृवत जवळ जवळ सांपूिकपिे कोलमडून पडेल हे जािणयाला मोठ्या उच्च दजाच्या 
कल्पकतेची गरज नाही. ही भेडसाविारी महदापवत्त टाळणयासाठी महत्तम प्रयतन झाले पावहजेत. हे उवद्दष्ट 
साध्य करावयाचे असेल तर इवतहासाने वनष्ठुरपिे उध्वस्त केलेली आदशकलोकाववषयीची जीिक राजकीय 
ततव ेआवि सैद्धाांवतक गृहीतके बदलिे अवश्य आहे. जग आज जिू काही वनयतीने दुसऱ्या युद्धाकडे खेचले 
जात आहे; आवि तथाकवथत पाश्चातय लोकशाही अथवा रवशयाचा साम्यवाद यापैकी कोिीही तयाला 
थोपवनू धरू शकिार नाही. या प्रवतस्पध्यापैकी कोिीही या सांकटावस्थेतून बाहेर पडणयासाठी समथक 
असिारे पुरेसे स्फूर्थतदायक नेतृतव देत नाही. कोिापाशी सगळ्या रोगावर रामबाि उपाय म्हिनू फक्त 
वझजून जीिक झालेला सांस्थावाद आहे, तर उलटपक्षी, इतरानी आपल्यासमोर अद्यापही जे ध्येय ठेवले आहे 
ते साध्य होणयाच्या प्रवक्येतच आदशकलोकाची आपली सारी मोवहनी गमावनू बसले आहे आवि 
सवार्थधकारशाही वचकस्व आवि आध्यास्तमक साचेबांदी याांच्यापासून जगाला मुक्त करणयाकरता झगडिाऱ्या 
सवांना दूर सारताना वदसत आहे. 
 

पुरोगामी जग अद्यावपही लोकशाही स्वातांत्र्य आवि आर्थथक समता या ध्येयाांच्या मागे लागनू 
साांस्कृवतक मूल्याांचा मानवी वारसा जतन करून ठेवीत आहे. पि ते युद्धोत्तर जगाच्या नेतृतवासाठी 
झगडिाऱ्या दोन प्रवतस्पध्यात ववदीिक झाले आहे. समान आचार सांवहता व समान मूल्याांचे दांडक याांच्या 
अभावी कायात एकता येऊ शकिार नाही; आवि म्हिनू सहकायकही वमळिार नाही. याचा पवरिाम म्हिजे 
आजचे वातावरि होय. या वातावरिात सांदेह त्रस्त करीत आहेत, शांका कुशांका कुरतडत आहेत, 
एकमेकाांच्या पाठीत खांजीर खुपसणयाचे मािुसघािे उपद व्याप चालू आहेत; सावकवत्रक अस्स्थरता पसरली 
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असून एका घोर उतपाताची तरवार लटकते आहे. सगळ्या इवतहासात अतयांत गांभीर अशा या सांकटावस्थेत 
सुसांस्कृत जगाला जर कशाची गरज असेल, तर ती एका नव्या श्रदे्धची, आजच्या पवरस्स्थतीला अनुरूप 
अशा खऱ्या क्ाांवतवादी वसद्धाांताांच्या आवि व्यवहाराच्या एका नव्या ततवज्ञानाची होय. 
 

आधुवनक मानवजातीला एक नवी आशा, एक नवी श्रद्धा देिाऱ्या या ततवज्ञानाने स्वातांत्र्याच्या 
सांकल्पनेत मूतक आशय ओतला पावहजे. सामावजक सांघटिा आवि राजकीय सांस्थायाांना ववमुक्त करणयाची 
शक्यता अजमावणयाकरता जर वनरवनराळे तास्तवक पूवकग्रह, ववसांवादी वसद्धान्द्त आवि परस्पर-ववरोधी 
पोथीततव े ही ववचारात घ्यावयाची असतील, तर सध्याच्या सांकटावस्थेतून पार पाडून मानवी प्रगतीला 
चालना देणयासाठी करावयाचे सावकवत्रक प्रयतन हे मनींचे माांडेच ठरतील. स्वातांत्र्याच्या समान दांडकामुळेच 
केवळ असे सावकवत्रक प्रयतन शक्य होतील. 
 

स्वातांत्र्य-शोधनाचा सांदभक मागे जाऊन मानवाच्या जीवनाथक कलहाशी जोडता येिे शक्य आहे. या 
शोधनामुळे शारीवरक गरजा भागववणयाच्या प्रयतनाच्या मागात मानवाने वनसगावर वमळववलेल्या ववजयाची 
सांगवत लावता येते. तया शोधनाने तयाच्या अखांड ज्ञानसाधनेचा पाया घातला; आवि तयामुळे वनसगकघटना 
आवि भौवतक व सामावजक पवरस्स्थवत याांच्या जुलुमातून क्मशः मुक्त होणयाला मानव समथक झाला. म्हिून 
स्वातांत्र्याचा शोध जीवशास्त्रीय जीवनाथक कलहाचा पुढचा ववस्तार आहे. आधुवनक समाजात व्यस्क्त ही 
स्वतांत्र होणयासाठी केवळ आर्थथक समथकता आवि सुरवक्षतता उपभोगणयाला केवळ योग्य ठरली पावहजे, 
इतकेच नव्हे तर वतच्या बौवद्धक आवि इतर मानवी गुिाांच्या ववकासाला सहाय्यभतू होिाऱ्या आवि 
साांस्कृवतक साचेबांदीपासून अवलप्त असिाऱ्या मानवसक वातावरिात वतला जगता आले पावहजे. या 
व्यापक अथाने समाजाच्या घटक व्यक्तींना वाढतया क्माने स्वातांत्र्य प्राप्त होिे हा सामावजक सांघटनेची 
गुिवत्ता पारखणयाचा वनकष असला पावहजे. “मानव हा प्रतयेक गोष्टीचे माप आहे.” या प्राचीन 
शहािपिाच्या उक्तीच्या मागकदशकनाने भववष्ट्यकाळाच्या ततवज्ञानाने जाहीर करिे अवश्य आहे की, 
सामावजक सांघटनेच्या ठकवा राजकीय सांस्थेच्या कोितयाही नमुन्द्याची गुिवत्ता व्यक्तीला जे स्वातांत्र्य 
लाभते तयाच्या प्रमािाने ठरववली पावहजे. 

 
देश असो व वगक असो, कोितीही सामुदावयकता व्यक्तींचीच घडलेली असते. समाज ही मानवाची 

वनर्थमती आहे– स्वातांत्र्य–शोधनातील वनर्थमवत आहे. प्राथवमक मानवाने मानव या नातयाने अांवगकारलेल्या 
जीवनाथक कलहाला बळकटी आिणयाच्या उदे्दशाने सहकायाचे सामावजक सांबांध मलूतः प्रस्थावपत केले 
होते. तया दृष्टीने तो शोध सगळ्या सामावजक प्रगतीची पे्ररिा आहे. म्हिून व्यस्क्त या नातयाने जास्तीत 
जास्त प्रमािात स्वातांत्र्य वमळवनू देिे हे सामावजक सांबांधाांचे कायक असाव.े कोितयाही समाजव्यवस्थेच्या 
घटकाांना व्यस्क्तशः प्रतयक्षात प्राप्त होिाऱ्या स्वातांत्र्याच्या प्रमािाची गोळा बेरीज हे वतच्या ववमोचक ठकवा 
प्रगवतकारक अथकवते्तचे माप आहे. 

 
कोितेही राजकीय ततवज्ञान ठकवा सामावजक पुनरकचनेची कोितीही योजना जर 

व्यस्क्तस्वातांत्र्याच्या सांकल्पनाला एक पोकळ अमूतकता म्हिून बाजूला सारील, तर तयाची क्ाांवतकारी 
अथकवत्ता अवतशय मयावदत झाल्यावशवाय राहिार नाही. रक्तामाांसाच्या मानवाला अमूतक सामुदावयक अहांचा 
दास बनवविारी राजकीय पद्धवत ठकवा आर्थथक प्रयोग स्वातांत्र्याचे ध्येय साध्य करून घेणयाचे अनुरूप 
साधन होिे सांभवनीय नाही. स्वातांत्र्याचा अभाव हा स्वातांत्र्याकडे जाणयाचा मागक आहे, असे म्हििे 
वडेेपिाचे आहे. सतत अवधकावधक प्रमािात स्वातांत्र्य प्रास्प्त होिे हा सगळ्या बुवद्धयुक्त मानवी प्रयतनाांचा 
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सामुदावयक तशाच वैयस्क्तक प्रयतनाचा हेतु असावा. स्वातांत्र्य हे केवळ व्यक्तीचे स्वातांत्र्य म्हिूनच खरे 
स्वातांत्र्य असते. 

 
स्वातांत्र्याचे नव े जग समाजाच्या आर्थथक पुनरकचनेतून आपसूक फलरूप होिार नाही; ठकवा 

स्वातांत्र्य हे पीवळत आवि पीवडत वगांच्या प्रवतवनवधतवाचा दावा करिाऱ्या पक्षाांनी राजकीय सत्ता काबीज 
केल्याने अवश्यतया प्राप्त होतेच असे नाही. खाजगी मते्तचे वनमूकलन, आवि उतपादन साधनाांची 
राज्यमालकी, आवि योजनाबद्ध अथककारि ही स्वतः होऊन श्रमाच्या वपळिुकीचा शवेट करिार नाहीत, 
ठकवा ववत्ताची समान वाटिीही करिार नाहीत. योजनाबद्ध अथककारि जर आधुवनक तांत्रज्ञान, कायकक्षमता 
आवि सामुदावयक प्रयतन याांचा सांपूिक फायदा उठववणयाचे वनवमत्त करून व्यस्क्तस्वातांत्र्याची अवहेलना 
करील, तर ते स्वतःचा हेतूच ववफल करून टाकील. आर्थथक समता आवि सामावजक न्द्याय याांच्या पायावर 
उच्चतर स्वरूपाची लोकशाही स्थापन होणयाऐवजी योजनाबद्ध अथककारिामुळे राजकीय हुकूमशाही 
प्रस्थावपत होते. राजकीय लोकशाहीच्या अभावाने जशी आर्थथक लोकशाही शक्य होत नाही, तशीच आर्थथक 
लोकशाहीच्या अभावाने राजकीय लोकशाही शक्य होत नाही. 

 
योजनाबद्ध अथककारि अवधकतमाांचे अवधकतम भले करणयाची हमी देईल असे गहृीत धरणयात 

येते. दुसऱ्या शब्दात ववत्ताची समान ववभागिी करून ते सामावजक न्द्याय प्रस्थावपत करील असा तयाचा अथक 
होतो. असे झाले, तर स्वातांत्र्याची वनयोजनाशी साांगड घालिे शक्य होईल. कोितयाही प्रकारची 
हुकूमशाही, मग वतचे वनवमत्त वदसणयात वकतीही गोंडस असो, स्वातांत्र्याशी ववसांगत आहे. 

 
पाश्चातय लोकशाहीचा व्यवहारही वततकाच वनराशाजनक आहे. म्हिून पारांपावरक लोकशाही 

समाजवाद हाही यशस्वी होईल असा कोिताही ववश्वास वाटत नाही. लोकशाही आता नव्या मागाने गेली 
पावहजे. वतने आपल्या मानवतावादी परांपरेकडे परत वळले पावहजे. ती डोकी मोजणयापुरतीच–ववशषेतः 
डोकी सावकभौम प्रवतष्ठेने वर करणयाची सांवध वमळत नाही तेव्हा– मयावदत राहता कामा नये. औपचावरक 
साांसदीयतवाची जागा प्रतयक्ष लोकशाही व्यवहाराने घेिे अवश्य आहे. केवळ डोकी मोजणयापेक्षा दुसरे काही 
नाही असा लोकशाही व्यवहार म्हिजेसुद्धा शवेटी सामुदावयक अहांला केलेले अवभवादनच होय. व्यस्क्त 
ठकवा बुवद्ध यापैकी कोिालाही तयात वाव नसतो. औपचावरक सांसदीय पद्धतीत सामान्द्यतः शहािपिा, 
एकातमता, बवुद्ध, नैवतक श्रषे्ठतव याांना काहीही ठकमत नसते. तथावप या मानवी तद गुिाांचा शुवद्धकारक 
प्रभाव समाजाचे राजकीय सांघटन आवि शासन यावर पडला पावहजे. तयावशवाय लोकशाही जीवनमागक 
कधीही साध्य होऊ शकिार नाही. 

 
जोपयंत मानवी मूल्याांचा प्रभाव तथाकवथत लोकशाही राजवटीतदेखील सावकजवनक व्यवहारावर 

पडत नाही, तोपयंत साचेबांद पद्धतीत तया मूल्याांची वनर्थमवत वज्यक होते या कारिावरून हुकूमशाहीचा 
वधक्कार करिे वनरथकक आहे. स्वातांत्र्याकडे जािारा जवळचा खवचत एकमेव मागक म्हिून गृहीत धरणयात 
येिाऱ्या हुकूमशाहीच्या आवाहनापासून अववचारी जगाला परावृत्त करणयासाठी लोकशाहीने आधुवनक 
सांस्कृतीची मानवतावादी परांपरा पुनः सांपादन केली पावहजे. मानव हा पनुः सवक गोष्टींचे माप मानला 
पावहजे. शहािपिा, एकातमता, प्रज्ञा, नैवतक श्रेष्ठतव ही नेतृतवाची कसोटी मानली गेली पावहजेत. 
लोकशाही यापुढे अवधक काळ नुसती गृहीत धरून चालिार नाही. लोकशाही शक्य आहे काय? या 
प्रश्नाच्या आव्हानाने आज सवक स्वातांत्र्यपे्रमी ववचारवांत अस्वस्थ झाले आहेत. लोकशाहीचे मूलभतू ततव–
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अवधकतमाांचे अवधकतम भले – हे तेव्हाच साध्य होईल की जेव्हा सावकजवनक व्यवहाराांचे सांचालन सवकप्रथम 
स्वतःच्या सद बुद्धीचे प्रवतवनवधतव करिाऱ्या आध्यास्तमकदृष्ट्या स्वतांत्र असा व्यक्तींच्या हातीं राहील. 
 

सवात शवेटी, नैवतक अवधष्ठान हे सवोच्च अवधष्ठान आहे सांसदीय लोकशाहीची खरी हमी कायद्यात 
नसते, तर सते्तवर असिाऱ्या बहुसांख्याांच्या नैवतक सद बदु्धीत असते. अांवतमतः, हुकूमशाही हीसुद्धा नैवतक 
अवधष्ठानावर उभी असते. ती चाांगल्या साध्याचे साधन असल्याचा दावा साांगते. परांतु सामवूहक नैवतकतेची 
हमी ही सते्तच्या मोहाच्या बाबतीत सांशयास्पद हमी आहे. मूल्याांचे आचरि व्यक्तींच्या द्वारे होत असते. 
म्हिून जे शासन प्रथमतः स्वतःच्या सद बदु्धीला जबाबदार असिाऱ्या आध्यास्तमक दृष्ट्या मुक्त व्यक्तींचे 
बनलेले असते, तेच केवळ अवधकतमाांचे अवधकतम भले करणयाची हमी देऊ शकते. सध्याच्या 
सांकटावस्थेतून लोकशाही वटकून राहाणयाकरता आवि हुकूमशाहीच्या जबरदस्त आघाताचा प्रवतकार 
करणयाकवरता लोकशाहीने ततवज्ञानाचा नवा मागक चोखाळला पावहजे. 
 

आज गरज आहे ती बौवद्धक उत्तमजनाांच्या राज्याची नव्हे; तर अशा एका सामावजक सांघटनेची 
की, जी राज्याची कायककारी सत्ता स्वतांत्र व्यक्तींच्या वनयांत्रिात ठेवनू मानवाच्या सजकनशील प्रवतभेच्या 
ववकसनाला अवनबंध वाव देईल. या स्वतांत्र व्यस्क्त प्रस्थावपत वहतसांबांधाांच्या प्रभावापासून तसेच 
भाषिबाजीच्या आवाहनाांना सहजासहजी बळी पडिाऱ्या सामुदावयक अहांच्या छांवदष्टपिापासूनही मुक्त 
असतील. लोकशाही व्यवहार वनयतकावलक वनवडिुकाांपुरताच मयावदत असता कामा नये. वनवडिकुा 
सावकजवनक मतावधकाराने होत असल्या, आवि कायककारी मांडळ हे वनयुक्त असले, तरी अद्यापही 
लोकशाही हा नुसता एक उपचारच रावहला आहे. सते्तचे प्रवतवनधान, मग ते मयावदत काळापुरते असले, 
तरी व्यवहारात लोकशाही नष्ट करते. लोकाकरता राज्य हे कधीही लोकाांचे आवि लोकाांकडून राज्य होऊ 
शकिार नाही. 
 

ज्यावळेी राज्यसांस्था स्थावनक लोकराज्याांच्या पायावर उभी करता येईल, तयाचवळेी खरीखुरी 
लोकशाही येऊ शकेल. स्थावनक लोकराज्याचे प्राथवमक कायक वैयस्क्तक नागवरकाांना तयाांच्या सावकभौम 
हक्काची पूिकपिे जािीव करून देिे आवि तो हक्क जाितेपिाने व सद बुद्धीने बजावणयाला तयाांना समथक 
करिे हे असेल. राज्याच्या ववस्तृत पायाचा अशा प्रकारे सबांध समाजाशी सांयोग झाल्याने तयाची रचना 
स्थावनक राजकीय पाठशाळाांच्या जाळ्याांची बनलेली असेल असे म्हिता येईल. प्रतयाव्हान (Recall) आवि 
मतशोधन (Referendum) या हक्काांच्या योगाने सबांध राज्ययांत्रिेवर प्रतयक्ष आवि पवरिामकारक वनयांत्रि 
ठेवणयासाठी सांघवटत स्थावनक लोकशाह्याांना समथक बनववता येईल. ववववध वववधमांडळाांच्या 
वनवडिुकीकरता उमेदवार वनवडणयाचा हक्क केवळ तयाांच्याकडेच राहील. अशी लोकशाही पक्षीय 
राजकारिाच्या मयादाांचे उल्लांघन करील, मािसाांना व्यस्क्तशः तयाांच्या गुिवते्तवरून मान्द्यता वमळणयाची 
सांधी लाभेल. बौवद्धक स्वातांत्र्य, नैवतक वनष्ठा आवि बुवद्ध याना पक्षवनष्ठा आवि पक्षाश्रय याांचे ग्रहि लागिार 
नाही. 
 

आज गरज कशाची असेल, तर ती लोकशाहीला शक्य कोटीत आििारी पवरस्स्थवत वनमाि 
करणयाची होय. प्रथमतः लोकामध्ये स्वातांत्र्याची पे्ररिा, स्वतःवर ववसांबनू राहणयाची कामना, मुक्त 
ववचाराांची चेतना, आवि गुलामीच्या सुरवक्षततेच्या मोबदल्यात कोितयाही बाह्य सते्तला कधीही आपल्या 
स्वातांत्र्याचे दान न करणयाची एषिा हीं उद्दीवपत करणयाचा प्रयतन जािीवपूवकक आवि सामग्र्याने झाला 
पावहजे. लोकशाही साध्य होणयासाठी बवुद्धवाद आवि वैवश्वक मानवतावाद याांच्यावर आधारलेला एक नवा 
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वरनेसान्द्स अतयावश्यक आहे. अशाप्रकारच्या वातावरिात मानवी मूल्ये यशस्वी करणयाच्या कायाला वाहून 
घेिाऱ्या बौवद्धक स्वातांत्र्याचे पोषि होईल. नैवतक श्रेष्ठतव हेच केवळ सामुदावयक अहम च्या – मग तो 
राष्ट्राचा असो वा वगाचा असो – वदेीवर व्यक्तीचा बळी न देता समाजाची एकत्र घडि करू शकेल. या 
महान गुिाने युक्त अशा जाितया लोकाांचा आदर सांपादन करतील आवि समाजाचे वमत्र, ततवज्ञानी आवि 
मागकदशकक म्हिून ओळखल्या जातील. 
 

क्ाांतीच्या या नव्या ततवज्ञानाला मानवतावाद आवि नैवतक मौवलकवाद याांच्या परांपरापासून स्फूर्थत 
वमळाली पावहजे १९ व्या शतकाचे मौवलकवादी व्यस्क्तवनष्ठ मानवतावादाने कायकप्रवृत्त झाले होते. तयाना 
ऐवहक बुवद्धवाद आवि बवुद्धवादी नीवतशास्त्र याांची सांभ्यावता पटली होती. तयाांनी मानव आवि समाज याांच्या 
अभ्यासकरता भौवतक ववज्ञानाची मलूतत्त्व ेआवि पद्धवत उपयोवजली. सचेतन तशाच अचेतन वनसगाचे ज्ञान 
हे १०० वषापूवीपेक्षा वकतीतरी अवधक वाढले आहे. तयामुळे मानवाचे जीवन आवि परस्पर-सांबांध याांच्या 
प्रश्नाकडे पहाणयाचा वैज्ञावनक दृवष्टकोि अवधक फलदायी होिे क्मप्राप्त आहे. आम्हाला आरांभ 
करावयाचा आहे तो अशा वनष्ठेने की, प्रागेवतहासाच्या जांगलातून मानव बोहेर पडल्याला दीघककाळ होऊन 
गेला आहे; सामावजक सांबांधाचा सुसांवाद बुवद्धप्रामाणयाने होऊ शकतो; आवि म्हिून नैवतक मूल्याांचे 
गुिग्रहि करणयाची वृवत्त आवि भ्रष्ट आवि ववघटनातमक प्राप्त स्स्थतीच्या जागी लोकशाही स्वातांत्र्याची एक 
नवी पद्धवत आिणयाचा प्रयतन करिे याांची साांगड घालता येिे शक्य आहे. बुद्धीप्रमाणयाने सांघवटत 
झालेल्या समाजातून नैवतक व्यवस्था वनमाि होईल. कारि सुसांवादी भौवतक ववश्वाच्या पाश्वकभमूीतून 
मानवाचा उदय झाला, या सांदभात ववचार करता तो मूलतः बवुद्धयुक्त आवि म्हिून नीवतयुक्त आहे. 
नैवतकता ही सुसांवादी आवि परस्पर वहतकारक सामावजक सांबांधाांच्या वववकेी इच्छेतून उतपन्न होते. 
 

समाजाच्या पुनघकटनेचा कोिताही प्रयतन तयाच्या घटकापासून – तसेच म्हिावयाचे तर मूळातून–
सुरू झाला पावहजे. मानवी वारशाच्या सगळ्या सांवचताच्या आधारावर क्ाांतीचे नव ेततवज्ञान ववकवसत करिे 
आवि नांतर वसद्धाांत ववशद करून राजकीय कृती आवि आर्थथक पनुरकचना याांच्या व्यवहाराची ततव ेग्रवथत 
करिे या प्रयतनाला नवमानवतावाद म्हिता येईल– नव म्हिणयाचे कारि आधुवनक सांस्कृतीने 
शतकानुशतकातून सांपादन केलेल्या शास्त्रीय ज्ञानाच्या आवि सामावजक अनुभवाांच्या योगाने ववशाल, 
बलशाली आवि समृद्ध झालेला तो मानवतावाद आहे. 
 

इतके वसद्धान्द्त उपदेवशले गेले आहेत, इतक्या उपपवत्त प्रवतपादणयात आल्या आहेत की, तयात 
आिखी एकाची भर पडून खरोखरीच नवीन असे काही नसेल, तर गांभीरपिे ववचार करिाऱ्या लोकाांचे लक्ष 
तयाांच्याकडे वधेिार नाही. तया बरोबरच सांपूिक नव े असे जगात काही नसतेच. इवतहास हा उभ्या 
चमतकाराांची मावलका नव्हे. नसतयातून असते कधीही वनमाि होत नाही. नव ेहे केवळ एक उद गामी मलू्य 
आहे. नाववन्द्ये मानवात अांगभतू असलेल्या सांभाव्यताांच्या ववकसनातून वनमाि होतात. क्ाांतीच्या नव्या 
ततवज्ञानाचा आराखडा या दृष्टीने येथे माांडलेले हे ववचार सबांध जगातील ववचारी मािसाांच्या मनात 
मूतकरूपाला येत आहेत. मानवी इवतहासातील सवात मोठ्या सांकटावस्थेसांबांधीच्या या मािसाांच्या प्रवतवक्या 
एकसारख्याच आहेत. मानववेतहासाच्या ततवज्ञानातमक अन्द्वयाथातून आवि मानवजातीचा सामान्द्य वारसा 
या नातयाने वदक्कालातील अशा मूल्याांच्या पुनमूकल्यनातून ते ववचार वनमाि होतात. या नव-वदग्दशकनाच्या 
शोधक प्रकाशात सुसांस्कृत मानवजात आधुवनक जगावर पसरलेल्या ववषणितेचा भेद घेणयाला आवि 
भववष्ट्यात काय साठले आहे हे पहाणयाला समथक होईल. 
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प्लेटोच्या वळेेपासून राज्य आवि व्यस्क्त याांच्यातील सांबांध ही राज्यशास्त्रातील मलूभतू समस्या 
आहे. या सवक काळात राजकीय ववचारवांताना इतके गोंधळात टाकले आहे की, आधुवनक राजकीय 
ततवज्ञान व्यक्ती ही समाजाचा प्रवतपक्ष असल्याचे दशकववते. व्यस्क्त ही समाजाची प्रवतपक्षी आहे, 
व्यस्क्तस्वातांत्र्याचा बळी वदल्यावशवाय सामावजक प्रगवत शक्य नसते, आवि सामावजक सांघटना आवि 
व्यस्क्तस्वातांत्र्य याांचा सांयोग होऊच शकत नाही, हे जर सतय असेल, तर सगळा मानववेतहासच अयशस्वी 
मानावा लागेल. पवरिामतः आतमववनाशाच्या भयानक व्यापात गुांतलेल्या याांवत्रकतेच्या राक्षसीपिाचे वचत्रि 
यावशवाय जगाला दुसरे भववतव्य राहिार नाही. म्हिनू सध्याच्या सांकटावस्थेतून बाहेर पडणयाचा मागक 
शोधणयाच्या प्रयतनाची सुरवात व्यस्क्त आवि समाज, व्यस्क्त आवि राज्य, याांच्यामधील सांबांधाांच्या मूलभतू 
समस्येच्या फेरतपासिीने झाली पावहजे. 
 

हा सांबांध जुळववणयाच्या अपयशामुळे राजकीय ववचार एका तकक दूवषत वसद्धाांताकडून दुसऱ्या 
तकक दूवषत वसद्धाांताकडे धाव घेत आला आहे. प्राचीनकाळी असे अपयश अटळ होते. मानव तसाच समाज 
याांची उतपवत्त अज्ञानात झाकली गेली होती. अशा पवरस्स्थतीत तो सांबांध कस्ल्पणयात आला होता. परांतु 
अांधारात चाचपडत राहून सत्ताशास्त्रीय गृहीतकावर राजकीय वसद्धाांत माांडणयाची गरज आता रावहली नाही. 
मानवाची उतपवत्त आवि ववकास तसेच समाजाची उतपवत्त याांचा मागोवा घेणयाकवरता जीवशास्त्र आवि 
मानवशास्त्र याांचे पुरेसे आनुभववक ज्ञान उपलब्ध झाले आहे. समाज हा मानवाची वनर्थमवत आहे, या ववषयी 
शांका घेणयाला काहीही जागा नाही. म्हिनू व्यस्क्त ही समाज आवि राज्यसांस्था याांच्याही आधीची आहे. 
समाज आवि राज्यसांस्था ही मानवाच्या स्वातांत्र्याचे आवि प्रगतीचे ध्येय गाठणयाची साधने आहेत. तथावप, 
ध्येयाचा ववसर पडला आहे आवि साधनच सवकस्व झाले आहे. समाजातील मानवाच्या स्थानाववषयीची 
वमथ्या कल्पना ही साध्य आवि साधन याांच्यातील सांबांध उलटा करणयाला आवि राजकीय व्यवहार वन 
सामावजक अवभयाांवत्रकी याांच्यापासून नीवतशास्त्राची फारकत करणयाला कारिीभतू झाली आहे. 
 

माक्सकवाद नाकारिारे समाजशास्त्रीय वसद्धान्द्तसुद्धा व्यस्क्त ही अमूतक कल्पना आहे असे साांगतात. 
असा युस्क्तवाद करणयात येतो की, आधुवनक वास्तवशास्त्रातील अिूप्रमािे व्यस्क्त ही एक अमूतकता आहे– 
अस्स्ततव नसलेला एक सामावजक अिू आहे. या वसद्धाांताचा अनुषांजक म्हिजे समाज कोितया तरी 
अवतमानवी शक्तीने वनर्थमला असला पावहजे हा होय. इतके असूनही आश्चयक असे की, समुदायवादीसुद्धा 
सामावजक जगाचा कता मानव आहे असे साांगतात. म्हिून सरतेशवेटी समाज हा मानवाची वनर्थमवत आहे, हे 
मान्द्य कराव ेलागते. मानवाने समाज का आवि कसा वनमाि केला? तयाने तो आपल्या जीवनाथक कलहाच्या 
मागकक्मिात वनमाि केला. जीवशास्त्रीय ववकासाच्या पाश्वकभमूीतून अवतीिक झालेल्या मानवजातीने व्यस्क्त 
या नातयानेच आपला झगडा आरांवभला. काळाच्या ओघात एकाकी व्यक्ती एकत्र आल्याने तयाना आपला 
झगडा अवधक यशस्वीपिे चालववता येतो हे पटले. हीच समाजाची उतपवत्त होय. 
 

स्वातांत्र्याची पे्ररिा ही जीवनाथक कलहाचे सार आहे. मानवजातीच्या पवहल्या पूवकजाांना वनसगाच्या 
ववनाशक रौर शक्तीववरुद्ध झगडाव े लागले. तयाना तया शक्तींपासून आपली मुक्तता करून घ्यावयाची 
होती. ही स्वातांत्र्यपे्ररिा जीवशास्त्रीय जीवनाथक कलहाचा पुढचा ववस्तार होय. पढुच्या सगळ्या मानवी 
प्रगतीची ती मूलभतू प्रचोदक आहे. या स्वातांत्र्यपे्ररिेमुळे जीवनाथक कलह उच्चतर पातळीवर पुढे 
चालववणयाच्या उदे्दशाने मानवजातीने समाजाच्याद्वारे स्वतःची सांघटना उभी केली. स्वातांत्र्याच्या झगड्यात 
मानवाने जे साधन वनर्थमले, तयानेच अखेरीस तयाचे स्वातांत्र्य वहरावनू घ्याव ेअसे म्हििे हे सयुस्क्तक नाही. 
दुसऱ्यापक्षी, कालौघात समाजाने मानवाच्या दास्यशृांखला वनमाि केल्या ही खवचत एक सतय गोष्ट आहे. 
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आजच्या काळात मानवाने जे यांत्र वनमाि केले, तयानेच तयाला गुलाम केले. परांतु स्वातांत्र्यपे्ररिेचा 
जीवशास्त्रीय वारसा सवकथा दडपून टाकता येिार नाही. मानवाने स्वातांत्र्याप्रीतयथक युगानुयुगे झगडा केला; 
अद्यापही तो झगडत आहे. तया झगड्याचा आलेख म्हिजे जगाचा इवतहास होय. 
 

म्हिून नव्या क्ाांवतदशी सामावजक ततवज्ञानाची मलूभतू कल्पना ही असली पावहजे की, व्यस्क्त ही 
समाजाच्या पूवीची आहे. व्यस्क्तस्वातांत्र्याला समाज-सांघटनेत प्राथम्य वमळाले पावहजे. परांतु अवतशय 
कें रीभतू अशा आधुवनक समाजात व्यस्क्त स्वतांत्र्य होिे कसे शक्य आहे? भाांडवलदारी स्वैर साहसवृवत्त 
अथवा सांसदीय लोकशाही हीं दोन्द्ही व्यस्क्तस्वातांत्र्याचे ततव जरी घोवषत करीत असली, तरी हा प्रश्न 
सोडव ूशकत नाहीत. समाजवाद ठकवा साम्यवाद हे मूळ व्यस्क्तस्वातांत्र्याची कल्पनाच नाकारतात. म्हिनू 
सध्याच्या सांकटावस्थेतून सुटका करून घ्यावयाची म्हिजे समाजाच्या एका पयायी राजकीय सांघटनेची 
शक्यता पूवकगृहीत धरावी लागते. ही सांघटना व्यस्क्तस्वातांत्र्य आवि सामावजक सांघटन याांची साांगड 
घालील. 
 

या सांकटावस्थेतून बाहेर पडणयाचा मागक दाखववणयला समथक असे क्ाांवतदशी सामावजक ततवज्ञान 
शास्त्रीय ज्ञानावर आधारले पवहजे आवि ते भौवतक वास्तववादी (जडवादी) सत्ताशास्त्रापासून वनगवमत केले 
पावहजे. आर्थथक वनयतीवादाचा वसद्धाांत मूलतः प्रयोजनवादी आहे. म्हिून जडवादी ततवज्ञानापासून तयाचे 
वनगमन होऊ शकत नाही. मानवी सावकभौमतवाला मान्द्यता देिे हे क्ाांतीच्या मूलभूत कल्पनेत अांगभतू 
असते. परांतु आर्थथक वनयवतवादाच्या वसद्धाांताशी तयाचा मेळ बसत नाही. मानव जर उतपादनसाधनाांच्या 
परमेश्वराच्या हातातील एक कळसूत्री बाहूले बनेल, तर तो स्वतःच्या ध्येयवसद्धीसाठी इवतहास घडवविे 
आवि समाजाची पुनरकचना करिे हे कसे साधू शकेल? 
 

भाववाद भौवतक जगाची सतय वस्तु नाकारतो या अथाने नव्हे, तर इवतहासात ववचार सदैव स्वायत्त 
कायक करीत आले आहेत, या तथ्याची तो योग्य दखल घेतो या अथाने “मानव समाज वनर्थमतो” या ततवात 
तो गर्थभत आहे. हेच तत्त्व क्ाांतीच्या माक्सकवादी वसद्धाांताच्या मुळाशी आहे. ववचार मानवाच्या मेंदूत जन्द्माला 
येतात आवि मेंदू स्वतः जैववक ववकासाच्या प्रवक्येचेच एक फळ आहे; आवि अनावदकालापासून आधी 
ववचार आवि मागाहून मानवी कृती असा क्म चालत आला असून ववचारानी ऐवतहावसक प्रगतीला प्रोतसाहन 
वदले आहे, हे तथ्य नाकारिे म्हिजे तकक दृष्ट्या देवववज्ञानाकडे नसले, तरी प्रयोजनवादाकडे पोचिे होय. 
कोितयाही प्रकारचा केवळ वनयवतवाद आवि प्रास्ग्दष्टवाद याांच्यामध्ये फक्त ववतांडवादच भेद करू शकेल. 
जीववत आवि समाज यात घडिाऱ्या गोष्टी जर पूवकवनयत असतया, तर तयावर मानवाचे काहीही वनयांत्रि 
रावहले नसते; ठकवा तया बदलणयाची कल्पनाही तयाला सुचली नसती. वनयत करिारा केवळ घटक हा 
दैवी सांकल्प मानला काय, गढू आर्थथक वनयम मानला काय, अथवा उतपादनाची साधने मानला काय, तयात 
काहीही फरक होत नाही. यापकैी कोितयाही बाबतीत मानवाला सावकभौम अस्स्ततव नसते आवि म्हिून 
स्वतःचे भववतव्य घडववणयाला तो असमथक ठरतो. माक्सकवादी आर्थथक वनयवतवाद हा सामावजक क्ाांतीच्या 
कल्पनेला वनसगक, जीवन आवि समाज याांच्या ववषयीच्या धार्थमक प्रयोजनवादी दृष्टीइतकाच ववरोधी ठरतो. 
 

सामावजक उतक्ाांतीच्या माक्सकवादी वसद्धाांतामध्ये आिखी एक दोष आहे. आश्चयाची गोष्ट म्हिजे 
तो अनावदकारि ववपयकयाचा (Regresso ad Infiitum) जुनाच तकक दोष आहे. हे आिखी एक तयाचे धार्थमक 
दृष्टीकोिाशी साम्य आहे. सामावजक उतक्ाांती उतपादनाच्या साधनाांच्या ववकासाने वनयत होते. हा वसद्धाांत 
वादाचा मुद्दाच गृहीत धरून चालतो : उतपादनाची साधने कशी आवि कोिी वनमाि केली? हा प्रश्न अांवतम 
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कारिाच्या प्रश्नासारखा नाही. सामावजक उतक्ाांती ही मानवपूवक जीवशास्त्रीय उतक्ाांतीचा पुढचा ववस्तार 
तयासांबांधीच्या कोितयाही तकक दृष्ट्या सुसांगत वसद्धाांताची सुरवात मानवाचे मानवसदृश मकक टापासून वभन्नतव 
दशकवविाऱ्या सतयाभासी गृहीतकृतयाने झाला पावहजे असे तया प्रश्नात सूवचत होते. कधीतरी “हरवलेल्या 
दुव्या”चा शोध लागेल. परांतु तास्तवक मानवशास्त्र तया प्रश्नाची ठचता करीत नाही. तो साांकल्पवनक 
ववचाराने, कल्पनेने म्हिा हवतेर, सुटू शकेल. 
 

झाडाच्या शेंड्यावर चढणयाची तसदी घेणयाऐवजी एखादी फाांदी मोडून फळे पाडणयाकरता वतचा 
उपयोग करणयाची कल्पना एखाद्या अपवादातमक चािाक्ष मानवसदृश मकक टाला एकएकी सुचली असेल 
अशी कल्पना सहज करता येते. याच वळेी पवहले अशारीवरक, इांवरयबाह्य साधन वनमाि झाले. 
कोितयातरी बाह्य साधनाच्या साहाय्याने स्वतःचे हात लाांबववणयाची शक्ती आल्यामुळे मानवाच्या पूवकजाांना 
अवयववृद्धीच्या साहाय्याने समायोजनाच्या (adaptation) जैववक गरजेतून मुक्त होता आले. उतपादनाच्या 
या मूळच्या साधनाची वनर्थमती आर्थथकदृष्ट्या वनयत झाली नव्हती ठकवा कोिातरी वनसगातीत वनमातयाचा 
सांबांध वतच्याशी पोचत नव्हता. जैववक उतक्ाांतीच्या प्रवक्येतील एक उतपवरवतकन म्हिून ती वनयत झाली. 
पि ती आर्थथकदृष्ट्या नव्हे, तर शारीवरकदृष्ट्या होय. प्रारांवभक ववचार करणयाला पात्र असा ववकवसत मेंदू 
असिाऱ्या प्राणयानेच पवहले साधन वनमाि केले. मानवाच्या आद्य पूवकजाच्या मेंदूत ववचार आधी आला आवि 
मागाहून उतपादनाचे पवहले साधन वनमाि करणयाची कृवत घडली. कदावचत् तो ववचार जैववक पे्ररिेपासून 
अद्याप वभन्न मानता येिार नाही. पवहले अशारीवरक, इांवरयबाह्य साधन (अवयवसुद्धा साधनेच आहेत.) 
मानवाच्या पूवकजाने जीवनाथक कलहाच्या ओघात वनमाि केले. जीवनाथक कलह ही मानवपूवक जैववक 
उक्ाांतीची मलूभतू पे्ररिा होय. 
 

सामावजक उतक्ाांतीच्या वनयमाांचे मूळ मानवशास्त्रात, मानवाच्या स्वभावात शोधले पावहजे. मानव 
म्हिजे केवळ सजीव यांत्र नव्हे. तो ववचार करिारा प्रािी आहे. मानवसदृश मकक टाला स्फुरलेली पे्ररिा– 
जवळ जवळ प्रारांवभक ववचार– म्हिजे मानवजातीचा जन्द्म झाल्याचे वचन्द्ह होय. तया घटनेने मानवाचा 
स्वभाव वनवश्चत होतो. तीत ववचार हा कृतीला पूवकवती असतो. पवरिामी, सामावजक उतक्ाांतीमध्ये ववचार 
स्वायत्त भवूमका घेतात. आर्थथक उगमानाशी तयाांचा सांदभक जोडता येत नाही. कारि ववचार करिाऱ्या 
प्राणयाांनी साधने वनमाि केली आवि मग समाजाचा जन्द्म झाला. परांतु ववचार हे ‘स्वजातीय’ नसतात, ठकवा 
कोितयाही सत्ताशास्त्रीय उगमस्थानातून ते उद्भवत नाहीत. तयाांचा उगम मानवी मेंदूत होतो. मेंदू हा जैववक 
उतक्ाांतीच्या सगळ्या प्रवक्येतून वनमाि होिाऱ्या वववशष्ट वास्तव–रासायवनक सांयोगाचा ठपड आहे. 
मानवपूवक जैववक पे्ररिाांमध्ये ववचाराांचा मागोवा घेऊन तयाांच्या उतपत्तीचे शास्त्रीयदृष्ट्या स्पष्टीकरि करता 
येते. जैववक उतक्ाांती ही आपल्या परीने वनजीव जडाचे जग म्हिनू सांबोधल्या जािाऱ्या भौवतक वनसगाच्या 
सांदभात घडत असते. मानवसक घटनाांच्या भौवतक उतपत्तीचा शोध लागल्यामुळे ततवज्ञानाला गोंधळात 
टाकिारी दै्वतवादाची समस्या सोडववता येते. तया घातक तकक दोषापासून मुक्त झालेल्या ततवज्ञानाला 
मानवाच्या सावकभौमतवाची घोषिा करिे शक्य होते. अशाप्रकारे मानव स्वतःच आपले साध्य नसतो, 
इहलोकीच्या जीवनापलीकडचे असे काहीतरी असते, स्वतःला कधीही न समजिाऱ्या ठकवा वनयांत्रि 
करता न येिाऱ्या शक्ती ठकवा घटक असतात, या परुातन श्रदे्धतून मानव मुक्त होतो आवि आपल्या 
भववतव्याचे आपिच धनी आहोत हा ववचार तो तकक दृष्ट्या सांकस्ल्पत करू शकतो. वैज्ञावनक मानवतावादाचे 
हे ततव खऱ्या क्ाांवतदशी सामावजक ततवज्ञानाचा भरीव पाया घालते. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

मानवी इवतहास हा वनसगेवतहासाप्रमािे एक वनयत प्रवक्या आहे पि ती स्वयांवनयत आहे. हा केवळ 
वनयवतवाद नव्हे. वनयत करिारे घटक एकापेक्षा अवधक असतात आवि ते परस्परामध्ये आपल्या कायाचा 
व्याप मयावदत करतात. ववचाराांचे गवतशास्त्र आवि सामावजक प्रगतीतील ववरोध–ववकास या समाांतर 
प्रवक्या आहेत, हीं दोन्द्ही मानवाच्या स्वातांत्र्याच्या जैववक पे्ररिेने उते्तवजत होतात. स्वभावतः ती 
एकमेकावर प्रभाव पाडतात. खऱ्या क्ाांवतदशी ततवज्ञानाने इवतहासाचे हे पायाभतू ततव ओळखले पावहजे. 
मगच केवळ ते ततवज्ञान व्यस्क्तस्वातांत्र्य नष्ट न करता समाजाची पुनघकटना करणयाच्या इच्छेला स्फूर्थत 
देईल. मानवाला जर एक स्वयांचवलत यांत्र, प्रचांड सामावजक यांत्रिेतील एक लहानसे चाक, उतपादनशस्क्त 
म्हिून सांबोधल्या जािाऱ्या आर्थथक देवाांच्या हातातील एक बाहुले असे मानले, तर सामावजक क्ाांतीचे 
उवद्दष्टच वनरथकक ठरेल. मुक्त मानवाांच्या लोकराज्याऐवजी तेथे एक धोपटमागी ववदु्यत्–सांचारी कारागहृ 
येईल आवि तयात सुरवक्षततेची फसवी भावना – प्रतयक्ष शारीवरक स्वास्थ्याची नसली तरी – कारावासींना 
आध्यास्तमकदृष्ट्या नष्ट करील. 
 

मानव हा समाजाचा मूलादशक म्हिून मानला गेला पावहजे. कारि सगळे सामावजक नमुने वनमाि 
करणयाची सुप्त शस्क्त प्रतयेक व्यक्तीत अांतभूकत असते. म्हिून तो स्वातांत्र्याचे दान केल्यावशवाय सामावजक 
जबाबदारी पार पाडू शकतो. मुक्त समाज हा केवळ मुक्त मानवाांचाच – मुक्त होणयाला समथक असलेल्या 
मानवाांचा – बनू शकतो. आपल्या मूलादशी सुप्त शक्तीमुळे मानव सावकभौम अस्स्ततव या नातयाने आपल्या 
अांगाच्या सुप्त शक्तीच्या ववकासाचे उवद्दष्ट समोर ठेवनू अवतशय गुांतागुांतीच्या आधुवनक समाजातील आपले 
स्थान प्राप्त करून घेऊ शकेल आवि या कामी तयाला तेच उवद्दष्ट बाळगिाऱ्या इतरेजनाांचे सहकायक वमळेल. 
 

समाज-वनर्थमतीची प्रवृत्ती ही मानवाला व्यस्क्तशः जािविारी जगणयाची जैववक पे्ररिा असल्यामुळे 
व्यक्तींची सामावजक जबाबदारी अवश्यकतकव्य असणयाची गरज नसते. सवकसामान्द्य पवरस्स्थतीत ती 
जबाबदारी स्वचे्छेने पार पाडिे भाग पडते. कारि समाजाचे सांरक्षि आवि ववकसन हीं प्रतयेक स्त्रीपुरुषाच्या 
सुप्त शक्तींच्या ववकासाप्रीतयथक तयाला समथक बनववणयाला आवश्यक असतात. म्हिून व्यस्क्तस्वातांत्र्याची 
कल्पना सामावजक जबाबदारीशी जुळिारी नसते असे नाही. 
 

स्वातांत्र्याच्या पे्ररिेची मुळे जीवशास्त्रीय ववकासाच्या उच्च अवस्थाांच्या पाश्वकभमूीत शोधणयात 
आल्याने जुन्द्या सांकल्पनेत मतूक आशय ओतला जातो. स्वातांत्र्याप्रीतयथक मानवाचा झगडा म्हिजे जगणयाच्या 
जैववक झगड्याचा उच्च पातळीवरील पुढचा ववस्तार आहे. म्हिून मानवात जीवशास्त्रीयदृष्ट्या अांतभूकत 
असलेल्या सुप्तशक्तींच्या ववकासात येिाऱ्या बहुववध अडथळ्याांचा वाढतया क्माने लोप होिे म्हिजेच 
स्वातांत्र्य अशी स्वातांत्र्याची व्याख्या केली पावहजे. नाही तर “मानव हा जन्द्मतःच स्वतांत्र असतो,” 
“‘स्वातांत्र्य हा मानवाचा जन्द्मवसद्ध हक्क आहे” या इवतहासाच्या आिीबािीच्या काळात गाजावाजा करून 
केलेल्या सांस्मरिीय घोषिा वनरथकक ठरतील. जीवशास्त्रीय प्रािी या नातयाने मानवाच्या अांगी ववकासाच्या 
अपवरवमत सुप्त शस्क्त नसतील, तर स्वातांत्र्य हे एक पोकळ स्वप्न, कधीही साध्य न होिारे ध्येय ठरेल. 
स्वातांत्र्याप्रीतयथक झगडा हा जीवशास्त्रीय वारसा आहे याचे ज्ञान ज्यावळेी होईल तयाचवळेी स्वातांत्र्य हा 
मानवाचा जन्द्मवसद्ध अवधकार आहे असा हक्क साांगता येईल. केवळ अशी कल्पना केल्याने स्वातांत्र्य हे अमूतक 
सांकल्पन न राहता ते मूतक प्रमािाांनी मोजता येिे शक्य होते. एखाद्या वववशष्ट समाजपद्धतीतील स्वातांत्र्य 
वतच्यातील वैयस्क्तक सदस्याांनी प्रतयक्ष उपभोगलेल्या स्वातांत्र्याच्या प्रमािात मापावयाचे असते. हे माप 
म्हिजे प्रतयेकाला तयाच्या सुप्त शक्तींच्या ववकासाकरता लाभिारी सांवध होय. या शस्क्त प्रतयक्ष 
जीवशास्त्रीय वारसा असल्यामुळे तयाांच्याववषयी कोिताही गूढवाद असणयाची शक्यता नसते. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
देश राष्ट्रीय दृष्ट्या स्वतांत्र, आर्थथक दृष्ट्या समृद्ध आवि लष्ट्करी दृष्ट्या सामथ्यकशाली असतील. 

जिू काही “सवोत्तम समाजा”चा आदशकलोक प्राप्त झाला आहे, असेही भासेल. तथावप तयाांच्यातील 
घटकव्यक्तींच्या दास्यशृांखला सोन्द्याच्या जरी असल्या, तरी तया व्यस्क्त स्वतांत्र नसतात. स्वातांत्र्य 
मापणयाच्या प्रतयक्ष पवरमािाांच्या शोधामुळे यापुढे प्रतारिा आवि कस्ल्पत कथा याांनी वदशाभलू होिार नाही. 
स्वातांत्र्य अनुभविे हे जीववताचे उवद्दष्ट असल्यामुळे सामावजक प्रगवत आनुभववक रीतीने मोजता येते. २० 
व्या शतकाच्या मानवाने जर तयाच्या जीवशास्त्रीय गुिाांच्या ववकासाथक अवधकावधक सांवध सांपादन केल्या 
नाहीत, तर मागच्या शतकापेक्षा मानवजातीने प्रगती केली आहे असे मानणयाचे कारि नाही. प्रगवत म्हिजे 
काळाच्या ओघातील घटनाांची केवळ मावलका नव्हे. ती तया मावलकेच्या अथकवते्तत असते. कोितयाही 
पवरवतकनाची अथकवत्ता व्यक्तीच्या स्थानावरूनच केवळ यथाथकतेने पारखता येते. हे स्थान ठरववणयाचे माप 
म्हिजे व्यक्तीना सुधारणयाची, अवधक ववकास करून घेणयाची, अवधक पवरपूिक होणयाची आवि अवधक 
एकसांघ होणयाची सांवध प्राप्त करून देिे होय. दुसऱ्या शब्दात स्वातांत्र्यशोध आवि सतयान्द्वषेि यात होिारी 
प्रगवत हेच ते माप होय. 
 

स्वातांत्र्य आवि सतय याांच्यातील आांतर-सांबांधाचा शोध लागल्यामुळे खऱ्या क्ाांवतदशीं सामावजक 
ततवज्ञानाचे आिखी एक वववशष्ट लक्षि उद्भवते. जुन्द्या सामावजक ततवज्ञानात स्वातांत्र्य हे साधन– मूल्य 
असते. नव ेततवज्ञान तयाला प्रथम मूल्याचा दजा देते. स्वातांत्र्य हे मानवी जीवनाची अनुभवूत ठकवा तयाचे 
ध्येय आहे. तयाप्रमािेच सतय हे एक सत्ताशास्त्रीय प्रवगक आहे. एकाचा दुसऱ्याशी सांबांध कसा पोहोचतो? 
 

मानवी पातळीवर जीवन जगणयाचा आवि वटकववणयाचा जीवशास्त्रीय झगडा हा याांवत्रक 
अनुयोजनाच्या द्वारे चालत नसतो. तयात वनसगक ठजकणयाचे हेतुपूवकक प्रयतन समाववष्ट असतात. हेतुपूवककता 
मानवाचे तयाच्या तातकावलक पूवकजापासून वभन्नतव दशकववते. वतच्या योगाने आांधळ्या जीवनाथक कलहाचे 
स्वातांत्र्याच्या जािीवपूवकक शोधात रुपान्द्तर होते. वनसगक ठजकणयाचे उवद्दष्ट अनुसरत असतानाच मानव 
ववज्ञानाची वाढ करतो. म्हिजे सतयाचा शोध होय. अशाप्रकारे सतय आवि स्वातांत्र्य याांच्यातील सांबांध स्पष्ट 
होतो. सतयाचा शोध हा मानवाच्या स्वातांत्र्य–शोधनाचा पवरिाम आहे. दुसऱ्या बाजूने वनसगाच्या वाढतया 
ज्ञानाने वनसगक ठजकणयाचे मानवाचे सामथ्यक वाढते. सतय हे ज्ञानाचा आशय असल्यामुळे मानवाच्या 
स्वातांत्र्य–शोधाशी असलेला तयाचा सांबांध पुनः एकदा स्पष्ट होतो. 
 

सतय म्हिजे बाह्य वास्तवतेशी सांवाद होय. शास्त्रीय ज्ञान हे ज्याचा आम्ही अभ्यास करतो, तयाचे 
वनदान अनुरूप वचत्र अवश्य असते. मग ते वचत्र सांपूिक वनसगाचे असो, की तयाच्या एका वववशष्ट भागाचे 
असो. ज्ञानाचा आशय असे सतयाचे विकन करता येते. दोन अवधक दोन याचे ज्ञान आम्हाला असते. हेच 
सतय होय. कोितयाही दोन वस्तु घेऊन तुम्ही तयात अवधक दोन वमळव ूशकता. तयाचा पवरिाम नेहमीच 
चार वस्तूत होतो. ही घटना अ-पवरवतकनीय आहे. सगळ्या पवरस्स्थतीत ती घडत असते. सतय हे एक 
गविती सांकल्पन आहे असे साांगणयात येते. पि गवित हे नुसते अन्द्यथा अमापनीय वस्तु मापणयाची, प्रतयक्ष 
अनुभवाच्या आवाक्याबाहेरच्या तथ्याची ववधाने पारखणयाची रीवत असते. अशाप्रकारे स्वातांत्र्यशोधनाची 
पवरिवत ज्ञानात होते. सतय हे तर ज्ञानाचा आशय आहे. ज्ञान म्हिजे वास्तवतेशी सदैव सांलग्नता होय. 
सतय हा वास्तवतेशी सांवाद असल्यामुळे ज्ञानाचा आशय म्हिजे सतय होय. म्हिून स्वातांत्र्य, ज्ञान आवि 
सतय ही एका ततवज्ञानाच्या रचनेत सुसांवावदतवाने गोवता येतात. हे ततवज्ञान जीवनाच्या सवक अांगाांचे 
भौवतक, मानवसक, नैवतक स्पष्टीकरि करते. असे सवकव्यापी ततवज्ञान दै्वतवादाचे वनमूकलन करते, 
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जडवादाची भाववादाशी साांगड घालते, आवि वनसगकवादात नीवतशास्त्र सामावनू गेते. सतयान्द्वषेि हे 
स्वातांत्र्य–शोधाचा अनुषांजक आहे. आवि स्वातांत्र्य हे जीवनाथक कलहाचा हेतुपूवकक ववस्तार असल्यामुळे 
ववश्वव्यापी नैवतक मूल्याची जािीव ठेविे हे सामावजक पनुरकचनेच्या कोितयाही उपपत्तीला आवि 
व्यवहाराला प्रवतकूल असू शकत नाही. मात्र ही पुनरकचना मानवी स्वातांत्र्याला चालना देणयाच्या उदे्दशाने 
करणयात आली पावहजे. 
 

सामावजक ववज्ञान हे वनसगक-ववज्ञानापासून वगेळे करता येत नाही. कारि समाज हा एक 
वनसगाचाच भाग आहे. जीवशास्त्राने जीवनाची उतपवत्त वनजीव जडाच्या जगात शोधली आहे. नैसर्थगक 
तसेच सामावजक घटनाांच्या अभ्यासातून उपलब्ध झालेले ज्ञान ववचाराांच्या एका तार्थकक सुसांगत पद्धतीत 
एकवत्रत केले, म्हिजे तेच आजच्या काळाला हव ेअसिारे ततवज्ञान होईल. तया दृष्टीने ततवज्ञान हे शास्त्राांचे 
शास्त्र आहे. हा मान तयाला परांपरेने वचकटलेला आहे. सामावजक सांबांधात सुसांवाद आिणयाकरता ते 
ततवज्ञान मानवी वतकनाच्या मागकदशकनाची भवूमका घेऊ शकेल. 
 

आर्थथक आवि राजकीय आचाराचे प्रश्न, मानवी सांबांधाच्या जुळिीचे आवि सांस्थाांच्या बाांधिीचे 
प्रश्न, याांचा ववचार करताना, ज्याला व्यवहारी, फलवादी दृवष्टकोि म्हितात, तो स्वीकारणयाचा उपदेश 
करणयात येतो. दुसऱ्या शब्दात असा प्रवतवाद करणयात येतो की, तास्तवक वनष्ठा ठकवा ततवज्ञानातमक सूते्र 
यानी अशा वक्या मयावदत करू नयेत. राज्यशास्त्रज्ञ आवि अथकशास्त्रज्ञ ही व्यवहारी मािसे असली पावहजेत. 
प्राप्त पवरस्स्थतीच्या सांभाव्यताांना अनुसरून तयानी आपले प्रश्न सोडववणयाचा प्रयतन केला पावहजे. पूवक–
सांकस्ल्पत ववचाराांचे अडथळे आल्याने, या ना तया ततवज्ञानाच्या पद्धतीमागनू जाणयाने कोिीही यशस्वी 
राजकारिी ठकवा अथकशास्त्रज्ञ होऊ शकिार नाही असे म्हितात. 
 

ततवज्ञानाच्या या कल्पनेने उत्तम पुरुषाांची, उदात्ततम आतम्याांची वदशाभलू केली आहे. सतयान्द्वषेि 
आवि ज्ञानशोधन यासाठी तयानी जगाच्या व्यवहारापासून स्वतःला अवलप्त ठेवले, आवि आपल्या स्वतःच्या 
साांतात अनांत शोधणयाच्या पोकळ आशनेे ठचतन आवि आतमवनरीक्षि यात ते गढून गेले. दुसऱ्या बाजूने 
मानवजातीच्या फार मोठ्या भागाचा अशा प्रकारच्या ततवज्ञानाशी काहीही सांबांध येत नव्हता. तयाांच्या 
प्रश्नाववषयी जर ततवज्ञान उदासीन राहील, तर तयानाही तया ततवज्ञानाचा उपयोग होिार नाही. वचत् चे 
जग आवि जडाचे जग याांच्यातील कृवत्रम भेदाने असा समज वनमाि झाला की, जड जगात सतय आवि 
नैवतक मूल्ये याना स्थान नसते. म्हिून जांगली कायद्याचे राज्य असिे हे जड जगाचे भववतव्य ठरते. 
 

ही भयानक शोकास्तमका आ वासून समोर उभी ठाकल्यामुळे आतापयंत मानवी वतकनाला सामान्द्यतः 
बुवद्धवादी ववचारि ठकवा सतयपे्रम आवि नैवतक मूल्ये याांचे मागकदशकन लाभले नाही, हे मान्द्य करिे भाग 
आहे. जोपयंत वचत् च्या जगाच्या स्वाधीन हे सद गुि करणयात आले होते, तोपयंत दुसरे काहीही होिे शक्य 
नव्हते. जड जगाच्या, मानवी सत् आवि भवत् च्या जगाच्या मानवी सुखदुःखाच्या जगाच्या व्यवहाराच्या 
आचरिाांत मानवी मनाच्या आवाक्यात सतयाचे ज्ञान आििाऱ्या ततवज्ञानाचा लाभ वमळाला नाही. 
इहलोकीच्या प्रश्नाशी वनगवडत असिाऱ्या मानवाांनी वाढतया सांख्येने बुवद्धवनष्ठ ववचारि, सतयपे्रम आवि 
नैवतक मूल्यें या सद गुिाांचे आचरि करिे ही आजची आतयांवतक गरज आहे. जगाला आज जी गरज आहे, 
ती वचत् आवि जड, मन आवि शरीर याांच्यातील ठखडार मुजवविाऱ्या आवि ववचार व आचार याांच्यामध्ये 
सुसांवाद वनमाि करिाऱ्या ततवज्ञानाची होय. 
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पि इहलोकीच्या व्यवहारात मग्न असिाऱ्या लोकाांचा ततवज्ञानाशी काहीही सांबांध नसतो, असे 
अद्यापही सामान्द्यपिे मानणयात येते. पार्थथव जीवनाचे ताप आवि सांताप याांच्याववषयी ततववतेे्त उदासीन 
असतात. मन आवि वचत् यातच ते स्वतः दांग असतात, असे गृहीत धरणयात येते. ततवज्ञानाववषयीचे हे 
सांकल्पन वमथ्या आहे आवि तयाने खूपच गोंधळ माजवनू आधुवनक जगाच्या अराजकाला मोठा हातभार 
लावला आहे. म्हिून ततवज्ञानाची व्यवहायकता आवि मानवी प्राणयाच्या दैनांवदन जीवनावरील तयाचा एकां दर 
प्रभाव याववषयी शांका राहू नये म्हिून ततवज्ञानाच्या मूळ सांकल्पनाांची फेरमाांडिी होिे अवश्य आहे. 
 

ततवज्ञान हे जर मानवाला उपयुक्त ठरावयाचे असेल, तर ते ठचतनाच्या वदपविाऱ्या उांचीवरून 
खाली उतरून पृथीवर आले पावहजे असे शांभर वषापूवी कालक  माक्सकने सूवचत केले होते. आपल्या 
फॉयरबाखवरील प्रवसद्ध प्रबांधाच्या शवेटी तयाने जाहीर केले की, आतापयंत ततववते्त्याांनी जगाचे 
स्पष्टीकरि करणयाचा प्रयतन केला आहे. आता तयाची पुनरकचना करणयाचा काळ आला आहे. तयावळेेपासून 
जगाच्या पुनरकचनेसाठी ववववध सूते्र आवि उपचार सुचववणयात आले आहेत. तथावप आज अवधक चाांगले 
जग वनर्थमणयाची आशा कायमची नष्ट झालेली वदसते. सांपूिक ववनाशाची भीवत आधुवनक सांस्कृतीला 
भेडसावीत आहे. आजच्या सांकटावस्थेचा पवरिाम आधुवनक सांस्कृतीच्या राजकीय, आर्थथक आवि 
सामावजक अांगावरच नुसता झाला आहे असे नव्हे, तर तो आांत खोलवर रुजला आहे. म्हिून तयाचे यथाथक 
विकन नैवतक सांकटावस्था – मानवजातीचे साांवघक जीवनच केवळ नव्हे, तयाचे सामावजक अस्स्ततवच 
केवळ नव्हे, तर मानवाचे खुद्द अस्स्ततव, तयाचे मन, तयाचा आतमा, तयाची चेतना याांना सुद्धा ग्रासिारी 
सांकटावस्था–असे करता येईल. 
 

ही स्स्थवत अवतशय अस्वस्थ करिारी आहे. वतच्यातून आधुवनक सांस्कृतीच्या मूल्याववषयी अमयाद 
सांदेह उतपन्न होतो. पि ववचारवन्द्त लोक आहेत आवि तयाांनी मानवजातीच्या भववष्ट्याववषयी सवक आशा 
सोडलेल्या नाहींत. मानवी मनाच्या सजकनशक्तीवर तयाांचा ववश्वास आहे. ववनाशातच आधुवनक सांस्कृतीचे 
भववतव्य आहे या स्पेंग्लरी ववषणिवृत्तीत ते सहभागी होत नाहीत. स्वाभाववकपिे या सांकटावस्थेतून बाहेर 
पडणयाचा मागक शोधून काढणयासाठी ते उतसुक आहेत. 
 

या सांकटावस्थेतून बाहेर पडणयाच्या कोितयाही मागात कृवत करिे हे पूवकगृहीत असते हे 
साांगणयाची गरज नाही. राजकीय अवनवश्चती, आर्थथक अस्स्थरता आवि सामावजक अराजक या 
सद्यःस्स्थतीमुळे युद्धाचा धोका वाढत असून तीतून बाहेर पडणयाकरता सुसांस्कृत मानवजातीने वनधाराने 
कृवत केली पावहजे. पि कोितीही कृवत म्हटली म्हिजे तीत ववचार पूवकगृहीत असतात; आवि तत्त्वज्ञान हे 
तकक दृष्ट्या ववचाराांची एक सूत्रबद्ध पद्धवत असते. ततवज्ञानाचे अवभजात सांप्रदाय स्वतः एकवत्रत बांवदस्त 
पद्धती असल्याचा दावा करीत होतया, शास्त्रीय ज्ञानाच्या समाघातामुळे ततवज्ञानाची ही कल्पना टाकून देिे 
भाग पडले. सद्यःकालीन कोिीही ततववते्ता ववचाराांची बांवदस्त पद्धवत माांडणयाचा प्रयतन करीत नाही. 
ववचाराांना स्वतःची गवतमत्ता असते. कोिताही ववचार वकतीही उदात्त असो, ववचाराांच्या इवतहासाच्या 
कोितयाही कालखांडात तो अांवतमतेचा दावा करीत नाही. तथावप सजकनशील होणयासाठी मानवी कृतींनी 
बुवद्धवादी ववचाराांचे मागकदशकन घेतले पावहजे. अांवतमतः सध्याच्या सांकटावस्थेचे कारि म्हिजे मानवी 
वतकनातील समतोल नाहीसा झाला, बुवद्धवादी ववचारि आवि वचवकतसक ववश्लषेि याांच्यावर भावनेचे 
वचकस्व वाढले हे होय. 
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ववचारामुळे कृवत ववकलाांग होते, वजज्ञासावृवत्त सांशयवादाकडे जाते, बवुद्धवादी ववचारि मानवी 
ज्ञानाची मयादा आवि मानवी प्रयतनाांचे वैफल्य या गोष्टी समोर उभ्या करते असेही प्रवतपादणयात येते. या 
मतामुळे ववचारवांत, ववशषेतः ततववते्ता, कोितेही मानवी प्रयतन जगाचे व्यवहार बदलू शकत नाहीत अशी 
श्रद्धा ठेवनू वनवृवत्तमागात दडी मारणयाला प्रवृत्त होतो. या तथाकवथत ततवज्ञानी प्रवृत्तीचा अनुषांजक म्हिजे 
नवगूढवाद होय. या नवगूढवादाला आधुवनक मानसशास्त्रीय सांप्रदायाकडून दुजोरा वमळतो. हे सांप्रदाय 
अांतःपे्ररिेला सावकभौम महतव देतात, आवि मानवी कृवत प्रथमतः गूढ पे्ररिाांच्या योगाने मागकदर्थशत होत 
असतात आवि बदु्धीने ठकवा शहािपिाने ह्या पे्ररिाांचे वनयांत्रि होत नसते या वनिकयाप्रत येतात. येथे 
वादाचा मुद्दा हा की, भावनाांचे ववश्लेषि बवुद्धयुक्त पायापयंत पोहोचू शकत नाही हे जर जीवशास्त्रीय सतय 
असेल, तर कोितयाही मानवी कृतीचे वनयांत्रि करता येिार नाही. म्हिनू भावनाच केवळ कृतीला उते्तजन 
देतात का आवि भावना स्वतःच बुद्धीने वनयांवत्रत होऊ शकतात की नाही याची खात्री करून घेिे आवश्यक 
आहे. 
 

सामावजक पनुघकटनेच्या सगळ्या आशादायी पद्धवत आवि उपचार हीं फसलीं, याचे कारि बदु्धीला 
आवाहन करणयाऐवजी तयाांनी भावनाांना प्रथम महतव वदले. तयाांच्या पुरस्कतयांनी एका भावनापांक्तीववरुद्ध 
दुसरी भावनापांक्ती भडकववली. या आशादायक, पि फलवादीदृष्टीने वनराशाजनक, अशा रामबाि 
उपायाांची सूक्ष्म तपासिी करिे हा सध्याच्या सांकटावस्थेतून बाहेर पडणयाचा मागक शोधणयाचा पूवकसांकेत 
आहे. सगळ्या जगातील सांवदेनाक्षम मने व्यस्क्तशः ठकवा इतराांच्या सहकायाने असा प्रयतन करीत आहेत. 
हीं मनेंही तयाच वनिकयाप्रत आली आहेत हे अथकपूिक आहे. सावकवत्रक गरज आहे ती मानवतावादी 
पुनरुज्जीवनाची होय. सांबांध जगात गेल्या दोन वपढ्यात मोकाट सुटलेल्या समुदायवादी पांथाची ती प्रवतवक्या 
आहे. 
 

प्रचवलत राजकीय ववचाराांचे सवक ववरोधी सांप्रदाय–पुरािमतवादी, उदारमतवादी, समाजवादी, 
साम्यवादी-या सवात एक गोष्ट समान आहे. ती म्हिजे मानवाला जनसमुदायात बडुवविे ही होय. समाज 
हा मानवाची वनर्थमती आहे. इवतहास म्हिजे मानवी कतृकतवाची नोंद होय. राजकीय सांस्था या मानवाने 
वनमाि केल्या. पि मानवाच्या या वनर्थमतीनेच मानवाला शून्द्याकडे आिून सोडले आहे. स्वतःच्या 
वनर्थमतीपुढे वनमातयाची सांपूिक शरिागवत हे सध्याच्या सांकटावस्थेचे रहस्य आहे. म्हिून मानवतावादी 
पुनरुज्जीवन, म्हिजे मानवाची तयाच्या प्राथम्याच्या आवि सावकभौमतवाच्या स्थानावर पुनःस्थापना करिे, 
हाच या सांकटावस्थेतून बाहेर पडणयाचा एकमेव मागक आहे. 

_____ 
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प्रकरि १३ 
 

नव-मानवतावाद 
 
अस्स्ततवाच्या सवकतेला व्यापिाऱ्या ततवज्ञानाचा पाया असल्यावशवाय वैयस्क्तक तसेच सामावजक 

जीवनाच्या समस्याकडे पाहणयाचे सवक दृवष्टकोि भ्रामक ठरते क्मप्राप्त आहे. दुसऱ्या शब्दात, भक्कम 
सामावजक आवि राजकीय ततवज्ञानाला तास्तवक पाया असिे अवश्य आहे. ततवज्ञान, ववज्ञान, आवि समाज 
याांच्यातील सांबांधाचा शोध घेिे हे फार महतवाचे आहे. समाजावरील ववज्ञानाचा प्रभाव स्पष्टपिे प्रतययास 
येतो. सावकजवनक जीवनातील प्रामाविकपिा आवि सभ्यता याची आतयांवतक गरज जर भागवावयाची 
असेल, तर सामावजक ततवज्ञान राजकीय ववचारासह नीवतशास्त्राला उच्च स्थान वमळाले पावहजे. परांतु 
तयासाठी ततवज्ञानाचा सांबांध ववज्ञानाशी जोडिे अवश्य आहे. जोपयंत ववज्ञान आवि ततवज्ञान याांच्यामध्ये 
सांबांध प्रस्थावपत होत नाहीत, तोपयंत सामावजक ववचार आवि राजकीय आचार याांचा नैवतक मूल्याांशी 
सुसांवाद होऊ शकत नाही. 
 

वनसगातीतावरील श्रद्धा या अथाने धमाचे ततवज्ञानाशी साहचयक असल्यामुळे आवि बाह्य 
रूपामागील सतयाववषयीच्या ठचतनात गढल्यामुळे ततवज्ञान ववज्ञानापासून वगेळे पडले आवि ववज्ञानाच्या 
वायाला क्षविक नैसवगक घटनाांची तपासिी करणयाचे कवनष्ठ दजाचे कायक आले. वस्तुतः शुद्ध बदु्धीच्या 
प्रकाशात अांवतम कारि शोधणयाचा ततवज्ञान्द्याांचा दावा आवि व्यवसावयक ततववेत्त्याांची गटबाजी याांना न 
जुमानता ववज्ञान आवि ततवज्ञान या दोहोनीं परस्पराांना पयायी प्राथम्य देऊन आपले आांतरसांबांध सदैव 
राखले आहेत. 
 

मानवी ववचाराांच्या इवतहासाच्या अगदी आरांभकालात ववज्ञान, अथात् अगदी प्राथवमक अथाने, 
ततवज्ञानाच्या आधी अस्स्ततवात आले. तयानांतरच्या काळात ठचतनातमक ववचाराने भौवतक जगाच्या– 
अनुभवाच्या जगाच्या– आरांभीच्या ज्ञानान्द्वषेिावर मात केली. मध्ययुगाच्या अखेरीस आधुवनक सांस्कृतीच्या 
पहाटकाळी ततवज्ञानाने ववज्ञानाच्या पुनरुतथानाला स्फूर्थत वदली. तेव्हापासून ववज्ञानाची वधमेपिाने प्रगवत 
झाली; आवि एका मागून एक अशी वनसगाची रहस्ये उलगडू लागली. परांतु ततवज्ञान आपल्या या 
उफाड्याच्या कन्द्येच्या अहांकारी भ्रमाकडे पाहून नुसते कौतुकाने हसले आवि तयाने असे प्रवतपादन केले 
की, सतय आवि वास्तवता ही आनुभववक ज्ञानाच्या मयादेपलीकडे असतात. ठचतनातमक ववचाराांची शुद्ध 
बुद्धीच केवळ अतींठरय, अतीत जगाची रहस्ये भेदू शकते. 
 

ठचतनशील ततवज्ञानाचा एक भाग या नातयाने नीवतशास्त्राने जीवशास्त्रीय ज्ञानाच्या प्रकाशात प्रकट 
झालेले आपले अवधष्ठान मान्द्य करणयाचे नाकारले आवि खुद्द मानवातच आपली मुळे शोधणयाच्या कामी ते 
अयशस्वी ठरले. दुसऱ्यापक्षी, सामावजक आवि राजकीय ततवज्ञान हे बवुद्धवाद (अद्यापही मोठ्या प्रमािात 
अध्यातमशास्त्रीय असलेला), मानवशास्त्र, भाषाशास्त्र, आवि वांशशास्त्र याांच्या प्रभावाखाली आले. नीवतशास्त्रीय 
मूल्ये आवि ववज्ञानाचे जग याांत कायककारि सांबांध नाही, असे वदसू लागले. तथ्यापासून मूल्ये काढणयाच्या 
प्रश्नामुळे नैवतक ततवज्ञान गोंधळात पडले. सामावजक वतकन आवि राजकीय घटना हींसुद्धा आनुभववक 
तथ्ये असल्यामुळे मूल्यमीमाांसेच्या के्षत्रापलीकडची आहेत असे भासू लागले. धमक हा अांवतमतः नैवतकतेचे 
एकमेव अवधष्ठान रावहला. परांतु ज्याप्रमािात ववज्ञानाने वनसगातीतावरील श्रद्धा उखडून टाकली, 
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तयाप्रमािात धमक केवळ एक साांप्रदावयकता म्हिून रावहला. पवरिामतः सामावजक जीवनातील नैवतकतेचे 
स्थान अवतशय अवनवश्चत झाले. आधुवनक सश्रद्ध मानवाच्या बाबतीत धमक हा आश्रयस्थान ठकवा खासगी 
जीवनातील केवळ वचत्ताची एकाग्रता असतो. सावकजवनक जीवनावर तयाचा प्रभाव नसल्यामुळे तकक दृष्ट्या 
सामावजक वतकन आवि राजकीय आचार याांचे वनयम तो घालून देऊ शकत नाही. अशा रीतीने नैवतक 
मूल्याांपासून ह्या दोहोंची फारकत झाली. तीं मूल्ये धमात बद्धमूल असल्यामुळे मानवाच्या खासगी 
जीवनातच तयाना अथक असू शकतो. उघडपिे धार्थमक असिाऱ्याांची स्स्थती यापेक्षाही अवधक वाईट आहे. 
तयाांची सांख्या आधुवनक जगात फार मोठी आहे. 
 

सुदैवाने युग सांपत आले आहे. ववज्ञान आवि ततवज्ञान ही यापुढे पािबांद कप्प्यात ठेवता येिार 
नाहीत. मानवी ववचाराांच्या या दोन प्रवाहातील पारांपवरक भेदाचा लोप होिे हे आजच्या युगाच्या प्रगत 
बौवद्धक जीवनाचे सवात ठळक लक्षि आहे. वदक्काल, वस्तुरव्य आवि कायककारिभाव हीं शुद्ध ववचाराचे 
प्रवगक, सत्ताशास्त्रीय ठचतनाचे प्रश्न म्हिून समजले जात असत. तीं आता गवितशास्त्रासह ववज्ञानाच्या 
आनुभववक वचवकतसेच्या के्षत्रात आली आहेत. ववज्ञानाने ते प्रश्न सोडववले आहेत. [ग्रांथकतयाचे The Humanist Way 

वषक ४ थे अांक २/३ याांमधील Science and Philosophy व Probability and Determinism हे लेख पहावेत.] एका बाजूने, ज्याला खास 
ततवज्ञान– ववश्वववज्ञान, वस्तुततवमीमाांसा असे म्हित असत, ते ववज्ञानात ववलीन झाले आहे. आवि 
दुसऱ्या बाजूने, ववज्ञान आवि तयाची उपवनर्थमती जी तांत्रववद्या याांचा सामावजक अवभवृवद्ध आवि सामावजक 
ततवज्ञान यावर पडलेला प्रभाव वनर्थववाद आहे. याचा पवरिाम म्हिजे अस्स्ततवाची – वनसगक, जीवन आवि 
समाज याांची – सवकता व्यापिाऱ्या तकक दृष्ट्या एकसूवत्रत ववचाराची पद्धवत रचणयाची शक्यता वनमाि झाली 
हा होय. सामावजक आवि वैयस्क्तक जीवनाच्या प्रश्नाांचीं मुळें  जैववक आवि भौवतक ववकासाच्या सांपूिक 
प्रवक्येच्या मागे जाऊन शोधता येतात. शास्त्रीय ज्ञानाचा उपयोग करून हे प्रश्न सोडववता येतील. तथ्यें 
आवि मूल्ये याांच्यातील सांबांधाांचे कोडे नाहीसे होते; कारि मूल्ये स्वतःच तथ्ये असतात. आधुवनक 
सांस्कृतीने, म्हिजे शास्त्रीय ज्ञानाने प्रबदु्ध झालेले मानवी मन या अथाने, स्वतःचे नैवतक पाश तोडलेच 
पावहजेत असे नाही; कारि ते तयाच्या स्वतःमध्येच अांतभूकत असतात. 
 

आध्यास्तमक स्वातांत्र्याची पे्ररिा जरी मोठ्या प्रमािात अबोध मनाच्या प्राांतात वसत असली, तरी ती 
मानवजातीच्या जन्द्मापासूनच्या सगळ्या प्रगतीची तरफ आहे. मानव हा स्वतांत्र कता आहे, तो आपल्या 
वनिकयशक्तीनुसार वागू शकतो, आवि कोितया तरी लहरी अवतमानवी शक्तीच्या आहारी असहाय्यपिे 
जाणयाच्या पूवकग्रहाने पछाडला न जाता चाांगले आवि वाईट, योग्य आवि अयोग्य याांचे तारतम्य 
ठरववणयाला तो समथक असतो. हे जािनू घेणयाची ती एक धडपड असते. धमक हाच आध्यास्तमक 
स्वातांत्र्याच्या मानवी पे्ररिेचा आववष्ट्कार होता. धमाच्या इवतहासाने मूतक जीववादापासून प्रयोजनातमक 
बुवद्धवादापयंत झालेल्या धमाच्या ववकासाचा वचवकतसक दृष्टीने शोध घेतला आवि स्वतःला मागे टाकून पुढे 
जाणयाची वृवत्त तयात अांतभूकत असते हे उघड केले. सामावजक आवि राजकीय जीवनात स्वातांत्र्येच्छा ही 
आध्यास्तमक स्वातांत्र्याच्या मलूभतू मानवी पे्ररिेचा आववष्ट्कार असल्यामुळे तया इच्छेची पूर्थत करणयासाठी जी 
कृवत केली पावहजे, ती वनसगातीत ठकवा सत्ताशास्त्रीय अवधष्ठान गृहीत धरणयाच्या आवश्यकतेला फाटा 
देईल अशा जगत् दृष्टीपासून वनष्ट्पन्न होिाऱ्या ततवानुसारच झाली पावहजे. मानव हा सवकयुक्त, 
स्वयांकायककारी, स्वयांपूिक जगाचा केवळ एक भाग म्हिनू स्वतांत्र होणयाचा आपला हक्क प्रस्थावपत करू 
शकेल. 
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अनावद कालापासून मानवी मनाला जाचिारा प्रश्न म्हिजे अनुभतूीच्या या मतयक जगात मानव कसा 
मुक्त होईल? या जुन्द्या प्रश्नाचे उत्तर देिे हे सामावजक आवि राजकीय ततवज्ञानाचे उवद्दष्ट आहे. तया 
उत्तरात आचारिासाठी उपाययोजनाही समाववष्ट असावी. तया प्रश्नाच्या समाधानकारक उत्तरातच 
स्वातांत्र्य हा खरोखरीच मानवाचा जन्द्मवसद्ध हक्क आहे, हे वसद्ध होणयाची सांभाव्यता पूवकगृहीत असते. जेव्हा 
स्वातांत्र्यपे्ररिा ही जीवशास्त्रीय वारसा आहे याचे ज्ञान होते आवि मानव हा आध्यास्तमक स्वातांत्र्याला, 
म्हिजे वनसगातीत शस्क्त ठकवा दैवी सांकल्प याांच्यावरील श्रद्धा झुगारून देणयाला, समथक होतो हे वसद्ध 
होते, तेव्हा मानवाच्या सावकभौमतवाच्या कल्पनेला एक धार्थमक ततव ठकवा राजकीय ततवज्ञानाचे एतदथक 
गृहीतततव यापेक्षा अवधक ववशाल अथक प्राप्त होतो. याची साक्ष आधुवनक शास्त्रीय ज्ञान देते. मुक्त होणयाची 
शस्क्त व्यस्क्तमात्रात असते ही जािीव झाल्यानेच ती मुक्त होते आवि मुक्त समाज ही अशा आध्यास्तमक 
दृष्ट्या मुक्त मानवाांची वनर्थमती असते. 
 

युरोपमध्ये मध्ययुगाच्या अखेरीस मूलादशक मानवाने देवाच्या छत्राववरुद्ध बांड केले; आवि स्वयांपूिक 
आवि स्वावलांबी होणयाचा साक्षातकार घडणयाच्या वदशनेे वाटचाल सुरू केली. १८ व्या शतकात जेव्हा 
जडवादी सत्ताशास्त्राच्या पायावर ऐवहक नीवतशास्त्रासह मानवतावादी सामावजक ततवज्ञान रचणयाच्या 
युगानुयुगाच्या प्रयतनात फार मोठी प्रगवत घडून आली, तेव्हा वाढतया शास्त्रीय ज्ञानाने सामथ्यकशाली 
बनलेल्या मानवाच्या अवभजात बांडाने सवोच्च पातळी गाठली. तयावळेेपासून ववज्ञान हे जीवन तसेच भौवतक 
वनसगक याांच्या रहस्याांचा अवधकावधक खोलवर ठाव घेऊ लागले. तथावप, सामान्द्यतः ततवज्ञानातमक 
ववचाराला तया गतीने जाता आले नाही, याचे कारि मागील प्रकरिात स्पष्ट करणयात आले आहे. १८ व्या 
शतकातील वनसगकवादी मानवतावाद आवि १९ व्या शतकातील तयाची प्रगवत याांची परांपराच केवळ 
मानवाला आध्यास्तमक तसेच सामावजक दृष्ट्या मुक्त करिाऱ्या ततवज्ञानाला स्फूर्थत देऊ शकेल. या 
ततवज्ञानाला नवमानवतावाद हे नाव अतयांत योग्य आहे. तो नव आहे, याचे कारि तो शास्त्रीय आहे आवि 
एकातमही आहे. मानवी सावकभौमतव हे वनसगाच्या याांवत्रक प्रवक्याांपासून वभन्न न मानता तयाांचेच ते अतयुच्च 
फळ आहे असे तयाचे सांकल्पन आहे. 
 

मानवाच्या सावकभौमतवाचे पूवीचे सांकल्पन अवभजात तसेच अद भतुरम्यवादी मानवतावादाशी 
जोडले गेल्यामुळे तया सांकल्पनातून दोन पयायी वनष्ट्कषक वनघतात : एक इच्छा-स्वातांत्र्याचा वसद्धान्द्त असून 
दुसरा विस्ती धमाने अांगीकारलेला जुना स्टोइकधमक आहे. तया धमाप्रमािे मानव एक नैवतक वस्तु आहे; 
कारि तो आपल्या आतम्याच्या द्वारे ववश्वव्यापी नीवतव्यवस्थेशी पूिक सांयोग करतो. नवमानवतावादाचा 
मागोवा जर जैववक ववकासाच्या यांत्रिेत घेता आला नाही, तर इच्छास्वातांत्र्याला पुढील गूढ भावाथक प्राप्त 
होईल : मानवाच्या सावकभौमतवाचे प्रतीक म्हिून इच्छास्वातांत्र्य नुसते गृहीत धरलेले असते पि तयाच्या 
उगमाचा मागक सापडत नाही. इच्छास्वातांत्र्याचे हे गढू सांकल्पन अदृश्यपिे अतीतवादाकडे येऊन वमळते. 
मानवाच्या सावकभौमतवाचा दुसरा पयायी वसद्धान्द्त हा उघडपिे धमापासून वनघाला आहे. म्हिनूच 
विस्तीधमाला तो स्वीकारता आला. तयाचे आधारववधान एकदा मान्द्य केले, म्हिजे नैवतकतेचा विस्ती 
वसद्धाांत हा तकक दृष्ट्या भक्कम ठरतो. तयातून ववचाराची एक चाांगली बाजू तयार करता येते. परांतु तो 
वसद्धान्द्त क्ाांवतवादी सामावजक ततवज्ञानाचा पाया या नातयाने कोसळून पडतो. क्ाांवतवादी अशा अथी की, 
तो सामावजक ववकासाला मानवाच्या दुदकम्य सजकनशीलतेचा आववष्ट्कार म्हिून समजतो. अतीत नैवतकता, 
म्हिजे ईश्वरीकृपेनेच केवळ मानव नैवतक होऊ शकतो ही श्रद्धा, आपले स्वतःचेच आधारववधान उध्वस्त 
करते. मानव हा एक नैवतक वस्तु आहे; म्हिून तो सावकभौम आहे. परांतु तयाचे सावकभौमतव एका महत्तर ठकवा 
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उच्चतर शक्तीपासून प्राप्त होते, म्हिनू तो खरोखरीच सावकभौम नसतो. याचा अनुषांजक मानवी 
सजकनशीलता नाकारिे हा आहे. 
 

या दोन पयायातून एकाची वनवड करिे हा कोितयाही सामावजक ततवज्ञानाच्या आवि 
नीवतशास्त्राच्या समोर उभा राहािारा प्रश्न आहे. कारि मानवी सावकभौमतवाचा वसद्धान्द्त हा येथे समान 
प्रयािठबदू आहे. यापैकी दुसरा पयाय वनवडला– पूवीच्या सवक सनातनी पद्धतींनी हेच केले होते– तर 
सामावजक वा आध्यास्तमक स्वातांत्र्याच्या कल्पनेचा लोप होिे भाग होते. तसेच म्हिायचे तर, दुसऱ्याच्या 
मुखतयारीने सावकभौम झालेला मानव कधीही स्वतांत्र कता होऊ शकिार नाही. पवरिामतः इच्छा-स्वातांत्र्य 
केवळ एक शकक रावगुांठि ठरते. अशा सांवदग्ध अवधष्ठानामुळे नीवतशास्त्र हवते तरांगते, आवि केवळ वतकनाचे 
पोथीबांद आदशक घालून देणयानेच सकृद्दशकनी तयाला स्स्थर भवूमका प्राप्त होऊ शकते. 
 

कोितेही खरोखरीचे क्ाांवतदशी ततवज्ञान भक्कम असा नैवतक वसद्धान्द्त पाठीशी नसेल, तर शक्य 
होिार नाही. नीवतशास्त्रातील कें रीभतू प्रश्न म्हिजे तयाच्या मूल्याांच्या अवधष्ठानाचा होय. ते अवधष्ठान जर 
खुद्द मािसात सापडेल, तर हा प्रश्न सुटू शकेल. परांतु या प्रश्नाची ही सोडविकू इच्छास्वातांत्र्याचा प्रश्न 
पुनः उपस्स्थत करते. गूढवादी सांकल्पन व्यक्तीचे ववष्ट्कलन करते, आवि सामावजक सांघटना, सहकायक 
आवि मानवी सांबांधातील सुसांवाद याांची शक्यता वज्यक करते. मानव हा पृथ्वीवर वावरिारा देव, पूिकतः 
सावकभौम, स्वतःच्या इच्छेप्रमािे वागणयाला पूिकतः स्वतांत्र असा आहे आवि तयाच्या इच्छेचा उगम गूढ आहे 
असे जर नुसते गृहीत धरले तर सहकायाची आवश्यकताच नाहीशी होईल आवि समाज ववघवटत होईल. 
 

आपल्या मूल्याांचे अवधष्ठान अांतःपे्ररिेत शोधिारे ततवज्ञान सनातनततववादी धार्थमक श्रदे्धपासून 
स्वतःचे वगेळेपि राखणयाचा प्रयतन करील; परांतु तरीही ते अतीत असेल. जर अांतःपे्ररिाांचे पृथक्करि 
याांवत्रक जीवशास्त्रीय पे्ररिाांपयकत नेऊन वभडववले नाही, तर मानवी बोधनाच्या पलीकडे कोितया तरी गढू 
उगमात तयाचा मागोवा घ्यावा लागतो. म्हिून अांवतमतः अशा अांतःपे्ररिातमक नैवतक ततवज्ञानाच्या प्राथवमक 
अवनवकचनीय लक्षिाचा सांदकभ कोितया तरी अज्ञात आवि अजे्ञय अशा वनसगातीत उगमाशी जोडावा लागतो. 
याला पयाय म्हिजे मानवपूवक जीवशास्त्रीय उतक्ाांतीच्या सगळ्या प्रवक्येत मागे जाऊन तयाच्या मुळाांचा शोध 
घेिे होय. नाही तर अांतःपे्ररिातमक नैवतकतेवरील पोथीवनष्ठेचा आरोप ती नाकारू शकिार नाही. 
 

नीतीच्या अवधष्ठानाच्या प्रश्नाची अवधक समाधानकारक उकल करणयासाठी मानवी अस्स्ततवाच्या 
अांतस्तरात अवधक खोलवर अवगाहन करिे अवश्य आहे, पूवी नैवतक ततववतेयाांनी आपले डोळे स्वगाकडे 
लावले होते, ठकवा ते मानवात दैवाचा शोध घेत होते. मानवाच्या प्राविपूकवजाकडे धाव घेतल्याने अवधक 
समाधानकारक वनष्ट्कषक काढता येईल. आधुवनक सांस्कृतीला सध्याच्या सांकटावस्थेतून बाहेर 
काढणयाकवरता कायाची स्फूर्थत खऱ्या सामावजक ततवज्ञानाकडूनच वमळेल. अशा ततवज्ञानाला 
नीवतशास्त्राच्या अवभजात वसद्धाांताांची फेरतपासिी करणयाची आवश्यकता आहे. मग ते वसद्धाांत धार्थमक वा 
बुवद्धवादी वा भाववादी ठकवा अांतःपे्ररिावादी, कसेही असोत. नैवतकतेचे अवधष्ठान जर स्वतः मानवातच 
शोधावयाचे असेल, तर मानवाने पूवीच्या मानवतावादाच्या-मग तो अवभजात असो की अदभतुरम्य असो–
सांकल्पनातील गूढ वस्तु म्हिून राहाता कामा नये. 
 

आधुवनक जीवशास्त्राने मानवाववषयीचे रहस्य उकलले आहे. मानव हा जीवशास्त्रीय उतक्ाांतीचा 
पवरपाक आहे. नैवतकतेचे अवधष्ठान स्वतः मानवात शोधणयाकरता आवि तयाबरोबरच गूढवादाची दलदल 
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टाळणयाकरता ज्याला सद बुवद्ध ठकवा नैवतक जािीव म्हितात तयाची मुळे सहजप्रवृतीच्या आवि 
अांतःपे्ररिेच्या स्वरूपाांत स्पष्टपिे व्यक्त झालेल्या याांवत्रक जीवशास्त्रीय व्यापारात शोधली पावहजेत. 
जीवशास्त्रीय उतक्ाांवत भौवतक ववश्वाच्या सांदभात घडते. आवि वतची यांत्रिा ववश्वयांत्रिेचाच एक भाग 
असते. जीवन हे अचेतन जडाच्या पाश्वकभमूीतून वनमाि होते. म्हिनू मानवाची उतपवत्त वनयमबद्ध भौवतक 
ववश्वात शोधता येते. मानवाचे बुवद्धवावदतय आवि तयाची नैवतक जािीव ही कायककारिभावाने जोडलेली 
असून ती वैवश्वक सुसांवादाचे आववष्ट्कार आहेत. म्हिनू जीवशास्त्रीय रचना या नातयाने मानव बुवद्धयुक्त 
आवि नैवतक असिे हे तयाच्या स्वभावातच असते. तया दृष्टीने इतराांबरोबर शाांततेने आवि सुसांवादाने 
रहाणयास तो समथक असतो. 
 

या प्रपादनातून असे वनष्ट्कषक वनघतात की, जे ततवज्ञान मानवाला सांपूिक आध्यास्तमक स्वातांत्र्य देऊ 
शकते, आवि अशा प्रकारे मुक्त आवि सुसांवादी समाज वनमाि करणयाला तयाला समथक करू शकते, ते 
ततवज्ञान जुन्द्या धतीच्या जडवादाची फेरमाांडिी करील. खरोखर अगदी अद्यावत शास्त्रीय ज्ञानाच्या 
साहाय्याने नव्याने माांडलेला जडवाद हेच एकमेव सांभाव्य ततवज्ञान आहे. दुसरे कोितेही ततवज्ञान 
अांवतमतः धमात ववलीन होते ठकवा तयाचा शवेट अहांमात्रवादाच्या असमांजसपिात होतो. खरोखरीच 
सांस्कृतीच्या उषःकालापासून जडवाद हा बुवद्धवादी ततवज्ञानाचा ववचार आवि फलदायी शास्त्रीय सांशोधन 
याांच्याकरता सवात स्वीकरिीय अभ्युपगम आहे. पयायी जीवनदृवष्ट– धार्थमक, प्रयोजनवादी, भाववादी, 
गूढवादी– यासुद्धा ववववध अभ्युपगम आहेत. पि यापकैी कोिीही आपली गृहीतके वसद्ध केली नाहीत 
आवि आपल्या गृहीत ततवाांचे पडताळे देऊ शकले नाहीत. जडवाद हा सवात स्वीकाराहक अभ्युपगम होता, 
कारि तयाच्या सत्ताशास्त्राचे प्रवगक जरी अद्याप अज्ञात असले, तरी अजे्ञय नव्हते. तयाची प्रमेये वसद्ध करता 
येत होती. कारि तयाांनी अतींवरयाच्या प्रामाणयाांना आवाहन केले नव्हते. जडवाद मानवतावादी 
जीवनदृष्टीचा सवात भक्कम पाया घालतो, कारि वनसगातीताचे ववसजकन करून चाांगुलपिाचे आवि 
सुसांवादाचे जग वनमाि करणयाला तो मानवाला समथक करतो आवि आध्यास्तमक दृष्ट्या मुक्त करतो. 
 

तथावप जडवादाला जर मानवतावादी नीवतशास्त्र आवि क्ाांवतदशी सामावजक ततवज्ञान याांचा 
तास्तवक पाया वमळवनू द्यावयाचा असेल, तर ववज्ञानाच्या अतयधुवनक शोधापढेु न वटकिाऱ्या वववशष्ट 
कल्पनाांपासून तयाला वगेळे काढले पावहजे, वास्तवशास्त्राने जडाची जुनी कल्पना टाकून वदली आहे. पि 
तयाने भौवतक ववश्वाला शनू्द्यतेत ठकवा अशरीरी मनाच्या कल्पनाजालात ववलीन केले नाही. जग हे 
अववभाज्य अिूांचे– न्द्यूटनप्रिीत भौवतक ततवज्ञानातील “वस्तूच्या कठीि ठपडाां”चे– बनलेले नाही. पि 
तयाबरोबरच वास्तवशास्त्र वस्तुरव्याच्या– अनुभतूीच्या जगाच्या अांतःस्तराच्या– सांकल्पनेवशवाय चालू 
शकिार नाही. या अांतःस्तराचे के्षत्र अमूतक गविती रचना नसते; ते मापनीय असते, आवि म्हिनू तयाचे 
अस्स्ततव भौवतक असते. 
 

या गोष्टींचा ववचार करता या नव्या ततवज्ञानाला जर “भौवतक वास्तववाद” [हा ववषय मी वास्तवशास्त्र, 
जीवनशास्त्र आवि मानसशास्त्र याांच्या अद्यावत् शोधाांच्या ववस्तृत समालोचनाच्या आधाराने The Philosophical Consequences of Modern 
Science या लौकरच प्रकावशत होिाऱ्या पुस्तकात ववस्ताराने माांडला आहे. – ग्रांथकता.] (Physical Realism) हे नाव वदले तर 
जडवाद या सांजे्ञववषयीचे खरोखरीचे शास्त्रीय आके्षप दूर होतील. गोंधळ टाळावा म्हिून अशा प्रकारे 
फेरतपासिी केलेला आवि पुननामकरि झालेला जडवाद एकमेव सांभाव्य ततवज्ञान म्हिनू समथकनीय 
ठरतो; मात्र तयासाठी बुवद्धप्रामाणयाने जगाचे स्पष्टीकरि करणयाकवरता आवि तयाचे ववश्वसनीय मागकदशकन 
करणयाकवरता एका ववचारपद्धतीत वनवश्चत ज्ञानाच्या सवकशाखाांचे तकक शुद्ध एकसूत्रीकरि करिे म्हिजे 
ततवज्ञान असी व्याख्या केली पावहजे. 
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ववकास म्हिजे ववववधता. पि ववववधतेत दडलेली एकता शोधिे ही मानवाची सवात जुनी पे्ररिा 

आहे. तीच ततवज्ञानाचा पाया आहे. अनुभतूीचे जग समजून घेणयाच्या आवि तयाचे स्पष्टीकरि करणयाच्या 
प्रयतनाांनी युगानुयुगे दृश्यरूप जगाच्या ववववधतेत एक समान पाया शोधणयाला मानवी मनाला उदु्यक्त केले. 
आधुवनक वास्तवशास्त्रीय जगाच्या वचत्रात वदसते तयाप्रमािे जडावशवाय ते दुसरे काहीतरी असेल, तर ते 
मानवाला बोध होणयापलीकडचे, गूढ अथाने काहीतरी तास्तवक, दुसऱ्या शब्दात, एक श्रद्धाववषय असले 
पावहजे. म्हिनू धमक हा जडवादाला एकमेव पयाय आहे. आधुवनक ववज्ञान जर ववश्व हे सवकयुक्त असे 
एकातम पूिक आहे हे मत नाकारणयाला भाग पाडील, तर मानवाला आपला एकतेचा अगदी मूळचा शोध पढेु 
चालू ठेवनू वनमातयाच्या ठकवा आद्य चालकाच्या गृहीतकाकडे पुनः मागे जािे भाग पडले. ही पूवकजोद्भवी 
वृवत्त खवचत वाढत आहे. आधुवनक जग देवाच्या शोधात असलेल्या वैज्ञावनकानी भरलेले आहे. हे ववलक्षि 
दृश्य आजच्या काळच्या सांकटावस्थेची प्रगाढता मात्र प्रकट करते. तयात मध्ययुगीनतेत पलट खाणयाचा 
धाक आहे. 
 

तथावप वास्तवववज्ञानात या भयसूचक पूवकजोद भवाला वनवश्चत आधार वमळत नाही. वस्तुरव्याच्या 
कल्पनेत खवचत क्ाांवत झाली आहे. पि ती साांकल्पवनक अथाने नव्हे, तर प्रतयक्ष होिारे ज्ञान या दृष्टीने. 
सत्ताशास्त्रीय (वस्तुतत्त्वमीमाांसेचा) प्रवगक म्हिनू वस्तुरव्य हे साांकल्पवनक वस्तु–अमूतकतेचा, शुद्ध ववचाराचा 
ववषय– आहे. अनुभववाद तयाच्या प्रमाितेला अमूतक म्हिून बाध न आिता तयात एक नवीन आशय ओततो. 
शुद्ध (ठचतनातमक) ववचार आवि आनुभववक ज्ञान याांच्यामधील सांबांध असा आहे. या दोन्द्हीमुळे सतय प्रकट 
होते. 
 

ववज्ञान म्हिजे शुद्ध अनुभववाद नव्हे. साांकल्पवनक ववचार आवि वैज्ञावनक पद्धवत या दोन वभन्न 
गोष्टी नाहीत. दोघाांचाही पाया समान आहे. अनुभवातून सांकल्पना वनमाि होतात. ती मानवसक वचते्र 
असतात. अनुभवाने मानव बोलायला वशकला; आवि भाषेच्या माध्यमाच्या द्वारे तयाने सांकल्पना वनमाि 
केल्या. काळाच्या ओघात या सांकल्पना मनाचे अववभाज्य भाग बनल्या. साांकल्पवनक ववचार हा अनुभवाच्या 
अमूतकतेचे सामान्द्यीकरि आहे. शास्त्रीय ववचारिाला आनुभववक ज्ञानाने उते्तजन वमळते; आवि मानवाच्या 
साांकल्पवनक सामग्रीने तयाचे प्रबोधन आवि मागकदशकन होते. हे काही पूवकप्राप्त प्रवगक नव्हेत. 
 

मानवसक साांचे आवि ववचारिाच्या सवयी या नुसतयाच प्राप्त होत नसतात. तया अनावदकाळापासून 
मानवजातीचे सांपावदलेले आनुभाववक ज्ञान दशकववतात. तथाकवथत शास्ब्दक ववधाने हीसुद्धा आनुभववक 
ज्ञानच असतात. या अथाने वस्तुरव्याचा साांकल्पवनक भाव हा ववचाराचा एक पूवकप्राप्त प्रवगक आहे. तसेच 
भाव वदक् काल आवि कायककारिभाव याांच्याववषयीही आहेत. मलूतः हे भाव आनुभववक रीतीने प्राप्त झाले 
होते. आवि कालौघात तयाना सांकल्पनाांचे स्वरूप आले. म्हिून जरी एका अथी ते शुद्ध ववचाराचे प्रवगक, 
मानवी मनाच्या वनर्थमवत असले तरी तया मानवसक घटना नव्हेत. ती अनुभतूीची वनष्ट्कषकिे असतात. नव े
अनुभव तयाना केव्हाही नाहीसे करू शकतात. नव े अनुभव तया भावाांचा केवळ वस्तुततवमीमाांसेचा आशय 
सांपन्न करतात. 
 

आधुवनक वास्तवशास्त्रीय शोधानी असे, दाखवनू वदले आहे की, अनुभवाच्या जगाचा अांतःस्तर पूवी 
सांकस्ल्पला जात होता तयाप्रमािे एकववध बनलेला नसतो. तयाची घडि वनराळ्याप्रकारे झाली आहे. परांतु 
वस्तुरव्याची साांकल्पवनक धारिा वशल्लक राहतेच. वस्तूचे ज्ञान वाढले आहे. वस्तुरव्य हे ‘मानसरव्य’ ठकवा 
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‘मानवसक रव्य’ आहे, ही सूचना शोधक समीके्षपुढे वटकू शकत नाही. तथावप ववववधरूपी अस्स्ततवाला 
एकववध पाया आहे हे मान्द्य करणयात येते. तो पाया गविती पद्धतीने मोजता येणयासारखा असल्यामुळे 
तयाला भौवतक अस्स्ततव असले पावहजे. आधुवनक वास्तवशास्त्राचे जगाचे वचत्र हे वास्तवशास्त्रज्ञानाच्या 
मनाची वनर्थमती असेल, तर शास्त्रीय उपपवत्त आवि काव्य अगर ततसम एखादी कलाकृवत यात फारच थोडा 
फरक राहील. मग वास्तवशास्त्रज्ञ आपली वनरीक्षिाची साधने टाकून देऊ शकेल आवि गविती तकाच्या 
साधनावशवाय तो आपले काम करू शकेल. मापनावशवाय (पवरमािवाचक वनिकयावशवाय) अचूकता ठकवा 
काटेकोरपिा याांचा आग्रह धरिे व्यथक आहे. मापनात मापनीय वस्तूचे अस्स्ततव पूवकगृहीत असते. 
 

शास्त्रज्ञाचे मन हे तयाच्या पूवकसांपावदत आनुभववक ज्ञानाचे प्रवतक अशा साांकल्पवनक सामग्रीसह ज्या 
ववषयाचा तो अभ्यास करतो तयाइतकेच आवश्यक असते हे न साांगताही समजणयासारखे आहे. शास्त्रीय 
ज्ञान हे वनव्वळ वस्तुवनष्ठ नसते. अनुभवाच्या जगात तयासारखे काहीही नसते. केवळ मानसशास्त्रातच नव्हे 
तर वास्तवशास्त्रातही वस्तुवनष्ठ आवि आतमवनष्ठ याांच्यातील भेद अथकहीन आवि भ्रामक आहे. शास्त्रज्ञ हा 
वस्तुवनष्ठ जगाचा एक भाग असतो. तयाच्या मनाचे साांकल्पवनक साचे सतय वस्तु प्रवतठबवबत करतात; कारि 
ते मानवजातीच्या आरांभीच्या अनुभतूीतून वनमाि झालेले असतात. पि या गोष्टीत सतय वस्तु म्हिनू 
भौवतक जग नाकारिे– मनाचे प्रके्षपि म्हिून तयाची वासलात लाविे, कल्पनेतून वनमाि केलेल्या 
कलाकृतीसारखे काही तरी म्हिून समजिे– याला थारा नसतो. वास्तवशास्त्र वस्तुरव्याच्या 
सांकल्पनेवशवाय चालू शकते असा प्रवतवाद करिे म्हिजे अशरीरी मनाच्या असांमजस कल्पनेकडे जािे 
होय. वास्तवशास्त्रज्ञाचे शरीर हे वनःसांशय जडातमक आहे. वस्तुरव्य जर वमथ्या असेल, तर ते शरीरही 
वततकेच वमथ्या असले पावहजे. मग शास्त्रज्ञ हा शरीराववना मन होईल. 
 

आतापयंत ततववते्त्याांनी जडाचे जग आवि मनाचे जग अशी गृहीत तत्त्व ेधरली आवि दै्वतवादाचे 
दुष्टचक् वनमाि केले. या उघड अडचिीतून बाहेर पडणयाचा मागक साांकल्पवनक ववचार आवि आनुभववक 
ज्ञान, अमूतक तकक  आवि तथ्याांचे वनवदेन याांच्या सांयोगात शोधला पावहजे. भौवतक वास्तववाद या दृष्टीने 
फेरमाांडिी केलेले जडवादी ततवज्ञानच सुटकेचा मागक दशकववते. 
 

जीवनरस (Protoplasm) हे भौवतक रव्य असल्यामुळे अचेतन भौवतक वनसगक आवि सचेतन जड 
याांच्यात न भजुिारे ठखडार असू शकत नाही. जीवनाचे सारे आववष्ट्कार– सांज्ञा, प्रज्ञा, एषिा– याांचा समान 
उगम शोधता येतो. तो म्हिजे भौवतक रव्य. जीवशास्त्रीय ववकासासह वैवश्वक ववकासाच्या सगळ्या प्रवक्येत 
साततयाचा लाल धागा गोवला गेला आहे. जीववनक (vital) आवि मानवसक घटनाांना ववज्ञानबाह्य 
स्पष्टीकरिाची गरज नसते. सहजप्रववृत्त आवि अांतःपे्ररिा या नुसतया गृहीत धरावयाच्या प्राथवमक 
अव्याख्येय, रहस्यमय वस्तु नव्हेत. आतमा हा मानवी प्राणयाच्या बौवद्धक आवि भाववनक उपाधींची 
गोळाबेरीज आहे. अशाप्रकारे मानव या जीवशास्त्रीय घटनेचे शास्त्रीय ज्ञान भौवतक वास्तववादाच्या अदै्वत 
ततवज्ञानाला साकार करते. हेच ततवज्ञान सामावजक अस्स्तवाच्या प्रश्नाना लागू करून तयाला 
नवमानवतावाद हे नाव देता येईल. हा नवमानवतावाद ववज्ञानबाह्य प्रवगक गृहीत धरणयाची आवश्यकता 
नाहीशी करिारी एक जगत्-दृवष्ट देतो आवि वतच्या प्रकाशात जीवनाचे प्रश्न सोडववणयाचा पूिकतः 
समाधानकारक मागक दशकववतो. मानव हा स्वतांत्र होऊ शकतो, कारि सवकयुक्त आवि स्वयांकायककारी अशा 
जगाचा तो एक भाग असतो. 
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ववश्व ही एक भौवतक पद्धवत आहे. वतच्या पाश्वकभमूीतून अवतीिक झालेला मानव प्रािी हाही एक 
भौवतक पद्धवत आहे. परांतु या दोहोत एक मोठा फरक आहे. भौवतक ववश्व हे वनयमबद्ध असून तयाचे वनयम 
तयातच अांतभूकत असतात. मानवापाशी इच्छा असते आवि तो वनवड करू शकतो. मानवाचे जग आवि 
अचेतन जडाचे जग याांच्यामध्ये जीवशास्त्रीय ववकासाचे एक ववशाल जग आहे. या ववकासाचे स्वतःचे वववशष्ट 
वनयम आहेत. अचेतन जड जगाच्या सामान्द्य वनयमाशी तयाांचा सांदभक लावता येतो. वनजीव जडाच्या 
पाश्वकभमूीतून सजीव जड अवतीिक होतो. जािीव ही वकतीतरी नांतरच्या अवस्थेत उदयाला येते. म्हिनू 
मानवी इच्छा भौवतक ववश्वाच्या वनयमाांशी प्रतयक्षपिे सांबांवधत असू शकत नाही. मध्यांतरीच्या जीवशास्त्रीय 
जगात वतची मुळे गुांतलेली असतात. परांतु ज्या अथी वनजीव जडाच्या जगाच्या सांदभात जीवशास्त्रीय 
ववकासाची सगळी प्रवक्या घडून येते, तया अथी मानवाची इच्छा भौवतक ववश्वाच्या वनयमबद्धतेला ववरोधी 
असू शकत नाही. बुवद्ध या दोहोचा सुसांवाद घडववते. मानव (पूिक मानव) हा वनयमबद्ध भौवतक ववश्वाचा 
एक अववभाज्य भाग असतो या जाविवचेा पवरिाम म्हिजे बुवद्ध होय. 
 

मानव हा काही पृथ्वीवर शून्द्यातून आला नाही. तयाचे मन, बुवद्ध आवि इच्छा याांसह तो भौवतक 
ववश्वाचा एक अववभाज्य भाग असतो. भौवतक ववश्व ही एक सुसांवादी व्यवस्था–वनयमबद्ध पद्धवत आहे. 
म्हिून मानवाचे सत् आवि भवत्, तयाच्या भावना, एषिा, कल्पना, यासुद्धा वनयत असतात. म्हिनू मानव 
हा मूलतः बवुद्धयुक्त आहे. मानवातील बवुद्ध ही ववश्वातील सुसांवादाचा प्रवतध्ववन आहे. नैवतकतेचा सांबांध 
मागे जाऊन मानवाच्या जन्द्मजात बुवद्धवावदतवाशी जोडला पावहजे. तयामुळेच मानवाला स्वयांस्फूतीने आवि 
स्वचे्छेने नैवतक होिे शक्य असते. बुवद्ध ही नीतीचे एकमेव अवधष्ठान आहे. नैवतकता हे सद बुवद्धला आवाहन 
आहे. सद बुवद्ध ही अांवतमतः गूढ वा रहस्यमय असे काहीही नसते. जािीवचे्या पातळीवरील ती एक 
जीवशास्त्रीय कायक आहे. मानवाचे जन्द्मजात बुवद्धवावदतव हे सुसांवादी समाजव्यवस्थेची एकमेव हमी आहे. ही 
समाजव्यवस्था नैवतक असते; कारि नैवतकता ही एक बुवद्धयुक्त कायक आहे. 
 

नवमानवतावादाची मूल्यमीमाांसा स्वातांत्र्याच्या सवोच्च मूल्यापासून सवक मूल्ये वनगवमत करते. 
स्वतांत्र्य हे सवोच्च जीवनमलू्य आहे. कारि स्वातांत्र्यपे्ररिा मानवी अस्स्ततवाचे सार आहे. खरोखरीच 
जीवशास्त्रीय ववकासाच्या सगळ्या प्रवक्येतून मागे जाऊन तया पे्ररिेचा मागोवा घेता येतो. सारी नैवतक मूल्ये 
मानवाच्या जीवशास्त्रीय वारशातून वनष्ट्पन्न होत असल्यामुळे तयाांना मानवी अस्स्ततवाचे उल्लांघन करिाऱ्या 
कोितयाही अवधष्ठानाची गरज नसते. मनुष्ट्याला नैवतक होणयासाठी फक्त मानुष झाले पावहजे. तयासाठी 
दैवी ठकवा गूढ ठकवा आध्यास्तमक अवधष्ठानाच्या शोधाथक धावाधाव करणयाची आवश्यकता नाही. 
मानवतावादी नैवतकता ही ववकसनशील आहे. 
 

मानव जात पृथ्वीवर जन्द्माला येताक्षिीच वतला जगणयासाठी पवरस्स्थतीशी झगडिे भाग पडले. 
स्वातांत्र्याप्रीतयथक वनरांतर झगड्याची ती सुरुवात होती. तेव्हापासून सवक मानवी सांपादिी –साांस्कृवतक 
प्रगवत, शास्त्रीय ज्ञान, कलातमक वनर्थमती– स्वातांत्र्योमीने पे्रवरत होत आली आहे. अांवतमतः मानवी 
अस्स्ततवाचे पयावरि म्हिजे सगळे ववश्व होय. ववश्व अमयाद असल्यामुळे मानवाचा जीवनाथक कलह हा 
शाश्वत आहे. मानवाला ववश्व कधी ठजकता येिार नाही. म्हिून तयाची स्वातांत्र्योमी ही अमर, शाश्वत आहे. 
याची जािीव तयाला सदाच असते असे नाही; बहुधा ती नसतेही. तवरही ज्ञान वमळवविे आवि पवरस्स्थतीचे 
ज्ञान करून घेऊन वतच्यावर ववजय वमळवविे यासाठी ती मूलभतू चोदना आहे. स्वातांत्र्याप्रीतयथक चाललेल्या 
झगड्यात मानव सतय शोधून काढतो. सतय म्हिजे गूढातम सत्ताशास्त्रीय पदाथक नव्हे; ठकवा अमूतक मूल्यही 
नव्हे. ते मानवी ज्ञानाचा आशय आहे. म्हिनू ते तथ्य आहे, वस्तुवनष्ठदृष्ट्या खरे आहे. 
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अशा प्रकारे मानवतावादी मूल्यमीमाांसेचे सोपान म्हिजे स्वातांत्र्य, ज्ञान आवि सतय होय. हीं 

स्वायत्त नाहीत. तकक शास्त्रदृष्ट्या तसेच वस्तुमीमाांसेच्या दृष्टीने ती आांतरसांबांधी असतात. म्हिून स्वातांत्र्य हे 
अनैवतक साधनाांनी वमळू शकिार नाही; ठकवा प्रबदु्ध मािसू असतयभाषी होऊ शकिार नाही. 

 
भतूकाळातही मानवतादाने मानवाचे सावकभौमतव जाहीर केले होते. पि मानवाचे स्पष्टीकरि झाले 

नव्हते. मानवाच्या सतवाववषयीच्या ठचतनातून गूढवाद आवि धमाचे पुनरुज्जीवन हीं आली. अशा प्रकारे 
मानवतावाद स्वतःच पराभतू झाला. शास्त्रीय ज्ञान समृद्ध झाल्यामुळे आता मानवातावादाला सवक 
तकक दोषाांतून मुक्त होिे शक्य आहे. मानवाच्या सतवाववषयीच्या गूढ आवि आध्यास्तमक कल्पनाांनी तयाची 
वदशाभलू होणयाचे कारि यापुढे रावहले नाही. मानवाचे सत् आवि भवत् याांचा बोध होणयापासून सुरवात 
करून मानवतावाद मानवाला गतकालात ज्या ठचतनानी तयाच्या ग्रहिशक्तीच्या पलीकडील काल्पवनक 
शक्तींच्या आधीन केले, तया सवांना आता झुगारून देऊ शकतो. सवक मानवी उपाधी–बुवद्ध, प्रज्ञा, एषिा, 
सहजपे्ररिा अांतःपे्ररिा– या मानवजातीचा उदय होणयापूवीच्या जीवनशास्त्रीय प्रवक्येत बद्धमलू आहेत. 
जाि येणयाच्या सामान्द्य जीवशास्त्रीय गुिधमाहून वभन्न अशी ज्ञानसांपादनाची धारिाशस्क्त मानवाचे तयाच्या 
प्राविपूवकजापासून पृथगतव दशकववते. ज्ञानामुळे तयाला सतयशोधनाच्या आवि अवधकावधक स्वातांत्र्याप्रीतयथक 
वनरांतर झगडा चालववणयाच्या शक्तीची देिगी प्राप्त होते. 
 

शास्त्रीय ज्ञानामुळे मानव तयाच्या अस्स्ततवाचे रहस्य आवि जीववताचा उदे्दश याांच्या–ववषयीच्या 
दीघककालीन पूवकग्रहातून मुक्त होतो. ते ज्ञान मानवी स्वभावाववषयी सतय प्रकट करते. मानव हा मूलतः 
बुवद्धवादी प्रािी आहे. तयाचा स्वभाव श्रद्धा ठेविे हा नाही, तर पृच्छा करिे, छाननी करिे आवि जािून घेिे 
हा आहे. प्रथम तो अांधारात चाचपडत होता, तयाच्या ग्रहिशक्तीच्या आवि वनयांत्रिाच्या पलीकडील 
शक्तीवरच्या अांधश्रदे्धला तो बळी पडत होता. पि पुढे ज्ञानाने तयाचा मागक प्रकाशमय झाला. मानवाला गम्य 
असे होिारे एकच सतय म्हिजे तयाच्या ज्ञानाचा आशय होय. ज्यावळेी सतयाच्या प्रकाशात तयाचे जन्द्मजात 
बुवद्धवावदतव अवधक फुलेल, तयावळेी अज्ञानावर आधारलेली जुनी गृहीत कृतये तो टाकून देऊ शकेल. 
 

आधुवनक ववज्ञानाने मानवाच्या रहस्याववषयीची सारी गूढे नाहीशी केली आहेत. ववज्ञानाच्या 
आवधकाराने मानवतावाद मनुष्ट्याचे सावकभौमतव घोवषत करतो. तो असे साांगतो की, बुवद्धयुक्त आवि नैवतक 
समाज शक्य कोटीत येतो; कारि मानव स्वभावतःच बवुद्धयुक्त आहे. म्हिूनच तो नैवतक होऊ शकतो. 
कोितयाही सक्तीने नव्हे तर स्वचे्छेने. तसेच तो साांगतो की नैवतकेतेचे अवधष्ठान मानवाच्या स्वभावातच 
बद्धमलू असते. 
 

मानवतावाद आजच्या सांकटावस्थेतून बाहेर पडणयाचा मागक दाखववतो म्हिूनच ते एक सामावजक 
ततवज्ञान आहे. पि ततवज्ञान या नातयाने सामान्द्य भौवतक ततवज्ञानापासून तो वनष्ट्पन्न होतो. तयातच जडाचे 
जग आवि मनाचे जग याांचाही समावशे होतो. मानवतावादाचे सत्ताशास्त्र भौवतक वास्तववादी आहे. तयाचे 
ववश्वववज्ञान याांवत्रक आहे. तयाच्या ज्ञानमीमाांसेत साांकल्पवनक ववचार आवि इांवरयसांवदेना याांचा सुसांवाद 
होतो. ते इांवरय ववज्ञानात मानसशास्त्र ववलीन करते आवि इांवरयववज्ञानाचा रसायनशास्त्राच्या द्वारे 
वास्तवशास्त्राशी सांबांध जोडते. तयाचे नीवतशास्त्र बवुद्धवादावर आधारलेले असते. वनसगाच्या व्यवस्स्थतपिात 
आवि भौवतक ववश्वाच्या सुसांवादात ते बुद्धीची मुळे शोधते. 
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नवमानवतावाद हा इच्छा आवि बवुद्ध, भावना आवि प्रज्ञा याांच्या उगमाचा शोध सामान्द्य 
जीवशास्त्रात घेतो; आवि मानव इवतहास वनर्थमतो या क्ाांतीच्या अद भतुरम्य वसद्धान्द्ताची सुव्यवस्स्थत 
सामावजक प्रगतीच्या बुवद्धवादी कल्पनेशी साांगड घालतो. इवतहास हा मानवी प्रयतनाांचा आलेख 
असल्यामुळे आवि मानव हा वनयमबद्ध ववश्वाचा अववभाज्य भाग असल्यामुळे इवतहास म्हिजे योगायोगाने 
घडिाऱ्या गोष्टींचा अस्ताव्यस्त समुच्चय नव्हे. सामावजक ववकास ही वनयत प्रवक्या आहे. परांतु 
नवमानवतावाद आर्थथक वनयवतवाद वझटकारतो. कारि जडवादी ततवज्ञानाच्या चुकीच्या मीमाांसेतून तो 
काढणयात आला आहे. मानवी इच्छा ही सामावजक ववकासाची पे्ररक शस्क्त आहे. खरोखरीच इवतहास 
वनयत करिारा तो सवात प्रभावी घटक आहे. नाही तर बुवद्धप्रामाणयाने वनयत होिाऱ्या सामावजक 
ववकासाच्या प्रवक्येत क्ाांतयाांना स्थान उरिार नाही. क्ाांवत म्हिजे ही उतक्ाांवतमय प्रवक्येच्या गतीला येिारा 
प्रवगे होय. ही प्रवक्या अल्पजनाांच्या इच्छेने घडून येते. मानवी इच्छा तसेच ववचार क्ववचत् च आर्थथक 
पे्ररकाशी प्रतयक्षपिे जोडता येतात. 
 

ववचार–सांभवाची वक्या ही इांवरय–ववज्ञानाची प्रवक्या आहे. पि मानवी मनात एकदा ववचार तयार 
झाले म्हिजे तयाना स्वतःचे असे अस्स्ततव असते. तयाांचे वनयमन तयाांच्या स्वतःच्या कायद्याांनी होत असते. 
ववचाराांचे गवतशास्त्र सामावजक ववकासाच्या ववरोधववकासाशी समाांतर धावत असते. तयाांचा परस्परावर 
प्रभाव पडत असतो. परांतु इवतहासाच्या कोितयाही एका वववशष्ट कालखांडात सामावजक घटना आवि 
ववचाराांची गवतमत्ता याांच्यामध्ये कायककारिसांबांध शोधता येत नाही. सांस्कृतीचे नमुने आवि नीवतशास्त्रीय 
पद्धवत ही केवळ प्रस्थावपत सामावजक सांबांधाांची वैचावरक मांवदरे नव्हेत; तीं सुद्धा वनयत होतात. परांतु ती 
ववचाराांच्या इवतहासाच्या तकक शास्त्रानेच होय. 
 

नवमानवतावादाची धारिा अशी की, स्वातांत्र्य आवि सामावजक न्द्याय याांचे नव ेजग वनर्थमणयासाठी 
क्ाांतीने समाजाच्या नुसतया आर्थथक पुनघकटनेच्या पलीकडे गेले पावहजे. स्वातांत्र्यपे्ररिा हा जीवनाचा 
मूलभतू प्रचोदक असल्यामुळे सगळ्या बवुद्धयुक्त मानवी प्रयतनाांचा उदे्दश मानवाच्या सुप्त शक्तींच्या 
ववकासाला प्रवतबांध करिाऱ्या सामावजक पवरस्स्थतीचे वनमूकलन करणयाकरता प्रयतन करिे हे असले 
पावहजे. प्राप्त झालेल्या स्वातांत्र्याचे मोजमाप हेच या प्रयतनाचे यश होय. व्यक्तीचे स्थान कोितयाही 
सामुदावयक यतनाच्या अथवा समाजपद्धतीच्या पुरोगामी आवि ववमोचक अथकवते्तचे दशकक असते. 
 

ववचारशील प्रािी म्हिून मानव स्वतःच्या जगाचा वनमाता असतो. केवळ व्यस्क्त म्हिनूच तो असा 
होऊ शकतो. या इवतहासाच्या मलूभतू तथ्यावर मानवतावाद भर देतो. मेंदू हे ववचाराचे साधन आहे; आवि 
तयाची मालकी वैयस्क्तक असते. ती सामुदावयक असू शकत नाही. प्रवतभावान् व्यक्तीनी सांकस्ल्पलेले 
मूर्थतभांजक ववचार हे क्ाांतीचे अग्रदूत असतात. ववचाराांच्या साहसाने आकर्थषत होिाऱ्या स्वातांत्र्यपे्ररिेची 
तीव्र जािीव असिाऱ्या मुक्त मानवाांच्या मुक्त समाजाच्या दशकनाने उद्दीवपत होिाऱ्या आवि व्यक्तीला वतचे 
मूळचे आवि प्रवतष्ठेचे स्थान पुनः वमळवनू देणयाकरता जगाची पुनर्थनर्थमती करणयाच्या इच्छेने उदु्यक्त 
होिाऱ्या मानवाांचा भ्रातृसमाजच आधुवनक सांस्कृतीच्या सध्याच्या सांकटावस्थेतून बाहेर पडणयाचा मागक 
दाखवील. 
 

अांवतमतः व्यस्क्तस्वातांत्र्यावर आक्मि न करता समाईक प्रगवत आवि समृवद्ध याांना पोषक होिाऱ्या 
सामावजक पुनरकचनेसाठी नागवरकाांना वशक्षि देिे ही आवश्यक गोष्ट आहे. आध्यास्तमक दृष्ट्या मुक्त 
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झालेल्या नैवतक मानवाच्या सहकारी प्रयतनाांच्या योगाने मुक्त मानवाांचा भ्रातृसमाज आवि तयाचे लोकराज्य 
या स्वरूपात जगाची सामावजक पुनघकटना करणयाचा पुरस्कार मानवतावाद करतो. 
 

नवमानवतावाद हा वैवश्वक आहे. आध्यास्तमक दृष्ट्या मुक्त मानवाचे वैवश्वक लोकराज्य राष्ट्राांच्या 
सीमाांनी मयावदत राहिार नाही. मग ती राष्ट्रें भाांडवलवादी असोत, फासीवादी असोत, समाजवादी 
असोत, साम्यवादी असोत ठकवा दुसऱ्या कोितयाही प्रकारची असोत. तीं २० व्या शतकात होिाऱ्या 
मानवाच्या वरनेसान्द्सच्या समाघाताने क्मशः लोप पावतील. 

_____ 
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शब्दकोश 
 

अ 
अग्रगामी–leading 
अजडीकरि–dematerialisation 
अतूट–inseparable 
अांतभदे–penetration 
अतींवरय–super–sensual 
अतींवरयवाद–super–sensualism 
अदूरदशी–hand-to-mouth 
अदै्वतवाद–monism 
अदै्वतवादी– 
अदै्वती– } monistic 

अवधकारवादी-शाही–authoritarian,authoritative 
अनांत–infinite 
अनहम–non–ego 
अनातीत–non–transcendental 
अवनष्ट–evil 
अनुप्रयोग–application 
अनुयोजन–adaptation 
अन्द्वषेि–quest 
अपकषक–anticlimax 
अपवरवमत–infinite 
अपहरि–deprivation 
अपहारी–userper 
अपारुष–impersonal 
अबुवद्ध–unreason 
अबोध–unconscious 
अभाव–negation 
अभावातमक - negative 
अवभयाांवत्रकी–Engineering 
अवभवृवद्ध–Development 
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अभ्युतथान–reorientation 
अराजक–anarchy 
अराजकवाद - anarchism 
अजकनववृत्त–acquisitiveness 
अर्थजत–acquisition, achievement 
अथककारि–नीवत } Economy 
अथकयुक्तता अथकवत्ता} significance 
अवतरि– descent 
अवास्तववक–fictitions 
अववचारि–unthinking 
अववस्च्छन्न–inalienable 
अववभाज्य–integral, unitary 
अववशवेषत–unqualified 
अव्याख्य–indefinable 
अशरीरी–impersonal 
अवशव–evil 
असद् भावी–non–existing 
असाधारि अवधकार–prerogative 
अहम–ego 
अहांमात्रवाद–solipsism 

आ 
आकृवतपूजन–form−idolatry 
आांतरवक्या–inter−action 
आांतरसांबांध–inter−relation 
आतमवनष्ठ–subjective 
आतमवनष्ठा–subjectivity 
आतमवनष्ठवाद–subjectivism 
आतमववसजकन– self–negation 
आदशक–norm 
आदशकक–normative 
आधार ववधान–premises 
आवधभौवतक–temporal 
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आवतकक–recurring 
आज्ञापन–directal 

इ 
इवतकतकव्य–mission 
इांवरयगम्य–sensate 
इांवरयबाह्य–extra–sensual 

उ 

उते्तजन-क–incentive 

उदार–liberal 
उदारमतवाद–liberalism 
उदे्दशसाधक–tendentious 
उद्यमवाद} Industrialism 
उद्योगशाही– 
उद्योगशाळा–workshop 
उन्द्मज्जक–emergent 
उपक्मशीलता–initiative 
उपचारशास्त्र–therapeutics 
उपदेशक–mentor 
उपवनर्थमवत–} byproduct 
उपवनष्ट्पवत्त– 
उपपवत्त–theory 
उपयुक्ततावाद–utilitarianism 
उपयोजन–application 
उपेक्षावृवत्त–cynicism 
उपोद्धलक कारि–contributory cause 

ए 
एकवजनसी−रव्यी–monolithic 
एकजीवी–organic, corporate 
एकत्र जुळिी–ensemble 

एकातम–integral, monistic, unitary 
एकठपडी–corporate 
 



 
 अनुक्रमणिका 

ऐ 
ऐवतहावसक जािीव-भान- Historical sense 

क 
किवत् होिे, किमात्र होिे –atomise 

किीकरि–atomization 
कथावस्तु–theme 

कतकव्य–obligation 

कल्पना–idea, notion, imagination 

कस्ल्पतकथा–fiction 
कल्याि–well-being 

कळसूत्री बाहुले–marionette 

काथ्याकूट–casuistry 
कामना–desire 

कुां वठत मागक–blind alley 

केवळ–absolute 
क्ाांवतकता–revolutionist 
क्ाांवतकारी-दशी-वादी–revolutionary 

वक्या वववक्या–action and affections 

ख 
खल-पुरुष–evil genius 

ग 
गवतरोध–stagnant 
गवतरोधक–static 
गवतवृवद्ध–acceleration 
गवतशील जड–matter–in–motion 
गुांता, गुांतावळ complex 

घ 

घटक, घटकभाग–component part 
च 

चढउतार–vicicitudes 
चचकमतवाद–ecclesiasticism 
चोदना–incentive 
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ि 
जड–matter, material 
जडता–immobility 
जडरव्य–matter 
जडातीत–immaterial 
जनावधकार– civil authority 
जाि–awareness, understanding 
जीव, जीवठपड–organism 
जीवठपडातमक–organic 
जीवशास्त्र–biology 
जीवशास्त्रीय–biological 
जीववतकायक–mission 
जैववक–biological 

त 
तत्त्ववाद–ideology 
तत्त्ववादी–ideologist 
तथ्य–fact 
तथ्यातमक–factual 
तांत्रववज्ञान–technology 
तकक सांगवत–rational 
तावत्त्वक–metaphysical, ideological 
तावत्त्वक पे्ररक–categorical 
तारतम्य–discretion 
तारतम्य बदु्धी–judgement 
तार्थकक प्रतयक्षवाद–logical positivism 

द 

दशकन– vision 
दुरुपयोवजत– much abused 
दुष्टमवतevil genius 
वद्वववध अवधकार, सत्ता– dichotomy 
दै्वत– dual 
दै्वतवाद– dualism 
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दै्वती, दै्वतवादी– dualist 
ध 

धमकतत्त्व– creed 
धमकसत्ता– theocracy 
धमकसत्तावादी–theocratic 
धारिा– notion 
धीटपाठी– outspoken 
धूळपाटी– tabula rasa 
धोपटलेला–ली–ले–bela boured 
ध् रुवीकरि–polarisation 

न 
नकार–negation 
नकारातमक, नकाराथी – negative 
नागविूक– deprivation 
वनरहम–non–ego 
वनराश्रयता– destitution 

वनिकय, वनिकयबवुद्ध – judgement 
वननवैतकता–amorality 
वनबधंरवहत–la wless 
वनर्थवशषे–unqualified 
वनव्यकस्क्तक–impersonal 
वनवड–choice 
वनवृवत्त मागक–quietism 
वनःशांक, वनःसांकोच – unreserved 
वनसगकव्यवस्थावादी–physiocrat 
वनहेतुक–unmotivated 
नीवतकरि– moralizing 
नैवतकता–morality 
नैवतक वनष्ठा–moral integrity 
नैवष्ठक–professed 

प 

पढीक– professional 
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पताका सांकेत–cue 

पद्धवतशास्त्र–methodology 
परमोच्चरूप–apotheosis 
पवरकल्पना–fiction 
पवरग्रह–acquisitiveness 
पवरग्रहि– acquisition 
पववत्र आतमा– holy ghost 
पक्ष– thesis 
पाठ, पाठाांतर– version 
पािबांद–water–tight 
पारीशाही– ecclesiasticism 
वपतृपरांपरा–सत्ता– patriarchy 
पुराि कथा–myth 

पूवकग्रह, पूवकव्याप्ती, पूवकबांध– preoccupation 
पूवकप्रवृवत्त– pre-disposition 
पूवकसांकस्ल्पत–preconceived 
पूवकसांकेत–precondition 
पूवकके्षप–premises 
पूवकज्ञान– presentiment 
पूवानुकूलता–prepossession 
पौरुष–heroic 
प्रकटन– presentation 
प्रकटीकरि– revelation 
प्रकटीकरिातमक– apocalyptic 
प्रवक्या– process 
प्रचवलत– existing 
प्रचोदक–impelling 
प्रवतवनवहत–delegated 
प्रवतपक्ष, प्रवतस्थापना – Antithesis 
प्रवतपक्षी– antithetical 
प्रवतवाद–contention 
प्रवतयोग–response 



 
 अनुक्रमणिका 

प्रवतहस्ते–proxy 
प्रवतज्ञा–premises 
प्रतयांग–counterpart 
प्रतयाव्हान– recall 
प्रदशकनीय– demonstrable 
प्रपादन–argument 
प्रमािवसद्ध–demonstrable 
प्रयतनवाद– activism 
प्रयोगवसद्ध ववज्ञान– positive science 
प्रवगक– category 
प्रवगे– acceleration 
प्रस्तरीभतू होिे– ossify 
प्रके्षपि–projection 
प्रमािता, प्रामाणय – authority, validity, 
प्रायोवगक ववज्ञान– exact science 
पे्ररिा–impulse, urge 
पै्रवषत–messiah 

ब 

बांधन–obligation 
बाह्यातकारी करिे objectify 
बुवद्धयुक्त–शील– rational 
बुवद्धवाद– rationalism 
बुवद्धवादी–rationalist 
बुवद्धवावदतव–प्रामाणय– rationality 
बोधन–प्रवक्या– cognitive process 
िह्माांडदृष्ट्या– macrocosmically 
िीदवाक्य– creed 

भ 
भले–good 
भाव–notion 
भावना–feeling 
भावाथक–connotation 
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भावातमक– positive 
वभन्नमतवादी– dissenter 
भौवतक वास्तववाद– physical realism 
भ्रामक– fictitious 

म 
मतप्रिाली–creed 
मतभेदी–dissenter 
मत–शोधन– referendum 
मताांची गोधडी– eclecticism 
मध्ययुगीनता– medievalism 
मध्यवती सूत्र–leit-molif 
मनोव्यथा– anguish 
माांडिी– presentation 
मानवहीन करिे–dehumanize 
मानवी प्रपांच– human existence 
मानुष– human 
मानुषता– humanness 
मागकच्युवत– deviation 
मागकदशकक– leading 
वमथ्या–pseudo 
वमथ्याकथा– myth 
वमथ्यानाम– misnamed 
मीपिा–ego, egoism 
मुक्त ववचारवांत– free thinker 
मुक्त व्यवहार–laisser faire 
मुखतयारी– proxy 
मूतकरूप येिे–crystallization 
मूलग्राही–radical 
मूलस्त्रोत–fountain head 
मूल्यमीमाांसा–axiology 
मूल्यवववके–value judgement 
मृतयुगान–swan song 
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मौवलक– redical 
मौवलकवाद– radicalism 
तास्तवक– philosophical radicalism 

य 

यांत्रातीत–ex machina 
यथाक्म–gradual 
यथाक्मवाद–gradualism 
योग्यतमाांचे वचरस्थावयतव– survival of the fittest 

र 
राजकीय सत्ता– civil authority 
राजसत्ता, राजेशाही– monarchy 
राज्यवाद– statism 
राज्यसमाजवाद– state socialism 
राष्ट्र-सत्ता– nation state 
रूपपूजन– form idolatry 
रोगववज्ञान– pathology 
रोपि–transplant 

व 

वविग्वृवत्त– mercantilism 
वस्तु–object, substance 
वस्तुरव्य– substance 
वस्तुवनष्ठ–objective 
वस्तुवनष्ठता–objectivity 
वस्तुवनष्ठवाद–objectivism 
वस्तुस्वरूप–thing-in-itself 
वळि–tone 
वादाचा मुद्दा– contention 
वानस स्थान, आश्रय– arboreal abode 
वावदूकता–philosophism 
वास्तव–real 
वास्तवता– reality 
वास्तवरूप देिे– objectify 
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वास्तव सत्ता–objective reality 
वास्तव सतय– objective truth 
ववकास– evolution, development 
ववगमन– induction 
ववचलन– deviation 
ववचारि–thinking 
ववचार वनमािक–ideational 
ववचार वनर्थमवत, –सांभव– ideation 
ववचारशील–thinking 
ववतांडवाद–casuistry, sophistry 
ववत्त– wealth 
ववद्यमान–existing 
ववधान–legislation 
ववधानकता–legislator 
वववधकरि–legislation 
वववधवलवखत–providence 
वववके–judgement 
वववकेपूिक–judicious 
वववशष्टजन–elite 
ववश्वव्यापी सद्भावना– universal benevolence 
ववषणि वृवत्त–cynicism 
ववषय–object 
ववषयी–subject 
ववषयेच्छा–sensual desire 
ववष्ट्कलन–atomization 
वीरशाली–heroic 
वैधावनक–legislative 
वैषवयक–sensual, sensate 
व्यग्रता–preoccupation 
व्यस्क्तवनरपेक्ष–impersonal 
व्यापारवाद–mercantilism 
व्यावसावयक सांघ–guilds 
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श 
शकक रावगुांठन–enphemism 
शब्दावडांबर–schwulst 
वशव–good 
शून्द्यता, शून्द्यवाद – nihilism 
शोध– quest 
श्रममूल्यवसद्धाांत– labour theory of value 
श्रद्धातत्त्व–article of faith 

स 
सांकटावस्था, सांकटग्रास– crisis 
सकृद्दशकनीय योग्य– plausible 
सांघनीवतgroup morality 
सचेतन, सजीव– organic 

सत्ताशास्त्र–metaphysics 
सत्ताशास्त्रीय–metaphysical 
सतयवस्तु–objective reality 
सतयाभासी–plausible 
सद्भाव–good disposition 
सांपादिी–achievement 
सबळ कारि–sufficient cause 
समतोलन–balance 
समन्द्वय–synthesis 
समाजवनष्ठा– communal loyalty 
समाजवाद–socialism 
समुच्चयन–ensemble 
सांयुक्त–complex 
सरळ मागी–stream–lined 
सवकता–totality 
सवकबुवद्धवाद– pan–logism 
सवकयुक्त–self contained 
सवकसांग्राहकता–eclecticism 

सांश्लेषि–synthesis 



 
 अनुक्रमणिका 

सांसक्ती, सांसांग– cohesion 

सांसदीयतव–Parliamentarianism 
सांस्थापना–synthesis 
सांस्थावाद–institutionalism 
सहजीवन, साहचयक– co–existence 
सहवर्थत–concomitant 
सहवर्थततव–co–existence 
साकल्य–totality 
साचेबांदी–regimentation 
साथ–response 
सामावजक सांसरि–social circulation 
सामुदावयकता–collectivity 
साम्यवाद–communisum 
सायुज्य–unison 
सारासार वववके– discretion 
वसद्धाांत–theory, doctrine 
वसद्धाांती–theoretician 
सुख–pleasure 
सुखवाद–hedonism 
सुगमीकरि, सोपीकरि– simplification 
सूर–tone 
सौख्य–happiness 
स्थापतय–engineering 
स्स्थवतबद्ध–static, immobile 
स्स्थर–static 
स्पष्टीकरिाववना– unexplained 
स्फवटकीभवन–crystallization 
स्वधमक–वनवदेनाची दुफळी–confessional schism 
स्वयांकायककारी–self-operating 
स्वयांजावत– sui generis  
स्वयांजन्द्य– sui generis 
स्वयांपूिक–self sufficient 
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स्वयांवसद्ध ततव–axiom 
स्वसांतानकर–self perpetuating 
स्वाश्रयी–self-supporting 
स्वास्थ्य–well−being 
स्वीकाराहक–plausible 
स्वीय–private 
स्वैर साहसवृवत्त– free enterprise 

ज्ञ 
जे्ञयमीमाांसा– phenomenology 
 


